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ÜRETİM SİSTEMLER İNDE OTOMASYON 

ÖZET 

Uzun yıllardır araştırma konusu olan üretim sistemleri ve montaj hatları hakkında 
gerek fiziksel yapıları gerekse oluşturulma düzenleri konusuda oldukça fazla 
miktarda çalışma bulmak mümkündür. Mevcut sistemler geliştirilirken aynı zamanda 
bu sistemleri incelemek üzere kullanılan metodlarda giderek gelişmiştir. Yapılan bu 
çalışmada kullanılan metodlara farklı bir çözüm getirmek için eski modelleme 
metodlarında aynı sürekli zaman modellerine zaman gecikmesi kontrolü uygulanarak 
sistemin kararlılık noktalarının belirlenmesine çalışılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde üretim sistemlerinin tarihine göz atılmış ve bu 
çalışmanın amacı anlatılmıştır. 

İkinci bölümde ise üretim kelimesinin anlamından başlanarak bilinen bütün üretim 
sistemleri ve alt dalları anlatılmıştır. Üretim sistemleri birçok farklı şekilde 
sınıflandırılmış olmakla birlikte temelde geleneksel ve çağdaş üretim sistemleri 
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu ayrım yapılırken üretimin nasıl yapılacağı büyük 
önem taşımaktadır. Üretimin stoğa veya siparişe göre mi yapılacağı varsa sipariş 
miktarları ve sıklığı gözönünde bulundurulmalıdır. 

Geleneksel üretim sistemleri kendi içinde ürüne uygulanan stok politikasına göre, 
ürün çeşidi ve miktarına göre ve üretim sürecine göre olmak üzere üç çeşittir. 

Stok politikasına göre üretim sistemleri stok için üretim, sipariş için üretim ve 
siparişe göre son işlemler olmak üzere üçe ayrılır. Stok için üretimde genelde 
standart parçalar işlenmekte olup müşterinin ihtiyacını kısa sürede karşılamak için 
kullanılır. Sipariş için üretimde sadece müşterinin isteği oluştuktan sonra ürün 
yapılmaya  başlanır. Siparişe göre son işlemlerde ise mevcut bir ürün üzerinde 
müşteri istekleri üzerine değişiklikler yapılır. 

Ürün çeşidi ve miktarına göre sınıflandırmada yine kendi içinde dörde ayrılır ve 
proje tipi üretim, parti tipi üretim, kitle tipi üretim ve proses tipi üretim 
şeklindedirler.  

Proje tipi üretimde üretilecek olan ürünler genelde sadece bir kereye özgü olarak 
yapılan ve müşteri üzerine üretilen ürünler için kullanılır. Parti tipi üretim ve kitle 
tipi üretim birbirine benzemekle beraber aralarında önemli bir farklılıklar vardır. 
Parti tipi üretimde ürün çeşidi fazla olup her üründen üretilen miktar sayısı sınırlıdır. 
Kullanılan makine teçhizat genel amaçlı olup koordineli ve programlı çalışmayı 
gerektirir. Kitle tipi üretimde ise benzer özelliklere sahip olan ürünler büyük 
sayılarda üretilirler. Parti tipi üretimde çeşit fazla adet az iken kitle tipi üretimde çeşit 
az ancak sayı fazladır. Proses tipi üretim ise ürün çeşidi az olup üretim aşamaları 
birbirine benzer olan ürünlerdir. Bu açıdan kimya sanayinde sıklıkla kullanılırlar. 

 Üretim sürecine göre sınıflandırma sipariş tipi, akış tipi ve sabit konumlu atölye 
olmak üzere üçe ayrılır. Sipariş tipi atölyelerde kullanılan makineler genel amaçlı 
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olup kalifiye işçilik gerektiriler. Özellikle depolama ve ara stok bölmeleri problem 
oluşturur. Akış tipi atölyede makineler genellikle tek amaçlıdır ve birbiri ardına 
dizilmiştirler. Sabit konumlu atölye tipinde ürün değil ürünü oluşturacak olan makine 
ve ekipman hareket eder.  

Çağdaş üretim sistemleri özellikle rekabetin arttığı ve sadece teknik değil aynı 
zamanda yönetim anlayışlarınında imalata uygulandığı tekniklerdir. Kendi içinde 
hücresel, tam zamanında ve esnek üretim sistemleri olmak üzere üçe ayrılırlar. 
Hücresel üretim sistemlerinde benzer parçaların birbiri ardına belli bir sıra 
gözetmeksizin arda arda işlenebilmesi esasına dayanır. Malzeme akışı ve makine 
teçhizatın yerleşimi de buna uygun olarak yapılır. Tam zamanında üretim 
sistemlerinde stokların azaltılabilmesi için satın almadan ürünün müşteriye 
ulaştırılmasına kadar olan bütün süreçler optimize edilmeye çalışılır. Esnek üretim 
sistemlerinde ise bilgisayarların esnekliğinden üretim alanında maksimum seviyede 
yararlanılmaya çalışılır.  

Bir üretim sistemini oluşturan birçok parça ve alt sistem olmakla beraber içlerinde en 
önemli olan bileşen ve mevcut çalışmanın konusu olan montaj hatlarının tarihçesi 
milattan önceki yıllara rastlar. Binlerce yıldan beri üretimin ayrılmaz bir parçası olan 
bu sistemler kendi içlerinde seri, U tipi, paralel istasyonlar, paralel hatlar ve iş 
istasyonları olmak üzere beş ayrı gruba ayrılırlar. Montaj hatları tek başına makine 
ve insandan oluşabileceği gibi sadece insan ve sadace makine sistemlerinden de 
oluşabilmektedir. Tüm bu sistemlerin ortak noktası bir bütünü oluşturacak olan 
paraçaların tek tek birleştirilerek işlemlerin daha hızlı, eksiksiz ve her açıdan istenen 
şekilde olmasını sağlamaktır. 

Çalışmanın üçüncü kısmında montaj hatlarının modellenmesi yer almaktadır. Montaj 
hatlarının öneminin artması ile işletmelerin rekabet kapasitelerini arttırmaları ve 
rakiplerinin önüne geçebilmeleri bu sistemleri daha etkin kullanabilmelerine bağlı 
hale gelmiştir. Bu sebeple montaj hatlarının daha analitik ve bilimsel şekilde 
analzinin yapılması gerekmiştir. Bu amaçla zaman içerisinde dört adet modelleme 
tekniği üzerinde durulmuştur. Sürekli zaman modelleri tekniği diferansiyel 
denklemlere dayalı bir teknik olup genellikle kontrol teorisini kullanan 
ararştırmacıların ilgi alanına girmektedir. Bu yöntem modellemenin ve çözümün 
hızlı olması avatajı oluşurken gerçek hayatta oluşabilecek olan gecikmelerin etkisi 
gösteremezler. 

Kesikli zaman modelleri yine sürekli zaman modelleri gibi diferansiyel denklemlere 
bağlı olup benzer yapıya sahiptirler. Ancak kesikli yapıları doğası ile gerçek hayatta 
oluşabilcek olan gecikmeleri modele yansıtabilirler. Kesikli olay simülasyonu 
modelleri belli bir matematiksel denklem kalıbına bağlı olmayıp modellemeyi yapan 
kişinin deneyimlerine ve algoritma oluşturabilme yeteneğine bağlıdırlar. Yöneylem 
araştırması tekniklerinde ise herşey çoğunlukla deterministik olarak bir denklem ile 
ifade edilir. Birçok farklı yöntemi barındırmaktadır. 

Montaj hatlarının sürekli zaman yöntemi ile modellenmesi ellili yıllardan beri 
üzerinde çalışılan bir konudur. Sürekli zaman modellemesi yönteminin esası  montaj 
hattının bir sıvı akışkan sistemine benzetilmesi şeklinde özetlenebilir. Burada hattın 
bir ucundan diğerine doğru akan ürünler, sıvının bir borunun bir ucundan diğer ucuna 
akış hareketine benzetilir. Ürünlerin ara stok bölgeleri ise sıvı deposuna benzetilerek 
modellenir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde sürekli zaman modellerinin zaman gecikmeleri 
karşısında kararsızlığının incelenmesinde kullanılacak olan genişletilmiş kronecker 
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toplama metodu anlatılmaktadır. Bu metod ile doğrusal zamanla değişmeyen 
sistemlerin diferansiyel modellerinin çıkartılması ile bir veya daha çok sayıda sayıda 
gecikmenin sistem üzerindeki etkisi incelenebilir. Bu yöntem denklemi verilen bir 
sistemin karakteristik köklerinin mevcut veya olması muhtemel zaman gecikmeleri 
karşısında kompleks düzlemin sağ yani kararsızlık bölgesinde olup olmadığı 
araştırılır. Burada asıl yapılmaya çalışılan sağ düzlemde bulunan köklerin bulunması 
değil gecikmeler karşısında imajiner ekseni kesen değerlerin bulunmasıdır.  

Beşinci bölümde genişletilmiş kronecker toplama metodu ile karasızlık bölgeleri 
bulunacak olan montaj hattı sisteminin modellenmesi yer almaktadır. İncelemesi 
yapılacak olan sistem üç ayrı montaj hattından oluşmakta olup iki hat birbirine 
paralel üçüncü bir hat ise diğer ikisine seri olarak çalışmaktadır. Paralel hatlardan 
gelen ürünler üçüncü hatta birbirine monte edilmektedir. Yapılan araştırma 
sonucunda görülmüştür ki literatürde bu yönde yapılmış bir çalışma yoktur.  

Çalışmanın son bölümünde yapılan işlemlerin ve deneylerin sonuçları yeralmaktadır. 
Genişletilmiş kronecker toplama metodu ile ede edilen sonuçlar endüstride oldukça 
yaygın şekilde kullanılan ARENA programının sonuçları ile karşılaştırılmış ayrıca ek 
olarak modellenen sistemin bir benzeri gerçek dünyada oluşturulmuş ve tüm 
sonuçların birbiri ile örtüştüğü görülmüştür. 
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AUTOMATION IN PRODUCTION SYSTEMS 

SUMMARY 

Production systems and assembly lines have been an area of study for a long time 
and it is possible to find numerous research about from their physical construction to 
order of placement. While existing systems are in progress of development, methods 
which are used to examine those systems are developed too. In this study, to offer a 
new solution for existing methods,  time delay control method is applied to a 
continuous time model to predict unstability regions of the system. 

In the first chapter of this study historical development of production systems and 
purpose of this work is explained. 

In the second chapter of the study, entire production systems and their sub systems 
are mentioned starting from the meaning of production. Although production systems 
are categorized in numerous different types, they are seperated in two main groups 
which are traditional and modern production systems. How the production is made 
carries an important role in categorization. Whether production is made for inventory 
or coming orders and if it is made for orders amount and regularity of the orders have 
to be considered. 

Traditional production systems are categorized as, according to their inventory 
policy, amount and variety of products, production process. 

Production systems according to their inventory level is also categorized in three 
groups as production for order, production for inventory and final process for order. 
Production for inventory systems are used where customer orders have to be met 
immediately. Production for order system is used when a production facility works 
only after customer order. Final process for order systems are used where a standart 
product is changed with customer needs. 

In amount and variety of products categories have sub-categories as project type, 
batch type, mass type and process type. 

Products which are built with project type production systems, are manufactured for 
once and only after customer order. Although batch type and mass type production 
systems seems like each other they have important differences. In batch type 
production amount of product is limited but variety of products is excessive. With 
this type of systems machines used in the production area have to be versatile and 
fast resposive, it also requires coordination and delicate production planing. In mass 
type systems variety of products is limited but number of goods produced from 
different type of products are more than batch type production. Process type systems 
are used where required processes for different products are similar and follows the 
same sequence. This method is mostly used in chemical industries.       

Production process type category also has sub categories as order type, flow type and 
fixed placed shop. Order type systems have to have general purpose machinery and 
skilled work force. Especially inventory and storage areas cause a lot of problems. 
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Flow type production systems have single purpose machinery and they mostly 
queued one after another. This type of machinery requires a lot of capital investmen 
but very little skilled worker. Fixed placed shop systems are only used when the 
product is too bir to move. In those systems machinery moves around the product. 

Modern production systems techniques are developed due to competition and need to 
apply not only technical but also managerial consepts into production systems. 
Cellular, just in time and fleksible production systems are gathered under modern 
production systems title. Celluar production systems are based on processing similar 
products together without distinction of process sequence. Material flow and 
machine placement is planned according to products.  

In just in time systems for minimizing inventory levels all processes from purchasing 
to customer delivery are optimized. Fleksible production systems use the adventage 
of computers in the manufacturing area and by connceting field and management 
control of production gets easier. 

There are many subsystem and components inside of a production system but the 
most important of all is assembly lines which dates back to B.C. Assembly lines have 
been an inseperable part of production systems for thousands of years and they are 
categorized as serial, U type, paralel stations, paralel lines and workstations. 

 Assembly lines can exist only one machine and a worker or without any workers or 
machines. All the common feature of these systems is, parts that will form the 
product mounted piece by piece and every stage of assembly is assured to have the 
required quality level for every aspect. 

In the third chapter, modeling of assembly lines is explained. With the growing 
importance of assembly lines, to stay competitive and to take over their competitors, 
companies become dependent on using assembly lines more effectively and 
efficiently. That’s why assembly lines had to be analized with more analytic and 
scientific methods. 

 Those researches led us into four different type of modeling. Continuous time 
modeling uses differential equations and used heaviliy by researchers who use 
control theory. This method gives fast solutions and easy to model but it lacks to 
reflect the effects of time  delay that may occur in real systems. 

Discrete time models also use differential equations like continuous time models and 
have similar construction. But their discrete nature gives them ability to reflect real 
world time delays into the model. Discrete event simulation models does not have a 
mathematical representation that’s why they heavily depend on modeler’s experience 
and ability to construct algortihm. Operation research techniques are mostly 
deterministic and involves many different techniques. 

Modeling of assembly lines using continuous time modeling method have been used 
and researched since 1950’s. The main feature of this technique is that it uses an 
analogy between fluid flow and assembly systems. 

 In this analogy fluid flow represents material flow just like fluid flows from inlet to 
the outlet of a pipe materials move from one process to another. Stock areas between 
the stations and finished goods are represented by a fluid depot. 

In the fourth chapter, CTCR method is presented. This method is used to examine a 
systems behaviour against time delays and find their unstability regions, those 
systems must be modeled with continuous time. This method can be used to model 
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linear time invariant systems and to examine the effects of single or multi time 
delays on the system. This method investigates if the given systems characteristic 
roots lies on the right hand side of the complex plane when the system is exposed to 
time delays or to find the numerical values of time delays that can cause the system 
to become unstable. What is actually done in this method is not finding roots which 
lays on the right side of the plane, its purpose is to find roots which is crossing 
imaginary axis when exposed to time delays.   

In the fifth chapter, the assembly line which exposes to time delays is modeled. The 
assembly line consist’s of three different lines. First and second lines are paralel to 
each other while third line is serial to those two. Paralel lines are upperstream 
assembly lines and they are thought to be never starved and the demand for the 
finished goods never becomes zero. To find these system unstability regions 
Extended Konecker Summation Method is used. Literature research on this subject 
confirms no such systems modeling and stability control has done by others. 

The last chapter presents results of this study. Results gathered by  the system’s 
model’s solution using  extended kronecker summation method is compered to 
ARENA simulation program which is widely used in this area and a real world 
application is presented which all confirms the results of the solution gathered by 
Extended Kronecker summation method.          
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1.  GİRİŞ 

Yüzyılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan üretim sistemleri ilk oluşturulduğu 

günden bu yana oldukça geniş kapsamda araştırmalar yapılmış olan bir konudur. 

Yıllar yılı gelişen teknoloji ile birlikte değişen ürünler ve bu ürünlere olan talep 

sürekli olarak üretim üzerinde baskı kurmuş daha hızlı, daha kaliteli ve eksiksiz bir 

şekilde teslimat yapabilmek için firmalar farklı yollara başvurmuşlardır. 

Montaj hatları ilk defa 20. Yüzyılın başlarında Ford fabrikası tarafından dünyaya 

tanıtılmıştır. Fiziksel olarak araçların bir alandan diğer alana halatlarla çekildiği bu 

sistem her ne kadar çekme sistemi olarak gözüksede aslında bir itme sistemiydi. 

Yıllar geçtikçe ortaya çıkan  ihtiyaç daha hızlı üretim için yeni yolların bulunmasına 

yol açtı. Giderek artan otomasyon ve işlerin daha küçük parçalara ayrılması aynı 

sürede daha fazla ürün yapılmasını sağladı. Bu hız ile birlikte gelen insan hataları 

birikmeye başladığında robotlar sahneye çıktı ve insanların yapamayacağı veya hata 

yaptıkları rutin işleri hızlı ve hatasız bir şekilde yapmaya başladılar. Ancak farklı 

işlere adaptasyonu zor olduğundan insan gücü hiçbir zaman için üretimden tamamen 

ayrılmadı. 

Sadece teknik olarak değil aynı zamana teslim süresi, kalite, vs. gibi konularda 

birbiri ile yarışa firmalar üretimde her açıdan iyiye gidiş için TPM(Total Productivity 

Management), TQM (Total Quality Management), 5S, 6Sigma, Kanban, Kaizen gibi 

sayısız yöntemle iyileştirme sağlamaya çalışmaktadırlar.  

Tüm bu yöntemler uygulanması için her sistemde olduğu gibi önce sistemin üzerinde 

veya sistemi temsil eden bir model üzerinde parametrelerin etkisi üzerine araştırmaya 

gidilmelidir. Ancak üretim sistemleri üzerinde deney yapmak neredeyse imkansızdır. 

Sistem tamamen şirketlerin gelir elde ettiği noktada olduğundan meydana 

gelebilecek herhangi bir aksama şirketlerin hızla batma sürecine girmelerine neden 

olabilir. 

Bu sebeple sistem dinamiğini incelemek ayrı bir önem taşır. Üretim sistemi üzerine 

oluşturulan modeller yapılan işin hassasiyeti gereği tüm faktörlerin biraraya getirilip 
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birbirleri ile olan ilişkilerinin tamamen gözlemlenebildiği bir yapıda olmalıdır. Bu tip 

modellerde karşılaşılan sorunlar; modellemenin zor olması, yapılan modelüzerinde 

değişiklik yapmanın zor olması, hatanın sebebini tam olarak görememe gibi 

sorunlara sebep olabilmektedir.          

1.1 Tezin Amacı 

Üretim sistemlerinde yer alan modeleme uygulamaları daha çok kesikli olay 

simülasyonu modellerini kullanırlar.Bu tip modellemeler yapılabilecek her türlü 

manipülasyona açıktır. Hattan ayrılmalar, hatta yaşanabilecek olan gecikmeler, ürün 

değişimleri gibi durumlar her şekilde yansıtılabilir.  Ancak bu yöntem doğası gereği 

tamamen modelleme yapan kişilerin deneyimine bağlı olup herhangi bir 

matematiksel formülasyon içermez.   

Yaptığımız bu çalışmada, sürekli zaman modelleri kullanarak üretim sistemlerinin 

modellenmesi ve model üstünde yapılacak olan zaman gecikmesi kontrolü tekniği ile 

sistemi kararsızlığa sokacak gecikmelerin önceden hesaplanması amaçlanmıştır. Bu 

teknik ile model bir formül ile ifade edilerek standart bir model oluşturulacak ve bu 

model üzerinden yapılan işlemlerin kesikli olay simülasyonu ve deneyler ile 

doğruluğu kanıtlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

2.  ÜRETİM VE ÜRET İM SİSTEMLER İ 

2.1 Üretim ve Üretim Sistemleri Kavramları 

Üretim kelimesinin birçok tanımı olmakla beraber en çok kullanılan tanımlar 

ekonomistler ve mühendisler tarafından yapılanlarıdır. Ekonomistler üretimi 

“ekonomik değer yaratmak” olarak tanımlarken mühendisler üretimi, hammadde, 

yarımamuller veya herhangi fiziksel varlıklar üzerinde değer artışı yaratacak 

değişiklikler yapmak ve kullanılabilir bir ürüne dönüştürmek olarak tanımlarlar [1]. 

En genel tanımı ise ekonomik değeri olan mal ve hizmetlerin oluşturulmasıdır. 

Sonuçta üretim sadece fiziksel olarak bir ürünün meydana getirilmesi değil yanı 

zamanda bir ürüne değer katmak yada değerini arttırmak adına yapılan faaliyetlerin 

tümünü ifade eder. Bu anlamda üretim mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılması için 

yapılan faaliyetlerin tümüdür. [1] Tanımı bu şekilde yaptığımızda üretim sadece 

fiziksel bir faaliyet  yada satış işlemi olmaktan çıkar ve planlama, organizasyon, 

depolama gibi son ürün içinde yer almayan fakat ürünün ortaya konması için gerekli 

olan faaliyetlerin tamamı üretime dahil olur.    

Üretim sistemleri açık sistemler olup gerek firma içi gerekse firma dışından tüm 

etkilere açıktır. Sistemin çıktısı ürün,yarı ürün ve hizmetler olmakla birlikte girdiler 

doğa, emek ve sermaye olmak üzere üç kısımda toplanabilir 

2.2 Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması 

Üretim sistemlerinin belirlenmesi üretim planlama için atılması gereken ilk adımdır. 

Üretim sistemi mevcut üretim alanı içerisindeki makina ve işgücünün düzenlenmesi 

ile belirlenir. Üretimin nasıl yapılacağının belirlenmesinde üretimin, stoğa yoksa 

siparişe göre mi yapılacağı, sipariş miktarları ve sıklığıda gözönüne 

alınmalıdır.Genelde üretim hacmi arttıkça otomasyon seviyesi artarken üretim hacmi 

düşükse insan gücü ağırlıklıdır. Üretim sistemleri  geleneksel ve çağdaş sistemler 

olmak üzere ikiye ayrılabilir.[1,2] 
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2.3 Geleneksel Üretim Sistemleri 

2.3.1 Ürüne uygulanan stok politikasına göre sınıflandırma 

Stok politikasına göre üç farklı tipte olabilir ; stok için üretim, sipariş için üretim, 

siparişe göre son işlemler. Ürünün teslim amanı ve müşterinin ürünün üzerinde 

değişiklik yapma seviyesi stok politikasının belirlenmesinde temel etkenlerdir. 

2.3.1.1 Stok için üretim 

Eğer müşteri ürüne olan ihtiyacı ortaya çıktığı anda üretim süresi beklemeden ürünü 

hemen alma talebinde ise üretici ürünü stokta hazır tutmak zorundadır.Üretici  

ürünün üretilmesi için önce talebin oluşmasını beklemeden sürekli olarak belli 

miktarlarda stokta bulundurmak zorundadır. Bu tip üretimlerde ürün üzerinde 

müşterinin istediği özelleştirmeler yapılamaz. Standart parçaların üretimi bu şekilde 

yapılır.  

2.3.1.2 Sipariş için üretim 

Müşterinin siparişi üzerine yapılan üretimdir. Üretim süreci ürüne olan talep ile 

başladığı için  müşterin ürün tamamlanıncaya kadar beklemeyi göze alır. Ancak ürün 

üzerinde istediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Genellikle kişiye özel 

ürünlerin üretiminde kullanılan bir sistemdir. 

2.3.1.3 Siparişe göre son işlemler 

Stok için üretim ve sipariş için üretim sistemlerinin karışımıdır. Bu sistemde üretim 

müşteri siparişi ile başlamakla birlikte ürün üzerinde yapılacak olan değişiklikler 

sınırlıdır. Bu tip üretimde ürünün bir kısmı standart olan parçalardan üretilip, bir 

kısmı müşterinin istekleri doğrultusunda değiştirilebilir veya müşteri mevcut 

hammadde veya yarımamul seçenekleri içinden farklı kombinasyonlar seçebilir.  

2.3.2 Ürün çeşidi ve üretim miktarına göre sınıflandırma  

2.3.2.1 Proje tipi üretim  

Proje tipi üretimde üretilecek olan ürün yer değiştirmez. Bu tip üretim sistemlerinin 

çıktısı olan ürünler, genellikle tamamen müşteri isteğine özel olarak üretilen ve 

fiziksel olarak ürünün istasyonlar arasında taşınması mümkün olmayan ürünlerdir. 

Ürün hareket edemediğinden tüm üretim faktörleri üretim alanına getirilir. Bu tip 
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sistemlerde kontol Gantt diyagramları, CPM (Critical Path Method-Kritik Yol 

metodu), Pert (Program Evalution and Revision Technique-Program Değerlendirme 

ve Revizyonu Tekniği ) kullanılır.[2] 

2.3.2.2 Parti tipi üretim  

Çok çeşitli miktardaki ürün kısıtlı sayıda üretildiği sistemlerdir. Üretilen ürünler aynı 

çeşidin farklı tipleri olabileceği gibi benzer özelliklere sahip farklı ürünlerde olabilir. 

Her partide farklı bir ürün üretilir.Kullanılan makina ve techizat genel amaçlıdır. 

Sürekli değişen ürüne adapte olabilecek kalifiye personel kullanımını 

gerektirmektedir. Sürekli bir üretim olmadığından bir üretim hattı kurulması söz 

konusu değildir. Satın alma ve üretim planlama koordineli olarak çalışmalı ve 

makinalara iş yükü dağıtımı dikkatli yapılmalıdır.  Bu tip üretimde her ürün 

değiştiğinde makinaların tekrar ayarlanması ve malzeme taşıma miktarının fazla 

olması sebebi ile verimsizdir, kalifiye işçi kullanımı ise üretim maliyetlerini arttırır. 

2.3.2.3 Kitle tipi üretim  

Benzer özelliklere sahip ürünlerin büyük miktarlarda üretildiği sistemlerdir. Bu 

sistemlerde ürünler tamamlanmak için aynı üretim bandını takip ederler. Makinalar 

özel amaçlı ve pahallı olmakla beraber kalifiye işçilik gerektirmezler. Talebi belli 

miktarların üzerinde olan ürünler için kullanılırlar. Büyük miktarlarda üretim ve 

kalifiye olmayan işgücü kullanımı maliyetleri düşürür. Esneklik düşüktür. 

2.3.2.4 Proses tipi üretim 

Ürün çeşidinin çok az üretilen ürün sayısının çok fazla olduğu üretim şeklidir, talep 

miktarları çok fazladır. Bu sistemlerde ürünler çoğunlukla akışkan yapıdadırlar. 

Ürünlere göre işlemlerde sadece ufak değişiklikler vardır. Bütün ürünler aynı üretim 

bandında aynı işlemleri takip eder. Otomasyon seviyesi yüksek ve işçilik çok azdır. 

Yüksek yatırım mailyetleri olmasına rağmen verimlilikleri yüksektir.  

2.3.3  Üretim sürecine göre sınıflandırma 

2.3.3.1 Sipariş tipi atölye  

Bu tip üretim sistemlerinde, birden çok amaca hizmet edebilecek ve birbirlerinin 

yerine geçebilecek genel amaçlı tezgahlar kullanılır ve kalifiye işçilik gerektirir. 

Üretilecek olan parçalar üretim için sipariş geldiğinde ilgili makinaların boş olmasına 
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göre hareket eder eğer makina dolu ise ara depolama yolu ile bekletilir. Sipraiş tipi 

atölyelerde iş akışı üretim alanı içinde oldukça karışık olup yüksek miktarda taşıma 

gerektirir. Bu da sistemin verimliliğini düşürür. 

2.3.3.2 Akış tipi atölye 

Akış tipi atölyelerde gelen siparişler birbiri ardına aynı işlemlerden geçerler. 

Kullanılan tezgahlar pahallı ve kısıtlı yeteneklere sahiptir, sürekli benzer işler 

yapıldığından kalifiye işçilik gerektirmez. Bu açıdan maliyetleri düşürür. Ara stoklar 

olabildiğince azaltılmış ve her istasyondaki üretim süreci ürünün sadece bir kısmının 

tamamlanması ile hızlandırılmıştır. Üretim hattı birbirini takip eden istasyonlardan 

oluştuğundan ürünün bir istasyondan diğerine geçişindeki her türlü gecikmeler 

üretimin aksamasına sebep olur. Bu sebeple üretim planlama ve ara stok bölgelerinin 

belirlenmesi önem taşır.   

2.3.3.3 Sabit konumlu atölye 

Bu tip sistemlerde ürün fiziksel ölçüleri yüzünden hareket ettirmesi zor yada 

imkansız olduğundan üretim bileşenleri ürünün etrafında toplanır. Gemi ve köprü 

inşaatları bunlara örnek gösterilebilir.  

2.4 Çağdaş Üretim Sistemleri 

2.4.1 Hücresel üretim sistemi 

Grup teknolojisi olarak da anılan hücresel üretim sistemleri, birbiri ile benzer 

özelliklere ve benzer imalat aşamalarına sahip olan ürünlerin birlikte işlenmesi 

esasına dayanır. Bu sistemi kullanan firmalar genellikle çok farklı fiziksel özelliklere 

sahip ancak akış tipi üretim sistemi için yeterli sayıda olmayan ürünler 

üretmektedirler. Bu sistemde benzer işlemlere girecek olan parçalardan birer grup 

oluşturulur, daha sonra bu işlemlere uygun olan makine ve işgücü o grubu üretmek 

için  toplanır. Bu şekilde üretim alanı içinde birbirinden ayrı olarak birçok akış tipi 

üretim hattı oluşturulmuş olup, farklı özelliklere sahip ürünler düşük maliyetle 

üretilebilirler. 
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2.4.2 Tam zamanında üretim sistemi  

Tam zamanında üretim sistemleri üretimde ara stokların azaltılması ve üretim 

planlamanın kolaylaştırılması amacı ile geliştirilmi ş bir sistemdir. Üretimde her türlü 

stoktan bol miktarda tutmak üretimin aksamamasını sağlar. Ancak stokta tutulan her 

ürünün bir maliyeti vardır ve stokta tutulan her tür mal kullanılmadan duran bir 

yatırımdır. Bu sorunu giderebilmek için iş istasyonları kendi içlerinde müşteri ve 

tedarikçi gibi davranırlar. Her istasyon bir önceki istasyonun müşterisi, bir sonraki 

istasyonun tedarikçisidir. İş emirleri son istasyondan ilk istasyona doğru aktarılır, 

böylece sadece ihtiyaç olunan kadar parça ihtiyaç olunan zamanda üretilir.  

2.4.3 Esnek üretim sistemleri  

Bilgisayara dayalı bir üretim sistemidir. Sürekli olarak farklı parçaların üretildiği 

sistemlerde kullanılmaktadır. Bu sistemdeki esas amaç ufak parti adetleri ile gelen 

ürünleri en kısa zamanda üretebilmektir. Bu sayede tezgahlardaki bekleme süreleri 

azaltılarak makinaların kullanım oranları arttırılır. 

2.5 Montaj hatları 

Montaj kavramının birçok tanımı olmakla beraber genel olarak son ürünü elde 

edebilmek için gereken birçok parçanın sırası ile biraraya getirilmesi sürecidir. 

Gerekli parçalar tek bir bileşen olabileceği başka parçalardan oluşan bir alt montajda 

olabilir. 

2.5.1 Montaj hatlarının tarihçesi 

İlk montaj hatlarının ortaya çıkışı yaklaşık olarak milattan once  215 yıllarına rastlar. 

Bu tarihte Çin imparatoru Qin Shi Huangdi’nin emriyle yapılan Terra Kota ordusu 

heykelleri 8000 adet gerçek ölçülerde insan modellerinden oluşuyordu. Her heykelin 

uzuvları birbirinden ayrı olarak ve farklı yerlerde üretilmiş ve daha sonra bugün 

bulundukları noktaya getirilerek montajlanmışlardır. 

1500’lü yıllarda Venedik tersaneleri 20000 işçi çalıştırarak hergün bir adet gemi 

teslim ediyorlardı. Bunu standart parçalar kulanarak ve montaj hattı tipinde bir 

üretim sistemi kullanarak başarıyorlardı. 

1800’lü yılların başlarında ahşap gemilerin yapımı birçok üretici tarafından 

gerçekleştiriliyordu. Emek yoğun olması hem işin yavaş hemde pahalı olmasına 



8 

sebep oluyordu. Portsmouth Block Mills isimli firma dünyanın ilk doğrusal sürekli 

montaj hattını kullanarak bu üretimi gerçekleştirmeye başladı.  

1860’larda Chicago et paketleme endüstrisinin Amerika’nın ilk montaj hattını 

kurduğu kabul edilir. Çalışanlar sabit istasyonlarda bekliyor ve işlenecek olan 

parçalar onlara getiriliyordu. Taşıma sistemi parçaları sabit bir hızda işçilerin önüne 

getiriyor ve işçiler belirli bir işi sürekli olarak tekrarlayarak yapıyordu. 

 Kısa süre içerisinde başarısını kanıtlayan montaj hatları diğer endüstrilerinde ilgisini 

çekmeye başladı. 1901 yılında  Olds Motor Vehicle Company tarafından patentlendi. 

Aynı işin tekrarlanarak yapılmasından etkilenen Ford sistemi iyileştirerek modern 

montaj hatlarının öncüsü oldu. [3] 

2.5.2 Montaj hatlarının önemi ve tipleri 

Kitle tipi üretim yapan işletmelerde olduça sık kullanılan montaj hatları, işlerin 

küçük parçalara bölünebilmesi ve bütünü oluşturacak olan parçaların birden fazla 

bölgede aynı anda işlenebiliyor olması sebebi ile hızlı, ucuz ve kontrol edilebilir bir 

üretim sistemi için vazgeçilmezdir. Çalışanlar sürekli aynı tip işleri yaptıklarından 

hata oranları düşmektedir. Yine benzer şekilde son ürün küçük parçalardan 

oluştuğundan her parçanın kendi içinde tamlığı daha rahat kontrol edilebilir. 

Montaj hatları her ne kadar aynı veya birbirine yakın özellikli ürünlerin işlenmesi 

için kullanılıyor olsada bir üretim alanında aynı ürün için dahi olsa işlenen tüm 

parçaların benzer olması beklenemez. Bu sebeple montaj hatları da kendi içlerinde 

farklı amaçlara hizmet etmek amacıyla değişik şekillerde düzenlenmişlerdir.  

2.5.2.1 Seri montaj hatları 

İş istasyonları birbiri ardına sıra ile dizilen montaj hatlarıdır. Bu tip hatlar genellikle 

yüksek miktarda üretimin yapıldığı işletmelerde tercih edilirler. Her istasyon 

genellikle bir tek işlem yapar ve son ürün ilk parçadan itibaren tüm paçaların 

birbirine eklenmesi ile oluşur. 

 

Şekil 2.1 : Seri montaj hattı. 
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2.5.2.2 U tipi montaj hatları  

Tam zamanında üretim sistemlerinin öneminin anlaşılması ile U şekilli montaj 

hatlarının klasik hatlara göre daha avantajlı olduğu anlaşılmıştır.  İşçiler U şeklinin 

tam ortasında bulunur bu şekilde gerektiğinde birbirlerine yardımcı olabilirler ve 

birbirlerini  daha iyi control edebilirler. U tipi üretim hatlarında çalışan işçiler seri 

montaj hatlarında çalışan işçilerden daha kalifiye olduğu gibi montaj hattında sadece 

kendi yaptıkları işlerde değil aynı zamanda diğer işçilerin işlerinde de uzmanlık 

kazanırlar.  

 

Şekil 2.2 :  U tipi montaj hattı. 

2.5.2.3 Paralel istasyonlar  

Son ürünün oluşturulması için gereken ürünlerin işlenmesi özellikler seri hatlarda 

sorun olmaktadır. Bunun sebebi ise farklı parçaların farklı işlemler gerektirmesi ve 

bu sebeple de istasyonlarda üretim sürelerinin birbirinden farklı olmasıdır. Bir 

istasyonda olacak gecikme tüm istasyonları etkileyecektir. Gecikmenin olmaması 

için çözüm ara stok olmakta bu da envanterde gereksiz büyümelere ve gerekli 

işletme sermayesinin arttırmaktadır. Bu sorunu gidermek için hat üzerinde üretim 

süresinin fazla olduğu işlemlerde birden çok istasyon yan yana bulundurularak 

üretim süresinin dengelenmesi sağlanır.  
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Şekil 2.3 : Paralel istasyon. 

2.5.2.4 Paralel hatlar  

Ürüne olan talebin çok yüksek olduğu sistemlerde kullanılırlar. Bu tip hatlarda iki 

parallel hat birbiri ile aynı özellikleri taşırken aynı anda aynı veya benzer parçaların 

üretimini gerçekleştirebilir. İşçilerin ve makinaların hızları arttırılarak bir hattaki 

arıza diğer hattaki aynı işlevle görevli iş istasyonu üzerinden ürün alınarak 

giderilebilir. 

 

Şekil 2.4 : Paralel hat. 

2.5.2.5 İş istasyonları 

Kompleks ve çok parça içeren ürünlerde son ürünün üretilmesi için parçalar alt 

montaj hatlarında birleştirilip son montaj hattında yarı monte edilmiş şekilde son 

ürüne eklenirler. Günümüzde birçok endüstri bu montaj hattını benimsemiştir.[3] 
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Şekil 2.5 : İş istasyonları. 
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3.  MONTAJ  HATLARININ MODELLENMES İ 

Montaj hatlarının dünya üzerinde yaygınlaşması ve rekabetin artması sonucu 

şirketlerin üzerinde oluşan maliyet baskısı üretim sistemlerinin ve özelliklede montaj 

hatlarının daha bilimsel yollarla ele alınmasına yol açmıştır. Herhangi bir sistemin 

incelenmesinde ilk önce ele alınması gereken modelleme, montaj hatlarının 

dinamiklerinin ortaya konulmasında önemli rol oynamıştır.  

Montaj hatlarının modellenmesinde literatürde en çok karşılaşılan modelleme tipi 

ürüne göre modellemedir. Bu modelleme tiplerinin içinde gecikmeli, deterministik 

veya stokastik işlem zamanlarının olması gibi faktörler olabilir. Matematiksel açıdan 

bakıldığında modellemede  istatistikten diferansiyel denklemlere kadar pek çok farklı 

matematiksel metod kullanılmıştır.[4,5]   

3.1 Montaj Hat Modelleri 

3.1.1 Tek modelli hatlar 

Bu tip hatlarda üretilen ürün çeşidi sadece bir adettir. Tüm makine techizat sadece bir 

ürün için olduğundan başka bir ürün bu tip hatlarda üretilemez, esneklik yoktur. 

Ancak hızlı üretim yapılması ve maliyet açısından en uygun üretim şeklidir. Üretim 

aşamalarında otomasyon ve robot teknolojilerinden olabildiğince yararlanılan bu 

sistemlerde ilk yatırım maliyeti yüksek ancak modellemesi basittir. Aşağıdaki 

durumlarda bir hattın tek modelli hat olduğu düşünülebilir.[6] 

• Ürüne olan talep sabit ve kurulacak olan hattın maliyetini taşıyabiliyorsa 

• Ürün teslimatları kısa süreler gerektiriyorsa 

• Ürünün yapısı diğer ürünlerden farklı bir yapıdaysa 

• Üretimin maliyeti imalat hatalarına izin vermiyorsa 

• Üretim için gerekli olna techizat ağır ve büyükse 

• Üretime hazırlık süreçleri uzun ise 
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3.1.2 Karışık modelli hatlar 

Bu tip hatlarda birbirine benzeyen veya farklı varyasyonlardaki ürünler üretilir. Bu 

tip hatların tipik örneği birbirinden farklı donanımlara sahip ama aynı model olan 

araçların üretimidir. Aşağıdaki durumlarda karışık modelli hatlar kullanılabilir.[6] 

• İşlem süresi 1 dakikadan büyükse 

• Hattın maliyeti tek bir ürün üretimi için fazlaysa 

• Ürün teslimatı için gereken sure kısa değilse 

• Tüm ürünlerin montajı için benzer kaynaklar gerekiyorsa 

3.1.3 Çok modelli hatlar 

Üretim hatlarında birbirinden farklı özelliklere sahip ürünler varsa bu tip modelleme 

kullanılır. Bu tip hatlarda bir ürünün üretim planına girebilmesi için adet sayısı 

olarak belirlenmiş bir sayının üzerine çıkmalıdır.Bir ürün yeterli sayıda talep 

aldığında üretim planlarında gösterilerek gerekli değşikliklerin nasıl ve ne zaman 

yapılacağı planlanır. Bu tip hatlara üretime başlayabilmek için gereken hazırlık 

süreleri önem taşır. Maliyet ise diğer hatlardan daha yüksektir. Aşağıdaki durumlarda 

çok modelli hatlar kullanılabilir.[6] 

• Ürünlere olan talebin değişimi yavaş oluyorsa 

• Ürün teslimi kısa sürede olması gerekiyorsa 

• Bazı ürünlerin montajı ağır ve büyük makinalar gerektiriyorsa 

• Montaj hattının başlama süresi kısa ise 

3.2 Montaj Hattı Modellenmesinde Kullanılan Teknikler 

Montaj hatlarının modellenmesi için kullanılan teknikler sürekli zaman modelleri, 

kesikli zaman modelleri, kesikli olay simülasyonları ve yöneylem araştıması 

teknikleri olmak üzere dört çeşittir. Bu teknikler sadece montaj hatlarının veya 

üretim sistemlerinin modellenmesinde değil lojistik sistemlerinde, araç trafiğinin 

modellenmesinde, bankacılıkta ve genel olarak ağ modellemelerinde kullanılır.     
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3.2.1 Sürekli  zaman modelleri 

Bu modelleme tekniği özellikle kontrol teorisyenlerinin yakından ilgilendiği bir 

konudur. Bunun sebebi ise problemi oluşturan unsurların büyük oranda diferansiyel 

denklemler ile ifade edilebilmesi ve kontrol teorisi dahilinde sistem dinamiğini 

değiştirmek üzere kullanılabilecek birçok metod bulunmasıdır.  Bu metodla yapılan 

modeller orta seviyede karmaşıklık içermekte olup analitik çalışmalara uygundur. 

Diferansiyel modeller aynı zamanda frekans düzlemine geçişi olanaklı kılmakta 

özellikle osilasyonların önemli olduğu sistemlerde bu özelliği öne çıkmaktadır. [7] 

Sürekli zaman modelleri özellikle proses endüstrisinde olmakla birlikte özellikle 

adetlerin yüksek olduğu montaj hatlarında ve az rastlanan ama işleyiş için önemli 

olan hat durması gibi problemlerin araştırılmasında kullanılmaktadırlar. Bu tip 

durumlarda her parçanın işlenme süresini tek tek takip etmek anlamsız olmaktadır. 

Meydana gelebilecek durum sayısı çok fazla olduğundan her durumu tek tek 

irdelemek yerine sistemin işleyişinde önem sahibi olacak olan hat-makine durmaları 

gibi problemler daha kolay incelenebilir. [8] 

Sürekli zaman modellerinin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Sürekli zaman modelleri kolay oluşturulabilen ve analizi basit modellerdir.  

• Tüm sürekli zaman modellerinde sistemi oluşturan kaynakların üretim 

kapasitesi bu kaynakların kısıtlarıda gözönüne alınarak modellenebilir. Bu 

açıdan bakıldığında üretim hızının belirlenmesi açısında iyi sonuçlar verir. 

• Birçok sürekli zaman modeli ürünlerin hat üzerinde sürekli olarak hareket 

ettiğini varsayar ve üretim sırasında meydana gelebilecek hazırlık süresi, 

taşıma süreleri gibi gecikmeleri yoksayar. Bu şekilde yapılan modellemede 

sistem performansı üzerinde etkisi olan faktörlerin etkisi gözlenemez. 

• Sürekli zaman modellerinin çoğunluğunda  her makinenin üretim kapasitesi 

ortalama üretim hızı olarak kabul edilir buda işleme zamanlarındaki 

değişimlerin gözlenmesini engeller. İşlem sürelerinin değişimini sürekli 

zaman modellerinde inceleyebilmek için daha karmaşık üretim hızı modelleri 

gerekmektedir. [8] 
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3.2.2 Kesikli zaman modelleri 

Bu modeller sürekli zaman modellerine benzemektedirler. Kesikli zaman 

modellerinin  içinde sistemi tanımlayan denklemler fark denklemlerdir ve benzer 

avantaj ve dezavantajları taşırlar.  

Benzer avantaj ve dezavantajları taşımalarına rağmen bu tip modellerin kullanımı  

taşıdıkları hibrid karakterden kaynaklanır.  Montaj hatları doğası gereği kesikli bir 

yapıya sahip olduğundan sürekli zaman denklemleri tam anlamıyla bu sistemlerin 

doğasını yansıtamaz. Bu modelleme klasik kontrol teorisini kesikli zaman 

çerçevesinde  incelenmesine olanak tanır. Böylece sistemde oluşacak olan zaman 

gecikmeleri modellenmiş olur. [7,8] 

3.2.3 Kesikli olay simülasyonu 

Kesikli olay simülasyonları yapılacak olan işlerden ve bu işleri yapacak olan 

kaynaklardan oluşur. Çoğu sistem için işten kasıt üzerinde fiziksel işlem yapılacak 

olan parçalardır. Bu parçalar model içerisinde bir kaynaktan öbürüne doğru hareket 

ederek gerekli işlem sürelerini geçirirler. 

Kesikli olay simülasyonları diferansiyel denklemlerin gerçek sistemleri tam olarak 

modelleyememesinden dolayı oluşturulmuştur. Bir kuyruğun anlık olarak 

uzunluğunun değişimini (bir malın veya müşterinin başka bir kuyruğa girmesi veya 

aynı kuyruğa girecek farklı parçaların sıralanması) yada kaynakların hızlarının farklı 

sebeplerle değişimini diferansiyel denklemlerde göstermek zordur.  

Ancak bu tür değişiklikler kesikli olay simülasyonu yoluyla rahatlıkla modele 

eklenebilir. Herhangi bir matematiksel denklem takımına bağlı olmamak bu tekniği 

sadece üretim için değil birçok farklı alanda kullanılabilir hale getirmiştir. Kuyruktan 

ürün çıkması veya girmesi, gecikmeler, kaynak kapasitesinin veya sayısının artması, 

lojik kuralların konulması, aynı anda birden çok ürünün tek bir hat üzerinde 

modellenmesi gibi durumlar bu simülasyon modelinde rahatlıkla yapılabilir.  

Monte Carlo simülasyonunu temel alan bu modellemenin dezavantajı 

formülasyonunun yapılabilmesi için oluşturulmuş yeterli bir dilin olmayışıdır.[9] 

Bunun sebebi  ise matematik tabanlı yeterli teorik çalışma olmamasıdır. 

Kesikli olay simülasyon tekniğinin uygulanmasında özellikle numerik işlemlerin 

çoğunluğu ve malzeme hareketlerinin tanımlanması için gereken lojik işlemlerin 
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çokluğu bilgisayarlardan yararlanma zorunluluğu getirmiştir. Bu konuda yapılan ilk 

çalışmalarda ürünlerin rastgele hareketini tanımlamak ve işlem süreleri üzerindeki 

istatistiksel değişkenleri ifade edebilmek adına SIMAN adlı bir programlama dili 

geliştirilmi ştir. Daha sonra arayüz programlarının geliştirilmesi ile bu dil üzerine 

yapılan programlar ile görsel arayüzler kullanılmaya başlanmıştır.  

Genel itibari ile bütün kesikli olay simülasyonu programları bir malzemenin ortaya 

çıkışını temsil eden bir blok ile başlar. Ürünün ortaya çıkışını temsil etmesi amacı ile 

ürüne ait olan geliş zamanı, geliş adedi ve sıklığı gibi değerler bu blok üzerinde 

işaretlenir. Malzemelerin işlenmesi için ise genelde ayrıca bir  işlem bloğu konur. Bu 

blokta yine işlem ile ilgili olan özellikler programa aktarılır. Bu blokların arasında 

veya sonrasında malzemelerin taşınması, depolanması, ıskartaya çıkartma, işçilere 

imalatı etkileyen faktörler gibi tüm istenen girdiler programın içerisine mevcut 

bloklar ile aktarılır. Yine ürünlerin sistemden çıkışı ayrı bir blok ile ifade edilir. 

Bu programlar üzerinde yapılan işlemlere bakıldığında aslında yapılan çalışmaların          

görsel programlama olduğunu söylemek yanlış olmaz. Herhangi bir matematiksel 

kural olmadığından yapılacak olan model tamamen modellemeyi yapacak olan 

kişinin mevcut programları kullanabilme ve daha da önemlisi algoritma 

oluşturabilme becerisine bağlı olmaktadır. Programlar bir yazılım dilinin görsel 

programlama editorü gibi çalıştığından elde edilmek istenen sonuçlar veya 

değişkenler yine program içerisinde ayrıca tanımlanmalıdır. Aşağıda ARENA 

program ile yapılan en basit üretim sisteminin temsili gösterimi yer almaktadır. 

Ürünlerin üretimi için kullanılacak olan hammaddenin oluşturulması, işlenmesi ve 

sistemden çıkışını gösteren bu model birçok büyük ve karmaşık modelin temelde 

yaptığı işlemleri göstermektedir. 

 

Şekil 3.1: Basit bir üretim sisteminin ARENA modeli. 
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3.2.4 Yöneylem araştırmasi teknikleri 

Yöneylem araştırması adı altında lineer programlama, kuyruk teorisi, Markov 

zincirleri, dinamik programlama, duyarlılık analizi gibi birçok teknik 

kullanılmaktadır. Kullanılan teknikler genelde elle çözümü mümkün kılarlar. Hızlı 

sonuç vermesi açısından basit modellerin çözümüne uygundurlar. Malzeme akışı, 

kapasite değiştirilmesi gibi farklılıkları modele yansıtmak mümkün değildir.  

3.3 Montaj Hatlarının Sürekli Zaman Yöntemiyle Modellenmesi 

Montaj hatlarının sürekli zaman yöntemiyle modellenmesi sistemin davranışının sıvı 

akışkan sistemlere benzetilmesi yolu ile sağlanmıştır.[4,10] Şekil 3.2 sıvı akışkan 

sisteminde bulunan tank üretim hattında bulunan bir ara stok bölmesini temsil 

etmektedir. Depoya olan su girişi bir önceki istasyonun ara stok bölmesine bıraktığı 

işlenmiş parçaları temsil ederken depodan çıkış ise bir sonraki istasyonun üretim için 

çektiği ürünleri temsil eder. Şekil 3.3’de  ilgili üretim sisteminin şematik gösterimi 

aşağıda görülmektedir. [4] 

Çıkış

Giriş

Depo

 

Şekil 3.2 : Sıvı akışkan sistemi. 
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Şekil 3.3 : Tek stok birimli montaj hattı. 

)()(
)(

tdtp
dt

tdi d −=  (3.1) 

Denklem (3.1)’de )(ti , )(tpd , )(td  sırasıyla stok seviyesi, üretim hızı ve talebi 

göstermektedir.[9,10] Denklem (3.1) gerçek hayatta faaliyet gösteren bir montaj 

hattını temsil edemez çünkü üretim hattı sadece referans sebebi ile değil aynı 

zamanda içerisinde barındırdığı bileşenler sebebi ile de dinamiktir. Bir montaj hattı 

insan, makine ve konveyörlerde ilerleyen yarı mamullerden oluşur her unsurun kendi 

içinde belirsiz dinamiklere sahiptir ve hepsi sistemi ayrı ayrı etkiler. Montaj hattı 

haricinde yöneticilerin aldığı kararlar bütün imalat sistemlerini etkiler ve tüm bu 

etkenler zaman içerisinde sürekli olarak değişerek montaj hatlarının dinamik 

yapısının değişmesine neden olurlar. Denklem (3.1) ideal bir sistemi 

modellediğinden belirtilen değişimleri gösterebilecek bir özelliğe sahip değildir. 

Sistemde meydana gelen tüm bu değişimler kontrol algoritmasında bir gecikme 

şeklinde eklenebilirler.  

)()(
)(

tdtp
dt

tdi d −−= τ  (3.2) 

)()()( sDesPssI sd −= −τ  (3.3) 

))()(()( tititp id −= α  (3.4) 

Denklem (3.2)’de tek bir montaj hattının gecikmelerle birlikte sürekli zaman modeli, 

3.3’de bu denklemin Laplace dönüşümü verilmiştir.[9,10,12] Denklem (3.4)’de 

bulunan iα  katsayısı ara stoklar cinsinden üretim hızını belirleyen oransal 

kontrolördür. Denklem (3.4)’de iα  değişkeninin ,  stok seviye referansı )(ti  ve )(ti  

arasındaki fark ile ortaya çıkan üretim hızı yer almaktadır. [13,14] Şekil 3.4’de tek 

bir montaj hattının modeli görülmektedir. 
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Şekil 3.4 : Tek stok birimli montaj hattı Matlab modeli. 
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4.  GENİŞLET İLM İŞ KRONECKER TOPLAMA METODU 

4.1 Doğrusal Zamanla Değişmeyen Çoklu Zaman Gecikmeli Sistemler 

∑
=

−+=
p

j
jj txBAxx

1

)( τ&  (4.1) 

Denklem (4.1)’de doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin çoklu gecikmelere sahip 

olan diferansiyel modeli bulunmaktadır. Bu denklemde nRx∈ , A , B  ve 

pj ...3,2,1=  olup nxnR  uzayında bulunan sabit matrislerdir. [15,16,17] 

Bu çalışmada Ali Fuat ERGENÇ’in [17]çalışmasındaki notasyon takip edilmekte 

olup birim çemberin içi, birim çember ve birim çemberin dışı sırası ile STD ,,  ile 

gösterilecektir. Bu üç parametrenin birleşimi bize kompleks düzlemi vermektedir. 

Aynı şekilde kompleks düzlemde imajiner eksenin solu −C , sağı +C  ve imajiner 

eksen 0C  olmak üzere üçe ayrılmıştır.[18] 

Denklem (4.1)’de görülen denklemin karakteristik denklemi aşağıdaki gibidir.  
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(4.2) 

Denklem (4.2)’de )(0 sA , s düzleminde n. dereceden bir polinomdur. jA  ise 

pj ...1=  olmak üzere jτ  hariç tüm gecikmeleri içerensdüzlemindeki sözde 

polinomlardır. jn  ise dinamik sistem içerisindeki jτ  gecikmesinin en yüksek 

tamsayı derecesine eşittir. jA  sözde polinomları en yüksek derecesi 1−n  olan s 

terimleri içerirler ve jτ ’e ait en yüksek tamsayı derecesine sahip olan ifadenin üstel 

ifadesidir. Sistem gecikmeli olduğundan ns  sadece )(0 sA  içerisinde yer alır ve bu 

ifade de zaman gecikmesi yoktur. 1+pA  ise jn ’den daha düşük dereceli ifadelerin yer 

aldığı diğer bir sözde polinomdur.  
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Denklem (4.1)’ deki sistemin kararlılığı denklem (4.2)‘nin +C ’da bulunan 

karakteristik köklerinin sayısına bağlıdır. Bu sayı denklemde bulunan zaman 

gecikmelerinin sayısına bağlıdır. Eğer düzlemin sağında kök yoksa bu sistem 

kararlıdır. Eğer kararlılıkta herhangi bir değişim olursa imajiner eksenin üzerinde bir 

kök bulunmalıdır. 

4.2 Karakteristik Köklerin Yı ğınla İşlenmesi (KKYİ)  

KKY İ metodunun kabulleri ve ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.[18] 

• Denklem (4.1)’de verilen sistem sonsuz boyutludur. Kompleks düzlemde 

sonsuz sayıda karakteristik kökü bulunmaktadır. 

• Eğer +C ’da karakteristik kök yoksa sistem kararlıdır. 

• Sonsuz sayıda olan kökleri takip etmek mümkün değildir. 

• İşlem yapılırken sadece 0C ’la kesişen köklere bakılması gerekmektedir. Bu 

köklere sadece +∈ pRτ  şartı sağlandığında rastlanılabilir. 

• Bu noktalar sürekli olarak değişir ve sonuçta bağlı bulundukları imajiner 

köklerde değişir. Bu yüzeyler kararlılık değişimlerinin yaşanabileceği 

yüzeylerdir .(değişim yüzeyleri) 

• Bu durumda +∈ pRτ  şartının sağlandığı tüm durumlar için bu yüzeyler 

belirlenmelidir.  

• Ancak sonsuz sayıda yüzey bulunmaktadır.  

• Sonsuz sayıdaki yüzeylerin bulunabilmesi için  KKYİ kullanılır.  

• KKY İ kümeleme özelliği sayesinde sonsuz sayıdaki yüzeyler üzerinde işlem 

yapmayı kolaylaştırmıştır.   

4.2.1 Kararsız kök sayısı 

Denklem (4.1)’deki sistemi kararsız hale gelmesi kompleks düzlemin sağ tarafındaki 

köklerin sayısı KS (kök sayısı) ile  belirlenir. Bu köklerin sayısı zaman gecikmelerini 

sayısı ile orantılıdır. Eğer KS=0 ise sistem kararlıdır.  KS’daki herhangi bir değişim 

olması durumunda mutlaka  değişim hiperyüzeylerinden birinden geçilmesi 

gerekmektedir. Bu kök devamlılığı kuralının bir sonucudur. 0=s  olduğu 
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durumlarda τ ’dan bağımsız basit bir kök olduğunda eğer bir geçiş durumu 

sözkonusu ise çoklu kök olarak gözükmelidir. Bunun için 0),(
0

=
=s

sKD τ   (KD-

karakteristik denklem) ve 0),(
0

=
=s

sKD
ds

d τ  şartı aynı gecikme değerleri için 

sağlanmalıdır. 0=s  durumu dışındakileri belirtmek için ωτ ,  notasyonu kullanılır.  

El’sgott’un D-altbölme prensibine göre +∈ pRτ  şartını sağlayan ve KS sabit olan bir 

bölge aşağıda belitilen iki hiperyüzey sınıfından biri ile kapatılmış olmalıdır. 

H1 : ωτ ,  durumunun oluştuğu hiperyüzey 

H2 : Bir veya birkaç gecikme değerinin sıfır olması ile oluşan ve ωτ ,  durumunun 

olma gerekliliğinin bulunmadığı bir hiperyüzey  

H2 tip hiperyüzeyler zaman gecikmesi sıfırdan büyük olduğu durumlarda ortaya 

çıkan yüzeyler olup hepsi kendine özel ve ayrı tanımlıdırlar. Ancak H1 tip yüzeyler 

aşağıdaki denklem ile ifade edilebilen sınırsız sayıda hiperyüzey elde edilebilir. 

pkjjj kpp ,...1,...,1,0,,
2

,...,
2

11 ==±± ω
ω
πτ

ω
πτ  (4.3) 

Denklem (4.3), pττ ,...,1  zaman gecikmelerinin olduğu ve is ω=  durumu 

oluştuğunda  +∈ pRτ  uzayında eşit mesafeli grid noktaları, grid noktaları ωπ /2  

olacak şekilde, aynı karakteristik kök içinde oluşutuğunu gösterir. Zaman 

gecikmelerindeki küçük değişimler köklerin devamlılığı kuralı gereği köklerde de 

küçük değişimlere yol açar. Bu kökler birbirlerine noktasal açıdan eşit mesafelerde 

bulunan  sonsuz sayıda hiperyüzeyde yer alırlar. Bu yüzeylerin belirlenmesi oldukça 

güç olduğundan GKTM algoritması kullanılır. [18] 

4.2.2 Çekirdek hiperyüzeyleri 

ωτ ,  kuralına uyan ancak denklem (4.4)’te belirtilen şarta uyan yüzeylere çekirdek 

yüzeyleridir.[15-18] 

pkk ,...1,
2

0 =∀≤≤
ω
πτ  (4.4) 
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Denklem (4.4) çekirdek yüzeyindeki noktalar  her p  elemanı için en küçük pozitif 

elemanı gösterir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise denklem (4.3)’de p∞  (sonsuz 

p -boyutlu ) kadar aynı imajiner köke ait aday nokta tanımlanmıştır. Tüm bu 

noktalar çekirdek hiperyüzey üzerinde tek bir nokta ile tanımlanmıştır.   Tüm olası 

Ω∈ω  için benzer noktalar çekirdek hiperyüzeyler üzerinde bulunmaktadır. 

Aşağıdaki denklem çekirdek hiperyüzeylerin tanımını yapmaktadır. 

{
}pk

RrperyüzeyleÇekirdekHi

k

p

...2,1,
2

0

,,,,ker

=∀<≤

Ω∈∈== +

ω
πτ

ωτωττϑ
 

(4.5) 

4.2.3 Yavru hiperyüzeyler 

Çekirdek hiperyüzeylerinden denklem (4.3) ile elde edilen p∞  hiperyüzeylerine 

yavru hiperyüzeyler denir. Bu tanım çekirdekteki bir noktanın  p∞  ‘de olduğunu 

kanıtlar. Yavru yüzeylerin tanım denklemi aşağıdaki gibidir.  

{ },,,, Ω∈∈== + ωτωττϑ p
off RyüzeylerYavruHiper  (4.6) 

4.3 Çekirdek ve Yavru Hiperyüzelerin Belirlenmesi 

Sistemin kararlılığının sağlanabilmesi için tüm çekirdek ve yavru hiperyüzeyleri 

tanımlamamız gerekmekte. Bu da  +∈ pRτ  uzayındaki bütün ωτ , ’ların bulunması 

anlamına gelir. Hesaplama açısından zor bir işlemdir. Bu zorluklardan kurtulmak ve 

daha hızlı sonuç almak için  GKTM  kullanılabilir. 

4.3.1 Genişletilmi ş kronecker toplama metodu ve özellikleri 

Matematiksel olarak Kronecker toplama metodu iki kare matrisin )( 111 xnnM ,  

)( 222 xnnM  çarpımı olarak  aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.  

22
2

11
1

212121

, xnnxnn

nn

RMRM

MIIMMM

∈∈

⊗+⊗=⊕
 (4.6) 

Burada ⊕   Kronecker toplamını, ⊗  ise Kronecker çarpımını temsil etmektedir. 

Ortaya çıkan yeni kare matris ise   )()(
21

2211 xnnxxnnRMM ∈⊕ olup  21.nn  adet 
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eigenvalue bulundurmakta olup 1M  matrisinin 1n  ve 2M  matrisinin 2n  eigen value 

değerlerinin eşlenerek toplamalarına eşittir. Bu matrislere eigenvalue toplama 

özelliği katar.  

s
j

jez τ−=  olmak üzere aşağıdaki denklem sistemin Yardımcı Karakteristik 

Denklemidir (YKD). 

0)(det)(
1

1 =







⊗+⊗+⊗+⊗= ∑

=

−
p

j
jjjj zBIIzBAIIAzYKD  (4.7) 

Yapılan literatür araştırmasında aşağıdaki varsayımların kanıtlandığı 

görülmüştür.[15,16,17,18] 

pzCzz jj
p

uj ..1,1,}{ =∀=∈=  olmak üzere  tamamen zkompleks sayılarından 

oluşan p -boyutlu bir vektör YKD’yi sağlar. p
uC  denklemi sağlayan tüm değerler 

kümesidir. 

Denklem (4.2)’yi sağlayan imajiner eksende bulunan en az bir çift karakteristik kök 

( iω± ) vardır. 

ωτ ,  şartının geçerli olduğu yerde offj ϑϑττ Uker}{ ∈=  şartını sağlayan bir zaman 

gecikmesi vektörü vardır. 

Denklem (4.1)’in laplace dönüşümü aşağıdaki gibidir. 

∑
=

+=
p

j
jj zsxBsAXssX

1

)()()(  (4.8) 

Burada pjez
s

j
j ...1, == −τ  olmak üzere p , is ω=  değerini sağlayan bütün değerleri  

içermektedir. Aşağıdaki denklem, denklem (4.8)’den elde edilmiştir. 

0)()))((( =∆− sXszsI  

{ } P
uj

nxn
p

j
jj CzzRzBAsz ∈=∈+=∆ ∑

=

,))((
1

 

(4.9) 

)(sX ’lerin önemsiz sonuçlarını bulabilmek için  )))((( szsI ∆−  tekil olmalıdır, diğer 

bir değişle  0))(( =∆ sz  olmalı ya da  
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0det
1

=







−− ∑

=

p

j
jj zBAsI  (4.10) 

olmalıdır. 

Denklem (4.7) zaman gecikmelerinin olduğu bölgedeki çekirdek ve yavru yüzeylerin 

bulunması için gerekli ve yeterli olan şarttır. Bu fonksiyon gecikmelerden bağımsız 

ve tamamen z  değişkenine bağlı olduğundan denklemin çözümü kolaylaşmıştır. 

Sanal köklerin bulunması için yapılması gereken, elde edilen z  değişkenlerinin 

denklem (4.10)’da yerine konularak s için çözülmesidir. Bulunan kökler stabilite 

durumunu değiştiren köklerdir ve aşağıdaki şekilde ifade edilebilirler. [17,18] 

{ }ZzzisKD ∈===Ω ,0),( ωω  (4.11) 

Aşağıdaki denklem ile mevcut z’lere karşılık gelen gecikme değerleri bulunur.  

...2,1,0,..1,
2)arg(

=== kpj
kz j

jk ω
π

τ
m

 (4.12) 

jkτ farklı k değerleri için j.gecikme değeridir. Bu gecikmelerden denklem (4.5)’deki 

şartları sağlayan  biri kerjτ ’leri oluşturur. kerjτ  gecikmeleri sistemin kararsızlığa 

geçme sınırında olduğu gecikme değerlerini gösterir. 
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5.  ÜÇ MONTAJ HATLI ÜRET İM SİSTEMİNİN MODELLENMES İ VE ÖLÜ 

ZAMAN KARARLILI ĞININ BEL İRLENMESİ  

5.1 Üretim Sisteminin Modellenmesi 

Çalışma dahilinde ele alınan üretim sistemi birinci ikinci ve üçüncü montaj hattı 

olmak üzere üç hattan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci hatlar birbirine paralel olarak 

çalışırken üçüncü hat ise bu iki hattın sonunda ve ikisine de seri olarak çalışmaktadır.  

 

Şekil 5.1 : Üretim sisteminin sıvı akşkan sistemine benzetimi. 

Şekil 5.1’de görülen  üretim hattında birinci ve ikinci hatlarda ikişer adet üçüncü 

hatta ise yanlızca bir adet makine yer almaktadır. Birinci ve ikinci montaj hattındaki 

gecikmeler hattın sonundaki ara stok deposundan hemen önce yerleştirilmi ştir.Bunun 

sebebi ise her montaj hattında meydana gelecek olan gecikmenin tüm sisteme olan 

etkisini inceleyebilmektir. Eğer  gecikme hat içerisinde daha erken beliren bir 

noktada olursa sisteme olan etkisi daha geç ortaya çıkacak veya etkisi hiç 

olmayacaktır. Model üzerinde üç adet gecikme bulunmakla birlikte birinci ve ikinci 

hattın gecikmeleri modelin basitleştirilmesi açısından eşit olarak alınmıştır. Yani ölü 

zaman olarak sadece iki adet değişken vardır.  

Sistemden ürün olarak çıkacak her parça için üç adet parçanın montajı 

gerekmektedir. Birinci montaj parçası birinci hat tarafından imal edilmektedir ve son 

ürün üçerisinde bir adet bulunmaktadır. İkinci montaj parçası ikinci hatta üretilmekte 

olup son ürün içerisinde yanlızca bir adet bulunmaktadır.  
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Şekil 5.2 : Üretim sistemine ait Matlab modeli. 

Şekil 5.2’de görülen sürekli zaman modelinde tüm sabit ve değişkenler 

görülmektedir. )(1 ti  ve )(2 ti  stok seviyeleri için referans girşleri, 1K  ve 2K  

katsayıları her makine-stok sistemi için referans değerini belirtir. Üretim için 

kullanılacak olan parça sayısı düşünüldüğünde 12 2KK =  olduğu görülür. Model 

oluşturulurken sistemin çalışma durumu ile ilgili iki adet kabul yapılmıştır. Birincisi 

üretilen tüm parçalar sağlamdır ve hurdaya ayrılma yoktur. İkinci olarak hatalı 

parçalar olsa bile modele yansıtılması esnasında bir zaman gecikmesi olacaktır. 

Modelde )(1 ti  ara stok seviyeleri ve  )(2 ti  montajı tamamlanmış ürün stoğu olarak 

iki ayrı  giriş mevcuttur. Birinci ve ikinci hatlara doğru olan malzeme akışı hiçbir 

zaman kesilmeyecek ve ürüne olan talep hiçbir zaman sıfırın altına inmeyecektir. 

Burada gerçek hayatta oluşacak olan birikmeler veya boşalmalar gözardı edilmiştir. 

Üretim sisteminin sembolik karakteristik denklemi aşağıdaki gibidir. 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )210

1
211

2
212

3
213

4
214

5
21

,,,,

,,,,,,,,

τταττα
τταττατταττα

AsA

sAsAsAsKD

++

+++=
 (5.1) 

Bu bilgiler ışığında üç montaj hattından oluşan üretim sistemimizin gecikmelerden 

ne kadar etkilendiğini GKTM kullanarak irdeleyeceğiz.  
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5.2 Üretim Sisteminin Kararlılık Bölgelerinin Çıkartılm ası 

Her sistemde olduğu gibi üretim sistemlerinin de istenen şekilde işleyebilmesi için 

tüm bileşenlerinin istenen şekilde çalışması gerekmektedir. Ancak her an tüm 

bileşenlerin optimum seviyede çalışmasını beklemek doğru değildir. Bu amaçla 

sisteme ait sürekli zaman modeli ile zaman gecikmelerinin sisteme olan etkisini 

inceleyebilmek ve kararlı bölgeleri bulabilmek için Karakteristik Köklerin Yığınlı 

İşlenmesi  ve Kronecker Toplama yöntemlerini α ’ya bağlı olarak uyguladık.  

)()()()()()(()( 2211 ταταα −+−+= txGtxGtxAtx&  (5.2) 

Denklem (5.2)’de sisteme ait karakteristik denklem görülmektedir. 
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(5.3) 

Sistemin karakteristik denklemi aşağıdaki gibidir. 
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Denklem (5.4)’de 1
1

τsez −= , 2
2

τsez −= ve α üretim hızını belirlemektedir.Kararlılık 

haritasının çıkarılmasında kullanılan Yardımcı Karakteristik Denklem (YKD) Ek (A 

1.1)’deki gibidir.   
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6.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1 Üretim Sistemi Modelinden Elde Edilen Sonuçlar 

 

Şekil 6.1 : Sistemdeki ölü zamanlar ve α ’ya bağlı kararlılık haritası. 

Şekil 6.1’de  α ’ya bağlı olarak sistemdeki kararlılığı etkileyen gecikme değerleri 

verilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı üzere üretim hızı arttıkça sistemin kararsızlığa 

geçtiği gecikme değeri giderek azalmaktadır. Neticede üretim hızının artması, stok 

bölgesinde tutulacak olan maksimum parça sayısı değişmediği sürece meydana gelen 

en ufak gecikmenin sistemi etkilemesine neden olacaktır.  

Kararlılığın değiştiği gecikme değerleri Şekil 6.2’den daha rahat görülebilir. Aynı 

zamanda Şekil 6.3’de sistemi kararsızlığa sürükleyen frekans değerleri ile sistemin 

üretim hızının aynı olduğu görülmektedir. Şekil 6.4 YKD çözümü sonucunda ortaya 

çıkan ve sistemin karalılığını etkileyen 1z  ve 2z  değerleri bulunmaktadır. Şekilde 

yeşil renkli değerler 1z ’e mor renkli değerler ise 2z ’ye aittir. 
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Şekil 6.2 :α ’ya göre sistemin kararlılığını değiştiren zaman gecikmeleri.      

 

 

 

Şekil 6.3 : Sistemin stabilitesinde değişime yol açan frekanslar. 
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Şekil 6.4 : α ’ya bağlı olarak kararlılığı değiştiren 1z  ve 2z  değerleri. 

6.2 Deneysel Sonuçlar 

Modeli kurulmuş olan ve kararlılığını incelediğimiz sistemin gerçek hayatta nasıl bir 

performans sergileyeceğini görmek için mevcut bulunan 3 adet endüstriyel robot ile 

bir üretim sistemi oluşturuldu.(Şekil 6.6) Bu üretim sisteminde önde bulunan robot 

üçüncü montaj hattını temsil ederken arkada bulunan robotlar ise soldaki birinci 

sağdaki ise ikinci hattı temsil etmek üzere kalan iki montaj hatını temsil eder. Ortada 

bulunan konveyör sistemi parçaları ara stok bölgesine doğru taşımaktadır. Mevcut 

fiziksel olanaklar dolayısı ile sadece ara stok bölgesinin simülasyonu yapılabilmiştir. 

Konveyörden hemen sonra taşınan parçaların birikmesi için yapılmış olan stok alanı 

görülmektedir. Yine fiziksel kısıtlar dolayısı ile sistemde sadece 5 adet son ürün için 

yetecek kadar ara stok alanı vardır.   

Şekil 6.6’te ilk çalışma anını görülmektedir. Depo alanında solda altı sağda ise 12 

adet ürünün olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise üçüncü hattı temsil eden 

robotun çalışma alanı olmadığından başlangıç anında işlemekte olduğu parçayıda 

göstermek amacıyla stok bölgesinden ilk parçayı almasıdır..  
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Konveyörden parçaları taşımak 14.3 saniye sürmektedir, yapılan işlemlerin daha 

rahat görülebilmesi için robotların çalışma süreleri 8 saniye olarak ayarlanmıştır. 

Böylece toplam parça işleme süresi sağdaki robot yani ikinci hat için 22.3 saniye 

olmuştur. Bu değere bağlı olarak soldaki ve öndeki robotunda çalışma süreleri 44.6 

saniye olacak şekilde ayarlandı. Fiziksel kısıtlardan dolayı en fazla 5 parça 

stoklayabilecek ve her çevrimde sadece bir parçaya yeterli ürün üretilebildiği için 

üretim hızı olan α  değeri 0.2 olmuştur. Deney için oluşturulan sistemin karakteristik 

denklemi aşağıdaki gibidir. 

)8850002784626.0

6500001576889.0()890012059419.0620027610433.0(4

)540002155182.040118325612.0()0509408776.0

0300918428.0()22602.030122.0(
23

45

i

si

sisi

sisKD

+
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 (6.1) 
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Şekil 6.5 : Deney sisteminde kararlılık değişimini gösteren 1z ve 2z  değerleri 
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Şekil 6.6 : Deneysel Üretim Hattı. 

Sistemin çalışıp çalışmadığını anlamak için 90,175,200 saniyelik gecikmeler 

kullanıldı.   Eğer Şekil 6.2’ye göre üretim hızına karşılık gelen gecikme değerinin 

7.85 saniye olduğu görülür. Ancak böyle bir değerin sistemin stabilitesini bozma 

ihtimali yoktur. Birim değer olarak  bir saniye yerine 22.3 saniye alınırsa sistem 

stabilitesini değiştirecek olan zaman gecikmesinin 175.055 olduğu görülür. Yapılan 

deneylerde görülmüştür ki bu gecikme değeri birinci ve ikinci robotlara verildiğinde  

ara stok bölgesi hiçbir zaman boş kalmamaktadır.  

Sistemin verdiği sonuçların doğruluğunu kanıtlamak için endüstride çok kullanılan 

kesikli olay simülasyonu programı olan ARENA ile üretim sisteminin bir modeli 

oluşturuldu. Bu model ile gerekli işlemler yapıldığında teorik ve pratik olarak 

yaptığımız çalışmalarla aynı sonuçların alındığı görüldü. Şekil 6.7’te yapılan 

ARENA modelinin ekran görüntüsü bulunmaktadır. 
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Şekil 6.7 : Üretim sistemine ait ARENA modeli. 

Yapılan analiz ve deneylerde yapılan çalışma ile elde edilen değerler uygulanan 

metodların gerçek hayatta uygulanabilir olduğunu göstermiştir.  İleride yapılabilecek 

çalışma olarak bu sisteme ait olan değişkenler kullanılarak sistemin bozucu etkilere 

karşı davranışı kontrol edilebilir. Bu sayede sadece önceden belirleme değil gerçek 

zamanlı işlem yapılabilir. 

Çizelge 6.1 : Zaman gecikmelerine karşılık gelen stok değerleri. 

Gecikme Değerleri Stokta Kalan Ürün Sayısı 
90 3 
175 0 
200 Negatif 
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EKLER 

EK (A 1.1) : Yardımcı Karakteristik Denklem 
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