Casos de simulação com PT´s
Caso 1 – Produção de 3PT em série sem stocks intermédios
Uma linha de produção é constituída por 3 Postos de Trabalho (PT), cada qual ocupado por um
único operador. O primeiro operador recolhe as peças a processar de um parque sempre cheio.
Quando este operador termina uma peça passa-a ao segundo operador que a recolhe
imediatamente se estiver livre. Se este não estiver livre, aquele tem de esperar até que esta
condição se verifique. O procedimento repete-se entre o segundo e o terceiro operadores.
Uma análise estatística dos tempos de operação de cada operador permitiu caracterizá-los em
frequência segundo uma função Normal com os seguintes parâmetros:
Postos de Trabalho
PT 1
PT 2
PT 3

Média (segundos)
9
11
13

Desvio Padrão (segundos)
3
4
5

Construa um modelo que represente o funcionamento simulado desta linha (para condições de
funcionamento estabilizado e sem considerar eventuais paragens) e determine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O tempo médio de ciclo (segundos/unidade);
A probabilidade de o tempo de ciclo cair abaixo de 14,5 segundos;
A produção média do conjunto (unidades/minuto);
A eficiência do conjunto (%);
O tempo médio e máximo de espera de uma peça na fila entre cada dois PT;
As taxas médias de ocupação de cada PT.
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Caso 2 – Produção de 3PT em série com stocks intermédios
Uma linha de produção é constituída por 3 postos de trabalho (PT), cada qual ocupado por um
único operador. O primeiro operador recolhe as peças a processar de um parque sempre cheio.
Quando este operador termina uma peça, deposita-a num contentor onde o segundo operador a
recolhe quando estiver livre. O procedimento repete-se entre o segundo e o terceiro operadores.
Uma análise estatística dos tempos de operação de cada operador permitiu caracterizá-los em
frequência segundo uma função Normal com os seguintes parâmetros:
Postos de Trabalho
PT 1
PT 2
PT 3

Média (segundos)
9
11
13

Desvio Padrão (segundos)
3
4
5

Construa um modelo que represente o funcionamento simulado desta linha (para condições de
funcionamento estabilizado e sem considerar eventuais paragens) e determine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O tempo médio de ciclo (segundos/unidade);
A produção média do conjunto (unidades/minuto);
A eficiência do conjunto (%);
O tempo médio e máximo de espera de uma peça na fila entre cada dois PT;
As taxas médias de ocupação de cada PT;
A dimensão adequada dos buffers entre cada dois PT.
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