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چكيده
سيستم هاي مديريت جريان مواد به دو دسته سيستم هاي كششي و فشاري تقسيم بندي مي گردند .در
سيستم كششي ورود سفارش محصول يا قطعه به خط توليد ،بر اساس وضعيت سيستم صورت گرفته و
مقدار كار در جريان ،متناسب با آن محدود مي شود .درحالي كه در سيستم فشاري ورود سفارش محصول
يا قطعه بر اساس وضعيت سيستم انجام نمي شود و بنابراين مقدار كار در جريان نيز ،متناسب با آن محدود
نمي شود .در اين پروژه هدف اين است كه عملكرد تعدادي از محصوﻻت در يك سيستم توليد كارگاهي
در دو نوع فشاري و كششي با تمركز بر بافر مورد مقايسه قرار گيرد .براي اين منظور با استفاده از شبيه
سازي در نرم افزار ارنا به مقايسه اين دو سيستم در خط توليدي با پنج ايستگاه پرداخته شده است كه در
نهايت نتايج نشان دهنده برتري سيستم فشاري با در نظر گرفتن معيارهاي ارزيابي مقايسه اي مانند تعداد
محصول خروجي ،مدت زمان انتظار ،سود و ...است.
واژگان كليدي :توليد كارگاهي ،سيستم توليد كششي ،سيستم توليد فشاري ،بافر
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 -١مقدمه
در سيستمهاي توليدي محصوﻻت بسيار متنوعند به طوري كه مراكز توليدي ممكن است به تناوب محصوﻻت
مختلفي را توليد كنند .در توليد متناوب دو حالت ممكن است وجود داشته باشد  .حالت اول آنكه اكثر محصوﻻت
داراي توالي توليد ثابتي بوده و تجهيزات توليدي نيز برمبناي اين روش استقرار يافتهاند  .اين حالت از سيستم را فرايند
جريان توليد ميگويند .در حالت ديگر روش توليدي در بعد وسيعي نسبت به محصوﻻت متغير است و تجهيزات و
ماشينآﻻت بر حسب عملكرد ماشين استقرار يافته است .اين حالت از تناوب را توليد كارگاهي مينامند كه داراي
مشكﻼت مديريتي بيشتري نسبت به روش اول است .توليد در اين حالت با حجم كم و در طيف وسيعي از محصوﻻت
مختلف انجام ميپذيرد .تعداد قطعات استاندارد در اين محصوﻻت بسيار كم است و تنها برخي از قطعات عمومي و
بسيار متداول به كار گرفته ميشوند .واحد توليدي براي ساخت محصوﻻت مختلف نياز به قابليت توليد انعطافپذير
باﻻئي دارد .براي تحقق اين امر به تجهيزات انعطافپذير و نيروي كار ماهر جهت انجام فعاليتهاي متنوع نيازمند است
)غضنفري و صغيري.(١٣٧٩ ،
سيستم هاي توليدي به دو دسته كلي فشاري و كششي تقسيم بندي مي گردند .در سيستم هاي فشاري تا زماني
كه منابع موجود است ايستگاه ها مشغول به كار مي باشند و تمركز اصلي بر روي خروجي سيستم مي باشد و بافر بي
نهايت است .در اين سيستم ممكن است به دﻻيلي از جمله تغيير نرخ تقاضا ،محتواي تقاضا ،تغييرات فصلي تقاضا و ...
كل محصول يا موجودي در جريان ساخت مورد استفاده قرار نگيرد اما در سيستم كششي توليد پس از دريافت سيگنالي
مبتني بر تقاضاي مشتري آغاز مي شود و محدود بودن بافر موجب مي گردد كه موجودي در جريان ساخت كم باشد
)مه پيكر و ياري.(١٣٨٢ ،
در يك فرايند توليد كه توسط سيستم فشاري كنترل مي شود اقﻼم در زمانهاي تعيين شده توسط يك برنامه
زمانبندي معين توليد مي گردند .در اين سيستم هنگامي كه ايستگاهي براساس برنامه ،قطعات مربوط به خود را آماده
نمود آن را به ايستگاه بعدي هل مي دهد .برخي اوقات سيستم هاي فشاري مترادف با سيستمهايي مانند برنامهريزي
نيازمنديهاي مواد در نظر گرفته ميشوند )گروسفلد و مگازين. (٢٠٠٢ ١،
در يك پروسه توليد كه توسط سيستم كششي كنترل ميگردد ،يك قلم كاﻻ فقط هنگامي توليد ميگردد كه
عﻼمتي از مشتري دريافت شده باشد .سيستم هاي كششي كه مترادف با روش توليد به هنگام فرض ميگردند به
صورت اساسي با سيستمهاي فشاري تفاوت دارند .در اين حالت ديگر محرك اصلي توليد ،برنامهريزي نيست بلكه
عﻼمتي است كه از سوي مشتري به سيستم ميرسد .در عمل يك برنامه مونتاژ نهايي كه برپايهي سفارشات مشتري
تنظيم گرديده است قطعات و محصوﻻت را در طي پروسه توليد به دنبال خود ميكشد .فقط به آخرين ايستگاه يك
نسخه از برنامه زمانبندي مونتاژ نهايي داده ميشود .اين ايستگاه نيازمندي خود را خود انجام ميدهد و به همين
ترتيب با كمك گرفتن از كارت  ،ظروف خالي و يا مربعهاي خالي حك شده روي كف كارخانه ،اطﻼعات مربوط به
نيازمنديها به صورت پسروي به اولين ايستگاه انتقال مييابند .نياز به ميزان برنامهريزي توليد و گزارشات توليد كمتر،
تنها يكي از منافع سيستمهاي كششي ميباشد)گروسفلد٢و همكاران(٢٠٠٠ ،
١Grosfeld and Magazine
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شركتهايي كه از سيستم هاي فشاري به سيستمهاي كششي سوئيچ كردهاند ،گزارش دادهاند كه كاهش قابل
مﻼحظهاي در هزينههاي موجودي ،توليد و پيشزمانهاي توليد آن ها ايجاد گرديده است و همزمان سطح كيفيت و
رضايت مشتري افزايش يافته است  .منافع بالقوه سيستمهاي كششي بسيار زياد است ولي عمﻼ بسياري از شركتها
آن را به كار نميگيرند  .علت نيز اين است كه ايجاد محيط مناسب جهت يك سيستم كششي ممكن است سالها به
طول انجامد و در بعضي موارد تقريبا غيرممكن به نظر آيد .عمدهترين پيشنيازهاي يك سيستم كششي عبارت هستند
از :
 (١احتمال از كار افتادگي تجهيزات بايد بسيار ناچيز باشد .
 (٢كيفيت قطعات و محصوﻻت توليدي بايد بسيار باﻻ باشند .
 (٣براي توليد اقتصادي دستههاي كوچك ،زمانهاي راهاندازي بايد بسيار كم باشند .
 (٤كيفيت مواد اوليه و قطعات خريداري شده بايد بسيار باﻻ باشد  .تامين كنندگان نيز بايد قادر باشند تا اقﻼم
مورد نياز را در حجم كم  ،به محض درخواست تحويل نمايند.
اكثر سيستمهايي كه وجود دارند تركيبي از سيستمهاي كششي و فشاري هستند ،اين سيستمها از مزاياي هر دو
سيستم استفاده مي كنند .به عنوان مثال سيستم مقدار موجودي ثابت جزء سيستم هاي تركيبي است كه داراي مقدار
ثابتي موجودي در خط توليد است و به محض تكميل و خروج يك محصول از خط بﻼفاصله موجودي براي ساخت يك
محصول وارد خط مي گردد )دوكلز و اسپنسر(١٩٩٥ ١،
بافر با موجودي نيمهتمام تفاوت دارد  .بافر يك موجودي فيزيكي نيست بلكه مدت زماني است كه طي آن مي
توان حجم موجودي را به مقدار فرض شده رسانيد .به همين دليل در تئوري محدوديتها به آن بافر زماني گفته
ميشود .در زمانبندي توليد بر مبناي تئوري محدوديتها در دو نقطه از خط توليد از بافر استفاده ميشود :
 (١قبل از گلوگاه.
 (٢در انتهاي ساير خطوطي كه گلوگاه در آنها وجود ندارد )قبل از مونتاژ(.
بافر تعبيه شده قبل از گلوگاه اين ايمني را ايجاد ميكند كه گلوگاه به علت اختﻼﻻت احتمالي ايستگاههاي پشت
سر خود  ،بيكار نخواهد ماند .بافر انتهاي ساير خطوط هم اين ايمني را لحاظ ميكند كه به تعداد قطعه پردازش شده
در گلوگاه  ،خروجي خواهيم داشت و به علت بروز نقص در ساير خطوط غيرگلوگاه  ،مقدار خروجي كاهش پيدا نميكند
 .مقدار اين بافرها تعيين كننده حجم مواد ورودي به سيستم نيز هستند و مشخص ميكنند كه مواد با چه نرخي به
سيستم تزريق شوند)بترتون و كاگس. (٢٠٠٩ ٢،
هدف تحقيق اين است كه اثر پياده سازي دو سيستم فشاري و كششي بر روي معيارهاي عملكردي خروجي و
موجودي در جريان ساخت در سيستم توليد كارگاهي مقايسه گردد .اين سيستم توليدي داراي سه محصول و پنج
ايستگاه كاري مي باشد .نتايج نشان مي دهد كه در سيستم مدلسازي شده معيارهاي عملكردي سيستم فشاري مطلوب
تر از كششي است.
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 -2پيشينه تحقيق
درسيستم هاي كششي ،ايستگاه ها با توجه به سيگنال هاي رسيده از ايستگاه بعدي شروع به فعاليت مي كنند
در حالي كه در سيستم هاي فشاري ايستگاه ها تا زماني كه قطعه براي توليد دارند فعاليت مي كنند و منتظر رسيدن
سيگنال از ايستگاه هاي بعدي نمي شوند.گروسفلد و همكاران در سال  ٢٠٠٠فقط به مقايسه دو نوع سيستم كششي
و فشاري پرداختند و سطح موجودي در دسترس و خروجي را به عنوان معيارهاي عملكرد در سيستم درنظر گرفتند و
براي قابل مقايسه بودن دو سيستم ابتدا سيستم كششي را شبيه سازي و خروجي به دست آمده از اين سيستم را به
عنوان ورودي به سيستم فشاري در نظر گرفتند .به عبارت ديگر در سيستم كششي به كنترل موجودي در جريان
ساخت پرداختند و در سيستم فشاري اين عمل را به صورت برعكس انجام دادند و در هر دو مورد خروجي و سطح
موجودي را به عنوان معيارهاي عملكردي مورد مقايسه قرار دادند .شبيه سازي را برروي خطوط مختلف و با تعداد
ماشين هاي متفاوت از سه ماشين تا پانزده ماشين انجام دادند و براي رسيدن به جواب هاي مطمئن تر نحوه ورود مواد
به داخل خط را قطعي  ،احتمالي و يا با توزيع هاي مختلف انتخاب و پس از شبيه سازي به اين نتيجه رسيدند كه براي
خطوط با تعداد ماشين هاي بزرگتر از هفت ،سيستم فشاري و براي خطوط با تعداد ماشين هاي كمتر از هفت ،سيستم
كششي داراي عملكرد بهتري با توجه به معيارهاي مدنظر است)گروسفلد و همكاران(٢٠٠٠ ،
بافرهاي موجود درخط نيز بر روي عملكرد سيستم تاثيرگذار هستند ؛ تعيين اندازه ي بافرها در سيستم كار
دشواري است  .رادوويلسكي١در سال  ١٩٩٧بافر را تعداد محصوﻻت منتظر در صف تعريف كرد و در سيستمي كه
داراي يك محصول است به تعيين اندازه بافر پرداخت ؛ براي حل مساله از تئوري صف كمك گرفت و چون خط توليدي
انتخابي او توليد كننده يك محصول بود سيستم مدنظر را تك خدمت دهنده در نظر گرفت  .براي تعيين اندازه بافر،
موازنه بين مقدار درآمدي كه از تعيين مقداري خاص براي بافر به دست آمد و هزينه هاي عملياتي و موجودي ناشي
از آن را در نظر گرفت  .سيستم را  M/M/1/Kتعريف كرد و  Kرا تعداد قطعات ورودي كه همان اندازه بافر است در
نظر گرفت و چون هدفش تعيين بافر در پشت گلوگاه بود  ،در شبيه¬سازي انجام داده نرخ خروج را كمتر از نرخ ورود
فرض كرد تا سيستمي پايدار داشته باشد  .جواب هاي به دست آمده را بر روي سيستم هاي مختلف آزمايش كرد و در
نهايت نتيجه گرفت كه تعيين مقدار مناسب براي بافر بر روي سود سيستم تاثير گذار است)رادوويلسكي. (١٩٩٧ ،
اسميت٢در سال  ٢٠٠٣به بررسي نقش شبيه سازي در سيستم هاي مختلف توليدي پرداخت و بيان كرد كه
شبيه¬سازي يك ابزار مهم براي تحليل سيستم هاي توليدي و طراحي سيستم هاي توليدي است .اسميت شبيه سازي
را براي سيستم هاي مختلف گسسته و يا پيوسته توليدي ،در حالت هاي قطعي و احتمالي و با معيارهاي عملكردي
متفاوت انجام داد و توانست موارد كاربرد شبيه سازي در سيستم ها و حالت هاي مختلف را دسته-بندي كند و همچنين
مشكﻼت احتمالي كه در حين شبيه سازي صورت مي گيرد را بيان كند .او به صورت كلي نتيجه گرفت كه در طراحي
يك سيستم توليدي زمان اجراي شبيه سازي اهميت چنداني ندارد زيرا اين عمل فقط يك بار صورت مي گيرد ،اما در
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تحليل يك سيستم كه بايد فرايندهاي توليدي مورد بررسي قرار گيرند و اين عمل تكرار ميگردد زمان اجراي شبيه
سازي داراي اهميت است)اسميت.(٢٠٠٣ ،
اسكنر و ارنك١در سال  ٢٠٠٩در يك سيستم توليد كارگاهي كه داراي ده ايستگاه توليدي و ده محصول براي
توليد مي باشد شبيه سازي را انجام دادند .هدف از مقاله اين بود تا به كمك شبيه سازي تكنيك تقسيم فرايند توليد
محصوﻻت به فرايندهاي توليد مشابه را انجام دهند تا فرايندهاي مشترك پشت سرهم و بدون وقفه انجام شوند و در
نتيجه زمان كمتري براي توليد محصوﻻت نياز گردد و سيستم بهبود پيدا كند .شبيه سازي براي هفت نوع نظام صف
متفاوت به مدت پنجاه هفته و براي ده بار تكرار گرديد و يكي از معيارهاي عملكردي اصلي اين شبيه¬سازي محاسبه
ماكزيمم زمان براي ساخت هر قطعه بود .نتايج نشان داد كه در سيستم مورد بررسي نظام صف اولين ورود اولين خروج
داراي مينيمم زمان ساخت قطعات بود )اسكنر و ارنك.(٢٠٠٩ ،
 -3روششناسي تحقيق و شبيه سازي
در سيستمهاي فشاري محصوﻻت توسط يك برنامه از قبل تهيه شده توليد ميگردند بنابراين بافر در اين سيستمها
بي نهايت فرض ميگردد و هر ايستگاه كه قطعه خود را كامل كرد بدون توجه به ايستگاه بعدي آن را  pushميكند .در
اين سيستم بلوكه شدن اتفاق نميافتد هرچند ممكن است كه گرسنگي به دليل نرسيدن محصوﻻت از ايستگاه قبل
صورت گيرد .در سيستم كششي كه بافر محدود است توليد زماني صورت ميگيرد كه بافر هر ايستگاه اجازه توليد
محصول را بدهد .به اين ترتيب اگر بافر ايستگاه nام پر بود ايستگاه n-1ام توليد نميكند تا زماني كه سيگنالي را مبني
بر خالي بودن بافر از ايستگاه nام دريافت كند .بنابراين در اين سيستم عﻼوه بر گرسنگي ،بلوكه شدن نيز به دليل
محدود بودن بافر صورت ميگيرد.
با توجه به اين كه بافر در سيستم كششي محدود است  ،كار در جريان ساخت در اين سيستم كمتر است هرچند
موجب كمتر شدن خروجي نيز ميگردد ،در صورتي كه در سيستم فشاري به دليل اين كه مدام و بدون توجه به بافر
توليد صورت ميگيرد خروجي بيشتر است هرچند هزينههاي موجودي در اين سيستم بيشتر ميگردد.
سيستم متشكل از  ٥ايستگاه كاري است كه عبارتند از  :برشكاري قطعات ،تراشكاري CNC ،با انعطاف باﻻ براي
انجام عمليات مختلف ،عمليات سختكاري و نهايتا ايستگاه مونتاژ .فرض شده ماشينهاي هر ايستگاه كامﻼ يكسان هستند
قطعاتي كه سيستم قادر به توليد آن است از سه نوعند كه هر يك درصد مشخصي از كل تقاضا را به خود اختصاص
مي دهند و هر يك توالي توليد مشخصي دارد كه با استفاده از ماژول  sequence٢تعريف شده است و زمان آماده
سازي و زمان فرآيند هر قطعه در هر ايستگاه به عنوان attribute٣در  sequenceآن تعريف شده است .هر ايستگاه
كاري با هر تعداد ماشين يك اپراتور دارد كه قبل از شروع كار ماشين قطعه را جاگذاري مي كند و به دليل كوتاهي
زمان جاگذاري قادر است چند ماشين را ساپورت كند .اپراتور ايستگاه برشكاري همزمان با ماشين روي قطعه كار مي
كند .هر قطعه اي كه به سيستم وارد مي شود قطعات آماده اي كه بايد روي آن مونتاژ شوند را نيز به همراه دارد و بعد
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 ٢توالي
 ٣مشخصه

٥

از ورود قطعه به سيستم با استفاده از ماژول separate١قطعه كپي شده و قطعه اصلي فرآيند توليدش را طي مي كند
و اين دو در ايستگاه مونتاژ با استفاده از  attributeداخلي افزار به نام  Entity.SerialNumberبه صورت دائمي
 batch٢شده و بعد از مونتاژ از سيستم خارج مي شوند.
براي انتقال قطعات بين ايستگاهها از ترنسپورتري با ظرفيت يك استفاده شده و زمان بارگذاري و تخيله در كل
سيستم متغيري با مقدار ثابت هستند .قطعات قبل از انتقال به ايستگاه بعدي  batchمي شوند كه سايز آن با همه
ايستگاهها ثابت فرض شده است ،با توجه به اينكه فرض شده قطعات يك  batchپشت سر هم پردازش مي شوند بعد
از ورود قطعه به هر ايستگاه زمان آماده سازي براي كل قطعات batchانجام شده و قطعات  separateشده و وارد فرآيند
مي شوند )شكل .(١
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شكل .١استفاده از ماژول  separateبراي جدا كردن قطعه اصلي و قطعات آماده مونتاژ

در سيستم كششي سايز بافر محدود است و قطعه در صورتي اجازه دارد از ايستگاه فعلي خارج شود كه بافر
ايستگاه بعدي ظرفيت خالي داشته باشد .در اين سيستم سايز بافر در كل مدل متغيري با مقدار ثابت است .براي توضيح
بيشتر فرض كنيم قطعه يك در ايستگاه برشكاري است و ايستگاه مقصد آن تراشكاري است) شكل .(٢
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 ٢دسته

٦

Hold lat hing

0
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lat hing set up
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در مدلسازي اوليه سيستم فرض كرديم قطعه قبل از رها كردن ماشين برشكاري وارد تراشكاري و در ماژول
در صف مربوط به اين قطعه تا وقتي مي ماند كه صف ماشين تراشكاري براي اين قطعه ظرفيت خالي داشته باشد)صف
انتظار با توجه به نوع قطعه به صورت  setتعريف شده است( ولي مشكلي كه در اين حالت پيش مي آمد اين بود كه
قطعاتي كه وارد ايستگاه برشكاري مي شدند قادر به گرفتن ماشين نبودند و صف به شدت طوﻻني مي شد ،براي حل
مشكل چك كردن بافر ايستگاه بعد و رها كردن ماشين هر ايستگاه در همان ايستگاه انجام مي شود يعني ابتدا بافر
ايستگاه تراشكاري در ايستگاه فعلي )برشكاري( انجام شده و در صورتي كه بافر ظرفيت خالي داشت ماشين تراشكاري
رها مي شود و مقدار  attributeبرابر  Entity.JobStepدر توالي آن تعريف مي شود)شكل.(٣
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0
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شكل .3چك كردن اينكه ماشين در ايستگاه فعلي رها شود يا نه؟

در غير اينصورت اين ماشين در ايستگاه تراشكاري در ماژول  Holdنگه داشته مي شود ،البته تا وقتي كه صف
اين قطعه در ماشين تراشكاري ظرفيت خالي داشته باشد و در صورتي كه ماشين برشكاري در ايستگاه مبدا رها نشده
باشد) .شكل .(٤
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شكل .٤چك كردن اينكه ماشين ايستگاه قبلي در همان ايستگاه رها شده يا نه و گرفتن ماشين جديد؟

در اين سيستم فرض گرديده است كه هر سيستم هزينهاي متناسب با زمان حضورش در سيستم را اعمال ميكند
و قيمت فروش قطعه از قبل مشخص است .بنابراين سودي كه از فروش قطعه حاصل ميگردد برابر است با :سود فروش=
} تعداد قطعات خروجي از سيستم * ) قيمت فروش قطعه * زماني كه قطعه در سيستم است  -هزينه حضور قطعه
در سيستم در واحد زمان ( {
براي مقايسه اين سيستم با سيستم فشاري نيازي به وجود بافرهاي محدود در سيستم نيست بنابراين بافرها را
كه تعداد در صف تعريف كرده بوديم آزاد كرده و بينهايت قرار داديم و ماژولهاي  holdو  decideي را كه مرتبط با
گرفتن سيگنال براي آزاد كردن منابع بود از سيستم خارج كرديم .براي قابل مقايسه بودن دو سيستم زمانهاي فرايند
و هزينهها و موارد مرتيط را در دو سيستم يكسان تعريف كرديم.

٧

 -٤شبيه سازي و تجزيه تحليل دادهها
با توجه به اينكه پايه مقايسات بر اساس سيستم كششي است ابتدا به تعيين تكرارهاي مدل براي اين سيستم
پرداختيم .براي اين كار ابتدا سيستم را براي  ٢٠تكرار اجرا كرده و دو معيار ارزيابي زمان انتظار ١و كار در جريان
ساخت٢را مورد بررسي قرار داديم .و مقدار اين نتايج را براي  ٢٠تكرار ثبت كرده و ميانگين و انحراف استاندارد نتايج
محاسبه شد.كه نتايج به شكل جدول  ١است.
جدول -١نتايج حاصل از اجراي مدل كششي براي  2٠تكرار
waiting
no. replication
WIP
)time(min

58.9137
48.0289
52.5545
55.5182
63.361
55.2005
53.6088
46.2414
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45.3365
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52.2584
49.6284
54.2195
51.8608
5.070019

مقدار  half widthبا استفاده از فرمول
محاسبه  HWبراي مدت زمان انتظار:

206.5
209.36
201.89
226.33
239.29
215.68
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211.25
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12.46203498
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 HW=tα/2,n-1محاسبه شد و نتيجه به صورت زير است:

١waiting time
٢work in process

٨

)(١

=5.832

.
√

HW=2.093

محاسبه 𝑊𝐻براي كار در جريان ساخت:
)(٢

=2.372

.
√

HW=2.093

براي اين دو معيار ارزيابي مقدار hwمطلوب به ترتيب برابر  ٥و  ٢است بنابراين مقدار تعداد تكرار مطلوب با استفاده از
 n٠محاسبه شد.
فرمول = 𝑛
تعداد تكرار مطلوب با توجه مدت زمان انتظار:
)(٣

=27.213≈28

تعداد تكرار مطلوب با توجه به كار در جريان ساخت:
)(٤

=28.151≈29

.

n=20

.

n=20

ماكسيمم مقادير محاسبه شده ) (٢٩براي تعداد تكرار براي انجام محاسبات در هر دو سيستم كششي و فشاري انتخاب

شد .در سيستم كششي دو متغير  batch sizeو  buffer sizeروي كار در جريان ساخت تاثير گذارند ،براي انتخاب
بهترين مقدار براي اين متغيرها با توجه به كمترين كار در جريان ساخت  ١٠ ،سناريو تعريف شد و بهترين جواب براي
كار در جريان ساخت به ازاي  batch sizeو  buffer sizeبه ترتيب برابر ٥و  ٦حاصل شد .با توجه به اينكه در كل
سناريوهاي تعريف شده براي سيستم كششي سه حالت براي مقدار  batch sizeدر نظر گرفته شده بود در سيستم
فشاري نيز چون بافر بي نهايت است فقط سه سناريو براي اين مقادير  batch sizeتعريف شد كه در اين حالت نيز
 batch sizeبرابر  ٥بهترين جواب را داشت .شكل سناريوهاي تعريف شده براي اين دو سيستم در شكل هاي  ٥و ٦
قابل مشاهده است.

٩

شكل .٥سناريوهاي تعريف شده براي سيستم كششي

شكل .٦سناريوهاي تعريف شده براي سيستم فشاري

بنابراين براي  batch sizeبرابر ٥براي هر دو سيستم و  buffer size = 6براي سيستم فشاري و تعداد تكرار برابر ٢٩
جدول نتايج معيارهاي مهم مورد نظر براي مقايسه دو سيستم به صورت جدول  ٢است:
جدول -2نتايج حاصل از اجراي مدل براي دو سيستم كششي و فشاري
Profit
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198240

375000

176760

75

45.1697

117.84

سيستم
فشاري

159026

350000

190974

70

50.9458

136.41

سيستم
كششي

١٠

 -٥نتيجهگيري و پيشنهاد
همانطور كه در جدول مقايسه دو سيستم نيز مشاهده مي شود در سيستم فشاري به دليل اينكه محدوديت بافر وجود
ندارد خروجي بيشتر از سيستم كششي است كه باعث شده در آمد نيز بيشتر باشد و با توجه به اينكه زمان كل در سيستم براي
سيستم فشاري كمتر است هزينه اعمال شده به سيستم نيز كمتر است و در نتيجه سود سيستم فشاري بيشتر است .بنابراين در
اين پروژه با توجه به نحوه تعريف سيستم ها و معيارهاي مورد نظر در ارزيابي كارايي ،سيستم فشاري گزينه بهتري است .البته
اين نتيجه در اين سيستم صادق بوده و در صورت تغيير شرايط اعم از تغيير تعداد ماشين ها در هر ايستگاه ،توالي عمليات
محصوﻻت در هر ايستگاه ،زمان فرآيند و همچنين معيارهاي مورد نظر براي ارزيابي كارايي ،سيستم كششي مي تواند مناسب تر
از فشاري باشد.
مي توان در تحقيقات آتي ،يه جز بحث بافر كه در اين مقاله يحث گرديده است به موضوعاتي مانند سفارشات مشتري و
مشتري مداري نيز توجه نمود و به عنوان ورودي در مدل سازي وارد نمود .همچنين مي توان براي مقايسه دو سيستم ،از ساير
فاكتورهاي ارزيابي مقايسه اي مانند مدت زمان تحويل محصول كه در ادبيات موضوع نيز ذكر شده اند استفاده كرد.
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Comparison between the performance of pull and push systems using
discrete event simulation
Fahimeh tanhaie 1*
Industrial Engineering Department, Faculty of basic science and Engineering, Kosar university of Bojnord

Abstract
This study considers push and pull strategies to control production systems with random
processing times. On the production system, the consumers usually “pull” the products and
pieces of information adequate to their demand in order to satisfy their needs, while
suppliers “push” the required services toward customers. In supply chains, both push and
pull modes usually functions, in order to supply toward customers the demanded products
and services.We define the push and pull systems, and develop a framework to compare
multistage production systems based upon work-in-process (WIP) and throughput (TP)
tradeoff. Finally, the proposed model is simulated in arena software to analyze the model
performance and according to the results obtained from models, the push system proved to
be the suitable method for this problem.
Keywords: job shop, pull system, push system, buffer.
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