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Mô phỏng và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống 
 

Sử dụng giải pháp mô phỏng nhà máy để phân tích và tối ưu hóa công 

suất sản xuất, cải thiện hiệu suất hệ thống sản xuất của bạn. 

Giải pháp mô phỏng Nhà máy sản xuất Tecnomatix® Plant Simulation 

cho phép mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hệ thống hậu cần và quy 

trình sản xuất. Những mô hình này cho phép phân tích dòng chảy vật 

tư, nguồn lực và logistics cho toàn bộ các cấp độ quản lý nhà máy bao 

gồm hệ thống các nhà máy sản xuất toàn cầu đến các nhà máy địa 

phương cho đến chi tiết trong từng xưởng sản xuất., trước khi thực 

hiện sản xuất. 

Đọc thêm về các tính năng mạnh mẽ của Technomatix mô phỏng nhà máy và tối ưu hóa công suất bên 
dưới. 

Thiết lập và hiển thị trực quan toàn bộ mô 
hình sản xuất bao gồm 2D, 3D 

Phần mềm mô phỏng nhà máy Tecnomatix cung cấp khả năng mô 

phỏng và phân tích thống kê để tối ưu hóa việc xử lý vật tư, vận 

chuyển, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực. Sử dụng các công 

cụ ngẫu nhiên với khả năng lập trình hướng đối tượng và mô hình 

hóa 3D giúp tăng độ chính xác và hiệu quả sản xuất trong khi cải 

thiện công suất và hiệu suất hệ thống tổng thể. Với công cụ phân 

tích sâu rộng, số liệu thống kê, biểu đồ, Plant Simulation cho phép 

người dùng đánh giá được các kịch bản sản xuất khác nhau từ đó 

 



đưa ra các quyết định nhanh chóng và đáng tin cậy trong giai đoạn 

lập kế hoạch sản xuất. 

 

Loại bỏ sự gián đoạn và tạo ra công suất hợp 
lý 

Các mô hình Tecnomatix Plant Simulation được sử dụng để hợp lý 

hóa công suất, loại bỏ sự gián đoạn và giảm thiểu công việc trong quá 

trình làm việc. Đồ thị tự động phát hiện các vấn đề gây ra sự gián 

đoạn, phân tích công suất sử dụng máy móc và các nguồn lực, sơ đồ 

Sankey và biểu đồ Gantt là một trong nhiều công cụ có sẵn để đánh 

giá hiệu suất hệ thống sản xuất. Các mô hình mô phỏng có tính đến 

chuỗi cung ứng bên trong và bên ngoài, nguồn lực sản xuất và quy 

trình kinh doanh, cho phép phân tích linh hoạt tác động của các biến 

thể sản xuất khác nhau. 

 

Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng để cải 
thiện hiệu suất 

Tối ưu hóa hiệu suất và sử dụng năng lượng của các hệ thống sản 

xuất hiện có bằng cách thực hiện các biện pháp đã được đánh giá qua 

các mô hình mô phỏng. Giải pháp mô phỏng nhà máy Tecnomatix bao 

gồm một bộ phân tích năng lượng tích hợp cho thấy mức tiêu thụ năng 

lượng hiện tại, mức tiêu thụ tối đa và tổng năng lượng tiêu thụ. Một 

máy đo năng lượng tích hợp trực quan hóa mức tiêu thụ năng lượng 

trong quá trình mô phỏng cho phép nhìn rõ việc sử dụng năng lượng 

trong cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ. Bạn có thể trực quan hóa 

đồ họa mức tiêu thụ năng lượng để dễ dàng xác định các khu vực tiết 

kiệm năng lượng tiềm năng.  



 
 

 

Xây dựng Hệ thống sản xuất ảo trước khi thực 
hiện sản xuất 

Giải pháp mô phỏng nhà máy Tecnomatix cho phép mô hình ảo của 

nhà máy được liên kết với bộ điều khiển nhà máy thực để mô phỏng 

sản xuất thực tế. Với phương pháp mô phỏng tích hợp này, việc kiểm 

soát, tự động hóa, vận chuyển nguyên vật liệu và toàn bộ hoạt động 

sản xuất có thể được kiểm tra và tối ưu hóa. Có thể kết nối ảo bộ điều 

khiển logic lập trình PLC (phần mềm) hoặc bộ điều khiển PLC thực 

(phần cứng) từ môi trường thực. Giải pháp vận hành này rất linh hoạt 

và mở, và có thể được sử dụng cùng với bất kỳ bộ điều khiển PLC 

nào. 

 

 

 


