امروز ﺑﺎﻻﻧﺲ خطوط موﻧتﺎژ)(Assembly line balancing
ﮔﺎمﯽ اسﺎسﯽ در ﺑرﻧﺎمﻪ ریزی سيستم هﺎی توليدی ﺑﻪ
شمﺎر مﯽ رود .وضعيت متعﺎدل در سيستم هﺎی توليدی ﺑﻪ
مفهوم ﺑهره ﮔيری از توان متﺎﺛر سيستم ﺑوده و عدم
دستيﺎﺑﯽ ﺑﻪ یﮏ وضعيت متعﺎدل تنهﺎ منﺠر ﺑﻪ هدر رفتن
ظرفيتهﺎی مفيد سيستم وتحميل هزینﻪ هﺎی ﮔزاف ﺑﻪ
سيستم ميگردد .یﮑﯽ از مهمترین وظﺎیف مهندسين ﺻنﺎیﻊ
ومدیران توليد واحد هﺎی ﺻنعتﯽ متعﺎدل سﺎزی سيستم
هﺎی توليدی ميبﺎشد.

 افزایش هزینﻪ هﺎی توليد
 تخصيص ﻧﺎعدﻻﻧﻪ کﺎر
 ﺑيﮑﺎری اپراتورهﺎ
 کﺎرایﯽ وتوليد پﺎیين
 وجود ﮔلوﮔﺎه در سيستم

متﺎسفﺎﻧﻪ اکثر شرکتهﺎی توليدی ﺑرای ﺑﺎﻻﻧﺲ خطوط
موﻧتﺎژ ﺑﻪ ﺻورت تﺠرﺑﯽ وﺑﺎ ﻧرم افزار  EXCELکﺎر
ميﮑنند در ﺻورتﯽ کﻪ تفﺎوت اسﺎسﯽ ﻧرم افزار  FLBﺑﺎ
 EXCELاین است کﻪ خروجﯽ ﻧرم افزار  EXCELتنهﺎ
یﮏ جواب ﻗﺎﺑل ﻗبول است ﻧﻪ ﺑهينﻪ امﺎ ﻧرم افزار FLB
ﺑﺎ اجرای مدل ﺑر مبنﺎی زمﺎن سيﮑل یﺎ تعداد اپراتور
ﻧمودار ﺑﺎﻻﻧﺲ خطوط را مورد تﺠزیﻪ تحليل ﻗرار
ميدهد.

خﻂ توليد عبﺎرت است ازاستقرار منﻈمﯽ از
ایستگﺎههﺎی کﺎری کﻪ ﺑﻪ ﺻورت متوالﯽ و منﻈم در
کنﺎرهم مستقرشده اﻧدو مواد ﺑﻪ ﺻورت یﮑنواخت در
طﯽ آﻧهﺎ در مسيری معقول جریﺎن دارﻧد .طراحﯽ
خطوط موﻧتﺎژ سلسﻪ ای پيچيده است کﻪ تنهﺎ ﺑﺎ
همﮑﺎری ﻧزدیﮏ ومشﺎرکت تنگﺎ تنﮓ ميﺎن مهندسين،
طراحﺎن،مدیران و حتﯽ جﺎمعﻪ شنﺎسﺎن ﻗﺎﺑل ﺑحﺚ
وﺑررسﯽ است.

 حﺠم توليد
 ليست عمليﺎت وتوالﯽ آﻧهﺎ
 زمﺎﻧهﺎی مورد ﻧيﺎز ﺑرای هر عمليﺎت

از جملﻪ ﻧﮑﺎتﯽ کﻪ ﺑﺎید در خطوط موﻧتﺎژ مورد توجﻪ
ﻗرار ﮔيرد اﺻل حداﻗل مسﺎحت ایستگﺎههﺎی کﺎری
است کﻪ ﺑﺎید در حداﻗل فﺎﺻلﻪ ﻧسبت ﺑﻪ هم
ﺑﺎشند.و مواد مورد ﻧيﺎز در خﻂ ﺑﻪ ﺻورت پيوستﻪ وﺑﺎ
ﻧرخ ﺛﺎﺑت در جریﺎن ﺑﺎشند .ﺑﻪ طوری کﻪ تقسيم کﺎر،
ﮔردش کﺎر ومشغوليت در اﺑتدا ،اﻧتهﺎ وتمﺎم طول خﻂ
ﺑﻪ ميزان استﺎدارد تخصيص یﺎفتﻪ ﺑﺎشد.

 .1ﻋﻨﺼﺮ :یعنﯽ یﮏ عنصر از ﻧمودار تقدم وتﺎخر
 .2زمان سيکل :زمﺎن ﺑين دو محصول متوالﯽ خروجيرا
ﮔویند
 .3نمودار تقدم وتاخﺮ :این دیﺎﮔرام ﻧشﺎن دهنده توالﯽ
اﻧﺠﺎم عمليﺎت و واﺑستگﯽ آﻧهﺎست ﺑﻪ عبﺎرت دیگر
این دیﺎﮔرام ﻧشﺎن دهنده پيش ﻧيﺎزی هر عمليﺎت
ميبﺎشد .در اﺻل این ﻧمودار ارتبﺎط ﺑين هر فعﺎليت ﺑﺎ
سﺎیر فعﺎليت هﺎ را ﻧشﺎن مﯽ دهد .دراین
ﻧمودارهرفعﺎليت ﺑﻪ ﺻورت ﮔره وراﺑطﻪ ی ﺑين فعﺎليت
هﺎ ﺑﻪ ﺻورت فلش است.

 .4مونتاژ :ترکيب واتصﺎل ﻗطعﺎت در جهت تﮑميل
محصول
 .5ایستگاه مونتاژ :مﮑﺎﻧﯽ کﻪ در آن ﭼندﻗطعﻪ ﺑﻪ هم
متصل ميشوﻧد کﻪ در آن فعﺎليت مشخصﯽ اﻧﺠﺎم
ميشود.
 .6خﻂ مونتاژ :مسيری کﻪ ﺑرای تﮑميل و موﻧتﺎژ
محصول است کﻪ از ﺑﻪ هم پيوستن ﻗطعﺎت اﺻلﯽ
شروع شده وتﺎ پدید آوردن محصول ﻧهﺎیﯽ ادامﻪ دارد.

 .7باﻻنس خطوط مونتاژ :روشﯽ ﺑرای اختصﺎص
دادن مقﺎدیریﮑسﺎن کﺎرﺑﻪ ایستگﺎههﺎی مختلف
کﺎری.
اهداف باﻻنس خطوط مونتاژ:
 ﺑهبود ﺑهره وری
 کﺎهش زمﺎن طراحﯽ مﺠدد فرایندهﺎ
 حداﻗل کردن سﺎیز  BUFFLEهﺎ ﺑين ایستگﺎههﺎ
 افزایش حﺠم توليد
 استفﺎده ﺑهينﻪ از منﺎﺑﻊ
 کﺎهش هزینﻪ هﺎی توليد

خروجﯽ خﻂ توليد واﺑستگﯽ کﺎملﯽ ﺑﺎایستگﺎه ﮔلوﮔﺎه دارد
ایستگﺎه ﮔلوﮔﺎه ایستگﺎهﯽ است کﻪ دارای ﺑيشترین زمﺎن در
خﻂ توليداست ودرواﻗﻊ کندترین ایستگﺎه ﻧيزﺑﻪ حسﺎب مﯽ
آید.یعنﯽ ایستگﺎهﯽ است کﻪ مﺠموع زمﺎن

عنﺎﺻر کﺎری

تخصيص یﺎفتﻪ ﺑﻪ آن ﺑيشتر از سﺎیر ایستگﺎههﺎ است.در کل
ایستگﺎههﺎیﯽ کﻪ دارای زمﺎن ﺑيشتراز ﻧرخ خروجﯽ مورد ﻧيﺎز
هستند ،ایستگﺎههﺎی ﮔلوﮔﺎه ﺑﻪ حسﺎب مﯽ آیند.ﻧرخ
خروجﯽ خﻂ زمﺎﻧﯽ است کﻪ در طﯽ آن یﮏ ﻗطعﻪ از خﻂ
خﺎرج ميشود).مثﻼ هر  2دﻗيقﻪ  1مﺎشين(

در ﺑﺎﻻﻧﺲ خﻂ ﺑﺎید سعﯽ شود کﻪ زمﺎن ایستگﺎههﺎی
کﺎری ﺑﻪ هم ﺑسيﺎرﻧزدیﮏ وسقف آﻧهﺎ ﻧرخ خروجﯽ
موردﻧيﺎزخﻂ ﺑﺎشدتﺎ اﻧبﺎشتﻪ ﺑين ایستگﺎهﯽ وﺑيﮑﺎری
ایﺠﺎدﻧگردد وﺑدین ترتيب حداﻗل ایستگﺎههﺎی کﺎری
وعنﺎﺻرواﺑستﻪ ﺑﻪ هرایستگﺎه ﺑﻪ دست مﯽ آید.ازفرایند
ﺑﺎﻻﻧﺲ خﻂ اﻧتﻈﺎر ميرود تﺎﺑهترین

ترکيب ﺑين ﻧيروی

اﻧسﺎﻧﯽ وتﺠهيزات وتسهيﻼت راﺑﻪ منﻈورﺑرآورده ﻧمودن
ﻧيﺎزمندی هﺎی یﮏ سيستم فراهم آورد تﺎدرﻧهﺎیت هزینﻪ
هﺎ درمحيﻂ سيستم ﺑﻪ طور محسوسﯽ حداﻗل شود.

ﻧرم افزار FLBاﺑزارمفيدی در حوزه ﺑﺎﻻﻧﺲ خطوط توليد
وموﻧتﺎژميبﺎشــــداین ﻧــــرم افزارﻗﺎدراســــت خطــــوط
توليــدوموﻧتﺎژی کــﻪ دارای پيچيــدﮔﯽ هــﺎی فراواﻧــﯽ
ميبﺎشندرا ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧمﺎیيداین ﻧرم افزار محصول شرکت
Production Technologyیﮑـــﯽ ازشـــرکت هـــﺎی
آمریﮑﺎیﯽ ميبﺎشد .ﺑﺎ استفﺎده ازﻧرم افـزار  FLBميتـوان
ﺑــﻪ راحتــﯽ ﻧمودارتقــدم تــأخر را رســم کردوســپﺲ
محـــدودیت هـــﺎ ورواﺑـــﻂ ﺑـــين فعﺎليـــت هـــﺎ را تعریـــف
ﻧمود.پـﺲ از طراحـﯽ مـدل ميتـوان ﺑـﺎ دو معيـﺎر زمـﺎن
سيﮑل ویﺎ تعداد کﺎرﮔر مدل رااجرا ﻧموده وتعداد ﺑهينـﻪ
ایستگﺎههﺎ ویﺎ زمﺎن سيﮑل ﺑهينﻪ را محﺎسبﻪ ﻧمود.

 FLBاﺑزار منﺎسبﯽ ﺑرای مهندسين توليد ،مهندسين
ﺻنﺎیﻊ ،سرپرستﺎن واحدهﺎی توليدی ومدیران یﺎ
ﺑرﻧﺎمﻪ ریزان ﺑﻪ شمﺎر مﯽ آید کﻪ ﺑﻪ وسيلﻪ آن
ميتواﻧند تخصيص منﺎﺑﻊ وﻧيروهﺎی اﻧسﺎﻧﯽ خود راﺑرای
خطوط توليد وموﻧتﺎژاﻧﺠﺎم داده وﺑﻪ ﻧتيﺠﻪ ﺑهينﻪ دست
یﺎﺑند.

 .1دست یﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻترین راﻧدمﺎن موجود در خصوص
ﺑﺎﻻﻧﺲ خطوط توليدوموﻧتﺎژ
FLB .2ﻗﺎدر است کليﻪ محدودیت هﺎی موجود در
دﻧيﺎی واﻗعﯽ را مدل ﻧمﺎید.





پيش ﻧيﺎزی
هم ﮔروهﯽ
مستقل ﺑودن
مﺠزا ﺑودن

FLB .3ﻧرم افزاری است کﻪ درخصوص واحدهﺎی
زمﺎﻧﯽ ﺑسيﺎر اﻧعطﺎف پذیر است  :ﺛﺎﻧيﻪ ،دﻗيقﻪ،
سﺎعت

 .4امﮑﺎن تﺠزیﻪ تحليل حسﺎسيت.
 .5امﮑﺎن طراحﯽ ﺑﺎﻧﮏ هﺎی اطﻼعﺎتﯽ واستفﺎده
ازآن در حل مسﺎئل مشﺎﺑﻪ.
 .6ترسيم ﻧمودار تقدم تأخر ﺑعد از اجرای ﺑﺎﻻﻧﺲ و
تغيير رﻧﮓ عمليﺎت هﺎ در یﮏ ایستگﺎه کﺎری.
 .7ﮔروه ﺑندی فعﺎليت هﺎی موجود در هر ایستگﺎه
ﺑعد از عمليﺎت ﺑﺎﻻﻧﺲ.

 .1ورود به محيﻂ نﺮم افزار:

 .Aکليﮏ روی آیﮑن اجرایﯽ ﻧرم افزارFLB
 .Bورود ﺑﻪ ﺻفحﻪ ی اﺻلﯽ ﻧرم افزار )ﮔزینﻪ ( process
.I
.II

ﻗسمت ﺑﺎﻻی ﺻفحﻪ؛ محيﻂ ورود داده هﺎ
ﻗسمت پﺎیين ﺻفحﻪ ؛ شمﺎی ﮔرافيﮑﯽ ﻧرم افزار

پﺲ از درج اطﻼعﺎت)داده هﺎی اوليﻪ( و مشخصﺎت مرﺑوط
ﺑﻪ هر عمليﺎت ،شمﺎی ﮔرافيﮑﯽ یﺎ ﺑﻪ عبﺎرتﯽ ﻧمودار
تقدم تأخر فعﺎليت هﺎ در محيﻂ ﮔرافيﮑﯽ ﻧمﺎیش داده
ميشود.

→  appendیﺎ Process → edit → insert
ایﺠﺎد فعﺎليت در ﻧمﺎی ﮔرافيﮑﯽ →
ﺑﻪ تعداد فعﺎليت هﺎیﯽ کﻪ ﻧيﺎز داریم روی ﮔزینﻪ هﺎی
فوق کليﮏ

کرده ﺑﻪ مراتب در شمﺎی ﮔرافيﮑﯽ

فعﺎليت هﺎ ﺑﻪ شﮑل دایره ﺑﻪ تصویر کشيده ميشوﻧد
کﻪ ﺑﺎﻻی هر دایره مﺎ ﺑين زمﺎن استﺎﻧدارداﻧﺠﺎم هر
فعﺎليت ميبﺎشد.

ستون  :NOﻧشﺎن دهنده ردیف مرﺑوط ﺑﻪ هر فعﺎليت
ﻧﻪ شمﺎره آن.
ستون  :Work Station#شمﺎره ایستگﺎهﯽ کﻪ آن
فعﺎليت درآن اﻧﺠﺎم ميگردد.
ستون  :Work Areaدر این ستون محوطﻪ کﺎری یﺎ
شمﺎره دپﺎرتمﺎن ﻧصب ميگردد.
ستون  : Elem Task Descriptionﻧﺎم فعﺎليت هﺎ را
در هر سلول وارد ميﮑند.

ستون  :STزمﺎن استﺎﻧدارد مرﺑوط ﺑﻪ هر فعﺎليـت وارد
ميشود کﻪ ميتواﻧد ﺑر حسب دﻗيقﻪ  ،ﺛﺎﻧيﻪ و یـﺎ حتـﯽ
سﺎعت ﺑﺎشد ﺑﻪ شرط اینﮑﻪ ﺑرای کليد فعﺎليت هـﺎ از
یﮏ ﻧوع زمﺎن استفﺎده شود.

 .Aرابطه پيش نيازی )ستون :(prec
دراین ﻗسمت فعﺎليت هﺎیﯽ کﻪ پيش ﻧيﺎز هم هستند
وارد ميشوﻧد در این ستون شمﺎره عنصر پيش ﻧيﺎز ﺑﺎ
فعﺎليت مرﺑوطﻪ را وارد کرده در ﺻورتﯽ یﮏ فعﺎليت ﭼند
پيشنيﺎز داشتﻪ ﺑﺎشد ﺑﺎ عﻼمت”و” از یﮑدیگر جدا
ميشوﻧد ﺑﺎ وارد کردن پيشنيﺎزی هﺎ دراین ستون
درشمﺎی ﮔرافيﮑﯽ تغييرات ﺑﻪ ﺻورت اتو مﺎتيﮑﯽ اجرا
مﯽ شوﻧد .

مﺎهيت ﺑعضﯽ فعﺎليت هﺎ طوری است کـﻪ ﻧبﺎیـد کنـﺎر
اﻧﺠــﺎم شــوﻧد مﺎﻧنــد جوشــﮑﺎری ورﻧــﮓ کــﺎری .پــﺲ از
اعمﺎل این ﻗيد در ستون  sepﺑـﻪ طـور اتومـﺎتيﮑﯽ در
شمﺎی ﮔرافيﮑﯽ فعﺎليـت هـﺎی مرﺑوطـﻪ ﺑـﺎ خـﻂ ﭼـين
ﻗرمز مﺠزا ميشوﻧد.

ﺑرخﯽ فعﺎليت هﺎ ﺑﻪ ﮔوﻧـﻪ ای اسـت کـﻪ ﺑﺎیدمسـتقﻼ توسـﻂ
اﻧسﺎن ویﺎ یﮏ مﺎشين اﻧﺠﺎم شوﻧد،مﺎﻧند عمليﺎت ﺑﺎزرسﯽ.

T

فعﺎليت مستقلﯽ کﻪ ﺑﺎید توسﻂ اﻧسﺎن اﻧﺠﺎم شود →
فعﺎليـت مسـتقلﯽ کـﻪ ﺑﺎیـد توسـﻂ مﺎشـين اﻧﺠـﺎم →

M
شود

فعﺎليت مستقل ﻧيست ﺑلﮑﻪ واﺑستﻪ است

→

F

مﺎهيت ﺑعضﯽ فعﺎليت هﺎ ﺑﻪ ﺻورتﯽ است کﻪ ﺑﺎید در
کنﺎرهم ویﺎ در یﮏ ﮔروه کﺎری اﻧﺠﺎم داده شوﻧد .اﮔر دو
فعﺎليت در شمﺎی ﮔرافيﮑﯽ ﻗرمز رﻧﮓ ﺑﺎشند یعنﯽ این
دو فعﺎليت هم ﮔروه هستند.ﺑرای این کﺎر ﺑﺎیددر این
ستون هر ﭼند فعﺎليتﯽ کﻪ هم ﮔروه هستند ازیﮏ ﻧوع
 text ،numericیﺎ تلفيقﯽ از این دو را وارد کرده وﺑدون
تغيير ﺑرای فعﺎليت هﺎی دیگر ﮔروههﺎ ﻧيز وارد شوﻧد.

در ستون  toolsاﺑزارهﺎ ویﺎ تﺠهيزات مورد استفﺎده
ﺑرای اﻧﺠﺎم یﮏ فعﺎليت وارد مﯽ شود و ستون
noteتوضيحﺎت اضﺎفﯽ مرﺑوط ﺑﻪ آن فعﺎليت وارد مﯽ
شود کﻪ پر کردن یﺎ ﻧﮑردن این دو ستون تﺎﺛيری
درروﻧد محﺎسبﺎت و خروجﯽ ﻧرم افزار ﻧدارد.

.i

ﺑﺎﻻﻧﺲ خﻂ ﺑر مبنﺎی زمﺎن سيﮑل)(takt time

 .iiﺑﺎﻻﻧﺲ خﻂ ﺑر مبنﺎی تعدا اپراتور)(worker
پنﺠره →runکليﮏ روی → runاجرای مدل
وارد کردن زمﺎن سيﮑلTakt time 



وارد کردن تعداد اوپراتور#of workers 



اﮔر ﺑﺎﻻﻧﺲ خﻂ ﺑر مبنﺎی زمﺎن سيﮑل ﺑﺎشد ﺑﺎ وارد
کردن زمﺎن سيﮑل کﻪ ﺑﺎید ﺑزرﮔتر مسﺎوی ﺑزرﮔترین
زمﺎن استﺎﻧدارد موجود ﺑﺎشد) در غير این ﺻورت ﺑﺎ
پيغﺎم خطﺎ مواجﻪ ميشوید( ميتوان ﺑﺎ زدن OK
خروجﯽ ﻧرم افزار را مشﺎهده کرد .ﺑﻪ طوری کﻪ محور
افقﯽ تعداد ایستگﺎههﺎ ﺑﻪ همراه شمﺎره ایستگﺎه
مﯽ ﺑﺎشد و ﻧمودار عمودی مبين زمﺎن مﯽ ﺑﺎشد.

نماد  :N/Tاین ﻧمﺎد درﺑﺎﻻی ﻧمودارﻧمﺎیش داده
مﯽ شود کﻪ مبين زمﺎن عمليﺎت در ایستگﺎه ﮔلو
ﮔﺎه است.
راندمان نهایی خﻂ  :راﻧدمﺎن ﻧهﺎیﯽ خﻂ در
ﻗسمت ﺑﺎﻻی ﻧمودار در ﺑخش line
 balancing efficiencyدرج شده است.

ﺑﺎ وارد کردن تعداد اپراتور هﺎ در ﻗسمت # of
workersدر پنﺠره  RUNو زدن  OKخروجﯽ ﺑر مبنﺎی
تعدا اپراتورظﺎهر مﯽ ﮔردد.
ذخيﺮه کﺮدن مدل:
در ﻗسمت فﺎیل این →  save asیﺎ File → save
 → OKﺻفحﻪ ﻧﺎم مدل دلخواه را اﻧتخﺎب ﻧموده

پﺲ از اجرای مـدل ﺑـر مبنـﺎی زمـﺎن سـيﮑل ﺑـﺎ تعـداد
اپراتور در ﺻـورت ﻧيـﺎز ميتـوان خروجـﯽ را مـورد تﺠزیـﻪ
تحليل حسﺎسيت ﻗرار داد تحليـل حسﺎسـيت در ﻧـرم
افــزار  FLBﺑررســﯽ ميــزان تغييــر پــذیری پﺎرامترهــﺎی
راﻧدمﺎن خﻂ  ،زمﺎن ایستگﺎه ﮔلوﮔﺎه و زمﺎن سـيﮑل در
اﺛــر اﻧتقــﺎل یــﮏ یــﺎ ﭼنــدعمليﺎت از یــﮏ ایســتگﺎه ﺑ ـﻪ
ایستگﺎه دیگر ميبﺎشد.
دو ﻧوع مدل → پنﺠره Process → file → open
شﺎمل  10فعﺎليت  Simplex 
شﺎمل  57فعﺎليت  Complex 

 اﮔر ﻧوار ﻗرمز رﻧگـﯽ کـﻪ روی آن کليـﮏ کـردیم زرد
شــد وﻧوارهــﺎی دیگــر کــﻪ ســﺎیر فعﺎليــت هــﺎ در
ایســتگﺎههﺎی دیگــر هســتند هــيچ تغييــر رﻧگــﯽ
ﻧﮑردﻧــد یعنــﯽ ایــن فعﺎليــت ﻗﺎﺑــل جﺎﺑﺠــﺎ شــدن و
اﻧتقﺎل ﺑـﻪ ایسـتگﺎه دیگـر ﻧيسـت ﺑـﻪ عبـﺎرتﯽ ﻧـوار
ﻗرمز رﻧﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد در آمده وﻧوارهﺎی دیگر هيچ
تغيير رﻧگـﯽ ﻧدهنـد آن فعﺎليـت یـﮏ فعﺎليـت ﺻـلب
ﺑوده وﻧمﯽ تواﻧداﻧتقﺎل یﺎﺑد وجﺎﺑﺠﺎ شود.

 اﮔــر خــود ﻧــوار ﻗرمــز رﻧــﮓ زرد رﻧــﮓ شــود و ﺑقيــﻪ
ﻧوارهﺎی دیگر کـﻪ ﻗرمـز رﻧـﮓ ﺑودﻧـد ﺑـﻪ آﺑـﯽ تغييـر
رﻧـﮓ دهنــد یعنــﯽ فعﺎليـت حﺎضــرمﯽ تواﻧــد اﻧتقــﺎل
یﺎفتﻪ وﺑﻪ ایستگﺎههﺎیﯽ کﻪ ﺑـﻪ رﻧـﮓ آﺑـﯽ در آمـده
اﻧــد تخصــيص یﺎﺑنــد ﺑــﺎ هــر جﺎﺑﺠــﺎیﯽ در ﻧوارهــﺎ
وتخصيص فعﺎليت هﺎ ﺑﻪ ایستگﺎههﺎی کﺎری دیگر و
ارائﻪ جواب  ،ممﮑن است جواب حﺎضـر از ﺑهينگـﯽ
خﺎرج شود وراﻧدمﺎن کﺎهش یﺎﺑد مرتبـﺎ ایسـتگﺎههﺎ
را جﺎﺑﺠﺎ کرده تﺎ زمﺎﻧﯽ کﻪ راﻧدمﺎن و زمﺎن عمليـﺎت
در ایستگﺎه ﮔلوﮔﺎه ﺑﻪ حﺎلت ﺑهينﻪ ﺑﺎز ﮔردد.

