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Abstract 
Layout planning in industrial plants means planning the location of all machines, 

utilities, workers, workstations, and department...Etc.five basic types of layout, fixed-position, 
cellar, process, product &hybrid. This research study Product layout problem through study 
problem of arranging number of machines, workers, workstations on a production line in way 
achieves uniform materials flow, this problem is known as single row facility layout, this 
problem is very difficult to be solved in fact. The aim of the research is to designs and builds 
computer aided visual planning system to study product layout problem, helps the management 
in layout planning process and in decision making about the workstations arrangement based on 
efficiency criteria. The suggested planning system was built by Auto lisp language and display 
the system outputs on computer screen in two ways visual diagram (workstation time-
workstation number), calculated outputs (actual cycle time, workstations number, efficiency 
actual daily production rate) .the suggested system was applied on lawn mower production line 
gets from reference to show the sequence of system working, inputs & visual outputs, so the 
system will study all possible workstations layout. Current workstations arrangement consists of 
series four workstations& line Efficiency=81.82%, the efficiency can improve &increases to 
90% by re-arranges the workstations& distributes the total work in five serial workstations.  
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                                          تصميم نظام مرئي معان بالحاسوب لتخطيط ترتيب محطات العمل

 باعتماد معيار الكفاءة
  الخالصة

ان تخطيط مواقع العمل في المنشآت الصناعية، يهتم بتخطيط ترتيب محطات العمل من مكائن وعمال ومعدات             
ترتيب محطات العمل تعتمد على  ويمكن تمييز خمسة انواع رئيسية لتخطيط,بشكل يودي الى تحقيق اهداف الشركة

ترتيـب علىأسـاس   ,ترتيب على اساس خاليا عمـل ,ترتيب على اساس ثبات موقع العمل-:نوع تدفق االنتاج هي  
ات  هذا البحث تم دراسة مشكلة تخطيط ترتيب محطفي.ترتيب على أساس المنتج .)المختلط (الترتيب الهجين,العملية

العمل على اساس المنتج ويقصد بها مشكلة ترتيب محطات العمل من مكائن وعمال ومعدات بشكل خطي لتحقيـق              
في هذا البحث تم تصميم وبناء نظام مرئـي معـان بالحاسـوب    .عمليا تعتبر هذة مشكلة معقدة   , تدفق منتظم للمواد  

اءة الخط االنتاجي في اختيار الترتيب االفضل       لتخطيط ترتيب محطات خط االنتاج االحادي باالعتماد على معيار كف         
مخرجـات النظـام   , المكانيات هذة اللغة ومرونتهـا ) Auto lisp(تم استخدام لغة .لمحطات عمل الخط االنتاجي 

ومخرجـات حـسابية    ) عدد المحطات -مخطط اوقات المحطات  (تعرض على شاشة الحاسبة بشكلين مخطط مرئي        
علـى  ,.عدد المحطات ومعدل االنتاج الفعلـي اليـومي  , فعليةكفاءة الخط االنتاجي  تمثل حساب وقت دورة االنتاج ال     

تم تطبيق النظام المقترح على   . شاشة الحاسبة على شكلين مخطط  ومخرجات حسابية توضح تسلسل خطوات الحل           
منتج صناعي لتوضيح طريقة  وتسلسل عمل النظام المقترح لتخطيط ترتيب محطات العمـل ونـوع المـدخالت                  

ولهذا الغرض  استخدم الباحث خط انتاج  حصادة الحشيش كمثال لدراسة الترتيبات الممكنة للمحطات               ,والمخرجات
الترتيب الحالي هـو اربـع      ,الختيار الترتيب االفضل لمحطات العمل  الذي يحقق اعلى كفاءة عمل للخط االنتاجي            

حيث ,ن تحسينها باستخدام النظام المقترح      يمك% 81.82=محطات عمل متسلسله بكفاءة عمل لمحطات خط االنتاج         
عن طريق اقتراح اعادة ترتيب محطـات الخـط االنتـاجي           %.90وجد امكانية رفع كفاءة عمل الخط االنتاجي الى       

 .وتوزيع محتوى العمل الكلي في خمس محطات عمل 
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