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Streszczenie: Referat prezentuje do wiadczenia z modelowania symulacyjnego z
wykorzystaniem pakietu Extend dwóch alternatywnych systemów sterowania.
Scharakteryzowano rodowisko Extend, ze szczególnym uwzgl dnieniem mo liwo ci tego
pakietu w modelowaniu i analizowaniu procesów logistycznych. Opisano specyfik
opracowanego przez autorów symulacyjnego modelu ss cego systemu sterowania
produkcj typu Kanban w porównaniu z modelem pchaj cego systemu typu MRP. Na
koniec wyró niono mo liwo ci analityczno badawcze opracowanych modeli.
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1.



Wprowadzenie

W sterowaniu produkcj znajduj zastosowanie dwa alternatywne podej cia oparte na
odmiennych zasadach zlecania produkcji. Pierwsze podej cie bazuje na zasadzie pchania i
polega na centralnym planowaniu oraz harmonogramowaniu produkcji. Przedstawicielem
tego podej cia jest system MRP (Material Requirements Planning). Drugie podej cie
bazuje na zasadzie ssania i polega na zlecaniu produkcji bezpo redniemu dostawcy na
podstawie bie cego zapotrzebowania odbiorcy. Przedstawicielem tego podej cia jest
system Kanban. W danym przedsi biorstwie mog współistnie oba systemy stosowane w
sterowaniu produkcj odpowiednich wyrobów i ich składników. Prawidłowy przydział ad
hock wła ciwego systemu sterowania do danych wyrobów i składników nie jest spraw
łatw . Równie samo ustalenie i ocena parametrów steruj cych w wybranym systemie
mo e okaza si trudnym i zło onym zadaniem. Bł dne decyzje maj odbicie w
nadmiernych zapasach lub niskim poziomie obsługi. Niew tpliwie symulacja mo e odda
w
tym
zakresie
znacz ce
korzy ci.
W referacie opisano zastosowanie pakietu symulacyjnego Extend do bada systemów
sterowania produkcj , przy czym jako obiekt bada wykorzystano gr kierownicz MRP –
Kanban z powodzeniem stosowan dotychczas przez autorów w treningu kadry
mened erskiej.










































































2.


rodowisko Extend

Jednym z licznych pakietów oprogramowania umo liwiaj cych modelowanie
symulacyjne jest Extend firmy Imagine That Inc. [1]. W Extendzie mo na budowa
zarówno modele dyskretne jak i ci głe (umiej tno programowania nie jest niezb dna).
Modelowanie w Extendzie polega na przeci ganiu bloków z logicznie uporz dkowanych
bibliotek na pulpit roboczy, ł czeniu bloków za po rednictwem konektorów i linii,
reprezentuj cych strumienie obiektów oraz przesyłanie informacji a tak e wprowadzaniu
parametrów do okienek dialogowych poszczególnych bloków [2]. Sposób korzystania z
programu przypomina nieco pakiet Simprocess [3,4]. Biblioteki Extenda oprócz bloków
ogólnego zastosowania zawieraj bloki specjalistyczne, ułatwiaj ce modelowanie takich


































zagadnie , jak procesy wytwórcze (biblioteka Manufacturing), czy Business Process
Reengineering (biblioteka BPR). Stosunkowo łatwo zrealizowa jest tak e rachunek
kosztów (typu Activity Based Costing, koszty stałe i koszty zmienne). rodowisko Extend
znajduje zastosowanie m.in. w dydaktyce modelowania symulacyjnego [5].
W artykule [6] mo na znale omówienie wielowarstwowego modelu zarz dzania
ła cuchem dostaw integruj cego model symulacyjny w Extendzie z baz danych
zarz dzan przez Microsoft Excel. Jak podkre laj autorzy, “u ytkownicy s cz sto
zaskoczeni rygorem wymaganym podczas definiowania harmonogramów dla wszystkich
maszyn. W wi kszo ci przypadków zaskoczenie jest wynikiem konieczno ci zdefiniowania
relacji, które s niezb dne do zadziałania modelu, natomiast w systemie rzeczywistym s
realizowane bezpo rednio przez człowieka, pozostaj cego poza bezpo redni blisko ci
stanowiska roboczego.” Nale y zda sobie spraw , e cho struktura harmonogramów
wymagana przez Extend jest tylko jedn z wielu, to wysiłki towarzysz ce tworzeniu takich
harmonogramów na potrzeby konkretnego rodowiska modelowania na pewno b d
skutkowa u wiadomieniem przez twórc /u ytkownika modelu i systemu realnego zło onej
informacyjnej struktury dzi ki której funkcjonuje, lepiej lub gorzej, system rzeczywisty,
czyli proces produkcyjny.
Jak wiadomo [6], celem symulacji ła cucha dostaw jest okre lenie wpływu zmian
popytu, decyzji logistycznych, polityk produkcyjnych oraz wydajno ci dostawców na
niezawodno , szybko , koszt oraz zdolno ci wytwórcze systemu. Prawidłowa sytuacja
charakteryzuje si elastyczno ci i odpowiednim dostosowaniem ła cucha dostaw nawet w
warunkach niepewno ci na rynku, zawodno ci maszyn oraz zmiennej wydajno ci
dostawców.
rodowisko Extend pozwoliło autorom na konstrukcj narz dzia badawczego nad
symulacyjnymi modelami dwóch odmiennych wzorców harmonogramowania i sterowania
produkcji – pchaj cego (push system) i ss cego (pull system). Podstaw systemu ss cego,
opisanego w dalszej cz ci pracy, jest sterowanie przepływem materiałów za pomoc
systemu Kanban - bezpo redniego i natychmiastowego zamawiania u dostawcy producenta przez bezpo redniego odbiorc produktu lub składnika, w wymaganej ilo ci i
w wymaganym czasie.
System pchaj cy bazuje natomiast na harmonogramach produkcyjnych
skonstruowanych dla faz produkcyjnych i czasowych według prognoz popytu. Planowane
zlecenia produkcyjne mog by generowane przez system MRP, który spełnia przesłanki
pozwalaj ce okre li go jako system pchaj cy. Działanie systemów MRP i Kanban oraz
podstawy modelowania w rodowisku Extend przedstawiono w [7]. Bardzo uproszczony,
kilku blokowy model Kanban mo na znale w pakiecie Extend.






































































































































































3.





Zasady gry MRP – Kanban

Przedmiotem bada autorów jest kierownicza gra symulacyjna MRP - Kanban. Zasady
tej gry s nast puj ce:
Zakład produkuje dwa rodzaje produktów finalnych, tzn. przekładnie i wci garki. Na
podstawie danych historycznych o sprzeda y, plani ci ustalili prognozy popytu z których
wynika, e klienci potrzebuj 3 produkty ka dego rodzaju przez nast pne 5 okresów
sprzeda y (np. tygodni). W grze okres sprzeda y odpowiada dwóm minutom. Symuluje si
ró ne podej cia w sterowaniu produkcj dla zaspokajania bie cego popytu klientów.
Docelowo ka de podej cie b dzie testowane w tych samych warunkach: kolejno i
















































terminy nadej cia zamówie b d takie same w ka dej iteracji gry. Po ka dej iteracji (np. 5
okresów) gry, oczekuje si propozycji usprawnie od uczestników.
Struktura wyrobów (tab. 1) oraz wielko ci partii produkcyjnych i zapasów pocz tkowych
s nast puj ce:


























Tab. 1. Struktura wyrobów
Składnik
Podwójne koło z bate
Mały wał z kołem z batym
Du y wał z kołem z batym
Górna obudowa
Dolna obudowa




Wci garka
0
1
1
1
0

Przekładnia
1
1
1
1
1





Ł cznie
1
2
2
2
1

Tab. 2. Wielko ci partii produkcyjnych oraz zapasy pocz tkowe
Komórka
Wyszczególnienie
Wielko
partii
Przekładnie
4
Monta ko cowy
4
Wci garki
4
Monta
zespołu Podwójne koło z bate
nap dów
Mały wał z kołem z batym
12
Du y wał z kołem z batym
12
Górna obudowa
8
Monta obudów
Dolna obudowa
4








Zapas
pocz tkowy
5
5
5
10
10
5
5




















Struktury systemów produkcyjnych i sterowania MRP oraz Kanban prezentuj rys. 1 i 2.


MRP

Komórka
nap dów
Składowanie
kompletacja

Monta
ko cowy

Wyroby
gotowe





Komórka obudów
Przepływ materiałów

Przepływ informacji

Rys.1. Struktura systemu produkcyjnego z pchaj cym systemem steruj cym (MRP)




N Pole
odkładcze

Komórka nap dów


Monta
ko cowy

Wyroby
gotowe



O Pole
odkładcze

Komórka obudów

Przepływ materiałów

Przepływ informacji

Rys.2. Struktura systemu produkcyjnego z ss cym systemem steruj cym Kanban.




System pchaj cy (MRP) pracuje w nast puj cy sposób:
Komórka nap dów
Pracuje wg harmonogramu:
4 Podwójne koła z bate – 30 sek.; Przezbrojenie; 12 du ych wałów z kołem z batym – 30
sek.; Przezbrojenie; 12 Małych wałów z kołem z batym -30 sek.; Przezbrojenie; Itd.
Komórka obudów
Pracuje wg harmonogramu:
4 Górne obudowy – 30 sek.; Przezbrojenie; 8 Dolnych obudów – 30 sek.; Przezbrojenie; Itd.
Komórka kompletacji
Dostarcza zestawy monta owe do monta u finalnego zgodnie z harmonogramem monta u
ko cowego.
Monta ko cowy
Pracuje wg harmonogramu:
4 Przekładnie – 30 sek.; Przezbrojenie; 4 Wci garki 30 sek.; Przezbrojenie; Itd.






























System ss cy (Kanban) pracuje w nast puj cy sposób:
Poziom zapasów pocz tkowych jest taki sam jak w systemie pchaj cym. Przepływ
materiału sterowany za pomoc systemu Kanban, a nie według planu. Czas przezbrojenia
30 sekund. Kompletowania zespołów nie prowadzi si .
Komórka nap dów.
Wytwarza parti pozycji je li poziom zapasu spadnie poni ej punktu ponawiania
zamówienia (PPZ).






















Tab. 3. Punkt ponawiania zamówienia i wielko partii – kanbanu napedów
Pozycja
PPZ
Wielko








Podwójne koło z bate

6

4

Mały wał z kołem z batym

3

2

Du y wał z kołem z batym

3

2









partii

Je eli poziom zapasu wi cej ni jednej pozycji osi gnie lub spadnie poni ej PPZ nale y
wytworzy jako pierwsz t z najni szym zapasem lub wytwarza zgodnie z preferencjami
Monta u ko cowego. Je eli nast puj kolejno po sobie partie tej samej pozycji, to
przezbrojenie nie wyst puje mi dzy nimi.
Komórka obudów.
Wytwarza parti pozycji je li poziom zapasu spadnie poni ej punktu ponawiania
zamówienia (PPZ).










































Tab. 4. Punkt ponawiania zamówienia i wielko
Pozycja
Górna obudowa
Dolna obudowa

partii – kanbanu obudów
PPZ
Wielko partii
6
4
3
2









Je eli poziom zapasu wi cej ni jednej pozycji osi gnie lub spadnie poni ej PPZ, nale y
wytworzy jako pierwsz t z najni szym zapasem lub wytwarza zgodnie z preferencjami
Monta u ko cowego. Je eli nast puj kolejno po sobie partie tej samej pozycji, to
przezbrojenie nie wyst puje mi dzy nimi.
Monta ko cowy.
Wytwarza parti wyrobu je li poziom zapasu spadnie poni ej punktu ponawiania
zamówienia (PPZ).














































Tab. 5. Punkt ponawiania zamówienia i wielko
Pozycja
Przekładnia
Wci garka


partii – kanbanu wyrobów finalnych
PPZ
Wielko partii
4
4
4
4






Jak wida z powy szej charakterystyki, system ss cy (Kanban) powinien
dostosowywa swoje działanie “elastycznie” nawet do zmieniaj cego si dynamicznie
strumienia wej ciowego (zamówie ), manifestuj c pewne znamiona “inteligencji” tzn.
reagowanie na poziom zapasów okre lonego składnika oraz przezbrajanie zgodne z
rzeczywistymi potrzebami, natomiast sterowanie systemem przez człowieka dotyczy
ustalenia wielko ci partii, preferencji monta u oraz poziomów ponawiania zamówienia
PPZ.
Drugie podej cie do wzorca sterowania produkcj , (system pchaj cy MRP) bazuje
dodatkowo, na ustalonym przez system MRP i zarz dzaj cych, dokładnie okre lonym
harmonogramie wytwarzania, monta u i kompletacji. St d mo na postawi hipotez , e w
pewnych sytuacjach (niepewno dotycz ca strumienia zamówie ) system ss cy powinien
wykaza swoj przewag nad systemem pchaj cym, tzn. e b dzie charakteryzowa si
mniejszymi przeci tnymi zapasami, bardziej równomiernym obci eniem zasobów
(maszyn i pracowników produkcyjnych), rzadszym przezbrajaniem oraz jako ci obsługi
(krótszym rednim czasem potrzebnym na realizacj zamówienia, mniejsz liczb
niewykonanych na czas zamówie itp.). Z drugiej strony zło ono symulacyjnego modelu
systemu ss cego b dzie znacznie wi ksza ni systemu pchaj cego.














































































































4. Moduły modeli symulacyjnych Kanban
Poni ej przedstawiono poszczególne moduły modeli symulacyjnych. Moduły te
stanowi modele elementarnych struktur systemu produkcyjnego sterowanego zgodnie z
zasad ssania.






Rys.3. System ss cy (Kanban). Moduł generowania zamówie (harmonogram zamówie ),
pobieranie wyrobów z magazynu i wykresy.






Rys. 4. System ss cy (Kanban). Moduł uruchamiania dostaw wyrobów oraz preferencji
produkcyjnych.
logiczna wyra enia
Sygnał “produkuj wci garki” definiowany jest jako warto
(zapas_p<=zapas_w) and (zapas_p<4)and(not(przezbrajanie))and(not(montaz));










Rys.5. System ss cy (Kanban). Model podsystemu monta u wyrobów gotowych
(wci garek i przekładni).






W modelu zało ono, e dostawcy materiałów wej ciowych nie stanowi ograniczenia i
system został tak zamodelowany aby materiał był dost pny w ka dym momencie
czasowym w wymaganej ilo ci.














Rys.6. System ss cy (Kanban).Wyniki eksperymentu dla 10 okresów 2 minutowych.
Wykresy zapasów wyrobów gotowych.


Opracowane modele symulacyjne systemów Kanban i MRP umo liwiaj przeprowadzenie
eksperymentalnych bada dotycz cych nast puj cych analiz:
a) wpływ poziomu sygnalizacyjnego zapasów (PPZ) na liczb przezbroje w
komórce nap dów i komórce obudów,
b) wymagany rozmiar pola odkładczego (wyznaczany przez maksymalny poziom
zapasów),
c) poziom obsługi (czas oczekiwania na realizacj zamówienia) w funkcji
parametrów strumienia zamówie ,
d) decyzja o wyborze wzorca zarz dzania produkcj ze wzgl du na poziom obsługi:
Kanban lub MRP w zale no ci od realizacji rozkładu zmiennych losowych i jego
parametrów, harmonogramy dostaw, wpływ stochastyczno ci dostaw,
e) poziom obsługi w funkcji cz sto ci przestojów i awarii maszyn.
Modele Kanban oraz MRP wraz elementarnymi modułami struktur mog tak e znale
zastosowanie w badaniach symulacyjnych ła cuchów dostaw opisanych modelem ss cym [8].


















































5. Uwagi ko cowe


Prowadzone przez autorów badania wykazały du przydatno pakietu Extend w
modelowaniu procesów logistycznych w tym tak e w modelowaniu symulacyjnym ss cego
systemu sterowania produkcj typu Kanban. Opracowane elementarne moduły struktury
modelowanego systemu mog by efektywnie wykorzystywane w modelowaniu
ró norodnych systemów produkcyjnych i logistycznych sterowanych zarówno według
zasady ssania jak i zasady pchania.
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