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 :مقدمه.1
ShowFlow  باشـد و     سـازي آنهـا مـي      هـا و شـبيه     افزار بسيار قدرتمند مدل نمودن سيسـتم        يك نرم

تـوان بسـيار از       آن مـي    سازي در آن لحاظ شـده اسـت كـه بوسـيلة            خصوصيات ويژه در خصوص مدل    
تـوان   هـا را مـي     ونيز اكثر مدل  .  را در مدل به راحتي اعمال نمود       هاي موجود در دنياي واقعي     محدوديت

لذا در ابتدا تمركز كالس بر روي اين خصوصـيات خواهـد بـود كـه                . افزار ساخت  هاي نرم  بوسيلة ويژگي 
 :عبارتند از 

                      تعريف عناصر و خصوصيات آنها
  هاAttribute                     بكارگيري 

  هاTrigger                  وقايع و    
 TLI                     نحوة وارد نمودن و بكارگيري دستورات 

 سازي                      تنظيمات شبيه
 .گردد استفاده مياداره پست يك مدل ساده شبيه سازی  از ت،به منظور تشريح اين خصوصيا 
 . جهت بازرسی محصوالت در گام بعدی ساخته می شودبه منظورتمرکز بر فرآيند ساخت مدل، مدلی 

مندي از گزارشات  بهره ShowFlowاز آنجائيكه به منظور بررسي اعتبار مدل، يكي از مهمترين امكانات          
باشد، در گام دوم با ساختن يك مدل نحوه استفاده از اين امكانات              سازي مي  گرافيكي پويا در حين شبيه    

و همچنين گزارشات نهايی مدل خط رنگ را تجِزيـه و  استفاده از اين گزارشات،     با  سپس  را ارائه نموده و     
 . خته و آنها را رفع می نماييمپردا هاي موجود در سيستم  به بررسي گلوگاهتحليل نموده و 

 
 ShowFlowمفاهيم اصلي در .2

فـاهيم عمـومي    ايـن م  . بايست با مفاهيمي چند آشنا گرديم      قبل از اينكه اولين مدل را بسازيم، مي       
 از  ShowFlowليكن ممكن است اصطالحاتي كـه       . باشند نمي ShowFlowباشند و تنها مختص      مي

نمـاييم كـه شـما حتـي اگـر بـا             بدين دليل، ما توصـيه مـي      . نمايد، متفاوت باشد   آنها استفاده مي  
 .ايد، به اين بخش توجه نمائيد سازي ديگر كار نموده هاي مدل سيستم
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. نماينـد   حركـت مـي    “عناصـر “ از   1باشد كه در چيدماني    مي“ محصوالتي“شامل   ShowFlowيك مدل   
ShowFlow   در واقع به صورت مجازي هر مـدل        . باشد  عنصر مختلف به منظور ساخت مدل مي       9شامل

 :نمايد  عنصر استفاده مي3از 
 ورودي و خروجي

 بافرها
 ها ماشين

ه بواسطة آنها اعمال برخي عمليات خاص به مدل         باشند ك  ها و توابع خاصي مي     باقي عناصر داراي ويژگي   
 .گردد آسانتر مي

 :اين عناصر عبارتند از
 ها ونقّاله تسمه

 ونقل عناصر حمل
 عناصر كمكي

 مخازن
 انبارها
 مسيرها

 .هاي نمونه ارائه گردد گردد كه خصوصيات ويژة عناصر ديگر در مدل ما در ادامه سعي مي
 

 :محصوالت
در مدل ادارة پست، محصوالت، افرادي هستند كه        . نمايد ه در مدل حركت مي    باشد ك  محصول، آيتمي مي  

، “در يك مدل توليـدي، محصـوالت عمـدتا        . بندند تا به آنها سرويس داده شود       شوند و صف مي    وارد مي 
 .بايست توسط سيستم ساخته شوند باشند كه مي هاي مي آيتم

 
 :خروجي/ عنصر ورودي

امكـان سـاخت يـك مـدل بـدون      . نمايد وع يا پايان در مدل عمل مي      اين عنصر به عنوان يك نقطة شر      
ها حداقل به يكـي     باشد ولي اين مسأله به ندرت اتفاق افتاده و اكثر مدل           استفاده از اين عنصر مقدور مي     

خروجي /عنصر ورودي . در آينده در مورد اين حاالت استثنائي صحبت خواهيم كرد         .  آنها احتياج دارد    از
ولي هـر   . نمايد نبعي جهت ورود محصوالت به سيستم يا خروج آنها از سيستم عمل مي            به صورت يك م   

به عنوان مثال، اگر ما مدل ادارة پست كـه مشـتريان داخـل آن               . دهد دوي آنها را يك عنصر انجام نمي      
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خروجـي  /بايسـت دو عنصـر ورودي      كنيم، مـي   شوند طراحي مي   شده و پس از سرويس از آن خارج مي        
 .يكي براي ورود مشتريان و ديگري براي خروج آنها از سيستم. مطراحي نمائي

 
 :عنصر بافر

از ايـن عنصـر در     . برند باشد كه در انتظار پردازش به سر مي        محصوالتي مي   اين عنصر محلي براي ذخيرة    
ر تواند نمايانگر صف فيزيكي مشترياني باشد كه د        بافر مي . ها به كرات استفاده خواهيد نمود      تمامي مدل 

 .باشند و يا به عنوان محلي جهت ذخيرة اقالمي خاص در يك انبار انتظار دريافت سرويس مي
  

 :عنصر ماشين
اگرچه ممكن اسـت از     . عنصر ماشين، به منظور انجام فرايند بر روي محصوالت طراحي تعبيه شده است            
 .در ادارة پست باشداين عنصر به عنوان ماشين واقعي استفاده نگردد و بطور مثال يك خدمت دهنده 

 
 :بنابراين بطور خالصه

 
� M) جهت انجام عمليات بر روی قطعات، سرويس به مشتريان و غيره): ماشين 
 
� T) جهت انتقال محصوالت در سيستم از عنصری به عنصر ديگر): وسايل حمل ونقل. 
 
� B) برای تشکيل صف در سيستم بکار میرود): بافر. 
 
� A) که ممکن است به صورت مشترک به چند        ... تعميرکار و   منابعی مانند قالب،    ): کمکی

 .ماشين اختصاص داده شود
 
� C) تسمه نقاله جهت انتقال محصوالت از نقطه ايي به نقطه ايي ديگر): تسمه نقاله 
 
� P) وسايل حمل ونقل برای حرکت در سيستم به مسير نيازمند هستند): مسير. 
 
� W) قطعات، محصول نهـايي و غيـره بکـار بـرده           برای ذخيره نمودن مواد اوليه،      ): انبار

 .میشود
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� R) در صورت وجود مخازن آب، رنگ و يا موادی کـه بـه صـورت پيوسـته در          ): مخازن
 .سيستم مصرف میگردند

 
� I) جهت ورود و يا خروج محصوالت از سيستم بکار میرود): ورود و خروج. 
 

 :مراحل شبيه سازی
 :تدا می بايست گام های ذيل را برداشتاصوال برای ساخت يک مدل شبيه سازی در اب

 
سـازي    به همراه مسيرهاي مربوطه، گام اول در يك مطالعه شـبيه           Layoutطراحي  : سازي گام اول شبيه  

 در اين مرحله شکل ظاهری چيـدمان کليـه عناصـر اعـم از               .باشد مي) حداقل در بخش كامپيوتري آن    (
 .طراحی می گردد...  وماشين، بافرها، وسائل حمل ونقل، انبارها، مخازن

 
 

بدين معنـي كـه تمـامي پارامترهـايي كـه           . باشد افزار مي  تعريف جزئيات براي نرم   : سازي گام دوم شبيه  
نمايد، تعريف گردد كه اكثر اين پارامترها مربوط به عوامل اساسي            خصوصيات و رفتار مدل را تشريح مي      

 .باشد كه در قبل به آنها اشاره شد مي) مانند محصول(
 
 :پارامترهاي عنصر  ����

نـوع عنصـر ، ميـزان    : شود مانند تعيين تشريح رفتار عنصر در اين بخش انجام مي      
 . ، ظرفيت عنصر و هزينه مربوط به آن دسترسي به آن 

 
 :پارامترهاي عمليات ����

مانند تعيين سيكل زماني عمليات يـا        . شامل تشريح چگونگي اجراي عمليات است     
 .ی ورودی و خروج1یها سايز دسته

 :پارامترهاي ايستگاه ����
: بـراي مثـال   . نمايـد  مسيري را كه محصول بايد در آن جريان پيدا كند تشريح مي           

سازي در عنصر وجود دارد، يا محصول بعـد از انجـام          چند محصول در ابتداي شبيه    
 . شود عمليات به چه عنصري فرستاده مي

 :پارامترهاي محصول ����
                                                 
1 -Batch Size 
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 ام و سايز محصول مشخص مي شودن“ مثال. گردند انواع محصوالت تعريف مي
 

 :پارامترهاي موجودي ����
 .نمايد سازي تعيين مي ميزان موجودي هر محصول را در هر عنصر در ابتداي شبيه

 
سـازي اسـت،     توان گام سوم را كه اجراي شـبيه        هنگاميكه جزئيات مدل در گام دوم تشريح گرديد، مي        

 . آغاز كرد
سـاعت  زمان  هم مواد در سيستم مورد پردازش قرار گرفته و          سازي، با شروع شبيه  : سازي گام سوم شبيه  

مواد، محصوالت، وسائل حمل ونقل و هر آنچـه         جريان  شبيه سازی آغاز بکار مینمايد و میتوانيد روند         
 .که مدل نموده ايد مشاهده نماييد

 
خواهد    مي سازي براي مدتي صورت پذيرفت، كاربر      وقتيكه شبيه ): وتحليل تجزيه(سازي   گام چهارم شبيه  

خواهـد   اطالعاتي كه كاربر مـي    “ نوعا.  سازي رخداده را كسب نمايد     اطالعاتي درخصوص آنچه كه در هنگام شبيه      
وري سيستم چقدر بوده، ميـزان زمـان انتظـار         چه تعداد محصول توليد شده، ميزان بهره      : كسب نمايد عبارتند از   

  ....باشد و چقدر ميمحصوالت در ايستگاهها و کل سيستم 
باشد كه سيستم را با پارامترهاي ديگر اجرا نمايد و يا آلترناتيوهاي ديگر     بعد از اين مرحله كاربر قادر مي      

 .وتحليل قرار دهد را با تغيير مدل امتحان نمايد و مورد تجزيه
  

 
 :صفات
ـ          . باشند  مي   مانند برچسب  1صفات ه بـه   در دنياي واقعي، محصوالت مشابه و يكسان بواسطة اطالعاتي ك

براي مثال وقتيكه مـدل را  . گردند باشد، شناسائي مي آنها ضميمه گرديده و فقط مختص يك محصول مي 
تنهـا تفـاوت ايـن محصـوالت در         . باشند نمائيد، تمام محصوالت با كد يكسان، شبيه به هم مي          اجرا مي 

كـديگر  گـردد كـه ايـن باعـث متمـايز شـدن محصـوالت از ي                برچسبي است كه بر روي آنها نصب مي       
تـوان مقـادير    گردد كه با اين صـفات مـي        اين مفهوم بوسيلة صفات اعمال مي      ShowFlowدر  .گردد مي

: تواننـد  هـا مـي    بطور مثال اين شاخص   .  مختلفي را كه به عنوان شاخصي براي محصوالت در نظر گرفت          
 .شناسايي مشتري، زمان ورود محصول به فرايند، كل ارزش افزوده و غيره باشند

 
اولين محدوديت، تعـداد   . هايي چند وجود دارد     محدوديت ShowFlowصوص استفاده از صفات در      در خ 
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  در حالـت  . باشـد   عـدد مـي    16تواند به خود اختصاص دهد، كه        باشد كه يك محصول مي     هايي مي  صفت
بايسـت در قسـمت      هاي بيشـتر مـي     توان به محصوالت اختصاص داد و براي صفت        عادي يك صفت مي   

بطور مثال  . كنيد اين ممكن است كمتر از آنچيزي باشد كه شما فكر مي          . تعداد را افزايش داد   تنظيم مدل   
 . بكار رودExcelتواند به عنوان يك سطر يا ستون در يك فايل  از يك صفت مي

تواننـد   توانند مقادير عددي باشند و به صورت متني نمـي          دومين محدويت، اين است كه صفات فقط مي       
 . رفع گرددExcelتواند ارجاع اطالعات به   اين محدوديت ميبكار روند ليكن

تواننـد تغييـر     توانند در هر زماني خوانده شوند، ولي تنها زماني مـي           سوم، در حاليكه مقادير صفات مي     
 .قرار داشته باشند triggerيابند كه محصوالت در يك 

 
 : triggerوقايع و 
trigger       يك مفهوم اساسـي در ShowFlow شـد با  مـي .ShowFlow   سـازي   افـزار شـبيه   يـك نـرم
سـازي زمـان را بـر     اين بدين معني است كه در فرايندهاي عادي، شـبيه         . باشد هاي گسسته مي   سيستم

بـه منظـور   . نمايـد  گيرد، بلكه بر مبناي وقـوع وقـايع در سيسـتم كـار مـي      مبناي پيوسته در نظر نمي   
در مدل ساده ادارة پست فرض نمائيد كه افـراد در           . سازي اين موضوع، به مثال ذيل را توجه كنيد         شفاف

زمان سرويس بر مبناي تنظيمات عنصـر باجـه         . اند انتظار دريافت سرويس پشت باجه صف تشكيل داده       
 دقيقـه   4نمايد و زمـان سـرويس         مشتري درخواست سرويس مي    12:05فرض كنيد در زمان     . باشد مي

نمايـد و بـه    افتد كه اولين مشتري باجه را ترك مي مي اتفاقي در سيستم ن  12:09تا زمان   . كشد طول مي 
سـازي نكـرده و سـاعت      را شـبيه 12:09 تـا    12:05زمـان بـين      ShowFlow.رود ايستگاه بعدي مـي   

دهـد،   چون اتفاقي بـين ايـن لحظـات رخ نمـي       . گردد  منتقل مي  12:09 به   12:05سازي سريعاًُ از     شبيه
سازي، مدل از يـك      در زبان شبيه  . گردد دل بسيار سريعتر مي   اطالعاتي از بين نرفته و كارائي و اجراي م        

 .نمايد حركت مي) ترك باجه( به يك واقعة ديگر ) رفتن پاي باجه(واقعه 
 

در مثال فوق وقايع ديگـري      . باشد تر از آنچه كه در باال تشريح شد مي         در واقع شرايط وقايع پيچيده    
ايـن  . ه اتفاقات باال رخ دادند، بـه وقـوع پيوسـتند   باشند، ليكن آنها در همان زماني ك    نيز دخيل مي  

 :وقايع
 .كند  اولين مشتري صف را ترك مي12:05 •
 .شود  اولين مشتري وارد باجه مي12:05 •

 اين اتفاقـات را بـه صـورت         ShowFlowدهند ولي    توجه كنيد كه اين اتفاقات در يك زمان رخ مي         
 .شناسد جداگانه مي

 .نمايد مي اولين مشتري باجه را ترك 12:09 •
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 .گردد  اولين مشتري وارد مرحلة بعدي فرايند مي12:09 •
 .نمايد  دومين مشتري صف را ترك مي12:09 •
 .شود  دومين مشتري وارد باجه مي12:09 •

 ايـن   ShowFlow. افتنـد  مجدداً توجه كنيد كه از لحاظ مفهومي اين وقايع در يك زمان اتفاق مـي              
 triggerيكـي  . باشد مي triggerهر عنصر داراي دو . مايدن  شناسايي ميtriggerوقايع را به صورت     

 ها دقيقـاً بـه صـورت رخـداد          Triggerعملكرد  . به هنگام خروج   triggerبه هنگام ورود و ديگري      
 .باشد الذكر مي وقايع فوق

 
Trigger     آورد كه رفتار مدل را مطابق با شرايط خاص طراحـي گشـته و بـه                  اين امكان را فراهم مي
گردد تا مدل ايستا نبوده و به صورت         اين قابليت باعث مي   . ر سيستم بستگي داشته باشد    وقايع ديگ 

 .دهد واكنش نشان دهد پويا طراحي شود و نسبت به تغييراتي كه در سيستم رخ مي
 

دهـد، مـا بـه        رخ مي  triggerبه منظورتشريح اينكه چه اتفاقي براي محصول به هنگام گذر از يك             
 بـا   ShowFlowدر  .  آنها بتوان منطـق را بـه سيسـتم اعمـال نمـود، داريـم               ابزارهايي كه بوسيلة  

هاي الزمـه را   توان نيازمندي  ، ميTLI، يا به اختصار  Trigger Language Interfaceبكارگيري 
ممكن است كـه شـما برخـي از    . باشد نويسي ساده مي    يك زبان برنامه   TLI. براي مدل تعريف نمود   

به طريقي مشابه . ليكن براي آن هم بايد دستوراتي وارد نمائيد.  رفع نمائيد  Excelهاي خود را با      نياز
اگر منصـفانه بخـواهيم قضـاوت       . باشد  داراي دستورالعمل جهت وارد نمودن دستورات مي       TLIنيز  

هاي متعـددي در اثـر       باشد و در روزهاي اول شما با پيام        كنيم وارد نمودن اين دستورات مشكل مي      
ولي به مرور زمان نحوة وارد نمودن دستورات در ذهن          . گرديد تبا دستورات مواجه مي   وارد نمودن اش  

نويسي ديگـر،   هاي برنامه  نيز همانند زبانTLIدر .گيرد و ديگر مشكلي نخواهيد داشت شما قرار مي  
 .دهد ايد انجام مي هرآنچه را كه خواسته ShowFlowبايست مطمئن گرديد كه  شما مي

 
اگر شما از چند نفر بخواهيد كه دقيقـاًُ آنچـه را بـين              . نمايد ن مطلب را روشن مي    يك مثال ساده اي   

دهنـد، بنويسـند و      شوند، انجام مي   شوند تا زماني كه از منزل خارج مي        زماني كه از خواب بيدار مي     
وتحليل نمائيد، متوجه خواهيد شد كه برخي از آنها با لباس خواب             سپس جواب آنها با با دقت تجزيه      

بـه منظـور اجتنـاب از وقـوع چنـين           . انـد  اند و برخي بدون لباس از منزل خارج شده         وش گرفته د
خواهيـد طراحـي     بايست يادبگيريد كه بر روي مدلي كـه مـي          خطاهائي در فرايند طراحي مدل، مي     

 .نمائيد بسيار مسلط باشيد
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 : TLIدستورالعمل  �
 دستورات را بـه محـض       ShowFlow. باشد  بسيار واضح و روشن مي     TLIخوشبختانه دستورالعمل   

نويسي، دو   هاي برنامه  به خاطر داشته باشيد كه در تمامي زبان       . نمايد نمائيد بررسي مي   اينكه وارد مي  
باشـند كـه     اولـين دسـته خطاهـاي دسـتورالعملي مـي         . دسته پيام خطاي گسـترده وجـود دارد       

ShowFlow       باشند كـه     خطاهاي منطقي مي   دستة دوم . دهد  معموالً در مورد اين خطاها توضيح مي
اند و پيام خطائي     زيرا از لحاظ دستورالعملي درست وارد شده      . باشد تر مي  شناسائي آنها بسيار سخت   

توانيد با دستورات درسـت بسـياري از رفتارهـاي           متأسفانه شما به كامپيوتر مي    . ايد دريافت نكرده 
 .غيرمنطقي را براي سيستم تعريف نمائيد

 
 :گردد ها تشريح مي  وارد نمودن دستورالعملدر ذيل قوانين

 TLI       در ادامه ايـن شـرايط را بـه شـما     . نمايد  از حروف كوچك به غير از مواردي اندك استفاده مي
 .خواهيم گفت

 
TLI      بايست بين اسم تابع و ليسـت        نمايد و مي    استفاده مي  1 براي تعريف پارامترهاي توابع از براكت

خواهيـد بدانيدكـه متوسـط زمـان         براي مثال، اگر مي   . جود نداشته باشد  ايي و  پارامترها هيچ فاصله  
 :توانيد بفهميد  چقدر بوده، با وارد كردن اين دستور مي32انتظار محصوالت در عنصر شمارة 

avgwait[32] 
 يكـي از توابـع      avgwaitتـابع   . باشـد   مي [32]باشد و پارامتر      مي avgwaitدر اين مثال اسم تابع      

باشد كه به يك پارامتر احتياج دارد و در اين مثال شمارة عنصري است كـه      مي ShowFlowداخلي  
 تـابع داخلـي وجـود    100 بيش از ShowFlowدر . خواهم زمان متوسط انتظار آنرا بدانيم، است   مي

 .دارد و اكثر آنها به پارامتر نيازمندند
 :شويد يام خطا مواجه ميدر اين مثال اگر به يكي از صور زير دستور را وارد نمائيد با پ

avgwait [32] 
AVGWAIT[32] 
avgwait(32)  
avg wait[32] 

 :اگر از سوي ديگر شما تايپ كنيد. شود  متوجه دستور شما نميShowFlowو 
avgwait[3] 

 3 اطالعات عنصر  32كنيد، وليكن به جاي اطالعات مربوط به عنصر          آنگاه شما پيام خطا دريافت نمي     
 .آيد بدست مي

                                                 
1 -Bracket 
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ايـن آيـتم ، تخصـيص    .  همچنين به يك آيتم ديگري نيز قبل از شروع اولين مدل احتياج داريـم   ما
اگر بخواهيم به اولـين  . توانند تغيير يابند  تنها ميtriggerبياد بياوريد كه گفتيم صفات در     . باشد مي

 : اختصاص دهيم، بايست دستور ذيل را وارد نمائيم100صفت محصوالت عدد 
att1[C]:=100 

 :كنيم وتحليل مي در ذيل اين عبارت را به صورت ريز تجزيه
att1      در    . باشـد  دهندة ارزش اولين صفت مـي       يك تابع داخلي است كه نشانtrigger     تـابع ، att1 

 در تنهـا توانـد   باشـد و مـي    مي1دهنده عنصر فعلي  نشانC.  استCباشد كه  داراي يك پارامتر مي 
trigger     در جاهاي ديگر از دسـتورالعمل      .نوشته شود حرف بزرگ    با   حتماً مورد استفاده واقع شده و

شود كه از    مشاهده مي “ =:“در ادامه   . شود كه به نوبة خود تشريح خواهد گرديد        ديگري استفاده مي  
“ =:“ايي قبـل و بعـد از         توجه كنيد كه نبايد هيچ فاصله     . شود گذاري استفاده مي   آن به منظور ارزش   

نمائيم كه از     به شما توصيه مي     ما شديداً .باشد  ميزان ارزش اولين صفت مي     100در نهايت عدد    . باشد
زيـرا  . فكر نمايد، نه دستور مساوي    “ وارد كردن ارزش  “ لحاظ عادت ذهني  به اين دستور به صورت          

بعـداً در   . باشـد  گذاري به متغير متفاوت مي     نويسي كامالً با مفهوم ارزش     مساوي بودن در زبان برنامه    
 . اين مقوله بيشتر خواهيم گفتمورد

 .باشيم حال آمادة ساختن اولين مدل مي
 گيري زمان عملكرد  اندازه-اولين مدل .3

خواهيم كه متوسط زمـاني را       پست مي   در يك ادارة  . باشد اولين مدل ما، مدل يك سيستم صف ساده مي        
 زمـاني كـه از آن خـارج         كشد تا مشتريان سرويس بگيرند، از زماني كه وارد اداره شده تـا             كه طول مي  

خروج و در پي آن يك بافر كـه صـف        /مدل را با بكارگيري يك عنصر ورود      . گيري نمائيم  شوند، اندازه  مي
باشـد و در نهايـت عنصـر خروجـي كـه درب              شود و سپس يك ماشين كه باجه مـي         در آن تشكيل مي   
 . باشد خروجي اداره مي

كشد تـا     دقيقه طول مي   8شوند و مدت     عت وارد مي  مشتري در سا  6مشتريان به صورت تصادفي با نرخ         
تواند از چند ثانيه بـراي       باشد و مي   نهايت متغير مي   هرچند كه زمان سرويس بي    . از باجه سرويس بگيرند   

قبل از اينكه مدل را اجرا نمائيد روي        . خريد تمبر تا چند دقيقه براي انجام كارهاي مختلف در باجه باشد           
 .وري باجه را كه انتظار داريد، روي كاغذ يادداشت نمائيد  و متوسط بهرهكاغذ ميزان متوسط زمان

مدل را چندين بار اجرا نمـوده و زمـان متوسـط    . مدل را ساخته و به منظور كسب نتايج آنرا اجرا نمائيد        
 :حال سعي كنيد با سؤاالت ذيل پاسخ دهيد.  را يادداشت كنيد2وري سرور سرويس و بهره

 كنيد؟ وري سرور مشاهده مي تغييرات نتايج زمان سرويس و بهرهآيا تفاوتي را در  •

                                                 
1 -Current element 
2 -Server 
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ها در مورد كسب نتايج مطمئن بـه شـما           كنيد و آيا اين تفاوت      ديگري را مشاهده مي     آيا تفاوت  •
 گويد؟ چيزي مي

 كنيد چرا اينگونه شده است؟ بيني شما منطبق است؟ اگر خير، فكر مي آيا نتايج مدل با پيش •
. اسـتفاده نمائيـد    utilization و   avgwaitنظور كسب اين نتايج از دو تابع داخلي         شما ممكن است به م    

هر دوي اين توابع به يك پارامتر احتيـاج دارنـد   . وارد نمائيد) F8كليد  (TLI اين دستورات را در پنجرة   
 . باشد كه شمارة عنصر مي

در ايـن   . يس را تعريف نمائيد   بايست تابع توزيع ورود مشتريان به سيستم و زمان سرو          شما همچنين مي  
باشند و از تابع توزيـع نمـايي منفـي تبعيـت             توان فرض نمود كه هر دو به صورت تصادفي مي          مثال، مي 

هـاي مرجـع موجـود       توضيحات بيشتر در مورد توابع توزيع، در كتـاب راهنمـا و يـا كتـاب               . نمايند مي
قل باشند، معموالً تابع توزيـع نمـائي منفـي       ها از يكديگر مست    اگر زمان ورود يا سرويس آيتم     . باشند مي

نه در زماني كه ايسـتگاه اتوبـوس در كنـار           ( براي ورود مشتريان به يك فروشگاه         مثالً. باشد مناسب مي 
 .هاي سرويس بسيار متفاوت باشند يا اگر زمان) فروشگاه قرار داشته باشد

تغيير دهيد و سعي نمائيد كه زماني كه        )3000(حال به جاي عنصر خروج آنرا به يك بافر با ظرفيت زياد             
 . يابد نرخ ورود و زمان سرويس تغيير نمي. نمايدپيدا كنيد مشتري در سيستم صرف مي
همچنـين بايـد از تـابع       .  استفاده نمائيـد   trigger و   attributeبايست از    به منظور حل اين مسأله مي     

واحـد زمـان در     . دهد، اسـتفاده نمائيـد     يسازي را نشان م     زمان سپري شده از آغاز شبيه      timeداخلي  
ShowFlow  توانيـد آنـرا عـوض نمـوده و بـه       ليكن در صورت نياز مـي . باشد  به صورت عادي ثانيه مي

توانيـد در بخـش      ايـن تغييـر را مـي      . واحدهاي ديگر ماننـد دقيقـه، نانوثانيـه و غيـره تغييـر دهيـد              
Setting|Time representationدي در حالت عا.  انجام دهيدShowFlow   28800 مدل را به مـدت 

 .نمايد شود، اجرا مي  ساعته مي8ثانيه كه معادل يك شيفت 
توانيد با   حال مي . شوند نمائيد كه در بافر انتهائي مشتريان جمع مي        مشاهده مي . حال مدل را اجرا نمائيد    

 مسـأله را حـل      att1كند در    استفاده از ذخيره نمودن مقدار زماني كه هر مشتري در سيستم سپري مي            
كـافي اسـت    . توانيد اين مقدار را براي هر مشـتري بدسـت آوريـد             مي TLIبا استفاده از منوي     . نمائيد

 دستور 
att1[4,n] 

براي بدست آوردن زمان براي مشـتري       .  ام را نشان داده شود     nرا وارد نمائيد تا زمان مربوط به مشتري         
 آخر، بايست با دستور 

elqueue[4] 
 :تريان را بدست آوريد يا اينكه دستور را به صورت زير وارد نمائيدميزان مش

att1[4,elqueue[4]] 
 :تهية نمودار دلخواه كاربر �
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بـا تعريـف    . گـردد   منو طراحي نمودار دلخواه كاربر پديدار مـي        control+gهاي   با فشار دادن كليد   
توانيـد نمـودار    ر تنظيمات مي و مقاديري كه بايست نمايش داده شوند و انجام ساي       Y و   Xهاي   محور

توانيد هيستوگرامي از زمان سپري شـده مشـتريان    بدين ترتيب مي  . مد نظر خود را مشاهده نمائيد     
 .در سيستم را مشاهده نمائيد

 
 را فـرا  TLI تا اينجا نحوة ساخت يك مدل ساده، وارد نمودن پارامترها و بكارگيري چند دسـتور سـادة             

 .گرفتيد
 

 .گرديد سازي آشنا مي مكانات بيشتر در مورد ساخت مدل و شبيهدر مدل بعدي با ا
 

 :ShowFlow در 1 سيستم تسمه نقّاله–وم دمدل  .4
در اين مدلي كه خواهيم ساخت، از ابزارهايي ديگـر بـه منظـور كنتـرل جريـان در سيسـتم اسـتفاده              

 .نمائيم مي
 و اعمال شـروط آشـنا       Selectانيزم  هم اكنون با مك   . ايد  آشنا شده  triggerدر حال حاضر شما با مفهوم       

 . ميشويد
 

 selectدستورات  ����
. شـود   به منظور تعريف مسير جريان مواد و محصول در سيستم اسـتفاده مـي              selectاز دستور   “ عمدتا

نحوة وارد اين دسـتور تنهـا       . البته موارد استفادة ديگري هم دارندكه به موقع توضيح داده خواهند شد           
 :  براي مثال .باشد مختص به خودش مي

select 1 from 6,7,8  
 بخـش  3 داراي select. تـوان وارد نمـود    مي Stage Parameters | send toدستور فوق در قسمت 

  ليست مقاصد-3) كه معموالً يكي است(تعداد مقاصد انتخابي -reserved words 2 -1: باشد مي
 

select {number of destination} from {list of destination} 
 

يك مقصـد   ShowFlowدر مثال فوق . باشند  شده مي(reserved words)حروف درشت كلمات رزرو 
گردد،   ارسال مي  6ابتدا محصول به ايستگاه     . باشند  مي 6,7,8هاي   را از ليست مقاصد موجود كه ايستگاه      

. كنـد   ارسـال مـي  8 بـه   هم نتوانـد 7نمايد و اگر   ارسال مي7 قابليت دريافت آنرا نداشته باشد به       6اگر  
 بنابراين اگر مثال را به صورت 

                                                 
1 -Conveyor 
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select 1 from 8,7,6  
 .نتايج يكسان حاصل نخواهد شد وارد نمائيد،

 :شروط 
 و trigger on entryعناصر عالوه بر . باشند ها نحوة ديگري از كنترل جريان مواد در سيستم مي شرط

trigger on exitدر حالت عـادي محصـول وقتـي دريافـت     . باشند  داراي شروط ورود و خروج نيز مي
در . گردد كه مقصدي وجود داشـته باشـد     شود كه ظرفيت خالي وجود داشته باشد و وقتي ارسال مي           مي

در ايـن   . برخي از مواقع الزم است كه شرايط ديگري نيز جهت دريافت و ارسال محصوالت اعمال شـود                
رطي براي گذاشته شود، محصول وقتـي وارد ايسـتگاه          اگر ش . ها استفاده نمود   بايست از شرط   مواقع مي 

 .  باشد و همين حالت براي خروج محصوالت صادق استtrueخواهد شد كه ارزش شرط 
شود كه به ترتيب به معنـي مخـالف،           استفاده مي  <>,=>,=<,>,<,=براي اعمال شروط از عالئم جبري       

توجه كنيد كه بين ايـن عالئـم و         . باشند يكوچكتر مساوي، بزرگتر مساوي، كوچكتر، بزرگتر و مساوي م        
اسـتفاده  =  نيز به جـاي  =:توجه كنيد كه از عالمت . ايي نبايد وجود داشته باشد    شروط هيچگونه فاصله  

 .شوند نكنيد كه اين نيز يكي از خطاهائي است كه اكثر كاربران مرتكب مي
 

م تسمه نقاله كـه در اكثـر واحـدهاي          در اين مدل از عنصر ديگري به نا       . پردازيم حال به ساخت مدل مي    
خواهيم كه يك سيستم بازرسي محصول ايجاد نمـائيم كـه            مي. نمائيم رود، استفاده مي   توليدي بكار مي  

در اين مدل داراي دو ايستگاه . مانند تا بازرسي شوند رسند و منتظر مي    محصوالت به يك تسمه نقاله مي     
اگر ايستگاه  . شود اشد، محصول به ايستگاه ديگر ارسال مي      اگر ايستگاه اول مشغول ب    . باشيم بازرسي مي 

واضح اسـت   . رسد  به ايستگاه يك مي     ماند و مجدداً   دوم نيز مشغول باشد ، محصول روي تسمه نقاله مي         
پارامترهـاي  . كه اگر محصولي در ايستگاه يك بازرسي شود ديگر وارد ايستگاه دوم بازرسي نخواهد شد              

 :مدل عبارتند از
  ثانيه با توزيع نمائي منفي8: رود محصول نوع اول به سيستم زمان و

  ثانيه با توزيع نمائي منفي8: زمان ورود محصول نوع دوم به سيستم 
  ثانيه ثابت براي هر محصول5 :زمان بازرسي

 :مدل شما شكلي مانند زير را پيدا خواهد كرد
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 .هاي الزمه را به مدل خود اعمال نمائيد حال محدوديت

 :عد از اينكه مدل را ساختيد به سؤاالت ذيل پاسخ دهيدب
 چرخند؟ ها مي آيا محصوالت بر روي تسمه نقاله ����
 شوند؟ كنيد كه محصوالت بازرسي شده فقط از سيستم خارج مي آيا مشاهده مي ����
 چرخند؟ ها مي كنيد كه محصوالت بازرسي نشده بر روي نقاله آيا مشاهده مي ����

 .ايد سازي مرتكب اشتباهي شده  منفي باشد، در فرايند مدلاگر پاسخ شما به سؤاالت فوق
 

 :هاي ديگري اضافه كنيد حال به عنوان تكليف شب به مدل قابليت
 .كنيد متوسط زماني كه محصوالت در سيستم سپري مي ����
 .گيري كنيد چرخد را اندازه تعداد دفعاتي كه يك محصول در سيستم مي ����

 
  رنگ شناسائي گلوگاه در يك خط–وم سمدل  .5

هـا   اين گـزارش  . باشد سازي مي  هاي پويا در حين شبيه     استفاده از گزارش   ShowFlowيكي از امكانات    
توان بـه منظـور بررسـي فراينـد          ها مي  بطور مثال از اين گزارش    . باشند داراي موارد استفاده زيادي مي    
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 بررسـي نتـايج ازآن   سـازي جهـت   توان پس از مـدل  و يا مي. سازي و بررسي اعتبار آن اقدام نمود   مدل
 به منظـور  .سازي را ذخيره نمود     بايست اطالعات حين شبيه    جهت بررسي نتايج، ابتدا مي     .استفاده نمود 

 . را فعال نماييدStore history بخش Setting | Simulateبرقراري اين خاصيت ، از قسمت 

  
ارائه شـده بـا  اسـتفاده از آن      Dynamic Iconسازي يك خط رنگ استفاده از  حال با استفاده از مدل

 ارائـه  ShowFlowشود و در ادامه تهيه گزارشـات مختلـف موجـود در           ها سيستم شناسائي مي    گلوگاه
 .گردد مي

 
ابتـدا مـدل را بـه       . باشد  يك خط رنگ ساده مي     Layoutاين مدل،   .  را اجرا نمائيد   zim2da.simمدل  

به نظـر   . هاي پويا استفاده نمود    توان از گزارش   گاه مي به منظور شناسائي گلو   . صورت اجمالي مرور نمائيد   
 تواند در حل اين موضوع مفيد واقع شود؟ شما نمايش چه نموداري مي

سعي كنيد با استفاده از اين ابزار گلوگاه را شناسائي نموده و ميزان توليد را با اعمال تغييراتي در مـدل                     
 .افزايش دهيد

وري  سـازي مقـادير بهـره     در خود مدل تعبيه نمائيد تا به هنگام شبيه   پس از انجام اينكار نمودارهايي را     
 .وري ماشين آالت، تعداد توليد در ساعت و تعداد كل توليد را نشان دهد نهايي، ميانگين بهره كورة

 
دهد  افزار ارائه مي   توانيد با استفاده از نمودارهاي مختلفي كه نرم        به منظور شناسائي گلوگاه همچنين مي     

كنيـد كـه در    استفاده مي...  و Status Diagram ،Utilization Pie ، Queue Histogramقبيل از 
 .دهد اين قسمت مدرس  نحوه تهيه هر يك از نمودارها را آموزش مي
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 AGVسازي يك سيستم  شبيه.6

ونقـل در يـك      سيسـتم حمـل   . شود ونقل مختلفي استفاده مي    هاي حمل  در اكثر كارخانجات از سيستم    
ونقل،  ونقل، منطق حاكم بر عملكرد وسايل حمل       رخانه داراي اجزا مختلفي از قبيل مسير، وسائل حمل        كا

هـايي را دارد و مـا        سازي چنـين سيسـتم      داراي توانمندي شبيه   ShowFlow. باشد مي... ها و    ايستگاه
 .دهيم  اينكار را انجام ميAGVسازي يك سيستم  بوسيلة يك شبيه

 
شـوند و در بافرهـايي در        دو خط توليد موازي توليد مي       ي، دو نوع محصول بوسيلة    در اين سيستم توليد   

بايست بر روي يك ماشين پـردازش شـوند كـه           اين دو نوع محصول مي    . شوند انتهاي هر خط ذخيره مي    
جهت انتقال محصوالت از بافر انتهاي خط به بافر ماشـين، از   .  قبل از اين ماشين نيز يك بافر وجود دارد        

 .باشد  ميLayout دهندة شكل صفحة بعد نشان.گردد  استفاده ميAGVتم سيس

 
 
 

 :مشخصات عناصر عبارتند از
 .Neg.Exp 50: زمان ورود محصول يك
 .Neg.Exp 150: زمان ورود محصول يك

  ثابت30: زمان پردازش محصوالت در ماشين 
  محصولAGV : 1ظرفيت 

 .باشد  كه داراي صف بيشتري ميمحصول را از بافري انتخاب كن: AGVاستراژي 
 .باشد  متر مي30مجموع طول مسير 
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AGVتواند در هر دو جهت روي مسير حركت نمايد  مي. 
 
 ها و ارتباطات مسير ����

 يك مدل   Layoutوقتيكه شما   . پردازيم  مي ShowFlowحال به چگونگي ارتباط عناصر به مسيرها در         
اين . شود  باالي هر مسير يك عالمت بعالوه ديده مي        كنيد كه در قسمت چپ و      سازيد، مشاهده مي   را مي 

. نمايـد  نزديكترين عنصر را به مسير متصل مي       ShowFlow. باشد دهندة ابتداي مسير مي    عالمت نشان 
يك مسير افقي، يك ارتباط عمودي با نزديكترين عنصـري يـك       . گيرد اين از يك قانون ساده نشأت مي      
كند و يك مسير عمودي همين كار را با نزديكترين عنصر كـه در               رار مي در باال يا پائين آن قرار دارد برق       

تواند متصـل    عالوه هر عنصر تنها به يك مسير مي        به. دهد سمت راست يا چپ مبدأ وجود دارد انجام مي        
توانند داراي دو ارتباط به يك مسير داشته باشند، يكي مبدأ و يكي              توجه كنيد كه نقاله و انبار مي      . گردد
 .اي مسيرانته

 صفر بـه مسـير متصـل        position در   3 متري ايجاد نمائيم، چنانچه بافر       30خواهيم يك مسير     حال مي 
 در قسمت ). واحد مسير به سانتيمتر است ( 3000 در 4باشد و بافر 

Model|Elements|Elements Parametrs|Various 
 توانيد طول مسير را تغيير داده و در قسمت مي

Model|Elements|Elements Parametrs|More 
 .ارتباط عناصر با مسير را تعريف نمائيد

 
گيري بـه منظـور اتصـال     ولي واحد اندازه.  طول مسير را به متر وارد كنيد :نكتة مهم 

 .باشد عناصر به مسير سانتيمتر مي
 

 . اجرا نمائيدAGVحال مدل را بدون تعريف استراتژي براي 
 

 :در قسمت
Model|Elements|Elements Parametrs|Various 

ايـن بـدين   . نمائيـد   مشاهده ميAuto Pick, Auto Placeونقل را به صورت  حمل نحوة كنترل وسيلة
 و هـم در  (picking)كردن محصوالت   ونقل را هم در زمان جمع      حمل  وسيلة ShowFlowمعني است كه    

لـيكن در ايـت     . التي مناسب است  نمايد و در اكثر مواقع چنين ح        كنترل مي  (placing)آنها    زمان تخلية 
 را كنترل نموده ولـي از       pickingخواهيم كه    در اين مثال ما مي    . توانيم حالت را عوض نمائيم     قسمت مي 

پـس كنتـرل را بـه       . گذاريم  مي ShowFlow را برعهدة    placingآنجائيكه تنها يك مقصد وجود دارد،       
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 ShowFlowبـه  همـواره  بايسـت    ما مـي با اين تنظيمات.  درآوريدUser pick,Auto Place صورت
براي اين منظـور چنـدين تـابع    . هايي براي برداشتن محصوالت بفرستد     را به چه مكان     بگوييم كه وسيلة  

ايـن  . نمـائيم   استفاده ميsetdestتوان از آنها استفاده نمود و براي اين مدل از       داخلي وجود دارد كه مي    
ونقل است كه بايسـت كنتـرل شـود و           مارة عنصري وسيلة حمل   اولي ش . باشد تابع داراي دو پارامتر مي    

بنابراين در اين مدل به منظـور فرسـتادن         . خواهيم وسيله به آن برود      عنصري است كه مي     دومي شمارة 
 : بايست از چنين دستوري استفاده نمائيم3 براي بارگيري از بافر 5عنصر 

setdest[5,3] 
 هـا اسـتراتژي مـورد نظـر را بـراي            triggerشـرطي در     حال سعي كنيد كـه بـا بكـارگيري جمـالت            

 .ونقل اعمال نمائيد حمل وسيلة
 
 
���� User Event  و نحوة برقراري ارتباط بينShowFlow  وExcel 

اين بدين معني اسـت  . باشد هاي گسسته مي سازي سيستم افزار شبيه  نرم ShowFlowدانيد   چنانكه مي 
شوند،  يد جريان سيستم را به هنگام رخداد وقايع كه به صورت پويا در سيستم توليد مي               توان كه شما مي  

 بوسـيلة  ShowFlow. ممكن است كه بخواهيم در زماني مشخص، اتفاق خاصي رخ دهـد        . كنترل نمائيد 
 .آورد  اين امكان را فراهم ميUser Eventمكانيزمي به نام 

براي مثـال فـرض كنيـد كـه     . مختلف در سيستم تعبيه نمائيد عدد رويداد    100توانيد به تعداد     شما مي 
با فرض اينكـه هـر واحـد    .  ارسال نمائيد Excel دقيقه يك بار مقداري را به يك فايل 5خواهيد هر  مي

 .نمائيد  وارد مي300 را timeثانيه است ميزان  زماني يك
 . شود  استفاده ميExcelهاي    عموماً از نمونه دستورات زير به منظور ارتباط با فايل

 ddesetsheet[1]    
ddelink[ “connect,excel_e,book1”]    
ddewritecell[1,1,5]      
ddesetsheet[2]    
ddelink[ “connect,excel_e,book2”]    
ddewritecell[1,1,6]      
ddesetsheet[1]    
var[1]:=ddereadcell[1,1]      
ddesetsheet[2]    
var[2]:=ddereadcell[1,1]         

     
 . را ارائه خواهد دادShowFlow  مدرس نحوة عملكرد دستورات فوق و بكارگيري آنرا در 
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 TLI در Special Characterبكارگيري  ����
تمـام  .  راه ديگـري نيـز وجـود دارد        AGVبه منظور اعمال استراتژي     . گرديم حال مجدداً به مدل برمي    

 از moreونقل كليـك كـرده و بـه قسـمت         سپس روي عنصر حمل   .  كنيد  ها را پاك   triggerشروطي و   
اگـر عنصـري بتوانـد از چنـد     . نمائيد  را مشاهده ميInput Strategyيك قسمت به نام . عنصر برويد

عنصر محصول دريافت نمايد، در حالت عادي از عنصـري كـه داراي شـمارة بيشـتري اسـت، دريافـت               
در ايـن قسـمت     . انيد براي دريافت محصول استراتژي تبيين كنيـد       تو ليكن دراين قسمت مي   . نمايد مي

 عبارت 
elqueue[E] 

 كند؟ آيا مدل صحيح كار مي. را تايپ كرده و مدل را مجدداً اجرا نمايد
نمائيد، ارزش اين عبارت مـالك اولويـت در     وارد ميInput Strategyوقتي شما عبارتي را در قسمت 

باشند كه هركدام صـف بيشـتري         مي B3 و   B4ين مدل عناصر فرستنده     در ا . انتخاب عناصر خواهد بود   
 .داشته باشند آن عنصر به عنوان فرستنده انتخاب خواهد شد

يعنـي اينكـه در ايـن       . گرداند  مقادير تابع را براي عنصر مربوطه برمي       elqueue[E] در عبارت    Eحرف  
 تبديل  B3 براي   elqueueد، دستور    محصول داشته باش   B4 2 چهار محصول داشته باشد و       B3مدل اگر   

 را  2 تبـديل شـده و مقـدار         elqueue[4] بـه    B4 را دارد و بـراي       4شود كه ارزش      مي elqueue[3]به  
 .گردد حمل انتخاب مي  براي ارسال محصوالت به وسيلة3گرداند و بدين ترتيب عنصر  برمي

ShowFlow ،  به غير ازC,X و Eيد، داراي ا  كه تا اينجا با آنها آشنا شدهSpecial Character  هـاي 
 .گردند باشد كه در ذيل تمامي آنها تشريح مي ديگري نيزمي

C "Current" 
 .باشد  ميtriggerشود و نشانگر محصول فعلي موجود در   استفاده ميtriggerتنها در 

 product[C]:=3,att1[C]:= time: مثال
 

E "Element" 
 از آن Input strategyالـذكر كـه در    مانند مثال فوق. نمايد ميعنصر را در دستور تعويض  جاي شمارة

از ايـن  .  را بگذاريـد E+2 عبارت  Send toتوانيد در قسمت   ميAGVدر همين مدل . استفاده نموديم
 .گردد جوئي در تايپ عبارات مشابه در حاالت پيچيده استفاده مي قابليت به منظور صرفه

 
J "Job"  S "Stage" 

قابليت تعويض شماره عناصر را دارد و اين قابليت براي وظايف و             ShowFlowهده نموديد،   چنانكه مشا 
باشـند و   ها يكسـان مـي   هاي عناصر، وظايف و ايستگاه   ها شماره  در اكثر مدل  . ها نيز وجود دارد    ايستگاه

 عنصـر داراي    وليكن ممكن است، چنانكه بعداً خواهيد ديد، يك       .  وجود ندارد  S يا   J  دليلي براي استفادة  
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 S يـا  Jدر اين حـاالت بايسـت از   .هاي مختلفي وظايف را انجام دهد وظايف متفاوتي باشد يا در ايستگاه 
 .استفاده نمود

L "List value" 
به عنوان مثال اگر بافري داشته باشيم كه        . شود  استفاده مي  selectاز اين كاراكتر مشخصاً در دستورات       

 :د، بايست از چنين عبارتي استفاده نمائيمفرست به چندين ماشين محصول مي
select 1 from 6,7,8 

 
حـال اگـر    . نمايد  بيشتر دريافت مي   8 نيز از    7 دريافت كرده و     7 تعداد بيشتري از     6در اين حالت عنصر     

 :وري آن از بقيه كمتر بوده، محصول را دريافت نمايد ، بايست بنويسيم بخواهيم ماشيني كه بهره
select 1 from 6,7,8 order –utilization[L]' 

  
را براي هر يك از عناصر موجود در ليسـت اجـرا نمـوده و     utilizationتابع   ShowFlowدر اين حالت    

 .دهد تري نسبت به بقيه است، اختصاص مي وري پايين اولويت را عنصري كه داراي بهره
 

P "Product 1" 
 كه از آن به منظور تشـخيص اولـين محصـول در        product[E,1] به عنوان جانشيني براي عبارت       Pاز  

 .شود رود، استفاده مي يك عنصر به كرات بكار مي
 

T "Transporter" 
 به منظور اشـاره     Tتوانيم از    شود، مي  مسير وارد مسير مي     ونقل، از طريق گرة      حمل  هنگاميكه يك وسيلة  

 triggerنشاندهندة محصول موجود در      كه   Cاين همانند   .  استفاده نمائيم  trigger موجود در     بر وسيلة 
 .باشد است، مي

X,Y,Z 
هـا   از اين سه به عنوان شـمارندة حلقـه        . هاي مورد نظر كاربر مشاهده كرديد       را در تهيه گراف    Xكاربرد  

 . شود استفاده مي
 
 مدل اختصاص چندين كار به يك اپراتور.7

 غالباً يك فرد اسـت كـه بـه صـورت            Aid. نمائيم  را به شما معرفي مي     (Aid)در اين مدل عنصر كمكي    
تواند در يك زمان     توان يك ابزار خاص كه فقط مي       وليكن مي . مشترك بين چندين ماشين مشترك است     

توجـه  . باشد، باشـد   ونقل كه براي كار خاصي مورد نياز مي        حمل  رود، يا يك وسيلة    و مكان خاص بكار مي    
باشد، نيازي نيسـت كـه بـه صـورت            منبع مي  كنيد كه اگر عنصر كمكي شخصي است كه همواره همراه         

براي مثـال اگـر در مـدل داراي ليفتـراك           . چون هميشه همراه هم هستند    . عنصري جداگانه تلقي شود   
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كنـد،   هاي ديگر راننـدگي نمـي      شود كه روي ليفتراك    ايي براي آن استفاده مي     باشيم و از يك راننده     مي
بايسـت   ه چند ليفتراك اختصاص داده شده باشد، آنگاه مي        ولي اگر يك راننده ب    . باشد  نمي aidنيازي به   

 . به عنوان راننده استفاده نمودaidاز 
 

Layoutزير را طراحي نمائيد : 
 :مشخصات عناصر را به شرح ذيل وارد نمائيد

 .neg.exp ثانيه 60نرخ ورود : خروجي/ورودي
  ثانيه ثابت240زمان پردازش  : 7 الي 3هاي  ماشين

 .نمايند  استفاده مي16 الي 12 از ليست  يك كمكي       از   
  ثانيه ثابت90زمان پردازش  : 10 الي 9هاي  ماشين

 .نمايند  استفاده مي16 الي 12 از ليست         از يك كمكي  
 بـه صـورت زيـر     select از عبـارت  Job parametersبايست در قسـمت    ميaidبراي استفاده از از 

 :استفاده نمائيد
select {number of aids} from {list of aids} 

 
 :و به سؤاالت ذيل پاسخ دهيد. مدل را اجرا نمائيد

 هاي ردة اول چقدر است؟ وري ماشين متوسط بهره ����
 هاي ردة دوم چقدر است؟ وري ماشين متوسط بهره ����
 ها چقدر است؟ وري كمكي متوسط بهره ����
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 ثانيه به عنصر كمكي احتيـاج       240 ثانيه اول از     30هاي ردة اول تنها به مدت        حال فرض كنيد كه ماشين    

كنيد؟ دو روش مختلف براي اين منظور وجود دارنـد كـه آنهـا را بررسـي                  چگونه اين را مدل مي    . دارند
 .خواهيم نمود

 .مدل خود را ذخيره نموده و مطابق شكل زير عناصري ديگر به مدل اضافه كنيد
 الـي   17هـاي    فرستند و ماشين    مي 21 الي   17هاي   ه ماشين  محصوالت را به ترتيب ب     7 الي   3هاي   ماشين

 17هـاي     تغيير دهيد و زمان ماشـين      aid ثانيه و با استفاده از       30 را به    7 تا   3زمان سيكل   . 8 به بافر    21
 .حال مدل را اجرا نمائيد.  تغيير دهيد210 را به 21الي 
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تقسيم نموديم تا به هـدف مـورد نظـر          هاي رديف اول را به دو قسمت         مشاهده كرديد كه چگونه ماشين    
 .دست پيدا كنيم

بايسـت بـه انـدازه كـافي      باشد وليكن مي اين راه بهتر مي. باشد  مي multipe jobراه دوم استفاده از 
 .مدل خود را ذخيره كرده و سپس مدل اوليه را بياوريد. تمركز كنيد تا گمراه نشويد

حال به قسمت مشخصات عناصـر رفتـه و بـه    .  درآوريدmultipe jobابتدا تنظيمات مدل را به صورت 
اگر دقت كنيد شمارة كـار كـه   .  كليك كنيدIns بر روي job parametersدر قسمت .  برويد3ماشين 

 تغيير پيدا كـرده اسـت و بطـور مشـابه شـمارة      17شود و به   مشاهده ميjob parametersدر باالي 
 ايســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتگاه 

 
آالت  به همين ترتيب براي سـاير ماشـين       . كار ديگر به ماشين اضافه شده است      اكنون يك    هم.  شده است  17نيز  

 .مشخصات را وارد نموده و مدل را اجرا نمائيد
 .نتايج حاصله را با نتايج روش اول مقايسه كنيد
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 مدل خط مونتاژ. 8
جريـان اصـلي    . باشـد   مـي  2 و فشـاري   1هاي كششي  يك خط مونتاژ معموالً تركيبي از سيستم       .1

 كششـي عمـل     تهاي باقي مانده معموالً به صـور       باشد و باقي آيتم     به صورت فشار مي    سيستم
 :نمائيم هم اكنون يك خط مونتاژ را مدل مي. نمايند مي

در ايسـتگاه   . شود در ايستگاه اول يك قطعه اضافه مي      . سه ايستگاه مونتاژ به صورت متوالي وجود دارند       
 قطعة مختلف نيز در ايسـتگاه سـوم اضـافه           3. شوند ضافه مي  ا 2:1دوم دو نوع قطعة متفاوت به نسبت        

 .گردند مي
زيرمونتاژها كه قطعات بايست روي آنها مونتاژ شوند در عنصر شمارة يك، كه يك عنصر ورودي اسـت،                  

 60نامنظم و به طور متوسط زمـان مـابين ورود آنهـا        اين قطعات به صورت كامالً      . شوند وارد سيستم مي  
 60قطعات به صـورت نـامنظم و متوسـط          .  ثانيه و ثابت است    50ها    زمان پردازش ماشين   .باشد ثانيه مي 

در مقاطعي كه بيش از يك قطعه جهت مونتاژ مورد نياز است قطعات كمـي سـريعتر   . شوند ثانيه وارد مي 
 ). ثانيه به ترتيب20 و 30هر ( رسند  مي

 :ل ذيل پاسخ دهيدخواهشمند است مدل را ساخته، ولي قبل از اجراي آن به سؤا
 .وري ايستگاه آخر چقدر باشد كنيد ماكزيمم بهره فكر مي

 

 
 دارد و همچنين نحوة جديدي از بكارگيري دسـتور  receive fromاين مدل احتياج به بكارگيري بخش 

selectرا با اين مدل فراخواهيد گرفت . 

                                                 
1 -Pulling 
2 -Pushing 
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 :حال پس از اجراي مدل 
 وري ايستگاه سوم چقدر شد؟ ميزان بهره �
 باشد؟ ا اين ميزان ، از آنچه كه از لحاظ تئوريك انتظار داشتيد، كمتر نميآي �
 توانيد در مورد آن توضيح دهيد؟ اگر چنين است، مي �

 .كارائي و راندمان سيستم را با تغيير دادن سايز بافرها بررسي كنيد
 )6مال با انحراف معيار مثالً نر( سعي كنيد مدل را با توابع ورود قطعات با پراكندگي كمتر آزمايش كنيد 


