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(دریافت 25/05/55پذیرش)28/4/4:

چكيده:
استفاده از روش تئوری محدودیتها در سيستم توليدی ،یکي از روشهای موثرجهت افزای
توليد و در نتيجه افزای

خروجي خط

بهرهوری كل سيستم ميباشد .در این روش بيان ميشود كه محدودیت در هرسيستم یا

فرآیند ،تعيينكنندهی حداكثر بازده یا عملکرد بوده و مي بایست شناسایي و در جهت افزای

كارایي و بازدهي

سيستم مدیریت شود .درام–بافر–روپ،روشي جهت اجرای تئوری محدودیتها در خط توليد ميباشد .در این
تحقيق با انجام مطالعهی موردی بر روی یک خط توليد قطعات خودرویي،ابتدا با استفاده از رویکرد شبيه

سازی به پياده سازی سيستم دی–بي–آر و مقایسه آن با سيستم عادی خط توليد پرداخته شده و سپس به بررسي
تاثير ت يير مکان گلوگاه بر روی چهار شاخص كليدی زمان انتظار،كار درجریان ساخت ،توان عملياتي و زمان
تحویل در هردو سيستم پرداخته شده است .نتابج تحقيق حاكي از معيفتر شدن ميزان شاخص ها با دور شدن

گلوگاه از مبدا و كمتر بودن شيب این ت يير در سيستم دی بي آر نسبت به سيستم عادی مي باشد.
واژگان كليدي:

سيستم درام -بافر-روپ،گلوگاه ،كار در جریان ساخت ،زمان انتظار ،توان عملياتي ،زمان تحویل
 -0اكبر عالم تبریز ،عضو هيئت علمي دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهيد بهشتي
a-tabriz@sbu.ac.ir
 - 5مصطفي زندیه ،عضو هيئت علمي دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهيد بهشتي
m_zandieh@sbu.ac.ir
 -8ایمان دوست محمدی  ،کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه شهيد بهشتی( ،نویسنده مسئول ،عهده دار مکاتيات)

doostmohamadi.iman@gmail.com
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مقدمه:
حركت رو به گسترش صنایع مختلف به سمت رقابتي شدن ،باعث رویآوری شركتها به
حذف هرگونه اتالف و افزای
جهت افزای

بهرهوری سيستم گردیده است .یکي از روشهای موثر،

نرخ خروجي سيستم توليدی و در نتيجه افزای

بهرهوری كل سيستم ،استفاده

از روش نظریهی محدودیتها در سيستم توليدی است .تئوری محدودیتها بر روی
محدودیتهای سيستم ،ارتقای آنها مطابق اهداف سازماني و مفاهيم آن در سایر بخ های
سيستم تمركز دارد(Schragenhiem& Ronen,0221) .
تئوری محدودیتها بر این اصل استوار است كه هر سيستم یا فرآیند ازمجموعه اجزایي
مرتبط تشکيل شده كه از ميان این اجزا حداقل یک جزء دارای توان كمتری نسبت به بقيه
است .این جزء تعيينكننده حداكثر بازده یا عملکرد سيستم است .این فعاليت كليدی تحت
عنوان « گلوگاه» شناخته ميشود.
برای مثال در یک خط توليد ،ایستگاهي كه كمترین نرخ توليد و بيشترین زمان پردازش
محصول را دارد ،گلوگاه سيستم ميباشد (llBB .5116) .در تئوری محدودیتها هدف

شناسایي این محدودیت كليدی و مدیریت آن در جهت افزای

كارایي و بازدهي سيستم

است .روش درام -بافر -روپ یک روش برنامهریزی توليد بر پایهی تئوری محدودیتها ميباشد
كه در سال  0231معرفي گردید .استفاده از متدولوژی درام -بافر -روپ كه به اختصار دی بي آر
ناميده ميشود ،ميتواند باعث كاه

كار در جریان ساخت و بهبود بهرهوری عمومي عمليات

توليدی گردد.
در متدولوژی دی بي آر برای دستيابي به حداكثر جریان سيستم ،ورود سفارشهای كاری
به سيستم توليد باید بر اساس نرخ توليد كنوني ایستگاهي كه دارای پایينترین قابليت توليدی
در فرآیند است ،زمانبندی گردد .در این متدولوژی از این ایستگاه با نام درام یاد ميشود.
روپ یک ابزار ارتباطي ميان درام و نقطهی آزادسازی مواد ميباشد و تضمين مينماید كه
مواد خام با نرخي سریعتر از ظرفيت درام وارد فرآیند توليد نميشود .برای جلوگيری از بيکار
شدن درام جهت انجام كار بهرهور ،یک بافر زماني ایجاد ميگردد تا تضمين نماید كه كار در
جریان ساخت در زمان مناسب وارد درام ميشود(Shragenhiem& Dettmer,2000) .
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هدف اصلي این تحقيق ،مقایسهی دو سيستم درام -بافر -روپ و سيستم توليدی معمولي
و بررسي تاثير مکان فيزیکي گلوگاه بر شاخصهای عملکردی دو سيستم ميباشد و اهداف
فرعي تحقيق عبارتند از تعيين اندازهی بافر مناسب ،جهت اجرای مدل دی بي آر در سيستم،
اندازهگيری شاخصهای توان عملياتي ،كار در جریان ساخت ،زمان انتظار و زمان تحویل در
سيستم فعلي ،اندازه گيری شاخصهای ذكر شده در روش درام -بافر – روپ و بررسي تاثير

ت يير مکان گلوگاه بر شاخصهای ذكر شده در باال ميباشد.

سؤاالت اين پژوهش به شرح زير ميباشد:
 -0اجرای نظریهی محدودیتها و روش دی بي آر چه تاثيری بر شاخصهای عملکردی
سيستم توليدی در مقایسه با ومعيت فعلي سيستم خواهد داشت؟
 -5تاثير ت يير مکان گلوگاه بر شاخصهای عملکردی سيستم توليدی در حالت عادی
چگونه است؟
 -8ت يير مکان گلوگاه پس از به كارگيری روش نظریهی محدودیتها چه تاثيری بر
شاخصهای عملکردی سيستم خواهد داشت؟

ادبيات تحقيق
تئوري محدوديتها و روش درام – بافر  -روپ
تئوری محدودیتها بر این اصل استوار است كه هر سيستم یا فرآیند از مجموعه اجزایي مرتبط
تشکيل شده كه از ميان این اجزا حداقل یک جزء دارای توان كمتری نسبت به بقيه است .این
جزء تعيين كنندهی حداكثر بازده یا عملکرد سيستم است .این فعاليت كليدی تحت عنوان
” گلوگاه“ شناخته ميشود .برای مثال در یک خط توليد ،ایستگاهي كه كمترین نرخ توليد و
بيشترین زمان پردازش محصول را دارد ،گلوگاه سيستم ميباشد .در تئوری محدودیتها هدف
شناسایي این محدودیت كليدی و مدیریت آن در جهت افزای

كارایي و بازدهي سيستم است.

نظریهی محدودیتها برای نخستين بار در سال  0234توسط الي گلدرات (فيزیکدان)
ارائه گردید .او این نظریه را در كتابي با نام « هدف» معرفي نمود .این كتاب ،داستان فردی را
بيان ميكند كه مدیریت كارخانهای را بر عهده دارد كه در آن امور مطابق برنامه نبوده و در

01

مطالعات مدیریت صنعتی ،سال دوازدهم ،شماره  ،33زمستان 33

قالب این داستان ،او چگونگي استفاده از این شيوهی جدید جهت حل مشکالت واحد صنعتي
را توميح ميدهد.
فرهنگ «اپيکس» نظریهی محدودیتها را به این صورت تبيين ميكند:
« یک فلسفه مدیریتي كه توسط گلدرات ارائه شده و ميتوان آن را در سه زمينه جداگانه اما
مرتبط به هم تقسيم كرد :پشتيباني ،اندازه گيری عملکرد و تفکر منطقي»
یکي از مهمترین كاربردهای نظریهی محدودیتها در سيستمها توليدی ميباشد كه در
این رابطه ،روش درام -بافر -روپ (به اختصار :دی بي آر) توسط گلدرات معرفي شده است.
شراگنهيم و رونن ( )Shragenhiem& Ronen,1990بيان ميدارند كه متدولوژی
دی بي آر مجموعهای از قوانين را جهت شناسایي محدودیت و بهرهگيری از آن در راستای
پياده سازی تئوری محدودیتها ،ارائه مينماید.
در شکل  0یک سيستم درام -بافر -روپ نمادین قابل مشاهده است.

شکل  .1نمایی از یک سیستم درام -بافر -روپ

درام:
ایستگاه محدودیت یا گلوگاه ،تعيين كنندهی سرعت كلي سيستم است .در بسياری موارد،
درام شامل یک زمانبندی تفصيلي برای ایستگاه محدودیت ،به منظور تضمين حداكثر استفاده
از ایستگاه گلـوگاه است .باید توجه داشت گلوگاهي كه همواره مش ـول به كار است الزاماً
بهره برداری كامل نشده است ،بلکه باید بر روی محصوالتي كه سودمندتر بوده و قرار است
زودتر به فروش روند كار كند)Schragenhiem&Ronen, 1990( .
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بافر:
به دليل این كه اختالالت تصادفي در هر سازمان امری اجتناب ناپذیر است ،متدولوژی دی بي آر
مکانيزمي را جهت مصون داشتن توان عملياتي سيستم با استفاده از بافرهای زماني فراهم مينماید.
بافر زماني ،متشکل از موجودی است و زمان بندی ایستگاه محدودیت را از آثار اختالالت در
ایستگاههای غير محدودیت مصون ميدارد 8 .نوع بافر مورد استفاده در مباحث مدیریت بافر
عبارتند از:
بافر محدوديت :متشکل از قطعاتي است كه انتظار ميرود برای مدت زمان معيني پشت
منبع با ظرفيت محدود منتظر بمانند تا زمان بندی این ایستگاه حفظ شود.
بافر مونتاژ :شامل قطعات و زیر مونتاژهایي هستند كه در ایستگاه محدودیت پردازش نشدهاند،
اما باید با قطعاتي كه در ایستگاه محدودیت پردازش شدهاند ،مونتاژ شوند.
بافر حمل :شامل قطعاتي است كه انتظار ميرود در یک زمان معين پي

از زمان تحویل ،تکميل

گشته و حمل شوند تا عملکرد تاریخ تحویل ،محافظت گردد)Mahapatra&sahu, 2006(.
(بافر اشاره شده در این تحقيق از نوع بافر محدودیت ميباشد) .

روپ:
«روپ» یک زمانبندی است جهت آزاد سازی مواد به داخل خط توليد به صورتي كه توسط بافر
گلوگاه امر ميشود و تضمين مينماید كه هيچ كار جدیدی در سيستم آزاد نميگردد مگر آن كه
بافر محدودیت اعالم نياز نماید )Betterton & Cox, 2009( .در واقع كاركرد روپ در
آزادسازی مواد مناسب به داخل سيستم توليدی در زمان مناسب ميباشد .در سيستم دی بي آر این
امر با انجام یک زمان بندی تفصيلي جهت آزادسازی مواد خام به سيستم ميباشد كه در ارتباط
تنگاتنگ با مکانيزم زمان بندی درام و بافر ميباشد .برای نمونه اگر درام ،پردازش قطعهای را در
زمان  0111زمانبندی نموده است و بافر بهينه در سيستم  551تعيين گردیده است ،مواد خام باید
در زمان  751در سيستم ،آزادسازی گردد)Wu et al. , 1994( .
شاخصهای سيستم توليدی كه در این تحقيق مورد بررسي قرار گرفتهاند عبارتند از:
كار در جريان ساخت :ميزان كار نيمه ساخته در جریان بين ایستگاههای خط توليد
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زمان انتظار :مجموع زمانهایي كه یک محصول نيمه ساخته در صف انتظار برای ورود به
هر كدام از ایستگاههای خط توليد طي ميكند.
توان عملياتي :ميزان خروجي خط توليد در یک برههی زماني معين
زمان تحويل :مجموع زمان طيشده از زمان ورود مواد خام به خط توليد تا توليد محصول نهایي

انواع كارخانه در TOC
در واژهنامهی  TOCچهار نوع كارخانه وجود دارد كه عبارتند از:
كارخانه نوع  :Iدر این كارخانه مواد با ترتيب خاصي جریان پيدا ميكنند .مانند یک خط
مونتاژ ،محدودیت در این نوع كارخانه كندترین عمليات است .مورد مطالعه این تحقيق ،یک

كارخانه از نوع  Iمي باشد.

كارخانه نوع  :Vجریان كلي مواد به این صورت است كه از یک ایستگاه شروع شده و به
ایستگاههای زیادی ختم ميشود .مانند كارخانهای كه از یک نوع مواد اوليه تعداد زیادی
محصول توليد ميكند .محدودیت اصلي در این نوع كارخانه این است كه زماني كه كار
ایستگاه كاری  0به اتمام رسيد ،پي

از ورود به ایستگاه  5باید دوباره كاری الزم با دقت باال

انجام گيرد.
كارخانه نوع  :Aجریان كلي مواد به این صورت است كه از تعداد زیادی ایستگاه شروع
شده و به یک ایستگاه ختم مي شود .مانند خط توليدی كه در آن تعداد زیادی زیر مونتاژ به
یک مونتاژ نهایي همگرا ميشود .در این نوع كارخانه محدودیت اصلي هماهنگ كردن
خطوط تالقي است تا هر یک محصول خود را در زمان مناسب به ایستگاه مونتاژ نهایي عرمه
نماید.
كارخانه نوع :Tجریان مواد مانند كارخانه نوع  Iبوده ،با این تفاوت كه در پایان آن چندین
خط مونتاژ وجود دارد .بيشتر قطعات ساخته شده در چندین مونتاژ استفاده ميشوند و تقریباً
همهی مونتاژها از چندین قطعه استفاده ميكنند .وسایل سفارشيسازی شده مانند رایانـهها
نمونـهای از این گونه كارخانه است)Fawcett and Pearson,1991( .
خط توليد در نظر گرفته شده در این تحقيق از نوع  Iميباشد.
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روشهاي تقويت گلوگاه:
با استفاده از روشهای زیر مي توان بدون ت يير در آرای

و چيدمان خط توليد ،گلوگاه را

تقویت نمود:
تالش برای كاه

زمان راه اندازی

حذف راه اندازیهای غير مروری
تنظيم زمان شيفتها و استراحت برای جلوگيری از بيکار شدن محدودیت
آموزش پرسنل جهت افزای

كارایي

جلوگيری از ورود محصوالت با كيفيت پایين به گلوگاه
بهبود ماشين آالت و تجهيزات توليدی در ایستگاه گلوگاه
نگهداری و تعميرات پيشگيرانه

عملكرد روش دي بي آر در پژوهشهاي انجام شده
تاكنون تحقيقاتي چند در زمينهی پيادهسازی متدولوژی دی بي آر انجام گردیده است .شين
یين وو و همکاران ( )Wu et al., 1994در مقاله خود یک سيستم فرمي توليد مبلمان را
در نظر گرفتهاند و با استفاده از متدولوژی  DBRبه زمانبندی آن پرداختهاند و با استفاده از
شبيه سازی ،زمان ساخت در كل سيستم را در این حالت با حالت معمولي مقایسه نمودهاند.
نتایج بدست آمده حاكي از این بود كه پردازش سفارشها در حالت معمولي به طور متوسط
 81درصد طوالنيتر از حالت  DBRاست.
شراگنهيم و رونن ( )Shragenhiem&Ronen,1990سه گام زمان بندی محدودیت،
تعيين اندازه بافر و تعيين زمانبندی روپ را جهت اجرای متدولوژی  DBRدر خط توليد
معرفي نمودند و سپس این مراحل را در پيادهسازی  DBRدر یک سيستم توليدی با ش
ایستگاه كاری با استفاده از روش شبيه سازی به كار بردهاند.
چاكراورتي ( )Chakravorty,2001در تحقيقي به مقایسه ميان سيستم  ، DBRسيستم
بارگذاری نامحدود تعدیل شده و سيستم آزاد سازی فوری تحت دو قانون «نخستين ورودی،
نخستين خدمتدهي» و «كوتاهترین زمان پردازش» ميپردازد و بيان ميدارد كه هر چند
تحقيقات پيشين ،عملکرد خوب سيستم بارگذاری نامحدود تعدیل شده را نشان ميدهد ،اما
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سيستم  DBRبه طور قابل مالحظهای بهتر از آن عمل ميكند .او نشان ميدهد كه زماني كه
از قانون كوتاه ترین زمان پردازش استفاده نمایيم ،عملکرد سيستم  DBRبهبود ميیابد.
آتواتر و چاكراورتي ( ،)Atwater and Chakravorty,2004در مقالهی خود به
تأثير كاالهای آزاد در عملکرد سيستم زمان بندی دی بي آر ميپردازند .كاالی آزاد اصطالحاً
به كاالیي گفته ميشود كه در نخستين منبع محدودیت سيستم ،پردازش نميگردد .از دیدگاه
این پژوه  ،هر چند در ادبيات دی بي آر توجه زیادی به این مقوله نگردیده است ،این نوع
محصول تأ ثير مستقيمي بر روی ميزان ظرفيت محافظتي سراسر عمليات خواهد داشت .لذا باید
سطحي از كاالهای آزاد مجاز در یک عمليات ساخت را جهت ایجاد ارتباط درست ميان
كاالهای آزاد و عملکرد سيستم دی بي آر تعيين نمود .در این مطالعه ابتدا یک مدل شبيهسازی
از یک سيستم كارگاهي با  08ایستگاه كاری كه  01محصول مختلف را توليد ميكنند تهيه
گردیده است ،و سپس مت يرهای مستقل و وابسته و چگونگي پياده سازی آنها مورد بررسي
قرار گرفته است .مت يرهای مستقل عبارتند از :تعداد كاالهای آزاد و ميزان استفاده از
محدودیت .همچنين مت يرهای وابسته در این تحقيق عبارت بودند از :متوسط تأخير و درصد
كاالهای دارای تأخير .سپس با اجرای مدل شبيه سازی و انجام آناليز واریانس جهت بررسي
تاثير مت يرهای مستقل بر وابسته نتایج زیر حاصل گردیده است:
 تعداد كاالهای آزاد تاثير ویژهای بر عملکرد سيستم دی بي آر داشته و هرچه تعدادكاالهای آزاد بيشتر شود ،عملکرد سيستم دی بي آر معيف تر ميشود .به این صورت كه
متوسط زمان تاخير بيشتر ميگردد.
 تاثير تعداد كاالهای آزاد بر درصد محصوالت دارای تاخير نيز زماني كه ميزان استفادهاز محدودیت در سطح كمينه است ،ناچيز بوده و زماني كه این ميزان در سطح بيشينه قرار
دارد ،قابل توجه ميباشد.
ماهاپاترا و ساهو ( )Mahapatra and Sahu, 2006با استفاده از تکنيکهای شبيه
سازی و شبکه های عصبي در یک سيستم فرآیندی به مقایسهی متدولوژی دی بي آر با سيستم
توليدی متداول پرداختهاند .همچنين تأ ثير ت ييرمکان گلوگاه ،ت يير اندازه بافر ،ت يير زمان
متوسط پردازش و ت يير در تعداد آالت بر روی توان عملياتي هر دو سيستم را نيز بررسي
كردهاند.

ارزیابی تاثیر بهکارگیری نظریه محدودیتها بر شاخصهای عملکردی خط تولید با ....

01

بر اساس این مطالعه كه بر روی یک خط توليد فرمي با  5ایستگاه و  4بافر انجام شده
است ،سيستم دی بي آر نسبت به سيستم توليد ،دارای توان عملياتي كمتر بوده ،اما در سيستم
دی بي آر ميزان استفاده از ماشين آالت بهبود یافته و زمان انتظار كلي سيستم و ميزان مسدود
شدن خط توليد كاه

مي یابد.

با جابجایي گلوگاه بين ایستگاههای  5تا  ، 4توان عملياتي هر دو سيستم دی بي آر و خط
توليد كاه

یافته و در ایستگاه پنجم مجدداً افزای

از سوی دیگر با افزای

مي یابد.

در اندازه بافر ،توان عملياتي در سيستم توليد ابتدا حالت افزای

مداوم داشته و پس از رسيدن به سطح معيني ،تقریبا ثابت ميماند .اما در سيستم دی بي آر
این مقدار نسبتاً ثابت و دارای افزای

یا كاه

جزئي در برخي سطوح مي باشد .با افزای

در متوسط زمان پردازش ،توان عملياتي در هر دو سيستم دی بي آر و خط توليد كاه
یا بد .همچنين با افزای

تعداد ماشين آالت ،توان عملياتي در سيستم توليد ابتدا كاه

مي
یافته و

پس از رسيدن به سطح معيني تقریباً ثابت ميماند .در سيستم دی بي آر نيز تقریباً این مقدار
ثابت بوده و دارای نوسانات جزئي است.
كادیپاسااوغلو و همکاران ( )Kadipasaoglu et al , 2000با در نظر گرفتن یک خط
توليد فرمي با چهار ایستگاه كاری ،به بررسي تاثير ت يير مکان محدودیت و سطح ظرفيت
محافظتي بر روی شاخصهای كار در جریان ساخت ،زمان انتظار و زمان جریان پرداخته اند
كه در هر بار آزمای  ،ت ييرات در زمان پردازش و زمانهای بيکاری ایستگاهها به عنوان مت ير
در نظر گرفته شده است .پس از اجرای شبيهسازی به بررسي تعامل شاخص های فوق با
یکدیگر پرداخته شده است .برای مثال تعامل ميان مکان محدودیت و سطح ظرفيت محافظتي
همانگونه كه در شکل  5-08نيز قابل مشاهده است ،عبارت است از تاثير ت يير مکان
محدودیت بر زمان جریان در سطوح مختلف ظرفيت محافظتي كه مطابق تحقيق فوق با ت يير
مکان محدودیت از ایستگاه  0تا  4زمان جریان افزای

یافته و هرچه سطح ظرفيت محافظتي

بيشتر گردد ،تاثير ت يير مکان بر زمان جریان آشکارتر ميگردد .در پایان نتيجهگيری نمودهاند
كه وجود ظرفيت محافظتي اثر ویژهای بر عملکرد توليد دارد .اما باید با تجزیه و تحليل هزینهها
و سود ميزان بهينه سطح ظرفيت محافظتي را بدست آورد تا هزینهها از سود آن پيشي نگيرد .از
سویي قرار دادن مکان محدودیت در ورودی خط ،از ت يير پذیری در ایستگاههای باالدستي
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خط جلوگيری مينماید و قرارگيری محدودیت در ایستگاههای بعدی موجب افزای

بيکاری

گلوگاه خواهد شد .از سوی دیگر قرار دادن محدودیت در ابتدای خط مستلزم سرمایه گذاری
ویژه و افزای

تجهيزات و حتي ت يير چيدمان است .لذا مجددا مي بایست سود و هزینه ها

ارزیابي گردد.
چند سال بعد ،بترتن و كاكس ( )Betterton and Cox, 2009در تحقيق خود بيان
داشتند كه روش ارائه شده در تحقيق كادیپاسااوغلو  ،یک سيستم دی بي آر نبوده بلکه یک
سيستم فشاری ميباشد .آنها علت را اینگونه بيان كردند كه در سيستم معرفي شده توسط
كادیپاسااوغلو آزاد سازی مواد در سيستم به صورت یک توزیع نمایي است؛ در حالي كه باید
بر اساس عملکرد ایستگاه گلوگاه و به صورت كششي باشد .لذا آنان در این تحقيق با شبيه
سازی سيستم توليد فرمي چهار ایستگاه با ویژگيهای ذكر شده ،به آزمای

مجدد تاثير ت يير

مکان گلوگاه بر شاخصهای سيستم و مقایسه نتایج با نتایج تحقيق پيشين كادیپاسااوغلو
پرداختهاند .آنان بر خالف تحقيق پيشين ،اینگونه نتيجه گرفتهاند كه كار در جریان ساخت (و
بالطبع زمان جریان) و زمان انتظار با ت يير مکان گلوگاه ت يير ميكند ،اما توان عملياتي با ت يير
مکان گلوگاه ت يير چنداني نخواهد كرد .توان عملياتي نيز در این سيستم به ميزان  %5باالتر از
توان عملياتي در سيستم معرفي شده در تحقيق پيشين است و كار در جریان ساخت و زمان
انتظار نيز در سيستم دی بي آر به نسبت سيستم كششي به طور قابل مالحظهای كمتر ميباشد.

روششناسي تحقيق:
هدف از این تحقيق ،پياده سازی روش تئوری محدودیتها در یک سيستم توليدی واقعي و
مقایسهی آن با سيستم معمولي با بررسي تاثير ت يير مکان محدودیت ميباشد .در این تحقيق
یک خط توليد واقعي برای انجام مطالعه انتخاب گردیده است .صنایع توليد قطعات خودرو به
دليل ماهيت خاص و اهميت و سهم ویژهای كه در صنایع توليدی دارند برای این منظور
انتخاب شدهاند .خط توليد انتخابي این پژوه  ،خط توليد دینام خودروی پژو  415ميباشد.
پس از مطالعهی سيستم توليدی ،اندازه مناسب بافر با استفاده از شبيهسازی بدست آمده است.
این اندازهی مناسب ،با استفاده از یک مقداردهي اوليه و ت يير این مقدار تا بهينه شدن
شاخصهای مورد مطالعه بدست ميآید .سپس نوبت به پيادهسازی روش دی بي آر در سيستم
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ميرسد كه برای این منظور ابتدا به جمعآوری دادههای مورد نياز در خط توليد ميپردازیم.
دادههایي همچون :نقشه خط ،تعداد و توالي ایستگاهها ،زمان پردازش در هر ایستگاه به همراه
توزیع احتمالي مناسب ،شناسایي ایستگاههایي كه ظرفيت گلوگاه شدن را دارند و زمانهای
خوابيدگي و خرابي و تعميرات ایستگاهها .با دانستن موارد فوق ،داده های الزم جهت اجرای
شبيهسازی را بدست آوردهایم .سپس نوبت به اجرای روش شبيه سازی رایانهای و بررسي تاثير
مت يرهای یاد شده بر روی عملکرد دو سيستم در طي یک بازهی زماني معين ميرسد .سيستم
در دو حالت فعلي و دی بي آر در نرم افزار شبيه سازی گردیده است.
در خط توليد انتخابي با توجه به شرایط و ویژگيهای خط 4 ،ایستگاه به عنوان ایستگاههایي كه
ظرفيت گلوگاه شدن را دارند انتخاب گردیده است .سپس به مقایسهی دو سيستم فعلي و درام-
بافر -روپ و بررسي تاثير هر یک بر روی شاخصهای كار در جریان ساخت ،زمان انتظار ،توان
عملياتي و زمان تحویل با در نظر گرفتن تاثير ت يير مکان فيزیکي گلوگاه پرداخته شده است.
بنابراین حالتهای مختلف شبيهسازی شده و در هر حالت ،عمل شبيهسازی برای  01مرتبه تکرار
گردیده است .در ادامه ،نتایج بدست آمده از دفعات مختلف شبيهسازی با نرم افزار آماری SPSS
مورد تحليل قرار گرفته است و در پایان به نتيجهگيری و ارائه پيشنهادهای الزم پرداخته شده است.
در نمودار شکل  ،8-0مراحل تحقيق به ترتيب نمای

داده شده است.

جامعهی آماری در این تحقيق ،خطوط خط توليد و واحد تحليل آماری ،خط توليد دینام
خودروی پژو ميباشد .ابزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحليل دادهها در این تحقيق روش

شبيهسازی با استفاده از نرم افزار شبيه سازی  anlrA-Full Versionنسخه  08.5است.

تجزيه و تحليل دادهها:
خط توليد مورد مطالعه در این تحقيق ،خط توليد دینام خودروی پژوی  415در شركت استام
صنعت ،توليد كننده استارت و دینام خودروهای سواری ،ميباشد كه متشکل از  06ایستگاه
بوده و نقشهی كلي خط به همراه توزیع زمانهای هر ایستگاه در شکل  5نمای

داده شده است.

زمانهای پردازش هر یک از ایستگاهها با استفاده از روش زمان سنجي  Stop Watchتعيين
گردیده است .توزیع احتمالي زمانهای ایستگاههای كاری ،با توجه به این كه تعداد نمونههای
انتخابي جهت زمان سنجي بيشتر از  81بوده است ،توزیع نرمال در نظر گرفته ميشود كه زمان
استاندارد به دست آمده از دادههای زمان سنجي هر ایستگاه به عنوان ميانگين ( )µو انحراف
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معيار دادههای بدست آمده از زمانسنجي هر ایستگاه به عنوان  Ϭدر نظر گرفته شده است .در
شکل  5نقشهی كامل خط توليد به همراه ميانگين و واریانس زمان پردازش در هریک از
ایستگاهها و شرح عمليات در هر ایستگاه ،نمای

داده شده است.

شکل  .2نمایی از خط تولید مورد مطالعه

با توجه به این شکل ،در سيستم فعلي ،ایستگاه  22Bكه دارای بيشترین زمان پردازش
است ،به عنوان گلوگاه سيستم تعيين ميشود .برای بررسي تاثير ت يير مکان گلوگاه بر عملکرد
سيستم توليدی ،با توجه به شرایط و ویژگيهای خط توليد ،ایستگاههای  3 ،4 ،0و  05كه
ظرفيت بيشتری برای گلوگاه شدن داشتند ،به عنوان مکانهای جدید گلوگاه انتخاب گردید و
شاخصهای عملکردی مطرح شده در حالتي كه هر یک از ایستگاههای مذكور گلوگاه
سيستم است مورد اندازهگيری قرار گرفتهاند .ایستگاه  22Bگلوگاه واقعي در زمان مطالعهی
خط مذكور بوده است .فرض گردیده است كه گلوگاه مطابق روشهای ارائه شده در بخ
ادبيات تحقيق  ،با افزای

نيرو و تجهيزات ،بهبود ماشينآالت و یا افزای

شيفتهای كاری

بهبود ميیابد و از حالت گلوگاه بودن خار ميگردد و گلوگاه به ایستگاه دیگری انتقـال
ميیابد .در گام بعدی اطالعات مربوط به زمانهای توقفات و خرابيها و تعميرات كليهی
ایستگاههای كاری در طي یک سال اخير جمعآوری گردیده و توزیع احتمالي مناسب برای
زمانهای خرابي و تعميرات هر یک از ایستگاههای كاری با استفاده از ابزار
 AnalyzerInputدر نرم افزار  Arenaانجام پذیرفته است .این ابزار به مجموعـهای از
دادهها ،توزیع زماني مناسب و دارای كمترین خطا را تخصيص ميدهد.
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همچنين یک زمان با توزیع یکنواخت (] )MRIFINU[1,2برای انتقال قطعات بين
ایستگاهها در نظرگرفته شده است.
پس از معرفي كليهی زمانها و توزیعهای ذكرشده به نرم افزار ،شبيه سازی برای یک دورهی
زماني مشخص انجام و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحليل قرارگرفته است.
زمان شبيه سازی در این تحقيق  8ماه و هرماه شامل  81روزكاری و هر روز شامل  5شيفت
 3ساعته ميباشد .به عبارتي خط توليد برای مدت زماني معادل  36411دقيقه شبيهسازی
گردیده است .عمليات شبيهسازی در هر حالت برای  01مرتبه تکرار گردیده است.

شبيه سازي مساله در حالت دي بي آر
در روش دی بي آر پس از شناسایي گلوگاه و تعيين نرخ توليد آن ،نياز به تخصيص ميزان معيني از
موجودی ذخيره در پشت ایستگاه گلوگاه ميباشد كه این موجودی جهت جلوگيری از بيکار
شدن ایستگاه گلوگاه تخصيص داده ميشود .سپس ميبایست مکانيزم ارتباطي روپ بر اساس نرخ
توليد ایستگاه گلوگاه و ميزان بافر تخصيص داده شده ،ورود قطعات به داخل سيستم را زمان بندی
نماید .برای شبيهسازی ،ابتدا گلوگاه سيستم را تعریف نموده و سپس اندازهی بهينهی بافر ،با استفاده
از شبيه سازی بدست ميآید .برای تعيين اندازه بهينه بافر ،بایستي تعریف نمود كه تعداد قطعات
موجود در سيستم قبل از ایستگاه گلوگاه كه در فاصلهی بين محل آزادسازی مواد خام و ایستگاه
گلوگاه قرار دارند (مجموع قطعات در صف و در حال پردازش) ،باید كوچکتر یا مساوی بافر
باشند .سپس مقادیر مختلف را به بافر تخصيص داده و نتایج شبيهسازی سيستم با آن مقدار بافر
مشاهده ميگردد .این عمليات از یک مقدار پایين برای بافر شروع گردیده و برای مقادیر مختلف
تا جایي كه شاخصهای مورد بحث در این تحقيق (كار در جریان ساخت ،زمان انتظار ،توان
عملياتي و زمان تحویل) به بهترین ميزان برسد ،ادامه ميیابد .لذا با این كار ،برای سيستم این گونه
تعریف ميشود كه تعداد قطعات موجود در سيستم قبل از ایستگاه گلوگاه باید از حد یک بهينهای
پایينتر باشند و در صورتي كه تعداد قطعات به آن حد رسيد ،قطعهی جدیدی وارد سيستم
نميگردد مگر این كه یک قطعه از ایستگاه گلوگاه خار شود( .مکانيزم روپ)
پس از تعيين بافر بهينه و تعریف مکانيزم روپ ،عمليات شبيهسازی برای یک دوره كاری
 8ماهه با  7روز كاری در هفته و  5شيفت  3ساعته در هر روز و با  01بار تکرار انجام ميشود.
در جداول  0تا  4و شکل های  5تا  ،5نتایج شبيه سازی در دو روش دی بي آر و عادی برای چهار
شاخص ذكر شده با در نظر گرفتن تاثير ت يير مکان فيزیکي گلوگاه آورده شده است.
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همانگونه كه در نمودارها و جداول قابل مشاهده است ،برای شاخص كار در جریان ساخت با
ت يير مکان گلوگاه از ایستگاه  0به  ،05ميزان این شاخص در روش دی بي آر باالتر ميرود.
در سيستم معمولي نيز ابتدا تا ایستگاه چهارم ،روند ثابت بوده و سپس روند افزایشي به خود
ميگيرد.
برای شاخص زمان انتظار ،در حالت فعلي با عدم ت يير محسوس زمان انتظار در ایستگاههای
اوليه و افزای

شدید آن در ایستگاههای بعدی مواجه هستيم و در حالت دی بي آر  ،هر چه

مکان گلوگاه جلوتر قرار ميگيرد ،ميزان شاخص زمان انتظار افزای

ميیابد .همچنين افزای

این شاخص در روش دی بي آر دارای شيب مالیمتری نسبت به روش معمولي ميباشد.
شاخص توان عملياتي در هر دو روش با دور شدن گلوگاه از مبدأ خط توليد ،كاه
كه شيب كاه

ميیابد

در روش عادی شدیدتر است .همچنين با دور شدن گلوگاه از مبدأ خط،

اختالف توان عملياتي در روش دی بي آر نيز نسبت به روش عادی افزای

ميیابد.

در مورد شاخص زمان تحویل نيز ت يير گلوگاه در ایستگاههای ابتدایي تاثير چنداني بر
شاخص زمان تحویل ندارد ،اما در ایستگاههای بعدی با شيب قابل مالحظهای افزای

ميیابد.

در روش دی بي آر ،شيب مالیمتری را شاهد هستيم ،اما باز هم شاهد بدتر شدن این شاخص
با دور شدن مکان گلوگاه از مبدأ خط ميباشيم.
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پذيرش فرض برتري روش دي بي آر:
پس از اجرای شبيه سازی برای هر حالت ،نياز به انجام آزموني جهت پذیرش فرض برتری
روش دی بي آر نسبت به روش عادی ميباشد .برای این منظور از تحليل واریانس در نرم افزار

 SPSSاستفاده شده است .نتایج حاصل در جداول 5تا  3قابل مشاهده است.

همان گونه كه مشاهده ميگردد در مورد شاخصهای كار در جریان ساخت ،زمان انتظار و
زمان تحویل ،بهتر بودن روش دی بي آر نسبت به روش عادی را در سطوح اطمينان مندر در
جدول پذیرفتهایم .اما در مورد شاخص توان عملياتي ،تفاوت محسوسي در دو روش مشاهده
نميگردد.

ارزیابی تاثیر بهکارگیری نظریه محدودیتها بر شاخصهای عملکردی خط تولید با ....

11

در توميح این مورد ميتوان گفت كه در سيستم دی بي آر ،به دليل این كه هدف
هماهنگ سازی ورود قطعات و مواد خام به داخل سيستم با عملکرد ایستگاه گلوگاه ميباشد،
لذا در مواردی كه ورود قطعات به داخل سيستم باعث مختل شدن كاركرد ایستگاه گلوگاه
ميگردد ،آن را تا زمان خار شدن یک قطعه از گلوگاه به تعویق مياندازیم .لذا در روش
دی بي آر با ورودی كمتری نسبت به روش عادی مواجه هستيم .اما با تعداد ورودی كمتر،
خروجي مشابهي در مقایسه با روش عادی به دست ميآید .این امر به این دليل است كه در
روش درام -بافر -روپ به دليل كاه
نيز كاه

كار در جریان ساخت و زمانهای انتظار ،زمان تحویل

مي یابد و بنابراین علي رغم عدم تفاوت ميان توان عملياتي ،نسبت خروجي به

ورودی افزای

ميیابد و از سوی دیگر ،به دليل كاه

شاخصهای ذكر شده ،این خروجي

با هزینهی بسيار كمتری نسبت به روش عادی بدست ميآید .لذا بهبود در عملکرد سيستم
توليدی در روش درام -بافر -روپ به وموح قابل مشاهده است.

تحليل آماري نتايج شبيه سازي در روش درام -بافر -روپ
پس از  01بار تکرار شبيهسازی ،نوبت به تحليل آماری خروجيهای شبيهسازی و مقایسهی
ميانگينهای بدست آمده ميگردد .برای این منظور از تحليل واریانس در نرم افزار SPSS
استفاده ميشود .در این مساله با  4مکان مختلف برای گلوگاه روبرو هستيم و  4شاخص را
مورد بررسي قرار دادهایم .در مورد هر كدام از شاخصها نيز با یک جامعه  01عضوی برای
هر مکان گلوگاه روبرو خواهيم بود .لذا با یک مساله تحليل واریانس تک عامله با حجم
نمونهی مساوی روبرو هستيم.
پس از انجام تحليل واریانس مشاهده ميشود كه در این روش ،ایستگاههای  0و  4در یک
گروه ،ایستگاه  3در یک گروه و ایستگاه  05نيز در یک گروه جداگانه قرار ميگيرد.
با انجام تحليل مشابه در نتایج حاصل از روش عادی مشاهده ميشود كه ایستگاههای  0و 4
در یک گروه و ایستگاههای  3و  05نيز در یک گروه قرار ميگيرند و این بدان معناست كه
در روش دی بي آر ت يير ميانگين شاخصها با دور شدن گلوگاه از مبدأ ،سرعت بيشتری
نسبت به روش عادی توليد دارد.
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نتايج:
همانگونه كه دربارهی تاثير اجرای روش درام -بافر -روپ بر شاخصهای عملکردی خط
توليد در مقایسه با ومعيت فعلي مشاهده گردید ،در شاخصهای كار در جریان ساخت ،زمان
انتظار و زمان تحویل ،بهبود قابل مالحظه در روش دی بي آر مشاهده ميشود .اما در مورد
شاخص توان عملياتي این بهبود مالحظه نميگردد و مطابق تحليل آماری انجام شده ،عمالً
فرض صفر یعني برابری ميانگينها پذیرفته شده و تفاوت معناداری در دو روش مالحظه نميگردد.
تاثير ت يير مکان گلوگاه در دو سيستم فعلي و دی بي آر را ميتوان به صورت زیر برشمرد:
 )0در حالت كلي در هر دو روش هرچه گلوگاه به مبدا خط توليد نزدیکتر باشد،
شاخصها بهتر هستند و هر چه از مبدا دورتر شود ،شاخصها معيفتر ميشوند.
 )5این معيفتر شدن شاخصها در ایستگاههایي كه به مبدا نزدیکترند ،با شيب
مالیمي همراه است ،اما با دور شدن ،شيب تندی به خود ميگيرد .اما در روش دی بي آر این
شاخص شيب مالیم تری نسبت به روش عادی ت يير ميكند.
 )8شاخصهای كار در جریان ساخت ،زمان انتظار و زمان تحویل  ،با ت يير مکان گلوگاه
ت يير عمدهتری به نسبت شاخص توان عملياتي دارند.
 )4تاثير ت يير مکان گلوگاه بر شاخصهای عملکردی در هر دو سيستم عادی و دی بي آر
در ایستگاههای ابتدایي خط توليد چندان محسوس نميباشد .اما در حالت كلي ،نزدیکتر
بودن ایستگاه گلوگاه به مبدا خط توليد ،باعث بهتر شدن شاخصهای عملکردی ميگردد.

پيشنهاد براي تحقيقات آينده

 )0اجرای تحقيق فوق در یک كارخانه از نوع  a ،Vو یا  Tمطابق توميحات ذكر شده

در ادبيات تحقيق و مقایسه نتایج با نتایج این تحقيق.
 )5بررسي تاثير سایر انواع بافرها (بافرهای حمل و مونتاژ) بر روی شاخصهای عملکردی
در یک خط توليد دارای بافرهای مذكور و تعيين ميزان بهينه هر یک از این بافرها.
 )8بررسي تاثير سایر مت يرهای غير از مکان فيزیکي گلوگاه بر روی شاخصهای
عملکردی سيستم توليدی ،مت يرهایي مانند سطح ظرفيت محافظتي ،ميانگين زمان پردازش و
مریب ت ييرات ایستگاه گلوگاه .
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