
  
95-96 مقدماتي  آسانسورها

  :خالصه
  .تر به مقصد برسانند  براي آسانسورها طراحي كنيد تا بتواند حجم مورد انتظار جمعيت را تا حد ممكن سريعيروش كار

  :توجه
ها نتايج را با واقعيت  آيا آن. كنند آموزان چگونه با معيارهاي مسئله برخورد مي دانش: ترين چيزي كه بايد به آن توجه شود اين است كه مهم
  ها مطرح و بررسي شده؟ ها واقعا قابل انجام است؟ آيا همه گزينه كنند؟ آيا برنامه كاري ارائه شده آن سه ميمقاي

  مقدمه
كف و  يك طبقه هم:  طبقه دارد21اين ساختمان .  كارمند به ساختمان جديد خود نقل مكان نمود1200، يك شركت بزرگ با 1995در سال 
 يا باالتر قرار دارند با استفاده 1همه كارمنداني كه در طبقه . كف است  آسانسور در سالن مركزي طبقه هم6همچنين داراي . 20 تا 1طبقات 

  . روند از اين آسانسورها به طبقه محل كار خود مي
 شدن به آسانسور اين نارضايتي نه تنها براي امكان سوار. رفتند ناراضي بودند ها به محل كار خود مي  كارمنداني كه صبح اول،هاي در هفته

كارمندان . شد گاهي آسانسور پر از كارمندان طبقات مختلف مي. ها را به طبقه مورد نظر برساند بود، بلكه براي زمان طوالني كه آسانسور آن
ايستادند و اين  مردم در سالن مركزي در انتظار آسانسور مي. كشيد تا به طبقه مورد نظر خود برسند طبقات باال گاهي تا پنج دقيقه طول مي

  .كردند رسيد تالش مي جمعيت كه گاهي بسيار زياد هم بودند، همه براي رسيدن به اولين آسانسوري كه مي
اين مسوول هر چه به . ها را در سوارشدن به آسانسورها هدايت كند پس از مدتي يك مسوول آسانسور استخدام شد تا جمعيت ورودي صبح

  :ابتدا او همه اطالعاتي كه از مسئله داشت نوشت.  اين مسئله را حل كندبست تا رسيد به كار مي ذهنش مي
  )كف به جز طبقه هم. (كنند  نقر در هر طبقه كار مي60 -
 . نفر است20ظرفيت هر آسانسور  -

 : سرعت حركت هر آسانسور -

  ثانيه8اي كه در آن توقف كرده، تا يك طبقه به باال يا پايين،  از طبقه 

  ثانيه5 به باال يا پايين حركت كند، اي  توقف كرده، طبقهاي كه در آن از طبقه 

  ثانيه3زمان الزم براي طي مسافت بين دو طبقه، در حال حركت،  

   ثانيه6كند،  زمان الزم براي ايستادن درطبقه باال يا پايين، در حالي كه اكنون حركت مي 
  . ثانيه است10كند  حداقل زماني كه آسانسور در يك طبقه توقف مي -

  
  .ها برداشت كرده است همچنين مسوول آسانسورها، اطالعات زير را در مورد ترافيك صبح

  .شوند  صبح وارد مي9:00 تا 8:45همه كارمندان بين  -
 . شود  كارمند هر طبقه در هر دقيقه وارد سالن مركزي مي4او فرض كرد : شوند جمعيت پايداري از مردم وارد مي -

  :دان به طبقات مورد نظر خود، او اين مدل را طراحي كردبراي افزايش سرعت رسيدن كارمن
  .روند  مي10 تا 1سه آسانسور فقط به طبقات  -
 .روند  مي20 تا 11مابقي آسانسورها فقط به طبقات  -

  .اند يابد كه تازه وارد شركت شده وآمد كارمنداني اختصاص مي ، آسانسورها فقط براي رفت10 تا 8:45بين ساعات  -
  

  1تمرين 
  .كشد تا با اين مدل، همه كارمندان به ساختمان محل كار خود برسند  را محاسبه كنيد كه طول ميزماني

  .اند همچنين حداكثر تعداد افرادي را پيدا كنيد كه در سالن مركزي به انتظار ايستاده
  .اسبه كنيدشود، به محل كار خود برسد، مح كشد تا يك كارمند از وقتي وارد ساختمان مي زماني را كه طول مي

توان تصميم  براي مثال مي. ها را بيابيد و ترافيك آسانسورها را كاهش داد توانيد آن هاي زياد ديگري نيز وجود دارند كه شما مي قطعا مدل
  .گرفت كه نصف آسانسورها در طبقات زوج و مابقي در طبقات فرد توقف كنند

  
  2تمرين 

ها را با هم مقايسه كنيد و مزايا  آن. ها را بهبود دهند ارائه كنيد كه بتوانند وضعيت ترافيك صبحريزي ديگر براي آسانسورها  حداقل سه برنامه



  .و معايب هر يك را بيان كنيد
  
  :مثال. توان انجام داد هاي آسانسورها مي ريزي براي آسانسورها، براي كاهش ترافيك صبح هاي ديگري نيز در كنار برنامه راه
  .هاي مختلف به محل كار بيايند ها در زمان صبحاجازه داد كارمندان  -
  . ها استفاده كنند اجازه داد كارمندان براي رفتن به بعضي طبقات از پله -
  

 3تمرين 
هايتان محاسبات و دليل  براي راهنمايي. ها ارائه كنيد  براي بهبود وضعيت ترافيك صبحدر تابلوي اعالناتهايي  به عنوان رئيس، راهنمايي

  . و فرضيات خود را به روشني بيان كنيدبياوريد
ها به عنوان يادداشت براي كارمندان است و در آن، تغييرات را به كارمندان يادآوري كنيد و توضيح دهيد علت اين  يك بخش اين راهنمايي

  .تغييرات چيست
   :توانيد موارد زير را در نظر بگيريد در مدل خود، مي

طوفت با زيردستان خود صحبت كنند، مدل نبايد بيش از اندازه پيچيده باشد، همچنان تمايل آن ها خيلي تمايل ندارند با ع رئيس -
  .است كه كارمندان در زودترين زمان ممكن بر سر كار حاضر شوند

  .اي در مدل لحاظ شده باشد  تابلو خود رئيسي دارد كه در طبقه پانزدهم است و دوست دارد كه براي او امكانات ويژه -
  


