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ÖZET

.

Esnek İmalat Sistemleri, sayısal sistemlerin takım tezgahlarına uygulanması ile gelişen bir imalat sistemidir. Asıl amacı imalatı bilgisayarla yönlendirmek ve kontrol etmektir. Bu çalışmada Esnek İmalat Sistemleri kısaca
incelenerek, özellikle bu konuda yapılan analitik model çalışmalarına iliş
kin bir kaynak taraması sunulmuştur.
1. ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ
Buhar makinasının icadı ile başlayan fabrika tipi imalat sistemleri, teknolojik gelişmelere paralel olarak hızlı bir değiş1m ve ilerleme kaydetmiş
tir. Bu gelişimin son halkasını günümüzde "Esnek İmalat Sistemleri, (EIS)"
oluşturmaktadır. (Şekil 1).
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Şekil 1 İmalat Teknolojisinin Gelişim Evreleri (1)
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"Esnek lik" Latince kökenli bir kelime olup, "benda ble" kelimesinden
gelmektedir. Ayarlanabilen. değişebilen, uyarlanabilen anlamındadır. İmalat
sistemlerinde esneklik kavramı,
1) .Mamulde esneklik: mamul tipinde gerekli değişikleri yapabilme.
2) imalat sistemin de esneklik ; personel. imalat sistemi ve makinal
arda yenilik ve değişiklik yapabilme,
3) Talepte esneklik: mamul tipinde zaman içinde meydan a gelebile
cek değişmeler olarak tanımlanabilir . (1)
Tablo 1. Bir imalat sistemin de esneklik alanları
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"Esnek lik··, imalat sistemle rinde bir etkinlik ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bir imc:Jlat sisteminin tasarımında sistem yapısı, organizasyon,
sistem elemanları, materyal. bilgi ve enerji akışları olarak tanımlanırsa,
esneklik de uzun vadede sistemi iyileştiren bir etken olarak gösterilebilir, (Şekil
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Bir

tıalat Sf!t~•i Yapı;ınd~ Eıne~Jik (J)

EIS'i yapısal olarak incelendiğinde, sistemi oluşturan elemanlar genel olarak altı grupta toplanabilir.
1) Yükleme ve Boşaltma İstasyonlar; malzemelerin, yarı mamullerin
ve mamullerin yükleme ve boşaltmalarının insan veya robotlarla yapıldığı
yer.
2) Parça Taşıma Araçları; takımgezgahları arasında veya makina stok
yeri arasında kullanılan kart taşıyıcı veya konveyör gibi araçlar.
3) Material Maniplasyon Araçları; taşıma, atama ve pozisyonlama gibi
· görevleri yapan araçlardır. EIS'de genel olarak Endüstriye Robotlar bu görevleri yapar.
4) Genel Amaçlı Takım Tezgahları; yatay veya düşey eksenli makina
merkezleri, Koordinat ölçme makinaları ve üniversal tezgahlar.
5) Yardımcı Ekipmanlar; parça temizleme, yıkama. gibi ekipmanlar.
6) Sistem Kontrolleri; EIS'de sistem kontrolu bilgisayarlarla, imalatın
her kademesinde geri beslemeli olarak yapılır. Ekipmanlardaki sensörler
ise, kontrol noktalarının girdilerini oluşturur.
7) Takım Odası ve Depolar; takım odaları genel olarak çevrim dışı "offlıne" olarak çalışırlar. Takımlar, yarı mamuller veya mamuller bu alanlarda stoklanırlar.
Bir EIS'nin yapısını oluşturan elemanlar Şekil 3'de gösterilmiştir.
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1.1. EIS'nln

Yapısı;

Bir EIS'i yapı olarak birbiri ile etkileşimli olan, üç ana ve iki alt sistemden oluşmaktadır. İmalat sistemi, makina sistemi ve montaj sistemleri ana
sistemleri, veri işleme ve tasarım sistemleri ise, alt sistemleri oluşturmak
tadır . (Şekil 4) EIS'de Bilgisayar kontrollu (lng: Computer Numeric Control, "CNC") tezgahlar makina sistemlerini oluşturur. CNC'lere parça
programları ana bilgisayardan kısa sürede tezgah bilgisayarına yüklenerek müstakil çalıştırılmakta ve kontrol edilmektedir (4). Geleneksel imalat
tiplerinde parça imalatı için standart süre tesbiti uzun zaman aran bir kronometraj çalışmasını gerektirirken EIS'de simülatör aracılığı ile ekrandan,
kolaylıkla tesbit edilmekte ve alternatif işlem sıralı programlar oluşturula
bilmektedir. Bu uygulamalar daha ziyade otomotiv sanayinde işlem etkinliklerini artırmaktadır.
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Şekil 4 Esnek İmalat Sistemi Faaliyetleri

EIS'leri imalat miktarı ve parça çeşidine göre;
(i) Esnek Modüle:r İmalat (EMI)
(EHi)
(ii) Esnek Hücre. imalat
(EGI)
(iii) Esnek Grup imalat
(ıv) Esnek İmalat Sistemi (EIS)
(EHATI)
(v) Esnek Hat İmalat
(Şekil 5).
incelenebilir,
tipte
farklı
beş
olarak
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5 EIS'nin Parti Mirtarı ve Çeşidine Göre Sınıflaması (4).

(i) Esnes Modüler İmalat:
Bir Bilgisayar Kontrollu takım tezgahının yardımcı donanımı ile çeşitli
pozisyonları alarak farklı işleme pozisyonl~rını alabilmesidir. ~ işlemler;
delme, kılavuz cekme, frezeleme ve tornalama olabilir. Bu tipte gahlar en-

düstride "İşlem' Merkezi" olarak da adlanmaktadır. İşlemler içi gerekli tamagazinden otomatik değiştiricilerle alınarak tezgah fener miline bağ
lanmaktadır. (Şekil 6-a).
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(ii) Esnek Hücre İmalat:
Birkaç EMI birimi veya CNC tezgahın bir arada kümelendirilmesi ile
oluşan imalat sistemidir. Şekil 6-b'de dqrt EMI birimi ile bir adet otomatik

taşıyıcıdan

(OTA) oluşan bir EHi gösterilmiştir.
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Sekil 6-b Esnek Hücre İmalat (EHi)

(iii) Esnek Grup İmalat:
Grup Teknolojisi prensiplerine dayalı olarak, parçaları belirli gruba veya
grubuna göre işleyen EHi birimlerinin oluşturduğu bir imalat tipidir.
6-c).
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Şekil 6-c Esnek Grup imalat (EGI)
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(iv) Esnek İmalat Sistemi:
Birden fazla EGİ'ın belirli bir alanda, otomatik depo ve otomatik taşı
yıcı birimle bütünleştirilerek düzenlenmesi ile oluşturulan imalat tipidir. Bu
imalat tipi mamul miktarı orta büyüklükte ve mamul tipi benzerlik gösteren
imalatlar için düzenlenmektedir. (Şekil 6-d).
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Şekil 6-d Esnek İmalat Sistemi (EIS)

(v) Esnek Hat İmalatı:
EHATl'da makinatar ve takımlar istasyonlara tahsis edilir. Bu imalat
tipinde malzeme taşımaları çok farklı araçlarla yapılabilir, (Robot, konveyör, mekik taşıyıcı, kart taşıyıcı, vb.) Prodüktivitesi daha düşük olan bu sistemlerin, rijit transfer hatlarına göre fiyatları da düşük ve kullanımı daha
kolaydır. Sistemin esnekliği her tezgahta parça bekletme imkanına dayanmaktadır. Bu amaçla parça işlemeğe girmeden önce her tezgahta bekletilebilir veya boşta gezdirilebilir. (Şekil 16-e).
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1.2. EIS'de Veri işleme

EİS'de önemli faaliyetlerden biri de veri işleme, dağıtma, yönetme ve
kontruludur. Kullanılan veriler kodlanmıştır ve istenildiğinde analiz edelibilir. EIS'lerd e gerekli olan veriler;
1) Kontrol veri tabanı,
2) Planlama veri tabanı,
3) Parça programı veri tabanı,
4) Takım ve bağlama elemanları veri tabanı,
5) Uzman sistemler veri tabanı,
sistemlerinden sağlanır. EIS'lerd e veri tabanlı imalat faaliyetleri insanmakina ve makina-makina etkileşimi içinde geri beslemeli olarak yapılır.
Veri tabanlı materyal maniplasyonu, kontrol makinaları, robotlar ve takım
lar için programlar ana bilgisayarın kontrolunda çok sayıda bilgisayarın
hiyerarşik düzend e iletişimleri ile gerçek zaman uyumlu olarak
yapılır. (Şekil
7), (5).
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il. EIS'LERİNDE ANALİTİK MODELLER
11.1. Kuyruk Ağı M~delleri

Bu alandaki ilk çalışma, SOLBERG tarafından geliştirilen Kapalı Kuyruk Ağı (lng: Closed Queueing Network) modeli olmuştur. Model de, müş
teriler yerine işler ve işçiler yerine makinalar alınmıştır. Model PASNER
ve BERNHOLDZ'un ilavesi ile geliştirilmiş GURDON ve NEWELL tarafın
dan da kullanılmıştır. Modelin işletilmesinde kabul edilen varsayımlar aşa
ğıda sıralanmıştır. (6).
1- Sistemde işlem gören parça sayısı sınırlıdır.
· 2- İş istasyonuna gelen birimlere ilk gelen ilk servise alınır kuralı uygulanır.

3~ İşler ara stokta bekletilmeyip merkezi depoya alınır.

bakım zamanları, işleme süre·
lerine dahil edilmiştir.
Benzer calısmalar, CHANDY, SAVER ve MARIE tarafından da yapıl
mıştır. Araştırmacılar, servis süreleri için normal dağılımı önermişlerdir. in·
celenen kuyruk modellerinde aşağıdaki formlar kullanılmıştır.

4- Makinalar için gerekli olan ayar ve

(a ı b I c)

Gelişler arası dağılım

Ayrılış dağılımı

(d I e /

f)

Geliş kaynağı büyüklüğü

Kuyrukta müsade edilen
eleman sayısı

Paralel işgören sayıs·ı
Servis disiplini
• FIFO : ilk gei~n ilk
servise alınır.
• LCFŞ: Son gelen ilk
önce servise alınır.

a/b icin;
M : Poisson geliş ve ayrılış dağılımı,
. D : Deterministik süre,
Er : Erlang dağılımı,
GI : Gelişlerin bağımsız dağılımı,
G : Ayrılış genel. dağılım süresini,
ifade eder.
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Örneğin; M I M I C : FIFO I N I oo modelinde;
M kodu servise geliş ve ayrılışın Poisson dağılımına göre, C kodu ise
paralel işgören sayısını belirler. Kuyruk uzunluğunun sonsuz, servise alı
nabilecek eleman sayısının ise N adet olabileceğini göstermektedir.
EIS'de servis görmek için gelen bir birim, lokal stok alanı sınırlı olan
bir makinada G I G I C I N kuyruk kalıbına uyan bir kuyruk modeli oluştu
rur. Bu konuda benzer çalışma yapan COSMETATAS, HOKSTAD, KIMURA, ve TIJMS M I G I C I oo modelini önermişlerdir. Aynı yaklaşımla
G I G I 1 I N Kuyruk modelini ise, KIMURA önermiştir.
CAVAILLE ve DUBOIS, Kapahı-Kuyruk ağı modeli üzerinde yapmış
oldukları çalışmalarda, servis sürelerinin üstel dağılıma uyduğunu belirterek tek servis istasyonu için sürelerin ortalama değerine göre modellemiş
lerdir. Modelde; (7)
W (N) = - 1 + u- 1 • Q (N-1) ........................................... (2.1)
W (N): Bir istasyonda ortalama olarak kazanılan servis süresi.
u- 1 : İstasyondaki işlerin tamamlanma zamanı.
N: Kapalı-kuyruk ağında bir işin gecikme sayısı.
DALLERYve DAVID, EIS'nin başarı değerlemesinde operasyonel analizler kullanmışlardır. Yapılan çalışmada Stokastik işlemlere dayanan kuyruk teorisi ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Aynı konu üzerinde SURI farklı
yaklaşımla inceleme yaparak ''Operasyonel Varsayımlar" altında bazı kuralJar geliştirmiştir.
BUZACOTTA, EIS'de hiyerarşik kararları üç gruba ayırarak incelemiş
tir. Bunlar;
• Ön planlama : Hangi işlerin imal edileceğine karar vermek, iş
lem sıra ve kısıtlarını belirleme,
• Girdi kontrolu : İşlerin sisteme gelişini ve sırasını belirleme,
• İşlem kontrolu : Bir işin makinalar arasındaki hareketlerini düzenleme,
olarak incelenmiştir.
Yapılan çalışmada sistemde, servis veren kaynağın dolu olması ve kuyruk alanının sınırJı olması durumunda iki farklı yolun izlenebileceği belirlenmiştir. Birincisi, Blokta tutma ikiı:ıcisi tekrar kuyruğa geri çevirme. Eğer
tutma ve tekrarkuyruğa geri çevirme. Eğer tutma ve tekrar kuyruğa uygulanırsa, (Block - and - Recırculate) malzeme maniplasyonun kurulması gerekir. Blokta tutma (Blok-and-Hold) test istasyonları veya makina montajları için uygulanabilir. Araştırmacı bekleme alanlarının sınırlı olması nedeni ile sisteme daha fazla esneklik sağlamak için Açık kuyruk ağını önermiştir. Açık kuyruk ağı daha ziyade tek kanallı servisler için uygulanabilir.
(6).
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KOENIGSBERG ve MAMEK, Esnek montaj sistemleri için parça taşı
ma ve istasyonda parça ilerlemesi için konveyör sistemi ile parça stoklamayı önermişlerdir. Sistemin modellenmesi için; kuyruk çevriminde Setteorisini uygulamışlardır. Yapılan çalışmada sistem etkinliği için merkezi de. ponun oluşturulmasını önererek konvensiyonel montaj hatları ile esnek montaj hatları problemlerinin benzer olduklarını belirtmişlerdir. (9)
SEIDMAN ve SCHWEITZER, EIS'de iş istasyonları için parça seçim
konu olarak ele almışlar ve servis istasyonlarındaki parça seçim politikalarını konu olarak ele almışlar ve servis istasyonlarındaki parça
zamanı minimizasyonunda servis sürelerinin ÜSTEL dağılıma uydurulabileceğini vurgulayarak "Blokta tutma ve servise alma" uygulamasını önermişlerdir. Yaptıkları çalışmalarda kontrol problemi için "SEMi MARKOW"
uygulamaları ile servis istasyonlarındaki birim parça imalat süresini minimize etmeğe çalışmışlardır.(6)
DAVID O.YAO ve J.A.BUZACOTT, EIS'nin başarısını değerlemek için
"Açık Kuyruk Ağı" na gen.el servis sürelerini kullanmışlardır. Makina kullanım oranını artırarak işlem ara stoklarını azaltma çalışmalarında. "Akış
eşdeğer" yöntemini geliştimıişlerdir.(8)
ABRAHAM SEIDMANN, PAUL J.SCHWEITZER ve SHIMON Y .. NOF,
Çok mamullu ve rasgele geri dönüşlü imalat hücrelerinin başarı değerle
mesi için faaliyetleri stokastik olarak incelemede farklı iki durumu ele almışlardır. Önce, tek mamullu parti imalatı, ikinci olarakda çok mamutlu parti
imalatını incelemişlerdir. Çalışmalarında işlem zamanları için genel dağılı
mın ortalama ve varyans değerlerini kullanmışlardır. (6)
B.VINOD ve J.J.SOLBERG, EIS'de iş akışlarının ve sistem faaliyetinin stokastik davranışları için kapalı kuyruk ağını incelemişlerdir. Modelde
ilk gelen ilk işleme alınır kuyruk disiplini ile servis sürelerinin üstel dağılı
. ma uyduğunu kabul etmişlerdir. N adet işin i. kaynakta işlendikten sonra
P(l,J) _ihtimali ile J. kaynağı rotalanmasını, sistemin durumundan bağımsız
olarak oluşturmuşlardır. (6)
REIJER ve LAVANBRERGER, EIS'de Üretim Planlama ve Kontrol
problemleri olarak sistemi incelemişlerdir. Birinci grup problemler kaynakla ilgili ikinci gruptaki problemler ise, sistemin işleyişi ile ilgili kararların alın
masını kapsamaktadır. Yapılan çalışmada, sistemin iyileştirilmesi için aşa
politikalarını

ğıdaki krıterler incelenmişdir.

1- Her makina ve işle ilgili işlem karmasını bulma ve işlem zamanları
nı miniumum düzeyde tutma,
2- Makinalardaki imalatı maksimum yapmak için işlerin sisteme girişi
ni seri hale getirme,
3- Sistemdeki gecikmeleri minim um düzeyde tutmak için işlerin işlem
sıralarını akışa göre düzenleme,
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için "nonliner programlama" ve "kapalı-kuyruk ağı" modeli uygulamasını
yaparak. Aynı modele palet sayısı ve bağlama elamanları kısıtlarını almış
lardır. Farklı bir çözüm SURI ve HIL DEBRAT tarafından yapılmıştır. Araş
tırmacılar, "olaydan olaya akış" yöntemi kullanarak maksimum imalat için
ortalama iş yükü hesaplamasında, kuyrukta bekleyen parçalardan işlem
süreleri kısa olanı işleme alma, kuyruk disiplinini uygulamışlardır.(6)
GERSHWIN ve arkadaşlarınca, İş ile ilgili büyük projelere ait çalışma
larında, Transfer hatları, montaj hatları demontaj hatları gibi şebeke ağı incelemeleri yapmıştır. Sistemle ilgili, yükleme, boşaltma ve optimal rotalama için "kapalı kuyruk ağı" modellemesi kullanmıştır.(12)
KATHRYN, E., STECKE ve JAMES,J.SOLBERG EIS'de sistem başarısının yükleme ve kontrol politikalarına bağlı olduğunu ve sipariş tipi atelyelerde parça gruplamanın gerekliliğini belirtmişlerdir. EIH'lerinde makina merkezlerinin yapabileceği işlem sayısı, magazin kapasitesi ile sınırlı
dır. Araştırmacıların Caterpıllar Traktör işletmesinde yaptıkları çalışmada,
farklı yükleme politikaları altında sistem davranışını incelemişlerdir.
Üretim Kontrolu için simülasyon çalışmaları; CONWAYve MAXWEL,
JONS BULKIN, MAYER ve TALAVGE tarafından uygulanarak makina kullanım oranları denenmiştir. Uygulamalarda bir işlemin herhangi bir makinaya bir defa ataması yapılırken, EIS'de işlem ataması kısıtlı olmayıp magazin kapasitesine bağlı olarak birkaç işlemi, yapabilme esnekliğine sahiptir. Diğer bir ifade ile bazı durumlarda işlem merkezlerinde birden fazla
parça birleşik bir kalıpla bağlanarak işleme alınabilir. Bu durum, takım değiştirme sürelerini olumlu yönde etkiler. Araştırmacılar yükleme çalışma
larında aşağıdaki varsayımları yapmışlardır.

1- Bir makinada bir işleme yalnız bir takım atanır.
2- Bir makina aynı anda yalnız bir işlem yapar.
3- Makinalardaki magazin kapasiteleri, ilgili parçaya ait tüm

işleme

ta-

kımlarını kapsamaktadır.

Oluşturulan

kuyruk ağı modelinde ise, kuyruk disiplini kurallarından;
1- !<uyrukta bulunan parçaları sıra ile işleme alma,
2- ilk lslem süresi kısa olanı isleme alma,
'
3- İslem süresi uzun olanı önce isleme alma.
·
4- iŞıenen parçalardan kalan işlem süresi kısa olanı önce işleme alma,
5- .İşlem sayısı fazla olanı önce işleme alma,
6- işlenen parçalardan geri kalan uzun süreli parçayı önce işleme alma,
7- Toplam işleme zamanı kısa olanı önce işleme alma,
8- Ortalama islem zamanı kısa olanı önce isleme alma,
9- Ortalama iŞıem zamanı uzun olanı önce işleme alma,
gibi alternatif öncelik kurallarını denemişlerdir.
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il. 2. EIS'de Yükleme Modelleri:
Yükleme; programlama sonunda oluşturulan ve bir makinaya hangi
ne zaman verileceğinin belirlenmesidir. Başka bir ifade ile makina·kapasitelerinin uygun bir -şekilde doldurulmasıdır. Yükleme, makinaların çalışma programıdır. Programlar işlere ait iken, yükleme; makinalara ait programlardır. EIS'lerinde görülen bazı yükleme çalışmaları aşağıda açıklan
işin

mıştır.

KRIPA SHANKER ve YAZUEI JEFFREY TZEN, EIS'de rasgele yük-

lem~ ve dağıtım problemini inceleyerek amaç denklemini makina kısıtları
na bağlı olarak formüle etmişlerdir. Kurulan modelin amacı; sistemdeki yükleme dengesizliğini minumuma indirgemek ve yükleme programında geç
kalan işlerin sayısını dengelemekdir. Modelde Simülasyon tekniği kullanı
larak farklı kuyruk disiplini denenmistir.

STECKE, EIS'de Üretim Planlama' problemlerini birbiri ile ilişkili beş gruBunlar; ·
(1) Parça tipi seçimi,
(2) Makina gruplama,
(3) Rota belirleme,
(4) Kaynak dağıtımı,
(5) Yükleme,
olarak sıralanmıştır. Çalışmada küçük partilerin imalatında parçaların çeşitliliği belirli sınırlarda kalmaktadır. Eğer parça profilleri farklı yapılarda ise,
_ ge,r:~el amcıçlı tezgahların kullanılmasını önermektedir. (13, 14, 15, 16, 17).
STECKE Yükleme problemlerinde karşılaşılan durumları ise;
- Makina işleme zamanlarının dengelenmesi,
·
- Taşıma işlemlerinin sayısını minumuma indirme,
- Makina yüklemelerini dengeleme,
- Makina magazinlerini uygun yoğunlukta doldurma,
- Toplam işlem sayısını önem sırasına göre düzenleme,
- Makina gruplarının oluşturulmasında eşit sayıda olmayan makinaları dengeleme,
·
olarak sıralamıştır. STECKE ve SOLBERG yükleme problemlerini beş yükleme stratejisi ve 16 dağıtım kuralına göre simüle etmişlerdir. Aynı konuda
STECKE EIS'leri ile ilgili ilk yükleme problemini matematiksel olarak formüle etmiştir. Yaptığı çalışmada; gruplama ve yüklemeyi 0-1 non- liner ilişki
kurarak karışık tamsayılı programlama ile modellemiştir. Kurduğu modelde n adet makinadan oluşan bir EIS'de sınırlı makina magazin kapasitesine gelen işlerin rasgele varışları ile m adet parça üzerinde çalışma yapmıştır. Modelde kullanılan notasyonlar ise aşağıdaki gibidir.
ba

ayırarak incelemiştir.
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i.

işin

k

H
P(i,k,j.):
y(I)
B(i,k)
· s(i,k,j)
t(j)
:J
w(di) : i.
w(o,j) : j.
w(u,j) : j.

om' : j.
U(j)

: j.

D

: 20

Zi1, ki1; i2,

Ara

işlemin j. makinada işlenmesi;
Planlama periyodu uzunluğu
işin k. işleminin j. makinada işlenmesi,
işin gerekli olan işlem sayısı,
!şin k. işlemini yapabilen makinalar seti,
işin k. işlemini yapmak gerekli takım kater yuvası sayısı,
makinanın kater yuvası kapasitesi,
işin teslim zamanı ağırlık ilişkisi,
makinanın fazla yüklenme ağırlık oranı,
. makinanın düşük yüklenme ağırlık oranı (kapasite altında
yüklenme)
makinanın fazla yüklenmesi,
makinanın düşük yüklenmesi,
den az bir zaman içinde, bir işin kalan işleme zamanı
ki2; ... ; ip, kip ;i1. işin ki1. işlemi, i2. işin ki2 işlemi ile ip. işin
kip. işlemleri için aynı takımın aynı makinada gereksinimi (aynı makinada gerekli olan kater sayısı).

değişkenler:

R(i) : programlanan periyotda tamamlanmaya n i.

işin

kalan

zamanı,

Karar

değişkenleri:
iş

1 i.

seçilir

x (i) =

O Diğer durum
1 j. makinaya i.

işin

k.

işleminin atanması

x(i, k, j) =
O diğer durumlar
Kısıtlamalar:

(a)

m

Takım

katerleri;
j. makinaya atanabilecek
nın takım kater sayısı ile

işlem sayısı

ilgili makina-

sınırlıdır.

y(i)

S(i,k,j) X{ı,k,j) = t(j)
j= 1,2, .... n.
k-1
i =1
(2.2)
(b) Birim iş rotalam.a:
x(i,k,G)
1
i= 1,2, ... ,m
(2.3)
k::;:: 1,2, ... ,y(i)
(c) Katersiz işleme
x(ı,k,j) = x(i)y(i),
i= 1,2, ... ,m
2.4
k=i
J=I
(d) Makina kapasitesi:
Her makina için kapasite altında veya kapasite üstünde yükleme için

aşağıdaki bağıntı yazılabilir.

P(i,k,j)X(i,k,j) + U(j)-O(j) = H
i=1

k=1
U(j) 1,
U(j)O(j) =O
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O(j)O, j = 1,2, ... ,n

(2.5

(e) Karar değişkenleri
X(i) = O veya 1
·x(1,k,j) =O veya 1 i = 1,2, ... ,m j = 1,2, ... n
k=1,2, ... ,y(i)
Amaç fonksiyonu
Yüklemeferin dengelenmesi;

n

2.6)

n

Zmin =
W(o,j) O(j) +
W(u,j) UU)
(2. 7)
T.0.BOULHER EIS'de imalat hücreleri oluşturmayı, GT imalat hücrelerinin oluşturulması ilkelerine benzetmektedir. İmalat için gerekli olan ekonomik parti miktarını ise, aşağıdaki eşitliğe göre hesaplamaktadır.
Wc

= (M

v
+

__ ) Q

(2.8)

2
Wc : Bir periyotluk envanter değeri.
M : Birim ham malzeme maliyeti.
V : Birim parça toplam değeri.
m : Mamul başına toplam makina zamanı.
Q
: Parti miktarı.
·
A : Bir takımın maliyeti.
O : Yıllık talep ,D/Q yıllık parti sayısı.
c
: Birim parça maliyeti.
i
: Envanterde tutma maliyet katsayısı.
Su : Toplam makina zamanı.
Wa

v
= ( M + __

)Ot (Q)

2

=

A O + O Su (i Su R / 2 )

(2.9) .
i (M + mR)/2 + O m i (M + (mR)/2)
i(M + mR)/2: Envanterdeki bir birimi bir periyot tutma maliyeti
E.A.. ELSAYED, EIS'de materiyalin otomatik olarak depolanmasında
malzeme maniplasyonu için "Huristic" metot uygulaması yapmıştır. Taşı
ma araçlarından mekik taşıyıcıların toplam gezintilerini minumum yapmada, "Gezginci satıcı" algoritması uygulamıştır. (19).
·
Q
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L

01

Minumum

(2.10)

L=1
NN
q(k,j)
N
q (k, j)

=

c
=c

j= 1
C (1, j)
C
d (i, j)
N
q (k, j)

(2.11)
k= 1,2, ... ,m
(2.12)

: Birim taşıma maliyeti
: Mekik taşıyıcı kapasitesi
: i ve j arası mesafe
: Otomatik depodaki yer sayısı
: k. sıra ve j. yerdeki miktar

BARBARA B., CLYNN ve F.ROBERT JACOBS, L., Sipariş tipi geleneksel imalat atelyesi ile GT karşılaştırması için bir simülasyon uygulaması yapmıştır. Uygulamayı E~strüzyon kalıpları imalat atelyesinde, 38 m.~ki
nadan oluşan makina parkında uygulayarak; parça gruplaması için "Uretim Akış Analizi" yaklaşımı ile hücresel makina yerleştirmesinde ı(GRAFT"
uygulamasını yapmışlardır.

F.C. FOO ve J.G. WAGER, GT uygulaması ile prodüktiviteyi artırmak
için parça ve işlem benzerliğinin gruplanmasını incelemişlerdir. Yapılan çalışmada tek ve çok aşamalı üretim sistemlerinde toplam akış zamanını optimize etmek için grup programlamada;
(i) Çevrimsel programlama,
(ii) Çevrimsel olmayan programlama,
olarak iki farklı çevrim kullanmıştır. Çevrimsel programlama, sabit sıralı rotalama ile aynı makinalarda işlemlerin tekrarlanmasıdır. Örneğin bir boya
işleminde belirli renklerin oluşturulması, bir çevrimsel programlamadır. Sipariş tipi imalat yapan metal işleme atelyelerde ise, parça tipleri farklı olduğundan çevrimsel olmayan programlama olarak gösterilebilir.
BALDVIN ve CROOKAL, GT Simülasyon çalışması Monte Carlo metodu kullanarak hücresel imalatlarda parça taşıma konusunu incelemişler
dir. THERSMITH ve CROOKAL fonksiyonel yerleştirme ile hücresel yerleştirme etkinliklerini basit bir model üzerinde uygulamışlardır RAJAGOPAL ve RATHMILL sistem başarısını değerlemede rasgele işlemli kompleks bir uygulama yapmışlardır. WILLEY ve ANG hücre içi yükleme etkinliklerini, malzeme taşımaya bağlı olarak değerlemişlerdir. BARBIDGE GT
de periyodik parti miktarlarını kontrol etmek için geleneksel imalat parti miktarından hareketle envanter düzeylerini kontrol etmeği amaçlamıştır. ikinci olarak da ailelerdeki parça tiplerine göre miktar belirlemiştir. Bunun için
18 makinadan oluşan üç paralel imalat hücreli 6 makina grubunda işlem
ler arası geçiş zamanını minumum yapan uygulama yapmıştır. (21,22).
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il. 3. Parça ve Makina Gruplama Modelleri:
Küçük ve orta büyüklükteki partilerin imalatında işleme göre düzenlemenin sakıncalı yönlerini kaldırarak, parçalarda benzerlik gösteren problemlere, ortak çözüm arayan Grup Teknolojisi (GT), EHi ve EGI düzenlemenin de temelini oluşturur. Bu alanda yapılan çalışmalar; parça gruplama il~ parça ailelerini oluşturma, makina gruplama ile mal<ina hücreleri oluş
turma veya bu iki gr uplamayı aynı anda yaparak parça - makina gruplarını
oluşturmaya dayanmaktadır. Literatüde görülen bazı gruplama çalışmala
rı aşağıda açıklanmıştır.

i) Parça Gruplama:
Parça gruplamanın kısıtlarını işlem rota ' listeleri oluşturur. Rota listelerine dayanarak parça istatistiklerinden gruplara ait sınıflamalar iki yöntemden birine göre yapılabilir.
a) Sınflama ve kodlama; alfanümerik kodlarla yapılan parçanın, geometrik biçimi, malzemesi ve işlem benzerliği sınıflamanın kriterlerini oluş
turur. BRISCH, CODE, MICLASS ve OPITZ'in çalışmaları, sınıflama ile
gruplamaya örnek verilebilir.
b) Kümeleme ve analiz ile parça ailelerini oluşturma; CARRIE'nin benzerlik katsayısı ile parça çiftleri oluşturma için ROOS algoritması .uygulaması bu sınıflamaya alınabilir. (23)

ii) Makina Gruplama:
Gruplama işlemleri genelde -iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aş.ama
da; parça rotalarına dayanarak hücrelerdeki makinalar analiz edilir. ikinci
aşamada ise, makina kullanım oranları yeniden değerlenerek parçaların
hücrelere atanması yapılır. Bu gruba giren çalışmalar iki alt sınıflamaya alı
nabilir; (24).

a) Non-algoritmik

işlemler;

Bu gruba giren çalışma, De BEAR, et al. ve WITTE tarafından işlem
ler arası ilişkiye dayanan gruplamalar örnek verilebilir.

b) Algoritmik

·

işlem;

Mc AULEY gruplamada, işlem yapan iki makinadan her ikisine ortak
uğrayan ardışık işlemlerin makinalara ayrı ayrı uğrayan işlem sayıları arasındaki orana dayalı olarak parçaları gruplama yapmıştır. Bu alanda diğer
bir çalışma ise RAJAGOPALA ve BATRA tarafından benzerlik katsayıları
na dayanan "GAAI" uygulaması ile gruplama algoritmasına etkinlik sağ
lamıştır.
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iii) Makina - Parça Gruplama:
a) Elle hesaplama tekniği,
b) Algoritmik teknikler,
c) Kombinasyonel teknikler,
olarak sıralanabilir. Elle hesaplama tekniği için , BURBIDGE Üretim Akış
Analizi olarak yapmış olduğu gruplama örnek verilebilir. Akış Analizi, Makro acıdan "Fabrika Akıs Analizi" ve mikro acıdan ise "Takım Sıralama
Anali.zi" olarak sınıflanab. ilir. EL-ESSAWY ve TORRANCE'nin "Birleşik Akış
Analizi" çalışmaları da bu gruba alınabilir . Algoritmik tekniklerde ise; oluş
turulan Parça-makina matrisinde satırda makinalar ve ·sütunda parçalar olmak üzere diyagonal dizili gruplar oluşturulur . Derece Sıralama ve Kümelemeye: KING. KING ve NAKORNCHAI çaiışmaları. Direkt kümeleme algoritmasına, CHAN ve MILNER, WEMMERLOV'in çalışmaları, verilebilir
PURCHECK liner programlama ile toplam maiiyeti minimize ederek hücre
oluşturma uygulamaları OLIVIA-LOPEZ ve PURCHECK, GT'de Planlama
ve Kontrol için yükleme-dengeleme leri birer algoritmik uygulama ile gruplamadır. (27)
.
Mc CORMICK. Bağ enerjisi adı verilen makina gruplama tekniğini geliştirerek gruplama için makina - makina matrisi i şl·emi ile incelemiştir . KING
konuyu "' Üretim Akış Anaiizi" adlı uygulaması ile genelleştirmiştir . KING'
daha sonra Derece sıralama ve kümeleme metodu uygulaması ile diyagonalde dizili gruplar olusturarak parca gruplaması yapmıştır . ATKIN, O-Analiz \
tekniği adı verilen ç·aıışmasında parça-makina işlerrı ilişki matrisini oluştu
rarak , matrisin transpozesi ile eiemen eleman çarpımından bir eksiltilerek
diyagonalde işlem sayılarını rotaya göre toplamlı olarak oluşturmuştur. Bu
~ayılar ise, işlem düzeyinde gruplanabilecek makinaiarı vermektedir (25).
işlem ve makina gruplama ile ilgili yapılan . çalışmaların genel bir sınıflaması Şekil 8'de gösterilmiştir.
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i
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8 Parça Aileleri / Makina Grupları Oluşturma Teknikleri Sınıflaması

SONUÇ;
Küçük ve orta büyüklükteki parti miktarları ile hat tipi imalatta başarı
ile uygulanan EIS'ler daha ziyade otomotiv endüstrisinde, talaşlı imalat ve
montaj imalatlarda malzeme hareketleri ve otomatik stoklama alanlarında
yaygınlaşarak kullanılmaktadır. EIS'nin avantajlarından bazıları;
• Belirli geometrik parçaların saç levhalara düşük fire oranları ile yerleştirilmesi (özellikle gemi sanayinde),
• Birbiri ile belirli toleranslarla çalışan parçalarda ölçülerin 'off-set' değerleri ile programlanması,
• Parça işlem programlarının mağnetik şerit, disk veya delikli şeride
saklanabilmesi ve aynı parçaları tekrar imalata almada, imalat hazırlık süre ve maliyetini enaza indirgeme,
• Bir tezgahta bir parça işlenirken ikinci tip bir parçanın ekranda görüntülenerek test edilesi ve simülatörden işlem analizi yapılarak standart sürenin bulunması,
·
olarak sıralanabilir. EIS'ler geleceğin otomatik fabrikası olarak; işgücü sermaye ve teknoloji gibi üretim faktörlerini maksimum düzeyde entegre eden
ve kantitatif analiz tekniklerini hızlı uygulayan optimal sistemler seti durumunu oluşturabilecektir.
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