
  
Small Car BV 94-95 مقدماتي 

  :خالصه
  .ترين ميزان ممكن شود هاي مختلف كم آمد بين ساختمان و اي تعيين كنيد كه هزينه رفت  را به گونهSmall Car BV چيدمان

  :توجه
جويي براي سفارش توليد  هاي ديگري مثل ميزان صرفه همچنين ويژگي. غيير استها به راحتي قابل ت مسئله با كاهش يا افزايش تعداد داده

 . تواند مورد محاسبه قرار گيرد هر مدل مي

  مقدمه
Small Car BVهاي زيادي را با مقياس نيم ساخته  اين شركت ماشين. سازد ها را مي اي از اتوموبيل شده ، شركتي است كه مدل كوچك

ها به ژاپن، آمريكا و  اين ماشين. شوند و داراي موتور نيز هستند  تا حد ممكن شبيه ماشين اصلي ساخته ميشده هاي ساخته مدل. است
ها براي اهداف تبليغاتي، مثال  تر از اين مدل مشتريان بيش. شوند كشورهاي عربي، كانادا، استراليا و تعداد كمي از كشورهاي اروپايي صادر مي

  . كنند ده مي، استفا...ها و  در نمايشگاه
  :اند هاي زير توليد شده مدل. هاي مختلف هستند كنند كه در ساختمان  نفر در اين شركت كار مي100نزديك به 

- Citroen Xantia  
- Mazda 323F 

- BMW 520 

- Ford Mondeo 

- Rolls Royce Silver Shadow 

كه در اين تمرين در نظر - بر اساس اين برنامه .جام شودهاي مختلف ان اي در ساختمان برنامه توليد طوري چيده شده است كه توليد بهينه
  .شوند ها توليد مي  رولزرويس در هر روز در اين ساختمان2 فورد و 8و،  ام  بي10 مزدا، 7 زانتيا، 5 -شود گرفته نمي

 

  ها ساختمان
  :دوازده ساختمان در اين شركت وجود دارد

   مترمربع180   انبارها-1
  بع مترمر250   پرس فلزات-2
   مترمربع400   بدنه-3
   مترمربع100   رنگ-4
   مترمربع300   موتور-5
   مترمربع150   داشبورد-6
   مترمربع250   صندلي-7
   مترمربع180  ها  چرخ-8
   مترمربع300  سازي  نهايي-9

   مترمربع200   فروشگاه-10
   مترمربع100   دفتر-11
   مترمربع600   سالن مركزي-12

  
  مراحل توليد

سپس اين . شوند  مي  و سپس به هم جوش دادهشود  شروع مي براي ساخت قطعاتهاي فوالدي توليد براي هر ماشين، از پرس ورقهروند 
ها به  به داليل فني و بسته به مدل، مدل. شود آميزي مي سپس بدنه، در بخش رنگ، رنگ. شوند قطعات در بخش بدنه، به هم متصل مي

ها  هايي كه ساخت آن مدل. شود سازي ختم مي روند ولي در هر حال، به ساختمان نهايي خصوص خود ميي مها هاي ديگر به ترتيب ساختمان
  .شوند تا به مشتري تحويل داده شوند تمام شده است در سالن مركزي پارك مي

تر در  توضيحات بيش. شوند  نميها درگير دهند و به طور مستقيم در امر ساخت اتوموبيل ها سرويس مي ، به ساير ساختمان دفتر و فروشگاه



 .هاي مختلف در ضميمه الف آمده است مورد ساختمان

 

 ها جايي بين ساختمان جابه
همچنين . ها در زير آورده شده است ترتيب اين ساختمان. جا شوند هاي مختلف جابه ها در حين ساخت، بايستي مرتب بين ساختمان ماشين

 .ز يك ساختمان به ساختمان ديگر داراي چه وزني استمشخص شده است كه هر مدل در حين حمل ا

 

 

 توجه
از . شود  كيلوگرم قطعات فلزي به بخش بدنه منتقل شده و در آنجا به هم متصل مي50. شود ساخت زانتيا از پرس قطعات فلزي شروع مي

 به آميزي  كيلوگرمي براي رنگ55بدنه . ود نداردشود در بخش بدنه، دورريز وج اند، فرض مي هاي فلزي بسيار بهينه پرس شده جا كه ورقه آن
جا وزن ماشين   و در اينشود سپس موتور در ساختمان مربوطه نصب مي). افزايش وزن اين بخش ناچيز فرض شده است(رود  بخش رنگ مي

شود و با   كيلوگرم مي190 ها، زانتيا با نصب صندلي. شود  كيلوگرم مي170سپس داشبورد نصب شده و وزن كل . رسد  كيلوگرم مي150به 
  . شود  كيلوگرم مي250وزن مدل نهايي شده . رسد  كيلوگرم مي225ها به  چرخ

اين قطعات در صبح، دقيقا به مقدار مورد نياز از . شود تر مي هر ساختمان با افزوده شدن قطعات سنگين) تقريبا(يك مدل در طول توليد، در 
 .شود انبار به آن محل انتقال داده مي

 

 روش انتقال
مدل سبك . دو نوع واگن در حال استفاده است. شود انتقال مدل در حين ساخت از يك ساختمان به ساختمان ديگر با واگن برقي انجام مي

 ونقل با واگن سبك هزينه حمل. رود تر به كار مي هاي سنگين رود و مدل سنگين كه براي مدل  كيلوگرم به كار مي100كه براي مدل تا وزن 
f1 براي هر مدل و براي هر متر است و براي واگن سنگين اين هزينه f2مدلي كه داراي چرخ شده باشد .  براي هر مدل و براي هر متر است

  .جايي دارد  براي هر متر هزينه جابهf5/0شود و  جا مي تر جابه راحت
شود كه  هايي استفاده مي براي اين كار از جعبه. شود نجام ميها ا ها براي يك روز كاري در صبح انتقال مواد و قطعات مورد نياز ساختمان

 . براي هر متر هزينه داردf75/0ها  انتقال اين جعبه.  كيلوگرم ظرفيت دارد150حداكثر 

 

 توجه
  :1مثال 

  .، يك گيلدر هزينه براي هر متر دارد3 به ساختمان 2انتقال زانتيا از ساختمان 
  

  :2مثال 
  .، دو گيلدر هزينه براي هر متر دارد6 به ساختمان 5ان انتقال زانتيا از ساختم

 

  :3مثال 
 .دار شده است  هزينه براي هر متر دارد زيرا مزدا چرخf5/0، 6 به ساختمان 5انتقال مزدا از ساختمان 

  
  :4مثال 



  .  منتقل شود8 كيلوگرم از مواد و قطعات به ساختمان 35براي هر زانتيا در صبح بايد 
 

 1تمرين 
. براي هر دو ساختمان، هزينه انتقال روزانه را بر حسب واحد طول فاصله حساب كنيد.  وابسته استها ه انتقال به فاصله بين ساختمانهزين

توانيد هزينه مورد نظر را در يك جدول يا ماتريس قرار دهيد كه  شما مي. (گيرد  بخش موردنظر قرار نمي ها در اين فاصله بين ساختمان
   ) عرف سطر و ستون آن هستندها م ساختمان

 

  محل جديد
ها را مجبور  ها مجبور بودند اين كار را بكنند زيرا دولت محلي آن آن. مديريت شركت يك زمين جديد در منطقه صنعتي خريداري كرده است

يد به اندازه كافي بزرگ اين محل جد. كرده است كه از منطقه مسكوني خارج شوند تا ميزان آلودگي صوتي در منطقه مسكوني كاهش يابد
يك فروشگاه مناسب نيز در وسط منطقه جديد قرار ). ضميمه ب را ببينيد(تواند تجهيزات و امكانات الزم را در خود جاي دهد  است و مي

به محل جديد مديريت آماده است تا هر ساختمان را . هاي نهايي شده وجود دارد همچنين يك سالن مركزي بزرگ نيز براي انبار ماشين. دارد
  .ها كمينه شود جايي بين ساختمان جا اين است كه هزينه جابه هدف اصلي در اين. انتقال دهد

 

 شرايط
  :شرايط زير بايد مد نظر گرفته شود

   متر عرض داشته باشد5ها بايد حداقل  مسير حركت بين ساختمان -
 . متر باشد5تواند داراي عرض  ن رنگ كه مي متر داشته باشد به جز ساختما10هر ساختمان بايد حداقل عرضي برابر  -

 .خروجي به بيرون براي انتقال اجناس به بيرون مشخص شوند/ انبارها بايد با ورودي -

 .هاي ديگر بايد بر مسير حركت قرار داده شوند تمام ورودي، خروجي -

 .فروشگاه بايد در محل فعلي بماند -

 قرار داده شود و نبايد چسبيده به ساختمان ديگري ها  از بقيه ساختمانبخشي در بيرونمني، بخش رنگ بايستي در يبه داليل ا -
 )حداقل يك متر فاصله براي ايمني(باشد 

  .شود ها انجام مي خروجي/ها بين اين ورودي  متر باشد و تمام انتقال5خروجي با عرض /هر ساختمان بايد داراي يك ورودي -
 

  :ر باشدها دوست دارند شرايط زير نيز برقرا همچنين آن
  ها تا حد امكان مستطيلي باشند ساختمان -
 .تر گوشه داشته باشد مسير عبور تا حد امكان كم -

 .دفتر بايد نزديك فروشگاه باشد -

بنابراين ساختماني نبايد در جلوي ( از سالن مركزي به كارخانه بايد باز باشد ها به داليل ايمني، هر روبروي دوي ورودي و خروجي -
 )آن قرار داده شود

 

 :شود فاصله دو ساختمان به اين شكل محاسبه مي

سپس از . كنيم اي به سمت راست حركت مي  درجه90هاي  خروجي با چرخش/ها به وسط مسير از طريق در ورودي از وسط يكي از ساختمان
شكل را . (كنيم اي به سمت راست حركت مي  درجه90هاي  خروجي با چرخش/وسط مسير به وسط ساختمان ديگر از طريق در ورودي

  )ببينيد

 

 

 



 2تمرين 

  . را با شرايط باال جانمايي كنيدSmall Car BVهاي محل جديد  ختمانسا -
 .ايد و از ارائه خود دفاع كنيد دست آورده بندي را به توضيح دهيد چگونه اين تقسيم -

  .ود محاسبه كنيد را براي چيدمان انتخابي خSmall Car BVجايي روزانه كارخانه جديد  ميزان هزينه جابه -
  

 ضميمه الف
  ) مترمربع180(ها  مغازه

ها و نيز موادي مثل رنگ،  ها، تايرها، قطعات پالستيكي داشبورد، وسايل صندلي هاي فلزي بدنه، قطعات موتور، چرخ همه قطعات، مانند ورقه
ها پخش  شود و سپس بين ساختمان در انبار ذخيره ميهمه قطعات . شود ، از توليدكنندگان به انبار منتقل مي...پيچ و مهره و ابزار دستي و 

  .شود مي
  

  ) مترمربع250(ها  پرس ورقه
هاي مجزايي براي  پرس. شود گيرها، قطعات بدنه، كف، سقف از ورقات فلزي بزرگ به كمك پرس ساخته مي ها، گل قطعاتي مثل درها، درپوش

  .تواند بر چند مدل مجزا، همزمان كار كند هر يك از اين پنج اتوموبيل وجود دارد و اين ساختمان مي
 

  ) مترمربع400(بدنه 
اي كه همه كارها  گونه اين ساختمان كامال اتوماتيك است به. شود تا شكل بدنه ماشين ديده شود قطعات مختلف ماشين به هم جوش داده مي

 .شود به سرعت انجام مي

 

  ) مترمربع100(رنگ 
  .كنند ها در نزديكي ساختمان بدنه كار مي آن. كنند آميزي مي  را رنگهاي اين بخش، كليه قطعات فلزي ربات

 

  ) مترمربع300(موتور 
 .شود قطعات موتور به هم بسته شده و در ماشين قرار داده مي. حجم عمليات اين ساختمان بسيار زياد است

 

  ) مترمربع150(داشبورد 
 .حجم عمليات اين ساختمان نيز زياد است. شود ين قرار داده مياي از قطعات در ساخته شده و در ماش داشبورد از مجموعه

 

  ) مترمربع250(ها  صندلي
اين بخش چندان اتوماتيك . شود از بدنه فلزي، مواد پالستيكي و روكش در اين محل به هم متصل شده و در ماشين نصب ميها  صندلي

 .توانند قبال در اين ساختمان آماده شده باشند ها مي ليتواند به سرعت انجام گيرد چون صند ها مي نيست اما اين عمليات

 

  ) مترمربع180(ها  چرخ
  .شود رينگ و تاير در اين بخش متصل مي

 

  ) مترمربع300(سازي  نهايي
د در اين ساختمان، اتوموبيل قبل از اين كه در سالن مركزي پارك شو. شود شود و قطعات نهايي متصل مي همه چيز در اين بخش كنترل مي

 .گيرد و سپس به مشتري تحويل شود، مورد آزمايش قرار مي

 

  ) مترمربع200(فروشگاه 
 . محلي براي صرف قهوه در زمان استراحت و صرف نهار است



 

  ) مترمربع100(دفتر 
 .ها، خريد و فروش و بخش مديريت است جا شامل بخش امور ساختمان اين

 

  ) مترمربع600(سالن مركزي 
 .شوند  در اين بخش نگهداري ميهاي كامل شده ماشين

 

  ضميمه ب

 
   

  


