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چكيده
امروزه بخش زیادی از هزینههای تولید و مشکالت کیفیتی به طراحی مرتبط میشود .طراحی برای شش سیگما یک رویکرد قوی برای
طراحی و توسعه محصوالت و خدمات بشمار میرود .هدف از این تحقیق استفاده از روش طراحی برای شش سیگما به منظور کاهش
عیوب نخ چرخانهای میباشد .بدین منظور پس از بررسی خط تولید نخ چرخانهای ،با استفاده از نمودار پارتو مهمترین عیوب نخ مشخص
شد که عبارت اند از :نقاط نازک و نقاط کلفت .سپس مدل اولیه در نرمافزار ارنا  14شبیهسازی و اعتبارسنجی شد و سطح سیگمای
فرآیند موجود مشخص گردید .در مرحلهی بعد ،مدل بهینهسازی نیز توسط این نرمافزار مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان
میدهد که مدل اعتبارسنجی شده میتواند مقادیر بهینه را به خوبی تعیین کند و هزینههای ناشی از انجام آزمایشهای متعدد برای
کاهش میزان عیوب نخ را بطور قابل توجهی کاهش دهد .همچنین ،نتایج نشاندهندهی بهبود و افزایش  1.55واحدی سطح سیگمای
فرآیند میباشد.
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از لحـــاظ تاریخـــی ،بســـیاری از کشـــورها فرآینـــد
صنعتــی شــدن خــود را از طریــق تمرکــز بــر صنایــع
اشــتغالزا ،ماننــد صنعــت نســاجی آغــاز کردنــد .ایــن
صنع ــت در خ ــط مق ــدم صنایع ــی ب ــود ک ــه انق ــاب
صنعتــی را از اواســط قــرن هجدهــم تــا اواســط قــرن
نوزده ــم در انگلس ــتان رهب ــری میک ــرد [ .]1ام ــروزه
صنای ــع ب ــرای ب ــه حداکث ــر رس ــاندن بهرهب ــرداری از
منابـــع و بهـــرهوری کار کارکنـــان خـــود ،بـــه دنبـــال
راههـــای موثـــری از طریـــق کمینهســـازی ضایعـــات
بـــدون کـــم کـــردن کیفیـــت محصـــول هســـتند[.]2
همچنی ــن تقاض ــا ب ــرای محص ــول ب ــا ارزش باالت ــر و
قیم ــت پایینت ــر در ح ــال افزای ــش اس ــت .از ایــنرو،
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تولی ــد کنن ــدگان پوش ــاک ب ــرای بق ــا ،بای ــد ضم ــن
کاهـــش ضایعـــات ،از طریـــق تولیـــد بـــا کیفیـــت در
اولی ــن مرحل ــه و ی ــا ب ــه عبارت ــی کاه ــش دوب ــارهکاری
عملکـــرد خـــود را بهبـــود بخشـــند[ .]3در شـــرایط
فعلـــی ،صنعـــت نســـاجی بهدلیـــل واردات بیرویـــه
منســـوجات خارجـــی ،قیمـــت تمـــام شـــدهی بـــاال،
کیفی ــت پایی ــن و غیرقاب ــل رقابت ــی ب ــودن کااله ــای
نســاجی در مقایســه بــا محصــوالت مشــابه خارجــی در
ش ــرایط آش ــفتهای ب ــه س ــر میب ــرد .تاثی ــرات منف ــی
تحریمه ــای بینالملل ــی و ش ــرایط جدی ــد پی ــش روی
ای ــن صنع ــت پ ــس از ط ــرح آزادس ــازی یارانهه ــا نی ــز
ضـــرورت پرداختـــن جـــدی بـــه مقولـــهی اتالفهـــا
و ضایع ــات در صنع ــت نس ــاجی را بی ــش از گذش ــته
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نمایـــان میســـازد تـــا از طریـــق شناســـایی و مدیریـــت اتالفهـــا
و ضایعـــات گام موثـــری در راســـتای ارتقـــای بهـــرهوری واحدهـــای
تولی ــدی نس ــاجی برداش ــته ش ــود [ .]4فرآین ــد موج ــود ،در س ــطح
مناســـبی از ســـیگما قـــرار نـــدارد و نیـــاز بـــه رویکـــردی منســـجم
و نظاممنـــد جهـــت اصـــاح فرآینـــد راهبـــردی و توســـعه خدمـــات
جهـــت کاهـــش چشـــمگیر میـــزان عیـــوب ،کاهـــش هزینـــه هـــا،
بهب ــود و اثربخش ــی در م ــدت زم ــان کمت ــر احس ــاس میش ــود .ب ــا
توج ــه ب ــه ای ــن موض ــوع در ای ــن تحقی ــق از رویک ــرد طراح ــی ب ــرای
ش ــش س ــیگما جه ــت بهب ــود تولی ــد ن ــخ اس ــتفاده ش ــد .طراح ــی
بـــرای شـــش ســـیگما ( )DFSSیـــک روش اصولـــی بـــرای برطـــرف
کـــردن نیازهـــای مهـــم مشـــتری در همـــه ابعـــاد فرآینـــد توســـعه
محصـــول اســـت کـــه میتوانـــد انـــدازه گیـــری ،تصدیـــق و بهبـــود
یاب ــد .اولی ــن ه ــدف از اج ــرای روش طراح ــی ب ــرای ش ــش س ــیگما
جه ــت جلوگی ــری از عی ــوب ،کاه ــش ضایع ــات ،بهب ــود تحویلده ــی و
بهب ــود رضای ــت مش ــتری اس ــت .ه ــدف بع ــدی ی ــک روی ــه طراح ــی
اس ــت ک ــه کم ــک میکن ــد ت ــا محص ــوالت تولی ــدی ب ــا کمتری ــن
هزینـــه و باالتریـــن کیفیـــت و اطمینـــان توســـعه یابنـــد .طراحـــی
بـــرای شـــش ســـیگما منجـــر بـــه انجـــام طراحیهایـــی میشـــود
کـــه بطـــور چشـــمگیر نیـــاز بـــه بازرســـیهای بعـــدی ،آزمـــون و
دوبارهـــکاری را کاهـــش میدهـــد[.]5
در ای ــن تحقي ــق ی ــک مطالعه ــي م ــوردی ب ــر وضعی ــت فعل ــی ي ــك
کارخان ــه ریس ــندگی انج ــام ش ــد ،ت ــا متناس ــب ب ــا سياس ــت موج ــود
ب ــكار گرفت ــه ش ــده در اي ــن كارخان ــه ،از ابزاره ــای مناس ــب طراح ــی
ب ــرای ش ــش س ــیگما اس ــتفاده و ي ــک روش مطل ــوب ب ــراي كاه ــش
عي ــوب ن ــخ تولي ــدي پیش ــنهاد ش ــود .ب ــه عب ــارت ديگ ــر ،در ای ــن
مقال ــه س ــعی ش ــد ت ــا ب ــا اس ــتفاده از نظ ــر کارشناس ــان مهمتری ــن
عی ــوب ن ــخ شناس ــایی و ب ــا اس ــتفاده از شبیهس ــازی فرآين ــد تولي ــد
نـــخ چرخانـــهاي توســـط نرمافـــزار مهندســـي آرنـــا ،بـــا توجـــه بـــه
پارامتره ــای سیس ــتم ریس ــندگی چرخانــهای بت ــوان تع ــداد عی ــوب
نـــخ را پیشبینـــی و ســـطح ســـیگمای فراینـــد فعلـــی را مشـــخص
ک ــرد .ب ــر مبن ــای تحقیق ــات انج ــام ش ــده در زمین ــه پی ــدا ک ــردن
عوام ــل موث ــر ب ــر کیفی ــت ن ــخ تولی ــدی توس ــط دس ــتگاه ریس ــندگی
چرخانـهای عوامــل مختلفــی از جملــه دور چرخانــه ،دور زننــده ،نــرخ
کشـــش (ســـرعت غلتـــک تولیـــد) ،میـــزان تـــاب ،نـــوع روزنـــهی
برداشـــت (نـــوع نـــازل) ،نـــوع تابگیـــر و نـــوع شـــیار روتـــور بـــر
کیفیـــت نـــخ چرخانـــه اثرگـــذار اســـت .همچنیـــن نقـــاط نـــازک ،
نق ــاط کلف ــت  ،ن ــپ و درص ــد نایکنواخت ــی بهعن ــوان عی ــوب مه ــم
نـــخ ،معرفـــی شـــد [ 7و  .]6بـــه ایـــن منظـــور بـــا اســـتفاده از نظـــر
کارشناســـان در ایـــن تحقیـــق ســـرعت روتـــور و زننـــده بـــه عنـــوان
پارامترهـــای کنتـــرل و عیـــوب نـــخ بصـــورت تعـــداد نقـــاط نـــازک
و کلفـــت بـــه عنـــوان پارامترهـــای پاســـخ در نظـــر گرفتـــه شـــد.
در مرحلـــهی بعـــد مـــدل بهینهســـازی در نرمافـــزار آرنـــا  14بـــا
اس ــتفاده از اب ــزار آپتکویس ــت بــ ه منظ ــور یافت ــن بهتری ــن س ــرعت
ب ــرای زنن ــده و روت ــور و غلت ــک تولی ــد ک ــه باع ــث ایج ــاد کمتری ــن
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نقـــص شـــده و از لحـــاظ اقتصـــادی بهصرفـــه باشـــد ،اجـــرا شـــد.
نتای ــج تحقی ــق بهب ــود فرآین ــد و افزای ــش س ــطح س ــیگمای فرآین ــد
را بط ــور قاب ــل توجه ــی نش ــانداد.
تحقيق ــات زي ــادي در م ــورد اس ــتفاده از روش طراح ــی ب ــرای ش ــش
س ــیگما ب ــه منظ ــور افزاي ــش به ــرهوري و پي ــدا ك ــردن حال ــت بهين ــه
انج ــام ش ــده اس ــت ك ــه در ادام ــه ب ــه چن ــد م ــورد از آنه ــا اش ــاره
خواه ــد ش ــد.
جه ــان زای ــب و هم ــکاران رویک ــرد طراح ــی ب ــرای ش ــش س ــیگما
را در اتص ــاالت پیچی ــده اعم ــال کردن ــد ت ــا مش ــخصههای کیفی ــت
را بدســـت آورنـــد و مـــدل ریاضـــی تابـــع انتقـــال را تولیـــد کننـــد.
ســـپس مـــدل ریاضـــی بـــا اســـتفاده از شبیهســـازی مونـــت کارلـــو
بـــرای تولیـــد طراحـــی مبنـــا شبیهســـازی گردیـــد و ســـعی شـــد
مقادیـــر متغیرهـــای تصمیمگیـــری را بـــرای بدســـت آوردن ســـطح
کیفی ــت ش ــش س ــیگما تطبی ــق ده ــد[ .]8الش ــارکوی و هم ــکاران
عوامـــل بحرانـــی تاثیرگـــذار بـــر عملکـــرد مبدلهـــای حرارتـــی
خـــودرو را شناســـایی و فرآینـــد بهینهســـازی را توســـعه دادنـــد تـــا
اهـــداف عملکـــردی را بـــرآورده کننـــد .روش طراحـــی بـــرای شـــش
س ــیگما ب ــرای دس ــتیابی ب ــه طراح ــی ق ــوی مب ــدل حرارت ــی خ ــودرو
اســـتفاده شـــد [ .]9اســـافودوال و همـــکاران مطالعـــه بهینهســـازی را
در س ــه مرحل ــه انج ــام دادن ــد :تعری ــف مش ــکل ،محاس ــبه مقاوم ــت
و روشهـــای جســـتجوی موثـــر .بـــا شناســـایی حـــوزه بهبـــود،
اســـتراتژیهای مختلفـــی آنالیـــز شـــد .عوامـــل موثـــر بـــر مقاومـــت
کلـــی را شناســـایی و مفهـــوم شـــش ســـیگما بـــرای کمـــی کـــردن
مقاوم ــت م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گرف ــت .کارای ــی روش ،ب ــا اس ــتفاده
از مفاهیـــم مهندســـی و نمونههـــا تاییـــد شـــد[ .]10اربیـــک و
س ــارو س ــاختار طراح ــی ب ــرای ش ــش س ــیگما را در زنجی ــره تامی ــن
همـــراه بـــا دانـــش مناســـب ارایـــه کـــرده و روشهـــای آمـــاری را
توضیـــح میدهـــد کـــه در تحلیـــل و اندازهگیـــری زنجیـــره تامیـــن
مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیرنـــد .نمـــودار هیســـتوگرام ،نمـــودار
اس ــتخوان ماه ــی و نم ــودار دای ــرهای ب ــه کار گرفت ــه ش ــد .براس ــاس
یافتههـــای بهدســـتآمده ،نمودارهـــای پارتـــو ســـاخته شـــدند
و اقدامـــات اصالحـــی مربوطـــه بـــرای شـــروع بـــه عنـــوان اولویـــت
ش ــرکت توصی ــه ش ــد [ .]11س ــامیرو و هم ــکاران عوام ــل الزم ب ــرای
همــکاری در منطقــه لجســتیک را شناســایی کردنــد .آنهــا دریافتنــد
ک ــه ش ــرکتها ،نق ــش مهم ــی در موفقی ــت پ ــروژه ایف ــا میکنن ــد.
ای ــن پ ــروژه در ارتب ــاط دادن تم ــام هم ــکاران بخ ــش چن ــد رس ــانهای
ماشـــین کمـــک کـــرد .مطالعـــات قبلـــی عوامـــل موثـــر بـــر اجـــرای
طراحـــی بـــرای شـــش ســـیگما را مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار
دادن ــد .مطالع ــات م ــوردی مرب ــوط ب ــه کارب ــرد طراح ــی ب ــرای ش ــش
س ــیگما و روششناس ــی م ــورد بح ــث ق ــرار گرفتن ــد .آنه ــا ش ــواهد
قابلتوجهـــی بـــرای اســـتفاده از طراحـــی بـــرای شـــش ســـیگما بـــه
عنـــوان روشـــی بـــرای بهبـــود کیفیـــت و عملکـــرد تجـــاری ارایـــه
کردنـــد .مطالعـــات مربـــوط بـــه طراحـــی اجـــزای خـــودرو ،بینشـــی
را نســـبت بـــه نیازمندیهـــا بـــرای توســـعه رویکـــرد اصولـــی بـــرای
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کاربـــرد طراحـــی بـــرای شـــش ســـیگما فراهـــم میکنـــد .بنابرایـــن،
دامنـــه ایـــن مطالعـــه پیادهســـازی طراحـــی بـــرای شـــش ســـیگما
در یـــک جـــز خـــودرو بـــا اســـتفاده از مراحـــل  IDOVاســـت کـــه
میتوان ــد تغییرپذی ــری فرآین ــد را کاه ــش داده ک ــه در نهای ــت منج ــر
ب ــه طراح ــی بهین ــه و تولی ــد محص ــوالت ب ــا کیفی ــت ب ــاال ب ــا هزین ــه
کمتـــرشـــود [.]12
براســاس تحقیقــات انجــام شــده ،نوآوریهــای ایــن تحقیــق عبارتنــد
از :اســـتفاده از مـــدل شبیهســـازی بـــرای تولیـــد نـــخ در دســـتگاه
چرخانــهای و تلفی ــق تکنیکه ــای مختل ــف طراح ــی ب ــرای ش ــش
س ــیگما ب ــا م ــدل ش ــبیه س ــازی.
در ای ــن تحقی ــق از تکنی ــک ه ــای طراح ــی ب ــرای ش ــش س ــیگما در
کن ــار م ــدل شبیهس ــازی ب ــرای بهب ــود تصمیمگی ــری اس ــتفاده ش ــده
اســـت .تکنیکهـــای طراحـــی بـــرای شـــش ســـیگما در درجـــه اول
بـــرای بررســـی مســـائل طراحـــی در محصـــول اســـتفاده میشـــود،
در حال ــی ک ــه از مدلس ــازی شبیهس ــازی ب ــرای مدیری ــت عملیات ــی
اس ــتفاده میش ــود.
در ایـــن تحقیـــق ،چارچـــوب کامـــل بـــا اســـتفاده از تکنیکهـــای
مختلـــف طراحـــی بـــرای شـــش ســـیگما بـــه همـــراه مدلســـازی
شبیهس ــازی ب ــرای ارائ ــه پش ــتیبانی تصمیمگی ــری در ی ــک محی ــط
تولیـــدی پیشـــنهاد شـــد .ایـــن چارچـــوب ،ورودیهـــای تکنیـــک
طراحـــی بـــرای شـــش ســـیگما ،ماننـــد نمـــودار پارتـــو ،طوفـــان
فکـــری و  ...میتواننـــد بـــرای مطالعـــه تأثیـــر هرگونـــه تغییـــر
مش ــخص ش ــده توس ــط تیمه ــای طراح ــی ب ــرای ش ــش س ــیگما ،ب ــه
مدلهـــای شبیهســـازی تغذیـــه شـــوند .ایـــن چارچـــوب ،در نتیجـــه
تضمی ــن میکن ــد ک ــه تأثی ــر تغیی ــرات محص ــول و فرآین ــد قب ــل از
تصمیمگیـــری قابـــل مطالعـــه اســـت [.]13

مرحلـــه تاییـــد :آزمایـــش ،ارزیابـــی عملکـــرد ،صحهگـــذاری و
اطمین ــان از رس ــیدن ط ــرح ایج ــاد ش ــده ب ــه خواس ــتههای مش ــتری
و مشـــخصههای بحرانـــی بـــرای کیفیـــت[.]15
ب ــا بررس ــی دقی ــق مدله ــای روش طراح ــی ب ــرای ش ــش س ــیگما
مشـــخص گردیـــد کـــه همـــه ایـــن مدلهـــا میتواننـــد در قالـــب
مـــدل  IDOVقـــرار گیرنـــد و بـــا بررســـی مراحـــل موجـــود در ایـــن
مدلهـــا میتـــوان دریافـــت کـــه بـــا وجـــود مـــدل کامـــل و جامـــع
 IDOVنیـــازی بـــه تقســـیمبندی بیشـــتر از ایـــن چهـــار مرحلـــه
وجـــود نـــدارد ،زیـــرا تمامـــی نیازهـــای بهبـــود فرآینـــد در ایـــن
چهـــار مرحلـــه وجـــود دارد کـــه در نهایـــت میتـــوان گفـــت کـــه
مـــدل  IDOVدر عیـــن ســـادگی و کـــم مرحلـــه بـــودن میتوانـــد
نیازه ــای ی ــک طراح ــی مناس ــب را ب ــرآورده س ــازد[ .]5ش ــرکتهای
جنـــرل الکتریـــک ،موتـــوروال ،کاترپیـــار ،دلفـــی خـــودرو سیســـتم،
داو کمیـــکال و  ...خیلـــی زود وارد مســـابقه طراحـــی شـــش ســـیگما
شـــدهاند .شـــرکت جنـــرال الکتریـــک در سیســـتمهای پزشـــکی
جهـــت تولیـــد محصـــوالت جدیـــد تصویـــر بـــرداری دیجیتالـــی،
سیس ــتمهای اش ــعه ایک ــس ،تش ــخیص س ــرطان س ــینه و ...از م ــدل
 IDOVاســتفاده کــرد کــه توانســته بیــش از دو میلیــارد دالر فــروش
داشـــته باشـــد .بیـــش از پنجـــاه درصـــد فـــروش آنهـــا مربـــوط بـــه
تولیـــدات بـــا روش طراحـــی بـــرای شـــش ســـیگما و مـــدل IDOV
بـــوده اســـت .مشـــخص گردیـــد کـــه شـــرکتها جهـــت بهبـــود
فرآیندهـــای تولیـــد خـــود بـــا اســـتفاده از ایـــن مـــدل بـــه نتایـــج
خوبـــی دســـت یافتهانـــد و نتایـــج کمـــی (عـــددی) بهبـــود فرآینـــد
آنهـــا ،مویـــد کامـــل بـــودن ایـــن مـــدل میباشـــد .در واقـــع کاربـــرد
بیش ــتر ای ــن م ــدل و نتای ــج عال ــی حاص ــل از کارب ــرد آن ،اس ــتفاده
از ای ــن م ــدل را تضمی ــن میکن ــد ،در نتیج ــه میت ــوان گف ــت ک ــه
اســـتفاده از مـــدل  IDOVانتخـــاب مناســـبی میباشـــد [ .]5در ایـــن
تحقیـــق نیـــز جهـــت بهبـــود فرآینـــد تولیـــد نـــخ از روش طراحـــی
ب ــرای ش ــش س ــیگما و م ــدل  IDOVاس ــتفاده ش ــد ک ــه در ادام ــه
ب ــه بررس ــی تکنیکه ــا و ابزاره ــای موج ــود در ای ــن م ــدل پرداخت ــه
ش ــده اس ــت .ب ــرای مرحل ــه شناس ــایی از ابزاره ــای نم ــودار پارت ــو و
بررس ــی ص ــدای مش ــتری و آنالی ــز قابلی ــت فرآین ــد اس ــتفاده ش ــد.
مرحل ــه طراح ــی از ابزاره ــای طوف ــان فک ــری و تعیی ــن پارامتره ــای
بحرانـــی کیفیـــت و شبیهســـازی مـــدل موجـــود بـــا اســـتفاده از
نرمافـــزار ارنـــا  14و اعتبـــار ســـنجی مـــدل بـــا انجـــام تســـت تـــی
در نرمافـــزار مینیتـــب  16اســـتفاده گردیـــد .مرحلـــه بهبـــود نیـــز
ابـــزار آپتکویســـتنرمافزار ارنـــا اســـتفاده گردیـــد .در نهایـــت مرحلـــه
تاییـــد کـــه آخریـــن مرحلـــه از مـــدل  IDOVمیباشـــد ،جهـــت
تاییـــد بهبـــود صـــورت پذیرفتـــه از نمودارهـــای کنترلـــی جهـــت
تعیی ــن وضعی ــت کیف ــی فرآین ــد جدی ــد و آنالی ــز قابلی ــت فرآین ــد و
نظ ــر کارشناس ــان مربوط ــه اس ــتفاده ش ــد.

 -2انواع مدلهای رویکرد طراحی برای شش سیگما:
پــس از بررســی دقیــق از تمامــی مدلهــای موجــود روش طراحــی برای
ش ــش س ــیگما م ــی ت ــوان ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــید ک ــه مدله ــای
روش طراح ــی ب ــرای ش ــش س ــیگما ،دارای مراحل ــی میباش ــند ک ــه
مخفـــف نـــام ایـــن مراحـــل تشـــکیلدهنده نـــام مـــدل میباشـــد.
همچنی ــن گامه ــای ه ــر م ــدل ش ــامل تکنیکه ــا و اب ــزار مخص ــوص
بـــه خـــود میباشـــند کـــه مهمتریـــن ایـــن مدلهـــا DMADOV
 DIDOVM ,DCOV ,DMADV ,IDOV ,میباشـــند [ .]14مـــدل
 IDOVش ــامل مراح ــل ذی ــل اس ــت:
مرحلــه شــناخت :شــنیدن صــدای مشــتریان بــرای انتخــاب بهتریــن
طــرح مفهومــی محصــول و شــناخت خواســتههای مشــتری.
مرحلـــه طراحـــی :ترجمـــه خواســـتههای مشـــتری بـــه پارامترهـــای
بحران ــی کیفی ــت و انتخ ــاب بهتری ــن آنه ــا.
مرحلـــه بهبـــود :اســـتفاده از ابزارهـــا و مدلهـــای پیشـــرفته آمـــاری
ب ــرای بهب ــود و طراح ــی اج ــرا .ای ــن مرحل ــه ب ــر تکنیکه ــای بهب ــود
طراحـــی متمرکـــز اســـت و بهتریـــن تنظیمـــات بـــرای پارامترهـــای  -3استفاده از نرمافزار ارنا
نـــرم افـــزار ارنـــا توانایـــي مدلســـازي و شبيهســـازي کســـبوکار را
طراحـــی انجـــام میشـــود.
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ایج ــاد ميکن ــد .ای ــن نرماف ــزار ب ــه گونــهاي طراح ــي ش ــده اس ــت
کـــه امـــكان تحليـــل تأثيـــر تغييـــرات مهـــم را در زمـــان طراحـــي
مجـــدد سيســـتمهایي نظيـــر چرخـــه توليـــد و عرضـــه ،حمـــل و
نقـــل ،انبـــارداري و سيســـتمهاي ســـرویسدهنده فرآهـــم مـــيآورد
توجو پراکنـــده
و از الگوریتمهـــای تابـــو ،شـــبکه عصبـــی و جســـ 
اســـتفاده میکنـــد.
آپتکویس ــت ی ــک اب ــزار بهینهس ــاز عموم ــی در نرماف ــزار ارن ــا اس ــت
کـــه امـــکان جـــدا کـــردن موفقیتآمیـــز روش حـــل بهینهســـازی از
مـــدل شبیهســـازی را فراهـــم میکنـــد .بـــا هـــدف یافتـــن بهتریـــن
راهح ــل در می ــان هم ــه احتم ــاالت ،روشه ــای ابت ــکاری نرماف ــزاری
بـــرای ارائـــه راهحلهـــای مناســـب در یـــک شـــرایط خـــاص
اســـتفاده میشـــوند .بـــرای اســـتفاده از آپتکویســـت ،متغیرهـــای
کنتـــرل مـــدل بهینهســـازی بایـــد مشـــخص شـــوند ،کـــه ممکـــن
اس ــت تع ــداد مناب ــع ی ــا اطالع ــات تعری ــف ش ــده توس ــط ش ــخص
ایجادکننـــده مـــدل شبیهســـازی باشـــد .متغیرهـــای دیگـــر،
متغیرهـــای پاســـخ هســـتند کـــه بـــر مـــدل بهینهســـازی تأثیـــر
میگذارنـــد و میتواننـــد هـــم در محدودیتهـــا و هـــم در تابـــع
ه ــدف اس ــتفاده ش ــوند و ب ــه عن ــوان نتای ــج خروج ــی م ــدل عم ــل
کننـــد .همچنیـــن محدودیتهـــای سیســـتمی وجـــود دارد کـــه از
کنترلهـــا و یـــا پاســـخها بدســـت میآیـــد .در پایـــان ،تابـــع هـــدف
ک ــه ی ــک عب ــارت ریاض ــی دقی ــق اس ــت و ب ــه دنب ــال ب ــه حداکث ــر
رس ــاندن ی ــا ب ــه حداق ــل رس ــاندن معی ــار عملک ــرد ارزیاب ــی ش ــده در
هنـــگام شبیهســـازی اســـت ،تعریـــف میشـــود [.]16
 -4انجام تحقیق به تفکیک مراحل مدل :ID0V

 -4-1مرحله شناسایی:

در ایــن مرحلــه از ابزارهــای نمــودار پارتــو و بررســی قابلیــت فرآینــد
جه ــت بررس ــی وضعی ــت فعل ــی و ش ــناخت بهت ــر فرآین ــد قب ــل از
بهب ــود اس ــتفاده گردی ــد .ب ــا اس ــتفاده از نظ ــر کارشناس ــان و ص ــدای
مش ــتری ورودیه ــا ،خروجیه ــا و فرآین ــد بهب ــود خ ــط تولی ــد ن ــخ
تعیی ــن و ب ــا مطالع ــات انج ــام ش ــده نیازه ــای مش ــتریان شناس ــایی
گردی ــد .در ادام ــه ب ــا شناس ــایی دالی ــل خراب ــی نخه ــا و ب ــا اس ــتفاده
از نمـــودار پارتـــو ،مـــوارد بحرانـــی صـــدای مشـــتری (متغیـــر پاســـخ
جه ــت بهب ــود فرآین ــد) مش ــخص گردی ــد ( ش ــکل .)1
در ایـــن مرحلـــه بـــا اســـتفاده از نـــرم افـــزار مینیتـــب نرمـــال
بـــودن دادههـــای موجـــود توســـط تســـت نرمـــال بـــودن و بـــا روش
اندرس ــون-دارلینگ بررس ــی ش ــد و ب ــا توج ــه ب ــه ب ــاال ب ــودن ع ــدد
( = 0.618پی-مقـــدار) پی-مقـــدار مشـــخص گردیـــد کـــه دادههـــا
نرمـــال و تصادفـــی بـــوده و فـــرض نرمـــال بـــودن دادههـــا درســـت
اســـت (شـــکل  .)2ســـپس بـــا اســـتفاده از نمونهگیـــری تصادفـــی،
نمونههایـــی تهیـــه گردیـــد .شـــاخصهای مختلـــف قابلیـــت فراینـــد
در شـــکل  3نشـــان میدهـــد قابلیـــت فراینـــد در ســـطح مناســـبی
قـــرار نـــدارد و بیانکننـــدهی ســـطح ســـیگمای  2.4بـــرای فرآینـــد
موجـــود میباشـــد.]17[.
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 -4 -2مرحله طراحی:

در ایـــن مرحلـــه از ابـــزار روش طوفـــان فکـــری و نمـــودار پارتـــو و
تعییـــن پارامترهـــای بحرانـــی کیفیـــت و شبیهســـازی اســـتفاده
گردی ــد .بدی ــن ترتی ــب ب ــا توج ــه ب ــه شناس ــایی نیازه ــای مش ــتریان،
تمــام عوامــل فنــی موجــود و موثــر در تولیــد نــخ شناســایی گردیــد.
پ ــس از تکمی ــل بخ ــش مرب ــوط ب ــه مش ــتری ،مرحل ــه بع ــد تهی ــه
بخ ــش اطالع ــات فن ــی آن ب ــود .در ای ــن بخ ــش ترجم ــه صداه ــای
مش ــتری ب ــه ویژگیه ــای فن ــی ص ــورت پذیرف ــت .ص ــدای مش ــتری
بای ــد ب ــه ش ــکلی ترجم ــه ش ــود ک ــه قاب ــل اندازهگی ــری و اج ــرا در
س ــازمان باش ــد .در نهای ــت ب ــا اس ــتفاده از تس ــت ت ــی اعتب ــار م ــدل
ایج ــاد ش ــده بررس ــی خواه ــد ش ــد.
 -4 -2 -1تعیین توزیعهای آماری

اعتبـــار توزیعهـــای آمـــاری بهینـــه و اعتبـــار آن توســـط بخـــش
ورودی نرمافـــزار ارنـــا انجـــام شـــد .اعتبارســـنجی بـــا اســـتفاده از
آزمونهـــای کالموگروف-اســـمیرنوف و مربـــعکای تعییـــنگردیـــد.
هرچـــه پی-مقـــدار از  %5بیشـــتر باشـــد توزیـــع از بـــرازش بهتـــری
برخـــوردار اســـت .درنهایـــت ،توزیعـــی انتخـــاب میشـــود کـــه دارای
کمتریـــن مربـــع خطـــا باشـــد.
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از مـــدل شبیهســـازی بدســـت آمـــد بـــا مقـــدار تجربـــی بـــا ســـطح
اطمین ــان  95درص ــد مطابق ــت دارد .ب ــرای نق ــص نق ــاط کلف ــت نی ــز
مقـــدار امـــاره تـــی را بدســـت آورده و فـــرض صفـــر بررســـی شـــد،
چـــون رابطـــ ه  | t = -1.94 | < t0.025,24 = 2.093برقـــرار اســـت ،فـــرض
صفـــر پذیرفتـــهشـــد.
 -4 -3مرحله بهبود:

در ایـــن مرحلـــه از ابـــزار آپتکویســـت در نرمافـــزار ارنـــا اســـتفاده و
تابـــع هـــدف و محدودیتهـــای مناســـب را پیـــدا کـــرده و مـــدل
بهبـــود اجـــرا شـــد .بهتریـــن جـــواب بـــرای متغیرهـــای کنتـــرل (
س ــرعت روت ــور و زنن ــده و غلت ــک تولی ــد) ک ــه کمتری ــن نقصه ــای
شکل  -3تحلیل قابلیت فرایند موجود
نق ــاط ن ــازک و کلف ــت را ایج ــاد میکن ــد ،پی ــدا ش ــد .تاب ــع ه ــدف
و محدودیتهـــای مـــورد اســـتفاده در آپتکویســـت بـــه شـــرح زیـــر
 -4 -2 -2اعتبار سنجی
مهمتریـــن و حســـاسترین بخـــش ،پـــس از رســـم و طراحـــی یـــک میباشـــد:
م ــدل در ن ــرم اف ــزار ،س ــنجش می ــزان درس ــتی و اعتب ــار آن م ــدل
میباشـــد .بـــه ایـــن صـــورت میتـــوان اطمینـــان حاصـــل کـــرد تابع هدف:
)Min (thick + thin
کـــه میـــزان خروجـــی مـــدل بـــا آنچـــه در دنیـــای واقعـــی اتفـــاق
خواه ــد افت ــاد یکس ــان و ی ــا نزدی ــک ب ــه آن خواه ــد ب ــود .در بخ ــش
اعتبارســـنجی مـــدل ،ســـعی شـــد تـــا میانگیـــن خروجـــی مـــدل محدودیتها:
1. Ghaltak tolid = rotor *121.833
طراح ــی ش ــده در ای ــن تحقی ــق ب ــا میانگی ــن خروج ــی حاص ــل از
2. 0 < Thick <65
دنیــای واقعــی برابــر باشــد .نتایــج تعــداد عيــوب بــه دســت آمــده از
3. 0 < Thin <48
شبیهس ــازی فرآین ــد ریس ــندگی چرخانــهای ب ــه وس ــیلهی نرماف ــزار
4. True > 0.7* number in
ارنـــا 14بـــرای نقـــص نقـــاط نـــازک ( متغیـــر پاســـخ ) برابـــر 44.75
5. True > 2.33* thick + 2.33* thin
و بـــرای نقـــص نقـــاط کلفـــت ( متغیـــر پاســـخ ) برابـــر  62.60بـــود.
در كنـــار نتايـــج بـــه دســـت آمـــده از آزمايـــش نخهـــاي توليـــدي
کارخان ــه در ی ــک روز ب ــرای نق ــص نق ــاط ن ــازک براب ــر 47.8و ب ــرای تابـــع هـــدف ،بیانگـــر حداقـــل میـــزان نقصهـــا اســـت.
نقــص نقــاط کلفــت برابــر  64.8بــود .درنتیجــه بــا مقایس ـهی نتایــج محدودیـــت اول ،بیانگـــر رابطـــهی بیـــن ســـرعت غلتـــک تولیـــد و
شبیهس ــازی و اطالع ــات حاص ــل از آزماي ــش اوس ــت ِر نمون ــه نخه ــاي روت ــور اس ــت ک ــه پ ــس از بررســیهای مختل ــف در س ــطح ش ــرکت
توليـــد شـــده ،مشـــاهده میشـــود کـــه جوابهـــای حاصـــل از و بـــا اســـتفاده از نظـــر کارشناســـان تعییـــن شـــد.
شبیهســـازی و مقادیـــر حاصـــل از صنعـــت تفـــاوت چشـــمگیری بـــا محدودیتهـــای دوم و ســـوم ،بیانگـــر حـــد بـــاال و پاییـــن نقصهـــا
یکدیگ ــر ندارن ــد و از تس ــت ت ــی نتیج ــه ش ــد ک ــه ف ــرض براب ــری هس ــتند .ح ــد ب ــاال ب ــا در نظ ــر گرفت ــن می ــزان نقصه ــا در وضعی ــت
میانگی ــن ه ــا برق ــرار اس ــت و م ــدل ب ــه درس ــتی کار ک ــرده اس ــت .فعل ــی در نظ ــر گرفت ــه ش ــد .محدودی ــت چه ــارم ،بیانگ ــر رابطــهی
ف ــرض  H0عب ــارت اس ــت از براب ــری متوس ــط تع ــداد نق ــص نق ــاط می ــزان ن ــخ س ــالم تولی ــد ش ــده و می ــزان الی ــاف ورودی ب ــه سیس ــتم
اســـت کـــه بـــا بررســـی در ســـطح شـــرکت و نظـــر کارشناســـان
نـــازک حاصـــل از شبیهســـازی بـــا مقادیـــر واقعـــی:
تعییـــن شـــد .محدودیـــت پنجـــم ،بیانگـــر رابطـــهی میـــزان نـــخ
 H : E [X ] = 47.8ســـالم تولیـــد شـــده و میـــزان نقصهـــا اســـت ،کـــه بـــا بررســـی
0
0
 H : E [X ] ≠ 47.8وضعی ــت فعل ــی ش ــرکت و اس ــتفاده از نظ ــر کارشناس ــان و رابطــهی
1
0
بی ــن می ــزان ن ــخ س ــالم و کل خروج ــی سیس ــتم تعیی ــن ش ــد.
بـــرای ایـــن منظـــور ،بـــا اســـتفاده از نرمافـــزار مینیتـــب  16از روش
جدول  -1مقایسه مقادیر متغیرهای کنترل در وضعیت قبل از بهبود و حالت بهینه
تســـت تـــی بـــرای بررســـی درســـتی فـــرض  H0اســـتفاده شـــد ،بـــا
محاســبهی آمــاره آزمــون چــون رابطــه | t = -2.07 | < t0.025,19 = 2.093
برقـــرار اســـت ،فـــرض صفـــر پذیرفتـــه شـــد .یعنـــی تفـــاوت
چشـــمگیری بیـــن نتایـــج حاصـــل از شبیهســـازی و دادههـــای
تجرب ــی وج ــود ن ــدارد .بنابرای ــن میت ــوان گف ــت ک ــه مق ــداری ک ــه
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جدول  - 2مقایسه مقادیر متغیرهای پاسخ در وضعیت قبل از بهبود و حالت بهینه

 -4 -4مرحله تایید:

در ایـــن مرحلـــه از ابـــزار نمودارهـــای کنترلـــی و آنالیـــز قابلیـــت
فرآین ــد جه ــت بررس ــی دقی ــق فرآین ــد جدی ــد اس ــتفاده گردی ــد .ب ــا
توج ــه ب ــه نم ــودار  Pو اطمین ــان از تح ــت کنت ــرل ب ــودن فرآین ــد،
ســـطح ســـیگمای فرآینـــد بـــا اســـتفاده از آنالیـــز قابلیـــت فرآینـــد
بدس ــت آم ــد .بدی ــن ص ــورت ک ــه در ابت ــدا قابلی ــت فرآین ــد جدی ــد
توس ــط ن ــرم اف ــزار مینیت ــب  16محاس ــبه گردی ــد .ب ــا توج ــه ب ــه
شکل  -4انالیز قابلیت فرایند بهبود یافته
مقـــدار  Zفرآینـــد بهبـــود یافتـــه  Z=2.469میباشـــد و بـــا رجـــوع
ب ــه ج ــداول ،مع ــادل س ــطح س ــیگمای  3.95اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه
س ــطح س ــیگمای فرآین ــد بهب ــود یافت ــه (مق ــدار  )3.95در مقایس ــه فرآین ــد تولی ــد ن ــخ ب ــا ه ــدف کاه ــش عی ــوب نق ــاط ن ــازک و کلف ــت
ب ــا فراین ــد قب ــل از بهب ــود (س ــطح س ــیگمای  )2.4مش ــاهده گردی ــد بـــرای کمـــک بـــه مدیـــران در امـــر تصمیمگیـــری اســـتفاده شـــد.
کــه بهبــود انجــام پذیرفتــه بــا روش طراحــی بــرای شــش ســیگما و فرآینـــد تولیـــد نـــخ توســـط ماشـــینآالت چرخانـــهای کارخانـــهي
م ــدل  IDOVس ــبب افزای ــش  1.55س ــطح س ــیگمای فرآین ــد تولی ــد مـــورد مطالعـــه بـــه وســـیلهی نرمافـــزار ارنـــا مدلســـازی شـــد .بـــا
كمـــك شبیهســـازی ميتـــوان شـــرایط احتمالـــی و متغیـــر (هـــر
ن ــخ ش ــد ک ــه ای ــن هم ــان ه ــدف تحقی ــق میباش ــد (ش ــکل .)4
یــک از پارامترهــای سیســتم) را تغییــر داد و مســئله را تحلیــل نمــود.
در بررســـیهای اولیـــه مشـــخص گردیـــد کـــه ســـطح ســـیگمای
فراین ــد موج ــود  2.4م ــی باش ــد.
 -5نتیجه و جمع بندی
بـــا پیـــاده ســـازی مـــدل  ،IDOVســـطح ســـیگمای فراینـــد بـــه
یکـــی از مشـــکالت اساســـی تصمیمگیـــری در صنعـــت ریســـندگی  3.95رســـید کـــه در ایـــن تحقیـــق ،افزایـــش  1.55ســـطح ســـیگما
کمین ــه ک ــردن ضرره ــای ناش ــی از نقصه ــا اس ــت .در ای ــن راس ــتا ب ــرای فرآین ــد تولی ــد ن ــخ مش ــاهد گردی ــد ک ــه منج ــر ب ــه حداق ــل
از روش طراح ــی ب ــرای ش ــش س ــیگما و م ــدل  ID0Vب ــرای بهب ــود رســـاندن محصـــوالت معیـــوب گردیـــد.

منابع:
1. Fukishini, T, yamagata, T, The garment industry in low income countries. Houndmills: palgrave macmilan, Basingstoke, United Kingdom, 2014.
2. Elanchezhain, K. , Vijaya, R, Production planning and control. hennai: Anuradha Publications, 2008.
3. Khan, I, Minimization of Reworks in Quality and Productivity Improvement in the Apparel Industry, International Journal of Engineering and Applied Sciences , 1, 148-164, 2013.
4 .4خاصیپور ،ی ،نجفی ،ا ،بهبود بهرهوري با محوريت شناسايي و حذف موداها (مطالعه موردي:
شــرکت ريسندگي و بافندگي پوشش ايران) ،نشریه علوم و فناوری نساجی ،دوره  ،7شماره
1390 ،11-28 ،1
5 .5کریمی ،م ،رئیسی راد ،ا ،آتشگر ،ک ،بهبود فرایند ساخت باتری حرارتی با استفاده از رویکرد
طراحی برای شش سیگما مدل  ،IDOVنشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید،

48

شماره  ،4جلد .1395 ،27
6 .6آزادفر ،م ،علمدار یزدی ،ع ،عبقری ،م ،پیشبینی خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای پلیاستر
تولید شــده در سیستم چرخانهای بر اساس پارامترهای فرایند با استفاده از مدل رگرسیونی،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه یزد.1397 ،
7 .7شیخزاده نجار ،س ،عترتی ،م ،حسینپور کاسگری ،ع ،خطیر ،ب ،اثر فشار هوای جت و نازل
برداشــت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای روتور-جت پنبهای ،نشریه علوم و فناوری
نساجی ،شماره 1396 ،8-5 ،3
8. Jahanzaib, M, Jamil, U, Akhtar, K, Product design variables
optimization using design for six sigma (DFSS) approach,
Life Science Journal, 10, 57–63, 2013.
9. El-Sharkawy, A, Salahuddin, A, Komarisky, B, Design for
six sigma (DFSS) for optimization of automotive heat exchanger and underhood air temperature, SAE International

مجله علمي  -علوم و فناوري نساجي و پوشاک ،دوره  ،10شماره  ،1شماره پیاپی  ،37بهار 1400

... بهبود فرآیند تولید نخ با استفاده از رویکرد

MANUFACTURING ENVIRONMENT, Simulation Conference, Miami, 2008.
14. El.Halk, B, SHaout, A, Software Design For Six Sigma, 1st
edition, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey, 194208, 2010.
15. Naughton, K, A Study of Irish Medical Device Companies
Best Practice New Product Development Tools and Methodologies, A Research Dissertation submitted in partial ulfillment for the Masters of Science in Technology Management,
National University of Ireland, 10-34, 2009.
16. Braga, W.L.M, Naves, F.L, Gomes, J.H.F, Optimization of
Kanban systems using robust parameter design: a case of
study, Int J Adv Manuf Technol, 106, 1365–1374, 2020.
، انتشارات علم و صنعت تهران، آمار و احتمال كاربردي مهندسي، ك، آتشگر،مونتگومري1717
.1392

49

مهسا سرداری محوالتی و همکاران

Journal of Materials & Manufacturing, 7, 256–261, 2014.
10. Asafuddoula, M, Singh, H.K, Ray, T, Six-sigma robust
design optimization using a many-objective decomposition-based evolutionary algorithm, IEEE Transactions on
Evolutionary Computation, 19,.490–507, 2015.
11. Erbiyik, H, Saru, M, Six sigma implementations in supply
chain: an application for an automotive subsidiary industry
in Bursa in Turkey, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 2556–2565, 2015.
12. Sameiro, M, Magalhaes, D.S, Varela, M.L, Sa, J.O,
Gonçalves, I, Definition of a collaborative working model
to the logistics area using design for six sigma, International
Journal of Quality & Reliability Management, 33, 465–475,
2016.
13. Ramakrishnan, s, Drayer, ch, Srihari, k, USING SIMULATION WITH DESIGN FOR SIX SIGMA IN A SERVER

1400  بهار،37  شماره پیاپی،1  شماره،10  دوره، علوم و فناوري نساجي و پوشاک- مجله علمي

مهسا سرداری محوالتی و همکاران

... بهبود فرآیند تولید نخ با استفاده از رویکرد

Journal of

Apparel and Textile Science
and Technology
Vol. 10, No.1,
Winter 2021, Quarterly
Issue No. 37, 43-50
ISSN: 2151-7162

Improving the yarn production process by design for
the Six Sigma approach
Mahsa Sardari mahvelati, Mohamad saleh Owlia*, Emad Owlia
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran, Z. Cod. 8915818411

Abstract
At present, a large part of production costs and quality problems are related to design. Design for Six Sigma
is a powerful approach for the design and development of products, processes, and services. The purpose of
this research is to use the design for Six Sigma to reduce the defects of spinning yarn. For this purpose, after
examining the production line of spinning yarn, using the Pareto diagram, the most important yarn defects
were identified. Then, the initial model was simulated and validated in Arena 14 software and the level of
the existing process Sigma was determined. In the next step, the optimization model was examined by this
software. The results showed that the validated model can determine the optimal values well and significantly
reduce the costs of performing multiple tests to reduce the number of yarn defects. The results also showed a
1.55 unit improvement in the process sigma level.
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