
 

  

TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA 

Szimuláció a termelési logisztikában 
A folyamatok szimulációja és a statikus számítások a logisztikai fo-
lyamatok és struktúrák tervezésének és javításának elismert és már 
a gyakorlatban is alkalmazott eszközei. Mindkét eljárás hátrányokkal 
is rendelkezik, ami korlátozza alkalmazhatóságukat. A statikus 
számítások nem veszik figyelembe a folyamatok dinamikus 
szempontjait. A folyamatszimuláció a dinamikát is tudja modellezni, 
de a modell kialakítása és a szimulációs kísérletek végrehajtása 
meglehetősen költséges. 

A gyors modellezési technika (Rapid-Modelling-Technik, RMT) megfelelő 
alternatíva a fenti feltételek szempontjából. Az RMT a logisztikai struktúrák 
analitikus szimulációját teszi lehetővé a tömegkiszolgálási elmélet alapján. Al-
kalmazásának egyszerűsége miatt hozzásegít a napi üzemi logisztikai kérdé-
sek döntési problémáinak megoldásához 

Az RMT előnye az a gyorsaság, amellyel felállíthatók a modellek és vég-
rehajthatók a szimulációs kísérletek, főleg a �mi lenne ha� vizsgálatok, ame-
lyeknél a folyamatok dinamikus szempontjait is figyelembe veszik. A modern 
termelésnek nemcsak hatékonyan és minimális költségekkel kell dolgoznia, 
hanem egyre inkább rendelkeznie kell a különböző vásárlói igényekre való re-
agáláshoz szükséges rugalmassággal is. Az időfaktor így központi jelentőség-
hez jut. 

Ezek a nagy követelmények a meglévő logisztikai és termelési folyamatok 
állandó javítását, valamint új logisztikai és termelési rendszerek használatát 
teszik szükségessé. Tipikus kérdések lehetnek a következők: 

– Az anyagáramlás mely pontjain leghatékonyabbak a megrendelés-
átfutási idők szignifikáns csökkentésére irányuló javítások? 

– Hogyan lehet a jövőben logisztikai és termelési struktúrákat úgy kialakí-
tani, hogy a piac által megkövetelt szállítási időket be lehessen tartani 
és a megkívánt termelési értéket elő lehessen állítani? 

– Melyik termékprogram milyen termelési folyamatot igényel? 
E kérdések megválaszolásához a termelési folyamatok dinamikus és 

komplex összefüggéseinek ismerete szükséges. 

A szimuláció leírja a logisztikai folyamatokat 
Az átfutási idő és a készletek radikális csökkenésének lehetőségére irá-

nyuló számításokhoz, illetve a TMP-programok és a minőségjavítások várható 



 

  

hasznának felülvizsgálatához gyakran nincs szükség a logisztikai folyamatok 
részletes leképezésére. Sokkal inkább a struktúrákban zajló alapvető dinami-
kus folyamatokat kell vizsgálni és hozzáférhetővé tenni a javító intézkedések 
felülvizsgálata céljából. Erre alkalmas az RMT technika. 

Az RMT-szimulációnál kialakított építőelemek: gépi és kézi munkahelyek 
a kiesési és javítási idők feltüntetésével, termékprogramok vagy alkatrészek a 
sorozatnagyságok adataival és a várható periodikus felhasználással, a mun-
kahelyek az előkészületi és a megmunkálási időkkel, személyi kapacitások és 
személyi kieső idők, valamint darabjegyzékek (1. ábra).  

 
 

 
1. ábra Az RMT-szimuláció bemenő és kimenő adatai 

 
Ezek a bemenő adatok szükségesek az építőelemek közötti alapvető ösz-

szefüggések matematikai leírásához az RMT-modellen belül. A statisztikai el-
oszlásfüggvények adatai segítségével számíthatók a termelési folyamatok di-
namikus kölcsönhatásai, a tömegkiszolgálási elmélet alapján, egyenletrend-
szerek alakjában. Ekkor a véletlen jelegű hatásokat, mint például az alkatré-
szeknek a munkahelyekre való változó érkezési ideje vagy az ingadozó meg-
munkálási idők, statisztikai eloszlásfüggvényekkel veszik figyelembe. Így meg-
felelő pontossággal írhatók le a különböző sorozatnagyságok vagy termék-
programok, valamint az üzemi kihasználtság, az átfutási idők és a forgó kész-
letek egymásra gyakorolt kölcsönös hatása. 
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Az RMT lehetővé teszi, hogy ki lehessen számítani a helyi változtatások 
(mint például az egyes részlegek kapacitásnövelésének) hatását a termékek-
nek a teljes termelésen való átfutási idejére. A Network Dynamics Co. által ki-
fejlesztett szoftver lehetővé teszi a szimulációs modellek egyszerű felállítását 
és a különböző �mi lenne ha� elemzések végrehajtását a változtatások kihatá-
sainak összehasonlítására. Az RMT alkalmazásával átláthatóvá tehetők a ter-
melésben fennálló rendszerösszefüggések.  

Szimulációs projekt négy lépésben 
A gyakorlatban a projektben alkalmazott  eljárás általában nem lineáris, 

hanem az egyes lépések iteratív átfutásából áll (1. táblázat). Így lehetőség van 
arra, hogy tárgyalásokat folytassanak a helyi munkatársakkal a modell 
minőségének javítására abból a célból, hogy a modell a valóság minél jobb 
megközelítését tegye lehetővé. 

1. táblázat 
A Rapid-Modelling technika (RMT) kezelése a projektekben 
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A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy az 1. lépés a legfontosabb. Itt 

az alkatrészcsoportok rögzítése lényeges döntés a későbbi modell felállítása 
szempontjából. A szimulációs modellben leképezendő különböző alkatrészek 
száma azoknak a munkahelyeknek és munkaállomásoknak a számát is meg-
határozza, amelyeket figyelembe kell venni. Minél nagyobb ez a szám, annál 
nagyobb a veszélye annak, hogy a modell nem lesz áttekinthető. Ezért fontos, 
hogy az alkatrészcsoportok aggregációja útján már a modell felállításának 
megkezdésekor csökkenteni lehessen az alkatrészek számát. Ideális esetben 



 

  

az alkatrészeket 20-nál nem több különböző termékcsoportba célszerű össze-
foglalni. Az összefonásokhoz jellegzetes kritérium lehet a termékcsoportok-
kénti értékesítési szám, a művelettervek és a sorozatnagyságok hasonlósága. 
A végrehajtott projektekben a cégeknél olyan termékcsoportokat képeztek, 
amelyeket további csoportképzésekbe tudtak bevonni. Így egy esetben külön-
böző termékek százaiból, amelyek minőségben és méretekben is különböztek, 
két termékcsoportot képeztek, amelyek döntően befolyásolták a szimulációs 
modell eredményeit. 

A stratégiai cél a rövid átfutási idő 
Az alább ismertetendő példákban a stratégiai cél a vevők igényeire való 

reagálás sebességének növelése, az átfutási idő csökkentése volt. 
Az első példa egy papíripari gépeket gyártó világcégé, ahol a gépeket a 

vevők igényei szerint egyedileg gyártják. Egy ilyen gép 13 fő részegységből áll, 
amelyeket különböző munkahelyeken gyártanak és a végső összeszerelést a 
helyszínen végzik. Az egyediség miatt a vevők által igényelt szállítási határ- 
idő jelentős követelményeket támaszt a termelési logisztikával szemben. Az 
éles versenyhelyzet miatt a vezetőség az egyes telephelyek tevékenységének 
átszervezését rendelte el az átfutási idő csökkentése céljából. A csak egy 
résztermékre összpontosító központokban a szerkezetváltozás új 
követelményeket támasztott, amelyek a telephelyeken tartós módosításokat 
tettek szükségessé. 

Egy RMT-projektben az első és legfontosabb alkatrész, a �headbox� 
előállításánál az átfutási idő 64%-os csökkentésének lehetőségét állapították 
meg az anyagáramok optimalizálásának segítségével. A megmunkáló cellák 
kialakításával, a munkaerő felhasználásának célzott optimalizálásával és a 
géppark csekély módosításával az átfutási idő 72%-os csökkentése volt 
elérhető az előállított darabszám egyidejű megkétszereződése mellett. 

A modell 10%-nál kisebb mértékben tér el a valóságtól 
Az RMT-modellek felállításához a jelenlegi és az elérendő értékeket a 

PPS (gyártástervezési és irányítási) rendszerből olvassák le a pillanatnyi 
állapot leképezéséhez és a modell érvényesítéséhez. A valódi lefutáshoz való 
iteratív illesztés révén elérhető, hogy az RMT-modell átfutási ideje a valódi 
átfutási idők középértékétől 10%-kal kisebb mértékben térjen el (2. ábra). 

Ebből az alapmodellből kiindulva a bevitt paraméterek változtatásával 
különböző �mi lenne ha� elemzéseket hajtottak végre. A paraméterek a 
változtatott anyagáramok, rövidebb megmunkálási idők és kapacitásbővítések 
voltak, amelyeket az újfajta megmunkáló központok használatával és 
csökkentett selejt-, valamint utómunkálati aránnyal értek el az TPM-programok 
segítségével. 



 

  

Az egyik első lépésben történt a cellakialakítás és a különböző 
részegységeknek a felállított cellákhoz való hozzárendelése. A cellák 
képzésének kritériuma a hasonló anyagáramlás, illetve a 
kapacitáscsoportonkénti különböző munkarendszerek kiegyensúlyozott 
kihasználtságának elérése volt. Már pusztán ezzel a cellakialakítással és az 
anyagáramok célirányos optimalizálásával az átfutási idő 64%-os csökkentését 
lehetett elérni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra Az RMT-modellel meghatározott átfutási idő 
a valóságos időnél rövidebb, mint 10%-kal tér el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ábra A javítási lehetőség meghatározása 
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A további lépésekben a célzottan kiválasztott szűk keresztmetszeteket 

optimalizálták. A szimulációkból kiderült, hogy egyes kulcsfontosságú helyek 
optimalizálásával lényegesen növelhető a teljes rendszer termelése. Az eredeti 
évi átlagos 5,3 �headbox�-kitermelést mintegy 50%-kal, évi 7,9-re lehetett 
növelni. A megváltoztatott műszakmodellek mellett a meglévő gépek 
optimalizálását a szerszám- és megmunkálási paraméterek igazításával és 
egy preventív karbantartási stratégia bevezetésével is el lehetett végezni. 
Megvizsgálták az új termelési technológiák kihatását az átfutási időkre, a 
kihasználtságra és a teljes termelésre. A 3. ábrán bemutatott eredményeket 
egy kapcsolódó költség�haszon-elemzés során kapták. 

Az RMT teljesítőképességét egy másik példa mutatja a termelési 
folyamatok állandó javításával. Az RMT-t ezáltal a gyors reagálású gyártás 
(Quick Response Manufacturing, QRM) termelési stratégiájának fontos 
építőelemeként használhatják a gyorsan reagáló, vevőorientált termelésben. 
Segítségével feltárhatók az átfutási idők csökkentésének új lehetőségei. 

Optimális sorozatnagyságot kell alkalmazni a gyártásban 
Néhány évvel ezelőtt egy mezőgazdasági gépeket gyártó vállalat 

vezetősége felismerte, hogy a szállítási idők és a gyors reagálás olyan 
stratégiai megkülönböztető jelek lehetnek, amelyekkel érvényesülni lehet a 
erős piaci versenyben. A QSM-és RMT-technikák bevezetése után egy évvel, 
már az átfutási időt a gyártási területen mintegy 40 napról 8 napra lehetett 
csökkenteni. A készletezési idő a gyártás és a szerelés között több mint 30 
napról mintegy 10 napra csökkent. 

Ez a vállalat az MPX jelű RMT-szoftvert használta a gyártási cellák 
értelmezésére és optimalizálására. Ez segíti a tervezőket abban a döntésben, 
hogy melyik terméket melyik cellában és melyik munkahelyen dolgozzanak fel. 
További átfutásiidő-csökkenés érhető el, ha a folyamatokat a cellákban 
szimulálják és véghezviszik a �mi lenne ha�-elemzéseket. 

Az MPX használatával meg lehet határozni a gyártási cellákban az 
optimális sorozatnagyságot, ami lehetővé teszi egyrészt kisebb készletek és 
rövid átfutási idők, másrészt viszont a megkívánt termelési volumen elérését. 
Megbecsülhetővé válik a tervezett beruházások várható haszna, vizsgálható és 
szimulálható a megmunkálás egyes lépéseinek integrációja és összefogása. 
Így könnyebben választható ki az átfutási időt legjobban rövidítő technológia.  

Viszonylagos egyszerűsége miatt az MPX arra is alkalmas, hogy a 
sorozatnagyságok, az átfutási idők, a készletek és az üzem kihasználtságának 
összefüggései a műhelyek szintjén is átláthatók és megtanulhatók legyenek. 

(Dr. Bidló Gáborné) 
Kerner, A.; Reinsch, S.: Simulation steigert die Leistung der Logistik in der Produktion. = 
Maschinenmarkt, 2000. 25. sz. jún. p. 50�55. 


