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ABSTRACT 
 
In this paper we will introduce an example of modelling 

a logistical system, using Technomatix Plant Simulation 
software. The developed application is able to model and 
simulate the High-Tech logistical laboratory which owned 
the Department of Material Handling and Logistics. The 
main target was to create an example which can be used in 
later researches and in education too. 

 
 

1. BEVEZETÉS 
 
A Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai 

Tanszékén egy „High-Tech” logisztikai laboratórium 
került kialakításra kutatási és oktatási céllal. A rendszer 
nyolc együttm köd  logisztikai komponenst, alrend-
szert tartalmaz. Mivel a teljes laboratóriumi rendszer 
még nincs teljesen készen, és így nem áll minden egyes 
komponens rendelkezésre, jött az ötlet, hogy el kel ké-
szíteni a laboratórium modelljét egy modellez  szoftver 
segítségével [1]. Ha ez elkészül, akkor a szoftver segít-
ségével modellezni lehet azokat a komponenseket is, 
amelyekkel a labor még nem rendelkezik. Így az egyes a 
logisztikai komponensek funkcióit egy virtuális környe-
zetben lehet bemutatni. A logisztikai laboratórium esz-
köz rendszere a közel múltban folyamatosan b vült. Ez 
a tendencia ma és a jöv ben is folyamatos. A labor 
területén jelenleg a következ  anyagáramlási részrend-
szerek találhatók [2]: 

 görg s pályák,  
 forgó asztalok,  
 komissiózó állvány,  
 függ  sínpálya forgóváltóval,  
 állványrendszer,  
 palettamozgató rendszer és egy mobil robot.  
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A 2012-es év elején a laboratórium anyagáramlási rend-
szere egy vezet  nélküli targoncával b vült, és remélhe-
t leg a közeljöv ben az állványrendszerhez a kiszolgá-
lógép is rendszerbe állítható lesz. Ezen rendszerek az 1. 
ábrán látható módon a laboratóriumban a jelenleg is 
látható strukturált módon telepítve vannak. Az ábrán 
már látható a nemrég telepített vezet  nélküli targonca 
pályája és az állványkiszolgáló gép is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra A laboratórium alaprajza 
 

2. A SZIMULÁCIÓS FELADAT  
MEGFOGALMAZÁSA 

 
A cél egy olyan gyógyszer elosztó rendszer modelle-

zése, amelynél fontos szempont, a már meglév  kom-
ponensek összeállításának megtartása. A jelenlegi fel-
építésben két változtatás azonban szükséges volt. Az 
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egyik a komissió állvány csatornáinak lejtési irányának 
a megváltoztatása, a másik pedig a rendszer egyes pont-
jaiban pár átmeneti tároló elhelyezése. 
A gyógyszerelosztó raktár anyagáramlási szempontból 
három részb l áll:  

 homogén rakományok beszállítása,  
 inhomogén rakományok összeállítása,  
 éjjeli raktárkészlet karbantartás.  

A tervezés során a laborban lév  összes eszköznek meg-
felel  funkciót igyekeztünk biztosítani.  
 
 
3. HOMOGÉN RAKOMÁNYOK BESZÁLLÍTÁSA 

 
A laboratórium területén el ször ki kellett jelölni egy 

olyan betárolási pontot ahol a rendszer fogadni tudja a 
beérkez  rakományt, valamint képes elszállítani azt. A 
2. ábrán látható tömör körök jelezik a be-és kitárolási 
pontot. Erre legkézenfekv bb megoldásként a laborató-
rium bejárata kínálkozott. A beszállításra két id pont 
egy kora reggeli és egy déli került meghatározásra. 
Tapasztalva ezzel a két beszállítási id ponttal lehet a 
rendszert a lehet  legjobban kihasználva m ködtetni.  

 
A beszállítási forgatókönyv 

 
1. A beérkez  teherszállító eszközr l a szállítmány egy 

tárolóban kerül elhelyezésre. 
2. A vezet  nélküli targonca és a függ  sínpálya közre-

m ködésével két úton történik a beérkezett homogén 
csomagok eljutatása az állványrendszerbe. 

- Els  útvonal: A vezet nélküli targonca egy csomag-
gal a függ  sínpálya átadási pontjáig közlekedik. A 
csomagot a pályán közleked  „macska” felveszi és 
elszállítja a távolabbi görg s pálya átadási pontjáig. A 
görg s pályán a csomag az állványkiszolgáló géphez 
halad, amely betárolja. 

- Második útvonal: A függ  sínpálya foglaltsága esetén 
a vezet nélküli targonca is képes az állványrendszert 
megközelíteni. A maximális szállító kapacitásának 
megfelel  rakományt felvesz - szám szerint kett t - és 
megközelíti az állványrendszert. Ezen a közeli ponton 
az állványkiszolgáló gép képes a csomagokat egyesé-
vel átvenni és betárolni. 

 
 

4. INHOMOGÉN EGYSÉGRAKOMÁNYOK  
ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 
A laborban az összeállított szállítmányok elszállításá-

ra ki kellet jelölni egy kitárolási pontot is. Erre két al-
ternatíva kínálkozott:  

a. a rendszer kimenete lehetett volna annak bemene-
ténél, hasonlóan, mint egy fejraktári elrendezésnél, 

b. a vezet nélküli targonca úthálózatának, holtágá-
nak a felhasználása. 

A valóságban ezen az ágon csarnokajtó nem található, 
de a bemenet és a kimenet szétválasztásával az átmen  
raktár formájához közeli lesz a raktár. A modellben a 

második megoldás került megvalósításra, annak érdeké-
ben, hogy a rendszer a lehet  legjobban ki legyen hasz-
nálva. Az inhomogén rakományok képzésekor az áll-
ványrendszeren található készletb l kellett gazdálkodni. 
A homogén csomagokból kézi komissiózás végrehajtá-
sával kerülnek el állításra az inhomogén csomagok. Ez 
a folyamat két nagyobb részre bontható:  

 ki/visszatárolás, 
 inhomogén csomagkészítés. 

 
4.1  A ki/visszatárolás forgatókönyve 

 
1. A létez  készletek kitárolása az állványkiszolgáló 

géppel és továbbítása a komissió állvány irányába. 
2. A komissiózó személy az el írt mennyiséget az 

állványra helyezi. 
3. A homogén csomag a görg s pályán tovább halad-

va a függ  sínpályához ékezik, ahol felvételt köve-
t en két irányba folytathatja útját: 

- amennyiben nem ürült ki akkor a másik görg s 
pálya átadási pontjához kerül és betárolásra várako-
zik, 

- ha kiürült, akkor üres állapotban a vezet nélküli 
targoncához kerül, amely a bemeneti ponthoz szál-
lítja és elhelyezi az üres dobozok számára kialakí-
tott átmeneti tárolóra. 

A harmadik pont második részénél érezhet  a komissió 
állvány ezen oldalának torlódás veszélye. Ennek elkerü-
lése érdekében az eszközök pontos együttm ködése 
szükséges. 
 
 

4.2  Az inhomogén csomagkészítés  
forgatókönyve 

 
1. A beérkez  rendelések listájából kiválasztásra kerül 

azon legrégebbi rendelés, amely a jelenlegi ki komis-
siózott készletb l teljesíthet . 

2. A kitárolási pontról a vezet nélküli targonca a homo-
gén képzésre szánt tárolókat elszállítja a mobil robot-
hoz közeli görg s pálya átadási pontjáig. 

2. ábra A beszállítás és igényteljesítés folyamata 
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3. Az üres dobozokat a komissió állványhoz érve a sze-
mély vagy személyek megtöltik a rendelésnek megfe-
lel en. 

4. Az inhomogén csomagok a görg s pályán tovább 
haladva átkerülnek a vezet nélküli targoncára, amely 
elszállítja a kitárolási ponthoz. 

 
 

5. ÉJJELI RAKTÁRKÉSZLET KARBANTARTÁS 
 
Az anyagáramlási rendszerben az éjszakai állást is 

célszer  kihasználni. Ezért lehet ség van arra, hogy az 
állványrendszeren találtható készletet karbantartására. 
Ez alatt a folyamat alatt azt értjük, hogy a féleségek 
tárolóinak tartalmát egységesítjük, ezzel az állványrend-
szeren helyet szabadítva fel. Ehhez a folyamathoz em-
beri jelenlét nem szükséges, a rendszer teljesen automa-
tikusan hajtva végre a karbantartási feladatot. Az anyag-
áramlás útvonala a 3. ábrán látható. 

 
5.1 Karbantartás forgatókönyve 

 
Egy bizonyos gyógyszerféleség folyamatos kitárolása. 
1. A mobil robot karjai két oldalára kerül két csomag: 
- A kitárolási oldal felöli csomag lesz a feltöltend . 

A feltöltést követ en a vezet nélküli targonca egy 
gy jt ponthoz szállítja. Ha a betárolási oldal fel li 
csomag nem üres átkerül a kitárolási oldalra a gör-
g s pályán haladva. 

- A betárolás oldal fel li csomagból kerül feltöltésre 
a kitárolás oldali. Ha a csomag kiürül, akkor a füg-
g  sínpályán a vezet nélküli targonca együttm kö-
désével kikerül az üres csomagok átmeneti tárolójá-
ra. A betárolási oldalra pedig újabb csomag kerül.  

2. Az adott gyógyszerféleségen végig érve a vezet nél-
küli targonca visszaszállítja az állványrendszerhez. 

3. ábra A karbantartás anyagáramlása 
 
 

6. A GYÓGYSZER ELOSZTÓ MODELL 
 MEGVALÓSÍTÁSA 

A modell elkészítéséhez a Technomatix Plant 
Simaulation fejleszt  környezet került felhasználásra. 
Benne a labor elemei vizuálisan 2D nézetben készültek 
el, és a 4. ábrán ebben a formában láthatóak. A modell 

m ködésére több lehet ség adott. A modellben 5-15 féle 
gyógyszerféleség lehet a szimuláció során. Ezek a felhaszná-
ló által megadhatók, ezek alapján generálódik a rendszerbe a 
beszállítás. A gyógyszerféleségek vizuálisan a modellben 
különböz  színekkel látható. Továbbá elhelyezésre kerültek 
különböz  adatgy jtési mechanizmusok, amelyek kiértéke-
lésével a rendszert könnyebb optimalizálni, és egyszer bb 
bel le információhoz jutni, ezek statisztikai funkciókat is 
betöltenek egyben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A projekt során elkészült modell gyakorlatilag min-

den paraméterében megegyezik a valódi rendszerrel.  A 
gyógyszer elosztó modell elkészítése során használt 
Technomatix Plant Simulation szoftverrel sikerült egy 
olyan modellt létrehozni, amely alapján a gyógyszer 
elosztó létrehozható, és rendelkezésre álló statisztikai 
adatok alapján m ködtethet . A rendszer paraméterei 
változtathatóak. Minden paraméterváltoztatás után új 
statisztikai adat áll rendelkezésre mely adatok kiértéke-
lése után lehet ség van a rendszer hatékonyabb m köd-
tetésére ugyanis a rendelkezésre álló eredmények birto-
kában reális képet kaphatunk a rendszer kihasználtságá-
ról. A modellen történ  szimulációs futtatások elvégzé-
se és kiértékelése után a valós fizikai rendszer m ködé-
se, a komponensek funkciói e tapasztalatok alapján 
egyértelm en megvalósíthatók.[1] 
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Dear Reader,

In the present, 10th issue of the review „Gép”, research results of the Centre of 
Excellence of Mechatronics and Logistics are presented in the form of publica-
tions. The project has been supported by the European Union, co-fi nanced by the 
European Social Fund, as well as the contribution of the units of the University 
of Miskolc participating in the research. The excellence centre is made up of 
four scientifi c workshops, all of them being related to mechatronics and logistics. 
Complex research on the fi elds of mechatronics and logistics and the implemen-
tation of the research results seem inevitable, since both are consequences of the 
trends of Hungarian economic development and the policy of the Hungarian gov-
ernment (dynamic expansion of the automobile industry, the creation of regional 
logistical centres, etc.). Intelligent systems are only marketable with adequate 
costs, communication and legal environment, therefore the research from the 
above aspests concerning mechatronics and logistics are also benefi cial.   

The Centre of Excellence of Mechatronics and Logistics are made up of the sci-
entifi c workshops Research and Development of Elements of Mechatronical Sys-
tems, Research Of Performance Enhancement Processes And of Logistic Sys-
tems, Developing Reliability of Wired and Wireless Communication Systems 
and Innovative Solutuions For Enhancement of Competitiveness of Organiza-
tions. During the last year’s research period numerous lecturers, researchers 
and students have been given the opportunity to present their research results at 
acknowledged Hungarian and international conferences. Among its main objec-
tives, the centre intends to keep youg lecturers, researchers in the region, to build 
networks with industrial companies and implement joint research with them.    

In the scientifi c workshop on performance enhancement processes and methods 
of Logistic systems researchers of the Department of Materials Handling and 
Logistics, the Department of Applied Mathemathcs, Department of Descriptive 
Geometry and the Institute of Modern Phililogy are working together. In the 
above workshop researches like elaboration of models for simulation of logistic 
processes, 3D planning of material fl ow processes, optimization of logistic sys-
tems with mathemetical methods, as well as researches on German-Hungarian 
logistical professional language take place. The present collection of articles rep-
resents an important part of the recent year’s work of the excelence centre. 

Prof. Dr. Béla Illés  Péter Tamás
university professor,  assistant professor,
head of the Center of Excellence  vice-head of the Center of Excellence


