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Rendelkezésre álló idő (AOT) 
 - tervezett leállások 
 - nem tervezett leállások  
= Összes üzemidő (TOT) 
 - tanulási veszteségek 
 - rosszul teljesítő munkaerő 
 - várakozás miatti veszteség 
= Nettó üzemidő (NOT)  
 - minőség-ellenőrzés 
 - javítás 
 - selejt 
= Hasznos üzemidő (VOT) 
  

Általános eszközkihasználtság (OEE) 

Elérhetőség = TOT/AOT 

Teljesítmény = NOT/TOT 

Minőség = VOT/NOT 

OEE = VOT/AOT 



𝑂𝐸𝐸=𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡á𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙𝑡𝑠á𝑔×𝑗ó 𝑚𝑖𝑛ő𝑠é𝑔ű 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑎𝑟á𝑛𝑦𝑎 
 
𝑶𝑬𝑬=𝒙(𝟏−𝒑) 
 
JIT termelési rendszerekben 
-  Kapacitáskihasználtság valószínűségi változó a 

leállások miatt 
-  Alacsony selejtarány 

Általános eszközkihasználtság JIT rendszerekben 



Rendelkezésre álló idő (AOT) 
 - tervezett leállások 
 - nem tervezett leállások  
= Összes üzemidő (TOT) 
 - tanulási veszteségek 
 - rosszul teljesítő munkaerő 
 - várakozás miatti veszteség 
= Nettó üzemidő (NOT)  
 - minőség-ellenőrzés 
 - javítás 
 - selejt 
= Hasznos üzemidő (VOT) 
  

Beruházás – pl. VR/AR/MR szemüvegek 

Elérhetőség = TOT/AOT 

Teljesítmény = NOT/TOT 

Minőség = VOT/NOT 

OEE = VOT/AOT 



Kapacitáskihasználtság növelése (nincs hátralék) 
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Kapacitáskihasználtság növelése (van hátralék) 
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𝐷≤𝐾𝑥(1−𝑝) 

0≤𝑝≤1−𝑧 
𝐷>𝐾𝑥(1−𝑝) 

1−𝑧<𝑝≤1 

Ciklushossz 𝑄(1−𝑝)/𝐷 𝑄/𝐾𝑥 

Ciklusonkénti 
készlettartási 
költség 

𝑁ℎ𝑄↑2 /2𝐷 (𝑧(2𝑝−1)+ 
(1−𝑝)↑2 ) 𝑁ℎ𝑄↑2 /2𝐷 𝑧𝑝 

Ciklusonkénti 
hátralék költség  - 𝑁𝑏𝑄↑2 /2𝐷 𝑧(𝑧+𝑝−1) 

Kapacitáski-
használtság z-re 
emelésének 
költsége 

𝑔(𝑧)∙𝑧𝑁/(1−𝑝)  𝑔(𝑧)∙𝑁 

Költségek (𝒛=𝑫/𝑲𝒙) 



𝐸𝑇𝐶(𝑄, 𝑧)= 𝑁/𝑆(𝑧) (𝑠𝐷/𝑄 + ℎ𝑄𝐻(𝑧)/2 +𝑧𝑔(𝑧)) 
  
Ha 𝐸(𝑝)<1, akkor a gazdaságos sorozatnagyság 

 𝑄↓𝑜𝑝𝑡 (𝑧)=√� 2𝑠𝐷/ℎ  ∙√� 1/𝐻(𝑧)   
  
Az összköltség minimuma: 
  min┬𝑧 � 𝐸𝑇𝐶(𝑧)∕𝑁= (√�2𝑠𝐷ℎ √�𝐻(𝑧) +𝑧𝑔(𝑧))∕𝑆(𝑧)    

Várható összköltség 



𝑔(𝑧)=𝛼𝑧↑−𝛽 , 𝛼, 𝛽>0, 𝑏=2ℎ, 𝑎= 0.5. 𝛽=2 
𝐸𝑇𝐶(𝑧) csökken 𝑧=1-ben, ha 𝛼>10.2  
𝛼↓1 =0.5; 𝛼↓2 =11 
 

1. példa (𝒛=𝑫/𝑲𝒙) – a hatékonyságnövelési költség hatása 



𝑔(𝑧)=0.5𝑧↑−2 ; 𝑏=2ℎ; 𝑎= 0.5 => 1−𝑎= 0.5 
𝐸𝑇𝐶(𝑧) növekvő 𝑧=1-ben, mivel 𝑏∕(𝑏+ℎ)>𝐸(𝑝)=  0.25 
𝑧↓𝑏=0.04↑𝑜𝑝𝑡 =0.8; 𝑧↓𝑏=0.1↑𝑜𝑝𝑡 =0.64  
 

2. példa (𝒛=𝑫/𝑲𝒙) – a hátralékköltség hatása  



𝑎= 0.1; 𝑏=2ℎ 
𝑧↓𝑜𝑝𝑡 =0.93 

3. példa (𝒛=𝑫/𝑲𝒙) - alacsony selejtarány 
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