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:POMار آشنايی با نرم افز

است   POMيکی از ساده ترين نرم افزارهای مهندسی صنايع،
ک که در حل مسائل مربوط به زمينه های مختلف اين رشته، کم

. شايانی به کاربران می کند

:شاخه های قابل حل بوسيله ی اين نرم افزار عبارتند از

 تتحقيق در عمليا

 نارزيابی کار و زما



  يدبرنامه ريزی وکنترل تول

  هژکنترل پرو

  کنترل کيفيت

قابل ذکر است که طراحی اين نرم افزار بسيار ساده صورت 
.ن به راحتی امکان پذير استآگرفته و استفاده از 



:افزارنحوه استفاده از نرم    

است که  MODULEب منوی اصلی نرم افزار شامل ت   
:  قسمت های زير تشکيل شده است زا

• Time Series Forecasting

• Causal Regression Forecasting

• Linear Programming

• LP: Assignment



• LP:Transportation

• Line Balancing

• Fixed Order Quantity Inv.Model

• Fixed Order Period Inv.Model

• MRP

• Waiting Lines

• Control Charts

• Acceptance Criteria

• Critical Path Method

• PERT



:Linear Programming.1

 ل برنامه ريزیئبا استفاده از اين قسمت می توان مسا   
.را حل کرد خطی

  :اطالعات ورودی مورد نياز عبارتند از

  تعداد متغيرها

  تعداد محدوديت ها

MAX   ياMIN بودن تابع هدف



:يک مثال ساده

Production Planning)(دبرنامه ريزی تولي

ه بهدر يک کارگاه کوچک توليدی سه نوع محصول با توج   

مدت زمان انجام هريک از.سه نوع عمليات توليد می شوند 

عمليات بر روی هر واحد محصول و ساير اطالعات مورد  

:نياز در جدول داده شده است



  

  به 3و1،2لسود حاصل از توليد هر واحد محصو 
د ميزان بهينه توليد روزانه چقدر باش.است 5و3،2ترتيب

تا سود کارگاه حداکثر شود؟

1محصول 2محصول 3محصول حداکثر 
ظرفيت

تراشکاری 10 20 10 430

جوشکاری 30 - 20 460

ورقکاری 10 40 10 420



:خروجی های نهايی از حل مسأله    

   مقدار بهينه متغير ها

   مقدار بهينه تابع هدف



2.LP:Assignment Problem

رار اين بخش برای حل مسايل تخصيص مورد استفاده ق 
.می گيرد

شغل  mداوطلب را به mفرض کنيد می خواهيم  
،تخصيص دهيم

  ام، jام به شغل iبطوريکه هزينه تخصيص داوطلب  
Cij باشد.



:اطالعات ورودی مورد نياز عبارتند از

   مشاغل(تعداد داوطلب ها(

   هزينه تخصيص داوطلبi   ام به شغلj ام

MAX  ياMIN بودن تابع هدف

:خروجی های دريافتی از حل مسأ له

تخصيص بهينه داوطلب ها به شغل ها

 نهايی) سود(تعيين هزينه

انجام محاسبات مربوط به تحليل حساسيت



:مثال 

زير آمده ام در جدول  jام به شغل  iهزينه تخصيص داوطلب  
:است 

1داوطلب 2داوطلب 3داوطلب

1شغل 5 7 9

2شغل 14 10 12

3شغل 15 13 8



4 .Line Balancing:

د اين بخش برای حل مسايل مربوط به باالنس خط تولي
.مورد استفاده قرار می گيرد

:اطالعات ورودی مورد نياز عبارتند از 

. A   تبGeneral :

  تعداد فعاليت ها

  ليت های شترين تعداد فعايتعيين اينکه آيا می خواهيم ب
خيرمجاز هر ايستگاه را مشخص کنيم يا 



.B تبtask :

نام هر فعاليت

زمان انجام هر فعاليت

تعداد آخرين پيشنيازهای هر فعاليت

نام همه ی فعاليت های پيشنياز



.C تبHeuristics :

تعداد دقايق قابل توليد در هر ساعت

تعداد واحد های توليدی در هر ساعت



اری در صورتيکه تمايل داشته باشيم در هر ايستگاه ک  
تب تعداد فعاليت های مشخصی را با هم ترکيب کنيم

:جديدی ظاهر می شود 

Compat. Grps .D:

:اطالعات ورودی مورد نياز  

تعداد فعاليت ها در هر گروه سازگار

نام هر فعاليت در هر گروه سازگار



:Fixed order Quantity Inventory model.5

)مدل مقدار سفارش ثابت(

اين بخش برای حل مسائل کنترل موجودی در حالت مقدار سفارش 
.ثابت مورد استفاده قرار می گيرد

Tabهای موجود در اين قسمت:   

:General tab.1           مشخص کردن مدل موجودی، محاسبه يا
عدم محاسبه ی نقطه سفارش

:production.2           ارش تعيين تقاضای ساليانه، هزينه ی سف
...دهی به ازای هر واحد، هزينه ی خريد و حمل و 



:Quantity.3          ی فعال م) مدل سوم(در صورت استفاده از مدل تخفيف
.شود

:در صورت فعال بودن اين تب، اطالعات زير را وارد می کنيم  

  به حمل تقاضای ساليانه، هزينه سفارش دهی، درصدی از هزينه که
اختصاص می يابد، تعداد هزينه ها

:Inventory.4          فعال ) مدل سوم(در صورت استفاده از مدل تخفيف
.می شود

:اطالعات ورودی در حالت فعال بودن اين تب

 حد باال و پايين هر بازه و هزينه ی مربوط به آن



:Fixed order period Inventory model.6

)مدل دور ثابت(

از اين قسمت برای حل مسائل کنترل موجودی در حالت دور   
.ثابت استفاده می شود

:اطالعات ورودی مورد نياز  

مقدارتقاضای ساليانه 

هزينه ی سفارش دهی 

)EDDLT(مقدار مورد انتظار تقاضا در مدت تحويل  



هزينه ی حمل 

حداکثر موجودی                                                                                                                

سطح موجودی در دست 

:خروجی ها پس از حل مسئله    

 هزينه ی نگهداری کل

  دوره سفارش(فاصله زمانی بين هر دو سفارش متوالی(

 مقدار سفارش اقتصادی



:Critical Path method .7

)روش مسير بحرانی(

برای محاسبه ی حداقل زمان ممکن برای اتمام کل پروژه و مسير   
.بحرانی از اين قسمت استفاده می شود

:اطالعات ورودی مورد نياز 

 تعداد فعاليتهای پروژه

 انجام هر فعاليتنام و زمان

 ليتنام تمام فعاليتهای پيشنيازی و تعداد آنها برای هر فعا



:خروجی های نهايی پس از حل

  زودترين زمان شروع)ES(

  ديرترين زمان شروع)LS  (

  زودترين زمان اتمام)EF(

  ديرترين زمان اتمام)LF(

 زمان اتمام پروژه

 مسير بحرانی



: PERT .8

در شبکه های احتمالی برای محاسبه ی زمان مورد انتظار اتمام 
.پروژه و مسيرهای بحرانی می توان از اين قسمت استفاده کرد

:اطالعات ورودی مورد نياز

تعداد فعاليتهای پروژه

نام هر فعاليت

اليتمحتمل ترين، کوتاهترين و بلند ترين زمان انجام هر فع

تعداد و نام فعاليتهای پيشنيازی



:خروجی های نهايی پس از حل

ES,LS,EF,LF  برای هرفعاليت

 زمان مورد انتظار اتمام پروژه

 مسيرهای بحرانی

 واريانس مسير بحرانی

 انحراف استاندارد


