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 Modelarea unui sistem flexibil de prelucrare  
în mediul ARENA 

 
1. Descrierea sistemului flexibil de prelucrare 

 
În figura 1.33. se prezintă structura unui sistem flexibil de prelucrare pentru precesarea 

unor piese prismatice, alcătuit din 4 celule de prelucrare. Celulele 1, 2 și 4, au în componență 
câte o singură mașină-unealtă (centru de prelucrare) iar celula 3 are două mașini-unealte. 
Mașinile-unelte din celula 3 nu sunt de aceeași productivitate. Una este mai nouă și poate să 
prelucreze piesele într-un timp egal cu 80 % din timpul celeilalte mașini mai vechi. În sistem sunt 
procesate trei tipuri de piese, fiecare având un traseu tehnologic propriu, cu faze tehnologice de 
durate diferite. 

Toate duratele de prelucrare, prezentate în tabelul 1.12, sunt modelate prin distribuții 
triunghiulare. 

 
Timpul fazei tehnologice realizate pe celula 3 este pentru mașina-unealtă de productivitate 

mai mică. 

 
Intervalul de timp dintre sosirile diferitelor tipuri de piese poate fi modelat printr-o 

distribuție exponențială cu media egală cu 13 minute. Prima piesă ajunge în sistem la ora 0. 
Procentual, sosirile au următoarele repartiții: 26 % din tipul 1 de piese; 48% din tipul 2 și 
26% din tipul 3 de piese.  

 

 
 

Fig. 1.33. Structura sistemului flexibil de fabricație pentru prelucrarea unor 
piese prismatice 

 

Tabelul 1.12.Traseul tehnologic și legile statistice  
pentru timpul pe faze tehnologice [min]  

 
Tip 

piesă Celula / timp Celula / timp Celula / timp Celula / timp Celula / timp 

1 1 
TRIA(6, 8, 10) 

2 
TRIA(5, 8, 10) 

3 
TRIA(15, 20, 25 

4 
TRIA(8, 12, 16) 

 

2 1 
TRIA(11, 13, 15) 

2 
TRIA(4, 6, 8) 

4 
TRIA(15, 18, 21) 

2 
TRIA(6, 9, 12) 

3 
TRIA(27, 33, 39) 

3 2 
TRIA(7, 9, 11) 

1 
TRIA(7, 10, 13) 

3 
TRIA(18, 23, 28) 
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Toate piesele semifabricat intră prin partea stângă a sistemului, sunt livrate prin partea 

dreaptă și în interiorul sistemului se deplasează numai în sensul acelor de ceasornic.  
 
Pentru început, considerăm că timpul de deplasare între oricare 2 celule este de 2 

minute, indiferent de distanța între posturile de lucru (celule) ( variabila Timp Transfer). 
 

Scopul studiului este de a studia statisticile referitoare la: 
 
 - Gradul de utilizare al resurselor; 
- Numărul de entități din firul de așteptare al fiecărei celule și timpul de așteptare la 

coadă; 
 - Timpul ciclului de prelucrare pentru fiecare tip de piesă.  
 
Ne propunem, inițial, o simulare pe durata de 32 de ore. 
 

1.1. Introducerea unor noi concepte 
Există mai multe caracteristici ale acestei probleme care necesită concepte noi din mediul Arena. 
Prima caracteristică este că există trei tipuri de piese care urmează diferite trasee tehnologice 
(process plans) prin sistem. În modelele construite anterioar, s-au trimis pur și simplu toate 
entitățile prin aceeași secvență de stații de lucru. Pentru sistemul modelat în această lucrare, avem 
nevoie de un plan de proces cu o posibilitatea automată de rutare, funcție de tipul de piesă. 
 
Cea de-a doua caracteristică este că cele două mașini-unelte din celula 3 nu sunt identice - 
mașina mai nouă poate procesa piesele mai repede decât vechea mașină. Trebuie, așadar, să 
putem face distincția între aceste două mașini. 
 
A treia caracteristică este natura fluxului de entități prin sistem. În modelele noastre anterioare, 
fluxul entităților prin sistem a fost realizat utilizând opțiunea de conectare directă (Connect) sau 
prin intermediul modului Route. Când se utilizează opțiunea Connect, o entitate este trimisă 
imediat la următorul modul, în funcție de conexiune, fără timp în transfer. Dacă am folosi opțiunea 
Connect în acest nou model, ar trebui să includem un număr de module Decide pentru a direcționa 
piesele către următoarea stație de destinație, în secvența urmată de modulele Route atât pentru a 
modela timpul de transfer de două minute, cât și pentru a permite  o animație a mișcărilor pieselor. 
Există un concept Arena, Sequences, care permite modelarea ușoară a fluxului de entități prin 
sistem, permițând în același timp precizarea unui timp de transfer al piesei și animația sa. 
 

1.1.1. Planificarea automată a proceselor 
Majoritatea sistemelor de prelucrare se pot caracteriza prin traseele tehnologice care pot fi 

realizate în interiorul acestora și care constau în definirea operațiilor tehnologice sau fazelor pe 
care le suferă fiecare tip de piesă care intră în sistem înainte de a fi realizată piesa finită livrată în 
exteriorul sistemului. 

 
Arena poate trimite automat entități printr-un sistem în funcție de o secvență predefinită, 

sequence, a traseului fiecărei piese. Modulul Sequence, din panoul Advanced Transfer, ne 
permite să definim o listă a succesiunii posturilor de lucru, care poate include atribuiri de atribute 
sau variabile la fiecare stație. Pentru a direcționa o entitate să urmeze acest model de accesare a 
stațiilor, atribuim o secvența entității (folosind un atribut secvență încorporată- descrisă în 
continuare) și folosind opțiunea " By Sequence" în modulul Route când transferăm entitatea la 
urmatoarea destinatie. 

 
În timp ce entitatea se deplasează de-a lungul traseului tehnologic (secvenței predefinite), 

Arena va efectua monitorizarea necesară pentru a urmări unde este entitatea și unde va merge în 
continuare. Acest lucru se realizează prin utilizarea a trei atribute speciale, definite automat: 
Entity.Station (sau M), Entity.Sequence (sau NS) și Entity.JobStep (sau IS). Fiecare entitate are 
aceste trei atribute, valorile implicite pentru entitățile nou create fiind 0 pentru fiecare. Atributul 
Entity.Station conține locația curentă a postului pentru entitatea sau stația la care entitatea este în 
prezent transferată. Atributul Entity.Sequence conține secvența pe care o va urma entitatea, dacă 
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există. Atributul Entity.Jobstep specifică poziția entității în cadrul secvenței, astfel încât începe în 
mod normal la 0 și apoi este incrementat cu 1 după ce entitatea se mută la fiecare nouă stație din 
secvența.  
       De obicei, o entitate va urma o secvență până la finalizare și va ieși din model. Totuși, aceasta 
nu este obligatoriu. Atributul Entity.Jobstep este incrementat numai atunci când entitatea este 
transferată utilizând opțiunea By Sequence. Se poate suspenda temporar transferul conform 
secvenței, transferând entitatea direct la altă stație, apoi reintroducând secvența. Acest lucru ar 
putea fi util dacă unele piese necesită a fi refăcute la un moment dat în proces. După finalizarea 
procesului de reprocesare, entitatea ar putea fi reintrodusă în secvența normală. 

Pentru sistem nostru de producție, vom folosi modulul Sequence pentru a controla fluxul 
de piese prin sistem și caracteristica opțională de atribuire din modulul de date Sequence pentru a 
introduce atribute pentru timpii tehnologici ai fiecărei piese, cu excepția Celulei 1. Pentru aceasta, 
vom folosi o expresie pentru a defini timpul de proces pentru Celula 1, Timpul de transfer al piesei 
și factorul de 80% pentru timpul necesar noului echipament din Celula 3, exploatând conceptul de 
variabilă.  

În acest model, vom folosi modulul Set, combinat cu un index definit de utilizator, pentru a 
ne asigura că asociem secvența și pictograma corectă pentru fiecare tip de piesă. 
 

1.2. Construcția modelului 
1.2.1. Definirea modulelor de date 

Vom începe cu plasarea modulului de secvențe, „Sequence” din bara cu elemente 
Advanced Transfer. Faceți dublu clic pentru a adăuga un rând nou și introduceți numele primei 
secvențe, Piesa 1 Traseu Th. 

După introducerea numelui se va continua cu introducerea fazelor procesului pentru 
respectiva secvență. De exemplu pentru traseul tehnologic al piesei 1, denumit Piesa 1 Traseu Th 
este necesar să introducem următoarele faze (steps) tehnologice: Celula 1, Celula 2, Celula 3, 
Celula 4 și Ieșire Sistem (conform tab.1.12). Cea mai frecventă eroare la introducerea unei 
secvențe este uitarea introducerii ultimei faze, Ieșire Sistem, care este alocată pentru ieșirea 
entităților (pieselor prelucrate) din sistem. 

După ce se denumește secvența (traseul tehnologic), trebuie să se introducă fazele 
tehnologice ale acesteia (Steps) iar pentru fiecare dintre aceste faze să se aloce, ca atribut, 
valoarea distribuției timpului de prelucrare pentru Celula 2, 3 și 4. 

Pentru timpul de prelucrare în Celula 1 vom defini, mai târziu, o expresie pentru care este 
necesară o alocare a unui atribut. 

 
Figura 1.34a arată procedura de introducere pentru secvența Piesa 1 Traseu_Th, faza 

Celula 2  și alocarea timpului acestei faze. 
 
 

 
Name Piesa 1 Traseu_Th 
Steps 
      Station Name 
      Step Name 

 
Celula 2 
Piesa 1 Pas 2 

Assignments 
      Assignment Type 
            Attribute Name 
      Value 

 
Attribute 
Timp Proces 
TRIA(5,8,10) 

Figura 1.34a Modulul de definire a datelor în modulul Sequence 
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Piesa 3 Pas 1    
Piesa 3 Pas 2   
Piesa 3 Pas 3  
Piesa 3 Pas 4  
  

Figura 1.34c. Secvența Piesa 3 Traseu_Th și alocarea timpilor tehnologici. 
 

În continuare vom defini expresia pentru timpii de prelucrare pe Celula 1 ai diferitelor tipuri 
de piese. Modulul „Expression” face parte din modulele standard ale barei laterale Advanced 
Process. Expresia pe care dorim să o definim o vom denumi Celula 1 Timpi, și va conține 
distribuțiile timpilor de prelucrare pentru cele trei tipuri de piese. Am fi putut utiliza, la fel de ușor, 
modulul precedent Sequence, dar am ales să folosim o astfel de abordare astfel încât să puteți 
vedea mai multe modalități diferite de a aloca timpii de procesare.  Pentru că avem trei tipuri de 
piese care utilizează Celula 1 vom avea nevoie de o expresie matricială cu trei linii, câte una 
pentru fiecare tip de piesă. Figura 1.35. prezintă secvențele de completare pentru acest modul. 
 
 

 

 

 

 
 
Piesa 2 Pas 1    
Piesa 2 Pas 2    
Piesa 2 Pas 3    
Piesa 2 Pas 4  
Piesa 2 Pas 5  
Piesa 2 Pas 6    

Figura 1.34b. Secvența Piesa 2 Traseu_Th și alocarea timpilor tehnologici. 
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Expression 
      Name 
      Rows 

 
 
Celula 1 Timpi 
3 

Expression Values 
      Expresion Values 
      Expresion Values 
      Expresion Values 
             

 
TRIA(6,8,10) 
TRIA(11,13,15) 
TRIA(7,10,13) 

 

Figura 1.35 Expresia timpilor de prelucrare pentru Celula 1 
 

 
 
În pasul următor, vom folosi modulul Variable din panoul Basic Process pentru a defini factorul 
productivității mașinii-unelte noi din Celula 3 și timpul de transfer. Înainte de definirea variabilei 
factorului de productivitate, vom face următoarea observație și presupunere. Timpii de procesare 
parțială pentru Celula 3, introduse în modulul de date Sequence, sunt pentru vechea mașină. Vom 
presupune că noua mașină va fi etichetată ca 1, iar vechea mașină va fi etichetată ca 2. Astfel, 
valoarea factorului de productivitate este 0,8 (pentru noua mașină), iar a doua valoare a acestui 
factor este 1,0 (pentru vechea mașină).  
 
Valoarea pentru timpul de transfer între mașini este 2 min, așa cum s-a convenit, și va fi alocată 
unei variabile numite Timp transfer. Această alocare ne va permite eventuala schimbare într-un 
singur loc. Dacă dorim să schimbăm această constantă de timp cu o distribuție va trebui să 
utilizăm o expresie în locul unei variabile. Figura 1.36. prezintă secvențele de completare pentru 
modulul variabilelor. 

 
Modulul pentru definirea seturilor, Set, din panoul lateral Basic Process  ne permite să 

formăm grupuri de resurse, fire de așteptare, locuri de depozitare, stații, contoare, pictograme, etc. 
Vom utiliza acest modul, în primul rând, pentru a forma setul de resurse al Celulei 3 așa cum este 
prezentat în figura 1.37. 

Setul Pictograme Piese contine trei membri: Picture.Piesa1, Picture.Piesa2 și Picture. 
Piesa3. În cele din urmă, setul de entități, Tip entitati, conține trei membri: Piesa 1, Piesa 2 și 
Piesa 3. 

 

 
 
Variable 
      Name 
      Rows 

 
 
Factor 
2 

Initial Values 
      Initial Values 
      Initial Values 

 
0.8 
1.0 

Variable 
      Name 

 
Timp Transfer 

Initial Values 
      Initial Values 

 
2 

 
Figura 1.36 Definirea variabilelor pentru productivitate și timp de transfer 
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Pentru definirea setului pentru traseele tehnologice (Sequence) vom utiliza modulul  

Advanced Set din panoul lateral Advanced Process. Acest modul listează trei tipuri: Queue, 
Storage, and Other  (Fir de așteptare, Depozitare și Altele). Tipul Other este o opțiune care vă 
permite să formați seturi obiecte diferite similare. Vom folosi această opțiune pentru a defini setul 
nostru numit Trasee_Th, care conține trei membri: Piesa 1 Traseu_Th, Piesa 2 Traseu_Th și 
Piesa 3 Traseu_Th (figura 1.38). 

 

 
Înainte de a începe introducerea modulelor logice, deschideți caseta de dialog Run> Setup 

și setați lungimea de replicare la 32 de ore, 16 ore pe zi, iar unitățile de timp de bază ca fiind 
minute (figura 1.39). Completați sub-macheta de la Project Parameters cu denumirea proiectului și 
numele d-vs. 

 

 

          
 
Resource 

 
 

Resources Sets 
      Name 

 
Celula 3 Masini 

Members 
      Resource 
      Resource 

 
M_noua 
M_veche 

 
Figura 1.37 Definirea setului de resurse pentru Celula 3,  

pentru pictograme și tipuri de entităși 
 

 
Advanced Set  
      Name Trasee_Th 
      Set Type Other 
Members 
      Object 
      Object 
      Object 

 
Piesa 1 Traseu_Th 
Piesa 2 Traseu_Th 
Piesa 3 Traseu_Th 

Figura 1.38 Definirea setului pentru traseele tehnologice 
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De asemenea, selectați Edit> Entity Pictures pentru a deschide fereastra Entity Picture 
Placement, unde vom crea trei imagini diferite - Picture.Piesa1, Picture.Piesa2 și Picture.Piesa3. 
În exemplul nostru, am copiat bile albastre, roșii și verzi; le-a redenumit; și au plasat un obiect text 
1, 2 și, respectiv, 3 pentru a desemna cele trei tipuri de piese diferite (figura. 1.39b.)  

 

   
Figura 1.39a. Configurare parametri de rulare       Figura 1.39b. Configurare pictograme piese 
 
 

Având definite toate modulele de introducere a datelor putem trece la următoarea fază de 
construcție a modelului constând în plasarea și completarea modulelor principale ale sistemului și 
în definirea caracteristicilor logice ale sistemului. 

 

1.2.2. Module logice 
Cu ajutorul modulelor logice vom reprezenta sosirile pieselor semifabricat, celulele de 

prelucrare și modulele de plecare a pieselor finite din sistem. Sosirile pieselor semifabricat vor fi 
modelate utilizând cele patru module prezentate în figura 1.40. Modulul Create utilizează o 
distribuție Random (Expo) cu o medie de 13 minute pentru a genera piesele care sosesc. 

 

 
Figura 1.40. Modulul Create pentru sosirea semifabricatelor pentru piesele 1,2,3 

 
În acest moment, nu am asociat încă o secvență cu fiecare entitate care sosește. Facem 

această asociere în modulul atribuire, Assign, după cum se arată în figura 1.41. Aceste atribute au 
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două scopuri: determină tipul de piesă-semifabricat care a sosit și definirea unui index, Index 
Piese, pentru seturile, definite anterior, care ne permite să asociem secvența specifică, tipul 
entității și pictograma corespunzătoare cu fiecare sosire. (Atenție la ordinea de definire!) 

 

 
 

 

Mai întâi, creăm indexul pieselor, sau tipul piesei, folosind o distribuție discretă. Distribuția 
discretă ne permite să generăm anumite valori cu probabilități date. În exemplul nostru, aceste 
valori sunt numerele întregi 1, 2 și 3 cu probabilități 26%, 48% și, respectiv, 26%. Vom introduce 
aceste valori sub formă de perechi: probabilitatea cumulată și valoarea. Probabilitatea cumulată 
pentru ultima valoare (în cazul nostru 3) trebuie să fie 1, 0 (evenimentul sigur). În general, valorile 
nu trebuie să fie întregi, ci pot lua orice valori, inclusiv numere negative.  

 
ATENȚIE! Atributul Index Piese trebuie să fie obligatoriu pe prima poziție la  macheta 

de atribuire deoarece celelalte atribute sunt funcții de Index Piese (figura 1.41) 
 
Valorile indexului de piese 1, 2 și 3 ne permit nu numai să ne referim la tipul piesei, ci, în 

acest caz, ne permite și să indexăm în seturile definite anterior, astfel încât un anumit traseu 
tehnologic să fie asociat cu fiecare tip de piesă. Pentru a face acest lucru, atribuim automat 
secvența corespunzătoare atributului Automatic Entity.Sequence, utilizând atributul Index Piese ca 
un index în setul Trasee_Th (Trasee_Th (Index Piese)). 

Înainte de a termina introducerea datelor, trebuie să asociem câte o pictogramă pentru 
fiecare tip de piesă sosită. Vom utiliza setul Pictograme Piese ca o variabilă vectorială indexată cu 
ajutorul atributului Index Piese. 

 
 
Nume 

 
Atribuire tip piese si secvente 

Assignements 
         Type 
         Attribute Name 
         New Value 
         Type 
         Attribute Name 
         New Value 
        Type 
         Attribute Name 
         New Value 
         Type 
         Attribute Name 
         New Value 
 

 
Attribute 
Index Piese 
DISC(0.26,1,0.74,2,1.0,3) 
Attribute 
Entity.Sequence 
Trasee_Th(Index Piese) 
Attribute 
Entity.Type 
Tip entitati 
Attribute 
Entity.Picture 
Pictograme Piese(Index Piese) 

 

Figura 1.41 Alocarea distribuției discrete pentru tipul de piese, a traseelor 
tehnologice și pictogramelor pentru tipurile de piese 
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În acest caz, modulul completat Assign determină tipul piesei și apoi atribuie secvența 
corespunzătoare, tipul entității și pictograma corespunzătoare. Rețineți că a fost esențial să definim 
mai întâi Index Piese, deoarece valoarea indexului este utilizată în atribuirile ulterioare.  
 

În concluzie, modulele de sosiri și de alocare astfel completate vor crea piesele 
semifabricat, va determina tipul de semifabricat, va aloca pentru fiecare un traseu tehnologic 
specific (sequence) și o pictogramă specifică și, în mod automat, va plasa semifabricatul la 
următoarea stație din secvența proprie. 

Vom realiza trimiterea pieselor, conform secvenței proprii, cu modulul Route din panoul 
lateral stânga Advanced Transfer. Înainte de a face acest lucru, trebuie să precizăm mediului 
Arena unde este locația curentă a entității. Dacă ați construit model, este posibil să fi observat 
atributul numit Entity.Station în lista derulantă din modulul Assign pe care tocmai l-ați completat. 
Pentru a preciza locația curentă a entității folosim un modul Station, așa cum este descris în 
continuare. 

Modelul nostru finalizat va avea șase stații: Lansare Ordine, Celula 1, Celula 2, Celula 3, 
Celula 4 și Exit System. Ultimele cinci posturi au fost definite când am completat informațiile 
pentru secvențe. Prima stație, Lansare Ordine, va fi definită când trimitem entitatea printr-un 
modul Station (din panoul Advanced Transfer), care va defini postul și va spune mediului Arena că 
entitatea curentă se află în acea locație. Modulul Stație completat este afișat în figura 1.42. 

 

 
Name 
 

Statie Lansare Ordine 

Station Type Station 
Station Name Lansare Ordine 

Figura 1.42 Modelul  Statie Lansare Ordine 
 

În sfârșit, putem să trimitem piesa-semifabricat la prima stație din secvența sa cu ajutorul 
modulului Route (din panoul Advanced Transfer). Modulul Route transferă o entitate la o stația 
specificată sau la următoarea stație din secvența de vizitare definită pentru entitate, conform 
traseului tehnologic definit în temă. Acum, este posibil să se definească timpul de transferare către 
următoarea stație, Timp Transfer. (figura 1.43). Am selectat opțiunea By Sequence ca tip de 
destinație. După ce au fost create, Arena va direcționa entitățile care sosesc în funcție de 
secvențele definite și atașate la entități,. 
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Name  Start Trasee_Th 
Route Time 
    Units 

Timp Transfer 
    Minutes 

Destination Type By Sequence 
Figura 1.43 Modelul Route – Start Trasee_Th 

 
Acum, trebuie să dezvoltăm logica pentru cele patru celule.  

Logica pentru toate cele patru celule este în esență aceeași. O piesă ajunge în celula (la o stație), 
se așează în firul de așteptare al unei mașini-unelte cu CNC, este prelucrată pe mașină 
(procesată) și este trimisă la următorul pas din secvența piesei. Toate cele patru celule pot fi 
modelate cu ușurință folosind secvența de module Station - Process – Route, prezentată în 
figura 1.44, pentru Celula 1. 

 
Figura 1.44. Modulele logice pentru Celula 1 
 
Modulul Station furnizează locația la care poate fi trimisă o piesă. În modelul nostru, folosim 

trasee tehnologice (secvențe) pentru toate transferurile de piese, astfel încât piesa transferată va 
obține următoarea locație din secvența sa. Intrările pentru modulul Station pentru Celula 1 sunt 
afișate în figura 1.45. 

 
Name  Statia Celula 1 
Station Type Station 
Station Name Celula 1 

Figura 1.45 Modelul Station – Celula 1 
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O piesă care ajunge la stația Celula 1 este trimisă la următorul modul Process (folosind o 
conexiune directă). Pentu timpii de prelucrare în Celula 1, s-au introdus relațiile predefinită anterior 
în Expression, Celula 1 Timpi utilizând atributul Index Piese pentru a face referire la timpul 
corespunzător de prelucrare al piesei. Această relație generează o valoare (eșantion) a legii de 
servire de distribuția triunghiulară, cu parametrii pe care i-am definit anterior în temă. Completarea 
modulului Process, pentru Celula 1 este prezentată în figura 1.46. 

 
Name  Celula 1 Prelucrare 
Action Seize Delay Release 
Resources 
     Type 
     Resource Name 
     Quantity 

 
Resource 
MU Celula 1 
1 

Delay Type 
Unites 
Expression 

Expression 
Minutes 
Celula 1 Timpi(Index Piese) 
 

Figura 1.46 Modelul Process – Celula 1 Prelucrare 
 

După finalizarea procesării la Celula 1, entitatea este îndreptată către modulul Route, 
descris în figura 1.47, unde este direcționată către următoarea etapă a secvenței piesei.  
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Name  Traseu de la Celula 1 
Route Time 
    Units 

Timp Transfer 
    Minutes 

Destination Type By Sequence 
Figura 1.47 Modelul Route – Traseu de la Celula 1 

 
 

Cele trei celule rămase de configurat sunt foarte asemănătoare cu Celula 1, deci vom trece 
peste detaliile configurării acestora. Pentru a crea logica modelului, vom copia cele trei module ale 
Celulei 1 de trei ori și apoi vom edita datele necesare.  

 
Pentru fiecare din modulele Station și Route, vom schimba pur și simplu toate 

aparițiile “celula 1” cu celula 2, celula 3 sau celula 4. Vom face aceleași editări pentru cele 
trei module suplimentare de Process și vom modifica expresia de întârziere pentru celulele 
2 și 4 cu atributul Timp Proces. De reținut că, în modulul Sequence am definit timpii de 
procesare parțială pentru celulele 2, 3 și 4 atribuindu-le atributului Timp Proces. Când piesa 
va fi direcționată spre una dintre celule, Arena va aloca automat această valoare pentru a 
putea fi utilizată în modul. 

Exemplu pentru Celula 2 Prelucrare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trebuie să remarcăm faptul că am folosit, într-o anumită măsură în mod arbitrar, o relație 

(Expression) pentru timpii de procesare ai celulei 1 și atribuiri în Sequence pentru celelalte celule. 
Am folosit această abordare pentru a ilustra că există mai multe modalități diferite de a structura 
datele și de a le accesa într-un model de simulare. Cu toate acestea, ar fi fost dificil să folosim 
Expression pentru timpii de la celula 2, deoarece piesa 2 vizitează acea celulă de două ori, iar 
timpii de procesare sunt diferiți, după cum se precizează în temă. Astfel, modelul trebuia să 
distingă dacă piesa a fost la prima sau a doua prelucrare în celula 2.  
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Modulul de procesare Process pentru Celula 3 este ușor diferit deoarece avem două 
mașini-unelte, una nouă și una veche, care procesează piese cu productivități diferite. Dacă 
mașinile erau identice, am fi putut folosi o singură resursă și am fi introdus 2 unități. Am precizat 
acest lucru anterior și am grupat aceste două mașini într-un Set numit Celule 3 Mașini. Acum 
trebuie să folosim acest set la Celula 3. Figura 1.48 arată modul de completare pentru finalizarea 
modulului Process la această celulă. 
 

 

 
Name  Celula 3 Prelucrare 
Action Seize Delay Release 
Resources 
     Type 
     Resource Name 
     Quantity 
     Save Atrribute 

 
Set 
Celula 3 Masini 
1 
Index Masini 

Delay Type 
Unites 
Expression 

Expression 
Minutes 
Timp Proces*Factor(Index Piese) 
 

Figura 1.48 Modelul Process – Celula 3 Prelucrare 
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Pentru selectarea setului de resurse, am acceptat regula de selecție implicită, Cyclical, 
care determină entitatea să încerce să selecteze prima resursă disponibilă începând cu succesorul 
ultimei resurse selectate. În cazul nostru, Arena va încerca să aleagă alternativ cele două resurse 
ale celulei 3. Regula “Random” va determina o selecție aleatoare iar regula “Preferred Order” va 
determina o alocare a primei resurse disponibile din set. 

 
 

Opțiunea Save Attribute ne permite să salvăm indexul mașinilor, care este o referință la 
membrul selectat din Set , într-un atribut specificat de utilizator. În cazul nostru, vom salva această 
valoare în atributul Indexul Masini. Dacă este selectată noua mașină, acest atribut va avea 
valoarea 1, iar dacă este selectată vechea mașină, atributul va avea valoarea 2. Această 
numerotare se bazează pe ordinea în care am definit resursele din set.  

 
Exprimarea timpului de prelucrare (întârziere) folosește atribut Timp Proces, atribuit de 

secvență, înmulțit cu variabila Factor(Index Mașini). Timpii de proces sunt pentru vechea mașină 
și noua mașină poate procesa piese în 80% din acel timp.  

Dacă este selectată prima resursă din set (noua mașină), Index Masini va avea o valoare 
de 1 și variabila Factor(Index Mașini) va folosi acest atribut pentru a lua o valoare de 0,8. Dacă 
este aleasă cea de-a doua mașină (vechea mașină), Indicele mașinii este setat la 2, variabila 
Factor(Index Mașini) va lua o valoare de 1,0, iar timpul de procesare va fi folosit integral. 

O metodă alternativă care să nu necesite definirea unei variabile va utiliza următoarea 
expresie logică: 

Timp Proces*(((Index==1*0,8)+(Index==2)), sau 
Timp Proces*(1-((Index==1)*0,2)) 
 
Identitatea “a==b” este evaluată cu 1 dacă a este egal cu b; în caz contrar identitatea este 

evaluată cu 0. 
 

După ce am definit complet procesul de sosire al pieselor și cele patru celule, rămânem 
doar să definim ieșirii pieselor prelucrate din sistem. Cele două module, Station și Dispose, care 
realizează acest lucru sunt prezentate în figura 1.49. Vom folosi modulul Station pentru a defini 
locația Exit Sistem. Modulul Dispose este folosit pentru a distruge entitățile finalizate.  
Modelul complet este prezentat în figura 1.50.  
 
 

   
Figura 1.49. Statia de ieșire din sistem  
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Figura 1.50 Modelul complet 

 

1.2.3. Rularea și verificarea modelului 
Dacă vom rula modelul în acest stadiu nu vom vedea orice mișcare a entităților în animație 

ci numai deplasările acestora în firele de așteptare și la mașinile unelte. Acest lucru se datorează 
plasării entităților pentru realizarea traseelor tehnologice ale fiecărui tip de piesă. Mediul Arena 
permite realizarea unei animații mult mai realiste prin înglobarea de desene 2D, în format DXF, 
provenite de la programe de proiectare asistată (AutoCAD, VISIO, etc). 

 
Verificarea modelului este etapa prin care ne asigurăm că modelul creat în mediul Arena 

se comportă în modul în care am dorit. Este o etapă distinctă și mult mai ușoară decât a procesului 
de validare a modelului, prin care ne asigurăm că modelul concordă cu sistemul real.  

 
O metodă simplă de verificare este de a permite intrarea unei singure entități în sistem și 

urmărirea, dacă traseul și logica urmată de aceasta, până la ieșirea din sistem, sunt corecte. 
Pentru aceasta, trebuie să setăm câmpul lotului maxim (Max Arrivals) de piese sosit, al modulului 
de sosire a entităților (Create), la valoarea 1. După aceasta vom realiza o rulare a simulării pas cu 
pas, facilitate permisă de bara de control a rulării (Run>Step). 

 
O altă metodă uzuală de validare se poate realiza prin înlocuirea unora sau a tuturor legilor 

statistice ale modelului Assign cu constante. Prin utilizarea acestor valori deterministe putem 
estima exact comportarea sistemului. 

Dacă dorim o simulare cât mai realistă trebuie, de asemenea, să testăm cum se comportă 
modelul în condiții extreme. De exemplu, prin introducerea numai a unui singur tip de piesă sau 
prin creșterea sau descreșterea intervalului de timp dintre sosiri. 

Deseori, este indicat să realizăm rulări ale modelului pentru perioade de simulare mari, cu 
date diferite, și să analizăm rezultatele obținute pentru a depista eventualele probleme. 

 
O altă metodă de verificare a modelului constă în analiza codului în limbajul de simulare 

SIMAN, produs de mediul Arena, pentru fiecare model realizat. Să nu uităm că mediul Arena este 
o dezvoltare a limbajului de simulare SIMAN având facilități extinse de interfață cu utilizatorul și un 
mod de operare mult mai ușor și mai eficient. Când rulăm o simulare în mediul Arena acesta 
analizează modelul realizat și creează două fișiere ale modelului realizat: SIMAN.mod și cadrul 
experimental, SIMAN.exp. 

 
Putem vedea și analiza codul SIMAN al modelului SFF utilizând opțiunea 

Run/SIMAN/View, din bara de meniu. Figura 1.51 prezintă o porțiune de cod din cadrul model 
pentru modulul de procesare utilizat pentru Celula 3. 
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Figura 1.51 Porțiune din fișierul SIMAN.mod 

 
 
O porțiune de cod din cadrul experimental este prezentată în figura 1.52. 

 
Dacă se cunoaște sintaxa limbajului de simulare SIMAN, se poate verifica modelul prin 

analiza logică a modelului și se pot edita codurile din cadrul model și experimental, acestea având 
un caracter descriptiv.  
 

2.  Enunțul problemei 
 

- 2.1. Rulați modelul pentru 5 replicări, 32 de ore pentru fiecare replicare; 
 

- 2.2. Pentru o durată de simulare de 320 de ore (Replication Length), comparați 
timpului mediu de prelucrare pentru fiecare piesă, numărul de piese, timpul mediu de 
așteptare în firele de așteptare și gradul de utilizare al resurselor pentru toate 
replicările și pentru fiecare replicare în parte (Category by Replication); 
 

- 2.3. În urma folosirii unui set de scule mai performante, dar mai scumpe, pentru mașinile 
din Celula 3, timpii de prelucrare, în minute, în această celulă sunt estimați prin următoarele 
legi de distribuție triunghiulară:  

o pentru Piesa 1 = TRIA(10,15,20);  
o pentru Piesa 2 = TRIA(22,27,32);  
o pentru Piesa 3 = TRIA(13,18,23). 
2.3a. Pentru o durată de simulare de 320 de ore (Replication Length), comparați 

timpul mediu de prelucrare pentru fiecare piesă, timpului mediu de așteptare, număr 
de entități și numărul mediu de entități în firele de așteptare după introducerea 
acestui set nou de scule, față de situția inițială.  

 
 

Fig. 1.52. Porțiune de cod SIMAN.exp din cadrul experimental 
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2.3b. Realizați o estimare a eficienței economice (amortizarea investiției cu setul 
nou de scule) dacă noul set de scule a costat suplimentar 200 EUR.  

Costul pentru Piesa 1 este de 0.25 EUR/min; pentru Piesa 2 este de 0.30EUR/min; 
pentru Piesa 3 este de 0.20 EUR/min ; 
 

- 2.4. Creați un nou model în care să introduceți defectarea resurselor Celula 1- Celula 
4. Datele istorice privind opririle programate (mentenanța) au demonstrat că timpul mediu 
de bună funcționare- MTBF (timpul între 2 defectări sau opriri programate) poate fi modelat 
de o distribuiție exponențială cu o medie de 5400 de minute. Timpul de reparare (MTR) 
poate fi modelat cu o distribuție exponențială cu o medie de 240 minute.  

Pentru o durată de simulare de 320 de ore (Replication Length), comparați 
timpul mediu de prelucrare pentru fiecare piesă, timpului mediu de așteptare, număr 
de entități și numărul mediu de entități în firele de așteptare după introducerea 
defectării resurselor de la celulele 1-4. 
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