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ﭘﺮوژە درس

ﻣﺪلﺳﺎزی ﺳ)ﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌ01
"!ح ﻣﺴﺌﻠﻪ

در اﯾﻦ ﭘﺮوژە- ،ﮏ ﺳ0ﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌ 78ﺳﺎدە را ﮐﻪ ﻣ=ﺸ?ﻞ از -ﮏ روBﺎت و -ﮏ دﺳﺘDﺎە ﭘﺮس اﺳﺖ را ﻣﺪلﺳﺎزی و درﺳ-78ﺎJK
ﺧﻮاﻫOﺪ ﮐﺮد .1ﺷﻤﺎی  TSاﯾﻦ ﺳ0ﺴﺘﻢ )از Vﺎﻻ( در ﺷ?ﻞ  ۱ﻧﻤﺎ[ﺶ دادە ﺷﺪە اﺳﺖ.

ﺷ+ﻞ  – ۱ﺷﻤﺎی ﺳ1ﺴﺘﻢ ﻣ5ﺸ+ﻞ از 9ﺴﻤﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﻟﻪ ،روAﺎت و ﭘﺮس از ﻧﻤﺎی Fﺎﻻ

در اﯾﻦ ﺳ0ﺴﺘﻢV ،ﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ورقﻫﺎی ﻓﻠﺰی در اﺑﺘﺪای cﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ورودی ﻗﺮار gﮔijﻧﺪ و Vﻪ ﺳﻤﺖ روBﺎت ﺣﺮﮐﺖ
gﮐﻨﻨﺪ .وﻗ- 78ﮏ ورق در دﺳi8س Vﺎزوی  ۱روBﺎت ﻗﺮار gﮔijد ،روBﺎت آن را ﺑﺮgدارد و Vﺎ دوران آن را در دﺳﺘDﺎە ﭘﺮس
ﻗﺮار gدﻫﺪV .ﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪV ،ﺎزوی  ۲روBﺎت ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮسﺷﺪە را ﺑﺮgدارد و روی cﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮو  rKﻗﺮار
gدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ را از اﻧﺘsﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﺎرج gﮐﻨﺪ.

ﻋﻤﻠ,ﺮد رو1ﺎت

روBﺎت اﯾﻦ ﺳ0ﺴﺘﻢ دو Vﺎزو دارد ﮐﻪ gﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر اﻟV yxi8wﻠﻨﺪ -ﺎ ﮐﻮﺗﺎە ﺷﻮﻧﺪ )ﺷ?ﻞ  .(۲ﻫﻤﭽﻨ | j
{ روBﺎت gﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﺻ Tﺧﻮد دوران ﻧﻤﺎ-ﺪ .اﻧﺘsﺎی ﻫﺮ -ﮏ از دو Vﺎزو ﻧ  i| jﻣﺠsﺰ Vﻪ -ﮏ آﻫ|Biﺎی اﻟ yxi8wاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷ | 8
{
ورق و ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮسﺷﺪە اﺳﺘﻔﺎدە gﺷﻮﻧﺪ.

 1اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ *ﺴﺨﻪ ﺳﺎدەﺷﺪەای از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃ5ح ﺷﺪە در ﻣﺮﺟﻊ ز;ﺮ اﺳﺖ:
Claus Lewerentz and Thomas Lindner (Eds.), “Formal Development of Reactive Systems: Case Study
Production Cell”, Lecture Notes in Computer Science 891, Springer, 1995.

ﺷ+ﻞ  – ۲ﻧﻤﺎی روAﺎت از Fﺎﻻ

اﺳﺘﻔﺎدە از دو Vﺎزو ﺑﺮای روBﺎت Vﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰا[ﺶ ﺑsﺮەوری ﻋﻤﻠwﺮد اﺳﺖV .ﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ0ﺐS ،ﺎرﮐﺮد روBﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﺪمﻫﺎی زxﺮ
ﺻﻮرت gﮔijد .ﻓﺮض ﮐﻨOﺪ زاوxﻪ روBﺎت در اﺑﺘﺪا ﻃﻮری ﺗﻨﻈOﻢ ﺷﺪە ﮐﻪ gﺗﻮاﻧﺪ ورق ورودی را ﺑﺮدارد .ﻫﻤﭽﻨ | j
{ ﻓﺮض
gﺷﻮد ﻫﻨDﺎم دوران Vﺎزوﻫﺎی روBﺎت Vﻪ اﻧﺪازە ا-ﻤﻦ ﮐﻮﺗﺎە gﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ Vﻪ ﭘﺮس ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ.
V .۱ﺎزوی V ۱ﻠﻨﺪ gﺷﻮد ﺗﺎ Vﻪ ﻣ?ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷ | 8
{ ورق ﺑﺮﺳﺪ و ورق را ﺑﺮ gدارد) .ﻣﻮﻗﻌOﺖ  ۱در ﺷ?ﻞ (۳
 .۲روBﺎت ‡ﺎدﺳﺎﻋﺖﮔﺮد دوران gﮐﻨﺪ ﺗﺎ Vﺎزوی  ۲در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮس ﻗﺮار VﮕijدV .ﺎزوی V ۲ﻠﻨﺪ gﺷﻮد ﺗﺎ Vﻪ داﺧﻞ ﭘﺮس ﺑﺮﺳﺪ و
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮسﺷﺪە را ﺑﺮgدارد) .ﻣﻮﻗﻌOﺖ  ۲در ﺷ?ﻞ (۳
 .۳روBﺎت ‡ﺎدﺳﺎﻋﺖﮔﺮد دوران gﮐﻨﺪ ﺗﺎ Vﺎزوی  ۲در ﺑﺮاﺑﺮ cﺴﻤﻪ ﺧﺮو  rKﻗﺮار VﮕijدV .ﺎزوی V ۲ﻠﻨﺪ gﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻪ را روی
cﺴﻤﻪ ﻗﺮار gدﻫﺪ) .ﻣﻮﻗﻌOﺖ  ۳در ﺷ?ﻞ (۳
 .۴روBﺎت ‡ﺎدﺳﺎﻋﺖﮔﺮد دوران gﮐﻨﺪ ﺗﺎ Vﺎزوی  ۱در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮس ﻗﺮار VﮕijدV .ﺎزوی V ۱ﻠﻨﺪ gﺷﻮد ﺗﺎ Vﻪ داﺧﻞ ﭘﺮس ﺑﺮﺳﺪ و
ﻗﻄﻌﻪ را داﺧﻞ ﭘﺮس ﻗﺮار gدﻫﺪ) .ﻣﻮﻗﻌOﺖ  ۴در ﺷ?ﻞ (۳
در ﻧsﺎ-ﺖ ،روBﺎت ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد دوران gﮐﻨﺪ ﺗﺎ Vﺎزوی V ۱ﻪ زاوxﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺪ )Vﺎزﮔﺸﺖ Vﻪ ﻗﺪم اول(.

ﺷ?ﻞ  – ۳ﻣﻮﻗﻌOﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﻤﻠwﺮد روBﺎت

ﻋﻤﻠ,ﺮد دﺳﺘ6ﺎە ﭘﺮس
Sﺎر اﯾﻦ دﺳﺘDﺎە ﭘﺮس ﮐﺮدن ورقﻫﺎی ورودی و ﺗﻮﻟOﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘDﺎە دو ﺻﻔﺤﻪ اﻓ •8دارد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ
‡ﺎﯾﯿ|V 7ﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدی ﺣﺮﮐﺖ gﮐﻨﺪ )ﺷ?ﻞ  .(۴ﺑﺮای ﭘﺮس ﮐﺮدن ،ﺻﻔﺤﻪ ‡ﺎﯾﯿ|V 7ﻪ ﺻﻔﺤﻪ Vﺎﻻ• Jﻓ‘•دە gﺷﻮدV .ﺎ ﺗﻮﺟﻪ
Vﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دو Vﺎزوی روBﺎت در دو ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ‡ﺎﯾﯿ| 7روBﺎت در ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌOﺖ ﻗﺮار gﮔijد .در
ﻣﻮﻗﻌOﺖ ‡ﺎﯾﯿ| ،7ﭘﺮس ﺗﻮﺳﻂ Vﺎزوی  ۲روBﺎت ﺗﺨﻠOﻪ gﺷﻮد .در ﻣﻮﻗﻌOﺖ وﺳﻂ ،روBﺎت ﺗﻮﺳﻂ Vﺎزوی  ۱ﭘﺮ gﺷﻮد و در
ﻣﻮﻗﻌOﺖ Vﺎﻻ ﻧ  i| jﻋﻤﻞ ﭘﺮس ﺻﻮرت gﮔijدS .ﺎرﮐﺮد اﯾﻦ دﺳﺘDﺎە ﻃﺒﻖ روال زxﺮ Vﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری اﻧﺠﺎم gﺷﻮد.

 .۱دﺳﺘDﺎە در ﻣﻮﻗﻌOﺖ ‡ﺎﯾ | j
{ Vﺎز gﺷﻮد و ﺻg iKﮐﻨﺪ ﺗﺎ Vﺎزوی  ۲ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﺮدارد و ﻓﻀﺎی دﺳﺘDﺎە را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
 .۲دﺳﺘDﺎە در ﻣﻮﻗﻌOﺖ وﺳﻂ ﻗﺮار gﮔijد و ﺻg iKﮐﻨﺪ ﺗﺎ Vﺎزوی  ۱ورق را در دﺳﺘDﺎە Vﮕﺬارد و دﺳﺘDﺎە را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
 .۳دﺳﺘDﺎە —ﺴﺘﻪ gﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﭘﺮس اﻧﺠﺎم gﺷﻮد.

ﺷ?ﻞ  – ۴ﻣﻮﻗﻌOﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘDﺎە ﭘﺮس

ﻋﻤﻠ,ﺮد :ﺴﻤﻪ;ﺎی ﻧﻘﺎﻟﻪ
cﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ورودی وﻇOﻔﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ورقﻫﺎی ﻓﻠﺰی Vﻪ داﺧﻞ ﺳ0ﺴﺘﻢ را Vﻪ ﻋsﺪە دارﻧﺪ .اﯾﻦ cﺴﻤﻪ ﻣﺠsﺰ Vﻪ -ﮏ ﺳ™ﺴﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘsﺎی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪە و gﺗﻮاﻧﺪ cﺸﺨOﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ -ﮏ ورق در ﻣﺤﺪودە اﻧﺘsﺎ•) Jﻣﺤﺪودە ﻗﺎVﻞ دﺳi8س ﺑﺮای
روBﺎت( ﻗﺮار دارد -ﺎ ﺧ .ijﺣﺮﮐﺖ cﺴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ -ﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟ yxi8wﺻﻮرت gﮔijد ﮐﻪ gﺗﻮان آن را روﺷﻦ -ﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی ﻓﺮض ﮐﻨOﺪ ﻣﻨ•JK žﻧsﺎ-ﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻻزم xŸـ ـﻊ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن cﺴﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ Vﺎ درxﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﺸﺨ- ¢ﮏ ورق ﺟﺪ-ﺪ روی cﺴﻤﻪ ﻗﺮار gدﻫﺪ.
ﻋﻤﻠwﺮد cﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮو  rKﻧ  i| jﺗﺎ ﺣﺪ زxﺎدی ﻣﺸﺎVﻪ اﺳﺖ- .ﮏ ﺳ™ﺴﻮر وﺟﻮد ﻗﻄﻌﻪ در اﺑﺘﺪای آن را cﺸﺨOﺺ gدﻫﺪ و
ﻣﺠsﺰ Vﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟ yxi8wاﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨOﺪ ﻣ£فﮐﻨﻨﺪەای ﺗﺎ ﺣﺪ ﻻزم xŸـ ـﻊ ﺑﺮای ﺧﺎ ¥ﮐﺮدن cﺴﻤﻪ در اﻧﺘsﺎی آن وﺟﻮد
§
دارد ﮐﻪ ﻫﻨDﺎ gﮐﻪ رﺳOﺪن ﻗﻄﻌﻪ Vﻪ آﺧﺮ cﺴﻤﻪ را Vﻪ آن اﻋﻼم ﮐﻨOﻢ ﻓﻮرا آن را ﺑﺮgدارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣsﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨsﺎ در ﻣﻮﻗg žﺗﻮان روی -ﮏ cﺴﻤﻪ ورق -ﺎ ﻗﻄﻌﻪای ﻗﺮار داد ﮐﻪ cﺴﻤﻪ ﺧﺎV ¥ﺎﺷﺪ.

ﺧﻮاص درﺳDE
ﺳ0ﺴﺘﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﺻ0ﺖﻫﺎی زxﺮ را ﺑﺮآوردە ﻧﻤﺎ-ﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﺻ0ﺖﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی الJ8ال ﻣﺪلﺳﺎزی و Vﺎ اﺑﺰار
اﻓﺮا درﺳ-78ﺎ JKﮐﻨOﺪ.
 .۱ﻫﻨDﺎ gﮐﻪ cﺴﻤﻪ ورودی ﭘﺮ اﺳﺖ ورق د-ﮕﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﻧ©ﺷﻮد
V .۲ﺎزوﻫﺎی روBﺎت ﻫﻨDﺎم دوران ﮐﻮﺗﺎە اﺳﺖ
 .۳ﻫﯿﭻ-ﮏ از Vﺎزوﻫﺎی روBﺎت داﺧﻞ ﭘﺮس ﻧ©ﻣﺎﻧﺪ
 .۴ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺎی د-ﮕﺮی Vﻪ ﺟﺰ cﺴﻤﻪ ﺧﺮو  rKﻧ©اﻓﺘﺪ
 .۵ﻣ£فﮐﻨﻨﺪە JKﻧsﺎ-ﺖVﺎر ﻗﻄﻌﻪ Vﻪ دﺳﺖ gآورد

