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 UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA 

1. Obiectivele lucrării 
Inițierea în utilizarea programului ARENA pentru modelarea sistemelor de producție și 

simularea proceselor ce se desfășoară în cadrul acestora. 
Îmbunătățirea modelului unui sistem de producție, simularea funcționării acestuia și 

efectuarea unor studii privind parametrii de desfășurare ai procesului de producție. 

2. Descrierea sistemului de producţie 
 
Sistem modelat descrie operațiile de prelucrare a unor repere asamblate, inspecția calității 

acestora urmată de recondiționarea unora sau dezmembrarea pentru recuperarea unor 
componente sau reciclarea celor care sunt necorespunzătoare calitativ, după cum se arată în 
figura1.1.  
 

Unitățile care sunt procesate sunt denumite Produs A până la D. Toate produsele sunt 
colectate și sortate într-o unitate separată care nu este prezentată în acest model. Produsul A 
sosește în sistem după o lege de sosire descrisă printr-o distribuție exponențială cu o medie de 
6 minute (timpul va fi exprimat peste tot în minute). Aceste produse sunt transferate după 
sosire în zonele de pregătire pentru inspecție.  Pentru Produsul A, procesul de pregătire pentru 
inspecție este descris de o distribuție triunghiulară definită de TRIA (5, 7, 10). Produsul este 
apoi transferat în zona de inspecție. 

 
Produsele B, C și D urmează un proces similar cu cel al produsului A - dar cu legi diferite 

de sosire și de pregătire pentru inspecție (Prep), după cum se arată în figura 1.1. După 
procesele de pregătire, aceste produse A,B,C,D sunt trimise în zona de inspecție. 

 

 
Figura  1.1: Structura sistemului de producţie. 
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În zona de inspecție se efectuează verificări funcționale ale produselor pentru a 
verifica dacă acestea sunt conforme cu specificațiile. Timpul total de procesare pentru această 
operație depinde de tipul produsului: TRIA (1,2,3) pentru Produsul A, TRIA (2,3,4) pentru 
Produsul B, WEIB (2.5, 5.3) pentru Produsul C, TRIA(6 ,7,8) pentru Produsul D.  

 
După inspecție, 30% din Produse sunt trimise pentru ambalare și expediere, 55% sunt 

trimise pentru dezmembrare și reciclare ulterioară, iar restul de 15% sunt respinse și trimise 
direct pentru reciclare. 

 
În zona de ambalare și expediere, timpii de procesare în această zonă sunt descriși de legi 
triunghiulare de procesare, respectv: TRIA (3,4,5), TRIA (6,7,10), WEIB (8,9,10,5) și TRIA 
(2,8,15) pentru produsele A, B, C și D. La sosirea în această zonă, produsele trebuie să aștepte 
ca un număr corespunzător din același produs să fie disponibil pentru a fi ambalate. Produsele 
sunt livrate în loturi de câte 4 și sunt livrate de două ori pe zi. 

 
În zona de dezmembrare, toate produsele sunt separate în componente individuale, (40%) 
dintre acestea sunt recuperate fiind în stare bună pentru refolosire, iar restul sunt trimise la 
reciclare. Procesul de dezmembrare se face după o lege de servire de tip TRIA (15, 25, 45) și 
este aceeași indiferent de tipul de produs (A,B,C,D). 
 
Vrem să colectăm statisticile, din fiecare zonă, cu privire la utilizarea resurselor, numărul de 
entități aflate în firul de așteptare (queue), timpul de staționare în firul de așteptare și durata 
ciclului (sau timpul total în sistem) pentru produsele livrate, componentele recuperate și 
piesele reciclate.  
 

Vom realiza simularea pentru 900 de minute. 
 

 
 

5. Îmbunătățirea modelului lab03 și crearea modelului lab04 
 
 
Rețineți că obținerea unor rezultate cu modelul de simulare nu este sfârșitul procesului de 
simulare. În mod ideal, următorul pas, presupunând că modelul dvs. a fost verificat cu succes, 
va fi validarea modelului prin compararea rezultatelor cu date similare din sistemul real.  
Chiar dacă sistemul există, este posibil să nu fie posibilă captarea tuturor complexităților 
acestuia în modelul de simulare, prin urmare, există o anumită variație între model și datele 
reale ale sistemului. Un scop idealist în validare este să se asigure că simularea este suficient 
de bună pentru a putea fi utilizată pentru a lua decizii cu privire la sistem. Evident, dificultatea 
validării crește odată cu complexitatea sistemului modelat. Astfel, la modelul prezentat în 
lucrarea lab03, este destul de ușor de validat prin simpla verificare încrucișată cu informațiile 
date în descrierea problemei. 

 
Să presupunem, așadar, că în cadrul acestui proces de validare ați arătat rezultatele de mai 

sus managerului sau clientului dvs. cu toate ipotezele de a rula modelul 24 de ore pe zi și 
numai o singură resursă la fiecare proces fără pauze în decursul celor 24 de ore. Primul 
răspuns al managerului dvs. este că presupunerile dvs. au fost greșite și face câteva sugestii 
pentru îmbunătățirea modelului. 
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Următorul pas va fi așadar să ne îmbunătățim modelul prin efectuarea modificărilor 
necesare pe baza noilor informații primite. Acesta este subiectul pentru următoarea secțiune 
privind îmbunătățirea modelului lab03 și crearea modelului lab04. 
 

Managerul dvs. înțelege că sistemul de fapt operează două schimburi pe zi și propune 
să aibă trei (3) tehnicieni pentru procesul de dezmembrare în timpul primului schimb și 
patru (4) pentru al doilea schimb pentru a vedea impactul asupra firului de așteptare 
pentru acest proces. 

 
Managerul a menționat, de asemenea, că există o problemă de neconcordanță la 

procesul de inspecție. Un echipament de inspecție, cerut de inspector, se defectează 
periodic. Datele istorice privind aceste defecțiuni au demonstrat că timpul mediu de 
bună funcționare- MTBF (timpul între 2 defectări) poate fi modelat de o distribuiție 
exponențială cu o medie de 180 de minute. Timpul de reparare (MTR) poate fi modelat 
cu o distribuție exponențială cu o medie de 10 minute. 

 
În următoarele secțiuni, vom include modificările de mai sus în modelul nou, denumit lab04, 
prin introducerea unor noi concepte Arena. 

 
5.1 Disponibilitatea resurselor 
 
Necesitatea de a modela defectarea și disponibilitatea resurselor necesită o înțelegere a 

conceptelor privind Resource States  și  Schedules din mediul Arena. Vom explica conceptul 
de States în această secțiune și Schedules în secțiunea următoare. 

 
Arena definește automat starea resurselor, Resource States, și anume, liber, ocupat, inactiv 

și defect (Idle, Busy, Inactive and Failed). Astfel, pe parcursul perioadei de simulare, o resursă 
nu poate fi decât într-una din aceste stări (States) . Arena ține evidența timpului în care fiecare 
resursă din sistem se afla în fiecare dintre aceste stări pentru a întocmi și raporta statisticile 
necesare. Se spune că o resursă este în starea Idle dacă nici una dintre unitățile sale nu a fost 
ocupată de nicio entitate. Aceasta înseamnă că resursa este total liberă, fără a face nimic. Pe 
de altă parte, de îndată ce o entitate ocupă resursa, starea sa este schimbată în Busy, pentru că 
nu mai este liberă. Atunci când resursa nu este disponibilă pentru a fi utilizată, de exemplu o 
pauză, Arena va stabili starea sa la Inactive. Acesta este cazul când capacitatea unei resurse 
este redusă la zero (0). În cele din urmă, starea resursei ar fi schimbată în Failed atunci când 
nu este disponibilă din cauza unei defecțiuni. 

 
Atunci când apare un defect, Arena va face ca întreaga resursă să nu fie disponibilă și nici o 
capacitate definită să nu poată fi ocupată de nicio entitate. 

 
a. Planificarea resurselor - Resource schedules 
 
Presupunerea noastră inițială că sistemul funcționează 24 de ore pe zi nu era, în mod 

evident, corectă. Vom începe să implementăm noile modificări schimbând caseta “Hours per 
Day” din dialogul “Run Setup” la 16 ore (Arena vă va solicita ca unele caracteristici legate de 
calendar să aibă 24 de ore pe zi). Ignorați acest lucru) pentru a corespunde celor două 
schimburi de 8 ore într-o zi. De asemenea, vom schimba “Replication Length” la 10 și “Time 
Units”  la zile (Days). 
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Pentru a planifica o resursă înseamnă a defini disponibilitatea acesteia. În Arena, puteți 
începe să definiți disponibilitatea unei resurse fie în modulul Resource sau Schedule. (din bara 
de instrumente Basic Process). 

 
Dacă ați construit modelul de la lucrarea anterioară, deschideți-l acum și faceți clic pe 

modulul Resource din panoul Basic Process. Acest lucru ar trebui să afișeze toate resursele 
din model în vizualizarea foii de calcul, în partea inferioară a ferestrei model.  

 
Vom programa resursa procesului de dezmembrare să aibă o capacitate de 3 pentru primele 

8 ore și o capacitate de 4 pentru ultimele 8 ore. Înainte de aceasta, modificați coloana "Type" 
pentru DisTehnician la "Based on Schedule", introduceți Planificare dezmembrare pentru 
"Schedule Name" și selectați Ignore pentru coloana "Schedule Rule". Imaginea foii de calcul 
tabelar ar trebui să fie ca în figura 1.26 de mai jos. De reținut că, atunci când regula de 
programare este Ignore, capacitatea resursei este scăzută la timpul setat, dar se va finaliza 
activitatea cu entitatea curentă. Rețineți, de asemenea, că acestea nu sunt singurele coloane 
din această vizualizare.  

 

 
Figura 1.26: Resursa DisTehnician bazată pe planificare 
 
Acum trebuie să definim detaliile planificării. Acest lucru se poate face utilizând foaie de 

calcul a editorului de planificare sau utilizând o opțiune de dialog. Vom utiliza a doua 
opțiune.  

 
Selectați modulul Schedule  din panoul Basic Process pentru a vizualiza foaia de calcul 

tabelar Schedule în partea de jos a ecranului. Faceți dublu clic pe vizualizarea foaie de calcul 
pentru a deschide o nouă programare numită Schemă 1 în mod prestabilit. Dați clic în câmpul 
"Name" și selectați Planificare dezmembrare din lista derulantă. Veți avea imaginea 
prezentată în figura 1.27. 

 

 
Figura 1.27: Vizualizarea tabelului modulului Schedule 
 
Faceți clic buton dreapta mouse pe câmpul Durations pentru respectivul rând și pentru a 

afișa macheta de planificare. Figura 1.28 prezintă macheta completată pentru o capacitate de 3 
pentru primele 8 ore și 4 pentru ultimele 8 ore. 
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Figura 1.28: Editorul de planificare pentru postul de dezmembrare 
 
b. Defectarea resurselor- Resource failures 
 
Defectarea resurselor este definită în același mod în care am definit planificarea resurselor. 

Vizualizarea completă a modulului de date pentru resurse este prezentată în figura 1.29. (clic 
pe modulul Resource) 

 

 
Figura 1.29: Vizualizare completă a foii de calcul a resurselor 
 
Vrem să definim defectarea resursei Inspector astfel încât să faceți clic pe câmpul 

corespunzător pentru acea resursă din coloana "Failure" pentru a afișa vizualizarea tabelului 
de defecări. Acesta afișează imaginea din figura 1.30. Introduceți Defect Inspector în câmpul 
“Failure Name” și selectați Wait la " Failure Rule". Alegem Wait, deoarece când apare 
defecțiunea, resursa va finaliza lucrările asupra entității (sau a produsului) curent înainte de a 
fi scos din funcțiune pentru reparații. 

 

 
Figura 1.30: Vizualizare foaie de calcul pentru defectarea resurselor 
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Parametrii defecțiunii sunt specificați în modulul de date privind defecțiunile Failure Data 

Module. Acest modul se găsește în bara din stânga Advanced Process. Faceți clic pe câmpul 
"Name" și selectați Defect Inspector. Schimbați câmpul "Type" la Time și  precizați la "Up 
Time" și "Down Time"  expresiile EXPO(180) și EXPO(5). Setați ambele unități de timp în 
minute.  

Vederea finală ar trebui să arate ca figura 1.31. 
 

 
Figura 1.31: Foaie de calcul pentru modulele de defectare 
 
 
c. Rezultatele modelului lab04 
 
Dacă ați construit modelul după indicațiile date, atunci faceți click pe butonul "Yes" din 

dialog pentru a deschide raportul. Dacă tipul de raport implicit nu a fost modificat, atunci 
Arena va afișa raportul “Category Overview” (Prezentare generală a categoriilor). 

 Pentru a schimba tipul raportului, reveniți la model, faceți click pe meniul "Run" și 
selectați Setup. Faceți click pe macheta Reports și apoi trageți în jos câmpul “Default Report”  
(Raport implicit). Al doilea din listă (Category Overview) și ultimul (SIMAN Summary 
Report (.out file)) sunt cele pe care le considerăm aici. Raportul sumar este, în mod normal, 
împărțit în diferite categorii (de exemplu, totaluri, variabile cu schimbare discretă, contoare și 
ieșiri), fiecare furnizând un tip specific de statistică. 

 
„Tally Variables" afișează sumele înregistrate în modelul dvs. Statisticile Tally includ 

entitățile procesate, timpii și costurile. 
 
VATime - (Entity Value-Added Time attribute ). Atributul de timp al entități ca valoare 

adăugată. Se stochează timpul total acumulat de entitate în procesare (servire) și întârzierile 
desemnate ca valoare adăugată. Când se înregistrează statisticile entității (de obicei, la 
eliberare), acest atribut este utilizat pentru a determina timpul total acumulat de această 
entitate în procesare.  

 
NVATime- (Entity Non-Value-Added Time attribute). Atribut de timp al entității fără 

valoare adăugată. Aceasta stochează timpul total acumulat în procese și întârzierile desemnate 
ca fără valoare adăugată (Non-Value-Added). Atunci când statisticile entității sunt înregistrate 
(în mod obișnuit pe dispuse), acest atribut este utilizat pentru a determina timpul total de 
adăugare de valoare acumulat de această entitate. 
 
“Discrete-Change Variables” includ orice statistică din model care este ponderată în timp 
(Time-weighted statistics). Statisticile ponderate în funcție de timp "ponderează" valoarea 
variabilei cu timpul total în care a rămas la acea valoare.) În această categorie sunt incluse 
numărul de resurse ocupate, numărul programat și utilizarea acestora, precum și statisticile cu 
numărul de entități din firele de așteptare (Resource Number Busy, Number Scheduled and 
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Utilisation as well as Number in Queue statistics) . Acestea sunt denumite, de asemenea, 
statistici persistente în timp (Time Persistent Statistics). 

 
Secțiunea “Outputs” (Ieșiri) afișează statistici pentru valoarea finală a unei variabile date de 
model. Sunt incluse în această categorie costurile resurselor, costurile totale ale procesului și 
numărul de variabile aflate în proces. 

 
Secțiunea “Counters” (Contoare) afișează statistici pentru orice contoare identificate în 
modelul construit. Numărul de entități care intră și ies din sistem este inclus în această 
categorie. Rețineți că pot exista mai multe sau mai puține categorii de statistici în funcție de 
tipurile definite în modelul dvs. 

 
Coloana "Half Width", afișată în raport, este intervalul de 95% interval de încredere în 

jurul valorii mediei. Acesta este inclus pentru a vă ajuta să determinați gradul de încredere în 
rezultate pentru replicările considerate. Această coloană poate fi fie o valoare (număr real), 
despre care se spune că este "insuficientă" sau "corelată" (“Insufficient” or “Correlated”) 

 
"Insuficient" înseamnă că nu există date suficiente pentru a calcula cu exactitate gradul de 
încredere. Acest lucru se datorează necesității distribuiției eșantioanelor în mod normal 
(distribuție normală). Această ipoteză poate fi încălcată dacă există un număr mic (mai puțin 
de 320) de eșantioane înregistrate în categorie. Rularea simulării pentru o perioadă mai lungă 
de timp ar trebui să corecteze acest lucru. 

 
"Corelat" înseamnă, de asemenea, că datele colectate pentru variabila nu sunt distribuite 

independent. Formula folosită pentru calcul necesită, de asemenea, distribuirea independentă 
a eșantioanelor. Datele care sunt corelate (valoarea unei observații influențează puternic 
valoarea următoarei observații) are ca rezultat calculul unui interval de încredere nevalabil. 
Rularea simulării pentru o perioadă mai lungă de timp ar trebui să corecteze și această 
problemă. 

 
Dacă avem o valoare în categoria Half Width, această valoare poate fi interpretată prin a 
spune că "în 95% din replicări, media raportată este în intervalul mediei eșantionului ± 
jumătate din împrăștiere". Valoarea împrăștierii poate fi redusă prin simularea pentru o 
perioadă mai lungă de timp. 

 
Raportul “Category Overview” are informații mai detaliate decât " Summary Report". 

Aceasta afișează un rezumat al indicatorilor-cheie de performanță și este organizat în 
următoarele secțiuni: Key Performance Indicators, Activity Area, Conveyor, Entity, Process, 
Queue, Resource, Transporters, Station, Tank, ș.a. Statisticile raportate reprezintă un rezumat 
al valorilor pentru toate replicările. 

 
Informațiile afișate în acest raport variază în funcție de numărul de replicări executate și de 

tipul de statistică pe care  se decide să fie colectată. Se poate observa în structura arborelui 
raport că Arena pune la dispoziție statistici numai pentru Entități, Cozi și Resurse. (Entities, 
Queues și Resources).  Acest lucru se datorează faptului că acestea sunt singurele obiecte pe 
care le-am specificat pentru colectarea statisticilor, așa cum se arată în dialogul de configurare 
a execuției (Run>Setup>Project Parameters). Observați, de asemenea, că Arena afișează toate 
categoriile de rapoarte din panoul de raport din bara de proiect. 

 
Pentru a vizualiza orice element din raport, trebuie doar să faceți clic pe elementul din 
Reports Panel sau să selectați elementul din structura arborelui rapoartelor. De exemplu, 



 Utilizarea programului de simulare ARENA 
 

 
 

pentru a vedea statisticile despre Procese din model, se face clic pe elementul " Processes " 
din structura arborescentă. 
 
 
5.2 Enunțul problemelor de rezolvat 
 

5.2.1. Comparați timpului mediu de așteptare, număr de entități și numărul mediu de 
entități în firele de așteptare pentru modelul din lab03 și modelul curent lab04.  

 
Impactul acestor schimbări este destul de evident. În general, toate diferențele pot fi 

atribuite creșterii în lungime de rulare de la 900 minute (în modelul lab03) la 160 ore (adică 
16 ore x 10 zile în modelul lab04). Cu toate acestea, deosebirile în ceea ce privește rezultatele 
proceselor de dezmembrare și inspecție vor fi înțelese ca fiind determinate de creșterea 
capacității la dezmembrare și de modelarea defectărilor la proces de inspecție. 

 
Ne dăm seama că timpul de așteptare în coada de așteptare la procesul de dezmembrare s-a 

redus după ce capacitatea a crescut în modelul lab04. Acest lucru are sens, deoarece acum mai 
multe produse pot fi dezmembrate decât în modelul anterior. Pe de altă parte, timpul de 
așteptare în coada de așteptare la procesul de inspecție a crescut în noul model. Acest lucru 
poate fi, de asemenea, bine explicat prin faptul că resursa inspectorului nu a fost întotdeauna 
disponibilă din cauza unei defectări periodice (pauze). 

 
5.2.2. Introduceți următoarele modificări în modelul Lab04 realizând modelul 

Lab04a. 
- Introduceți timp de mentenanță pentru posturile de procesare A,B,C,D. 
     - Pregătire Produs A - MTBF modelat de o distribuiție triunghiulară 

TRIA(470,480,500) în minute. Timpul de pauză (MTR) poate fi modelat cu o distribuție 
exponențială cu o medie de 20 minute; 

- Pregătire Produs B - MTBF modelat de o distribuiție triunghiulară TRIA(470,480,500) în 
minute. Timpul de pauză (MTR) poate fi modelat cu o distribuție exponențială cu o medie de 
20 minute; 

- Pregătire Produs C - MTBF modelat de o distribuiție triunghiulară TRIA(470,480,500) în 
minute. Timpul de pauză (MTR) poate fi modelat cu o distribuție exponențială cu o medie de 
20 minute; 

- Pregătire Produs D - MTBF modelat de o distribuiție triunghiulară TRIA(470,480,500) în 
minute. Timpul de pauză (MTR) poate fi modelat cu o distribuție exponențială cu o medie de 
20 minute; 

- Ambalare - MTBF modelat de o distribuiție triunghiulară TRIA(470,480,500) în minute. 
Timpul de pauză (MTR) poate fi modelat cu o distribuție exponențială cu o medie de 20 
minute; 

- Dezmembrare - MTBF modelat de o distribuiție triunghiulară TRIA(470,480,500) în 
minute. Timpul de pauză (MTR) poate fi modelat cu o distribuție exponențială cu o medie de 
20 minute; 

 
- Comparați rezultatele obținute din modelele Lab03, Lab04, Lab04a, salavate în 

format pdf. 
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