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1. Увод 

 Настоящата дипломна работа има за цел построяването на прототипен 

симулационен модел на съществуващ експедиционен склад за готова продукция на 

фирма ДАНОН-СЕРДИКА АД. 

 Проектът обхваща процесите от постъпването на продукцията на територията на 

склада, включително технологичен престой в охладителни коридори, до напускане на 

превозното средство натоварено с експедираните обеми продукция зоната на 

предрамповото пространство. Проучвателната част на дипломната работа е основно 

застъпена в [6], и някои от направените там резултати и изводи са използвани без да се 

разглеждат подробно. 

Поради наличието на вътрешна за фирма ДАНОН-СЕРДИКА АД информация 

проектът се разработва като затворен в рамките на колектива от автор, ръководител, 

консултант, и рецензент. 
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2. Складови системи в млечната промишленост 
Складирането се използва за съхранение запасите през фазите на логистичния 

процес, и играе ключова роля при движението на материалните потоци. Складът като 

елемент от различни по вид системи се явява пресечна точка на мениджмънта с 

производствената технология, и на маркетинга с финансите. Това налага различни по 

естество интереси, създаващи различни цели и ограничения върху проектирането и 

управлението на складовата структура. Едно от решенията за опростяване задачите на 

складовото стопанство е класификацията на складовете според основната роля която 

играят в логистичната верига. По този начин могат грубо да се разграничат две основни 

групи складове: 

 складове обслужващи производството 

 складове обслужващи търговията 

Към първата група се причисляват всички непосредствено свързани с 

производството складове – снабдителни, междинни, експедиционни и пр., а към 

втората - тези, чиято задача е облекчаването на пласмента – централно-

разпределителни, дистрибутивни, складове за търговия на дребно и пр. 

Настоящ предмет на разглеждане са складовете от втората група, и по-точно 

складовете за готова продукция и дистрибуция с решения характерни за хранително-

вкусовата промишленост (ХВП). Тези решения са естествено вследствие проучване 

характеристиките които дадената логистична система налага върху складовия елемент. 

Основните характеристики които трябва да се вземат предвид са: 

 функция и подчиненост – определят входовете и изходите на склада като 

подсистема, чрез които става взаймодействието с другите елементи на 

системата. Факторите които влияят върху тази функция са структурата на 

предприятието, номенклатурата на товарите и др. 

 местоположение и компоновка – определяща за проектирането в 

макрологистичен мащаб. Фактори са отново номенклатурата на товарите и 

структурата на предприятието, като към тях се добавя и политиката на фирмата. 

В допълнение, влияние има и макрологистичния план на местността – 

транспортни комуникации, интензивност и брой на маршрутите и пр. 
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 пропускателна способност – тази именно характеристика определя вида на 

използваната техника и технология за обработка на товарите. Степента на 

автоматизация на склада е определяща за неговата производителност, която е 

следствие от заложения желан товарооборот. Факторите влияещи тук са 

производствената програма, интензивността (и обема) на експедиция, както и 

някои специфични за експедиционната програма особености – JIT поръчки, 

целева обслужваща производителност и др. 

 капацитет – тази характеристика е вероятно с най-много ограничения, най-вече 

от икономически характер. Тъй като капацитетът е пряко свързан с обема и 

площта на склада, оттам и с разхода на земя и капитал. Други ограничения 

върху обема специфични за ХВП се налагат от изискванията за съхранение – 

определена температура или влажност на въздуха. Факторите влияещи върху 

капацитета са необходимите складови запаси (вкл. максималния размер), 

формата на снабдяване, структурата на складовото стопанство, структурата на 

складиране и др. 

 товарни единици (ТЕ) – от избора на ТЕ зависи пряко изборът на ТЗУ и 

обслужващите машини. Факторите които се вземат под внимание са 

номенклатурата на товарите, условията на доставка, изискванията към 

експедиция и др. 

 Други характеристики на склада са изискванията към системите за приемане и 

експедиция, разположението на товарите, управление и отчетност, 

информационната система и др. 

 

Фигура 2.1 
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Следващ обект на разглеждане са основните изисквания към складовете за 

дадените по-горе характеристики, в условията на търговска мрежа на ХВП. Общата 

схема на логистичната верига на пласмента е показана на Фигура 2.1. Тя започва от 

производството или производствения склад, транспортира се до дистрибутивен склад 

където се разпределя според програма на следващите елементи във веригата – 

търговци/клиенти на едро или складове за пласмент. Разглеждането на материалните 

потоци от продукция като такива приключва след достигането им до търговци на 

дребно или крайния потребител. В рамките на складовото стопанство, потоците 

представляват интерес до натоварването им на превозното средство (ПС) собственост 

на външен за склада клиент. 

2.1. Заводски склад за готова продукция 

 Основната функция на този склад е непрекъснато или серийно заскладяване на 

готова продукция, излизаща от производствения цех и своевременна експедиция на 

количествата към дистрибутивни складове. Складът се намира непосредствено след 

производството явявайки се едновременно и крайно звено на ВЗТ, като по тази причина 

проектирането му е пряко свързано с производствената програма. В приемната зона на 

такива складове често ТЕ постъпват чрез машини за непрекъснат транспорт - лентови, 

верижни, дискови транспортьори. 

 Ако високата производителност на непрекъснатия транспорт е нецелесъобразна, 

пристъпва се към решение с по-ниска степен на автоматизация чрез автоматизирано 

обслужване с кари, транспалети и пр. При някои производства (например хлебните) се 

използват нестандартни палети снабдени с ходова част за облекчена мобилност. В тези 

случаи не се налага дори автоматизация на транспорта, и едновременно е възможно 

транспортирането на повече от една палета от работник. 

 Карите използвани за обслужване складове от този вид са с малка мощност 

затова е възможно това да бъдат електрокари. При експедиционен склад отдалечен в 

генералния план от производствения цех е възможно транспортирането на серии, чрез 

платформени кари-влекачи с висока мощност (мотокари). 

 Пропускателната способност на разглежданите складове е сравнително голяма, 

тъй като цялата продукция която по-късно ще бъде разпределена по дестинации в 

дистрибутивния склад, задължително преминава през тях. Количествата често са 

значителни, без да налагат комисиониране в клиенстки палети. Това обуславя 
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използването на прости и сравнително евтини ТРС, които имат необходимата висока 

производителност. Такива ТРС са ефективни дори и при по-малък товарооборот. 

 Строгоспецифично за експедиционните складове е ниският им капацитет. Тъй 

като складът служи едниствено като буфер пред работните цикли на ПС, необходимият 

им капацитет следва да е за товаропоток за не повече от 24 часа. ХВП се характеризира 

с равномерни доставки в делнични дни, и намалено производство в празнични. От тук, 

зоната за съхранение е блокова или равнинна. 

 В тези складове, входящите и изходящи ТЕ често са различни. Това е породено 

от използването на производствени оборотни палети, или оформянето на ПЕ едва в 

рамките на склада. В първия случай е характерно наличието на обратен поток от празни 

палети, а във втория, че входящите ТЕ са потребителски товари или УЕ. 

2.2. Дистрибутивен склад 

 Мястото на дистрибутивния склад в логистичната верига е след току-що 

разгледания експедиционен производствен склад и неговата основна функция е 

разпределянето на приетите количества към складове за пласмент (най-често извън 

областта) или разпространение в търговската мрежа за търговия на едро. Втора 

функция на тези складове е подчинена на управлението на запасите, и се състои в 

задоволяване неравномерното търсене на продукция, нерядко със сезонен характер. 

Обикновено обаче в ХВП количествата експедиция са със стабилен тренд, и големият 

капацитет на складовете често бива използван за спекулативни цели. 

 Местоположението именно на дистрибутивните складове е най-силно зависимо 

от макрологистичния план на областта. Тъй като те се характеризират с голям 

капацитет, обикновено това е терен с ниска цена, в непосредствена близост до 

индустриална зона или магистрален път. Другият фактор е транспортната комуникация, 

която трябва да задоволява необходимите дестинации. Съществува и решение 

заводският склад за готова продукция да бъде използван и като дистрибутивен, но това 

е в частност на сравнително нисък товарооборот, облекчена експедиция и др. 

 Разпределителните складове се характеризират със същата голяма 

пропускателна способност както и производствените, но за разлика от тях 

експедицията е много по-усложнена, за да задоволява гъвкавостта на поръчаните 
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товари. Едновременно с това е необходим и голям капацитет за да се изпълнява втората 

функция на склада. 

 Постигането на последните две характеристики е възможно чрез използването 

на високостелажни складове с автоматично или висока степен на автоматизация 

заскладяване и отскладяване. Високостелажното складиране позволява използване на 

на склада по обем и поради това преимущество е много разпространено. Според [3] 

през 1990 година 45-50% от складовете за единични, пакетирани и палетизирани товари 

са високостелажни, с височина на складиране над 8-10 метра. 

 Едновременно с това, използването на трансманипулатори (ТМ) като 

стелажообслужващи машини и ТРС позволява приемането, заскладяването, 

отскладяването и експедицията да бъдат добре организирани и извършвани за 

минимално време. А внедряването на обща информационна система в рамките на 

склада и поддържането на централна база данни позволява над 95%-на автоматизация 

на счетоводството и отчетността, което силно повишава ефективността. Често така 

организираната работа на склада позволява crossdocking с всички негови предимства. 

 Дистрибутивните складове обикновено работят с ПЕ, като само малка част от 

експедициите налагат сложно комисиониране. Все пак такова има, което внася 

сериозно усложняване на проектирането на склада. Тъй като в ХВП се работи със 

сравнително малко по брой артикули и големи количествата в експедицията 

целесъобразно е внедряването на системи за динамично комисиониране. 

2.3. Склад за пласмент 

 Последен в логистичната верига складът за пласмент служи за търговия на едро 

и дребно и за разлика от предишните разгледани, основна грижа е управлението на 

запасите в него. 

 Местоположението на този склад е в непосредствена близост до търговски 

центрове или в близост до големи градове. Тъй като това означава по-висока цена на 

земята, зоната за складиране в него е блокова или пространствена. Капацитетът им 

варира в широки граници и зависи най-вече от броя артикули. 

 Пласментните складове се характеризират със среден и много нестабилен 

товарооборот, тъй като изходящия товаропоток е в голямата си част случаен. От тук и 
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за складова техника се обуславя използването на универсални кари и подемно-

транспортна техника. 

 Входящите ТЕ са палетизирани товари, но голяма част от изходящите 

количества са УЕ или потребителски опаковки. Тъй като тук е крайната точка на 

транспортния цикъл за ПЕ, характерен е обратния поток от палети към дистрибутивния 

склад или производствения цех. Изходящите ПЕ се транспортират често до по-големи 

клиенти – хотели, ресторанти, болници - със специализирани превозни средства (ПС) 

със собствен товаро-разтоварен механизъм, собственост на склада. Сложно 

комисиониране се наблюдава често. 

Разглежданията в тази глава показват специфичните особености на отделния тип 

склад в мрежата за пласмент. Очевидна е критичната роля на дистрибутивния склад в 

мрежата на пласмент, която обяснява натрупването на ресурси от капацитет и 

товарооборот в това звено на логистичната верига. Още повече, ниския капацитет на 

експедиционния производствен склад не позволява натрупването на запаси от готова 

продукция, и предава тази функция отново на разпределителния. 

Най-голямото натоварване на звеното произтича от това, че материалните потоци във 

веригата започват своето разделяне именно в него, като планът на разделяне идва от 

следващите елементи и се изпълнява от експедиционната зона на диструбитивния 

склад. От тук идва и смисълът на настоящото изследване, етапите на което са 

разгледани по-подробно в следващите глави.  
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3. АВС анализ 
 Преди да се започне със същински анализ в логистичните системи, почти винаги 

се извършва предварителна класификация на разглежданите обекти. Първоначално те 

се разделят по групи, които не биха могли да се смесват и изобщо да бъдат разглеждани 

заедно. Така например разделянето на материалните и човешките потоци в един голям 

завод е абсолютно задължително, тъй като поставянето им под еднакъв знаменател е 

напрактика безсмислено. 

 След разделянето на потоците в еднотипни групи се пристъпва към анализ на 

поведението на самите потоци. Същността на едно изследване е да се изяснят 

характеристиките на потока – функция, значение, източник, сток и пр.  Целта на 

изследването е да се предприемат мерки за оптимизирането на потока. 

 Самите потоци също се различават значително помежду си, най-вече в 

количествена форма. Затова е естествено отново да се направи класификация, която да 

отдели потоците с по-значими от тези с по-незначими характеристики. Най-широко 

използвания инструмент за тази цел е АВС анализът. 

3.1. АВС анализ 

 Основната идея на метода се състои в това, че обикновено на малка част от 

дадено количество изделия може да се съпостави една относително висока стойност. 

Например 20% от материалите, съхранявани в даден склад, държат 80% от общата 

стойност. Ако се идентифицира това малко количество, то става възможно чрез 

целенасочено въздействие върху него да се постигнат големи стойностни резултати. 

Това е т. нар. концентрация върху същественото, която съответства на основната идея 

на логистиката. 

Категории Дял в общата стойност Дял в общото количество 

А-обекти 70%-80% 5%-10% 

В-обекти 15%-20% 15%-20% 

С-обекти 5%-10% 70%-80% 

Таблица 3.1 
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 Принципно АВС анализът класифицира обектите в три категории, но също така 

е възможно и разширение броя на категориите напр. ABCD-анализ. Класическото 

категоризиране, съобразно АВС анализа е показано в Таблица 3.1. 

 Тази класификация на количествата и стойността има ориентировъчен характер 

и трябва да се прецизира съобразно особеностите на всяко конкретно предприятие. 

 Образуването на категории и съответното групиране може да доведе до 

концентриране основното внимание, от гледна точка ефективността, преди всичко 

върху изделията от клас А. Естествено на изделията от клас С не може да се отделя 

същото внимание, но те не бива да се подценяват. Изделията от клас В заемат 

междинна позиция, и начинът на действие с тях също е частен за конкретния случай. 

Така например, възможно е междинния клас да нарастне значително, тогава част от 

него е по-добре да бъде прекласифицирана към друг клас. Или обратно, такъв клас 

изобщо да не се обособи и да се разглежда само двукласов случай. 

3.2. Вторичен анализ 

 АВС анализът представлява и изходна точка за множество негови 

разновидности. Освен отношението количество-стойност могат да се използват и други 

(вторични) критерии – XYZ, за категоризиране изделията от една съвкупност. 

Критериите могат да се различават и в зависимост вида на класифицираните 

количествени величини. 

 От съществено значение за логистиката на материалите е да се познава 

структурата на потреблението на отделните материални позиции. Те могат да се 

класифицират по няколко критерия: 

 според темпа на потребление 

 според сезонността на тренда (RSU-анализ) 

 според точността на прогнозата 

 според разходите за снабдяване 

 и др. 

 АВС анализът може безпроблемно да се комбинира с XYZ анализа. По този 

начин се постига класификация по два признака в девет или повече категории, и е 

възможно да се предприемат оптимални решения за всяка отделна категория. 
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От казаното става ясно, че АВС анализът дава отлична възможност бързо и лесно да се 

отсеят значимите потоци, и именно те да бъдат по-обстойно разглеждани като 

оптимизационни задачи. В същото време класификацията позволява да се възползваме 

от общи характеристики на потоците, вътре в отделните класове, и да се разработят 

различни решения за отделните груби. Това естествено води до по-ефективни и по-

производителни решения за управление на потоците. 

 Именно тези две възможности се разглеждат в следващата глава, която се 

занимава с АВС класификацията на артикулите и търсене подходящо обработване на 

потоците. 
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4. Анализ на изходящите потоци артикули  
Анализът на експедиционните потоци започва с АВС анализ и класификация по 

артикули. Обект на работа е предоставената от ДАНОН-СЕРДИКА АД информация за 

експедираните през предишната година количества (вж. Приложение А). 

 Както се вижда информацията е непълна, затова се пристъпва към 

екстраполиране на липсващите данни по следната система: 

1) За първите 10 артикула се преобразуват количествата в проценти, и се 

осредняват помесечно получените резултати. 

2) За всеки артикул с липсващи данни се изчислява годишното количество, въз 

основа на данните за месеците с известни количества, като за месеците без 

данни се приема осреднената известна експедиция.  

3) За месеците без данни се изчислява експедицията като процент за съответния 

месец (изчислен в стъпка 1) от годишната експедиция за съответния артикул 

(изчислена в стъпка 2). 

Екстраполираните данни в следващите таблици са оцветени в сиво. 

 Самите експедиционни количества на артикулите са дадени в килограми, като 

едновременно с това е дадена и информация за тяхното опаковане, уедряване и 

палетизация. С помощта на тези данни се създават три таблици за експедиция – по 

грамаж, по УЕ, и по палети. АВС анализът следва да бъде проведен и върху трите 

таблици, като най-значим е резултатът от класификацията според броя палети, тъй като 

за клас А се предполага най-вече просто комисиониране и продукцията се обработва 

директно в палети. 

 Следващата по значимост класификация е тази според броя УЕ, тъй като това са 

и най-малките товари подлежащи на обработка. АВС анализът според грамажа носи 

само информативен характер. 

4.1. АВС анализ по палети 

 На Диаграма 4.1 е показана графиката на акумулираните в проценти палетни 

единици, общо експедирани за годината. Таблицата с конкретните стойности е дадена в 

приложение Г. На графиката се забелязва ясно очертан клас А, който натрупва 55% 



  Описание на склада 

 16

експедиция само в три артикула, и почти 60% в първите четири. Поради съображения 

описани по-долу, класът артикули разглеждан като А е разширен до акумулирането на 

70% експедиция, като включва общо девет артикула. 

АВС  анализ по  палети
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Диаграма 4.1 

 Докато границата между класове А и В е ясно разграничена, преходът от клас В 

към клас С е доста плавен и напрактика следва да се отбележи изкуствено. Както беше 

показано в глава 3, класическата АВС схема предвижда дял в количествата 15-20% за 

клас В и 5-10% за клас С. Тъй като в този случай няма други фактори които да се 

вземат предвид, чрез използване именно класическата схема може да се направи 

разделяне на класовете преди акумулиране на 90%, или при артикул №46 който е 

последен от клас В. Принадлежността му в клас В се обуславя от по-предната му 

позиция при изследването по УЕ което следва. 

4.2. АВС анализ по уедрени единици 

 На Диаграма 4.2 се вижда графиката на процентните количества, акумулирани 

по експедиция в УЕ (касети и кашони). Таблицата с конкретните стойности е дадена в 

приложение В. 

 Както се вижда, натрупването на количествата в този случай е по-бавно, и клас 

А обхваща около десет артикула. Тъй като материалните потоци се състоят както от 

ПЕ, така и от УЕ при комисиониране, и двете класификации имат тежест върху общото 
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разделяни. Това е едната причина в предишната точка да се разшири границата на клас 

А. 

 Акумулирането на 70% експедиция в УЕ обхваща общо 12 артикула които 

образуват най-значимата група. И тук, както в предния случай границата между 

класове В и С е размита, макар и да се забилязва лека разлика в наклона малко преди 

90-те процента акумулация. Все пак за разделянето отново чрез шаблона на 

класическата класификация, двата класа се разделят съответно на 18.8% и 10.25%. 

АВС анализ по уедрени единици
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Диаграма 4.2 

4.3. АВС класификация по грамаж 

 Макар и извън рамките на този проект, такава класификация е полезна, 

например при оразмеряване на вътрешнозаводския  транспорт. На Диаграма 4.3 е 

показана графиката на акумулацията, която има същия характер, както вече 

разгледаните. (За подробни стойности вж. приложение Б) 

 Забелязва се разлика в клас А, където ясно се вижда, че само два артикула 

образуват повече от 60% от масата. Ако въпреки тази разлика клас А не се намали, и 

остане в рамките на осем артикула, акумулираните от него проценти стават 76%. Този 

процент от масата е съсредоточен едва в 17% от артикулите. Тази информация може да 
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бъде полезна при проектиране на трасета за хидравлични транспортьори и изчисляване 

необходимото оборудване. 

 Разделянето между класове В и С отново трябва да се направи изкуствено, като 

при това се взамат под внимание конкретните цели на анализа. Тъй като в случая този 

анализ фигурира с информативен характер, той ще остане извън рамките на настоящото 

разглеждане. 
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Диаграма 4.3 

4.4. Изследване на класовете 

 Като окончателна класификация е избрана разгледаната вече класификация по 

ПЕ, тъй като в нея са взети предвид съответните корекции. Това окончателно разделяне 

на класовете е показано в Таблица 4.1. 

Клас Обем Брой артикули 

Клас А    %      (   %) 

Клас В    %       (    %) 

Клас С    %       (    %) 

Таблица 4.1 

 Избягвайки от разделянето по артикули и пристъпвайки към числов анализ на 

данните, може да се изчислят очакваните средни експедиции в ПЕ за определен период. 

Като входни данни са използвани общата годишна експедиция, току-що представената 

класификация, както и работното време на склада: 20 часа дневно, 30 дни месечно, 12 

месеца годишно. Изходните данни са показани в Таблица 4.2. 
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 Дадените експедиционни количества представляват математическо очакване, и 

сами по себе си са недостатъчни за анализ на едно разпределение. Все пак те дават 

някаква приблизителна представа за необходимият цикъл за обработване. Изчислената 

интензивност на потока от 10.84 ПЕ/час, изисква обработване по-малко от 5.5 минути. 

 След разделянето по групи обаче, вижда се че интензивност от 7.75 ПЕ/час е 

съставена само от 9 артикула. Това подсказва възможността този клас артикули да се 

складират отделно от другите, като се използват различен вид обслужващи машини. 

Един такъв вариант е високостелажното складиране и обслужване с 

трансманипулатори. След отскладяването ПЕ от клас А могат да се транспортират чрез 

ТРС до съответната зона. Останалата интензивност от 3.1 ПЕ/час може да бъде 

обслужвана с кари или автоматизиране съоръжения. 

Група Обем Годишна 
експедиция 

[ПЕ] 

Месечна 
експедиция 

[ПЕ] 

Дневна 
експедиция 

[ПЕ] 

Часова 
експедиция 

[ПЕ] 

Клас А %  

Клас В %  

Клас С %  

Общо 100.00 %  

Таблица 4.2 

 Предложеното обслужване може да бъде използвано едновременно за класове А 

и В, или изобщо по по-ефективен начин в зависимост от конкретната ситуация. Именно 

възможността повече артикули да бъдат обработвани с по-висока степен на 

автоматиация е втарата причина за разширяване на клас А. Преди да се вземе решение 

за разделянето обаче, необходимо е допълнително изследване на разпределението на 

дневната интензивност, както и отчитане на годишните пикови стойности. 

В резюме класовете имат следните характеристики (трендовете са показани на 

Диаграма 4.4. За конкретни стойности вж. приложение Г най-долу): 

- Клас А – основен поток от артикули, с най-голяма средна интензивност от **** 

ПЕ. Има тренд с два локални максимума (март и юли) и размах през годината достигащ 

близо 2000 палети (максимум от **** през юли, и минимум от **** през декември). 

Големият обем на експедиция означава, че потокът има предимно просто 

комисиониране, от което следва, че не се налага артикулите от които е съставен да 

бъдат разположени в непосредствена близост до зоната за комисиониране. 
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- Клас В – поток от артикули със средна интензивност от **** ПЕ (25% от тази на 

клас А). Трендът отново има сезонност, близка като характер до тази от клас А, като 

размахът от около **** ПЕ е в по-голямата си част над средната стойност. Един от 

пиковете достига повече от **** ПЕ, или близо 60% над средното. В същото време има 

вероятност за значителна част от експедицията да става въпрос за сложно 

комисиониране. 

- Клас С – фонов поток образуван от повече от половината артикули и със средна 

интензивност от *** ПЕ. Трендът е сравнително стабилен през годината, с плавни 

покачвания и спадания достигащи до 20% отклонение от средната стойност. 
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Диаграма 4.4 

4.5. Допълнителен АВС анализ 

АВС анализът разгледан дотук е резултат от предварително проучване 

артикулите на фирмата с данни за експедицията от 2002 година. В началото на 2003 

година фирмата извежда на пазара нови артикули, които показват висок тренд и трябва 

да бъдат взети предвид при изграждането прототип на модел на склада, тъй като те 

променят процентното разпределение в клас А. 

Понеже данните за експедиция на новите артикули са само за едно тримесечие, 

на този етап е целесъобразен частичен АВС-анализ допълващ и до известна степен 

изменящ изводите от направения по-рано анализ, като обобщените резултати ще бъдат 

с незначителни отклонения от реалната класация. Допълнителният анализ е базиран 
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върху данните за експедиция на новите артикули от месеци април, май и юни’03. Тъй 

като не са снети данни за експедиция на останалите артикули през същия период, за 

техните количества е използван наивен метод за прогнозиране като се приема, че 

експедицията им през 2003 е същата като тази за съответните месеци през 2002 г. 

Допълнителният анализ е показан в приложение Д. 

Както се вижда, новите артикули застават на 4-то и 5-то място в клас А и по този 

начин променят досегашното разпределение. Новата класификация определя 10 

артикула влизащи в този клас, които обуславят **,**% от общия обем експедиция на 

склада. Според новите данни клас В се състои от 13 артикула и определя **,**% от 

експедираните количества, и в клас С влизат останалите 26 артикула образуващи 

**,**%. 

Облекчаването както на модела, така и на анализа на артикулите се вижда 

веднага, тъй като моделирането респ. изследването разглежда клас С като едно цяло, 

въпреки че в действителност това е комплекс съставен от 53% от артикулите на 

фирмата. Доколкото всеки от артикулите в клас А сам по себе си представлява 

значителен процент от експедицията на склада, следва всеки от тях да бъде разглеждан 

отделно от останалите и да бъде обърнато внимание на специфичните особености в 

характеристиките му.  
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Диаграма 4.5 
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По-трудни за определяне степента им на значимост са артикулите от клас В, тъй 

като характеристиките им поотделно не дават силно отражение върху общия тренд, но 

като обща съвкупност видимо засилват или отслабват характеристиката на клас А. Това 

най-добре се вижда на Диаграма 4.4: Иначе плавните покачвания в тренда на клас В 

води до силно изостряне пиковете на общия тренд, който всъщност е базиран на 

формата на тренда на клас А. По-голямата стръмност на характеристиката в 

действителност не е резултат от всички В-артикули, само на отделна група от тях. 

Затова е необходимо подходящо групиране на артикулите в групата.  

В първата такава група лесно могат да бъдат отделени два от артикулите, с 

кодове **** и ****. Всеки от тях има по един пик годишно, като най-голямата разлика 

в максималната и минималната им стойност (размаха), съответства на 150% увеличение 

на нормалния им тренд. Трендовете на двата артикула са показани на Диаграма 4.5. Тъй 

като пиковете не съвпадат, а са отделени на интервал от 6-7 месеца, групата като цяло 

има характеристика с два пика в месеци 3 и 10. Образуваната група може да бъде 

моделирана с един обект, притежаващ общата характеристика.  

Втора група образуват артикули имащи 50%-но увеличение на тренда в месеци 

3-ти, 4-ти и 7-ми и 8-ми. В тази група влизат артикули с кодове ****, ****, ****, ****, 

****, **** и ****, техните трендове са показани на Диаграма 4.6.  
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Диаграма 4.6 
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Артикулите имат среден тренд през неекстремните месеци от *** палети, или 

около *** общо за групата. 50%-ните пикове ще доведат до покачване от *** палети, 

или в пиковите месеци групата ще има експедиция средно от **** палети. Един обект 

притежаващ получената средна характеристика може да представя експедицията на 

палети от артикули спадащи към тази група.  

Останалите четири артикула от клас В (кодове ****, ****, ****, и ****) оформят 

трета група в класа. Както се вижда от Диаграма 4.7, те имат почти постоянен тренд, 

или характеристиките им имат взаимно погасяващи се екстремуми. Групата образува 

постоянен фонов поток от 400 палети месечно, с отклонения от порядъка на 15-20%. 
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Диаграма 4.7 

Направените класификация и групиране посочват порядъка на броя обекти 

които трябва да бъдат заложени във функционалността на модела. При провеждането 

на нов анализ, с актуализирана и по-подробна информация този брой би могъл да се 

промени, но промяната ще бъде в достатъчно малки граници, за да не доведе до 

принципни изменения на прототипа. На този етап от създаването на симулационен 

модел, основният и допълнителният анализи задават достатъчно точно изискванията 

към системата. 

 Резултатът от разработките в тази глава, показва необходимостта от 

въвеждането на следните обекти: 
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Артикулна група: Обекти в DOSIMIS: 
10 артикула от клас А 10 обекта, по един за всеки артикул 
3 групи артикули, клас В 3 обекта, по един за всяка група 
Артикули клас С 1 обект 

Таблица 4.3 

 Въведените в прототипа обекти са с номер на типа от 1 до 10 за съответните 

артикули клас А (по позиция в АВС-класификацията), 11 до 13 за групите от клас В, и 

№14 за обекта представящ клас С. 

 Повече информация за обработването на самите артикули може да бъде 

намерена в глави 5 и 6. 
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5. Описание на склада 
 Складът за готова продукция на фирма ДАНОН-СЕРДИКА АД се състои от две 

хладилни помещения (основно и спомагателно) разполагащи се в общо архитектурно 

тяло с производството. Логистичният план на склада е даден в приложение П1. 

Основното помещение е с площ **** кв.м., и служи за складиране на артикулите 

излизащи от производството, съхранение на продукцията и комисиониране на 

заявените за експедиция количества. Използвани са два вида стелажи, които позволяват 

складиране палетите на две нива. 

 

 

 

 

 

Поради конфиденциалност на информацията, в тази версия на 

документа описанието на стелажите в склада е пропуснато. 

 

 

 

 

 

Общото наименование стелаж в проекта се използва за обобщаване и на двата 

вида, ако изрично не е посочено друго. При необходимост за избягване на двусмислие 

за втория вид стелажи е използван термина некоридорен стелаж. 

Спомагателният склад е разположен върху площ от *** кв.м. В него се 

съхраняват готовите поръчки, докато се изчакват транспортните средства. Също, 

разположените в него стелажи имат за задача да поемат част от продукцията при 

пикови натоварвания, когато има недостиг в основния склад. 
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 Потоците от произведени артикули постъпват от производството в склада по 

шест паралелни верижни транспортьора разделени на три отсечки. Новата продукция 

престоява във всяка от секциите определено технологично време преди да бъде 

заскладена. Диаграма на потоците при заскладяване е показана в приложение П2, като 

всеки артикул се заскладява в определени стелажи които не се променят. Характерно е 

заскладяването на новата продукция което става на горно ниво. След изтичане на 

определен карантинен период, новата партида се освобождава за експедиция и може да 

бъде преместена на долното ниво от където се извършва отскладяване и 

комисиониране. 

 При заскладяване на нова продукция в коридорен стелаж в който не е 

изразходвано изцялото предишно складирано количество, сценарият на работа е 

следният: 

- изваждане на всички палети намиращи се в стелажа и временното им 

блоково разполагане на свободно извънстелажно място 

- складиране на нова продукция на горно ниво до неговото запълване 

- складиране и на долното ниво, до изчерпване на партидата 

- обратно складиране на извадените палети 

Блок-схеми на протичането на заскладявене в горен и долен ред са показани 

съответно на Фигура 5.1 и Фигура 5.2. Палетите предназначени за заскладяване в горен 

ред, предварително се подреждат и фолират на свободно в склада място. Фолирането се 

извършва от кариста, ако друг персонал не е наличен в момента. 

Комисионирането на поръчаните количества бива както едностъпално така и 

двустъпално. Едностъпалното комисиониране като по-просто за моделиране не е 

разглеждано на този етап в модела, и е обърнато повече внимание на реализацията на 

двустъпалното. Накратко, комисионирането протича в следните етапи: 

- отскладяване на общото количество за изпълнение на поръчките от всеки 

артикул и транспортирането им до зоната определена за комисиониране 

- формиране на клиентските палети 

- транспортиране на готовите клиентски палети до зона за изчакване товарене 

(обикновено извън зоната на основния склад) 
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- изпълнените поръчки се проверяват от началник-смяната 

Подробно разглеждане на комисионирането е направено в глава 6. Диаграма на 

материалните потоци при експедиция е показа в приложение П3, а на Фигура 5.3 може 

да се види блок-схема на операцията. 
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Начало
заскладяване в

горен ред

Край
заскладяване
в горен ред

Поемане на товар
от товарна станция

Изчакване друг кар

Пътуване до зоната
за фолиране

Разполагане на
товар

- Ориентиране пред станцията
- Приближаване
- Поемане на товар
- Отдръпване с товар
- Ориентиране за път

Последна
палета за

горния ред ли
е?

Ориентиране за път Фолиране

Изчакване друг кар

Пътуване до
товарна станция

НЕ ДА
- Слизане от кара
- Вземане амбалаж
- Фолиране всяка палета
- Оставяне амбалаж
- Качване на кара

Поемане на товар
от зона фолиране

- Приближаване
- Поемане на товар
- Отдръпване с товар
- Ориентиране за път

Пътуване до
мястото за

заскладяване

Заскладяване на
палетата

- Спиране
- Повдигане на мачтата
- Ход напред
- Поставяне на товара
- Ход назад
- Спускане на мачтата

Пътуване до
зоната за
фолиране

Освобождаване
кар

Още палети в
зоната за
фолиране?

НЕ
ДА

- Ориентиране в
зоната
- Приближаване
- Поставяне на товар
- Отдръпване

Ангажиран кар
пред станцията

 

Фигура 5.1 
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Начало
заскладяване в

долен ред

Край
заскладяване
в долен ред

Поемане на товар

Изчакване друг кар

Пътуване до зоната
за заскладяване

- Ориентиране пред станцията
- Приближаване
- Поемане на товар
- Отдръпване с товар
- Ориентиране за път

Изчакване друг кар

Пътуване до
мястото за

заскладяване

Заскладяване на
палетата

- Спиране
- Поставяне на товара

Освобождаване
кар

Още палети за
заскладяване? НЕ

ДА

Ангажиран кар
пред станцията

Блок 1

Блок 2

Ориентиране за път

Изчакване друг кар

Пътуване до
станцията за
товарене

 

Фигура 5.2 
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i - текущ артикул за комисиониране
j - текуща поръчка
M - общ бр. артикули в поръчките
N - общ бр. поръчки (заявки)
Mj - бр. артикули в поръчка j
Qi - бр. касети от артикул i за
изземване
Qi,j - бр. касети от артикул i за
поръчка j

Начало
комисиониране

Събиране заявките
за смяната

Изчисляване тотала от всеки
артикул и издаване комисионерски

лист с M артикула

Ангажиране
кар

Вземане на празна
палета

Изземване Qi касети

i = i +1

НЕ

i = M ?

Придвижване
до артикул i

Транспортиране
палетата до зоната за

комисиониране

Подреждане палетата
по реда в

комисионерския лист

Блок 1

Ангажиране
комисионер

i = 1

j = 1
i = 1

i = i+1

Вземане на празна
палета

Изземване Qi,j касети

Придвижване до
артикул i

i = Mj ?

Пълна ли е
палетата?

Вземане на празна
палета

Маркиране
клиентската палета

като готова

НЕ

j = N ?

Маркиране
клиентската палета

като готова
Изчакване кар

Поемане кл. палета
от кар

Транспортиране до
зоната за изчакване

Поставяне кл. палета
от кара

Празен ход
на кара

Изчакване
товарене, край
комисиониране

j = j+1
i = 1

НЕ

ДА

ДА

ОК

Поръчките
изпълнени

Проверка на
палетата от

началник смяната

ДА

Изчакване
товарене, край
комисиониране

Поправяне на
сгрешената

палета

Сгрешена
палета

 

Фигура 5.3 
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След пристигане на транспортното средство започва товарене на поръчката в 

него. Товаренето ангажира кар на склада, който транспортира палети от зоната за 

изчакване в която те са подредени до рампата, като ги разполага непосредствено пред 

входа на каросерията. От там или палетите се поемат с транспалетна количка, или 

стифовете се подреждат ръчно в камиона. И в двата случая карът се освобождава след 

разполагане на палетата. Тъй като обаче подреждането протича бавно, след разполагане 

на две палети пред каросерията се налага карът да изчаква освобождаването им. При 

това положение едновременно се ангажира транспортен и рампов ресурс. 

5.1. Експериментални данни 

 Докато структурата на един модел представя процесите действащи в системата и 

връзките между тях, параметризацията на този модел представлява същинското 

изобразяване на реалната система, тъй като именно чрез задаване определена стойност 

на всеки от отделните параметри на елементите може да се представи конкретно 

частния случай. Това означава, че ако стойностите на параметрите (например скорост 

на обслужване, време за изчакване, дължина на трасе и пр.) не бъдат правилно 

зададени, полученият симулационен модел ще представлява не разглежданата, а 

вариант на разглежданата система. Степента на правилно представяне и валидността на 

модела са разгледани по-подробно в глава 7. 

 В текущия проект изходните данни за определяне параметрите на модела са две 

групи: 

- проектни данни – точни размери и разположение на обектите, според 

техническата документация на склада, предоставена от ДАНОН-СЕРДИКА 

АД. 

- експериментални данни – размери липсващи в документацията, отчетени 

промени на разположения вследствие дейността на склада, и времена на 

обслужване на складовия транспорт. 

Данните за размерите и разположенията се получават чрез оглед на склада и 

сравнение реалната ситуация с документирания план и непосредствено измерване на 

съответните места. Данните за времената на обслужване се получават вследствие 

неколкократно измерване циклите на съответната машина и допълнителна обработка на 

резултатите от измерването. 
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Измерванията на времената са предварително планирани, по обслужващите 

процеси разгледани по рано. Следват протоколите по извършените измервания. 

5.1.1. Заскладяване в горен и долен ред 

 Планът на процеса е показан на Фигура 5.1, и включва следните блокове: 

- Блок 1 – Поемане товар, изчакване друг кар, пътуване, разполагане на товар - 

за всяка палета. 

- Блок 2 (празен ход) – Ориентиране за път, пътуване, изчакване друг кар – за 

всяка палета. 

- Фолиране – укрепване на палетите, извършва се ръчно от водача на кара с 

едно напускане на превозното средство - за серията палети. 

- Блок 3 – Поемане товар, пътуване до стелажната клетка, заскладяване и 

връщане - за всяка палета. 

Заскладяването в долен ред протича аналогично, като липсват съответните 

операции свързани с фолиране. В Таблица 5.1 са отбелязани резултатите от 

измерванията на цял цикъл за заскладяване в долен ред. Времето за изпълнение на 

целия цикъл следва да се раздели между отделните блокове, като това е свързано с 

повече и по-прецизни измервания. На етап “прототип”, времената са използвани за 

верификация на модела. 

№ Опит Общо 
- [s] 
1 50 
2 54 
3 52 
4 56 
5 65 
6 47 

Средно 54 
Таблица 5.1 

Измерване времето за фолиране на палетите на този етап е излишно, тъй като е 

малка част от общото време на цикъла за складиране, или изобщо нула, ако фолирането 

не си извършва от кариста. На по-късен етап измерването на това време може да 

протече по следния начин: Данните за фолиране се разделят на две части: Време за 
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слизане и качване от кара, и средно време за фолиране на една палета. По този начин 

времето за обслужване на серията в модела може да се представи като: 

NТТТ фоледпарфол *.+= , 

 където: 

 Тфол  - време за фолиране на цялата серия 

 Тпар  - паразитно време за слизане и качване на водача 

 Тед.фол. - средно време за фолиране на една палета 

 N  - брой на палетите в серията 

 

 Първоначално в Таблица 5.2 се записва времето за фолиране на серия само от 

една палета. Т.е. водача слиза от кара, фолира една палета и отново се качва в кара. 

Изчислява се осредненото време Т1. 

№ Опит Начало Край Време 
1    
…    
N    

Таблица 5.2 

Втората част от опита измерва отделно фолирането на няколко серии от палети 

(повече от една в серия), и резултатите се нанасят в Таблица 5.3. Стойността в 

последната колона (средно време за една палета) се изчислява, като от времето за 

фолиране на серията се изважда времето Т1 и получения резултат се разделя на броя на 

палетите в серията минус единица. 

№ Опит Брой 
палети 

Начало Край Време Ср. време за 
една палета 

1      
…      
M      

Таблица 5.3 

 Усреднените стойности на последната колона представляват времето Т2, което е 

очакваното средно време за фолиране на една палета. Средното паразитно време се 

получава от разликата Т1-Т2. 

По този начин изчислено Тфол представлява очакваното време за фолиране на една 

серия палети. Разпределението на времената може да се получи от размаха на Т2. 
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5.1.2. Комисиониране 

Самият процес е разгледан подробно в глава 6, а планът на работа е показан на 
Фигура 5.3, и включва следните блокове: 

- Блок 1 – Отиване до артикул, изземване касети 

- Блок 2 – Транспорт до зона за фолиране, укрепване, разполагане в зона за 
чакане. 

 Времето за изпълнение на Блок 1 се изчислява като сума от време за отиване до 

артикула и средно време за комисиониране на касета. Времето за отиване представлява 

резултат от симулационния експеримент, затова опитите се провеждат само за 

определяне средното време за една касета. Резултатите от тези измервания са показани 

в Таблица 5.4. Тези времена са използвани при параметризацията на прототипа. 

 

№ 
Опит 

Стиф х Касети Начало Край Време Ср. време за 
един стиф 

1 3х12 9:42:00 9:42:32 32 10.66 s 
2 1х12 9:42:50 9:43:20 30 30 s 
3 1х5+1х3+1х3+1х5 9:44:58 9:47:30 152 38 s 
4 1х3 9:48:10 9:48:23 13 13 s 
5 1пале – 2х10 9:53:14 9:54:01 47 23.5 s 
6 1x11+1x4+1x5 9:54:16 9:55:40 84 28 s 

Таблица 5.4 

 Средното време за изземване на един стиф е 23.9 секунди, като получения 

размах е 37.53. 

5.1.3. Товарене 

Планът на процеса включва следните блокове: 

- Блок 1 – Пътуване до зоната за изчакване, поемане товар, пътуване до рампата 

- Блок 2 – Товарене/Разполагане товар, + ориентация за пътуване 

Таблица 5.5 представя резултатите от измерванията на цял цикъл за безпалетно 

(постифово) товарене на камион. При този вид товарене пред камиона могат да се 

разположат най-много две палети, като кар донесъл следваща палета трябва да изчака 

освобождаване на място. Карът блокира едната лента на рампата, и другата става 

двупосочна. 
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№ Опит Палети х Стифа Клас на 
артикула 

Начало Край Време за 
товарене на 
една палета

- [s] - [s] [s] [s] 
1 1х4 А 10:16:40 10:17:43 63 
2 1х4 А 10:18:00 10:19:02 62 
3 1х4 А+В 10:23:20 10:24:30 70 
4 1х4 А+В 10:24:48 10:26:25 97 
5 1х4 В 10:26:46 10:28:36 110 
6 1х2 А* 10:28:55 10:29:30 35 
7 2х4 А+В+С 10:30:00 10:34:42 141 

Таблица 5.5 

 Получените резултати на времената за товарене се използват при 

параметризацията на стоковете за изход на палетите от модела. 

 

 В тази глава беше направен общ преглед на работата на склада, и бе дадена обща 

представа за параметрите които се очакват от прототипния модел. При разглеждане на 

отделните операции по-нататък, информацията ще бъде допълвана в съответствие с 

нуждите на съответното разглеждане. След приключване разработката на текущия 

модел, ще бъдат направени насоки за събиране на нова информация която да повиши 

точността на симулацията в следващите версии. 
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6. Прототипен симулационен модел на склада 
 В тази глава е представена реализацията на симулационния модел на склада. Тъй 

като обясненията тук са ориентирани повече към следващ разработчик на модела, 

предполага се, че читателят е запознат с работата и основните елементи на програмата 

DOSIMIS-3, затова не са правени подробни обяснения по елементите, а само върху 

тяхната роля изпълнявана в конкретния случай. 

 Описанието е разделено на четири части, следващи логическото разделяне на 

модела, което е показано на Фигура 6.1. 

 

Фигура 6.1 

 На ниво 0 са отделени функциите и елементите които се предлагат от DOSIMIS-

3. По-специфична функционалност използвана в модела е управлението чрез таблици 

за вземане на решение и възможността за извикване на външни функции написани на 

езика С. Именно на тези специфики е отделено внимание в описанието на това ниво. 

 Ниво 1 се състои от отделни секции, съставени от базовите елементи. Тези 

секции са самостоятелни по отношение на вътрешното им управление и представят 

обекти от склада по отношение на функциите изпълнявани от тях. Например секцията 

“стелаж” изпълнява функциите: Приемане на палета, заскладяване, съхранение, 

пренареждане, отскладяване и предаване на палета. Логиката на управление на ниво 1 
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обуславя взаимоотношенията на обекти вътре в рамките на секцията. По този начин 

логиката на по-горните нива е освободена от задачите решавани в една отделна секция. 

При взаимоотношения извън рамките на секцията, логиката на ниво 1 прави обръщение 

към съответната таблица за вземане на решение (ТВР) от ниво 2. 

 Отделно от секционното разделение, цялостната елементна структура на модела 

също се намира но ниво 1. 

 Ниво 2 напрактика се състои от всички ТВР които управляват 

взаимоотношенията на обекти и секции, когато обекта е извън рамките на секцията, 

както и взаимоотношения между отделни секции. Така например, при зареждане на 

нова партида палети в коридорен стелаж съдържащ предишна партида, следва 

предишната партида да бъде отскладена и временно съхранена на друго място. След 

складирането на новата партида, палетите от старата партида се транспортират обратно 

и отново се складират. Този сценарии налага назначаването на мултифункционална 

зона (МФЗ) към коридорния стелаж, като това назначаване едновременно разрешава 

изпращането на палети от стелажа към МФЗ и забранява използването на МФЗ за друга 

употреба в момента. Именно това установяване на връзка Стелаж-МФЗ се извършва от 

логиката на ниво 2. Освен ТВР на същото ниво има разположени таблици за данни 

(Quicktables) които съдържат данните използвани като връзка между нива 1, 2 и 3. 

 Ниво 3 е предназначено за употреба от потребител на готовия модел, и с тази 

идея неговото описание е направено по-подробно от гледна точка на използване, а не 

толкова задълбочено по отношение начин на работа. Напрактика това е отново 

логиката на ниво 2, но само тази част от която зависи сценарият на работа, а не 

стабилността на модела. 

 Трябва отново да бъде посочено, че това разделяне на модела е само логическо, с 

цел по-лесно документиране и експлоатация на модела. DOSIMIS-3 не предоставя 

възможност за слоева структура, затова и в самия модел никъде не е отбелязано нивото 

към което спада отделната част. 

6.1. Ниво 0 

 Към това ниво са причислени основните елементи на DOSIMIS-3 с които се 

предполага, че читателят е запознат. Тъй като обаче управлението на модела е изцяло 
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реализирано чрез таблиците за вземане на решения предложени от базовата система, 

целесъобразен е техния кратък преглед. 

 Таблицата за вземане на решение (ТВР) най-общо се състои от три стъпки – 

инициализация, условия и действия, изпълняващи се в този ред. Условията и 

действията са обвързани чрез правила, разположени в т.нар. матрица на правилата. 

 Стъпка “условия” съдържа проверки, чиято истинност се установява в момента 

на извикването на (обръщането към) ТВР. Стъпка “действия” съдържа операции които 

биха могли да бъдат изпълнени при определена комбинация на истиности в условията. 

Матрицата на правилата указва действията които следва да се предприемат в 

конкретната комбинация, като възможните стойности на истиност са J (Вярно), N 

(Невярно) и 0 (Няма значение). Всяка колона представлява един отделен вариант, и 

показва действията съответстващи на този вариант. При всяко извикване на ТВР, от 

матрицата може да бъде избрана една или николко колони, като в последния случай 

няма да бъде изпълнено каквото и да било действие. 

 Стъпка “инициализация” ве е задължителна и представлява подготвителни 

действия извършващи се всеки път преди проверката на условията. В модела тази 

стъпка често е използвана за предварително четене на данни от Quicktables. 

 На Таблица 6.1 е показана ТВР, показваща примерна логика за резделителен 

елемент. Предполага се, че елемента има три изхода, всеки от които е свързан с буфер. 

Задачата е обектите от тип 1 постъпващи в елемента, да бъдат изпращани към по-малко 

натоварения от буферите на изходи 1 и 2, а всички останали обекти да бъдат изпращани 

към изход 3. 

УСЛОВИЯ:    

aktobjekt.typ=1 N J J 

aktbs.bs_am_ausg(1).istbel>= aktbs.bs_am_ausg(2).istbel 0 J N 
ДЕЙСТВИЯ:    

return(3) X   

return(2)  X  

return(1)   X 

Таблица 6.1 

 Условията са представени чрез записа използван от DOSIMIS, и имат следното 

значение: 
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 Условие 1: Тип на активния (текущия) обект = 1 

 Условие 2: Текущ брой обекти в буфера на изход 1 по-голям или равен на текущ 

брой обекти в буфера на изход 2. 

 Лесно се виждат комбинациите на истиност в условията: Ако условие 1 е 

невярно, без значение истиността на второто условие ТВР връща резултат 3, което за 

разклонителния елемент има смисъл “Текущият обект следва да напусне елемента през 

изход 3”. Аналогично за следващите варианти, ако условие 1 е вярно, тогава се 

проверява условие 2. Ако то е вярно се изпълняват действията в колоната 

съответстваща на този вариант (в случая само едно действие – връщане на резултат 2), 

и ако то е невярно се изпълнява действието връщащо резултат 3. 

 Повече и по-подробна информация относно таблиците за вземане на решения 

може да бъде намерена в [9], глава Entscheidungstsbellen. 

 Втори обект на разглеждане в тази точка е възможността за извикване на 

външни за програмата DOSIMIS-3 функции. В разглеждания модел са използвани само 

отделни функции, а не цялостни програмни единици, като тези функции са разработени 

едновременно с модела, и са всъщност неразделна част от него, въпреки че физически 

са отделени във външна библиотека. Самите функции са разгледани в точката 

описваща ниво 2 където и се налага тяхната употребата. 

 Първата стъпка за получаване достъп до външна функция е конфигурирането на 

DOSIMIS-3 за работа с външни програмни единици, както е обяснено в [9] глава 

Programmierschnittstelle. От менюто Programmierung->Konfigurieren, таб Schnittstellen 

трябва да бъдат указани директорията на VisualStudio 6.0, и две поддиректории на 

самия DOSIMIS-3, от където се вземат някои ресурси. VisualStudio 6.0 е средата за 

разработка на външните функции по подразбиране, тъй като предоставената 

потребителската библиотека използва MFC. 

 Втора стъпка е отварянето с VS6.0 на работното пространство (workspace) на 

предоставената потребителска библиотека и активирането на съответния проектен 

модул. В случая това е модулът EtFunktion в който се съдържат всички функции които 

могат да бъдат извикани от ТВР. Изпълнимият файл на модула (EtFunktion.dll) трябва 

да бъде разположен в стартируемата директория на DOSIMIS-3, за да става това 

автоматично тя трябва да бъде указана като цел за изходните файлове на проекта в 

меню Project->Settings на VS6.0, таб General. 



  Прототипен модел на склада 

 40

 След като това бъде направено, всички глобални функции добавени в модула 

EtFunktion.dll след компилиране ще бъдат достъпни от която и да е ТВР. Извикването 

на външна функция от ТВР става чрез операцията aufruf (подаваните параматри могат 

да бъдат произволни по брой и вид): 

aufruf(“FunctionName”, Par1, Par2, …, ParN) 

 Повече и по-подробна информация относно използването на външни функции 

може да бъде намерена в [9], глава Programmierschittstelle. 

6.2. Ниво 1 

 Ниво 1 обхваща цялостната елементна структура на модела. Структурата е 

разделена на секции, свързани помежду си чрез елементи на транспортната система. За 

управление на транспортната система е използвано вграденото в DOSIMIS-3, като 

сценарият на обслужване е по приоретет на входовете. По-подробно описание на 

транспортната система и конвенцията за адресация е дадено в точка 6.3, като тук са 

разгледани поотделно използваните видове секции. 

 Във връзка с реализацията на управлението в модела са въведени два псевдо-

обекта, които трябва за бъдат пренебрегнати при анализа на резултатите, но имат 

основно значение за управлението на ниво 1: 

- Обект №999 – МetaGarbage. Такъв обект се внася (почти във всички случаи 

нежелателно) в системата от всеки източник при стартиране на симулацията 

и затова следва всички обекти от този тип да бъдат доведени до най-близкия 

сток. По-специален случай са обектите от типа в рамките на стелажните 

секции. 

- Обект №998 – МetaAction. Такива обекти се създават в секциите 

представящи стелажи, и тяхната задача е просто да преминат през 

комплексния възел, за да инициират извикване на ТВР от първо ниво. 

 Друга особеност на логиката от ниво 1 е използването на една ТВР за всички 

секции от един вид: Всеки елемент който разполага със собствена ТВР извиква нея при 

постъпване на обект в него. В действителност обаче, тази таблица изпълнява само една 

операция – извикване на глобална ТВР в която всъщност е разположена логиката. 

Например, при постъпване на обект в комплексен възел SHELF_21 се стартира ТВР с 

име KKN_номер-на-елемента. Тя извиква глобалната ТВР Shelf_Logic. Това извикване 
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има две предимства: От една страна всяка промяна в таблица Shelf_Logic автоматично 

се отразява на работата на всички стелажни секции и няма нужда същата промяна да 

бъде правена ръчно навсякъде, и от друга страна, това позволява на цялата секция да 

бъде направено копие, като единствените промени изискващи ръчна промяна (на ниво 

1) са промяната на адресите на товаро-разтоварните станции. За краткост, навсякъде 

по-долу ще бъде казвано “елементът извиква глобална таблица” без да се отбелязва, че 

има междинно извикване на собствена таблица. 

6.2.1. Коридорен стелаж 

 Коридорният стелаж описан в глава 5, служи за **************************** 

******************************. Тъй като технологията на складиране в стелажа е 

LIFO, за да се реализира експедицията FIFO по партиди, секцията която представя този 

вид стелажи трябва да има възможност за зареждане на нова партида зад стара такава. 

Други функции които трябва да бъдат реализирани са: Заскладяване на палета, 

отскладяване на палета, съхранение на палета, и експедиция на даден брой касети. 

Corridor shelf

Сток

Източник LIFO буферРаб. станция
(логика ниво 2)

Разтоварна
станция

Товарна
станция

Комплексен възел
(Логика ниво 1)

 

Фигура 6.2 

 Структурата на секцията е показана на Фигура 6.2. В лявата й част е 

разположено трасето за обслужващия кар - работна станция пристигане, разтоварна 

станция, товарна станция и работна станция заминаване. Двете работни станции през 

които преминава карът са свързани с управлението от по-високо ниво. В случай, че 

карът има товар при преминаването си през такава станция, извиква се съответстваща 

ТВР. За работната станция за пристигане това е ShelfCor_StoreTime, а за заминаване – 

ShelfCor_ExpTime. Товарната и разтоварна станции са използвани само като 

функционалност и времето прекарано от обектите в тях клони към нула и следва да се 

пренебрегне. 
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 Останалите елементи в секцията са: 

- Приемен буфер - обектите “разтоварени” от разтоварната станция постъпват 

тук и инициират извикване на ТВР за определяне изход на комплексния 

възел през който да излязат. Обикновено това е изход от 2 до 5, което са 

LIFO буферите. Възможно е на обекта да се назначи изход 6, ако в буферите 

няма място. Това означава, че логиката от ниво 2 погрешно е определила 

капацитета на стелажа и трябва да бъде потърсена грешка в логиката. 

- Комплексен възел – това е основният елемент в тази и повечето други 

секции. Разположен в центъра, всеки обект който постъпва в или ще напуска 

секцията чрез този елемент предизвиква обръщение към ТВР ShelfCor_Logic, 

разгледана по-долу. 

- LIFO буфери – представят капацитета на стелажа, в следния ред отгоре 

надолу: Горе-ляво, долу-ляво, долу-дясно, горе-дясно. Връзките между 

буферите и комплексния възел са нормално затворени и се отварят само при 

презареждане или експедиция. 

- Източник – Първият обект MetaGarbage който влиза през елемента 

предизвиква инициализиране на секцията. Следващите обекти от този тип се 

унищожават без да предизвикват промени. Вторият псевдо обект, 

MetaAction, се създава в два случая – при напускане секцията на кар с товар, 

или от външна С-функция. Ролята на обекта е единствено извикването на 

ТВР ShelfCor_Logic, за да бъде предприета нова експедиция или 

презареждане. Други обекти създаващи се в източника са обекти с типа на 

складиращите се в стелажа обекти. Това се налага при експедиция на брой 

касети по-малко от касетите съдържащи се в първата палета от LIFO буфера. 

В този случай се създава нов обект от същия тип, като в него се залагат броя 

касети за отскладяване, а същия брой се намаляват от съдържащите се в 

обекта в LIFO буфера. 

- Сток – унищожава излишните за секцията обекти 

- Работна станция за напускане – извиква ТВР ShelfCor_Leave, която намалява 

необходимия за отскладяване брой касети (при отскладяване) и забранява 

връзките от LIFO буферите към комплексния възел. В случай на нужда, те ще 
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бъдат освободени от обекта MetaAction, чието създаване ще бъде 

предизвикано от кара изнасящ палетата от секцията. 

 Блок-схемата на основната ТВР – ShelfCor_Logic е показана на Фигура 6.3. 

Първа стъпка е проверката дали обекта е MetaGarbage. Ако случаят е такъв, се 

проверява дали секцията е инициализирана. Ако това е първият такъв обект, то 

секцията не е инициализирана, и се извиква подпроцедурна таблица. 

 

Фигура 6.3 
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 В случай, че таблицата е инициализирана се проверява дали обектът не е от 

другият псевдо тип. Ако да, то се извиква подпроцедурата за начало на нова операция. 

И двата псевдо обекта следва да бъдят унищожени. 

 Ако обектът не е псевдо тип се прави проверка дали все пак не влиза във възела 

от вход 6 – т.е. това е изкуствено създадена палета за отскладяване. В такъв случай 

обектът се насочва към изход 1. 

 Ако обектът не се намира на вход 6, съществуват 3 варианта: Обектът се 

складира, обектът се презарежда, или от обекта ще се комисионира. Складиращите се 

обекти постъпват винаги през вход 1, а тъй като не е възможно едновременно 

презареждане и експедиция, проверява се дали има касети за експедиция. От тези две 

последни проверки се определя коя от подпроцедурите Storing, Expedition и Reloading 

да бъде извикана.  

 Подпроцедурите които се извикват от ShelfCor_Logic са представени от Фигура 

6.4 до Фигура 6.8. Препоръчително е блок-схемите да бъдат разглеждани едновременно 

с ТВР които представят, тъй като те напрактика обясняват логиката заложена в 

таблиците, и едно допълнително обяснение на самите блок-схеми по-скоро би внесло 

неяснота. 

 Пояснение заслужава изнасянето на ShelfCor_Leave в отделна таблица. Това се 

налага, тъй като е възможно обект влизащ в комплексния възел неколкократно да 

предизвика изпълнението на таблица ShelfCor_Logic, вследствие изчакване 

освобождаването на възела. В такъв случай, ако намаляването на броя касети за 

комисиониране се изпълнява там, това ще доведе до погрешно отчитане на 

експедираните палети. Същата причина налага забраняването на връзката от стелажа 

към възела, както може да се види на Фигура 6.7. 
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Фигура 6.4 
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Фигура 6.5 
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Фигура 6.6 

 

Фигура 6.7 
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Фигура 6.8 

6.2.2. Стелаж 

 Секцията “Стелаж” представя останалите (некоридорните) стелажи в склада, 

които служат за **************************************. Структурата на секцията 

е показана на Фигура 6.9. Както самата структура, така и логиката на управление на 

тази секция е почти еднаква с тази на коридорния стелаж. 

Shelf
Сток

Източник

LIFO буфер
"долу"

Раб. станция
(логика ниво 2)

Разтоварна
станция

Товарна
станция

Комплексен възел
(Логика ниво 1)

LIFO буфер
"горе"

 

Фигура 6.9 

 Структурната разлика се състои в броя на LIFO-буферите, които са само 2 – за 

горен и долен рафт. Тази разлика е естествено отчетена в съответните ТВР. 

 Втората разлика се състои във функцията “Презареждане” на коридорния 

стелаж. Тук тя е заменена с функционалност “Пренареждане”, която се изпълнява при 

първата палета от нова партида влизаща в стелажа. Пренареждането се състои в 
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прехвърлянето на палети от горния буфер в долния, до освобождаване на горния или 

напълване на долния. Времето за пренареждане заложено в модела е пренебрежимо 

малко, но тъй като то се стартира при идване на кар с товар, карът се задържа на 

работната станция “пристигане” за определено време, което се определя според броя 

прехвърлени палети. МФЗ в този случай не се назначава. 

 Таблицата викана от комплексния възел е с име Shelf_Logic и е показана на 

Фигура 6.10. Както се вижда, тя е напълно аналогична с ТВР ShelfCor_Logic, като 

единствено подпроцедурната таблица Reloading е заменена с Rearrange. Блок-схема на 

Rearrange логиката e показана на Фигура 6.11. 

 

Фигура 6.10 
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Фигура 6.11 

6.2.3. Мултифункционална зона 

 Мултифункционалната зона (МФЗ) в модела на склада служи за временно 

складиране на известно количество обекти, като върху параметрите на същите могат да 

бъдат извършени една или няколко операции. Освен функциите приемане и предаване 

на палета, които се обуславят от логиката на ниво 2, реализирани са и следните 

функции на ниво 1: 

- временно съхранение на палети от презареждащ коридорен стелаж 

- фолиране на палети 

- проверка на клиентски палети преди товарене 

Multifunc. Area

LIFO буфер
(готови за изпращане)

Раб. станция
(логика ниво 2)

Разтоварна
станция

Товарна
станция

Комплексен възел
(Логика ниво 1)

Раб. станция:
Фолиране и проверка

FIFO буфер
(чакащи обработка)

 

Фигура 6.12 
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 Структурата на секцията е показана на Фигура 6.12. Както се вижда, секцията 

отново е базирана на централен комплексен възел, като приемането на обект в него 

води до извикване на ТВР MFZ_Logic. За разлика от стелажните секции обаче, тук няма 

източник в който да се създават псевдо обекти, затова собствената ТВР на елемента има 

инициализираща подпроцедура, която се изпълнява веднъж, преди началото на 

симулацията (подробности за инициализиращите подпроцедури могат да бъдат 

намерени в [9] глава Entscheidungstabellen). В тази инициализираща част ТВР 

регистрира зоната като присъстваща в таблица QTB_MFZ, и съхранява номера на 

записа в променлива на елемента (това е част от логиката на нива 2 и 3, и ще бъде 

разгледана по-долу).  

 Останалите елементи на секцията са свързани с комплексния възел както следва: 

приемателен буфер (вход 1), предавателен буфер (изход 1), LIFO буфер в който се 

съхраняват палетите които чакат за напускане на зоната (вход 2 и изход 2, през 

събирателен елемент поемащ и палетите от работната станция), FIFO буфер за палетите 

чакащи обработка (вход 3 и изход 3), и работна станция (изход 4) в която се изпращат 

палетите постъпващи през вход 3. Същинската логика на секцията се намира в 

глобалната ТВР MFZ_Logic, извикваща се от комплексния възел. Блок-схема на 

логиката е показана на Фигура 6.13. В тази секция има едно специфично решение, 

касаещо палети в зоната които се съхраняват временно по време на презареждане. Тъй 

като МФ Зоната е със същия приоритет като този на товарните станции на хладилните 

коридори, то палетите чакащи складирането на новата партида трябва да бъдат 

допуснати до товарната станция на секцията едва след приключване на складирането. 

Използването на същото решение като в стелажните секции (чрез забраняване връзката 

между LIFO буфера и възела) би усложнило значително логиката,  и би наложило 

добавянето на източник и сток за псевдо-обекти. За да се избегне това усложняване е 

приложен друг метод: Един от целочислените атрибути на елемента (aktbs.integer.f) е 

използван като флаг за забрана напускане на обекти. Т.е., ако този атрибут е различен 

от 0, обектите намиращи се в LIFO буфера не могат да напуснат МФЗ и следва да 

останат там. Атрибутът се установява от логиката на ниво 2. 
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Фигура 6.13 

 Палетите които трябва да се фолират или проверят преди товарене се подреждат 

в опашка във FIFO буфера, и се обработват една след друга в работната станция. 

Последната извиква глобална ТВР PackPallet или CheckPallet (за зони 9 и 10) където от 

високо ниво се задава времето за обработка. 

6.2.4. Комисионерна зона 

 Функционалността на тази зона е разположена почти изцяло на ниво 2, тъй като 

е свързана с обработка на данни от високо ниво. Въпреки това, на ниво 1 секцията 

работи значително просто: приема и унищожава определен брой палети съдържащи 

един артикул, и създава друг брой нови обекти от тип “клиентска палета”. Структурата 

на секцията е показана на Фигура 6.14. 

 След разтоварване на обекта, той се приема на работната станция 

COMMISSIONAIR_ZONE, която извиква ТВР ComZone както и StartExpedition за 

артикул от същия тип, ако приетата палета е била последната в стелажа. След това 

обектът се приема в буфера след работната станция. Връзката между буфера е 

нормално забранена, и се разрешава едва след като се комисионира тотала от всички 

артикули. След събирането на всички палети тотал, едновременно се разрешава 

връзката към стока и се създават необходимият брой клиентски палети. След 

унищожаването на всички комисионирани палети се разрешава връзката на входа на 

работната станция пред новосъздадените палети. Всяка клиентска палета преминаваща 
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през работната станция води до извикването на ТВР ComZ_Time, в която от високо 

ниво се задава времето за създаване на една палета от поръчката. 

Commisionair Zone
Раб. станция
приемане

Разтоварна
станция

Товарна
станция

FIFO буфер
(чакащи депалетизиране)

Раб. станция
изпращане

FIFO буфер
(чакащи за "обработка")

FIFO буфер
(чакащи за транспорт до

зана изчакване)
Работна станция за

задържане кл. палети за
необходимото време

Логика ниво 2

 

Фигура 6.14 

 Самата логика за преминаване от складови в клиентски палети е разгледана в 

точка 6.3. 

6.2.5. Хладилен коридор 

 Секцията “хладилен коридор” служи за въвеждане на една партида палети в 

системата на склада. Структурата на секцията може да бъде видяна на Фигура 6.15. 

Passage I Passage II LoadingCool Passage III

Товарна станция

Назначаване адрес
(ТВР Direction)

Верижен
транспортьор

Създаване палетни
обекти от един
партиден обект

Отсечка 2Отсечка 1

 

Фигура 6.15 

 Първите два елемента са работни станции в които партидите престояват 

технологично време, което се задава от логиката съответно на ТВР CoolPass_1, и 

CoolPass_2. До този момент партидата представлява единствен обект, в който са 

зададени общият брой касети и партидния номер. Следващите елементи в секцията 
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служат именно за създаване на съответния брой палети. Тук е единственото място в 

модела където не се извиква глобална ТВР, а логиката се съдържа в собствената за 

елемента таблица. Това се налага от обвързването на таблицата с конкретен източник в 

който да бъдат създадени новите обекти. 

 Размножаването на партидата от един в няколко обекта е просто: при всяко 

преминаване на партидния обект през работната станция касетите в него се намаляват с 

броя съдържащ се в една палета. Същият брой касети се задава в новосъздаден обект в 

източника на секцията, като в него се копират и допълнителни за партидата данни – 

номер и др. Когато броят касети в партидата стане по-малко от необходимите за цяла 

палета, то се копира този брой палети, а типът на обекта представляващ партидата се 

променя на MetaGarbage и при следващото преминаване през комплексния възел се 

насочва към стока. 

 Новосъздадените палети общо съдържат зададения в партидата брой касети, и 

една по една постъпват в работната станция пред товарната станция, като извикват ТВР 

Direction за назначаване стелаж за складиране. 

6.2.6. Производство 

 Производствената секция (Фигура 6.16) се състои от три елемента: източник, 

работна станция и разпределителна количка. Източникът създава обекти MetaGarbage 

на определени интервали, които обаче си сменят типа в работната станция. В нея се 

извиква ТВР Production от ниво 3, в която се задават всички параметри за една партида. 

Production

Разпределителна количка

Източник на партидите
влизащи в системата

Работна станция
задаваща параметри
на партидния обект  

Фигура 6.16 

 Разпределителната количка изпраща партидите по отделни коридори, като за 

момента е заложено просто редуване от ляво надясно. 
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6.2.7. Зона товарене 

 Зоните за товарене (Фигура 6.17) са най-простите секции в модела. Те се състоят 

от три елемента – разтоварна станция, едноместен буфер и сток. Едноместния буфер и 

стокът заедно представят товарещ камион пред който могат да бъдат поставени до две 

палети. При доставянето на трета палета, доставящият кар следва да изчака, като по 

този начин блокира и част от рампата. 

Сток за клиентските
палети излизащи от

системата

Разтоварна станция

Буфер

 

Фигура 6.17 

 Времето за поемане на една палета от стока се задава според експерименталните 

данни разгледани по-рано (параметризирането на стока спада към ниво 3). 

6.2.8. Управляваща секция 

 Управляващата секция представлява източник, работна станция и сток. Тези три 

елемента служат за въвеждането на обекти (без значение какъв тип) в системата през 

определен интервал от време (чрез източника) и извикването на ТВР CreatingOrder от 

ниво 2, в работната станция, за създаване на нова поръчка за комисиониране. Връзката 

от работната станция към стока се забранява до изпълнение на поръчката. След 

приключване на поръчката обекта се унищожава. 

 Буферът пред работната станция е поставен за удобство, като при по-голямо 

натоварване в него ще се подреждат обектите предизвикващи създаването на нова 

поръчка, и ще има възможност за визуална информация относно тази опашка. 

6.3. Ниво 2 

 Както се вижда на Фигура 6.1, Ниво 2 е изцяло ангажирано с управляващата 

логика на симулационния модел. Това е най-сложната част от модела, тъй като тя има 
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за задача да привежда изискванията на потребителя (анализатора) на системата, до 

действия и условия възприемащи се от DOSIMIS-3 като валидни команди за 

управление, без при това да се налага задълбочени познаване както на системата, така и 

на модела. 

 За изпълнението на това изискване, управлението на модела е реализирано чрез 

силно опростен модел на релационна база данни, използвайки няколко на брой 

Quicktables. За удобство е използвана терминологията от теорията на бази данни, а 

именно: 

• Таблица – Двумерен масив от данни, състоящ се от редове и колони. Всяка колона 

има един и същи смисъл за различните редове. 

• Запис – Един ред от таблицата, състоящ се от полета. 

• Поле – Елемент от определена колона, в рамките на разглеждане на самостоятелен 

запис. Например поле №3, на запис №25 от таблица А, означава елементът в 

таблица А, който се намира на 25-ти ред, 3-та колона. 

• Ключ – Поле от запис, което е уникално за своята колона в таблицата в която се 

намира. 

• Прератка – Поле от запис, чиято стойност се приема като стойност на ключ на друг 

запис. 

• Релация (връзка) – съвкупност от ключ и препратка към него, образуващ релация 

между два записа (в една и съща или различни таблици). В текущия модел има 

релации само между две таблици, като връзките са „едно към едно“ или „едно към 

две“, т.е. един запис от едната таблица съдържа препратка към един или два даписа 

от друга таблица. 

 Използваните в модела таблици са следните: 

- QTB_SHELFS – Централна таблица, в която се записва състоянието на всички 

стелажи. Тази таблица има препратки към таблица QTB_MFZ, от тип “едно към 

едно” за обикновените стелажи или “едно към две” за коридорните. 

- QTB_MFZ – Съдържа състоянието на МФ-Зоните. 

- QTB_PACK – Съдържа информация за броя касети образуващи една палета от 

определен тип артикул. 
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- QTB_ORDERS – Съдържа данните за количествата артикули които трябва да се 

комисионират, както по поръчки така и тоталното количество. Дизайнът на 

таблицата е по модел на комисионерски лист използван в реалния склад на ДАНОН-

СЕРДИКА АД. 

- QTB_TEMP, QTB_MASK, QTB_SOURCE – Временни и спомагателни таблици 

използвани само по време на изпълнение на ТВР. Разгледани са отделно за всяка от 

ТВР която ги използва. 

Единствената съществуваща релация както бе посочено, е между таблици 

QTB_SHELFS и QTB_MFZ, като за ключове се използват номерата на редовете 

(записите) които не се съдържат като стойности в самата таблица. Освен това, запис 0 

(на ред 0) не съдържа стойности, а текст поясняващ смисъла на колоната. Този запис по 

принцип се пренебрегва от логиката на модела, но при грешка в логиката е възможно 

да бъде записана стойност там. Това погрешно записване може да бъде видяно в 

изходните файлове (вж. точка 6.4), и ако се забележи такова, то трябва да се потърси 

грешката която го е породила.  

 

Фигура 6.18 

Релацията между двете таблици е двойно свързана, т.е. записът към който 

съществува препратка, съдържа собствена поле-препратка към посочващият го запис 

(вж. Фигура 6.18). Колоните в таблица QTB_SHELFS които съдържат препратки са 

“MF Zone” и “MF Zone 2”. Полето “MF Zone” посочва МФЗ която се използва за 

временно складиране на палети при презареждане на коридорен стелаж. Тъй като за 

обикновените стелажи няма такова презареждане, в техните “MF Zone” полета е 

записана стойност ”-1”. (Забел.: Изобщо в модела, стойност “-1” има смисъл на “не се 

използва” или “няма смисъл”). 

В поле “MF Zone 2” се записва номер на записа на МФЗ използвана за фолиране 

на палети по време на зареждане. При коридорни стелажи се фолират само палетите за 
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горния ред, докато при некоридорните се фолират всички палети (тъй като те се 

складират задължително на горен ред). 

Обратната препратка от таблица QTB_MFZ се записва в колона “Статут”, което 

е последната колона. Стойност “0.1” в това поле означава, че МФ Зоната не се използва 

в момента и е свободна за назначаване към стелаж. (Забел.: Стойността интуитивно би 

трябвало да бъде нула, но поради бъг в операция SearchTable() стойността трябва да е 

различна от нула). 

 Двойната свързаност се налага от обстоятелството, че и стелажът и МФЗ трябва 

да имат достъп до съответстващата секция в релацията. 

 Други релации в модела не съществуват. Останалите полета в таблиците имат 

смисъл както следва: 

Таблица QTB_SHELFS: 

- Address – адрес на разтоварната станция на секцията в транспортната система. Тъй 

като всеки комплексен възел има достъп до адреса на разтоварната станция, при 

инициализацията по това поле се намира ключа за записа на стелажа. (За повече 

информация вж. точка 6.4). 

- Storing Object – Тип на обекта който се съхранява в стелажа. (За повече информация 

вж. точка 6.4). 

- Last Storing – Симулационно време в което е приета последната партида. По 

стойността на това поле се преценява от кой стелаж да бъде започната експедиция. 

- Capacity – Общ капацитет на стелажа. 

- UpCapacity – Капацитет на горните редове на стелажа. 

- Stored obj. – Общ брой на обектите съдържащи се в момента в буферите на стелажа. 

- Waiting obj. – Брой на очакваните палети. 

- Reloading – Брой палети от стара партида, които чакат в МФЗ да бъдат върнати 

обратно в стелажа. 

- MFZone, MFZone2 – вж. обясненията по-горе. 

- State – Статут на стелажа. Това поле може да има стойности –1, 0, 1, 2 или 3, които 

имат смисъл съответно: Секцията не е инициализирана, Празен стелаж, Стелаж в 

общо положение (съдържа палети), в процес на складиране или в процес на 
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презареждане. В модела са заложени целочислени константи за улеснение – 

StateCommon=1, StateStoring=2, StateReloading=3. (DOSIMIS-3 не позволява 

използването на целочеслени константи със стойност 0, поради това не е обявена 

стойност StateFree=0). 

Таблица QTB_MFZ: 

- Address - адрес на разтоварната станция на секцията в транспортната система. Тъй 

като всеки комплексен възел има достъп до адреса на разтоварната станция, при 

инициализацията по това поле се намира ключа за записа на МФЗ. (За повече 

информация вж. точка 6.4). 

- Stored obj. – Общ брой на обектите съдържащи се в момента в МФЗ. 

- Waiting obj. - Брой на очакваните палети. 

- State - Статут на МФЗ. Това поле може да има стойности –1, 0.1, ShelfRec, които 

имат смисъл съответно: Секцията не е инициализирана, Свободна МФЗ, Зоната се 

използва от стелаж с ключ ShelfRec в таблица QTB_SHELFS (вж. обясненията по-

горе). 

Таблица QTB_PACK – съдържа само две колони: 

- Object  type: Номер на обект (1-14) 

- Count in pallet: Брой касети в една палета 

Таблица QTB_ORDER – съдържа по един запис за всеки обекто представляващ артикул 

в модела, плюс нулев и запис за броя клиентски палети. Колони 0-4 съдържат 

количеставата за съответната поръчка (1-5), а колона 5 съдържа тотала от всеки 

артикул. По-подробно таблицата е обяснена при разглеждането на ТВР CreateOrder. 

 Логиката за управление на ниво 2, започва с влизането на обект в последната 

работна станция от секцията „хладилен коридор“, което води до извикването на ТВР 

Direction за определяне стелажа в който палетата трябва да бъде складирана. Блок-

схема на логиката на таблицата е дадена на Фигура 6.19. 
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Пристигане обект

Намиране
приемащ стелаж

Копиране записа на
стелажа във

временна таблица

Временна
таблица

Край

Няма повече
намерени

Палета.Цел =
ЗАПИС.Адрес

Избор на
стелаж-получател от
списъка с приемащите

АДРЕС = 0
ЗАПИС = 0
СТАТУТ = -1

АДРЕС = 0?

Има ли още за проверяване?

ДА

НЕНЕ

ДА

АДРЕС aktbs.integer.a
СТАТУТ aktbs.integer.g
ЗАПИС aktbs.integer.h
ТЕКУЩ aktbs.integer.i
Бр. записи aktbs.integer.j

Отбелязване
изпращането на палета
към избрания стелаж

ЗАПИС(QTB_TEMP) ->
ЗАПИС(QTB_SHELFS)

Подготвяне запис на
свободна МФЗ

 

Фигура 6.19 

  

Като временна таблица се използва QTB_TEMP. Тъй като се копират всички 

полета на записа, смисълът на колоните съответства на тези в QTB_SHELFS. Записите 

които се копират във временната таблица, са всички които приемат обекти от типа на 

обекта активирал таблицата. Самото претърсване на таблица QTB_SHELFS става чрез 

следните операции в ТВР: 

1) aktbs.integer.I:=Quicktable( QTB_SHELFS ).SearchTable( 
0,intpar(FldObject),0,netvar(ObjektParam)) 

2) for(junk:=0; aktbs.integer.I<>-1; aktbs.integer.I:= 
Quicktable(QTB_SHELFS).SearchTable((aktbs.integer.I+1,intpar(FldObject),0,netvar(Objekt
Param))) 
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subtabelle( CopyRow ).ausfuehren 

 Операция 1 задава на променливата aktbs.integer.i ключ към първия намерен в 

таблица QTB_SHELFS стелаж приемащ обекти от търсения тип. Типа на обекта се 

предава през глобалната променлива ObjectParam. 

 Операция 2 представлява for-цикъл, който се изпълнява нула или повече пъти, 

но в случая - най-малко веднъж. Инициализаращата част на цикъла (junk:=0) всъщност 

е безсмислена, но в нея може да се намира само операция с локална променлива 

(обявена в инициализиращата част на ТВР и валидна само в рамките й), а e необходимо 

индексът на цикъла (в случая aktbs.integer.i) да бъде достъпен от подпроцедурната 

таблица CopyRow. 

 Веднага след инициализиращата част се прави проверка на условието: 

aktbs.integer.I<>-1 

 Стойността –1 се връща от функцията SearchTable() ако запис не е намерен. 

Първият път при влизане в цикъла, проверката със сигурност връща отговор “вярно” 

тъй като съществува поне един стелаж за всеки палетен обект. Следва изпълнение на 

цикловата операция - subtabelle( CopyRow ).ausfuehren, която копира текущия запис във 

временната таблица. След изпълнението, търсенето на стелажи складиращи обекта 

продължава от следващия запис: 

Quicktable(QTB_SHELFS).SearchTable((aktbs.integer.I+1,intpar(FldObject),0,netvar(ObjektParam)) 

 Отново следва проверка, и ако отново е намерен стелаж (врънатата стойност не е 

–1) подпроцедурата за копиране на записа отново се извиква. 

 След като бъде проверена цялата таблица QTB_SHELFS, вече записите всички 

стелажи които биха могли да приемат обекта са копирани. Следва избор на стелаж, 

който и в момента приема артикули (т.е. не е пълен), и същевременно е най-подходяш 

за складирането. Търсенето отново е реализирано с for-цикъл, който този път започва с 

индекс 1, и завършва със стойност aktbs.integer.j, където е записан броя на намерените 

приемащи обекта стелажи. Блок-схема на логиката за избор на стелаж (подпроцедура 

SelectShelf) е дадена на Фигура 6.20. 
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Начало избор на
стелаж

ТЕКУЩ.Очаквани обекти + ТЕКУЩ.Съхранявани обекти +
ТЕКУЩ.Презареждани обекти < ТЕКУЩ.Капацитет? СледващНЕ

ТЕКУЩ.Статут = Storing ||
ТЕКУЩ.Статут = Reloading? ДА АДРЕС = 1 (Край търсене)

ЗАПИС = ТЕКУЩ Край

СТАТУТ = 0?

НЕ

СТАТУТ = 0
ЗАПИС = ТЕКУЩ Следващ

ДА

СТАТУТ = Common
ЗАПИС = ТЕКУЩ

НЕ

Следващ

ТЕКУЩ.Статут = 0 ?

ДАСледващ

Вече е намерен празен
стелаж. Търси се само

по-добро решение:
(Пре)Складиращ стелаж

Текущият стелаж е пълен,
не е възможно складиране
на палетата в него

ДА

Намерен първи празен
стелаж. Маркира се като
най-подходящ до момента

СТАТУТ = 1?ДАСледващ

Вече е намерен стелаж в
общо състояние. Търси се
само по-добро решение.

Намерен първи стелаж в
общо състояние, или
следващ с помалко палети
в него. Маркира се като
най-подходящ до момента.

НЕ

НЕ

ТЕКУЩ.Съхранявани палети <
ЗАПИС.Съхранявани палети?

НЕ

ДА

 

Фигура 6.20 

 Първата проверка показва дали стелажът вече не е поел ангажимент за палети 

които да запълнят целия му капацитет. (В блок-схемата е използван псевдо-код който 

показва логиката, без детайлно описание. В действителност кода в ТВР е по-сложна 

съвкупност от операции, например под ТЕКУЩ.Очаквани обекти, се има предвид 

стойността на поле “Очаквани обекти” на записа с ключ ТЕКУЩ, която стойност се 

съхранява в aktbs.integer.i. (Съответните променливи са показани на ФИГ). 

 Ако стелажът е пълен, той се игнорира и се преминава към следващия в 

таблицата. Ако не е пълен се прави проверка на статута му. Най-подходящ е стелаж в 

който в момента се складира или е започнато презареждане. Ако стелажът е такъв, той 

се маркира като избран (ЗАПИС=ТЕКУЩ) и търсенето приключва (АДРЕС=1). (Забел. 

АДРЕС може да се чете като “намерен е стелаж”). 

 Ако не е, то той би могъл да е в състояние (–1,) 0, или 1. Тъй като е за 

предпочитане складирането да става в празен стелаж, то ако вече е намерен такъв то 

текущият стелаж би имал най-много същото приложение. Ако не е намерен празен 
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стелаж до момента, прави се проверка дали текущият е такъв. Ако да, то той се маркира 

като най-подходящ до момента. (ЗАПИС=ТЕКУЩ и СТАТУТ-на-най-подходящия=0). 

 Ако стелажът не е празен, то той се избира в два случая: Когато до момента 

изобщо не е намерен подходящ стелаж, или ако вече е намерен стелаж в общо 

състояние който обаче съдържа повече палети които трябва да се презаредят. 

 След намирането на най-подходящия стелаж, променливата ЗАПИС се променя 

да сочи записа не в QTB_TEMP, а в QTB_SHELFS. Също, на обекта се назначава цел 

адреса на стелажа. 

 Последното което трябва да се направи е да се поднови записа на стелажа 

(очакваните палети да се увеличат с 1) и при необходимост на презареждане да се 

назначи МФЗ. Тези задачи се изпълняват от подпроцедурната таблица SetShelf, в която 

няма други особености освен извикването на две външни С-функции, в случай на 

презареждане. Става дума за функциите ActivateShelf  и DisableMulti.  

 Функцията ActivateShelf създава обект MetaAction, в източника на секция чийто 

комплексен възел е с име “SHELF_#”¸ където # е първият (и единствен очакван) 

параметър който се предава. Затова е важно да се внимава за името на комплексния 

възел при промяна на секциите. Втората особеност е, че функцията ActivateShelf 

предполага, че източникът на секцията се намира на вход 6 за стелажи с номера до 20, и 

на вход 4 за тези с номера над 20. За промяна на тази логика следва да се промени 

външната функция. 

 Функцията DisableMulti се грижи за  две неща, които са свързани с приоритетите 

на транспортната система. Самото презареждане, трябва да протече на три стъпки: 

1) Отскладяване всички палети в стелажа и изнасянето им в МФЗ. Приоритетът на 

стелажите е най-висок в модела (=1). При работа на няколко кара обаче, съществува 

опасност да бъде обслужена едновременно и станция с по-нисък приоритет. За да не 

се получи грешка от такъв род, работната станция извикваща ТВР Direction трабва 

да се блокира, и да се деблокира едва след отскладяването на всички палети от 

стелажа. 

2) След отскладяването на старата партида, следва да се складира първо новата. 

Поради това се налага изкуствено забраняване излизането на палети от МФЗ. 

Решението е базирано на забраняващ флаг (вж. описанието на логиката на ниво 1 за 

МФЗ) който трябва да бъде установен. 
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3) След приключване складирането на новата партида, флагът за забрана трябва да се 

свали. 

Именно тези задачи (блокиране и деблокиране, установяване и сваляне на флаг) 

се реализират чрез външни функции. Ако задачите се изпълнават от ТВР, то това 

означава че всяка от ТВР работеща по коя да е от тези задачи трябва да бъде свързана с 

всяка МФЗ, всеки стелаж и всяка товарна станция на хладилен коридор. Отделно от 

това, при подмяна на секция ще възникват грешки в ТВР които е трудно да бъдат 

проследени. Именно това свързване на таблици се избягва чрез външни функции, тъй 

като външната функция има динамичен достъп до кой да е елемент от модела. 

Самите задачи са разделени по външни функции както следва: 

DisableMulti() – Вдига флага за забрана в МФЗ с име “MULTI_#0”, и блокира 

работна станция с име “DIRECTOR_#1”. #0 и #1 са съответно първи и втори аргумент 

подадени при извикването на aufruf(). Едновременно с това, функцията запомня 

връзката MULTI_#0-DIRECTOR_#1, което позволява по-късно работната станция да 

бъде деблокирана по номера на МФЗ, а не по собствения си номер. В противен случай 

би се наложила допълнителна колона в QTB_SHELFS или QTB_MFZ както и 

усложняване на логиката.  

EnableDirector() – Деблокира работната станция назначила връзката между 

стелажа и МФЗ за презареждане. Тази функция се извиква от подпроцедурната таблица 

DoAction на ТВР ShelfCor_Logic, след като последната палета от старата партида е вече 

изнесена. Като параметър обаче се предава не номера на работната станция, а номера на 

назначената МФЗ. Вж. обясненията за DisableMulti(). 

EnableMulti() – Сваля флага за забрана на МФЗ с име “MULTI_#”¸ където # е 

първият (и единствен очакван) параметър който се предава. Функцията се извиква от 

подпроцедурната таблица EnableMFZ на ТВР ShelfCor_StoreTime, след като последната 

палета от новата партида е приета за складиране. 

В случай че при търсене на стелаж който да приеме обекта, не е открит такъв, то 

обекта се насочва към сток с адрес 1200, където се извежда от системата. Това е грешка 

в модела, тъй като представлява унищожаване на годна продукция. В случай на 

подобно поведение, трябва да се преразгледат входните данни или да се промени 

логиката за търсене на стелаж. Например да бъдат отделени стелажи за палетите за 

които няма място в приемащите ги. 
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Таблицата за вземане на решение Direction е най-сложната в модела, затова и й 

бе направено подробно описание. Следващата както по сложност, така и по ред на 

извикване от обектите е ТВР Redirection. Тя се извиква от работна станция 

ADDRESSER и служи за насочване на карите натоварени с обектите за които вече е 

назначен стелаж (или сток 1200). Всички кари които поемат палети от хладилните 

коридори се насочват към станцията ADDRESSER с адрес 1000. Адресът на стелажа в 

който трябва да се складира палетата (или адрес 1200) е записан в integer.a на обекта-

палета. Ако за палетата няма стелаж или няма нужда да се комисионира, то на обекта-

кар се задава като тип стойността записана в integer.a. Това води до насочване на кара 

към разтоварваща станция със същия адрес. 

Ако палетата има нужда от фолиране (стелажът е некоридорен или броя 

съхранявани палети + броя очаквани палети < капацитета горе) то се проверява дали 

стелажът-цел има назначена МФЗ. Ако да, то карът се препраща към нея. Ако не, то се 

назначава нова МФЗ към която ще се изпращат палетите които следва да се фолират. 

Възможно е съобщение за грешка, ако няма намерена свободна МФЗ. Това съобщение е 

възможно, ако едновременно се складира от шестте хладилни коридора, повече от 4 

стелажа-цел са коридорни и презареждат. Тази ситуация не е прихваната, тъй като е 1) 

малковероятна и  2) на този етап от симулационния модел е с твърде малка тежест към 

общата валидност. 

Глобални ТВР извиквани от стелажните секции са ShelfCor_StoreTime, 

ShelfCor_ExpTime, Shelf_StoreTime и Shelf_ExpTime. Тяхното главно предназначение е 

да отбелязват приемането и експедирането на палети в и от стелажа в QTB_SHELFS, 

както и да задържат кара за времето определено като необходимо за складиране респ. 

отскладяване. Допълнително, както вече беше отбелязано, ShelfCor_StoreTime извиква 

при нужда външната функция EnableMulti(). 

Подобна е ролята на ТВР MFZ_Receive и MFZ_Transmit, като те разполагат със 

следната допълнителна логика: 

MFZ_Receive отбелязва получените палети, и извежда предупреждение ако е 

получена палета без да е очаквана такава. 

MFZ_Transmit задава адрес-цел на кара, по следната логика: Клиентските палети 

21-25 се изпращат към стокове съответно 1201-1205. Всички останали палети се 

изпращат към стелажа към който е назначена МФЗ. Ако няма назначен стелаж се 
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извежда съобщение за грешка и палетата се изпраща към сток 1200 за извеждане от 

системата. 

Последните от този вид извиквания са от приемателната и предавателната 

работни станции на зоната за комисиониране, като извикваните от тях ТВР 

ComZ_Receive и ComZ_Transmit служат единствено за задаване времето за забавяне на 

кара. 

6.3.1. Комисиониране 

Една от най-съществените функционалности на модела е логиката за 

комисиониране на една или няколко поръчки. Като отправна точка при проектиране 

симулация на комисионирането е използван комисионерския лист с който се работи 

при двустъпално комисиониране в реалния склад. Общият вид на листа представлява 

показания на Таблица 6.2. В първата колона на таблицата е указан артикула описан на 

съответния ред. От следващата до предпоследната колони са подредени едновременно 

обслужваните поръчки, като във всеки ред се задава съответния брой касети влизащи в 

поръчката. В последната колона се сумират касетите от реда, като полученото число е 

броят касети които трябва да бъдат отскладени на първата стъпка от комисионирането. 

Каристите в склада получават (опростено) копие от този комисионерски списък, в 

което трябва да фигурират първата и последната колони. По този списък те извършват 

отскладяване на артикулите, и транспортират количествата до зоната за 

комисиониране. 

Артикул: Поръчка 1 Поръчка 2 ... Поръчка N Тотал 

1201 (Име) 15 24  18 75 

1202 (Име) 0 5  0 15 

1703 (Име) 10 10  20 40 

1720 (Име) 52 16  16 240 

…      

Таблица 6.2 

 След отскладяване на целия тотал, започва оформянето на поръчките, като 

комисионерите които го извършват работят по същия комисионерски лист. 

 Както бе посочено по-горе, за съхранение на поръчката в модела е използвана 

таблица QTB_ORDER, която е по подобие на току-що разгледания комисионерски 
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лист. Опростяването на таблицата е свеждането на максималния брой поръчки до 5, и 

видовете артикули до 14, колкото са обектите използвани в системата. На Таблица 6.3 е 

показан видът на QTB_ORDER. 

Артикул П-чка 1 П-чка 2 П-чка 3 П-чка 4 П-чка 5 Тотал 

1 15 24 0 18 18 75 

2 0 5 10 0 0 15 

3 10 10 0 0 20 40 

...       

14 0 0 35 10 0 45 

Кл.п-ти: 2,156 1,35 4,82 0,96 5,75  

Таблица 6.3 

 Попълването на таблицата с данни протича по следния начин: 

1) В глобалната ТВР CreateOrder, която се извиква при влизане на обект 

различен от MetaGarbage в работната станция CREATE_ORDER, на 

глобалната променлива OrdersNumber се задава случайна стойност от 1 до 5. 

Тази стойност е броя поръчки които ще влязат този път в комисионерския 

лист. 

2) Извиква се подпроцедурната ТВР MaskReload. В нея чрез два вложени for-

цикъла се попълват клетките на таблица QTB_MASK със случайна стойност 

0 или 1. QTB_MASK е със същия рамер като QTB_ORDER, но клетките 

които се попълват са всички в редове от 1 до 14, но не във всички колони, а 

само в толкова отговарящи на броя на поръчките. (Същото важи и за 

QTB_SOURCE). 

3) Извиква се подпроцедурната ТВР SourceReload. В нея чрез два вложени for-

цикъла се попълват клетките на таблица QTB_SOURCE със случайни 

целочислени стойности за толкова на брой колони, колкото е броят на 

текущо изпълняваните поръчки. 

4) Извиква се подпроцедурната ТВР OrderRecalc, в която първо се изчистват 

всички записи, и след това колоните съответстващи на изпълняваните 

поръчки се попълват като се умножават стойностите на съответните полета в 

QTB_MASK и QTB_SOURCE. Т.е.: QTB_ORDER(x,y) = QTB_SOURCE(x,y) 

* QTB_MASK(x,y). 
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5) Извиква се подпроцедурната ТВР MarkArticles, която стартира глобалната 

ТВР StartExpedition() за всеки артикул. 

 Таблицата StartExpedition има за задача да стартира експедицията за обект с тип 

посочен в глобалната променлива ObjectPar. Нейната работа е аналогична на работата 

на ТВР Direction: Първоначално се копират записите на стелажите от които е възможна 

експедиция (т.е. всички които работят с обекти от искания тип и са в общо положение) 

във временна таблица QTB_TEMP. След това от тях се избира стелажа в който най-

отдавна са постъпвали палети (полето “LastStoring” е с най-малка стойност). Тази 

логика е доста неточна, тъй като презаредените коридорни стелажи може напрактика да 

са складирали по-късно от други, и въпреки че в тях има по-стара партида палети от тях 

ще се експедира по-късно. Избраната прототипна логика разполага с предимството, че е 

проста за изпълнение и лесно може да бъде модифицирана за да симулира по-точно 

реалната ситуация. Два такива варианта са проверката дали стелажите не са под 

карантина, или експедиция според номера на партидата на палетите в стелажа. Втория 

вариант е по-добър, но за да се реализира са необходими голям брой проверки на ниво 

1, което усложнява в значителна степен експедиращата логика и на този етап претрупва 

ненужно модела. 

 След избора на стелаж, следва извикване на подпроцедурната таблица SetShelf 

която има за задача да стартира експедицията на ниво 1. Ако стелаж от който да се 

експедира не е намерен, то записът на съответния артикул се изтрива от QTB_ORDER, 

и се преизчислява тотала и броя на клиентските палети. 

 Ако е намерен стелаж, то се извиква външната функция SеtExpedition(), и се 

подава адреса на стелажа като първи параметър, а като втори – броя на касетите които 

трябва да бъдат комисионирани. Функцията намира съответния стелаж, записва в 

неговата променлива integer.j броя касети които следва да се комисионират, и създава 

обект MetaAction в източника на секцията. На свой ред този обект ще доведе до 

стартиране на ТВР Shelf_Logic/ShelfCor_Logic и експедицията ще започне. Ако 

палетите в стелажа свършат по време на експедицията, в променливата integer.d на 

последния отскладен обект се записва единица (вж. подпроцедурната ТВР SetLast на 

Shelf(Cor)_Logic). При пристигане на обект в комисионерната зона със стойност 

единица в тази променлива, ще последва ново извикване на глобалната StartExpedition 

за експедиция на този артикул. 
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 При всяко пристигане на палета в зоната за комисиониране от полето Тотал на 

съответния запис в таблица QTB_ORDER се изважда броя касети заложени в обекта. 

След изваждането се сумират оставащите касети в тотала, и ако резултатът е нула 

започва създаването на съответния брой клиентски палети в източника на зоната. 

 Обектите представящи клиентска палета на поръчките от 1 до 5 са съответно с 

номера от 21 до 25. Броят на клиентските палети от които се състои една поръчка се 

изчислява от ТВР ClientRecalc по следния метод: 

 Формирането на една палета от различните артикули става с различен брой 

касети в зависимост от габаритите на съответния амбалаж. В товарите на фирма 

ДАНОН-СЕРДИКА се различават 4 различни вида касети (вж. Таблица 6.4). 

Касети Брутно тегло Брой в една палета 

Големи 10 кг 44 

Средни 5 кг 60 

Малки 0.25 кг 72 

“Екопак”  20 

Таблица 6.4 

 В настоящия модел при изчисляване необходимия брой клиентски палети е взет 

под внимание само броя на касетите в една палета. При по-нататъчна разработка 

изчислението може да се допълни и по отношение на акумулираното тегло. 

 Нека имаме следните означения: Q(х) – бр. касети в поръчката за х; V(x) – заетия 

от х обем в палетата, където х е номер на артикул в модела от 1 до 14. (За повече 

информация относно групите артикули вж. точка 4.5). 

Q(х) се прочита директно от QTB_ORDER, като х е номера на записа, а 

стойността е различна за съответната поръчка. 

 V(x) за артикули от 1 до 10 ще бъде съответно Q(x)/44 за големите касети, 

Q(x)/60 за срeдните и Q(x)/20 за “Екопак”. (Клас А артикули в малки касети няма). Тъй 

като обекти 11-14 представляват съвкупност от артикули, в обема зает от касетите им 

следва да се отчете разликата при палетизиране на различните реални артикули. 

Поради тази причина са заложени следните обеми: 
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V(11)=Q(11)/44;  V(12)=Q(12)/60;  V(13)=Q(13)/66;  V(14)=Q(14)/66 

 За да има гъвкавост на модела, броят на касетите образуващи палета за 

различните обекти се въвежда от външен табличен файл в QTB_PACK, и лесно може да 

бъде променян. Тази функционалност е разгледана в точка 6.4. 

 Търсеният брой на клиентките палети К за всяка една от поръчките 1-5 вече 

може да бъде изчислен по следната формула: 

∑
=

=
14

1
)().(

n
iii nVnQK , за i=1..5 

 К се закръглява към най-близкото по-голямо цяло число. Именно по тази 

формула глобалната ТВР ClientRecalc изчислява броя на обектите от тип 21-25 които 

трябва да бъдат създадени в зоната за комисиониране след съберането на целия тотал. 

6.3.2. Транспортна система и адресация 

 Транспортът в склада е моделиран чрез предоставената от DOSIMIS-3 

съвкупност от елементи, от която може да се състави транспортно трасе от отсечки с 

различна дължина, кръстовища, и адресируеми товарни и разтоварни станции. 

Работните станции свързани с елементи от трасето са използвани за да се извика 

определена ТВР. Такива работни станции има на входа и изхода на повечето секции, и 

техните функции бяха разгледани. Във всяка секция има поне една от двете (товарна 

и/или разтоварна) станции. Чрез тази станция всяка секция се свързва в общата 

транспортна система, получавайки уникален адрес. (Секциите с товарна и разтоварна 

станции получават по два адреса). 

 По този начин, от всяка секция имаща възможност да изпраща, може да бъде 

изпратен обект до всяка секция имаща възможност да получава, като трябва единствено 

да се зададе адреса на получателя. Това позволява лесно преустройство на модела, тъй 

като е необходимо само да се конфигурират адресите. 

 За управление на модела е използван сценарий “приоритет по входове” и 

автоматично намиране пътя до целта. Евентуално би могла да бъде написана собствена 

стратегия, ако бъде преценено за необходимо. В настоящия прототип на модела в тази 

насока не е работено. 

 Адресацията на секциите е както следва (адресът на всеки стелаж или стелажна 

група е зададен в правоъгелник върху Sankey-диаграмите): 
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- Коридорни стелажи – адреси от * до ** 

- Стелажи – от ** до **, като е предвидено разширяване и конкритизиране на модела 

и за целта са използвани непоредни номера за секциите комбиниращи два или три 

стелажа. Например, стелаж SHELF_21 е секция представяща два стелажа и е с 

техния общ капацитет. За да бъде улеснено разделянето на стелажа на две секции 

представящи по един стелаж, следващата секция е SHELF_23. Така, SHELF_21 

може да бъде разделен на две секции с адреси съответно 21 и 22. 

- Комисионерна зона – адрес *** 

- Мултифункционални зони – адреси *** до ***, съответно за МФЗ * до ** 

 Всяка от секциите изброени дотук има по две станции, и дадените адреси се 

отнасят за разтоварната от тях. Адресът на товарната станция е равен на адреса на 

разтоварната плюс 200. Така адресът на товарната станция на стелаж 1 е 201, на 

комисионерната зона ***, на МФЗ 1 – *** и пр. 

- Работната станция ADDRESSER е с адрес 1000 

- Товарните станции на хладилните коридори са с адреси от **** до **** 

- Стока към който се транспортират потоците от обратни палети и пълните палети 

при грешка е с адрес ****. 

- Стоковете представляващи товарещи на рампата превозни средства са с адреси **** 

до ****. 

6.4. Ниво 3 

 Ниво 3 представлява управлението на симулационния модел от най-високо ниво. 

Това управление включва следните действия и възможности: 

- параметризация на секция “Продукция” (елементи източник и работна станция) 

за задаване на честота, обеми и типове на партидите въвеждани в системата. 

- параметризация на секциите генериращи обратен поток от палети 

- параметризация на секции “Товарене” 

- параметризация на управляващата секция за генериране на комисиониращи 

поръчки 

- промяна на броя касети в една палета за обектите 1-14 
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- разместване на местата за складиране на артикулите 

- забраняване използването на МФЗ 

- забраняване използването на стелаж 

6.4.1. Параметризация на секция “Продукция” 

Параметризирането на тази секция протича на две стъпки: 

Стъпка 1: Задаване честота на поява на поръчките. Това се извършва чрез задаване 

закон за разпределение на обектите създавани в източник PRODUCTION. DOSIMIS-3 

предлага следните разпределения: Детерминирано, равномерно, нормално, 

експоненциално, ерлангово и хистограмно. Допълнителна възможност е създаването на 

обекти по външни данни от електронна таблица (Excel файл). Разработването на модела 

по-нататък с валидност 90% или повече и прилагането на тази функционалност ще 

позволят въвеждането на планирания от фирмата производствен график и изследване 

поведението на склада напред във времето с голяма точност. Това може да доведе до 

прихващането на потенциални проблеми в неговата работа няколко седмици напред 

във времето. Повече информация за параметризирането на източниците може да бъде 

намерена в [9] глава Elemente->Bausteine->Quelle. 

Стъпка 2:  Задаването на партидни параметри се извършва в ТВР Production, която се 

извиква при постъпване на обект в работна станция SET_CONSIGNMENT (работната 

станция на изхода на източник PRODUCTION), където се променя и типа на обекта, 

създаден като MetaGarbage, в партиден обект с тип 1-14 . В момента тези параметри са 

само три: 

- integer.e – пореден номер на партидата. Стойностите започват от 1 и нарастват с 

единица при всеко следващ партиден обект. Достигнатата партидна стойност се 

съхранява в същия параметър (integer.e) на работната станция. 

- integer.i – тип който се назначава на партидата. (Забел. Всички артикулни обекти 

запазват типа си и в този параметър, освен в променливата typ. Тази особеност е 

остатък от първоначална разработка на прототипа, и е оставена заради възможната 

гъвкавост която предлага за по-нататъчна разработка. Самият параметър не би 

трябвало да се използва в модела.) 
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- integer.j – брой касети в партидата. Изобщо в модела, този параметър обикновено 

указва брой касети, като за обекти 1-14 това са касетите в палетата, а за 

комплексните възли на стелажните секции - броят касети за експедиция. 

Допълнителна възможност за параметризация е промяната на логиката на 

разпределителната количка, която в настоящия модел просто редува коридорите. Тази 

параметризация е по-скоро насочена към ниските нива на управление, но едновременно 

има връзка и с производствената логика. 

6.4.2. Параметризация на секциите за обратен поток от палети 

 Тези секции не бяха представени досега, тъй като са развити само на ниво 

концепция. Тяхната задача е да симулират ангажирането на транспортен и рампов 

ресурс при разтоварване на амбалаж за производството, и да покажат възможен вариант 

за симулацията и на този поток. Секциите са две, с адреси на транспортната система 

**** и ****. Създаваните в тях обекти са тип 20 (обект празна палета), и се насочват от 

товарната станция към сток ****. Размножаването на създадения обект е реализирано 

по същия начин както в секцията “хладилен коридор”. 

 Параметризирането на секциите е аналогично на това на разгледаната секция 

“Продукция” с единствената разлика, че integer.j има смисъл на брой стифове от палети 

и указва директно броя на новосъздаващите се обекти. Самият параметър се 

инициализира при първото преминаване на обекта през комплексния възел на секцията. 

 Както вече бе посочено, секциите са само на ниво концепция. Причината за това 

е неизясняването на самия поток, тъй като част от него се създава при товарене. При 

по-нататъчно разработване на прототипа, тази секция и секциите “товарене” следва да 

се претърпят промени съобразно новата информация и наблюдаване реалната природа 

на обратния поток. 

6.4.3. Параметризация на секции “Товарене” 

 Параметризацията на тези секции се състои единствено в задаването на времето 

за товарене на една палета в камиона (изчезването на обекта в стока). В настоящия 

модел това разсейване е заложено с висока валидност, тъй като експерименталните 

данни (вж. точка 5.1) за него са доста конкретни. Все пак, при нови задълбочени 

изследвания разсейването възможно е то да бъде още по-конкретизирано. 
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6.4.4. Параметризация на управляващата секция 

 Параметризацията на секцията за въвеждане на поръчки в системата също 

протича на две стъпки – честота на появяване (в източник) и съдържание (в работна 

станция). 

 По-специфично тук е оформянето на съдържанието на поръчката. Подробна 

информация за нейното създаване може да бъде намерена в точка 6.3. Тук ще бъде 

пояснена само ролята на двете таблици QTB_MASK и QTB_SOURCE в създаването на 

хаотична (случайна) поръчка. 

 QTB_MASK указва вероятността един артикул изобщо да попадне в дадена 

поръчка, като вероятността за това в настоящия модел е ½ (0 – не попада, 1 – попада). 

Това се отклонява от реалната ситуация, тъй като има артикули които неизменно 

присъстват във всяка поръчка, и други, които се поръчват рядко. В същото време 

артикулите от класове В и С трябва да имат комплексна вероятност отчитаща 

поръчването на кой да е артикул от класа (все пак в клас С попадат повече от 50% от 

артикулите). За осъществяване на съответствие между по-рано разгледания АВС анализ 

и симулираните поръчки най-добро решение би било внедряването на външна таблица 

за задаване на процентна (небинарна) вероятност по артикули. (Забел. Това налага 

промяна в действията на ТВР OrderRecalc).  

 QTB_SOURCE указва количеството касети от един артикул които попадат в 

една поръчка (в рамките на логиката на тази таблица се приема, че артикулът винаги 

присъства в поръчката). Настоящата заложена логика тук също е силно опростена - 

зададено е едно и също вероятностно разпределение за всички артикули. Отново както 

и в QTB_MASK най-доброто решение е използването на външна таблица, където да 

бъдат зададени вида и параметрите на разпределението. 

 По-реалистично параметризиране по време на създаване прототипа на 

симулационния модел не беше възможно, поради липса на достатъчно информация за 

природата на самите поръчки. Целесъобразно е изследването на тези поръчки в рамките 

на отделен проект, в който да бъде проведен АВС анализ върху тях, и да бъдат 

обособени групи от поръчки с техните характерни особености. Изходен резултат от 

този проект биха били именно таблиците с вероятност за попадане и разпределение на 

количествата касети, които са предложени по-горе, както и разпределението на броя на 

поръчките. Максималния брой поръчки при двустъпално комисиониране в момента е 5, 
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но лесно може да бъде увеличен чрез добавяне на допълнителни колони в таблиците 

QTB_MASK, QTB_SOURCE и QTB_ORDER, и увеличаване глобалната константа 

MaxOrderNumber. 

Отделно от това, анализът на обособените видове поръчки би могъл да даде 

изводи относно производителността при изпълнение на поръчките по видове чрез  

едностъпално (което като по-просто за симулиране не е разгледано като проблем 

засега) и двустъпално комисиониране, и препоръки за оптимизация на работата. 

6.4.5. Промяна на броя касети на обект в една палета 

 Броят касети образуващи една палета се въвеждат в системата чрез външен файл 

с име “packages.txt”. 

Форматът външните файлове с данни е следният: 

(Запис 0)Поле 0<TAB>Поле 1<TAB>…<TAB>Поле N<ENTER> 
(Запис 1)Поле 0<TAB>Поле 1<TAB>…<TAB>Поле N<ENTER> 
(Запис 2)Поле 0<TAB>Поле 1<TAB>…<TAB>Поле N<ENTER> 
… 
(Запис M)Поле 0<TAB>Поле 1<TAB>…<TAB>Поле N<ENTER> 
 

 Файлът е в текстов формат (DOS txt) и не съдържа заглавна част. Първият 

символ в него се приема като начало на данните в Запис 0, поле 0. Всяка табулация 

<TAB> се означава начало на следващо поле, а всеки нов ред – начало на нов запис. 

Последният запис с данни също трябва да завършва с <ENTER>. 

Всяко поле може да съдържа произволен брой и вид символи, с изключение на 

символите <TAB> и <ENTER> (нов ред). За да бъде обаче прието едно поле като 

съдържащо числова стойност, то числовата стойност трябва да бъде зададена в следния 

формат: 

[знак]Цяла_част,дробна_част 

Квадратните скоби означават, че поставянето на знак не е задължително. 

Дробната част трябва да бъде дадена с шест знака след десетичната запетая. Стойността 

на полето не съдържа интервали. 

Зареждането на данни от файл в даден Quicktable елемент става автоматично, 

като в параметрите трябва да се зададат броя на редовете и колоните в таблицата 

(Zeilen и Spalten), да се включи опцията “vor Simulation laden”, и да бъде зададено 

името на външния файл. (Опцията “Datei enthaelt Kopfzeile” трябва да е изключена). 
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В ТВР стойността на едно поле може да бъде взета чрез функциите GetValue() и 

GetString() на съответната Quitcktable. Например извикването 

Quicktable(QTB_PACK).GetValue(4,1) 

 ще върне числовата стойност на запис 4, поле 1 от таблица QTB_PACK. (Във 

файла това е стойността на 5-ти ред, 2-ра колона, тъй като индексирането започва от 

нула). 

 Форматът конкретно на файла “packages.txt” е както следва: 

 Полетата на запис 0 съдържат описание на съответната колона. Те се прочитат 

от модела, но в действителност не се използват. По този начин индексирането на 

самите данни започва от 1. 

 Записи 1-14 съдържат в поле 0 номерът на съответния обект (съвпадащ с номера 

на записа), и в поле 1 – броят касети образуващ палета от този артикул. Промяната на 

стойностите в това поле ще доведе до промяна в броя на клиентските палети 

образувани от иначе един и същ брой касети. 

6.4.6. Разместване на местата за складиране на артикулите 

 Местата за складиране на обектите по стелажи са зададени твърдо в 

QTB_SHELFS и не се променят по време на симулацията. QTB_SHELFS зарежда данни 

от файл с име “shelfs.txt”, където са разположени записите за всички стелажи. В края на 

симулацията данните съдържащи се в таблицата се записват в изходен файл 

“shelfs_end.txt”, което представлява крайното състояние на стелажите в склада. От 

гледна точка управление на ниво 3 интерес представляват само първите две полета от 

всеки запис. 

 Първото поле (поле 0) съдържа адреса на стелажа в транспортната система. При 

инициализирането на секцията по това поле ТВР Shelf(Cor)_Logic намира записа 

предназначен за използване от извикващата секция, и го съхранява в променливата 

integer.d на комплексния възел. Не се предполага ситуация в която записът не е 

намерен, затова трябва да се внимава при промяна на полетата от тази колона. Ако при 

по-нататъчна разработка на проекта бъде добавена или премахната стелажна секция, 

промяната трябва да бъде регистрирана и във файла, като се добави или изтрие записа 

за този стелаж. 
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Промени в първата колона се налагат изключително при промени на ниво 1, 

затова тя не представлява голям интерес за потребителя на модела. За разлика от нея, 

втората колона предлага голяма гъвкавост в поведението на модела поради което се 

предполага, че тя ще бъде често променяна. Поле 1 на записа на стелажа указва номера 

на обекта който се приема за съхранение на този адрес. Стойността на това поле трябва 

да бъде цяло число (дробната част да бъде 000000) в интервала от 1 до 14. Ако това 

условие не е изпълнено, стелажът няма да приема какъвто и да е обект по време на 

симулацията. 

Именно по този начин е възможна забраната за използване на стелажна секция – 

чрез записването на стойност неотговаряща на горните условия (например 0,000000). 

Останалите полета на записите не трябва да се променят от потребителя, а само 

от разработчика на системата, след като последния се запознае с управляващата логика 

на по-ниските нива. За да не се налага запомняне индексите на колоните при работа в 

логиката на ниско ниво са въведени целочислени константи индексиращи колоните 

както следва: 

0 – Адрес на стелажа (не е възможно използване на нулева константа) 

1 – FldObject – Тип на приеманите обекти 

2 – FldLastStoring – Време на последното заскладяване 

3 – FldCapacity – Общ капацитет на стелажа 

4 – FldUpCapacity – Капацитет на горните редове 

5 – FldStored – Брой на палетите в стелажа в момента 

6 – FldWaiting – Брой на очакваните обекти 

7 – FldReload – Брой на обектите които се презареждат 

8 – FldMFZ – Препратка към МФЗ използвана за презареждане (0 ако няма) 

9 – FldMFZ2 - Препратка към МФЗ използвана за фолиране (0 ако няма) 

10 – FldState – Статут на стелажа (-1 във файла, установява се в 0 при 

инициализация). (Забел.: Статутът на стелажа задължително се намира в последното 

поле на записа, тъй като подпроцедурните таблици CopyRow копират полета на записа 

от 0 до FldState. При добавяне на нова колона, тя трябва да се разположи преди 

FldState.) 
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6.4.7. Управление на МФЗ 

 Данните за МФЗ в модела, които по време на симулацията се съдържат в 

QTB_MFZ, се прочитат от файл “multifunc.txt” и крайното им състояние се записва в 

“multifunc_end.txt”. Полетата на записите във файла имат следното значение: 

 Поле 0 – Адрес на стелажа по който инициализиращата логика намира номера на 

записа в таблица QTB_MFZ 

 Поле 1 – Брой на обектите в зоната 

 Поле 2 – Брой очаквани обекти (при пристигане на неочакван обект се извежда 

предупреждение) 

 Поле 3 – Статут на зоната (-1 във файла, установява се в 0.1 при инициализация). 

Няма друга възможност за управление на МФЗ от ниво 3, освен забраната на 

използване на някоя от тях. За целта записът за съответната зона трябва да бъде изтрит 

от файла. Зони 9 и 10 не бива да се забраняват, тъй като зоната за комисиониране 

изпраща клиентските палети към тях без оглед на полетата в QTB_MFZ. (Забел.: 

Забраната на МФЗ не е тествана и е възможно да доведе до блокиране работата на 

склада по време на симулация). 
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7. Верификация и валидация 
 Верификацията на прототипния модел се състои в наблюдаване на неговото 

поведение при изпълнение на основните функции на склада. Ако поведението му 

адекватно отговаря на функционалните изисквания, то моделът се приема като валиден 

по отношение логиката на процесите протичащи в него. Валидацията проверява и дава 

оценка на работата на модела по отношение на стойностите които дава като резултат. 

Основните процеси подложени на изследване за валидност са заскладяване в 

коридорен стелаж, комисиониране и товарене, като валидацията се провежда паралелно 

с верификацията за процесите за които има налична информация. 

7.1. Заскладяване в коридорен стелаж 

Ситуация: Нова партида от 55 палети артикул 5 чака за складиране на първи хладилен 

коридор. Има два стелажа приемащи такъв артикул, с адреси 8 и 11. В стелажа с адрес 8 

има 3 палети от стара партида. 

Поведение на модела: Първата палета от партидата извиква ТВР Direction попадайки в 

работна станция DIRECTOR_1. Извежда се тестово съобщение, че са намерени два 

стелажа. При първото извикване на SelectShelf стелаж 8 се избира като възможен за 

изпращане на палетата към него. При второто извикване изборът се променя на стелаж 

11, тъй като той е празен и не се налага презареждане. В палетата се залага адрес 11 с 

което логиката приключва, и обектът започва чакане на кар. 

 Карът транспортира обекта до работна станция ADDRESSER (1000), където 

логиката правилно определя необходимост от фолиране. Назначава се МФЗ 1 за 

фолиране на палетите складиращи се в стелаж 11. 

 В същото време следващата палета от партидата извиква логиката за 

назначаване на стелаж, и й се задава същия адрес (11). 

 Карът транспортира обект 1 до зоната за фолиране, разтоварва, и се връща до 

товарна станция 1001 за следващата палета, която транспортира по същия път. Тъй като 

първата палета вече е палетизирана, и е чакала по-дълго от следващата на адрес 1001, 

карът товари палетата от МФЗ 1, и я транспортира до стелаж 11. Нормалният сценарий 

на работа предполага това транспортиране да стане едва след фолирането на всички 

палети, но в действителност поведението на модела не погрешно. Обслужването 
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едновременно на заявки Хладилен коридор-МФЗ и МФЗ-Стелаж, води до намаляване 

празните превози на кара и повишава производителността. 

 От друга страна, внедряването на логика за изчакване на цялата партида палети 

които трябва да бъдат складирани на горното ниво би ограничило в голяма степен 

възможностите за разширение в логиката за складиране. 

 След складирането на предпоследната палета в горния ред, палетата която карът 

поема от адрес 1001 се складира директно на долното ниво, без да преминава през 

МФЗ. След складирането, карът отива до МФЗ 1, поема последната фолирана палета и я 

складира. При излизане от зоната, извиканата ТВР MFZ_ExpTime освобождава 

връзката МФЗ-Стелаж11. 

Изводи на верифицирането: Поведението на модела е адекватно. Използвано е 

обслужване чрез двойни цикли, които едновременно повишават ефективността на кара 

и съкращават необходимото място в МФЗ от площ за 24 палети (капацитета на двата 

горни реда) до площ от 2 палети. Това поведение предполага допълнителен персонал 

който да фолира палетите. 

Валидация: Периодите на циклите за складиране на палети (за 5 произволно избрани 

цикъла от симулацията) се движат в интервалите 88,4-101,4 секунди за горно ниво, и 

57,2-70,3 секунди за долно ниво, с характеристики съответно D=96,18; σ=5,11 и D= 63,7; 

σ= 4,78. 

 Експерименталните данни посочени в точка 5.1.1 имат характеристики D=54; 

σ=6,23. Измерванията са направени за коридорен стелаж с адрес 5. Изминаването на 

разстоянието между двата стелажа отнема 4-6 секунди, или приблизително 9-11 в двете 

посоки. Интервалът в който би следвало да попада периодът на складиране в долен ред 

е от порядъка 63-65 с очаквани колебания от около 6 секунди, което и точно отговаря 

на получените от симулацията времена, ако се пренебрегне по-малкия хаос. 

 Експериментални данни за заскладяване в горен ред няма, но разликата в цикъла 

се явяват времената за вдигане и спускане на мачтата, които са от порядъка от 10 

секунди за вдигане и 20-35 за спускане. Очакваната разлика между периодите 

следователно е 30-45 секунди, като в случая тя е близо до предвидената долна граница 

– 32,48 секунди. 
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Изводи на валидирането: Моделът показва реалистични стойности на циклите, със 

забележката, че полученият хаос е по-малък от реално измерения, което налага 

допълнителна настройка преди провеждането на сериозен експеримент. 

7.2. Комисиониране 

Ситуация: Обект различен от MetaGarbage попада в работна станция 

CREATE_ORDER. Налични количества от продукция има за три типа обекти с номера 

7, 9 и 14, складирани съответно в стелажи с адреси 1, 80 и 13. 

Поведение на модела: Извиква се глобалната ТВР CreateOrder и започва създаването на 

нова поръчкова таблица, с 2 поръчки в нея. В таблица QTB_MASK не са вдигнати 

флагове за експедиция за два обекта – 2 и 8. За всички други обекти е установен флаг в 

поне една от поръчките. 

Започва избор на стелажи за отскладяване. За обекти с номера 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 и 

13 стелажи съдържащи поне една палета не са намерени и техните количества се 

изтриват от поръчковата таблица. За обекти 7, 9 и 14 са открити дадените по-горе 

стелажи, и в тях се залагат за комисиониране количества както следва: 62 касети 

артикул 7 от стелаж 1, 62 касети артикул 9 от стелаж 80, и 79 касети артикул 14 от 

стелаж 13, или общо 203 касети. Логиката на ТВР приключва. 

Трите секции освобождават по един обект , който достига прилежащата товарна зона и 

подава заявка за транспорт. Логиката на транспортната система избира за обслужване 

от кара първо адрес 201 (товарната зона на стелаж 1). Карът пътува до зоната, 

натоварва обекта и се отправя към адрес 100 – зоната за комисиониране. При напускане 

на секцията, в ТВР ShelfCor_ExpTime се създава обект MetaAction в източника който 

освобождава връзка от коридора с най-много палети. В палетата транспортирана от 

кара има 44 касети, или оставащите за експедиция от тип 7 касети са 18. Тъй като това е 

по-малко от съдържащите се в първата палета на освободения буфер, връзката отново 

се забранява, и се създава нов обект 7 в който се разполагат 18 касети. Същия брой се 

изважда от съдържанието на палетата в буфера. 

Карът достига до адрес 100, разтоварва обекта, и избира адрес за обслужване 280 

(товарната зона на стелаж 80). Разтовареният обект постъпва в работна станция 

COMMISSIONAIR_ZONE. Извиканата ТВР отбелязва получаването на 44 касети за 
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съответния артикул и отбелязва с тестово съобщение, че се очакват още 159 касети. 

Работата продължава по същия начин. 

След събиране на всички очаквани касети, чакащите 6 обекта се унищожават, и се 

създават 5 нови – два от тип 21 и три от тип 22. Т.е. създадени са 5 клиентски палети – 

2 за първа поръчка и 3 за втора. След престояване известно време в работната станция 

за изчакване, обектите преминават в буфера за изчакване на кар. 

Изводи на верифицирането: Поведението на модела е адекватно, като предприема и 

зпълнява необходимите операции в желания ред. 

Валидация: На този етап не са събрани достатъчно данни за времената на операциите. 

След тяхното събирене е необходимо задаване на по-реалистични стойности на 

времената за отскладяване на палетите. (В прототипа е зададено константо време от 5 

секунди). 

7.3. Товарене 

Ситуация: Новосъздадена клиентска палета 21 очаква транспорт до зона за изчакване. 

Освен нея, ще бъдат изработени още една от тип 21 и три от тип 22. (Това е ситуацията 

в края на точка 7.2). 

Поведение на модела: Извиканият кар натоварва палетата и я транспортира до адрес 

119 (МФЗ 9), където я разтоварва. След това се връща отново на адрес 300 за да вземе 

следващата клиентска палета. Транспортираната вече палета бива проверена (за 7 сек.) 

и се освобождава за товарене. Тя застава на товарна станция с адрес 319 и подава заявка 

за кар. Тази заявка обаче не се обработва при донасяне и разтоварване на втората 21-

палета, тъй като МФЗ е с по-нисък приоритет от комисионерната зона. 

 Едва след донасяне на всички клиентски палети товаренето може да започне. 

Товаренето се извършва като палетите 21 се разтоварват на адрес 1201, а 22 – на 1202. 

При товарене на третата палета тип 22, карът прави изчакване от половин минута, 

докато бъде отработена първата от двете вече донесени. 

Изводи на верифицирането: Моделът реагира адекватно, изпълнявайки точно 

процедурите свързани с товарене на транспортно средство (ТС). По-нататъчно 

разработване на модела предполага логика отчитаща неготовността за товарене на ТС. 
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Валидация: Експерименталните данни посочени в Таблица 5.5 имат характеристики 

D=82,57; σ= 35,59. Измерванията са за цикъл на ръчно товарене, и не дават представа за 

цикъла на самия кар. 

 Проверката на симулирания цикъл става, чрез тестова промяна в една от 

товарните секции – задава се по-голям капацитет на буфера, и се инициализира с 8 

обекта. Измерват се интервалите на унищожаване на обектите, и се правят изчисления 

на разпределението. Резултатът е D=74,99; σ= 15,87. 

Изводи на валидирането: Товарната секция има реалистично поведение, като спазва 

границите на експерименталните времена, но за провеждането на точен експеримент 

има необходимост от допълнително параметризация.
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8. Планиране на експеримента 
След приключване етапите на верификация и валидация, следват решения 

относно целите на експериментите и поставяне на задачите които подлежат на 

изясняване посредством симулационния модел. 

Планирането дефиниране съдържанието и обхвата на експеримента, както и 

степента на оценяване. Това включва изясняване и подробно описание целите на 

изследването, определяне границите на вариране на параметрите, хипотези за действия 

и очакван ефект и др. 

В рамките на едно складово стопанство основни параметри на изпълняваните от 

него функционалности са времената за изпълнение на операциите, количествата 

ресурси които те изискват, както и времето за задържане на използваните ресурси. 

Параметрите които подлежат на изследване от описания в настоящата дипломна работа 

симулационен модел са: 

- средни стойности и разсейване на времената за складиращите, комисиониращите, 

транспортно-товарните и спомагателните операции, както и комплексно 

образуваните им задачи – заскладяване, двустъпално комисиониране, експедиция и 

др. 

- натоварване на складовия капацитет по отношение на общия товарооборот или 

съставляващите го обороти от артикули или класове; 

- средни и екстремни натоварвания на пътно-транспортните обекти в склада – 

коридори, врати, товарни станции и рампа; 

- средни и екстремни натоварвания на транспортно-товарния парк на склада, както и 

изследване на опашките при вариране броя на обслужващите транспортни средства; 

- разпределение на натоварването на други обекти от склада – площи за блоково 

складиране, резервен капацитет и др. 

За всеки от изброените параметри могат да се предоставят статистики във 

времето, което позволява извеждането на причинно-следствени заключения по 

отношение както на процесите, така и на техните конкретни стойности на 

характеристиките. 
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За провеждането на експеримент, необходимо е избирането на един или няколко 

от тези параметри, които да бъдат варирани в допълнително определени граници, 

докато останалите параметри останат с постоянни стойности. По този начин ще бъде 

изградена съответно едно- или многопараметрична целева функция, чиято 

характеристика ще бъде построена при стартиране на симулацията за определеното за 

експериментиране време. В получената характеристика ще бъде отразено поведението 

на склада при всяка комбинация от параметри, с точност и вероятност съобразно броя 

на използваните параметри, времето за експериментиране и валидността на модела по 

отношение на изследваните операции. Така вариантът посочен от симулационния 

модел като оптимален може да бъде въведен пробно в реалния склад, и по-късно 

внедрен като нормален за работа, ако експерименталните резултати на продуктивност 

се потвърдят. 

Един примерен вариант за експеримент е изследване влиянието броя на 

обслужващите транспортни средства при различните функции на склада – 

заскладяване, комисиониране и товарене. Този експеримент може да бъде проведен, 

като се оставят константни  всички параметри освен броя на карите, който да варира от 

1 до 6, и изпълняваните от склада операции, които да варират от чисто заскладяване, до 

чисто товарене на няколко междинни стъпки с различна комбинация от заскладявани и 

експедиращи се количества. 

Друг вариант е изследване на времето за заскладяване при обслужване по 

различен сценарий с еднакъв брой на кари и партиди – по една машина за партида и 

паралелност на засклядаването, по две машини на партида и паралелност на 

заскладяването, по две и повече машини на партида и заскладяване на партидите една 

след друга и пр. Получените статистики за средните времена на транспортиране, 

фолиране, и складиране в стелаж, и тяхното разсейване, могат да бъдат допълнени от 

времената за обслужване на всяка отделна палета – от нейното влизане в склада, до 

поставянето й в предвидената клетка. 

Трети експериментален вариант е пермутиране на адресите за складиране на 

различните артикули и артикулни групи, както и вариране броя на стелажите за всеки 

от тях. Този експеримент може да стъпва на предварително изследване товарооборота и 

средния престой в склада на отделните артикули, както и на средния 

използван/свободен капацитет на съответните сталажи или да бъде директно изследван 

само въз основа на изледванията върху материалните потоци. 
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Изследване процесът на комисиониране е възможен чрез вариране вероятните 

заявки, типа на изпълнение (едно- или двустъпално) или броя на зоните за 

комисиониране. За да са въможни последните две вариации необходимо е предложения 

тук прототип да бъде допълнително разработен в съответната посока. 

Тук посочените варианти за експеримент са описани само в най-общи линии, и 

при разработването на проектно изследване на тях трябва да се гледа само като 

концептуални предложения за насока на работа, докато действителния анализ трябва да 

съблюдава желанията на заявителя и да бъде разработен в съотвествие с теорията за 

планиране на експеримент. 
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9. Заключение и възможности за по-нататъчна 
разработка 

 Настоящият модел представлява симулация на реален склад за готова продукция 

на фирма ДАНОН-СЕРДИКА АД, изпълняващ също и експедиционни функции. 

Валидността на модела като цяло е около 70%, и въз основа на резултатите от 

експериментите проведени върху него засега може да бъдат правени само изводи от 

общ характер за реалната работа на склада. 

В основата на проекта поставената задача бе да се разработи прототип на 

симулационен модел на склада, който на следващ етап да може да послужи като основа 

за построяването на по-точен модел с висока валидност. Условията които поставя тази 

задача са гъвкавост и модулираност на модела, както и лесна пренастройка и промяна 

на входните данни. 

Спазвайки тези условия, в нястоящия модел са разработени краен брой секции 

от основни елементи на DOSIMIS-3, всяка от които е снабдена с вътрешна логика 

изпълняваща същите функции както и реалният обект на склада който секцията 

симулира. Самите секции представляват самостоятелни блокове изграждащи цялостния 

модел, които могат да бъдат използвани неограничен брой пъти. Всяка от тях отразява 

с различна степен на точност съответстващия й складов обект, като е наблегнато най-

вече върху заложената функционалност и възможност за развитие на секционния модел 

(както й върху тяхното описание). Пример за това е необходимостта от секция 

симулираща зона за блоково складиране, което също се прилага в склада, включително 

и за обекти от клас А. В прототипа това са обекти 9 и 10, които са представени, че се 

складират на стелажи с адреси съответно 80 и 81. В действителност на местата 

предназначени за складиране не са монтирани стелажи, а палетите се складират 

блоково (изобщо е невъзможно използването на горно ниво, тъй като на това място е 

монтиран охладител). 

Поради ограничения срок на разработка блокова секция не беше направена, и 

поради това бяха използвани стелажни секции на нейно място. Създаването на такава 

секция може да бъде базирано на вече съществуващите стелажни, като структурата ще 

бъде опростена до един LIFO-буфер. Логиката ще бъде също силно опростена, поради 

отпадането на задача за избор на ниво и ред. 
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Друго подобрение може да бъде направено в общата логика за комисиониране. 

За момента не е явно зададено вземането на празна палета върху която да се подреждат 

отскладените количества, а е отчетено неявно, като допълнително адитивно време при 

псевдо-отскладяване (създаване на обект в източника на секцията). 

Също би могло да се имплементира комбиниране отскладяването на няколко 

артикула едновременно, ако поръчаните количества от всеки вид са по-малко от 2 

стифа. Това обаче не се препоръчва, тъй като се налагат сложни изменения в логиката 

на ниво 2, а постигнатият реалистичен ефект би бил малък, тъй като тази 

комбинативност е извършена още на етап АВС-анализ. 

Добра функционалност която не е показана в прототипа, но е предоставена в 

добър аспект от DOSIMIS е блокиране работата на някои от критичните обекти или 

възли – блокиране на врата, пад на напрежението на кар, изпускане на палета или 

касета и др. (По време събирането на експериментални данни в склада беше 

наблюдавана ситуация на складова фира, причинена от изпускане на касета по време на 

комисиониране. Отработването на ситуацията отне около 4 минути, през което време 

бяха блокирани персонал, кар, достъп до стелаж и транспортно трасе. Неизбежността 

на подобна ситуация трябва да бъде отчетена в симулационен модел с акцент поставен 

върху вътрешната работа и ресурси на склада). Загубата на продукция от фири би могла 

да се заложи в логиката на ниво 2 като стохастично събитие, или по разпределение при 

анализ на тяхната поява. 

Сравнително лесно за изпълнение е и симулерането на персонал обслужващ 

работните станции в МФЗ. Така може да се постави ограничение върху паралелната 

работа на зоните, и да се посочват ситуациите в които каристът трябва сам да фолира 

палети. 

Подобрения изобщо във валидността на модела могат да се извършат във всички 

посоки. Тази насока на развитие е естествена, и трябва да се следва толкова повече, 

колкото се разчита на резултатите от симулационния модел на склада. По-интересни 

като възможности за перспектива са концепциите за развитие и експлоятация на модела 

извън рамките на собственото му доразвиване. 

Нормалните приложения на симулационните модели са изследванията на 

поведението им в екстремни и теоретични ситуации. Екстремни ситуации при 

разглеждания склад могат да бъдат недостига или претрупаност от ресурси, намалено 
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или повишено производство, намалена или повишена експедиция и пр. Теоретични 

ситуации са напрактика всички други неекстремни ситуации, но в тесен смисъл се има 

предвид определени разглеждания в логистичен аспект – разместване местата на 

артикули, закупуване на повече или с по-добри характеристики кари, промяна в 

сценария на обслужване и пр. Експериментални тестове върху базовия модел също 

могат да се провеждат в направление проектно разширение на склада – нови стелажи, 

врати, и пр. капитални промени. 

Друго възможно развитие беше предложено в точка 6.2.6, свързано с входни 

данни от електронни таблици (в DOSIMIS е възможен непосредствен вход във формат 

на MS Еxcel). Това позволява въвеждане на планирания график за производство 

директно от софтуера използван в сектор “Логистика”, тъй като Excel-форматът е 

широко разпространен и има възможност за конвертиране в и от него за всички други 

формати електронни таблици. 

В един по-късен етап, възможно е създаването на симулационен модел на самото 

производство. Двата модела могат да се развиват независимо един от друг, но при 

необходимост от комплексен експеримент лесно да бъдат свързани стоковете на 

производството с източника на склада. DOSIMIS предлага такива свързащи елементи, 

които да обвъжат двата модела един с друг, без при това да се правят каквито и да било 

промени в елементите на структурите или връзките между тях. Тандемът на двата 

модела би дал възможност за наблюдаване и получаване на добра представа за 

движението и състоянията на всички материални потоци от постъпването им на 

територията на фирмата, до напускането им. Това включва не само експедираните 

потоци разгледани в настоящия проект, но и всички спомагателни, вторични и 

отпадъчни продукти свързани с производството. 
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10. Понятия и съкращения използвани в проекта 
Заскладяване – всички действия необходими за преминаването на товар от състояние 

на транспортиране от складообслужващата машина в състояние на съхранение. 

Например при транспортиране с кар във високостелажен склад, действията включват: 

маневриране пред клетката, повдигане на мачтата, ход напред, полагане на товара, ход 

назад, спускане на мачтата, маневриране пред клетката. 

Зона за изчакване – (в този проект) буферна зона в която се подрежда готовата за 

товарене поръчка и престоява до започването на товарене. 

Зона за складиране – зоната за съхранение, плюс необходимата площ за заскладяване и 

отскладяване – площ заета от кранове, трансманипулатори, товароразпределителна 

система, пътна настилка за кари и пр. 

Зона за съхранение – обемът и заетата от него площ от склада предназначена за 

товарите. В тази зона влизат стелажи, площадки, цистерни и пр. 

- блокова – товарите се съхраняват подредени в блокове от палети, до 4 реда. 

- равнинна – безстелажно съхранение, без подреждане на една върху друга палети. 

- пространствена – съхранение в стелажи 

Индекс във for-цикъл – променлива използвана в тялото на цикъла, чиято стойност се 

променя на всяка стъпка. Индексът има едновременно предназначение за контрол 

изпълнението на цикъла, и отделен смисъл използван в тялото на цикъла. 

Комисиониране – процес на създаване на клиентска палета, обикновено различна от 

складовата. 

- динамично (комисиониране “палета при човек”) – в процеса на комисиониране 

складовата палета напуска зоната за съхранение. 

- статично (комисиониране “човек при палета”) – в процеса на комисиониране 

складовата палета не напуска зоната за съхранение. 

- едностъпално (едноетапно) – комисиониране поръчка-по-поръчка. От всеки 

артикул се изземват необходимите за дадената поръчка количества. След 

палетизирането се пристъпва към следващата поръчка. 
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- двустъпално (двуетапно) – едновременно изпълнение на няколко поръчки. От 

всеки артикул се изземват количествата необходими за всички изпълнявани в 

момента поръчки. Вторият етап включва разпределяне количествата по поръчки 

и палетизиране. 

- просто – (в този проект) комисиониране при което складовата палета е и 

клиентска. 

- сложно – (в този проект) комисиониране при което складовата палета е 

различна от клиентската и се налага разформиране и наново формиране. 

Клиентска палета – палетна единица съдържаща товар според поръчка на клиент. 

Характеризира се с нестандартни размери и различни количества. 

Коридорен стелаж – стелаж използван в разглеждания склад за експлоатацията на 

който се налага влизане и пътуване на кара вътре в обема на конструкцията. Подробно 

описание на стелажа е направено в глава 5. 

Нормална поръчка - (в този проект) предварително известна заявка (по график или от 

предишен ден), разпределена в плана преди началото на работното време 

Подпроцедура, подпроцедурна ТВР – използвани като синоними. ТВР обявена като част 

от друга ТВР, и може да бъде извиквана от нея. Позволява обособяване на част от 

логиката в самостоятелно тяло, което опростява вида на таблиците като цяло и ги 

подрежда в структурна форма. 

Презареждане на коридорен стелаж – операция за заскладаване на нова партида 

палети в коридорен стелаж в който има неизразходвана стара партида. Описание на 

процедурата е дадено в точка 6.3. 

Случайна поръчка – (в този проект) заявка за експедиция, приета при вече готово 

разпределяне на задачите която трябва да се изпълни в рамките на работното време 

Степен на уедряване - вж. уедряване 

ТВР (Таблица за вземане на решение) – Базова функционалност на DOSIMIS, за 

задаване логика на поведение на елементи и обекти. Състои се в задаване на краен брой 

условия и действия които да се предприемат при различни комбинации от вярност и 

невярност в тях. ТВР са разгледани подробно в точка 6.1. 
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Тотал – общото количество палети от даден артикул които трябва да бъдат отскладени 

за изпълняването на няколко поръчки. 

Оборотна палета – нестандартна палета на предприятието с определен цикъл на 

движение в производството, производство-склад, склад-клиент и пр. 

Отскладяване – всички действия необходими за преминаването на товар от състояние 

на съхранение в състояние на транспортиране от складообслужващата машина. 

Например при транспортиране с кар във високостелажен склад, действията включват: 

маневриране пред клетката, повдигане на мачтата, ход напред, поемане на товара, ход 

назад, спускане на мачтата, маневриране пред клетката. 

Палетизиране – процес на уедряване в палетна единица или (в този проект) оформяне 

на клиентска палета. 

ПЕ (палетна единица, палé) - Втора или трета степен уедряване на товара. 

ПС (превозно средство) – (в този проект) превозното средство в което се товари 

експедицията. 

ТЕ (товарна единица) - Опаковката спрямо която се оразмерява транспортната техника. 

Обикновено това е палетната единиця, но във вътрешнозаводския транспорт може да 

бъде потребителската или уедрената опаковка. 

ТЗУ (товаро-захващащо устройство) – механизмът от обслужващата машина който 

непосредствено манипулира товара – вилица, кука, кламер, вакуум вендуза и пр. 

ТМ (трансманипулатор) – трансманипулатор или друга стелажообслужваща машина 

ТРС (товароразпределителна система) - Система за автоматично транспортиране на 

товари в рамките на склад, цех, производство и пр. Включва магистрални, циклични и 

акумулиращи транспортьори, разпределители (стрелки), различни видове подемници и 

др. 

ТС (транспортно средство) – средство за транспортиране на палетизирани или 

уедрени товари. Количка, транспалет, кар и пр. 

УЕ (уедрена единица, уедрен товар) - Първа степен на уедряване на товара – кашони, 

чували, каси, касети и пр. 

Уедряване – комплектоване на няколко по-малки по габарити опаковки в единна 

опаковка, с цел облекчаване товаро-разтоварните работи. Уедряването се степенува 
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според броя предшестващи уедрявания, например: потребителска опаковка (неуедрена) 

– кашон (I степен) – палета (II степен) – контейнер (III степен) 

Флаг – променлива получаващо само бинарни стойности. Обикновено като стойности 

се използват 1 (казва се, че флагът е установен) и 0 (флагът е свален). 

ХВП – хранително-вкусова промишленост 

Crossdocking – фиктивно заскладяване и отскладяване на товари в и от склада. Товарът 

преминава през склада само по документи, в действителност се придвижва транзитно 

от приемната до експедиционната рампа без да влиза в зоната за складиране. 

FIFO – First In-First Out, обслужване на заявки по реда на тяхното възникване 

JIT (Just-In-Time обслужване, поръчки) - Обслужване с основна задача “в точно време”. 

Такъв тип обслужване обуславя използването от вратата получател на много малки 

складови ресурси с екстремно ограничени запаси, и на строга организация и високи 

обезщетения от страна на вратата изпращач. 

LIFO – Last In-First Out, обслужване на заявки по ред обратен на тяхното възникване. 
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Приложение: Програмен код на външните функции 
 
/*! \file  
    \brief Default-Projekt der Programmierschnittstelle 
 
**************************************************************************** 
 
  Projekt:    DOSIMIS-3 Oberfläche unter MS-Windows 
 
  (c) SDZ GmbH 2000-2001  
 
  \author   Klaus   Kryn, 
 
  Datei:      EtFunktionSim.cpp 
 
****************************************************************************/             
 
#include "stdafx.h" 
#include "EtFunktion.h" 
#include "..\simlib.h" 
 
//=================================================================== 
 
baustein *bsDirector[10]; 
FILE  *fMonitor=fopen("outer_functions.monitor","w"); 
 
//=================================================================== 
 
extern "C" AFX_EXT_API int SetExpedition(CEtParList * lst) 
{ 
 // Get parameters 
    int ShelfAddress, Expedition, Quelle; 
     
    GetValue(lst, 0, ShelfAddress); 
 GetValue(lst, 1, Expedition); 
 Quelle = (ShelfAddress<=20?6:4); 
 
 // Build baustein name 
 char bsName[20]; 
 
 sprintf(bsName,"SHELF_%d",ShelfAddress); 
 
 
 baustein *bs = suche_bs_nach_bez(bsName); 
 
 if (bs) 
 {   
  fprintf(fMonitor,"\n%.6f: %d boxes set for expedition from 
%s",jetzt(),Expedition,bsName); 
  set_bs_et_zus_int(bs,'J',Expedition);   
  obj_erzeugen_in_bs1(GetKnBsAus(bs_eingang_knoten(bs,Quelle)),998); 
 
 } else MessageBox(0,"SetExpedition","Problem",MB_OK); 
 
  
 return 0; 
} 
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//=================================================================== 
 
extern "C" AFX_EXT_API int ActivateShelf(CEtParList * lst) 
{ 
 // Get parameters 
    int ShelfAddress, Quelle; 
     
    GetValue(lst, 0, ShelfAddress); 
 Quelle = (ShelfAddress<=20?6:4); 
 
 // Build baustein name 
 char bsName[20]; 
 
 sprintf(bsName,"SHELF_%d",ShelfAddress); 
 
 
 baustein *bs = suche_bs_nach_bez(bsName); 
 
 if (bs) 
 { 
  fprintf(fMonitor,"\n%.6f: Shelf %s activated",jetzt(),bsName); 
 
  obj_erzeugen_in_bs1(GetKnBsAus(bs_eingang_knoten(bs,Quelle)),998); 
 
 } else MessageBox(0,"ActivateShelf","Problem",MB_OK); 
 
  
 return 0; 
} 
 
 
//=================================================================== 
 
 
extern "C" AFX_EXT_API int DisableMulti(CEtParList * lst) 
{ 
 // Get parameters - MFZ index and director pointer 
    int  Multi; 
     
    GetValue(lst, 0, Multi); 
 GetValue(lst, 1, (baustein*)bsDirector[Multi-1]); 
 
 // Build baustein name and seek baustein 
 char bsName[20]; 
 
 sprintf(bsName,"MULTI_%d",Multi); 
 baustein *bsMulti = suche_bs_nach_bez(bsName); 
 
 // Try to disable 
 
 if (bsMulti) 
 {  
   
  fprintf(fMonitor,"\n%.6f: MFZ %s disabled by 
%s",jetzt(),bsName,GetBsBez(bsDirector[Multi-1])); 
 
  set_bs_et_zus_int(bsMulti,'F',1); 
  stoerung_beginn_bs(bsDirector[Multi-1]); 
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 } else fprintf(fMonitor,"\n%.6f: Problem when %s is trying to disable 
%s",jetzt(),GetBsBez(bsDirector[Multi-1]),bsName); 
  
 return 0; 
} 
 
//=================================================================== 
 
extern "C" AFX_EXT_API int EnableMulti(CEtParList * lst) 
{ 
 // Get parameters 
    int Multi; 
     
    GetValue(lst, 0, Multi); 
 
 // Build baustein name and seek it 
 char bsName[20]; 
 
 sprintf(bsName,"MULTI_%d",Multi); 
 baustein *bs = suche_bs_nach_bez(bsName); 
 
 // Try to enable 
 char Text[200]; 
 
 if (bs) 
 {   
  set_bs_et_zus_int(bs,'F',0); 
 
  sprintf(Text,"Multi %d enabling",Multi); 
  fprintf(fMonitor,"\n%.6f: MFZ %s enabled",jetzt(),bsName); 
 
 
 } else fprintf(fMonitor,"\n%.6f: Problem when trying to enable MFZ %s",jetzt(),bsName); 
 
  
 return 0; 
} 
 
 
//=================================================================== 
 
extern "C" AFX_EXT_API int EnableDirector(CEtParList * lst) 
{ 
 // Get parameters 
    int Multi; 
     
    GetValue(lst, 0, Multi); 
 
 
 // Enable 
 fprintf(fMonitor,"\n%.6f: Director %s enabling",jetzt(),GetBsBez(bsDirector[Multi-1])); 
 
 stoerung_ende_bs(bsDirector[Multi-1]); 
  
 return 0; 
} 
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