ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΥΔΔΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ-ΓΟΜΩΝ
ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Φνηηεηήο

Καπεηαλίδεο ηαχξνο
Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο

Ινχληνο 2015

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΥΔΔΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ-ΓΟΜΩΝ
ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ii

Πεξίιεςε
Η αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ απνηειεί ηκήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο,
σο εθ ηνχηνπ θαη ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ηνπ κεραληθνχ. Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη
αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ κνληέισλ, νη νπνίεο αθνινπζνχλ θαηά βάζε ηελ ίδηα αξρή,
μεθηλάλε απινπνηψληαο ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο ζε επηκέξνπο
ππνιεηηνπξγίεο.
Η παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε εζηίαζε ζηελ κέζνδν FAST βάζεη ηεο νπνίαο
ζπληάρζεθε έλα θχιιν ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο αλάιπζεο πνπ παξέρεη ε κεζνδνινγία.
Δλ ζπλερεία εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ζην εμεηαδφκελν πξντφλ θαη θαηεγξάθεζαλ νη
παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ψζηε ζε ηειεπηαίν ζηάδην λα ππάξμεη
έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο
κεζφδνπ.
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Abstract
The development of functional structures is part of the product design, therefore,
science and engineering. There are several methods of developing operational models
that follow basically the same principle, start by simplifying the basic operation of the
product in individual subfunctions.
This diploma study focused on the FAST method whereby compiled a checklist of
quality analysis provided by the methodology. Then it was applied to the product and
recorded the observations and the conclusions, so at the last step to have a table
summarizing the advantages and disadvantages of the method.
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ΔΙΑΓΩΓΗ
Γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα πξντφλ πεξλάεη απφ δηάθνξεο θάζεηο φπσο ε ζχιιεςε ηεο
ηδέαο ή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, ε αλάπηπμε ηνπ, ε παξαγσγή ηνπ
θαη ηέινο ε πξνψζεζή ηνπ ζηελ αγνξά. Η αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο κε ηε ζεηξά ηεο,
απνηειείηαη θαη απηή απφ δηάθνξεο θάζεηο κε θεληξηθφ ξφιν λα θαηαιακβάλεη ε
θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Έλα ζηάδην ηεο θάζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηεο
κνξθήο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο (conceptual design) θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο
πξντφληνο απνηειεί θαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην πξντφλ θαη ησλ δνκψλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ. ηε βηβιηνγξαθία
ππάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ (functional structures). Η
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο
δηαζέζηκεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δνκψλ.
Η αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ απνηειεί ηκήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο,
σο εθ ηνχηνπ θαη ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ηνπ κεραληθνχ. Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη
αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ κνληέισλ, νη νπνίεο αθνινπζνχλ θαηά βάζε ηελ ίδηα αξρή,
μεθηλάλε απινπνηψληαο ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο ζε επηκέξνπο
ππνιεηηνπξγίεο.
Η ηειεπηαία εηθνζαεηία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ζπλερψο λέσλ πξαθηηθψλ
θαη κέζνδνη νη νπνίεο βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο πξνγελέζηεξεο. Δχινγα
δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα αλ νη λέεο κέζνδνη θαιχπηνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο ή
απισο γεκίδνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ησλ κεραληθψλ κε ζεσξίεο. Παξαηεξείηαη ην
θαηλφκελν, ην ίδην πξφβιεκα κε ηα ίδηα δεδνκέλα θαη ζπλζήθεο, λα αληηκεησπίδεηαη
απφ δχν κεραληθνχο, κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, δηαθνξεηηθή κέζνδν θαη
δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Τπάξρεη, ινηπφλ, ε αλάγθε θξηηηθήο ζηηο κεζφδνπο θαη
ηερληθέο γηα λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ
ζρεδηαζκνχ, Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε παξνχζα κειέηε είλαη ε δηεξεχλεζε
ηνπ θαηά πφζν ηαπηίδνληαη νη κέζνδνη αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ.
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Ο ζρεδηαζκφο απνηειεί θνκκάηη ηνπ θχθινπ δσήο1 ηνπ πξντφληνο. Αζρέησο απφ πνηα
κεζνδνινγία πξνζεγγίδεηαη δηαζέηεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηερληθέο.
Δπηγξακκαηηθά νη εξγαζίεο είλαη:


Μειέηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο



Σερληθή κειέηεο ηνπ πξντφληνο



Οηθνλνκηθή κειέηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο



Γεκηνπξγία πξνδηαγξαθψλ αλά πεξίπησζε



Μειέηε απνηειεζκάησλ

Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη δηηηφο, αθελφο κειεηάηαη ε αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ
δνκψλ γηα έλα παξάδεηγκα κειέηεο θαη αθεηέξνπ γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ θαη
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε κηαο. Σν
ζπζηήκαηα πνπ απνηειεί αληηθείκελν εμέηαζεο είλαη έλα δνλεηηθφ θφζθηλν –
κεράλεκα δηαινγήο αδξαλψλ.
εμεηάδνληαη

είλαη

θπξίσο

Οη κέζνδνη αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ φπνπ
ε

Function

Analysis

ζπκπιεξσκαηηθά νη Subtract and Operate Procedure,

System

Technique

θαη

Function Structure Modeling

Process
Η παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε απνηέιεζε κηα πξνζσπηθή έξεπλα, βαζηδφκελε ζε
βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεζαλ δεκηνπξγήζεθε γηα
ηελ κέζνδν FAST έλα θχιιν ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο αλάιπζεο πνπ παξέρεη ε
κεζνδνινγία. Δλ ζπλερεία εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ζην εμεηαδφκελν πξντφλ θαη
θαηεγξάθεζαλ νη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ψζηε ζε ηειεπηαίν
ζηάδην λα ππάξμεη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ.
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Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο, ηελ εκπφξεπζε ηνπ θαη ηε
ρξήζε ηνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, απνηεινχλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο. Ο θχθινο δσήο
εκπεξηέρεη επηκέξνπο θχθινπο, φπσο ν θχθινο ζρεδηαζκνχ (ε επηινγή ησλ πιηθψλ, ν βηνκεραληθφο
ζρεδηαζκφο παξαγσγήο) θαη ν «πξάζηλνο» θχθινο (ηειεπηαία ζηάδηα ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη ηεο
αλαθχθισζεο).
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1.

ΥΔΓΙΑΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΑΛΤΗ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

Δηζαγσγή
ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα κεζφδνπο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο ζην
ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. Οη κέζνδνη απηνί είηε ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ πξντφλησλ, είηε γηα ηνλ θαζ‟ εαπηφ ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο
θαηλνχξηνπ πξντφληνο θαηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ.
Όιεο νη πξνζεγγίζεηο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο θαη δφκεζεο έρνπλ σο θνηλφ
ζηνηρείν κηα βάζε ιεηηνπξγηψλ (θαηάινγν βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ) θαη ηελ πεξηγξαθή
ησλ ιεηηνπξγηψλ κε φξνπο ινγηθήο ξνήο ελέξγεηαο (φξνο πξνζιακβαλφκελνο κε
επξχηεξε έλλνηα έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη δπλάκεηο θαη ξνπέο), πιηθψλ, θαη
πιεξνθνξίαο.

1.1 Η Έλλνηα ηεο Λεηηνπξγηθήο Γνκήο
ηηο ζχγρξνλεο βηνκεραλνπνηεκέλεο θνηλσλίεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη
ηεο θαηαζθεπήο ελφο πξντφληνο είλαη δχν δηαθεθξηκέλεο θαη μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο.
Η θαηαζθεπή ελφο αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί μεθηλήζεη εάλ πξψηα δελ έρεη
νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ. Η πην βαζηθή ζρεδηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε
παξαγσγή κηαο ηειηθήο θαη ιεπηνκεξνχο πεξηγξαθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο
θαηαζθεπή. Απηή ε πεξηγξαθή πξέπεη λα είλαη ζε κηα κνξθή θαηαλνήζηκε απφ
απηνχο πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ ην αληηθείκελν φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη έλα (ή θαη
πεξηζζφηεξα) πιήξε θαη ιεπηνκεξή κεραλνινγηθά ζρέδηα ελφο πξντφληνο.
Γηα έλα πξντφλ, πξνηνχ θαηαιήμνπλ νη ζρεδηαζηέο ηνπ ζηα ιεπηνκεξή ζρέδηα ηνπ,
πξνεγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. Ο θπξίσο ιφγνο γηα ηελ
εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Η δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν εθείλν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα θηάζεη
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ην πξντφλ απφ ην ζηάδην ηεο απιήο ηδέαο ζην ζηάδην ηεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά.
Σν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αλάπηπμεο ηνπ. Μεξηθέο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε
κεηαηξνπή ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή ζε έλλνηεο θαη παξακέηξνπο, ν θαζνξηζκφο
ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ απφ ηα νπνία απηφ απνηειείηαη ([11] Otto and Wood).
Ο ζρεδηαζκφο επίζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα δηαδηθαζία ελφο πξνβιήκαηνο
πξνο επίιπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξαρζεί κηα
ηθαλνπνηεηηθή (φρη θαη ε κνλαδηθή) ιχζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα
ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα ζπλήζσο πξνθχπηνπλ απφ θάπνηαο κνξθήο πξφβιεκα πνπ
έρεη ζέζεη ζηνλ ζρεδηαζηή θάπνηνο άιινο, ε αγνξά, ν πειάηεο ή ε δηεχζπλζε θάπνηαο
επηρείξεζεο.
ηνλ κεραλνινγηθφ ζρεδηαζκφ ν ηειηθφο ζθνπφο είλαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
αληηθεηκέλνπ, πξντφληνο, ζπζηήκαηνο ή δηεξγαζίαο, ηα νπνία εθηεινχλ κηα ιεηηνπξγία
(-εο) πξνο εθπιήξσζε ησλ ήδε πξνδηαγεγξακκέλσλ αλαγθψλ. Η ελλνηνινγηθή
ζχιιεςε, ν νξηζκφο, ή ε θαηαλφεζε ελφο αληηθεηκέλνπ, πξντφληνο, ή ζπζηήκαηνο ζε
φξνπο ησλ βαζηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ (conceptual design) είλαη κηα ζεκειηψδεο θαη
νπζηαζηηθή θάζε ηνπ κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Η πξαθηηθή ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζχλζεζεο ελφο πξντφληνο είλαη έλα ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζηή. Ωο ιεηηνπξγία ελφο πξντφληνο νξίδεηαη ε μεθάζαξε
εθείλε δήισζε κηαο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί κεηαμχ ηεο παξερφκελεο
εηζφδνπ θαη ηεο επηζπκεηήο εμφδνπ ηνπ πξντφληνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ νπνηαδήπνηε
κνξθή πνπ κπνξεί λα έρεη ην πξντφλ ή ηα εμαξηήκαηα πνπ ην απνηεινχλ. Η
ιεηηνπξγία θαζνξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη έλα πξντφλ ελψ ε κνξθή ή ε δνκή ηνπ καο
ιέεη πψο ζα ην θάλεη.
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Δηθόλα 1 Η δνκή ελφο θαζίζκαηνο απηνθηλήηνπ

Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη κπνξνχλ λα είλαη νηηδήπνηε, κάδα (πιηθά, ξεπζηά, αέξηα
θηι), ελέξγεηα (κεραληθή, ειεθηξηθή, ζεξκηθή θηι), δπλάκεηο, ζήκαηα ειέγρνπ θ.α.
Όια απηά κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ή λα παξακείλνπλ αλαιινίσηα δηεξρφκελα
απφ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δπαλαιακβάλνληαο απηή ηε κέζνδν ιεηηνπξγηθήο απνδφκεζεο μαλά θαη μαλά θαη γηα
θάζε ππνζχζηεκα ή εμάξηεκα ηνπ αξρηθνχ πξντφληνο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε
πεξηγξαθή πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηή ε κεζνδηθή εηθνληθή
απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηθξφηεξα ππνζπζηήκαηα θαη ε πην
απνηειεζκαηηθή κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη βειηίσζε απηήο κέζσ αιιαγψλ ζην
ζρεδηαζκφ ηνπο.

Δηθόλα 2 Βαζηθή ιεηηνπξγηθή δνκή
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Απηφο ν ηχπνο αλαπαξάζηαζεο επηηξέπεη ζηνλ ζρεδηαζηή λα ζπιιάβεη ελλνηνινγηθά
θαη λα εμειίμεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα πην αθεξεκέλν επίπεδν, θαη
κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιια ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξντφληνο, ζηε ζχιιεςε λέσλ ηδεψλ θαη ζηε
θπζηθή κνληεινπνίεζή ηνπ .

1.2 Καηεγνξίεο Μεζόδσλ Λεηηνπξγηθήο Αλάιπζεο
Οη βαζηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο θαη δφκεζεο πνπ απαληψληαη ζηελ
βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο:
1. Γνκέο ξνψλ (Flow-oriented structures)
2. Ιεξαξρηθέο δνκέο (Hierarchic structures)
3. Γηθηπαθέο δνκέο (Network structures)

Δηθόλα 3 Δπηινγή κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ

Απηέο κπνξεί λα είλαη ζπζηεκηθά θιεηζηέο ή αλνηθηέο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ
πξντφληνο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη είηε πξνζθέξνπλ έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν απφ
ιεηηνπξγίεο πξνο ρξήζε ζηελ ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ πξντφληνο, ή απιψο κηα
ζπζηεκαηηθή κέζνδν γηα ηελ παξαγσγή ελλνηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Πνιιέο
πξνζεγγίζεηο ησλ ζπζηεκαηηθψλ κεζφδσλ ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο δηαθέξνπλ κφλν
ζην πιήζνο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνζθέξνπλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
πξντφληνο.
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Δλψ νη δνκέο ξνψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο, νη ηεξαξρηθέο δνκέο
ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη θαη λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ν
ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο. Καη ελψ νη δνκέο ξνψλ βαζίδνληαη ζε απηά ζηνηρεία (πιηθά,
ελέξγεηα, πιεξνθνξία θηι), νη δηθηπαθέο δνκέο κνληεινπνηνχλ θπξίσο ηηο ινγηθέο
δηαζπλδέζεηο ησλ κεξψλ ηνπ πξντφληνο.
Έλα θνηλφ πξφβιεκα είλαη ε επηινγή κεηαμχ απηψλ ησλ δνκψλ. Οη δνκέο ξνψλ είλαη
ζρεηηθά αλεπαξθείο φηαλ ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ πξντφληνο απαηηεί αλαζεψξεζε ησλ
δηαθφξσλ ξνψλ (π.ρ. φηαλ νη δπλάκεηο είλαη δχζθνια θαηαλνήζηκεο θαη
πξνζβάζηκεο). Οη ηεξαξρηθέο δνκέο απ‟ ηελ άιιε πξνζθέξνπλ κηα μεθάζαξε δφκεζε
ηνπ πξντφληνο θαη κηα ζαθή αθαηξεηηθή δηαηχπσζε ή πεξηγξαθή. Τζηεξνχλ φκσο
ζηελ δηαηχπσζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη ζρέζεσλ ησλ
εμαξηεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην πξντφλ (εδψ ππεξηεξνχλ νη δνκέο ξνψλ), πξάγκα ην
νπνίν είλαη πνιιέο θνξέο ζεκαληηθφηεξν απφ ηελ απιή ηεξάξρεζή ηνπο. Οη δηθηπαθέο
δνκέο, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα ηηο μερσξίζεη θαλείο απφ ηηο δνκέο ξνψλ,
κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ δηαθνξεηηθά είδε ζρέζεσλ αιιά γίλνληαη γξήγνξα
αδηαπέξαζηεο (impenetrable) ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ή ησλ
εμαξηεκάησλ ελφο πξντφληνο εηδηθφηεξα δε εάλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αθεξεκέλεο
έλλνηεο νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα κνληεινπνηεζνχλ. Έηζη ε δνκή εμαξηάηαη απφ ηελ
νπηηθή γσλία ζέαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Δλδεηθηηθά παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο κέζνδνη ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο
απφ θάζε θαηεγνξία:


Ιεξαξρηθέο δνκέο (Hierarchic structures):

Function Analysis System

Technique (FAST), Subtract and Operate Procedure


Γνκέο ξνψλ (Flow-oriented structures): Function Structure Modelling Process



Γηθηπαθέο δνκέο (Network structures): Structured Analysis and Design
Technique (SADT), Integrated Definition for Function Modeling 0 (IDEF0)
method
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ηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ νη πιένλ δηαδεδνκέλεο κέζνδνη αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ
δνκψλ είλαη νη εμήο ηξείο.


Function Analysis System Technique



Subtract and Operate Procedure



Function Structure Modelling Process

Ο ζρεδηαζκφο νξίδεηαη σο ην νξγαλσκέλν ζχζηεκα ηερληθψλ πνπ πξνθχπηνπλ
εκπεηξηθά θαη είλαη ρξήζηκεο. Απνηεινχληαη απφ ιίζηεο ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ κε
ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζρεδίνπ κε νξηζκέλα
επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά.
Κίλεηξν εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε βειηηζηνπνίεζε
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαηά ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο.


ρεδηαζκφο



Τιηθά



πλαξκνιφγεζε



Πνηνηηθφο Έιεγρνο



Δπαλέιεγρνο - Δπαλαζρεδηαζκφο



Παξαγσγή (εξγαζηήξην, εμνπιηζκφο)

Η χπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ δηθαηνινγείηαη έηζη ψζηε
λα θαιχπηνληαη θαιχηεξα νη αλάγθεο ζρεδηαζκνχ ηνπ θάζε πξντφληνο, δεδνκέλνπ φηη
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο, πξνηείλεηαη ε αληίζηνηρε
κεζνδνινγία.
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1.3 Function Analysis System Technique
Φηινζνθία ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηηο
πξσηεχνπζεο ππνιεηηνπξγίεο ηνπ. Η κέζνδνο FAST (Function Analysis System
Technique) έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ θαηαγξαθή φισλ εθείλσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ
πνπ πξέπεη λα εθηειεί ην πξντφλ νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηνλ θαηαλαισηή. Η
κέζνδνο αλαπηχζζεηαη ηκεκαηηθά (βήκα - βήκα) θαη επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα
δηαδηθαζία ζε θάζε έλα απφ ηα ζηάδηα ειέγρνπ.
Η κέζνδνο FAST εθαξκφδεηαη ψζηε λα πξνζδηνξίζεη, λα αλαιχζεη θαη λα θαηαζηήζεη
θαηαλνεηή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο, πσο δειαδή νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα παξαρζεί ε βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ επηζπκεί ν
θαηαλαισηήο.
Η κέζνδνο ηερληθήο αλάιπζεο ζπζηήκαηνο είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ κέζνδν ηεο Value Engineering κεγηζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα. Αμηνινγεί ηελ
ζεκαζία θάζε ζρεδηαζηηθνχ βήκαηνο φπσο θφζηνο, εκθάληζε, ρξεζηκφηεηα,
αζθάιεηα, θιπ. Η κέζνδνο απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα δψζεη απνηειέζκαηα, αιιά
απνηειεί ηελ απαξρή γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
πξντφληνο. ηελ νπζία ε κέζνδνο ηνπνζεηεί ηηο βάζεηο γηα ηελ νξζή ζρεδίαζε ηνπ
πξντφληνο.
Δπηπξφζζεηα, ε κέζνδνο είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ απαηηεί ησλ ππνινγηζκφ
θάπνησλ αξηζκεηηθψλ πνζνηήησλ. ηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη
ηηο ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο ζε κηα ινγηθή αθνινπζία, λα ηνλίζεη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο θαη λα ειέγμεη ηηο αιιειεμαξηήζεηο. ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ ζα
πεη πνηα ιεηηνπξγία πξέπεη λα εθαξκνζηεί πφηε, απφ πνηφλ, πφζν θαη πσο ζα
εθαξκνζηεί. Η κέζνδνο δελ ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε αλ ην κνληέιν δελ
νινθιεξσζεί. Η FAST δελ ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε κέρξη ην κνληέιν λα έρεη ηε
ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη αληηθαηνπηξίδεη επαξθψο ηε
ζπκβνιή ηνπο.

1.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά
Η κέζνδνο είλαη ζρεηηθά απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο, θαη ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο
δχν ε απινχζηεξε. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί παξάιιεια πιενλέθηεκα αιιά θαη
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κεηνλέθηεκα. Η αλάπηπμή ηεο απνηειεί απιή δηαδηθαζία, θαζψο αλαιχεη κφλν ηα
βήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο. Η επθνιία ηεο θνζηίδεη ζε έιιεηςε θαηαλφεζεο
ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ πξντφληνο.
Δπίζεο ε κέζνδνο ζπληζηάηαη λα εθαξκφδεηαη ζε πξντφληα πνπ ήδε ππάξρνπλ, κε
ζθνπφ κέζσ ηεο αληίζηξνθεο κεραληθήο λα θαζηζηά θαηαλνεηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξντφληνο ρσξίο ελδερνκέλσο λα ηε βειηηψλεη. Η κέζνδνο θαηαηάζζεηαη ζηε
θαηεγνξία ησλ ηεξαξρηθψλ δνκψλ (Hierarchic structures) ηείλεη δειαδή

λα

επηθεληξψλεηαη θαη λα ραξαθηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ν ρξήζηεο ηνπ
πξντφληνο.

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ κε έλα δεπγάξη ιέμεσλ

απνηεινχκελν απφ έλα ξήκα θαη έλα πξνζδηνξηζηηθφ νπζηαζηηθφ. Σν ξήκα απαληά
ζηελ εξψηεζε «Ση θάλεη απηφ;», θαη ην νπζηαζηηθφ απαηάεη ζην εξψηεκα «Ση ην
θάλεη απηφ εθηθηφ;».
Πίλαθαο 1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ FAST

ηφρνο

Δθαξκφδεηαη ψζηε λα πξνζδηνξίζεη, λα αλαιχζεη θαη λα
θαηαζηήζεη θαηαλνεηή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο.

Γνκή

Δθαξκνγή

ρεδηαζκφο

Ιεξαξρηθή Γνκή.
Η αλάιπζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηηο πξσηεχνπζεο
ππνιεηηνπξγίεο ηνπ.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο απνηειεί απιή δηαδηθαζία, θαζψο
αλαιχεη κφλν ηα βήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο.

Σαρχηεηα Μεζφδνπ

ρεηηθά απιή θαη γξήγνξε ζηελ εθαξκνγή ηεο.

Δπαλαιήςεηο

Γελ απαηηνχληαη επαλαιήςεηο, ε εθαξκνγή ηεο γίλεηαη
κφλν κηα θνξά ζην πξντφλ.

Απνηειέζκαηα

Η κέζνδνο ηνπνζεηεί ηηο βάζεηο γηα ηελ νξζή ζρεδίαζε ηνπ
πξντφληνο.
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1.3.2 Μεζνδνινγία Δξγαζηώλ
Οη εξγαζίεο εθαξκνγήο ηε κεζφδνπ Function Analysis System Technique ζα
αλαιπζνχλ βήκα πξνο βήκα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα θφξκα πάλσ ζηελ νπνία ζα
ζηεξηρηεί ην δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.

1.3.2.1

Πξνζδηνξηζκόο θαη Οξηνζέηεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο

Με ηε ράξαμε δχν παξάιιεισλ επζεηψλ επηηπγράλεηαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ππφ κειέηε
πξνβιήκαηνο Η αξηζηεξή επζεία νξίδεη ην απνηέιεζκα, ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ
πξντφληνο ελψ ε δεμηά νξίδεη ηελ έλαξμε ησλ ιεηηνπξγηψλ.

Δηθόλα 4 Με ηε ράξαμε δχν παξάιιεισλ επζεηψλ επηηπγράλεηαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ππφ
κειέηε πξνβιήκαηνο (Dr Kremer, Design Theories and Methods. 2009)

1.3.2.2

Πξνζδηνξηζκόο Κύξηαο Λεηηνπξγίαο Πξντόληνο

χκθσλα κε ηνλ Kremer ην δηάγξακκα μεθηλάεη κε ηελ εξψηεζε «Πνηα είλαη ε θχξηα
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο;». Η θχξηα ιεηηνπξγία ηνπνζεηείηαη δεμηά ηεο αξηζηεξήο
γξακκήο. ηε ζπλέρεηα ζέηνπκε ην εξψηεκα «Γηα πνηφ ιφγν εθηειείηαη απηή ε
ιεηηνπξγία;». θαη ε απάληεζε απνηειεί ηελ ιεηηνπξγία πνπ ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά ηεο
αξηζηεξήο γξακκήο.
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Δηθόλα 5 Η θχξηα ιεηηνπξγία ηνπνζεηείηαη δεμηά ηεο αξηζηεξήο γξακκήο. Κάζε ιεηηνπξγία
αξηζηεξά ηεο επφκελεο ζεσξείηαη βαζηθφηεξεο ζεκαζίαο

1.3.2.3

Πξνζδηνξηζκόο Γεπηεξεπνπζώλ Λεηηνπξγηώλ

Απηέο νη ιεηηνπξγίεο ηνπνζεηνχληαη δεμηφηεξα ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο θαη
απνηεινχλ ηελ αιπζίδα εξγαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο.
Παξάγνληαη, ινηπφλ, ιεηηνπξγίεο ζηα δεμηά ηεο βαζηθή ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ην ζρήκα “πσο εθηειείηαη ε ιεηηνπξγία” (θαηεχζπλζε πξνο ηα
δεμηά) θαη “γηαηί εθηειείηαη ε ιεηηνπξγία” (θαηεχζπλζε πξνο ηα αξηζηεξά), θαη απηέο
απνηεινχλ ηηο δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο.

Δηθόλα 6 Παξάγνληαη ιεηηνπξγίεο ζηα δεμηά ηεο βαζηθή ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
ηθαλνπνηνχλ ην ζρήκα “πσο εθηειείηαη ε ιεηηνπξγία

Δηθόλα 7 Γεκηνπξγείηαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ε πξσηεχνπζα αιπζίδα ιεηηνπξγηψλ

12

1.3.2.4

Πξσηεύνπζα Γηαδξνκή

Η πξσηεχνπζα δηαδξνκή ζα ηεξκαηηζηεί κε κία ιεηηνπξγία έμσ απφ ηελ δεμηά
γξακκή. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη εμσηεξηθή ηνπ πξντφληνο, δελ εθηειείηαη απφ απηφ
αιιά είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.

Δηθόλα 8 Η πξσηεχνπζα δηαδξνκή ζα ηεξκαηηζηεί κε κία ιεηηνπξγία έμσ απφ ηελ δεμηά
γξακκή

1.3.2.5

Γεπηεξεύνπζεο Λεηηνπξγίεο

Οη δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
πξσηεχνπζαο δηαδξνκήο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη. Απηέο είηε εθηεινχληαη ηελ ίδηα
ζηηγκή κε ηηο ζρεηηδφκελέο ηνπο, είηε πξνθαινχληαη απφ απηέο.
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1.3.2.6

Μεκνλσκέλεο Λεηηνπξγίεο

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηελ
βαζηθή ιεηηνπξγία. Δπηπξνζζέησο ηνπνζεηνχληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο
ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη κφλν κηα θνξά ή ζπλέρεηα.

Δηθόλα 9 ην πάλσ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπνζεηνχληαη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο
εθηεινχληαη κφλν κηα θνξά ή ζπλέρεηα
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Δηθόλα 10 πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα FAST
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1.4 Subtract and Operate Procedure
Η εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνζθνπεί ζην λα θαηαλνεζεί πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
θάζε ηκήκαηνο (εμαξηήκαηνο) ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα ειεγζεί αλ ππάξρνπλ πεξηηηά
κέξε. Η εθαξκνγή ηεο ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο επαλαζρεδηαζκνχ θαη
επαλειέγρνπ ηνπ πξντφληνο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο. Όπσο ζα
αλαιπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ε κέζνδνο δελ αλαιψλεηαη ζηελ ζρέζε ησλ εμαξηεκάησλ
θαη ησλ επηκέξνπο ππνιεηηνπξγηψλ, αιιά επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε
εμαξηήκαηνο κεκνλσκέλα. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηελ δηαθνξνπνηεί ζπλ ηνηο
άιινηο απφ ηελ κέζνδν Function Analysis System Technique. χκθσλα κε ηα σο άλσ
θαηαηάζζεηαη ζηηο κεζφδνπο επαλαζρεδηαζκνχ θαη επαλειέγρνπ ηνπ πξντφληνο. (6)

1.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά Μεζόδνπ
ε γεληθέο γξακκέο ε SOP έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ηελ κέζνδν FAST, παξφια απηά ζα
ραξαθηεξηδφηαλ πην πνιχπινθε ε εθαξκνγή ηεο. Δπίζεο ε κέζνδνο ζπληζηάηαη λα
εθαξκφδεηαη ζε πξντφληα πνπ ήδε ππάξρνπλ, κε ζθνπφ κέζσ ηεο αληίζηξνθεο
κεραληθήο λα θαζηζηά θαηαλνεηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο θαη ελδερνκέλσο λα ηε
βειηηψλεη. (2)
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Πίλαθαο 2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κεζφδνπ SOP

ηφρνο

Η κέζνδνο εζηηάδεη ζηελ ηερληθή αλάιπζε ηνπ
πξντόληνο θαη ζηνρεύεη ζηνλ εληνπηζκό παξαιήςεσλ

Γνκή

Η κέζνδνο ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ
ηεξαξρηθήο δνκήο

Δθαξκνγή

ρεδηαζκφο

Η

απνκάθξπλζε

επί

κέξνπο

εμαξηεκάησλ

θαη

ν

πξνζδηνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
Η SOP ζρεδηάδεηαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ γηα λα
παξαρζεί ε ιεηηνπξγηθή δνκή ζε κηα δελδξηθή κνξθή

Σαρχηεηα Μεζφδνπ

Δπαλαιήςεηο

Απνηειεί ρξνλνβφξα δηαδηθαζία

Η κέζνδνο επαλαιακβάλεηαη ηφζεο θνξέο, φζα θαη ηα
εμαξηήκαηα πνπ ηελ απνηεινχλ

Αθξίβεηα
Απνηειεζκάησλ

Απνηειέζκαηα

Η κέζνδνο απφ κφλε ηεο κπνξεί λα δψζεη ρξήζηκα
απνηειέζκαηα, δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή θαη
άιισλ κεζφδσλ
Αθελφο θαζίζηαηαη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο
θαη αθεηέξνπ εληνπίδνληαη ηερληθά πξνβιήκαηα θαη
παξαιήςεηο

1.4.2 Μεζνδνινγία Δξγαζίσλ (The Mechanics of the Process)
Οη εξγαζίεο εθαξκνγήο ηε κεζφδνπ Subtract and Operate Procedure ζα αλαιπζνχλ
βήκα πξνο βήκα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα θφξκα πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηεί ην
δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.
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1.4.2.1

Απνκάθξπλζε Δμαξηήκαηνο

Αξρηθά αθαηξείηαη έλα εμάξηεκα απφ ηελ φιε ζπλαξκνιφγεζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη
κε νπνηαδήπνηε ζεηξά αιιά ίζσο ρξεηαζηεί λα αθαηξεζνχλ θαη άιια εμαξηήκαηα έηζη
ψζηε λα αθαηξεζεί ην επηιεγκέλν. Σα επηπιένλ αθαηξεζέληα εμαξηήκαηα πξέπεη λα
επαλαζπλαξκνινγεζνχλ,

εάλ

απηφ

δελ

είλαη

εθηθηφ

ηφηε

ζεσξείηαη

φηη

απνθαζίζηαληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζην αξρηθφ πξντφλ.

1.4.2.2

Αλάιπζε Πξντόληνο θαηόπηλ Απνκάθξπλζεο

Δμαξηήκαηνο
ηφρνο είλαη ν έιεγρνο γηα ην αλ νη απαηηήζεηο πιεξνχληαη θαη ην πξντφλ ιεηηνπξγεί
θαλνληθά. Σίζεηαη, ινηπφλ, ζε ιεηηνπξγία ην πξντφλ. ε απηφ ην βήκα γίλεηαη έιεγρνο
εάλ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Γηα θάζε απαίηεζε (δνκηθή,
εξγνλνκηθή, θηλεκαηηθή θηι.) ην πξντφλ πξέπεη λα δνθηκαζηεί γηα λα επαιεζεπηεί ε
επίδξαζε ηεο αθαίξεζεο ηνπ εμαξηήκαηνο απφ ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο.
Απηφ ην βήκα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε έλαλ νπηηθφ έιεγρν, φκσο εάλ ε
επίδξαζε ηεο αθαίξεζεο ηνπ εμαξηήκαηνο δελ είλαη εκθαλήο ηφηε δνθηκάδνπκε κηα
ζπζθεπή ειέγρνπ. πκπεξαίλνπκε ηελ ππνιεηηνπξγία ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ
αθαηξέζακε.
Μηα αιιαγή ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ ειεπζεξίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο ζα
πξέπεη λα γίλεη ζεκείν εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο. Απηή ε αιιαγή είλαη έλα θξίζηκν
δήηεκα γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμαξηήκαηνο.

1.4.2.3

Δπαλάιεςε Γηαδηθαζίαο

Σνπνζεηνχκε πάιη ην εμάξηεκα θαη επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία ηφζεο θνξέο
φζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην πξντφλ. Κάζε θνξά πνπ
επαλαιακβάλεηαη ε κέζνδνο δεκηνπξγείηαη έλα δηάγξακκα ζην φπνην θαηαγξάθεηαη
ην εμάξηεκα πνπ απνκαθξχλζεθε θαη πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηηο απνκάθξπλζεο
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ηνπ. Σειηθψο,

θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε έλαλ πίλαθα φπνπ γηα θάζε

εμάξηεκα αλαθέξεηαη ε επίδξαζε ηεο αθαίξεζήο ηνπ.

Λεηηνπξγία
πζηήκαηνο

Δμάξηεκα Α

Δμάξηεκα Β

Δμάξηεκα Γ

Δμάξηεκα Γ
Δμάξηεκα Δ

Δηθόλα 11 Κάζε θνξά πνπ επαλαιακβάλεηαη ε κέζνδνο δεκηνπξγείηαη έλα δηάγξακκα ζην
φπνην θαηαγξάθεηαη ην εμάξηεκα πνπ απνκαθξχλζεθε θαη πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηηο
απνκάθξπλζεο ηνπ

1.5 Function Structure Modeling Process
Κάζε κηα απφ ηηο ηξείο κεζφδνπο αληηκεησπίδεη απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή ην δήηεκα. Η
κέζνδνο Function Structure Modeling Process εζηηάδεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ
πξντφληνο πξηλ θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. πγθεθξηκέλα αλαιχεη ηξεηο θχξηεο
παξακέηξνπο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο. Απηέο είλαη ε ελέξγεηα,
ην πιηθφ, θαη ε πιεξνθνξία.
Πην αλαιπηηθά, ε παξάκεηξνο ελέξγεηα, λνείηαη γεληθφηεξα σο ην είδνο ηεο ελέξγεηαο
ή αθφκα θαη δχλακεο πνπ παξέρεηαη ή εθαξκφδεηαη ζην ζχζηεκα θαηά ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ. Η παξάκεηξνο πιηθφ, νξίδεηαη σο ε χιε πνπ κεηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα θαη ηέινο
ε παξάκεηξνο πιεξνθνξία απνηειεί ηελ εληνιή πνπ ζπλδπάδεη ηελ ελέξγεηα θαη ην
πιηθφ γηα λα παξαρζεί απνηέιεζκα.
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1.5.1 Υαξαθηεξηζηηθά Μεζόδνπ
Αλ κπνξνχζαλ επηγξακκαηηθά λα δνζνχλ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
κεζφδνπ απηά ζα ήηαλ:


Η κέζνδνο αληηκεησπίδεη ην ζχζηεκα σο κηα νληφηεηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε
κε ην πεξηβάιινλ θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο κέζα ζηα
φξηα ηνπ.



Αλαιχεη ζε ζπλζεηηθά κέξε ηηο ππνιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο.



Οη ππνιεηηνπξγίεο δηαζπλδένληαη ζρεκαηηθά έηζη ψζηε απηφ ην δηάγξακκα λα
θαζηζηά ζαθείο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ λα πξέπεη
εθηειεζηνχλ απφ ην πξντφλ έηζη ψζηε λα εθπιεξσζεί ν βαζηθφ ζηφρνο ηνπ
πξντφληνο κε φξνπο ελέξγεηαο, χιεο θαη πιεξνθνξίαο

1.5.2 Μεζνδνινγία Δξγαζηώλ (The Mechanics of the Process)
Οη εξγαζίεο εθαξκνγήο ηε κεζφδνπ Function Structure Modeling Process ζα
αλαιπζνχλ βήκα πξνο βήκα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα θφξκα πάλσ ζηελ νπνία ζα
ζηεξηρηεί ην δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.

1.5.2.1

Αλάιπζε ησλ επηκέξνπο Τπνιεηηνπξγηώλ

Αξρηθά ε κέζνδνο πξνζεγγίδεη ην πξντφλ δηαζπψληαο ην ζε επί κέξνπο. Μηα πξψηε
πξνζέγγηζε απνηειεί ε αλάιπζε ζε ζπλζεηηθά κέξε ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξντφληνο, δειαδή ζε ππνιεηηνπξγίεο. (2)

Δηθόλα 12 Αλάιπζε ζε ζπλζεηηθά κέξε ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο
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1.5.2.2

Γεκηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ Black Box Model

Σν πιαίζην αλαπαξηζηά ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηφ
αλαπαξίζηαληαη φιεο νη είζνδνη θαη έμνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ κνξθή εηζφδσλ
θαη εμφδσλ ζε έλα νξζνγψλην πιαίζην. (2)

Δηθόλα 13 Η ιεηηνπξγία ηνπ black box

Οη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ζην καχξν θνπηί είλαη ηξηψλ εηδψλ,


κάδα (πιηθά, ξεπζηά, αέξηα θηι)



ελέξγεηα (κεραληθή, ειεθηξηθή, ζεξκηθή, δπλάκεηο θηι)



πιεξνθνξία (ζήκαηα ειέγρνπ θ.α.)

Δηθόλα 14 Οη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ζην καχξν θνπηί είλαη ηξηψλ εηδψλ
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Δηθόλα 15 Οη ππνιεηηνπξγίεο δηαηππψλνληαη κε ηελ κνξθή ελφο δεχγνπο ελεξγνχ ξήκαηνο
θαη νπζηαζηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, “αχμεζε πίεζε”, “κεηάθεξε ξνπή”, “κείσζε ηαρχηεηα”
θηι.

Δηθόλα 16 πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα κεζφδνπ FSMP (Otto N. Kevin, Wood L. Kristin,.
Product Evolution - A Reverse Engineering and Redesign Methodology)

1.5.2.3

Καηαζθεπή Γξαθήκαηνο Λεηηνπξγηθήο Γνκήο

Οη ππνιεηηνπξγίεο δηαζπλδένληαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα γξάθεκα έηζη ψζηε λα
ζρεκαηίζνπλ ηελ φιε ιεηηνπξγηθή δνκή. (2)
Μέζσ ηνπ δηαγξακκαηηθήο δνκήο ηνπ ζρήκαηνο γίλεηαη ζαθήο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ
ιεηηνπξγηψλ, ηηο νπνίεο ην πξντφλ πξέπεη λα εθηειεί έηζη ψζηε λα επηηχρεη ηε βαζηθή
ηνπ ιεηηνπξγία κε φξνπο ελέξγεηαο, χιεο θαη πιεξνθνξίαο.
Έρνληαο δηαηππψζεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ή θαη παξαηεξψληαο ηνπο λα
κεηαρεηξίδνληαη ην πξντφλ, κπνξνχκε ηψξα λα αλαπηχμνπκε κηα πξσηαξρηθή
ιεηηνπξγηθή δνκή πνπ λα ηθαλνπνηεί ην ζρεδηαζηηθφ καο πξφβιεκα.

Παξαθάησ

παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηαθξάζνπκε
ζπζηεκαηηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην πξντφλ, ζε έλα ηζνδχλακν
γξάθεκα ιεηηνπξγηθήο δνκήο:
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1. Αλαπηχζζνπκε ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο κε φξνπο
ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν θαηαλαισηήο νχησο ψζηε λα
κεηαρεηξηζηεί ην πξντφλ.
2. ηε ζπλέρεηα ηαπηνπνηνχκε ηηο πξσηαξρηθέο ξνέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο
παξαπάλσ ελέξγεηεο ηνπ θαηαλαισηή. ην πιαίζην ηεο κνληεινπνίεζεο
εηζφδνπ-εμφδνπ, κηα ξνή εηζέξρεηαη ζε κηα ιεηηνπξγία ή ππνιεηηνπξγία ηνπ
πξντφληνο, ε νπνία ηελ δηαρεηξίδεηαη θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε θαηλνχξηα
θαηάζηαζε.
3. Οκαδνπνηνχκε ηηο

αιιεινπρίεο

ησλ ππνιεηηνπξγηψλ έηζη ψζηε λα

αλαπαξηζηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ φινπ πξντφληνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην
λα ζπλδέζνπκε ηηο ξνέο θάζε αιιεινπρίαο ππνιεηηνπξγηψλ θαη πξνζζέηνληαο
φπνπ ρξεηάδεηαη, ππνιεηηνπξγίεο νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ξνέο ή
παξέρνπλ θαηαζηάζεηο ειέγρνπ.
4. Σέινο επαιεζεχνπκε ηελ ιεηηνπξγηθή αλάιπζε πνπ έρνπκε επηηχρεη
νλνκαηίδνληαο θάζε ξνή θαη ειέγρνληαο αλ νη ηειηθέο ξνέο αληηπξνζσπεχνπλ
ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή.
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2. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΜΔΛΔΣΗ – ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

Δηζαγσγή
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά

ελφο ζπζηήκαηνο

παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ
ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο αλάιπζεο ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ
κε ηελ κέζνδν FAST.

2.1

Υαξαθηεξηζηηθά Αδξαλώλ Τιηθώλ

Σα αδξαλή πιηθά απνηεινχληαη απφ ιίζηλνπο θφθθνπο, είηε θπζηθνχο, νπφηε
νλνκάδνληαη θπζηθά ή ζπιιεθηά αδξαλή, είηε απφ θφθθνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε
ζξαχζε φγθσλ πεηξψκαηνο ή ηε ζξαχζε θπζηθψλ αδξαλψλ, νπφηε νξίδνληαη σο
ζξαπζηά αδξαλή. Οη θφθθνη κπνξεί λα έρνπλ πεξίπνπ ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ κέγεζνο.
Γηα ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη κεγαιχηεξεο, ηα αδξαλή πιηθά είλαη
απαξαίηεην λα πξνζθνκίδνληαη ρσξηζκέλα ζε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ θιάζκαηα.

Δηθόλα 17 Θξαπζηά αδξαλή πιηθά
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Σν ζχλνιν ησλ θιαζκάησλ ησλ αδξαλψλ ελφο έξγνπ ζα είλαη σθέιηκν λα ειέγρεηαη
κε ηε ζεηξά ησλ θνζθίλσλ πνπ εθαξκφζηεθε ζηε Μειέηε πλζέζεσο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο.
Σν θιάζκα πνπ δηέξρεηαη απφ ην θφζθηλν n 8 ή ην 3/8 ζε πνζνζηφ 100% θαη απφ ην
θφζθηλν n 4 ή ην Νν 4 ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 95% νξίδεηαη σο θιάζκα. Σα πην
ζπλήζε θιάζκαηα κε θφθθν κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην θφθθν ηεο άκκνπ είλαη ην
ξπδάθη, ην γαξκπίιη (ιεπηφ, ρνληξφ) θαη ηα ζθχξα. ην επφκελν θιάζκα κεηά ηελ
άκκν δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρεη πιηθφ δηεξρφκελν απφ ην θφζθηλν n 2 ή Νν 8 ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 25%, φπσο επίζεο θαη πιηθφ δηεξρφκελν απφ ην θφζθηλν n 1
ή Νν 16 ζε πν )νζηφ κεγαιχηεξν απφ 2%.
Σν πνζνζηφ ησλ θφθθσλ ηεο άκκνπ πνπ πεξλάεη απφ ην θφζθηλν n 0,25 δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη:


Σν 24% ηνπ μεξνχ βάξνπο ηεο άκκνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζθπξφδεκα
θαηεγνξίαο C25/30 ή κεγαιχηεξεο.



Σν 30% ηνπ μεξνχ βάξνπο ηεο άκκνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζθπξφδεκα
θαηεγνξίαο κηθξφηεξεο ηεο C25/30. γ) Σν 37% ηνπ μεξνχ βάξνπο ηεο άκκνπ,
φηαλ πξφθεηηαη γηα άνπια ζθπξνδέκαηα ρσξίο εηδηθέο απαηηήζεηο (ζηεγαλφ
ζθπξφδεκα, αλζεθηηθφ ζθπξφδεκα, ζθπξφδεκα δαπέδσλ, θιπ.).

Ωο παηπάιε νξίδεηαη ην κέξνο ηνπ αδξαλνχο πνπ πεξλάεη απφ ην Ακεξηθαληθφ
πξφηππν Κφζθηλν Νν 200 (75 κm) θαη εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηε Μέζνδν Διέγρνπ
Κ-305.
Η παηπάιε ηεο άκκνπ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 16% ηνπ μεξνχ βάξνπο ηεο,
θαζψο θαη ε παηπάιε ησλ πην ρνλδξφθνθθσλ θιαζκάησλ (ξπδάθη, γαξκπίιη, ζθχξα)
δελ πξέπεη λα ππεξηζρχεη ηνπ 1% ηνπ μεξνχ βάξνπο ηνπ.

2.2

Δθαξκνγέο Αδξαλώλ Τιηθώλ

Σα αδξαλή πιηθά δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ ζε επξεία θιίκαθα. Ωζηφζν, ν θχξηνο
φγθνο ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ππνπ ηα θπζηθά ή
ηερλεηά αδξαλή πιηθά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νθείινπλ λα έρνπλ επαξθή
αληνρή, πξφζθπζε θαη ρεκηθή αλεθηηθφηεηα σο πξνο ην ηζηκέλην. Αλάινγα πιηθά
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κπνξεί λα είλαη πξντφληα ζξαχζεο, θπξίσο αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ, γξαλίηε,
καγλεηίηε, βαξχηε θαη βηνκεραληθψλ παξαπξντφλησλ (ζθσξία πςηθακίλσλ θ.α.).
πλάκα, ηα αδξαλή πιηθά εθαξκφδνληαη γηα ηελ παξαζθεπή άιισλ δνκηθψλ πιψλ
(ηζηκεληφιηζσλ ή άιισλ κνξθνπνηεκέλσλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα). ηελ
νδνπνηία, πνπ ηα αδξαλή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ
εχθακπησλ νδνζηξσκάησλ - πεξίπνπ ην 90% απνηειείηαη απφ αδξαλή - πξνέξρνληαη,
σο επί ην πιείζηνλ, απφ ηε ζξαχζε θαηάιιεισλ πεηξσκάησλ ή άιισλ πιηθψλ
θπζηθψλ απνζέζεσλ. Σα πην θαηάιιεια πεηξψκαηα γηα αδξαλή νδνζηξψκαηα είλαη νη
γξαλίηεο, γλεχζηνη, ακθηβνιίηεο, αλδεζίηεο, πνξθχξεο, ςακκίηεο, ραιαδίηεο θαη
νξηζκέλνη ζρηζηφιηζνη, ιφγσ ηεο αληνρήο ηνπο ζε απφηξηςε (θζνξά ζε ηξηβή).
Δπηπξφζζεηα, θαη πξντφληα ζξαχζεο ζθσξηψλ ή θαη απφ επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ
νξπρείσλ (κε ζξαχζε θαη ηαμηλφκεζε), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάινγε
ρξήζε. Απηφ ζα ζπκβεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο
θπζηθνκεραληθέο ηδηφηεηεο (αληνρή, επηθαλεηαθή πθή, πνξψδεο θ.ιπ.). πλάκα, ζηελ
θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ, γηα νξηζκέλα φκσο κφλν ζηξψκαηα (βάζεηο, ππνβάζεηο),
δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηερλεηά αδξαλή ή ζξαπζκέλα πιηθά, παιαηψλ
νδνζηξσκάησλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ αζθαιηφκηγκα ή αλαθπθινχκελν ζθπξφδεκα.
ηε ζηδεξνδξνκηθή εθαξκφδνληαη πνιχ ρνλδξφθνθθα (50-65 mm) αδξαλή ζην
ππνζχζηεκα ηεο επηδνκήο. Δθείλε απνηειείηαη απφ ηηο ζηδεξνηξνρηέο θαη ηνπο
ζηξσηήξεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο θιίζεο θαη
απφζηαζεο κεηαμχ ηνπο. Η επηδνκή εδξάδεηαη ζε ζηξψκα ζθχξσλ, γλσζηφ σο έξκα
(ballast), ην νπνίν νθείιεη λα έρεη αληνρή ζε ζξαχζε θαη θξνχζε, λα κελ
απνζαζξψλεηαη απφ ηνπο θχθινπο ςχμεο απφςπμεο (ρακειφ επηθαλεηαθφ πνξψδεο),
θαζψο θαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Σα πην θαηάιιεια
θαη αξκφδηα πιηθά είλαη νη ραιαδίηεο, κηθξνθξπζηαιιηθά εθξεμηγελή θαη γξαληηηθά
πεηξψκαηα, δειαδή ζπλήζσο κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα, ελψ ηα ηδεκαηνγελή
ζπλήζσο πξέπεη λα απνθεχγνληαη.
ε

άιιεο

βηνκεραληθέο

εθαξκνγέο,

κε

πην

θεκηζκέλε

θαη

γλσζηή

ηελ

ηζηκεληνβηνκεραλία, απαηηνχληαη πεξίπνπ 1.5-1.6 ηφλνη αδξαλψλ αλά ηφλν ηζηκέληνπ.
Άιιεο ρξήζεηο επίζεο απνηεινχλ ε παξαζθεπή πδξάζβεζηνπ [Ca(OH)2], ε ρξήζε σο
ζπιιίπαζκα ζηε κεηαιινπξγία, ζηελ παινπξγία, ε ρξήζε ζηε γεσξγία, ζηηο
δσνηξνθέο, ζηε θαξκαθνβηνκεραλία θ.ιπ.
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Οη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε δηεζλήο εκπεηξία επηζεκαίλεη φηη γηα θάζε m3 ζθπξνδέκαηνο
πνπ παξάγεηαη,

απαηηνχληαη

πεξίπνπ

2

ηφλνπο αδξαλψλ

πιηθψλ,

γηα

θάζε km απηνθηλεηφδξνκνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαηαλαιψλνληαη πεξίπνπ 30.000
ηφλνπο αδξαλψλ, ελψ γηα θάζε km ζηδεξφδξνκνπ απαηηνχληαη 16.000 tn αδξαλψλ. Η
θαηαζθεπή ελφο ζρνιείνπ ή λνζνθνκείνπ πξνυπνζέηεη ην ιηγφηεξν 4.000 ηφλνπο
αδξαλψλ πιηθψλ, ελψ γηα έλα ζπίηη 100 m2 απαηηνχληαη απφ 100 έσο 300 ηφλνη
αδξαλψλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θαηαζθεπήο (φγθνο νπιηζκέλνπ θαη άνπινπ
ζθπξνδέκαηνο).
Σα αδξαλή πιηθά κε βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο δηαθξίλνληαη ζηα θπζηθήο πξνέιεπζεο
(ζξαπζηά

πεηξψκαηα,

πνηακίζηεο

ιηκλαίεο

ή

ζαιάζζηεο

απνζέζεηο,

ιάβα,

εθαηζηεηαθνί ηφθθνη, ιαηνκηθά πξντφληα θ.ι.π.). Αληίζηνηρα, δηαθξίλνληαη θαη ζηα
ηερλεηά ή βηνκεραληθά. Απηά απνηεινχλ ηα αδξαλή πνπ έρνπλ πξνθχςεη σο πξντφληα
ή παξαπξντφληα βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ρεκηθή ή ζεξκηθή επεμεξγαζία
πξψησλ πιψλ νξπθηήο ή άιιεο πξνέιεπζεο (π.ρ. ηέθξεο, ζθσξίεο, πεξιίηεο,
βεξκηθνπιίηεο θιπ).
Αλαθπθισκέλα ζεσξνχληαη ηα αδξαλή πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία θαη
ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ πιηθψλ απφ πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο (πιηθά
θαηεδαθίζεσλ ζθπξνδέκαηνο, ηνηρνπνηίαο, αζθαιηηθψλ έξγσλ θ.ι.π.).
Δλ έηεη 2015, ε εζληθή παξαγσγή δελ ππεξβαίλεη ηνπο 30.000.000 ηφλνπο εμαηηίαο ηεο
παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη επεξεάζεη αξλεηηθφηαηα ηνλ νηθνδνκηθφ
θαη θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα.

2.3

Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία Αδξαλώλ Τιηθώλ

Η δηαδηθαζία παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ κεζφδσλ
ειάηησζεο κεγέζνπο (πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, θαη ηξηηνγελή ζξαχζε) θαη
ηαμηλφκεζε θαηά κέγεζνο (θνζθίληζε) ζε θαηάιιεια θνθθνκεηξηθά θιάζκαηα
(νκάδεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ηεκαρίσλ).
Η δηαδηθαζία παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο ζρεηηθψο απιή,
εκπεξηέρεη φκσο παξακέηξνπο πνπ αμίδεη λα δηεξεπλψληαη θαηά πεξίπησζε ψζηε λα
θαζίζηαηαη πιένλ απνδνηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ νηθνλνκηθή.
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Πίλαθαο 3 Μεραλήκαηα ζξαχζεο θαηά ζηάδην ζξαχζεο θαη κέγεζνο ηεκαρίσλ ηξνθνδνζίαο
θαη πξνηφληνο

ε επξχ πιαίζην, ηα θφζθηλα είλαη έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ παξάγεη αδξαλή
πιηθά. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κνλάδαο παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο.
Σν βηνκεραληθφ νξπθηφ κεηαθέξεηαη κε θνξηεγά απηνθίλεηα ζηελ εγθαηάζηαζε απφ
ηα ιαηνκεία θαη ηξνθνδνηνχλ κε πξψηε χιε ηνλ ηξνθνδφηε. Μεηά ηνλ ηξνθνδφηε
ππάξρεη ν δνλεηηθφο πξνδηαινγέαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην πιηθφ κεηαθέξεηαη είηε ζην
ζπαζηήξα, είηε ζε απφζεζε 0-30 (Α3 θπζηθφ). Αληίζηνηρα, κεηά απφ ηνλ ζπαζηήξα
πεξλάεη κέζσ ηνπ δνλεηηθνχ ηξνθνδφηε ζην ραιηθν – ακκνηξηβείν θαη ελ ζπλερεία
κέζσ ηνπ δνλεηηθνχ θφζθηλνπ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο απνζέζεηο ησλ 0-5 (άκκνο), 5-16
(γαξκπίιη) θαη 13-60 (ραιίθη)
Έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ ηνπ θφζθηλνπ επηζηξέθεη ζην δνλεηηθφ ηξνθνδφηε γηα
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. πλάκα, απφ ηηο απνζέζεηο έλα κέξνο ζπζθεπάδεηαη ζε
ζάθνπο γηα λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπγθξφηεκα έρεη παξαγσγή
ηειηθνχ πξντφληνο ζε δηάθνξα ζηάδηα. Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη είλαη Α3 θπζηθφ,
άκκνο, γαξκπίιη θαη ραιίθη.
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ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί αλαπαξίζηαηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο
κνλάδαο παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ.

Δηθόλα 18 Γηάγξακκα ξνήο θπθιψκαηνο παξαγσγήο θαηάιιεισλ θνθθνκεηξηθψλ
θιαζκάησλ (δηαβαζκηζκέλσλ) αδξαλψλ πιηθψλ

2.3

Αλάιπζε πζηήκαηνο

Η ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο παξαγσγήο δνκηθψλ πιηθψλ γηα ζθπξφδεκα πξνυπνζέηεη
ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηελ
παξαγσγή 400.000 tn αδξαλψλ πιηθψλ εηεζίσο. Θα είλαη σθέιηκν, ν εμνπιηζκφο λα
έρεη ζπλνιηθή ηππνδχλακε 314,81 ΗΡ ή 412,60 KW. Αλαιπηηθφηεξα, ν ιαηνκηθφο
εμνπιηζκφο ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ ζξαχζεο θαη δηαινγήο αδξαλψλ πιηθψλ αλαιχεηαη
δηεμνδηθά ζηα αθφινπζα ππνθεθάιαηα.
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2.3.1

Απηόκαηνο Γνλεηηθόο Σξνθνδόηεο

Απηφκαηνο δνλεηηθφο ηξνθνδφηεο ηχπνπ ACV-OMIG 125X3 κε ηέζζεξα δνλεηηθά
θαλάιηα. Δηδηθά γηα ηελ απηφκαηε ηξνθνδνζία ησλ ζπαζηήξσλ πξσηνγελνχο ζξαχζεο
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ν απηφκαηνο δνλεηηθφο ηξνθνδφηεο. Δμαξηάηαη απφ
δνλεηηθνχο ηνκείο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, κε ηηο απαξαίηεηεο εληζρπηηθέο
λεπξψζεηο, ηνπνζεηεκέλνπο ζε ζπλέρεηα ν έλαο κε ηνλ άιιν, πάλσ ζηνλ ίδην ζηηβαξφ
ζθειεηφ, κε ελδηάκεζε έδξαζε ζε ειαηήξηα. Η κέγηζηε ηθαλφηεηα δνλνχκελσλ
ζηνηρείσλ αλέξρεηαη ζηα 3/10nc.

Δηθόλα 19 Απηφκαηνο δνλεηηθφο ηξνθνδφηεο ηχπνπ ACV-OMIG 125X3 κε ηέζζεξα
δνλεηηθά θαλάιηα

Δηθόλα 20 ρεδηαζηηθή ηνκή θαη ηκήκα ηνπ δνλεηή
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Πίλαθαο 4 Καηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηφκαηνπ δνλεηηθνχ ηξνθνδφηε ηχπνπ ACV-OMIG 125X3

1

2.3.2
Γνλεηηθφο

Γνλεηηθόο Πξνδηαινγέαο
πξνδηαινγέαο

κε

ξπζκηδφκελεο

κπάξεο

ζηνλ

επάλσ

φξνθν

3000mmX1200mm ηχπνπ SGBV. Σν ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε
δφλεζε απφ 4mm έσο 7mm, ξπζκηδφκελε θιίζε θφζθηλνπ απφ 10ν έσο 25ν, θαη εηδηθφ
πιέγκα δηαινγήο ζηνλ θάησ φξνθν. Ο δνλεηηθφο πξνδηαινγέαο απνηειείηαη απφ ηα
πιατλα, ηέζζεξηο νκάδεο ειαηεξίσλ αλαιφγνπ δηάζηαζεο, κπάξεο δηαινγήο, έλα
δνληηθφ γθξνππ θαη δχν θηλεηήξεο θαη άμνλεο κεηαθνξάο θίλεζεο.

2.3.3

Πξσηνγελήο ηαγσλνθόξνο παζηήξαο

Πξσηνγελήο ζηαγσλνθφξνο ζπαζηήξαο, FP 105 εξγνζηαζίνπ O.M.T. – Ιηαιίαο. Σν
ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα δηαζέηεη ηκάληεο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη θαζνξίδεηαη απφ
ηηο ππνδνρέο ζσξάθηζεο, ηελ θνπδηλέηα θαη ηελ ηξνραιία.

Δηθόλα 21 παζηήξεο FP HP 15 inox
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2.3.4

Υαιηθν-ακκνηξηβείν πνιιαπιήο θξνύζεο

Υαιηθν-ακκνηξηβείν πνιιαπιήο θξνχζεο ηχπνπ MIS 6 PM, εξγνζηαζίνπ Ο.Μ.Σ –
Ιηαιίαο, απνηειείηαη απφ ακκνηξηβείν πνιιαπιήο θξνχζεο κε ξφηνξα, ρνάλε
εηζαγσγήο πιηθψλ, θάζα εθθφξησζεο θαη θφληξα θάζα εθθφξησζεο, ηξνθνδφηε
δνλεηηθφ, θαη πδξαπιηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ ξχζκηζε ηεο απφζηαζεο καραηξηψλ θαη
ζσξάθηζεο γηα ηελ πδξαπιηθή αιιαγή ησλ καραηξηψλ εθηφο γεξαλνχ, θαξφηζη θαη
βαξνχιθν θαη γηα πδξαπιηθφ ειεθηξηθφ γθξνππ ξχζκηζεο απφζηαζεο καραηξηψλ.

Δηθόλα 22 Ακκνηξηβείν πνιιαπιήο θξνχζεο

Σα ακκνηξηβεία είλαη θαηάιιεια γηα ηξίηε ζξαχζε, γηα παξαγσγή άκκνπ απφ θνηλά
αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα ρακειήο κέρξη κέηξηαο ζθιεξφηεηαο ρσξίο ηδηαίηεξα
θζνξνπνηά ζηνηρεία. Η ζρεδίαζή ηνπο εκπεξηέρεη ζθπξηά θαη ζράξεο, έηζη ψζηε ε
ζξαχζε ηνπ πεηξψκαηνο λα γίλεηαη αθελφο κε θξνχζε ζηα ζηαζεξά κέξε θαη
αθεηέξνπ κε ζχλζιηςε κέζα απφ ηηο ζράξεο. Σν ηειηθφ πξντφλ (άκκνο) είλαη
2

ειεγρφκελν σο πξνο ηελ θνθθνκεηξία ηνπ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ (πάλσ απφ 85%),
κέζσ απαξαίηεηεο θαη θαηάιιειεο ξχζκηζεο ηνπ δηαθέλνπ ησλ ζραξψλ.
Καηαζθεπάδνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηε επηζπκεηή παξαγσγηθή
ηθαλφηεηα.

2.3.5

Γεύηεξνο Γνλεηηθόο Σξνθνδόηεο

Απηφκαηνο δνλεηηθφο ηξνθνδφηεο ηνπνζεηεκέλνο ζην ηνχλει, κνληέιν AV 100/200.
Σν ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα είλαη αλαγθαίν θαη ρξήζηκν γηα ηελ νκαιή θαη νκνηνγελή
ξχζκηζε ηεο ξνήο ηνπ ππφ επεμεξγαζία κίγκαηνο.

Δηθόλα 23 Απηφκαηνο δνλεηηθφο ηξνθνδφηεο ζην ηνχλει, κνληέιν AV 100/200
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2.3.6

Γνλεηηθό θόζθηλν

Γνλεηηθφ θφζθηλν VVE ELLITOR- Βηδσηφ, 3 νξφθσλ εξγνζηαζίνπ ΣΔΥΝΟΚΑΣ
ΑΒΔΣΔ. Σν ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα εμαζθαιίζεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ππφ
επεμεξγαζία κίγκαηνο ζε επί κέξνπο πιηθά δηαθνξεηηθήο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο.
Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ειιεηπηηθψλ θαη θπθιηθψλ δνλεηηθψλ
θηλήζεσλ.
πλάκα, ην πξντφλ ηζνζηαζκίδεηαη ζηελ είζνδν ηνπ θνζθίλνπ θαη θαηαλέκεηαη κε
νκνηφκνξθν ηξφπν κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηθνχ δηαλνκέα ξπζκηδφκελν απφ έμσ. Σν
αλζεθηηθφ πεξίβιεκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ καιαθφ ράιπβα 3mm κε πιεπξηθή
ελίζρπζε. Σα ειαηήξηα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ κεηάδνζε ησλ θξαδαζκψλ ζην
θνζθίληζκα είλαη νθηψ ζηνλ αξηζκφ. Αληίζηνηρα, νη ζχξηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη
απφ αλνμείδσην ράιπβα. Δίλαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί, ζπλάκα, φηη ε κεραληθή δξάζε
ηνπ θνζθίλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν κνηέξ δνλήζεσλ, ηνπνζεηεκέλα θάησ απφ ην
θφζθηλν.


Ιζρχο απφ 2x0.5KW εσο 2 x 0,85KW



Ιθαλφηεηα πέιιεηο απφ 5 ton/h εσο 30ton/h



Ιθαλφηεηα crumbler απφ 4 εσο 20ton/h



Δπηθάλεηα απφ 1 x 0,82m² εσο 2 x 1,35m²

Σα εμαξηήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην θφζθηλν θαηαγξάθνληαη σο εμήο :


Σξνθνδνζία



Γηαλνκέαο



Δπηθάλεηα Κνζθηλίζκαηνο



ηφκηα Δθξνήο



Κηλεηήξεο Υνάλε Δθθφξησζεο κε θιίζε

4
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3. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΤ FAST
Δηζαγσγή
Με βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηα θεθάιαηα 1 θαη 2 επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ελφο
πξφηππνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ κε ηελ κέζνδν FAST. ε θάζε
ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο, παξνπζηάδνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε λα γίλεη
θαηαλνεηή ε αλάπηπμε ηεο. ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο πξνθχπηεη ην
ζπγθεληξσηηθφ δηάγξακκα FAST.

Πξνζδηνξηζκόο θαη Οξηνζέηεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο

3.1

ε πξψην ζηάδην ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα αλαιπζεί
ην πξφβιεκα. Μέζα ζηα φξηα ηνπ πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα απαληψληαη εξσηήκαηα
φπσο πνηα αλάγθε εμππεξεηεί, θαη πνηα είλαη ε ζεηξά εξγαζηψλ.
Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα, ινηπφλ, εμππεξεηεί ζηελ ειάηησζε κεγέζνπο αδξαλψλ πιηθψλ
(πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, θαη ηξηηνγελή ζξαχζε) θαη ηαμηλφκεζε θαηά κέγεζνο
(θνζθίληζε) ζε θαηάιιεια θνθθνκεηξηθά θιάζκαηα (νκάδεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο
ηεκαρίσλ).
Η δηαδηθαζία παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο ζρεηηθψο απιή θαη
πεξηέρεη ηα εμήο ζηάδηα :


Απηφκαηνο δνλεηηθφο ηξνθνδφηεο



Γνλεηηθφο πξνδηαινγέαο



Πξσηνγελήο ζηαγσλνθφξνο ζπαζηήξαο



Υαιηθφ-ακκνηξηβείν πνιιαπιήο θξνχζεο



Γεχηεξνο δνλεηηθφο ηξνθνδφηεο



Γνλεηηθφ θφζθηλν



Υνάλε απφζεζεο αδξαλέο πιηθνχ
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3.2

Πξνζδηνξηζκόο Κύξηαο Λεηηνπξγίαο Πξντόληνο

Σν δηάγξακκα, φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 1.3.2.2. μεθηλάεη κε ηελ εξψηεζε
«Πνηα είλαη ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο;». Η θχξηα ιεηηνπξγία ηνπνζεηείηαη
δεμηά ηεο αξηζηεξήο γξακκήο.
ηε

ζπλέρεηα

εξψηεκα

ζέηνπκε

“Γηα

πνηφ

ην
ιφγν

εθηειείηαη απηή ε ιεηηνπξγία;”.
θαη ε απάληεζε απνηειεί ηελ
ιεηηνπξγία πνπ ηνπνζεηείηαη
αξηζηεξά

ηεο

αξηζηεξήο

γξακκήο.

Δηθόλα 24 Η θχξηα ιεηηνπξγία ηνπνζεηείηαη δεμηά ηεο αξηζηεξήο γξακκήο

3.3

Πξνζδηνξηζκόο Γεπηεξεπνπζώλ Λεηηνπξγηώλ

Η ινγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζην
πξνζδηνξηζκφ

ηεο

θχξηαο

ιεηηνπξγίαο, επαλαιακβάλεηαη γηα
ην ζχλνιν ησλ ππνιεηηνπξγηψλ ηεο
αιπζίδαο. πλερψο ζέηνληαη ηα
εξσηήκαηα, γηα πνην ιφγν λα γίλεη
απηή

ε

ελέξγεηα,

δηθαηνινγεζεί

ε

ψζηε

λα

πξνεγνχκελε

εξγαζία, θαη πψο γηα λα κπνξέζεη
λα ζπλερηζηεί ε αιπζίδα κέρξη ηελ
ηειηθή ελέξγεηα.

Δηθόλα 25 πλερψο ζέηνληαη ηα εξσηήκαηα πσο θαη
γηα πνην ιφγν, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε αιπζίδα
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Πξσηεύνπζα Γηαδξνκή
Η πξσηεχνπζα δηαδξνκή ζα
ηεξκαηηζηεί κε κία ιεηηνπξγία
έμσ απφ ηελ δεμηά γξακκή.
Απηή

ε

ιεηηνπξγία

είλαη

εμσηεξηθή ηνπ πξντφληνο, δελ
εθηειείηαη απφ απηφ αιιά είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ
Δηθόλα 26 Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο πξσηεχνπζαο δηαδξνκήο

3.4

Γεπηεξεύνπζεο Λεηηνπξγίεο

8

2.2.1 Μεκνλσκέλεο Λεηηνπξγίεο
ηηο κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, ππάγνληαη Η εληνιή έλαξμεο
θαη ιήμεο ηεο κεηαθνξάο, θαζψο θαη ε θφξησζε θαη ε εθθφξησζε ηνπ ηαηληφδξνκνπ
κε πιηθφ. Όιεο απηέο νη εξγαζίεο εθαξκφδνληαη κφλν κηα θνξά θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο.

Δηθόλα 27 Όιεο απηέο νη εξγαζίεο εθαξκφδνληαη κφλν κηα θνξά θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο

3.5

Σειηθό Γηάγξακκα

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ σο άλσ πξνθχπηεη ην ηειηθφ δηάγξακκα γηα ην
ηαηληφδξνκν κεηαθνξάο ρχκα πιηθνχ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν FAST

Δηθόλα 28 Σν ηειηθφ δηάγξακκα ζην νπνίν δηαθξίλνληαη νη πξσηεχνπζεο νη δεπηεξεχνπζεο
θαη νη κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
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Δηθφλα 28 Σν ηειηθφ δηάγξακκα ζην νπνίν δηαθξίλνληαη νη πξσηεχνπζεο νη δεπηεξεχνπζεο θαη νη κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΗ
Γεδνκέλνπ φηη ηα κεραλήκαηα ειάηησζεο κεγέζνπο (ζξαπζηήξεο) έρνπλ ηελ
νπζηαζηηθφηεξε επίπησζε ζηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ, ζηελ
παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπο βάζεη ηεο κεζφδνπ FAST.
Θα πξέπεη πσο απφ έλα πιήζνο κεζφδσλ αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ κνληέισλ, ε
παξνχζα κειέηε εζηίαζε ζηελ κέζνδν FAST θπξίσο ιφγν ηεο δεκνθηιίαο ηεο φπσο
απηή απνηππψλεηαηο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Μεηά απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή
αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ζην εμεηαδφκελν πξντφλ (ζχζηεκα
παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ)

φπνπ θαη θαηεγξάθεζαλ νη παξαηεξήζεηο θαη ηα

ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ψζηε ζε ηειεπηαίν ζηάδην λα ππάξμεη έλαο ζπγθεληξσηηθφο
πίλαθαο κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ.
ρεηηθά κε ηελ κέζνδν Function Analysis System Technique θαηφπηλ ηεο εθαξκνγήο
ηεο ζπκπεξαζκαηηθά πξνθχπηνπλ νη εμήο παξαηεξήζεηο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
κεζφδνπ είλαη πσο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλαιπηηθή
θαηαγξαθή ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζπζηήλνπλ ην πξντφλ. Δπηπξφζζεηα, ε αιπζηδσηή
κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο, βνεζάεη, ψζηε λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφο ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο. ηε κέζνδν παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αληίζηξνθεο
κεραληθήο θαζψο ε αιπζίδα μεθηλά κε ηελ ηειηθή αλάγθε πνπ θαιχπηεη ην πξντφλ θαη
ζηαδηαθά νινθιεξψλεη κε ηελ πξσηεχνπζα πεγή παξνρήο ελέξγεηαο.

Δηθόλα 29 Γηαδηθαζία αληίζηξνθεο κεραληθήο

Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ δελ είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, θπξίσο δηφηη
δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο θάπνηα κεζνδνινγία. Η δπζθνιία ηεο
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κεζφδνπ έγθεηηαη ζηελ απνζαθήληζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπο
γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο αιπζίδαο εξγαζηψλ. Σέινο ε κέζνδνο Function Analysis
System Technique, απνηειεί επί ηεο νπζίαο ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο,
κέζα απφ ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξντφληνο. Αθελφο ε κε αλαθνξά φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πξντφληνο απνηειεί
βαζηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ σο εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, αθεηέξνπ
ε αηέιεηα απηή ηεο κεζφδνπ δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεί, αλ εθαξκνζηνχλ
ζπλδπαζηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ FAST θαη SOP, (βάζεη ησλ φζσλ
αλαιχζεθαλ ζην 1ν θεθάιαην)
Πίλαθαο 5 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ
κεζφδσλ

α/α

Γπλαηόηεηεο
Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο

1
ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ
Γηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε
7

Υξεζηκόηεηα

Λεηηνπξγεί ζαλ εγρεηξίδην
γηα ηνλ θαηαλαισηή

Μέζνδνο

FAST

Ο δηαρσξηζκφο, βνεζάεη
ηνλ θαηαλαισηή, ρξήζηε,

βαζηθέο, δεπηεξεχνπζεο θαη

ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε

κεκνλσκέλεο

ιεηηνπξγία ηνπ

FAST

ζπζηήκαηνο
Δπηηπγράλεηαη ε

Γηάθξηζε ησλ εξγαζηψλ
8

θαηαλφεζε απφ ηνλ

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο βάζε

ρξήζηε γηα ην ηη κπνξεί

ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπο

λα θάλεη ην πξντφλ θαη ηη
δελ κπνξεί
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FAST
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