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3A gyártásirányítás által támasztott igények

1. A szerelősorokra előírt termelési tervek megvalósíthatók legyenek 

csúszások nélkül.

2. Az alkatrészgyártás a lehető legkevesebb átállással valósuljon meg.

3. Az alkatrészgyártás műszakbeosztásának költségvonzata  minimális 

legyen.

4. A műveletközi tároló telítődése következtében kialakuló 

nemkívánatos várakozásokat minimalizálni kell. 

A gyártás stabilitásának megőrzése minél 

alacsonyabb készletszint fenntartása mellett.
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Az ütemezési modell lényeges új elemei:
1) a célfüggvények körének jelentős bővítése ipari gyakorlati 

igények kielégítése érdekében.

2) a munkadarab-sorozatok (job-ok) logisztikai szemléletű 

bontása kisebb egységekre. 

3) a műveletközi tároló irányítása. 

Kiterjesztett ütemezési modell

O2 ,FF2,M ,Q ,Set ,Cal ,B |R ,D ,A Tr | f , f ,..., fg px,py,m m p mx,myi,m i i i,g K1 2

A modell szimbolikus leírása:
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 f1: minimális legyen a határidőt túllépő sorozatok száma,

 f2: minimális legyen a csúszások időösszege,

 f3: minimális legyen a legnagyobb határidő-túllépés (csúszás),

 f4: minimális legyen a gépátállítások száma,

 f5: minimális legyen a gépátállítások időösszege,

 f6: minimális legyen a gépek átlagos kihasználatlansága,

 f7: minimális legyen a sorozatok átlagos átfutási ideje,

 f8: minimális legyen a műszakbeosztások költségeinek összege.

Célfüggvények



6Új célfüggvény: súlyozott műszakszám

Illusztratív példa a műszakok kategóriáira és a relatív időegyenértékekre:

Relatív 

időegyenérték
Műszak kategória

1,00 Munkanap délelőtt.

1,25 Munkanap délután.

1,50 Munkanap éjszaka.

1,75 Nem munkanap délelőtt.

2,00 Nem munkanap délután.

2,50 Nem munkanap éjszaka.
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Munka (Job)
adott számú egyforma munkadarabon előre meghatározott 

műveletek (operációk) végrehajtása

Sorozatnagyság:
 ütemezési sorozatnagyság

önálló nyilvántartási egység (belső rendelés)

 logisztikai sorozatnagyság 
alkatrészhalmazok önállóan mozgathatók a

gyártórendszerben

A munkadarab-sorozatok logisztikai szemléletű 

bontása kisebb egységekre



8A műveletközi tároló kezelése

A műveletközi tároló különböző alkatrésztípusra vonatkoztatott 

kapacitáskorlátja eltérő lehet. 

Megoldás:

A műveletközi tároló kapacitásának százalékos 

kihasználtsága

• Az alkatrésztípusra vonatkozó kapacitás egy darabra vetített százalékos 

értéke. 

• A berakás és kiszedés során a mozgatott logisztikai egységek méretét szintén

százalékos értékre konvertálja.

vegyes tárolás esetében is pontosan meghatározható a tároló aktuális állapota.
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10A termelési folyamat szimulációja

SZIMULÁCIÓ

1. Modell-objektumok 

létrehozása, inicializálása,

kapcsolatrendszer 

kialakítása.

2. Az aktuális végrehajtási 

lépés kiválasztása.

3. A kiválasztott végrehajtási 

lépés szimulációja, az 

érintett modell-objektumok 

frissítése.

Termelési ütemterv

Gépenként:

• Munka-sorrend

• Műszak-beosztás

Termelési finomprogram

Pontos
időadatok

o átállítás/felkészítés
• melyik gépen,
• mikor kezdve,
• mennyi idő alatt kell 

elvégezni.
o gyártás

• milyen alkatrészfajtából, 
• mikortól kezdve,
• mennyi idő alatt,
• mennyit, 
• melyik gépen



11Összefoglalás

A továbbfejlesztett ütemezési modell lényeges új elemei:

1) Döntési változók körének bővítése: 
a. műszakbeosztás.

2) Célfüggvények körének bővítése: 
a. súlyozott műszakszám.

3) Munkadarab-sorozatok logisztikai szemléletű bontása kisebb 

egységekre:
a. ütemezési sorozatnagyság,

b. logisztikai sorozatnagyság.

4) Műveletközi tároló irányítása: 
a. alkatrésztípusra vonatkozó kapacitás egy darabra vetített százalékos értéke.



12Eredmény: Termelésütemező szoftver

Gép orientált Gantt-diagram



13Eredmény: Termelésütemező szoftver 

Az alkatrészgyártás során a műszakbeosztás döntési változó.
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Eredmény: Termelésütemező szoftver

Job orientált Gantt-diagram
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Végeredmény: Termelési finomprogram



16További kutatási irányok

 A szimuláció sebességének növelése.

 Új módosító operátorok alkalmazása.

 Kereső algoritmus működése közben milyen lehetőségei vannak a 

célfüggvény-rendszerek rugalmas változtatásának.

A bemutatott modell és megoldási módszer alkalmas a konkrét 

gépek helyett műhelyek vagy üzemek termelési folyamatainak 

magasabb szintű ütemezésére és összehangolására is. 

Következtetés



17Köszönetnyilvánítás

A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási 

területén működő Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági 

Központ keretében valósult meg.
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