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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. 
Construirea în cadrul programului a 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 4 schimburi consecutive de 8 ore, sau 1.920 de 
minute. 
 
 

6. Îmbunătățirea modelului lab04a și crearea modelului lab05 
 

6.1 Transferul entităților 
 
Până acum, am construit treptat modelul logistic, încercând să îl facem din ce în ce mai 

realist. Până acum, am presupus că entitățile (sau produsele) din modelul nostru se mișcă de la 
un punct la altul fără întârziere. Când conectați modulele, entitățile dispar dintr-un punct și 
apar la celălalt punct. Evident, acest lucru nu se întâmplă în nici un sistem din lumea reală. 

 
În această secțiune, vom introduce două noi concepte Arena care ne-ar permite să modelam 

transferurile entităților într-un mod mai realist, specificând timpul necesar pentru a transfera 
entitățile de la punct la punct în sistem. După discutarea acestor noi concepte despre Stations 
și Transfers, vom adăuga apoi îmbunătățiri ale modelului lab04a pentru a crea modelul lab05. 

 
Să presupunem, pentru început, că toate entitățile au 5 minute pentru a se deplasa 

între diverse procese, indiferent de distanțele dintre posturile de lucru. 
 
 
 
 
6.1.1 Stații - Stations 
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Stațiile din Arena corespund locațiilor fizice sau logice dintr-un sistem în care are loc 

procesarea. Astfel, în exemplul nostru actual, toate locațiile de procesare, inspecție, 
dezmembrare și ambalare pot fi denumite posturi - Stations. De asemenea, posturile pot fi 
utilizate pentru a reprezenta locațiile pentru sosirile și plecările produselor, așa cum se va 
vedea în acest exemplu. Fiecare stație dintr-un model are un nume unic care poate fi referit 
din orice punct al modelului ca destinație pentru transferul entităților 

 
Arena oferă un modul special numit Station pentru modelarea acestui concept. Acest modul 
poate fi utilizat pentru a defini o singură stație, dar și un set de stații. În acest exemplu, însă, 
vom prezenta doar aplicația de stație unică. 

 
Rețineți din secțiunea inițială că am împărțit întreaga problemă de modelare în următorii 

pași: 
 
1. Crearea (Create) și sosirea produselor; 
2. Trimiterea produselor spre procesul de pregătire; 
3. Trimiterea produselelor spre procesul de inspecție; 
4. Decizia (Decide) unde merge fiecare produs după inspecție; 
5. Trimiterea (Send) unui procent din produse la Ambalare; 
6. Trimiterea unui alt procent de produse la Dezmembrare; 
7. Trimiterea produselor rămasă la Reciclare; 
8. Eliberarea (Dispose) produselor la expediție după ambalare; 
9. Împărțirea produselor în componente după dezmembrare; 
10. Eliberarea componentele recuperate după dezmembrare; 
11. Eliberarea componentelor după dezmembrare la reciclare.  

 
Am obținut următoarele stații pentru a facilita transferul de entități în modelul nostru: 

 
1. Statie sosire Produs A;  
2. Statie sosire Produs B;   
3. Statie sosire Produs C; 
4. Statie sosire Produs D; 
5. Statie pregătire Produs A;  
6. Statie pregătire Produs B; 
7. Statie pregătire Produs C; 
8. Statie pregătire Produs D; 
9. Statie inspecție;   
10. Statie ambalare;  
11. Statie dezmembrare;  
12. Stație expediție;  
13. Stație recondiționare;  
14. Stație reciclare.  

 
Cu acestea vom putea trimite oricare entitate (sau produs) către sistem la oricare dintre 

posturi, utilizând modulul Route și specificând identificatorul unic (Name) al stației. 
Forma și dialogul pentru Station Module sunt prezentate în figura 1.32 de mai jos. 
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Figura 1.32: Forma și dialogul modulului stației de sosire a Produslui A 
 

 
6.1.2 Rute- Routes 
 
Modulul Route transferă o entitate la o stație specificată sau la următoarea stație din 

secvența logică definită pentru entitate. Astfel, se poate defini un interval de întârziere 
pentru a fi transferată la următoarea stație. 

 
Atunci când o entitate intră în modulul Route, atributul stației (Entity.Station) este 

setat la stația de destinație. Entitatea este apoi trimisă la stația de destinație, utilizând 
timpul de transfer specificat. 

 
Forma și dialogul modulului de traseu sunt prezentate în figura 1.33 de mai jos. Câmpurile 

modulului "Name", "Route Time" și "Units" sunt similare cu cele deja discutate în alte 
module. Când faceți clic pe câmpul " Destination Type", Arena vă oferă o listă descendentă a 
diferitelor modalități de specificare a destinațiilor. În acest exemplu, vom folosi doar opțiunea 
Station și acest lucru necesită să specificăm numele stației de destinație în câmpul " Station 
Name". 
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Figura 1.33: Forma și dialogul modulului Route “Traseu spre Preg A” și a stației de 

destinație „Statie Preg A”. 
 
Rețineți că modulele Station și Route se găsesc în "Advanced Transfer Panel" din 

Arena. Dacă nu aveți acest panou, atașați-l mergând la meniul File>Template panel>Attach, 
atașați și căutați fișierul AdvancedTransfer.tpo 

 
Deschideți modelul lab04a, din lucrarea precedentă și îndepărtați conectorii după fiecare 

dintre modulele de atribuire și adăugați câte un modul Station și un modul Route la fiecare. 
Înainte de a începe definirea posturilor, trebuie să rețineți că adăugarea de posturi și trasee va 
afecta modelul.  
 

Continuați să actualizați modulele de stație și de rută pe care le-ați adăugat la modulele de 
alocare rămase, ca mai sus. Amintiți-vă folosiți literele de produs (B, C și D) în locul lui A 
atunci când actualizați modulele rămase. Când ați terminat cu această parte a modelului, ar 
trebui să arate ca figura 1.34. 

 
Figura 1.34: Stații de sosire a produselor 
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Vom urmări în continuare zonele de pregătire Preg. Vrem să definim fiecare zonă Preg ca 

o stație, deoarece sunt diferite locații fizice. Prin urmare, definim patru stații pentru Preg A 
până la D. Cu toate acestea, deoarece toate produsele vor merge la aceeași stație de inspecție 
după procesele Preg, avem nevoie de un singur modul de traseu pentru a le trimite pe toate.  

    
Pentru început, adăugați câte un modul Station la fiecare proces de produs A până la D și 

un modul traseu Route la stânga modulelor de proces.. Singurele lucruri pe care le vom 
schimba pentru modulul Route pentru inspecție sunt numele și numele stației de destinație. 
Astfel, "Traseu spre Inspectie " și, respectiv, " Pregătire Inspecție".  

 

 

 
 
Această parte a modelului, atunci când este finalizată, ar trebui să arate ca în figura 1.35. 
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Figura 1.35: Stații de pregătire Preg și traseul spre postul de inspecție. 
 
Tot ceea ce am făcut până acum a fost de a împărți modelul nostru în diverse locații și de a 

adăuga module Station pentru a defini locația și module Route pentru a transfera produsul din 
acea locație în alta după ce procesarea a fost terminată. 

 
Astfel, logica rezultată pentru stațiile de ambalare, dezmembrare și reciclare este 

prezentată în figurile 1.36 și 1.37.  
 

 
Figura 1.36: Stația de ambalare și de dezmembrare 
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Figura 1.37: Stații de recuperare și de reciclare 
 
Rezultă că în modelul nostru există doar trei puncte de ieșire. Acestea sunt fie produsele 

trimise spre expediție, trimise pentru recuperare sau reciclare. 
 
 

6.1.3 Enunțul problemei 
a. Comparați timpului mediu de așteptare, număr de entități și numărul mediu de 

entități în firele de așteptare pentru modelul din lab04a și modelul curent lab05; 
 
b. Construiți modelul lab05a modificând timpii de trasfer (route time) între posturi 

astfel: 
 - durata transferului spre Pregătire produs A : 7 minute; 
       - durata transferului spre Pregătire produs B : 8 minute; 

- durata transferului spre Pregătire produs D : 10 minute; 
- durata transferului produselor spre Inspecție : 7 minute; 
- durata transferului produselor spre Expediție : 9 minute. 
 

    c.  Rulați modelul modificat, lab05a și comparați rezultatele, în format pdf, cu cele de 
la modelele lab05 și lab04a. 
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