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Juhász Viktor 

A rugalmas gyártórendszerek egyes aggregált termeléstervezési és 
 költségelemzési problémáinak vizsgálata  

Című Ph.D. értekezésének összefoglalója 

A rugalmas gyártórendszer egyesíti a sorozatgyártás termelékenységét és az egyedi 
megmunkálás rugalmasságát. Ugyanakkor, a komplex rendszer tervezése és irányítása 
bonyolultabbá válik. 

Az un. művelettípusokon alapuló kapacitáselemzéssel Koltai, Farkas és Stecke (2000) a 
rugalmas gyártórendszerek ütemezésfüggetlen elemzését tette lehetővé. Mivel az elemzés 
független attól, hogy az egyes alkatrészek melyik alternatív útvonalon készülnek, a termelés 
aggregált szintű tervezése a részletesebb termelési ütemterv meghatározása nélkül válik lehetővé. 
Az értekezésben bemutatom, hogy a művelettípusokon alapuló kapacitáselemzés 
kapacitáskorlátjainak különböző matematikai felírásával a modell algoritmizálhatósága javul. A 
redundáns művelettípus-halmazok azonosításával pedig a modell használata egyszerűsödik le. A 
korlátozó feltételek számának csökkentésével nagyobb modell válik megoldhatóvá, valamint a 
modell érzékenységvizsgálata is jelentősen egyszerűsödik, így a releváns adatokból nyílik 
lehetőség a döntések meghozatalára. A művelettípusok elemzése a gépek ideális 
felszerszámozásának meghatározására is felhasználható. Ekkor egy adott gyártási igényhez a 
felhasználható szerszámkészlet korlátja mellett a menedzsmentprioritásnak leginkább megfelelő 
gépfelszerszámozás határozható meg. A bemutatott modellemmel az ideális kapacitás felül, 
illetve alulhasználat mértékének meghatározása mellett az ideális felszerszámozás is 
meghatározható. 

A rugalmas gyártórendszerek nagy értékű gépeket tartalmaznak. A rendszerben megvalósított 
gyártás költségeinek pontos kiszámítása a rendszer komplexitása miatt olyan szofisztikált 
költségkalkulációs eljárást kíván meg, mint a tevékenység alapú költségszámítás. 

A rugalmas gyártórendszerben gyártandó termékek többféle útvonalon gyárthatók, ezért a 
kiszámolt termékköltségek a legyártási útvonaltól függőek lesznek, illetve a becsült 
termékköltséghez nagyfokú bizonytalanság párosul. E probléma kezelésére egy költségallokációs 
eljárást dolgoztam ki. 

A disszertációmban érintett kérdéskörök elemzésével a rugalmas gyártórendszerek stabilabb 
tervezése válik lehetővé mind a kapacitáselemzés, mind pedig a gyártás költségeinek számítása 
területén. 
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Abstract 
The Examination of Certain Aggregated Production-Planning and Cost-Analysing 

 Problems of Flexible Manufacturing Systems 
 

The flexible manufacturing system unites the productivity of mass production and the flexibility of non-
series machining. By the capacity-analysis based on operation types, Koltai, Farkas and Stecke (2000) 
developed the scheduling-independent analysis of flexible manufacturing systems. In the thesis I present 
that the identification of redundant operation-type sets simplifies the use of the model. If we reduce the 
number of constraints, we can not only solve a bigger model, but also the sensitivity analysis of the model 
gets simpler. Products made by flexible manufacturing systems can be produced in different ways, 
therefore the computed product costs will depend on the manufacturing route, and the estimated costs will 
couple with a considerable uncertainty. To help this problem, I developed a cost-allocation procedure. 
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1. Bevezetés 

A rugalmas gyártórendszerek többcélú NC illetve CNC gépek csoportja, melyek 
automatikus anyagtovábbító rendszerrel vannak összekötve. A rugalmas gyártórendszerek 
irányításának bonyolultsága, többek között, a többcélú gépek által elvégezhető műveletek 
nagy számából ered. A rugalmas gyártórendszerben lévő CNC gépek többféle műveletet 
képesek elvégezni újraszerszámozás, sorozatindítás és rendszerleállás nélkül. A 
gyártórendszerben az egyes munkadarabok megmunkálása többféle gépek igénybevételével, 
többféle alternatív útvonalon is lehetővé válik. A műveletvégző képesség komplexitása miatt 
a rugalmas gyártórendszerek termelésszervezése speciális módszereket igényel. Másfelől 
viszont ami a rendszer komplexitását okozza, a gyártórendszer előnyének forrása. A 
gyártórendszerben többféle termék gyártása folyhat egyidőben, valamint az alternatív 
megmunkálási útvonalak biztosítják az esetleges váratlan gépleállások esetén a folyamatos 
gyártást. 

Theo Williamson 1967-ben egy olyan gyártórendszert vázolt fel, amelyben az egyes 
megmunkálógépek között automatikus anyagkezelő rendszer segítségével mozognak a 
munkadarabok, ezzel letette a rugalmas gyártórendszer alapköveit. Munkájában (1967) 
különféle gyártórendszerekkel hasonlította össze a rugalmas gyártórendszert és megmutatta, 
hogy sikeres gyártási mód mind a termelékenység, mind pedig a rugalmasság terén. 

Brown et al. az 1984-es, klasszikusnak számító cikkükben a gyártás különféle 
rugalmasságtípusai közötti kapcsolatrendszert azonosították. A nyolc különféle rugalmasságot 
a rugalmas gyártórendszerek alapvető előnyeiként jellemezték. Nahmias (1997) a rugalmas 
gyártórendszerek előnyeit már menedzsment szempontból vizsgálta. A rugalmasság mellett az 
alacsony gyártásközi készlet, a jobb kapacitáskihasználást, valamint a csökkentett átfutási időt 
emelte ki. 

A rugalmas gyártórendszerek termelésszervezési problémaköreit Stecke az elsők között 
azonosította (1983, 1986). Öt különböző problémakört definiált és ezen problémakörök felöl 
közelítette meg a rugalmas gyártórendszerek konfigurálását. Az azonosított problémakör a 
munkadarab kiválasztási probléma, a gépcsoportosítási probléma, a gyártási arány 
meghatározása, az erőforrás-allokáció problematikája valamint a töltési (loading) probléma. 
Suri és Whitney (1984) Stecke öt problémaköre mellé a rugalmas gyártórendszerek ütemezés 
problémakörét társította. 

A rugalmas gyártórendszerek termeléstervezési és -szervezési feladatainak megoldására 
sorállási, matematikai programozási és szimulációs modellek, valamint különféle heurisztikák 
születtek. A rugalmas gyártórendszerekre felállított legtöbb kapacitáselemzési modell a gépek 

 



kapacitását elemezi a gépekhez rendelt gyártási feladatok tükrében (pl. Wilhelm és Hyung-
Myung, 1985). Az un. művelettípusokon alapuló kapacitáselemzéssel Koltai, Farkas és Stecke 
(2000) a rugalmas gyártórendszerek ütemezésfüggetlen elemzését tette lehetővé. Az eljárás 
segítségével a gépek kapacitásainak elemzése helyett az elvégzendő művelettípusok 
kapacitásigényeit vizsgálták. Mivel az elemzés független attól, hogy az egyes alkatrészek 
melyik alternatív útvonalon készülnek, a termelés aggregált szintű tervezése a részletesebb 
termelési ütemterv meghatározása nélkül válik lehetővé. Kutatásaim során ennek a 
kapacitáselemzési modellnek a fejlesztését valamint további alkalmazási lehetőségének 
vizsgálatát tűztem ki célul. 

A disszertáció 3. fejezetében a művelettípusokon alapuló kapacitáselemzéssel 
foglalkozom. Az eljárás művelettípusok halmazaira állít fel felső illetve alsó 
kapacitáskorlátokat, így valósítva meg a szükséges illetve elégséges kapacitás elemzését. A 
modell kapacitáskorlátjait két eltérő módon fejeztem ki. A korlátokat művelettípushalmaz-
halmazok segítségével valamint géphalmazok segítségével írtam fel. Bemutatom e két eltérő 
kifejezésmódot, valamint egy egyszerű példán az alkalmazásukat. A művelettípusokon 
alapuló kapacitáselemzési eljárás a művelettípusok kombinációiból felépíthető halmazok 
elemzésén alapul. Bemutatom, hogy a rendszer jellemzőitől függően, az összes ilyen halmaz 
vizsgálata felesleges lehet és ismertetek egy eljárást, amely segítségével kiválaszthatók a 
redundáns halmazok. A halmazkiválasztási eljárás a gép-művelettípus kapcsolatrendszert 
jelképező bináris mátrix elemzésén alapul. A redundáns halmazok kiválasztásával nem csak a 
kapacitáselemzési modell korlátozó feltételeinek száma csökkenthető jelentősen, hanem a 
modell érzékenységvizsgálata is leegyszerűsíthető. 

Koltai és Stecke (2004) a művelettípusokon alapuló kapacitáselemzést a rugalmas 
gyártórendszer gépeinek optimális felszerszámozására is továbbfejlesztette. A modelljükben 
alkalmazott szerszámkorlátozó feltételt továbbfejlesztettem. Az általam javasolt 
szerszámkorlát mellett kevesebb szerszámmal tervezhető a gépfelszerszámozás. A 3.4. 
alfejezetben bemutatott modellben a gyártórendszer optimális túlóra illetve kihasználatlanság 
mellett a leginkább megfelelő gépfelszerszámozást keresem. 

A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzés egy aggregált modell. Fontos kérdéskör 
elemezni, hogy az így kapott eredmény, a részletes termelési ütemtervben ténylegesen 
megvalósítható-e vagy sem. A 3.5. alfejezetben az aggregált modell és a részletes termelési 
ütemterv kapcsolatát elemzem és bemutatom, milyen tényezők hiúsíthatják meg az aggregált 
modell eredményének leütemezését. 

A rugalmas gyártórendszerek nagy értékű gépeket tartalmaznak. Az ebben a rendszerben 
megvalósított gyártás költségeinek pontos kiszámítása a rendszer komplexitása miatt olyan 
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modern költségkalkulációs eljárást kíván meg, mint a tevékenység alapú költségszámítás. 
Dhave 1989-es munkájában még a hagyományos, pótlékoló kalkulációt alkalmazta ezekre a 
rendszerekre. Takakuwa (1997) a rugalmas gyártórendszerben szimulált gyártás költségeit a 
tevékenység alapú költségszámítás segítségével határozta meg. Koltai et al. 2000-ben 
megmutatta, miként kell a rugalmas gyártórendszerek kapcsán felmerült költségeket különféle 
tevékenységek alapján a termékekhez rendelni. 

Mivel a rugalmas gyártórendszerekben a termékek többféle útvonalon, többféle gépek 
igénybevételével is elkészíthetők, az ilyen rendszerben gyártott termék jövőbeli gyártási 
költségéhez nagyfokú bizonytalanság párosul. A disszertációban javaslok egy 
költségszámítási eljárást, amely segítségével olyan termékköltségek számíthatók, melyek a 
gép-termék allokáció megváltozásakor változatlanok maradnak és ezáltal a rugalmas 
gyártórendszerek ex ante költségkalkulációja válik lehetővé. A költségallokáció folyamán, 
többek között, egy bináris mátrix független blokkosítás lehetőségét keresem. A 
csoporttechnológiában (Group Technology) Chandrasekharan és Rajagopalan (1986) hasonló 
problémakört vizsgált a többcélú gépek gyártástervezésére. Az általuk használt elv 
analógiájára kidolgoztam egy módszert a költségszámításban alkalmazott mátrix 
particionálásához. A kifejlesztett hatékonyságmutató alkalmazásával az erőforrásalapok 
célszerű mérete határozható meg. 

A disszertációmban érintett kérdéskörök elemzésével a rugalmas gyártórendszerek 
stabilabb tervezése válik lehetővé mind a kapacitáselemzés, mind pedig a gyártás 
költségeinek számítása területén. 

 

 

 3



2. A rugalmas gyártórendszerek 

2.1. A rugalmas gyártórendszer fogalma és helye a gyártórendszerek körében 

2.1.1. Az automatikus fémmegmunkáló gépek 

Az automatikus gépgyártás első jelentős képviselői a számjegyvezért gépek (Numerical 
Control, NC) voltak. A gép vezérlése az úgy nevezett alkatrészprogramból ismeri fel, hogy 
mit kell tennie. A javarészt szabványosított szintaxisokkal a vezérlés három alapvető funkciót 
végez el (Mátyás, 2002): bemenő adatok tárolását, adatfeldolgozást valamint a szerszámgép 
irányítását. A számjegyvezérelt gépek három típusát különböztethetjük meg az evolúciójuk 
szerint. 

• A rögzített logikájú számjegyvezérelt gépeket NC gépeknek nevezzük. A vezérlési 
feladatokat előre rögzített logikai építőelemek összekapcsolásával valósítják meg. A 
rögzített logikájú számjegyvezérlés struktúra ma már elavultnak tekinthető (Mátyás, 2002) 

• 1969-ben a szabadon programozható logikájú számjegyvezérelt gépek, a CNC gépek  
(Computer Numeric Control) jelentek meg. A számítógépek és a mikroelektronika 
fejlődésével nőtt a megbízhatósága, és az elterjedése. Ez a fajta gép már számítógép által 
vezérelt és programozható, beépített felügyelő, ütemező és jelentéskészítő modulokkal 
rendelkezik. 

• A harmadik típus a DNC (Direct Numerical Control) irányítási struktúra, amely 1970-es 
években jelent meg (Gerwin, 1982). Ebben a rendszerben az NC és a CNC gépek 
csoportja egy folyamatirányító központi számítógéphez van csatlakoztatva, amely 
alkatrészprogramokkal látja el a gépeket. Itt már csoportvezérlés valósul meg. 
Mindemellett, a számítástechnika fejlődésével a DNC struktúra lehetőséget ad a 
gyártórendszer szorosabb kontrolljára is. 

2.1.2. A számítógéppel segített gyártás 

A számítógép egyre nagyobb szerepet tölt be az üzleti életben, valamint a gyártásban. A 
számítógéppel segített gyártás, röviden CAM (Computer-Aided Manufacturing), a gyártásban 
használt számítástechnikát jelöli. A számítógéppel segített tervezés, röviden CAD (Computer-
Aided Design), pedig a termék tervezési folyamatában használt számítástechnikára utal. Ma 
már teljes mértékben elterjedt a számítástechnika használata az anyagáramlás irányításában, a 
termelői folyamatok tervezésében és irányításában, a döntéstámogatásban, valamint a gépek, 
robotok, raktárak irányításában, az információk rendezésében. 
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A számítógéppel segített gyártás fontos eleme a rugalmas gyártórendszer (Nahmais, 1997). 
A rugalmas gyártórendszer számítógép-vezérelt gépek csoportja, amelyek automatikus 
anyagtovábbító rendszerrel vannak összekötve és egy központi számítógép vezérel. A 
rugalmas gyártórendszer hatékony eszköz a közepes sorozatnagyságú gyártásra. A rugalmas 
gyártórendszer Nahmias szerint a számítógéppel segített gyártáson belül az 1.ábrán 
bemutatott helyen található. 

 

1. ábra: A rugalmas gyártórendszer és a számítástechnika kapcsolata (Nahmias, 1997) 

Az integrált gyártás koncepciója a termelési rendszer egymással kapcsolatban álló 
funkcionális erőforrások együttesén alapul. A termelési rendszer egyes elemei szoros 
szervezeti, informatikai és anyagáramlási kapcsolatban állnak egymással, valamint maga a 
termelési rendszer szorosan kapcsolódik a külső környezetéhez. 

A számítógéppel integrált gyártás, azaz a CIM (Computer Integrated Manufacturing) a 
termeléshez kapcsolódó vállalati funkciók számítógéppel támogatott integrált együttese. 
(Somló, 2002) A számítógéppel integrált gyártás legfontosabb funkcionális moduljai a 
menedzsment információs rendszer (MIS), a mérnöki adatbázis (EDB), a gyártásközi 
folyamattervezés (CAPP), a termelésirányítási rendszer (PPS), a számítógéppel segített 
gyártásirányítás (CAM), a számítógéppel segített logisztika (CAL), valamint a számítógéppel 
segített minőségbiztosítás (CAQA). A rendszer egyes funkcionális elemei közti kapcsolatot 
Somló (2002) nyomán a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra: A számítógéppel integrált gyártás (CIM) moduljai (Somló, 2002) 

2.1.3. A rugalmas gyártórendszer kialakulása 

A gépgyártás automatizálása az NC gépekkel kezdődött. A következő lépés a megmunkáló 
központ (MC, Machining Center) megjelenése volt. A megmunkáló központban megvalósult 
a szerszámok tárolása és automatikus cseréje. Amikor már nem csak a szerszámok, hanem a 
munkadarabok cseréjét is automatikus eszköz kezelte, megalakult a rugalmas gyártócella 
(FMC, Flexible Manufacturing Cell). Amikor az automatikus gépeket egy automatikus 
anyagtovábbító rendszerrel kötötték össze, valamint mind a gépeket, mind pedig az 
anyagtovábbító rendszert egy központi számítógép vezérelte, akkor kialakult a rugalmas 
gyártórendszerhez (FMS, Flexible Manufacturing System). 

Az 1960-as években a gyártástechnológiával foglalkozó mérnökök a figyelmüket egyre 
inkább a gyártószalagok és a kisebb szériás gyártás előnyeire összpontosították. Az 1970-es 
évekre a CNC gépek csoportba szervezésével kijelölték a rugalmas gyártórendszer felé vezető 
utat. Theo Williamson egy olyan gyártórendszert vázolt fel, ahol a munkadarabok az egyes 
megmunkálógépek között automatikus anyagkezelő rendszer segítségével mozognak 
(Williamson, 1967). Williamson a gyártórendszerét Molin’s System 24-nek nevezte el. 1980-
as évek elején az első, jelentős gépgyárak, mint a Catepillar és a John Deere elkezdték a 
rugalmas gyártórendszerek  építését. A magyarországi szakemberek közül Ránky Pált emelem 
ki, aki már az 1985-ös munkájában vázolt fel és elemzett rugalmas gyártórendszert. (Ránky, 
1985) 

A rugalmas gyártórendszer (Flexible Manufacturing System, FMS) CNC gépek integrált 
rendszere, melyek automatikus anyagtovábbító rendszerrel vannak összekötve (Stecke, 1983). 
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Kezdetben, sokféle gyártórendszert neveztek rugalmas gyártórendszernek. Browne (1984) a 
rugalmassággal rendelkező gyártórendszereket és gyártási struktúrákat a rugalmasságuk 
használata alapján négy csoportba sorolta. 

 Az első csoportba a rugalmas megmunkáló cella (FMC, Flexible Machining Cell) 
tartozott, amely egy CNC gépből és az őt kiszolgáló anyagmozgató gépből áll. Az 
egyes munkadarabok az úgynevezett rögzítőkön (fixtures) helyezkednek el. Az 
anyagmozgató berendezés a megmunkálandó munkadarabokat az inputpufferből a 
CNC gépbe tölti, valamint az elkészült munkadarabokat elhelyezi a készáru-tárolóba. 
Az NC és CNC gépek egy szerszámrögzítő palettával rendelkeznek. Ezen a palettán 
elhelyezkedő szerszámokat használhatja a gép az egyes megmunkálásokhoz. A paletta 
kapacitását a palettán elhelyezhető szerszámok, azaz a paletta szerszámrögzítő 
helyeinek száma (tool slots) határozza meg. Amennyiben olyan szerszámra lenne 
szükség, amely már nem férne el a palettán, akkor cserélni kell a szerszámokat. A 
paletta szerszámainak cseréjét is egy anyagmozgató berendezés végzi el. Ez a 
struktúra a legegyszerűbb rugalmas gyártórendszer. 

 A második csoport a rugalmas megmunkáló rendszer (FMS, Flexible Machining 
System), ami több rugalmas megmunkáló cellából áll. A gyártórendszer folyamatos 
vezérlés alatt dolgozik,  a megmunkálás folyamata alatt bármikor módosítható 
termelési programmal. A gyártórendszer az egyes megmunkálandó munkadarabokat 
többféle útvonalon is megmunkálhatja. Mivel a részletes termelési program a 
megmunkálás alatt dinamikusan változhat, bonyolult vezérlőszoftvert igényel. A 
rendszerben a szerszámok vagy egy előre meghatározott kiosztásban vannak a 
gépeknél, vagy pedig az éppen megmunkálandó munkadarab határozza meg a gépek 
szerszámkészletét. 

 A harmadik csoport a rugalmas szállítósor (FTL, Flexible Transfer Line). Ez a 
rendszer speciális, feladatorientált cél-gépeket, néhány robotot tartalmaz, amelyek 
szállítószalaggal vannak összekötve. A munkadarabok mindig egy szabott útvonalon 
haladnak végig, és ennek van alárendelve a gyártórendszer elrendezése is. Ebből ered, 
hogy a vezérlő berendezések egyszerűbbek, mint a rugalmas megmunkáló rendszernél. 
A gépek átszerszámozása és átprogramozása hosszú időt vesz igénybe, emiatt kisebb 
rugalmassággal rendelkezik. 

 A negyedik csoport a rugalmas szállító-multisor (FTML, Flexible Transfer Multi-
Line), amely több, összeköttetésben álló rugalmas szállítósort tartalmaz. A rendszer 
előnye a rugalmas szállítósorhoz képest, hogy a rendszerben az útvonalválasztás már 
lehetséges. Egy ilyen felépített rendszer vezérlése már egyszerűbb. 
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2.1.4. Gyártástípusok a sorozatnagyság szerint 

A gyártás folyamata szerint kétféle gyártási módot különböztethetünk meg: a folyamatos 
gyártást illetve a diszkrét idejű gyártást. A folyamatos gyártás esetén általában nem-szilárd 
halmazállapotú terméket állíthatunk elő, és az alapanyag megszakítások nélkül, folyamatosan 
halad végig a gyártóberendezéseken. Tipikus folyamatos gyártás a vegyipari termékek 
gyártása. Diszkrét gyártásról beszélünk, amikor elkülönült munkadarabokat munkálunk meg. 
A legtöbb diszkrét jellegű gyártás a gyártott sorozat mérete alapján az alacsony sorozatú, a 
közepes sorozatú vagy a nagy sorozatú gyártás közé sorolható. 

Az alacsony sorozatnagyságú gyártáshoz az egyedi gyártás és a kis sorozatnagyságú 
gyártás tartozik. Ekkor jellemzően egyedi munkaállomáson vagy egyedülálló NC gépeken 
történik a megmunkálás. Az alacsony sorozatú gyártás jellemzően magas rugalmasságú, 
hiszen könnyen át lehet térni az egyik termék gyártásáról a másikra. Jellemzően, a kis 
sorozatú gyártás alacsony termelékenységű. Az ilyen gyártásnál a gyakran jelentkező átállás 
miatt, összességben magas átállási költséggel kell számolni. Jellemzően nagyobb a 
változóköltség-igénye, többek között az emberi munkaerő-igénye. 

A közepes sorozatnagyságú gyártásnál a gépgyártás területén a rugalmas gyártórendszer a 
legmegfelelőbb. A számítógép-vezérelt gépek hálózatba vannak kapcsolva és automatizált 
anyagtovábbító rendszerrel vannak összekötve. Ebben a rendszerben, a gyors termékváltás 
miatt többféle termékeket is legyárthatunk, a gyártórendszer termelékenysége igen nagy. 
Jellemzően alacsonyabb a felmerülő változó-költség, viszont magasabb az állandó költség, 
ami az igen drága berendezések értékcsökkenési leírásából adódik. A magas termelékenység 
azonban gazdaságossá teszi ezt a viszonylag drága gyártórendszert. Tipikus közepes 
sorozatnagyságú gyártás a szériagyártás, a kötegekbe szervezett gyártás (batch-production). 

A nagy sorozatú gyártáshoz jellemzően az összeszerelő szalagok, a gyártósorok valamint a 
tömeggyártás egyéb módozatai tartoznak. A kevés termékféleséget igen nagy 
sorozatnagyságokban gyártják a külön az adott termék gyártásához kifejlesztett gyártósoron, 
gyártószalagon, célgépeken. A gyártósor magas ára a méretgazdaságosság következtében 
megtérül nagy sorozat gyártása esetén. Viszont nagymértékben eltérő, újabb termék gyártása 
nem lehetséges. Ez kizárólag vagy a gyártósor átépítésével, vagy egy új gyártósorral való 
lecserélésével lehetséges. Emiatt ez a gyártórendszer jellemzően alacsony rugalmasságú. 
Általában a tömeggyártásnál alkalmazzák ezt a gyártásmódot. 

Az előzőekben jellemzett három gyártástípust a gyártórendszer rugalmassága, azaz a 
termékekhez való idomuló képessége, valamint az átlagosan évente gyártott mennyiség 
alapján egy diagrammban ábrázolhatjuk Nahmias (1997) nyomán. (3. ábra) 

 8



 

3. ábra: Gyártástípusok a rugalmasság és a sorozatnagyság szerint (Nahmias, 1997) 

 

4. ábra: A rugalmas gyártórendszer a termelékenység és a rugalmasság  
síkjában (Williamson, 1967) 

Williamson (1967) egy korai munkájában hasonló síkon helyezte el a gyártósort, a 
célorientált automatikát, a rugalmas gyártórendszert, a gyártócellát valamint a hagyományos 
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gépeket. Véleménye szerint a rugalmas gyártórendszer sikeres gyártási mód mind a 
termelékenység (évente gyártott mennyiség), mind pedig a rugalmasság terén (munkadarabok 
száma). (4. ábra) 

Összefoglalásként elmondható, hogy a célgépekből felállított gyártórendszer alacsony 
rugalmasságú, magas tőkét igényel, viszont alacsony egységköltségen képes gyártani. Az 
általános célú gépekből felállított gyártórendszer magas rugalmasságú, alacsony tőkeigényű, 
azonban magas egységköltségen képes gyártani. A rugalmas gyártórendszer viszont jó 
rugalmassággal rendelkezik, közepes tőkeigényű, és megfelelő egységköltséggel képes 
gyártani. 

2.2. A rugalmasság osztályozása 

Miltenburg és Krinsky (1991) a rugalmasság három alapvető komponensét azonosította. 
Az első a gyártórendszer azon képessége, miszerint többféle terméket gyárthatunk ugyanazon 
a gépen, valamint ugyanaz a termék legyártható több gépen is. A második komponens jelöli 
azt a tulajdonságot, miszerint az új termékek legyárthatók a már meglévő gépeken. A 
harmadik komponens jelöli a gépek azon tulajdonságát, miszerint a legyártandó 
munkadarabokon megengedett a változtatás. 

A rugalmasságnak e három értelmezése jelentős előnyökhöz juttatja a rugalmas 
gyártórendszer alkalmazóját. Több, hasonló termék gyártásánál nem szükséges elkülönült 
műhelyek és célgépek sorait használni, mivel egyazon gyártórendszerben, ugyanazok a gépek 
csoportján több termék lehet párhuzamosan gyártás alatt. Ezáltal válik elkerülhetővé mind a 
külön-külön igényelt célgép1-sorok beszerzésének magasabb költsége, mind pedig az ezeken a 
célgép-sorokon jelentkező esetleges nagymértékű kihasználatlan kapacitás. Az új termékek 
bevezetésekor nem szükséges új célgépek megvásárlása és üzemeltetése, hanem az új termék 
gyártását a már meglévő gyártórendszerünkbe illeszthetjük, elegendő gyártási kapacitás és 
szerszámkészlet meglétekor akár a régebbi termékek gyártásával párhuzamosan is. Mivel a 
rugalmas gyártórendszerben lévő gépek többféle szerszámmal többféle műveletet képesek 
elvégezni, a termékek formai megváltozása esetén nem szükséges új szerszámok, illetve új 
célgépek beszerzése. Az NC illetve CNC gépek könnyen képesek idomulni a megváltozott 
formák és megváltozott műveletek elvégzésére.  

                                                 
1 Célgép alatt most nem csak a technikai értelemben vett célgépet értem, hanem a más termék gyártására való 

áttérés esetén hosszú átállási idejű gépeket is. 
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Browne et al. (1984) a rugalmasság következő nyolc típusát különböztette meg: gép-
rugalmasság, folyamat-rugalmasság, termék-rugalmasság, útvonal-rugalmasság, volumen-
rugalmasság, bővítési-rugalmasság, műveleti-rugalmasság valamint termelési-rugalmasság. 

• A gép-rugalmasság („machine-flexibility”) kifejezi a rugalmas gyártórendszerben lévő 
gépek azon tulajdonságát, miszerint rövid idő alatt képesek reagálni a változtatásokra. A 
szerszámkopás vagy szerszámtörés esetén rövid idő alatt elvégezhető a szerszámcsere, 
valamint a munkadarab-csere esetén a szükséges szerszámok cseréje. Ide tartozik az CNC 
gépek programjainak viszonylag gyors cseréje is. A gép-rugalmasság eredhet a 
technológiai folyamatból, azaz kifinomult szerszám és munkadarab kezelő eszközökből, 
valamint eredhet a megfelelő termelésprogramozásból. Ekkor a szerszámcserék számát 
csökkentjük le a megfelelő munkadarabok csoportosításával. 

• A folyamat-rugalmasság („process flexibility”) kifejezi a rendszer azon tulajdonságát, 
miszerint egy felszerszámozással több munkadarab (akár egyidejű) megmunkálására 
képes. Buzacott (1982) ezt a tulajdonságot munka-rugalmasságnak („job flexibility”) 
nevezi, ami az elvégezhető munkák sokféleségére utal. Gerwing (1982) pedig 
termékskála-rugalmasságnak nevezi („mix flexibility”). Ez a rugalmasság az egyidejűleg 
elvégezhető munkadarabok számával mérhető, valamint a gép-rugalmasságból, illetve a 
több célú, CNC gépek alapvető tulajdonságából ered. 

• A termék-rugalmasság („product-flexibility”) a gyártórendszer azon tulajdonságát fejezi 
ki, miszerint nagyon gazdaságosan és olcsón lehet terméket váltani a gyártás folyamán. Ez 
a rugalmasság a legyártandó termékskála változtatásához szükséges idővel mérhető. 
Mandelbaum (1978) ezt tevékenység-rugalmasságnak nevezte („action-flexibility”), 
Gerwin pedig tervrugalmasságnak („design-change flexibility”). Ez a rugalmasság a 
hatékony és automatizált gyártástervezés és gyártásszervezésből, valamint a gép-
rugalmasságból ered. 

• Az útvonal-rugalmasság („routing-flexibility”) révén, a munkadarab többféle útvonalon, 
többféle gépek igénybe vételével is legyártható a rendszerünkben. Ennek következtében 
gépmeghibásodás esetén nem áll le a gyártás, könnyen folytatható a munkadarab 
megmunkálása más gépek igénybevételével. Megkülönböztethetünk lehetséges és 
valóságos útvonal-rugalmasságot (Browne et al. 1984). A lehetséges útvonal-rugalmasság 
esetén az egyes legyártási útvonalak adottak, gépleállás esetén automatikusan útvonalat 
vált a rendszer. A valóságos útvonal-rugalmasság esetén pedig az egyes munkadarabok 
megmunkálása többféle útvonalakon történik, függetlenül bármilyen gépleállástól vagy 
más váratlan eseménytől. Ez a rugalmasság a gépek csoportosításából (machine-pooling) 
ered. 
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• A volumen-rugalmasság („volume flexibility”) következtében a gyártórendszer különböző 
sorozatnagyságok esetén is gazdaságosan képes gyártani. Ez a magasabb fokú 
automatizálás, valamint az átállási költség és a változó-költség alacsony mértékének a 
következménye. Jellemzően akkor mondhatjuk, hogy a gyártórendszerünknek nagyobb a 
volumen-rugalmassága, amikor kisebb sorozatban is gazdaságosan képes gyártani. Ez a 
fajta rugalmasság a többcélú gépek alkalmazása esetén, az útvonal-rugalmasság megléte, 
valamint a kifinomult, automatikus anyagtovábbító rendszer esetén valósulhat meg. 

• A bővítési-rugalmasság („expansion flexibility”) következtében szükség esetén könnyen 
bővíthető a gyártórendszerünk. A moduláris rendszer következtében az új gépek könnyen 
beilleszthetőek a rendszerbe, akár a korábbi rendszer felbontása nélkül is. Ez a 
rugalmatlan gyártósorokon nehézkes, hosszú időt igénylő művelet. A bővítési-
rugalmasság a nem célorientált elrendezés, a rugalmas anyagkezelő rendszer, a moduláris 
és rugalmas gyártócellák valamint az útvonal-rugalmasság megléte esetén lehetséges. 

• A műveleti-rugalmasság („operation flexibility”) a munkadarab legyártása során 
elvégzendő műveletek sorrendjében enged változtatást. Ennek következtében javulhat a 
gépek kihasználtsága és csökkenhet az esetleges műveletközi várakozás. Természetesen, 
ez csak azokban az esetekben lehetséges, amikor az elvégzendő műveleteknek nincsen 
szigorúan előírt sorrendje. 

• A termelési-rugalmasság („production flexibility”) fejezi ki általánosan, hogy a 
gyártórendszerünk többféle munkadarabot képes megmunkálni. 

A felsorolt rugalmasságtípusok között Browne szerint kapcsolat áll fenn. A termék-, a 
folyamat- valamint a műveleti-rugalmassághoz feltétlen szükséges a gép-rugalmasság 
megléte. A volumen- és a bővítési-rugalmassághoz pedig elengedhetetlen az útvonal-
rugalmasság. Valamint mindezek meglétekor beszélhetünk termelési-rugalmasságról. (5. 
ábra) 

 

5. ábra: A rugalmasságtípusok közötti kapcsolat  (Browne et al. 1984) 
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2.3. A rugalmas gyártórendszer előnyei 

A rugalmas gyártórendszer kedvező tulajdonságokkal rendelkezik mind a termelékenység, 
mind pedig a rugalmasság terén. A legnagyobb előnye abban mutatkozik, hogy igen 
termelékenyen és gazdaságosan képes különböző sorozatnagyságú szériákat gyártani, a 
termékek közötti rövid átállási idővel. E tulajdonsága miatt a rugalmas gyártórendszer 
segítségével a vállalkozások gyorsan képesek alkalmazkodni a piaci igények 
megváltozásához. 

A rugalmas gyártórendszernek számos előnyös tulajdonsága van a hagyományos 
gyártórendszerekkel szemben. Ezek közül a legfontosabbak az alacsony gyártásközi 
készletek, a magas gépkihasználás, a csökkentett átfutási idő, a többféle munkadarab kezelése 
és az alacsony bérköltségek (Nahmias,1997). 

A rugalmas gyártórendszerben a megmunkálandó munkadarabok az egyes gépek között 
úgynevezett palettákon mozognak. A gyártórendszerben megmunkálásra váró munkadarabok 
ilyen eszközökön helyezkednek el, emiatt a gyártásközi készletet az ezeken a palettákon 
elhelyezkedő munkadarabok alkotják. Ezek a paletták felülről korlátolják a gyártásközi 
készletet, meghatározzák a gyártásközi készlet maximális számát. Mivel korlátozott számú 
palettát vehetünk igénybe, emiatt viszonylag alacsony a rugalmas gyártórendszerben a 
gyártásközi készlet. Emiatt fogalmazható meg a rugalmas gyártórendszerben végezett gyártás 
esetére is az éppen időben (just-in-time) gyártáshoz hasonló, nulla raktárkészlet politika. 
(Ching et al., 2003) A felhasználható paletták száma, sok más szempontok figyelembe vétele 
mellett a gyártásközi készlet mennyiségének optimalizálásával is meghatározható, ebben az 
esetben a felhasználható paletták számát döntési változónak kell kijelölni.  

Egy önálló NC gép kihasználtsága gyakran elég alacsony. Egy rugalmas gyártórendszer 
viszont több CNC gép összefüggő rendszere, amelynek a kihasználtsága már nagyobb. Ennek 
egyik oka a jobb töltéskiegyensúlyozás. Meghibásodás esetén a többi gépre terhelhető a 
megmunkálás. Másfelől pedig az esetleges kihasználatlan kapacitás megszüntetésére, a 
többcélú gépek rendszerére könnyebben lehet rendelést felvenni. A rugalmas gyártórendszer 
könnyebben el tudja végezni az újonnan megjelenő gyártási feladathoz kapcsolódó 
műveleteket, mivel nagyobb valószínűséggel lesz az adott műveletekre szabad kapacitás. 
Mindezek mellett, a termelékenységet növeli a gyors gépbeállítás és szerszámcsere is. A 
hatékony rugalmas gyártórendszer kihasználtsága elérheti a 80%-ot (Nahmais, 1984). 
Természetesen, a hatékony gépkihasználás feltétele a megfelelő termelésütemezés (Kogan, 
2000). 

A hagyományos gyártórendszerben az átfutási idő egy jelentős részét a 
megmunkálóegységek, gépek közötti szállítás, valamint a gépek előtti várakozás teszi ki. A 
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megmunkálóegységek között kevésbé kontrollált mennyiségekben történik az anyagmozgatás. 
A nem megfelelően ütemezett termelés esetén a gép előtt sorban álló munkadarabok jelentős 
várakozási időt töltenek el. A rugalmas gyártórendszerben egyrészről az automatizált 
anyagtovábbító rendszer hatékonyan szállítja a megmunkálandó munkadarabokat az egyes 
gépek között, valamint az egységes ütemezés következtében a gépek előtti várakozást a lehető 
legkisebbre lehet lecsökkenteni. Emiatt a lehető legalacsonyabb lesz a várakozási idő. 
Másrészről pedig, a rövid átállási idő és a gyors szerszámcsere, valamint a gyors 
újraprogramozás lecsökkenti az elvesző időt. Ezek miatt a munkadarabok átfutási ideje 
jelentősen csökkenthető a rugalmas gyártórendszer alkalmazásával. 

Mint ahogy a 2.1.4. fejezetben kifejtettem, a rugalmas gyártórendszer rugalmasabb, mint a 
rögzített gyártószalag, viszont kevésbé rugalmas, mint egy egyedülálló NC gép vagy egy 
egyedülálló munkaállomás. Az igénybe vehető szerszámkészlettől függően a rugalmas 
gyártórendszer tetszés szerint felszerszámozható több különböző munkadarab egyidejű 
megmunkálására. Megfelelő felszerszámozás esetén, a munkadarabok váltásakor a 
sorozatindítási idő teljesen megszüntethető. 

A rugalmas gyártórendszerben nagyságrenddel kevesebb munkás dolgozik, mint a 
hagyományos gyártószalagnál. Munkaerő szükséges a gyártórendszer beprogramozásához, 
valamint az egyes rendkívüli események kezeléséhez. Kevesebb munkaerőre van szükség 
mind a megmunkálás, mind pedig a sorozatindítás esetén. A munkaerőlétszám csökkenése 
jelentős munkabércsökkentést tesz lehetővé. 

Az említett főbb előnyök mellett számos, kisebb mértékű előnnyel is jár a rugalmas 
gyártórendszer alkalmazása. Inman (1991) munkája alapján ezek: csökken a megmunkálási 
hulladék. Egyes esetekben akár 5%-al is csökkenhet. Csökken a veszteség. Jobb 
minőségirányítást tesz lehetővé, mivel a teljesen automatizált rendszerben kisebb az emberi 
tévedés lehetősége, valamint a számítógép-vezérelt gépek feladatkörébe könnyebben 
beilleszthetők a minőség-ellenőrzés műveletei. Mivel kisebb helyet foglal egy rugalmas 
gyártórendszer mint egy hasonló gyártóképességű hagyományos gyártórendszer, ezért 
jelentős helymegtakarítást, és emiatt jelentős üzembérleti-díj (helyfoglalási-költség) 
csökkentést eredményez. Az automatizált rendszer következtében jobb munkafolyamatok 
érhetők el. Csökken a betanított munkások miatt felmerülő oktatási költség. Biztonságosabb. 
Kevesebb felügyeletet igényel. Egy viszonylag alacsony beruházással könnyen növelhető a 
gyártandó termékskála. Könnyebben bővíthető maga a gyártórendszer is. Jobb az 
információáramlás, mivel a pontos információk a számítógép-vezérelt rendszerből könnyen 
kinyerhetőek. 
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 A rugalmas gyártórendszerek számos előnyei mellett azonban nem szabad elfeledkeznünk 
azok néhány hátrányairól sem. A legnagyobb hátrány a rugalmas gyártórendszer felállításának 
magas költsége. A rugalmas gyártórendszereket alkotó CNC gépek, az automatikus 
anyagtovábbító rendszer valamint a vezérlő számítógéprendszer igen magas költségűek. 
Számos esetben a megtérülési, cash-flow elemzések negatív nettó jelenértéket mutathatnak ki, 
azaz arra utalhatnak, hogy nem éri meg a rugalmas gyártórendszerbe való befektetetés. Egy 
ilyen komplex gyártási rendszer beruházása előtt sokféle megtérülési vizsgálattal kell a 
beruházási döntésünket alátámasztani. (Meredith et al. 1986; Kaplan, 1984) 

Magas költséget jelent az anyagáramlási rendszert vezérlő szoftver és az anyagmozgatási 
rendszer eszközei: szállítószalag, anyagtápláló és anyagmozgató eszközök. Nem szabad 
elfeledkeznünk a rugalmas gyártórendszer üzembe állításakor jelentkező ideiglenes 
termeléscsökkenésről sem. Sok vállalat vonakodik a nagy összegű beruházásoktól, inkább 
több kisebb beruházásokba fog. Kétségkívül, ezt az igen nagy beruházást gondos és részletes 
folyamattal kell megvalósítani. Inman (1991) szerint a rugalmas gyártórendszer telepítésének 
folyamata a vállalat gyártási stratégiájának meghatározásával kezdődik, majd pedig a 
környezetelemzéssel, a menedzsment elkötelezettségével, a technikai és a gazdasági 
értékeléssel folytatódik. Végül pedig a dolgozók bevonásának kell megelőznie a 
gyártórendszer üzembe állítását. 

További lehetséges probléma a rugalmas gyártórendszereknél, hogy számos esetben 
rendszerleállást kell alkalmazni, amikor az egész gyártórendszert le kell állítani. Ennek az oka 
lehet tervezett karbantartás, szerszámcsere. Nemtervezett leállás oka lehet gépmeghibásodás. 
Amennyiben egy megmunkálógép hibásodik meg, akkor a rendszer a többi géppel még 
folytatni tudja a gyártást, amennyiben viszont az anyagkezelő rendszer vagy a központi 
vezérlő számítógép hibásodik meg, akkor az egész gyártórendszert le kell állítani. 

Összefoglalva elmondható, hogy gondos gazdasági és megvalósíthatósági elemzések 
eredményeként meghozott döntés alapján, gondosan megtervezett megvalósítási folyamattal 
telepített rugalmas gyártórendszer előnyére válik a gyártóvállalatnak. 

2.4. A termelésmenedzsment feladata 

A termelésmenedzsment (Oprations Management) Waters megfogalmazásában (1996) 
azok a menedzsment funkciók amelyek közvetlenül a termékek előállításáért felelősek. Az 
inputok rendezésétől a belőlük előállított outputokig az összes folyamatért felelősek. 

A termelésmenedzserek feladata közé tartozik a tervezés, azaz a célkitűzések 
megfogalmazása; a szervezés, a szervezeti felépítés és működési folyamatok meghatározása, 
hogy a legjobb módon érhessük el a célt; a megfelelő munkaerő alkalmazása; a munkaerő 
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közvetlen irányítása; a munkaerő motivációja; az erőforrások allokálása a megfelelő 
munkákhoz; a folyamatok ellenőrzése és szükség esetén beavatkozás; valamint az információ 
kezelése. 

Míg a termelésmenedzsment a termelési és szolgáltatási folyamatok egészét átöleli, addig a 
termelésirányítás a közvetlenül gyártással kapcsolatos feladatokkal foglalkozik. A 
termelésirányítás legfontosabb funkciói a gyártási igény előrebecslése, a termeléstervezés, a 
készletgazdálkodás, a gyártásütemezés valamint a munkaadagolás (Jánoki és Kocsis, 1986). A 
gyártási igény előrebecslésének célja az egyes gyártmányok várható igényeinek megállapítása 
bizonyos időperiódusokra, ami a termeléstervezéshez szükséges. A termeléstervezés-funkció 
az előrebecsült gyártási igényeket alakítja át egy gyártási programmá.  A készletgazdálkodás 
célja az anyagszükséglet tételes meghatározása, amelyek a meghatározott igények 
kielégítéséhez szükségesek. A gyártásütemezés a gyártási folyamat minden műveletének 
időbeli pontos tervezését végzi el. A munkaadagolás feladata pedig a gyártásindítás, az 
adatgyűjtés, a hatékonyságmérés valamint az operatív problémák megoldására irányuló 
beavatkozás. 

Gupta és Galloway (2003) a tevékenység alapú költségszámítást középpontba helyezve, a 
termelésmenedzsment legfőbb funkcióit az úgy nevezett termelési hexagonba (operations 
hexagon) helyezte el. (6. ábra) Véleményük szerint a termelésmenedzsment alapvető feladata 
a termelés-tervezés, a műveletek tervezése és fejlesztése, a raktározás menedzsmentje, 
minőségmenedzsment és -irányítás, kapacitástervezés valamint munkaerő-menedzsment. 
Ezek a funkciók a tevékenység alapú költségszámítás és menedzsment körül helyezkednek el. 
A tevékenység alapú menedzsment (ABM, Activity-Based Management) azoknak a 
menedzsment-döntéseknek az összessége, amelyek a tevékenységek alapján meghatározott 
költségeken alapulnak. 

 
6. ábra: Termelési hexagon (Gupta és Galloway, 2003) 
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A termelővállalat termelésirányítási feladatainak megoldását a termelésmenedzsment 
kezeli. A termelésmenedzsment feladatait három részre bonthatjuk. Stratégiai feladatokra, 
taktikai feladatokra valamint az operatív feladatokra. A rugalmas gyártórendszerekkel 
kapcsolatban a stratégiai feladatkörbe az igen drága rugalmas gyártórendszer alkalmazásának, 
illetve nem alkalmazásának a problematikája tartozik, vagyis annak eldöntése, hogy a vállalat 
a jelenbeli és a jövőbeli termelései elvégzéséhez rugalmas gyártórendszert alkalmazzon, 
vásároljon és telepítsen, vagy hogy a jelenlegi és a jövőbeli tervezett gyártásokat más, egyéb 
gyártási környezetben kívánja teljesíteni. Itt az előző fejezetben megemlített főbb tényezők 
mérlegelése, megtérülési számítások, valamint egyéb, vállalatstratégiai szempontok 
figyelembe vétele és az ezeken alapuló stratégiai döntéshozatal kapja a legnagyobb hangsúlyt. 
A taktikai menedzsmentfeladatokhoz sorolom a már meglévő rugalmas gyártási rendszerünk 
bővítési, gépvásárlási illetve gépkorszerűsítési döntéseit. Az operatív termelésmenedzsment 
témakörébe pedig az ismert, illetve a megjósolt, előre jelzett igények kielégíthetőségének és a 
kielégítésének, tehát a legyártásának a megtervezése és lebonyolítása tartozik. 

2.5. A rugalmas gyártórendszerben megoldandó termelésmenedzsment- 
problémák 

A rugalmas gyártórendszerek a speciális technológia következtében a 
termelésmenedzsment funkciók elkülönülését kívánja meg.  Külön témakör foglalkozik a 
gyártórendszer felépítésével, valamint másik témakör a gyártás alatti vezérléssel és 
irányítással. A gyártás alatti operatív irányítás foglalkozik a beérkező munkadarabok 
vezérlésével, a munkadarabok mozgatásával, a gépek gyártás alatti átszerszámozásával 
valamint a váratlan események kezelésével. 

A gyártórendszer konfigurálásával foglalkozó modellek határozzák meg az adott 
célrendszernek leginkább megfelelő termelési tervet. Ezek foglalkoznak a termelés 
megtervezésével, a gyártórendszer felállításával, felszerelésével és felszerszámozásával, azaz 
a gépek konfigurálásával, valamint a legyártási útvonalak valamint a részletes termelési 
ütemterv megtervezésével, hogy melyik termék mikor melyik gépen legyen megmunkálva. 
Egy gyártórendszer konfigurálása nem csak azt határozza meg, hogy az egyes gépek milyen 
szerszámokkal rendelkezzenek, hanem hogy melyik gép milyen termék gyártásában vegyen 
részt. A rugalmas gyártórendszer konfigurálási problematikája igen bonyolult, mivel a 
gyártórendszer gépei sokoldalúak, számos különböző műveletet képesek elvégezni. 
Egyidejűleg számos munkadarab lehet megmunkálás alatt, valamint minden munkadarabnak 
több legyártási útvonala is lehet, viszont a szerszámok száma esetleg korlátozott.  Stecke 
(1983, 1986) öt különböző problémakört definiált, és ezen problémakörök felől közelítette 
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meg a rugalmas gyártórendszer konfigurálását. Amennyiben sikerül olyan megoldást 
találnunk, ahol mind az öt szempontot figyelembe vesszük, akkor megfelelő konfigurálást 
kapunk. Az azonosított öt problémakör a munkadarab kiválasztási probléma, a 
gépcsoportosítási probléma, a gyártási arány meghatározása, az erőforrás-allokáció 
problematikája valamint a töltési probléma. 

 A munkadarab kiválasztási problémakör kezelésekor a megmunkálandó 
munkadarabokat a megmunkálási igények alapján csoportokba rendezzük. Ezen 
csoportok munkadarabjai lesznek egyidejűleg megmunkálva. A csoportba rendezés 
alapelve a kívánt megmunkálások technológiai hasonlóságuk. 

 A gépcsoportosítás kérdésköre (machine pooling) a gépek csoportokba foglalásával 
foglalkozik. A csoporton belül minden gép ugyanúgy van felszerszámozva, emiatt a 
csoport minden gépe azonos műveletet képes elvégezni. Bizonyos aggregált 
elemzések esetén, a csoportot tekinthetjük egyetlen gépnek, amelynek a kapacitása a 
benne lévő gépek összkapacitása. Természetesen, ebben az esetben nem szabad 
elfeledkeznünk, hogy ez az összegzett gép valójában több munkadarabot képes 
megmunkálni egyidejűleg. A gépek csoportba foglalásának az a nagy előnye, hogy 
egyrészt egy gép meghibásodása esetén a csoport többi gépe átveheti a meghibásodott 
gép munkadarabjait, másrészt a szervezés egyszerűbb, mivel kevesebb 
felszerszámozási variációval kell számolni. A csoportosítás annak az esélyét 
csökkenti, hogy egy termék gyártása leáll egy gép meghibásodása miatt. A gépek 
csoportba foglalása a megmunkálási útvonalak számának növelése miatt az alternatív 
gyártás lehetőségét teremti meg. Emiatt mondhatjuk, hogy a gépcsoportosítás növeli a 
gyártórendszer teljesítményét. A csoportba foglalást alkalmazzák a termelés növelése 
céljából is. Ugyanis minél kiegyenlítettlenebb a csoportok mérete, annál nagyobb a 
rendszer várható kibocsátása. (Stecke, 1983) Részletesen Kleinrock (1976) valamint 
Stecke és Solberg (1981) foglalkozott ezzel a problémakörrel. 

 A termelési arány problémaköre a legyártott termékek mennyiségét határozza meg. 
Pontosabban a legyártandó termékek gyártási arányát. Bizonyos esetben elfordulhat, 
hogy nem áll rendelkezésre elegendő gyártókapacitás a gyártórendszerünkben. Ez a 
kapacitáskorlát nem oldható fel sem átszervezéssel, sem a gépek átszerszámozásával, 
sem pedig a részletes gyártási ütemterv átszervezésével. Ezekben az esetekben meg 
kell határoznunk, hogy az egyes termékféleségek mekkora részét gyártsuk le. Ez a 
paraméter legtöbbször döntési változó a modellekben. Bizonyos kevert, egész-értékű 
modellek esetében ezek az arányok 1-0 értéket vehetnek fel, ekkor csak arról 
dönthetünk, hogy felvegyük-e az adott termékféleséget a legyártandó termékek közé, 
vagy sem. Amelyiket felveszünk, azokat teljes mennyiségben le tudjuk gyártani. 
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 Az erőforrás-allokáció problémaköre a paletták korlátozott számú szerszámrögzítőnek 
és a munkadarabok rögzítőinek szerszámokhoz és termékekhez való hozzárendelését 
végzi el. 

 Végül pedig a töltés problémaköre az elvégzendő műveletek, valamint a szerszámok  
gépcsoportokhoz való rendelésével foglalkozik. Itt egyrészt a szerszámok korlátozott 
számát, másrészt pedig a gépek szerszámtartójának korlátozott kapacitását figyelembe 
véve kell az elvégzendő műveletek alapján a szerszámokat és műveleteket a gépekhez, 
gépcsoportokhoz rendelnünk. A töltés megszervezésekor az egyes gépek töltéseinek 
kiegyenlítésére kell törekedni, mivel ez által növelhető a rendszer kibocsátása. Nem 
szabad az egyes műveleteket kizárólag egyetlen géphez rendelni, mivel ekkor egyetlen 
útvonaluk lesz, ami rontja a rendszer teljesítményét. Valamint figyelembe kell venni, 
hogy amikor a termelési igény megváltozik, a gépek töltése eltolódhat, ami bizonyos 
esetekben kapacitáshiányt okozhat. Stecke számos célt fogalmazott meg a rugalmas 
gyártórendszer helyes töltésének meghatározásához (Stecke, 1977; Stecke és Solberg, 
1981): (1) a gépekre kiosztott műveletek összidejeinek kiegyensúlyozása; (2) a gépek 
közötti mozgások számának csökkentése; (3) az egy csoportba foglalt azonos méretű 
gépek töltéseinek kiegyensúlyozása; (4) az egy csoportba foglalt eltérő méretű gépek 
töltéseinek kiegyensúlyozatlansága; (5) a szerszámtár lehető legjobb feltöltése; (6) a 
műveletre felállított prioritások maximalizálása. 

A részletes termeléstervezés problémakörébe az említettek mellett az ütemezés 
problémaköre társul. (Suri és Whitney, 1984) Amennyiben az aggregált döntésünk alapján a 
munkadarabok és gépek csoportba foglalása mellett legyárthatóak a termékek meghatározott 
része, valamint a szerszámok, paletták és rögzítők is hozzárendelhetők a gépekhez és 
termékekhez, még mindig felmerülhet az a probléma, hogy találunk-e megfelelő 
munkaütemezést, amikor minden gépen el tudjuk végezni a hozzájuk rendelt műveleteket. 
Ezzel foglalkozik az ütemezés problémaköre, ahol figyelembe vehetünk egyéb tényezőket is, 
például az átfutási időket, határidőket, készleteket, stb. 

2.6. Döntések a rugalmas gyártórendszerben 

A rugalmas gyártórendszerek menedzsment döntései bonyolultabbak, mint más 
gyártórendszereké, mint a gyártósoroké és a különálló megmunkálóegységé (Stecke, 1983). A 
gyártórendszerek bonyolultsága a megmunkálandó munkadarabokon elvégzendő műveletek, 
valamint a többcélú gépeken elvégezhető műveletek nagy számából és ezek szövevényes 
kapcsolatrendszeréből ered. A matematikai modellek segítenek a rugalmas gyártórendszerben 
történő gyártás megtervezésében és szervezésében. A gyártórendszer szervezésekor sokféle 
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döntésre kerülhet sor. Például dönthetünk arról, hogy mi történjen, ha egy gép leáll a 
rendszerben, valamint dönthetünk arról is, hogy van-e elegendő gyártókapacitásunk egy adott 
rendelés elfogadásakor. A döntéseket időhorizont alapján hosszú távú, középtávú és rövid 
távú döntések csoportjába sorolhatjuk. A hosszú távú döntések a gyártórendszer 
megtervezéséről, a gyártórendszer kibővítéséről, változtatásáról szólnak. Ezek a döntések 
évekre előre meghatározzák a rugalmas gyártórendszer szerkezetét. A középtávú döntések a 
középtávú termeléstervezéssel, a munkadarabok tételfelállításával, a gépkihasználtság 
növelésével valamint az igény ingadozásainak kiegyenlítésével foglalkoznak. Ezek a döntések 
általában napokra, hetekre vagy hónapokra hatnak ki. A rövid távú döntések a részletes 
termelésprogramozással, az operatív szervezéssel és irányítással kapcsolatos döntések. Ide 
tartoznak a gyártásütemezés, a szerszámkiosztással kapcsolatos döntések, valamint a váratlan 
események kezelésével kapcsolatos döntések. Ezek időtávja órákban vagy csupán percekben 
mérhető. 

A matematikai döntéseket az alkalmazott eszköz szempontjából négy csoportba oszthatjuk: 
sorállási modellek, matematikai programozási modellek, szimulációs megközelítések 
valamint heurisztikák. 

2.6.1. Sorállási modellek 

A sorállási rendszerek a várakozó sorok matematikai alapösszefüggésein alapulnak. Az 
egyes megmunkálandó termékek várakoznak az egyes megmunkálóhelyeknél. A 
munkadarabok az ügyfeleket képviselik, a megmunkálóhelyek pedig a kiszolgálóegységet. 
Mind a beérkezési folyamatot, mind pedig a kiszolgálási folyamatot, azaz a megmunkálást 
sztochasztikus folyamatnak tekintjük. (7. ábra: a beérkezési folyamat és a kiszolgáló állomás 
mint sorállási rendszer alapelemei) A rugalmas gyártórendszerben lévő gépek a sorállási 
modellben a kiszolgálóegységek lesznek, valamint általában minden géphez tartozik sor. A 
rugalmas gyártórendszerek specialitása, hogy az egyes gépek beérkezési folyamata más gépek 
távozási folyamatából vezethető le. A komplex gyártórendszerre bonyolult sorállási modellek 
építhetők fel. 

 

7. ábra: Sorállási rendszer alapelemei 

Kiszolgáló 
állomás 
(gép) Beérkezési 

folyamat 
Távozás 

Sor 
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A sorállási modellel vizsgálni lehet a rugalmas gyártórendszer működését még a rendszer 
felépítése, vagy a részletes ütemterv megvalósítása előtt. A modellel vizsgálható a rugalmas 
gyártórendszer kihasználtsága, lehetséges a szűk keresztmetszetek feltárása. 

A rugalmas gyártórendszerek sorállási modelljeivel számos cikk foglalkozik (Buzacott et 
al. 1993, Viswanadham et al, 1992, Subba Rao et al. 1997). A sorállási modellek közül a 
legjelentősebbeket emeltem ki. 

Schweitzer (1982) a gyártórendszer szűk keresztmetszeteit vizsgálta. Stecke és Solberg 
(1985) különféle töltések mellett, több-kiszolgálóegységes sorállási modellként vizsgálta a 
rugalmas gyártórendszerek kibocsátó képességét. A vizsgálat eredményeként arra a 
következtetésre jutottak, hogy a kiegyenlítetlen gyártórendszer nagyobb átbocsátóképességgel 
rendelkezik. Ugyanezt a problémát vizsgálta később Stecke és Kim (1989), akik 
megerősítették a gépcsoportok közötti egyenlőtlen töltés helyességét. Shanthikumar és Stecke 
(1986) úgynevezett nyílt sorállási modellt alkalmazott a munkadarabok érkezési 
folyamatainak modellezésére. Munkájukban kimutatták, hogy a rugalmas gyártórendszerek 
néhány típusánál a gyártásközi készlet minimalizálható a töltéskiegyenlítés kezelésével. Yao 
és Buzacott (1987) a rugalmas gyártórendszerre sorkapacitással állított fel sorállási modellt. 
Vizsgálták a modell megoldási lehetőségeit exponenciális és nem exponenciális 
megmunkálási idők esetén egyaránt. Dallery és Stecke (1990) zárt sorállási hálózatot vizsgált. 
Munkájukban azt elemezték, hogy egy gyártórendszer, mint hálózat alhálózata, azaz gépek 
alhalmaza miként határozza meg a gyártórendszer összeállítását a kibocsátó képesség 
maximalizálási érdekében. Mivel a rugalmas gyártórendszer magas költségű beruházás egy 
vállalat számára, fontos a beruházás előtti részletes elemzés. Erre helyezte a hangsúlyt Solot 
és Bastos (1988), akik a rugalmas gyártórendszer működését modellezték sorállási modellel. 
MULTIQ-nak nevezték el az eljárásukat, amely valósághűen (multi-paletta, több 
munkadarab) modellezi a gyártást különféle optimalizációs kritériumok esetén. Bitran és 
Tirupati (1988) a műveleti idők és felszerszámozási idők változatossága esetén, valamint a 
különböző termékek beérkezése közötti összefüggések esetén vizsgálta a rugalmas 
gyártórendszereket. Nyílt sorállási modellben, lebontásos módszerrel érzékenységvizsgálatot 
végzett, a kulcsparaméterek kritikus értékeit vizsgálta. Kulcstényezőknek a torlódások 
hatásait valamint a beérkező termékek szétosztását határozta meg. Sarkar és Zangwill (1991) 
a visszacsatolásos, hurkos anyagáramlásokkal rendelkező gyártórendszereket vizsgálta. Yao 
és Buzacott (1985,a; 1985,b) a rugalmas gyártórendszerek működését több kiszolgáló-
csatornás, korlátozott sorhosszúságú sorállási rendszerként elemezte. Munkájukban közelítő 
megoldásokat kaptak a gyártórendszer főbb teljesítménymutatóira. 

Sorállási modelleket használhatjuk a kapacitástervezés céljára is. A kapacitástervezési 
modelleket a gyártórendszerünk rendelkezésre álló kapacitásának elemzésére alkalmazzuk. 
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Meghatározhatjuk a gépek szükséges számát, a munkaerő létszámát és az egyéb 
szolgáltatások szükséges mennyiségét egy adott időperiódusra. A kapacitáselemzési modellek 
szintén segíthetnek a szűk keresztmetszet meghatározásához. A gyártórendszerek 
kapacitáselemzéseit a sorállási modellekkel az úgynevezett optimális gyártási technológia 
(OPT, Optimized Production Technology) koncepciójával közelíthetjük meg. Az optimális 
gyártási technológia koncepciója az OPT nevű termelésütemezési szoftver kapcsán született 
meg. (Vonderembse és White, 1991) Amikor Eliyahu Goldratt (1990) kibővítette ezt a 
koncepciót, megszületett a korlátozó feltételek általános elmélete (General Theory of 
Constraints). Miután ezeket az elveket alkalmazták a gyakorlatban, megszületett a 
szinkronizált gyártás koncepciója (Synchronized vagy Synchronous Manufacturing). Ezzel a 
koncepcióval a figyelem központjában tarthatjuk a szűk keresztmetszet mellett egyéb 
tényezőket is, mint például a tételképzést, az ütemezési szabályokat, vagy a kapacitás-
bővítéseket.  

Zipkin (1986) nagy méretű kötegekben való megmunkáláshoz ajánl egy eljárást. Ez a 
modell kombinálja a sorállási megközelítést a klasszikus matematikai programozási modellel. 
Az eljárás egy kiszolgálócsatornás eseten alapul, amely figyelembe veszi a raktárkészletet is. 
Bitran és Tirupati (1988) nyílt sorállási modellel vizsgálta a gyártórendszer kapacitása és a 
gyártásközi készlet közötti kapcsolatot, amelyet két szemszögből vizsgált. Egyrészt általános 
célként, mint például költség-minimalizálás, másrészt pedig a töltés-kiegyenlítés 
szemszögéből. Pourbabai (1992) úgy nevezett kevert nem-markov sorállási modellt használt 
korlátos kapacitású rugalmas gyártórendszerre. A nyílt sorállási modellben a minimálisan 
szükséges raktárhely méretét határozta meg. Gunasekaran (1993) már az éppen időben gyártás 
(Just-in-time) jegyében a sorállási modell segítségével a minimálisan szükséges gépek számát 
határozta meg, költségminimalizálás mellett. 

2.6.2. Matematikai programozási modellek 

A matematika operációkutatási ága segítséget nyújt a komplex döntéseknél, emiatt a 
matematikai programozási modellek a termeléstervezés fontos eszközei. 

A rugalmas gyártórendszerekre felállított programozási modelleket három tényező alapján 
jellemezhetjük (Atlihan et al. 1999): milyen erőforrásokat veszünk figyelembe, melyek a 
technológiai korlátok, valamint a célfüggvény szempontjából. 

Az első szempont szerint azt vizsgáljuk, hogy a modell mennyire veszi figyelembe a 
rendelkezésre álló erőforrások véges kapacitásait. A véges kapacitás adódhat gyártókapacitás-
korlátból, szerszámtár-kapacitásból, vagy az igénybe vehető szerszámok korlátozott 
számából. Itt azt vizsgáljuk, hogy az adott modell milyen korlátozó feltételeket állít fel ezekre 
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a véges erőforrásokra. A második szempontnál a rugalmas gyártórendszer szervezésében 
használatos szabályokat vizsgáljuk. Ezek például lehetnek műveleti sorrendek, anyagkezelési, 
szerszámozási, gépcsoportosítási szabályok, alternatív megmunkálási útvonalak. Ezek a 
szabályok a gyártás szervezésének az alapelemei. A harmadik szempontnál a matematikai 
modellünk célfüggvényét vizsgáljuk, ami általában a gyártás stratégiai céljából ered. Itt 
beszélhetünk költségtényezők minimalizálásáról, kibocsátás maximalizálásáról, vagy egyéb 
megfogalmazott célról. A rugalmas gyártórendszerek termelésszervezésére számos 
matematikai programozási modell született a 80-as évek közepétől a 90-es évek végéig. Ezek 
közül a legjelentősebbeket emelem ki, amelyeket a fent említett három szempont szerint 
jellemzek. 

A legtöbb modell az erőforráskorlátok közül a szerszámtartó kapacitását valamint a gépek 
igénybe vehető munkaidejét vette figyelembe. A technológiai korlátok közül a legtöbb modell 
jellemzően a megmunkálás jellemzőit, a munkadarabok és gépek közötti szerszámmegosztás 
elvét valamint a több legyártási útvonal lehetőségét vette figyelembe. A célfüggvények szerint 
a modellek három csoportját különböztethetjük meg. Lehetséges a kibocsátás maximalizálása, 
az anyagkezelés minimalizálása valamint a költségtényezők minimalizálása. 

A kibocsátás maximalizálását célként kitűző modellek közül az első jelentős Stecke (1983) 
modellje, amiben Stecke a szerszámokhoz rendelt súlyszámokkal keresi az ideális gyártási 
szerkezetet. Modellje a gépek csoportokba foglalásán (pooling) alapul, ami növeli a 
gyártórendszer teljesítményét váratlan események bekövetkeztekor. A modellt a 2.5. 
fejezetben ismertetett problémákra ad megoldást. Shanker és Tzen (1985) a rendszer 
kihasználtságát próbálja maximalizálni a gépek, valamint a szerszámtartók rendelkezésre álló 
kapacitásai figyelembe vételével. Wilhelm és Shin (1985) az átfutási idő minimalizálására 
törekszik. Modelljük figyelmen kívül hagyja a szerszámtár kapacitását, jellemzően szervezési 
jellegű korlátaik vannak: legyártási útvonalakra, alternatív megmunkálási műveletekre 
felállított korlátok. Rajagopalan (1986) az átfutási idő csökkentését szerszámtár-kapacitás 
figyelembe vételével valósítja meg. Modelljében megjelenik a szerszámmegosztás, valamint a 
munkadarabok kötegekben történő megmunkálásának elve. Kiran és Tansel (1986) modellje 
az elvégezhető műveletek számát növeli jellemzően erőforrás korlátokkal: szerszámtartó és 
gépóra-kapacitás-korlátok, szerszámkorlátok, valamint paletta és 
munkadarabrögzítőkapacitás-korlátok mellett.  Hwang 1986-os modellje a munkadarabok 
kötegeinek számát minimalizálja. Így növeli a kötegek méretét, hogy ezáltal javuljon a 
gyártórendszer teljesítménye. Afentakis (1988) a termék-gyártás átfutási idejének 
csökkentésére törekszik. Co et al. 1990-es és 1992-es munkájukban a gépek töltéseinek 
kiegyensúlyozására törekednek, a munkadarabok kötegekbe rendezése mellett. Chen és 
Chung 1991-ben az átfutási idő minimalizálására törekszik az úgynevezett szerszám-
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hozzáférhetőség koncepciójával (tool availability concept), az 1992-es modelljükben viszont 
már az elvégezhető műveletek számának maximalizálását, valamint a munkadarabok 
egyenletes szétosztását helyezték a középpontba. Ez a modelljük a szerszám-megosztás elvén, 
a munkadarab kötegekbe rendezésén, valamint az alternatív megmunkálási útvonal 
figyelembe vételén alapul. Liang és Dutta (1992) szintén a műveletek számát növelik, de a 
modelljük a gépek rendelkezésre álló kapacitásának középpontba állításán alapul. 

A második stratégiai célkitűzés az anyagkezelés minimalizálásán alapul. Stecke az 1983-as 
modelljében az egy gépen egymást követő műveletek maximalizálására helyezte a hangsúlyt, 
ezáltal próbálta a munkadarabok mozgatását csökkenteni.  Shanker és Rajamarthandan (1989) 
pedig a munkadarabok mozgatásának minimalizálására törekedett az anyagkezelés, valamint 
az igénybe vehető szerszámkészlet figyelembe vételével. 

A harmadik célfüggvény-csoportba a költségféleségek csökkentése tartozik. Kusiak 
(1985), Sarin és Chen (1987), valamint Leung et.al. (1993) a gyártás, megmunkálás összes 
költségét minimalizálták. Kusiak újdonságként a szerszámok hasznos élettartalmát vette 
figyelembe, Sarin és Chen mindemellett a szerszámok megosztásának az elvét is alkalmazta. 
Leung et al. a modelljükben erőforráskorlátos esetben vizsgálták a gyártási költségek 
csökkentését. Modelljükben a legtöbb kapacitáskorlátot figyelembe vették. Kusiak és Finke 
(1988) a szerszám, a munkadarab rögzítő valamint a paletták költségeire helyezték a 
hangsúlyt. Leung az 1993-as modelljében a kihasználatlan erőforrások költségeit is próbálta 
minimalizálni. 

2.6.3. Szimulációs modellek 

A szimuláció során egy valós gyártórendszerre felállított modellel elemezzük a rendszer 
kimeneteleit, a bemenetelek megfelelő megválasztása esetén. Népszerű módszer az olyan 
bonyolult gyártórendszerek elemzésére, amelyek a hagyományos, analitikus módszerekkel 
nehezen vizsgálhatók. A szimulációt akkor érdemes alkalmazni, amikor a sorállási modellek 
és a matematikai modellek feltételrendszerei túlságosan leszűkítik a mozgásterünket a 
gyártórendszerünk modellezésekor. 

A szimulációs módszereket Law és Kelton nyomán (1991) három féle szempont szerint 
osztályozhatjuk. A szimulációs módszer lehet statikus vagy dinamikus. A statikus szimulációs 
eljárások a rendszer egy meghatározott időpontban felvett állapotát szemlélteti, elemzi. A 
dinamikus szimuláció a rendszer működése alatti változást reprezentálja. Egy másik 
dimenzióból szemlélve, a szimulációs modell lehet determinisztikus vagy sztochasztikus. 
Amennyiben a modell nem tartalmaz valószínűségi elemet (például véletlen elemet), akkor 
determinisztikus, amennyiben viszont véletlen jellegű bemeneti adatot tartalmaz, akkor 
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sztochasztikus modellről beszélünk. A harmadik szempont szerint megkülönböztethető a 
folyamatos illetve diszkrét szimulációs modell. A diszkrét modell esetén a rendszer egyes 
állapotai az idő megszámlálható pontjaiban változhatnak. A folyamatos modell esetén pedig a 
rendszer allapota az idő folytonos függvényeként változhat. Ezek a modellek folytonos 
függvényekkel írják le a rendszer egyes változóinak értékeit. A gyártás szimulálása folyamán 
általában diszkrét modelleket alkalmazunk. 

A szimulációs módszereknek számos fajtája létezik, ezek közül a legjelentősebbeket 
emelem ki. A strukturált Monte Carlo szimulációt az ismert statisztikai jellemzőkkel jól 
leírható sztochasztikus folyamatokhoz használhatjuk. A módszer folyamán megbecsüljük az 
egyes sztochasztikus paraméterek statisztikai jellemzőit, felépítjük a rendszert, majd pedig a 
szimuláció folyamán az egyes paraméterekhez véletlen értékeket rendelve a lehetséges 
kimeneteleket vizsgáljuk. A rugalmas gyártórendszer esetén sztochasztikus jellemző lehet a 
beérkezési folyamat, a megmunkálandó termékskála összetétele, a gépek, szerszámok, 
számítógépek valamint az anyagkezelő rendszer meghibásodásai. 

A Monte Carlo szimuláció egy speciális változata az úgynevezett bootstrap. Ezt főként a 
ritkán előforduló, de jelentős hatású események modellezésére használják. Azokban az 
esetekben alkalmazzák, amikor ún. vastag farkú eloszlással rendelkező sztochasztikus 
események hatásait vizsgálják, például a pénzügyek kockázatmenedzsmentjében. (Jorion, 
1999) Az eljárás folyamán egy egyszerű esemény múltban megtörtént lefolyásaiból 
véletlenszerűen, visszatétellel választunk kimeneteket, majd pedig ezeket használjuk az 
esemény jövőbeni kimenetelének jóslására. Ezáltal, a nagyon ritka, de jelentős hatású 
eseményeket is figyelembe vehetjük. Egy másik, ugyancsak a ritka események modellezésére 
használt szimulációs módszer a terheléses próba (stress test), más néven a forgatókönyv-
elemzés. Ekkor a szimulálandó rendszer paramétereit szubjektív módon úgy választják meg, 
hogy ezáltal a ritka események hatásaira felkészülhessenek. Nagyon ritka, de lehetséges 
események forgatókönyveit elemzik. 

2.6.3.1. Számítógépes szimuláció 

A diszkrét szimuláció egyik speciális alkalmazási lehetősége a számítógépes szimuláció, 
ahol dinamikusan vizsgálhatjuk a rendszer működését. Entitásokat küldünk végig a 
rendszeren, és vizsgáljuk a rendszer valamint az egyes entitások jellemzőit. 

A termelésmenedzsmentben alkalmazott szimulációkhoz valamilyen általános vagy 
speciális programnyelvet, vagy szimulációs programot alkalmazhatunk. A 80-as években 
jellemzően a FORTRAN-t és a BASIC-et használták az általános programnyelvek közül, 
valamint a GPSS-t, a SLAM-t a speciális szimulációs programnyelvekből. Pritsker 1986-ban 
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bemutatta, hogy miként lehet a szimulációt alkalmazni a rugalmas gyártórendszerek gyártási 
műveleteinek tervezéséhez. Munkájának célja a gyártórendszer kiegyensúlyozottságának és 
termelékenységének az elemzése volt. Mindemellett vizsgálta az újabb elemek beépítése, 
valamint a rendszer egyes elemei eltávolításának hatásait. 

A 90-es években megjelent a SIMAN, valamint elterjedtek a szimulációs programok, 
például a TAYLOR, az ARENA. Némely, magasabb szintű szimulációs program 
használatakor piktogramok segítségével állíthatjuk össze a gyártórendszerünket és 
végezhetjük el a szimulációt valamint a részletes elemzéseket, akár bármiféle mélyrehatóbb 
programozási ismeret nélkül is. A 80-as években gyártórendszerek szimulációjára 
fejlesztették ki az Xcell programot. Az Xcellben szimbólumok segítségével építhetjük fel a 
gyártórendszerünket, ámbár még használja a GPSS és a SLAM moduljait. Az ARENA 
szimulációs programcsomag a korábbi SIMAN nyelvezetére épül. Ezekkel a szoftverekkel 
komplex gyártási körülmények és kiszolgálási folyamatok szimulációi végezhetők el, 
valamint komplex kiértékelés és jelentéskészítés is lehetséges. 

2.6.3.2.  Petri-hálózatok 

A grafikus folyamatmodellezés egyik eszköze a Perti-hálózat. A Petri-hálózatok 
segítségével egyrészt az egyes állapotok mérőszámaival statikusan elemezhetjük a rendszert, 
másrészt viszont a rendszer folyamatait vizsgálhatjuk dinamikusan, azaz szimulálhatjuk.  

A különféle Petri-hálózatoknak három jelentős előnye van (Alla és Ladet, 1986). A Petri-
hálózat grafikus megjelenítése következtében a komplex problémák modellezése könnyű és 
átlátható. A másik előnye, hogy a rendszer részletes jellemzői könnyen ellenőrizhetők a 
hálózati struktúra segítségével. Könnyen feltárhatók a rendszer működési jellemzői, valamint 
az esetleges hibák. A harmadik előnye, hogy egy rendszer megvalósítása előtt lehetővé válik, 
hogy a szimuláció segítségével vizsgáljuk a dinamikus működését. 

Számos Petri-hálózat létezik (például színezett Petri-hálózat, időzített Petri-hálózat), de 
mindegyik az eredeti Petri-hálózatból fejlődött tovább, amelyet 1962-ben Petri fejlesztett ki 
(Petri, 1962). A Petri-hálózat egyszerű elveken alapul, emiatt könnyű vele modellezni a 
működési folyamatokat. Két alapelemből építhetjük fel a hálózatunkat: helyből és átmenetből. 
A hely képviseli az egyes állapotokat, az átmenetek pedig az eseményeket. Az így felépített 
hálózaton az úgynevezett tokeneket futtatjuk keresztül, így modellezve a rendszerünk 
működését. 

Számos cikk alkalmazza a Petri-hálózatot a rugalmas gyártórendszer termelési 
folyamatainak modellezésére. Alla és Ladet (1986) színezett Petri-hálózatot használt a 
rugalmas gyártórendszerek szimulációjára. Lewis et al. (1995) Petri-hálózatot épített fel a 
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rugalmas gyártórendszerek vezérlésére. A modellükhöz eszköznek az anyaghierarchia-fát, az 
anyagcímkét (bill of material, BOM), a feladat ütemezési mátrixot és az erőforrás-mátrixot 
alkalmazták. Moore és Gupta (1995) sztochasztikus színezett Petri-hálózattal vizsgálta a 
rugalmas gyártórendszereket. Három Petri-hálózatot építettek fel: az egyikkel a megmunkáló 
gépek meghibásodását vizsgálták, a másik kettővel pedig az anyagkezelő rendszer működését. 
Venkates és Ilyas (1995) valós idejű Petri-hálózattal (real-time PN) vizsgálta a rugalmas 
gyártórendszerek üzemeltetését. Vizsgálatukban újdonság, hogy figyelembe vették a helyi 
számítógépes hálózat (LAN) specialitásait is. Lin és Lee (1998) a színezett és időzített Petri-
hálózatot használta a rugalmas gyártórendszerek vezérlésére és ütemezésére. Egyazon 
modellben sikerült megoldani a két feladatot. A modelljük hierarchiájában alul a 
gyártórendszer vezérlése helyezkedik el, felül pedig az ütemezés. Yu et al. (2003) a tároló-
hálózatos Petri-hálózatot (Buffer-nets PN) javasolja a rugalmas gyártórendszerek 
modellezésére. Véleményük szerint ezzel a technikával könnyebb modellezni az olyan 
bonyolult gyártási rendszert, mint a rugalmas gyártórendszert. 

2.6.4. Heurisztikák 

Amikor a matematikai modellek túlságosan bonyolultnak mutatkoznak egy adott probléma 
megoldásához vagy azok megoldása túl hosszadalmas lenne, akkor fordulhatunk a 
heurisztikákhoz, amennyiben találunk az adott problémához illőt. A heurisztika egy egyszerű 
elveken alapuló eljárás, amely csak közel optimális, de még megfelelő megoldást ad 
számunkra. Akkor alkalmazzuk, amikor a feladat megoldása egy optimális eredményt nyújtó 
komplex eljárással túlságosan nehézkes lenne. A heurisztikákat mindig egy adott célra 
nyújtanak megfelelő megoldást. Nem rendelkezünk minden problémára heurisztikával, mivel 
a heurisztikákat nem kifejlesztik, hanem „rájönnek”.  Dolgokra rájönni pedig nem lehet 
tervezett metódusokkal. Éppen emiatt, amennyiben rendelkezünk egy adott problémára 
heurisztikával, akkor alkalmazhatjuk azt, amennyiben nem, akkor pedig maradnunk kell a 
bonyolult matematikai modelleknél. 

A heurisztika vagy egy adott eredményt szolgáltat egy termelésmenedzsment döntéshez, 
vagy pedig egy létező eljárás számítási menetét egyszerűsíti le. A rugalmas gyártórendszerek 
termelésmenedzsment problémakörében számos heurisztika született. Ezek közül néhányat 
emelik ki. 

Shanker és Srinivasulu (1989) a rugalmas gyártórendszerek termékszétosztására dolgoztak 
ki egy eljárást. Az elvégzendő munkákat csoportokba rendezik (job pools), majd pedig ezeket 
a csoportokat az egyes gépekhez allokálják. Az eljárásuknak kettős célja van: egyrészt a 
kiegyensúlyozatlanság minimalizálására, másrészt pedig a kibocsátó képesség 
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maximalizálására törekednek, melyhez az úgynevezett Branch and Backtrack2 eljárást 
alklamazzák. Kim és Yano (1994) szintén a műveletek és a hozzájuk tartozó szerszámok 
gépekhez rendelésére ajánl egy metódust, amely a Brach and Bound3 eljárás egy módosított 
változatát alkalmazza. Céljuk egyrészt a kibocsátás maximalizálása, másrészt pedig a 
töltéskiegyensúlyozás. Moreno és Ding (1993) a rugalmas gyártórendszerek munkadarab-
kiválasztási és gépekhez rendelési problémakörét vizsgálta. Két heurisztikát állítottak fel. Az 
első célja a töltéskiegyensúlyozás, a másodiké pedig a határidőknek való megfelelés. Az első 
heurisztikában egy lépéssorozatot ajánlanak, ami végrehajtásával egy megfelelően 
kiegyensúlyozott munkadarab-hozzárendelést kapunk. A második heurisztika alkalmazásával 
pedig a késő munkadarabok számát csökkenthetjük le. Stecke és Raman (1992) véletlen 
anyagáramlású rugalmas gyártórendszerek termeléstervezésére fejlesztett ki eljárást. 
Modellük a tervezési kérdéskör, az ütemezési valamint az irányítási problémakör figyelembe 
vétele mellett a töltéskiegyensúlyozást próbálja növelni az átfutási idők csökkentése mellett. 
Balic és Pahole (2000) az adatáramlási mátrix koncepciójával (data flow matrix) vizsgálta a 
rugalmas gyártórendszer vezérlési lehetőségeit. Lourenco és Pato (2004) a kombinatorikus 
optimalizáció segítségével vizsgálta a rugalmas gyártórendszerek tervezésekor felmerülő 
termékcsalád-csoportosítási problémákat. Sodhi et al. (2001) a rugalmas gyártórendszerek 
gazdaságos termelési arányait vizsgálta. Kim et al. (2001) a Tabu-search technikát alkalmazta 
a rugalmas gyártórendszerek termeléstervezésére és ütemezésére kifejlesztett 
algoritmusukban. Somló (2001) a Hybrid Dynamical eljárást a rugalmas gyártórendszerek 
ütemezésének hatékonyságnövelésére alkalmazta. A bemutatott eljárással az erőforrások 
kihasználtságának jelentékeny növelése érhető el. Karsak és Kuzgungaya (2002) a Fuzzy 
eljárással írt fel matematikai programozási feladatot a rugalmas gyártórendszerek beruházási 
döntéseinek támogatására. 

2.6.4.1. Klaszterezési eljárások 

A csoport technológia (Group Technology, GT) egy gyártási filozófia, ami a hasonló gépek 
vagy műveletek összegyűjtésén, csoportba foglalásán alapul, így egyszerűsítve le a rendszer 
elemzését. (Salvendy, 1982) A klaszterezés segítséget nyújt az olyan komplex 
gyártórendszerek, mint a rugalmas gyártórendszer működési folyamatainak elemzéséhez. 
Chandrasekharan és Rajagopalan (1986) egy klaszterezési eljárást fejlesztett ki, amellyel a 

                                                 
2 A Branch and Backtrack egy matematikai optimumkereső eljárás, amellyel kombinatorikai problémákat 

oldhatunk meg, speciális időkorlátos optimumkereső algoritmussal. (Weisstein, 2005) 
3 A Branch and Bound egy globálisoptimum-kereső eljárás, amely particionálási stratégiával, fa struktúra 

segítségével keresi az egész értékű feladat megoldását. (Weisstein, 2005) 
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hasonló munkadarabokat csoportokba, valamint a megmunkáló gépeket megmunkáló cellákba 
csoportosítja. Eljárásuk elsődleges célja, hogy egy gépcsoport képes legyen önállóan 
elvégezni egy munkadarabcsoport összes feladatát, ezáltal próbálják növelni a gyártás 
hatékonyságát. Későbbi munkájukban ugyanezt az eljárást fejlesztették tovább (1987), 
amelynek a ZODIAC nevet adták. King és Nakornchai (1986) hasonló céllal létrehozott 
klaszterezési eljárásukat ROC2-nek nevezték el. A rugalmas gyártórendszerek 
felszerszámozásának vizsgálatára a szerszámok csoportosításának elvét vetíti fel De Souza és 
Bell (1991).  
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3. A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzés 

3.1. A rugalmas gyártórendszerek kapacitáselemzése 

A rugalmas gyártórendszerek kapacitáselemzésének és termeléstervezésének egyik 
alapvető feladata eldönteni, hogy egy adott időszakra rendelkezésre áll-e elegendő 
gyártókapacitással, azaz el tudjuk-e végezni a feladatokat, vagy amennyiben nem, akkor 
melyik feladatot tudjuk elvégezni. Ez a középtávú döntés jellemzően aggregált adatokon 
alapul, azaz a döntés egyszerűsítése céljából bizonyos adatokat összevonunk. 

Mivel a rugalmas gyártórtendszer gépei többféle terméket képesek gyártani, emiatt a 
kapacitás fogalmát nem egy adott termék darabszámában, hanem gépidőben szokás megadni. 

A rugalmas gyártórendszerekre felállított, a több, lehetséges útvonalat figyelembe vevő 
hagyományos kapacitáselemzési modellek az alternatív útvonalakra felállított feltételeken 
alapulnak. Ezek a modellek az alternatív megmunkálási útvonalak azonosításával kezdődnek, 
majd pedig az egyes termékek gyártási igényét az útvonalakhoz rendelik, végül pedig a 
legyártási útvonalakra és a gépekre felírt feltételekkel elemzik, hogy rendelkezik-e a 
gyártórendszer elegendő kapacitással4. Általánosan egy ilyen modell a célfüggvény mellett 
kapacitás feltételt tartalmaz (1), amely bizosítja, hogy elegendő kapacitásunk legyen a 
gyártáshoz, valamint mennyiségi feltételt (2), ami biztosítja, hogy az alternatív legyártási 
útvonalon a szükséges mennyiség készüljön el a termékből. (Wilhelm és Hyung-Myung, 
1985; az elvet alkalmazta még többek között: Ming és Dutta, 1992; Leung et al, 1993). 

kapacitás feltétel: Mmkxt
p r

mprprm ,...,1, =≤⋅∑∑  (1) 

mennyiségi feltétel: Ppxx p
r

pr ,...,1, ==∑  (2) 

(jelölések: 
tprm: termék p műveleti ideje az m gépen, az r útvonalon [perc/db]; 
km: m gép kapacitása gépidőben az adott időszakban [perc]; 
xpr:termék p-ből gyártott mennyiség a gép m-en [db]; 
xp: termék p-ből az adott időszakban összesen gyártandó mennyég [db]) 

Ezek az alapfeltételek egyéb feltételekkel (például piaci korlátokkal, vagy egyéb 
kapacitáskorlátokkal kiegészülve), az adott szempontnak leginkább megfelelő célfüggvénnyel 

                                                 
4 A rugalmas gyártórendszerek elemzéseinél gyakran alkalmazott eljárás, hogy a gépek kapacitásait idő 

dimenzióban fejezik ki. Ennek a legfőbb oka az, hogy a gépeken számos, eltérő műveleti idejű termék gyártható 
le, emiatt a gépek kapacitásai nem fejezhetők ki egzakt formában termékdarabszám dimenzióban. 
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(például gyártandó mennyiség maximalizálása, kihasználatlan kapacitás minimalizálása) 
szerepelnek a modellben.  

Az alternatív útvonalak vizsgálatát alkalmazó modelleknek az a hátránya, hogy a modell 
felállítása kivétel nélkül az alternatív útvonalak azonosítása, azaz a munkadarabok és 
műveletek gépekhez rendelése után végezhető el. 

3.2. A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzés 

Ebben a fejezetben a művelettípusok aggregálásán alapuló kapacitáselemzést mutatom be, 
amelyet a rugalmas gyártórendszerek vizsgálatára lett kifejlesztve. Ehhez definiálom a 
művelettípus fogalmát, valamint a művelettípusokból felépített halmazokra 
kapacitáskorlátokat állítok fel. Bemutatom, hogy ezeket a kapacitáskorlátokat két féle 
matematikai megközelítéssel is ki lehet fejezni. A rugalmas gyártórendszer kapacitáselemzése 
ezen művelettípus-halmazok vizsgálatán alapul. 

1980-ban Niess a hasonló műveleteket úgynevezett műveleti feladatokba 
(Bearbeitungsfunktion) csoportosította, amelyek kombinálásával a hagyományos 
gyártórendszer többperiódusú termeléstervezésére állított fel egy modellt. Bertrand és 
Wortmann (1981) un. operátorok kapacitáselemzésére készített egy egyperiódusú modellt. Ez 
a modell művelettípusoknak (operation types) azonosítva elemezte a hagyományos 
gyártórendszerek elvégzendő feladatait. A művelettípusok kombinációira, valamint az 
operátorok megfelelő halmazaira állítottak fel felső kapacitáskorlátokat. E munkára építve 
Koltai et al. (2000a) foglalkoztak a művelettípusokon alapuló kapacitáselemzéssel és írták fel 
egzakt formában a rugalmas gyártórendszerek művelettípusokon alapuló kapacitáselemzését. 
A modellel felső illetve alsó kapacitáskorlátok felállításával a rugalmas gyártórendszer egy 
adott időszakára végezhető kapacitáselemzés, valamint a gépkapacitások és a művelettípus-
követelmények érzékenység-vizsgálatával a menedzsmentdöntések támogathatók 
informácóval. Ezt a modellt részletesen bemutatom ebben a fejezetben, majd pedig javítási és 
fejlesztési lehetőséget ajánlok. 

Az elv alkalmazásakor az egyes megmunkálandó munkadarabokon elvégzendő 
műveleteket vizsgálom. Azt elemezem, hogy van-e elegendő kapacitás a szükséges műveletek 
elvégzéséhez. Mivel nem az egyes gépeken elvégzendő műveleteket vizsgálom, hanem a 
műveletek gépekhez rendelése nélkül, a gépek által összességben elvégezhető 
műveletmennyiségeket vetem össze a kívánt mértékkel, emiatt nem gép-kapacitásokat 
elemzek, hanem műveleti kapacitásokat. Emiatt, a modell figyelembe veszi az alternatív 
megmunkálási útvonalak lehetőségét. Sőt mi több, a gépek felszerszámozottságából adódó 
összes lehetséges útvonalat figyelembe veszi. Mindez azonban konkrét útvonalaktól 

 31



függetlenül valósul meg, más szóval figyelmen kívül hagyja, hogy melyik útvonalon mennyi 
terméket gyártanak. Ezzel szemben előfordulhat, hogy a termelés részletes megtervezésekor, a 
termelésütemezéskor nem az összes lehetséges útvonalat programozzuk be, hanem csak 
néhányat közülük. Az, hogy az összes lehetséges útvonalból hány lesz beprogramozva, sok 
tényezőtől függ. Védekezésül a gépleállás ellen, valamint a torlódások elkerülése végett 
ajánlatos több alternatív útvonal megadása, azonban a túl sok útvonal kijelölése bonyolulttá 
teszi a rendszer ütemezését. Ezt a termelés megszervezője határozza meg. A 
művelettípusokon alapuló modell az összes lehetséges útvonalat figyelembe veszi, szemben a 
hagyományos gép-termék táblázaton alapuló módszerrel. Erre figyelni kell a részletes 
termelési program elkészítésekor. E kérdéskörrel részletesen a 3.5. fejezetben foglalkozom. 

A művelettípusokon alapuló módszer a műveletek művelettípusokba aggregálásán, a 
művelettípusok egymással való kombinációiból felépített halmazok vizsgálatán alapul. Azt 
elemezem, hogy az egyes műveletekből van-e elegendő kapacitás. Viszont, mivel a 
felszerszámozástól függően a gépek több műveletet is el tudnak végezni, nem csak az 
egyedülálló műveleteket kell vizsgálni, hanem a műveletek összes lehetséges kombinációit is. 
Amennyiben minden kombinációnál azt az eredményt kapom, hogy van elegendő kapacitás, 
akkor biztos, hogy legyártható a rendeléshalmaz. Amennyiben nem az összes lehetséges 
kombinációt vizsgálom, akkor előfordulhat, hogy mivel az egyes gépeken több művelet is 
elvégezhető, többször veszem figyelembe egy adott gép kapacitását. 

3.2.1. A modell felállítása 

A következőkben Koltai et al. (2000a) munkája alapján bemutatom a művelettípusokon 
alapuló kapacitáselemzést. 

Vizsgálni szeretném a rugalmas gyártórendszerünk egy adott jövőbeni időszak termelési 
tervét. A használt jelölések összefoglaló táblázatát az A.1. melléklet tartalmazza. i-vel jelöljük 
a gyártórendszerben legyártandó termékeket, melyek a jelen esetben alkatrészek. Ezen 
termékekre kaptunk rendelést, és azt vizsgálom hogy az adott időszakban le tudjuk-e gyártani 
őket, vagy sem. Az xi egész értékű döntési változó megmutatja, hogy hány darab termék 
gyártható le a vizsgált időszak alatt. 0 és Qi közötti értéket vehet fel, ahol Qi az i termékek 
gyártási igényét jelöli: 

 IiQx ii ,...,1,0 =≤≤ . (3) 

A munkadarabokon véges számú műveletet kell elvégezni, melyeket -vel jelölünk. Az 

elvégzendő műveleteket aggregálnunk kell, hogy kezelhetőbb méretű modellt kapjunk. Az 
aggregálás többféle képpen is történhet. A műveletek aggregálása alapulhat a műveletek 

io
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technológiai hasonlósága alapján. Ekkor a technológiailag hasonló műveleteket aggregáljuk 
egy művelettípusba. Például, amennyiben többféle fúrási feladatunk van, akkor azokat 
egyetlen művelettípusba gyűjtjük össze. Az aggregálás alapulhat a gépek igénybevételén is. 

Ekkor, az  művelettípus azon műveletek aggregált halmaza, amelyek azonos gépek 

igénybe vételével végezhetők el. Tekintsünk példaképp egy terméket, amely számos fúrás és 
esztergálás műveletet igényel. Amennyiben az összes művelet végrehajtható minden gépen, 
akkor a termék egyetlen művelettípust igényel, amely tartalmaz minden fúrás és esztergálás 
műveletet. Amennyiben viszont két gép tud fúrást elvégezni és csak egy esztergálást, akkor 
pedig a műveletek két művelettípusba lesznek aggregálva. Ebben az aggregálási módozatban 
általában kevesebb művelettípus lesz. 

hot

A művelettípus-halmazokat -val jelöljük, amelyeket az egyes művelettípusok összes 

lehetséges kombinációiból állítunk fel. Annyi művelettípus-halmazt hozunk létre, ahányat a 
művelettípusok kombinálásával lehetséges. Mivel a művelettípusokat kombináljuk, és egy 
művelettípus-halmazban minden művelettípus legfeljebb egyszer szerepelhet, ismétlés nélküli 
kombinációról van szó. Így a művelettípus-halmazok száma (K) a  

kS

 12 −= HK  (4) 

képlettel számítható ki, ahol H a művelettípusok száma. 

Mint ahogy a későbbiekben látni fogjuk, az eljárás ezen művelettípus-halmazok 
vizsgálatán alapul. Minden egyes művelettípus-halmazhoz két kapacitás-feltétel tartozik. A 
felállított modell mérete a művelettípus-halmazok számától, és emiatt a művelettípusok 
számától exponenciálisan függ. A cél a modell méretének csökkentése úgy, hogy ne vesszen 
el lényeges információ. Amennyiben a művelettípusok azonosítása az utóbbi, az azonos 
gépeken elvégezhető műveletek azonosításán alapul, akkor csökkenthetjük a művelettípusok 
számát, és ezáltal szignifikánsan a modell méretét. A modell mérete csökkentésének egy 
másik lehetséges megoldása az esetleg felesleges művelettípus-halmazok azonosítása. Ennek 
lehetőségét a 3.3. fejezetben ismertetem. 

A CNC gépek lehetnek egycélúak (egyetlen művelettípust tud végezni) vagy sokcélúak 

(két vagy több művelettípus tud elvégezni). A gép gyártási kapacitását az  bináris változó 

jellemzi. Értéke 1, amennyiben az m gép a k művelettípus-halmaz műveleteihez van 
felszerszámozva, és az értéke 0, amennyiben nem. Amennyiben egy gép egy adott 
művelettípus-halmaz műveleteihez van felszerszámozva, akkor képes végrehajtani az összes 
olyan műveletet, ami az adott művelettípus-halmaz művelettípusait felépíti. Az y

kmy

km értékeit a 
gépek felszerszámozása határozza meg. Az ykm változó jelöli, hogy éppen milyen műveleteket 
és emiatt, milyen művelettípusokat képes végrehajtani. Ebből következik, hogy mivel miden 
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gép valamilyen felszerszámozással rendelkezik, minden gépnél lesz 1-es érték valamelyik 
művelettípus-halmaznál: 

 . (5) Mmy
K

k
km ,...,1,1

1

==∑
=

Egy gép  kapacitása kapacitásegységekben (jelölése: CU) van kifejezve, amely lehet 

egy műszak, egy nap vagy akár egy hét is. A kapacitásegységünket a vizsgált időperiódus 
időtartamának megfelelően kell megválasztani. Itt valójában effektív kapacitással kell 
számolnunk, azaz az adott erőforrás tényleges munkarendjének megfelelő várható 
kapacitásmennyiséggel. Itt vesszük figyelembe a munkarend sajátosságait (szünetek, 
műszakcserék) valamint a munkafolyamatok sajátosságait, például a szerszámcserék idejét, 
betervezett illetve nem betervezett gépleállásokból adódó időkiesést, munkadarabcserét, stb. 
Ez a kapacitás gépidő-kapacitás, emiatt idő dimenzióból vezetjük le. Az i termék j 

műveletének a  műveleti ideje percekben van kifejezve. A modell egyik alapfeltevése, 

hogy egy művelet minden gépen azonos vagy közel hasonló idő alatt végezhető el. Azokban a 
gyártórendszerekben, ahol sok azonos képességű gépet alkalmazunk, teljesíthető a korlátozás. 
Amennyiben ez nem teljesül, de az egyes gépek műveleti idejeinek a különbsége a gépek 
általános sebességéből adódik, azaz ezeken a gépeken az összes művelet ideje hasonló 
aránnyal tér el a többitől, akkor ezen gépek kapacitásának (c

mc

ijp

m) megfelelő arányú 

csökkentésével vagy növelésével teljesíthető a feltétel. Egy művelettípus  műveleti ideje a 

ot
hp

h művelettípus összkövetelménye, azaz a művelettípushoz tartozó műveletek összes 
műveleti idejeinek az összege. A művelettípus műveleti idejét kapacitásegységekben fejezzük 
ki: 

 Hh
CU

xp
po hj otoj

I

i
iij

h ,...,1,| 1
=

⋅

=
∑ ∑
∈ = . (6) 

Ha például az ot1 műveletet négy különböző termék elkészítéséhez használjuk, a négy 
műveleti időt összeadva kapjuk meg a po1-et. 

Egy művelettípus-halmaz kapacitáskövetelménye, psk, az adott halmaz művelettípusaiból 
elkészítendő mennyiség, amelyet úgy számíthatunk ki, hogy a művelettípus-halmaz 
művelettípusainak műveleti idejeit összegezzük: 

 Kkpops
kh Soth

hk ,...,1,
|

== ∑
∈

. (7) 

Egy adott Sk művelettípus-halmaznak az uk felső kapacitáskorlátja a Sk művelettípus-
halmaz kapacitásának igénybe vehető legnagyobb értéke. Az adott művelettípus-halmaz 
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műveleteinek elvégzéséhez legfeljebb ennyi kapacitás áll rendelkezésre. Ezt úgy számítjuk ki, 
hogy összegezzük azon gépek kapacitásegységeit, amelyek képesek végrehajtani bármelyik 
vagy az összes műveletet, amely a művelettípus-halmazhoz tartozik. 

Egy adott Sk művelettípus-halmaznak az  alsó kapacitáskorlátja a Skl k művelettípus-

halmaznak az a tervezett szabad kapacitás értéke, amely csak az adott művelettípus-
halmazhoz vehető igénybe. Amennyiben nincs igény legalább ekkora kapacitásra, akkor 
kihasználatlan kapacitás jelentkezik a rendszerben. Az alsó korlátot úgy számíthatjuk ki, hogy 
összegezzük azon gépek kapacitásegységeit, amelyek csak azt a műveletet képesek 
végrehajtani, ami a művelettípus-halmazhoz tartozik. Vagy másként fogalmazva, azon 
gépeknek a halmaza, amely nem tud végrehajtani semmilyen műveletet a művelettípus-
halmaz műveletein kívül. 

Az ebben a fejezetben bemutatott elmezési eljárás kapcitáskorlátjainak matematikai 
kifejezési lehetőségeit részletsen megvizsgáltam. Az alsó és felső kapacitáskorlát feltételeit 

két különböző szemszögből, két különböző módon fejeztem ki. Az első nézőpont szerint, kS ′ -

val jelölöm az  elemeiből felépíthető összes lehetséges művelettípus-halmaz halmazát, azaz 

egy olyan halmaz-sorozatot, amelynek elemei művelettípus-halmazok.  azon művelettípus-

halmazokat tartalmazza, amelyeket kizárólag az S

kS

kS ′

k elemeiből építhetünk fel. Valamint nálam 

 az összes olyan művelettípus-halmaz halmaza, amelyik tartalmaz elemet az  halmazból. 

Azaz  azoknak a művelettípus-halmazoknak a halmaza, amelyek tartalmaznak legalább 

egy művelettípust az  művelettípus-halmazól. Így ezek után az én jelölésemmel a S

kS ′′ kS

kS ′′

kS k 

művelettípus-halmaz felső kapacitáskorlátja: 

  (8) 
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valamint az alsó kapacitáskorlátja: 
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A kapacitáskorlátok más módon is kiszámíthatók. Ekkor gép-halmazokat használok, 

melyeket -nek illetve -nek jelölök. Ebben az esetben kM ′ kM ′′ kM ′  jelöli azon gépeknek a 

halmazát, amelyek kizárólag az -ban szereplő művelettípust képesek végrehajtani (10), 

valamint  azon gépeknek a halmaza, amelyik képes végrehajtani valamelyik művelettípust 

az -ból. (11) 

kS

kM ′′

kS
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 ( ) ( )kkkmk SSxMm ′′ ⊂∧=′∈ 1|  (10) 

 ( ) ( )01| ≠∧=′′∈ ′′ kkkmk SSxMm I  (11) 

Ebben az esetben a művelettípus-halmazok felső illetve alsó kapacitáskorlátja a következő 
módon írtam fel: 

 Kkcu
kMm

mk ,...,1, == ∑
′′∈

 (12) 

illetve 

 Kkcl
kMm

mk ,...,1, == ∑
′∈

. (13) 

Megállapításaim szerint, a két különböző nézőpont szerint kifejezett kapacitáskorlátok 
ugyanazt jelölik, használatukkal ugyanarra az eredményre lehet jutni, de más elemek 
vizsgálatával. Más struktúrájú halmazsorozatból számítom ki a korlátokat. Ennek az egyik 
jelentősége a halmazsorozat szerkezetéből ered. A művelettípushalmaz-halmazok használata 
bonyolultabb, viszont gép-független és éppen emiatt szerszámkiosztás-független. Ennek akkor 
van jelentősége, amikor olyan modellt építünk fel, amelynél a szerszámkiosztás döntési 
változó lesz, mert ekkor ennek a használata egyszerűbb. A gép-halmazokon alapuló 
kapacitáskorlát-kifejezések esetén viszont a halmazsorozat szerkezete változó lenne, 
méghozzá döntési változótól függő. Emiatt, ebben az esetben nagyon bonyolulttá válna a 
modell felépítése és megoldása, a korlátozó feltételek száma jelentősen megnövekedne, mivel 
a géphalmaz-sorozatok kifejezéseire is korlátokat kellene felállítani. Ezekkel a modellekkel 
később, a 3.4. fejezetben foglalkozom. A másik jelentősége az algoritmizálhatóság terén 
jelentkezik. A különböző programnyelvek lehetőségeitől függően választható, hogy melyik 
kapacitáskorlát-kifejezés lesz alkalmazva az algoritmusban. 

Egy művelettípus-halmaznak a vizsgált időperiódusra jutó ideális igénybe vehető 
kapacitása az alsó és felső kapacitáskorlát közötti tartomány. A kapacitás elegendő, ha az 
összes művelettípus-halmaz termeléskövetelménye kisebb, mint a megfelelő felső határ (uk). 
Ha az összes művelet ki van osztva a gépekre és ha bármelyik művelettípus-halmaznál a töltés 
kisebb, mint az alsó határ, akkor üres idő lép fel. Amennyiben minden művelettípus-halmaz 
kapacitáskövetelménye a kapacitás alsó korlátja felett van, nem jelentkezik kihasználatlan, 
üres kapacitás a rendszerben. Ideális töltés-kiosztás esetén az összes művelettípus-halmaz 
termelés-követelménye az alsó és a felső határ között van: 

 Kkupsl kkk ,...,1, =≤≤ . (14) 

Az alsó kapacitáskorlát vizsgálata minden egyes művelettípus-halmaznál szükséges. A 
legutolsó művelettípus-halmaz reprezentálja az egész gyártórendszert. Az erre felállított alsó 
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korlát feltétele nem elegendő. Előfordulhat az az eset, hogy a legutolsó halmaznál a 
kapacitáskövetelmény az alsó korlát felett van, azaz arra utal, hogy összességben nem 
jelentkezik üres kapacitás a rendszerben, azonban mégis lesz üres kapacitásunk. Ez akkor 
fordul elő, amikor bizonyos művelettípus-kombinációból kapacitáshiányunk van, bizonyos 
művelettípus-kombinációból pedig kihasználatlan kapacitás, és ez a kettő éppen kioltja 
egymást. Ekkor a legutolsó művelettípus-halmaz azt mutatja, hogy van elegendő kapacitásunk 
és nincs kihasználatlan kapacitásunk sem, viszont az összes többi művelettípus-halmaz 
megvizsgálásakor látszik, hogy van kapacitáshiányunk és kihasználatlan kapacitásunk 
egyaránt. Emiatt kell minden művelettípus-halmaznál kielégíteni a kapacitásfeltételeket. 

Valós gyártási körülmények között a termelésmenedzsernek egy bizonyos mértékű szabad 
kapacitás mellett kell dolgoznia. Egyrészt, ez a szabad kapacitás biztosítja a termelési terv 
megvalósíthatóságát váratlan események megjelenésekor. Ilyen váratlan esemény lehet 
például váratlan gépleállás, szerszámtörés vagy minőségi problémák. Másrészt, ez a szabad 
kapacitás egy kis mozgásteret biztosít az ütemezésből adódó esetleges kihasználatlanságok 
okozta problémák kiküszöbölésére. Az elfogadható mértékű kapacitás alulhasználatot α-val 
jelöljük. Másrészről, a termelés megszervezőjének egy bizonyos mértékű kapacitáshiánnyal is 
kell számolnia. Ekkor a menedzser túlórát, mellékszerződéses kapacitáskiegészítést vagy 
egyéb kapacitásbővítési eljárást kell alkalmaznia. Ez az elfogadható mértékű kapacitás 
túlhasználatban testesül meg, melyet β-val jelölünk. (Koltai et al., 2000a) A megengedhető 
mértékű kapacitás alul-, illetve túlhasználat kibővíti a művelettípus-halmazok ideális 
kapacitástartományait: 

 ( ) ( ) Kkupsl kkk ,...,1,11 =+⋅≤≤⋅− βα . (15) 

Az itt bemutatott feltételek alkotják a modell gerincét. Ezzel a modellel a részletes 
ütemezés valamint a termékek gépekhez rendelése nélkül hozhatók aggregált döntések. Hogy 
az így hozott döntések eredményei ténylegesen megvalósíthatók lesznek-e, az már a 
termelésütemezéstől függ. A modell segítségével hozott aggregált döntések és a részletes 
ütemezés kapcsolatát a 3.5. fejezetben vizsgálom. 

Mivel a modellel azt vizsgálom, hogy az adott időperiódusban a termékből hány darab 
gyártható le, és emiatt a döntési változó egész értékű változó, egy egész értékű modellt kell 
felállítani. A modell gerincét a kapacitáskövetelmények kifejezései (6-7), a felső- és alsó 
korlát (8-9) valamint a kapacitás-feltétel vizsgálata (15) alkotja. A célfüggvényünk lehet a 
termékek legyártható mennyiségének maximalizálása: 

 [ ]ii
xMAX  (16) 
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Amennyiben a menedzsmentprioritásunk azt kívánja, a termékek súlyozhatók a 
célfüggvényben. 

3.2.2. A kapacitáselemzés illusztrálása 

Az elemzés alkalmazását a Rába Gépgyár egyik részrendszerén mutatom be. A vizsgált 
rugalmas gyártórendszeréne részrendszer 4 gépet tartalmaz. Nevezzük ezeket Gép-1, Gép-2, 
Gép-3 és Gép-4-nek. A vizsgált időszak egy nap, amely egy darab 7,5 órás műszakból áll. 
90%-os effektív kihasználást feltételezve, a kapacitásegységünk 405 percnek felel meg. 

A döntési változó (xi) megmutatja, hogy melyik termékből mekkora mennyiséget tudunk 
legyártani az adott periódusban. Ideális esetben az összes termék teljes mennyiségét le lehet 
gyártani. Azonban amennyiben valamely termék valamely művelete elvégzéséhez nincsen 
elegendő kapacitás, akkor annak a terméknek csak egy bizonyos részét gyárthatjuk le. Az 
adott időszakban két terméket szeretnénk gyártani: Termék-1-et valamint Termék-2-t. A 
Termék-1-ből 100 darabot, a Termék-2-ből pedig 20 darabot. (Q1=100; Q2=20) 

A Termék-1 elkészítéséhez négy műveletet kell elvégezni: egy esztergálási műveletet, egy 
fúrás-1 műveletet, egy fúrás-2 műveletet valamint egy menetvágást. A gépek úgy lettek 
felszerszámozva, hogy az esztergálás műveletet a Gép-1 és Gép-2 képes végrehajtani, a fúrás-
1-et a Gép-2 és Gép-4, a fúrás-2-t a Gép-3 és Gép-4 valamint a menetfúrást szintén a Gép-3 és 
a Gép-4 képes végrehajtani. A részletes termelési program elkészítésekor a Termék-1 
alternatív legyártási útvonalait ezek szerint kell meghatározni. A Termék-2 elkészítéséhez két 
műveletet kell elvégezni, egy esztergálási műveletet valamint egy „egyéb” megmunkálási 
műveletet. A Termék-2 esztergálási műveletét a Gép-1 és a Gép-2 képes elvégezni, a 
megmunkálási műveletet pedig kizárólag a Gép-4. (1. táblázat) Egy termék gyártásakor, az 
egyes műveletek elvégzésekor egy munkadarab az adott gépen a 1. táblázatban megjelölt 
ideig tartózkodik. Ez az i termék oj műveletének műveleti ideje (pij). Mint az látható a 
táblázatban, a modell egyik alapfeltevése, hogy egy adott művelet minden gépen azonos idő 
alatt készül el, azaz egy művelet műveleti ideje minden gépen azonos vagy közel azonos 
legyen. Amennyiben ez teljesül, akkor a művelettípusok műveleti idejei is azonosak lesznek 
minden gépen. 

Az elvégzendő műveleteket a 2., gép-művelet táblázat alapján négy művelettípusba 
soroltuk. A Termék-1 esztergálása, valamint a Termék-2 esztergálása alkotja az első 
művelettípust (ot1), mivel mindkét művelet azonos gépek (Gép-1 és Gép-2) igénybevételével 
végezhetők el. A Termék-1 fúrás-1 művelete alkotja az ot2 művelettípust, mivel a Gép-2 és 
Gép-4 igénybevételével kizárólag ez a művelet végezhető el. A Termék-1 fúrás-2 és 
menetfúrás művelete alkotja az ot3 művelettípust, mivel e két művelethez ugyanazt a két gépet 
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vehetjük igénybe (Gép3, Gép-4). És végezetül a Termék-2 megmunkálás műveletét kizárólag 
a Gép-4-en végezhetjük el, valamint mivel nincsen más olyan művelet, amelyet csak a Gép-4-
en lehet elvégezni, ezért ez a művelet alkotja az ot4 művelettípust. Az 8. ábra szemlélteti, 
hogy az egyes gépek milyen művelettípust képesek elvégezni. 

1. táblázat: A legyártandó termékek megmunkálási idejei (pij) 

Műveletek Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4 Igény
esztergálás 2,5 2,5
fúrás-1 2,8 2,8
fúrás-2 3 3
menetvágás 2 2
esztergálás 4,3 4,3
megmunkálás 22

Termék-1

Termék-2

100 db

20 db
 

2. táblázat: A művelettípusok kijelölése 

Műveletek Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4
esztergálás ot1 ot1
fúrás-1 ot2 ot2
fúrás-2 ot3 ot3
menetvágás ot3 ot3
esztergálás ot1 ot1
megmunkálás ot4

Termék-1

Termék-2
 

 
8. ábra: A gépek és a rajtuk elvégezhető művelettípusok 

Miután azonosítottuk a művelettípusokat, fel kell állítanunk a művelettípus-halmazokat. 
Mivel 4 darab művelettípust azonosítottunk, 24-1=15 darab művelettípus-halmazunk lesz, 
melyeket az S1, S2, …, S15-el jelöljük. Az egyes halmazok elemeit a 3. táblázatban olvashatjuk 
le. 

A következő lépésben a művelettípusok műveleti idejeit kell azonosítanunk. Mivel a 
mostani példánkban kapacitásvizsgálatot végzünk, azaz azt elemezzük, hogy a termékskála 
legyártható-e vagy sem, nem tudjuk még, hogy mely termékek mekkora része lesz 
legyártható. Az xi döntési változó ezt az arányt mutatja meg, vagyis hogy melyik termék 
mekkora részét tudjuk legyártani az adott periódusban. A (6) képlet alapján, az ot1 műveleti 
ideje: 

Gép-1 
ot1 

Gép-2 
ot1, ot2 

Gép-3 
ot3

Gép-4 
ot2, ot3, ot4 
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 po
p x p x

CU
x

CU1
11 1 21 2 1 22 5 4 3

=
⋅ x+ ⋅

=
⋅ + ⋅, , , (17) 

az ot2 műveleti ideje: 

 po
p x

CU
x

CU2
12 1 12 8

=
⋅

=
⋅,

, (18) 

az ot3 műveleti ideje: 

 po
p x p x

CU
x x

CU3
13 1 14 1 1 13 2

=
⋅ + ⋅

=
⋅ + ⋅

 (19) 

valamint az ot4 műveleti ideje: 

 po
p x

CU
x

CU4
22 2 222

=
⋅

=
⋅

. (20) 

A művelettípus-halmazok kapacitáskövetelményei a művelettípus-halmaz művelettípusai 
műveleti idejeinek összege (7). Példaként nézzünk néhány számítást. Mivel S1 kizárólag az 
ot1-et tartalmazza, a kapacitáskövetelménye az ot1 műveleti ideje lesz: ps1=po1. Mivel az S5 
két művelettípust tartalmaz (ot1; ot2), a kapacitáskövetelménye ps5=po1+po2. Mivel S11 három 
művelettípus halmaza (ot1; ot2; ot3), a kapacitáskövetelmény: ps11=po1+po2+po3, és így tovább 
a többi művelettípus-halmaz esetén is. 

A következő lépésben a művelettípus-halmazok alsó illetve felső kapacitáskorlátját 
határozzuk meg, hogy ezáltal kijelölhessük a művelettípus-halmazok ideális 
kapacitástartományait, azokat az ablakokat, amelybe kellene elhelyezkedniük a 
kapacitáskövetelményeknek. Első lépésben a felső kapacitáskorlátokat határozzuk meg. A 
definíció értelmében azoknak a gépeknek a kapacitásait adjuk össze, amelyek képesek 
végrehajtani legalább egy művelettípust a művelettípus-halmazból. Példaként tekintsünk meg 
néhány felső kapacitáskorlátot. Az első művelettípus-halmaz (S1) kizárólag egy művelettípust 
tartalmaz, az ot1-et. Mivel ot1-et a gép-1 és gép-2 képes végrehajtani, ezért e két gép 
kapacitásának az összege lesz a felső kapacitáskorlát: u1=1+1=2. A második művelettípus-
halmaz (S2) kizárólag az ot2-t tartalmazza, amit viszont a Gép-2 és a Gép-4 tud elvégezni. 
Emiatt, a felső kapacitáskorlátja e két gép kapacitásának az összege lesz: u2=1+1=2. További 
példaként nézzünk meg egy összetett művelettípus-halmazt, az S6-ot. Az S6 két művelettípust 
tartalmaz, az ot1 és ot3-at. Az ot1-et a Gép-1 és Gép-2 képes végrehajtani és az ot3-at pedig a 
Gép-3 és Gép-4, emiatt a felső kapacitáskorlát mind a négy gép kapacitásának összege lesz: 
u6=1+1+1+1=4. Az egyes művelettípus-halmazok felső kapacitáskorlátjait (uk) a 3. táblázat 
tartalmazza. A legutolsó, S15 halmaz felső kapacitáskorlátja mindig a gyártórendszerünk 
összkapacitása lesz, a mi esetünkben 4 kapacitásegység. 

 40



Az alsó kapacitáskorlát meghatározásakor, azon gépeknek a kapacitásait adjuk össze, 
amelyek kizárólag a művelettípus-halmaz művelettípusait képesek végrehajtani. Példaként 
tekintsük meg néhány alsó korlát meghatározását. Mivel S1 kizárólag az ot1-et tartalmazza, 
megnézzük, hogy hány gép van, amelyik kizárólag az ot1-et képes végrehajtani. Csak a Gép-1 
ilyen tulajdonságú. Emiatt a művelettípus-halmaz alsó kapacitáskorlátja, l1=1. Az S5 
művelettípus-halmaz az ot1-et és az ot2-t tartalmazza. Megvizsgálva a gépek 
felszerszámozását, a Gép-1 kizárólag az ot1-et képes végrehajtani, valamint a Gép-2 csak az 
ot1-et és az ot2-t. A többi gép más művelettípusokat is képes végrehajtani. Emiatt az alsó 
kapacitáskorlát a Gép-1 és Gép-2 kapacitásainak az összege lesz: l2=1+1=2. Utolsó példaként, 
az S9 az ot2-t és az ot4-et képes végrehajtani. A Gép-2 az ot2 mellett ot1-et is képes 
végrehajtani, a Gép-4 pedig az ot2 és ot4 mellett az ot3-at is. Emiatt nincs egyetlen gépünk 
sem, amelyik kizárólag az ot2-t és az ot4-et lenne képes elvégezni. Ebben az esetben az alsó 
kapacitáskorlát értéke 0 (l9=0). Az összes művelettípus-halmaz alsó kapacitáskorlátját a 3. 
táblázat szemlélteti. 

 
3. táblázat: Kapacitás alsó illetve felső korlátok 

Sk lk uk

S1={ot1} 1 2
S2={ot2} 0 2
S3={ot3} 1 2
S4={ot4} 0 1

S5={ot1;ot2} 2 3
S6={ot1;ot3} 2 4
S7={ot1;ot4} 1 3
S8={ot2;ot3} 1 3
S9={ot2;ot4} 0 2
S10={ot3;ot4} 1 2

S11={ot1;ot2;ot3} 3 4
S12={ot1;ot2;ot4} 2 3
S13={ot2;ot3;ot4} 2 3
S14={ot1;ot3;ot4} 2 4

S15={ot1;ot2;ot3;ot4} 4 4  

Most bemutatom, hogy a két említett eljárással, azaz a művelettípus-halmaz sorozat ( kS ′  és 

), valamint a gép-halmaz sorozat (kS ′′ kM ′  és kM ′′ ) segítségével hogyan végezhetők el a felső 

illetve alsó kapacitáskorlát kiszámítási menete. Először a 2. eljárás szerint, azaz a gép-halmaz 
sorozat használatával számítom ki a korlátokat. A számítás menete nagyban hasonlít a 

korlátok definíciójában leírtakhoz. Ehhez először az kM ′′  halmazsorozatot kell azonosítani a 

fent említett definíció szerint. Az S1 esetében, az 1M ′′  halmaz azokat a gépeket tartalmazza, 
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amelyek legalább egy művelettípust képesek elvégezni az S1-ből. Mivel S1={ot1}, valamint 

mivel ot1-et a Gép-1 és Gép-2 képes végrehajtani, ezért 1M ′′ ={M1; M2}. Mivel S2={ot2}, 

valamint mivel ot2-t a Gép-2 és Gép-4 képes végrehajtani, ezért ={M2M ′′ 2; M4}. És így 

tovább, a többi művelettípus-halmaz esetén is. Példaként, nézzünk meg egy kételemű 
művelettípus halmazt. S6={ot1; ot3}, valamint mivel ot1-et a Gép-1 és Gép-2 képes 

végrehajtani és ot3-at a Gép-3 és Gép-4, ezért 6M ′′ ={M1; M2; M3; M4}. A művelettípus-

halmazok felső kapacitáskorlátai az kM ′′  halmaz gépei kapacitásainak az összege lesz. ((11) 

képlet) Így az első művelettípus-halmaz (S1) felső kapacitáskorlátja, u1, a Gép-1 és Gép-2 

kapacitásának összege, mivel ={M1M ′′ 1; M2}: u1=1+1=2. Az S2 felső kapacitáskorlátja, u2, 

pedig a Gép-2 és Gép-4 kapacitásainak az összege: u2=1+1=2. Az S6 esetében pedig 

u6=1+1+1+1=4. Az egyes művelettípus-halmazokhoz tartozó kM ′′  halmazokat a 4. táblázat 

szemlélteti. 

Az alsó kapacitáskorlátok meghatározásakor, ugyancsak a gépek halmazokba foglalásával 

közelítve, az  mátrix segítségével számítom ki az alsó korlátot. Az SkM ′ 1 esetén, mivel 

S1={ot1}, és kizárólag a Gép-1 nem hajt végre az ot1-en kívül más művelettípust, ={M1M ′ 1}. 

Az S5 esetén, mivel S5={ot1; ot2}, valamint mivel a Gép-1 és Gép-2 nem hajt végre más 

művelettípust, ezért ={M5M ′′ 1; M2}. Az S9 esetén, mivel S9={ot2; ot4}, és mivel a 

gyártórendszerünkben nincsen olyan gép, ami ne tudna más műveletet elvégezni az ot2-n és az 

ot4-en kívül, ezért az  egy üres halmaz lesz. Ezen logika szerint kell a többi művelettípus-

halmaz  halmazát is felállítani. A következő lépésben az 

9M ′

kM ′ kM ′  halmazok alapján az alsó 

korlátokat kell kiszámolni. minden művelettípus esetén a hozzá tartozó  halmaz gépeinek 

a kapacitásait kell összegezem. Az első művelettípus-halmaz esetén a Gép-1 kapacitása lesz 
az alsó korlát: l

kM ′

1=1. Az S5 esetén, a Gép-1 és Gép-2 kapacitásainak összege, azaz l5=1+1=2. 

Valamint az S9 esetén, mivel  egy üres halmaz, ezért l9M ′′ 9=0. Az összes művelettípus-halmaz 

 halmazát a 4. táblázat tartalmazza. kM ′
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4. táblázat: Az M' és M" gép-halmazok 

Sk M" M'
S1={ot1} {M1;M2} {M1}
S2={ot2} {M2;M4} Ø
S3={ot3} {M3;M4} {M3}
S4={ot4} {M4} Ø

S5={ot1;ot2} {M1;M2;M4} {M1;M2}
S6={ot1;ot3} {M1;M2;M3;M4} {M1;M3}
S7={ot1;ot4} {M1;M2;M4} {M1}
S8={ot2;ot3} {M2;M3;M4} {M3}
S9={ot2;ot4} {M2;M4} Ø
S10={ot3;ot4} {M3;M4} {M3}

S11={ot1;ot2;ot3} {M1;M2;M3;M4} {M1;M2;M3}
S12={ot1;ot2;ot4} {M1;M2;M4} {M1;M2}
S13={ot2;ot3;ot4} {M2;M3;M4} {M3;M4}
S14={ot1;ot3;ot4} {M1;M2;M3;M4} {M1;M3}

S15={ot1;ot2;ot3;ot4} {M1;M2;M3;M4} {M1;M2;M3;M4}  

Az első kapacitáskorlát-számítási metódus szerint, azaz a művelettípushalmaz- 
művelettípushalmaz mátrix használatával a következő képpen számíthatók ki az alsó és felső 

korlátok. A felső kapacitáskorlát kiszámításához először az  halmazokat kell 

azonosítanom, majd pedig ezek vizsgálatával kiszámítani a kapacitáskorlát értékét. Az első 

művelettípus-halmaz esetén, mivel az kizárólag az ot

kS ′′

1-et tartalmazza,  elemei azok a 

művelettípus-halmazok lesznek, amelyek tartalmazzák az ot
1S ′′

1-et: 1S ′′ ={S1; S5; S6; S7; S11; S12; 

S14; S15}. Egy kételemű művelettípus-halmazt vizsgálva, tekintsük az S5-öt, amely az ot1-et és 

az ot2-t tartalmazza. Az  azokat a művelettípus-halmazokat fogja tartalmazni, amelyek 

képesek végrehajtani bármelyiket az ot

5S ′′

1 és ot2-ből, azaz 5S ′′ ={S1; S2; S5; S6; S7; S8; S9; S11; S12; 

S13; S14; S15}. Ezen logika alapján kell felállítani a többi kS ′′  halmazt is. Az  halmazokat a 

6. táblázat tartalmazza. Az eljárás tartalmaz egy y
kS ′′

km bináris változót, amelynek értéke 1, 
amennyiben az m gép a k művelettípus-halmaz műveleteihez van felszerszámozva, és az 
értéke 0, amennyiben nem. A mi esetünkben, a gépek felszerszámozását figyelembe véve, 
mivel Gép-1 kizárólag az ot1-et képes végrehajtani, és az S1={ot1}, ezért y1,1=1. Mivel Gép-2 
ot1-et és ot2-t képes végrehajtani, és ot1, ot2 az S5-ös halmazt alkotja, ezért y5,2=1. Mivel Gép-3 
ot3-at képes végrehajtani, és az ot3 az S3-at alkotja, ezért y3,3=1. És végezetül, mivel a Gép-4 
az ot2, ot3 és ot4-et képes végrehajtani, és ez a három művelettípus az S13-ast alkotja, ezért 
y13,4=1. A többi ykm 0 értéket vesz fel. (5. táblázat) 
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5. táblázat: Az ykm értékei 

1 2 3 4
1 1 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 1 0
4 0 0 0 0
5 0 1 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 1
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0

M

Sk

ykm

 

Végezetül, a 8. képlet alapján a felső korlátokat határozom meg. Azoknak a gépeknek a 

kapacitásait adom össze, amely az kS ′′  elemei szerint van felszerszámozva. Tekintsük az első 

művelettípus-halmazt (S1). Az  halmaznak az elemei: S1S ′′ 1, S5, S6, S7, S11, S12, S14, S15. 

Megvizsgálom az ykm segítségével, hogy melyik gép van ezek szerint felszerszámozva. Mivel 
a Gép-1 van az S1 szerint felszerszámozva, valamint a Gép-2 az S5 szerint, ezért a Gép-1 és a 
Gép-2 kapacitása lesz az első művelettípus-halmaz felső korlátja: u1=2. Továbbhaladva, a 
többi művelettípus-halmaz felső kapacitáskorlátjának kiszámításához is ezt az eljárást kell 
követni. Láthatóan bonyolultabb ez a kiszámítási menet, viszont meg van az az előnye, hogy 

az  és  halmazsorozatok gép és szerszámkiosztás-függetlenek. kS ′ kS ′′

6. táblázat: Az S" halmazok 4 művelettípus esetén 

Sk S"
S1={ot1} S"1={S1;S5;S6;S7;S11;S12;S14;S15}
S2={ot2} S"2={S2;S5;S8;S9;S11;S12;S13;S15}
S3={ot3} S"3={S3;S6;S8;S10;S11;S13;S14;S15}
S4={ot4} S"4={S4;S7;S9;S10;S12;S13;S14;S15}

S5={ot1;ot2} S"5={S1;S2;S5;S6;S7;S8;S9;S11;S12;S13;S14;S15}
S6={ot1;ot3} S"6={S1;S3;S5;S6;S7;S8;S10;S11;S12;S13;S14;S15}
S7={ot1;ot4} S"7={S1;S4;S5;S6;S7;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}
S8={ot2;ot3} S"8={S2;S3;S5;S6;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}
S9={ot2;ot4} S"9={S2;S4;S5;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}
S10={ot3;ot4} S"10={S3;S4;S6;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}

S11={ot1;ot2;ot3} S"11={S1;S2;S3;S5;S6;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}
S12={ot1;ot2;ot4} S"12={S1;S2;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}
S13={ot2;ot3;ot4} S"13={S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}
S14={ot1;ot3;ot4} S"14={S1;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}

S15={ot1;ot2;ot3;ot4} S"15={S1;S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}  
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Az alsó kapacitáskorlátok kiszámításakor hasonló számítássorozatot kell elvégezni. Ekkor 

az  halmazokat kell azonosítanom. Az első művelettípus-halmaz esetében, mivel az 

kizárólag az ot
kS ′

1-et tartalmazza, és mivel az ot1-ből csak az S1-et lehet felépíteni, ezért 

={S1S ′ 1}. A hatodik művelettípus-halmaz esetén, mivel S6={ot1; ot3}, az ot1-ből és az ot3-ból 

felépíthető művelettípus-halmazokat vizsgálom. Ezekből ismétlés nélküli kombinációval az 

S1, az S3 és az S6 építhető fel, emiatt 6S ′={S1; S3; S6}. Ezen logika alapján felépített kS ′  

halmazokat a 7. táblázat szemlélteti. A következő lépésben a felső korlátnál használt 
számítássorozat segítségével, a (8) képlet alapján kiszámítom az alsó kapacitáskorlátok 
értékeit. Sk alsó kapacitáskorlátját azonosítva, azoknak a gépeknek a kapacitásait összegzem, 

amely azon művelettípusok szerint van felszerszámozva, amelyeket kS ′  tartalmaz. Tekintsük 

az ötödik művelettípus-halmazt (S5). Az 5S ′  halmaznak az elemei: S1, S2, S5. Megvizsgálom az 

ykm segítségével, hogy melyik gép van vagy az S1, az S2 vagy pedig az S5 szerint 
felszerszámozva. Mivel csak a Gép-1 van az S1 szerint felszerszámozva, ezért a Gép-1 
kapacitása lesz az első művelettípus-halmaz alsó korlátja (l5=1). 

7. táblázat: Az S' halmazok 4 művelettípus esetén 

Sk S'
S1={ot1} S'1={S1}
S2={ot2} S'2={S2}
S3={ot3} S'3={S3}
S4={ot4} S'4={S4}

S5={ot1;ot2} S'5={S1;S2;S5}
S6={ot1;ot3} S'6={S1;S3;S6}
S7={ot1;ot4} S'7={S1;S4;S7}
S8={ot2;ot3} S'8={S2;S3;S8}
S9={ot2;ot4} S'9={S2;S4;S9}
S10={ot3;ot4} S'10={S3;S4;S10}

S11={ot1;ot2;ot3} S'11={S1;S2;S3;S5;S6;S8;S11}
S12={ot1;ot2;ot4} S'12={S1;S2;S4;S5;S7;S9;S12}
S13={ot2;ot3;ot4} S'13={S2;S3;S4;S8;S9;S10;S13}
S14={ot1;ot3;ot4} S'14={S1;S3;S4;S6;S7;S10;S14}

S15={ot1;ot2;ot3;ot4} S'15={S1;S2;S3;S4;S5;S5;S6;S7;S8;S9;S10;S11;S12;S13;S14;S15}  

Az  és  halmazsorozatoknak meg van az a jelentős előnye, hogy mivel teljesen gép 

és termék független, kizárólag a művelettípusok számától függ, ezért a gyártórendszer 
felszerszámozásától függetlenül generálhatók, minden modellben ugyanaz a 
halmazsorozatunk lesz. 

kS ′ kS ′′

A mintapéldában a megengedhető kapacitás-túlhasználat mértéke 25% (β=0,25), a 
megengedhető kapacitás-alulhasználat mértéke szintén 25% (α=0,25). Más szavakkal, az 
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igénybe vehető ideális kapacitástartományt mindkét irányba 25%-al kibővítettük. A 
művelettípus-halmazok kapacitáskövetelméneinek (psk) ezekbe a kapacitástartományokba kell 
esniük, mert ebben az esetben legyártható lesz a termékskála, valamint nem lesz jelentős 
kihasználatlan, üres kapacitás a rendszerben. Fel kell állítani a kapacitásfeltételeket a (9) 
képlet alapján. Mindegyik művelettípus-halmazhoz két feltétel tartozik: a 
kapacitáskövetelmény a kibővített felső korlát alatt legyen, másrészt pedig a kibővített alsó 
korlát felett legyen: 

 ( ) ( ) ( ) ( )25,012125,01,11 1111 +⋅≤≤⋅−+⋅≤≤⋅− psazazupsl βα  (21-22) 

 ( ) ( ) ( ) ( )25,012025,01,11 2222 +⋅≤≤⋅−+⋅≤≤⋅− psazazupsl βα  (23-24) 

… 

 ( ) ( ) ( ) ( )25,014425,01,11 15151515 +⋅≤≤⋅−+⋅≤≤⋅− psazazupsl βα . (25-26) 

A művelettípus-halmazok kapacitáskövetelményeit még nem ismerjük, mivel nem 
tudhatjuk, hogy a termékek mekkora része lesz legyártható. Ezek az értékek a 0 és a 
lehetséges felső érték közé fognak esni. 

Az egész értékű programozási feladat megoldásához matematikai megoldó program vehető 
igénybe. Én a tanszéki kutatásiam során a LINGO matematikai megoldó szoftvert használtam. 
A két számítási menetre felírt modell forráskódját a  B.1. és B.2. melléklet tartalmazza.  

Amennyiben grafikonban ábrázoljuk a művelettípus-halmazokat, abban az esetben lesz 
megfelelő a gyártórendszerünk töltése, amennyiben a művelettípus-halmazok 
kapacitáskövetelményei a halmazok kibővített felső és alsó kapacitáskorlátjai által kijelölt 
kapacitástartományokba esnek. A mintapélda művelettípus-halmazainak grafikus ábrázolását 
a C.1. melléklet szemlélteti. Pontozott téglalap jelöli a felső és alsó kapacitáskorlát által 
kijelölt kapacitástartományt, függőleges vonalak jelölik a megengedhető kapacitás túl- illetve 
alulhasználatát valamint vízszintes vastag vonal jelöli a művelettípus-halmazok 
kapacitáskövetelményeit. A döntési változók azon legnagyobb értékeit keressük, amelyeknél 
az összes vízszintes vonal a kibővített tartományba esik. 

Megoldva a mintapéldát, a döntési változók optimális értékeit a 8. táblázat szemlélteti. 

8. táblázat: A mintapélda eredménye 

x i
Termék-1 100
Termék-2 20  

A változók értékeiből leolvasható, hogy a vizsgált időtartamban mindkét termék teljes 
mennyiségben legyártható. Azt, hogy melyik gépen melyik termék mekkora része kerül 
legyártásra, majd a termelésütemezés határozza meg. 

 46



3.2.3. Érzékenységvizsgálat 

A modell érzékenységvizsgálata információt ad az egyes paraméterek megváltozásának 
hatásairól. Egy LP feladat jobb oldali paraméter (RHS, Right Hand Side) 
érzékenységvizsgálata esetén egyrészt keressük az adott paraméter árnyékárát, másrészt pedig 
a kiszámolt árnyékár érvényességi tartományát. Az árnyékár megmutatja a célfüggvény 
értékének változását az adott paraméter egységnyi megváltozása esetén. Az érvényességi 
tartomány pedig az adott paraméter értékének azon tartományát szemlélteti, amelyben a 
kiszámolt árnyékár érvényes. 

A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzési modellben azt vizsgálhatjuk, hogyan érinti 
a legyárthatóságot az egyes paraméterek megváltozása. Egyrészt készíthetünk gépkapacitás-
érzékenységvizsgálatot, másrészt pedig művelettípus-érzékenységvizsgálatot. (Koltai et al, 
2000a) 

A gépkapacitás-érzékenységvizsgálat esetén azt vizsgáljuk, hogy a gépek kapacitásának 
mekkora változása esetén marad legyártható a termékskála. Egy gép kapacitása valamilyen 
váratlan esemény bekövetkezte miatt csökkenhet. Egy adott gép megengedhető mértékű 
kapacitás-csökkenése megmutatja, hogy mekkora kapacitáscsökkenés esetén marad 

változatlan a megoldás, azaz marad legyártható a termékskála. Az m gép  megengedhető 

métékű kapacitáscsökkenése azon művelettípus-halmazok kibővített felső 
kapacitáskorlátainak és a kapacitás-követelményeknek a legkisebb különbsége, amelyek a gép 
által elvégezhető művelettípusok bármelyikét tartalmazzák: 

−∆ mc

 ( )[ ] Mmpsuc kkxSSkm
mkkk

,...,1,1min
1|

=−+⋅=∆
=∧′′∈

−

′′′′

β . (27) 

Egy gép megengedhető mértékű kapacitásnövekedése azt a kapacitásmennyiséget jelöli, 
amekkora kapacitásnövekedés esetén még nem jelentkezik kihasználatlan, üres kapacitás a 

rendszerben. Az m gép  megengedhető mértékű kapacitásnövekedése azon művelettípus-

halmazok kapacitás-követelményeinek és a kibővített alsó kapacitáskorlátoknak a legkisebb 
különbsége, amelyek kizárólag a gép által elvégezhető művelettípusok közül tartalmaznak 
művelettípust: 

+∆ mc

 ( )[ ] Mmlpsc kkxSSkm
mkkk

,...,1,1min
1|

=−⋅−=∆
=∧′∈

+

′′

α . (28) 

A művelettípusok érzékenység-vizsgálata esetén azt vizsgáljuk, hogy a gyártási igény 
megváltozása hogyan befolyásolja a termékskála legyárthatóságát. A művelettípus-
követelmények változása általában a legyártandó termékmennyiség növekedésének illetve 
csökkenésének a következménye. A művelettípus-követelmények megengedhető mértékű 
növekedése esetén azt vizsgáljuk, hogy a gyártási igény növekedése következtében mekkora 
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kapacitáskövetelmény-növekedés engedhető meg, hogy a termékskála még legyártható 

maradjon. Az oth művelettípus  megengedhető mértékű követelmény-növekedése azon 

művelettípus-halmazok kibővített felső kapacitáskorlátjának és a kapacitás-követelményének 
a legkisebb különbsége, amelyek tartalmazzák az ot

+∆ hpo

h művelettípust: 

 
{ }

( )[ ] Hhpsupo kkSotkh
kh

,...,1,1min
|

=−+⋅=∆
∈

+ β  (29) 

A művelettípus-követelmények megengedhető mértékű csökkenése azt a 
kapacitáskövetelmény-mennyiséget jelöli, amely esetén még nem jelentkezik üres, 

kihasználatlan kapacitás a rendszerben. Az oth művelettípus  megengedhető mértékű 

követelmény-csökkenése azon művelettípus-halmazok kapacitás-követelményének és a 
kibővített felső kapacitáskorlátjának a legkisebb különbsége, amelyek tartalmazzák az ot

−∆ hpo

h 
művelettípust: 

 
{ }

( )[ ] Hhlpspo kkSotkh
kh

,...,1,1min
|

=−⋅−=∆
∈

− α . (30) 

3.3. A modell egyszerűsítése a redundáns művelettípus-halmazok kiválasztásával 

A fejezetben bemutatott kapacitáselemzési modell a művelettípus-halmazok elemzésén 
alapul. Mivel a művelettípus-halmazok a művelettípusok kombinációiból épülnek fel, a (4) 
képlet alapján a művelettípus-halmazok száma exponenciálisan nő a művelettípusok 
számával. Amennyiben H művelettípusunk van, akkor azok kombinációiból 2H-1 darab 
művelettípus-halmazt lehet felállítani. Emiatt, a művelettípusok számának növekedésével 
jóval nagyobb mértékben nő a modell mérete, és emiatt a kielégítendő feltételek száma. A 
modellben azt kell megvizsgálni, hogy van-e elegendő kapacitásunk a megfelelő termékskála 
(alkatrészek) legyártásához, valamint hogy jelentkezik-e kihasználatlan kapacitás a 
rendszerben. Emiatt minden művelettípus-halmazhoz két kapacitás-feltétel tartozik ((15) 
összefüggés). 

Mint ahogy korábban bemutattam, a művelettípusok kombinálására azért van szükség, 
nehogy egy többcélú gépnek ugyanazt a kapacitását két eltérő művelettípushoz is számításba 
vegyük. Mivel a gyártórendszerben több többcélú gép is van, minden művelettípus 
kombinációt meg kell vizsgálni. A kutatásaim során megállapítottam, hogy a gépek azon 
képességétől függően, hogy mely művelettípusokat képesek végrehajtani, azaz mely 
műveletekhez vannak felszerszámozva, előfordulhat az az eset, hogy nem szükséges minden 
kombinációt megvizsgálni. Ez azoknál a kombinációnál fordul elő, ahol a gép-művelettípus 
kapcsolathálózat két egymástól független részre bontható. Ebben az esetben elegendő 
kizárólag a két független rész vizsgálata. Az ilyen független kapcsolathálózatokat tartalmazó 

 48



művelettípus-halmazok redundáns halmazok. A nem redundáns halmazokat releváns 
halmazoknak nevezem. A redundáns halmazok nem hordoznak több információt a 
rendszerről, mint amit a független alhálózatainak halmazai és azok alhalmazai. 

A redundanciára egy egyszerű példa egy gyártórendszer, ami több többcélú gépet 
tartalmaz. Ebben a rendszerben van egy célgép, amelyiken olyan műveletet végzek el, amit 
máshol nem lehet elvégezni. Ebben az esetben nem szükséges azt a művelettípus-kombinációt 
vizsgálat alá vonni, amely tartalmazza a célgépet, valamint bármely többcélú gépet. Úgy is 
tekinthetném, hogy a célgépem egy teljesen önálló műhely a saját gyártókapacitásával, a többi 
célgép pedig egy összefüggő gyártórendszert alkot. E két virtuálisan elválasztott műhelyre 
elegendő külön-külön elvégezni a kapacitásvizsgálatokat, nem szükséges az egyesített 
vizsgálat. Ez az elv igaz az összefüggő többcélú gépek rendszerében megbúvó gép-művelet 
alhálózatok elkülönülésére is. 

Kifejlesztettem egy eljárást, amivel ezek a redundáns művelettípus-halmazok 
azonosíthatók. (Juhász, 2003, Juhász és Koltai, 2003) Amennyiben azonosítom ezeket a 
redundáns halmazokat, azok minden további vizsgálatuk elhagyható. Így lecsökkenthető a 
művelettípus-halmazok száma, ezáltal csökkentve a felállított modell mértét. 

Az eljárás mátrixelemzésen alapul. Fel kell állítani minden művelettípus-halmazhoz egy 
speciális mátrixot. Ezek elemzésével egyértelműen eldönthető, hogy redundáns-e a 
művelettípus-halmaz, vagy sem. 

A mátrix egy gép-művelettípus bináris mátrix. A mátrix oszlopai a rugalmas 
gyártórendszer bizonyos gépei, a sorai pedig az adott időszakban elvégzendő művelettípusok 
halmazaiból kerülnek ki. A mátrix egy MxH mátrix, ahol M a gépek száma, H pedig a 

művelettípusok száma. A mátrixot A –val jelölöm, az elemeit pedig amh-val. Az amh egy 

bináris elem, ami megmutatja, hogy az adott gép el tudja-e végezni az adott művelettípus-
halmazt, vagy sem: amennyiben az értéke 1, akkor el tudja végezni (amh=1), amennyiben az 

értéke 0, akkor nem (amh=0). Valamint az A  mátrix sorvektorait, azaz egy adott 

művelettípushoz tartozó sorvektort ah-val jelölöm. 

Azt vizsgálom, hogy Sk művelettípus-halmaz releváns-e, vagy sem. Ehhez az 
k

A  mátrixot 

kell felírni, amely az Sk művelettípusnak a sorvektoraiból épül fel. Meg kell vizsgálni, hogy az 

k
A  mátrix a sor- és oszlopvektorai tetszőleges rendezése után felbontható-e független 

diagonálblokkokra vagy sem. Amennyiben felbontható független diagonálblokkokra, akkor az 
Sk művelettípus-halmaz redundáns. Amennyiben nem bontható fel független 
diagonálblokkokra, akkor pedig releváns. 
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Ezt az elemzést az összes művelettípus-halmazra el kell végezni, hogy a modellből 
kiválasztható legyen az összes redundáns művelettípus-halmazt. Mivel a redundáns halmazok 
nem hordoznak új információt, azok elhagyhatók a modellből, így a gépek 
felszerszámozottságától függően igen jelentősen lecsökkenthető a modell mérete. 

A redundáns művelettípusok kiválasztásával nemcsak a kapacitáselemzés korlátozó 
egyenlőtlenségeinek a számát csökkenthetem le, hanem a modell érzékenységvizsgálatát is 
egyszerűsíthetem. Mint ahogy a 3.2.3. alfejezetben ismertettem, a gépkapacitás illetve a 
művelettípusok érzékenységvizsgálatakor az adott elemzésben érintett művelettípus-halmazok 
paramétereinek változását vizsgáljuk ((27), (28), (29) és (30) képletek). Mivel a redundáns 
halmazok elhagyhatók mindenféle vizsgálatból, emiatt ezeknél az érzékenységvizsgálatoknál 
sem kell figyelembe venni őket. Kevesebb halmazból kell kiválasztani a legkisebb kapaciás-
tartományt, emiatt az érzékenységvizsgálat egyszerűsödik. 

Amennyiben a művelettípusokon alapuló kapacitáselemzést illetve annak érzékenység-
vizsgálatát manuálisan végzem el, a redundáns halmazok elhagyásával nagyban növekszik a 
feladat átláthatósága. Amennyiben viszont az összes matematikai vizsgálatot egy 
számítógépes szoftver végzi el, akkor a redundáns halmazok elhagyásával a modell korlátozó 
feltételeit csökkentve megnövelhető a vizsgálható rendszer mérete. Ezen szoftverek által 
megoldható modellek méretét a modellben alkalmazott egész, illetve folytonos változók 
számával korlátozzák le. Mivel mind a változók száma, mind pedig a korlátozó feltételek 
száma lecsökkenthető a módszerrel, emiatt az elemzéskor felépített matematikai modell 
mérete (a nagyobb vizsgált gyártórendszer következtében) növelhető. 

3.3.1. A kiválasztási eljárás matematikai illusztrációja 

A rugalmas gyártórendszerem M gépet tartalmaz, melyeken az adott időszakban H 
művelettípust szeretnék elvégezni. Az általánosan felírt gép-művelettípus mátrix a következő: 
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1
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⎣ ⎦

. (31) 

Az Sk művelettípus-halmazt vizsgálom, hogy redundáns-e vagy sem. Az Sk művelettípus-

halmaz művelettípusainak sorvektorai építik fel az 
k

A  mátrixot: 
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ahol,  az S
1 2
, ,...,

kk k Ha a a k-t alkotó művelettípusok sorvektorai. 

Amennyiben ez a mátrix felbontható független diagonálblokkokra, akkor a következő 
struktúrája lesz: 
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Ebben az esetben, a mátrix m darab független blokkra bontható: D1, D2, …,Dm. Az Sk 
redundáns, ezért elhagyható a modellből, amennyiben teljesül rá a következő kifejezés: 

 ( ) ( )vkjnkik DSotDSotkS II ∈∧∈|,  (34) 

  ahol: 
, 1,...,
, 1,...,

n v n v m
i j i j H
≠ ∈
≠ ∈

. 

(A kifejezés értelmében Sk akkor redundáns, amennyiben van olyan két nem-azonos 
művelettípus (oti és otj), melyek egymástól eltérő diagonálblokkban (Dn és Dv) helyezkednek 
el.) 

Amennyiben az összes művelettípus-halmazra elvégzem ezt az elemzést, kiválaszthatom az 
összes olyan halmazt, ami nem tartalmaz releváns információt. Ezen halmazok elhagyásával 
úgy csökkentem a modellem méretét, hogy nem veszítek információt. 

3.3.2. Illusztráció egy egyszerű mintapéldán 

Tekintsünk egy egyszerű rugalmas gyártórendszert, amely négy gépet tartalmaz. A 
munkadarabok megmunkálásához szükséges műveleteket négy művelettípusba 
csoportosítottam. A gépeket és a rajtuk elvégezhető művelettípusokat a 9. ábra szemlélteti. 
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Gép-1 
ot1; ot2

Gép-2 
ot1; ot2

 
9. ábra: A gyártórendszer és a rajtuk elvégezhető művelettípusok 

A modell definíciói szerint tizenöt (24-1) művelettípus-halmaz állítható fel. 

( },;{},;{},;{},{},{},{},{ 41731621544332211 ototSototSototSotSotSotSotS =======

},;;{},;;{},;{},;{},;{ 42112321114310429328 otototSotototSototSototSototS =====
};;;{},;;{},;;{ 4321154321443113 ototototSotototSotototS === ). Ezeken a művelettípus-

halmazokon kellene elvégezni a kapacitáskorlát-vizsgálatokat. (A művelettípus-halamzok 
kapacitástartományait a C.2. melléklet szemlélteti.) A bemutatott egyszerűsítési eljárással 
megpróbálom kiválasztani a redundáns halmazokat, és azok elhagyásával lecsökkenteni a 
modell méretét. 

Minden művelettípus-halmazra felállítom az 
k

A  mátrixot és megvizsgálom, hogy 

particionálható-e vagy sem. Mivel az S1, S2, S3, S4 halmaz egyetlen sorvektorból áll, nem 

particionálható, ezért ezek releváns halmazok. Az 
5

A  mátrix a következő alakot ölti: 

Gép-3 
ot1, ot3

Gép-3 
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Mivel 
5

A  nem particionálható, az S5 nem hagyható ki a kapacitáselemzésből. Egy másik 

példaként, az 
7

A  mátrix particionálás után a következő alakot ölti: 
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Mivel 
7

A  particionálható, az S7 kihagyható a kapacitáselemzésből. Egy kapcsolat-alhálózat 

vizsgálatának szemléltetésére tekintsük az S8 művelettípus-halmazt. A teljes rendszert 

reprezentáló mátrixban (
15

A ) nem mutatkozik elkülönülő diagonálblokknak ez a rész, de az 

8
A  felírásakor már látható, hogy két független blokkba különíthetők el az elemek ((37) 

kifejezés). 
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Az összes többi művelettípus-halmazra is fel kell írni a mátrixot, és megvizsgálni a 
particionálhatóságát. Elvégezve ezeket, Az S7, S8, S9, S10, S12, S13, S14 és S15 mátrix 
particionálható, ezért ezek is redundáns halmazok. 

Elvégezve az egyszerűsítő eljárásomat, hét darab művelettípus-halmaz maradt a modellben 
(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S11). A kapacitáselemzés alsó és felső korlát vizsgálatának szükséges 
száma 15-ről 7-re, a kapacitás-feltételek pedig 30-ról 14-ra lettek lecsökkentve. 

A feladat érzékenységvizsgálata is jelentősen leegyszerüsödik. Példaként tekintsük az ot3 
művelettípus kapacitáskövetelményének érzékenységvizsgálatát. A (25-26) kifejezés alapján, 
az eredeti modellt elemezve nyolc művelettípus-halamazt kell megvizsgálni (S3, S6, S8, S10, 
S11, S13, S14, S15). A redundáns halamzok kiválasztása után pedig csak hármat (S3, S6, S11). A 
gépkapacitás érzékenység vizsgálatát tekintve, példaként az Gép-3 kapacitásának 
érzékenységvizsgálatához, mivel a harmadik gép az ot1 és ot3-at képes elvégezni, a kiindulási 
helyzetben 12 műveletípus-halmazt kellett összehasonlítani (S1, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, 
S13, S14, S15). Az egyszerűsítés után pedig ez a szám lecsökkent ötre (S1, S3, S5, S6, S11). 

3.4. Művelettípuson alapuló modell a gépek felszerszámozására 

A 3.2. fejezet azzal foglalkozott, hogy miként lehet a művelettípuson alapuló eljárást a 
rugalmas gyártórendszerek kapacitáselemzésére felhasználni. Ebben a fejezetben az alapelvet, 
azaz a művelettípusok azonosítását és az azokból felépített halmazok elemzését a rugalmas 
gyártórendszer felszerszámozására fogom felhasználni. 

A rugalmas gyártórendszerek kapacitáselemzésekor azt vizsgáltam, hogy egy adott 
jövőbeni időtartam alatt, a gyártórendszer adott felszerszámozása mellett egy adott 
termékskála legyártható-e vagy sem. A mostani elemzéskor, adottnak veszek egy 
termékskálát, adott az igénybe vehető szerszámok mennyisége, és keresem a valamilyen 
szempont alapján legmegfelelőbb szerszámkiosztást. A szerszámkiosztás meghatározásakor 
valójában azt kell eldönteni, hogy az igénybe vehető, korlátos számú szerszámok 
felhasználásával mely gép milyen műveletet legyen képes elvégezni. A gépek 
felszerszámozását ugyanúgy, mint az előző fejezetben, itt is a művelettípus-halmazok 
gépekhez rendelésével jelölöm ki. Amennyiben egy művelettípus-halmaz hozzá van rendelve 
egy géphez, akkor a gép el tudja végezni a művelettípus-halmaz összes művelettípusát és azok 
műveleteit. Az itt felállított modellben a hozzárendelést jelképező xms lesz a döntési változó. 
Amennyiben xms=1, akkor az m gép a k művelettípus-halmaz összes művelettípusát el tudja 
végezni, amennyiben xms=0, akkor pedig nem. Itt is fel kell állítani a gépek 
felszerszámozottságának a feltételét: 
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  (38) M,...,m,x
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k
km 11
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Kiinduló adatként rendelkezésre áll a termékek legyártásához szükséges műveletek listája, 
valamint hogy az egyes termékek műveleteinek elvégzéséhez összesen mennyi időre van 
szükség. A modell első lépésében a művelettípusokat kell azonosítani. A művelettípusok itt az 
elvégzendő műveleteknek a technológiailag hasonló csoportja lesz. A műveletek ezen 
csoportosítását szakmai alapon kell elvégezni. Például, amennyiben több hasonló fúrást kell 
elvégezni különböző munkadarabokon, akkor azok egy művelettípusba csoportosíthatók. A 
másik definíció alapján, azaz az azonos gépek igénybe vételével végrehajtható műveletek 
csoportosítása alapján nem határozhatók meg a művelettípusok, mivel a gépek 
felszerszámozása még eldöntetlen. Az sem tudható, hogy melyik műveletet melyik gépen 
lehet elvégezni, ezért az sem tudható, hogy melyik művelet végezhető el azonos gépek 
csoportján. Emiatt ebben a modellben kizárólag a technológiai hasonlóság elvét 
alkalmazhatom a művelettípusok azonosításakor. Így nagy valószínűséggel több 
művelettípusom lesz, mint a másik elv alkalmazásakor, ez a feladat megoldása után fog 
kiderülni. Amennyiben több művelettípust ugyanazok a gépek lennének képesek végrehajtani, 
akkor azoknak a művelettípusoknak az összevonásával kevesebb művelettípushoz jutnék. De 
mivel a gépek felszerszámozása még ismeretlen, ezt az elvet nem alkalmaznom. 

A művelettípusok azonosítása után a művelettípusok kapacitáskövetelményeit kell 
azonosítani. Ezeket itt is kapacitásegységekben fejezem ki. A következő lépésben a 
művelettípusok kombinálásából felállítom a művelettípus-halmazokat.  Az elv megegyezik a 
korábban bemutatottal. A kapacitás felső illetve alsó korlátja még nem számolható ki, mivel 
nem áll rendelkezésemre a szerszámkiosztás. A kapacitáskorlát-kifejezésekben döntési 
változók fognak szerepelni. A felső kapacitáskorlát a korábban ismertetett definíció szerint 
azon gépeknek a kapacitásainak az összege, amely a művelettípus-halmaz bármely 
művelettípusát el tudja végezni. ((39) képlet) 
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A kapacitás alsó korlátja változatlan definíció alapján azoknak a gépeknek a 
kapacitásainak az összege, amelyek kizárólag a művelettípus-halmaz művelettípusait képesek 
elvégezni. ((40) képlet) 
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Mivel mind a felső, mind pedig az alsó kapacitáskorlát tartalmazza  a döntési változót, 
emiatt a jobb átláthatóság érdekében a kapacitáskorlátok kifejezését érdemes használni a 
kapacitáskorlát-feltételekben. A felső, illetve az alsó kapacitáskorlátok itt is kibővíthető a 
megengedhető mértékű kapacitás felül- (β), illetve alulhasználatával (α). Így a modell 
kapacitásfeltétele a felső kapacitáskorlátra: 
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illetve az alsó kapacitáskorlátra: 
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Az eddig ismertetett korlátok a kapacitáselemzési modellben szereplő korlátok megfelelő 
változatai. A következő lépésben az igénybe vehető szerszámkészletre kell feltételt felállítani. 
A termelési igények végrehajtásához korlátozott számú szerszámkészletet vehetünk igénybe. 
Először bemutatom Koltai et al. 2004-ben miként közelítette meg a problémát, majd pedig 
egy másik megközelítést mutatok be. 

A modell alapfeltételezése, hogy a szerszámkiosztásokat, azaz a gépek 
felszerszámozottságát a vizsgált periódusban nem változtatjuk meg. A vizsgált időtartam alatt 
az oj művelethez nj szerszámot vehetünk igénybe. Azoknak a gépeknek a kapacitását kell 
számbavennünk, amelyek képesek végrehajtani az adott műveletet: 
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Ekkor kapacitásegységben kifejezett időtartamot kapunk. Koltai et al. megközelítése azon az 
elven alapul, hogy amennyiben az adott műveletekből egy kapacitásegységnél kevesebb 
megmunkálási igényünk van, akkor elegendő az adott művelet megmunkálási igénye alatt 
összesen felhasznált szerszámmennyiséget felhasználni minden egyes géphez, amelyik el 
fogja tudni végezni az adott műveletet. Ezt a szerszámmennyiséget ntj-vel jelöljük. 

Amennyiben viszont a oj művelet összes megmunkálási igénye ( ) egy 

kapacitásegységnél nagyobb, akkor elegendő az egy kapacitásegységnyi megmunkálás alatt 
várhatóan felhasznált szerszámmennyiséggel számolni. Az adott művelet összes 
követelményét több gép fogja elvégezni. Gépenként összegezve határozzuk meg a szükséges 
szerszámmennyiséget, ezért véleményük szerint ez megfelelő feltétel a szerszámmennyiség-
igény meghatározásához. Az o

∑=
i

ijj pp

j művelethez egy kapacitásegységnyi megmunkálás alatt 
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várhatóan ctj darab szerszámot fogunk felhasználni. Ezekből következik a szerszámkorlát-
feltétel, az igénybevehető szerszámok korlátozása Koltai et al. (2004) alapján: 
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Ez egy közelítés, általában az így meghatározottaknál kevesebb szerszámot kell majd 
felhasználnunk, de mivel a modell alapelve a legyártási útvonalaktól független elemzés, ezért 
minden legyártási útvonalhoz és emiatt minden megfelelő géphez a szükséges 
szerszámmennyiség maximumát rendeljük. Az elemzés elvégzésekor nem tudjuk, hogy 
melyik útvonalon, mely gépek igénybe vételekor mekkora mennyiségű műveletet végzünk el, 
emiatt felkészítjük a gépeket az előfordulható legnagyobb szerszámszükséglethez. 

Én egy ettől eltérő szerszámkészlet-korlátot ajánlok. Én is feltételezem, hogy a gépek 
felszerszámozása változatlan az adott időperiódusban, és még nem tudjuk, hogy melyik gép 
hogyan lesz felszerszámozva. Kiszámolom minden szerszámtípus szükséges 
szerszámmennyiségét, majd pedig azt feltételezem, hogy a részletes termelési ütemterv 
határozza majd meg, hogy ezek mekkora része melyik gépre lesz felszerelve. Az így 
felhasználható szerszámmennyiség maximális száma még az aggregált tervezéskor 
meghatározható, ami legtöbbször kisebb érték lesz a Koltai et al. modellében alkalmazottnál. 

A vizsgált időtartam alatt az oj művelethez nj szerszám vehető igénybe. Először a 
szerszámok kopásával számolok. Mivel egy oj művelet teljes mennyiségének elvégzéséhez a 
szerszámok kopása és várható élettartalma miatt általában több szerszámot kell igénybe 
vennem, emiatt a teljes oj művelet elvégzéséhez szükséges szerszámmennyiség: 
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 (45) 

ahol TTj a szerszám várható élettartalma, pj pedig az oj művelet összkövetelménye. A két 
tényező hányadosát felfele kerekítve megkapom az összes műveletmennyiséghez szükséges 
szerszámmennyiséget. Amennyiben egy gép végzi el a j műveletet, ennyi szerszámra van 
szükségem. De mivel több gép is elvégezheti, emiatt a többi gépekhez is kell belőle rendelni. 
Azonban, mivel más gépen nem használom ki teljesen a szerszám élettartalmát, emiatt a 
gépek számának megfelelő mennyiségű szerszámot az igényhez kell adni. Amennyiben egy 
műveletet több gép is el tud végezni, akkor fel kell készülni arra az esetre, hogy egy 
időpontban több gépen is ugyanazt a műveletet végezzük. Emiatt minden olyan gépre 
számolnom kell egy szerszámot, amelyik az adott műveletet el képes végezni. Ekkor annyi 
szerszámot számítok ahány gép el képes végezni az oj műveletet. Azonban, mivel az előző 
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tag, azaz az összes műveleti igényből levezetett szerszámmennyiség is hozzárendelhető egy 
géphez, ennél a tagnál a gépek számából egyet le kell vonni: 
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Mivel cm nem feltétlenül egész szám, de az értéke 1 körüli értéket vesz fel, emiatt kell az 
értékét kerekíteni. Ezt a két elemet összeadva megkapom a maximálisan szükséges 
szerszámmennyiséget. Így a szerszámkorlát-feltételem: 
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 (47) 

Ezt a mennyiséget majd a részletes termelési ütemterv alapján rendeljük a gépekhez. 
Viszont teljes bizonyossággal, bármilyen ütemezést alkalmazok, maximálisan ekkora 
szerszámmennyiségre lesz igény. A legkisebb szerszámigény esetén, azaz amikor az összes 

műveleti igényt egyetlen szerszám is el tudná végezni ( jj TTp ≤ ), akkor ugyanazt az 

eredményt adja ez a kifejezés, mint a Koltai et al. kifejezése, azaz annyi szerszámra van 
szükség, ahány gép tudja elvégezni a műveletet. Minden más esetben az általam javasolt 
kifejezés jelentősen kisebb szerszámigényt javasol. 

A modell feltételeinek számát vizsgálva, amennyiben a modellben M gép, K művelettípus-
halmaz valamint J művelet szerepel, a kapacitáskorlátok művelettípushalmaz-sorozatokkal 
kifejezve, M darab gépfelszerszámozási korlát, 2*K darab kapacitás-korlát és J darab 
szerszámkorlát, azaz összesen M+2*K+J feltétel lesz a modellben. Amennyiben a 
kapacitáskorlátokat a géphalmaz-sorozatokkal fejeznénk ki, akkor M darab 
gépfelszerszámozási korlát, 2*K darab feltétel a géphalmaz-sorozatok felállítására, 2*K darab 
kapacitás-korlát és J darab szerszámkorlát, azaz összesen M+4*K+J feltétel lenne a 
modellben. Ebből is látható, hogy a gépfelszerszámozás meghatározására felépített modellek 
esetén nem csak egyszerűbb a művelettípushalmaz-sorozat alkalmazása, de 2*K-val kevesebb 
feltétel is szerepel a modellben. 

A modell feltételeinek áttekintése után a célfüggvényt kell azonosítani. Koltai et al. (2004) 
a célfüggvény általános formájában a gépek szerszámkiosztását meghatározó xkm döntési 
változót súlyozta: 

  (48) ∑∑
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A wk súlyokat, valamint hogy a célfüggvényünket minimalizáljuk vagy maximalizáljuk, a 
menedzsmentprioritásunknak megfelelően határozzuk meg. Koltai et al. többféle célt 
határozott meg. 
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Az első cél a szerszámozás költségének minimalizálása volt. Ekkor, az Sk művelettípus-
halmaz szerszámainak költsége a wk súlyokban vannak kifejezve. Ez a súlyszám függ a 
szerszámok számától, a műveletek technológiai komplexitásától, a geometriai 
karakterisztikától és egyéb technológiai tényezőktől. A komplexebb művelettípus-halmazok 
többféle műveletet képesek elvégezni, emiatt jellemzően magasabb súlyszámot kapnak. 
Ezeket a súlyszámokat alkalmazva, a célfüggvényt minimalizálnunk kell. 

Egy másik menedzsmentprioritás a gépcsoportosítás (machine-pooling) növelése lehet. A 
gépek csoportosításának előnyeit már a korábbi fejezetekben ismertettem. A nagyobb 
gépcsoportok felállítása általában növeli a rendszer teljesítményét a gépleállás vagy más 
váratlan események esetén. Az egy csoportban lévő gépek azonos módon vannak 
felszerszámozva. A gépek csoportba foglalása a megmunkálási igények alapján történhet. Az 
Sk művelettípus-halmaz kapacitáskövetelménye (pk) a megfelelő gépcsoport gépein 
egyenletesen kell szétosztva lennie. A gépcsoportok mérete akkor a lehető legnagyobb, 
amennyiben a gépcsoport gépeinek töltése megközelíti az átlagos töltést. Ezt fejezik ki a 
súlyszámok: 
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Egy harmadik menedzsmentprioritás a gyártórendszer rugalmasságának kihasználásán 
alapul. A rugalmasság megragadásának egy egyszerű formája, amikor a rendszer 
rugalmasságát a végrehajtható műveletek számával hozzuk kapcsolatba. Ebben a 
vélekedésben annál nagyobb egy gép rugalmassága, minél több műveletet képes elvégezni. A 
rendszer rugalmasságának növelésével a rendszer használhatósága növekszik amennyiben 
elfogadjuk, hogy a sokcélú gépek sokféle igény kielégítésére alkalmasak. Egy olyan 
célfüggvény, ahol az összetett művelettípus-halmazokhoz nagyobb súlyszám van rendelve, 
kifejezheti ezt a menedzsmentprioritást. Amennyiben a célfüggvény-együtthatók (wk) által a 
rugalmasságot fejezzük ki, akkor maximalizálnunk kell a célfüggvényünket. 

Megoldva a felállított modellt, a döntési változók értékei mutatják meg, hogy melyik gép 
melyik művelet elvégzéséhez lesz felszerszámozva. Amennyiben így szerszámozzuk fel a 
gyártórendszert, akkor biztosítva lesz a termékskála legyárthatósága a 
menedzsmentprioritásunknak leginkább megfelelő szerszámfelhasználás és –kiosztás mellett. 
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A művelettípusoknak ezen használatakor, azaz a gépek felszerszámozásának keresése 
céljából végzett vizsgálatokra felépített modell esetén nem végezhetünk redundáns 
művelettípus-halmaz kiválasztási eljárást, nem csökkenthetjük le a művelettípus-halmazok 
számát. Mivel a modell felállításakor még nem állnak rendelkezésünkre azok az adatok, hogy 
melyik gép melyik művelettípust képes elvégezni, emiatt a kiválasztási eljárás alapját képező 
gép-művelettípus bináris mátrix sem azonosítható. A művelettípusok és a gépek rendelkezésre 
állnak, de nem tudjuk, melyik gép melyik művelettípust lesz képes elvégezni. Ez csak a 
modell eredményéből derül majd ki. Más szóval, még nem ismerjük a gép-művelettípus 
kapcsolatrendszert, emiatt nem tudjuk beazonosítani a független alhálózatokat sem. 

Ebből az okból, ezekben a modellekben az összes művelettípus-halmaz releváns lesz, azaz 
az összes hozzájuk tartozó korlátot fel kell állítanunk. A modell megoldása után már 
megismerjük a gép-művelettípusok kapcsolatrendszerét, és akkor már fény derül a különálló 
alhálózatokra is, de az ebből adódó egyszerűsítési lehetőség ebben a modellben már nem, 
legfeljebb a kapott eredmények további elemzéseikor használható fel. 

3.4.1. Illusztráció 

Ebben az alfejezetben egy egyszerű mintapéldán, Koltai et al. (2004) esetpéldáját 
felhasználva, mutatom be a művelettípusokon alapuló gyártórendszer felszerszámozását. 

Tekintsünk egy egyszerű rugalmas gyártórendszert, amely 5 gépet tartalmaz. 10 terméket 
szeretnénk gyártani a vizsgált időszakban, amelynek időtartama és emiatt a kapacitásegység 
egy műszak. A termékeken elvégzendő műveleteket technológiai hasonlóságuk alapján három 
művelettípusba csoportosítottuk. Az egyes termékekből legyártandó mennyiség, valamint az 
egyetlen termék megmunkálásához szükséges műveleti idők alapján az egyes termékek 
kapacitáskövetelményeit, valamint a művelettípusok összkövetelményeit 
kapacitásegységekben kifejezve a 9. táblázat tartalmazza. 

9. táblázat: Megmunkálási igények és a művelettípusok kapacitáskövetelményei (ph) 

Termék ot1 ot2 ot3
T1 0.10 0.50 0.06
T2 - 0.15 0.25
T3 0.20 0.18 0.03
T4 0.12 0.02 0.11
T5 0.02 0.02 0.22
T6 0.05 0.10 0.48
T7 0.10 0.25 0.18
T8 0.06 0.50 0.50
T9 0.12 0.18 0.40
T10 0.03 - 0.17
Ph 0.80 1.90 2.40  
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Mivel három művelettípust azonosítottunk, 7 művelettípus-halmazunk lesz. Az egyes 
művelettípus-halmazok kapacitáskövetelményeit (psk) a művelettípusok kapacitás-
követelményeiből (poh) számíthatjuk ki. Mivel a felső és alsó kapacitáskorlátok döntési 
változót tartalmaznak, emiatt az ideális kapacitástartományokat a modell megoldása előtt nem 
ismerjük, emiatt azokat diagrammban sem ábrázolhatjuk. Diagrammban kizárólag a 
művelettípus-halmazok kapacitáskövetelményei ábrázolhatók. A modell megoldásának 
grafikus szemléltetésekor, a döntési változók olyan értékeit kell keresnünk, ami által az ideális 
kapacitástartományok úgy helyezkednek el, hogy a kapacitáskövetelmények épp beleessenek. 

Minden szerszám élettartalma nagyobb, mint az adott művelet összes követelménye. 
Valamint feltételezzük, hogy az ot1 művelettípus elvégzéséhez 3db, az ot2-höz 4db, az ot3-hoz 
pedig 2db szerszám áll rendelkezésre. 

Az ismertetett három menedzsmentprioritáshoz, azaz a szerszámozás költségének 
csökkentéséhez, a gépcsoportosítás növeléséhez illetve a rendszer rugalmasságának 
növeléséhez a wk súlyszámokat a 10. táblázat szemlélteti. 

10. táblázat: Az egyes célok esetében alkalmazott súlyok 

S1 0.8 1 ∞ 1
S2 1.9 1 0.880 1
S3 2.4 1 0.180 1
S4 2.7 25 0.330 25
S5 3.2 25 0.047 25
S6 4.3 25 0.055 25
S7 5.1 50 0.000 50
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Az egyes célokra megoldva a modellt, az xk döntési változó értékei alapján 
felszerszámozott gépeket a 11. táblázat szemlélteti. A modellek megoldhatók a LINGO 
matematikai megoldó programmal. A modellek LINGO forráskódját a B.2. melléklet 
szemlélteti. A modell megoldása után már elkészíthetők a diagrammok, melyeket a C.3. 
melléklet tartalmaz. 
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11. táblázat: A szerszámkiosztások 

Gépek Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4 Gép-5
- ot1 - - -

ot2 - - - ot2
- - ot3 ot3 -

ot1 ot1 ot1 - -
ot2 ot2 ot2 ot2 -
- - - ot3 ot3

ot1 ot1 - - ot1
ot2 ot2 ot2 ot2 -
ot3 ot3 - - -

Szerszámozás 
költségeinek 

minimalizálása

Gépcsoportosítás 
maximalizálása

Rugalmasság 
maximalizálása

 
 
Az első szempont esetén, azaz a felszerszámozás költségeinek csökkentésekor a lehető 

legkevesebb szerszámot rendeltük a gépekhez. Ekkor látható, hogy a gépek felszerszámozása 
után minden gép egyetlen művelettípust képes elvégezni. A második szempont, azaz a 
gépcsoportosítás növelése esetén úgy szerszámozzuk fel a gépeket, hogy a Gép-1, a Gép -2 és 
a Gép-3 az ot1-t és az ot2-t legyen képes elvégezni, ez a három gép egy csoportba tartozik, 
valamint a Gép-4 az ot2-t és az ot3-at tudja elvégezni és a Gép-5 az ot3-at. A Gép-4 és a Gép-5 
külön gépcsoportokat alkotnak. A harmadik szempont a rugalmasság növelése volt. A modell 
megoldása után két gépet is úgy kell felszerszámoznunk (Gép-1 és Gép-2), hogy minden 
művelettípust képes legyen elvégezni. Ámbár a másik három gép csak egy művelettípust 
képes elvégezni, de ez főként a szerszámok korlátos száma miatt alakult így. 

3.4.2. A kapacitás felül- illetve alulhasználatának a meghatározása 

A fejezet elején a művelettípusokon alapuló elemzést a rugalmas gyártórendszerünk 
felszerszámozására használtam. Mindegyik modell esetén súlyszámokat azonosítottam a 
művelettípus-halmazokra, a célfüggvényben pedig ezeket a súlyszámokat szoroztam a gépek 
felszerszámozását jelképező döntési változóval. Ebben az alfejezetben bemutatom hogyan 
használom a művelettípusokon alapuló eljárást a túlóra tervezésére, illetve a tervezett 
kihasználatlanság meghatározására. 

Tekintsünk egy termékskálát, amit egy adott időszakban szeretnék legyártani. Keresem a 
túlóra és a kihasználatlanság optimális mértékét, ami mellett legyártható lesz a termékskála. 
Sőt mi több, a szerszámkorlátok alkalmazásával a modell eredményeként az ideális 
gépfelszerszámozást is megkapom. Egy nagy értékű gyártórendszer üzemeltetésekor, 
egyrészről el szeretném kerülni a gyártórendszer felesleges kihasználatlanságát, másrészről 
pedig a túlóra lehető legkisebb mértékét szeretném alkalmazni. Általában, az egységnyi túlóra 
alkalmazása költségesebb, mint az egységnyi kihasználatlan kapacitás elméleti költsége. A 
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kihasználatlan kapacitás költsége egy nem-tradicionális költségelem, amelyet az erőforrások 
hatékony szervezése érdekében alkalmazhatunk. (Ladó, 1981; Kaplan és Cooper, 2001) 

A felállított modellemben a döntési változó egyrészt a kapacitás túlhasználatot jelképező β, 
valamint a kapacitás kihasználatlanságot jelképező α lesz, másrészről pedig a fejezetben 
használt, a gépek felszerszámozását megtestesítő xkm bináris változó. A β ( 10 ≤≤ β ) változó 

megmutatja, hogy mekkora mértékű kapacitás-túlhasználatot kell alkalmazni, azaz mekkora 
lesz a túlóra várható mértéke. Az α ( 10 ≤≤ α ) változó pedig megmutatja, hogy várhatóan 
mekkora lesz a kapacitás-kihasználatlanság relatív mértéke. A termelésmenedzsernek meg 
kell határoznia egy szubjektív γ ( 10 ≤≤ γ ) súlyszámot, amely a túlóra, és a kihasználatlanság 

okozta károk közötti arányt testesíti meg. A célfüggvényben mind a túlóra, mind pedig a 
kihasználatlan kapacitás relatív mértékét próbálom minimalizálni. A γ súlyszám határozza 
meg, hogy melyik tényezőt milyen súllyal vegyek figyelembe: 

 ( )[ ]βγαγ ⋅−+⋅ 1MIN . (51) 

A túlóra költsége általában nagyságrenddel nagyobb szokott lenni, mint a kihasználatlan 
kapacitás okozta elméleti költség. Emiatt, a γ értéke jellemzően alacsony. A gyártórendszert 
úgy érdemes feltölteni egy termelési feladattal, hogy inkább kihasználatlan legyen a rendszer, 
mint hogy túlórát kelljen alkalmazni. Amikor már nincs mód a gyártási tételek olyan 
elrendezésre, hogy nagyobb kihasználatlansággal elkerülhető legyen a túlóra, akkor kell a 
túlórához folyamodnunk. Természetesen, amennyiben egy kis mértékű túlóra alkalmazásával 
igen nagy kihasználatlan kapacitás betervezését kerülhetjük el, akkor megéri a túlórát 
kifizetni. E tényezőket mérlegelve kell a termelés megszervezőjének meghatároznia a γ 
mértékét. 

A modell feltételrendszere megegyezik az előző alfejezetben bemutatottéval. A gépek 
felszerszámozottságának feltétele (52), a felső és az alsó kapacitáskorlátok (53-54), illetve a 
szerszámfelhasználás korlátozása (55): 
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3.4.3. Illusztráció 

Ebben az alfejezetben egy egyszerű példán mutatom be a várható kapacitás-felülhasználat, 
illetve kihasználatlanság optimális mértékének meghatározását. 

Az előző alfejezetben bemutatott esetpéldát alapul véve, tekintsük ugyanazt a rugalmas 
gyártórendszert, amely öt többcélú gépet tartalmaz. Az adott időszakban tíz terméket kell 
legyártani. Az egyes termékek elkészítéséhez szükséges műveleteket technológiai 
hasonlóságuk alapján három művelettípusba csoportosítottam. Valamint az igénybe vehető 
szerszámok maximális száma: ot1-hez 3db, ot2-höz 4db valamint ot3-hoz 2db. Meg szeretném 
határozni a termékskála legyártásakor alkalmazandó túlóra mértékét, a várható 
kapacitáskihasználatlanság mértékét, valamint a gépek felszerszámozását, azaz hogy melyik 
gép melyik művelettípust legyen képes végrehajtani.  

Mivel három művelettípus van, 7 művelettípus-halmazt azonosítok. A művelettípus-
halmazok kapacitáskövetelményei a művelettípusok igényeiből meghatározhatók. A 
célfüggvényben a megengedhető kapacitás-felülhasználatot illetve alulhasználatot 1:25 
arányban veszem figyelembe, azaz a γ súlyszám 1/26. Így a célfüggvény: 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅+⋅ βα

26
25

26
1MIN  (56) 

A modellt beprogramoztam a LINGO matematikai megoldó szoftverbe. A modell LINGO 
forráskódját a B.3. melléklet tartalmazza. Megoldva a modellt, az eredményben α értéke 10%, 
β értéke pedig 20%, azaz 10%-os kihasználatlan kapacitás, és 20%-os kapacitás túlhasználat 
mellett lesz legyártható a termékskála. Ehhez a gépeket az xmk döntési változó értékei alapján 
kell felszerszámozni. (12. táblázat) Az eredményből látható, hogy két gép az ot2-re van 
felszerszámozva, a többi gép pedig két művelettípusra.  

12. táblázat: A gépek felszerszámozása a túlóra és a  

kapacitáskihasználatlanság minimalizálása érdekében 

Gépek Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4 Gép-5
ot1 - - ot1 -
- ot2 ot2 ot2 ot2

ot3 - - - ot3

Kapacitás túl- és 
alulhasználatának 

minimalizálása  
 

3.5. Az aggregált termelési terv megvalósíthatósága 

A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzéssel egy jövőbeli időtartam aggregált 
termelési terve készíthető el. Az időszak közeledtével azonban el kell készíteni a részletes 
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termelési ütemtervet is, amikor már nem aggregált adatokkal számolunk, hanem teljes 
részletességgel az összes fontos művelet géphez rendelését és sorrendjét meghatározzuk. A 
részletes termelési terv elkészítésekor derül ki, hogy az aggregált terv megvalósítható vagy 
sem. A részletes termelési ütemterv elkészítésével számos szakkönyv és cikk foglalkozik. 
(például Bertrand és Wortmann, 1981; French, 1982; O’Brien, 1969) Ebben a fejezetben a 
részletes termelési ütemterv elkészítésének bemutatása helyett csupán azokat a tényezőket 
azonosítom, amelyek befolyásolhatják az aggregált terv megvalósíthatóságát. 
Alapafeltevésem, hogy nincsenek se termékenként eltérő határidők, se pedig az átfutási időkre 
korlátozások. 

Az aggregált terv elkészítésekor az erőforrások oldaláról a gépek becsült effektív 
kapacitását, valamint a gépek felszerszámozottságából adódó műveletvégző képességét 
vettem figyelembe, azaz hogy melyik gép milyen műveletet képes elvégezni. Az elvégzendő 
feladatok szemszögéből pedig a legyártandó termékek megmunkálásához szükséges 
műveleteket, a műveletek elvégzéséhez szükséges időmennyiséget valamint az egyes 
termékekből legyártandó mennyiséget. 

A részletes termelési terv elkészítésekor mindemellett figyelembe kell venni az egyéb 
szükséges erőforrások meglétét; az egyéb olyan feladatokat, amelyek csökkenthetik a gépek 
kapacitását, ezek a szerszámkészlet cseréje, a kopott szerszámok cseréje, munkadarabcsere, 
gépek karbantartása. Ezenkívül meg kell vizsgálni a műveleti idők statisztikai jellemzőit, 
valamint az elvégzendő feladatok sorrendjéből adódó esetleges problémákat. 

Mivel a gyártás lebonyolításához szükséges egyéb erőforrások ütemezése, mint például a 
szükséges emberi erőforrások, energia, stb. biztosítása nem a dolgozat témájához tartozik, 
emiatt ezen erőforrások meglétét feltételezem. 

A szerszámkészlet cseréje jelentős időtartamot jelenthet. A művelettípusokon alapuló 
kapacitáselemzés egyik alapfeltevése, hogy a figyelembe vett időszak alatt változatlan a 
gépek felszerszámozása. Mivel a modell alkalmazása folyamán eldöntjük, hogy melyik gép 
melyik művelet elvégzéséhez lesz ellátva szerszámmal és a modell ennek megváltoztatását 
nem engedi meg, emiatt a vizsgált időszakaszon belül nem történhet átszerszámozás. A 
kezdeti felszerszámozás időbe telik, de csak egyszer, a periódus elején. Amennyiben 
lehetséges, a felszerszámozást a vizsgált periódus előtt kell elvégezni, amennyiben nem, 
akkor az egyszer felmerült időmennyiséget, ami jelentősen kisebb a vizsgált időszak 
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összidőtartamához képest, az effektív kapacitás időveszteségét jelölő paraméterébe (ξ)5 kell 
számítani. 

A gépek fejlődésével a munkadarabcserék egyre kevesebb időt igényelnek (Stecke, 1992). 
Amennyiben kötegekben (batches) végzünk a megmunkálást, akkor a munkadarabcsere a 
munkadarab géphez történő mozgatásából, a megmunkált munkadarab eltávolításából, 
valamint a kötegek munkaállomások közötti mozgatásából áll. A munkadarab mozgatását 
automatikus anyagmozgató szerkezet végzi el. Ez igen rövid időbe telik. A kötegek 
mozgatása, a munkaállomások közötti automatikus mozgatóberendezések (AGVs) 
alkalmazása esetén a kötegek szállításából és a mozgatóberendezésre történő esetleges 
várakozásból áll. Ennek az időtartama nagyrészben a gyártórendszer felépítésétől függ. Több 
anyagmozgató berendezés alkalmazásával ezek az idők lecsökkenthetők. A kötegek mérete 
befolyásolja a köteg-mozgatás gyakoriságát. Az egyes műveletek közötti szerszámcsere 
elhanyagolható mértékű időt vesz igénybe (Stecke, 1986). A munkadarab cseréjének idejét és 
a szerszám betöltésének idejét a műveleti időbe, a kötegek cseréjének idejét pedig az effektív 
kapacitásba kell beszámítani. Így ezek a tényezők nem akadályozhatják meg az aggregált terv 
megvalósítását. 

A gépek karbantartására fordított időt, valamint a váratlan gépleállások, szerszámtörések 
következtében felmerülő időkiesés mértékét szintén az effektív kapacitás meghatározásakor 
kell figyelembe venni. Mivel a szerszám kopásának mértéke megbecsülhető a szerszám 
várható élettartamából, emiatt a szerszámkopás miatti szerszámcsere ideje jól becsülhető, az 
effektív kapacitásban kell számolni vele. 

A rugalmas gyártórendszer általában modern, automatizált gépekből áll. Ezek a gépek az 
egyes megmunkálási műveleteket precízen, közel azonos idő alatt végzik el. Az egyes 
megmunkálások műveleti idejei igen alacsony szórással rendelkeznek, determenisztikusnak 
tekinthetők. Emiatt az ütemezés folyamán nem kell számolni a sztochasztikus műveleti idők 
kapcsán felmerülő többletidő-szükséglettel. 

Az utolsó, de talán a leglényegesebb témakör a feladatok erőforrásokhoz ütemezése 
(routing). A rugalmas gyártórendszerek egyik alapjellemzője, hogy az egyes műveletek több 
gépen is elvégezhetők. Azt kell megvizsgálni, hogy egyrészt amennyiben a rendszer egy 
erőforrását több munkadarab is igénybe venné ugyanabban az időben, okoz-e fennakadást az 
erőforrásra való várakozás, másrészt pedig, hogy az alternatív legyárhatósági lehetőségek 
közül hányat valósítunk meg az ütemezés folyamán. 

                                                 
5 Az effektív kapacitás képlete Koltai (2001) alapján (darabszám dimenzióban): eff.kap.=N*D*S*H*(1-ξ)/M, 

ahol N:gépek száma; D:napok száma; S:műszakszám; H:óraszám; ξ:időveszteség; M:műveleti idő. 
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A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzés a műveletek megvalósíthatósági lehetőségei 
közül mindegyiket figyelembe veszi. Amennyiben egy műveletet több gép is el képes 
végezni, akkor a modell az összes ilyen gép kapacitását figyelembe veszi. Más szóval, az 
egyes termékek összes lehetséges alternatív megmunkálási útvonalát figyelembe veszi. Mivel 
a modell nem határozza meg, hogy a műveleti igény mekkora része melyik gépen lesz 
elvégezve, emiatt a modell eredménye független lesz az ütemezéstől. A valóságban azonban, 
a rugalmas gyártórendszerek részletes ütemtervének megvalósításakor általában az egyes 
termékekhez csak néhány alternatív legyártási útvonalat rendelnek. Rögzített programmal 
rendelkező rugalmas gyártórendszer esetén (fix routing), az összes legyártási útvonal 
beprogramozása túlságosan bonyolulttá tenné a rendszer ütemezését. Amennyiben a részletes 
ütemtervben az egyes termékek összes lehetséges alternatív megmunkálási útvonalát 
figyelembe vesszük, megvalósítható marad az aggregált termelési terv. Amennyiben viszont 
nem vesszük figyelembe az összes lehetséges útvonalat, akkor valószínűleg nem lesz 
magvalósítható az aggregált terv, mivel az aggregált terv az egyes műveletekhez több 
kapacitást számít, mint ami az ütemezés folyamán elérhető. 

Amennyiben két munkadarab ugyanabban az időben ugyanazt az erőforrást igényelné, 
akkor a később érkező munkadarabnak várakoznia kell amíg a másik munkadarab 
megmunkálása be nem fejeződik. Mivel az időszak alatt az összes munkadarabnak az 
erőforrásra ütemezett  összes műveletének összegzett műveleti ideje nem nagyobb, mint a gép 
kapacitása, emiatt a munkadarabok találkozása megnöveli a munkadarab átfutási idejét, a 
legyárthatóságot viszont nem befolyásolja. Mindemellett ez nem befolyásolja a munkadarab 
további műveleteit sem, azaz más gépen sem okoz számottevő üres időt. A gyártás folyamán 
az adott géphez késve érkező munkadarab előtt közvetlenül a korábbi periódus késő 
munkadarabjai foglalják le az erőforrást. A többi gépen legfeljebb a gyártás elindulásakor 
jelentkezhet szabad kapacitás, amelynek mértékét a munkadarab kötegének a mérete 
határozza meg. 

Összefoglalva, az aggregált tervben számított termékmennyiség az időszak alatt 
legyártható. A gyártás kezdetén felmerülő üres idők arányosak a kötegek méretével (Ni), 
azonban mivel a kötegek műveleteihez szükséges összidő nagyságrenddel alacsonyabb a gép 
összkapacitásánál, emiatt ezek a kieső idők elhanyagolhatóak (lásd (57)). Nem beszélve arról 
az esetről, amikor ezeket a kieső időket a korábbi időszak késő műveletei foglalják le. 

 mijmi ctN <<⋅  (57) 

Ugyanilyen megfontolások alapján nem okoz kihasználatlan kapacitást sem az amikor több 
termék ugyanazokat a gépeket veszi igénybe azonos sorrendben, sem az amikor több termék 
ugyanazokat a gépeket veszi igénybe eltérő sorrendben. Az ütemezés folyamán egy gépre 
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betervezett üres idők összege meg fog egyezni az aggregált tervben számított üres idő 
mennyiségével. 

Másik megközelítésben, amennyiben a gépek kibocsátását vizsgáljuk, az egyensúly 
beálltával az adott időszak alatt kibocsátott mennyiség meg fog egyezni az aggregált tervben 
szereplő mennyiséggel, ámbár lehetséges, hogy a torlódások miatt a gyártórendszerben 
jelentős gyártásközi készlet halmozódik fel. Ez a gyártásközi készlet a kötegek méretének, a 
termékek számának és a termékenkénti ütemek számának függvénye. 

Összefoglalva, amennyiben a részletes termelési terv az összes lehetséges megmunkálási 
útvonalat figyelembe veszi, akkor biztosan megvalósítható az aggregált terv, amennyiben 
viszont a részletes ütemterv nem az összes útvonallal számol, akkor bizonytalan az aggregált 
terv megvalósíhatósága. 
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4. Rugalmas erőforrás-felhasználású rendszerek költségallokációja 

4.1. Hagyományos és modern költségfelosztási rendszerek 

A költségek allokálásának négy fő célját különböztethetjük meg (Horngren et al., 1996) 

 A költségek allokálásának egyik célja a tervezési és irányítási döntések gazdasági 
hatásának elemzése. Ekkor a menedzserek döntéseinek a saját vagy más szervezeti 
egységre gyakorolt hatását lehet vizsgálni. 

 Egy másik költségallokálási cél a kívánt motiváció elérése. Ilyenkor a költségallokálás 
célja a menedzserek viselkedésének befolyásolása a teljesítményük növelése 
érdekében. A költségallokáláskor számított hatékonyságok, kihasználatlan kapacitások 
közvetlen összefüggésben vannak a megfelelő menedzserek munkájával. 

 A harmadik allokálási cél a jövedelem és vagyon értékének számítása. A költségek 
termékekhez, szolgáltatásokhoz, projektekhez rendelése alapvető információt nyújt 
ezekhez a pénzügyi számításokhoz. Ezek a költségadatok természetesen más célokra 
is, például tervezési és teljesítményértékelési célokra is felhasználhatók. 

 A negyedik allokációs cél a költségek igazolása, megtérülési számítások. Ekkor 
szolgáltatások, termékek árazásának alátámasztásához használható a költségszámítás, 
főként a közszolgáltatások árainak alátámasztására. 

Az első két cél a tervezési és irányítási célokat szolgálja, a harmadik és negyedik cél pedig 
megmutatja, hogy a nyilvántartáshoz és az árazásokhoz számított költségek különbözhetnek.  

Kaplan (1990) a költségallokációs rendszereket evolúciójuk alapján négy csoportba 
sorolta. A kezdeti időkben hibás algoritmusok alapján terhelték a költségeket a termékekre. 
Ez az eljárás, mivel számos esetben téves információt ad sem a pénzügyi beszámolásra, sem 
költségek termékekhez rendelésére, sem pedig operatív és kontrolling feladatokra nem volt 
alkalmas. (Kaplan és Cooper, 2001) Még nem tett különbséget a fix és a változó költségek 
között, sem pedig a közvetett és közvetlen között. Bármely időszakot is tekintjük, a 
költséghely teljes költségét az adott költséghelyen termelt output mennyiségével osztották el, 
és az így kapott tényleges költségokozati arányt használták a termékekre való átterheléshez. 

  A második szintű rendszerek már megkülönböztetik a fix és változó költségeket, valamint 
bizonyos mértékben a közvetlen és közvetett költségeket. A közvetett költségeket egyszerűen 
szétosztandó fix költségként kezelik, azokkal összevonva. Az így összesített fix költségeket 
egységesen kezelik, egy meghatározott felosztási elv szerint, például a gépórák száma 
arányban osztják fel. Ez a költségszámítási rendszer a pénzügyi beszámolók készítésére lett 
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kihegyezve, a számviteli alapelveknek megfelel. Mivel a költségátterhelések az általános 
költségek valós okozatát nem követik, a költségek termékekhez, szolgáltatásokhoz rendelése 
sokszor pontatlan, bizonyos költségek és hasznok rejtve maradhatnak. A korlátozott mértékű 
visszacsatolás következtében az operatív és stratégiai kontroll nehézkesen valósítható meg. A 
legtöbb mai vállalat ezt a költségszámítási elvet alkalmazza. 

A 80-as években, az automatizálás elterjedése és a vállalatok költségstruktúrájának 
megváltozása, azaz az általános költségek arányának növekedése változtatást kényszerített ki 
a költségszámítási módszerekben. A harmadik szint a tevékenység alapú költségszámítás, 
mely az 1990-es évektől kezdett elterjedni. A tevékenység alapú költségszámítás a termékek, 
szolgáltatások előállításához szükséges tevékenységekhez, folyamatokhoz alkalmazkodva 
építi fel a költségallokációs rendszerét. Ekkor az közvetett költségek a tevékenységeken 
keresztül terheljük a termékekre, szolgáltatásokra, így a kiszámolt termék illetve szolgáltatás 
költsége azok valós okát tükrözi. A költségszámítási rendszer az adott vállalat működési 
folyamatához igazodik, elsődleges célja a hiteles termékköltségek számítása, illetve az 
operatív és stratégiai kontroll alátámasztása. A pénzügyi beszámolók céljából a második 
szintű rendszer megmarad, párhuzamosan fut a két rendszer. A negyedik szintű rendszer az 
integrált tevékenység alapú költségszámítás, ahol a teljesen összekapcsolt rendszerek és 
adatbázisok alapján egységes rendszerben valósul meg a pénzügyi beszámolás, a tevékenység 
alapú irányítás és tervezés. 

A tevékenység alapú költségszámítás (ABC, Activity-Based Costing) a szervezet működési 
folyamatai szerint allokálja a költségeket. A költségszámítási rendszer két fázisból áll. Az első 
fázisban az erőforrások költségeit a tevékenységekhez vagy folyamatokhoz rendeli, majd 
pedig a második fázisban a tevékenységek (folyamatok) költségeit (tevékenységhez, 
folyamatokhoz csoportosított költségeket) a termékekre, szolgáltatásokra vagy egyéb más 
olyan költségviselőre osztja, amely a tevékenységet igényelte. 

Az első fázisban az erőforrásokat költségközpontokba (vagy más néven forrásközpontok; 
cost centers (Ostrenga et al., 1997), resource pools (Coburn et al., 1995)) kell gyűjteni. Az 
egyes költségközpontokra költségrátát, más néven költségkulcsot (cost rate) vagy más néven 
forrás költségrátát (resource costing rate (Ostrega et al., 1997)) kell számítani, ami a 
költségközpontra jellemző költségokozó (más néven forrástényező (cost driver, resource 
driver), (Ostrega, 1997)) egységére eső szétosztandó költség. A költségközpontok 
költségokozói általában idő dimenziójúak, így azok költségei a felhasználási idejük alapján 
terhelhetők át. Mindazonáltal vannak olyan költségközpontok, amelyeknél ettől eltérő 
költségokozó azonosítató. Például a felhasznált energia, vagy a felhasznált épület, amely a 
felhasznált energia mennyisége, illetve a felhasznált terület és idő arányában osztható. A 
költségráta kalkulálása után a költségközpontok költségeit a felhasználásuk alapján a 
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tevékenységközpontokra, tevékenység-alapokra (activity centers (Horngren et al., 1996), 
activity-pools, cost-pools) terhelhetők. (10. ábra) Az átterhelt költség a költségráta és a 
felhasznált költségokozó mennyiségének szorzata lesz. 

A második fázisban a tevékenységközpontokról a költségokozókra (cost objects), azaz a 
termékekre illetve szolgáltatásokra terheljük a költségeket. Az átterhelés alapja a 
tevékenységközpont felhasználására leginkább jellemző költségokozó. A költségráta 
számításához a tevékenység költségét annak felhasználható mértékével kell osztani. A 
tevékenységek költségeit vagy a felhasználásuk alapján, vagy pedig az igényelt mennyiség 
alapján terheljük a költségviselőkre (Kaplan, 1994). Az átterhelt költség a felhasznált 
tevékenységek költségrátáinak és a felhasznált költségokozó mennyiségének a szorzata.  

 
10. ábra: A tevékenység alapú költségszámítás elvi vázlata 

A költségkalkulációs eljárás célja a költségokozati hatásokat követő költségszámítás. 
Ehhez sok adatra van szükség, ami jelentős költségbe kerülhet. Amennyiben a hasonló 
tulajdonságú erőforrásokat egy költségközpontba csoportosítjuk, illetve a második fázisban a 
hasonló tulajdonságú tevékenységeket egy tevékenységalapba aggregáljuk, akkor 
csökkenthetjük az információszerzés költségét, de emiatt némiképpen pontatlanodik a 
költségszámítás. A költségszámítási rendszer felépítésekor e két hatás egyensúlyát kell 
megtalálni. (Cooper, 1989; továbbá említi még Koltai, 1994.; Kaplan és Cooper, 2001) A 
tevékenységek csoportosítása az azonos költségokozó illetve a megegyező 
tevékenységhasználati arány alapján történhet.  
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A tevékenység alapú költségszámítás nem csupán egy költségkalkulációs metódus, hanem 
összetett folyamatelemzéssel egybeépített költségallokációs eljárás, amelyet Horngren et al. 
(1996) nyomán négy lépésben foglalhatunk össze.  

Az első lépésben a költségviselőket, a tevékenység-központokat, erőforrásokat és a 
megfelelő költségokozókat kell azonosítani. A második lépésben a vállalat tevékenységeit 
kell feltérképezni a működés alapú folyamattérképpel. Ekkor az egyes tevékenységeket és 
azok erőforrásokkal, egymással illetve a költségviselőkkel alkotott kapcsolatrendszerét 
azonosítjuk. A harmadik lépésben a releváns adatok azonosítása után az erőforrások és 
tevékenység-központok közötti tényleges munkafolyamat alapján a tevékenységek költségeit 
számítjuk ki. A negyedik lépésben pedig a termék vagy szolgáltatás tevékenységét kell 
kalkulálni, valamint a kapott információt értelmezni. 

4.2. Rugalmas gyártórendszerek költségeinek felosztása modern 
költségkalkulációs eljárással 

Az olyan bonyolult gyártórendszerekben, mint a rugalmas gyártórendszerekben történő 
gyártás költségeinek meghatározásához olyan modern költségallokációs eljárást kell 
alkalmaznunk, amely a komplikált struktúra ellenére releváns költségszámítást eredményez. 
Ezeknél a rendszereknél a tevékenység alapú költségszámítást érdemes alkalmazni. 

A tevékenység alapú költségszámítás elterjedése előtt a hagyományos költségszámítási 
metódusokat próbálták a rugalmas gyártórendszer sajátosságaihoz igazítani. Dhave 1989-es 
munkájában minden géphez önálló költségalapot rendelt, majd pedig a költségalapokra 
számolt költségráták alapján, megmunkálási idő költségokozóval a termékekhez rendelte a 
költségmennyiségeket. 

A tevékenység alapú költségszámítás használatakor, a rugalmas gyártórendszerben történő 
gyártáshoz számos tevékenység azonosítható. A megmunkálás-tevékenységek a 
munkadarabok megmunkálási műveleteit végzik. Itt a nagy értékű gépek amortizációs 
költségeinek (valamint egyéb, hasonló szétosztási alappal rendelkező költségnek) megfelelő 
részét kell átterhelni a tevékenységre. A megmunkálások műveleti idejei jól meghatározhatók, 
az idő dimenziójú költségokozó jól jellemzi a költségközpontokat. 

A megmunkálási tevékenységen kívül számos egyéb tevékenységre is szükség van a 
termék előállítása folyamán. Koltai et al. (2000b) a felszerszámozás, a munkadarabtöltés, 
anyagkezelés, raktározás és egyéb tevékenységeket azonosította. (11. ábra) A szerszámozás-
tevékenység költségokozója a szerszámok száma, a töltés-tevékenység költségokozója az 
elkészült termék darabszáma, az anyagkezelés tevékenység költségokozója a mozgatott 
távolság, a raktározás tevékenység költségokozója a raktározási idő. Az egyéb tevékenységek 
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közé többek között a karbantartással, minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységeket 
gyűjtötték. Mivel ezekhez egy közös költségokozót kell alkalmazni, a műveleti időt ajánlják 
költségokozónak. 

 

11. ábra: A rugalmas gyártórendszereknél felmerülő tevékenységek.  
(Koltai et al. (2000b) felhasználásával) 

Takakuwa (1997) egy rugalmas gyártórendszerben történő gyártást szimulált és kalkulált 
gyártási költségeket. Rugalmas gyártórendszerben a közvetlen költségek közé az 
anyagköltséget, a közvetlen munkaerő költségét és a közvetlen egyéb kiadásokat sorolta. Az 
utóbbi kettő tényezőt elhanyagolható mértékűnek említi, ami a valóság jó közelítése. A 
közvetett költségek között a közvetett anyagköltséget (vágási olaj költsége), 
szerszámköltséget, a közvetett munkaerő költségét, a gépek amortizációs leírását, energia 
költségét valamint az adókat említette. Az általa vizsgált rugalmas gyártórendszerben ezek 
közül a gépek amortizációs leírása és a felhasznált energia költsége a legjelentősebb. 
Erőforrásnak a rugalmas gyártórendszer megmunkálógépeit (egy NC gép, egy esztergagép és 
két megmunkáló központ), egy munkadarabmosó berendezést, anyagmozgató berendezést, 
egy ipari robotot, a menedzsmentet, valamint az adminisztrációs rendszert azonosította. Az 
elvégzendő tevékenységeket öt költségalapba csoportosította: hűtőfolyadékot, megmunkálás, 
épület-helyfoglalás, energiafelhasználás, adózás és egyéb általános költségek. Az első 
fázisban az azonosított kilenc erőforrásról a költségeket a tevékenységekhez rendelte, majd 
pedig a tevékenységek költségeit a termékekhez. 

Nakcharoen és Rogers (1998) a rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozásának a 
termékek gyártási költségére gyakorolt hatását vizsgálta. Ők kizárólag a megmunkálás és a 
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vele szorosan összefüggő tevékenységek (sorozatindítás, gépfelszerszámozás) hatását 
elemezték. 

A témával foglalkozó munkákban, mind Dhave hagyományos rendszerében, mind pedig a 
tevékenység alapú költségrendszerekben a gépek amortizációs költségét, mint a 
legjelentősebb költségtényezőt minden egyes gépet önálló költségközpontnak tekintve 
terhelték a tevékenységekre, termékekre. Ennek a legfőbb oka, hogy az egyes gépek 
szétosztandó amortizációs költségei között jelentős különbségek adódhatnak. Attól hogy 
melyik termék melyik gépen lett megmunkálva függ, hogy mennyi amortizációs költség lesz 
átterhelve. Veneris et al. 2000-es munkájukban, a rugalmas gyártórendszerek és a 
tevékenység alapú költségszámítás közötti kapcsolat elemzésekor általánosan is megállapítja, 
hogy minél kifinomultabb, szofisztikáltabb költségszámítási rendszert kell alkalmazni a 
rugalmas gyártórendszerek költségszámításakor. 

4.3. Költségallokáció aggregált költségközpontokkal 

Az előző alfejezetben bemutattam, hogy miként használták a modern költségallokációs 
eljárásokat a rugalmas gyártórendszerek költségeinek felosztásához. A gyártási költségek 
kiszámításakor, a rugalmas gyártórendszer minden egyes gépeit önálló költségközpontnak 
tekintették, ezekre önálló költségkulcsot kalkuláltak, majd pedig a gépek költségeit a 
költségkulcsokkal, a gépen eltöltött megmunkálási idők szerint tevékenységekhez rendelték. 
A termékek gyártási költségei egyrészt ezen megmunkálási tevékenység-költségek 
összegéből, másrészt pedig az egyéb tevékenységek költségeiből adódtak. A műveletek 
elvégzése utáni költségkalkuláció esetén (továbbiakban ex post kalkuláció) ez a módszer a 
lehető legpontosabban számítja ki a termékek gyártási költségét. Természetesen, az egyéb 
kiszolgáló tevékenységek esetén, amennyiben az információszerzés költségének csökkentése 
céljából költségközpontokat vontak össze, akkor némileg pontatlanodtak az azokból a 
tevékenységekből adódó költségelemek. A megmunkálási tevékenységeknél ilyen 
összevonásokról nem beszélhetünk, mivel a hasonló tulajdonságú költségközpontok 
összevonásával nem érhető el számottevő költségcsökkenést. 

Az ex post kalkuláció esetén az erőforrásoktól kiindulva haladunk a termékek fele. Az 
erőforrások felhasználása alapján számítjuk ki a tevékenységek költségeit, majd pedig ezek 
alapján a termékköltségeket. A tervköltség-számításnál (ABB, Activity-Based Budgeting), 
azaz a műveletek elvégzése előtt a tervezési fázisban (a továbbiakban ex ante kalkuláció) az 
elkészítendő termékek felől az erőforrásokig haladunk. Az elkészítendő termékekből 
meghatározzuk az igényelt tevékenységeket, az elvégzendő tevékenységek szükséges 
mennyiségből pedig az erőforrás-szükségletet határozzuk meg, valamint hogy mely erőforrás 
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mely tevékenységekhez legyen hozzárendelve, azaz hogy melyik tevékenységet legyen képes 
elvégezni. Ezek alapján már kalkulálható tevékenységköltség, azokból pedig termékköltség. 
(Kaplan és Cooper, 2001) 

A tevékenység alapú költségszámítás mindkét fázisában költségalapokat határozunk meg, 
amelyekhez költségkulcsokat számítunk. Ezek alapján vetítjük az első fázisban az erőforrások 
költségeit a tevékenységekre, vagy pedig a második fázisban a tevékenységhez gyűjtött 
költségeket a termékekre, szolgáltatásokra. Mint ahogy korábban említettem, mindkét 
fázisban kulcsfontosságú a költségalapok meghatározása. A hasonló tulajdonságokkal 
rendelkező erőforrásokat vagy tevékenységeket összevonhatjuk egyetlen költségközpontba, 
költségalapba. Ekkor csökkenhet a költségszámítás költsége, de növekszik a kiszámolt költség 
pontatlansága. Az ebből a pontatlanságból eredő hibát Datar és Gupta (1994) aggregálási 
hibának nevezte. A költségközpontok számának csökkenésével, azaz a költségközpontok 
méretének növekedésével az aggregálási hiba jellemzően növekszik (Cooper, 1989). 

Az ex ante kalkuláció esetén azokban a rendszerekben, ahol az egyes tevékenységeket több 
erőforrás is képes elvégezni, valamint a tevékenység-erőforrás allokáció a későbbiek 
folyamán megváltozhat, az erőforrásrendszerhez igazodó költségközpontok használata ugyan 
az aggregálási hibát kiküszöböli, de a tevékenység-erőforrás allokáció megváltozásakor a 
kiszámolt tevékenységköltség megváltozhat. A változásokat okozhatja új termék megjelenése 
miatti erőforrás-újraallokáció, vagy bármilyen más esemény, aminek következtében a 
tevékenységeket újraallokáljuk. A rugalmas gyártórendszerek esetén, a legyártási útvonalak 
gyártási arányának megváltozása is ezt okozza. A tevékenységköltség változása esetén nem 
csak a gyártási költségeket kell újraszámolni, hanem az ezek alapján hozott döntéseket is újra 
kell gondolni. Az ilyen változások miatt a tevékenység várható költségének szórása 
megnövekszik. Az én nézetem szerint, amennyiben az egyes erőforrásokat 
költségközpontokba csoportosítom, azaz a költségközpontok számát csökkentem, akkor a 
költségközponton belüli erőforrás-allokáció változásakor a tevékenységköltség nem változik 
meg. Ezen hatás miatt, az erőforrások csoportosításával a szórás csökkenthető. Amennyiben 
az összes erőforrást egyetlen költségközpontba aggregálom, akkor ez a szórás teljesen 
megszüntethető. Ebben az esetben a tevékenység-erőforrás allokáció bármilyen megváltozása 
esetén a kiszámolt tevékenységköltség változatlan marad. 

Ez a jelenség figyelhető meg a rugalmas gyártórendszereknél is. A tevékenységek várható 
költségének bizonytalansága miatt a rugalmas gyártórendszerben legyártandó termékekre 
nehézkesen, vagy pontatlanul lehet gyártási költséget tervezni. (Koltai et al., 2000b; Koltai, 
Stecke, 2002) 
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A nézetem szerint, ezekben a speciális rendszerekben, a tevékenység alapú költségszámítás 
első fázisában érdemes minél nagyobb költségközpontokat alkalmazni. Ekkor a kiszámolt 
tevékenységköltségek stabilak lesznek. Így a tevékenységköltségek szórása lecsökkenthető, 
ámbár az aggregálási hiba növekedni fog. Ekkor valójában felvállalom az aggregálási hibát a 
költségek szórásának csökkentése céljából. A kiszámolt tevékenység-költségek, és így a 
termékköltségek is stabilak lesznek, ámbár jelentős aggregálási hibát hordoznak. A nézetem 
szerint, amennyiben a rugalmas erőforrás-felhasználású rendszereknél a valódi költségokozó 
hatást szeretném érvényesíteni, akkor nem szétbontani kell a költségközpontokat mint ahogy 
az ex post kalkulációnál ajánlják, hanem ellenkezőleg, aggregálni kell azokat. 

A következőkben bemutatom a költségszámítási eljárásomat, amelyet azokban a speciális 
rendszerekben végzett ex ante kalkulációkra ajánlok, ahol 

• az egyes tevékenységeket több erőforrás is alternatív módon el tudja végezni,  

• a tevékenység-erőforrás allokáció a tervezés folyamán többször módosulhat, valamint  

• a tevékenységet az erőforrások hasonló műveleti idő alatt képesek elvégezni. 

Ezeknek a szigorú feltételeknek megfelelnek a rugalmas gyártórendszerek. 

Az ajánlott költségszámítás alapelve az erőforrások csoportba gyűjtése. A rendszer 
erőforrásait egyetlen költségközpontba kell aggregálni, majd pedig megvizsgálni, hogy a 
csoport milyen költségen lenne képes elvégezni az adott tevékenységet. Az erőforráscsoport 
költségközpontjára egy költségkulcsot kell kalkulálni. Az ezzel a költségkulccsal számított 
tevékenységköltség a korábban leírtak alapján érzéketlen lesz az erőforrás-allokáció 
változásaira. Miután az erőforrásokat egy csoportba aggregáltam, meg kell határozni ennek a 
csoportnak az összköltségét, ami az összegyűjtött erőforrások szétosztandó amortizációs (és 
egyéb, hasonló szétosztási alappal rendelkező költség) költségeinek összege lesz: 

 ∑=
r

serőrőforrácsoport r
költségköltség  (58) 

Az összevont költségközpontra kell egy költségkulcsot számítani, majd az egyes 
tevékenységek költségeit ezen költségközpont segítségével kiszámítani. Mivel az 
erőforrásokat a felhasználásuk alapján érdemes elemezni, a költségokozó idő dimenziójú lesz. 
A költségkulcs meghatározásakor a csoportba foglalt erőforrások igénybe vehető 
összkapacitása szerepel6: 

                                                 
6 Kapacitásalapú ABC eljárást alkalmazva (capacity-based ABC approach), Cooper és Kaplan, 1992; Kaplan, 

1994 
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A tevékenység költsége a költségokozó mennyisége (a tevékenység ideje) és a költségkulcs 
szorzata: 
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Ugyan azt kifejezve más nézőpontból, a tevékenység végrehajtási ideje és a csoport összideje, 
azaz a csoport kapacitása arányában terhelem a tevékenységekre a csoport költségét. Így az 
átterhelt költség: 
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Ezzel az eljárással kell mindegyik tevékenység költségét kiszámolni. Amennyiben egy 
tevékenységet az erőforrások nem azonos idő alatt végeznek el, akkor a csoportnál felhasznált 
műveleti idő az egyes erőforrások műveleti idejeinek számtani átlaga lesz ((62) képlet). Mivel 
az egyik kiindulási feltételem a tevékenységek erőforrásonkénti hasonló műveleti idő, emiatt 
a számtani átlag alkalmazása nem okoz nagy hibát. Használata a mérőszámnál nem okoz 
irrelevanciát, mivel az erőforrások költségszámítási rendszere additív tulajdonságú. Az 
átterhelt költség összege meg fog egyezni az átterhelendő költséggel. 
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Az így kiszámolt költség a rendszer egységes képességének jellemzője, mérőszáma lesz, 
nem pedig egy-egy konkrét erőforrásé. Ezáltal a tevékenység költsége nem egy-egy 
erőforráshoz lesz hozzáláncolva, hanem mindegyik olyan erőforrással kapcsolatban lesz, 
amelyik képes elvégezni azt. Az így kiszámolt tevékenységköltség információt hordoz az 
összes olyan erőforrásról, amely képes azt elvégezni. A tevékenység költségének 
kiszámításakor, az összefüggésben nem szerepel konkrét erőforrás-jellemző, így a kiszámolt 
költség állandó marad a tevékenység-erőforrás allokáció megváltozásakor. Ezáltal egy stabil 
mérőszámot kapok, amivel már lehetséges a költségtervezés. 

A költségtervezés folyamán, amennyiben egy tevékenységet azonosítanak, és azt 
hozzárendelik az erőforrásokhoz, akkor az ezzel a módszerrel kiszámolt tevékenység-költség 
akkor is változatlan marad, ha a későbbiek folyamán, például újabb tevékenységek 
megjelenése után az erőforrás újraallokációja miatt más erőforrásokhoz rendelik a 
tevékenységet. Ezzel az eljárással stabil költség kalkulálható a rugalmas gyártórendszerekben. 
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Miután a rendszerben elvégzendő tevékenységekre kiszámoltuk a tevékenységek várható 
költségeit, előfordulhat, hogy egy újabb termék megjelenése következtében újabb 
tevékenység elvégzése válik szükségesség. Ekkor a tevékenység alapú költségszámítás 
hagyományos elvei szerint (az ABC eredeti, a minél részletesebb költségszámolást 
szorgalmazó elvei alapján) elsőként a részletes termelési programot újra el kell készíteni, azaz 
a tevékenység-erőforrás allokációt újra el kell végezni, a korábbi tevékenységek esetleges 
újraallokálásával, majd pedig az új tevékenység költségét ki kell számítani, valamint a 
korábbi tevékenységek költségeit újraszámolni7. Az általam javasolt költségkalkulációs 
eljárás esetén az új tevékenység megjelenésekor először egy ütemezésfüggetlen 
kapacitáselemzést kell elvégezni abból a célból, hogy megtudjuk, képes-e befogadni a 
rendszer az új tevékenységet, majd pedig kizárólag az új tevékenység költségét kell 
kiszámítani. (12. ábra) Mivel a költségszámítási eljárásom ütemezésfüggetlen eljárás, a 
kapacitáselemzésnél is ütemezésfüggetlen eljárást kell alkalmazni. Ehhez megfelelő módszer 
a 3. fejezetben ismertetett, művelettípusokon alapuló kapacitáselemzési eljárás. Ezen a ponton 
kapcsolódik a bemutatott kapacitáselemzési metódus az ebben a fejezetben ismertetett 
költségszámítási eljárással. Közös tulajdonságuk, hogy mindkét módszer ütemezésfüggetlen 
elemzést tesz lehetővé. 

Költségszámítás a 
hagyományos módszerrel 

Költségszámítás az 
ismertetett módszerrel 

 

Új tevékenység megjelenik 

Kapacitáselemzés 
(ot-n alapuló módszerrel) 

Tevékenység költségének 
 kiszámítása 

Új tevékenység megjelenik

 
Részletes termelési program, esetleg
a korábbi tevékenység újraallokálása

 
Új és korábbi tevékenységek 

költségeinek kiszámítás 
 

12. ábra: Új tevékenység költségének számítása 

4.3.1. A költségközpont meghatározása 

A fejezet elején bemutatott költségallokációs elv az erőforrások aggregálásán, pontosabban 
aggregált költségközpont létrehozásán alapul. Abból a célból aggregáltam az erőforrásokat 
egyetlen költségközpontba, hogy ezáltal a tevékenységet elvégezni képes erőforrások 

                                                 
7 Megjegyzés: A hagyományos módszer alkalmazásakor a tevékenységek újraallokálásakor 

kapacitáselemzést is elvégeznek. 
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mindegyike hatással legyen a tevékenység költségére. Másfelől, az erőforrás-tevékenység 
bonyolult kapcsolatrendszere miatt az összes erőforrást kellett aggregálni. 

Az erőforrás-tevékenység kapcsolatrendszere azonban nem feltétlenül hálózza be teljesen 
az egész rendszert, azt esetleg különálló, független hálózatok alkotják. Amennyiben több 
független, elkülöníthető alrendszer alkotja a tevékenység-erőforrás kapcsolatrendszert, akkor 
felesleges minden erőforrást egyetlen költségközpontba aggregálni, hiszen nem szükséges, 
hogy egy tevékenység információt hordozzon egy olyan erőforrásról, amellyel nincs 
semmilyen közvetlen vagy közvetett kapcsolatban. Ekkor elegendő, ha a tevékenység 
költsége az összes olyan erőforrásról hordoz információt, amellyel kapcsolatban van, azaz 
egyetlen összefüggő kapcsolat-hálózatba tartozik. Az első fázisú költségallokációban az 
erőforrások aggregálásának alapja ezek a különálló, független csoportok. A független 
kapcsolatrendszer azonosításához egy mátrix-módszert fejlesztettem ki. 

Azonosítani kell egy mátrixot, melynek egyes oszlopai az egyes erőforrásokat, az egyes 
sorai pedig az elvégzendő tevékenységeket reprezentálják (63). A mátrix elemének értéke 1 
(art=1), amennyiben az adott tevékenységet az adott erőforrás el tudja végezni, valamint 0 
(art=0), amennyiben az adott tevékenységet az adott erőforrás nem képes elvégezni. Fontos 
kiemelni, hogy ez a mátrix kizárólag az erőforrások tevékenységvégző képességét jelöli, nem 
a tényleges tevékenység-erőforrás allokációt. 
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Ezen mátrix sorvektorai illetve oszlopvektorai tetszés szerint rendezhetők. A mátrixnak a 
particionálhatóságát kell megvizsgálni. 
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(A kifejezés értelmében ARxT akkor particionálható, amennyiben van két nem azonos 
tevékenység (tk és tl) melyek egymástól független diagonálblokkban (Di és Dj) helyezkednek 
el.) 

Amennyiben a mátrix elemei független diagonálblokkokra (particiókra) bonthatók ((64-65) 
képlet), elegendő ezen blokkokra aggregálni az erőforrásokat. Minden particióhoz egy 
költségközpontot kell létrehozni. A költségközpontok a blokkok erőforrásait tartalmazzák. A 
particióban szereplő tevékenységek költségeit ezen költségközpont szerint kell meghatározni. 

4.3.2. Az egyértelmű költségkapcsolatok esete 

A fejezetben bemutatott költségallokációs eljárást abból a célból fejlesztettem ki, hogy 
azok a tevékenységek, amelyeket több erőforrás is el tudna végezni, hordozzanak információt 
az összes ilyen erőforrás költségéről. Azonban ez a cél kizárólag azokra a tevékenységekre áll 
fenn, amelyeket több erőforrás is el tud végezni. Azokat a tevékenységeket, amelyeket csak 
egyetlen erőforrás tud elvégezni, nem szükséges ebbe a költségallokációs eljárásba bevonni. 
Mivel ezek a tevékenységek egyértelmű erőforrás-kapcsolatokkal rendelkeznek, a 
hagyományos elven (az ABC eredeti elvei szerint) áthárított költség is teljes információt 
szolgáltat. Amennyiben ezeket a tevékenységeket is bevonnám a költségközpont-
aggregálásba, akkor feleslegesen hordoznának információt azon erőforrások költségeiről, 
amelyek őt nem képesek elvégezni, és emiatt a tevékenység költsége feleslegesen eltolódna és 
pontatlanabb lenne. Az ilyen tevékenységek költségeinek meghatározásakor a hagyományos 
szabályokhoz kell folyamodni. 

Amennyiben egy tevékenységet elemzünk, a tevékenység felbontható több 
tevékenységrészre.(66) Ezen tevékenységrészek költségei additív tulajdonságúak. Emiatt, az 
egyértelmű erőforrás-kapcsolat nem csak tevékenységre, hanem tevékenységrészre is 
azonosítható. Ezen tevékenységrészeket önálló tevékenységként kell kezelni a 
költségmeghatározáskor. 

 ∑=
p

grésztevékenységtevékenysé p
költségköltség  (66) 

Első lépésben a tevékenységeink közül ki kell választani azokat a tevékenységeket vagy 
tevékenységrészeket, melyet csak egyetlen erőforrás tud elvégezni, majd pedig a 
hagyományos, dezaggregált költségközpontokon nyugvó szabály szerint átterhelni az 
erőforrásokról a megfelelő költségrészt ezekre a tevékenységekre. Ezután az erőforrások 
költségeit az így átterhelt költségmennyiségekkel kell csökkenteni, valamint az erőforrás 
kapacitását csökkenteni a tevékenység idejével. Ezt követően pedig elkezdődhet az erőforrás-
aggregáción alapuló költségallokáció a módosított erőforrásköltségek összegzésével. 
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Elvégezhető a mátrixmódszerrel a költségközpontok kijelölése, majd pedig a tevékenységek 
költségeinek maghatározása az aggregált költségközpontok költségkulcsaival.  

Egyrészről, mivel az egyértelmű költségkapcsolatokkal rendelkező tevékenységrészek 
költségeinek kiszámítása a hagyományos elveken alapulnak, azaz minden erőforráshoz 
tartozik egy költségközpont, ezen tevékenységrészek költségei a lehető legpontosabbak 
lesznek. Mivel ezeknél erőforrás-allokáció megváltozás nem fordulhat elő, így a kiszámolt 
költség stabil, nincsen szórása. Másrészről pedig, mivel az összes többi tevékenységnél illetve 
tevékenységrésznél olyan erőforrásköltségeket illetve kapacitásadatokat zártam ki a 
számításból, amelyek biztos hogy nem vesznek részt az aktuális tevékenységek 
végrehajtásában, emiatt ezen tevékenységek költségei várhatóan pontosabbak lesznek, 
szórásuk pedig várhatóan csökken. Másként szemlélve, az egyértelmű költségkapcsolatokkal 
rendelkező tevékenységrészeknél mivel a költségközpontok számát a lehető legtöbbre 
növeltem, ezen tevékenységrészeknél az aggregálási hiba eltűnik. 

Mint ahogy korábban említettem, az erőforrások aggregálásával valójában az aggregálási 
hibát vállaltuk fel a kiszámolt költségek stabilizálása érdekében. A aggregálási hiba 
megnövekedett, a tevékenységköltség szórása pedig lecsökkent. (13. ábrán felső nyíl) Az 
egyértelmű költségkapcsolatokkal rendelkező tevékenységek elkülönítésével azonban az 
aggregálási hiba növekedése nélkül valamelyest csökkenthető a szórás. Ezzel a módszerrel 
kihasználható a tevékenység-erőforrás kapcsolatrendszerben rejlő lehetőség a szórás 
csökkentésére. 
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4központ 3központ 2központ 1központ
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1.ütem.
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Aggregálási hibaAggregálási hiba

A várható költség szórásaA várható költség szórása

Aggregálási hibaAggregálási hibaAggregálási hibaAggregálási hiba

A várható költség szórásaA várható költség szórása

13. ábra: Egy rugalmas gyártórendszerben gyártott termék tervezett költségei 4 különféle 
 ütemezés és négy különféle erőforrás-összevonás esetén8

                                                 
8 A számítások egy rugalmas gyártórendszer szimulálása kapcsán születtek, a tanszéki kutatómunka 

keretében. (2004) A diagramm a gyártórendszerben gyártott alkatrész négy különféle költségközpont-aggregálási 
szinten számított gyártási költsége, négy különféle ütemezés esetén. 
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Összefoglalva, a rugalmas erőforrás-felhasználású rendszereknél és így a rugalmas 
gyártórendszereknél ajánlatos az aggregált költségkulcs alkalmazása a tevékenység alapú 
költségszámítás első fázisában. A bemutatott költségallokációs eljárásom folyamata: 

Egyetlen legyártási útvonallal rendelkező 
tevékenységek költségeinek kiszámítása 

Független tevékenységcsoportok keresése 
 

A független tevékenységcsoportokra 
aggregált költségkulcs számítása 

Ezen költségkulcsok alapján a 
tevékenységek költségeinek kiszámítása

 

 

14. ábra: Az ajánlott költségallokáció folyamata az első fázisban 

A rugalmas gyártórendszerekben alkalmazva az elvet, az így kiszámolt termékköltség 
érzéketlen lesz a megmunkálási utak változásaira, ezért nem a konkrétan igénybevett 
erőforrások költségét fogja tükrözni, hanem a gyártórendszer, mint egységes rendszer 
gyártóképességének költségét. Mivel a rugalmas gyártórendszerekben a műveleteket kevésbé 
kötik egy-egy konkrét géphez, a valósághűbb költség-hatás azonosításakor ajánlatosabb az 
aggregált költségközpont alkalmazása. 

4.3.3. Illusztráció 

Ebben az alfejezetben egy egyszerű példán mutatom be a költségallokációs eljárásom 
használatát, valamint a kapott eredményeket összehasonlítom a tevékenység alapú 
költségszámítás hagyományos metódusával kapható eredménnyel. Mivel a példa kizárólag a 
költségközpontok aggregálásának hatását vizsgálja, kizárólag a megmunkálás folyamatát 
elemzem. Eltekintek a felmerülő egyéb tevékenységektől. 

Tekintsünk egy rugalmas gyártórendszert mely négy többcélú gépet tartalmaz (Gép-1, 
Gép-2, Gép-3, Gép-4). Egy jövőbeli időszakban le kell gyártanom öt terméket (Termék-1, 
Termék-2, Termék-3, Termék-4 és Termék-5). Az elvégzendő műveletek technológiai 
tulajdonságai, és a gépek jellemzői alapján a technológus úgy határozott, hogy a Termék-1-et 
a Gép-1 és Gép-2, a Termék-2-t szintén a Gép-1 és Gép-2, a Termék-3-at a Gép-3 és Gép-4, a 
Termék-4-et szintén a Gép-3 és Gép-4, valamint a Termék-5-öt kizárólag a Gép-3 képes 
legyártani. Minden termékből 10 000 darab a gyártandó mennyiség. A 13. táblázat a gépeknek 
a feladatra igénybe vehető szabad kapacitás mértékét szemléléteti, valamint az egyes 
termékek megmunkálási idejeit. Például, 1 darab Termék-1 gyártási ideje a Gép-1-en 1,68 
perc. 
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13. táblázat: A gépek, a legyártandó termékek és a megmunkálási idők [perc] 

Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4
kapacitás 
(gépóra) 400 200 500 300 Igény 

(darab)
Termék-1 1,68 0,72 10000
Termék-2 3,12 1,68 10000
Termék-3 1,92 0,96 10000
Termék-4 2,88 1,44 10000
Termék-5 1,2 10000

költség 
(Ft) 30000 20000 30000 35000

 
 
A termékek megmunkálási folyamatait termékenként külön azonosítom, így öt 

me munkálási tevékenységem lesz: tev1, tev2, tev3, tev4, tev5. A költségszétosztás első 
fáz

, minden gépet önálló 
kö

ban szemléltetett mennyiségekben készítjük el. Így az egyes 
ter

Termék-3 9375 625
Termék-4 0 10000
Termék-5 10000

g
isában a gépek költségeit a tevékenységekre terhelem.  

A tevékenység alapú költségszámítás hagyományos elveit alkalmazva, mivel a lehető 
legpontosabb gyártási költségeket szeretném megkapni

ltségközpontnak tekintek. Az egyes erőforrások költségeit a költségközpontokra 
meghatározott költségráta alapján terhelem át. Az első gép költségközpontjának költségrátája: 
30000/400=75 (Ft/gó). A második gépé 20000/200=100 (Ft/gó) a harmadik gépé 
30000/500=60 (Ft/gó) valamint a negyedik gépé 35000/300=116,6 (Ft/gó). Az egyes 
tevékenységekre az igényelt kapacitásmennyiségek (gépórák) alapján terhelem a 
költségközpontok költségeit.  

Egy kiválasztott, Α1 tevékenység-hozzásrendelést alkalmazva, az egyes termékeket az 
egyes gépeken a 14. táblázat

mékek az egyes gépekből a 15. táblázatban szemléltetett kapacitásmennyiséget igényelnek. 

14. táblázat: A gyártott mennyiségek Α1 hozzárendelés esetén 

Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4
Termék-1 0 10000
Termék-2 7500 2500

 

15. táblázat: Az igényelt kapacitásmennyiségek egy konkrét kiosztás esetén [gó] 

Termék-3 300 10
Termék-4 0 240
Termék-5 200

Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4
Termék-1 0 120
Termék-2 390 70
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Az egyes megmunkálási tevékenységek költségei a költségközpontok költségrátájának és a 
költségokozó mennyiségének (gépóra), azaz az igényelt kapacitásmennyiségnek a szorzata 
lesz: 

16. táblázat: A tevékenységek költségei 

tev 1 120*100=12 000 (Ft)
tev 2 390*75+70*100=36 250 (Ft)
tev 3 300*60+10*116,6=19 167 (Ft)
tev 4 240*116,6=28 000 (Ft)
tev 5 200*60=12 000 (Ft)  

A költségallokáció második fázisában a megmunkálási tevékenységek költségeit a 
termékekre terhelem. A megmunkálási tevékenységek költségokozója a termékdarabszám, így 
a tevékenységek költségrátái a tevékenység költsége és a gyártandó darabszám hányadosa 
(17. táblázat). A termékekre terhelt költség a költségráta és a költségokozó mennyiségének 
szorzata. Mivel minden egyes termék elkészítéséhez 1 darab megmunkálásra van szükség, így 
a termékek gyártási költségeit a 18. táblázat szemlélteti. 

17. táblázat: A tevékenységek költségrátái 

tev 1 12000/10000=1,2 (Ft/db)
tev 2 36250/10000=3,625 (Ft/db)
tev 3 19167/10000=1,9167 (Ft/db)
tev 4 28000/10000=2,8 (Ft/db)
tev 5 12000/10000=1,2 (Ft/db)  

18. táblázat: Termékek gyártási költsége a hagyományos szétosztást alkalmazva 

Termék-1 1,2 Ft
Termék-2 3,625 Ft
Termék-3 1,9167 Ft
Termék-4 2,8 Ft
Termék-5 1,2 Ft  

Amennyiben az ismertetett költségallokációs eljárással számoljuk ki a termékek gyártási 
költségét, mivel az eljárás független a tevékenység-erőforrás allokációtól, emiatt szemben a 
hagyományos eljárással, itt nem kell kiválasztani egy lehetséges tevékenység-gép 
hozzárendelést. 

 Az első lépésben meg kell vizsgálni, hogy van-e olyan tevékenység, amelyet kizárólag egy 
erőforrás képes elvégezni. Megvizsgálva a gépek és tevékenységek kapcsolatrendszerét, azaz 
hogy melyik gép melyik tevékenységet lenne képes elvégezni (19. táblázat), a tev5 
tevékenységet, azaz az ötödik termék megmunkálását reprezentáló tevékenységet kizárólag a 
Gép-3 képes elvégezni. 
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19. táblázat: A gépek és tevékenységek kapcsolatrendszere 

Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4
tev 1 √ √
tev 2 √ √
tev 3 √ √
tev 4 √ √
tev 5 √  

Ennek a tevékenységnek a költségét a hagyományos elvek szerint kell meghatározni, azaz 
a gépenkénti költségközpontok felállításával. A Gép-3-ra felállított költségközpont 
költségrátája 30000/500=60 Ft/gó. Mivel a tev5 200 gépóra kapacitásmennyiséget igényel, így 
az ötödik tevékenységre áthárított költség: 60*200=12 000 Ft. Mivel a harmadik gépről 
12 000 Ft-ot átterheltem, a harmadik gép szétosztandó költsége ennyivel csökken, így 30 000 
– 12 000= 18 000Ft. A kapacitását pedig lecsökkentem 200 gépórával, ezáltal 500 - 200= 300 
gépóra kapacitást használhatunk fel a tev3 és tev4 tevékenységekre, valamint ebbe a 
kapacitásmennyiségbe fog tartozni az igénybe nem vett szabad kapacitás mértéke. A 
tev5 költségrátája 12000/10000= 1,2 Ft/db. Mivel egy megmunkálás szükséges egy 
termékhez, így a Termék-5 gyártási költsége 1,2 Ft/db. 

Az eljárás második lépéseként az 
MxA

A  mátrixot kell azonosítani és megvizsgálni a 

particionálhatóságát. Az 
MxA

A  mátrixba már csak a maradék négy tevékenység és a négy gép 

kapcsolatrendszerét kell jelölnöm: 
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A  (67) 

A mátrix elemei két független diagonálblokkba csoportosíthatók. Az D1 blokk a tev1 és tev2 

szerepel, a D2-ben pedig a tev3 és tev4. Így két erőforrásközpontba kell csoportosítani az 
erőforrásokat. Az elsőbe a Gép-1 és Gép-2-t, a másodikba pedig a Gép-3 és Gép-4-et. A két 
erőforrásközpont szétosztandó költsége az erőforrások összege. Az első központnak 30 000 + 
20 000= 50 000 Ft, a másodiknak pedig 18 000 + 35 000= 53 000 Ft lesz a szétosztandó 
költsége. A költségközpontok költségrátái pedig: 

 1. központnak: góFt /33,83
200400

50000
=

+
 (68) 

 2. központnak: góFt /33,88
300300

53000
=

+
. (69) 

Mivel a tevékenységeket a különböző gépek különböző idő alatt végezhetik el, a 
költségátterheléshez átlagos műveleti időt kell számítani: 

 84



20. táblázat: Az átlagos műveleti idők 

Normalizált műveleti idők (perc)
t1=(1,68+0,72)/2=1,2
t2=(3,12+1,68)/2=2,4
t3=(1,92+0,96)/2=1,44
t4=(2,88+1,44)/2=2,16  

A tevékenységek költségei a normalizált műveleti időkből számított kapacitáshasználat 
mértéke, mint költségokozó mennyisége valamint a költségráta szorzata: 

21. táblázat: A tevékenységek költségei 

tev 1 83,33*(1,2*10000/60)= 16 666 (Ft)
tev 2 83,33*(2,4*10000/60)= 33 333 (Ft)
tev 3 88,33*(1,44*10000/60)= 21 200 (Ft)
tev 4 88,33*(2,16*10000/60)= 31 800 (Ft)  

A második fázisban, a tevékenységek költségrátáinak kiszámításához a tevékenységekre 
terhelt költségeket kell elosztani a termékek darabszámával. (22. táblázat) 

22. táblázat: A tevékenységek költségrátái 

tev 1 16 666/10000= 1,667 (Ft/db)
tev 2 33 333/10000= 3,333 (Ft/db)
tev 3 21 200/10000= 2,12 (Ft/db)
tev 4 31 800/10000= 3,18 (Ft/db)  

Itt is minden termékhez a megmunkálás tevékenységéből egy darabot rendelünk. A 23. 
táblázatban összehasonlítható a két módszerrel kapott termékköltség. 

23. táblázat: Termékköltségek Α1 hozzárendelés esetén 

Hagyományos 
ABC

Javasolt 
módszer Eltérés

Termék-1 1,2 Ft 1,667 Ft 38,9%
Termék-2 3,625 Ft 3,333 Ft -8,1%
Termék-3 1,917 Ft 2,12 Ft 10,6%
Termék-4 2,8 Ft 3,18 Ft 13,6%
Termék-5 1,2 Ft 1,2 Ft 0,0%  

Az összehasonlításban látható, hogy egymáshoz közeli értékeket kaptam mindkét 
módszernél, viszont az általam javasolt módszerrel kiszámított költségek változatlanok 
maradnak a tevékenység-erőforrás allokáció megváltozásakor.  

Mivel a rugalmas gyártórendszer az elvégzendő tevékenységeket több alternatív útvonalon 
is el képes végezni, tételezzük fel, hogy a tevékenységeket a gépekhez nem a 15. táblázatban 
bemutatott, Α1 hozzárendelések szerint végezzük majd el, hanem egy másik, a 24. táblázatban 
bemutatott hozzárendelés szerint. 
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24. táblázat: Gyártott mennyiségek Α2 hozzárendelés estén [darab] 

Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4
Termék-1 5000 5000
Termék-2 5000 5000
Termék-3 0 10000
Termék-4 6000 4000
Termék-5 10000  

Ebben a kiosztásban végrehajtott költségszámítások eredményeit a 25. táblázat szemlélteti. 
Látható, hogy míg a hagyományos módszerrel végzett számítások esetén megváltoztak a 
termékköltségek, addig az általam javasolt eljárással megbecsült termékköltségek 
változatlanok maradtak. 

25. táblázat: Termékköltségek Α2 hozzárendelés esetén 

Hagyományos 
ABC

Ajánlott 
módszer Eltérés

Termék-1 1,65 Ft 1,667 Ft 1,0%
Termék-2 3,35 Ft 3,333 Ft -0,5%
Termék-3 1,867 Ft 2,12 Ft 13,6%
Termék-4 2,848 Ft 3,18 Ft 11,7%
Termék-5 1,2 Ft 1,2 Ft 0,0%  
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4.4. Az erőforrások csoportosításának hatékonysága 

A 4.3. fejezetben bemutattam, hogy a tevékenység-erőforrás mátrix elemzésével miként 
határozható meg a költségközpont megfelelő mérete. A tevékenység-erőforrás mátrix elemeit 
elkülönült diagonális blokkokra osztottam. Ezek a blokkok jelölik ki a költségközpontokat: a 
blokk erőforrásait kell egy költségközpontba aggregálni. 

Amennyiben elkülönülő diagonális blokkokra osztom fel a mátrix elemeit és egy elem a 
blokkokon kívűlre esne (15. ábra), akkor az azt eredményezi, hogy azt a két blokkot, amellyel 
egy oszlopban és egy sorban van a kívül álló elem, összevonom és egyetlen blokknak 
tekintem. Amennyiben nem így járnék el, nem teljesülne, hogy minden blokk mellett 
zérusmátrix legyen. Egyetlen elem miatt viszonylag sok erőforrást kell összevonni, emiatt az 
aggregálási hiba nagy lesz. Amennyiben nem lenne az említett „kívülálló” elem, akkor két 
kisebb blokkra lehetne osztani, ami jóval hatékonyabb költségfelosztást eredményezne, mivel 
az aggregálási hiba kisebb. Ebben az esetben szokták a klaszterelemzésben megvizsgálni a 
blokkosítás hatékonyságát. 

 

1 1 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 1 

0 0 0 1 0 1 

Amennyiben
kialakított blok
kívülálló elem 
költséget számí
Technology) 
Chandrasekhara
ilyen hatékonys
melyik termékh
amennyiben a j
nem. A csopo
rendezték. Ebbő

 

Kívűlálló 
elemek 
15. ábra. A diagonálblokkokon kívűlre eső elem 

 a különálló elemeket kívülrekesztem a diagonálblokkokból, akkor a 
kok tevékenységeihez jóval pontosabb költségeket lehet számítani, viszont a 
által meghatározott tevékenységhez bizonyos valószínűséggel igen rossz 

tok ki. A blokkosítás ezen hibáit elemezve, a csoporttechnológia (GT, Group 
a klaszterelemzésnél úgynevezett blokkosítási hatékonyságot számít. 
n és Rajagopalan (1986) a termékek és gépek csoportosításakor számított 
ágot. Egy gép-termék mátrixban ábrázolták, hogy a megmunkálás folyamán 
ez melyik gépet használják. A mátrixnak az eleme aij, aminek az értéke 1, 
-edik termék meglátogatja az i-edik gépet, valamint az értéke 0, amennyiben 
rttechnológiát alkalmazva, a gépeket valamint a termékeket csoportokba 
l a célból a mátrixot független diagonálblokkokra (amit celláknak neveztek) 
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osztották. Ekkor a fent illusztrált problémával találkoztak. A blokkokon kívülre eső elemek 
rontják a csoportosítást, viszont amennyiben diagonális blokkokba foglalják azokat is, akkor 
meg túl nagy méretű cellákat kapnak. Emiatt egy blokkosítás hatékonysági mutatót 
fejlesztettek ki, amely a nem független diagonálblokkosítás hatékonyságát mérte. 

Két segéd-hatékonyságmutatót számoltak ki, majd pedig a kettőt megfelelően súlyozva 
megkapták a blokkosítás hatékonyságát. Az első hatékonyságmutató (η1) a diagonális 
blokkokban lévő 1-es elemek relatív mértékét szemléltette, a másik pedig (η2) a 
diagonálblokkokon kívül elhelyezkedő elemek relatív mértékét. A használt jelölések: aij: a 
bináris mátrix eleme; Mr, Nr: r-edik diagonálblokk utolsó elemének pozíciója. 

( 0 ) A diagonálblokkokban lévő összes 1-es elem számát az e,0 00 == NM d jelöli, amely: 
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A két mutatót egy szubjektíven meghatározott q számmal ( 10 ≤≤ q ) súlyozva megkapták 

a klaszterezés hatékonyságát: 

 ( ) 21 1 ηηη ⋅−+= qq  (73) 

Chandrasekharan és Rajagopalan a q súlyszámot (bármilyen fundamentális meggondolás 
nélkül) 0,5-nek választották, azaz azonos súllyal vették figyelembe mindkét segéd-
hatékonyságmutatót. 

Véleményem szerint ez a hatékonyságmutató kevésbé lenne eredményes az én esetemben, 
a költségközpontok meghatározásakor, mivel figyelemen kívűl hagyja, hogy a bináris mátrix 
segítségével nem-homogén költségmennyiségeket allokálok. Ezért egy hatásosabb 
hatékonyság-mutatót fejlesztettem ki. Mivel a blokkosítás eredményeit költségszámításhoz 
használom fel, figyelembe kell venni, hogy viszonylag drága vagy olcsó gépnél fordul-e elő a 
kívülálló elem, valamint hogy az adott tevékenységből viszonylag sokat kell elvégezni vagy 
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sem. Amennyiben relatív drága gépről van szó, valamint amennyiben a tevékenységből sokat 
kell elvégezni, akkor relatív nagy költségrészt számítok ki rosszul, emiatt ezekben az 
esetekben nem hagyható blokkon kívül az ilyen elem. Az ilyen elemet mindenféle képpen be 
kell venni egy diagonálblokkba. Amennyiben relatív olcsó gépről van szó, vagy a 
tevékenységből relatív keveset kell elvégezni, akkor az adott elem kívülhagyható a 
diagonálblokkokból. Ebben az esetben relatív kevés költségmennyiség számítását torzítom el. 
(16. ábra) Másfelől, figyelembe kell venni azt a tényezőt is, hogy a kivűlálló elem 
diagonálblokkba vonásával mekkora blokkokat vonok össze. Amennyiben két nagy blokkot 
kell összevonnom, akkor sok nulla elem szerepel majd a blokkban. Ez annyit jelent, hogy 
egyrészt sok tevékenységnek a költségét fogja befolyásolni a nagyobb költségközpont, 
másrészt pedig nagy lesz a költségközpont mérete, sok gépnek a költsége lesz átlagolva az 
adott költségközpontban, emiatt nagy lesz az aggregálási hiba. Természetesen, az elem 
kívülhagyásával rontom a tevékenység költségszámítását, viszont az összes olyan 
tevékenységeké, amelyek össze lettek volna vonva egy nagyobb blokkba, javulnak. Ugyanígy, 
amennyiben beveszek egy lényeges elemet a blokkosításba, akkor a lényeges elem megfelelő 
költségértéket kap, viszont az így létrejött nagyobb blokk többi tevékenysége rosszabb 
költségadatokkal fog rendelkezni. Ennek a problémának az elemzésére kell kialakítani egy 
mutatószámot. A hatékonyságmutatónak ezekre a hatásokra kell reagálnia, hogy 
meghatározható legyen a blokkok megfelelő mérete. 

 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 … 

0 1 1 1 0 0 0 0 0  

1 1 1 0 0 0 0 0 0  

0 1 0 1 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 1 1 0 1 0  

0 1 0 0 1 0 1 0 0  

0 0 0 0 0 1 1 1 0  

0 0 1 0 1 1 0 1 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 … 

A 
kívüli

 

Kívűlálló 
elemek 
.        . … 

16. ábra: A diagonálblokk megválasztása egy mátrix részletén:  
két kisebb blokk vagy egy nagyobb 

Chandrasekharan és Rajagopalan hatékonyság-mutatója a mátrix blokkjain belüli és 
 1-es elemek és a mátrix összes elemeinek az arányát szemlélteti. Mivel én 
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költségszétosztáshoz használom a blokkosítást, az egyes költségadatokkal súlyozhatom az 
egyes elemeket, így ez a mutató figyelembe fogja venni a fent említett hatásokat is. A 
hatékonyságmutató a diagonális blokkokon kívül maradt elemek és az összes elem arányát 
mutatja, az egyes gépek szétosztandó költségével és a tevékenységek mennyiségével 
súlyozva. 

A mutatószámom is két segéd-mutatószámból számítható. Az első a blokkon belüli belső 
kihasználtságot méri (η1), a második pedig a blokkon kívüli, azaz a cellaközi használatot (η2). 

A belső kihasználtság mutató az eredeti, Chandrasekharan és Rajagopalan mutatójának 
továbbfejlesztése. A számlálóban a felhasznált költségmennyiség van, azaz a bináris mátrix 
blokkokon belül elhelyezkedő 1-es eleminek összege (aij=1), beszorozva az adott tevékenység 
adott gépen eltöltött idejével (tij) valamint az adott gép egységnyi kapacitására eső 

költségével. (
j

j

pCa
C

′

′
, ahol C’ az egyértelmű erőforrás-kapcsolatokkal rendelkező 

tevékenységek költségeinek levonása után maradt költségmennyiség, valamint Cap’ az 
egyértelmű erőforrás-kapcsolatokkal rendelkező tevékenységek műveleti idejeinek levonása 
után maradt kapacitásmennyiség. A blokkosítás a költségszámítási eljárásom második eleme, 
az egyértelmű költségkapcsolatok levonása utáni lépés. 4.3.2. alfejezet) Itt elegendő lenne, ha 
kizárólag az eltöltött időt szoroznám az egységnyi költséggel és ezeket összegezném, azaz 
elhagynám az egységmátrix adott elemét, mivel ahol aij≠0, ott tij≠0, valamint ahol aij=0, ott 
tij=0. De mivel az eredeti hatékonyságmutató az egységmátrix elemzésén alapul, valamint a 
klaszterelemzés területén a mátrixok diagonálblokkokba rendezését elvégző egyes 
algoritmusok az egységmátrixot használják (Chandrasekharan és Rajagopalan, 1987), én is 
benne hagytam a képletekben. A belső kihasználtság nevezőjében a blokkokon belül 
elhelyezkedő összes elemet összegzem, megfelelően súlyozva. A gépek átlagkapacitását 
szorzom a gépek egységnyi kapacitására eső költségével, valamint a blokkon belül 

elhelyezkedő összes elemmel. ((74) képlet) További jelölések: 
RxT

A , azaz R erőforrásból és T 

tevékenységből áll a rendszer; h: a diagonálblokkok száma; Mr, Nr: r-edik diagonálblokk 

utolsó elemének pozíciója ( 0,0 00 == NM ). 
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egyszerűsítve a képletet: 
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A másik segédmutató a cellaközi használatot méri. Ezt szintén Chandrasekharan és 
Rajagopalan mutatójából fejlesztettem ki. A struktúra azonos, itt is súlyoztam az egyes 
elemeket. A számlálóban a diagonálblokkokon kívül elhelyezkedő 1-es elemek összege 
szerepel szorozva az adott tevékenység adott gépen eltöltött idejével valamint az adott gép 
egységnyi kapacitására eső költségével. A nevezőben pedig a mátrixnak a blokkokon kívül 
levő összes eleme, szorozva az átlagos gépkapacitással és az egységnyi kapacitásra eső 
költséggel: 
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egyszerűsítve: 
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Amikor a teljes 
RxT

A  mátrix egyetlen blokkból áll, mivel nincsen blokkon kívül álló 

pozíció, ebben az esetben a blokkon kívüli használat, definícióból adódóan 0. (Máskülönben a 
képlet nevezőjében 0 szerepelne.) 

Ámbár Chandrasekharan és Rajagopalan a két segédmértéket súlyozva vette figyelembe, 
ahol a szubjektív súlyszámot 0,5-nek vették, én nem a két segédmutatót súlyozom, hanem a 
belső kihasználtság mutatójából kivonom a blokkon kívüli használat mutatóját. 
Magyarázatom szerint, a blokkon belüli hatékonyság pozitív hatását rombolja a blokkon 
kívüli használat negatív hatása. 

 21 ηηη −=  (78) 

A hatékonyság-mutatószámot úgy alkalmazhatjuk, hogy kiszámoljuk az értékét mind a 
kétféle blokkosításra, azaz a tiszta blokkosításra (független blokkok) valamint a nem 
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független blokkosításra, és amelyiknél nagyobb értéket mutat, azt a blokkosítást kell 
alkalmaznunk. 

A hatékonyságmutató használható az új tevékenység megjelenésekor is. Egy új elvégzendő 
tevékenység megjelenésekor elegendő ezen tevékenységre elvégezni az aggregált alapokon 
nyugvó tevékenységköltség-számítást. Abban az esetben, amikor az új tevékenység kizárólag 
olyan erőforrásokon végezhető el, amelyek egy blokkban szerepelnek, akkor egyértelműen, a 
4.3. fejezetben bemutatottak alapján a blokk költségkulcsával kell kiszámítani a tevékenység 
költségét. Amennyiben viszont az új tevékenységet több különböző blokkok gépei is el 
képesek végezni, akkor felmerül a probléma, hogy nem kell-e újra elvégezni az erőforrások 
blokkosítását. Ekkor használható az ismertetett hatékonyságmutató. A hatékonyságmutató 
alkalmazásával azt dönthetjük el, hogy maradhat-e a korábban alkalmazott erőforrás-
blokkosítás vagy az érintett blokkok erőforrásait egy blokkba kell csoportosítani és így a 
blokkok többi tevékenységének a költségeit újraszámolni. Amennyiben arra a következtetésre 
jutunk, hogy maradhat a blokkosítás, akkor felvállaljuk, hogy az új tevékenység költsége 
esetleg hibás lesz, viszont a többi tevékenységnél relatív alacsony marad az aggregálási hiba 
és nem kell a költségeket újraszámolni. 

4.4.1. A hatékonyságmutató néhány jellemző tulajdonsága 

Ebben az alfejezetben a költségközpont meghatározásához használt diagonális blokkosítás 
hatékonyságmutatójának néhány jellemző tulajdonságát mutatom be. 

Fontos kiemelni, hogy az 
RxT

A  mátrix elemei, és ezáltal a műveleti idő elemek (tij) nem azt 

jelölik, hogy a tevékenység melyik erőforrást látogatja meg, hanem hogy az adott 
tevékenységet melyik erőforrás képes elvégezni, akár teljes egészében, tekintet nélkül az 
erőforrás kapacitására. Ez fontos különbség a korábbi, például a Chandrasekharan és 
Rajagopalan mátrixához képest, mivel ezáltal másképpen értelmezendő a rendszer maximális 
gyártóképessége. Ebből következik, hogy szemben a korábbi nézettel, amelynél akkor mutat a 
hatékonyságmutató 100%-ot, amennyiben az egyes oszlopok összege éppen az adott gép 
kapacitása, az általam kifejlesztett mutatószám akkor mutat 100%-ot, amennyiben a 
diagonálblokkokban lévő összes elem műveleti ideje (tij) éppen az adott gép kapacitása. Ez 
nem hibás, mivel a mátrixom csak a lehetőséget jelöli, és nem a ténylegesen elvégzett vagy 
elvégzendő műveletek idejeit. Ez lényeges különbség a korábbi nézethez képest. 

A másik jellemző, hogy én a mutatószámomban a bináris mátrix elemeit a gépek 
költségével valamint az elvégzendő tevékenységek műveleti idejeivel súlyozom. Emiatt 
mindkét segéd-mutató kiszámításakor, a nevezőben minden lehetséges elemeinél egy átlagos 
kapacitással és egy átlagos egységnyi kapacitásra eső költséggel számolok. Chandrasekharan 
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és Rajagopalan eredeti mutatójukban a nevezőkben az összes lehetséges mátrixpozició száma 
szerepelt. Egy bináris mátrixnál ez könnyen értelmezhető. Nálam viszont, mivel a 
számlálóban az egyes elemeket súlyoztam, emiatt a nevezőben is kell használnom 
súlyszámot. Mivel a nullás elemeknek nincsen műveleti ideje, ezért ezekhez nem számolhatók 
súlyszámok. De nézetem szerint nem is kell, mivel a nevezőben nem konkrét 
gyártóképességet összegzek, hanem az erőforrásrendszer általános képességét, emiatt átlagos 
erőforrás-kapacitást valamint átlagos kapacitásegységre eső költséget számolok és ezzel 
szorzok be minden egyes pozíciót függetlenül, hogy van tényleges műveleti ideje a 
poziciónak vagy sem. Továbbá megjegyzem, hogy az így kiszámolt átlagok szorzata 
egyszerűsíthető az összkapacitással, és ezáltal valójában az átlagos költséggel lesznek 
súlyozva a pozíciók: 
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Ebből ered a segédmutatók egyszerűsítése a (75) és (77) képletben. 

4.4.2. Illusztráció 

Ebben az alfejezetben egy egyszerű példa szemlélteti, hogy miként alkalmazható a 
rugalmas gyártórendszerek költségközpontjainak meghatározásához számított 
hatékonyságmutató. A példában használt adatokat egy szimulációs modell segítségével 
kaptam. Tekintsük a költségallokációs eljárás illusztrációjában bemutatott rugalmas 
gyártórendszert (4.3.3. alfejezet). A gyártórendszer felszerszámozásának megváltoztatása 
miatt lehetőség nyílik arra, hogy a Termék-2-t ne csak a Gép-1 és Gép-2-n, hanem a Gép-3-on 
is le lehessen gyártani. (26. táblázat) 

26. táblázat: A gyártórendszerben legyártandó termékek és gépenkénti  
összesített műveleti idejük 

Gép-1 Gép-2 Gép-3 Gép-4
kapacitás 
(gépóra)

400 200 500 300

Termék-1 280 120
Termék-2 520 280 300
Termék-3 320 160
Termék-4 480 240
Termék-5 200
költség 

(Ft)
30000 20000 30000 35000
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A bemutatott költségszámítási eljárást követve, az első lépésben a Termék-5 tevékenységét 
számítom ki, a korábban bemutatottakkal megegyezően. A következő lépésben a 
tevékenység-erőforrás mátrix particionálhatóságát vizsgálom. ((80) képlet) 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1100
1100
0111
0011

A  (80) 

A 4.3.3. alfejezetben ezt a mátrixot két független diagonálblokkra bontottam. Mivel a 
második tevékenység megjelenik a Gép-3-on is, így most nem bontható a mátrix két független 
diagonálblokkra. Azt vizsgálom meg, hogy egy nagy költségközpontot alakítsak-e ki, vagy 
figyelmen kívül hagyva az a32 elemet, most is két blokkra osszam a mátrixot és így két 
költségközpontba csoportosítsam az erőforrásokat. 

Ehhez kiszámolom a kifejlesztett blokkosítási hatékonyság-mutatót mindkét esetre, és a 
kapott értékek alapján döntöm el, hogy melyik csoportosítást érdemes alkalmazni. 

27. táblázat: A hatékonyságmutatókhoz fehasznált adatok. 

Cap' 
(gépóra) 400 200 300 300

tev 1 280 120
tev 2 520 280 300
tev 3 320 160
tev 4 480 240

C' (Ft) 30000 20000 18000 35000  

Amenyiben egy nagy blokknak tekintem az A  mátrixot, akkor a 27. táblázat adataiból 

számolva, η1-re, azaz a blokkon belüli kihasználtságra 0,52-t kapok. Az η2, azaz a blokkon 
kívüli használat értéke 0, mivel nincs blokkon kívüli elem a mátrixban. Így a 
hatékonyságmutatóm értéke: 

 η=0,52. (81) 

Amennyiben figyelmen kívül hagyva az új elemet, mégis két blokkot azonosítok (az első 
blokkban a11, a21, a12, a22, a másodikban pedig az a33, a34, a43, a44 elem van), akkor η’1-re, 
azaz a blokkon belüli kihasználtságra 0,95-öt kapok. Ez a viszonylag magas érték azzal 
magyarázható, hogy a blokkok összes eleme használatban van (összes eleme 1), és a gépek is 
magas kihasználtságúak. Az η’2-re, azaz a blokkon kívüli használat értékére 0,09-et kapok. 
Így a hatékonyságmutató értéke: 

 η’=0,86. (82) 
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Összevetve a két blokkosítás hatékonyságát, arra a megállapításra jutok, hogy érdemes 
figyelmen kívül hagynom a kívülálló elemet, és két költségközpontot alkalmaznom. 

 η’ > η (83) 

A két blokk erőforrásait egy-egy költségközpontba aggregálva kiszámítom a 
tevékenységek költségeit, majd pedig azokat a termékekre terhelem. Mivel az 
erőforrásközpontok a 4.3.3. fejezet példájával megegyező gépeket tartalmaznak, így a 
kiszámolt termékköltségek meg fognak egyezni az ott számoltakkal. 
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5. Az új tudományos eredmények összefoglalása 

Ebben a fejezetben a kutatásaim során elért, az értekezésemben bemutatott új tudományos 
eredményeket foglalom össze. 

1.Tézis 

A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzéssel útvonalfüggetlen kapacitáselemzés 
végezhető a rugalmas gyártórendszereken. Koltai et al. (2000a) megmutatta, hogy az eljárás 
folyamán a gépek kapacitásainak elemzése helyett az elvégzendő művelettípusok 
kapacitásigényeit kell vizsgálni. A művelettípusok kombinációira felső és alsó 
kapacitáskorlátokat kell meghatározni és az elvégzendő gyártási feladatokból kalkulált 
művelettípus-követelmények kapacitásigényeit ezekkel a kapacitáskorlátokkal kell összevetni. 
A kapacitáselemzési modellben szereplő kapacitáskorlátok kifejezésére két eltérő matematikai 
kifejezésmódot dolgoztam ki. 

A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzési modellek alsó és felső 
kapacitáskorlátjai kifejezhetők géphalmazokkal és művelettípushalmazok-halmazaival 
egyaránt. A géphalmazokkal történő kifejezés a kapacitáskorlátok definícióinak 
művelettípus-halmazonkénti adaptálása. A művelettípushalmazok-halmazai a 
művelettípusok elemkiválasztásából erednek, így teljesen függetlenek a gépek 
felszerszámozásától. 

Az Sk művelettípus-halmaz felső kapacitáskorlátja a gépek halmazával kifejezve: 

 Kkcu
kMm

mk ,...,1, == ∑
′′∈

 (84) 

valamint az Sk művelettípus-halmaz alsó kapacitáskorlátja a gépek halmazával kifejezve: 
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ahol 

 ( ) ( )kkkmk SSxMm ′′ ⊂∧=′∈ 1|  (86)  

 ( ) ( )01| ≠∧=′′∈ ′′ kkkmk SSxMm I . (87) 

A kapacitáskorlátok a művelettípushalmazok-halmazával kifejezve: 
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Jelölések: 

CU = kapacitásegység. [perc] 
uk = Sk művelettípus-halmaz felső 

kapacitáskorlátja. [CU] 
lk = Sk művelettípus-halmaz alsó 

kapacitáskorlátja. [CU] 
cm = m gép kapacitása. [CU] 
K = művelettípus-halmazok száma. [db] 
M’k = azon gépeknek a halmaza, amelyek 

kizárólag az Sk művelettípus-halmaz 
művelettípusait képesek elvégezni. 

M”k = azon gépeknek a halmaza, amelyek az Sk 
művelettípus-halmaz művelettípusaiból 
legalább egyet el képesek végezni. 

ykm = bináris változó, értéke 1, ha m gép Sk 
műveleteihez van felszerszámozva, 
máskülönben az értéke 0. 

S’k = azon művelettípus-halmazok halmaza, 
amelyek kizárólag az Sk művelettípus-
halmaz elemeit tartalmazzák. 

S”k = az összes olyan művelettípus-halmaz 
halmaza, amelyik tartalmaz elemet az Sk 
halmazból. 

 

A két különböző képpen kifejezett kapacitáskorlát ugyanazt jelöli, használatukkal 
ugyanarra az eredményre lehet jutni. A művelettípushalmaz-halmazok használata 
bonyolultabb, viszont gép-független és éppen emiatt szerszámkiosztás-független. Ennek akkor 
van jelentősége, amikor olyan modellt építünk fel, amelynél a szerszámkiosztás döntési 
változó. A gép-halmazokon alapuló kapacitáskorlát-kifejezések esetén a halmaz szerkezete 
döntési változótól függő, emiatt ebben az esetben a modell felépítése és megoldása 
bonyolulttá válik, a korlátozó feltételek száma jelentősen megnövekszik. Míg az előbbi 
kifejezésmódot a gépfelszerszámozás meghatározására érdemes alkalmazni, addig az utóbbit 
a kapacitáselemzésnél. 

 

2. Tézis 

A művelettípus alapú kapacitáselemzés alkalmazásakor a rugalmas gyártórendszer gépei és 
az elvégzendő művelettípusok kapcsolatrendszere miatt az összes művelettípus-halmaz 
kombinációt vizsgálni kell. A kapcsolatrendszer felépítésétől függően, bizonyos művelettípus-
halmazok redundánsak lehetnek. Kidolgoztam egy eljárást, mellyel kiválaszthatók ezek a 
redundáns halmazok. 

Amennyiben egy művelettípus-halmaz művelettípusai és a gépek közötti 
kapcsolatrendszer elkülönülő részekre bontható, akkor a művelettípus-halmaz 
redundáns halmaz. Ezek a redundáns halmazok nem hordoznak több információt a 
rendszerről, mint a független részek halmazai és azok részhalmazai, emiatt kihagyhatók 
mind a kapacitáselemzési modellből, mind pedig a modell érzékenységvizsgálatából. 

 97



Az 
k

A  bináris mátrix jelölje az Sk művelettípus-halmaz és a rugalmas gyártórendszer gépei 

közötti kapcsolatrendszert. Amennyiben az Sk művelettípus-halmazra felírt 
k

A bináris mátrix 

elemei független diagonálblokkokra bonthatók, akkor az Sk művelettípus-halmaz redundáns. 

Az
k

A  bináris mátrix elemei akkor csoportosíthatók független diagonálblokkokba, 

amennyiben teljesül a következő matematikai feltétel: 

 ( ) ( )vkjnkik DSotDSotkS II ∈∧∈|,  (90) 

ahol: 
, 1,...,
, 1,...,

n v n v m
i j i j H
≠ ∈
≠ ∈

. 

Jelölések: 

Sk = művelettípus-halmaz. 
Dl = ASk mátrix elemeiből felépülő független diagonálblokk. 
ASk = a gépek és az Sk művelettípus-halmaz műveleteinek kapcsolatát reprezentáló bináris mátrix. 
oth = h művelettípus. 
m = független diagonálblokkok száma. [db] 
H = művelettípusok száma. [db] 

 

A rudundáns művelettípus-halmazok kiválasztásával egyrészt a kapacitáselemzési modell 
kapacitáskorlátjainak száma csökkenthető jelentősen, ezáltal nagyobb modell válik 
megoldhatóvá, másrészt pedig a modellen végzett művelettípus- illetve gépkapacitás-
érzékenységvizsgálat egyszerűsíthető le, ezáltal átláthatóbbá válnak a döntéshez szükséges 
információk. 

 

3. Tézis 

A művelettípusok elemzése a gépek ideális felszerszámozásának meghatározására is 
felhasználható. Ekkor egy adott gyártási igényhez a felhasználható szerszámkészlet korlátja 
mellett a menedzsmentprioritásnak leginkább megfelelő gépfelszerszámozás határozható meg. 

A modell szerszámkorlát-feltétele az igénybe vehető szerszámok számát korlátozza 
felülről. Az oj művelethez felhasználásra kerülő szerszámok száma a megmunkálási igény 
mennyiségétől, a szerszámok élettartalmától és a gépek számától függ. A pj műveleti igény 

teljesítéséhez 
⎥
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 darab TTj élettartalmú szerszámot kell felhasználni. Mivel több gép, 

akár egyidőben is végezheti az oj műveletet, emiatt minden ilyen géphez kell egy szerszámot 
rendelni. Mivel az időszak alatt a gépek felszerszámozása nem változhat meg, az oj műveletet 
elvégezni képes gépek számát a szerszámok élettartalmából számított szerszámmennyiségen 
felül kell számításba venni. 
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A vizsgált időtartam tervezésekor az oj művelethez felhasználásra kerülő szerszámok 
száma az alábbi kifejezéssel korlátozható: 
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Jelölések: 

CU = kapacitásegység. [perc] 
cm = m gép kapacitása. [CU] 
oj = j művelet. 
oth = h művelettípus. 
Sk = művelettípus-halmaz. 
pj = j művelet összes gyártási igénye. [perc] 
TTj = oj művelet szerszámának várható 

élettartalma. [perc/db] 

nj = oj művelethez rendelkezésre álló 
szerszámmennyiség. [db] 

J = műveletek száma. [db] 
xkm = bináris változó, értéke 1, ha m gép Sk 

műveleteihez van felszerszámozva, 
máskülönben az értéke 0, döntési változó. 

 

A művelettípusok elemzésével egy adott termelési igényhez meghatározható a 
menedzsment prioritásának megfelelő szerszámkiosztás mellett a szükséges túlóra és 
kapacitáskihasználatlanság mértéke is. Az ideális kapacitás felül- illetve alulhasználat, 
valamint a gépek felszerszámozásának meghatározására az alábbi modellt állítottam fel: 
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Jelölések:

xkm = bináris változó, értéke 1, ha m gép Sk 
műveleteihez van felszerszámozva, 
máskülönben az értéke 0, döntési változó. 

γ = kapacitás alulhasználat súlyszáma, 
célfüggvény-együttható. 

CU = kapacitásegység. [perc] 
cm = m gép kapacitása. [CU] 
α = megengedhető mértékű kapacitás 

alulhasználat, döntési változó. 

β = megengedhető mértékű kapacitás 
túlhasználat, döntési változó. 

psk = Sk művelettípus-halmaz 
kapacitáskövetelménye. [CU] 

oj = j művelet. 
oth = h művelettípus. 
Sk = művelettípus-halmaz. 
pj = j művelet összes gyártási igénye. [perc] 
TTj = oj művelet szerszámának várható 

élettartalma. [perc/db] 
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nj = oj művelethez rendelkezésre álló 
szerszámmennyiség. [db] 

M = gépek száma. [db] 

K = művelettípus-halmazok száma. [db] 
J = műveletek száma. [db]

 
4. Tézis 

A rugalmas gyártórendszerben gyártandó termékek többféle útvonalon gyárthatók, ezért a 
kiszámolt termékköltségek a legyártási útvonaltól függnek, illetve a becsült termékköltséghez 
nagyfokú bizonytalanság párosul. E probléma kezelésére kidolgoztam egy költségallokációs 
eljárást. 

Az olyan rendszereknél, ahol 

 az egyes tevékenységeket több erőforrás is el tudja végezni,  

 a tevékenység-erőforrás allokáció a tervezés folyamán többször módosulhat, 
valamint  

 a tevékenységet az erőforrások hasonló műveleti idő alatt képesek elvégezni, 

a tevékenységhez rendelt költségek számításakor az erőforrásokat, szemben a korábbi, 
elkülönült alapokat javasló nézetekkel, közös költségközpontba javaslom aggregálni, amely 
meghatározásához egy eljárást dolgoztam ki. 

Az aggregált költségközpontokat a tevékenység-erőforrás kapcsolatrendszer alapján 

kell meghatározni. Ha az A  bináris mátrix az erőforrások tevékenységvégző képességét 

reprezentálja, akkor a mátrix elemeinek partícionálhatóságát kell elemezni. Ha az   
mátrix elemei független diagonálblokkokba csoportosíthatók, akkor a független 
diagonálblokkok erőforrásait egyetlen költségközpontba javasolom csoportosítani. A 
tevékenységek költségeit az aggregált költségalapokra meghatározott költségrátákkal 
kell kiszámítani. 

Amennyiben az elvégzendő tevékenységek között vannak olyan tevékenységek, amelyeket 
kizárólag egy erőforrás képes elvégezni, akkor ennek a tevékenységnek a költségét, az 
erőforrásokat egyéni költségközpontoknak tekintve, az erőforrásokra felállított egyéni 
költségrátával kell számolni. 

Az erőforrások aggregálásával az aggregálási hibát vállalom fel a kiszámolt költségek 
stabilizálása érdekében. Az aggregálási hiba megnövekszik, a tevékenységköltség szórása 
pedig lecsökken. Az egyértelmű költségkapcsolatokkal rendelkező tevékenységek 
elkülönítésével az aggregálási hiba növekedése nélkül csökkentem a szórás. Ezzel a 
módszerrel kihasználom a tevékenység-erőforrás kapcsolatrendszerben rejlő lehetőséget a 
szórás csökkentésére. 
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Amennyiben az egyértelmű költségkapcsolatokkal rendelkező tevékenységeket 
erőforrásonkénti költségrátával, majd pedig ezután a többi tevékenység költségét az aggregált 
költségközpontok rátáival számolom ki, akkor az egyértelmű költségkapcsolatokkal 
rendelkező tevékenységek költségei a bizonytalanság növekedése nélkül lesznek 
pontosabbak, a többi tevékenység költségének pontossága, pedig várhatóan nem romlik. 

Az aggregált költségalapokkal számolt tevékenység- és termékköltségek érzéketlenek 
lesznek a tevékenység-erőforrás allokáció megváltozásaira, így lehetővé válik az 
ütemezésfüggetlen termékköltség-számítás. 

 

5. Tézis 

A rugalmas erőforrás-felhasználású rendszerek gyártási költségeinek tervezéséhez az 
erőforrások aggregálásán alapuló költségszámítás alkalmazásakor, a tevékenység-erőforrás 
kapcsolatrendszert reprezentáló bináris mátrix független diagonálblokkokra bontását kell 
vizsgálni. Kidolgoztam egy eljárást, mellyel a mátrix megfelelő blokkosítása határozható 
meg. Amennyiben nem teljesül a diagonálblokkok függetlensége, akkor a blokkosítás 
hatékonyságát mérő mutatómmal eldönthető, hogy több kisebb, vagy egy nagyobb blokkot 
alkalmazzunk. 

A rugalmas gyártórendszerek gyártási költségeinek tervezéséhez az erőforrások 
aggregálásán alapuló költségszámítás alkalmazásakor a megfelelő blokkosítás 
meghatározásához az erőforrások szétosztandó költségeit és a tevékenységek műveleti 
idejeit egyaránt figyelembe vevő mutatószámot kell használni. A blokkokon belüli 
használatot mérő η1 segédmutató a következő: 
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A blokkokon kívüli használat mértékét az η2 segédmutató méri: 
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Ekkor a blokkosítás hatékonyságát mérő mutatószám (η): 

 21 ηηη −= . (99) 

Jelölések: 

η = blokkosítás hatékonysága. 
η1 = blokkon belül elhelyezkedő 1-es elemek 

aránya. 
η2 = blokkon kívül elhelyezkedő 1-es elemek 

aránya. 
h = diagonálblokkok száma. [db] 
Mr = r-edik blokk utolsó elemének abszcissza 

értéke. (M0 = 0) 
Nr = r-edik blokk utolsó elemének ordináta 

értéke. (N0 = 0) 

C’j = j gép szétosztandó költsége az egyértelmű 
tevékenységek költségeinek levonása 
után. [Ft] 

Cap’j = j gép kapacitása az egyértelmű 
tevékenységek műveleti idejeinek 
levonása után. [perc] 

tij = i tevékenység műveleti ideje a j gépen. 
[perc] 

R = gépek száma. [db] 
T = tevékenységek száma. [db] 

  
A költségközpontok erőforrásainak meghatározásakor azt a blokkosítást érdemes 

felhasználni, amelyiknél a kiszámolt η mutató nagyobb értéket vesz fel.
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6. Az eredmények hasznosítása, további kutatási terület 

Napjainkban egyre inkább megfigyelhető, hogy a növekvő termékválaszték, valamint a 
termékek életciklusának rövidülése a termékek változatosságának növekedését eredményezi a 
sorozatban gyártott termékek esetén is. Ennek hatása a gépgyártás területén is jelentkezik. A 
bővülő termékválaszték, a termékek változatosságának növekedése a közepes sorozatnagyságú 
gyártás iránti igény növekedését eredményezi. Ennek, valamint az automatikus megmunkáló 
rendszerek erőteljes elterjedésének hatására a rugalmas gyártórendszer felhasználási köre egyre 
inkább növekszik. 

A rugalmas gyártórendszerek praktikus szervezése kívánatos mind a nagy értékű 
gyártórendszer minél jobb kapacitáskihasználása céljából, mind pedig a gyártórendszer 
rugalmasságában rejlő lehetőségek minél jobb kiaknázása céljából. A művelettípusokon alapuló 
kapacitáselemzéssel útvonalfüggetlen kapacitáselemzés végezhető a rugalmas 
gyártórendszereken. Az útvonalfüggetlen tervezés lehetővé teszi, hogy bizonyos 
termelésmenedzsment döntések a komplikáltabb, részletes termelésütemezés nélküli is 
meghozatók legyenek, időt takarítva a gyorsabb döntésekkel. 

A disszertációmban javasolt megállapítások a művelettípusokon alapuló kapacitáselemzés 
használatát könnyítik, átláthatóságát növelik, ezáltal segítve elő a módszer alkalmazhatóságát. 
Mind a kapacitáselemzés, mind annak érzékenységvizsgálatakor nagyobb modell válik 
elemezhetővé. 

A globalizáció eredményeként a piacok nyitottá váltak, a vállalatok versenye éleződött. A 
költségek csökkentése a vállalatok versenyképességének egyre jelentősebb tényezőjévé vált. Az 
olyan nagy értékű gyártórendszerben, mint a rugalmas gyártórendszer, alapvető feladat a gyártási 
költségek pontos és releváns számítása mind az utólagos önköltségszámításnál, mind pedig a 
költségek tervezése területén. A rugalmas gyártórendszerek gyártási költségének tervezése 
javítható a disszertációmban javasolt költségkalkulációs eljárással. Alkalmazásával a 
gyártórendszer rugalmasságából adódó változékonyság válik kezelhetővé a költségek 
tervezésekor. 

A bemutatott költségkalkulációs eljárás egyes pontjai továbbfejleszthetők a jövőbeli kutatások 
folyamán. A disszertációmban ismertetett csoportosítás hatékonyságát mérő mutató 
alkalmazásakor két különböző csoportosítás vethető össze és dönthető el, hogy melyiket érdemes 
alkalmazni a költségallokáció folyamán. További kutatási lehetőségnek mutatkozik egy olyan 
mátrixelem csoportosítási algoritmus kidolgozása, amely figyelembe veszi a csoportosítás 
hatékonyságát mérő mutató szempontrendszerét. Az algoritmus a mátrix elemeit oly módon 
csoportosítja, hogy a gépek költségeit valamint az egyes tevékenységek relatív műveleti idejeit is 
figyelembe veszi, ezáltal az algoritmus eredményeként már egy optimális csoportosítást kapunk. 
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A. mellékletek 

A.1. melléklet. A 3. fejezet jelölései 

xi = i termékből gyártandó mennyiség, döntési változó. [db] (3.2. fejezetben) 
Qi = i termék gyártási igénye. [db] 
CU = kapacitásegység. [perc] 
oj = j művelet. 
oij = i termék j művelete. 
oth = h művelettípus. 
M = gépek száma. [db] 
K = művelettípus-halmazok száma. [db] 
J = műveletek száma. [db] 
Sk = művelettípus-halmaz. 
ykm = bináris változó, értéke 1, ha m gép Sk műveleteihez van felszerszámozva, máskülönben az értéke 

0. 
cm = m gép kapacitása. [CU] 
pij = i termék j műveletének gyártási igénye. [perc/db] 
pj = j művelet összes gyártási igénye. [perc] 
poh = oth művelettípus kapacitáskövetelménye. [CU] 
psk = Sk művelettípus-halmaz kapacitáskövetelménye. [CU] 
uk = Sk művelettípus-halmaz felső kapacitáskorlátja. [CU] 
lk = Sk művelettípus-halmaz alsó kapacitáskorlátja. [CU] 
S’k = azon művelettípus-halmazok halmaza, amelyek kizárólag az Sk művelettípus-halmaz elemeit 

tartalmazzák. 
S”k = az összes olyan művelettípus-halmaz halmaza, amelyik tartalmaz elemet az Sk halmazból. 
M’k = azon gépeknek a halmaza, amelyek kizárólag az Sk művelettípus-halmaz művelettípusait képesek 

elvégezni. 
M”k = azon gépeknek a halmaza, amelyek az Sk művelettípus-halmaz művelettípusaiból legalább egyet 

el képesek végezni. 
α = megengedhető mértékű kapacitás alulhasználat. 
β = megengedhető mértékű kapacitás túlhasználat. 
ξ = időveszteség mértéke az effektív kapacitásban. 
ASk = a gépek és az Sk művelettípus-halmaz műveleteinek kapcsolatát reprezentáló bináris mátrix. 
ah = ASk mátrix oth művelettípushoz tartozó sorvektora. 
amh = ASk mátrix eleme, bináris változó, értéke 1, ha m gép el tudja végezni a oth művelttípust, 

máskülönben az értéke 0. 
Dl = ASk mátrix elemeiből felépülő független diagonálblokk. 
xkm = bináris változó, értéke 1, ha m gép Sk műveleteihez van felszerszámozva, máskülönben az értéke 

0, döntési változó. (3.3. fejezetben) 
ntj = oj művelet megmunkálási igénye alatt felhasznált szerszámmennyiség. [db] 
ctj = oj művelet egy kapacitásmennyiség alatt felhasznált szerszámmennyiség. [db] 
nj = oj művelethez rendelkezésre álló szerszámmennyiség. [db] 
TTj = oj művelet szerszámának várható élettartalma. [perc/db] 
wk = Sk művelettípus-halmaz súlyszáma a célfüggvényben, célfüggvény-együttható. (3.3. fejezetben) 
γ = kapacitás alulhasználat súlyszáma, célfüggvény-együttható. (3.3.2. fejezetben) 



A.2. melléklet. A 4. fejezet jelölései 

RxT
A  = a tevékenységek és erőforrások kapcsolatrendszerét reprezentáló bináris mátrix. 

art = A  mátrix eleme, bináris változó, értéke 1, ha r erőforrás el képes végezni a t tevékenységet, 

máskülönben az értéke 0. 
D = A  mátrix diagonálblokkja 

A1 = tevékenység-erőforrás hozzárendelés. 
η = blokkosítás hatékonysága. 
η1 = blokkon belül elhelyezkedő 1-es elemek aránya. 
η2 = blokkon kívül elhelyezkedő 1-es elemek aránya. 
h = diagonálblokkok száma. [db] 
q = a blokkon belüli és kívüli arányok súlyszáma. 
ed = diagonálblokkban lévő 1-es elemek száma. [db] 
e0 = diagonálblokkon kívül elhelyezkedő 1-es elemek száma. [db] 
Mr = r-edik blokk utolsó elemének abszcissza értéke. 
Nr = r-edik blokk utolsó elemének ordináta értéke. 
C’j = j gép szétosztandó költsége az egyértelmű tevékenységek költségeinek levonása után. [Ft] 
Cap’j = j gép kapacitása az egyértelmű tevékenységek műveleti idejeinek levonása után. [perc] 
tij = i tevékenység műveleti ideje a j gépen. [perc] 
R = gépek száma. [db] 
T = tevékenységek száma. [db] 
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B. Mellékletek 

B.1. Melléklet. A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzés operáció-kutatási 
feladat LINGO forráskódja, művelettípusok halmazaival számolt 
kapacitáskorlátokkal 

MODEL: 
![ot-n alapuló kapacitáselemzés S', S" halmazokkal]; 
 
SETS: 
 OT/1..4/: T_INC, T_DEC; 
 OTS/1..15/: U, L, PS; 
 MACH/1..4/: CAP, C_INC, C_DEC; 
 MATRIX (OTS,OT) :  CODE;  
 ASSIGN (MACH,OTS) : Y; 
 PROD/1..2/: X, Q; 
 UTIME(OTS,PROD): UT; 
 TIME(PROD,OT): T; 
 SS(OTS,OTS):S1,S2; 
ENDSETS 
 
DATA: 
 H=15;  !Művelettípus-halmazok száma (K); 
 T= 2.5 2.8 5   0  !Termelési igény gépenként és művelettíusonként CU-ban kifejezve; 
       4.3  0 0 22; 
 Q=100 20; !Qi, a termelési igények; 
 BASE= 405; !CU mennyisége percekben; 
 CAP = 1 1 1 1 ; !Gépek igénybe vehető kapacitása CU-ban; 
    
         Y = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !gépek felszerszámozása; 
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0; 
 
 CODE=  1 0 0 0 !Művelettípus-halmazok tartalma; 
  0 1 0 0 
  0 0 1 0 
  0 0 0 1 
  1 1 0 0 
  1 0 1 0 
  1 0 0 1 
  0 1 1 0 
  0 1 0 1 
  0 0 1 1  
  1 1 1 0 
  1 1 0 1 
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  0 1 1 1 
  1 0 1 1 
  1 1 1 1; 
 
        S1= 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! S' halmazsorozat; 
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 
 
        S2= 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 ! S" halmazsorozat; 
 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 
 
 Alpha = 0.25; !Elfogadható mértékű kapacitás alulhasználat; 
 Beta =    0.25; !Elfogadható mértékű kapacitás felülhasználat; 
ENDDATA 
 
  !Célfüggvény; 
 
 MAX=@SUM(PROD(I): X(I)); 
 
  !Felső kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  U(K)=@SUM(OTS(K2)|S2(K,K2)#EQ#1:  @SUM(MACH(M): CAP(M)*Y(M,K2) ))); 
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  !Alsó kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  L(K)=@SUM(OTS(K1)|S1(K,K1)#EQ#1:  @SUM(MACH(M): CAP(M)*Y(M,K1) ))); 
 
  !Kapacitáskövetelmények kiszámítása; 
 
 @FOR(PROD(I): 
  @FOR(OTS(K): 
   UT(K,I) = @SUM(OT(H): CODE(K,H)*T(I,H)/BASE) )); 
 @FOR(OTS(K): 
  PS(K)=@SUM(PROD(I): UT(K,I)*X(I) )); 
  
 !Kapacitás-feltételek; 
 
 @FOR(OTS(K): PS(K)>=L(K)*(1-Alpha)); 
 @FOR(OTS(K): PS(K)<=U(K)*(1+Beta)); 
 
  !Érzékenységvizsgálatok; 
 
 @FOR(OT(H): 
  T_INC(H)= @MIN(OTS(K) | (CODE(K,H) #EQ# 1): U(K)*(1+Beta)-PS(K) )); 
 @FOR(OT(H): 
  T_DEC(H)= @MIN(OTS(K) | (CODE(K,H) #EQ# 1): PS(K)-L(K)*(1-ALPHA) )); 
 @FOR(MACH(M): 
  C_INC(M)=@MIN(SS(K2,K)|S2(K2,K)*Y(M,K2) #EQ# 1: U(K)*(1+Beta)-PS(K) )); 
 @FOR(MACH(M): 
  C_DEC(M)=@MIN(SS(K1,K)|S1(K1,K)*Y(M,K1) #EQ# 1: PS(K)-L(K)*(1-ALPHA) )); 
   
!Döntési változó megengedhető tartománya; 
 @FOR(PROD(I): @BND(0,X(I),Q(I))); 
END 
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B.2. Melléklet. A művelettípusokon alapuló kapacitáselemzés operáció-kutatási 
feladat LINGO forráskódja, gépek halmazaival számolt kapacitáskorlátokkal (Dr. 
Koltai Tamás modelljét felhasználva) 

MODEL: 
![ot-n alapuló kapacitáselemzés M', M" halmazokkal]; 
 
SETS: 
 OT/1..4/: T_INC, T_DEC; 
 OTS/1..15/: U, L, PS; 
 MACH/1..4/: CAP, C_INC, C_DEC; 
 MATRIX (OTS,OT) :  CODE;  
 ASSIGN (MACH,OTS) : Y; 
 PROD/1..2/: X, Q; 
 UTIME(OTS,PROD): UT; 
 TIME(PROD,OT): T; 
 MS(OTS,MACH):M1,M2; 
ENDSETS 
 
DATA: 
 Kmax=15; !Művelettípus-halmazok száma (K); 
 T= 2.5 2.8 5   0  !Termelési igény gépenként és művelettíusonként CU-ban kifejezve; 
       4.3  0 0 22; 
 Q=100 20; !Qi, a termelési igények; 
 BASE= 405; !CU mennyisége percekben; 
 CAP = 1 1 1 1 ; !Gépek igénybe vehető kapacitása CU-ban; 
    
         Y = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !gépek felszerszámozása; 
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0; 
 
 CODE=  1 0 0 0 !Művelettípus-halmazok tartalma; 
  0 1 0 0 
  0 0 1 0 
  0 0 0 1 
  1 1 0 0 
  1 0 1 0 
  1 0 0 1 
  0 1 1 0 
  0 1 0 1 
  0 0 1 1  
  1 1 1 0 
  1 1 0 1 
  0 1 1 1 
  1 0 1 1 
  1 1 1 1; 
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   Alpha = 0.25; !Elfogadható mértékű kapacitás alulhasználat; 
 Beta =    0.25; !Elfogadható mértékű kapacitás felülhasználat; 
ENDDATA 
 
  !Célfüggvény; 
 
 MAX=@SUM(PROD(I): X(I)); 
 
  !M" halmazsorozat felépítése; 
 
 @FOR(OTS(K):  @FOR(MACH(M): M2(K,M)=@MAX(OT(H): CODE(K,H)*Y(M,H)) )); 
 
  !M' halmazsorozat felépítése; 
 
 @FOR(OTS(K) | (K #NE# Kmax):  
   @FOR(MACH(M): M1(K,M)= 1-@MAX(OT(H) | (CODE(K,H) #EQ# 0): Y(M,H)) )); 
 @FOR(MACH(M):M1(Kmax,M)=1); 
 
  !Felső kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  U(K)=@SUM(MACH(M): M2(K,M)*CAP(M) )); 
 
  !Alsó kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  L(K)=@SUM(MACH(M): M1(K,M)*CAP(M) )); 
 
  !Kapacitáskövetelmények kiszámítása; 
 
 @FOR(PROD(I): 
  @FOR(OTS(K): 
   UT(K,I) = @SUM(OT(H): CODE(K,H)*T(I,H)/BASE) )); 
 @FOR(OTS(K): 
  PS(K)=@SUM(PROD(I): UT(K,I)*X(I) )); 
  
 !Kapacitás-feltételek; 
 
 @FOR(OTS(K): PS(K)>=L(K)*(1-Alpha)); 
 @FOR(OTS(K): PS(K)<=U(K)*(1+Beta)); 
 
  !Érzékenységvizsgálatok; 
 
 @FOR(OT(H): 
  T_INC(H)= @MIN(OTS(K) | (CODE(K,H) #EQ# 1): U(K)*(1+Beta)-PS(K) )); 
 @FOR(OT(H): 
  T_DEC(H)= @MIN(OTS(K) | (CODE(K,H) #EQ# 1): PS(K)-L(K)*(1-Alpha) )); 
   @FOR(MACH(M): 
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  C_INC(M)= @MIN(OTS(K) | (M1(K,M) #EQ# 1): PS(K)-L(K)*(1-Alpha) )); 
 @FOR(MACH(M): 
  C_DEC(M)= @MIN(OTS(K) | (M2(K,M) #EQ# 1): U(K)*(1+Beta)-PS(K) )); 
 
!Döntési változó megengedhető tartománya; 
 @FOR(PROD(I): @BND(0,X(I),Q(I))); 
END 
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B.3. Melléklet. Az oprtimális gépfelszerszámozás meghatározása feladat LINGO 
forráskódja 

MODEL: 
![Optimális szerszámkiosztás keresése]; 
 
SETS: 
 OT/1..3/: T_INC, T_DEC, PO; 
 OTS/1..7/: U, L, PS, W; 
 MACH/1..5/: CAP, C_INC, C_DEC; 
 MATRIX (OTS,OT) :  CODE;  
 ASSIGN (MACH,OTS) : X; 
 SS(OTS,OTS):S1,S2; 
ENDSETS 
 
DATA: 
 PO=0.8 1.9 2.4;  !Művelettípusok kapacitáskövetelményei CU-ban (po); 
 CAP = 1 1 1 1 1 ;  !Gépek igénybe vehető kapacitása CU-ban; 
    
! W= 1 1 1 25 25 25 50;   !Szerszámozás költségének minimalizálása; 
 W= 100 0.88 0.18 0.33 0.047 0.055 0; !Gépcsoportosítás maximalizálása; 
! W= 1 1 1 25 25 25 50;    !Rugalmasság maximalizálása; 
 
 
 CODE= 1 0 0 !Művelettípus-halmazok tartalma; 
  0 1 0 
  0 0 1 
  1 1 0 
  1 0 1 
  0 1 1 
  1 1 1; 
 
        S1= 1 0 0 0 0 0 0 ! S' halmazsorozat; 
 0 1 0 0 0 0 0  
 0 0 1 0 0 0 0 
 1 1 0 1 0 0 0 
 1 0 1 0 1 0 0 
 0 1 1 0 0 1 0 
 1 1 1 1 1 1 1; 
 
        S2= 1 0 0 1 1 0 1 ! S" halmazsorozat; 
 0 1 0 1 0 1 1 
 0 0 1 0 1 1 1 
 1 1 0 1 1 1 1 
 1 0 1 1 1 1 1 
 1 1 0 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1;  
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 Alpha = 0.25; !Elfogadható mértékű kapacitás alulhasználat; 
 Beta =    0.25; !Elfogadható mértékű kapacitás felülhasználat; 
ENDDATA 
 
  !Célfüggvény; 
 
 MAX=@SUM(ASSIGN(M,K): X(M,K)*W(K)); !Célfüggvény a második és a harmadik prioritás 

esetén; 
 
! MIN=@SUM(ASSIGN(M,K): X(M,K)*W(K)); !Célfüggvény az első prioritás esetén; 
 
  !Felső kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  U(K)=@SUM(OTS(K2)|S2(K,K2)#EQ#1:  @SUM(MACH(M): CAP(M)*X(M,K2) ))); 
 
  !Alsó kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  L(K)=@SUM(OTS(K1)|S1(K,K1)#EQ#1:  @SUM(MACH(M): CAP(M)*X(M,K1) ))); 
 
  !Kapacitáskövetelmények kiszámítása; 
 
 @FOR(OTS(K): PS(K) = @SUM(OT(H): CODE(K,H)*PO(H) ); 
 
 !Kapacitás-feltételek; 
 
 @FOR(OTS(K): PS(K)>=L(K)*(1-Alpha)); 
 @FOR(OTS(K): PS(K)<=U(K)*(1+Beta)); 
 
!Gépekhez csak 1 művelettípus van hozzárendelve; 
 @FOR(OTS(K): 
  @SUM(MACH(M): X(M,K)) <=1); 
 
!Döntési változó megengedhető tartománya; 
 @FOR(ASSIGN(M,K): @BIN(X(M,K)))); 
 
END 
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B.4. Melléklet. A kapacitás túl illetve alulhasználat optimális értékének 
meghatározása feladat LINGO forráskódja 

MODEL: 
![Optimális szerszámkiosztás keresése]; 
 
SETS: 
 OT/1..3/: T_INC, T_DEC, PO; 
 OTS/1..7/: U, L, PS, W; 
 MACH/1..5/: CAP, C_INC, C_DEC; 
 MATRIX (OTS,OT) :  CODE;  
 ASSIGN (MACH,OTS) : X; 
 SS(OTS,OTS):S1,S2; 
ENDSETS 
 
DATA: 
 PO=0.8 1.9 2.4;  !Művelettípusok kapacitáskövetelményei CU-ban; 
 CAP = 1 1 1 1 1 ;  !Gépek igénybe vehető kapacitása CU-ban; 
    
 Gamma=0.03846; !Súlyszám a célfüggvénybe (=1/26); 
 
 CODE= 1 0 0 !Művelettípus-halmazok tartalma; 
  0 1 0 
  0 0 1 
  1 1 0 
  1 0 1 
  0 1 1 
  1 1 1; 
 
        S1= 1 0 0 0 0 0 0 ! S' halmazsorozat; 
 0 1 0 0 0 0 0  
 0 0 1 0 0 0 0 
 1 1 0 1 0 0 0 
 1 0 1 0 1 0 0 
 0 1 1 0 0 1 0 
 1 1 1 1 1 1 1; 
 
        S2= 1 0 0 1 1 0 1 ! S" halmazsorozat; 
 0 1 0 1 0 1 1 
 0 0 1 0 1 1 1 
 1 1 0 1 1 1 1 
 1 0 1 1 1 1 1 
 1 1 0 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1;  
 
ENDDATA 
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  !Célfüggvény; 
 
 MIN=Gamma*Alpha+(1-Gamma)*Beta; 
 
  !Felső kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  U(K)=@SUM(OTS(K2)|S2(K,K2)#EQ#1:  @SUM(M(I): CAP(I)*X(I,K2) ))); 
 
  !Felső kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  U(K)=@SUM(OTS(K2)|S2(K,K2)#EQ#1:  @SUM(MACH(M): CAP(M)*X(M,K2) ))); 
 
  !Alsó kapacitáskorlátok; 
 
 @FOR(OTS(K):  
  L(K)=@SUM(OTS(K1)|S1(K,K1)#EQ#1:  @SUM(MACH(M): CAP(M)*X(M,K1) ))); 
 
  !Kapacitáskövetelmények kiszámítása; 
 
 @FOR(OTS(K): PS(K) = @SUM(OT(H): CODE(K,H)*PO(H) ); 
 
 !Kapacitás-feltételek; 
 
 @FOR(OTS(K): PS(K)>=L(K)*(1-Alpha)); 
 @FOR(OTS(K): PS(K)<=U(K)*(1+Beta)); 
 
!Gépekhez csak 1 művelettípus van hozzárendelve; 
 @FOR(OTS(K): 
  @SUM(MACH(M): X(M,K)) <=1); 
 
!Döntési változó megengedhető tartománya; 
 @FOR(ASSIGN(M,K): @BIN(X(M,K)))); 
 
END 

 



C. melléklet 

Jelmagyarázat: 

 

kapacitás felülhasználat (β) 
kapacitáskövetelmény (psk) felső kapacitáskorlát (uk) 
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C.1. melléklet. Az ideális kapacitástartományok és a kapacitás-követelmények 
elhelyezkedése a kapacitáselemzésnél (3.2.2. alfejezethez) 
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17. ábra: Művelettípus-halmazok a kapacitáselemzés eredményeként

  
  alsó kapacitáskorlát (lk) 

ideális kapacitástartomány kapacitás alulhasználat (α) 



C.2. melléklet. A művelettípusok kapacitáskövetelményei (3.3.2. alfejezethez) 
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18. ábra: Művelettípus-halmazok kapacitáskorlátjai egyszerűsítés előtt 
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19. ábra: A művelettípus-halmazok kapacitáskövetelményei a redundáns halmazok elhagyása 
után 
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C.3. melléklet. Az ideális kapacitástartományok és a kapacitás-követelmények 
elhelyezkedése különféle menedzsmentprioritások esetén 
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20. ábra: Művelettípus-halmazok 
szerszámozás költségének minimalizálása esetén 

 

 

21. ábra: Gépek felszerszámozása 
szerszámozás költségének minimalizálása 

esetén
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22. ábra: Művelettípus-halmazok 
gépcsoportosítás maximalizálása esetén 

 

 

23. ábra: Gépek felszerszámozása 
gépcsoportosítás maximalizálása esetén
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24. ábra: Művelettípus-halmazok 
rugalmasság maximalizálása esetén 

 

 

25. ábra: Gépek felszerszámozása 
rugalmasság maximalizálása esetén

 

C.4. melléklet. Az ideális kapacitástartományok és a kapacitás-követelmények 
elhelyezkedése a kapacitás felül és alulhasználatának csökkentése esetén 
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26. ábra: Művelettípus-halmazok kapacitás 
felül és alulhasználatának csökkentése esetén 

 

 

27. ábra: Gépek felszerszámozása 
kapacitás felül és alulhasználatának 

csökkentése esetén
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