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Összefoglaló 

A termelési sorrend optimálásával elérhetővé válik a több-termékes gyártási sorok kapacitásának növelése, abban 

az esetben is, ha a termékek változása magas gyakorisággal előfordul és a termékek között szignifikáns 

különbségek vannak. A probléma akkor válik igazán érdekessé, ha a szerelési idők bizonyos eloszlással bírnak, 

tehát sztochasztikus jellegűek az emberi erőforrásból kifolyólag. Munkánk során első lépéskét a ciklusidő 

optimálására fókuszáltunk a vizsgált speciális konvejor rendszer miatt. 

A kábelköteget gyártó összeszerelő konvejor rendszer manuális munkahelyeket (szerelőtáblákat) tartalmaz, magán 

a konvejor pályán. Ezek a szerelőtáblák minden egyes ciklusban tovább lépnek egyet a pálya mentén. 

A sztochasztikus jelleg összetett, köszönhetően annak, hogy minden egyes operator befejezheti a munkáját a 

ciklusidő lejárta előtt. Természetesen fordított esetben le is maradhat, ekkor az operátor mozog a táblával együtt 

és a következő ciklus legelején igyekszik ledolgozni a lemaradását. Abban az esetben, ha ez nem sikerült, akkor a 

szerelőtáblákat leállítják. A kutatás során alkalmaztuk az úgynevezett dolgozói-mozgás diagramokat a leállások 

elemzéséhez. Az algoritmus megbecsüli a szerelési időket a Brownian eloszlási modell alapján és meghatározza 

az optimális ciklusidőt, amellyel garantálja, hogy az operátor szerelési idejének elmaradása ne haladja meg a 

kritikus értéket. 

Egy valóságos és reprodukálható esettanulmányon keresztül bemutatjuk a fejlesztett algoritmus működését. A 

példák bemutatják, hogyan integrálható a bizonytalanságelemzés a gyártási ütemezésbe. 

Summary 

The capacity of multiproduct production lines can be optimised by determining the optimal production order when 

changeovers frequently occur and the products have significantly different complexity. The problem becomes 

difficult when the operation times show significant stochastic nature due to the variation of the performance and 

skills of the human operators. In our case, firstly we focused on the cycle time because of the special conveyor 

system. 

A wire harness assembly conveyor line consists of manual workstations (tables) linked by a conveyor. The tables 

are rotating in each cycle. The stochastic nature of the activity times makes difficulties since the operators have to 

finish their operations before the cycle time. Although minor delays can be handled as the workers can temporarily 

follow the table to work off their backlogs, the conveyor has to be stopped when the accumulated delays achieve 

a certain limit. The aim of the adaptation of the cycle time is to minimise the risk of stopping the process. We 

applied the worker-movement diagram for the stoppages analysing. The algorithm estimates the activity times 

based on a Brownian motion model and calculates the cycle time that guarantees that the delay of the operators 

will not exceed a certain limit. 

We demonstrate the applicability of the proposed method in realistic and reproducible examples. These examples 

illustrate how the integrated analysis of uncertainties should production scheduling. 
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