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Plant Simulation V16, Főbb témák

Továbbfejlesztett AGV vezérlés

OOTB Kanban, alap objektumokba épített 
anyag húzási stratégiák

REST & JSON interfész webszolgáltatásokkal 
történő kommunikációhoz

Anyagáram és felhasználói felület 
továbbfejlesztése

Továbbfejlesztett Teamcenter varázsló
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Továbbfejlesztett AGV vezérlés
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Rugalmas AGV rendszerek

Fejlett AGV vezetés és útválasztás

• A vezetési paraméterek teljeskörű testreszabása

• AGV forgás

• AGV mozgás bármilyen irányban

• Pályák és szabad mozgás együttes modellezése

Előnyök

• Korszerű AGV rendszerek szimulálása

• AGV flottakezelő szoftver tesztelése és validálása

• Teljesítmény, optimális AGV számok

• AGV vezérlés és útválasztás validálása
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Szállítóeszköz / AGV használatban
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Rugalmas AGV példa
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Lean logisztika szimuláció
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Alap objektumokba épített anyag húzási stratégiák

Raktár objektum mint Szupermarket

• Alkatrészek minimum készleténél újra 
rendel automatikusan a beszállítótól

• Beszállító lehet másik Raktár, vagy 
Bemenet

Előnyök

• Lean anyaghúzási stratégia közvetlen 
támogatása

• A folyamat közbeni WIP csökkentése

• Egyedi SimTalk vezérlések írásának 
elhagyása
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Szupermarket használatban 2 termék típussal
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JSON adatinterfész
Web szolgáltatások
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JSON adat használata

JavaScript Object Notation
adattípus támogatás

• Adatok közvetlen írása, 
olvasása JSON 
formátumban

• Könnyű hozzáférés a JSON 
adatobjektumok 
tagattribútumaihoz

Cél, hogy a jövőben Web 
szolgáltatások által biztosított 
adatok is inputként 
használhatók legyenek
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Anyagáram és felhasználói 
felület továbbfejlesztése
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Anyagáram és felhasználói felület továbbfejlesztése

Interfész objektum már nem szükséges

Szállítószalag objektum szétvágása

Interaktív robot pózok definiálása

Méretezés

Szétszerelési táblázat Szétszerelő állomásnál

Automatikus polc grafika

NX grafikus fájlok (.prt) közvetlen importálása
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Új összekötő használatban
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Szállítószalag szétvágás használatban
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Interaktív robot pózok definiálása használatban
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Méretezés használatban
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Szétszerelési tábla használatban
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Automatikus polc grafika használatban
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Szekvenciális indexelési mód

• Egy darab akkor kezd el mozogni a következő 
pozícióba, ha az üres

• Egyébként meg kell várnia, amíg az üres nem lesz

PozícióPuffer szekvenciális indexelés
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Munkahely kapacitás

• Amikor több dolgozó párhuzamosan dolgozik 
ugyanazon az állomáson

Munkahely kapacitással
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Modell inicializálásakor „belépés/kilépés lezárva 
öröklődése visszaállításkor” aktiválása

Felhasználói attribútumok kezdeti értékének megadása

Több egyidejű rendezési irány táblázatokban

DataTable.sort(1, 2, 3, ["Up", “Up", "Down"])

HTML Jelentésben Tervezési nézet

%planningview

Egyéb hasznos fejlesztések



23

Plant Simulation V17, Kitekintés

Plant Simulation szerver

• Web frontend szimulációk 
futtatásához

További Teamcenter integráció

• Könyvtárak használata

SCCS kompatibilis fájlformátum

• Statikus modell szerkezetek 
összehasonlítása és egyesítése

• Együttműködő csapatmunka 

Fejlett optimalizálás

• HEEDS feldolgozó használata

Folyamatos fejlesztési témák

• PLMXLM kinematika

• Folyadék objektumok

• Virtuális beüzemelés

• Távolság szenzoros AGV

• Sorbaállás dolgozóért

• …
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