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چكيده :هدف از اجرای اين پژوهش ،بررسی امكان بهبود خط مونتاژ شررکت ديرزل سرنگین
ايران (دسا) با استفاده از روش شبیهسازی است .برايناسرا  ،ضرمن مررور ادبیرا موضرويی
مربوط به سیستم ،مدل ،شبیهسازی ،خطوط مونتاژ و راههای بهبود آن ،و پس از بررسی سراب ة
پژوهشهای مشابه ،با استفاده از ابزارهای جمعآوری دادههای مستندا و مشاهده ،مدل اولیرة
خط مونتاژ شرکت ،طراحی شد و با استفاده از دادههای آماری توصیفی و تحلیل واريانس ،ايتبار
مدل تأيید شد .دادهها با استفاده از نرمافزارهای  ARENAو  SPSSتحلیرل شردند .در مرحلرة
بعد ،پس از مصاحبه با  48نفر از دستاندرکاران خط مونتاژ ،ن طة قابل بهبود خط مونتاژ ،يعنری
اتاق تست شناسايی شد .آنگاه ،پس از تشريح يلت امر ،برای دستیابی به بهبود در اين قسمت،
استفاده از فناوری جديد پیشنهاد شد .نتايج آزمون اين پیشنهاد ،بهوسیلة مدل شبیهسازی نشران
داد که اگر چنین سیستمی در خط مونتاژ پیادهسازی شود ،زمان سیكل ،سیوسه درصرد بهبرود
میيابد و زمان صف در ايسرتگاه تسرت ،شصرتودو درصرد کراهش پیردا مریکنرد .در پايران
م اله ،بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادهايی برای پژوهشهای آينده ارائه شده است.
واژههای کليدی :خط مونتاژ ،دیزل سنگين ایران ،شبيهسازی.
 .1دانشیار مديريت صنعتی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران
 .2دانشجوی دکتری مديريت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد يلوم و تح ی ا  ،تهران ،ايران
 .3کارشنا ارشد مديريت دولتی ،باشگاه پژوهشگران جوان ،قائمشهر ،ايران
 .4کارشنا ارشد مديريت صنعتی ،بابلسر ،ايران
تاریخ دریافت مقاله1393/04/17 :
تاریخ پذیرش نهایی مقاله1393/07/07 :
نویسندة مسئول مقاله :حسنعلی آقاجانی
Email: aghajani@umz.ac.ir
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مقدمه
انسانها طی تاريخ برای رفع نیازهای خويش ،سیستمهای متنويی ايم از تولیردی و خردماتی را
بهوجود آوردهاند .در ابتدا اين سیستمها ساده بودند ،اما رفتهرفته با رشرد جمعیرت و متنرو شردن
نیازهای بشری ،اين سیستمها نیز دچار تغییر شدند و رشد و توسعة فرراوان يافتنرد .برزر شردن
سیستمها و افزايش اجزا و روابط مت ابل بین آنها ،بیش از پیش بر پیچیدگیشان افزود؛ ترا حردی
که فرايند تصمیمگیری ،هدايت و کنترل را بسیار حسرا و مشركل سراخت .برههمریندلیرل ،از
مد ها قبل ،برای شناخت و بهبود يملكرد سیستمها و تصمیم گیرری در مرورد آنهرا ،روشهرا و
تكنیكهای سنتی متفاوتی نظیر تجزيه و تحلیلهای رياضی ،مشاهدۀ يینری و تجربری و فنرون
مختلف پژوهش يملیاتی ابدا شدهاند؛ يالوه برراين ،برا ظهرور رايانرههرا و بهبرود توانرايیهرای
محاسباتی سريع و ارزان ،روش شبیهسازی نیز به روشهای فوق اضافه شد .در شبیهسازی ،ابتردا
يك الگو از پديدۀ مورد بررسی طراحی میشود و سپس بررای تجزيره و تحلیرل آن ،بره مطالعرة
شبیهسازی تكیه میشود (شلدون.)1374 ،
در سالهای اخیر ،بخش تولید با سطوح بینظیری از تغییر روبهروست و با پیچیدگیها نیز در
چالش است .شرکتهای تولیدی در يك محیط پويای روبهرشرد در رقابرت هسرتند .ايرن مروارد
موجب میشود تا تولیدکنندهها ،روشهای جديدی را برای برنامرهريرزی و کنتررل سیسرتمهرای
تولیدشان کسب کنند (فانتینوپیتا و وانگ .)2010 ،امروزه فرايندهای کسربوکرار ،ماننرد زنجیررۀ
تأمین ،خدما مشتری و توسعة محصول ،بسیار پويا و پیچیدهانرد؛ ترا حردی کره برا اسرتفاده از
برگههای گسترده يا فنون نمودار گردش کار ،درک و تحلیل آنها دشوار است .فعل و انفعالهرای
میان منابع و فرايندها ،محصولها و خدما  ،به ايجاد تعداد بسیاری از سناريوها و پیامدها منجرر
میشود که بدون کمكگرفتن از مدل شبیهسازی رايانهای ،فهم و ارزيابی آنها غیر ممكن اسرت.
روشهای قديمی برای پاسخ به سؤال «چه چیزی» مناسب بودهاند؛ نه برای پاسخ به سؤالهرای
«چگونه»« ،چه هنگام» و «آنچه اگر» (گبو وهمكاران.)2004 ،
بنابراين ،بايد از شیوهای بهره جست که بهموجب آن ،سیستم واقعی و درحال کار ،دچار توقف
و اختالل نشود و هزينههای گزافی را بر سیستم واقعی وارد نكند؛ موجب صررفهجرويی در زمران
شود و فرصت را هدر ندهد؛ سیستم واقعی ،فرصتی را برای تجربه فراهم نمیکند؛ چرا که فرصت
تجربه ،هزينهزاست و بهقیمت ازدسترفتن ساير فرصتها ايجاد میشود؛ بايد از روشری اسرتفاده
کرد که اجازۀ دخل و تصرف و ايجاد تغییرهايی که در اذهان وجود دارد را بدهرد ترا رفترار فعلری
سیستم را مطالعه و بررسی و رفتار آيندۀ آن را نیز پیشبینی کند؛ ترأمین همرة ايرن خواسرتههرا،
مستلزم بهکاربردن روش شبیهسازی است.
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مبانی نظری پژوهش
شبیهسازی

شبیهسازی نويی مدلسازی سیستم است .سیستم ،مجمويهای است که اجزای آن ،بر هم ترأ یر
مت ابل دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک ،با يكديگر در تعاملند (مدهوشی .)1379 ،درواقرع،
شبیهسازی يبار است از ايجاد سراختگی تاريخچرة يرك سیسرتم واقعری و بررسری آن بررای
دستیابی به نتايج ،در مورد ويژگیهای يملكررد آن سیسرتم در شررايط واقعری (آذر و همكراران،
 .)1391مهمترين هدف شبیهسازی ،رويكرد احتمالگرايانه برای تشريح و توصیف نبرود اطمینران
دنیای واقعی است .يك محیط شبیهسازی هوشمند رايانهای ،به طراحان سیستمهای تولید اجرازه
میدهد تا ابزارهايی را برای کنترل اختاللهای مربوط به يك درجة قابرل پر يرش از تكامرل را
پیشبینی و ارائه کنند .بهطور خودکار ما را قرادر مریسرازد ترا رفترار چنرین سیسرتمهرايی را در
وضعیتهای يادی و اضافی تولید پیشبینی کنیم (آزاده و همكاران.)2012 ،
مدلهای شبیهسازی
مدل شبیهسازی الگونا و مارکالند

با الهام از چارچوب ارائهشدۀ چیرز و ژانرگ ( ،)1998يكری از چرارچوبهرای شربیهسرازی بررای
پروژههای طراحی فرايند کسبوکار بهوسیلة الگونا و مارکالند توسعه يافت (الگونا و مارکلنرد،
2004؛ چیز و ژانگ .)1998 ،اين چارچوب ،مرکب از هشت گام است (الگونا و مارکلنرد)2004 ،
که يبارتند از:
 .1موردی برای بیانیة اقدام و بیانیة چشمانداز :مايكل همر و جیمز چمپری معت دنرد کره ايرن
گام ،دومرحلهای است .بیانیة اقدام نشاندهندۀ اين است که چرا يرك شررکت برهينروان
سازمان نمیتواند در جايی که قرار دارد ،بماند و بیانیة چشمانداز ،بیانکنندۀ جرايی اسرت
که سازمان ،قصد رفتن به آن ن طه را دارد و اينكه چه هدفهايی برای دسرتیابی بره آن
بايد تأمین شوند (همر و چمپی.)1993 ،
 .2شناسايی و انتخاب فرايند :برای موف یت پروژۀ طراحی ،انتخاب فرايند ،بسیار مهم و حیاتی
است .نخست ،بايد به همة فرايندها توجه شود؛ بهويژه آنهايی که محرور و هسرتة اصرلی
سازمان هستند .بهمحض بروز محدوديتها در بودجه و منابع ،فرايندها را بايد با اسرتفاده
از سؤالهای زير اولويتبندی کرد :کدام فرايند در حال حاضرر مسرللهسراز اسرت کردام
فرايند برای دستیابی به استراتژیهای کسب وکار مؤسسه ،حیاتیتر است و تأ یر بیشرتری
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بر مشتريان دارد کدام فرايند بهاحتمال بسیار ،با موف یت ،طراحی و پیرادهسرازی خواهرد
شد
 .3دستیابی به تعهد مديريت :بدون تعهد مديريت يرالی بررای تغییرر و پیرادهسرازی فراينرد،
تالشها برای بهبود ،با شكست مواجه خواهند شد (الگونا و مارکلند.)2004 ،
 .4ارزيابی توانمندسازان طراحی :مايكل همر و جیمز چمپی معت دند که معموالً پیشرفتهرای
میانبر ،تنها از طريق خودکار يا اتوماسیون انجرامپر ير نیسرتند .کارهرای اشرتباهی کره
بهسريت انجام میشوند ،راه حل بهشمار نمیروند .تریم بايرد بره دو سرؤال پاسرخ دهرد:
 .1برای کارايی ،بهبود يا ارت ای آنچه فعالً انجام مریشرود ،چگونره از فنراوری اسرتفاده
میشود  .2چگونه فناوری به ما اين امكان را میدهد که کارهای جديدی را کره اکنرون
انجام نمیدهیم ،انجام دهیم (هَمر و چَمپی.)1993 ،
 .5دستیابی به درک و فهم فرايند :درک و فهم فرايند ،ينصر کلیردی هرگونره ترالش بررای
طراحی فرايند است .برای رسیدن به چنین درکی ،بايد به پرسشهای زيرر پاسرخ گفرت:
فرايند جاری چه کاری را انجام میدهد چگونه فرايند جاری بهخوبی (يا با ضعف) کارهرا
را انجام میدهد موضو های حیاتی که يملكرد فرايند را کنترل میکنند ،کدامند
 .6طرح فرايند خالق :ايجاد يك طرح خالق يبار است از ترکیب يلم و هنر خرالق .بررای
طراحی يك پروژۀ جديد ،يك راه حل و روش کلی و يمومی وجود ندارد .طراحان فراينرد
بايد ارزشها ،قوانین و دستورالعملها را در کنار هم قرار دهند ترا روشهرای جديردی را
برای طراحی فرايند پیدا کنند.
 .7مدلسازی و شبیهسازی فرايند :شبیهسازی ،قدرتمندترين ابزار مردلسرازی فراينرد اسرت.
چهار گام برای مدلسازی و شبیهسازی فرايند وجود دارد .1 :ايجاد مدلی شبیهسازیشرده
از فرايند؛  .2راهاندازی مدل شبیهسازیشده؛  .3تحلیل م یا های يملكررد و  .4ارزيرابی
سناريوهای جايگزين.
 .8پیادهسازی طرح فرايند جديد :معیارهای مورد توجه برای پیادهسازی طرح يبارتند از :زمان،
هزينه ،نزديكی به موف یت و پتانسیل بهبود .استراتژی پیادهسازی ممكن است برهينروان
يك استراتژی پیادهسازی ان البی ،تكاملی يا گاهی میان ايرن دو ديرده شرود .اسرتراتژی
پیادهسازی ان البی مستلزم تغییر سريع و هزينة باال و نیز نیازمند تعهرد براالی مرديريت
است .استراتژی پیادهسازی تكراملی ،نیازمنرد زمران طروالنیترری اسرت و تغییرهرا بره
بهبودهای سريع منجر نمیشوند .هزينهها ،بهويژه هزينههای داخلری ،کاسرته مریشروند
(الگونا و مارکلند.)2004 ،
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مدل شبیهسازی بانکس

مدل بانكس ،رويكردی ديگر به شبیهسازی برای پژوهشهای شبیهسرازی رويردادهای گسسرته
است .مدل ارائهشدۀ بانكس ،دربرگیرندۀ  12گام و گ رگاههای متعددی اسرت کره بررای اجررای
پژوهش بايد از آنها پیروی کرد .اين گامها يبارتند از .1 :تدوين مسلله (شبیهسازی با يرك بیران
مسلله آغاز میشود)؛  .2تدوين هدفها (شامل پرسشهايی که بايد از طريق بررسی شبیهسرازی
مطرح شود) و برنامة کلی پروژه (دربرگیرندۀ سناريوهای مختلفی است کره بايرد بررسری شروند)؛
 .3مفهومسازی مدل (سیستم دنیای واقعری مرورد بررسری ،در يرك مردل مفهرومی ،پیكربنردی
میشود .واقعیت از طريق مجمويهای از روابط رياضی و منط ی مرتبط برا بخرشهرای مختلرف
سیستم ،تشريح میشود .مدلسازی بايد با يك مدل ساده آغاز شود و سپس رشد يابد تا به يرك
سطح مناسب از پیچیدگی مدل دسرت يابرد)؛  .4جمرعآوری اطاليرا ؛  .5تفسریر مردل (مردلی
مفهومی که در گام سوم ايجاد شده است ،در مدل رايانهای به رمز درمیآيد)؛  .6بازبینی (آيا مدل
بهطور مناسب و مطلوب يمل میکند )؛  .7تأيید (تعیین اينكره آيرا مردل مفهرومی ارائرهشرده از
سیستم واقعی در مسیر درستی قرار دارد )؛  .8طرح تجربری (بايرد در مرورد زمران و دفعرههرای
شبیهسازی هر سناريو تصمیمهايی گرفته شود)؛  .9ادامة تولید و تجزيه و تحلیرل آن؛  .10ادامرة
بیشتر تولید (بنا بر تحلیلهای انجامشده در گام هشت ،ممكن است نیاز بیشتری به ادامرة تولیرد
باشد يا بعضی از سناريوها شبیهسازی شوند)؛  .11مستندسازی و گزارشدهی و  .12پیرادهسرازی
(در جريان مرحلة پیادهسازی ،تحلیلگران شبیهسازی بهجای طرفداری ،بهينروان يرك گزارشرگر
يمل میکنند) .اگر مشتريان در سراسر پروژه درگیر شوند و تحلیلگران شبیهسرازی از همرة ايرن
گامها پیروی کنند ،احتمال پیادهسازی موف یتآمیز افزايش میيابد (بانكس.)1999 ،
مزایای روش شبیهسازی

شبیهسازی مزايای متعددی دارد که در اينجا به بعضی از آنها اشاره میشود:
 .1توسعة الگوها برای درک رفتار سیستم؛  .2میسرکردن آموزش و ايجراد امكران يرادگیری؛
 .3اهمیت شبیهسازی بهينوان ابزاری مهم بررای بررسری ،درصرورتیکره راه حرلهرای تحلیلری
پیشنهادی ،بهوسیلة تحلیل الگوهای رياضی به اجرا درآيند؛  .4پاسخ بره پرسرشهرايی در مرورد
چگونگی يا چرايی وقو پديده يا آگاهی از اينكه چگونه يرك تغییرر کوچرك در بخشری از يرك
سیستم ،بر کل سیستم تولید ا ر میگ ارد؛  .5بررسی احتمالها بررای ارزيرابی رفترار سیسرتم ،از
طريق تغییرهای درونی و بیرونی؛  .6پشتیبانی از ارت رای کرارايی فراينرد و سرازمان؛  .7تغییرر در
محیطهای موجود؛  .8جلوگیری از صرف هزينههای غیر ضرروری؛  .9ارت رای ا ربخشری تولیرد؛
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 .10ارائة ايدههايی برای ا ربخشی ممكن سیستمها؛  .11تجزيره و تحلیرل فراينردهای تولیردی،
بدون ايجاد اختالل در سیستم واقعری (گبرو و همكراران2004 ،؛ فانتینوپیترا و وانرگ)2010 ،؛
 .12کاهش هزينههای تعمیر و جبران اشتباهها بهدلیل کشف و رديرابی خطاهرا در چرخرة تولیرد؛
 .13ايجاد فرصتی بررای م ايسرة مفراهیم ،تجهیرزا و سرناريوها قبرل از خريرداری (گبرو و
همكاران)2004 ،؛  .14ايجاد بینشی بررای رفترار سیسرتمهرای تولیردی تحرت انروا گونراگون
سیاستهای کنترل (مانند قوانین متفاو توزيع امكانا )؛  .15تعیین صحت الگوهرای تحلیلری و
 .16اجتناب از صرف هزينة باال در پیادهسازی سیستم (گاهاگان.)2008 ،
شبیهسازی يكی از پرقدر ترين و مفیدترين ابزارهای تحلیل سیستمهرای پیچیرده برهشرمار
میرود؛ زيرا در تمام مراحل تحلیل ،به کلیت يك سیستم توجه میکند .بهطور معمول ،در بیشرتر
صنايع ،امكان تغییر کلی و حتی جزئی در خطوط تولیدی وجود ندارد؛ چرا که تغییر قسمتی از يك
سیستم ممكن است در قسمتهای ديگر سیستم نیز تغییرهای زيادی را بهوجود آورد يرا نیراز بره
تغییر را در آنها ايجاد کند (آزاده و همكاران.)1379 ،
هر سیستمی با داده ،بازداده و پردازش سروکار دارد .دادهها ،بهصور های مختلف مانند مرواد
خام ،انرژی ،دادههای خام يا نیروی انسانی وارد سیستم میشوند .در شرکت دسا برارزترين آنهرا،
قطعههای اولیه هستند که برای مونتاژ وارد خط تولید کارخانه میشوند .پرردازش ،فراينرد تبرديل
دروندادههاست که در شرکت دسا بهصور مونتاژ نمود میيابد .بروندادهها بهصرور خروجری،
يعنی موتور ديزل در سیستم دسا خود را نشان مریدهنرد .مردل يبرار اسرت از الگرويی کره از
واقعیت گرفته شده و روابط بین متغیرها را نشان میدهد و مریتروان از آن بررای پریشبینری در
تصمیمگیری استفاده کرد (الوانی .)1374 ،مدلسازی يك سیسرتم ،چیرزی غیرر از شربیهسرازی
نیست .شبیهسازی ،فرايند طراحی مدلی از سیستم واقعی و انجام آزمايشهرايی برا آن ،برا هردف
پیبردن به رفتار سیستم يا ارزيابی استراتژیهای گوناگون برای يملیرا سیسرتم اسرت .فراينرد
شبیه سازی ،هم شامل ساختن مدل و هم شامل استفادۀ تحلیلی از آن ،برای مطالعة يك سیسرتم
است (شانون.)1371 ،
خط مونتاژ ،فرايندی تولیدی دارد که در آن ،قطعهها بهترتیب مشخصی ،برای رسیدن به يك
محصول نهايی به هم وصل میشوند .شناختهشدهترين فرم خط مونتاژ ،خط مونتاژ متحرک است
که برای اولینبار بهوسیلة کمپانی فورد ،بین سالهای  1908تا  1915راهاندازی شد .کمپانی فورد
برای پاسخگويی به نیازهای بازار ،مفهوم تولید انبوه با استفاده از خط مونتاژ را سرلوحة کرار خرود
قرار داد تا بدينوسیله کاالهای تولیدی خود را با هزينة پايین يرضه کند.
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مح ان ،روشهايی را برای بهبود خطوط مونتاژ و رفع مشكلهرای آن پیشرنهاد مریکننرد:
 .1تغییر چیدمان؛ بهينوان مثال ،برای حل مشكل ،خط لیاو جديدی ارائه میشود؛  .2تغییرر در
چگونگی جريان مواد :ممكن است با تحلیلهای انجامشده ،چیدمان خط ،مطلوب ارزيرابی شرود،
اما چگونگی ورود مواد يا ترتیب ورود آنها ،بهينوان سرچشمة مشكل معرفری شرود؛  .3تغییرر در
سطح منابع؛ تحلیلگر در بررسی خود به اين نتیجه میرسد که برای حل مشكلهای تولیدی ،بايد
تجهیزا جديدی خريداری يا افراد جديدی استخدام شوند يرا اينكره سرايت کراری (يرا شریفت
کاری) افراد ،افزايش يا حتی کاهش يابد .4 .برنامهريزی و سیاستها؛ به ينوان مثال ممكن اسرت
سیاست کنترل موجودی يا سیاست کنترل کیفیت برای بهبود خط مونتاژ ،دستخوش تغییر شرود.
تغییر در انوا زمانبندیها نیز در اين دسته قرار میگیرند.
موازنة خط مونتاژ يبار است از قراردادن واحدهای کاری قابل تعريف (که اشاره به وظرايف
ً
معمروال
دارد) در گروههای منسجم (که اشاره به مراکز کاری دارد) مطابق با بعضی از هردفهرا.
اين هدفها به يكی از دو شكل زيرند :نخستین هدف يبار است از کمینهسازی کارکنان مرورد
نیاز و هدف دوم يبار است از کمینهسازی میزان زمان م تضی ،میان اتمام و تكمیرل کارهرای
متوالی (چرخة زمانی) (مَكمالن و فريزر .)1998 ،تولید خرط مونتراژ ،يكری از رايرجتررين اصرول
بنیادی است که در سیستم تولید استفاده میشود .مسللة توازن خط مونتاژ ،با توزيع فعالیتهرا در
میان ايستگاههای کاری در ارتباط است؛ تا اندازهای که بدون مختلکردن ترتیب کار ،اسرتفاده از
يمردتا برا
ً
منابع انسانی و امكانا  ،بیشرینه شرود .کارهرای پژوهشری گرزارششرده در ادبیرا ،
کمینهسازی زمان بیفايده سروکار دارند؛ يعنی موازنه با هدف محدوديتهايی که در اولويت قررار
دارند .نبود يگانگی و وحد در راهكارهای بهینهسازی پژوهشهای پیشین ،به انجام کار تح ی ی
حاضر منجر شد که هم کمینهسازی اتالف موازنه و هم اترالف سیسرتم تحرت محردوديتهرای
معمولی را که در اولويت قرار دارند ،در ذهن مجسم میکند .برای طراحی يك خط مونتاژ با تعداد
مشخصی از ايستگاههای کاری ،مح ان رويكرد خاصی را پیشنهاد مریکننرد کره راه حرلهرای
مطلوبی را بهصورتی کارآمد ،با روشهرای مختلرف پژوهشری از قبیرل شربیهسرازی ،اکتشرافی-
ابتكاری و ...ارائه میکند؛ بنابراين ،هدف يمدۀ پرژوهش حاضرر ،تعريرف مجردد واقعیرت مسرللة
موازنة خط مونتاژ و بهدنبال آن ،مهار اتالف موازنه و اتالف سیستم است .هنگرامی کره رويكررد
مح ان با روشهای موازنة خط استاندارد -کره تراکنون در ادبیرا تح یرق در دسرتر برود-
م ايسه شد ،برای تشريح ماهیت کلی رويكرد مح ان و بهبود مجموية راهكارهرا ،يرك الگروی
يددی به آن اضافه شد.
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در پژوهش حاضر ،پس از طراحی مدلی مجازی از مراحل مختلف خط مونتاژ شررکت ديرزل
سنگین ايران (دسا) ،ضمن حفظ کلیت يملكردی اين خط ،برای شناسايی ن راط مسرتعد بهبرود،
روشها و سناريوهای مختلفی آزموده خواهند شد تا معلوم شود که برای بهبود خرط مونتراژ ايرن
شرکت ،بايد به چه ن اط و سناريوهايی توجه شود
پیشینة تجربی پژوهش
پژوهشهای انجامشده در داخل کشور

سید اصفهانی ،حیدری و جابری ( ،)1392در پژوهشی با ينوان ارائة الگوريتم شبیهسرازی تبريرد،
برای بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستمهای سری -موازی -k ،از  n-جانشینی برا پارامترهرای
فازی ،با ارائة يك مدل رياضی برای تخصیص بهینة تعداد اجزای مازاد هر محله از يك سیسرتم
چندمرحلهای با ساختارهای سری -موازی -k ،از  n-جانشرینی برا هردف حداکثرسرازی قابلیرت
اطمینان سیستم دريافتند که ساختار جانشینی ارائهشده در مدل پژوهش ،قابلیت اطمینان بیشتری
را برای سیستم بهوجرود مریآورد .شركوهی و شرهرياری ( )1389برا هردف توسرعة يرك مردل
چندهدفی برای بهینهسازی مد ساخت در يك سیستم مونتاژ چندمرحلهای ،يرك مردل کنتررل
بهینة سههدفی ناسازگار ،شامل کمینهکردن هزينة يملیا دورهای ،کمینهکردن میرانگین مرد
ساخت و واريانس مد ساخت را پیشنهاد کردهاند که نتايج شايان توجهی در شرايط نبود قطعیت
پارامترها داشته است .آذر و همكاران ( ،)1387در پژوهشی با ينوان مردلسرازی و بهینرهسرازی
کاهش بار و جابهجايی میزان تولید نیروگاهها در شرايط اضطراری شبكة انت ال بررق و برا هردف
محاسبة کمترين میزان بارزدايی يا جابهجايی تولید ،بررای خررو شربكة انت رال بررق از شررايط
اضطراری ،يك شبكة تولید انرژی الكتريكی (شامل هشت ايسرتگاه تولیرد انررژی) را آزمرايش و
شبیهسازی کردند .نتايج مدلهای شبیهسازی ،بیانگر برتری و مزيت روش اين پژوهش ،نسبت به
روشهای ديگر با ح ف بار ،در شبكه بوده است .حسرینی و همكراران ( )2012بره شربیهسرازی
بهینهسازی خط کنترل کیفیت تولید انبوه يك شرکت خودروسازی پرداختند و از روش سریمفونی
استفاده کردند .يافتههای تح یق نشان داد که زمان انتظار در يكی از بخشها باال بوده است کره
دلیل نارضايتی از بهرهوری خط تولید بود .از طرف ديگر ،استفاده از منابع ،در اين بخرش از سراير
بخشها بیشتر بود؛ بنابراين ،در اين بخش ،کارکنان ناخشنود بودند .همچنین يافتههرا نشران داد
که از طريق کاهش زمان يا طول مد انتظار ،رضايت ايجاد شده بود .هم کارکنان و هم مالرك
از کاهش استفاده از منابع و افزايش نتايج خط تولید خرسند بودند.
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سلیمانپور و زينالزاده ( )1388با هدف متعادلسازی خط مونتراژ تولیرد در راسرتای افرزايش
کارايی و کاستن از هزينة سیستمها ،با درنظرداشتن استانداردهای بهینه و محدوديتهای موجود،
مدلی را طراحی و اجرا کردهاند .سپس با اجرای مدل و م ايسة نتايج آن با شرايط واقعی موجرود،
پیشنهادهايی را برای بهبود يملكرد سیستم ارائه کردهاند .بررای نخسرتینبرار ،آزاده و همكراران
( )2012در پژوهشری ،بهبررود يملكرررد يرك کارگرراه مونترراژ چندمحصررولی را از طريرق رويكرررد
شبیهسازی يكپارچة فازی بررسی کردند .يافتههای پژوهش نشان داد که نرخ محاسبهشدۀ تولیرد،
با استفاده از شبیهسازی فازی نسبت به روش شبیهسازی مرسوم ،بسیار نزديكتر بره نررخ تولیرد
واقعی است؛ بنرابراين ،روش فرازی ،صرحت شربیهسرازی را افرزايش مریدهرد و راه حرلهرای
درستتری را نسبت به شبیهسازی مرسوم ارائه میکند .شبیهسازی فازی نبود اطمینان را بهترر از
شبیهسازیهای مرسوم به نمايش میگ ارد؛ يرالوهبرراين ،مح ران برا توجره بره موانرع تولیرد،
محدوديتهای سیستم و هدفهای خود ،برای بهبود يملكرد کارگاه مونتاژ ،از شبیهسرازی فرازی
استفاده کردند .نويسندگان با توجه به يوامل مديريتی و اقتصادی ،راهكارها و اسرتراتژیهرايی را
برای بهبود يملكرد سیستم ارائه کردهاند.
پژوهشهای انجامشده در خارج از کشور

رايد و ساندبالد ( )2013در پژوهشی با استفاده از روش شبیهسازی ،به بهبود فرايند تولید ،افزايش
پردازش و انعطاف فرايند تولیرد در شررکتهرای ارتباطرا راه دور کشرورهای اسرتونی و چرین
پرداختند که به نتیجهگیریهای متعددی از طرحبندی تولید بهینره انجامیرد .يكری از مهرمتررين
بهبودهايی که ديده شد ،ارائة يك وسیلة جديد تست برای کاهش زمان سروارکردن اپراترور برود.
افزايش انعطاف ،از طريق تسهیم و بهاشتراکگ اری گلوگاهها برای کاربرد بیشتر در هر متر مربع
میسر است که اين کار ،موجب راهاندازی منعطفتر تولید میشود و نیاز به خطوط اضافی تولید را
کاهش میدهد .فاندينو پیتا و وانگ ( )2010فرايند تولیدی و خط تولید را در يك کارخانرة تولیرد
بطری شیشهای ،با استفاده از شبیهسازی و برای تسهیل سیستم تولید بررسی کردند .تأيید الگوی
شبیهسازی ،نشاندهندۀ قابلیت الگو برای بازآفرينی سیسرتم واقعری ،همرراه برا دقرت و صرحت،
رضايتبخش و کافی بوده است .آنها نشان دادند که با موف یت به هدف خود در خط تولید دسرت
يافتهاند .فانتینوپیتا و وانگ متعت دند کره بررای بهبرود خرط تولیرد بايرد تغییرهرايی ضرروری در
ماشینآال و در توزيع منابع ايجاد شود .ويلیامز و گیور ( )1997با هدف بهینرهسرازی سركوی
بارگیری و تخمین نرخ خروجی با استفاده از شبیهسازی ،به تحلیل سیستم تولیردی يرك شررکت
تأمین قطعههای يدکی خودرو پرداختند و دريافتند که بايد پروسة کاری و نیرز چیردمان جديردی
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طراحی شود تا تخمین دقیقتری از نرخ خروجی و راههای کمهزينه برای بهبود طراحی مشخص
شود .اين امر موجب بهبود يملكرد کاری شد و تعداد کارگران مورد نیراز خرط نیرز تعرديل شرد.
شیدی و همكاران ( )1997با هدف ارائة يك سلول کاری پیشنهادی برای تولیرد يرك محصرول
جديد با استفاده از شبیهسازی ،طرح سلول کاری جديد را برای تولید محصول در سطح مورد نیراز
پیشنهاد کردند؛ بهگونهای که زمان سیكل تولیدی ،بیش از پیش کاهش يافت و اطاليا حیراتی
بسیاری برای طراحان سلول کاری و فرايند فراهم شد.
ويارئال و آالنیس ( )2011در پژوهشی با استفاده از يك رويكرد شبیهسازی ،برهدنبرال بهبرود
يملكرد خط تولید در يك شرکت مكزيكی بودند .نتايج شبیهسازی مح ان ،بهشركلی مثبرت برر
يملیا شرکت ا ر گ اشت :کاهش  35درصدی در کمیت يملیرا هرا؛ افرزايش  40درصردی در
کاربرد منابع مولد؛ کاهش  27درصدی در فضای مورد نیاز؛ انعطاف بیشتر کراربران پرس از يرك
آموزش پرشور و فعال؛ بهبود زمان واکنش در ظرف  16درصد و کراهش  28درصردی در هزينرة
واحد تولید .کانگ و همكاران ( )1998با هدف کراهش زمران سریكل در تعمیرگراه هواپیماهرا در
نیروی دريايی ،با بررسی پروسة تعمیر هواپیماها ،دو مردل شربیهسرازی جداگانره ،ارائره و ضرمن
طراحی مجدد پروسههای موجود ،پیشنهاد کردهاند که قطعههای ارزانقیمت بیشتری به سیسرتم
تزريق شود.
مكمالن و فريزر ( )1998در پژوهشی از روش شبیهسازیشده برای حل مسللة موازنه میران
هدفهای چندگانة خط مونتاژ با ايستگاههای کراری مروازی اسرتفاده کردنرد .در ايرن پرژوهش،
مح ان به دو هدف يملكردی هزينة کل و زمان مطلوب چرخره پرداختنرد .يافترههرای تح یرق
نشان میدهد که استفاده از روش شبیهسازیشده ،راه حلهای بهترری را بررای يملكررد زمرانی
چرخه ارائه میکند ،اما برای يملكرد هزينهای ،راه حلهای متوسطی را ارائه میدهد .اسپرينگفیلد
و همكاران ( )1999با هدف تحلیل يملیا مونتراژ الكترونیكری ترأمین قردر موشرك دوربررد
هلفاير ،با استفاده از شبیهسازی و طراحی مبتنی بر تجربهها پیشنهاد کردهاند که بايرد کرارگران
جديدی به سیستم ،اضافه و بعضی تجهیزا از اتاقهای تست کم شوند .لی و همكراران ()2000
با هدف بهینهسازی يك خط مونتاژ کمپرسور و برا اسرتفاده از شربیهسرازی و الگروريتم ژنتیرك
دريافتند که گلوگاه يمدهای در خط وجود ندارد و باالنس خط در حد مطلوب است ،ولی میتروان
با کمکردن سريت تعدادی از ماشینآال  ،به نرخ خروجی مورد انتظار دست يافت.
هاوسر ( )2002با هدف بهینهسازی و شبیهسازی يملیا خط تولیرد ،بره بررسری ،م ايسره و
تحلیل چیدمان جاری خط تولید شرکت تويوتا با سه چیدمان پرداخته و با استفاده از شبیهسرازی،
چیدمان مطلوب را ارائه کرده است .کیجاکیك ( )2002با هدف کاربرد ديدگاه شبیهسرازی بررای
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طراحی چیدمان يك خط مونتاژ اتوبو  ،به بررسی و بهینرهسرازی خرط پرداختره اسرت .وی برا
راهكار کلی تغییر چیدمان ،در مرحلة نخست ،خط مونتاژ جاری را شناسايی و تحلیرل کررده و برا
درنظرگرفتن مشكلهای موجود ،نظیر گلوگاهها و محصولهای نیمهساخته و کار در جريان ،سره
چیدمان جديد ارائه کرده که يكی از آنها بهينوان چیدمان مطلوب انتخاب شده است.
تانتیوانیچ و سوباسنا-نا-آيادتیا ( )2002پژوهشی را با هدف توسعة يك مدل شبیهسازی ،برای
شناسايی راهكارهای بهبود بهرهوری خط مونتاژ در کارخانة نیمهرسانای مست ر در صنعتهایتك
در آياتايا به انجام رساندند .پیشنهادهايی را که مح ان برای بهبود بهرهوری و زمان چرخة خرط
مونتاژ ارائه کردند ،يبارتند از :اضافهکردن يك ماشین DTF؛ اضافهکردن يك ماشین برجستهکار؛
افزودن يك ماشین شكلدهنده؛ کاهش زمان نصب و راهاندازی و کاهش زمان تعمیرر .گبرو و
همكاران ( )2004با استفاده از رويكرد شبیهسازی رويداد گسسته ،بره بهینرهسرازی محصرول در
خطوط مونتاژ تولیدهای الكترونیكی پرداختند و برای انجام تستها ،مدل را  40مرتبه اجرا کردنرد
تا از ارتباط و فواصل خوب ،اطمینان حاصل کنند .يافتهها نشان داد کره اسرتراتژی زمرانبنردی،
ضعیفترين يملكردها را داشته است؛ چرا که هیچ معیار بهینهای انتخراب نشرده اسرت .انتخراب
دومین استراتژی ،به ذخیرۀ  60درصد از زمان تولید منجر شد .دربارۀ استراتژی سوم ،ايرن نتیجره
حاصل نشد .همچنین مح ان نشان دادند که افزودن کاربران يا سرپرستان ،هیچ ا ر قابل درکری
بر يملكرد کلی خط تولید نداشته است.
پرسشهای پژوهش
با توجه به ادبیا و موارد فوق ،در پژوهش حاضر به اين سؤالها پاسخ داده خواهد شد:
 .1مدل شبیهسازیشدۀ خط مونتاژ شرکت ديزل سنگین ايران چیست
 .2ن اط قابل بهبود خط مونتاژ شرکت ديزل سنگین ايران کدام است
 .3چه سناريو يا سناريوهايی برای بهبود خط مونتاژ شرکت ديزل سنگین ايران وجود دارد
 .4کدام سناريو ،به بهبود بیشتر در خط مونتاژ شرکت ديزل سنگین ايران منجر خواهد شد
روششناسی تحقیق
جامعه و نمونه :جامعة آماری اين پژوهش برای انجام مطالعههای میدانی ،شامل تمامی کارکنران
فنی،کارشناسان ،مديران و خبرگانی خواهد بود که بتوانند در کار جمرعآوری دادههرای مررتبط برا
خط تولید شرکت همكاری کنند .با توجه به موضو پژوهش ،با  48نفر از کارشناسان و خبرگران
امر مصاحبه شد .اين افراد از نظر تحصیلی 35 ،درصد زير ديپلم و ديپلم 38 ،درصد فروق ديرپلم،
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 17درصد لیسانس و  10درصد فوق لیسانس و باالتر از آن ،از نظر تجربة کراری  19درصرد زيرر
پنج سال 35 ،درصد  10 -5سال 29 ،درصد  15 -10سال و  17درصد باالی  15سال ساب ة کار
داشتند و از نظر نو وظیفه 54 ،درصد کارگر فنی 15 ،درصد ناظر خط مونتاژ 13 ،درصرد پرسرنل
کنترل کیفیت 10 ،درصد پرسنل کنترل تولید و  8درصد پرسنل برنامهريز بودهاند.
دادهها و روش اجرا :ابزار جمعآوری دادهها در پژوهش حاضرر ،مراجعره بره اسرناد و مردارک،
مشاهده و مصاحبه بوده است .برای شرو کار ،ابتدا بره مشراهده و مطالعرة جانمرايی کارخانره و
مراحل کلی مونتاژ محصول پرداختیم .سپس با استفاده از ماژولهای موجود ،جانمايی موجرود در
نرمافزار را مدلسازی و اطاليا زمانهای صرفشده بررای انجرام هرکرار را در نررمافرزار وارد
کرديم .منبع اولیه برای جمعآوری اطاليا زمانبندی ،اسناد داخلی شرکت بروده اسرت .آنگراه،
مدل نهايی را آماده و اجرا و نتايج اجرای آن را با دادههای واقعی م ايسه کرديم ترا اشركالهرای
احتمالی ،شناسايی و مرتفع شوند .سپس ،صحت و ايتبار مدل را با اسرتفاده از تحلیرل واريرانس،
تعیین و درنهايت ،با کارکنان ،مديران و دستاندرکاران مرتبط با خط مونتاژ ،مصراحبه کررديم .در
پايان ،ايدهها و سناريوهای کلی برای بهبود خط جمعآوری در مدل ،ايمال و ا ر آنها بت شرد ترا
ن اط بهبود خط مونتاژ و ا ر آنها تعیین شود.
برای شناسايی گلوگاههای خط تولیرد در سیسرتمهرای تولیرد ،از روشهرای متعرددی ماننرد
 .1روش دورۀ فعال .2 ،روش ن طة تحول .3 ،روش پیكانمحور و  .4روش مبتنی بر شاخصهای
بسیار مهم استفاده میشود و تحلیل دادهها نیز با استفاده از نررمافزارهرايی از قبیرل WITNESS
انجام میشود .اصطالح «گلوگاه» بهمعنای تشريح ن طرة ترراکم در هرر سیسرتم از شربكههرای
کامپیوتری برای خط مونتاژ يك کارخانه است .شناسايی گلوگاههای خط مونتاژ يرا يرك سیسرتم
تولید ،فرصتی را فراهم میکند تا بهجای بهبود در همة بخشهای سیستم ،تنها از طريرق بهبرود
در يك فرايند آن ،جريران تولیرد را بهبرود بخشریم (لپروريس و کرالرووا .)2010 ،يكری ديگرر از
نرمافزارهای شبیهسازی ،نرمافزار  ARENAاست که بیش از دو دهه است که در سطح جهانی در
شبیهسازی پیشتاز شده است .اين نرمافزار ،تعامل با سراير ابزارهرای رايانرهای ،از قبیرل ويرژوال
بیسیك ،اکسل و ...را م دور میسازد؛ بسیار همبسته با محریط وينردوز و قابرل اتصرال برا سراير
برنامههای اين محیط است .با استفاده از نرمافزار  ARENAمیتوان سطح پیچیدگی را با استفاده
از «ويژگیهای اساسی» يا ويژگیهايی که بسیار خاصند ،انتخاب کرد .اين نرمافزار حتری امكران
ايجاد ابزارهای سفارشی در برنامه را نیز دارد (گبو و همكراران)2004 ،؛ بنرابراين ،در پرژوهش
حاضر ،برای تحلیل دادهها ،از نرمافزارهای  ARENAو  SPSSاستفاده شده است.
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چیدمان خط و جریان مواد
خط مونتاژ شرکت دسا از نو سفارشی است .سفارشیبودن سبب میشود تا برای هر نو موترور،
در نحوۀ مونتاژ تغییرهايی بهوجود آيد .اين امر خود مسرتلزم داشرتن خطروط مونتراژی متعرددی
میشود ،ولی بهطور کلی پروسة مونتاژ انوا موتورها ،ايم از دور براال ،دور متوسرط و دور پرايین،
ت ريباً مشابه هم است و تفاو يمده ،به چگونگی نصب قطعههای موترور بسرتگی دارد کره بره
صور های مختلف ،مونتاژ يا به اصطالح سوار میشوند .با توجه به موارد فوق و با بررسریهرای
انجامشده ،خط مونتاژ شرکت ديزل سنگین ايران 7 ،کارگراه 37 ،ايسرتگاه و  126مرورد يملیرا
داشته است .البته تعداد يملیا خط مونتاژ 124 ،مورد است ،اما دو يملیا ديگر هم وجود دارنرد
که بهصور تكيملیاتی و جداگانه ،بعد از اتمام مونتاژ صور میگیرند که يبارتنرد از :کارهرای
تكمیلی قبل از بستهبندی و بستهبندی نهايی .بعد از اينكه شناسايی اجزا و فعالیتهای خط مونتاژ
به پايان رسید ،چگونگی جريان مواد و مراحل مونتاژ و کار خط ،بهدقت بررسی شد که در نتیجرة
اين کار ،چگونگی جريان مواد در خط مونتاژ شناسايی شد .برای سرادهسرازی نمرايش ،چگرونگی
جريان مواد به سه قسمت ت سیم شده است:
 .1مرحلة اول ،آمادهسازی :اين مرحله ،فاز اولیة کار است .بعد از بازگشايی اولیه و انجام چنرد
يملیا بر آن ،در آخر اين مرحله ،بدنه از فیكسچر باز میشود و به کارگاه اصلی (کارگاه
مونتاژ اصلی  )1منت ل میشود تا میل بادامك ،روی بدنه مونتاژ شود.

شكل  .1مرحلة اول جریان مواد

 .2مرحلة دوم ،مونتاژ و پیشمونتاژ :در اين مرحله ،قسمت يمدهای از مراحرل پریشمونتراژ و
مونتاژ اتفاق میافتد .در قسمت آخر اين مرحله ،مونتاژ گراورنر در ايسرتگاه سروم کارگراه
مونتاژ اصلی  2رخ میدهد.

648

صن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت عتی

 ،دورة  ،6شمارة  ،4زمستان 1393

شكل  .2مرحلة دوم جریان مواد

 .3مرحلة سوم ،مونتاژ نهايی و تست :در اين مرحله ،کار مونتاژ به پايان میرسد و تست انجام
میگیرد .درنهايت هم محصول نهايی بستهبندی میشود .پس از بستهبندی ممكن اسرت
کاال به انبار انت ال يابد يا اينكه بهطور مست یم برای سفارشدهنده ارسال شود.

شكل  .3مرحلة سوم جریان مواد
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محصول مورد بررسی
اگرچه مراحل تولید موتورهای مختلف در بیش از  85درصد مواقع شبیه به هم است ،اما برهطرور
خاص ،اين پژوهش به دو دلیل ،بر موتور  16سیلندر سری روستون -کره در اصرطالح فنری بره
آن 16 RK 215گفته میشود ،متمرکز شده است:
 .1بیشتر دادهها ازجمله دادههای زمانسنجی در مورد موتور روستون ،در واحد تولیرد موجرود
است.
 .2سری روستون بیشتر از هر مدل ديگری در کارخانه تولید شده است .بديهی است با توجره
به شباهتهای بسیار زياد مراحل ساخت موتورهای مختلف ،نتايج اين پژوهش ،بهراحتری
در مورد موتورهای ديگر قابل استفاده است.

شكل  .4نمایی از موتور روستون ،سری .16 RK 215

یافتههای پژوهش
مدل شبیهسازیشدة خط مونتاژ شرکت دسا چیست؟

بعد از ورود دادههای بهدستآمده از خط و ايجاد ارتباط بین مراژولهرا ،شركل زيرر در نررمافرزار
بهدست آمده است.
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شكل  .5مدل ایجادشده در نرمافزار

پس از آمادهشدن مدل ،بره تعیرین ايتبرار آن برهينروان آخررين مرحلرة تشركیل و تكمیرل
شبیهسازی اقدام شد .روشهای مختلفی برای اين کار وجود دارد کره تحلیرل واريرانس ،يكری از
معمولترين آنهاست (آزاده و همكاران .)8 :1379 ،بدينمنظور ،اطاليا مربوط به حداکثر زمران
صرفشده بررای تولیرد يرك موترور در سیسرتم واقعری ،براسرا مسرتندا موجرود در بخرش
برنامهريزی شرکت ،به تعداد  8بار متوالی در سیستم ،در جدول زير آمدهاند.

ردیف
زمان
سیكل

جدول  .1توليد یک موتور به تعداد  8بار در سيستم واقعی -واحد ساعت
7
6
5
4
3
2
1
42/9841

41/9237

43/0492

43/2212

43/8812

43/8951

43/1523

8
43/5895

حال بايد حداکثر زمان صرفشده برای تولید تعداد خاصی موتور ،با استفاده از نرمافرزار تهیره
شود .برای تعیین دفعههای تكرار در مدل ،قايدۀ خاصی وجرود نردارد .برا ايرنحرال ،بررای ايرن
پژوهش ،از سهبرابر تعداد واقعی ،يعنی  25استفاده شده است .برای سنجش معتبربودن اين يردد،
از آزمون  ANOVAدر نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .چنانچه نتیجة آزمون ،بیانگر نبود ايتبار
باشد ،اين م دار ،افزايش میيابد و آزمون با م دار جديد انجام میشود .اين رويه تا بهدستآمردن
م دار معتبر ادامه پیدا میکند .برای استفاده از اين آزمون ،مدل به تعداد  25مرتبه اجررا شرد 1.برا

 .1پروژۀ ايجادشده برای اين رانش DESA-arena-REAL-1_25 ،نام دارد.
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استناد به اين خروجیها ،حداکثر زمان صرفشده برای  25بار تولیرد يرك موترور ،برا اسرتفاده از
شبیهسازی ،بهطور خالصه در جدول پايین ذکر شده است.
جدول  .2نتيجة رانش مدل برای توليد یک موتور به تعداد  25بار -واحد ساعت

زمان سيكل

دفعه

زمان سيكل

دفعه

زمان سيكل

دفعه

43/5925
44/3761
43/3803
42/8883
44/1339

21
22
23
24
25

41/3153
45/5692
42/7308
44/4144
42/6058
41/7158
43/4744
43/2150
42/6217
41/8647

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

43/3383
43/6578
41/3747
42/0978
42/0686
42/6083
43/7081
43/1869
43/6867
41/0128

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زمانهای به دست آمده از اجرا ،به پنج گروه پنجتايی ت سیم شدند .درواقع ،يلت انتخاب يردد
برا بره مررز
 5اين بوده است که در شرايط واقعی ،زمان تولید يك موتور بعد از پنج بار تكرار ،ت ري ً
اشبا میرسد و میانگین زمانی يكسانی را نشان میدهد .سپس فرضیهها بهصرور زيرر تعیرین
شدند:
 : H0میانگینهای اين  5گروه با هم برابرند.

H0: µ1= µ2= µ3= µ4= µ5

 : H1حداقل دو میانگین ،نابرابرند.

H1: ≈ µx≠ µy

بعد از واردکردن دادهها در نرمافزار  SPSSو بررسی خروجی ،يدد ستون  -Sigکره نمايرانگر
سطح معنیداربودن تحلیل واريانس است -برابر با  0/4است .با توجره بره اينكره ايرن میرزان ،از
م دار پیشفرض برای سطح آزمون ( )0/5بیشتر است H0 ،پ يرفته میشود؛ بنرابراين 25 ،نمونره
معتبر است .با فراهمشدن اين اطاليا  ،به بررسی وجود يا نبود اختالف معنریدار میران مردل و
سیستم واقعی ،با سطح اطمینان  95درصد پرداخته میشود .برای حل اين مسرأله ،تعرداد نمونره،
میانگین و واريانس دو نمونة ذکرشده الزم است.
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جدول  .3اطالعات آماری نمونة واقعی و شبيهساز
تعداد

ميانگين

واریانس

سیستم واقعی ()1

8

43/09

0/33

مدل ()2

26

42/98

1/19

در اين مرحله بايد به تعیین اين امر پرداخت که آيا دو جامعه ،واريانس برابر دارند يا خیر برراين-
اسا  ،فرضیهها بهصور زير تعیین شدند:
 : H0واريانس دو جامعه ،با هم برابر است.

H0: δR = δM

 : H1واريانس جامعة واقعی ،بزر تر از جامعة مدل است.

H1: δR > δM

آمارۀ  Fبرابر با  F = 1/19  0/33 = 3/6شده است.

با يافتن م دار بحرانی  Fدر جردول اسرتاندارد  Fبررای =  0/05و برا  8-1و  25-1درجرة
آزادی ،م ادير زير بهدست میآيد F :محاسبهشده =  F ،3/6جدول =  .3/41چون  Fمحاسبهشده
از  Fجدول بزر تر است H0 ،يعنی برابری واريانس دو جامعه ،با هم رد میشود؛ بنابراين ،بايد از
آزمون  tموزون استفاده شود (شانون.)1371 ،
0 / 11 43 / 09 - 42 / 98
=
= 0/34
0 / 32
0 / 05  0 / 05

= tمحاسبهشده

0 / 04  2 / 36  0 / 05  2 / 06 0 / 2
=
= 2/22
0 / 09
0 / 04  0 / 05
چون  tمحاسبهشده کمتر از  tبحرانی است H0 ،مبنری برر برابرری میرانگینهرای دو نمونرة

= tبحرانی

پ يرفتهشده است؛ بنابراين ،با  95درصد اطمینران مریتروان اديرا کررد کره نترايج شربیهسرازی
کامپیوتری ،با سیستم واقعی مونتاژ يكسان است؛ بنابراين ،اکنون میتروان اديرا کررد کره مردل
شبیهسازی ،مدلی معتبر و نتايج آن با سیستم واقعی ،يكسان است .برايناسا میتروان شررايط
آزمايش را تغییر داد و خروجیهای مدل را بررسی کرد .از اين مرحله به بعد ،فرض بر ايرن اسرت
که خروجیهای شبیهسازی ،خروجیهای سیستم واقعی بهازای شررايط جديرد آزمرايش هسرتند.
اکنون میتوان به بررسی و ايمال نظر افراد در نرمافزار پرداخت.
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نقاط بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران کدام است؟
برای شناسايی ن اط قابل بهبود خط مونتاژ ،با کارکنان خط مصاحبه شد .استدالل مح ران ايرن
است که افراد دستاندرکار و در ارتباط با خط مونتاژ ،بهتر از هرکس ديگری به ن اط ضعف و يرا
قابلیت بهبود خط واقفند .مصاحبه با کارکنان دربارۀ خط مونتاژ ،بیانگر اين موضو بود که افزايش
سريت خروجی ،يكی از نكا شايان توجه آنهاست .بههمینسبب ،ت ريًبا تمامی افراد ،برای بهبود
خط و افزايش سريت خروجی ،باالنس خط و رفع گلوگاههرای يمرده ،ازجملره کارگراه تسرت را
پیشنهاد کردند .در اين قسمت ،برای فهم اينكه چرا توجه بیشتری به کارگاه تسرت شرده اسرت،
نتايج رانش مدل برای تولید سه موتور بررسی شد .زمان بین ورود هر سری از قطعهها ،براسرا
استاندارد شرکت 30 ،دقی ه در نظر گرفته شده است.
جدول  .4گزارش سيكل زمانی توليد سه موتور

همانطور که مشاهده میشود ،حداکثر زمان صررفشرده بررای تولیرد سره دسرتگاه موترور،
 76/5150سايت است .اکنون وضعیت صف بررسی میشود.
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از  76/5150سايت ،بیش از  28سايت در اتاق تست صرف شده است .شكل زير اين واقعیت
را بهتر نشان میدهد.

شكل  .6وضعيت صف سيستم موجود

قسمت يمودی نمودار فوق ،نشانگر زمان صرفشده و قسمت اف ی ،نشاندهندۀ ايستگاههای
کاری است .هريك از ايستگاهها ،با رنگ خاصی نمايش داده شدهاند .نمودار باال گويای آن اسرت
که ن اط بهبود خط مونتاژ شرکت دسا ،به قرار زيرند .1 :اتراق تسرت (رنرگ قرمرز)؛  .2ايسرتگاه
پیشمونتاژ شیر قطع هوا (رنگ سفید)؛  .3ايستگاه پیشمونتاژ پمپ روغن اصلی (آبی کمرنرگ) و
 .4ايستگاه پیشمونتاژ لولههای روغن سوپاپ (آبی پررنگ) .همانطرور کره برهوضروح مشراهده
میشود ،باالترين سلول در نمودار باال به رنگ قرمز و مربوط به اتاق تست است.
در مصاحبههای صور گرفته ،بیشترين تأکید بر ايستگاه تست بود ،اما نمودار گويای آن است
که صفهای ديگری نیز در سیستم وجود دارند .با اينحال ،بیشترين زمان ،مربروط بره ايسرتگاه
تست ( 28/1772سايت) است که نسبت به ايستگاه پیشمونتاژ شیر قطع هروا ،بریش از  4برابرر
زمان ،در آن صرف میشود .با توجه به اينكه از  48فرد مصاحبهشونده 46 ،نفر ن طة بهبرود خرط
مونتاژ را اتاق تست ايالم کردند و با توجه به ن ش بسیار زياد ايرن قسرمت برر کراهش سرريت
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خروجی ،بیش از هر يامل ديگر ،ن طة بهبود خط مونتاژ شرکت ديزل سنگین ،اتاق تست درنظرر
گرفته شده است.
چه سناریوهایی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دسا وجود دارد؟
با توجه به زمان زيادی که قطعهها در ايستگاه تست سپری میکنند ،بايرد بره رفرع ايرن مشركل
پرداخت .بازديد از اتاق تست ،نشاندهندۀ اين موضو بوده است که در قسمت يمدهای از زمران،
موتور در اين ايستگاه زير فشارهای گوناگون قرار میگیرد .درواقرع ،در ايرن ايسرتگاه ،موترور در
حالت شبیهسازیشدهای از محیط واقعی قرار میگیرد .سناريوهای مختلفی برای بهبود شرايط در
اتاق تست پیشنهاد شرد؛ ازجملره .1 :تعرويض بعضری قطعرههرا؛  .2حر ف بعضری از تسرتهرا؛
 .3افزايش نیروها در اتاق تست و  .4تعويض کامل تجهیزا اتاق تست.
بررسیها نشان میدهد هیچيرك از مروارد فروق برهانردازۀ مرورد چهرارم ،در کراهش زمران
صرفشده در اين ايستگاه ن ش ندارد؛ بهطوریکه بنا بر برآورد کارشناسان ،دسرتگاههرای جديرد،
زمان تست را تا نیمه کاهش میدهند؛ بنابراين ،اين راه حل ،به ينوان راه حل برتر انتخراب شرده
است.
جدول  .6تفاوت فناوری موجود و جدید
بيشترین زمان

زمان محتمل

کمترین زمان

توضيحات

1125

966/1

830

فناوری موجود

562/5

483/05

415

فناوری جديد

کدام سناریو به بهبود بیشتر در خط مونتاژ شرکت دسا منجر خواهد شد؟
همانطور که اشاره شد ،تنها يك سناريو «شايان پیگیری و مطلوب» برای بهبود در برزر تررين
گلوگاه خط مونتاژ ،يعنی اتاق تست وجود دارد« :استفاده از فناوری جديد با قابلیت کراهش زمران
کار ايستگاه تا نیمه».
برای تست میزان تغییرهای ايجادشده ،بايد زمانهای جديد را در ماژول بخرش و در قسرمت
ايستگاههای تست وارد کرد .پس از ايجاد اين تغییر ،مدل بايد دوباره اجرا شرود ترا بتروان نتیجرة
تغییرها را بررسی کرد .همانطور که انتظار میرود زمان مربوط به تولید اين سه دستگاه و زمران
صف سپریشده در کارگاه تست کاهش میيابد.
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جدول  .7گزارش تغيير در زمان توليد

مشاهده میشود که زمان تولید سه دستگاه موتور ،از  76/5150بره  51/1994کراهش يافتره
است .يعنی زمان صرفشده برای تولید 33 ،درصد کاهش يافته است و اين بره معنرای افرزايش
سريت خروجی است.
جدول  .8گزارش تغيير در زمان صف

همچنین زمان صرفشده در صف ايستگاه تست ،از  28/1772به  10/6450رسیده است .به بیان
ديگر ،زمان صف ايستگاه تست 62 ،درصد کاهش میيابد.
جدول  .9گزارش بهبود
توضيحات

زمان صرفشده برای توليد

زمان صرفشده در ایستگاه تست

فناوری موجود

76/5150

28/1772

فناوری جديد

51/1994

10/6450

درصد کاهش

33

62
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شكل  .7وضعيت صف سيستم پيشنهادی

مشاهده میشود که بعد از بهکارگیری اتاق تست جديد ،زمرانهرای صررفشرده برهصرور
متوازنتری توزيع شدهاند و ديگر چیزی بهينوان گلوگاه يمده در خط وجود ندارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

درواقع ،هدف از اجرای تح یق حاضر ،بررسی امكان بهبود خط مونتاژ شرکت ديزل سنگین ايران
(دسا) با اسرتفاده از روش شربیهسرازی بروده اسرت .در ايرن پرژوهش ،بررای تحلیرل دادههرای
جمعآوریشده ،از نرمافزارهای  ARENAو  SPPSاستفاده شده است .نتايج آزمون ،بهوسیلة مدل
شبیهسازی نشان داد که اگر چنین سیستمی در خط مونتاژ پیادهسازی شود ،زمان سیكل سیوسه
درصد بهبود میيابد و زمان صف در ايستگاه تست ،شصتودو درصد کاهش پیدا میکند.
م ايسة يافتههای اين پژوهش با پژوهش هاوسر ( )2002نشران مریدهرد کره پررداختن بره
مبحث بهبود ،وجه تشابه اين دو است ،اما مبحث کاری و نتیجرة پیشرنهادی آنهرا برا هرم فررق
میکند .هاوسر از ابتدا به ارائة چیدمان جديد يالقه داشته است و در پايان هم ،يك چیدمان را از
میان سه چیدمان مورد بررسی ارائه میکند ،اما در اين پژوهش ،بر تغییر در يكی از قسرمتهرای
پروسة کاری که زمانبر بوده ،تأکید شده است.
م ايسة يافتههای اين پژوهش با تح یق ويلیامز وگیور ( )1997نشان مریدهرد کره هرردو
بهدنبال بهبود بودهاند .در پژوهش اين مح ان ،برای بهبود ،پروسة کاری جديدی پیشنهاد شرد و
درواقع ،با استفاده از شبیهسازی ،يك پروسة کاری قبل از پیادهسازی تست شد .تطبیق يافتههای
اين پژوهش با تح یق شیدی ،اسپیك و آرمسترانگ ( )1997نشان میدهد که پژوهش اين افراد،
تا حدی شبیه به تح یق ويلیامز و گیور است؛ چرا که در اين تح یق نیز يك ايدۀ جديرد يعنری
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يك سلول کاری ،قبل از پیادهسازی ،ارزيابی شد .همچنین اين تح یق نیز مانند پرژوهش حاضرر
به کاهش سیكل کاری توجه نشان داده است.
م ايسة يافتههای پژوهش حاضر با تح یق مكمرالن و فريرزر ( )1998نشران مریدهرد کره
پژوهش آنها به اين تح یق ،بسیار شباهت دارد و در هردوی آنها ،از روش شبیهسازی بررای حرل
مسللة موازنة خط مونتاژ و ايستگاههای کاری استفاده شده است .در هر دو تح یق ،مح ران بره
هدف زمان مطلوب چرخه پرداختند .يافتههرای پرژوهش نشران مریدهرد کره اسرتفاده از روش
شبیهسازی ،راه حلهای بهتری را برای يملكرد زمانی ارائه میکند.
م ايسة يافتههای اين پژوهش با تح یق کانگ و همكاران ( )1998نشان میدهد کره در هرر
دو اين پژوهشها به کاهش زمان سیكل توجه شده اسرت .در پرژوهش حاضرر ،يكری از اجرزای
سیستم برای نیل به اين هدف تغییر پیدا کرده است ،اما در تح یق ايرن افرراد ،دردسرتر برودن
مواد اولیه و کاهش جابهجايیهای زائد ،بهينوان راه حل پیشنهاد شده است.
م ايسة يافتههای اين تح یق با پژوهشهرای مرارتین و دیکراروالیو ( )2006و فانتینوپیترا و
وانگ ( )2010نشان میدهد که در همة اين موارد ،از روش شربیهسرازی اسرتفاده شرده اسرت و
مدلهای ارائهشده تأيید شدهاند .نتیجة پژوهش مارتین و دیکاروالیو ( )2006بیانگر کاهش زمان
بود که با تح یق حاضر همخوانی دارد .فانتینوپیتا و وانگ ( )2010نیرز بررای بهبرود خرط تولیرد
پیشنهاد میکنند که تغییرهايی ضروری در ماشینآال و در توزيرع منرابع ايجراد شرود کره ايرن
پیشنهادها در پژوهش حاضر نیز ارائه شدند .همچنین م ايسة نتايج اين تح یق با کار اسپرينگفیلد
و همكاران ( )1999نشان میدهد که در هردو ،با استفاده از نرمافزار  ARENAبه تحلیل و بهبود
يملكرد پرداخته شده است .همچنین در هر دو تح یق ،از نظر افراد دسرتانردرکار اسرتفاده شرده
است .م ايسة يافتههای اين پژوهش با تح یق لی و همكاران ( )2000نشان میدهد که در هردو،
به تحلیل ن اط بهبود توجه شده است .در پژوهش اين افراد ،ن طة بهبودی يافت نشده و جالبترر
آنکه میتوان با کاهش سريت تعدادی از ماشینآال  ،به نرخ خروجی مورد انتظار دست يافرت،
اما در اين پژوهش ،ن طة بهبود يافت شده است و بررسی با مدل ،بیرانگر بهبرود در گلوگراههرا و
کاهش زمان سیكل است.
م ايسة يافتههای اين پژوهش با تح یق کیجاکیك ( )2002نشان میدهد که در هردو ايرن
پژوهشها ،به بررسی و مدلسازی خط مونتاژ پرداخته شده است .اگرچه همانند اين تح یرق ،بره
مشكل گلوگاه اشاره شده ،اما برای رفع اين مشكل ،استفاده از چیدمان جديد پیشنهاد شده اسرت.
م ايسة يافتههای اين پژوهش با تح یق آزاده و همكاران ( )1379نشان میدهد که هدف هرردو،
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شبیهسازی و بهینهسازی يك خط مونتاژ بوده است .همچنین ،در هرردوی ايرن پرژوهشهرا ،بره
کاهش گلوگاهها توجه شده است .در اين پژوهش ،از زبان  SLAMاستفاده شده است.
باالنس خط ،از موضو های مرورد توجره در هرر سیسرتم مونتراژی اسرت و از ايرنرو ،طری
دهههای اخیر ،مطالعههای گستردهای روی آن صور گرفته است .از وظايف تحلیلگر آن است تا
با تحلیل سیستم ،راه حلهايی برای کاهش اتالف زمان در گلوگاههای کاری ارائره دهرد .نترايج
تح یق نشان داد که توجه افراد دستاندرکار به اتاق تست بیدلیل نبوده است و زمان زيرادی در
سیستم صف اين ايستگاه صرف میشود .نتايج کمی و کیفی تح یق که در فصل قبل ذکر شرده،
نشان میدهد که تأ یر استفاده از يك اتاق تست جديد ،چشمگیر است و بنرابراين ،اضرافهکرردن
يك اتاق تست جديد توصیه میشود .يالوهبراين ،با توجه به نترايج برال وۀ شربیهسرازی توصریه
میشود حداقل يك تحلیلگر سیستم با قدر مردلسرازی و شربیهسرازی در واحردهای تحلیرل
شرکتها بهکار گرفته شود .همچنین تحلیل مبتنی بر شبیهسازی ،بهصور دورهای صور گیرد
تا بدينوسیله ،همیشه درکی بهروز از سیستم ،بهصور مدل مجازی وجود داشته باشد تا بتوان با
حداکثر سريت به پیشبینی شرايط جديد دست زد .سرانجام ،پیشنهاد مریشرود ترا برا برگرزاری
همايشها و کارگاههای آموزشی و تمرينی ،زمینة آشنايی هرچه بیشتر مرديران و تحلیلگرران برا
مفهوم شبیهسازی و پتانسیلهای کاربردی باالی آن فراهم شود.
در هنگام مطالعة خط مونتاژ ،يالوه بر مورد فوق ،نكتههای مهم ديگری هم بودند کره ترأ یر
بسیار زيادی بر سريت خرو محصول نهايی داشتند و توجه مح ان را به خود جلرب کردنرد .در
اينجا به سه مورد از آنها اشاره میشود:
 .1برنامهريزی مناسب برای نیروی انسانی :کارگرانی که در خطوط مونتاژ مشرغولبرهکارنرد،
اغلب سطحی مطلوب از دانش فنی را دارند .اين موضو  ،در مورد خطوط مونتاژ سفارشی
به نحو بهتری نمود میيابد؛ چرا که بهيلت ماهیت خط و منابع موجود که بايد جوابگوی
تولید چند نو محصول باشند ،کارگران نیز بايد دانش فنی باالتری داشته باشند .با توجره
به اين موضو  ،با اندکی آموزش به کارکنان و همچنین برنامهريزی و زمانبندی مناسب
برای کارها میتوان تا حد مطلوبی جلوی گلوگاههرای موجرود و گلوگراههرای ناخواسرتة
احتمالی را گرفت.
 .2برنامهريزی مناسبتر سیستم تأمین مواد :در سیستمهای پیچیده نظیر خط مونتاژ سفارشی
که با مشكلهای خاص خود مواجه است ،بايد يوامل قابل کنترل را با دقت زيرادی زيرر
نظر داشت تا بدينوسیله از فشار اضافی به خط کاسته شود .با توجه بره اينكره گراهی در
سیستمهای سفارشی ،تأمین تعدادی از قطعهها به يهدۀ سفارشدهنده است ،اين امكران
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بهوجود میآيد تا بهيلت تأمیننشدن مواد اولیه به دست مشتری ،يملیا مونتاژ در خرط
متوقف شود يا اينكه تا مرحلهای خاص میتوانند کار انجام دهند و سپس کرار را متوقرف
میکنند و بدينترتیب ،کاالی نیمهساخته در خط انباشته میشرود .چرون هردف و معیرار
اولیه ،بهدستآوردن زمان مونتاژ يك دستگاه موتور روستون بوده است ،از مدلسازی اين
يامل و يوامل مشابه به ينوان يك استثنا در مدل خودداری شد ،اما برنامهريرزی در ايرن
قسمت ،ياملی مهم در کارکرد منظم و پیوستة خط است.
 .3حر ف جاب رهجررايیهررای اضررافی :محصررول تولیدشررده در خررط ،بس ریار سررنگین اسررت و
جابهجايیهای مكرر آن ،تأ یر بسیاری بر افزايش زمان تولید محصول دارد .با کمی تغییر
در مراحل انجام کار میتوان جابهجايیها را کاهش داد؛ بهينوان مثال ،بهجرای برازکردن
بدنة موتور در کارگاه مونتاژ اصلی  1و سپس حمل آن به قسمت شستوشو ،میتوان آن
را از ابتدا در قسمت شستوشو باز کرد .بههرحال ،بهتر است تالش شرود ترا زمرانهرای
جابهجايی ،بهينوان زمانهايی که ارزش افزودۀ خاصی برای خط مونتاژ ندارند ،به حداقل
کاهش پیدا کنند.
موارد زير بهينوان پیشنهادهايی برای پژوهشهای آينده معرفی میشوند:
 .1شبیهسازی و طراحی خط بهینه برای موتورهرای ديگرر؛  .2شربیهسرازی و طراحری مردل
زنجیرۀ يرضة بهینه ،براسا منابع ورودی به کارخانة دسا و خروجی از آن.
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