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Termelési rendszerek
Termelési (gyártási) rendszerek áttekintése: Termelési (gyártási) rendszer alatt a kitűzött
termelési cél elérése érdekében létrehozott munkahelyek és termelő-berendezések egymással
kapcsolatos csoportjait, a közöttük létrehozott anyag- és információáramlási, valamint az egész
rendszer irányítási és vezetési módszerét értjük. A munkahelyek csoportosítása alapján
megkülönböztethető a technológiai csoportosítású és a termék (tárgyi) csoportosítású
munkahelyekkel kialakított rendszer. Technológiai csoportosítás esetén azok a munkahelyek
tartoznak egy csoportba, amelyek azonos technológiai feladatokat látnak el. Az ilyen alapon
csoportosított munkahelyekből kialakított termelési rendszerekben folyó tevékenység a
műhelyrendszerű termelés (gyártás). A tárgyi csoportosítás esetén azok a munkahelyek
képeznek egy termelési egységet, amelyek valamely munkatárgy (alkatrész, gyártmány stb.)
megmunkálásához szükségesek. Az ilyen alapon csoportosított munkahelyekből kialakított
termelési rendszerben folyó tevékenység elnevezése csoportos vagy folyamatos rendszerű
termelés.
Tartalomjegyzék:
1. hét: Bevezetés: A termelésirányítás mai fogalomköre és eszközrendszere; A
termelésirányítás tágabb és szűkebb értelmezése; A termelésirányítás rendszerszemléletű
megközelítése.
2. hét: A termelésirányítási rendszer funkciója; A termelésirányítási rendszer struktúrája;
Funkcionális struktúra; Időbeli ciklusok struktúrája; Hierarchikus struktúra.
3. hét: A termelésirányítás optimálási problémái; A termelésirányítás feladata; A
termelésirányítás célja, az optimális irányítás fogalma; A termelésirányítás hierarchikus
szintjei; Vezetési struktúra.
4. hét: Modellezés; A számítógép és az ember viszonya; Termeléstervezés; Termelésütemezés;
Termelésprogramozás.
5 hét: Nagyméretű optimálási feladatok megoldása; Termelésirányítási rendszerek ipari
bevezetése; Gépipari gyártásformák, irányítási feladatok.

6. hét: Általános szempontok; A gyártásformákat jellemző tényezők; Néhány gyakran
előforduló gyártásforma.
7. hét: Integrált gyártórendszerek termelésirányítása (IGYR); Matematikai modellek a
termelésirányításban – I.
8. hét: Matematikai modellek a termelésirányításban – II.; Lineáris programozás; Diszkrét
programozási problémák.
9. hét: A hátizsák feladat; Az utazó ügynök feladata; A hozzárendelési probléma; Ütemezési
problémák és megoldási lehetőségeik.
10. hét: ZH 1. (Mechatronikai hallgatóknak); Rugalmas gyártórendszerek számítógépes
termelésprogramozása (Műszaki menedzser hallgatók részére).
11. hét: ZH 2. + Pót ZH 1. (Mechatronikai hallgatóknak); Rugalmas gyártórendszerek
számítógépes termelésprogramozása (Műszaki menedzser hallgatók részére).
12. hét: Pót ZH 2. (Mechatronikai hallgatóknak); ZH 1. (Műszaki menedzser hallgatók
részére); Milyen gyártóberendezés-csoport tekinthető rugalmas gyártó-rendszernek? és
Rugalmas gyártórendszerek típusai (fizikai komponensek alapján) (Műszaki menedzser
hallgatók részére).
13. hét: ZH 2. (Műszaki menedzser hallgatók részére); Fizikai rugalmas gyártórendszer típusok
(Buzacott, Groover); Rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozási alapesetei; Off-line
irányítási környezetű FMS-ek termelésprogramozási rendszere; A termelésprogramozási
rendszer mőködése on-line üzemmód esetén.
14. hét: Pót ZH 1. és Pót ZH 2. (Műszaki menedzser hallgatók részére).
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ISBN : 978-81-224-2425-6.
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Megjegyzés:
1. A tárgy óraszáma: 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat hetenként. A gyakorlatokon ütemezési és
szimulációs algoritmusok, valamint a kapcsolódó szoftverek megismerésére, esettanulmányok
elemzésére kerül sor.
2. A tárgy az eredményes évközi munkát elismerő aláírással, majd Kollokvium (írásbeli
és szóbeli) vizsgával zárul.

