Gyártás-szimuláció Plant
Simulation és SimTalk
segítségével
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1. Bevezetés a gyártás-szimulációba
A szimulációs technika egy fontos segédeszköz a tervezésnél, kivitelezésnél és a komplex
gyári rendszereknél.
Különböző tendenciák fedezhetőek fel a gazdaságban, mint például:
-

növekvő termék-komplexitás és variáció-sokféleség,

-

növekvő minőségi követelmények a növekvő költségmegszorításoknál,

-

növekvő követelmények a flexibilitást illetően,

-

csökkenő termékélettartam,

-

csökkenő feldolgozandó termékegység,

-

növekvő konkurenciahatás.

Mindezek rövidülő tervezési ciklushoz és egyre komplexebb szocio-technikai rendszerekhez
vezetnek. A szimulációknak mindenütt helyük van, ahol egyszerű metódusok már nem adnak
használható eredményeket.

1.1. Használati lehetőségek
A szimulációt egy gyáregység üzemének és kivitelezésének tervezésében ésszerű használni.
Lehetséges kérdések lehetnek:
•

Tervezési fázis:

-

A nehézségek, akadályok megvizsgálása és a javítási lehetőségek levezetése

-

A rejtett, nem használt potenciálok felfedezése

-

A kihasználás minimalizálása és maximalizálása

-

A különböző tervezési változatok összevetése egymással

-

Paraméterteszt a kapacitásra, a vezérlés hatékonyságára, a teljesítményhatárokra, az
akadályokra, az átfutási gyorsaságra, valamint az állapotképzésre vonatkozóan

-

Tervezési változatok vizualizálása a döntés meghozásához
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•

Megvalósítási fázis:

-

Teljesítménytesztek végrehajtása

-

A jövőbeli követelményekhez problémaelemzések, valamint tesztek kivitelezése

-

Rendkívüli rendszerállapotok és balesetek szimulációja

-

Dolgozók betanítása (pl. hiba/üzemzavar-menedzsment)

-

Az induló szimuláció viselkedése

•

Üzemelési fázis:

-

Vezérlési alternatívák tesztelése

-

A vészstratégiák és az üzemzavar-programok felülvizsgálata

-

Minőségbiztosítás és az üzemzavar-menedzsment felülvizsgálata

-

Új dolgozók eligazítása/oktatása

-

A megbízási tervek és a lehetséges szállítási határidők vizsgálata

Egy szimulációs lefutás a rendszer magatartásának egy meghatározott időn keresztül történő
leképezése egy „lefutásra képes” rendszerben.
•

Kísérlet (forrás: VDI 3633)

A kísérlet egy modell viselkedésének ismételt szimuláció lefutáson keresztül történő célzott
empirikus vizsgálata a szisztematikus paraméter-változókkal.
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2. Plant Simulation
2.1 . Bevezetés
A Plant Simulation (korábban: eM-Plant) anyagáramlás szimuláció végrehajtására alkalmas
rendszer. Klasszikus értelemben az anyagáramlás az üzemekben történő anyag, gyártmány
áramlásának pl. szállítószalagon vagy akár járművön történő leírását jelenti.
A legnépszerűbb felhasználási területei a gyártócellák, gyártósorok, üzemcsarnokok területén
történő áramlási folyamatok szimulációja, és elemzése. Ilyen esetekben a három legfontosabb
kérdés, ami miatt szimulációt érdemes végrehajtani:
1. Hány munkás, gép, tárolócella, stb. szükséges?
2. Logisztikailag ki mit, mikor, mennyi idő alatt készít el?
3. Elrendezés szempontjából hol van a legjobb helye a gépeknek és a dolgozóknak?

1. ábra: 3D-s gyártósor mintamodell

A Plant Simulation egy diszkrét, esemény-vezérelt szimulációs rendszer, ami azt jelenti, hogy
a folyamatosan előre haladó időben a rendszer csak a valamilyen szempontból lényeges
események diszkrét pillanatait vizsgálja. Ilyen lényeges esemény lehet, például, amikor egy
darab megérkezik egy szállítószalag elemre, vagy amikor elhagyja azt.
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A gyártási folyamat Plant Simulation alapú szimulációjával kimutathatók az alacsony vagy
túlzott raktárkészletek, az alul vagy túlterhelt szállítószalagok, és a rendszer szűk
keresztmetszetei, amelyek a gyártás hatékonyságának visszaesését eredményezhetik.
Mind a 2D, mind a 3D szimulációhoz rengeteg kész alapelemet biztosít a Plant Simulation
rendszer, de persze készíthetünk saját elemeket is.
A gyártási folyamatok ilyen módon történő szimulációja komoly költségeket tud
megtakarítani a vállalatok számára. A Plant Simulation gyártási rendszerek és folyamatok
modellezését és szimulációját teszi lehetővé. Használatával optimalizálható az anyagáramlás,
az erőforrás felhasználás és a logisztika a gyár minden szintjén a teljes gyártóüzemtől a helyi
gyártósorokig.
A Plant Simulation segítségével a gyártás logisztikája modellezhető a rendszer viselkedésének
elemzésére és teljesítményének optimalizálására. A számítógépes modell lehetőséget nyújt
különböző változatok kipróbálására, vagy "mi lenne ha" jellegű vizsgálatokra a meglévő
gyártósor megbontása, vagy a tervezett gyártósor megépítése előtt. A számos elemzőeszköz,
statisztika és grafikon lehetővé teszi a különböző gyártási helyzetek elemzését, és gyors,
megfelelően alátámasztott döntések meghozását a gyártástervezésnek már a korai
szakaszában.
A Plant Simulation segít a felhasználóknak:
•

Azoknak a problémáknak a felismerésében és elkerülésében, amelyek később drága és
időigényes javítást igényelnének a gyártás során

•

Minimalizálja az új gyártósor költségét a termelékenységének csökkentése nélkül

•

Optimalizálja a meglévő rendszerek teljesítményét olyan paraméterekkel, amelyek
eredménye a szimulációban jól ellenőrizhető a valós elkészítés előtt

Funkciók
-

Komplex gyártórendszerek és vezérlési rendszereik szimulációja

-

Objektum-orientált, hierarchikus gyármodellek készítése, beleértve az üzleti logikát, a
logisztikát és a gyártási folyamatokat
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-

Objektum könyvtárak a legjellemzőbb modellezési feladatok gyors, hatékony
elvégzéséhez

-

Grafikonok és diagrammok a kimenet, az erőforrások és a szűk keresztmetszetek
elemzéséhez

-

Átfogó analíziseszközök, beleértve az automatikus szűk keresztmetszet elemzést, a
Sankey-diagrammokat és a Gantt-grafikonokat

-

3D megjelenítés és animáció

-

Integrált tapasztalatkezelés

-

Genetikus algoritmus a rendszerparaméterek optimalizálásához

-

Nyitott architektúra, integrációs lehetőségek (ActiveX, CAD, Oracle, SQL, ODBC,
XML, stb.)

2. ábra: Felhasználói felület, szimuláció közben

Előnyök
•

Meglévő gyártósorok termelékenységének növelése akár 15-20%-kal

•

Új gyártósorok tervezési költségeinek csökkentése akár 20%-kal

•

Raktárkészlet és gyártási idő csökkentése 20-60%-kal

•

Rendszerméretek optimalizálása, beleértve a pufferméreteket is

•

Tervezési veszélyek elkerülése a koncepcióalkotás fázisában

•

Gyártási erőforrások használatának maximalizálása

•

Gyártósor tervezésének és elkészítésének gyorsítása
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2.2. Bevezető példa
2.2.1. A program
Indítsa el a Plant Simulation-t a programcsoportban a szimbólumon vagy a Desktop
(munkaasztal) szimbólumon keresztül.

2.2.1.1. A képernyő felépítése
A képernyő felépítést a Nézet – Toolbox menüponton keresztül tudja Ön meghatározni. Itt be
lehet állítani, hogy mit akarunk látni a képernyőn. A példához a következő részek egy
standard Plant Simulation ablakot tartalmaznak.

3. ábra: Képernyő felosztás

2.2.1.2. Az osztálykönyvtár
Az osztálykönyvtárban található minden olyan elem, ami a szimulációhoz szükséges. Itt egy
saját mappába tudja rendezni őket, tud osztályokat duplázni és származtatni, hálózatot
készíteni vagy objektumot meghívni a szimulációból.
Az osztály könyvtár a következő menüponttal érhető el:
View– Viewers – Explorer vagy a

szimbólumot beilleszteni.

Az osztály könyvtár bezárása az x jellel történik.
9

2.2.1.3. A konzol
A konzolban a Plant Simulation szimulációja alatt információk jelennek meg (pl.
hibajelentések). Ezt a Print paranccsal Ön is kiválthatja a konzolban. Ha a konzolra nincs
szüksége, az x jellel ki lehet kapcsolni.

4. ábra: Eszköztárak ki- bekapcsolása

A konzol bekapcsolása a

szimbólummal történik a szimbólumlistában vagy a menüben:

View – Viewers – Console.

2.2.1.4. Toolbox
A toolbox egy gyors hozzáférést állít rendelkezésre, a könyvtárak és az osztálykönyvtárak
különböző területeiből. Viszonylag könnyen beilleszthető saját „fül” a toolboxba, és ez egyedi
elemekkel bővíthető. A legegyszerűbben a Toolbox-t a

nyomógombbal lehet be- és

kikapcsolni.

2.2.2. Egy példa szimulációra
2.2.2.1. A modell felépítése
Példaként egy egyszerű termelési utat állítunk elő egy source (MU létrehozás), kettő
munkaállomás és egy drain (MU kivétele az anyagáramlásból) segítségével. Indítsuk el a
szimulációt, és válasszuk a menü parancsokból:
File- New Model:
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5. ábra: Új modell készítése

Ez nyitja meg a Plant Simulation osztálykönyvtárt a fő építőelemekkel és egy munkalappal
(Frame).
A szimulációk a hálózat objektumban lesznek felépítve.

6. ábra: Munkaablak fejléc és eszköztár

2.2.2.2. Az alapvető építőelemek beillesztése
A fő építőelemeknek a hálózatba történő beillesztésére két lehetősége van:
-

Az építőelem szimbólumra kattintunk a toolbox-ban, utána a munkalapon. Az az
építőelem lesz beillesztve a munkalapra amire klikkelt.

-

Az adott objektumot húzza ki az osztálykönyvtárból a munkalapra. Végül a következő
képet láthatja:

7. ábra: Mintamodell
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2.2.2.3. Az építőelemek összekötése
Ahhoz, hogy az építőelemeken lévő alkatrészeket át tudjuk adni a másiknak, az
anyagáramlásnak megfelelően kell az építőelemeket összekötni. Erre a konnektor objektum
szolgál. A konnektort

az anyagáramlási objektumok között találjuk.

Klikkeljen az objektumra az anyagáramlási objektumokban, aztán az objektumra a
munkaablakban, amelyet össze kell kötni (a kurzor megváltozik a konnektorban) – most pedig
klikkeljen a következő objektumra… Ha több konnektort akarunk egymás után behúzni, az
CTRL-billentyűt kell nyomva tartani.
Eredmény:

8. ábra: Mintamodell

2.2.2.4. Az objektumok tulajdonságainak beállítása
A szimulációhoz, az adott objektumon számos adat megadása szükséges, mint például:
megmunkálási idő, kapacitás, felszerelés/berendezés magatartás adatai, zavarok, szünetek stb.
A tulajdonságok kényelmesen beállíthatóak az építőelem megfelelő menüin keresztül. Az
ablakot az elemen végzett duplakattintással tudjuk megnyitni.

9. ábra: SingleProc beállításai
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1. PÉLDA: EGY ÁLLOMÁS (SINGLEPROC) TULAJDONSÁG-ABLAKA
Állítsa be a következő értékeket: az állomásnál: megmunkálási idő 2 perc, drain-nél a
megmunkálási idő 0 perc, source-nál 2 perc az intervallum.
Az elfogad (Apply) kapcsoló felület tárolja az értékeket, azonban a párbeszédablak nyitva
marad. Az OK gomb tárolja az értékeket, és bezárja az ablakot. Végül még egy
EventController szükséges, ami koordinálja a folyamatokat, mialatt a szimuláció fut.

Kattintson

az

EventControllerre

az

építőelemeknél,

aztán

pedig

a

szimulációban.

2.2.2.5. Szimuláció
Indítsa el a szimulációt, amiben az EventController szimbólumára duplán kattint. Kattintson a
start-ra, hogy a szimuláció megkezdődjön, és utána a stopra, hogy a szimuláció befejeződjön.
A hálózatban az anyagáramlás grafikusan megjelenik. Ekkor Ön a modellt megváltoztathatja,
hogy megnézze, mi történik…

10. ábra: Modell szimuláció közben
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3.

Anyagáramlási építőelemek

Mozgó és nem mozgó anyagáramlási elemek képezik a modell fő építő elemeit. A mozgó
anyagáramlás elemek (jármű, szállítási eszköz, alkatrész) olyan fizikai és logikai részeket
szemléltetnek, amelyek egy modellen keresztül mozognak. Ezeket az építőelemeket aktív
vagy passzív, nem mozgó anyagáramlás elemek szállítják a szimulációs modellen keresztül.
(pl. egy alkatrész egy szállító eszközön van, a passzív alkatrészt az aktív szállító eszköz
szállítja a modellen keresztül). Aktív elemek: az állomás (SingleProc, ParallelProc),
szerelőállomás

(Assembly),

szétszerelő

állomás

(DismantleStation),

a

forgóasztal

(TurnTable), a sarok konverter (AngularConverter), a szortírozó (Sorter) és a tároló (Buffer).
Ezek aktívan szállítanak mozgó anyagáramlási elemeket az anyagáramlási konnektorokon
keresztül. A Source és a Drain a mozgó elemek előállítására és megsemmisítésére szolgál, és
ez által felállítja a modell határokat. Passzív anyagáramlási elemek: a raktár (Store) és az egy
és a kétsávos út (Track, TwoLaneTrack). Ezek az építőelemek a mozgó elemeket
automatikusan nem adják tovább. Az áramlásirányítás építőeleme, ami nem tud felvenni
mozgó elemet, szolgál az összevezetési- vagy szétosztási stratégiák modellezésére.

3.1. Anyagáramlási építőelemek általános magatartása
Az aktív anyagáramlási elemek a mozgó elemeket át tudják venni, ezek egy bizonyos ideig
tárolják és aztán automatikusan a következő építőelemre továbbirányítják. Passzív
anyagáramlási elemek a mozgó elemeket nem tudják automatikusan továbbadni (pl. egy
mozgó elem addig marad a raktárban, amíg a metódus a raktárból ki nem veszi). A passzív
építőelem útját csak a jármű építőelemmel lehet értelmesen beállítani, vagyis ez a mozgó
elem egy meghatározott sebességgel mozog az úton.
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3.1.1.

Időszükséglet

2. PÉLDA: ANYAGÁRAMLÁS – IDŐSZÜKSÉGLET/IDŐFELHASZNÁLÁS
A szemléltetéshez áll itt egy kis példa: Alakítsa ki a következő hálózatot:

11. ábra: Mintamodell

Egy építőelem akkor veszi át a mozgó elemeket, ha van szabad kapacitása és nem zavart, nem
szüneteltetett. Ha egy feltétel nem teljesül vagy a bemenet a ciklusidő, ill. a pihenőidő alapján
zárolt, akkor az építőelem a mozgó elemet visszautasítja. A mozgó elem egy blokkoló lista
végére kerül bejegyzésre. Ha az építőelem ismét fel tudja venni a mozgó elemet, akkor az első
mozgó elem a blokkoló listában máshol kerül tárolásra, és legelőször ez kerül megmunkálásra
(FIFO elv).
Példa: Kattintson kétszer a Source-n. Ez állítja elő a mozgó elemeket (szabványszerűen
mozgó elemeket [MU-kat]). Az elemek közti időintervallumot lehet itt beállítani. Az
alapbeállítás 0 perc. Állítsa be 1 percre.

12. ábra: Source időbeállítás

A következő állomáson állítsa be a megmunkálási időt 2 percre. Ehhez kattintson kétszer az 1.
állomáson a hálózatban. A következő menüben válassza ki az Times „fület”.

13. ábra: SingleProc időbeállítás

A megmunkálási időt írja át (állítsa be 2:00 percre, és nyomja meg az alkalmazás (Apply)
gombot). Ha a következő állomás megmunkálási ideje pl. több mint egy perc, el kell
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torlaszolni a mozgó elemeket. Állítsa be a 2. állomás megmunkálási idejét 2 percre. Hagyja a
szimulációt egy darabig futni. Majd állítsa le az EventControllerben a stop gombbal, aztán
nyissa meg az 1. állomást. Válassza ki a statisztika fület.

14. ábra: SingleProc statisztika

Az építőelem legtöbbször a „Connector”-on keresztül kerül blokkolt állapotba, ez tudná
továbbadni a mozgó elemeket, de a következő állomás persze a mozgó elemeket nem veszi fel
(a megmunkálás még folyik). Az így elmúló idő blokkolt időként jelenik meg.
Belépés az építőelemre
Az építőelemen a belépésnek 2 lehetősége van:
-

az építőelem üres és nem zavart vagy szüneteltetett

-

A ciklusidő (vagy taktidő) gyakorisága

A ciklusidő a szinkronizációra szolgál. Ha a korábbi állomásokon is kész, már, akkor az
alkatrész/mozgó elem addig vár, amíg a ciklusidő teljesen elmúlik, és csak ezt követően kerül
át a mozgó elem az építőelemre. A munka tartama egy állomáson 3 részből tevődik össze:
-

Felkészülési idő: az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy az alapvető építőelemeket
egy másik típus megmunkálása után meg lehessen állítani. A típust egy mozgó elem
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neve (azonos névvel ellátott mozgó elemek azonos típusból valóak) határozza meg.
Ön a mozgó elemek egy meghatározott darabszáma után is figyelembe tudja venni az
állásidőt, pl. a rendszeres szerszámcsere lehetőségére.
-

Pihenő idő: Az alapvető építőelem bemenetén egy kapu található, amely a mozgó elem
belépése után egy meghatározott időre lezárja a bemenetet. Ezzel lehet pl. robotokat,
amiknek

egy

meghatározott

időre

van

szükségük,

az

alkatrészek

behelyezéséhez/becsavarozásához, az építőelemek kezdetén leképezni/lemásolni.
-

Megmunkálási idő: A megmunkálási idő meghatározza, hogy mennyi ideig
tartózkodik egy mozgó elem az építőelemen, mielőtt az egy következő építőelemre
továbbkerülne.

-

Ciklus idő: Olyan taktidőként használjuk a termelés szinkronizálásához, amely
meghatározza, hogy milyen időtávolságokban/intervallumokban illetve az egész
számú gyakoriságokban lehetséges a belépés a munkaállomásra (pl. összesen 32,4
mp). A kapu ez által kinyílik 32,4 mp-re: egy új mozgó elem csak a megelőző
megmunkálás befejezés után és a kapu következő ciklusfeltételhez kötött nyitásakor
lép be.

3.1.2.

Felvevő-kapacitás

A felvevő-kapacitás meghatározza, hogy mennyi mozgó elem (MU) tud egy időben az
építőelemen tartózkodni. Ha a felvevő-kapacitást kimerítjük, az nem fog tudni több MU-t
felvenni. Az építőelemek tényleges térbeli kiterjedése nincs figyelembe véve. (Az MU már az
építőelemen tartózkodik, ha az MU első „csúcsa” az építőelemen van). Csupán az
építőelemek útjánál, a sarokkonfordítónál, a forgóasztalnál és a szállítószalagnál lényeges az
MU hossza (attribútum hossz).

3.1.3.

Blokkolás

Azok az MU-k, amelyek be akarnak lépni teljesen az építőelemekre, visszautasításra kerülnek
(és egy blokkoló listába kerülnek bejegyzésret). Ha a hálózatban egy elágazás található (több
követő), az áthelyezési igény sorban, körös-körül a követő elemeken jelentkezik. Az MU
ekkor a következő szabad elemre kerül át.
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3.

PÉLDA: BLOKKOLÁS

Készítse el a következő hálózatot, megmunkálási idő: 1. és 4. gépnél 2:30 perc, 2. és 3. gépnél
5 perc, a Source minden 2:30 percnél egy MU-t (Entity-t) gyárt.

15. ábra: Mintamodell

Blokkolja a lefutásban a 2. gépet (az építőelem menüjében a „failed” ablakban a pipára – ld.
17. ábra, majd az „apply” parancsra kattintson), és figyelje, mi történik!
Az 1. gép elosztási viselkedését az Exit Strategy fülön keresztül irányíthatjuk. Számos
stratégia létezik:

16. ábra: Kilépési stratégia választás
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A blokkolás jelentése ez esetben: Ha a blokkolást választjuk, és egy áthelyezési igény nem tud
teljesülni, az áthelyezési igény a blokkoló listában bejegyzésre kerül, és addig vár, amíg az
építőelem újból felvevőképes lesz. Ha nincs kiválasztva a blokkolás, az áthelyezés akkor
megy végbe, ha van olyan követő, amely fel tudja venni az MU-t.
A következőkben bemutatjuk a blokkolási fajtákat:

17. ábra: Blokkolás típusai

•

Zavart (failed): Az építőelem mindaddig nem tud MU-t felvenni, amíg a megmunkált
MU-t tovább nem adta. Ameddig az építőelem zavart, az állás- és megmunkálási idő a
zavarás végéig megmarad (pl. így lehet szimulálni, hogy mi történik, ha egy gép
kiesik). A zavart építőelemeket egy piros színű led jelzi.

• Szüneteltetett (paused): Az építőelemet lehet szüneteltetni (kék színű led), a szünet a
megmunkálási időt és az állásidőt megszakítja, a kész MU-k áthelyeződnek, az
építőelem azonban nem tud MU-kat felvenni. Ugyanezen hatása van a
„tervezetlennek” (lásd műszak kalendárium). A „tervezetlennel” a munkaidőn kívül
eső időt szimulálják. Az EventControllerben a reset gombbal minden zavar
visszaállítódik. A szüneteket manuálisan kell vissza állítani (pl. a pipát eltávolítjuk).
• Bemenet lezárása: Ilyenkor nem lehetséges az áthelyezés, az MU-k bekerülnek a
blokkolt listába, és a lezárás visszavonása után munkálják meg azokat.

3.1.4.

Zavarok

Ahhoz, hogy a lehető legvalósághűbb szimulációt érjünk el, azokat a bizonyos eseményeket is
be kell vonni, amik a szabályos lefolyást megzavarják. Ennek okán a munkaidő kalkulációban
megtalálható az „előre nem látható” idő. A szimulációban lehetőség van, az „előre nem
látható” idő alkalmazására. Így megfigyelhetjük a váratlan szerszámcserére, vagy
meghibásodásra, a balesetekre szánt időt.
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Két lehetőség van a zavarok megfigyelésére:
-

Blokkolással, időbeli eloszlással

-

A Mean Time to Repair (MTTR) és a %-os rendelkezésre állóság alkalmazása

Az anyagáramlási építőelemekben erre van egy zavarok regisztrációs „fül”: deaktiválja a
rendelkezésre állás opciót.
3.

PÉLDA: 1. ZAVAROK

Egy gépnek szüksége van 1000 munkaórára és 3 óra karbantartásra. A szükséges beállítás a
következő lenne:

18. ábra: Hiba és javítás beállítása

• Active: Az aktiválás kontroll négyzete mindenfajta zavart és zavarmentes eseményt
aktivál vagy deaktivál.
• Start: A starttal Ön definiálja a zavar kezdetét. Továbbá egy statisztikai megoszlást
választhatunk ki.
• Stop: zavar vége.
• Zavarok közti idő: adja meg a távolságot az utolsó zavar vége és a következő zavar
kezdete között (zavarmentes idő). Ha a távolság értéke 0, és az érték tartama nagyobb,
mint 0, akkor csupán egyetlen zavar lép fel.
• Időartam: a zavar tartama (tartam = a 0 azt jelenti, hogy nincs zavar)
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19. ábra: Zavar a szimulációs idő függvényében

• A zavar a szimulációs időre vonatkozik: Ehhez a beállításhoz a Plant Simulation azt az
időt használja fel, amit Ön „zavar-távolságként” beírt, ez mindig független az
építőelem állapotától.
• Munkaidő: Ehhez a beállításhoz a Plant Simulation azt az időt használja fel, amit Ön
„zavar-távolságként” adott meg, mialatt az építőelem dolgozik.
• Műveletidő: Ehhez a beállításhoz a Plant Simulation azt az időt használja fel, amit Ön
„zavar-távolságként” adott meg, amikor az építőelem nincs szüneteltetve. (dolgozik
vagy vár).
4.

PÉLDA: 2. ZAVAR

Egy gépnek (3 műszak) szüksége van összesen 22,5 munkaórára, és 1,5 óra karbantartásra. A
következő gépnek szüksége van 3,5 munkaórára és 30 perc karbantartásra, mindkét állomás
megmunkálási ideje 2 perc. A zavarmentes lefutás biztosításához, a két gép között egy puffer
található. Milyen nagynak kell lennie ennek a puffernek?

20. ábra: Mintamodell

Hagyja a szimulációt 2 napig futni, hogy a puffer fejlődését látni lehessen. Nem szabad
torlódásnak fellépni, de a puffernek túlméretezettnek sem szabad lennie.
A szükséges pufferméret megbecslése a puffer építőelemnél a statisztika fülön elvégezhető.
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Rendelkezésre állóság (MTTR, MTBF)
Az egyes állomások rendelkezésre állóságát és az átlagos javítási idejét Ön meg tudja adni. A
rendszer ezután kiszámít egy átlagos időtartamot a kiesések között (Mean Time Between
Failures, MTBF). A kiesések időtartama és a zavarmentes idő véletlenszerűen oszlik meg.
Ehhez Önnek egy véletlen eloszlást kell megadnia (a véletlen eloszlás a véletlen számok egy
sorozata). A rendelkezésre állóság a következő forma alapján számítható:

21. ábra: Rendelkezésre állás beállítása

Adja meg a rendelkezésre állás százalékát 0% és 100% között. A rendelkezésre állóság annak
a valószínűsége, hogy a gép mindig megmunkálásra kész állapotban van. A rendelkezésre
állóság az MTBF és az MTTR kombinációjára építkezik. A zavar tartama és a zavarok közötti
távolság is véletlenszerűen van elosztva. A Plant Simulation az időtartamhoz az Erlangeloszlást, a távolsághoz pedig a Negexp-eloszlást választja ki.

3.2. Forrás (Source)
3.2.1. Alapeset
A Source előállítja a mozgó elemeket (MU-kat) a definiálásuk után. A Source különböző
elemtípusokat tud egymás után vagy kevert sorrendben előállítani. A feltétel és az időpont
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meghatározásához különböző eljárások állnak rendelkezésre. Aktív építőelemként a Source
megpróbálja, az előállított MU-t az összekötött objektumra áthelyezni.

3.2.2. Beállítások
• Üzemmód: az üzemmód meghatározza, hogy hogyan járnak el azzal a mozgó
objektummal, amit nem helyeznek át.

22. ábra: Blokkolás beállítása

• A blokkolás azt jelenti, hogy az előállított MU-k tárolva lesznek (nem lesz előállítva új
MU). A nem blokkolás azt jelenti, hogy az előállított MU-k „felhalmozódnak” amíg a
Source nem lesz ismét felvevőképes.
• Előállítási időpont

23. ábra: Source előállítási típusok

BEÁLLÍTHATÓ

TÁVOLSÁG:

Az

előállítási

időpont

3

adaton

(start,

stop

és

távolság/intervallum) keresztül tudja meghatározni. Az első részt (MU) a start időpont alapján
fogja letermelni, a további részek mindig a lefutás távolsága/intervalluma alapján, a stoppal
pedig lezárul a termelés. Mind 3 nagyságához/méretéhez lehet statisztikai megoszlásokat
megadni.

24. ábra: Source előállítás, időközönként
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BEÁLLÍTHATÓ DARABSZÁM/MENNYISÉG: az előállítási időpont a darabszámokon és
intervallumokon keresztül lesz meghatározva (meghatározott darabszámok meghatározott
intervallumokban).

25. ábra: Source előállítás, mennyiség

A fenti beállítással pl. egyszer fognak 10 elemet 10 perces szimulációs idő alatt letermelni.
SZÁLLÍTÁSI LISTA: az előállítási időpont és a legyártandó elem típusa egy táblázatba van
tárolva (szállítási lista). A szállítási lista minden sora egy gyártási megbízás. Ehhez egy
táblázatot kell a munkatérbe beilleszteni.
5.

PÉLDA: SOURCE SZÁLLÍTÁSI LISTA

Készítse el a következő hálózatot. A szállítószakasz hosszát a szakasz végén lévő pont
megfogásával és húzásával tudja módosítani.

26. ábra: Mintamodell

Duplikálja háromszor az osztálykönyvtárban az elemeket (Entity), és nevezze át őket Entity1re, Entity2-re és Entity3-ra. A Source-nak indítástól számított 2 perc után 5 db Entity1-et, 10
perc után 2 db Entity2-t, és 15 perc után 4 db Entity3-t kell előállítani. Válassza ki a Source
menüjéből: előállítási időpont-szállítási lista (Delivery Table- ütemezési lista). Az ablak alsó
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részében klikkeljen ezt követően „…” kapcsoló felületre, válassza ki a táblázatot az ezt
követő menüből. Végül kattintson az ok gombra.
A táblázat neve a Source menüjében bejegyzésre kerül.

27. ábra: Source, sequenciálásan ciklusos előállítás

Nyissa meg a táblázatot a hálózatban dupla kattintással, és írja be a következőket:

28. ábra: Source, sequenciálásan ciklusos előállítás táblázat beállítása

A Source ekkor úgy állítja elő a részeket, mint ahogy a táblázatban meg van adva. Miután az
utolsó elem is átment a Drain-en keresztül, a szimuláció befejeződik.
• MU-kiválasztás: a következő beállítások állnak rendelkezésre:

29. ábra: Source táblázatos előállítás lehetőségei

-

Konstans: csak egy MU-típust gyárt. A beviteli mezőben Önnek ki kell választani az
elérési utat a megfelelő MU-hoz (Objekt-Explorer).

-

Ciklikus sorrend: az elemeket egy táblázatba bevitt sorrend szerint gyártja le (lásd
szállítási lista), a beviteli mezőben az elérési útnak megfelelően a táblázathoz kell
bejegyezni. Ha a „Generate as batch” négyzet meg van jelölve, megadott mennyiség
lesz az időponthoz előállítva. Ha a követelményt teljesítették, az előállítási sorrend
megismételődik.
25

-

Sorrend: Nézze meg a ciklikus sorrendet, a bejegyzés ledolgozása után nincs
ismétlődés (csak a távolság állítható be).

6.

Véletlen: a véletlen táblázat segítségével megy végbe a gyártás.
PÉLDA: MOZGÓ ELEMEK VÉLETLEN MÓDON TÖRTÉNŐ ELŐÁLLÍTÁSA

Entity1, 2, 3-t kell legyártani. A megoszlás 30% Entity1-nél, 60% Entity2-nél, 10% Entity3nál. Készítse el először az Entity-ket az osztály könyvtárban (ha még nincsenek létrehozva).
Próbálja ki, hogy az Entity-k színét megváltoztatja (jobb egérgomb-szimbólumszerkesztő).

30. ábra: Mintamodell

Hajtsa végre a következő beállításokat a Source-ban.

31 ábra: Source beállítások

Nyissa Meg a táblázatot dupla kattintással, és vigye be a következő adatokat:
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32 ábra: Random táblázat kitöltése

Indítsa el a szimulációt; az elemek egymás után lesznek legyártva.

3.3. Drain
A Drain egy aktív anyagáramlási építőelem. Egyetlen munkaterületet birtokol és megszünteti
a mozgó objektumokat azok megmunkálása után. Állítsa be a Drainben a megmunkálási időt
0 mp-re vagy arra az időre, amely a következő munkahelyhez szükséges lenne. A Drain
összegyűjti a fontosabb statisztikai adatokat, mint pl. átfutási idő, megszüntetett részek száma
stb. Kattintson a Drain-ben a típusfüggő statisztika „fülre”.

33 ábra: Drain - Statistics

3.4. Az egyedi állomás (SingleProc)
Az SP (SingleProc) átveszi az MU-kat az őt megelőző építőelemről, majd a szünetelési,
javítási, és megmunkálási idők letelte után továbbadja azt az őt követő építőelemnek szépen
sorjában, (vagy ahogy kiválasztjuk). Amíg az MU az SP-n tartózkodik, addig az összes többi
az SP-re később belépő MU állapota blokkolt. Amint egy, az SP-t követő építőelem
felszabadul, és állapota nem blokkolt, az MU áthelyeződik rá (metódussal más helyre történő
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átadást is megadhatunk neki). Az SP-vel gépeket és munkahelyeket szimulálhatunk, amelyek
alkatrészek megmunkálását végzik egy másik gép, vagy munkahely után. Egy SP-n egyszerre
egyetlen munkadarab tartózkodhat.

3.5. A párhuzamos állomás (ParalellProc)
3.5.1.

Alapeset és belépés

A ParalellProc alapbeállítása hasonlít az SP beállításaihoz, s így olyan, mintha több hely lenne
az SP-n. Irányítás nélkül az újonnan belépő MU mindig arra a helyre kerül, ami a leghosszabb
ideig állt üresen. Mindig akkor van szünetelési idő, ha egy MU az őt megelőző MU-hoz
képest más névvel lép be a ParalellProcra. Ekkor az egész építőelem szünetel.
7.

PÉLDA: PÁRHUZAMOS ÁLLOMÁS

A sorjázás után az alkatrészeket belakkozzuk. Mivel a sorjázás megmunkálási ideje túl
hosszú, ezért több helyet igényel. A Source 2 másodpercenként generál egy alkatrészt.
Sorjázás: 5 helyen (SP-k), mind az 5 SP megmunkálási ideje 10 másodperc. A lakkozásé 2
másodperc. SP-kkel így néz ki a modell:

34. ábra: Mintamodell

Az egyszerűbb szimuláció érdekében be lehet illeszteni egy darab állomást is 5 hellyel
(ParallelProc). A szimuláció ez által sokkal egyszerűbb lesz:
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35. ábra: Mintamodell

3.5.2.

A párhuzamos állomás (ParalellProc) tulajdonságai

A ParallelProc munkahelyei egy mátrixban helyezkednek el (Attributes fül).

36. ábra: ParalellProc beállításai

Minden „sor” x db munkahelyet (x-dim.) jelöl y „oszlopban” (y-dim.). A munkahelyek
száma az x-dim. * y-dim. szorzással áll elő. Ha a ParallelProc dimenzióját csökkenteni akarja,
akkor nem tartózkodhat MU az állomáson (különben hibaüzenetet kap).

3.6. Összeszerelő állomás (Assembly)
Az assembly egy főrészhez mellékrészeket csatol, vagy összeszerelési folyamatokat
szimulál, mely során a különálló részeket megsemmisíti, és egy összeszerelt darabot
állít elő. Megkönnyíti az összeszerelés leképezését. Az assembly a beépülő részeket, az
összeszerelési táblázat bejegyzéseinek megfelelően, a főrészre helyezi, vagy törli.
8.

PÉLDA: ÖSSZESZERELŐ ÁLLOMÁS

A festés előtt minden alkatrészt egy segédkeretre szerelnek, e nélkül nem lehet festeni. A
szerelés tartama: 2 perc, a festésé: 2 perc. Főrész: segédkeret (Container), hozzászerelendő:
alkatrész (Entity). Készítse el a következő ábrát:
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37. ábra: Mintamodell

Ügyeljen arra, hogy előbb a „Source_segedkeret”-et kösse hozzá a „Szereles”-hez, majd csak
ez után a „Source_alaktresz”-t. Be kell állítania, hogy a „Source_segedkeret” segédkereteket
gyártson (alapbeállítás: Entity). Ehhez kattintson duplán a „Source_segedkeret”-re és az MUnál válassza a Containert.

38. ábra: Előállítás (Source) beállításai

A „Assembly” objektumnak a következő tulajdonságai vannak:

39. ábra: Szereles (Assembly) beállítása
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Assembly table with: Különböző szempontok szerint kiválaszhatja, mely részeket akarja
összeszerelni:
• MU-neve
• Pedecessor (bekötő) száma
Ha nem választ a legördülő listából, akkor mindig egy részt csatol hozzá a főrészhez.
Válassza a „Predecessors”-t és nyissa meg a hozzá tartozó táblázatot (Open gomb): Írja be a
listába a predecessor számát és az összeszerelendő részek mennyiségét, ha az „assembly
mode” (összeszerelés módja) sorban az „Attach MUs”-t választja, akkor a fő MU-t ide ne írja
be. Ha az „Assembly table with”-nél nem választ semmit (No), akkor mindig a predecessorról
érkező egy részt szerel hozzá a főrészhez.

40. ábra: Szerelés beállítás

Ha az „MU Types”-t választja, akkor az MU osztályának nevét és a megfelelő mennyiséget
kell beírnia a táblázatba.
• Main MU from predecessor: itt határozhatja meg, melyik munkaállomásról jön a
főrész. A számot az határozza meg, milyen sorrendben állította elő a Connectorokat az
építőelem „szemszögéből”. Vegye figyelembe, hogy a főrésznek önmagában képesnek
kell lennie más részek felvételére (Pl: Container), ha Ön az „Attach MU-s” opciót
választja.
• Assembly mode: A felszerelendő részeket „felrakhatja” a főrészre (a főrésznek ehhez
elegendő kapacitással kell rendelkeznie pl.: Container) vagy minden részt
megsemmisíthet, és egy újat generálhat.
• Exiting MU: A főrész (a rá rakott alkatrészekkel) vagy egy új rész kiléphet a
szereldéből. Ha új részt akar generálni, akkor azt kell választania (New MU).
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3.7. A Puffer (Buffer)
A Plant Simulation két fajta puffert különböztet meg:
1. PlaceBuffer:
A „megmunkálási idő” alatt az MU-k egymás után haladnak át rajta.
Az MU-k nem előzhetik meg egymást, csak ha elérték a legmagasabb számú helyet, akkor
léphetnek ki. Ha az utolsó MU kilépett, a többi előrébb mehet egy hellyel. A megmunkálási
időt (Processing time) csak a teljes bufferre vonatkozóan lehet megadni (pl. pufferen
tartózkodási idő 20 perc) nem az egyes helyekre vonatkozóan (10 hely, mindegyik 2 perc). Az
MU-kat közvetlenül a puffer egy helyéhez is hozzá lehet rendelni. (Pl. ha a Buffer ott üres 
az MU-k megmunkálása azonnal folytatódhat). Az „Accumulating” attribútum meghatározza,
hogy ha megakadályozzuk a kilépést, a következő MU a helyére lép (Accumulating=true)
vagy vár.

2. Buffer:
A Buffer struktúrája nem helyorientált, a feldolgozási idő után az MU-t ki lehet venni, ehhez
meg lehet határozni egy kivételi metódust:
• Buffer type Queue: FiFo (First In First Out)
• Buffer type Stack: LiFo (Last In First Out)

41. ábra: Buffer tárolási mód

Amint az MU-k a buffert elhagyják, következő építőelemre lépnek sorban (vagy kilépési
sorrendben) és azt szolgálják ki.
Beállítások:
• Capacity: a Buffer helyeinek száma
42. ábra: Buffer kapacitás beállítás

32

• Times: Processing time (teljes idő, a darab tartózkodási ideje a pufferen), Recovery
time (pihenési idő), Cycle time (ciklus idő)

43. ábra: Buffer beállítás

3.8. Szétszerelő állomás (DismantleStation)
3.8.1.

Általános

A szétszerelő állomás leszed részeket a főrészről, vagy új részeket állít elő. Megkönnyíti a
szétszerelési folyamatok leképezését.
9.

PÉLDA: DISMANTLESTATION – SZÉTSZERELŐ ÁLLOMÁS

A következőt kell szimulálni: Egy géphez odaviszünk 12 alkatrészt palettán. A gép leszedi a
palettáról az alkatrészeket és betölti a belső raktárába. Miután elkészültek az alkatrészek, egy
másik palettára rakja át azokat. a palettákat egy 3 m hosszú line-on szállítjuk oda. a gép után
ismét 3 m line áll rendelkezésre a kész alkatrészeket tartalmazó palettáknak. Az Entity-k
lerakását nagyon egyszerűen egy szétszerelő állomással lehet megvalósítani. Az alkatrészeket
a gépre helyezzük át, az üres paletták pedig arra a helyre kerülnek, ahol a megmunkált
alkatrészeket rakják fel. Az alkatrészek felpakolása a palettákra a szerelőállomás segítségével
kivitelezhető. Állítson elő az osztálykönyvtárban egy alkatrészt, és egy containert (paletta). A
paletta ablakában állítsa be a kapacitást 12-re (x-dim. 3, y-dim. 4; hossz és szélesség is 0,5 m).
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44. ábra: Mintamodell

Beállítások: A Source_alkatrész része előállítja az Entity-t (Entity 1), a időköz 1:05. A
Source_ palette előállítja a palettákat, időköz 12:00. A szerelőállomás megmunkálási ideje 0,
a főrész (Exiting MU): paletta (Main MU), felrakási mód (Assembly mode): az Entity
felrakása (Attach MU), felrakási előzmény (Assembly table with): Predecessors (12 Entityje). Kösse össze a Source_palette-t, utána a Source_alkatrészt. L1: 3 méter hosszú, 1 m/s
sebesség. Szállítószalag: 3 méter hosszú, 1m/s sebesség, gép: megmunkálási idő 1 perc,
Kipakolás: (először összekötni), 4 sec a megmunkálási idő. Bepakolás; a gép 12 Entity-je.
Ehhez Önnek szüksége van egy metódus építőelemre (információáramlás). Nevezzük át a
metódus elemet init-nek. (ezt a metódust hívjuk meg, ha az initre kattintunk az
EventControllerben). Ha duplán kattintunk az építőelemen, egy szerkesztő nyílik meg. Ha a
szerkesztőben az írások világosan vannak megjelenítve, és nem tudunk beírni, akkor az
öröklődést kell kikapcsolni. Kattintson ehhez a szerkesztőben a

kapcsoló felületre.

Az osztálykönyvtárból húzza ki az Ön paletta építőelemét a szerkesztőbe. Egészítse ki a
következőképpen:

45. ábra: Method segítségével objektum generálás

Zárja be az ablakot, és mentse el a változásokat!
• A szétszerelés lefutása:
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Válassza ki a menüből az „Assembly Table with” parancsnál, hogy a szétszerelő állomás a
követőkön (azt követő építőelemeken) az MU-kat miszerint ossza el.

46 ábra: Kipakolás (DismentleStation) beállítása

MU-K MINDEN SUCCESSORON: Ha a szétszerelés menüben a „Create MUs” parancsot
választjuk, a szétszerelőállomás egy új MU-t hoz létre Successoronként és áttárolja ezekre.
Figyelje, hogy a szétszerelő állomás a főrészt a Successoron azzal a számmal helyezi át, amit
Ön a beviteli mezőben megadott számként a főrészhez.
Ha a szétszerelés menüből kiválasztjuk a „Detach MUs” parancsot, akkor a szerelő állomás az
MU-kat sorban, körös-körül osztja szét a Successorokon. A következő 3 menü parancs
szükséges a Plant Simulation-nek a szétszerelési lista kitöltéséhez.
MÁS MU-KTÓL FÜGGETLEN ELHAGYÁS: Az MU-k, amint lehet megpróbálnak
átkerülni a következő építőelemre.
FŐRÉSZEK UTÁN A MELLÉKRÉSZEK: Itt először a szétszerelőállomást a mellékrészek
hagyják el, aztán pedig a főrész.
HA AZ ELHAGYÁS CSAK EGYIDEJŰLEG LEHETSÉGES: A szétszerelő állomás minden
MU egyidőben hagy el. A szétszerelő állomás csak akkor tárol át máshova, ha az őt követő
állomások a szétszerelő állomás minden MU-ját fel tudják venni.
• Szétszerelő metódus:
Határozza meg, hogy a Plant Simulation hogy érintkezik az építőelemekkel.
Erre két mód van:
-

MU LERAKÁSA: itt a Plant Simulation a főrész építőelemeit lerakja, és ezek a
szétszerelési listában bejegyzett következő építőelemre átkerülnek.

-

MU ELŐÁLLÍTÁSA: itt a szétszerelő állomás előállítja az építőelemeket.
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3.9. Az anyagáramlás irányító (FlowControl)
3.9.1.

Alapeset

A FlowControl nevű építőkő maga nem vesz fel MU-kat. Mindig legalább két másik
objektum között helyezkedik el, és az ezek közötti anyagáramlást határozza meg. Az áramlást
irányító objektumokat (Flowcontrol) tetszés szerint lehet kombinálni egymással.

3.9.2.
10.

Tulajdonságok

PÉLDA: FLOWCONTROL 1

Önnek egy munkahely selejtarányát kell figyelembe vennie. Az anyagáramlásban a selejt egy
elágazást jelent (pl. a minőség-ellenőrzés hibás munkadarabot talál, azaz átrakja a megfelelő
Drain-re). Az egyszerűsítés kedvéért a szimuláció során a munkadaraboknak lesz egy „io” [in
Ordnung = rendben] tulajdonságuk true vagy false értékkel. Ezen tulajdonságok alapján
azután szét lehet választani az anyagáramlást.
Frame: pelda_FlowControl

47. ábra: Mintamodell

Minosegell (minőség-ellenőrzés): 1 min, Line: 3 m, 1 m/s. Az, hogy milyen sorrendben húzza
a Connectorokat, meghatározza a Successor (=FlowControl utáni Connector) számát. Előbb a
FlowControl és Line közti Connectort húzza be, majd csak ez után a FlowControl és a
Drain_nio közöttit. Duplikáljon egy Entity-t és nevezze el Teil-nak (alkatrész). Rendeljen
hozzá a Teilhoz egy felhasználó által definiált attribútumot (Cusmtom Attr.): Name: io, Data
type: boolean. A Teil 10%-ához a false értéket kell hozzárendelni, a maradék a true értéket
kapja. A hozzárendelésnek véletlenszerűnek kell lennie. Ehhez a Source-ot tudja használni.
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Válassza ki a Source-ban: MU selection - Random. Rendelje hozzá a TableFilet az
elosztáshoz.

48. ábra: Source beállítás

Nyissa meg a Tablefile-t dupla kattintással és vigye be a következő értékeket:

49. ábra: Source- Random táblázat beállítás

Vigye be kétszer ugyanazt a Teil-t. Az attributes oszlopába írjon be egy nevet (jelen esetben
az „Attributes”-t, (jellemzők) ezt a nevet a Plant Simulation belső névként használja), Plant
Simulation beágyaz egy erre vontakozó táblázatot. Kattintson erre a mezőre, majd nyomja
meg az F2 gombot, vagy kattintson duplán bal gombbal. Ekkor megnyit egy további
táblázatot. Itt adja meg a használandó attribútum megjelölését, és az értéket az adattípusnak
megfelelő mezőben.

50. ábra: Random táblázat attributum készítés

Tegye ugyanezt a második sorban található „Teil”-lal is. A FlowControll-ban csak az „io”
értéket tudjuk célzottan vizsgálni. Ehhez válassza a FlowControlban az Exit Strategy fülön
„Strategy”-ként a „Method”-ot (metódus) „Method”-ként pedig a jelenleg „Method”-nak
hívott metódust:
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51. ábra: Kilépési stratégia beállítása metódussal

Ebben a Metódusban az érintett alkatrészre a @ - al lehet hivatkozni. Eredményül (return) egy
egész számot kell kapjunk, a „successor” (FlowControl utáni connector) számát, amelyre az
MU-t továbbítani akarjuk (jelen példában ez 1 és 2).
Írja be a következő metódust:

Futassa a szimulációt, vizsgálja meg a Drain_nio elem Type Statistics kiértékelését.
Az anyagáramlás irányító (FlowControl) tulajdonságai:

52. ábra: FlowControl kilépési stratégia beállítása

Exit Strategy beállításai: itt állíthatja be az elosztás tulajdonságait. Blocking jelentése: Ha a
követő építőkő nem tud MU-t felvenni, akkor addig vár a FlowControl, míg az megüresedik.
Az eloszlás meghatározására egy Metódust is használhat: Önnek meg kell adni egy Metódust
ami a succesor számát adja vissza. @ -al tud az éppen áthaladó elemre hivatkozni, melyet át
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kell helyezni. Ha az eredményül kapott successorra nem lehet továbbítani az MU-t, akkor
ismét meghívódik a metódus.
11.

PÉLDA: ANYAGÁRAM SZÉTOSZTÁS 2: Az MU-k nevei alapján kell szétválasztani
az anyagáramot. A három alkatrészt (Resz1, Resz2 és Resz3 (rész) először együtt
megmunkálják egy gépben, majd a különböző részek külön gépekbe kerülnek.

53. ábra: Mintamodell

Adatok: Buffer: 100 db, Gep1: 2 perc feldolgozási idő, Source1 (Resz1): 6 perc, Source2
(Resz2): 6 perc, Source3 (Resz3): 6 perc, Gep_resz1 - Gep_resz3 feldolgozási idő 6 perc.
Meghibásodást nem veszünk figyelembe. Válassza a FlowControlban Exit Strategy-ként a
Method-ot, és válassza a frameben található „Method”-ot. @-cal érheti el az aktuálisan
áthelyezendő MU-t, és a successor számát kell megkapnia. A fenti példában így nézhetne ki a
metódus:
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•

Percentage: Lehetőség van százalékosan is elosztani az anyagáramot. Ennek alapja az
eloszlási táblázat. Ebben minden successorra megadunk egy százalékot:

54. ábra: FlowControl kilépés százalékos beállítása

•

Random: Itt megadhat egy eloszlást az áthelyezés lebonyolítására. A Random
[véletlenszerű] funkció mindig blokkolva kerül végrehajtásra.

•

Sorrend: Ebben az esetben az MU-k egy meghatározott sorrendben kerülnek a
successorokra. A sorrendet a hozzá tartozó táblázatba kell bevinni.

•

To all successors: Ez az elosztás duplikálja az MU-kat, és minden successor egy ilyen
másolatot kap (mindig blocking).

•

Assignment: Itt csak egy successor lehet, megadhatja az MU egy tulajdonságát…

•

MU Attribute: Ha az MU-nak van olyan tulajdonsága, ami a successornak kell, akkor
arra megy tovább.

•

Entry Strategy fül: itt állíthatja be, milyen sorrendben érkezzenek az anyagok (több
predecessor estén)

40

4. Ábrázoló építőelemek
4.1. Chart
A Plant Simulation Chart építőeleme az adatokat grafikusan ábrázolja. Az ábrázolandó
adatokat megadhatjuk táblázatban, vagy bemeneti csatornát definiálhatunk a diagramhoz,
amely meghatározott értékekre vonatkozik. WATCH módban az egyes ábrázolt értékek
minden változtatása során a grafikon automatikusan aktualizálódik. (Az érték itt egy
megfigyelhető értéket jelent.) Ezzel a módszerrel a szimuláció során láthatóvá válik a
meghatározott értékek dinamikus viselkedése.

4.2. Plotter (rajzológép)
A következő példában grafikusan kell ábrázolnunk a buffer készletének alakulását.
12.

PÉLDA: CHART

Készítsük el a következő hálózatot:

55. ábra: Mintamodell

Beállítások: Az SingleProc-ok megmunkálási ideje: 1 perc, rendelkezésre állás 95%, MTTR:
30 perc. Használjunk különböző véletlen eloszlást, a Palacepuffer kapacitása 100, torlódásra
képes, 30 másodperces megmunkálási idő.
Két lehetőségünk van adatokat diagrammal ábrázolni: belépési csatorna, vagy táblázat
segítségével:
- Belépési csatorna: az értékek maguktól feljegyzésre kerülnek, és ábrázolva lesznek a Chart
építőelemről. A feljegyzendő értékekhez a SimTalkról férhetünk hozzá.
Például: írassuk ki a pufferkészletet!
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1) Válasszuk ki a Diagram építőelemen a Data fület és ott a DATA SOURCE – INPUT
CHANNELS (= adatforrás: belépési csatorna) beállítást.

56. ábra: Chart beállítás

A Table File gombra klikkelve megnyílik egy táblázat, melybe megnevezést, az elérési
útvonalat és esetleg kommentárokat tudunk bejegyezni. Először kapcsolja ki a táblázat
öröklődését (a gomb melletti szimbólumnak nem szabad zöldnek lennie). Aztán klikkeljen a
Table File gombra. Írja be az azt az útvonalat és az attribútumot, amit ábrázolni kell (pl.
PlaceBuffer.numMU).

57. ábra: Chart kimutatási háttér táblázat

A Data ablakban Önnek még ki kell választania, hogy melyik Plant Simulation
intervallumban kell a diagramot aktualizálni: a watch mód például minden változtatásnál
aktualizálja a beállított intervallumot.

58. ábra: Chart frissítési gyakoriság

2) Válassza ki a DISPLAY fülön a PLOTTER kategóriát és a CHART TYPE: LINE
legyen.

59. ábra: Chart – Plotter beállítás
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Ha az DISPLAY IN FRAME opciót bepipálja, az építőelem szimbólum helyett a chart
szimbóluma mutatni fogja az aktuális értékeket a hálózatban is.
3) Néhány beállítást el kell végeznie az AXES fülben. Határozza meg az AXES fülön a
szemléltetendő értékek számát (pl. 10.000), a plotter (rajzológép) szemléltetéseknél a
SCROLLBAR bekapcsolása javasolt. Továbbá az X RANGE- területen be kell állítani
a Plotterrel szemléltetendő időtartamot: legyen itt 1:00:00:00 (egy nap).

60. ábra: Chart – Plotter beállítás

4) A LABELS fülön adhatunk címet a Plotternek. Itt azt is be tudja állítani, hogy be
legyen-e kapcsolva a jelmagyarázat, és hogy az megjelenik-e a diagramon.

61. ábra: Chart feliratok

A COLOR és a FRONT füleken Ön további alakításokat tud végrehajtani.
A Plotter ablakát a SHOW CHART gombbal tudjuk megnyitni:

62. ábra: Plotter megjelenés
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Ön hozzá tud férni az adatokhoz, amelyek megjelennek a Plotteren, és ki tudja azokat olvasni
egy táblázatba. Húzzon be a hálózatba egy táblázatot (kiertekeles) és egy metódust
(adatTarolas). Ezen metódussal megy végbe az adatok kiolvasása:
<útvonal>.putValuesIntoTable(<táblázat>);

PÉLDA: kapcsolja ki először a táblázatban az öröklődést. adatTarolas metódus:

A táblázat átalakul, és a Plotter adatai beíródnak.

4.3. A Sankey-diagram

A Sankey-diagramot az anyagáramlás eloszlásának vizualizálására használják. A Plant
Simulation-ben ehhez különböző vastagságú vonalakat alkalmaznak. A Sankey-diagram a
Tools eszköztárban található.
13.

PÉLDA: SANKEY-DIAGRAM

A következő hálózat anyagáramlását kell a Sankey-diagrammal meghatározni:

63. ábra: Mintamodell
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BEÁLLÍTÁSOK:
Gép

Processing time

Availability

MTTR

M1

1:00.0000

95%

2:00:00.0000

M2

1:00.0000

85%

2:00:00.0000

M3

1:00.0000

70%

2:00:00.0000

M4

1:00.0000

50%

2:00:00.0000

M5

1:00.0000

95%

2:00:00.0000

M6

1:00.0000

85%

2:00:00.0000

M7

50.0000

95%

2:00:00.0000

1. táblázat: Gépek idő, rendelkezésreállás, javításiidő táblázata

A Source egy perces időközönként Entity-ket gyárt (blokkolt), MU Selection: Sequence
Cyclical. Tegyen egy Sankey-diagramot a hálózatába. Nyissa meg a Sankey-diagramot dupla
klikkel. Klikkeljen az MUs TO BE WATCHED sorban az Open nyomógombra.

64. ábra: Sankey-diagram beállítás

Önnek be kell írnia azt az MU-osztályt a következő táblázatban, amit meg kell figyelni.
Húzza be (fogd és lejtsd módszerrel) az MU osztályt (Entity) az osztálykönyvtárból a
táblázatba:

65. ábra: Sankey-diagram beállítás

Végrehajthatunk néhány további átalakítást, pl. beállíthatjuk a színt és a vonalak maximális
vastagságát:

66. ábra: Sankey-diagram beállítás
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A Graphics in layer-t (grafika a felületben) a Sankey-folyamatábrázolás Z-pozíciója határozza
meg, minél kisebb a szám, annál „tovább, feljebb” helyezkedik el egy grafika.
Zárja be a beállításokat az OK-val. Most hagyja a szimulációt futni egy darabig. Klikkeljen
aztán a munkaablakban a jobb egérgombbal a Sankey-diagram építőelemre. Válassza ki a
DISPLAY SANKEY-t. A DELETE SANKEY-vel ki is kapcsolhatjuk a diagramot.

67. ábra: Sankey-diagram használata

Minél szélesebb a Sankey-diagram a két állomás között, annál több MU lesz ezen állomások
között a konnektorokon vagy a metódusokon keresztül átpakolva. A Source kimeneti
magatartásának köszönhetően M1-től M4-ig egyenletes lesz az MU-kal való ellátottság; ha
egy gép zavart, a Source addig vár az áttárolási folyamattal, amíg a gép ismét készenlétben
nem áll. Így M1-től M4-ig ugyanannyi MU-t kapnak a gépek. (A Sankey-vonalak ugyanolyan
vastagok).
A kimenet/output 50 munkanap után kb. 21.230.
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5. Plant Simulation3D
5.1. Mintaprojekt
A Plant Simulation támogatja a modellezést és a modell szimulációját virtuális környezetben.
Ehhez jön még, hogy a 2D modellt hozzárendelik egy 3D modellhez, amelyen keresztül a 2D
modellt vezérelni tudják (megegyező modell). A 2D-/3D- modellekben bekövetkező összes
változás hatása megjelenik a mindenkori további modellekben.
14.

PÉLDA: PLANT SIMULATION 3D

Modellezzen két gépet, amelyek egy szállítószalaggal vannak összekötve. A szállítószalag 3
db, egyenként 1 méteres szakaszra osztódik. A szállítási sebesség 0,5 m/perc, a gépek
megmunkálási ideje 1 perc, a source percenként egy egységet termel. Készítse el a következő
modellt:

68. ábra: Mintamodell

Most

hívja

meg

a

Plant

Simulation3D-t:

3D

–

Start

3D

Viewer.

69. ábra: 3D nézet

Most van két megegyező modellje. Lehet, hogy az első meghívás alkalmával a 3D-modell
nem tartalmaz építőelemeket. Ez esetben kattintson a 3D modellnézetben a 2D – 2D 3D –
All menüpontra! Ekkor minden elem importálva lesz a 3D modellbe! Az eredmény egy
standard szimbólumokkal ellátott 3D modell lesz:
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70. ábra: 3D nézet

5.2. Nézet és mozgatás az eM-Plant 3D-ben
5.2.1.

Háttérszín és rácsozás

Jobb egérgombbal kattintson a modell hátterére, majd válassza ki a feljövő menülistából a
Background color … menüpontot! A következő menüből válassza ki a kívánt színt (pl.: a
feketét), és fogadja el a módosításokat!

Azért, hogy megkönnyítse a 3D szobában való tájékozódást, egy 2D-s referenciát tud
bevetíteni (z=0). Ehhez válassza az alábbi szimbólumlistából a Rácsozás be- és kikapcsolása
szimbólumot!
A képet, amely ily módon áll elő scene (látvány, helyzet, jelenet)- nek nevezik.
A modellt a következő objektumok segítségével tudja kezelni:

A modell forgatása (aszerint, hogy hol kezdi, mind a három tengely mentén lehet
forgatni)
A modell eltolása
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Modellre történő fókuszálás
Mindent mutat: Fontos! Ha egyszer bakapcsoljuk, a háló többet nem látható a
képernyőn, ezt csak a modelllezés végén ajánlatos használni
Az egér segítségével a modellen könnyen végig tud menni
Csúsztatás és döntés

A piros ponttal ellátott szimbólumok az egyes különálló objektumok kezelésére szolgálnak.

5.2.2. 3D-s grafika meghívása
A Plant Simulation az elemeket mindenekelőtt egy standard tervrajz alapján mutatja, amelyet
bármikor megváltoztathat.
Mindenekelőtt állítsa be a szimbólumlistába a 3D-modellezést! Ehhez jobb egérgombbal
kattintson a menüsoron található szürke területre! (jobbra a parancsikonok mellett) Majd a
feljövő menülistából válassza ki a 3D-Modeling menüpontot!

71. ábra: 3D eszköztár

A gépeket egyenként hozzárendelheti egy új tervrajzhoz, vagy az érintett gépeket egy 3Dosztályhoz tudja rendelni. A Plant Simulation a 2D-osztálykönyvtárban lévő összes
objektumhoz egy annak megfelelő 3D-objektumot társít. Ehhez kattintson az Explorerben a
3D-library fülre!
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72. ábra: 3D könyvtár

A 3D-osztálykönyvtárban hasonló felépítést talál, mint a 2D-osztálykönyvtárban. Jobb
egérgombbal klikkeljen a MaterialFlow-ban található 3D-SingleProc-ra! Majd a felugró
menüből válassza az Edit more – Exchange Graphic…-ot! A következő elérési útban találja
meg a gépeket: Plant Simulation/eM-Plant/3D/graphics/machines/style2. Válasszon ki egy
gépet, és erősítse meg a választását! Az osztálykönyvtárba történő beillesztéskor a régi
alkotóelemek törlődnek. Jobb, hogy ha az eredeti osztályokkal dolgozunk, és az
alaposztályokat változatlanul hagyjuk.
A grafikát a hálóban is ki lehet cserélni. Ehhez a hálóban ki kell jelölni az objektumokat.
(Kattintással.) Ha az összekötő élek ábrázolva vannak, akkor először ezeket kell eltávolítania:

73. ábra: 3D Connector

Az összekötő élek a következő ikon segítségével könnyen eltávolíthatók és bekapcsolhatók:

A kijelölt objektum egy piros dobozzal lesz körülvéve.

74. ábra: 3D Source

50

Például: Ha a szállítószalag görgős felépítésű, akkor azt a modellben is módosítani kellene.
Kattintson az egyik szállítószalagra, majd ezt követően klikkeljen a 3D-Modeling
menüponthoz tartozó ikonok közül az Exchange Grapic-ra:

vagy jobb egérgombbal az

objektumra és válassza az Edit more – Exchange Graphic… menüpontot. Válassza ki a
grapics mappát, majd ezen belül a ContinuousConveyors/style2 almappákat, majd ezt
követően a rollConveyor.s3d fájlt!
A grafika kicserélődik. A grafikát valamelyest el kell tolnia, ha a 2D-ábrázolás nem felel meg
a 3D-ábrázolásnak.

75. ábra: 3D Line

Mint ahogy Plant Simulation-ben a grafikus objektumokra kidolgozott objektumokat lehet
alkalmazni, úgy lehet VRML2- (.wrl) vagy JT- fájlokat is, amelyeket például CAD- rendszer
segítségével készített el. VRML- és JT- fájlokat Plant Simulation-be is meghívhat: 3D –
Import 3D. Mindenesetre megpróbálhat saját grafikus objektumokat is létrehozni.

5.2.3. Objektumok mozgatása, kicsinyítése és nagyítása, valamint
forgatása
Azért, hogy az objektumokat 3D-ben el tudja rendezni, segítségére lehet, ha az egyik síkot
rögzíti. Ezen cél eléréséhez kattintson a következő ikonok valamelyikére:
Kattintson a Z-re, abból a célból, hogy a Z- tengelyt rögzítse (ekkor fentről függőlegesen lehet
rálátni az egész modellre).
Az objektumok mozgatásához először a megfelelő ikont kell kiválasztania:
Ikon

Mozgatás
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Forgatás
Eltolás, ehhez használhatja a nyíl billentyűket.
Z- tengely mentén történő eltolás. Ez a kezelő nagy segítség, az elemek
helyzetének modellben való beállításához. Ehhez is használhatja a lefelé és a
felfelé mutató iránymegjelölő billentyűket.
Méretezés (állítsa nagyobbra vagy kisebbre az alakzat méretét az egér vagy a
lefelé és felfelé mutató nyilak segítségével.
Például: Változtassa meg az összes szállítószalag objektumát görgős felépítésűre! Majd
készítse el a tervrajzot úgy, hogy a szállítószalagokat a két géppel összeköti:

76. ábra: 3D modell elrendezés (felülnézet)

5.3. A szimuláció vezérlése Plant Simulation 3D-ből
Az EventControllerhez itt is hozzáférése van:
Ugyanakkor megtalálható itt a többi funkció is: a szimuláció visszaállítása, indítása és
megállítása.
Szimbólum Funkció
Szimuláció indítása és megállítása
Megállítás és visszaállítás
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MU nélküli animáció
Az összes MU törlése
Ha a 2D-s modellbe egy EventControllert illeszt be, akkor azt a 3D-s modellben is meg fogja
találni. A modellben óraként jelenik meg:
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