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Podstawowe warunki udanego projektu symulacyjnego
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W pracy przedstawiono problem projektu symulacyjnego. Omówiono główne jego fazy.
Scharakteryzowano integracj symulacji z zewn trznymi systemami zakładowymi. W oparciu
o zbudowany model rzeczywistego elastycznego systemu wytwarzania przeprowadzono
badania okre laj ce wpływ pewnych czynników na wydajno gniazda. Czynnikami tymi
były pr dko wózka AGV oraz liczba palet w systemie. W celu lepszego zobrazowania
wyników w do wiadczeniach przyj to wytwarzanie jednego typu elementów.
1. WPROWADZENIE
Układy modelowe s cz sto wykorzystywane do rozwi zywania ró nych problemów
pojawiaj cych si w przedsi biorstwach przemysłu maszynowego. Przy projektowaniu i
analizie ESP cz sto powstaje du a liczba wariantów mo liwych rozwi za . Zło ono ich
uniemo liwia cz sto wybór wła ciwego rozwi zania ze wzgl du na przyj te kryterium.
Przydatn staje si wówczas metoda modelowania i symulacji. Charakterystyczn cech
eksperymentów symulacyjnych jest cało ciowe rozpatrywanie konfiguracji systemu
produkcyjnego, tj. analizowanie nie tylko przepustowo ci samego ESP, ale równie wpływu
na pozostałych zasobów, takich jak np. buforów mi dzyoperacyjnych czy systemu
transportowego. Musimy mie na uwadze, e symulacja to nie tylko budowanie modelu, czy
eksperymenty z modelem, jak to jest cz sto przedstawiane [1, 2]. Wła ciwe zastosowanie tej
techniki wymaga podej cia do projektu według nast puj cych głównych faz, takich jak:
modelowanie koncepcyjne i przygotowanie, modelowanie i eksperymentowanie oraz ocena.
2. GŁÓWNE FAZY PROJEKTU SYMULACYJNEGO
Pierwszym warunkiem udanego projektu symulacyjnego jest zastosowanie go w
odpowiednim czasie. Modele cz sto u ywane s "zbyt pó no" w stosunku do "pomiarów
wyj ciowych parametrów produkcji", kiedy mamy ograniczone mo liwo ci wpływu na
ko cowe rozwi zania i poziom inwestycji. Najbardziej efektywnym momentem do
stosowania symulacji s pierwsze fazy projektowania.
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Rys. 1. Integracja symulacji z zewn trznymi systemami zakładowymi

W fazie modelowania koncepcyjnego musz zosta rozwi zywane nast puj ce zadania:
analiza sytuacji (wielko produkcji, identyfikacja w skich gardeł, opisu powi za w
produkcji, itd.), cele projektu, wymagania i dost pne zasoby dla projektu (harmonogram,
koszty, zasoby ludzkie, wiedza i do wiadczenie, narz dzia do symulacji itd.), definicja
zakresu i poziomu szczegółowo ci symulowanego modelu (jakie elementy powinny by
uwzgl dnione w modelu?), dost pno danych wej ciowych i do wiadczalne okre lenie
struktury.
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Bardzo wa ne jest opracowanie modelu na odpowiednim poziomie szczegółowo ci
symulowanego modelu. Wielu projektantów modeli, wspomaganych przez pot ne narz dzia
do tworzenia symulacji, ma tendencj modelowania wszystkiego nie zwa aj c na cele
projektu.
Bardzo istotna jest ilo , jako i forma danych wej ciowych. Projekt symulacji jest tak
dobry jak jego przygotowanie. Dane wej ciowe musz by dost pne w odpowiedniej ilo ci,
jako ci (dokładno , sposób reprezentacji danych) i formie (np. automatyczny import do
modelu) [3]. Osi gni ciem ostatnich lat jest integracja symulacji z zewn trznymi systemami
informacyjnymi - planowanie procesu, CAD, marketing, proces zamawiania, planowanie
produkcji i kontrola, gromadzenie danych na poziomie warsztatu, itd. (rys. 1).
Staranny wybór narz dzia do tworzenia symulacji w zale no ci od jego zdolno ci,
mo liwo ci modelowania, elastyczno ci, wydajno ci i innych cech, mo e znacz co wpływa
na jako symulacji i jej kosztów.
Kolejnym krokiem przy tworzeniu obiektu symulacyjnego jest zatwierdzanie modelu
wynikowego. Głównym celem fazy zatwierdzania jest zadecydowanie czy dany model dobrze
odzwierciedla działanie rzeczywistego systemu.
Po utworzeniu modelu nale y zaplanowa eksperyment symulacyjny. Symulacja to nie
tylko losowe eksperymentowanie z modelem poprzez u ywanie metody "prób i bł dów". Do
przygotowania eksperymentu symulacji konieczne jest posiadanie du ego do wiadczenia i
wiedzy na temat teorii statystyki.
Po zako czeniu bada symulacyjnych bardzo istotne jest wła ciwe przedstawianie i
interpretacja wyników symulacji.
3. BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW SYSTEMU NA JEGO WYDAJNO
W jednym z zakładów przemysłowych przy tworzeniu ESP pojawił si problem doboru
optymalnej liczby palet transportowych jak i doboru pr dko ci wózka transportowego. Model
systemu produkcyjnego pokazano na rys. 2. Zawiera
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Przedmiot z palety jest pobierany przez robota
zainstalowanego na wózku AGV i dostarczany do magazynu wyj ciowego 23. Puste palety s
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dostarczane przeno nikami do magazynu mi dzyoperacyjnego 21. Ilo palet w systemie i
pr dko wózka AGV ma bezpo redni wpływ na jego wydajno . Parametry te mo emy
wyznaczy badaj c model.
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Rys.3. Wpływ ilo ci palet w ESP na jego
wydajno
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Rys. 4. Wpływ pr dko ci przeno nika na
wydajno ESP

Na rys. 3 pokazano zale no pomi dzy ilo ci palet w systemie a jego wydajno ci . Na
rys. 4 przedstawiono zale no pomi dzy pr dko ci przeno nika (element 24) a wydajno ci
systemu dla ilo ci palet 10. Wida znacz cy wpływ tych parametrów na wydajno systemu.
4. PODSUMOWANIE
Narz dzia modelowania i symulacji s coraz cz ciej wykorzystywane w zarówno procesie
produkcyjnym jak i dydaktycznym. W dzisiejszych przedsi biorstwach jest wiele problemów,
które nale y rozwi za . Szeroka dost pno
narz dzi do tworzenia symulacji i pot nych
komputerów tworzy stosowne warunki dla rozległego stosowania metod symulacji w
przemy le. Dyrektorzy przedsi biorstw cz sto zadaj złe pytanie: "czy mo emy pozwoli
sobie na stosowanie technik symulacyjnych w naszym przedsi biorstwie?" Poprawnie
sformułowane pytanie powinno brzmie : "jak długo mo emy jeszcze ignorowa t
technologi i podejmowa bł dne decyzje?". Decyduj cym czynnikiem o efektywno ci
stosowania symulacji jest jej twórca. Musi on zna te metod , narz dzie do tworzenia
symulacji, podstawow wiedz teoretyczn oraz musi obiektywnie oceni wymagania i koszty
projektu symulacji, a tak e oczekiwane zyski korzystania z tej techniki.
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