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C % Költség-arány (moduláris rendszer / hagyományos rendszer) 

D db Darabszám 

H % Értékesítés során realizált haszonkulcs 

I hét Teljes átfutási idő 

IA hét Alapanyagok beszerzési ideje 

IAmax hét Leghosszabb beszerzési idejű alapanyag beszerzési ideje 

IG hét Gyártás átfutási ideje 

IGmax hét Leghosszabb gyártási idejű tétel átfutási ideje 

IBtrad hét Tradicionális berendezés átfutási ideje 

IBmod hét Moduláris berendezés átfutási ideje 

IK hét Kereskedelmi tételek beszerzési ideje 

IKmax hét Leghosszabb beszerzési idejű tétel átfutási ideje 

Ikonf hét Moduláris berendezés konfigurálási 

IRmod hét Moduláris rendszer kifejlesztési ideje 

IRmodmax hét Moduláris rendszer maximális kifejlesztési ideje 

Isz hét Szerelés átfutási ideje 

ISZmax hét Leghosszabb szerelési idejű tétel átfutási ideje 

Ispec max hét Moduláris berendezés speciális elemeinek maximális átfutási ideje 

IT hét Tervezés átfutási ideje 

ITmax hét Legnagyobb tervezési időigényű elem átfutási ideje 

KA Ft Berendezés alapanyag költsége 

KAmod Ft Moduláris berendezés alapanyag költsége 

KAspec Ft Moduláris berendezés speciális elemeinek alapanyag költsége 

KAtrad Ft Tradicionális berendezés alapanyag költsége 

KGD Ft Berendezés alkatrészgyártási darab-költsége 

KGDmod Ft Moduláris berendezés alkatrészgyártási darab-költsége 

KGDtrad Ft Tradicionális berendezés alkatrészgyártási darab-költsége 

KGE Ft Berendezés alkatrészgyártás-előkészületének költsége 

KGEmod Ft Moduláris berendezés alkatrészgyártás-előkészületének költsége 

KGEtrad Ft Tradicionális berendezés alkatrészgyártás-előkészületének költsége 
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KGspec Ft Moduláris berendezés speciális elemeinek gyártási költsége 

KBép Ft Építőelemekből felépített moduláris berendezés költsége 

KBspec Ft Moduláris berendezés speciális elemeinek költsége 

KBtrad Ft Hagyományos (tradicionális) berendezés összköltsége 

KBmod Ft Moduláris berendezés összköltsége 

KK Ft Berendezés kereskedelmi tételeinek költsége 

KKmod Ft Moduláris berendezés kereskedelmi tételeinek költsége 

KKspec Ft Moduláris berendezés speciális kereskedelmi tételeinek költsége 

KKtrad Ft Tradicionális berendezés kereskedelmi tételeinek költsége 

Kkonf Ft Moduláris berendezés konfigurálási költsége 

KRmod Ft Moduláris rendszer összköltsége 

KSZ Ft Berendezés szerelési költsége 

KSZmod Ft Moduláris berendezés szerelési költsége 

KSZtrad Ft Tradicionális berendezés szerelési költsége 

KT Ft Tervezési költség 

KTspec Ft Moduláris berendezés speciális elemeinek tervezési költsége 

KTmod Ft Moduláris rendszer tervezési (kifejlesztési) költsége 

KTtrad Ft Tradicionális berendezés tervezési költsége 

KP Ft Prototípusok kivitelezési költsége 

KI Ft Moduláris rendszer kezeléséhez szükséges infrastruktúra költsége 

M - Moduláris arányszám 

MA - Anyagköltség moduláris arányszáma 

MG - Gyártási költség moduláris arányszáma 

MSZ - Szerelési költség moduláris arányszáma 

MT - Tervezés moduláris arányszáma 

m % Elvárt megtérülési darabszám 

T % Átfutási idő-arány (moduláris rendszer / hagyományos rendszer) 

Tmod % Moduláris rendszer tervezési aránya 

Ttrad % Tradicionális rendszer tervezési aránya 

 



 
Gotthard Viktor: Moduláris felépítésű gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata 

 
PhD értekezés                                                                                                         17 

1. BEVEZETÉS 

Napjainkban a gépépítési piacon a versenyképesség megtartása és javítása a fejlesztő 

és kivitelező vállalatok hatékonyságán, rugalmasságán és folyamat-képességein mú-

lik. Ezen tényezők minősége döntően a kialakult folyamatokon, kifejlesztett terme-

lés-támogató eszközökön és a vállalati filozófián múlik. Egyedi gépek fejlesztése 

esetén a gépfejlesztő és kivitelező vállalatok két eltérő módszer közül választhatnak. 

Az egyik út a tradicionális géptervezés, amely során minden esetben célirányosan 

megtervezik az éppen adott igények szerinti berendezést. A másik út az, amikor vagy 

meglévő építőkocka-elvű elemcsaládból építkeznek, vagy – meglévő rendszer hiá-

nyában – a saját tervezésű (és folyamatosan bővített) moduláris elemcsaládot fejlesz-

tenek, és ennek elemeiből válogatnak az aktuálisan megoldandó működési funkciók 

szerint. Természetesen számos esetben a kettő kombinációja is előfordulhat, de a 

kulcs minden esetben a kidolgozott berendezések és alegységek konstrukcióinak 

egyértelmű azonosítása, rendszerezett adatbázisban történő tárolása, gyors és egysze-

rű keresése, a különböző időpontokban kidolgozott esetek kombinálhatósága és a 

kidolgozott rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése. A máig kidolgo-

zott elméleti módszerek (módszeres géptervezés, integrált terméktervezés és ezek 

valamennyi kombinációja illetve továbbfejlesztett technikája) és a kialakult számí-

tástechnikai lehetőségek (on-line adatbázis-kezelők, 2D-s szerkesztés és 3D-s mo-

dellépítés, végeselemes elemzés, automatizált optimáló eljárások) rengeteg támoga-

tást és lehetőséget nyújtanak egy intelligens, moduláris alapú számítógépesített ter-

vezés-támogató rendszer kidolgozására. 

1.1. A kutatások jelenlegi állása 

A tömegtermelés igényei szerint, amely napjainkban jelentős részét képezi a termelé-

si tevékenységeknek, megjelentek a piacon a moduláris termékek. Más szavakkal a 

termelő vállalatok egyre nagyobb arányban építik termékeiket szabványosított és 

moduláris elemekből (gondoljunk csak a számítástechnika-iparra) [ShGr94], [Gr98]. 

A szabványosítás itt kétféle lehet, az egyik az általános műszaki szabványos elemek 

alkalmazása, amely független az adott vállalattól, a másik pedig a belső (saját) szab-

ványok kialakítása. Mind a kétféle szabványos elemek alkalmazása elterjedten meg-
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jelenik a gépépítő vállalatok eszköztárában. Figyelemre méltó az egy gyártó által 

nyújtott moduláris rendszerre épülő egyedi termékeket kínáló szolgáltatás is, akár a 

személygépkocsik, akár a mobiltelefonok vagy akár a személyi számítógépek esetén. 

Csak egy példát kiragadva, a személyi számítógép tipizált építőelemekből felépített 

moduláris elvű rendszert alkot, és mára már túlmutat a fejlesztő és gyártó konszerne-

ken, hiszen a piac igényeinek megfelelően olyan részegységeket gyártanak, amelyek 

majdnem tetszőlegesen kombinálhatóak egymással, sőt napjainkra két lényeges tu-

lajdonsága is kialakult. Az egyik jellemző a gyártókon túlmutató szabványos csatla-

kozó-felület és kombinálhatóság. Felépíthető például olyan személyi számítógép, 

amelynek akár minden moduláris eleme más gyártótól származik, sőt akár olyan 

azonos funkciójú elemekkel is rendelkezik, amelyek mind eltérő gyártó termékei 

(például más-más gyártók memória-egységei párhuzamosan csatlakoztathatóak egy 

szintén más gyártó által kivitelezett alaplaphoz). A másik jellemző, hogy egy kisebb 

szakmai önfejlesztés után akár egy felhasználó képes saját magának összeállítani az 

igényeinek megfelelő berendezést.  

Több számítógép-fejlesztő és forgalmazó vállalat kínálja, hogy igény szerinti ele-

mekből felépített, egyedileg konfigurált személyi számítógépet kivitelez – amely ki-

tűnően példázza, hogy miként lehet egy összetett terméket a modularitás elvét al-

kalmazva, egyéni igényeknek megfelelően előállítani. A fogyasztók telefonon be-

mondják, vagy levélben leírják, hogy milyen számítógépet akarnak. Közölhetik a 

gyártóval, hogy milyen legyen a gép külseje, mekkora legyen a monitor, milyen 

gyors legyen a mikroprocesszor, mekkora kapacitású merevlemezt óhajtanak, és mi-

lyen szoftverekkel kívánják magukat felszerelni. A lehetséges kombinációk száma 

meghökkentő – csak az asztali számítógép-modellek esetén – közel 16 millió (!). Az 

egyik ilyen számítógép-forgalmazó vállalat csak a rendelés beérkezése után kezdi a 

számítógépet összeszerelni, s azután a készterméket néhány nap múlva közvetlenül a 

megrendelő lakására vagy irodájába szállítja [KoSz01]. 

Az általános fejlődési irány alól a szolgáltatási szektor vállalatai sem vonhatják ki 

magukat: a modularitás előnyei különösen szembeszökőek olyan cégek esetében, 

amelyeknek szinte kizárólag ez a versenyelőnyük. A McDonald’s szolgáltatja a leg-

jobb példát arra, hogy miként nyújtható tömegméretekben magas színvonalú szolgál-

tatás a termékek és megoldások uniformizálása és sajátos modularizálása révén – 

igencsak iskolázatlan munkaerő alkalmazása mellett. A McDonald’s a világ bármely 

országában uniformizált minőséget és választékot képes nyújtani, amelyből ki-ki ét-
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vágyának és pénztárcájának megfelelő komplett ebédet, uzsonnát vagy vacsorát ál-

líthat össze [KoSz01]. 

A moduláris termékek készítése a modulárisan összekapcsolható gyártástechnológi-

ai lépésekhez vezetett [CFK90]. Erre jó példa az SMT-módszer, azaz a felületszerelé-

si technológia, amely uniformizált, moduláris felületszerelt elektromos áramköri 

elemekkel váltotta ki a korábbi nyomtatott huzalozású lemezt, és tette ezzel lehetővé 

a lényegesen gyorsabb, precízebb – ennél fogva gazdaságosabb termelést [Mc96], 

[VaLe94]. A moduláris gyártástechnológiai lépések pedig mintegy indikálták az 

azokat realizáló berendezések moduláris felépítését [RoBo97]. Így a termelő beren-

dezések esetén több irányból is a moduláris szerkezeti felépítés felé történő elmozdu-

lás vált kézenfekvővé (1. ábra) [Ge99], [We98]. 

 

Tömeggyártás 
igényei 

 

Moduláris 
termékek 

Moduláris 
technológiai 

lépések 

Moduláris 
felépítésű 

gépek 

 

1. ábra. Moduláris felépítésű gépek fejlesztése 

A flexibilis alkalmazások egyik legfontosabb kritériuma a modulok tipizált csatlako-

zásainak megfelelő kialakítása. Csak így leszünk képesek biztosítani a variációk kor-

látlanságát, amely a lehetséges esetek számát növeli [Kr63]. A flexibilitás azért is 

nagyon fontos, mivel a piaci igények (így a termékek is) folyamatosan változnak, 

emiatt szükséges a termékek nagyon gyors és egyszerű átalakításának biztosítása 

[Has05]. Ráadásul napjainkban a gyártósorok különböző termék-verziók közötti 

gyors átállítása is valós és gyakori igény – amelyet a moduláris felépítés szintén 

nagymértékben támogat [SiSu04].  

Lényeges továbbá megemlítenem, hogy a korábbi klasszikus géptervezés és kivitele-

zés jelentősen elmozdult az elemekből építkezés irányába. Korábban számos gép-

gyártó vállalat magának kivitelezett olyan gépegységeket (pl. hajtómű vagy megfo-

gó-egység), amelyeket ma már kész, kereskedelmi forgalomban kapható tételként 

vásárol meg és épít be, teszi ezt már csak gazdasági megfontolásból is, hiszen az 

ilyen előre-gyártott elemeket termelő vállalatok rendkívül széles választékban kínál-
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ják termékeiket, ráadásul olyan áron, hogy egyszerűen nem éri meg a kifejlesztésével 

és kivitelezésével foglalkozni [UlEl05]. Természetesen továbbra is vannak olyan 

speciális gépelemek, géprészek, amelyeket a gépgyártó vállalatok maguk fejleszte-

nek és kiviteleznek, ám kétségtelenül lecsökkent ezek aránya a készen megvásárolt 

elemekhez képest. Mindez egy más jellegű megközelítés, a gépelemek klasszikus 

fejlesztése és kivitelezése helyett a készen megkapható elemekből történő építkezés 

elterjedéséhez vezetett.  

Mindezek alapján egyértelműen kimondható, hogy nagy létjogosultsága van a modu-

láris rendszereknek. Egyedi tervezésre vannak kidolgozott módszerek és eszközök, 

ám egyedi gyártósorok és berendezések moduláris fejlesztésére nincs részletesen ki-

dolgozott és igazoltan működő módszertan. Léteznek a kereskedelemben tipizált 

gépépítő elemek, amelyek segítségével akár fel is építhető egy egyedi berendezés, 

ám célgépek és egyedi gyártósorok esetén ezek alkalmazása indokolatlanul (és meg-

fizethetetlenül) megnöveli a költségeket.  

Napjainkig több tervezési elmélet és megoldás került kidolgozásra, ám ez idáig nem 

történt meg az egyedi berendezések tervezését és kivitelezését támogató moduláris 

elven alapuló módszertan és eszköztár kifejlesztése. A gépcsaládok és az egyedi gép-

csoportok fejlesztése esetén jelenleg nincs olyan kifejlesztett eszköz-rendszer, amely 

a moduláris felépítésű rendszerek tervezését napjaink számítástechnikai lehetőségei-

vel együtt kombinálva lehetővé tenné, majd hatékonyan támogatná a kifejlesztett 

moduláris rendszer alkalmazását.  

1.2. Célkitűzés 

Kutatásaimhoz elengedhetetlen volt a napjainkig kidolgozott eszközök és módszerek 

részletes áttanulmányozása. Mindezek közül a leglényegesebb a módszeres gépter-

vezés, az integrált terméktervezés, a rugalmas gyártórendszerek, az alkatrész-

tipizálás, a moduláris szerkezetű szerszámgépek, az építőszekrény-elv, a folyamatop-

timálási módszerek, az intelligens megoldó-eljárások, a számítógéppel támogatott 

tervezés és a célirányos fejlesztési technikák (DfX) áttekintése. Ezután következett a 

moduláris fejlesztés során alkalmazható ez idáig kidolgozott elemek kiemelése, kom-

binálása és esetleges továbbfejlesztése. Amint az elméleti és módszertani alapokat 

összegyűjtöttem és a végleges fejlesztési folyamatot kialakítottam, lényeges mind-

ezek gyakorlati példán történő bemutatása és igazolása. Szintén fontos a számítógé-
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pes tervezés-támogató eszközök hasonlóan történő összegyűjtése, majd egy saját 

adatbázis-alapú tervezőprogram kifejlesztése a moduláris gépcsalád elemeinek rend-

szerezett tárolásának, az éppen szükséges moduláris elemek intelligens keresésének 

és optimalizált kombinálásának támogatása céljából. 

Összefoglalva tehát a kutatásom célja egy olyan eszköz- és módszertan kidolgozása 

volt, amely egyszerűen és gyorsan teszi lehetővé egyedi gyártósorok és azok egysé-

geinek moduláris építőelemekből történő vario-generatív összeválogatását, majd az 

elemek kombinációi által az adott piaci igények kielégítéséhez szükséges, költség és 

átfutási idő alapján optimalizált megoldás automatizált generálását.   

A kitűzött célok megvalósításához szükséges a tervezéstudomány, a tervezésmód-

szertan és a módszeres géptervezés eredményeinek és módszereinek áttekintése, 

amelyeket a dolgozat második fejezetében tárgyalok, míg a harmadik fejezetben az 

integrált terméktervezés eszközeit és módszertanát ismertetem. A negyedik fejezet-

ben az építőszekrény-elv alapjait valamint a moduláris rendszerek kialakulását és jel-

lemzőit vizsgálom, az ötödik fejezetben pedig a gyártórendszerek és szerszámgépek 

elemeit és szerkezetét foglalom össze, ezzel lezárva a létező technikák és módszer-

tanok áttekintését. A hatodik fejezettel kezdődik a saját kutatómunkám és az elért 

eredményeim áttekintése. A hatodik fejezetben a kutatásom fókuszában álló modulá-

ris rendszerekhez általam felállított modelleket ismertetem, a hetedik fejezetben pe-

dig a korábban megvalósított gépek tervezési folyamatának és szerkezeti felépítésé-

nek feldolgozása alapján kidolgozott moduláris felépítésű gépcsalád fejlesztési lépé-

seit illetve a fejlesztéshez kidolgozott eszközöket mutatom be. A nyolcadik fejezetben 

a kidolgozott moduláris rendszert mutatom be, kezdve a kifejlesztett gépcsalád is-

mertetésével, majd folytatva a moduláris tervező program (MTP), azaz a rendszer 

kezeléséhez kifejlesztett cél-szoftver bemutatásával. A kilencedik fejezetben a modu-

láris rendszerek költség- és időigényét elemzem, a tizedik fejezetben pedig áttekin-

tem az elért eredményeimet, bemutatom a kivitelezett moduláris berendezéseket és 

kitérek a kutatásommal kapcsolatos továbblépési lehetőségek ismertetésére is. A ti-

zenegyedik fejezet a magyar nyelvű összefoglalót, a tizenkettedik fejezet a tudomá-

nyos eredményeim tézisszerű összefoglalását, míg a tizenharmadik fejezet az angol 

nyelvű összefoglalót tartalmazza. Végül a tizennegyedik fejezetben kapott helyet az 

irodalomjegyzék, a tizenötödik fejezet pedig a dolgozatom mellékleteit tartalmazza.  
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2. GÉPTERVEZÉSI MÓDSZEREK 

Ebben a fejezetben a napjainkig elsősorban az európai gyakorlatban elterjedt és ki-

forrottnak tekinthető géptervezési alapelveket és módszereket tekintem át.  Korunk 

felgyorsult fejlődési ütemének megfelelően természetesen a géptervezés módszertana 

is jelentősen megváltozott és számos eltérő út alakult ki, amelyek mindegyike ugyan-

arra a néhány tervezési iskolára vezethető vissza. 

A módszeres géptervezés során általánosan alkalmazható munkamódszerek különbö-

ző tudományterületekről származnak, alapjuk általában interdiszciplináris. A mód-

szeres eljárások alkalmazása során az alábbi feltételeket kell kielégíteni: ösztönzés, 

határfelületek feltárása, előítéletek feloldása, változatok keresése és végül a döntések 

meghozása [PaBe81]. A feladatok megoldásához cselekvési ösztönzés, azaz a moti-

váció megteremtése szükséges. A határfelületek feltárása gyakorlatilag a perem- és 

kezdeti feltételek megadása. Az előítéletek feloldása a széleskörű megoldáskeresés 

alapja, míg a változatok keresése olyan megoldások feltárását szorgalmazza, amely-

ből kiválasztható a legkedvezőbb. A döntések nagyon lényegesek az objektív értéke-

lés megkönnyítéséhez, továbbá döntések nélkül nincs előrelépés. Az általános mun-

kamódszer független az iparágtól és nem kíván különleges szakmai ismereteket  

2.1. Tervezési iskolák 

A konstrukciós fejlesztés és a terméktervezés támogatására számos módszertant dol-

goztak ki, amelyek eltérése döntően a megközelítési módozatok és a kidolgozás alap-

jául szolgáló szakterületek különbözőségéből ered. A gyakorlatban a számos elmélet 

közül azok az elvek terjedtek el, amelyek eltérő műszaki területek tervezésére alkal-

mazhatóak, leképezik és támogatják a konstruktőr gondolkodásmódját és gyakorlat-

orientáltak [Bu89]. Mindezek alapján a kidolgozott elméletek két csoportra osztható-

ak. Az egyik csoport a leíró (deszkriptív) elméletek, amelyek nem írják elő egyértel-

műen a tervezési folyamat menetét, inkább csupán kidolgozott módszertani lépések-

kel és irányelvekkel segítik a tervező munkáját. A másik csoport az előíró 

(preszkriptív) elméletek, amelyek egyértelműen előírják és megkötik a tervezési fo-

lyamat lépései során teljesítendő feladatokat [Ri07].  
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2.1.1. A leíró tervezési elméletek 

A leíró modellek legfőbb jellemzője, hogy nem írják elő pontosan az elvégzendő te-

vékenységeket, hanem a tervezés során alkalmazandó eljárásokra és módszerekre 

helyezik a hangsúlyt. Az alkalmazott módszerektől függően a leíró tervezési elméle-

tek tovább csoportosíthatóak intuitív és diszkurzív tervezési elméletekre.  

2.1.1.1. Intuitív tervezési módszer 

Az intuitív gondolkodás folyamata teljes mértékben az ötleteken alapul, amelynek 

során a felismerés hirtelen tudatossággá válik, azonban csak kis mértékben befolyá-

solható és utánozható. Az intuitív módszerek asszociációra épülve ösztönzik az új 

ötletek kidolgozását és alapvetően a gondolatok átrendezését segítő technikák alkal-

mazása által éri el. Ezek közé tartoznak a csoportos alkotó módszerek, köztük a 

klasszikus brainstorming-módszer is [Eh95]. Az intuitív munkamódszer során a fej-

lesztő bonyolult összefüggésekkel és törvényszerűségekkel foglalkozik, amelyekkel 

ez idáig és ezután is számos jó megoldás született és születik majd. Ám az intuitív 

tevékenység jelentős hátrányokat is hordoz, mivel igazi ötlet ritkán születik a kívánt 

időpontban, hiszen nem kényszeríthető ki. Ezen túl az eredmény jelentősen függ a 

fejlesztő tehetségétől és tapasztalatától, más szóval nagy az esélye annak, hogy a 

megoldások csupán az adott fejlesztő látókörén belül jelennek meg [PaBe81]. Az 

intuitív módszerek alkalmazása leginkább a tervezés koncepcióképzési fázisában ter-

jedt el, ehhez Altschuller például a korábbi szabadalmak és műszaki megoldások 

elemzését javasolja, a módszer manapság TRIZ néven ismert [Al84].  Kidolgozásra 

került továbbá a természetes evolúció analógiájára épülő autogenetikus tervezésel-

mélet, amely a tervezéselméletek és a számítógépes technikák keresztezése által a 

régebbi megoldások megkeresésével, átvételével (replikáció) és az új igényeknek 

megfelelő átalakításával nyújt számos előnyt [BeVa94]. A TRIZ filozófia és az 

autogenetikus tervezéselmélet evolúciós gondolkodásmódjának integrálása vezetett 

az ellentmondás-orientált tervezési módszer kidolgozásához [LiHi93].  

Összefoglalva kimondható, hogy az intuitív módszer alapvetően a megszerzett ta-

pasztalatra és szakismeretre építve az egyének kreativitására és intuíciójára helyezi 

a hangsúlyt. 
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2.1.1.2.Diszkurzív tervezési módszer 

A diszkurzív tervezési iskolák alapvetően törvényszerűségekre, következtetésekre és 

logikai kapcsolatokra épülnek. Elsőként Rodenacker dolgozta ki a funkcióstruktúrán 

alapuló elméletet [Ro91]. Andreassen olyan részfolyamatokat és segédeszközöket 

dolgozott ki, amelyek a vevői igények részletes feltárásán alapuló követelményjegy-

zék és funkcióstruktúra pontosabb kidolgozását tették lehetővé [An91]. Ezt követte a 

módszertani, személyi és információs integrációval kibővített és továbbfejlesztett 

integrált terméktervezés [Eh95]. Kifejlesztésre került a morfológiai mátrix, amely az 

egyes funkciókra több megoldási lehetőség kidolgozását szorgalmazza, majd az így 

kidolgozott javaslatokat kombinálja egymással [Zw89]. A diszkurzív módszerek al-

kalmazása során tehát olyan tudatos folyamatot kell végigjárni, amelyben lépésről 

lépésre haladva lehet eljutni az adott probléma megoldásának kidolgozásához. Ennek 

során a tervező tudatosan végigmegy az egyes előírt munkalépések mentén, amelyek 

megtárgyalhatóak és befolyásolhatóak, az egyes megoldásokat pedig általában anali-

zálni, variálni és kombinálni kell. A fejlesztő e módszer esetén csak nagyon ritkán lát 

hozzá azonnal a feladat megoldásához, ehelyett a komplex feladatot először jól átte-

kinthető részfeladatokra bontja, majd azokat könnyen és gyorsan megoldja 

[ToYo88]. A diszkurzív módszerekhez kapcsolódóan kidolgozásra kerültek rend-

szerszemléletű megközelítéssel bíró absztrakt módszerek is. Bár ezek gyakorlati al-

kalmazására még nem került sor, mindenképpen érdemes ezeket röviden áttekinte-

nünk. Ezen módszerek egyike az axiomatikus tervezéselmélet [LeSu94], [Su99], 

amely a tervezési folyamat bizonyos szintű automatizáltságát célozza meg, alkalma-

zása során pedig a tervezés környezetét részterületekre bontja, majd azok kapcsolata-

it adja meg a tervezés axiómáinak megfelelően [Pu90]. Az emberi intelligencia szer-

kezeti modelljére épülő általános tervezéselmélet pedig rögzített megoldások alapján 

próbál az új tervezési feladatnak megfelelő analógiákat keresni, majd az új igények-

nek megfelelően alkalmazni [Yo89], [To98].   

Lényeges kiemelni, hogy az intuitív és a diszkurzív módszerek nem egymás ellentétei, 

sőt a tapasztalatok szerint az intuíciót a diszkurzív munka ösztönzi [PaBe99]. Komp-

lex feladatok megoldása során az elsődleges cél mindig a részfeladatok lépésről-

lépésre történő megoldása, miközben nem kizárt az egyedi problémák intuitív meg-

oldási módja.  
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2.1.2. Előíró tervezési elméletek 

Az előíró (preszkriptív) tervezési folyamat modellek gyakorlati tapasztalatokon ala-

puló formázáson és rendszerszemléletű megközelítésen alapulnak [Ul92], [PaBe81], 

[Ro89]. Ezen modellek esetén a folyamat három egymást követő lépése az elemzés–

megbeszélés–következtetés, amelyek egzakt lefolytatásához rendszerezettség szük-

séges. Az elsők között Wögerbauer foglalta össze az ehhez szükséges eszközöket és 

lépéseket, megteremtve ezzel a módszeres géptervezés alapjait [Wö43]. Koller és 

Hansen a tervezéselméletek kidolgozása során három alapvető fázisra bontotta a ter-

vezési folyamat kezdetét: feladat pontosítás–koncepcióképzés–kialakítás, amelyeket 

az értékelés–kiválasztás–javítás és ezek iterációja követett [Ko85], [Han65]. Később 

Rodenacker a tervezési lépések és megoldási eszközök között végbemenő folyama-

tok tagoltabb leírását segítő módszert dolgozott ki, az anyag–energia–információ fo-

lyamának elemzését, ez azonban a túlzott részletessége miatt csak akkor igazán 

szükséges, amikor valóban egy új folyamat vagy konstrukció kifejlesztése a cél. 

A mindennapi mérnöki feladatok hatékony elvégzéséhez többek között Roth dolgo-

zott ki szisztematikusan strukturált, tervezői katalógusokon alapuló, így algoritmi-

zálható tervezéselméletet [Ro89]. Pahl-Beitz olyan tervezési folyamatot dolgozott ki, 

amely megalapozottsága mellett egyben rugalmasan követi a tervezői gyakorlatot, a 

tervezést négy szakaszra osztva: feladat tisztázása–koncepcióképzés–megtervezés–

kidolgozás [PaBe81]. A VDI 2221 pedig olyan elméletet ismertetett, amely a termék 

komplexitásától függetlenül alkalmazható, így nemcsak a termék, hanem annak rész-

egységei, sőt azok alkatrészeinek tervezésére is alkalmazható [VDI86].  

Folyamatterv lépései Kitől szárma-
zik? I II III IV 

Roth Feladatmegfo-
galmazási fázis 

Funkcionális 
fázis 

Kialakítási 
fázis (for-

mai) 

Kialakítási 
fázis (gyártá-

si) 

Pahl / Beitz Feladatpontosí-
tás 

Koncepciókép-
zés Megtervezés Kidolgozás 

VDI 2222/1 Koncepcióképzés Megtervezés Kidolgozás 

Koller Feladat- 
pontostás 

Funkció-  
szintézis 

Minőségi 
szintézis 

Mennyiségi 
szintézis 

Rodenacker Hatáskapcso-
lat-elemzés Funkció Hatáshely 

I. táblázat. A legfontosabb kidolgozott konstrukciós folyamattervek 
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Mindent összevetve, a géptervezés irodalmában számos eltérő a tervezési folyamat-

tervre vonatkozó irányelv található. Ezek különbözőségének hátterében az eltérő 

szempontból történő megközelítés rejlik. A kidolgozott elvek egyik legáttekinthetőbb 

jellemzését Roth készítette el [Ro89]. Ennek az összefoglalása látható az I. táblázat-

ban. A táblázat részletesebb kifejtését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az ismert folyamattervek leglényegesebb eltérése a megközelítés módja. Közös 

azonban, hogy minden esetben részproblémákra bontják a komplex problémát, majd 

külön-külön megoldják azokat. A megoldás módjában is azonos az alapelv: egyik 

fázis esetén sem hagyatkozhatunk soha kizárólag egy megoldásra, hanem minden 

esetben meg kell próbálni az ismert feladat megoldására alkalmas valamennyi válto-

zat feltárását, majd azok közül a legkedvezőbb(ek) kiválasztását. 

2.2. Meglévő elemek és megoldások alkalmazása  

A gépfejlesztés során elsődleges cél minden esetben az adott műszaki igényeknek 

megfelelő berendezés megtervezése majd kivitelezése. Az idő előrehaladtával kézen-

fekvő az elkészült megoldási változatok újbóli felhasználása, vagyis: „amit már kita-

láltak és működik, használjuk fel”. A tervezés nem minden esetben új létrehozását 

jelenti, sokkal logikusabb a korábbi hasonló esetek közül a legmegfelelőbbet kivá-

lasztani, a tapasztalt gyenge pontjait áttervezni, az eltérések miatt módosítani és ki-

egészíteni, azaz a megváltozott követelményekhez és peremfeltételekhez illeszteni. 

Az így létrejött új megoldás a későbbiekben szintén újra felhasználható lesz. A meg-

lévő konstrukciók alkalmazásának alapvetően két eltérő módja van: az esetalapú ter-

vezés és a moduláris elemekből álló elem-rendszer kifejlesztése, majd az elemek meg-

felelő kombinációjából történő építkezés.  

Az esetalapú géptervezés alapelve a korábban kifejlesztett és kivitelezett meglévő 

esetek (berendezés-felépítések) ismételt alkalmazása a konstrukció aktuális piaci 

igényekhez alakításával [Te62]. Ez esetben minden új piaci igény esetén először meg 

kell keresni a már meglévő megoldások közül a leghasonlóbbat, majd át kell hidalni 

a meglévő és a kialakítandó konstrukció közötti eltéréseket.   

A második módszer a moduláris felépítési elv alkalmazása. Ennek leglényegesebb 

lépése egy saját szabványosított elemekből álló gépcsalád fejlesztése, majd az ele-

meknek a konstrukciós alapelvek szerinti kombinálása. A cél az igényeket legjobban 

kielégítő kombináció képezése, amely ideális esetben csupán a meglévő moduláris 



 
Gotthard Viktor: Moduláris felépítésű gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata 

 
PhD értekezés                                                                                                         27 

elemekkel megvalósítható. A tapasztalat azonban ezzel szemben az, hogy bármilyen 

egyedi igénynek csak egy bizonyos része fedhető le a moduláris elemkészlettel, a 

fennmaradó részt az aktuális speciális igények szerinti egyedi konstrukcióval kell 

megoldani.  

Az esetalapú módszernek elsősorban hasonló funkciójú berendezések eseti tervezése 

esetén van létjogosultsága, míg a moduláris módszer hasonló és eltérő funkciójú be-

rendezések sorozatos tervezése és kivitelezése esetén egyaránt alkalmazható. Valós 

ipari körülmények között tisztán egyik módszer sem található meg. Az esetalapú 

géptervezés esetén mindig vannak ismételt elemek, ilyenek például a szabványos ke-

reskedelmi forgalomban kapható tételek (pl. csapágy, hajtómű, motor, kötőelem…). 

Ugyanakkor a moduláris elv alkalmazása során is mindig lesz olyan aktuális igény, 

amely kizárólag egyedi megoldással elégíthető ki. Jól látható, hogy a két módszer 

gyakorlatilag mindig valamilyen szinten kombináltan jelenik meg. A kérdés csupán a 

kombináció esetén a módszerek szükséges arányának meghatározási módja. Ez az 

arány egyértelműen az adott igényektől, a vevői elvárásoktól és a piaci körülmények-

től függ.  

3. TERMÉKTERVEZÉS ÉS -FEJLESZTÉS 

A piaci és vállalati helyzetelemzés, valamint a vállalati célkitűzések meghatározása a 

sikeres terméktervezés legfontosabb kezdeti tevékenységei közé tartozik [Hai97]. A 

helyzetelemzés elsősorban a forgalomra és a bevételekre terjed ki. Nagyon fontos a 

bevételek területén mutatkozó hiányosságok felismerése és megelőző intézkedések 

foganatosítása. Terméktervezés szempontjából egyaránt fontos a külső információk 

analízise, valamint a belső adottságok feltérképezése [PaBe81].  

Az élesedő nemzetközi piaci verseny, a gyorsuló műszaki, technológiai fejlődés és a 

növekvő vásárlói követelmények hatására a vállalatok számára döntő tényezővé vált 

az új, piackonform termékek kifejlesztése [Ul95]. Az újszerűség, a műszaki funkció-

teljesítés, a költség- és minőségi szempontok mellett a folyamatosan változó környe-

zetben egyre nagyobb szerepet játszik az idő és a költségek. A termékfejlesztés és 

terméktervezés területén jelentkező problémák megoldása, a fejlesztési folyamat ha-

tékonyságának és eredményességének a javítása egy sok szempontú, interdiszcipliná-

ris, integrált megközelítési módot igényel (2. ábra) [Be04]. 
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Innováció          Projekt    Tudás 
menedzsment          menedzsment   menedzsment 
 
Tervezéselmélet       Információ   Minőség 
és módszertan           menedzsment   menedzsment 
 
Költség           Kockázat   Terméktervezés 
menedzsment           menedzsment   és fejlesztés 

 

2. ábra. A termékfejlesztés integrált koncepciója [Be04] 

Napjainkban a versenyképes termékek fejlesztésének egyik legnagyobb problémája 

és kihívása az újszerűség folyamatos biztosítása. A vállalatok közel 50%-a saját be-

vallása szerint a termékeiben nem tud lényeges műszaki újdonságot nyújtani, kevés 

innovatív ötlettel és termékkel rendelkezik. Ezen a helyzeten csak ront, ha a termék 

késve kerül a piacra, vagy ha a tervezettnél lényegesen több költség-ráfordítást igé-

nyel. Az új ötletek és az innováció gyors és hatékony megvalósítása szempontjából a 

termék életpálya-menedzsment (PLM) nagy jelentőségű. Termék életpálya-

menedzsment alatt nemcsak a CAD és PDM rendszerek mechanikus alkalmazását 

kell érteni, hanem a termékfejlesztésnek a technológiát, a folyamatot és a mérnökö-

ket magában foglaló integrált eljárásmódját [Hai97]. A tervezési filozófiák és mód-

szerek vizsgálata alapján kijelenthető, hogy a termékfejlesztési folyamat javítása ér-

dekében egy korszerű integrált tervező rendszernek három alapvető funkciót kell tel-

jesítenie. Az első a megbízható digitális modell létrehozása (create), a második a 

termék-előállítási folyamat funkcionális területei együttműködésének biztosítása 

(collaborate), a harmadik pedig a termékadatok és fejlesztési folyamatok vezérlése a 

teljes termékéletpálya során (control) [Kl93]. 

A termékfejlesztő vállalatok a komoly marketing-tevékenységek és benchmarking-

elemzések eredményeképpen jó közelítéssel meg tudják határozni az adott termékkel 

kapcsolatos piaci igényeket, ez alapján pedig minőségileg és mennyiségileg meg tud-

ják határozni azokat a tulajdonságokat, amelyekkel rendelkeznie kell az adott ter-

méknek ahhoz, hogy kedvező fogadtatásra találjon a potenciális vásárlók körében. 

Azonban komoly problémát okoz a termék koncepcionális megtervezése során a jel-

lemzők befolyásolása annak érdekében, hogy az igényekhez lehetőleg a legközelebb 

álló termék-variációkat hozzuk létre. Ez egy többlépcsős iterációs folyamat, amely-
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nek egyik eszköze lehet a komponens alapú „design structure matrix” (DSM), amely 

az adott termék szerkezeti elemeinek kapcsolatát írja le a geometria, energia, infor-

mációáramlás és anyagáramlás figyelembevételével [Ri07]. A célszerűen kialakított 

DSM aktuálisan lényeges tulajdonságok szerinti optimalizálásával kaphatjuk meg az 

adott termékstruktúra ideális koncepcióját. A termékszerkezet-koncepció másik le-

hetséges optimálási módszere a konfigurációs- és összeférhetőségi mátrixok kialakí-

tása. Ebben az esetben először ki kell alakítani két úgynevezett összeférhetőségi mát-

rixot. Az egyik esetben a vevői igényeket kell szembe állítani a termékjellemzőkkel, 

a másik esetben pedig a termelés műszaki és gazdaságossági szempontjait. Ezután a 

két mátrix célszerű „összefésülésével” megkapható az a konfigurációs mátrix, amely 

megadja annak a termékszerkezet-koncepciónak a főbb jellemzőit, amely az adott 

feltételek mellett a lehető legnagyobb mértékben felel meg mind a vevői, mind a 

termelési oldalról támasztott elvárásoknak – mindezt a kétoldali elvárások prioritása-

inak figyelembevételével [Za06]. A termékszerkezet részletes kidolgozása pedig a 

kialakult koncepció szerint a már ismert lépések alapján egyszerűen megoldható.    

Meg kell még említenem Erixon kutatásait, aki a moduláris felépítésű termékek fej-

lesztésének módszerét és eljárását dolgozta ki [Er94], [Er98]. Erixon módszerének 

alapja a moduláris funkció-kibontás (MFD), amely öt lépésben vezet el a felmerült 

igényektől a megfelelően kialakított moduláris termékig. A módszer részeként kidol-

gozásra került a moduláris terméktervezést támogató értékelési módszer is [Er93]. 

Az MFD nem helyettesíti a korábban Boothroyd és Dewhurst által kidolgozott szere-

lés szempontjából helyes terméktervezés (PDA) módszerét [BoDe87], inkább kiegé-

szíti és csökkenti annak hiányosságait.  

4. MODULÁRIS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

A moduláris rendszerek felépítésének, kialakulásának és fejlődésének több lényeges 

állomása volt a technika fejlődése során. A leglényegesebbek ezek közül a gyárt-

mánysorozatok kifejlesztése, az építőszekrény-elv kialakulása, az alkatrész-tipizálás 

és a csoporttechnológiák. Fontos továbbá a moduláris rendszerek kialakításának 

alapelvei közül a szabványosítás és a flexibilitás áttekintése. 
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4.1. Gyártmánysorozatok 

A tervezés és gyártás racionalizálásának egyik igen hatékony eszköze a gyártmányso-

rozatok kifejlesztése. A gyártmánysorozatok kifejleszthetőek egy előzetes koncepció 

szerint, vagy a már meglévő gyártmányból, még abban az esetben is, ha az eredetileg 

egy egyedi feladat megoldása volt [PaBe81]. A sorozattervezés alapelve az, hogy a 

kidolgozandó gyártmánysorozat (berendezés, részegység vagy akár alkatrész) egyik 

tagjából kiindulva adott törvényszerűségek alapján származtathatóak a sorozat többi 

tagjai. A kiindulásul választott elemhez tartozik az alapterv, a továbbiakhoz pedig a 

származtatott terv. Gyártmánysorozatok kialakításánál a modelltechnikában is ismert 

és sikeresen alkalmazott törvényszerűségeket kell alkalmazni: hasonlósági törvé-

nyek, szabványos számok és szabványos számsorok. A modelltechnikával szemben 

azonban sorozattervezés esetén azonos szerkezeti anyagból és azonos technológia 

alkalmazásával kell elérni az elvárt funkció-változat ismételt megoldását. A gyárt-

mánysorozatok értékelése a II. táblázatban látható. 

 GYÁRTÓ VEVŐ 

E
 L
Ő

N
Y

 

A több alkalmazási területre kiterjedő 
konstrukciós munkát csak egyszer kell 
elvégezni. 
A meghatározott sorozatnagyságok 
gyártása ismétlődik, ezáltal gazdaságo-
sabb. 
Kiváló minőség érhető el.  

Kedvező ár. 
Jó minőségű termék. 
Rövid szállítási idő.  
Problémamentes tartalékalkatrész-
beszerzés és -utánpótlás.  
 

K
O

R
L

Á
T

  
Korlátozott, nem mindig optimális üzemi tulajdonságokkal rendelkező méret-
választék. 
 

II. táblázat. Gyártmánysorozatok értékelése 

Gyártmánysorozaton tehát olyan műszaki alkotásokat értünk, amelyek ugyanazt a 

funkciót ugyanolyan megoldással, több méretlépcsőben a lehetőségek szerint azonos 

gyártási eljárással készítve széles alkalmazási területen teljesítik. Amennyiben ezen-

kívül a sorozat egyes tagjainak más funkciókat is teljesíteniük kell, akkor építőszek-

rény-rendszer fejlesztése szükséges.  
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4.2. Az építőszekrény-rendszer 

Az „építőszekrény-rendszer” napjainkra a műszaki élet minden területén megtalálha-

tó, ezért érdemes röviden áttekinteni a kialakulását és elterjedését. Az építőszekrény-

elv (vagy építőkocka-elv) az építőelemekből álló gyermekjátékoktól származik, ame-

lyek számos eltérő jellemzőjű és típusú építőelemből állnak. Az építőelemekből 

számtalan kombináció állítható össze, amely azután tetszés szerint szétszedhető, 

majd ismét összeállítható [Kr63]. 

4.2.1. Az építőszekrény-rendszer alapelve 

Az építőszekrény-rendszer egyes építőelemei egymás között cserélhetőek, amelynek 

az azonos illeszkedési felület teremti meg a lehetőségét. Az építőszekrény-elv a ter-

mészetben is megtalálható, gondoljunk csak az anyagok elemi részeire (elektron, 

proton, neutron és atom), amelyek az ismert kémiai elemeket különböző kombináció 

szerinti kapcsolódásukkal hozzák létre. Az építőszekrény-elv gyakorlati alkalmazá-

sának feltétele az volt, hogy az adott kor képes legyen csereszabatos elemek előállí-

tására, ilyenek voltak az égetett vagy égetetlen téglák – gondoljunk csak a korábbi 

piramisok vagy akár inka templomok szerkezeti elemeire, amelyek építőelemei még 

nem voltak sem egyformák, sem cserélhetőek, azaz nem voltak csereszabatosak. 

4.2.2. Az építőszekrények és építőelemek jellemzői 

Az építőelemek az építőszekrények alegységei, a gépipar területén az építőszekrény 

egy gépegységet jelent, míg az építőelem egy gépalkatrészt. Az építőelemek egymás-

sal összeilleszthetők, szétszedhetők és felcserélhetők – ennek érdekében az illeszke-

dési felületnek az építőelem-családon belül azonos kialakításúnak (szabványosított-

nak) kell lennie [Tr64]. Az illeszkedéseknél sokszor segéd-építőelemekre van szük-

ség, ilyenek például a csavarkötés, hegesztés, szegecselés és egyéb illesztési módsze-

rek alkalmazása. Megkülönböztetünk továbbá egyenértékű és különleges építőele-

meket. Az egyenértékű építőelemek egymás között tetszőlegesen felcserélhetőek, 

alkalmazási lehetőségeik a kombinatorika szabályai szerint előre meghatározhatóak. 

A különleges építőelemek a lehetséges kombináción túl további speciális járulékos 

tulajdonságot is hordoznak. Lényeges tulajdonsága az építőegység-rendszereknek, 

hogy nem csupán az építőelemek, hanem akár kialakított építőegységek is felhasz-
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nálhatóak, így akár előre kialakíthatjuk a gyakrabban előforduló részkombinációkat, 

majd szükség esetén gyorsan „elővehetjük” azokat.  

Az építőszekrény-rendszer alkalmazásához tehát célszerűen rendelkeznünk kell egy 

meglévő építőszekrényekből és építőelemekből álló cserélhető elemkészlettel. Azaz 

tulajdonképpen olyan szabványosított elemekből álló rendszert kell kiépítsünk, 

amely alkalmazásával képesek leszünk egy meghatározott alkalmazási terület igé-

nyeinek kielégítésére az elemek lehetséges kombinációja révén. Ehhez mindenkép-

pen szükséges egy az építőszekrény-rendszer elemeit tartalmazó elemkönyvtár-

katalógus, az építőszekrény-rendszer elemeinek kiválasztási és kombinálási lépéseit 

és módszerét leíró előre kidolgozott építési-folyamat és mindezek intelligens kezelé-

sét támogató célprogram.  

4.2.3. Az építőelemek típusai 

Kripácz felosztása szerint alapvetően háromféle építőelemet különböztetünk meg, 

ezek a kis építőelemek, a nagy építőelemek és a különleges építőelemek [Kr63]. Az 

építőelemek Kripácz-féle osztályozását mutatja be a 3. ábra. 

rendszer építőegység építőelemei szimbólum kombináció példa 
csak egyforma □ □ □ □□ 

□□□ tégla 
csak  

különböző ∆ ◊ o ∆◊◊o ◊o mérőhasáb-
készlet kicsi 

egyforma és 
különböző □ □ o □oo□  

□□o□o 
irodabútor-

család 

szerelvény ⊗ 
◊o⊗□□ 
□□□⊗◊o hajtómű 

tartozék ⊕ 
□□⊕ 

⊕∆◊◊o 
fényképező-

gép 

tiszta 

nagy 

csatlakozó Θ □□Θ◊o 
◊oΘ□Θ◊ 

öntöztő-
rendszer 

szerelvény  ◊o □□ 
□□□ ◊o 

tartozék  □□  
∆◊◊o vegyes különleges 

csatlakozó  □□ ◊o 
◊o □ ◊ 

benzin-
motor  

3. ábra. Az építőelemek osztályozása 

A kis építőelemek tartalma mindig ténylegesen csak egy darab építőelem, amely há-

romféle csoportot képezhet. Az első csoport csak azonos építőelemeket tartalmaz, a 

második csak eltérőeket, míg a harmadik azonos és eltérő (vegyes) építőelemeket 

egyaránt. Az első csoportra nagyon jó példa a tégla, amely különböző számú és el-
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rendezésű, rendkívül eltérő tulajdonságú építmény állítható össze. A második cso-

portra példaként a mérőhasáb-készlet hozható fel, amelynek minden tagja eltérő és 

számos kombinációja lehetséges. A harmadik csoportra pedig az elemes irodabútor-

család lehet példa, amely egyaránt tartalmaz azonos és eltérő elemeket, és ezek szin-

tén tetszőlegesen variálhatóak. A nagy építőelemek olyan előre elkészített kis építő-

elem-kombinációk, amelyek a gyakorlati tapasztalatok alapján gyakran fordulnak 

elő, így célszerű előre kialakítani, majd igény szerint készen felhasználni azokat. 

Ezek a nagy építőelemek akár az eltérő szintű kis építőelemekkel is kombinálhatóak. 

A nagy építőelemeknek szintén három altípusát különböztetjük meg. Az első altípus 

a szerelvény építőszekrények, ezek szükségesek ahhoz, hogy nagy építőelemek kis 

építőelemekkel teljes, használható egységekké legyenek összeépíthetőek (ide tartoz-

nak például a fogaskerekes hajtóművek). A második altípus a tartozék építőszekré-

nyek, amelyekkel egy használatra kész tárgy, különböző tartozékokkal más és más 

célokra tehető alkalmassá (nagyon jó példa erre a fényképezőgép, amely a számos 

tartozéka felhasználásával jelentősen eltérő célokra használható fel). A harmadik al-

típus pedig a csatlakozó építőszekrény, amely az építőelemek egymáshoz csatolását 

teszi lehetővé (erre példa lehet egy mezőgazdasági öntöző-csőrendszer).  

Az eddig áttekintett építőszekrények voltak az úgynevezett „tiszta” építőszekrények, 

mivel ezek csupán építőelemeket és építőszekrényeket tartalmaztak. Léteznek emel-

lett az úgynevezett „vegyes” rendszerek, amelyek tulajdonképpen az eddigi tiszta 

építőelemek és különleges elemek (azaz nem-építőelemek) kombinációi. Bár a kü-

lönleges elemek nem felelnek meg az építőszekrény-elv előírásainak, használatukra 

azonban nagy szükség van, hiszen sok esetben merülhet fel olyan egyedi igény, 

amelynek az előre kidolgozott, szabványosított megoldása műszaki vagy gazdasági 

szempontok miatt nem megfelelő. Ráadásul sokszor ezek a különleges elemek csu-

pán egyszer szükségesek, azaz még az építőszekrény-rendszerünkbe való felvételük 

sem indokolt. Vegyes rendszerekre a benzinmotor, vagy akár a köszörűgép hozható 

fel példának, hiszen mindkettő rendelkezik olyan építőelemekkel, amelyekkel más 

típusváltozataik is, viszont számos olyan különleges elemet is tartalmaznak, amelyek 

csak az adott típusra jellemzőek.  

Az építőszekrény-rendszereken belül az építőszekrények szintjeinek száma sokszor 

több lehet kettőnél. Egy háromszintű építőszekrény-rendszert mutat be a 4. ábra, 

amelynek tetején az építőelemek, alatta pedig az építőszekrények szintjei láthatóak.  
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4. ábra. Építőszekrény-rendszerek szintjei 

Az építőszekrények a kisebb nagyságrendek felé haladva mindig tovább és tovább 

bonthatóak, amíg csak a legalsó szintig, az építőelemekig el nem jutunk.   

4.3. Az építőszekrény-rendszer és a szabványosítás kapcsolata 

Az építőszekrény-rendszer és a szabványosítás szorosan összefügg, hiszen a szab-

vány valamilyen ismeretlen számú visszatérő feladat egyszeri megoldása. Ez a meg-

oldás építőszekrény-rendszer esetén az építőelem. Az építőszekrények kialakításában 

elengedhetetlenül szükséges a szabványkapcsolat követelményének figyelembevétele 

[Gi93]. A tapasztalat szerint a hiányos szabványalapú építőrendszer nem használható 

kifogástalanul, csupán a teljesen szabványalapokra helyezett rendszer nyújthatja a 

megfelelő eredményt [Kr63].  

Fontos kérdés az aktuális termelési szegmens esetén, a megfelelő szabványosítási 

arány (más néven szabványosítási fok) meghatározása [Pa63]. A szabványosítási 

arány tulajdonképpen az adott rendszer szabványos elemeinek aránya az összes 

elemszámhoz viszonyítva. A szabványosítás sok előnyt hordoz magában ugyanakkor 

egyben számos korlátot is képez. Minden szabványos elem úgy alakul ki, hogy a 

gyakran előforduló, nagyon hasonló igényeknek megfelelő elemek kis eltéréseit eli-

minálják. Ezzel azonban olyan elemeket kapunk, amelyek az elvárások nagyon-nagy 

arányának megfelelnek, ám nem mindnek. Hiszen az igények valamely mértékben 

mindig eltérnek. Logikus, hogy az adott igényt csupán épphogy nem teljesítő elem 

gyakorlatilag használhatatlan, míg az igényt túlteljesítő elem feleslegesen jobb az 
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elvártnál, azaz veszteséges. Ez a két szélsőséges eset a valóságban nem ennyire éle-

sen jelentkezik és például a második elem „költség-veszteségét” jócskán kompenzál-

ják a szabványosításból eredő anyagbeszerzési, gyártástechnológiai és minőségügyi 

„költség-nyereségek”. Nagyon fontos minden esetben a moduláris elemek optimális 

szabványosítási arányának meghatározása, hiszen az így kidomborított előnyök és 

eliminált hátrányok egyértelmű versenyképességi előnyhöz vezetnek [Ke87], [Er98].  

4.4. Alkatrész-tipizálás és csoporttechnológiák 

A gyártási folyamatok tervezése kezdetben csupán egy-egy termékre vagy alkatrész-

re irányult, emiatt kizárólag az adott termék bizonyos darabszáma esetén volt gazda-

ságos, ráadásul a kidolgozó technológus gyakran még nagyon hasonló termék esetén 

sem használta fel a már gyártott termékhez tartozó meglévő gyártástechnológiát. Ké-

sőbb a gyártástechnológusok felismerték, hogy a gyártási tervek színvonalának 

egyenletessége és a technológusok munkájának hatékonyabbá tétele érdekében cél-

szerű irányítottan felhasználni a már meglévő megoldásokat. Ez vezetett a típustech-

nológiák kialakulásához, amelynek lényege a gyártandó alkatrészek osztályozása és 

tipizálása, illetve ezáltal egy numerikus kódoláson alapuló alkatrész-osztályozási 

rendszer kidolgozása. A rendszer szerkezetét szemlélteti az 5. ábra.  

 

ALKATRÉSZ-OSZTÁLYOZÁSI 
RENDSZER 

1  Szekrényszerű 2   Forgástest 3   Lemez-szerű 

21    Egytengelyű 22    Kéttengelyű 

211    Tárcsa 212    Tengely 

2121   Egylépcsős 1122   Kétlépcsős 

főtípus 

jellemző 

altípus 

típus 

 

5. ábra. Példa az alkatrész-osztályozási rendszer szerkezetére  
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Az így kialakított rendszer azután kidolgozható eltérő igények esetére – ilyenek pél-

dául a szükséges sorozatnagyság vagy akár a megmunkáló gép automatizáltsági 

szintje. Az alkatrész osztályozási rendszer a gépipari alkatrészeket osztályokba, fő- 

és altípusokba sorolja a legjellemzőbb tulajdonágaik alapján (pl. alak, méret, felü-

letminőség, anyag stb.). Az ábrán is látható az egyes szintekhez tartozó kódolás, 

amely a geometriai- és alakjellemzőkön túl további információk azonosítására is 

szolgálhat (pl. alapanyag, kikészítés, keménység stb.).  

A típustechnológia alkalmazásakor a technológus feladata az általános érvényű, kör-

nyezetfüggetlen gyártástechnológiai terv adaptálása és konkretizálása, azaz az aktuá-

lis körülmények (pl. befoglaló méretek, rendelkezésre álló berendezés, előírt alap-

anyag stb.) behelyettesítése az előre elkészített típus-gyártástechnológiai tervbe 

[HoMa98]. Később a típustechnológiákat továbbfejlesztették csoporttechnológiává, 

amelynek lényege az azonos típushoz tartozó alkatrészek alkatrész-csoportba sorolá-

sa, majd a vezéralkatrész kiválasztása. A vezéralkatrész olyan reprezentáns alkatrész, 

amely rendelkezik a csoport minden alkatrészének valamennyi tulajdonságával. Ez-

után következik a vezéralkatrész gyártási folyamatának megtervezése az adott esetre 

alkalmas típustechnológia felhasználásával. A következő lépés olyan gyártórendszer 

(megmunkáló gépcsoport) kialakítása, amely a vezéralkatrész optimális gyártására 

képes. A csoport egyedi alkatrészei ezután kivétel nélkül kivitelezhetőek a gyártó-

rendszer által, annak kisebb átállításával (pl. gépbeállítás módosítása, felesleges mű-

veletelem elhagyása, szerszámcsere). A csoporttechnológia tehát az adott alkatrész-

csoport esetén a típustechnológia alkalmazása a technológiai tervezésre majd egy 

célszerűen kialakított gépcsoporttal kivitelezett hatékony gyártásra. Ezzel gyakorlati-

lag növekszik a gyártás tömegszerűsége, így lehetővé téve a magasabb 

automatizáltsági szintű, termelékenyebb és költséghatékonyabb gyártási folyamatok 

alkalmazását [Mi62]. 

4.5. Moduláris és flexibilis rendszerek 

Gyakran összekeverik a moduláris és a flexibilis rendszerek fogalmát. A két rendszer 

nem biztos, hogy ugyanazt jelenti [Re98]. A moduláris rendszer lényege az előre el-

készített, szabványos, kompatibilis csatlakozófelülettel rendelkező elemekből történő 

építkezés, az adott igények minél magasabb fokú kielégítése céljából. A moduláris 

rendszernek akkor kell egyben flexibilisnek is lennie, ha az igények is folyamatosan 
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változnak [PaVaCa03]. A másik oldalról megközelítve, a legflexibilisebb rendszer 

sosem lehet moduláris, hiszen a nagyon gyakran, nagyon sokat változó igényeknek 

megfelelő rendszer a szabványosításból adódó korlátok miatt biztosan nem építhető 

ki előre kidolgozott moduláris elemekből. Ugyanakkor mégis elvárt, hogy a modulá-

ris rendszer legyen flexibilis, de csupán a jogos elvárások szerint, az észszerűség ha-

tárain belül [No01]. Adott feladat flexibilis és nem-flexibilis megoldásaira mutat 

példát a III. táblázat [BiBl07].  

Termék Flexibilis jel-
lemző 

Nem flexibilis meg-
oldás Flexibilis megoldás

építőkocka variálhatóság 

  

kerékpár-
nyereg 

magasság-
állítás  

 

kötőelem szabványosan 
cserélhetőség 

 

vezérlőszekrény kezelőfelület 

  
forgácsoló szer-

szám funkció 
 

villáskulcs méret 
  

rögzítő-furat pozíció 
  

III. táblázat. Flexibilis és nem-flexibilis megoldások 

Jól látható, hogy a flexibilis megoldás minden esetben magában hordozza vagy a 

termék változtathatóságát, vagy a felhasználási körülmények jellemzőinek változá-

sához történő igazodás lehetőségét. 
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5. GYÁRTÓRENDSZER- ÉS SZERSZÁMGÉP-STRUKTÚRÁK  

A napjainkig kialakult forgácsoló szerszámgépek és gyártórendszerek számos olyan 

jellemzővel rendelkeznek, amelyek áttekintése és alkalmazása mindenképpen szük-

séges a kutatás céljaként kitűzött moduláris gyártósorok fejlesztéséhez. Bár ezek a 

gyártórendszerek zömmel forgácsolási tevékenységet végeznek, míg a kutatás fóku-

szában álló egyedi gyártósorok inkább szerelést, a felépítésük és a működési elvük 

számos pontban azonos, vagy hasonló.  

A rugalmas automatizálás az NC (később CNC) szerszámgépek kifejlesztésével kez-

dődött, ezután a szerszámok gépen való tárolásával és automatikus kezelésével ki-

alakultak a megmunkáló központok (MC), majd a munkadarabok automatikus táro-

lásával és cseréjével a rugalmas gyártócella (FMC). Több FMC közös irányítástech-

nikai hálózatba integrálásával megoldották a szállítás és a raktározás automatizálását, 

az így kapott rendszer a rugalmas gyártórendszer (FMS). Az ilyen rendszereket in-

formatikai modulokkal kiegészítve és lokális hálózatok kiépítésével jutottak el a 

számítógéppel integrált termeléshez (CIM).  A CIM lehetővé teszi a gyáron belüli 

funkciók és a külvilággal való kapcsolatok egy rendszerben történő kezelését 

[HoMa98]. 

Az integráció mellett a korszerű gyártásnak a másik lényeges sajátossága, hogy be-

épül az intelligencia, amelynek legfontosabb jellemzői a korábban felhalmozott tudás 

befogadásának és hasznosításának, a tanulásnak (azaz a tudás gyarapításának) és a 

bonyolult helyzetekben való döntéshozatalnak a képessége. A beépült intelligencia 

részint hagyományos alakban (algoritmusok és adatbázisok), részint új alakban 

(szakértői rendszerek, fuzzy-logika, mesterséges neurális hálózatok, genetikai algo-

ritmus) jelenik meg. Ez a beépített mesterséges intelligencia teszi lehetővé a korszerű 

gyártórendszerek emberi felügyelet nélküli (vagy nagyon kevés felügyeletet igénylő) 

rendszerek működését [He03]. Mindezek tervezési és fejlesztési kérdéseivel számos 

irodalom foglalkozott ([Né05], [Ma85], [KSH86], [Ro71], [ErCsSá90], [ECSK85], 

[ESCK85]), hazai vonatkozásban meg kell említenem a Miskolci Egyetem Szer-

számgépek Tanszéke, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyár-

tástudomány és -technológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Számítás-

technikai és Automatizálási Kutatóintézete és a Szerszámgépipari Művek Fejlesztő 

Intézete által végzett kutatásokat. 
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A mesterséges intelligencia alkalmazásának térhódításával párhuzamosan a flexibi-

litás és az integráció már magától értetődővé vált, a hangsúly napjainkban a rendsze-

rek intelligenciájára helyeződött át, így ma már intelligens gyártórendszerről (IMS) 

beszélünk [Ma93]. Az ilyen rendszerekkel sokkal hatékonyabban és egyszerűbben 

érhetőek el a termelő vállalatok céljai, azaz a legrövidebb gyártási idő, a termék elő-

állításának legkisebb költsége, az egy terméken realizálható legnagyobb nyereség, a 

mindezekhez szükséges folyamatos termelés biztosításának feltétele, a raktár-nélkül 

gyár (JIT) és a teljes-körű minőségbiztosítás (TQM) megvalósítása.  

5.1. Rugalmas gyártórendszerek 

Az előállítandó (és előállítható) alkatrészek választéka és mennyisége alapján a 6. 

ábra segít eldöntenünk, hogy a napjainkra kialakult gyártórendszerek közül melyik 

felel meg az adott igények szerinti feltételeknek [Né05].   
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6. ábra. A gyártórendszerek kategóriái és azok alkalmazási területe  

A 6. ábra jobb oldalán alul az NC és CNC szerszámgépek helyezkednek el, amelyek 

rengeteg típusú alkatrész kezelésére és előállítására képesek, relatíve kis sebességgel. 

Középen helyezkednek el a rugalmas gyártórendszerek, amelyek sokféle termék rela-

tíve nagyszámú előállítására képesek, míg a 6. ábra bal felső részén találhatjuk az 

egyedi gyártósorokat, amelyek kis számú termék tömegtermelésére alkalmazott be-

rendezések – kutatásom során ennek a csoportnak a moduláris rendszerű leképezésé-

re fókuszáltam.  
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A rugalmas gyártórendszer tipikusan több (általában 5-20 darab) megmunkáló gép-

ből, intelligens raktárból és ellenőrző berendezésekből áll, amelyek között a munka-

darabok továbbítását számítógéppel irányított szállítóeszközök látják el. Az egyes 

egységek anyagkezelési feladatait (alapanyag beadagolás, késztermék kirakás) mani-

puláló egységek (általában robotok) látják el [Ko92]. Mivel a kezelendő alkatrészek 

nagyon széles vertikum szerint változnak (eltérő alak, tömeg, méretek, jelleg), így 

azok megfogásához és mozgatásához kizárólag az ipari robotok alkalmazása jöhet 

szóba. Más a helyzet ugyanakkor a gyártósorokon előforduló manipulálási feladatok 

esetén, amikor a gyártott és szerelt termék és annak alkotóelemei csak kis mértékben 

térnek el, így ezek esetében gazdaságosabb és célszerűbb a még ma is széles körben 

elterjedt mechanikus felépítésű manipulátorok és úgynevezett „pick-and-place” egy-

ségek használata [ArLiMe88]. 

5.2. Szerszámgép-felépítési struktúrák 

A korszerű CNC-vezérlésű szerszámgépek egyedi hajtással rendelkeznek, tipizált 

funkciókat megvalósító géprészekből állnak, zömmel készen vett gépépítő elemek és 

csak néhány kritikus rajzszámos alkatrész felhasználásával. Magyarországon a gép-

építő elemek rendszerezési és kódolási módszerét először Tajnafői dolgozta ki 

[Ta87], [Ta90]. A kódolási elvben az alapkód a legfontosabb funkcionális egységek, 

gépépítő-elemek alfanumerikus azonosító jeleit tartalmazza. Az egyes gépépítő-

elemek sorrendi kapcsolatát egy másik építőelemmel az egymásra-épülési, vagy más 

néven rendűségi sorrend írja le. A struktúrák leírásához a gépi koordinátarendszer 

irányait használja fel. Ezeket az alapelveket én is felhasználtam kutatásom során, a 

gyártósorok moduláris rendszerű elemeinek kezelésére, kódolására és a kapcsolataik 

automatikus generálására.  

A modern szerszámgépek legfőbb alkotóelemei a gépváz (ágyak, állványok, szánok, 

asztalok), a mozgató egységek (lineáris és forgó mozgások), a saját hajtóművel ren-

delkező főorsó, a szerszámkezelő-rendszer (szerszámcserélő és szerszámtár), a mun-

kadarab-kezelő egységek (pl. palettacserélő), a segédberendezések (forgács-

eltávolítás, hűtés-kenés, mérés) és a vezérlőrendszer (CNC-vezérlés, hálózati kapcso-

latok kezelése és SAP-kommunikáció). A gazdaságosság biztosításának érdekében 

az egyes tipikus elvárt funkciókat megvalósító részegységeket az adott területekre 

szakosodott vállalatok állítják elő. A berendezéseket gyártó vállalatok feladata első-
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sorban a megfelelő konfiguráció összeállítása, azaz a szükséges tételek beazonosítása 

és beszerzése, majd mindezek összeszerelése. Természetesen az egyedileg felmerülő 

igények kielégítése egyedi megoldásokat igényel, ám a cél mindenképpen ezek ará-

nyának alacsonyan tartása. Az ilyen berendezésekről tehát elmondható, hogy nagyré-

szük meglévő modulokból összeválogatható és felépíthető. Egy ilyen modulokból 

összeállított háromtengelyes szerszámgép-modell felépítése látható a 7. ábrán, 

amelynek jellemzői parametrikusan módosíthatóak. 

  .  

7. ábra. Háromtengelyes szerszámgép szerkezeti modellje [NéPü03] 

Amint említettem, a szerszámgép az építőszekrény-elv szerint modulokra bontható. 

Az egyes modulok a főbb jellemzőikkel azonosíthatóak, és az ennek megfelelő kódo-

lás szerint kikereshetőek. A 7. ábrán látható háromtengelyes szerszámgép lehetséges 

moduljaira mutat be példákat a 8. ábra (a - álló asztal, b - mozgó asztal, c - álló főor-

só, d - mozgó főorsó, e - keresztszán, f - álló vezeték-fél). 

 

a, d,c,b, 

f, e, 

 

8. ábra. Példák háromtengelyes szerszámgép építőelemeire [NéPü03] 
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Megfelelő célprogram segítségével automatikusan generálhatóak az adott igények-

nek megfelelő szerszámgép-konfigurációk, a módszer Lipóth módszerén alapul, aki 

először használta a szomszéd elvű struktúra-leírási módot megmunkáló központok 

struktúráinak jellemzésére [Li93]. Lipóth elvonatkoztatott leírása a gépstruktúrák 

szomszédos tagjai közötti fizikai kapcsolatok jellemzésén alapul. Nagy előnye, hogy 

a struktúra leíró kódja alfanumerikus, ezért számítógépes adatfeldolgozásra felhasz-

nálható [Vi05]. Lipóth gondolatmenetét követte és fejlesztette tovább számítógépes 

feldolgozásra és szelektálásra alkalmas formában Németh [Né03-I], [Né03-II]. Az 

így kidolgozott módszertan alkalmazásával többek között Németh, Lipóth és Püspöki 

egy komplex szerszámgéptervező-rendszer kereteibe integrálva kifejlesztették a 

MECOMAT célprogramot (Mechatronic Compiler for Machine Tool Design) 

[Ar01], [NéPü03], [Né04]. A MECOMAT célprogram az adott igényeknek megfele-

lő feltételek betáplálása után a beépített algoritmusok alapján leképezi a lehetséges 

változatokat, majd egy parametrikus építőelem-könyvtár segítségével előállítja a pa-

rametrikus CAD-modelleket. Ilyen szerszámgép-felépítés változatok generálásának 

eredményére mutat példákat a 9. ábra.  

 

9. ábra. Példák háromtengelyes szerszámgépek felépítési változataira [Né04] 

Ezután következhet a generált felépítési változatok értékelése minőségi (pl. szimmet-

ria) és mennyiségi (pl. statikus deformáció) jellemzők alapján. A kiadódott változa-

tok célirányos szűkítésével végül eljutunk az aktuális igények szerinti optimális ki-

alakításoz [Li93]. Ilyen szűkítési lépések lehetnek például a térfogat-minimalizálás, 

az aszimmetrikus elrendezések kizárása vagy akár a statikai és dinamikai elemzések 

alapján az ideális esetek kiválasztása. 
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6. MODULÁRIS FELÉPÍTÉSŰ GÉPEK TERMÉKMODELLJE 

A moduláris felépítésű automata termelő berendezések és automata gyártósorok az 

azokat kifejlesztő és kivitelező vállalatok aspektusából maguk is termékek éppúgy, 

mint az általuk termelt tömegcikkek. A gyártósorok kivitelezése sehol sem történik 

nagy szériában, ráadásul ha meg is ismétlik egy-egy gyártósor kivitelezését, az idők 

során összegyűlt tapasztalat alapján biztosan változtatnak pár jellemzőjén, ennél fog-

va eltérnek egymástól, azaz egyediek. Egy ilyen egyedi gyártósorokat fejlesztő válla-

lat olyan irányú döntését, hogy a termékének (azaz a gyártósornak) a fejlesztéséhez 

moduláris elvű rendszert fejleszt ki, hosszas piackutatás és költség-elemzés előzi 

meg. Kézenfekvő, hogy mint moduláris termék, két alapelv kombinációjával jutha-

tunk el a moduláris berendezések termékmodelljéhez. Az egyik a parciális termék-

modellek alkalmazása [Ru98], amely először a tervezési folyamat fázisainak megfe-

lelő részmodellekre bontja a terméket, azután kidolgozza, majd végül egyesíti azo-

kat. A másik az építőszekrény-elv [Kr63], amely gyakorlatilag a moduláris felépítésű 

gépcsaládok tervezésének módszertani alapja. 

Összefoglalva, a moduláris felépítésű gépek termékmodelljének kidolgozásához két 

alapvető lépés vezet: az első a parciális termékmodellek szerinti besorolás, a máso-

dik pedig az építőszekrény-elvnek megfelelő jellemzés. Ennek megfelelően először 

áttekintem ezt a két elvet, majd végül a kombinációjuk által kapott moduláris rend-

szer-modellt. 

6.1. A parciális termékmodell felépítése 

A moduláris felépítésű gyártósorok követelménymodellje tartalmazza a vevői igé-

nyeket, amelyek a tervezési fázis alapját képezik. Ez alapján készíthető el a specifi-

kációs modell. Ehhez kapcsolódik a specifikációs adatbázis (SA), amely segítséget 

nyújt egy moduláris felépítésű gyártósor (vagy annak bármely elemének) gyors és 

mindenekelőtt egységes formájú és tartalmú specifikációjának az elkészítéséhez. 

Természetesen a specifikációs adatbázisban összegyűjtött paraméterek szoros kap-

csolatban vannak az építőelemek elemkönyvtár-rendszerével (EKR). A specifikációs 

adatbázis egy komplex, globális adatbázis, melynek alkalmazásával a tervezők képe-

sek lényegesen egységesebb módon kezelni a vevői, technológiai és a moduláris kor-

látokat és lehetőségeket. A következő lépés a funkció modell felállítása, amely az 
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összegyűjtött gép- és egység-típusok csoportosításának és absztrakciójának eredmé-

nyeként jön létre. A funkció modell kidolgozásának eredményeképpen alakul ki a 

modulok koncepcionális kialakítása. Az utolsó lépés pedig a konstrukciós modell 

megalkotása, amely tulajdonképpen a koncepcionális-szintű modulok megtervezését 

jelenti. A négy modell kapcsolatát a 10. ábra szemlélteti. 

Információ 

Konstrukciós fázis ajánlat            specifikáció                  tervezés 

Követelmény 
modell  

Specifikációs 
modell 

Funkció 
modell 

Konstrukciós 
modell 

 

10. ábra. A parciális termékmodellek alkalmazása a tervezési folyamatban 

Tulajdonképpen e négy modell reprezentálja a tervezési folyamat négy fázisát, ame-

lyek között nem lehet éles határt húzni (így nem lehet egyértelműen definiálni az 

egyes modell-típusok kezdetét és végét sem). 

6.2.  Az építőszekrény-elv alkalmazása 

Az építőszekrény-elv alkalmazásának első lépése a funkciók besorolása majd az 

azokat megvalósító szerkezeti egységek csoportosítása, azaz a besorolásuk alap-, se-

géd-, speciális-, illesztő- és egyedi építőelemekre [PaBe99]. Az elemtípusok definí-

cióját a IV. táblázat mutatja be. 

Funkció Elemtípus Jellemzők Szint 
Alap-funkció Alapelem Nem változik, minden konst-

rukcióban előfordul 
Mindig szük-

séges 
Segéd–, csatoló– és 
kapcsoló–funkció 

Segédelem Általában csatoló- és határo-
ló egységek 

Általában 
szükséges 

Speciális- vagy spe-
cifikus funkció 

Speciális 
elem 

Feladatfüggő, az alapelemek 
speciális kiegészítői 

Lehetséges 

Illesztő funkció Illesztő elem Más rendszerhez történő 
adaptáláshoz szükséges  

Szükséges / 
lehetséges 

Igény-függő funkció Egyedi elem Feladatfüggő, speciális és 
egyedi igények esetén 

Lehetséges 

IV. táblázat. Moduláris felépítésű gépcsalád elemtípusai és azok jellemzői 
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Az elemek besorolása az építőszekrény-rendszerben betöltött funkciójuk alapján tör-

ténik, jellemzőik és szükségességük a táblázat utolsó két oszlopában szerepel. Emel-

lett általában a megnevezésük is utal a szerepükre. Az alapelem például minden 

egyes szerkezet alapjául szolgál, nem (vagy csak kis mértékben) változik, ilyen a 

célgépek gépváza. 

A fejlesztendő berendezés egyes elemeinek a megfelelő elemtípusba sorolásához az 

elemek által teljesített funkció meghatározása szükséges. Ehhez az általános funkció-

struktúra (ÁFS) felállítása és elemzése szükséges. A második lépés a kiválasztott 

elemek paramétereinek (és azok érték-tartományának) meghatározása, amelyhez az 

ez idáig felmerült és a jövőben várhatóan felmerülő igények áttekintése és elemzése 

vezet – erre később részletesebben a 7.3. fejezetben térek ki. 

6.3. A moduláris rendszer modellje 

A két elméleti modell kombinációjával létrehoztam a moduláris rendszer modelljét, 

amely a moduláris felépítésű gyártósorok struktúrájának funkcionális alapja. A kom-

bináció alapvető fontosságú, hiszen a kutatásom során valamennyi lépés erre a mo-

dellre épül – a kapott modell szerkezetét a 11. ábra mutatja.  

 

 

 

 

moduláris szint

gyártósor 
 
főmodulok
 
almodulok 
 
… 
 
alkatrészek

 

11. ábra. A moduláris rendszer modellje 

A moduláris rendszer modellje a térben van elhelyezve, a modell síkjai pedig az 

egyes moduláris szintek – a parciális termékmodellek elve valamennyi moduláris 
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szinten alkalmazható. Gyártósorok esetén a legmagasabb szint maga a gyártósor, a 

következő a főmodulok szintje (ezen a szinten helyezkednek el például a célgépek és 

a konvejorok), míg ezt követi az almodulok szintje (a célgép almoduljai például a 

gépváz vagy a hajtásrendszer). A rendszer struktúrájától függően lehet ezalatt még 

több almodul-szint is, végül a legalsó szinten találjuk a moduláris rendszer legala-

csonyabb szintű építőköveit, az alkatrészeket (ezek nem bonthatóak tovább).  

6.4. Moduláris felépítésű gépek jellemzői 

Az egységesített elemekből felépülő rendszer számos jegyében eltér a hagyományo-

san tervezett géptől. Az eltéréseket a 2. számú mellékletben lehet nyomon követni, 

ahol a moduláris rendszer alkalmazása és a hagyományos tervezés előnyeinek és kor-

látjainak részletes összehasonlítását végeztem el a gyártó és a felhasználó szempont-

jából [PaBe99], [Hu85], [Hae90], [Da96]. 

A moduláris elven felépített elemkészlet magas-fokú rugalmasságot biztosít vala-

mennyi tervezési és kivitelezési lépés során. A kifejlesztett modulok ismételt alkal-

mazása egyben garancia a minőségre, a felmerülő problémák és ütközések folyama-

tos visszacsatolása, majd megoldása és így az elemkészlet fokozatos optimálása által. 

E folyamat eredményeképpen a moduláris rendszer egyre tökéletesebbé válik, ráadá-

sul az ilyen rendszer jelentősen támogatja az esetalapú tervezést is. A korábban ki-

dolgozott megoldások elektronikus adatbázisban történő strukturált tárolása pedig 

még hatékonyabbá teszi az esetalapú tervezés alkalmazását.  

Mindemellett azonban ki kell emelnem, hogy a modularizálásnak számos előnye 

mellett hátránya is akad (például a szabványosítás egyben korlátozza a tervezői sza-

badságot és kreativitást), így az elsődleges cél sosem a hagyományos tervezés kivál-

tása, sokkal inkább a hagyományos tervezés és a moduláris elvű építkezés megfelelő 

arányú kombinációja. Ezáltal tehát a moduláris felépítésű gépcsalád elemeinek – az 

adott tervezési feladat igényei szerinti – optimális felhasználása.  

7. MODULÁRIS FELÉPÍTÉSŰ GYÁRTÓSOR FEJLESZTÉSE 

Ebben a fejezetben részletesen kitérek a moduláris elvű gépcsalád fejlesztési lépései-

nek bemutatására, a fejlesztést támogató eszközök kidolgozására, illetve a kidolgo-

zott eszközök és azok használatának bemutatására. De mindenekelőtt tekintsük át, 



 
Gotthard Viktor: Moduláris felépítésű gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata 

 
PhD értekezés                                                                                                         47 

hogy a kutatásomnak helyet adó gépgyárban milyen okok vezettek a moduláris fel-

építésű gyártósor kifejlesztéséhez szükséges beruházás elindításához. 

7.1. A moduláris felépítésű gyártósor kifejlesztésének okai 

A tömegtermelés gyártósorainak legmeghatározóbb berendezései a több technológiai 

műveletelemet (pl. ponthegesztés, forrasztás, ragasztás, bevonatolás, krimpelés) és 

szerelési műveleteket igénylő termékeket előállító szakaszosan körforgó mechanikus 

célgépek, amelyek néhány szorosan összefüggő technológiai műveletelem-csoportot 

valósítanak meg. A célgépeket különböző szerkezetű (pl. láncos vagy hevederes) 

konvejorokkal kötik össze (esetleg pufferolási funkcióval kiegészítve), a termék elté-

rő készültségi állapotú változatait és azok komponenseit pedig cél-manipulátorok 

kezelik (pl. be- és kiadagolások, átrakások). Az adagolásokat döntő részt automata 

adagolókkal oldják meg (pl. körrezgő, lineáris rezgő, gravitációs adagoló), amelyeket 

mindig a kezelendő termék alapján választanak ki, majd testreszabják és a megfelelő 

pozícióba illesztik. Látható, hogy az ilyen rendszerek számos előre gyártott elemből 

és jó néhány a gépgyártó vállalat által minden egyes alkalommal megtervezett (vagy 

áttervezett) és kivitelezett gépegységből állnak. A kivitelezendő gyártósorok szinte 

mindig eltérnek, nagyon ritka a két ugyanolyan megoldás, így általában ha gyártósor-

ról beszélünk, automatikusan elétesszük az egyedi jelzőt. Az egyedi gyártósorok kü-

lönbözősége alapvetően három okra vezethető vissza. Az első a kivitelezendő termé-

kek eltérése, hiszen még egy adott iparág esetén is nagyon széles skálán mozog azon 

termékek száma, amelyek gazdaságos tömegtermelését már nem lehet egy gyártósor 

átállításával megoldani, így eltérő (specifikus) kialakítású gyártósort igényelnek. A 

második a termékek folyamatos fejlesztéséből ered, hiszen amikor egy termelési te-

rületen a termelt mennyiség (volumen) növelésére van szükség, akkor elvárt a kivite-

lezendő gyártósornak a legutóbbi hasonló gyártósor kivitelezése óta módosított ter-

mékstruktúrához való igazodása, így nem lehetséges a korábban kivitelezett gyártó-

sor egyszerű lemásolása. A harmadik ok a gyártósor megrendelőjének pénzügyi lehe-

tőségeihez vezethető vissza, hiszen pontosan ugyanazon termék automatizált terme-

lésére számos eltérő megoldás születhet, a termelési sebességtől, az automatizáltsági 

szinttől vagy akár a gyártósor központi vezérlő-rendszerétől függően.  

Természetesen az ilyen egyedi megoldásokat tömegesen kifejlesztő vállalatok is al-

kalmazzák a géptervezési módszerek két ebben a környezetben alkalmazható elvét. 
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Az egyik az esetalapú tervezés, amikor valamennyi megoldási esetet elraktároznak és 

később az új igény felmerülése esetén az így kialakult adatbázisban keresik a legkö-

zelebb álló esetet, amelyet azután korábbi megoldás és a jelenlegi igény eltéréseinek 

megfelelően átterveznek, majd az így kialakult újabb megoldás is bekerül az archí-

vumba. A másik a házi-szabványok kialakítása, amelynek alapja a leggyakrabban 

előforduló géprészek tipizálása és rendezett adatbázisban történő tárolása. Sajnos 

még a két elv együttes alkalmazása mellett is jelentős problémát okoz az újabb és 

újabb egyedi gyártósorok megtervezése.  

Alapvetően az alábbi okok vezettek egy új rendszerű, moduláris felépítésű gépcsalád 

kifejlesztésének igényéhez:  

 redundáns megoldások (ugyanarra a problémára több megoldás), 

 elkészült megoldások módosítása komplikált (ha megoldható), 

 sok eltérő megoldás alkalmazása nem költség-hatékony, 

 új elvi megoldás mindig új hibát is hordoz magában, 

 sok eltérő korábbi megoldás áttekintése (szinte) lehetetlen,  

 optimális korábbi eset megtalálásához szerencse kell, 

 a rajzszámrendszer a sok eltérő eset miatt nem utal a mögötte álló egységre. 

A fenti okokat áttekintve szembetűnik, hogy csaknem minden problémára megoldást 

nyújt a meglévő rendszer elemeinek tipizálása által egy jól áttekinthető és karban-

tartható moduláris rendszerű gépcsalád kifejlesztése. 

7.2. A moduláris rendszer fejlesztésének módszertana 

A moduláris elvű tervezés első lépése a modulok kidolgozása, amely előfeltétele az 

adott (termék-specifikus) célgép-csoport kialakításának. A fejlesztés elsődleges célja 

nem a hagyományos értelemben vett célgépek kiváltása, hanem a moduláris elven 

felépített gépcsalád létrehozása. A gépcsalád elemeinek felhasználásával a tervezők 

képesek megalkotni az adott termékcsalád gyártására alkalmas gyártósor kilencven 

százalékát, a nem-moduláris rendszerekhez képest lényegesen gyorsabb és költség-

hatékonyabb módon. Később, a megfelelő moduláris elemek kiválasztása és a speci-

fikus (egyedi igények szerint) megtervezett géprészek után következhet a moduláris 

és hagyományos részegységek és alkatrészek illesztése. Így a módszer eredménye-

képpen teljesen elkészül az igényeknek megfelelő célgép-sor [P.2].  
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A moduláris elven alapuló tervezési-rendszer (moduláris rendszer) fejlesztése két fő 

részre osztható. Az egyik a moduláris gépcsalád fejlesztési folyamata, a másik   pe-

dig a moduláris eszköz-rendszer, amely támogatja és egyben lehetővé teszi a modu-

láris elv kidolgozását és későbbi alkalmazását. A moduláris rendszer fejlesztési lépé-

sei és a kidolgozott eszközök a 12. ábrán láthatóak. 
 

SPECIFIKÁCIÓS 
ADATBÁZIS  (SA) KATALÓGUSOK 

ELEM-KÖNYVTÁR 
RENDSZER   (EKR) 

KÖVETELMÉNY 
MODELL 

4. MODULOK 
DEFINIÁLÁSA 

5. PARAMÉTEREK 
MEGHATÁROZÁSA 

6. KONCEPCIONÁLIS 
TERVEZÉS 

7. ÉRTÉKELÉS 

8. MEGTERVEZÉS 

9. ZSŰRI 

10. EGYSÉGESÍTÉS 3. ABSZTRAKCIÓ 

SA-EKR
MÁTRIX 

KÓD-RENDSZER KLASZTER-
ANALÍZIS 

 
11. KEZELÉSI 
SZABÁLYOK 

1. ADATGYŰJTÉS
3. OSZTÁLYOZÁS 

 

12. ábra. Moduláris felépítésű rendszer fejlesztési lépései és eszközei 

Az ábrában a moduláris elvet támogató eszközök az ellipszisen belül, míg a modulá-

ris rendszer fejlesztési lépései az ellipszisen kívül helyezkednek el. A következőkben 

először a moduláris rendszer tervezése céljából kidolgozott módszertan gyakorlati 

lépéseit, majd azután a módszer egyes fázisainak megvalósítását – és egyben a ki-

dolgozott rendszer alkalmazását – támogató eszközrendszert mutatom be.  

7.3. A moduláris rendszer fejlesztési lépései 

Ebben a fejezetben a moduláris rendszer általam kidolgozott fejlesztési folyamatát 

mutatom be, részletesen ismertetve az egyes lépéseket, azaz a 12. ábra „külső ellip-

szisét” járom végig. A fejlesztési lépések gyakorlati alkalmazásának bemutatásához 

gyakran segítségül hívom az egyedi gyártósorok célgépeinek egyik jellegzetes egy-

ségét, a technológiai műveletekhez szükséges mozgásokat megvalósító egyedileg 

tervezett és kivitelezett manipulátorokat (vagy más néven „pick-and-place” egysége-

ket). Azért pont ezt az egységet, mert jól ismert, ezért bemutatása nem szükséges és 

az egyedi gyártósorok esetén a mai napig elterjedten alkalmazott, hiszen az elvárt 
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pontosság és a nagy termelési sebességből adódó gyors mozgások miatt nem helyet-

tesíthető a kereskedelmi forgalomban kapható manipulátorokkal. 

7.3.1. Adatgyűjtés 

A moduláris rendszer fejlesztésének első lépése az adatgyűjtés, amely számos ko-

rábbi ajánlat és specifikáció valamint egységesítendő gépek és részegységek felmé-

rése alapján történhet meg. Az adatgyűjtést javasolt az aktuálisan igényeltnél vala-

mivel kiterjesztettebben elvégezni, hiszen később bármely olyan adat lényegessé 

válhat, amely a folyamat kezdetekor még jelentéktelennek tűnik. Az adatok gyűjté-

sének egységesítéséhez szükséges egy kódrendszer kidolgozása, hogy később minden 

felmért eset egyértelműen azonosítható, illetve valamennyi lényeges jellemzője sze-

rint osztályozható legyen [Ta91]. Egy ilyen megfelelően kialakított kódrendszerre 

mutat példát az V. táblázat, amelyet a manipulátorok felmérésére során használtam.  

Kód Leírás 
X X tengely menti mozgás, +X irányba  
Y Y tengely menti mozgás, +Y irányba  
Z Z tengely menti mozgás, +Z irányba  
↑X X tengely körüli forgatás pozitív irányba  
↑Y Y tengely körüli forgatás pozitív irányba  
↑Z Z tengely körüli forgatás pozitív irányba  

(+mf) A manipulátor rendelkezik plusz egy megfogóval   
Példa: 
X10↑Z30 10 mm-es elmozdulás után 30°-os elfordítás  

V. táblázat. Példa egy kódrendszerre (manipulátorok részfunkciói) 

A kódrendszer alkalmazásával gyorsan és egyértelműen elvégezhető a meglévő ese-

tek célirányos felmérése, majd a felmérés elemzése, emellett a későbbiekben alkal-

mas a kidolgozott moduláris egységek egyértelmű azonosítására [Ro89]. A manipu-

látorok felmérése során, a kódrendszer alkalmazásával gyűjtött esetek a 3. számú 

mellékletben megtekinthetőek.   

Az adatgyűjtés, majd az adatkezelés magas fokú támogatását lehet elérni egy egysé-

ges, alkalmasan kialakított elektronikus adatgyűjtő-ív készítésével, majd alkalmazá-

sával. Az ilyen típusú adatgyűjtő-ívekre mutat be példát a VI. táblázat, amely a cél-

gépek felméréséhez készült és többek között a felmért célgép alapadatait, a célgép 

manipulátorainak előforduló részmozgás-kombinációit, a gép rövid leírását, a felmé-

rést végző személy nevét és a felmérés dátumát tartalmazza. 
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  Gép megnevezése:  Szivattyú gép   Gyártósor: GLS 2600  
  Rajzszám:  NM12    Gép típusa: vezértengelyes 
db. manipuláció alkatrész mozgások (mm) rmk.* rajzszám 
1  beadagolás  búra X30 X-30 1 NM12-1520

2  beadagolás  szívócső ↑Y-90+X100 ↑Y90  
X-100 2 NM12-1780

3  hajlítás  vezeték X30↑Y-90 Z30 X-30 
↑Y90 -Z30 3 NM12-1580

1 leszúrás szívócső X20 X-20 1 NM12-1540
2 melegítés szívócső Y15 Y-15 1 NM12-1550
1 ellenőrzés szívócső X30 X-30 1 NM12-1560
1  mérés  vezeték Z10 Z-10 1 NM12-1430
1  kiadagolás  lámpa Z20 Z-20 1 NM12-1790

 Megjegyzések: 
  

A berendezés feladata a beforrasztott lámpák leszivattyúzása, ezután a töltőgázok      
beadagolása, majd a szívócső lezárása.  

             
 Felmérést végezte: Kis Béla  Dátum:   2004.12.04. 

* részmozgás-kombinációk    

VI. táblázat. Az adatgyűjtő-ív felépítése 

A kutatásom alapjaként 12 gyártósor-alaptípust (összesen 117 gyártósort) és 65 cél-

gép-alaptípust (összesen 585 célgépet) mértem fel. 

7.3.2. Osztályozás 

A korábbi esetek felmérése után következik az adatok osztályozása, amely tulajdon-

képpen az összegyűjtött adatok elemzése és rendezése, a későbbi egyszerűbb és gyor-

sabb alkalmazás érdekében. 

 Az adatok osztályozásához először meg kellett határozni az adatgyűjtő ívek segítsé-

gével összegyűjtött egységek legfontosabb paraméterét, amely a manipulátorok ese-

tén az általuk megvalósított részmozgás-kombináció lett. Utána következik a vala-

mennyi felmért eset e paraméter szerinti osztályozása, majd az eredmények összesí-

tése. Egy ilyen osztályozásra látható példa a VII. táblázatban.  

A táblázatban balról jobbra a felmért manipulátorok mozgásfajtája, az előforduló 

esetek száma, az adott eset előfordulási aránya az összes darabszámhoz viszonyítva, 

végül az utolsó oszlopban az aggregált arány (fentről lefelé mindig összeadva az 

adott eset és a felette lévő esetek arányát) látható. 
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mozgásfajta darab eset arány % aggr. arány 
Z 139 27,69% 27,69% 
X 99 19,72% 47,41% 

X-Z 58 11,55% 58,96% 
Z-↑Z 48 9,56% 68,52% 

X-Z-↑Z 29 5,78% 74,30% 
↑Z 22 4,38% 78,68% 
↑Y 21 4,18% 82,86% 

X-↑Y 20 3,98% 86,84% 
X-Y-Z 9 1,79% 88,63% 
X-Z-↑Y 9 1,79% 90,42% 
Z-↑X 8 1,59% 92,01% 
X-↑X 8 1,59% 93,60% 
Z-↑Y 7 1,39% 94,99% 
↑X-↑Y 4 0,80% 95,79% 

X-↑Y-↑Z 4 0,80% 96,59% 
Y-Z 4 0,80% 97,39% 
↑X 3 0,60% 97,99% 

X-↑Z 3 0,60% 98,59% 
X-Y-↑Z 2 0,40% 98,99% 

Y 1 0,20% 99,19% 
X-Y 1 0,20% 99,39% 
Y-↑Y 1 0,20% 99,59% 
↑X-↑Z 1 0,20% 99,79% 

Z-↑X-↑Z 1 0,20% 99,99% 
ÖSSZESEN 502 100% - 

VII. táblázat. A felmért manipulátorok gyakoriság szerinti sorrendben 

A manipulátorok felmérése során összesen 502 esetet vizsgáltam, a részletes ered-

mény a 3. számú mellékletben tekinthető meg. Természetesen a felmérést a gyártósor 

valamennyi egysége esetén elvégeztem, ám ezen adatok jelentős terjedelme miatt a 

közlésük nem megoldható. 

7.3.3. Absztrakció 

A harmadik lépés a specifikus adatok általánosítása, azaz az absztrakció. Ez a lépés 

azért szükséges, mivel a moduláris egységek fejlesztése illetve azok hierarchikus 

struktúrájának kialakítása kizárólag a korábbi esetek leglényegesebb paraméterein 

alapul. Ám ahhoz, hogy a korábbi megoldások valóban ne befolyásolják a moduláris 

egységek kialakítását, el kell vonatkoztatni azoktól. Ehhez nyújt segítséget a legfon-

tosabb paramétereken alapuló absztrakció. Erre mutat példát a meglévő gyártósorok 

célgépeinek a manipulátorai esetén a megvalósított mozgások kódolása, a kódrend-

szer alkalmazásával az esetek felmérése, végül a felmért esetek osztályozása.   
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Ha a felmért eseteket az előfordulás gyakorisága szerint sorba rendezzük (lásd VII. 

táblázat), alkalmazhatjuk a Pareto-elv alapján azt a szűrést, hogy kiválasztjuk az elő-

forduló esetek 90%-át lefedő elemeket és ezt követően kizárólag ezek moduláris 

megfelelőjének kidolgozásával foglalkozunk. 

Ez a módszer kiválóan alkalmazható moduláris rendszer kidolgozandó elemeinek a 

kiválasztására (és „ki nem dolgozandó” elemeinek elvetésére). A módszert Pareto-

modulszűrésnek neveztem el. A 13. ábra a manipulátor-egységek eseteinek gyakori-

ságát mutatja (a diagram a MiniTAB programmal készült, amelyet az iparban elter-

jedten használnak elemzési célokra), de természetesen a Pareto-modulszűrést vala-

mennyi egység esetén alkalmaztam. 

Others
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13. ábra. A Pareto-modulszűrés alkalmazása manipulátorok esetén 

Ezzel egyben megtörtént az absztrakció is, hiszen ez a táblázat már nem árulja el, 

hogy az adott részmozgás-kombinációk hogyan lettek megvalósítva, csupán rangso-

rolja azokat az előfordulásuk szerint. Illetve egyben meghatározásra került a kivá-

lasztott részegység-típus azon néhány leglényegesebb eleme (a VII. táblázatban a 

dupla vonal felett ferdével kiemelve), amelyekkel a korábban előfordult esetek igen 

nagy része kiváltható lenne. Azaz, ha a moduláris elemkészletünk ilyen típusú elemei 

képesek megvalósítani a kiválasztott jellemzőket, akkor azokkal a korábbi esetek 

90,42%-a lefedhető (ez látható a jobb szélső oszlopban). Ezzel természetesen kizá-

runk néhány korábbi esetet, ám azok eleve nagyon ritka, egyedi esetekben fordultak 

csak elő, emellett pedig meghatározott logika alapján szűkíteni kell az egyes modu-

lok változatait, hiszen csak így érhető el a moduláris tervezés egyik célja: a magas 
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fokú költséghatékonyság. A több részmozgás-kombináció kivitelezésére képes ma-

nipulátor természetesen meg tudja valósítani a részmozgásainak csak egy részét is, 

azaz bármely részmozgás letiltható (például egy X-Z manipulátor képes csupán X-

mozgásra is, ha az adott feladathoz éppen nincs szükség Z-mozgásra). Azaz a kidol-

gozásra kiválasztott egységek képesek lesznek a kiemelteken túl egyéb mozgáskom-

binációkra is (a VII. táblázatban a dupla-vonal alatt), így a korábbi esetek lefedettsé-

ge (a VII. táblázatban vastagon kiemelve) még tovább növekszik (esetünkben 

93,81%-ra). A VIII. táblázat a mindezek alapján kidolgozásra kiválasztott manipulá-

tor-egységek jellemzőit mutatja. 

Kiválasztott egység Megvalósítható mozgások 
X-Z X-Z, X, Z 

X-Z-↑Z ↑Z, Z-↑Z, X-↑Z, X-Z-↑Z 
X-Z-↑Y ↑Y, X-↑Y, Z-↑Y, X-Z-↑Y 

X-Y X, Y, X-Y 

VIII. táblázat. A kidolgozásra kiválasztott manipulátorok és részmozgásaik 

Az előzőekben a célgépek egyik részegységének, a manipulátorok eseteinek felméré-

sét, elemzését, absztrakcióját és a moduláris elemkönyvtárba kerülésre kiválasztott 

eseteket mutattam be, de természetesen az EKR összeállítása során ezt az elemzést 

valamennyi részegységre elvégeztem. A 4. számú mellékletben erre látható még egy 

példa, ahol a gyártósorok célgép-felmérésének egy része látható. 

7.3.4. A modulok definiálása 

A moduláris rendszer fejlesztésének negyedik lépése a szükséges moduláris elemek 

meghatározása. Ezek az elemek alkotják majd a moduláris rendszert. E lépés során 

jön létre az elemkönyvtár-rendszer (EKR), amely azt a logikát követve alakítható ki, 

hogy valamennyi modul-típus esetén meghatározzuk azokat a megvalósítandó ele-

meket, amelyek képesek lefedni a korábban előforduló esetek döntő részét [P.8]. Ez 

tulajdonképpen a Pareto-modulszűrés alkalmazása valamennyi főmodulra. A na-

gyobb és összetettebb elemek mindig tovább bonthatóak a funkcionális elemeik sze-

rint, míg a kisebb és egyszerűbb egységek önmaguk lehetnek a későbbi moduláris 

rendszerünk alaptípusai. A következő két táblázat a kutatási munkám során felmért 

gyártósorok elemeinek egy lehetséges osztályozását mutatja be. A IX. táblázat a 

gyártósorok főbb alkotóelemei szerinti osztályozást tartalmazza. A legutolsó oszlop-

ban példákat sorolok fel a moduláris elem jobb leírása céljából.  
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Kód Moduláris 
elem 

Elemtípus Főbb  
paraméterek 

Példák 

MFC Célgép Összeválogatható 
elemcsoport 

Sebesség, fej-
szám 

Szerelőgép, hegesztőgép, 
üvegalakító gép  

MFS Szállító Illesztőelem, se-
gédelem 

Sebesség, felépí-
tés 

Hevederes konvejor, 
szállítólánc, csúszda 

MFT Tároló Speciális elem Kapacitás, fel-
építés 

Anakonda lánc, palettás 
tárolórendszer, puffer  

MFM Mérő– és 
ellenőrző  

Speciális elem Pontosság, se-
besség 

Optikai mérőrendszer, 
tapintó mérőrendszer, 

Vision-rendszer  
MFV Vezérlő Alapelem, speciá-

lis elem 
Adatkezelés Adatgyűjtő, adatfeldol-

gozó, adattároló 
MFK Kiegészítő Nem építőelem Specifikus 

(egyedi igények 
szerint) 

Biztonsági burkolat,  
selejtgyűjtő, szünetmen-

tes táp  

IX. táblázat. A moduláris felépítésű gyártósorok moduljai és azok jellemzői 

A táblázatban feltüntettem a javasolt kódrendszer alapját is, amely a későbbiekben a 

rajzszámok kiosztásánál, a darabjegyzékek összeállításánál, illetve a kész modulok 

későbbi felhasználása során nyújt segítséget a moduláris rendszer hierarchikus háló-

jában történő egyértelmű eligazodáshoz. A kód igen egyszerű: az első két betű a 

Moduláris Felépítés első két betűje, a harmadik betű pedig az adott moduláris elem 

első betűje. Ezt a betűjelet az adott moduláris egység jellemző paramétereire utaló 

számkombinációval kiegészítve, az adott altípusról igen sokat mondó kódot kapha-

tunk (erről bővebben később, a 7.4.4. fejezetben). A moduláris felépítésű rendszerek 

egyik legfőbb jellemzője, hogy a benne szereplő elemek (összetettségük szerint) to-

vábbi almodulokra bonthatóak. A IX. táblázat első sorában szereplő célgép erre na-

gyon jó példa. A célgépek az egymáshoz technológiailag közel álló technológiai mű-

veletcsoportok végrehajtására alkalmasan kialakított specifikus berendezések. Az 

iparban a leggyakoribb kialakításuk a szakaszosan (vagy folyamatosan) körforgó 

gép, bár a „lóversenypálya”-alakú láncos vagy konvejoros illetve a teljesen lineáris 

kivitel sem ritka. Több ilyen célgép összekapcsolásával és a IX. táblázatban látható 

egyéb elemekkel történő kiegészítésükkel alakítható ki a gyártósor. 

Azonban a célgépek ugyanúgy tartalmaznak számos alegységet, így észszerű a to-

vább-bontásuk. Erre mutat példát a X. táblázat, amelyben egy célgép legfontosabb 

részegységeinek osztályozását mutatom be. Ez a további almodulokra bontás termé-

szetesen tovább folytatható az adott igények szerint az észszerűség határáig. 
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Kód Moduláris 
elem Elemtípus Főbb paraméte-

rek Példák 

MFCA Alapgép Alapelem Sebesség, fejszám

Indexelve forgó köraszta-
los, lineáris elrendezésű, 

lóversenypálya alak, 
egyedi 

MFCG Gépváz Alapelem, 
segédelem 

Felépítés, geomet-
ria 

Hegesztett váz, öntött váz, 
alumínium-profilból sze-

relt váz 

MFCH Hajtásrendszer Alapelem, 
segédelem 

Sebesség, felépítés, 
jelleg 

Elektromechanikus hajtás, 
lineáris motor, vonó-

elemmel továbbított, fo-
gaskerekes 

MFCD Adagoló Alapelem, 
illesztőelem

Termék-jellemzők, 
sebesség 

Körrezgő adagoló, lineáris 
rezgőadagoló, gravitációs 
(ejtő) adagoló, sínes ada-

goló 

MFCT Aktuátor Alapelem Mozgásigény, se-
besség 

Mechanikus, pneumatikus, 
elektromos, hidraulikus, 

kombinált 

MFCM Manipulátor Alapelem 
Részmozgások, 

azok értéktartomá-
nya 

Berakó, kirakó, igazító, 
pick-and-place, 

MFCK Kiegészítő Nem építő-
elem 

Specifikus (egyedi 
igények szerint) 

Hegesztő, ragasztó, vágó, 
hidegalakító, burkolat 

X. táblázat. A moduláris felépítésű célgépek almoduljai és azok jellemzői 

Az így meghatározott moduláris elemek által létrejött hierarchikus struktúra alkotja a 

moduláris gépcsalád elemkönyvtár-rendszerét.  

7.3.5. Paraméterek meghatározása 

A fejlesztés ötödik lépése a kiválasztott modulok lényeges jellemzőinek eldöntése, 

azaz a paraméterek meghatározása. Ez a lépés gyakorlatilag két fő feladatot foglal 

magában. Az egyik a lényeges paraméter meghatározása, amely a korábbi esetek 

figyelembe vételével, az egységek legfontosabb üzemi paramétereinek kiemelésével, 

illetve a leírásukhoz szükséges specifikációk tanulmányozásával (lásd a 7.4.2. feje-

zetben) végezhető el. A másik az így meghatározásra került paraméterek értéktar-

tományainak meghatározása. Például, ha kiválasztottuk, hogy a manipulátor egyik 

lényeges paramétere az általa megvalósított mozgások jellege, akkor most azt is el 

kell dönteni, hogy mekkora mozgástartomány szükséges ahhoz, hogy azután az egy-

ségesített manipulátor képes legyen megvalósítani az elvárt elmozdulási igényeket. 
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Ebben szintén az előbb felsorolt adatok összegyűjtése, osztályozása és elemzése 

nyújt segítséget. Fontos megjegyeznem, hogy a kiválasztott moduláris egységeket 

célszerű tovább csoportosítani aszerint, hogy a jellemző paraméter-értékei konstan-

sak vagy változóak, a változóak pedig folytonosak vagy diszkrétek.   

7.3.6. Koncepcionális tervezés 

A hatodik lépés a modulok koncepcionális megtervezése, a módszeres géptervezés 

szabályai szerint. Először el kell dönteni, hogy az adott moduláris egység jellegéből 

és paraméter-értéktartományaiból adódóan milyen elvi megoldások jöhetnek szóba 

[Ta91]. Ezután ki kell dolgozni koncepcionális szinten a felmerült ötleteket, majd 

célszerű kidolgozni egy egységes formalapot a megoldás elvi alapjának, vázlatos raj-

zának és főbb jellemzőinek bemutatására. A 14. ábra egy ilyen alkalmasan elkészített 

formalapra mutat példát.  

 

14. ábra. Az ötletek bemutatására készített formalap mintája 

Erre az egyik igen alkalmas eszköz az Microsoft Power-point előadás-tervező, 

amelyben első lépésként el kell készítsünk egy egységesített kialakítású formalapot, 

majd kitölteni azt valamennyi ötlet esetére. Az ötlet-formalap szerkezetének kialakí-

tásakor két lényeges tulajdonságra kell ügyelni: az egyik az áttekinthetőség, a másik 

az egyértelműség. Nem az a cél, hogy a legapróbb részletekig kidolgozzuk, hanem 

hogy célirányosan és hatékonyan áttekintsük az adott koncepcionális szintű javaslat 
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jellemzőit és ez alapján megalapozottan dönteni tudjunk az ötlet részletesebb kidol-

gozásáról vagy elvetéséről. Amint ez elkészült egy modul-típus összes megvalósítási 

ötletére, következik a megoldások összevetése és értékelése. 

7.3.7. Értékelés 

A hetedik lépés a javasolt megoldások értékelése, amelyet célszerű két fázisban elvé-

gezni. Az első fázis egyfajta előszűrés, ahol a javaslatok értékelése a moduláris elv 

leglényegesebb feltételei szerint történik. Erre az előszűrésre példa a 14. ábrán bemu-

tatott ötlet-formalapon lévő néhány alapvető tulajdonság szerinti pontozás, majd elő-

zetes döntés. A második fázis a megmaradt javaslatok valamennyi értékelési szem-

pontok szerinti értékelése és összevetése.  Erre a részletes értékelésre jól használható 

a módszeres géptervezés bármelyik ismert módszere, mint például a súlyozásos érté-

kelés, a Pugh-mátrix alapján történő összevetés vagy akár a Pahl-Beitz által javasolt 

kiválasztási jegyzék használata [PaBe81]. Az 5. számú mellékletben a Pugh-mátrix 

alkalmazásával történő értékelésre látható egy példa, amely a moduláris célgépek 

alapgép-felépítésének értékelését tartalmazza. A Pugh-mátrixos értékelés során az 

értékelő-csapat bizonyos értékelési szempontok szerint egy bázis-változathoz hason-

lítja a kidolgozott koncepciókat (lehetséges minősítések: jobb, azonos, rosszabb). Az 

értékelési szempontokat és azok súlyozását ugyanez a csapat dönti el közösen, az 

értékelés megkezdése előtt. 

A cél, hogy végezetül az optimális megoldás kerüljön kiválasztásra. Az értékelést a 

fejlesztő-csapat végzi el. Célszerű ezt a csapatot a fejlesztési folyamat legelején ösz-

szeállítani aszerint az elv szerint, hogy mind a géptervezés és kivitelezés, mind pedig 

a moduláris gépcsaláddal megcélzott termékcsoport üzemeltetői szférájából vala-

mennyi terület képviselve legyen. A hetedik lépés végére tehát meghatározásra kerül 

az egyes modul-típusok elvi kialakítása és főbb jellemzői. 

7.3.8. Megtervezés 

A nyolcadik lépés a kiválasztott modul-típusok végleges megtervezése. Ez a lépés 

szintén a módszeres géptervezés alapelvei szerint zajlik, ám mindenképpen szem 

előtt kell tartani a moduláris rendszerbe illesztés követelményeit is. Ezek közül a leg-

fontosabbak a változtathatóság, a flexibilitás, az egységesített csatlakozási módok és 

az hogy bármelyik elem bármelyik szomszédos elemmel összekombinálható legyen. 
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Ezzel lehet biztosítani a megalkotott moduláris elemek nagy számú kombinációjával 

előállítható egyedi rendszerek variációját, és ezzel egyben a rendszert alkalmazóknak 

a tervezési és alkotási szabadságot. Emellett nagyon lényeges a megtervezett modu-

lok optimálása, hiszen a jövőben számtalanszor felhasználásra kerülnek majd, így 

nagyon fontos a maximális műszaki és gazdaságossági megfelelőség biztosítása. 

Moduláris rendszereknél a legkisebb javításnak is nagy jelentősége van, hiszen nem 

csupán egyszer, hanem többször beépül majd egy rendszerbe. Erre jó példa a célgé-

pek aktuátorainak bütykös mechanizmusos hajtása esetén elvégzett optimálás [P.1]. 

Az optimálás során a kiindulási feltételekhez képest 18%-os javulást értem el (ekko-

ra mértékben csökkent a vezérgörbe optimálása által a mechanizmusban ébredő leg-

nagyobb terhelés mértéke), többek között az elmozdulás-függvény optimálása és ge-

netikai algoritmus alkalmazásával [P.4], ennek részletes közlésétől azonban eltekin-

tek, mivel nem tartozik közvetlenül az értekezés témaköréhez. 

7.3.9. Zsűri 

A kilencedik lépés a zsűrik megtartása, amelyek során a kidolgozott és megtervezett 

moduláris egységek azonnal, vagy kisebb módosítások után végleg elfogadásra ke-

rülnek. A zsűrik során ismét fontos szerepet kap a fejlesztő-csapat, akik vétójoggal 

rendelkeznek. Természetesen az itt elfogadott és véglegesített egységek még a fej-

lesztési folyamat későbbi lépései során indokolt esetben módosíthatóak. Például akár 

már a tesztüzem során a felszínre kerülhet bármilyen előre nem látható jellemző, 

amely mindenképpen átdolgozást igényel. 

7.3.10. Egységesítés 

A tizedik lépés az elfogadott moduláris egységek véglegesítése és egységesítése, azaz 

a szabványosítás. A jövőben a véglegesített modulok változtatása kizárólag nagyon 

indokolt esetben, a fejlesztők külön engedélyével történhet meg. Ez a szabványosí-

tott elemekből történő építkezés (azaz az építőszekrény-elv) alap-kritériuma [Kr63], 

[PaBe99], azaz hogy az elemeken tilos módosítani, csupán azok felhasználása, kom-

binálása és kiegészítése engedélyezett az aktuális egyedi igények szerinti specifikus 

alkatrészekkel. Ezek a kiegészítő elemek azután nem válnak a moduláris rendszer 

részévé – kivéve, ha nagyon indokolttá vagy gyakorivá válik bizonyos elemek szük-

ségessége. 
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7.3.11. Kezelési szabályok 

A tizenegyedik lépés a kezelési szabályok kidolgozása. Ezek a kezelési szabályok vo-

natkoznak a moduláris rendszerrel kapcsolatos valamennyi tevékenységre. Minden 

tevékenység során egyértelműen szabályozni kell a résztvevők szintjétől függően 

(fejlesztő, karbantartó, tervező, felhasználó) az egyes tevékenységeket (új elem felvé-

tele, meglévő módosítása vagy törlése) a hozzáférési jogokat illetve a kidolgozott 

rendszer-támogató eszközök és a moduláris elemek alkalmazási feltételeit. Egy ilyen 

lehetséges szabály-rendszerre mutat példát a kidolgozott moduláris gépcsalád keze-

lési szabályzata, amely a 6. számú melléklet 2. oldalán látható. 

7.4. A moduláris tervezést támogató eszközök 

Ebben a fejezetben a moduláris elvű tervezést támogató eszközöket mutatom be, 

ezek a 12. ábra „belső ellipszisében” láthatóak. A kutatásom során kidolgozott esz-

közök részben a moduláris rendszer kifejlesztéséhez, részben alkalmazásához, ese-

tenként pedig mindkettőhöz szükségesek.  

7.4.1. A követelmény-modell 

Az első eszköz a követelmény-modell, amely a moduláris rendszer által támasztott 

igények gyűjteménye és rendszerezése. Az összeállításához felhasználható forrásokat 

és elveket a 15. ábrán szemléltettem.  
 

SZABVÁNYOK ÉS 
ELŐÍRÁSOK 

FLEXIBILITÁS 

TERMÉKFEJLESZTÉSI 
IGÉNYEK 

PÉNZÜGYI 
KORLÁTOK 

VEVŐI 
IGÉNYEK 

PIACKUTATÁS 

MODULÁRIS 
SZEMPONTOK 

FEJLESZTÉSI 
FELTÉTELEK 

FELMÉRT 
ESETEK 

KORÁBBI 
MEGOLDÁSOK 

KÖVETELMÉNY-
MODELL 

 

15. ábra. A követelmény-modell forrásai 
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A követelmény-modellben összegyűjtött igények a rendszer fejlesztése során irány-

adóak. A követelmény-modell azért is fontos eszköz, mivel a moduláris igények 

gyakran ütköznek más lényeges követelményekkel, emiatt a fejlesztési folyamat so-

rán el kell dönteni, hogy az adott termék-környezet esetében melyik jellemző a ma-

gasabb prioritású.   

7.4.2. A specifikációs adatbázis 

A műszaki specifikáció elkészüléséhez számos lépés vezet, mivel több tervezési fázi-

son keresztül, számos egyeztetés során alakul ki a végső verzió. A 16. ábrán a meg-

rendeléstől a gyártásig vezető út egyes fázisai és a különböző szintű specifikációk 

közötti kapcsolatokat szemléltetem. A 16. ábrában kiemeltem a specifikáció három 

szintjét, amelyek a következőek: az előspecifikáció, amelyet a megrendelő állít ösz-

sze, és ez alapján kell elkészíteni az ajánlatot; az ajánlati specifikáció, amely a terve-

ző által készül az ajánlatadáskor; a műszaki specifikáció pedig a megrendelt gép ter-

vezési fázisának első lépéseként készül el, mintegy összefoglalva és lerögzítve vala-

mennyi követelményt és elvárást a lehető legrészletesebb formában. 
 

1. Projekt elnyerése 

- Ajánlatkérés  
   (a megrendelő által összeállított előspecifikáció) 
- Ajánlat készítés  
   (előterv, ajánlati specifikáció) 
-  Megrendelés 

2.  Specifikálás 

      - Megrendelőt bevonva 
     - Valamennyi szakterületről egy-egy képviselő 

  - A cél: minden műszaki és gazdasági kérdés 
     tisztázása, közös megegyezéssel 
- Műszaki specifikáció elkészítése 3.  Tervezés

- Gépészeti terv 
- Elektromos terv 
- Technologizálás 

4. Kivitelezés 

- Kereskedelmi áruk beszerzése 
- Alkatrészek gyártása 
                             - Szerelés 

5. Ellenőrzés 

- Tesztelések 
- Próbaüzem 

6. Átadás 
- Szállítás 
- Telepítés 
- Beüzemelés 
- Betanítás 

7. Üzemben tartás 

- Üzemeltetés 
- Karbantartás 
- Pótalkatrészek biztosítása 

8. Termékkivonás 
 

- Szétszerelés 
- Részegységek ismételt felhasználása 
- Nyersanyagként való hasznosítás

 

16. ábra. A specifikáció szintjei és szerepük a megrendeléstől a termékkivonásig 

Az ábrából jól látható, hogy a specifikáció az elkészülését követően meghatározza az 

összes hátra lévő fázist és emellett még interaktívnak is kell lennie, mivel tartalma az 

egész gyártási folyamat alatt folyamatosan változhat, és a megrendelő igényeinek 

módosulása miatt gyakran változik is.  A specifikáció elkészítésének részletes fo-
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lyamatábrája a 7. számú mellékletben tekinthető meg, amelyben feltüntettem a leg-

fontosabb lépéseket és döntési pontokat. 

A specifikációs adatbázis (SA) több-száz specifikáció felmérésének eredményekép-

pen jött létre, és magas-szintű segítséget nyújt a moduláris felépítésű rendszerek fej-

lesztése és később az alkalmazása során. Elsődleges szerepe az új összeállítandó mo-

duláris berendezés műszaki specifikációjának elkészítésében van. 

Mindent összevetve a SA egyfajta módszer és egyben egy segédeszköz a gyártósorok 

specifikációinak elkészítéséhez. Elméletileg a „műszaki specifikáció” egy olyan kö-

vetelmény-modellt jelent, amelyben rögzítésre kerültek mind a megrendelő elvárásai, 

mind pedig a kivitelező kötelezettségei, a teljesség és a részletesség lehető legna-

gyobb igénye mellett, ám ez általában a rövid határidők miatt nehézségekbe ütközik. 

Ezen ellentmondás feloldására dolgoztam ki a specifikációs adatbázist, amely össze-

állításának két fő lépése van. Az első lépés egy mindent tartalmazó adatbázis elkészí-

tése - az SA szerkezete és elemei a 8. számú mellékletben részletesen megtekinthető-

ek. Ennek a kidolgozásához több-száz korábbi gépspecifikációt, előzetes specifikáci-

ót, elő-specifikációt és specifikációs űrlapot dolgoztam fel [P.5]. A második lépés a 

kapott adatbázis kategorizálása, majd a felhasználót legjobban támogató struktúra 

felépítése, ez látható a 17. ábrán. 
 

MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ- ÉS 
INFORMÁCIÓS-RENDSZER 

ENERGIA, SZOLGÁLTATÁSOK 

KIVITEL 

TARTOZÉKOK 

SZÁLLÍTÁSI 
TERJEDELEM 

MŰKÖDÉS FELÉPÍTÉS 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

INSTALLÁCIÓ 

ÜZEMELTETÉS 

KARBANTARTÁS 
EGYÉB 

TERMÉK TECHNOLÓGIA BERENDEZÉS 

 

17. ábra. A specifikációs adatbázis szerkezete 

A specifikációs adatbázis gyakorlatilag a számos korábbi specifikáció tanulmányo-

zása és elemzése során a teljesség igényével kialakított adatbázis, amely egyben tar-

talmazza az azokban talált jellemzőket, paramétereket és azok előírt értékeit is. Az 

adatbázis segítségével a konstruktőrök képesek létrehozni az aktuális igényekhez jól 

igazodó specifikációt, amely azután a tervezési folyamat majdnem minden lépésének 

alapját képezi.   
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A specifikációs adatbázisnak az a nagy előnye, hogy a leegyszerűsítésével bármely 

egyedi gyártósorra, célgépre, vagy moduláris részegységre leredukált specifikációt 

kaphatunk, illetve azt is tovább egyszerűsítve létrehozható az a specifikációs űrlap, 

amelyet egy ajánlatkérés beérkezése után el lehet küldeni a megrendelőnek, hogy 

töltse ki és küldje vissza (megkönnyítve ezzel a korrekt ajánlat adását). A teljes spe-

cifikációs adatbázis tartalmaz minden olyan jellemzőt, amelyet a felmért specifikáci-

ók közül legalább egy tartalmazott, ezáltal valamennyi előforduló eset specifikációja 

elkészíthető, az adatbázis „checklist”-szerű használatával – a lényeges jellemzőknek 

ki kell választani vagy meg kel adni az értékét, míg az éppen nem lényeges jellem-

zőket egyszerűen figyelmen kívül kell hagyni.   

Mindezek alkalmazásával – a mai gyakorlathoz képest lényegesen – gyorsabban és 

egzaktabban összeállítható egy specifikáció. Ezeknek rendkívül nagy jelentősége van 

egy megrendelés elnyerésében és a minél jobban előre tervezhetőség teljesítésében 

egyaránt. Segítségükkel kiküszöbölhetők azok a hátrányok, amelyek abból adódnak, 

hogy a tervező cégek sokszor nem adnak megfelelő ajánlatot a megrendelőnek, mi-

vel kevés az idő minden részlet megfelelő átgondolásához. A moduláris rendszerre 

épülő SA ebben is fontos segédeszköz, hiszen a kifejlesztett célprogram (MTP) – 

amelyet a 8. fejezetben ismertetek – segítségével hatékonyan segíti a tervezési és ki-

vitelezési folyamat bármely szakaszának erőforrás-becslését. Emellett nem lehet tud-

ni, hogy melyik megrendelő fogja tényleg megrendelni a gépet, ezért az sem jó, ha 

mindig teljesen kidolgoznak minden ajánlatot, mert akkor a komolytalan megrende-

lőknek készített ajánlat ideje kárba vész. Az a korábban sokszor felmerült gond is 

megszűnik, hogy a megrendelő által először küldött specifikációból valójában nem 

derülnek ki az igényei, emellett számos, a kivitelező szempontjából helytelen, vagy 

hibás megnevezést, valamint paramétert használ. Mindezek miatt számos cégnél van 

egy „team”, amelyik a vevői megrendeléseket fogalmazza meg, azaz a megrendelő 

elképzeléseit próbálják műszaki (és egyben saját) nyelvezetre fordítani. Ezzel a spe-

cifikációs adatbázissal és módszerrel azonban jóval egzaktabbá válik minden – 

mindkét fél számára.  

A specifikáció tehát azokat a követelményeket tartalmazó jegyzék, amelyeket a kivi-

telező cég által tervezett moduláris felépítésű gépnek teljesítenie kell ahhoz, hogy a 

(megrendelésben kapott) előspecifikáció által támasztott igényeket tökéletesen ki 

tudja elégíteni. Tehát ez nem azonos a klasszikus módszeres géptervezés kezdeti lé-

pései közt összeállított listával, amely a kapott specifikációnak a kivonata ahhoz, 
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hogy a konstruktőr a tervezés kezdetén tisztában legyen az általa tervezendő géppel 

szemben támasztott elvárásokkal. 

7.4.3. Az elemkönyvtár-rendszer 

A harmadik eszköz az elemkönyvtár-rendszer, amely hierarchikus formában fogja 

össze a moduláris rendszer építőelemeit. A modulok osztályozásának eredménye-

képpen kapott szerkezetet illusztrálja a 18. ábra, amelyben jól megfigyelhető a fő-

modulok és az almodulok szerkezeti kapcsolata [P.3]. 

       

MODULÁRIS 
GYÁRTÓSOR          

                    

                    

                     

          CÉLGÉP                         
                       
                       
                                            
                                             

Standard mappa  Géptörzs  Váltópálya Hajtásrendszer Működtető  Manipulátor Egyéb 
                                            
FDS-100     FDG-180   FDV-18-72/J FDV-18-72/B   FDH-350-900     FDA-1       MX       FDX-100   
          FDV-18-90/J FDV-18-90/B                       MX-200       
 Gépalap FDS-110    18-szögű asztal   FDV-18-120/J FDV-18-120/B            üres   FDA-100       MX-300    Fedél   
 Hajtómű FDS-120             FDH-700-1800      1 tárcsa   FDA-110       MX-400    Elektromos doboztartó 
 Vezérmű-hajtás FDS-130       FDV-24-72/J FDV-24-72/B            2 tárcsa   FDA-120       MX-200-B    Burkolat   
 Kábelvályú FDS-150   FDG-240   FDV-24-90/J FDV-24-90/B                       MX-300-B    Érzékelőtartó  
          FDV-24-120/J FDV-24-120/B   FDH-1300-3200     FDA-2           MX-400-B    Vészgomb   
FDS-200      24-szögű asztal                                     
          FDV-36-72/J FDV-36-72/B            üres   FDA-200   MY           
 Gépalap FDS-110       FDV-36-90/J FDV-36-90/B   FDH-2400-6000      1 tárcsa   FDA-210       MY18-200       
 Hajtómű FDS-120   FDG-360   FDV-36-120/J FDV-36-120/B            2 tárcsa   FDA-220       MY18-300       
 Vezérmű-hajtás II. FDS-130                      3 tárcsa   FDA-230       MY18-400       
 Kábelvályú FDS-150    36-szögű asztal   FDV-48-72/J FDV-48-72/B            4 tárcsa   FDA-240       MY18-200-B       
          FDV-48-90/J FDV-48-90/B                       MY18-300-B       
          FDV-48-120/J FDV-48-120/B                    MY18-400-B       
                               MY24-200       
                                   MY24-300       
                                 MY24-400       
                                    MY24-200-B       
                                   MY24-300-B       
                                   MY24-400-B       
                                            
                                MZ   MZ-200       
                                    MZ-300       
                                    MZ-400       
                                           
                                MXZ   MXZ-200       
                                    MXZ-300       
                                    MXZ-400       
                                            
                               MYZ           
                                    MYZ18-200       
                                    MYZ18-300       
                                    MYZ18-400       
                                    MYZ18-200-B       
                                   MYZ18-300-B       
                                    MYZ18-400-B      
                                    MYZ24-200       
                                   MYZ24-300       
                                    MYZ24-400       
                                    MYZ24-200-B       
                                    MYZ24-300-B       
                                    MYZ24-400-B       

PUFFERSZOLGÁLTATÁS SZÁLLÍTÓEGYSÉG MÉRŐEGYSÉG VEZÉRLÉS KIEGÉSZÍTŐ

 

18. ábra. Az elemkönyvtár-rendszer szerkezete 

A 18. ábra felső részén a moduláris rendszer legfelső szintjén lévő gyártósor látható, 

alatta pedig a főmodulok. A főmodulok közül a 18. ábrában a célgép került további 

kibontásra, az alatta lévő szinten találhatóak az almoduljai, majd azok almoduljai és 

így tovább a legalsó szintig. Valamennyi moduláris elem esetén feltüntettem annak 

legfőbb jellemzőit és azok alapján az összes előforduló esetet. Lényeges még ki-

emelnem, hogy egyes almodulok kiválasztása sokszor a további modulok választható 
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eseteinek számát is korlátozza. Logikus például, hogy ha kiválasztjuk a célgép fej-

számát, akkor azután a kiválasztott fejek száma nem haladhatja meg ezt a számot.  

7.4.4. A kódrendszer 

A negyedik a 18. ábrán is jól látható eszköz a modulok kidolgozott kód-rendszere. Ez 

nyújt segítséget mind az egyes modulok típusának és főbb jellemzőinek egyszerű 

azonosításához, mind pedig a kiválasztott modulok alkotta kombináció egyszerű és 

gyors áttekintéséhez. A kód-rendszer kialakításának legfontosabb alapelve, hogy egy 

rövid betűszó egyértelműen azonosítsa az adott modulnak a rendszerben elfoglalt 

szintjét, illetve a típusát. Utána pedig néhány kódszám utaljon az adott típusú modult 

a többi azonos típusú modultól megkülönböztető jellemzőire.  Erre mutat egy példát 

a XI. táblázat, amelyben a kidolgozott moduláris felépítésű célgépek választható vál-

tópályáinak típusai láthatóak. 

 FDV-18-72/J  FDV-18-72/B 
 FDV-18-90/J  FDV-18-90/B 
 FDV-18-120/J  FDV-18-120/B 
    

 FDV-24-72/J  FDV-24-72/B 
 FDV-24-90/J  FDV-24-90/B 
 FDV-24-120/J  FDV-24-120/B 
    

 FDV-36-72/J  FDV-36-72/B 
 FDV-36-90/J  FDV-36-90/B 
 FDV-36-120/J  FDV-36-120/B 
    

 FDV-48-72/J  FDV-48-72/B 
 FDV-48-90/J  FDV-48-90/B 
 FDV-48-120/J  FDV-48-120/B 

XI. táblázat. Kidolgozott moduláris építőkövek változatai és azok kódolása 

A táblázat baloldalán a „jobbos”, míg a jobboldalán a „balos” váltópályák szerepel-

nek (váltópályák esetén ez a szakaszosan körforgó célgép egyezményes forgás-

irányára utal). Az adott váltópálya főbb jellemzőinek rész-kódjai sorra követik egy-

mást, így áll össze valamennyi elem kódja. Egy konkrét kód értelmezésére látható 

példa a 19. ábrán.  
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          –         –          /   

 
      forgásirány:   Bal 
 

      váltópálya szöge: 90° 
 

      gép fejszáma:   24 
 

      almodul kódja:  Váltópálya 
 

      gépcsalád kódja  

FD V 24 90 B

 

19. ábra. Egy azonosító kód értelmezése 

A bemutatott kód esetén látható a kódolás két leglényegesebb jellemzője. Az egyik, 

hogy az adott moduláris elem valamennyi lényeges jellemzőjére utaló rész-kódnak 

szerepelnie kell az elem kódjában. A másik, hogy a jellemzőre utaló kód szinte ma-

gától értetődően adja is meg a jellemző értékét. Az egyes kidolgozott modulokra és 

azok kódolására további példák tekinthetőek meg a 6. számú mellékletben, amely a 

kidolgozott tervezői segédkatalógus néhány oldalát mutatja be. 

7.4.5. Az SA-EKR mátrix 

Az ötödik eszköz egy korrelációs mátrix, amelyet a két korábban ismertetett eszköz, 

a specifikációs adatbázis (SA) és az elemkönyvtár-rendszer (EKR) kombinációjával 

hoztam létre, ez az SA-EKR mátrix (felépítését a 20. ábra mutatja). 
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20. ábra. Az SA-EKR mátrix felépítése 

Az SA-EKR mátrix kapcsolja össze egyértelműen a modulok jellemző paramétereit 

és a specifikációs tevékenységeket – mindkét irányban. Az egyik irány, amikor keres-
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sük azokat a paramétereket, amelyeket az adott egység kiválasztásához szükséges 

specifikálni (sor menti olvasás). Ennek során lépésről-lépésre felmerülnek az adott 

egység lényeges paraméterei, minden paraméternek ki kell választani a pontos érté-

két, amelyek általában diszkrétek, de olykor lehetnek folytonosak. A mátrix mezője 

akkor szürke, amikor az adott moduláris elem egyértelműen összefügg az adott speci-

fikációs paraméterrel. A mezőben ilyenkor az adott paraméter értékkészlete szerepel, 

ebből kell mindig kiválasztani az adott igény szerinti optimális értéket – ezt a kivá-

lasztást a célprogram (MTP) a beprogramozott algoritmusok alapján automatikusan 

elvégzi. A 20. ábrát segítségül véve például egy szükséges manipulátor-egység (2. 

sor) definiálása a lehetséges paraméter-értékeinek kiválasztásával a 21. ábrán bemu-

tatott lépésekből áll. 

Típus=? 

mechanikus elektromechanikuspneumatikus

Anyag=? 

normál trópusi 

Elmozdulás=? 

0-50 mm 50-100 mm 100-200 mm

 

21. ábra. Moduláris egység definiálása a paraméter-értékek kiválasztásával 

A mátrixból látható, hogy a manipulátor-egység kiválasztásához három paraméter 

értékét kell meghatározni, ezzel egyértelműen definiálható, hogy pontosan milyen 

jellemzőkkel rendelkező moduláris elemre van aktuálisan szükségünk. 

A mátrix másik irányú használatára akkor van szükség, amikor arra vagyunk kíván-

csiak, hogy mely moduláris elemek mely jellemzői függnek egy elvárt (specifikált) 

paraméter-értéktől (oszlop menti olvasás).  Más szóval ebben az irányban azt lehet 

megnézni, hogy egy adott elvárt paraméter (pl. gépsebesség) értékének kiválasztásá-

val hány darab moduláris elemnek határoztuk meg bizonyos jellemzőit. Egyértelmű, 

hogy a moduláris elemek választékának és a számos elvárt paraméternek minden 

metszetében egy érték rejlik. Csak azon elemeknek és paramétereknek van metszete, 

amikor az adott paraméter az aktuális moduláris elemnek lényeges jellemzője. Ilyen-
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kor a metszetben található érték az adott jellemző egyik választható nagysága vagy 

típusa. Látható, hogy a jól felépített mátrix bármelyik irányban és bármilyen szinten 

használható [P.5]. A mátrix kezeléséhez VisualBasic-ben kidolgoztam egy segéd-

programot. A program nemcsak interaktív és az SA adatbázisból dolgozik, de a ki-

menete egy kész dokumentum (a műszaki specifikáció), a kezelése egyszerű, a kitöl-

tése pedig gyors. További előnye, hogy alkalmazható valamennyi hierarchiai szinten 

(gépsor, gép vagy akár részegység).  

7.4.6. A klaszter-analízis 

A hatodik eszköz a klaszter-analízis [JaLe83], amely abban nyújt segítséget, hogy 

összhangot teremtsünk a létrehozott műszaki specifikáció és az elérhető modul-

készlet között. A kétfázisú klaszter-analízis lépései a 22. ábrán láthatóak.  
 

ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE

EREDMÉNYEK KRITIZÁLÁSA 
ADATOK KRITIZÁLÁSA 

ELEMZÉS ÚJRAITERÁLÁSA KIMENET 

ADATELEMZÉS ÉS 
OSZTÁLYOZÁS 

FORDÍTÁS

EUKLIDESZI 
REPREZENTÁCIÓK 

PARTÍCIÓK 
ÁTFEDÉSE 

DENDOGRAMOK 

ADAT KÓDOLÁS ÉS LEÍRÁS

KLASZTEREZÉS 
 

1, Specifikált adat (igények többváltozós halmaza) 
          

        TRANSZFORMÁCIÓ 
 
2, Különbözeti adat (EKR jellemzői és az igények  

        különbözeti halmaza) 
 
          KLASZTEREZÉS 
 
3, Konfigurált berendezés (osztályozott adat) 

 

22. ábra. A klaszter-analízis főbb lépései 

A klaszter-analízis egy olyan dimenziócsökkentő eljárás, amellyel adathalmazok 

homogén csoportjait tudjuk összehasonlítani. Az összehasonlítást valamely dimenzi-

ók szerint végezzük el, eredményeképpen pedig a halmazok csoportjainak távolságát 

(esetünkben a jellemzők eltérését) kapjuk meg. A cél a legkisebb eltérésű halmazok 

azonosítása. Moduláris rendszerek konfigurálása során a klaszter-analízisre két ok-

ból van szükség. Egyrészt azért, mert az igényelt berendezés jellemzői és az EKR 

elemeivel megvalósítható berendezés között nagy valószínűséggel mindig vannak 

eltérések. Másrészt, mivel az igényelt jellemzők alapján sokszor több moduláris elem 

(illetve azok több kombinációja) is megfelel, amelyek közül ki kell választani a leg-

ideálisabbat. 
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A módszer alkalmazásának a célja, hogy meghatározzuk azokat a részhalmazokat, 

amelyek esetén a meglévő két halmazunk (az aktuálisan igényelt jellemzők és az 

EKR által megvalósítható jellemzők) a legjobban lefedik egymást. Ez azt jelenti, 

hogy az ilyen elven összeállított moduláris egységek kombinációja a lehető legna-

gyobb mértékben meg fog felelni az aktuális követelményeknek és a specifikációban 

összegyűjtött paraméter-értékeknek. Az első lépés a transzformáció, amely során a 

specifikált adatok és a rendelkezésre álló moduláris elemrendszer által biztosítható 

jellemzők különbözetét kell meghatározni, így születik meg a különbözeti-halmaz. 

A különbözeti adatok meghatározása során euklideszi távolságot veszünk alapul, az-

az a jellemzők értékeinek eltérését. A második lépés a klaszterezés, amely a külön-

bözeti halmaz több iterációs lépésben történő szűkítése, azaz a legkisebb eltérések 

azonosítása, míg végül eljutunk az igényeket legjobban kielégítő konfiguráció kiala-

kításához. Természetesen némi eltérés minden esetben marad, amelyet egyedi kiegé-

szítő elemek tervezésével és kivitelezésével kell áthidalni. 

A kidolgozott módszerrel biztosítani lehet a moduláris EKR rendelkezésre álló ele-

meinek az adott egyedi feladat megoldásához történő lehető legnagyobb mértékű 

felhasználását. A klaszter-analízis elvét és lépéseit VisualBasic szoftver segítségével 

algoritmizáltam és beépítettem a meglévő moduláris rendszer kezelését támogató 

segédprogramba (lásd részletesebben a 8.2.1. fejezetben). A program a módszer al-

kalmazásával automatikusan képes az előzetesen kidolgozott építőelem-variációk 

(konfigurációk) közül a megadott feltételek szerint a legmegfelelőbb kiválasztására. 

7.4.7. Elemkönyvtár katalógusok 

A hetedik eszköz a moduláris elemkönyvtár katalógus-rendszere, amely lényegesen 

gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kidolgozott moduláris rendszer adta lehetőségek 

közötti eligazodást. Azért katalógus-rendszer, mivel három-típusú katalógus szüksé-

ges ahhoz, hogy valamennyi előforduló igényt ki tudjunk elégíteni.  

Az első katalógus-típus a moduláris egység-család fejlesztési katalógusa, amely a 

lehető legteljesebb formában tartalmazza a fejlesztés valamennyi lépését és fázisát 

[Ro89]. Ebben lehet nyomon követni az éppen kifejlesztés alatt álló modulok státu-

szát ugyanúgy, mint a már kifejlesztett modulok valamennyi jellemzőjét, vagy akár a 

fejlesztésének lépéseit a legteljesebb részletességgel (felmért esetek elemzése, elem 

kiválasztása, koncepciók, értékelések és döntés, számítások és méretezések, végül 

pedig a tervezési fázisok és a kész CAD-modellek). A további két katalógus tulaj-
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donképpen ennek a katalógusnak a kivonata, vagy más szóval az ehhez a katalógus-

hoz való korlátozott hozzáférés platformja.  

A második katalógus-típus a kifejlesztett moduláris rendszer alkalmazását támogató 

tervezői segédlet. Ennek néhány oldala látható a 23. ábrán, részletesebben pedig a 6. 

számú mellékletben tekinthető meg. 

 

 

23. ábra. A moduláris egységcsalád elemkatalógusának néhány oldala 

Ezt a segédletet használják azok a tervezőmérnökök, akik a kifejlesztett moduláris 

elemkészletből kívánnak építkezni. A katalógus interaktív, folytonosan változtatható 

módon segít konfigurálni a szükséges moduláris felépítésű szerkezetet. Ennek érde-

kében először végigvezeti a tervezőt egy folyamaton, ahol sorra döntenie kell az igé-

nyek alapján a választandó paraméterekkel és azok értékeivel kapcsolatban, míg vé-

gül összeáll a javasolt szerkezet anyagjegyzéke (BOM-ja) és 3D-s modellje. A meg-

oldás ezután természetesen igény szerint változtatható, majd akár papír-mentesen 

gyártásra indítható. Mivel ez a katalógus azoknak a tervezőknek készült, akik egy új 

gyártósor vagy berendezés megtervezéséhez szeretnék felhasználni a moduláris 

elemcsalád legalkalmasabb elemeit, emiatt célszerű integrálni az adott vállalatnál 

lévő tervezési segédletbe is.  

A harmadik katalógus-típus a kereskedelmi katalógus, amely szabványos, kereske-

delmi áruként beszerezhető és rendszerbe illeszthető elemként mutatja be a kidolgo-

zott moduláris egységeket. Ez a katalógus elsősorban olyan gépépítő illetve gépgyár-
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tó vállalatok számára készül, akik egyszerűen megrendelik a készre-gyártott modulá-

ris egységeket, majd utána saját céljaik szerint használják fel azokat. Valamennyi 

katalógus szerkezetétől elvárt, hogy egyszerűen és gyorsan áttekinthető legyen és 

támogassa a bármilyen szempontú gyorskeresést vagy akár osztályozást. 

Ipari környezetben a moduláris elemek két legfontosabb jellemzője a kivitelezés költ-

sége és átfutási ideje. Már a moduláris elemcsalád kidolgozása előtt meg kell, hogy 

becsüljük – vagy akár célul kell kitűzzük – e két jellemző értékeit, minden egyes 

modul esetére. Nagyon fontos, hogy a moduláris elemek kivitelezése során minden-

képpen validáltan gyűjtsük e jellemzőket és egyértelműen kössük össze a moduláris 

elemmel. Így az esetalapú tervezés elvei szerint, az idő előre haladtával egyre ponto-

sabban fogjuk tudni becsülni az elemekből felépített rendszer összköltségét és teljes 

átfutási idejét. Lényeges, hogy minden esetben csatoljuk vissza e két jellemző leg-

utolsó mért eredményét, és amennyiben szükséges módosítsuk az elemhez kötött 

törzsadatot. Mindezek alkalmazásával a kidolgozott katalógusok támogatják az elő-

zetes költség- és időigény becslést. 

8. AZ ELKÉSZÜLT MODULÁRIS RENDSZER 

Ebben a fejezetben a kidolgozott moduláris tervezési módszertan gyakorlati alkalma-

zásának eredményeit ismertetem. Elsőként bemutatom a módszer alkalmazásával 

kidolgozott moduláris gépcsalád szerkezetét és jellemzőit, majd a moduláris rend-

szer kezeléséhez kifejlesztett cél-szoftvert, a moduláris tervező programot (MTP). 

Ezután ismertetem a moduláris rendszer alkalmazásának lépéseit, azaz bemutatom, 

hogy milyen módszerrel lehet elkészíteni az MTP segítségével egy konkrét igénynek 

megfelelő moduláris felépítésű berendezés ajánlatát és specifikációját, majd pedig az 

MTP-vel támogatott tervezést (konfigurálást) és kivitelezést ismertetem. Végül a ki-

dolgozott módszertan meglévő moduláris rendszerek továbbfejlesztése esetén történő 

alkalmazását mutatom be.  

8.1. A kifejlesztett moduláris gépcsalád 

A moduláris rendszer egy olyan elemkészlet, amely moduláris egységeket, alegysé-

geket és az ezek kezelésére kifejlesztett segédszoftvert és adatbázis-rendszert tartal-

maz. Ez az elemkészlet alkalmas arra, hogy felhasználásával (és az aktuális igénye-
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ket kielégítő egyedi alkatrészek megtervezésével és illesztésével) a gépfejlesztők és 

géptervezők olyan egyedi gépet vagy gyártósort építsenek, amely gyártástechnológi-

ai és szerelési műveletek kombinálásával új termék előállítására képes [P.6]. A rend-

szer illusztrálására jól alkalmas a 24. ábrán látható fiktív gyártósor, amelyen kiemel-

tem néhány tipikus egységet. 

adagoló 

 
 
 
 

 

konvejor 

puffer 

speciális 
célgép 

adagoló 

 

24. ábra. A moduláris gyártósor főbb elemei 

A moduláris gépcsalád hierarchikus elem-rendszere főmodulokra és segédmodulokra 

osztható. A főmodulok csoportja tartalmazza például a specifikus célgépet (amely-

nek feladata néhány szorosan összefüggő technológiai művelet kivitelezése). A se-

gédmodulok feladata a gyártandó terméknek és komponenseinek a különböző gyár-

tási fázisban történő kezelése, amelyek a szállítás (pl. konvejorok), adagolás (pl. rez-

gőadagolók), tárolás (pl. pufferek) vagy ezek igény szerinti kombinációja. Továbbá a 

segédmodulok közé tartoznak még azok az alrendszerek, amelyek a gyártósor, mint 

komplex rendszer irányításához és vezérléséhez szükségesek, ezek a szolgáltatások 

hálózata (pl. víz, gáz, elektromos áram) és az informatikai rendszer (pl. vezérlőszek-

rények, kábelezés, érzékelők, kezelőpultok, kijelzők).  

Az almodulok csoportja a főmodulok, a mérnöki logika és a funkcionalitás szerinti 

további felosztásával jön létre. Például egy speciális célgép (mint főmodul) az alábbi 

almodulokra osztható: gépváz, hajtásrendszer, mozgásokat generáló egységek 

(aktuátorok), mozgásokat kivitelező egységek (manipulátorok) és segédegységek, 

ezekre látható példa a 25. ábrán (a, - főmodul: alapgép; b, - almodulok: manipuláto-

rok; c, - építőelemek: alkatrészek).    
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a,      b,       c, 

 

25. ábra. A kifejlesztett moduláris gépcsalád néhány eleme 

A főmodulok tovább bonthatóak almodulokra, azok pedig moduláris építőelemekre 

(26/b, és c, ábra). A kidolgozott moduláris gépcsalád tételesen áttekinthető a 6. szá-

mú mellékletben, amely a kifejlesztett tervezői katalógus oldalait mutatja be. 

8.2. A moduláris tervező program (MTP) 

Az egyedileg fejlesztett számítógépes eszközök a moduláris rendszer alkalmazása és 

felhasználása során szükségesek, hiszen ezek teremtenek kapcsolatot a rendelkezésre 

álló számítógépes alkalmazások és a kidolgozott elméleti módszer között – az ilyen 

egyedi cél-szoftverek szükségessége elvitathatatlan (gondoljunk csak a korábban em-

lített MECOMAT célprogramra). 
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26. ábra. Az MTP szerkezeti felépítése 
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Esetünkben ezek az eszközök kötik össze interaktív módon a kifejlesztett módszertani 

eszközöket, a felhasználásra kész moduláris elemeket és a felhasználói követelmé-

nyeket. Valamennyi ilyen számítógépes eszközt és segédprogramot összefoglaltam 

egy szoftvercsomagba, így született meg az úgynevezett Moduláris Tervező Program 

(MTP), amelynek felépítése a 26. ábrán látható. 

Az MTP létrehozásához két alapvető funkciót kombináltam a moduláris rendszer 

kiszolgálása érdekében. Az egyik a feldolgozott és rendszerezett adatok kezelése, ezt 

szolgálja az ábra baloldalán lévő adatbázis-kezelő modul. A másik pedig a moduláris 

rendszer alkalmazásához szükséges eszközök integrálása, ezt hivatott megoldani a 

moduláris rendszer algoritmizált eszközeit kezelő jobboldalon elhelyezkedő modulá-

ris eszköz-kezelő modul. Az MTP ezen két fő modulja segítségével alkalmas a beme-

netek (igények) alapján a legmegfelelőbb kimenet (megoldás) generálására. 

8.2.1. Az MTP specifikációs modulja 

A specifikációs adatbázis szerkezetét (lásd korábban a 17. ábrát) tovább bontva és 

feltöltve az éppen aktuális paraméterekkel, a 27. ábrán látható specifikációs mátrix-

hoz jutunk (az SA részletes kibontása megtekinthető a 8. számú mellékletben). 
                                           

                                             
 
 
 
        

 

27. ábra. A specifikációs mátrix 
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Ahogy a 27. ábrán is látható, a specifikációs adatbázis különböző szintjein található 

elemei között számos kapcsolat realizálódik. Látható, hogy ezek a kapcsolatok egy 

nagyon bonyolult, nem igazán átlátható rendszert alkotnak. E kapcsolat-rendszer 

kézbentartására és kezelésére fejlesztettem ki az MTP specifikációs modulját, amely-

nek számos előnye van. A specifikációs modul szerkezete megegyezik a specifikáci-

ós adatbázis szerkezetével, ráadásul a klaszter-analízis alkalmazásával kapcsolatot 

teremt az elemkönyvtár-rendszer és a specifikációs-adatbázis között.  

Lényeges, hogy a termék-specifikus jellemzők kivételével (mivel a kutatásom során 

fényforrásipari gyártósorok specifikációit tanulmányoztam) az SA teljesen univerzá-

lis, azaz bármilyen gyártósor esetén alkalmazható. Ezek a jellemzők más ipari terület 

termék-specifikus jellemzőivel kiválthatóak, így a SA teljes mértékben alkalmassá 

tehető más-jellegű termék gyártósorának részletes specifikálására is. 

Mivel a program az SA-EKR mátrixon alapul, ugyanolyan módon használható, azaz 

minkét irányban, bármely hierarchiai szinten. Az elemkönyvtár-rendszer interaktív 

katalógusa segít eligazodni a kidolgozott moduláris rendszerben és kiválasztani az 

optimális megoldásokat. A program kimenete egy dokumentum, amely teljesen meg-

egyezik a szabványos specifikációkkal, amelyeket az iparban a legelterjedtebben al-

kalmaznak a műszaki paraméterek specifikálása során. A kifejlesztett célprogram 

(MTP) felhasználói felületének szerkezetére látható két példa a 28. ábrán.  

 

 

28. ábra. A segédprogram felhasználói felülete 
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A rendszer egy a felhasználó által megadott könyvárba gyűjti és tárolja a kiválasztott 

moduláris egységek dokumentációs anyagát (beleértve a 3D-s modelleket, a 2D-s 

műszaki rajzokat és a gyártástechnológiai-terveket és -utasításokat). A kész 3D-s 

modellek és műszaki rajzok lehetővé teszik a tervezési és illesztési folyamat egysze-

rű és gyors kivitelezését. Emellett lényeges előny, hogy a modulok többszöri alkal-

mazása által, a gyártási és a szerelési információk folyamatos visszacsatolása révén a 

moduláris egységek gyártástechnológiai terve többszörösen ellenőrzött. 

8.2.2.  Az MTP morfológiája 

A specifikáció alapján, a megfelelő modulok kiválasztása és azok különböző kombi-

nációjának generálása szintén számítógépesített úton történik. A legmegfelelőbb 

megoldás kiválasztása érdekében egy beépített klaszter-analízis alprogram támogatja 

a kombinációk realizálását. Az elemek szimbolikus leírásáért pedig a program belső 

kódrendszere felel, amely szintén segíti a klaszter-analízis minél egyszerűbb és eg-

zaktabb megvalósítását. Minden kombináció kap egy kódsort, amely egyértelműen 

leírja annak valamennyi jellemzőjét, a benne szereplő moduláris egységeket és azok 

tulajdonságait. Az MTP működési lépéseit a 29. ábra mutatja be. 
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29. ábra. Az MTP működése 

Az ábrán jól végigkövethető az a folyamat, amely az igény felmerülése alapján a kö-

vetelmény modelltől a specifikáció generálásán és a lehetséges megoldások vario-

generatív létrehozásán majd kombinálásán és a kombinációk iterált értékelésén át az 

optimalizált megoldásig vezet. A lépések döntő hányadának hátterében most is az 

SA-EKR mátrix áll. A felvázolt folyamat egyaránt alkalmazható komplex feladat 

megoldása (gyártósor-konfigurálás) során, vagy akár egy egyszerű moduláris alegy-

ség kiválasztása esetén. 
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8.2.3. Az MTP integrálása a vállalatirányítási rendszerbe 

Az MTP fejlesztése során kézenfekvő volt a kutatásnak teret adó gépgyártó cég vál-

lalatirányítási rendszerébe (SAP) illesztése. A vállalatok zöménél ma elengedhetetlen 

az integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazása, amely gyakorlatilag az összes 

területre és azok összes különálló és közös tevékenységére kiterjed [Ko05]. Bár az 

SAP csak egy a vállalatirányítási rendszerek közül, de ez a legközismertebb, ezért a 

folytatásban ezt a mozaikszót használom, amikor ilyen rendszerre utalok. Az MTP-

célprogram és az SAP-rendszer viszonyát és kapcsolatait illusztrálja a 30. ábra. 
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30. ábra. Az MTP és az SAP kapcsolata 

Az SAP alapvetően moduláris felépítésű, minden folyamatot a háttér-adatbázis által 

kezel, amelyhez valamennyi területnek adott szabályok szerinti hozzáférési jogosult-

sága van. A bemenete a vállalatban adott pillanatban lévő feladatok összessége, a 

kimenete pedig az igény szerint automatikusan összeállított státusz-riport. A gép-

gyártás területén is az SAP-rendszer segítségével kezelik a folyamatokat, így például 

a gyártandó berendezés BOM-jának generálását, a BOM által hívott alkatrészek 

CAD-modelljét és a gyártástechnológiai utasításait, az alapanyag- és kereskedelmi 

tétel szükségletét, a BOM alapján a gyártás indítását, majd az MRP generálását, utá-

na pedig a gyártás alatt álló egységek valamennyi összetevőjének státuszát. Az egy-

ség kivitelezése után utólagosan elkészíthető a ráfordított költség és a szükséges átfu-

tási idő kigyűjtése, elemzése majd visszacsatolása (hiszen ez lesz a legközelebbi 

ajánlatadáskor becsült kalkuláció alapja). A 30. ábrán kizárólag az SAP termeléssel 

kapcsolatos moduljainak lényegesebb funkcióit és az azok által nyújtott szolgáltatá-
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sokat tüntettem fel. Látható, hogy egyrészt a vevői igények és az SAP között az MTP 

teremt kapcsolatot, másrészt az SAP jól használható a kivitelezett berendezések ta-

pasztalati adatainak folyamatos nyomon-követésére és a moduláris rendszerrel kap-

csolatos lényeges információk MTP-be (és ez által az EKR-be és SA-ba) való vissza-

csatolására.  

8.2.4. Az információ visszacsatolása 

A vélemények, kritikák és javaslatok visszacsatolásának egyszerűsítéséhez kifejlesz-

tettem az MTP interaktív kérdőív-modulját, amelynek több felmérő lapja van. Ezek 

alkalmasak belső használatra, azaz a moduláris egységek gyártásával kapcsolatos 

tapasztalatok gyűjtésére (beszerzés, forgácsolás, szerelés… stb.), ugyanakkor a külső 

felhasználók (azaz a moduláris egységek megrendelői) által szerzett tapasztalatok 

gyűjtésére és visszacsatolására is alkalmazhatóak. A kitöltött felmérőlapokat az MTP 

elektronikus adatbázisba rendezve tárolja. Így az információk folyamatosan vissza-

jutnak a fejlesztőcsapathoz, akik rendszeresen áttekinthetik és felhasználhatják a 

gyűjtött véleményeket és megjegyzéseket. 

8.3. Moduláris gépépítés folyamata az MTP alkalmazásával 

Ebben a fejezetben a kifejlesztett moduláris gépcsalád elemeinek alkalmazását muta-

tom be. Ahhoz, hogy egyértelmű képet kapjunk a főbb tervezési lépésekről, négy fá-

zisra osztottam (31. ábra) a moduláris gépépítési folyamatot [Hai97].  
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31. ábra. A moduláris gépépítés fázisai és a kidolgozott eszközök 
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A főbb fázisok mellett feltüntettem a moduláris rendszer eszközeit is, ügyelve arra, 

hogy jól illusztráljam, hogy melyiket melyik fázisban alkalmazzuk. A 31. ábra alap-

ján először részletesen bemutatom a főbb fázisokat, majd az egyes fázisok moduláris 

rendszer esetén történő megvalósításának módját és a kifejlesztett MTP által nyújtott 

támogatást is. 

Az első az ajánlati fázis, amikor a megrendelő előterjeszti az igényeit egy berende-

zésre, amelyik képes megvalósítani a kívánt technológiai feladatokat (a szállítási fel-

tételek, a határidő és sokszor a célköltség is adott). Első válaszként a gépépítő cégek 

ilyenkor készítenek egy nagyságrendi költségbecslést, amely tartalmazza a javasolt 

műszaki koncepciót és a szükséges erőforrásokat. Amennyiben ez a megrendelő 

számára elfogadható, hosszadalmas iteráció kezdődik, amelynek eredményeként ki-

alakul egy elő-specifikáció, az abban leírtak teljesítésére képes elvi koncepció, majd 

a hivatalos árajánlat. Ha ez is megfelel, megkötik a szerződést és a partnerek a kö-

vetkező fázisba lépnek, de amennyiben a feltételek bármelyik fél számára nem meg-

felelőek, módosítás szükséges – ellenkező esetben az üzlet meghiúsul.  

A második a specifikációs fázis, amelynek során a partnerek tisztázzák az elvárt fel-

tételeket és paramétereket, azok pontos értékeit és a még elfogadható eltéréseket. Az 

eredmény minden esetben egy írásos dokumentáció, amely a teljesség igénye szerint 

tartalmazza a kivitelezendő berendezés valamennyi műszaki és egyéb jellemzőjét, 

illetve a projekt lebonyolításának főbb jellemzőit (pl. részhatáridők, zsűrik jellege, 

átadás-átvételi feltételek…).  

A harmadik a tervezési fázis, amely a specifikáción alapul és három fő részre osztha-

tó. Az egyik a korábbi hasonló berendezések keresése és adoptálása az aktuális igé-

nyek szerint (esetalapú tervezés). A másik az egyedi követelmények szerinti speciális 

alkatrészek konstrukciós megtervezése, a harmadik pedig e két csoport elemeinek 

illesztése.  

A negyedik a kivitelezési fázis, amely a tervezett alkatrészek legyártását, a kereske-

delmi tételek beszerzését, majd mindezek összeszerelését tartalmazza. Végezetül pe-

dig a tesztek és a próbafutások zárják a kivitelezési szakaszt. A négy fázis együttes 

áttekintését segíti a 32. ábra.  
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32. ábra. A moduláris gépépítés fázisai 

A négy fázis minden gépépítési folyamatban jelen van (természetesen eltérő arány-

ban), még a moduláris elven történő építkezés esetén is. Az eltérés annyi a hagyo-

mányos módszeres géptervezéshez képest, hogy valamennyi fázist számos cél-eszköz 

segíti, köszönhetően a belső (házon belül kifejlesztett és elterjesztett) szabványoknak 

és egységesített megoldásoknak. A négy fázis részletes kifejtése a következő alfeje-

zetekben található.  

8.3.1. Az ajánlati fázis 

Az ajánlati fázis során kell megválaszolni a „Mit? – Mikorra? – Mennyiért?” kérdé-

seket. Hagyományos tervezési folyamat során ez a korábbi hasonló berendezések 

adatainak utólagos elemzése alapján történik. Moduláris elvű tervezés esetén azon-

ban a rendelkezésünkre áll az elemkönyvtár-rendszer, illetve valamennyi adat annak 

elemeiről. Emellett az ismételt alkalmazások során egyre több és egyre pontosabb 

információ áll rendelkezésünkre, így képesek leszünk egyre pontosabb becsléssel 

megválaszolni e kérdéseket. Az ajánlati fázis során nagy szerepet kap az MTP és az 

SAP is, melyek kapcsolatait a 33. ábra szemlélteti. 
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33. ábra. Az MTP és az SAP együttműködése az ajánlati fázisban 

 A „Mit?” kérdésre a válasz egy megfelelő berendezés korrekt definíciója, amely a 

moduláris elemkészlet alapján az MTP segítségével egyszerűen és gyorsan összeál-

lítható, az aktuálisan szükséges moduláris elemek és azok megengedett kombináció-

inak alkalmazása, majd optimálása által.  

A „Mikorra?” kérdésre a válasz az a megvalósítható határidő, amelyhez az alkatré-

szek gyártási időigénye, az alapanyagok és kereskedelmi tételek beszerzési ideje, 

illetve az ezek összeszereléséhez szükséges időablakok ismerete szükséges. Ezen 

időigények előzetes megbecsüléséhez meg kell határoznunk, hogy mely tevékenysé-

gek történhetnek párhuzamosan, és melyek épülnek egymásra – azaz gyakorlatilag 

meg kell alkotnunk a projekt hálótervét. Mindezek meghatározása annál egyszerűbb 

és egzaktabb, minél magasabb arányban építhető fel az igényelt berendezés a rendel-

kezésre álló moduláris elemekből, hiszen azok részletes kapacitásigénye jól ismert. 

Emellett az átfutási időre képes az MTP egy becslést készíteni, az előzetes BOM-ban 

szereplő tételek átfutási idejei és az SAP-ban aktuálisan futó feladatok kapacitásfog-

lalása alapján.  

A „Mennyiért?” kérdésre a válasz szintén elég nagy biztonsággal megadható, hiszen 

a moduláris elemek költsége ismert, csupán az aktuálisan igényelt egyedi elemek 

költségének megbecsülése szükséges. Mind a moduláris elemek, mind az egyedi 

elemek mind az összeszerelés költségére jó becslést képes készíteni az MTP, fel-

használva az SAP által a költség-összetevőkről készített riportokat. 

Összefoglalva tehát az MTP képes az EKR-re épülve és az SAP-ra támaszkodva az 

ajánlati fázis feladatainak megoldására, azaz a javasolt berendezés konfigurálásával 

az előzetes BOM generálására, majd mindezek alapján a berendezés várható költsé-

gének és a kivitelezés átfutási idejének becslésére. 
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8.3.2. A specifikációs fázis 

Hagyományos tervezési folyamat esetén a specifikáció készítése általában hasonló 

korábbi esetek keresésével és a szükséges paraméter-értékek meghatározásával tör-

ténik. E fázis során a „Mit? – Mi által? – Hogyan?” kérdések megválaszolása szük-

séges. A fázis végeredménye a specifikáció, amelynek elkészítését az MTP specifi-

kációs moduljának alkalmazásával végezhetjük el, ennek eszközeit és lépéseit mutat-

ja be a 34. ábra.  
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SPECIFIKÁCIÓ 

TERMÉK-
JELLEMZŐK 

BERENDEZÉS 
TULAJDONSÁGAI 

TECHNOLÓGIAI 
LÉPÉSEK 

 

34. ábra. Az MTP specifikációs moduljának szerepe a specifikációs fázisban 

A „Mit?” kérdésre a válasz maga a termék, amelynek elkészítése a tervezett berende-

zés feladata lesz. Ilyenkor tehát a cél a gyártandó termék, vagy termékcsalád geomet-

riai, fizikai és egyéb paramétereinek meghatározása, ehhez a SA termék-almodulját 

használja fel az MTP. A „Mi által?” kérdésre a válasz maga a berendezés, és annak 

jellemzői (pl. szolgáltatás-igények, sebesség, pozíciószám, megvalósítandó techno-

lógiai műveletek). Ennek definiálásához az MTP az SA-EKR mátrix segítségével 

választja ki az optimális modulokat, majd készíti el a teljes moduláris rendszer kon-

figurációját. A „Hogyan?” kérdésre pedig a válasz a technológia definiálása, amely 

tulajdonképpen a gyártási lépések technológiai folyamatábrája, ezt szintén képes ge-

nerálni az MTP, a technológia-almodulja által.  

Fentiek alapján az MTP kidolgozott felhasználói felülete a specifikációs fázisban 

segíti az adatok gyors és egységesített összegyűjtését, majd az SA-EKR mátrix fel-

használásával, a moduláris elemkészlet által megvalósítható jellemzők ismeretében 

automatikusan képes generálni az aktuális igény tekintetében legmegfelelőbb megol-

dás specifikációját [P.5], [P.8].    
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8.3.3. A tervezési fázis 

A tervezési fázis három alapvető lépésből áll [PaBe99], a kifejlesztett moduláris 

rendszer estén ezeket a lépéseket is támogatja az MTP, a folyamat illusztrálására 

szolgál a 35. ábra. 
 

  TERVEZÉSI FÁZIS 

BERENDEZÉS 
KONCEPCIÓJA 

SPECIÁLIS IGÉNYEK 
KIELÉGÍTÉSE 

 

ILLESZTÉS 

 
 

      

MTP  
/TERVEZÉSI SEGÉDLET/

EKR       
KATALÓGUS

EKR-EN KÍVÜLI 
EGYEDI ELEMEK

ILLESZTÉSI 
SZABÁLYOK

MODULÁRIS  
GÉPÉPÍTÉS 

MODULOK 
KONFIGURÁLÁSA 

SPECIÁLIS 
ELEMEK 

SZABVÁNYOS 
CSATLAKOZÁSOK 

  

35. ábra. A moduláris gépépítés megvalósítása az MTP segítségével  

Az első lépés a berendezés koncepcionális összeállítása (előterv elkészítése). Ha-

gyományos tervezés esetén ez a lépés a hasonló korábbi esetek keresése (esetalapú 

tervezés), amelynek végrehajtása a számos korábbi eltérő megoldás bonyolult azono-

sítása és tárolása miatt nehézkes. Moduláris rendszer esetén ezt a lépést felváltja a 

megfelelő modulok kiválasztása, amely az MTP segítségével a már elkészített speci-

fikáció és BOM alapján automatikusan megtörténik. Miután az MTP folyamatos 

kapcsolatban áll a moduláris elemek 3D-s CAD-modelljeit tároló szerverrel, automa-

tikusan képes generálni a megoldásul kapott konfiguráció 3D-s összeállítási modell-

jét, amely azután egy 3D-s tervezői állomásra történő letöltéssel felhasználható. 

Természetesen az esetalapú tervezés elve moduláris rendszerek esetén is alkalmazha-

tó, ehhez csupán a korábban kivitelezett moduláris felépítésű berendezések konfigu-

rációinak egyértelmű azonosítása és tárolása szükséges. Ennek segítségével később, 

amikor az MTP alkalmazásával specifikáltunk egy újabb, az aktuális igények szerinti 

berendezést, az MTP képes a korábban elkészült konfigurációk átvizsgálása által a 

korábbi hasonló moduláris berendezések azonosítására. Ezután a tervező maga dönt-

heti el, hogy a felajánlott megoldás megfelel-e a számára. Ha igen, akkor az MTP 

felhasználásával el kell végeznie az építőszekrény-elv alapján a nem szükséges mo-

dulok kiemelését, illetve a hiányzó modulok integrálását. Természetesen erről csak 

akkor lehet szó, amikor a felajánlott (korábban kivitelezett) megoldás nem felel meg 
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száz százalékban a jelenlegi igényeknek, ám egyéb szempontok miatt szükséges egy 

korábbi megoldáshoz való hasonlóság. Erre jó példa, amikor a berendezés üzemelte-

tője ragaszkodik a korábbi megoldás bizonyos részeinek lemásolásához (még akkor 

is, ha nem az a jelenlegi probléma legjobb megoldása), annak érdekében, hogy a 

termelést végző gépparkjának berendezései a lehető legkisebb mértékben térjenek el 

(például karbantartási, tartalékalkatrész-raktározási vagy akár kezelőszemélyzet kép-

zetségének szempontjai miatt). Ha nincs ilyen megkötés, akkor a tervező elvetheti a 

felajánlott megoldást és az MTP-vel az adott igények szerinti legmegfelelőbb konfi-

gurációt generáltathatja. 

A második lépés a létező korábban tervezett moduláris rendszerű berendezés és a 

jelenleg szükséges berendezés közötti különbségek áthidalása, azaz az eltérések 

megszüntetése. Hagyományos tervezési folyamat esetén ez a már megtervezett egy-

ségek áttervezésével (módosításával) és a speciális egyedi elemek megtervezésével 

történik. Moduláris rendszer esetén ennek megoldásához elegendő csupán az egyedi 

elemek megtervezése, ám ezek kialakításakor ügyelni kell a moduláris rendszer 

szabványos csatlakozófelületeihez történő igazodáshoz. A moduláris rendszer továb-

bi előnye, hogy az ilyen felmerült egyedi megoldások tárolása esetén (azok többszöri 

újbóli szükségessége esetén) igény szerint egyszerűen moduláris elemmé nevezhető-

ek ki és csatlakoztathatóak az EKR-hez – ebben is segítséget nyújt az MTP. Ilyen 

gyakran felmerülő egyedi igények keletkezhetnek például egy ipari szakterület egye-

di műveleteinek ismételt előfordulásából. A példaként említett gépgyárban igen gya-

kori a fényforrás-technikai gyártósorok kivitelezése, természetesen ezek speciális 

célgépeinél időről-időre ugyanazok a technológiai műveletelemek a meghatározók, 

így az azok megvalósítására hivatott egységeket szintén célszerű a moduláris rend-

szerhez illeszteni – ezek alkotják majd a speciális modulokat. 

A harmadik lépés az elemek illesztése, amely hagyományos tervezés esetén az egye-

di alegységek illesztésének megtervezésével érhető el, míg moduláris rendszer esetén 

a moduláris elemek illesztése automatikusan történik (a szabványos csatlakozások 

által), az egyedi elemek illesztése pedig a korábban említett irányelveknek megfele-

lően (moduláris rendszerhez illeszkedő csatlakozási felület miatt) szintén egyszerűen 

elvégezhető.  
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8.3.4. A kivitelezési fázis 

A kivitelezési fázishoz szükséges információk szintén ismertek és a modulokhoz 

rögzítettek. Emellett az MTP és az SAP kapcsolat-rendszerének felhasználásával, az 

ekkorra már egyértelműen konfigurált moduláris rendszer és az egyedi igények sze-

rinti géprészek anyagjegyzéke rendelkezésre áll. Ez alapján az MTP képes generálni 

az SAP-rendszerben a kivitelezendő és beszerzendő tételek MRP-igényét, amellyel 

megtörténik egyrészt az úgynevezett „gyártás-indítás”, másrészt az elindított beren-

dezést realizáló termelő-területeken szükséges ütemezés és kapacitás-foglalás. 

A kivitelezési fázis első lépése a tervezés kezdeti szakaszában kiválasztott modulok 

legyártása, illetve a leggyakoribb moduláris elemek előre gyártása és raktározása 

esetén azok összegyűjtése. A második lépés az egyedi, aktuálisan tervezett alkatré-

szek alapanyagainak beszerzése, majd legyártása. A kereskedelmi tételek beszerzése 

mindezekkel párhuzamosan történhet, végül a harmadik lépés mindezek összeszere-

lése. Ezek közül valamennyi lépés aktuális státuszának riportja legyűjthető az SAP-

rendszerből és visszacsatolható az MTP-be. Ezáltal egyrészt folyamatosan képesek 

leszünk nyomon követni a kivitelezés alatt álló berendezés készültségi fokát, más-

részt mérhetőek, rögzíthetőek és az EKR-be visszacsatolhatóak mind a felmerült 

költségek, mind a szükséges idő – ez pedig a későbbi becslésekhez elengedhetetlen. 

Mindezek illusztrálására szolgál a 36. ábra. 
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36. ábra. Az MTP és az SAP együttműködése a kivitelezési fázisban 

Célszerű, hogy a megmunkálási és az összeszerelési műveletek kivitelezése egy 

kompetens, begyakorlott csapat által történjen (amennyiben ez megoldható). Az idő 

múlásával ez a csapat egyre gyorsabban és egyre kevesebb hibával lesz képes elvé-

gezni a feladatait. Amikor az igényelt moduláris berendezés elkészül, a gépátadás-
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átvételi tevékenységek (pl. tesztfuttatás, próbaüzem, EVP, PVP) szintén gyorsan és 

egyszerűen kivitelezhetőek és regisztrálhatóak az előre kidolgozott űrlapok és segéd-

letek alkalmazásával.   

A moduláris berendezések kivitelezése során meg kell említenem még azt az előnyt, 

hogy a berendezés bizonyos részeinek kivitelezése már akkor megkezdődhet, amikor 

más részei még pontosan meg sincsenek tervezve (a gépalap már gyártás alatt lehet, 

amikor bizonyos egységek még a tervezőasztalon vannak), ez az úgynevezett szimul-

tán tervezés, amely szintén jelentősen csökkenti az ilyen típusú berendezések kivite-

lezésének átfutási idejét. 

8.4. Meglévő moduláris megoldások továbbfejlesztése  

Mindenképpen szét kell választanom a fejlesztés jelentéseit. Egyik esetben ez a kifej-

lesztésre utal, amely egy nem-létező rendszer kidolgozása. Másik esetben viszont a 

továbbfejlesztést jelenti, amely valamely meglévő rendszer bizonyos szempontok 

szerinti optimálása. Napjaink ipari követelményei között meglehetősen gyakran for-

dul elő a meglévő, kialakított berendezések és gyártósorok továbbfejlesztése. Egyér-

telmű, hogy amennyiben a fejlesztés nem igényel radikális módosítást, a meglévő 

berendezések továbbfejlesztése illetve átalakítása alacsonyabb költségű, mint a teljes 

kiiktatás, majd új berendezéssel történő kiváltás.  

A továbbfejlesztések alapvető indokaikat tekintve három csoportra oszthatóak, a há-

rom csoport ipari gyakorlatban elterjedt megvalósítási módjait a XII. táblázatban 

foglalom össze. 

Indok Lehetséges megvalósítási mód 
Üzemi sebesség növelése 
Automatizálási szint növelése 
Átállási idő csökkentése 
Rendelkezésre állási idő növelése 
Karbantartási idő-csökkentés 
Termékkomponensek költségének csökkentése 

Költségcsökkentés 

Karbantartáshoz szükséges raktárkészlet csökkentése 
Termék módosul 
Folyamat módosul Technológiai indok 
Technológia módosul 
Minőség javítása 
Szabványok és előírások változása Egyéb elvárás 
Munkavédelmi előírások szigorodása 

XII. táblázat. Kidolgozott moduláris építőkövek változatai és azok kódolása 
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Az első csoport esetén a cél a gyártott termék önköltségének csökkentése, a második 

csoport a termék és annak gyártástechnológiájának fejlődése miatti továbbfejlesztés, 

míg a harmadik csoport az egyéb ipari előírások és szabványok módosítása (vagy új 

bevezetése) miatt szükséges átalakítások. 

Az egyes továbbfejlesztések gyakorlati megvalósítására számos módszer terjedt el. 

Valamennyi fejlesztés szempontjából történő módosítás hasonló elvi lépésekből áll 

és azonos módon hajtható végre mind tradicionális berendezések, mind moduláris 

felépítésű rendszerek esetén. A fejlesztés elsődlegesen a meglévő berendezés elem-

zése, illetve az elérendő célt teljesíteni képes berendezés tulajdonságainak meghatá-

rozása alapján a két berendezés eltéréseinek összevetéséből áll. A továbbfejlesztés 

ipari gyakorlatban legelterjedtebb módszerei az FMEA-elemzés, az átfogó költség-

elemzés, a problémák gyökérok-elemzése és az ütemidő-elemzés. 

A kivitelezett moduláris berendezés módosításának kezelésére az MTP-t kiegészítet-

tem egy segéd-funkcióval, amely során egyszerűen ki lehet választani a meglévő 

(korábban már kivitelezett) rendszer elemeit és azok jellemzőit, majd az aktuális 

(megváltozott) igények definiálásával a program meghatározza a szükséges módosí-

tásokat (meglévő modulok leszerelése, kiegészítése, módosítása, cseréje). Ennek 

működését számos esetben sikerült bebizonyítanom.  

Tradicionális és moduláris berendezések továbbfejlesztésének lényeges különbségei 

nem a továbbfejlesztés lépéseiből, hanem a rendszerek sajátosságainak és jellemzői-

nek eltéréseiből erednek (XIII. táblázat). 

Jellemző TRADICIONÁLIS MODULÁRIS 
Rendszer rugalmassága kicsi nagy 
Módosítás lekezelése nehézkes támogatott 
Kiiktatott egység hulladék újrahasználható 
Rendszer részeinek elemzése eltérő egységes 
Módosítás elterjesztése bonyolult egyszerű 

XIII. táblázat. Moduláris és tradicionális berendezések főbb jellemzői 

A táblázat alapján belátható, hogy a moduláris elven felépülő berendezések rengeteg 

előnnyel rendelkeznek a tradicionális elven felépített berendezésekkel szemben, a 

meglévő berendezések módosításának lehetősége és megvalósítási feltételeinek te-

kintetében. 
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9. KÖLTSÉG- ÉS IDŐIGÉNY ELEMZÉSE ÉS BECSLÉSE 

Minden gyártósor kivitelezését a pénzügyi megtérülés elemzése előzi meg. Ennek fel-

tételei vállalatonként változnak, de a beruházás egyszeri összege, az üzemeltetés 

költsége és a termelt nyereség mindenhol a legfontosabb mutatók közé tartozik. Egy 

moduláris rendszer kifejlesztése jelentős beruházási költségekkel jár, így komoly 

pénzügyi kockázatot hordoz magában. A termelési területeken rengeteg elemzéshez 

szükséges adat áll rendelkezésre a beruházás biztos megtérülésének eldöntéséhez. A 

költség-tényezők mellett a másik lényeges szempont a szükséges átfutási idő. Egy-

részt a moduláris rendszer kifejlesztése sem vehet igénybe túlságosan sok időt, más-

részt a kifejlesztett rendszer alkalmazása által biztosítható gép-kivitelezési időablak 

is kritikus. Amint az látható, mind költség-, mind időigény tekintetében két térben 

mozgunk a moduláris felépítésű rendszerek esetén (XIV. táblázat).  

 Költség-igény Időigény 

Moduláris rendszer KRmod IRmod 

Moduláris berendezés KBmod IBmod 

XIV. táblázat. A moduláris rendszerek költségei és időigényei 

Az egyik szempont a moduláris rendszer kifejlesztését helyezi mérlegre (a moduláris 

gépet kifejlesztő gépgyártó vállalat szempontja), a másik pedig a kifejlesztett modu-

láris rendszer alkalmazásával felépíthető berendezés kivitelezését (a moduláris gépet 

megvásárló és üzemeltető termelő vállalat szempontja). 

9.1. Moduláris berendezések költség-jellemzői 

A következőkben a moduláris berendezések költség-szerkezetét és annak főbb ele-

meit tekintem át. Az áttekintést csak a berendezések mechanikus részének viszonyla-

tában végzem el, azaz nem foglalkozom a berendezések elektromos, informatikai és 

vezérléstechnikai költségeivel (elektromos tervezés, elektromos kereskedelmi tételek 

és elektromos szerelés). A moduláris rendszer kifejlesztésének költsége (KRmod) ma-

gában foglalja a tervezési költséget (KTmod), a prototípusok kivitelezési költségét (KP) 

és a rendszer kezeléséhez szükséges infrastruktúra (eszközök, folyamat, oktatás és 

rendszer-fenntartás) költségeit (KI). 

IPTmodR KKKK ++= mod     (1) 
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A beruházás előtt el kell dönteni, hogy mennyi idő alatt kell megtérülnie a fejlesztés-

nek, és hogy az adott idő alatt várhatóan milyen mennyiségű (m) moduláris berende-

zés (KBmod) értékesítésére kerülhet sor. Ezen adatok és a gépek értékesítése során rea-

lizált százalékos haszonkulcs (H) alapján a megtérülési elvárás és a beruházás elfo-

gadható költsége már számítható. 

( )∑
=

∗=
m

1i
BmodiRmod i

KHK     (2) 

Ennek kiszámításához szükség van a moduláris berendezés összköltségének becslé-

sére, amelyhez a tradicionális berendezés költségbecslésén át vezet az út. Az össz-

költség számítására többféle számítási modell létezik, mind az építőszekrény rend-

szerű szerszámgépek [Kr63], mind az általános gépépítés esetén [EhKiLi98]. A gya-

korlatban elterjedt számítási módszerek – mint például amilyet a kutatás eredménye-

inek igazolására kivitelezett berendezéseket előállító gépgyárban is használnak – és a 

kivitelezett moduláris berendezések költségszerkezete alapján egy hagyományos fel-

építésű berendezés költsége (KBtrad) a következő egyszerűsített összefüggés szerint 

alakul. 

 SZtradGDtradGEtradKtradAtradBtradBtrad K)K*D(KKKKK +++++=  (3) 

Az alkalmazott összefüggés igény szerint tovább-bontható (az élőmunka költsége 

például minden esetben az adott tevékenységgel töltött időnek és a tevékenység óra-

díjának a szorzata), ám az áttekintésükhöz ez a további részletezés nem szükséges. 

Az építőelemekből felépített moduláris berendezés összköltsége (KBép) a moduláris 

elemek költségének és a speciális elemek költségének az összege. 

BspecBmodBép KKK +=     (4) 

A berendezés speciális elemeinek költsége a speciális elemek tervezési költségének, 

alapanyag költségének, gyártási költségének és a kereskedelmi tételek költségének 

az összege. 

KspecGspecAspecTspecBspec KKKKK +++=    (5) 

Meg kell említeni, hogy a speciális elemek összköltsége hagyományos berendezés 

esetén is fölmerül, hiszen azok esetén is ugyanúgy szükségesek. A moduláris beren-

dezés építőelemeinek összköltsége a következő összefüggés szerint alakul. 
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SZmodGDmodGEmodKmodAmodkonfBmod K)K*D(KKKKK +++++=  (6) 

Látható, hogy a moduláris berendezés költség-szerkezete lényegesen eltér a hagyo-

mányos berendezésétől. Egyrészt szétbontható moduláris építőelemekből felépíthető 

és speciális elemekre. Másrészt a berendezés moduláris elemekből felépíthető részé-

nek költség-összetevői is eltérnek a hagyományos berendezés költség-összetevőitől. 

Az első eltérés, hogy míg hagyományos berendezés esetén tervezési költséggel 

(KTtrad) számolunk, moduláris rendszer esetén konfigurálási költség (Kkonf) merül fel, 

amelyet ugyan szintén a tervező végez, ám az elvégzendő feladatok lényegesen el-

térnek a klasszikus tervezés lépéseitől. Először összegyűjti és rendszerezi az igénye-

ket, majd az így kapott specifikáció alapján definiálja a moduláris EKR szükséges 

elemeit, míg végül azok kombinációja és optimálása által eljut az ideális konfigurá-

cióhoz – mindezek végrehajtásában a moduláris cél-szoftver (MTP) támogatja. 

Mindemellett a tervező a moduláris rendszer konfigurálása során végzett tevékeny-

ségeit az idő múlásával egyre hatékonyabban és gyorsabban képes elvégezni, hiszen 

minden alkalommal pontosan ugyanabban a környezetben szerkeszt és tervez.  

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a berendezések költségének nagy része a „tervező-

asztalon dől el”, azaz a tervező nagymértékben meghatározza a költségek alakulását. 

Moduláris rendszer esetén a többször alkalmazott, optimalizált építőelemek alkalma-

zása rengeteg felesleges kiadástól és műszaki nem megfelelőségből eredő veszteség-

től kíméli meg a beruházót. Ez gyakorlatilag nem a tervezés költségcsökkenése, ha-

nem inkább a hatékonyabb és irányítottabb tervezésből eredően a (6) összefüggésben 

látható további költség-összetevők csökkenése, érdemes ezen összetevők alakulásá-

ról is ejteni néhány szót. Azért van minden költség-összetevőnek moduláris esetre is 

kifejezett változata, mivel az biztosan eltér az azonos tradicionális költség-

összetevőktől. A költség-eltérések a három alapvető költség-összetevő (beszerzés, 

gyártás és szerelés) elemei esetén azonos okokból fakadnak, ezért ezeket együtt te-

kintem át. Az első az alapanyag költség (KA), amely esetén belátható, hogy  

KAtrad  > KAmod .     (7) 

Ez abból adódik, hogy az építőelemek számos azonos alkatrészt tartalmaznak, ame-

lyek esetén jelentős költséget lehet megtakarítani mind a nagyobb azonos mennyiség 

tömeges beszerzése esetén elérhető kedvezményből, mind a lényegesen jobban ter-

vezhető raktárkészletből adódóan. Emellett az alapanyag költség a gyártott tételek 



 
Gotthard Viktor: Moduláris felépítésű gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata 

 
PhD értekezés                                                                                                         91 

arányának csökkenéséből adódóan is kevesebb lesz. A következő elem a kereske-

delmi tételek költsége (KK), amely esetén igaz, hogy 

KKtrad  < KKmod .     (8) 

Bár a kereskedelmi tételek célirányos rendszerezése és kiválasztása több azonos 

gyártmány beszerzéséhez vezet, amelyek tömeges beszerzése esetén szintén kedve-

zőbb ár érhető el, viszont moduláris rendszer esetén szintén cél a minél nagyobb ará-

nyú kereskedelmi tételekből történő építkezés, amely egyértelműen a (8) összefüg-

gést eredményezi. A gyártási költség két elkülöníthető eleme, a gyártási előkészüle-

tek költsége (KGE) és a gyártott alkatrészek darabköltsége (KGD). Ezek esetén is leve-

zethető, hogy  

KGEtrad  > KGEmod és KGDtrad  > KGdmod .  (9-10) 

Moduláris rendszer esetén biztosan több az azonos gyártott alkatrész, amelyek előké-

születi ideje fajlagosan csökken, hiszen csupán egyszer merül fel. A gyártási mellék-

idők szintén csökkennek, ráadásul a többször gyártott alkatrészek gyártástechnológi-

ája is egyre optimálisabb lesz, ezek a jellemzők pedig a darabköltséget csökkentik 

jelentősen. Szintén a (9-10) összefüggésekhez vezet, hogy moduláris rendszerek ese-

tén csökken a gyártott tételek aránya. A berendezések szerelési költsége (KSZ) esetén 

az alábbi összefüggés körvonalazódott.   

KSZtrad  > KSZmod    (11) 

Ez döntően a számos alkalommal szerelt azonos moduláris egységek és berendezé-

sek egyre magasabb szinten elsajátított szerelési technikájából adódik. Az azonos 

szerelési műveletek az idő előrehaladtával mindenképpen költség-megtakarítást 

eredményeznek, hiszen a moduláris rendszert szerelők a tanulási-ráta szerint egyre 

gyorsabban képesek elvégezni a szükséges szerelési műveleteket. Emellett a komp-

lett moduláris rendszer átfogó ismeretéből adódóan képesek lényegesen jobban üte-

mezni a feladataikat, így időt takaríthatnak meg a műveletek párhuzamosításával, 

vagy akár a holtidő alatti „előre”-szerelés által a szerelési idő jobb kihasználásával. 

Mindezek alapján bizonyosan állítható, hogy 

KBtrad  > KBmod .    (12) 

Ennek igazolására elvégeztem több olyan berendezés költségének elemzését, amely-

ből mind tradicionális, mind moduláris kivitelű készült. A berendezések költségeinek 
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összevetése során bevezetve a tradicionális és moduláris berendezések költség-

arányát (C), a következő összefüggés állítható fel. 

Btrad

B
BtradB K

KCKCK mod
mod =⇒∗=      ahol     C < 1   (13) 

Az elemzés során kizárólag azonos műszaki tartalmú moduláris és tradicionális fel-

építésű célgépeket tekintettem át. A vizsgált tizenöt tradicionális és tíz moduláris be-

rendezést a megvalósított műveletek és funkciók szerint öt berendezés-típusba sorol-

tam, majd minden berendezés-típus esetén kiszámítottam a C értékét (XV. táblázat).  

Berendezés-típus C 
Szivattyú gép 0,889 
Lapító gép 0,912 
Szerelvénygyártó gép 0,925 
Szerelő gép 0,878 
Die-block előkészítő 0,896 

átlag: 0,9 

XV. táblázat. Kivitelezett berendezés-típusok költség-aránya 

Mindezek alapján az a megállapítás tehető, hogy egy moduláris felépítésű célgép 

mechanikus költségeinek tekintetében hozzávetőlegesen 10% költségmegtakarítás 

érhető el az azonos műszaki tartalmú tradicionális felépítésű célgéppel szemben - ez 

mindenképpen jelentős különbség. 

Fentiek alapján kiadódik, hogy a becslések és korábbi tapasztalatok alapján mekkora 

összeg fordítható a moduláris rendszer kifejlesztésére: 

( ) ( )∑∑
==

∗∗=∗∗=
m

1i
Btrad

m

1i
Btradmod ii

K9,0HKH CKR ,   (14) 

amely a (3) összefüggés behelyettesítésével az alábbiak szerint alakul: 

[ ]( )∑
=

+++++∗∗=
m

i
R HK

1
 SZtradGDtradGEtradKtradAtradBtradmod K)K*D(KKKK9,0 .   (15) 

A hagyományos berendezések költség-összetevői az adott terület tapasztalati adatai 

alapján jó közelítéssel megbecsülhetők, ezáltal a beruházásra fordítható összeg már 

kiszámítható. Fontos, hogy be kell iktatni úgynevezett ellenőrzési pontokat, amikor 

az elvégzett feladatok és azok felmerült költségei alapján megbecsülhető, hogy a hát-

ralévő feladatok és a további rendelkezésre álló összeg aránya elfogadható-e (ameny-

nyiben nem, mindenképpen be kell avatkoznunk a folyamatba). 
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Előfordulhat, hogy a beruházó vállalatnak nem áll rendelkezésére a fejlesztés várható 

összege. Ilyenkor a moduláris rendszer fejlesztése során annak minden egyes eleme 

esetén a cél a koncepcionális terv elkészülte. Ezután az egyes modulok megtervezése 

csak akkor történhet meg, amikor az egy tényleges megrendelés teljesítéséhez szük-

séges. Az adott egység hagyományos megtervezésére amúgy is rendelkezésünkre állt 

volna egy adott összeg, amelyet így a megfelelő moduláris elem megtervezésére for-

díthatunk. Így fogjuk folyamatosan „feltölteni” megtervezett elemekkel a moduláris 

rendszerünket. Az elv működik, mivel a kutatásomnak helyet adó gépgyárban ponto-

san a leírt módszer szerint jártunk és járunk el, így növelve fokozatosan a teljesen 

kész modulok számát. Természetes, hogy mindent csak egyszer kell megtervezni, a 

megtervezett egység legközelebb már egyszerűen felhasználható, így a megtervezen-

dő moduláris elemek aránya az idő előrehaladtával rohamosan csökkenni fog. 

9.2. Megvalósult berendezések költség-elemzése 

Az eszközök igazolására elvégeztem a megvalósult moduláris berendezések és szá-

mos tradicionális berendezés költségelemzését. Az elemzés kezdetén a megvalósult 

tradicionális berendezéseket funkciójuk szerint csoportosítottam, majd azonos funk-

ciójú tradicionális berendezéseket azonosítottam és elemeztem. 

Elsőként a berendezések anyag- és élőmunka-költségének arányát vizsgáltam. Az 

elemzés eredménye a 37. ábrán látható. 
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37. ábra. Moduláris és tradicionális berendezések anyagköltség-aránya 
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Az ábrán lévő diagram megvalósult moduláris és tradicionális berendezések anyag-

költség-arányát tünteti fel, a százalék-értékeket 100%-ra kiegészítő szám minden 

esetben az élőmunka (tervezés, gyártás és szerelés) költségének aránya. Az egyes 

géptípusok melletti oszlopok az adott gépek esetén felmerült anyagköltség-arányt 

mutatják, míg a két vonal az összes berendezés esetén kapott átlagos értéket, amely 

moduláris berendezés esetén 39%, míg tradicionális berendezések esetén 28% volt. 

Lényeges még megjegyeznem, hogy az anyagköltség tartalmazza az alapanyag-

költséget és a kereskedelmi tételek költségét. Az elemzések során ezek részaránya 

tekintetében a gyártott alkatrészek arányának csökkenése az alapanyag-költség csök-

kenését, míg a kereskedelmi tételek nagyobb mértékű felhasználása miatt, azok rész-

arány-növekedését tapasztaltam. A rendelkezésre álló kereskedelmi forgalomban 

kapható tételekből és moduláris elemekből történő építkezés moduláris rendszer ese-

tén tehát az összköltségen belül növeli az anyagköltség arányát, így csökkenti a 

munkaerő-költség arányát. 

Ezután további elemzéseket végeztem az élőmunka költségarányán belül, az egyes 

tevékenységek részarány-változásának megállapításához. Az elemzés eredményét a 

38. ábrán látható diagramban foglaltam össze.  
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38. ábra. Moduláris és tradicionális berendezések költségeinek aránya 

Az elemzés moduláris rendszerek estén a tervezési és a gyártási költség csökkenését, 

míg a szerelési és anyagköltség növekedését mutatta ki. Ezután valamennyi berende-

zés esetén meghatároztam az egyes költség-tényezők részarányát, majd berendezés-

típusonként összehasonlítottam a tradicionális és a moduláris berendezések esetén 
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kapott számokat. Végül a kapott arányokat egymással elosztva, minden költség-

tényező esetén megkaptam a moduláris arányszámot (M). 
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Az arányszámok meghatározásához először ki kell számítani az egyes költség-

összetevők összköltségen belüli arányait. Ezután következik berendezés-típusonként 

az egyes költség-összetevők részarányának tradicionális és moduláris berendezések 

esetén kapott viszony-számainak kiszámítása. Az összes ilyen viszonyszám meghatá-

rozása után jutottam el a 39. ábrán látható diagramhoz.  
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39. ábra. Vizsgált berendezések moduláris arányszámai 

A 39. ábrából jól látható, hogy a 38. ábrában kimutatott eredmény minden költség-

összetevőre igaz, valamennyi berendezés-típus esetén. A 39. ábrában vastag kék vo-

nallal jelöltem azt a határt (M=1), ahol a költség-összetevők azonos részaránya áll 

fenn tradicionális és moduláris rendszer esetén. Amikor M>1, akkor az adott költség-

összetevő aránya moduláris rendszer esetén kisebbre adódott, mint a tradicionális 

berendezés esetén, amikor viszont M<1, akkor nagyobbra.  

Az elemzés valamennyi berendezés esetére összesített átlaga a XVI. táblázatban lát-

ható. 
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költség-összetevő jel kapott érték 
Tervezés MT 1,41 
Gyártás MG 1,32 
Szerelés MSZ 0,74 
Anyag MA 0,72 

XVI. táblázat. Moduláris arányszámok költség-összetevőnként kapott értéke 

Jól látható tehát, hogy a tervezési és a gyártási költség részaránya moduláris rendszer 

esetén kisebb, míg a szerelési- és az anyagköltségé nagyobb lesz, mint tradicionális 

berendezés esetén. Az egyes költség-összetevők részaránya más típusú berendezések 

esetén természetesen eltér az itt vizsgált célgépekétől, ám ezek az arányszámok elő-

zetes becslésre felhasználhatóak. Adott gépek esetén az egyes költség-összetevők 

részarányának ismeretében tehát becsülhető a modularizálástól várható költség-arány 

változás. 

9.3. Moduláris rendszer fejlesztésének időigénye 

A moduláris rendszer fejlesztésének időigénye a költségkalkuláció analógiájára el-

végezhető, azzal az eltéréssel, hogy míg a költség kumulatív (azaz valamennyi té-

nyezője összeadódik) addig az időigény kalkulálásánál a párhuzamosan végezhető 

tevékenységek közül elegendő a leghosszabb időablakú elemet figyelembe venni. 

Így például a hagyományos elven felépített berendezés átfutási időigénye (IBtrad) 

gyakorlati tapasztalatok alapján a következőek szerint kalkulálható. 

[ ]{ }  III,IMAXII SZmaxGmaxAmaxKmaxmaxTBtrad +++=   (20) 

A moduláris berendezés átfutási időigénye a következő képlet alapján becsülhető. 

[ ]{ }  III,IMAXIII SZmaxGmaxAmaxKmaxmaxspeckonfBmod ++++=   (21) 

Az átfutási idő-összetevők aránya moduláris és tradicionális berendezések esetén a 

költség-összetevőkhöz hasonlóan, ugyanazon okok miatt a (7-11) képletek szerint 

alakulnak. Mindezek alapján ugyanúgy elmondható, hogy: 

IBtrad  > IBmod     (22) 

A költségek számításához hasonlóan, az átfutási idő esetén is bevezethető a modulá-

ris és a tradicionális berendezés átfutási idejének aránya (T), amely a következő ösz-

szefüggés szerint alakul. 
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Btrad

B
BtradB I

I
TITI mod

mod =⇒∗=      ahol     T < 1      (23) 

Moduláris és tradicionális felépítésű célgépek átfutási idejének elemzése alapján T 

értéke a XVII. táblázatban látható.  

Berendezés-típus T 
Szivattyú gép 0,92 
Lapító gép 0,88 
Szerelvénygyártó gép 0,87 
Szerelő gép 0,91 
Die-block előkészítő 0,87 

átlag: 0,89 

XVII. táblázat. Kivitelezett berendezés-típusok átfutási idő-aránya 

A táblázat alapján megállapítható, hogy egy moduláris felépítésű célgép átfutási ide-

je 11% -kal rövidebb az azonos műszaki tartalmú tradicionális felépítésű célgép átfu-

tási idejénél.  

A moduláris rendszer kifejlesztésének ideje (IRmod) az elvárt megtérülés alapján a kö-

vetkező összefüggés szerint alakul. 

BtradBtrad ImITm ∗∗=∗∗= 89,0I maxRmod    (24) 

Az összefüggés bal oldalán azért az IRmod max szerepel, mert a kalkuláció a moduláris 

rendszer kifejlesztési és megtérülési idejének maximumát adja (ennél nem lehet 

hosszabb), mivel a legrosszabb esetet vettem figyelembe, amikor az elvárt ’m’ darab 

moduláris berendezést egymás után gyártják. Ehhez képest a helyzet csak lényegesen 

jobb lehet, ha az ’m’ darab berendezést párhuzamosan értékesítik, ám ez kereske-

delmi feltételektől is függ, így nem becsülhető. Ezután minden egyes értékesített 

moduláris berendezésen realizált profit tisztán hasznot képez, hiszen a moduláris 

rendszer kifejlesztéséhez befektetett összeg már megtérült. Természetesen az ilyen 

berendezések által termelt nyereség egy részét vissza kell fordítani a moduláris rend-

szer karbantartására és továbbfejlesztésére. 

9.4. Megvalósult berendezések időigény-elemzése 

A megvalósult tradicionális és moduláris berendezések időigényének elemzése során 

először az élőmunkán belüli tevékenységek arányát vizsgáltam. Ennek során vala-

mennyi berendezés esetén alapul vettem a kivitelezésre fordított tervezési órák, gyár-
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tási órák és szerelési órák összegét, illetve ezek részarányát. A kapott eredményeket 

tartalmazó diagram látható a 40. ábrán. 
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40. ábra. Vizsgált berendezések ráfordított óráinak aránya 

A 40. ábrából kitűnik, hogy az egyes tevékenységek ráfordított óráinak aránya ho-

gyan változik tradicionális és moduláris berendezések esetén. Az áttekintett berende-

zések átfutási időre vonatkozó adatainak elemzése során megvizsgáltam, hogy a be-

rendezések kivitelezési átfutási ideje során hogyan alakul az egyes tevékenységek 

fajlagos aránya. Ezen adatok összefoglalását tartalmazza a XVIII. táblázat. 

tervezés gyártás szerelés összesen berendezés típus (óra/hét) (óra/hét) (óra/hét) (óra/hét) 
tradicionális 83 145 59 287 
moduláris 48 89 63 200 

trad/mod (%) 57% 61% 108% 70% 

XVIII. táblázat. Az egyes tevékenységek átfutási időre vetített időigénye 

A XVIII. táblázatban tehát az egyes tevékenységekre fordított idő (óra) átfutási idő-

höz (hét) viszonyított aránya látható, az utolsó oszlopban pedig az összes tevékeny-

ség  összege. Látható, hogy például tervezés esetén egy hét átfutási időre tradicioná-

lis berendezés estén 83 óra tervezés esik, míg moduláris berendezés esetén csupán 48 

óra – azaz a moduláris berendezés átfutási időre vetített időigénye a tradicionális ter-

vezés 57%-a. Gyártás esetén hasonló a csökkenés, az arány 61%, míg szerelés esetén 

enyhe 8%-os növekedés tapasztalható. Összességében vizsgálva valamennyi tevé-

kenységet, az arány 70% a moduláris rendszer előnyére.  
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9.5. Moduláris berendezés költség és átfutási idő becslése 

A kifejlesztett moduláris rendszer esetén az EKR valamennyi eleméhez hozzárendel-

hető annak valamennyi költség-összetevője és a szükséges erőforrások alapján a be-

rendezés átfutási ideje. A modulonként rendelkezésre álló adatok alapján a modulok-

ból konfigurált berendezés összköltsége és teljes átfutási ideje a modulok ismert ada-

tai alapján kiadódik. A rendszer kezeléséhez kifejlesztett MTP célprogram a konfigu-

rálás után automatikusan képes megadni az összeállított berendezés anyagjegyzékét, 

majd annak minden tételéhez hozzárendeli annak tapasztalatokon alapuló költségét 

és kivitelezésének átfutási idejét. Mivel a program az SAP-rendszerre épül, számos 

összetevőből (pl. alapanyag, kereskedelmi tételek) naprakész költség- és átfutási idő-

adatok állnak rendelkezésre. A program természetesen több azonos tétel együttes in-

dítása esetén csak egyszer számolja az előkészületi költségeket, az átfutási idő becs-

lésénél pedig figyelembe veszi a párhuzamosítható tevékenységeket.  

9.6. A moduláris gépépítés és a tradicionális géptervezés összevetése  

A kivitelezett moduláris berendezések tapasztalata alapján elvégeztem a hagyomá-

nyos géptervezés és a moduláris gépépítés költség- és átfutási idő szerinti összeveté-

sét a gépgyártó vállalat szempontjából. Az áttekintés eredményét a XIX. táblázat tar-

talmazza, amelyben a moduláris rendszer hagyományos módszerhez képesti előnyeit 

tüntettem fel.  

A táblázatból is kitűnik, hogy moduláris gépépítés esetén melyek azok a jellemzők, 

amelyek részint a költség, részint az átfutási idő és sokszor mindkettő tekintetében 

milyen konkrét előnyöket jelentenek a hagyományos gépépítéshez képest. 

Emellett számos minőségi és műszaki előny is ismertté vált. A többszörösen opti-

mált, túlfejlesztett moduláris elemek csaknem teljesen kizárják a hibalehetőségeket 

mind a kivitelezés utolsó fázisaiban: az üzembe-helyezés és a finom-beállítás során, 

mind a későbbi üzemeltetés során – növelve ezzel a gépek megbízhatóságát. Mind-

ezek költségre és átfutási időre vonatkozóan még a legkorszerűbbnek tekinthető 

technikákkal (LCC, LCA) is nehezen számszerűsíthetők, ám egyértelműen még in-

kább a moduláris rendszer felé billentik a mérleg nyelvét. 
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Mire hat? 
Költség Átfutási 

idő 
Moduláris rendszer előnyei 

X X Kész dokumentációk felhasználása gyorsabb tervezést és 
gyártásindítást eredményez 

X X A moduláris elemek konstrukciós és gyártástechnológia-
tervezési költsége csak egyszer merül fel 

X X Nagyobb az azonos elemek száma, amely csökkenti az egy-
szeri előkészületi tevékenységek számát 

X X Ismételt gyártás optimális gyártástechnológiát, így kevesebb 
mellékidőt eredményez 

X  Alapanyag- és kereskedelmi tételek tömeges beszerzése ese-
tén mennyiségi kedvezmény kapható 

X X Nagy mennyiségű azonos (és előre tervezhető) alapanyag és 
kereskedelmi tétel igény költség-hatékony raktározást okoz 

 X Bizonyos részek gyártása már akkor megkezdődhet, amikor 
még pontosan nem tudni, hogy mi lesz a gép funkciója 

X X Gyártandó modulok közül a gyakoribbak raktáron tarthatóak 
(összevontan, előre kivitelezhetőek) 

X X Gyártási és szerelési idő a tanulási ráta szerint folyamatosan 
csökken 

 X A lehetséges megoldások az EKR felhasználásával gyorsan 
áttekinthetőek 

X  Az igény szerinti megoldás előállítása automatikus és opti-
malizált  

X X A moduláris berendezés ajánlata és specifikációja gyorsan 
és automatikusan előállítható 

X X A fejlesztési lépések algoritmizálhatóak így automatizálha-
tóak 

XIX. táblázat. A moduláris rendszer előnyei a hagyományoshoz képest 

Elvégeztem egy vizsgálatot a tervezés hatékonyság-változásának mérésére, amely 

során a berendezések ráfordításainak egy óra tervezésre eső hányadát számítottam ki 

(XX. táblázat). 

gyártás / tervezés szerelés / tervezés összköltség / tervezés berendezés típusa óra / óra óra / óra eFt / óra 
tradicionális 1,75 0,71 14,84 
moduláris 1,87 1,33 20,89 

mod / trad (%) 107% 189% 141% 

XX. táblázat. Berendezések ráfordításainak tervezéshez viszonyított aránya 

A XX. táblázatban látható, hogy egy óra tervezéssel mennyi óra gyártás és szerelés, 

illetve a gépek összköltségére vetítve hány „ezer-forintnyi” berendezés állítható elő. 

Ezt a mutató-számot kiszámolva tradicionális és moduláris berendezések esetére, 

egyértelműen kimutatható a tervezés hatékonyságának növekedése moduláris rend-

szer esetén – amelynek százalékos értéke az utolsó sorban látható. 
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Tradicionális és moduláris géptervezés esetén is a kialakított berendezés számos is-

mételten felhasznált, illetve teljesen új elem illesztésével készül, azonban ezek ará-

nya moduláris gépépítés esetén sokkal inkább a meglévő megoldások ismételt alkal-

mazása felé billenti a mérleg nyelvét. Moduláris rendszerek esetén ezek a költség, 

átfutási idő és minőség tekintetében nyerhető előnyök többek között ebből az ismé-

telt alkalmazási arány dominanciából adódnak. 

10.  AZ EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 

A fejlesztési folyamatot valós ipari körülmények között tesztelve, számos moduláris 

felépítésű célgép fejlesztését és kivitelezését koordináltam. A gyakorlati tapasztala-

tokat folyamatosan összegyűjtöttem és visszacsatoltam a rendszer fejlesztése céljá-

ból. A következő oldalakon áttekintem a kifejlesztett moduláris elemcsalád lényege-

sebb tulajdonságait és az eddig elkészített, üzembe állított prototípusokról szerzett 

tapasztalatokat. Az eddig ismertetett és az ezután következő elemzésekhez szolgáló 

adatok a kutatásnak és a prototípus moduláris berendezések megvalósításának helyet 

adó gépgyár vállalatirányítási rendszerének archívumában megtalálhatóak. 

10.1.  A kidolgozott moduláris rendszer tulajdonságai 

A kidolgozott moduláris rendszer legfőbb jellemzőit az alábbiakban foglalom össze, 

különös tekintettel a rendszer rugalmasságára [P.7]. A moduláris egységekből fel-

épített moduláris konfiguráció elemei flexibilisen cserélhetőek, elvehetőek, illetve 

kiegészíthetőek, így a moduláris elemek számos kombinációja generálható, az aktuá-

lis igények szerint. Az egységek paraméter-értékei (pl. a manipulátorok pozíciója, a 

gép sebessége) rugalmasan változtathatóak mind a rendszer konfigurálása során (a 

3D-s CAD-modell összeállításával, majd optimálásával), mind a próbafutás során 

(például manipulátorok pozíciójának és elemeinek módosításával) és a későbbiekben 

is. Ez történhet akár az állítható moduláris egységek átállításával, vagy akár az egész 

moduláris egység lecserélésével. Amikor egy berendezés már túl van a beüzemelé-

sen, napjainkban elég gyakori igény a gyártott termékek közötti típus-átállásból adó-

dó átalakítás, amely (szemben a korábbi hagyományos megoldásokkal) a rugalma-

san konfigurálható gyártórendszerekhez hasonlóan flexibilisen megoldható az elem-

készlet segítségével (rövid-távú módosítás) [An04]. 



 
Gotthard Viktor: Moduláris felépítésű gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata 

 
PhD értekezés                                                                                                         102 

Az egész elemkészlet és az elemek paraméter-értékei egy komplex elektronikus 

adatbázisban tároltak, kezelésüket pedig egy célprogrammal oldottam meg. Ezáltal a 

paraméter-értékek és a modulok rugalmasan változtathatóak a változó piaci igények 

szerint (hosszú-távú módosítás). A rendszer rugalmassága még a moduláris berende-

zés szétszerelése után is megjelenik a modulok ismételt felhasználásával (a számos 

elkészült proto-gép közül egy esetén már erre is sor került), így magas újrahasznosí-

tási arány érhető el.  

10.2. Az elkészült moduláris berendezések rövid áttekintése 

A kidolgozott moduláris rendszer elemeit és elvét felhasználva a mai napig tíz proto-

típus moduláris célgép kifejlesztésére került sor. Valamennyi megoldás a mai napig 

üzembiztosan működik, igazolva ezzel mind a fejlesztő folyamat, mind a kidolgozott 

moduláris gépcsalád alkalmazhatóságát. A 41. ábra a megvalósult moduláris célgé-

pekre és egységekre mutat be néhány példát. 

        

          

41. ábra. Néhány példa a megvalósult moduláris célgépekre és egységeikre 
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Az általam koordinált kivitelezés fázisai során folyamatosan gyűjtöttem a tapasztala-

tokat, majd elemző-értékelések után visszacsatoltam a moduláris rendszer tökéletesí-

téséhez. Ettől függetlenül természetesen továbbra is folyik a megvalósult moduláris 

berendezéseket üzemeltetők tapasztalatainak gyűjtése, hiszen ezen információk visz-

szacsatolásával még közelebb juthatok az eredeti célhoz, azaz egy megbízható, költ-

ség-hatékony, és magasabb minőségű moduláris elemkészlet kidolgozásához. A 

XXI. táblázatban az ez idáig megvalósult moduláris felépítésű célgépeket és azok 

főbb jellemzőit tüntettem fel. 

Üzemeltető gyár Gyártott termék Célgép megnevezése Tmod 
Enfield Lamp Plant Kompakt fénycső Szerelő gép 24% 
Budapesti Fényforrásgyár Fémhalogén lámpa Die-block előkészítő 25% 
Budapesti Fényforrásgyár Fémhalogén lámpa Lapító gép 17% 
Budapesti Fényforrásgyár Fémhalogén lámpa Beégető és szivattyú gép 21% 
Kisvárdai Fényforrásgyár Halogén lámpa Szerelő gép 29% 
Kisvárdai Fényforrásgyár Halogén lámpa Lapító gép 18% 
Budapesti Fényforrásgyár Reflektor lámpa Szerelvénygyártó 24% 
SANYO Hungary - Dorog Mobiltelefon akkumulátor Akkumulátor-szerelő 17% 
Budapesti Fényforrásgyár Halogén autólámpa Csövelő gép 23% 
GE Power Controls - Ózd Kismegszakító  Mágneses rendszer-szerelő 22% 

XXI. táblázat. Az elkészült moduláris célgépek és jellemzőik 

A táblázat első oszlopa a beruházó üzem nevét, a második oszlop a berendezés által 

szerelt illetve gyártott terméket tartalmazza. A legyártott gépek közül három célgép 

is egy fémhalogén lámpa-gyártósor részeként lett beüzemelve. Ez a gyártósor eddig 

az első hibrid moduláris gyártósor. A gyártósor további berendezései annyira speci-

fikusak, hogy a megrendelő ragaszkodott a korábbi hagyományos célgépek struktú-

rájának a követéséhez. A gyártósor azóta is kifogástalanul működik, ez a tény a mo-

duláris rendszer hagyományos elemekkel történő kombinálhatóságát igazolja. A 

harmadik oszlop a célgépek megnevezését (és egyben funkcióját) tartalmazza. Lé-

nyeges megemlítenem, hogy a XXI. táblázat 8. sorában szereplő mobiltelefon-

akkumulátor összeszerelő automata célgépet vállalatunk később töredék-áron vissza-

vásárolta az üzemeltetőjétől (mivel a szerelt terméket véglegesen kivonták a forga-

lomból), majd később a táblázat 10. sorában szereplő teljesen más termék (kismeg-

szakító) gyártósorának egyik szerelő célgépévé alakítottuk át. Az átalakítás során 

számos moduláris elem a helyén maradt, a leszereltek pedig más berendezéseken ke-

rültek újra rugalmasan felhasználásra [P.7]. 
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A negyedik oszlop az utókalkuláció eredményeként kapott moduláris berendezések 

gépész tervezési költségének (KTmod) és a moduláris berendezés gépész-jellegű össz-

költségének (KBmod) az arányát tartalmazza, amely a moduláris tervezési arány (Tmod) 

bevezetésével a következő képlet szerint alakul. 

mod

mod
mod

B

T

K
K

T =          (25) 

Az értékek átlaga: 22%, amely azt jelenti, hogy a kivitelezett moduláris berendezé-

sek tervezési költsége átlagosan a teljes kivitelezési költség 22%-a. Az elemzést tra-

dicionális és moduláris berendezések esetén is elvégeztem, az egyes berendezés-

típusok esetén kapott tervezési arányokat a XXII. táblázat tartalmazza.  

Berendezés-típus Ttrad Tmod 
Szivattyú gép 33% 23% 
Lapító gép 22% 19% 
Szerelvénygyártó gép 30% 24% 
Szerelő gép 37% 25% 
Die-block előkészítő 30% 19% 

átlag: 30% 22% 

XXII. táblázat. Berendezés-típusok tervezési aránya 

Mindezek alapján az a megállapítás tehető, hogy a tervezés összköltségre vetített 

aránya moduláris berendezések esetén (22%) bizonyítottan kisebb, mint hagyomá-

nyos berendezések esetén (30%), azaz 

T trad  > T  mod  .     (23) 

A moduláris rendszer költség-jellemzőinek áttekintése során kiemelendő még, hogy 

egy moduláris berendezés visszavonási költsége lényegesen alacsonyabb egy tradici-

onális berendezésnél, hiszen számos része rugalmasan újrahasznosítható egy új rend-

szer építése során. További előnyök tárhatóak fel a rendszer hosszú-távú költség-

elemzésével (LCA, LCC), ezek a részletes elemzések a kivitelezett moduláris beren-

dezések működési tapasztalatai alapján (MTTR, MTBF) később pontosíthatóak. 

10.3. Gyakorlati eredmények és hasznosításuk 

Az elvégzett kutatómunka alapján kidolgoztam a moduláris felépítésű gyártósorok 

tervezésének elméleti és módszertani modelljét és a tervezés hatékonyságát biztosító 

eszköz-rendszerét. A módszer alkalmazásával felépítettem egy komplett moduláris 
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elemkönyvtár-rendszert, és az annak kezeléséhez szükséges számítástechnikai esz-

közöket, végül mindezeket alkalmazva, több moduláris berendezés konfigurálásával 

és kivitelezésével egyrészt fokozatosan fejlesztettem a rendszert, másrészt a XXI. táb-

lázatban felsorolt gépek gyakorlati megvalósításával igazoltam annak alkalmazható-

ságát és működését. 

Emellett számos olyan eszközt fejlesztettem ki (moduláris EKR, komplex SA, SA-

EKR korrelációs mátrix, MTP célszoftver, interaktív katalógusok), amelyek gyakor-

lati alkalmazása során bizonyítottam létjogosultságukat. A kifejlesztett eszközök ki-

sebb módosítással a kidolgozott moduláris elvű gépcsaládtól lényegesen eltérő egyéb 

moduláris rendszerek támogatására is alkalmassá tehetőek. 

A kutatás fő vonalának megfelelően, az MTP maga is moduláris felépítésű, számos 

alprogramból áll, amelyek egységesített felületeken kapcsolódnak és kommunikál-

nak egymással. A program rugalmasan követi mind a piaci igények változását, mind 

a kidolgozott moduláris elemkönyvtár módosításait, hiszen tetszés szerint változtat-

ható és igény esetén további funkciókkal bővíthető. 

10.4. Kitekintés, további kutatási lehetőségek  

Fontos szerepe van egy ipari szakterület estén az alkalmazott egyedi technológiai 

műveletelemeket realizáló egységek speciális modulokkénti EKR-be illesztésének. 

Ezt a kutatásom során a fejlesztésnek helyet adó gépgyárban felmerülő fényforrás-

technikai gyártósorok esetén el is végeztem. A rendszer későbbi továbbfejlesztésé-

nek egyik elvégzendő lépése a moduláris rendszer ilyen speciális modulcsoportokkal 

való bővítésének lehetősége, illetve a bővítés módjának egyszerű és automatikus ki-

dolgozása. A kidolgozott SA-EKR mátrix alkalmas más ipari szakterület esetén is a 

fogyasztói igények és a kidolgozott moduláris elemcsalád kapcsolatainak azonosítá-

sára. Ehhez további fejlesztési lépésként el kell végezni a mátrix termék-specifikus 

moduljának cseréjét az adott ipari területnek megfelelően. Ennek lehetősége mind az 

SA, mind az EKR moduláris szerkezeténél fogva adott, ám specifikus kidolgozása 

minden újabb terület esetén elvégzendő. Az új ipari terület jellemzőinek megfelelő 

modulok egyszerű és egységesített integrálásának eszköze és lépései még kidolgo-

zásra várnak. 

Szintén továbblépési lehetőség az optimálás során valamely megfelelően kialakított 

optimálási módszer, mint például a genetikai algoritmusok (GA) alkalmazásának in-
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tegrálása. Bár ezt az eszközt is felhasználtam a megtervezett moduláris egységek bi-

zonyos jellemzőinek optimalizálására [P.4], további lehetőségek rejlenek a rendszer 

kifejlesztéséhez szükséges modulok identifikálásának iteratív megoldásában. Ennek 

első lényegi lépése a felmért esetek összes lehetséges variációjának generálása. Az 

így kapott sokaságot a GA alkalmazott lépéseivel (inicializálás, becslés, keresztezés, 

mutáció, kalkuláció, kiértékelés) lehet optimalizáltan szűkíteni, így eljutva végül az 

előforduló esetek lehetséges kombinációinak automatikus generálása után a kapott 

nagy számosságú esetek által megvalósítható megoldások és a piaci igények metsze-

tének feltárása által a szükséges moduláris elemek automatikus meghatározásához. 
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11.  ÖSSZEFOGLALÁS 

Napjainkban az egyedi gépfejlesztés és gépgyártás során a minőségi elvárások telje-

sítése mellett alapvetően elvárt az alacsony költség és a rövid átfutási idő. A korábbi 

klasszikus géptervezés és kivitelezés jelentősen eltolódott az elemekből történő épít-

kezés irányába. Egyedi gyártósorok fejlesztése és kivitelezése során kézenfekvő út a 

tipizált, moduláris rendszer kidolgozása, majd a moduláris elemekből történő építke-

zés. Egyedi tervezésre léteznek kidolgozott módszerek és eszközök, ám egyedi gyár-

tósorok és berendezések moduláris fejlesztésére nincs részletesen kidolgozott és iga-

zoltan működő módszertan. Kutatásom célja egy olyan eszköz- és módszertan kidol-

gozása, amely egyszerűen és gyorsan teszi lehetővé egyedi gyártósorok és azok egy-

ségeinek moduláris építőelemekből történő összeválogatását, majd a költség és átfu-

tási idő alapján optimalizált megoldás kiválasztását. 

Először létrehoztam a moduláris rendszer-modellt, majd számos korábbi megoldás 

felmérése, tanulmányozása és az adatok elemzése alapján kidolgoztam a moduláris 

gyártósorok fejlesztésének lépéseit. A fejlesztési lépések kivitelezéséhez több esetben 

meglévő eszközt használtam, ám számos alkalommal nekem kellett kidolgozni a mo-

duláris rendszer kifejlesztését, illetve a kifejlesztett rendszer alkalmazását támogató 

speciális eszközöket. A kidolgozott eszközök közül a leglényesebbek a specifikációs 

adatbázis (SA), az elemkönyvár-rendszer (EKR), a két eszköz korrelációs mátrixa 

(SA-EKR mátrix) és a moduláris gépcsalád katalógus-rendszere. Az eszközök haté-

kony alkalmazásához kifejlesztettem egy célirányosan egyszerű kezelőfelülettel ren-

delkező moduláris tervező programot (MTP). Az MTP interaktív kapcsolatban áll 

több adatbázissal és szervesen kapcsolódik a vállalatirányítási rendszerhez. 

A kidolgozott elméletet számos moduláris berendezés gyakorlati megvalósításával 

sikerült folyamatosan finomítanom és egyben igazolnom. A fejlesztési folyamat és a 

kidolgozott moduláris rendszer alkalmas egyedi gyártósor költség- és átfutási idő-

igényének gyors és nagy pontosságú becslésére, illetve automatikus specifikálására. 

Hatékonyan támogatja a moduláris gyártósor megtervezését a szükséges moduláris 

elemek kiválasztásával, azok kombinációinak generálásával és az optimális verzió 

kiválasztásával. Automatikusan generálja az anyagjegyzéket és a gyártási utasításo-

kat, illetve segít a kivitelezés koordinálásában és pontos követésében. 
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12.  A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A dolgozatomban ismertetett kutatások új tudományos eredményeit az alábbiakban 

foglalom össze. 

12.1. Az elért eredmények tézisszerű összefoglalása 

1. tézis 
 
Az egyedi gyártósorok tervezésének és fejlesztésének hatékony eszköze a moduláris 

elvet alkalmazó tipizált elemekből álló rendszer kifejlesztése és alkalmazása. Ennek 

megfelelően kidolgoztam a moduláris felépítésű gyártósorok fejlesztési folyamatának 

a modelljét, részletesen kitérve a folyamat valamennyi lépésére és az azokat támoga-

tó rendszer-eszközökre [P.2]. A kidolgozott modellt számos korábbi gyártósor jel-

lemzőinek összegyűjtésére, az adatok osztályozására és elemzésére alapoztam. A 

módszer segítségével számos moduláris felépítésű berendezés megtervezését és kivi-

telezését koordináltam, így igazolva a kidolgozott folyamatmodell alkalmasságát 

egyedi gyártósorok moduláris felépítésű változatának kifejlesztésére [P.6], [P.8]. 

2. tézis 
 
Kidolgoztam a specifikációs adatbázis-rendszert (SA), amely több-száz korábban 

kivitelezett berendezés specifikációjának tanulmányozása, összesítése és rendszere-

zése alapján készült el. A SA segítségével minden olyan jellemző egyszerűen és egy-

értelműen definiálható, amely az éppen tervezendő gyártósor specifikálásához szük-

séges. Az SA adatbázis-kezelési tevékenységeinek támogatására (adatbevitel, archi-

válás, összetett keresés és riportok készíttetése) kifejlesztettem egy célprogramot, 

amelyet több berendezés kivitelezése során alkalmaztam [P.6]. 

3. tézis 
 
A moduláris felépítésű gyártósorok elemeinek rendszerezett, azok kapcsolatainak 

egzakt azonosítása céljából kidolgoztam az elemkönyvtár-rendszert (EKR). Az EKR 

modellje az építőszekrény-elv és a parciális termékmodellek kombinációjával kapott 

moduláris rendszermodellre épül. Az EKR alkalmas moduláris gyártósorok tervezése 

során a szükséges modulok kiválasztásának támogatására és kombinálására, amelyet 

több ipari alkalmazással igazoltam [P.3].  
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4. tézis 
 
Létrehoztam az SA és az EKR adatbázisok korrelációs mátrixát, az SA-EKR mátri-

xot, amely alkalmas a moduláris rendszer rendelkezésre álló elemkészletének tulaj-

donságai és a moduláris rendszer alkalmazásakor megvalósítandó műszaki feladat 

elvárásai közötti egzakt kapcsolat megteremtésére. A mátrix segítségével egyszerűen 

és gyorsan lehetséges nemcsak bármelyik adatbázis (SA és EKR) bármely eleméhez 

kapcsolódó másik adatbázisban lévő elem azonosítása, hanem a két adatbázis ily 

módon azonosított kapcsolódó elemeinek tulajdonságai közötti összefüggés meghatá-

rozása is. A mátrixot valamennyi elkészült moduláris berendezés tervezése és kivite-

lezése során felhasználtam [P.6]. 

5. tézis 
 
A moduláris rendszer kidolgozásának egyik lényeges lépése a rendszerhez szükséges 

moduláris elemek kiválasztása és azok jellemzőinek meghatározása, illetve a szük-

ségtelen esetek kizárása. A módszer kidolgozása során ennek megoldására a Pareto-

elvet alkalmaztam és Pareto-modulszűrésnek neveztem el. Kutatásaim során a 

Pareto-modulszűrést valamennyi főmodul esetén elvégeztem, értekezésemben pedig 

részletesen bemutattam a manipulátorok esetén, ezzel igazolva a Pareto-elv és az 

azon alapuló módszer alkalmasságát moduláris elemcsalád fejlesztése esetén a meg-

lévő megoldások absztrakciójára és a kifejlesztendő moduláris elemek kiválasztására 

[P.3]. 

6. tézis 
 
A moduláris rendszer kifejlesztése során szükséges a kidolgozott moduláris elemek 

egyértelmű, kódrendszerrel történő azonosítása. A kódrendszer kialakítása során 

alapul kell venni a korábbi kódolási technikákat és az adott szakterületen kialakult 

rajzszámozási struktúrát. Az így kialakult kódok egyértelműen azonosítják az általuk 

jelölt moduláris elemet, annak főbb jellemzőit, illetve belőlük képezve alakíthatóak 

ki a szükséges rajzszámok. A kódolás, a rajzszámrendszer és az EKR közötti kapcso-

latok egyértelműségét és a rendszer működését valós ipari körülmények közötti al-

kalmazással teszteltem és igazoltam [P.8]. 

7. tézis 
 
A kidolgozott moduláris rendszer hatékony kezelése és áttekintése céljából minden 

esetben el kell készíteni a katalógus-rendszert. Ahhoz, hogy a rendszerrel kapcsola-

tos valamennyi igényt ki tudjuk elégíteni, három katalógus típusra van szükség [P.6], 
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[P.8]. Az első katalógus-típus a moduláris egység-család fejlesztési katalógusa, 

amely rendezett formában tartalmazza a fejlesztés valamennyi lépését, a fejlesztés 

alatt álló modulok státuszát és jellemzőit, illetve a már kifejlesztett modulok fejlesz-

tésének előzményeit és eredményét. A második katalógus-típus a kidolgozott modu-

láris rendszer interaktív tervezési segédlete, ez segíti a tervezőmérnökök munkáját az 

építendő berendezéshez szükséges modulok kiválasztásában és illesztésében. A har-

madik katalógus-típus a kifejlesztett moduláris rendszer kereskedelmi katalógusa, 

amely kereskedelmi tételként beszerezhető és rendszerbe illeszthető tipizált elemek-

ként mutatja be és kínálja a kidolgozott moduláris egységeket. 

A kidolgozott katalógus-rendszer felhasználásával a moduláris rendszer egyértelmű-

en áttekinthető, egyszerűen és gyorsan alkalmazható. A kifejlesztett katalógusok je-

lenleg is kötelezően alkalmazandóak a kutatásomnak teret adó gépgyárban, ezzel 

igazolva alkalmazhatóságukat. 

8. tézis 
 
A kidolgozott rendszer legmeghatározóbb eszköze a moduláris tervező program 

(MTP), amelynek kifejlesztése során valamennyi valós igényt figyelembe vettem. A 

program alapja az SA-EKR mátrix, amely kapcsolatot teremt a felhasználói igények 

és a kidolgozott moduláris elemek adta lehetőségek között, emellett interaktív módon 

összekapcsolja azokat az integrált vállalatirányítási rendszerrel. Az MTP program 

alkalmas a kifejlesztett moduláris elemcsaládok rugalmas és felhasználóbarát keze-

lésére, amelyet konkrét ipari alkalmazások sorával igazoltam. 

9. tézis 
 
A kidolgozott tervezési-fejlesztési folyamatmodell és módszertan új moduláris gyár-

tósor komplex fejlesztési feladatának megoldása mellett tradicionális rendszerhez 

történő illesztésre is alkalmas. Megvalósításra került olyan gyártósor, amely célgépe-

inek egy része tradicionális felépítésű, míg a másik része moduláris felépítésű, ezzel 

sikerült igazolni a moduláris rendszer más (nem moduláris) rendszerhez történő ru-

galmas integrálásának működését.  
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12.2. Theses 

Thesis 1 
 
Development and application of system, which applies modular principles and con-

tains standardized elements is an efficient tool to design and build individual produc-

tion lines. Therefore, I have formulated a process model of modular production line 

development. The model contains the introduction of process-steps and the support-

ing system-tools [P.2]. To have formalized the modular model based on the col-

lected, classified and analyzed properties of existing traditional production lines. Us-

ing the developed methodology I coordinated the design and building of several 

modular prototype machines hence proving the efficiency of the system-model for 

the development of modular version of individual production lines [P.8]. 

Thesis 2 
 
I have worked out the specification database system (SDS) that is the result of analy-

sis, syntheses and systematization of specifications of hundreds of earlier built 

equipment. All the properties can be simply and quickly defined by SDS, which are 

needed to specify a newly designed modular production line. A special software was 

developed to support database operations of SDS (data input, data storage, complex 

find and create reports), that was used to develop and build several equipment [P.6]. 

Thesis 3 
 
For systematic handling of modules of the production lines and for exact identifica-

tion of those connections an element-library system (ELS) has been developed. The 

ELS model is built based on the modular system model that is the result of combina-

tion of building blocks and the partial product models. The ELS is effective in the 

selection of needed modules and support combination of modules during design of 

modular production lines, and was proven by several industrial applications [P.3]. 

Thesis 4 
 
I have developed the correlation matrix of SDS and ELS (SDS-ELS matrix) that is 

capable to create exact connection between properties of existing modules and tech-

nical requirements of current problems. Using the correlation matrix we can not just 

simply and quickly identify element-connections of databases (SDS and ELS) but 

can also determine connection between properties of identified elements. The corre-



 
Gotthard Viktor: Moduláris felépítésű gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata 

 
PhD értekezés                                                                                                         112 

lation matrix was used for the design and build of all implemented modular equip-

ments [P.6]. 

Thesis 5 
 
An important step of modular system development is the selection of the needed 

modular elements and the determination of their specific properties as well as the 

exclusion of not-needed elements. To solve this problem the Pareto-principle was 

used that I have named Pareto module-filtering. During my research, I have used 

Pareto module-filtering for the selection of all main modules and demonstrated it in 

details in my research paper for manipulators. Pareto module-filtering is suitable for 

abstraction of existing solutions and choosing of needed modules during the devel-

opment of a modular element-family – it has been proven by the application of this 

principle to build modular machines [P.3]. 

Thesis 6 
 
Exact identification of modules by a suitable code-system needs to be ensured during 

development of a modular system. To create the codes, earlier coding methods and 

drawing number structure of the specific area are essential. Those codes must unam-

biguously identify the designated modules, their main properties as well as generate 

and configure the corresponding drawing numbers. I have definite connections be-

tween codes, drawing numbers and element-library system. The system has been 

tested and proven on real industrial applications [P.8]. 

Thesis 7 
 
A catalogue-system must be created for the efficient handling and overview of de-

veloped modular system. To fulfill all related requirements, three-type of catalogues 

are needed [P.6], [P.8]. First type is development catalogue of modular element-

family that contains in ordered form the properties and the status of modules under 

development, and also the background and the result of developed modules. Second 

type is interactive design manual of modular system that supports designers to 

choose most suitable modules and also to fit that into a new modular system. Third 

type is commercial catalogue of modular system that introduces and offers modular 

units as purchasable and suitable standardized commercial items. 

By using the developed catalogue-system the modular system can be unambiguously 

identified as well as simply and quickly applied. The application of the developed 
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catalogue-system is compulsory in the machinery plant where I have made my re-

search in acknowledging its effectiveness. 

Thesis 8 
 
Most significant tool of the modular system is the modular design software (MDS) 

that was developed to fulfill all requirements. Basis of the software is the SDS-ELS 

matrix that connects user demands and possibilities of existing modules and com-

bines these with the integrated Enterprise Resources Planning system. The MDS 

program facilitates flexible and user-friend handling of developed modular element 

families that have been proven by several industrial applications [P.8]. 

Thesis 9 
 
The developed design process model and methodology is applicable not just to solve 

complex development tasks of new production lines but also to adapt it to traditional 

equipment design. A production line has been developed that contained not just 

modular special machines but also traditional ones. By the development of a hybrid 

production line the flexible integration of the modular system and traditional system 

has been proven [P.8]. 
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13.  SUMMARY 

Theoretical and practical design of modular production lines 
 

Nowadays, apart from fulfillment of quality demands during individual machine de-
velopment and building, the reduction of cost and lead-time has become vital re-
quirements. From traditional methods, machine design and build have moved to-
wards building using readily available building blocks or of-the-shelf modules. For 
design and building of individual production lines, the development of a modular 
system and machine building by standardized modules has become the obvious ap-
proach. Methods and tools to design special purpose machines do exist, however a 
universally acknowledged method for modular development of individual equipment 
and production lines has not yet been developed. The objective of my research is to 
develop an applicable tool as well as method set that help to formalize individual 
production lines and they building blocks simply and quickly by using suitable 
modular building-blocks, and later help to choose from optimized solutions taking 
into consideration cost and lead-time requirements. 
I started with creating a modular system-model, then I have surveyed and studied 
several existing solutions and by analyzing available data I have worked-out devel-
opment steps of modular production lines design. Several times I used available tools 
to execute the development steps, however other times I had to develop special tools 
for the development and application of the modular system. The principals of the de-
veloped modular tools are the specification database system (SDS), element-library 
system (ELS) and their correlation matrix (SDB-ELS matrix) as well as the cata-
logue-system of the modular machine-family. I have developed a modular design 
software (MDS) for efficient application of the modular tools with a simply user in-
terface. The software has interactive connection with several databases and connects 
to the existing Enterprise Resources Planning system.  
I have continuously refined the developed system and proved its effectiveness by 
applying it to real life development projects. The developed modular system is effec-
tive in precisely estimating cost and lead-time of the development of a specific pro-
duction line, furthermore in automatically generating its specification. The modular 
system efficiently supports the design of a modular production line by helping to se-
lect suitable modules, generate possible combination of those modules and finally 
choose an optimal combination. The developed modular design software automati-
cally generates bill of materials and manufacturing instructions and helps to coordi-
nate machine building and accurate tracking of execution phases. 
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1. számú melléklet: A konstrukciós tervezési folyamatmodellek összehasonlítása        
[Ro89].  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

(1. számú melléklet - 1/1. oldal) 
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2. számú melléklet: A moduláris rendszer előnyei és korlátjai.  

 

 GYÁRTÓ FELHASZNÁLÓ 

E
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- kész kiviteli dokumentációk 
- csak az előre nem látható 

berendezéseket kell megtervezni 
(szignifikánsan rövidebb 
konstrukciós idő) 

- vegyes rendszer alakítható ki a nem-
építőelemek kombinálásával 

- egyszerűbb a munka előkészítése 
- rövidebb átfutási idő (az 

építőelemek párhuzamos készítése 
miatt) 

- számítógépesített tervezés esetén az 
adott változat elkészítése gyors és 
egyszerű 

- egyszerűbb kalkuláció 
- jó szerelési feltételek a megfelelően 

kialakított szerkezeti egységek miatt 
(előszerelt egységek) 

- az építőelemek a gyártás 
szempontjából a legkedvezőbb 
mennyiségben gyárthatók (a 
megrendelésektől függetlenül) 

- a termelési folyamat valamennyi 
fázisában kedvezően alkalmazható 
(specifikálás, tervezés, 
technologizálás, gyártás és szerelés) 

- bármilyen célgéphez adaptálható 

- rövid szállítási idő 
- kisebb költség 
- jobb alkatrész-cserélési és 

karbantartási lehetőség 
- jobb tartalékalkatrész-ellátás 
- a kialakított konstrukció a 

későbbiek során megváltoztatható 
- a kiforrott gyártmány csaknem 

kizárja a hibalehetőségeket 
(biztonságosabb beruházás, jobb 
minőség) 

- flexibilis szerkezet és rendszer 
(könnyen fejleszthető, igazodik a 
változó piaci igényekhez) 

- a gyártósor számos problémája 
csökkenthető (sor 
kiegyensúlyozása, optimalizálás, 
beállítási gondok) 

- gyártósor átállítása más termékre 
gyors és gazdaságos 

K
 O
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  L

 Á
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 O
  K

 

- kisebb a rugalmasság (pl. 
különleges igények esetén) 

- az előkészítés egyszeri, de jóval 
nagyobb ráfordítást igényel 

- a gyártmányváltoztatás csak 
nagyobb időközökben gazdaságos 

- nagyobb a gyártási ráfordítás 
- magasabb szinten kell tartani a 

minőséget (utólagos megmunkálásra 
nincs lehetőség, pontos gyártás) 

- gondosabb szerelést igényel 
- egyedi igényekhez alakítás drágább 

lehet, mint egyedi célgéppel 

- csak korlátozottan van mód a 
különleges kívánságok 
teljesítésére 

- bizonyos minőségi jellemzők 
kedvezőtlenebbek lehetnek az 
egyedi kivitelekhez képest 

- nagyobb súly és térfogat (nagyobb 
helyigény és alapozási költség) 

 
 

(2. számú melléklet - 1/1. oldal) 
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3. számú melléklet Az előforduló manipulátorok felmérésének eredménye.  
   (az elmozdulások mm-ben, az elfordulások fokban értendők.) 

A felmért manipulátor-esetek összesítése: 

No. mozgásfajta darab eset előfordulási arány aggregált arány
1 Z 139 27,69% 27,69% 
2 X 99 19,72% 47,41% 
3 X-Z 58 11,55% 58,96% 
4 Z-↑Z 48 9,56% 68,52% 
5 X-Z-↑Z 29 5,78% 74,30% 
6 ↑Z 22 4,38% 78,68% 
7 ↑Y 21 4,18% 82,86% 
8 X-↑Y 20 3,98% 86,84% 
9 X-Y-Z 9 1,79% 88,63% 
10 X-Z-↑Y 9 1,79% 90,42% 
11 Z-↑X 8 1,59% 92,01% 
12 X-↑X 8 1,59% 93,60% 
13 Z-↑Y 7 1,39% 94,99% 
14 ↑X-↑Y 4 0,80% 95,79% 
15 X-↑Y-↑Z 4 0,80% 96,59% 
16 Y-Z 4 0,80% 97,39% 
17 ↑X 3 0,60% 97,99% 
18 X-↑Z 3 0,60% 98,59% 
19 X-Y-↑Z 2 0,40% 98,99% 
20 Y 1 0,20% 99,19% 
21 X-Y 1 0,20% 99,39% 
22 Y-↑Y 1 0,20% 99,59% 
23 ↑X-↑Z 1 0,20% 99,79% 
24 Z-↑X-↑Z 1 0,20% 99,99% 

összesen 502 100% 100% 

Jelmagyarázat: 

X db     

10 8    X-tengely mentén 10mm-es elmozdulás 8 esetben fordult elő

30;5 2    X-tengely mentén 30mm-es elmozdulás utána állás majd      
   később 5 mm-es elmozdulás – mindez kétszer fordult elő 

 
(3. számú melléklet - 5/1. oldal) 



 
MELLÉKLET 

 
V 

Elfordulás egy tengely mentén: Elmozdulás egy tengely mentén: 

↑X db   X db  Z db 
90 2   5 1  2 1 

180 1   10 8  10 20 
Σ 3   15 2  15 2 
    20 41  20 23 
↑Y db   25 1  25 2 
20 3   30 11  30 12 
30 5   40 14  40 11 
45 1   50 3  50 13 
90 6   60 4  60 5 

120 2   75 1  75 1 
180 4   100 3  80 2 
Σ 21   120 1  100 17 
    200 1  140 4 
↑Z db   5;5 4  150 3 
10 5   4;10 2  180 2 
30 2   30;5 2  200 3 
55 1   Σ 99  10;10 4 
60 4      10;15 1 
90 9   Y db  10;20 2 

360 1   10 1  20;5 1 
Σ 22   Σ 1  50;10 6 

       100;10 1 
       200;5 1 

       200;10 2 
       Σ 139 

 

Elfordulás két tengely mentén: 

↑X ↑Y db  ↑X ↑Z db 
90 90 2  5 60 1 
10 90 1  Σ   1 
5 95 1     
Σ   4     

 
(3. számú melléklet - 5/2. oldal) 
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Elmozdulás két tengely mentén: 

Z X db  X Y db 
3 10 2  20 20 1 
5 20 1  Σ   1 
10 20 5     
10 25 2  Y Z db 
15 10 2  5 10 1 
15 60 1  20 15 1 
20 10 5  10;10 80 2 
20 15 2  Σ   4 
20 50 6     
25 50 2     
35 20 1     
40 25 1     
50 50 2     
60 60 1     
85 40 2     

10;10 80 2     
10;10 50 1     
20;10 100 1     
20;20 40 4     
20;20 100 1     
30;30 100 1     
40;40 100 1     
40;40 400 2     

100;100 250 2     
15 10;2 2     
55 50;5 2     
5;5 20 2     

5;20;30 10 1     
Σ   58     

Elmozdulás három tengely mentén: 

X Y Z db 
50 50 50 8 

50;150 30 10;30 1 
Σ     9 

(3. számú melléklet - 5/3. oldal) 
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Elmozdulás és elfordulás egy-egy  tengely mentén: 

Z ↑Z db ↑Y X db Z ↑Y db 
30;10 90 1 45 20 2 10;10 180 1 

50 90 1 90 100 1 100 90 1 
30 75 1 10 20 2 100 180 2 
25 45 2 90 40 2 60 90 2 
30 60 1 180 20 6 5 90 1 

100 90 1 90 30 1 Σ   7 
30;30 90 1 100 150 4    

20 50 1 90 2;5 2 Y ↑Y db 
70 60 2 Σ   20 4 90 1 
10 45 2     Σ   1 

15;30 40 2  ↑X X db    
40 15 1  90 15 1 X ↑Z db 
10 75 1 90 10 1 30 15 1 
35 45 1 90 30 1 10;10 90 2 
40 180 1 180 20 3 Σ   3 

30;30 45 1 180 10;10 2    
30;30 160 1 Σ   8    
70;20 180 1       

15 10 1 ↑X Z db    
20 30;30 2 90 100 4    

20;20 30 1 90 50 2    
100 20 1 15 200 1    

100;100 360 3 180 100 1    
30 15 2 Σ   8    
10 15 1       
60 20 1       
20 90 6       
60 90 1       

140 45 1       
30 30 1       

200 90 2       
20 30 1       

50;50 45 1       
60;60 90 1       
Σ   48       

(3. számú melléklet - 5/4. oldal) 
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Elmozdulás két és elfordulás egy  tengely mentén: 

X ↑Z Z db 
10 30 200 1 
60 30 15 2 

100 90 100 4 
50 90 250 4 
10 90 10 3 
20 90 10 8 
30 90 10 2 
30 90 20 2 
20 20 50 1 
Σ     29 

    
Z ↑Y X db 
25 180 35 1 
10 180 50 1 
30 90 30 1 

150 180 100 2 
100 180 100 1 
200 180 20 2 
50 45 60 1 
Σ     9 

    
Y ↑Z X db 
30 90 30 1 
15 45 15 1 
Σ     2 

Elmozdulás egy és elfordulás két  tengely mentén: 

↑X ↑Z Z db 
180 60 10 1 
Σ     1 

    
X ↑Y ↑Z db 
40 90 90 4 
Σ     4 

 
(3. számú melléklet - 5/5. oldal) 
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4. számú melléklet: A felmért célgépek alapgépei és azok főbb jellemzői. 
 

 

(4. számú melléklet - 1/1. oldal) 
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5. számú melléklet: A kidolgozott alapgép-típusok értékelése Pugh-mátrix 
segítségével.  
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6. számú melléklet: A kidolgozott katalógus jellemző oldalainak bemutatása. 
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7. számú melléklet: A specifikáció elkészítésének folyamatábrája. 
 
 
 
 
 
 
         
  
 
 
         
         
         
         
       
 
         
 
 
         
 
         
  
 
 
         
   
          
         
       
         
  
         
  
 
 
 
 

Piackutatás, vevőigény megjelenése, ajánlatkérés 

Vevőigény értékelése 

Vevőigény elutasítása 

Specifikáció egyeztetése, ill. készítése 

Árajánlat műszaki tartalmának kialakítása

Árajánlat készítés 

  

Ajánlatkérés elutasítása 

van 

Ajánlatadás 

Specifikáció véglegesítése 

nem 

igen 

nem 

igen 

igen 

nem 

nincs 

Igényt elfogadjuk?

Ajánlat  
megfelel a műszaki, 

kapacitás és pénzügyi 
feltételeknek ? 

Van reális 
megoldás? 

Vevő elfogadja 
 az ajánlatot? 

.  
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8. Számú melléklet:  Megvalósult berendezések specifikációinak elemzése során 

vizsgált paraméterek 

 
A specifikáció szerkezete: 
 

 

Jelmagyarázat: 
 

specifikálandó jellemző  (normál betűtípus)  

melléklendő    (vastag betűtípus)  

választandó érték   (ferde betűtípus) 

 

(8. számú melléklet - 8/1. oldal) 
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