
Kapacitástervezés:

Tanulási görbe



A tanulási görbe figyelembevétele 

kapacitáselemzésnél

A tanulási görbe azon a megfigyelésen alapul, hogy 

minél gyakrabban végzünk egy tevékenységet, annál 

begyakorlottabban és gyorsabban tudjuk azt 

végrehajtani.

(Koltai, T. (2006) Termelésmendzsment. Typotex, 87. o.)
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Q - az elvégzett feladat mennyisége (például legyártott 

termékek száma stb.),

a - a feladat első végrehajtásához szükséges idő,

b - a végrehajtott feladatok számának növekedésével 

összefüggő időcsökkenést leíró paraméter,

Y{Q} - a feladat Q-adik végrehajtásához szükséges idő.

(Koltai, T. (2006) Termelésmendzsment. Typotex, 87. o.)



A gyakorlatban a tanulási ráta használata terjedt el, amely azt 

fejezi ki, hogy megduplázva a végrehajtott feladatok számát, 

hányad részére csökken a fajlagos végrehajtási idő.
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(Koltai, T. (2006) Termelésmendzsment. Typotex, 88. o.)

…legalább 2 mérés

Tanulási Ráta:  ha 2-szer annyiszor végzem el a tevékenységet, 

hányszorosára csökken a ráfordítási idő. Milyen mértékű a tanulás. 



A tanulási hatást is figyelembevevő 

kapacitásigény meghatározását teszi lehetővé a 

kumulált tanulási görbe. Egy adott Q

mennyiség legyártásához a tanulási hatást is 

figyelembevevő összes idő a következő módon 

számítható:
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(Koltai, T. (2006) Termelésmendzsment. Typotex, 88. o.)



Kumulált tanulási görbe táblázat

(Koltai, T. (2006) Termelésmendzsment. Typotex, 273-274. o.)



Feladat:

Egy üzem hetente 3 napot dolgozik, napi 2 műszakban. Egy

műszakban átlagosan 8 órán keresztül folyik közvetlen termelő

tevékenység. Az üzemben egy új termék megjelenésekor a

tanulási hatást a kapacitástervezésnél figyelembe veszik.

Megfigyelték, hogy egy hasonló terméknél az első darab

elkészítéséhez 200 percre, míg a 100-ik darab elkészítéséhez 25

percre volt szükség. A menedzsment úgy gondolja, hogy az új

terméknél is hasonló tanulási hatás várható. Határozzuk meg az

első hónap mind a négy hetére külön-külön a legyártható

mennyiséget, ha teljes kapacitáskihasználás mellett dolgoznak az

üzemben.
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Számítás:

1. Hét végéig összesen:

0b

(Koltai, T. (2006) Termelésmendzsment. Typotex, 273. o.)

Kumulált tanulási görbe táblázat
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Számítás:

1. Hét végéig összesen:

2. Hét végéig összesen:

3. Hét végéig összesen:

4. Hét végéig összesen:

  bQaQY  0b



Heti gyártható mennyiségek:

1. Hét: 44 darab

2. Hét: 135-44=91 darab

3. Hét: 262-135=127 darab

4. Hét: 422-262=160 darab

Összesen: 44+910+127+160=422 darab



Alkalmazások:

- Feldolgozó és összeszerelő üzemek

- Autóipar, FMCG




