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 چکیده

ای فراوری شده و نیز تنوع بیش از حد این  مصصنوالن،نیازمند انعطناف و هنناهنای کارامند در مصرف فزاینده ی غذاه

تخصیص منابع موجود می باشد.به خصوص صنعت تولید سوسیس و کالباس در سال های اخیر از نظر مصنرف سنیر صنعودی 

ع در دسنترس جهنت رسنیدن بنه بهنره داشته و ای  امر،صنعت فوق را به سنت مطالعه در مورد استفاده ی کارامدتر از مناب

 و سوسنیس تولیند فراینند در .وری،کاهش هزینه،قابلیت اطنینان در ماشی  آالن و کاهش زمان سفارشان سوق داده است

 ای  هک باشد می نیز متغیر تولید اتنام مصصول،زمان گروه نوع به متفاون،بسته پخت و تولید های زمان داشت  دلیل به کالباس

حنی در ای  مطالعه ابتدا با استفاده از شبیه سنازی و سن س بنا طرا.شود می تولید در خط متفاون کاری بار ایجاد موجب امر

 پرداخته و در نهایت سناریوهای بهبود ارائه می گردد.آزمایشان و ترکیب آن با شبیه سازی به تصلیل مساله  
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ABSTRACT 

The increased consumption of processed foods, as well as a greater variety of products offered by the 

food industry has required for greater flexibility and the most efficient coordination in the allocation of 

existing resources. The sausage industry in particular in recent years had an increase in consumption, 

and this has led to a search for a more efficient use of available resources to achieve increased 

productivity, cost reduction, reliability in attendance and reduction of lead times.in sausage and bologna 

production process the flow time is variant due to different process and baking times that causes 

different workloads in bottlenecks and then in all parts of the production system.in this research we first 

evaluate the production line by using of simulation and then analyze it by using of design of 

experiments (DOE) and ultimately improvement scenarios will present. 
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 مقدمه-1

مصرف فزاینده ی غذاهای فراوری شده و نیز تنوع بیی  از دید ایی  

محصوالت،نیازمند انعطیاف و همیاهن ی کارامید در تصصییا منیابع 

موجود می باشد.به خصوص صنعت تولید سوسیس و کالباس در سال 

مصرف سیر صعودی داشته و ای  امر،صنعت فوق را  های اخیر از نظر

به سمت مطالعه در مورد استفاده ی کارامیدتر از منیابع در دسیترس 

جهت رسیدن به بهره وری،کاه  هزینه،قابلیت اطمینان در ماشیی  

 در طیی سیالیان.[1]آالت و کاه  زمان سفارشات سیوق داده اسیت

اسایی شاخا های گذشته و در کلیه ی صنایع تولیدی و خدماتی شن

کلیدی عملکرد و یافت  راهی برای بهبیود آنهیا همیواره از مهمتیری  

مسایلی بوده که ذهی  صیادبان صینعت را بیه خیود معطیوف کیرده 

روش ها و فنون بسیاری برای بهبود عملکیرد ابیداع است.در ای  بی  

جهیت اجیرای ایی  امیر در شده اند که شیوه هیای سیاختارمندی را 

.به خصوص در صنعت غذا و نیز سوسییس م می آورندسازمان ها فراه

و کالباس به دلبل شرایط خاص داکم بر آن و نییز محیدودیت هیای 

موجود در ساختار فرایندهای آن،ای  امر از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است..در کشور ما مکانیزه نبودن خطوط تولیید و وابسیت ی مسیت یم 

شیدن زمیان  وگیاه هیا و زییادفرایند به نیروی انسانی،باعث ایجیاد گل

تکمیل کارها می گردد.در نتیجه منجر به افزای  هزینه های تولید و 

نیز د وق و دستمزد و در پی آن افزای  قیمت تمام شده ی کاال می 

 آن،از برای بهبود فرایندهای ارائه و ها گلوگاه شود. بنابرای  شناسایی

 تولیید فراینید در .باشد می صنعتی وادد هر در کلیدی و مهم نکات

 پصیت و تولیید هیای زمیان داشیت  دلییل بیه کالبیاس و سوسییس

 میی نییز متیییر تولید اتمام محصول،زمان گروه نوع به متفاوت،بسته

 می تولید خط کل در متفاوت کاری بار ایجاد موجب امر ای  که باشد

 نظیر در بیا بتوانید کیه باشید می تولیدی کارامد برنامه بنابرای .شود

 فرایند تکمیل زمان کاه  نیز و تولید جوانب،باالنس ی همه گرفت 

با وجود اینکیه شیبیه سیازی بیه عنیوان ابیزاری .دهد نتیجه را تولید

قدرتمند در دل مسائل مصتلف به کار می رود اما در دیوزه ی زمیان 

بندی و بهینه سازی توجهات محدودی را به خود جلب کیرده اسیت. 

د هدفیه در محییط هیای تولییدی هم چنی  رویکرد بهینه سازی چن

منعطف کارگاهی و با روش های دل متاهیوریستیک بیه وفیور میورد 

مطالعه قرار گرفته و به آن پرداختیه شیده اسیت.در ایی  مطالعیه بیا 

 رویکرد شبیه سازی به دل آن می پردازیم.

 پیشینه ی تصقیق-2

و زمانی که اولی  مطالعات زمانبندی سیستم  1970از سال     

انجام شد،در زمره ی  flexible flow shop (FFS)تولیدی های 

یکی از معروفتری  موضوعات برای مح  ان قرار گرفت و برخی 

رویکردها شامل تکنیک شبیه سازی و روش های تحلیلی برای 

بررسی ای  نوع سیستم ها اختصاص یافت.رشد و توسعه ی روزافزون 

های تولیدی منعطف تکنولوژی های کامپیوتری باعث شده تا سیستم 

به  2000مورد توجه بسیاری در دهه های اخیر قرار گرفته و از سال 

یکی از کلیدهای موف یت در سازمان ها تبدیل گردند.دلیل طرادی 

ترکیب کارایی یک خط تولید با انعطاف پذیری  FFS سیستم های

یک محیط کارگاهی جهت ارائه ی بچ های تولیدی مناسب و 

 flexibleیا FFSمحیط های تولیدی .[2]ی باشدمحصوالت متنوع م

flow shop   به صورت های گوناگونی تعریف شده اند.برای مثال

Byrkett  عنوان یک سیستم تولیدی تعریف کرد که  ای  محیط را به

در آن گروه هایی از ماشی  های کنترل شده )مراکز ماشی ( و یک 

پیوتری کار سیستم ساز و کا رمواد با هم و تحت کنترل کام

را به عنوان گروهی  FFSمحیط  Kasirajanو  O'keefe.[6]میکنند

از ایست اه های کاری مرتبط توصیف کرده اند که تعدادی از انواع 

مصتلف مواد را تحت کنترل مرکزی یک کامپیوتر تولید یا مونتاژ می 

بر مبنای قابلیت یا عملکرد  FFSتعاریف دی ر برای  .[7]کنند

بیان کرد که محیط های  Kaltwasser سیستم می باشند.برای مثال

منعطف تولیدی ،سیستم های تولید با اتوماسیون باال می باشند که 

قادر به تولید تنوع زیادی از بص  های مصتلف با استفاده از 

.یکی از رایج تری  [8]تجهیزات و سیستم کنترلی یکسان هستند

وش های استفاده شده در سال های اخیر در دل مسائل ر

زمانبندی،شبیه سازی کامپیوتری است.مدل های شبیه سازی رفتار 

داینامیکی از سیستم را ارائه داده و نیز به ارزیابی استراتژی های 

 .[2]می کنند مصتلف عملیاتی سیستم کمک

 

 flexible flow shop شنای کلی از یک خط تولید: 1شکل

سازی در بص  های مصتلفی شامل خدمت  یهشب

رسانی،تولید،بهداشت و سالمت،دفاع و خدمات عمومی به کار رفته 

است و به عنوان یکی از رایج تری  رویکردها در رشته ی مدیریت 

بر طبق یک بررسی  Chanو  Koh .[5] عملیات شناخته می شود

اعالم کردند که شبیه سازی یک ابزار بسیار منعطف است که می 
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تواند به طور موثر برای تحلیل و آنالیز سیستم های پیچیده به کار 

رفته و ما را قادر به تهیه ی مدلی از سیستم های تولید پیچیده با 

جزئیات می کند که به موجب آن استراتژی های منتصب می توانند 

صورت کارامد در محیط های نزدیک به دنیای واقعی پیاده سازی به 

.شبیه سازی به طور گسترده به عنوان ابزاری برای طرادی [3] شوند.

شناخته شده است ولی در سال های اخیر،تعداد بسیاری از مح  ان 

از آن برای توسعه ی استراتژی های عملیاتی مصتلف و کنترل تولید 

  کاربرد تکنولوژی شبیه سازی برای استفاده می کنند.همچنی

 زمانبندی با زمان واقعی موضوع بسیاری از تح ی ات بوده است.

مدلسازی سیستم های پیچیده مانند سیستم های تولیدی، .[4]

زنجیره تامی  و ترمینال های کانتینر با استفاده از معادالت جبری 

مفیدی کار بسیار دشواری است. شبیه سازی گسسته پیشامد ابزار 

برای ارزیابی عملکرد ای  سیستم ها می باشد. اگرچه شبیه سازی 

ف ط یک طرح داده شده را ارزیابی می کند و هیچ تابع بهینه سازی 

ارائه نمی کند. بنابرای  نیاز است که شبیه سازی و بهینه سازی باهم 

( فرایند پیدا کردن SBOادغام شوند. بهینه سازی شبیه سازی )

از متییرهای تصمیم سیستم است که عملکرد آن  بهتری  م دار

توسط خروجی های شبیه سازی ارزیابی می شود. بسیاری از مح  ان 

 SBOاز رویکردهای بهینه سازی شبیه سازی استفاده می کنند.

رویکردی منعطف برای دل مسائل بهینه سازی می باشد.اگرچه دل 

ی دقیق بسیار پیچیدگی مسائل کاربردی در کنترل تولید با روش ها

مشکل می باشد ولی ترکیب ال وریتمهای بهینه سازی با مدل های 

 .]16[شبیه سازی جای زی  مناسبی برای اینکار می باشد.

 یچالش DOE یو ادغام آن با مدل ها یواقع یایدن یساز هیشب    

 یساز هیکاربرد شب نکهیباشد.با وجود ا یاز مح  ان م یاریبس یبرا

مورد بحث قرار  سندگانیاز نو یاریتوسط بس یخدمت ده عیدر صنا

 یادغام آن با طراد یاز آنها به م وله  یگرفته است،تنها تعداد اندک

 یساز هیشب جیدهد که نتا یپرداخته اند.مطالعات نشان م شاتیازما

به کار برده  شاتیآزما یطراد یبرا یورود کیتواند به عنوان  یم

فاکتور  یابیارز یبرا  یساز هیبا شب DOE یآمار کیشود. ادغام تکن

رود.  یمصتلف به کار م یدیتول یها ستمیقابل توجه در س یها

 ستمیس کی یابیارز با هدف DOE-یساز هیمدل شب کینوشت  

نژاد و  یمیرد [.5به همراه دارد] ستمیس یبرا یادیز دیفوا یدیتول

 ینفت ست اهیا کی ستمیعملکرد س یابیارز یهمکاران با مطالعه بر رو

( DOEجامع ) شاتیآزما یساز هیشب یمدل طراد کی یبه توسعه 

 یاتیعمل ستمیپرداختند.در ابتدا،س ستمیس  یا یساز نهیجهت به

   witness 2014 یساز هیبا استفاده از نرم افزار شب ینفت ست اهیا

 یبه عنوان ورود یساز هیشب یها یشده و سپس خروج یساز هیشب

DOE [ 5قرار گرفتند ]Ramasesh ی هیبر پا  اتیبر تح  یمرور 

( و در job shop) یکارگاه طیمح یزمانبند یبر رو یساز هیشب

 یها طیمح یزمانبند یبر رو یساز هیادامه به مرور مطالعات شب

FFS را  یساز هیشب  یا یعملکرد پرداخته است.و یارهایمع زیو ن

قرار داده  یمورد بررس ارهیو چند مع ارهیتک مع یها طیدر مح

 یبه کار م ارهیچند مع یطیدر مح ارهیچند مع یریگ میاست.تصم

بوده و با  یمصتلف به صورت همزمان تحت بررس یارهایرود که مع

اغلب  یواقع یدر زندگ ی[. مسائل زمانبند10هم در تضاد باشند ]

 ن یتواند ب یمسائل م  یا یدارند.جواب ها ضادهدف مت  یچند

نسبت به مسائل تک هدفه  رندهیگ میبه تصم یتر قیعم

مسائل  یبر رو یمرور یمطالعه  کیدر  Deming Leiبدهد.

نوع از مسائل   ی.ادیرا به انجام رسان ی اتیچندهدفه تح  یزمانبند

 یصتاز س یمتضاد است که برخ یاهداف چندگانه  یدارا یزمان بند

به مطالعه   یو تد ی[سلماس11]کندیم انیمربوط به اهداف را ب یها

 لیو تحو دنیرس طیبا شرا flexible flow shop یمسئله  کی ی

با اهداف  یمصتلف و پردازش آنها به صورت انفراد یکارها در گروه ها

کردن جمع  نهیگروه ها و کم لیکردن مجموع زمان تکم نهیکم

که شامل آن  یگروه لیکارها و زمان تکم لیزمان تکم  یاختالفات ب

 .[9]ره انتظار( پرداختند.شود.)دو یکار م

 یها کیاز تکن زین یگوشت عیدر صنعت غذا و بصصوص صنا

 نهیبه دیبه تول یابیجهت دست  ییراه دلها یارائه  یبرا یساز نهیبه

 یساز نهیبه به یدر مطالعه ا Fadelو  Wadeشود. یاستفاده م

مدل  کیبا استفاده از  اریو خاو یگوشت تاس ماه دیتول یمساله 

ساله  51افق  کیدر  یامصتلط چند دوره  یخط یزیبرنامه ر

 لینصواهد توانست پتانس یاقتصاد لیکه تحل افتندیپرداختند.آنها در

بطور درست بازتاب دهد.از  نهیبه یزمانبند کیصنعت را بدون   یا
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.در .[14امر استفاده نمودند]  یتح ق ا یبرا یساز نهیرو از به  یا

کنترل  ستمیدر مورد س Rydzewskiو  Bogucka 2004سال 

آن به عنوان  یساز نهیکرده و از به قیتح  یمواد گوشت دیند تولیفرا

 یصنعت یواددها رانیمد یریگ میکمک به تصم یبرا یستمیس

 ییبه عنوان بص  جدا یساز نهیبه ستمیس  یکردند.ا ادی یگوشت

بوده که شامل دسته  یمواد گوشت دیتول ندیکنترل فرا ستمیس ریناپذ

شکل ممک    یآنها به بهتر لیتحل و ندیاطالعات موجود در فرا یبند

انجام شده در   اتیاز کل تح  ی[. در ادامه خالصه ا17باشد] یم

با  یدر قالب جدول یساز نهیبه ی طهیداضر در د یمطالعه 

 شد ارائه خواهد ییجز حاتیتوض

 موضوعیجدول مرور کلی بر ادبیان (: 1) جدول

سال  نام مولف ردیف
 انتشار
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تصمیم 

گیری با 

مدلهای 

 شبیه سازی

2 Dabbene و
 همکاران

بهینه سازی  2007
زنجیره 
تامی  مواد 
 غذایی تازه

بی  تعادل 

هزینه ها و 

شاخا های 

 کیفی غذا

3 Polon زمانبندی  2009 و همکاران
تولید بهینه 
در صنعت 
سوسیس و 
 کالباس

پشتیبان

ی از 

تصمیمات 

 زمانبندی

4 Abdullah  و
 همکاران

بهینه سازی  2014
تولید فراورده 
های گوشتی 
در صنایع 
 غذایی

ت سیم بندی 

تولیدات 

گوشتی بر 

اساس نوع 

 مصرف

5 Rahiminezhad 
 و همکاران

ارزیابی  2015
 یکعملکرد 

ایست اه 
 با نفتی

DOE 

بهینه 

سازی شبیه 

 سازی

6 Saptari  و
 همکاران

بهینه سازی  2015
خط تولید 
 مونتاژ

اجرای 

باالنس خط 

 در سیستم

بهینه سازی  2016 منصور زری  7
شبیه سازی 
با سیاستهای 
تعمیرات و 
 ن هداری

تعیی  

استراتژی 

 عملکرد

 مدل مفهومی مسئله-3
 را multi-objectiveیا  هدفه چند رویکرد یک ما مطالعه ای  در

آن در نظر می  بهینه سازی و خط تولید در تعادل ایجاد برای

 گیریم.اهداف مسئله به صورت زیر می باشند:

 ( مینیمم سازی بیشتری  زمان تکمیلmakespan)  

 باالنس بار کاری ماشی  بحرانی 

 باالنس بار کاری کل ماشی  ها 

در مسیاله ی مفیروب بیه ایی   3و  2اهداف ضرورت در نظر گرفت  

ه دلیل است که با تولید گروهی و خانواده ی محصول مواجه هستیم.ب

ای  ترتیب که هر کدام از گیروه محصیوالت سوسییس و کالبیاس در 

 استیج خاصی با مشکل طوالنی شدن زمان تولید مواجه گردیده و در

سوسییس و  واقع استیج های دوم و سوم به ترتیب بیرای محصیوالت

ی کالباس گلوگاه می باشند.به همی  دلیل نیازمنید بیاالنس بیار کیار

پارامترهیای  دست اه ها و در نتیجه کاه  زمان کلی تولیید هسیتیم.

 مسئله به شرح زیر است:

 jوl: اندیس خانواده های محصول 

sتعداد استیج ها : 

b :  شماره فعالیت نت پیش یرانه 

jNI :  تعداد کارهای موجود در خانواده یj ام 

sNM  تعداد ماشی  های ایست اه :s ام 

ijR :   زمان ورود کارi  از خانواده یj  ( به سیستمrelease date) 

si,j,m, P  زمان پردازش کار :i  از خانوادهj  روی ماشی k در استیج 

s  
 S ijklms  زمییان تنظیییم ماشییی :m  در ایسییت اهs  بییرای کییارk  از

روی  بیر jاز خیانواده ی  i، در صورتی که قبل از آن، کار lخانواده ی 

 آن ماشی  قرار داشته باشد.

T bms :   زمان شروع تعمیراتb   ام روی ماشیm  از ایست اهs 

 TM bms طول تعمیرات :b   ام روی ماشیm  از ایست اهs 
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 متییرهای تصمیم مسئله به شرح زیر می باشند:

            X i,j,m,sاز         mروی ماشی   jاز خانواده ی  iاگر کار 

 1باشد =     sایست اه 

                                                    0در غیر اینصورت        =    

Z i,j,k,l,m,s     
از  m  روی ماشی jاز خانواده  iبعد از کار  lاز خانواده  Kاگر کار 

         1ار گیرد    =    قر sایست اه 

                                                                 0در غیر ای  صورت     =     

C i,j,m,s  زمیان تکمییل کیار :i  از خیانواده یj   روی ماشییm  از

 قرار گیرد. sاستیج 

ت تابع هدف مساله بر اساس پارامترها و متییرهای تصمیم بدی  صور

 می باشد:

 

f1=Maximize=max {C i,j,m,s}     




NIj

i

J

j

NMs

M

S

s

ijmsijms XP
1

,

 Minimize Wt =  f2= 

Wm= max {


NIj

i

J

j

ijmsijms XP ,

 } Minimize f3=        

Subject to: 

 

                         

(1                                                 ) 
 1ijmsX

 

 S=1,…,S  , m=1,…,NMs , j=1,…,J , i=1,…,NIj 

(2                                            ) 


 


NIl

k

L

l

klijmsZ
0 1

1

   

S=1,…,S  , m=1,…,NMs , j=1,…,J , i=1,…,NIj 

(3                                            )

 


NIl

k

L

l

klijmsZ
0 1

1

 

S=1,…,S  , m=1,…,NMs , j=1,…,J , i=1,…,NIj 

(4                                                    )           Z klijms=0 

S=1,…,S  , m=1,…,NMs , j=1,…,J , i=1,…,NIj 

if Tbms ≥ Pijms    , then   Cijms ≥ Rij+Pijms-(1-Xijms) 

M    (5                        )                                                   

Otherwise   Cijms ≥ Rij+Pijms+TMbms-(1-Xijms) M 

                      s=1, m=1,… ,NMs , j=1,…, J, i=1,…,NIj 

if  Tbms ≥ Cijms-1  , then   Cijms ≥ Cijms-1+Pijms-(1-

(6                                         )                   Xijms)M 

Otherwise   Cijms ≥ Cijms-1+Pijms+TMbms-(1-Xijms) 
M  

s=2,…,S , m=1,…,NMs , j=1,…,J , i=1,…,NIj  , 

n=1,…,NMs 

 Cijms ≥ Cklms+Pijms+Skljms-(1-Zklijms) M          (7) 

I=1,…,NIj  ,  s=1,…,S ,  m=1,…,NMs  ,  k=0,…,j  ,  

l=1,…,NIk ,  j=1,…,J                                            

Cijms≥0     ,      x,z binary variables                          (8)   

 کی یکند که هر کار از هر خانواده رو یم انیب 1 تیدومح    .1

 .ردیگ یقرار م جیدر هر است  یماش
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کند که هر کار از هر خانواده بعد از  یم انیب 2 تیمحدود .2

ول .کار اردیگ یقرار م  یماش کی یرو  رید یکار از خانواده  کی

 .ردیگ یصفر قرار م یبعد از کار فرض

 کی یکند که بعد از هر کار بر رو یم انیب 3 تیمحدود .3

 .ردیرار گتواند ق یکار م کی  ،تنهایماش

بعد از خودش قرار  یکند که کار یم  یتضم 4 تیمحدود .4

 .ردین 

در   یهر ماش یکار بر رو  یاول لیزمان تکم 5 تیمحدود .5

 مانکار و ز یکه بزرگتر از زمان دسترس کنندیرا مشصا م جیهر است

 )در صورت وجود( خواهد بود. راتیتعم

 یبعد یکارها لیکنند که زمان تکم یم انیب 6 تیمحدود .6

 ورتص)در  راتیو زمان تعم یکار قبل لیاز هر خانواده از زمان تکم

 باشد. یم شتریوجود( ب

کننده عدم تداخل پردازش کارها   یتضم 7 تیمحدود .7

 باشد. یآالت م  یماش یرو

و  میتصم یرهایبودن متی ینریکننده با انیب 8 تیمحدود .8

 کارهاست. لیصفر بودن زمان تکم یبزرگتر مساو

 تولید . مدلسازی شبیه سازی کام یوتری سیستم4

صورت  Arena Rockwell 14مدلسازی ای  خط تولید در نرم افزار 

ی مرا نشان  نرم افزاریر زیر بصشی از مدل سازی در واگرفت و تص

 .دهند

 
 منطق ورودی مدل.2شکل 

 

 
 مدل پویانناییبخش .3شکل 

 

 مدل:. صصه گذاری و اعتبارسنجی 4-1

 یآماده شده برا یوتریمدل مربوط به برنامه کامپ یصحه گذار

موضوع اشاره دارد   ی.صحت مدل به ا[.18]است یساز هیمدل شب

از  یریبا بهره گ ر؟یخ ایکند  یکار م یبه درست یوتریکه مدل کامپ

شده است،  هیتعب Arenaکه در نرم افزار  یمنط  ابی بیع تیقابل

 ستمیمدل با س ایکه آ  یا یعنیمدل  اعتبارصحت مدل داصل شد.

ما  ،یساز هیدصول اعتبار مدل شب یبرا ر؟یخ ایمطاب ت دارد  یواقع

برای بررسی اعتبار .میتنوع درصد محصوالت استفاده کرد اریاز مع

مورد میان ی  جامعه نرمال با فرب واریانس مدل از آزمون فرب در 

در نتایج آزمون فرب  (α=0.05,n=10می کنیم) نامعلوم استفاده

 ادامه آمده است.

 از مینی تب برای آزمون فرض .نتایج بدست آمده(2)جدول 

 Mean T P 

 0.286 1.14 21.199 سوسیس هلندی

 0.804 0.26 20.072 آلمانیسوسیس 

 0.018 -2.88 19.494 هلندیکوکتل 

 0.878 -0.16 4.9875 کالباس گرد

 0.174 1.47 22.315 کالباس خانواده

 0.530 -0.65 5.898 هات داگ

 0.805 0.25 6.035 ژامبون مرغ

ورد مبنابرای  دلیلی برای رد فرب صفر وجود ندارد و اعتبار مدل 

 تایید می باشد.

 .اجرای مدل4-2

ه آمد مدل برای یک سال کاری اجرا شد و نتایج اجرای مدل در ادامه

 است:

 )زمان شناوری(.نتایج بدست آمده از اجرای مدل (3)جدول  
 زمان شناوری نام محصول

 6 سوسیس هلندی

 6 آلمانیسوسیس 

 7 هلندیکوکتل 

 9 کالباس گرد

 9 کالباس خانواده

 4 هات داگ

 10 ژامبون مرغ

 به کنک طراحی آزمایشان آماری. تجزیه و تصلیل 5
 یاز آن اسیت کیه زمیان شیناور یمدل داک  یداصل شده از ا جینتا

دارد تیا  یرا بیرآن می تیریامیر مید  یباشد. همی یمزیاد محصوالت 
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 بیه کیامپیوتری سازی شبیه از .ابدیرا ب دیتول توالی ی نهیبه بیترک

اسیتفاده  پاسخ متییر ارزیابی برای واقعی، سیستم از مدل یک عنوان

 در بهبیود بیه منجیر ورودی پارامترهیای ی بهینه انتصاب .شود می

 بهتری  انتصاب در که هایی روش از یکی .شود می پاسخ متییر سطح

 می  آزمایشات طرادی روش باشد، موثر می ورودی پارامترهای سطح

 از ییا مجموعیه ای آزمیای  ییک شیامل آزمایشیات طرادیی .باشد

 فرآینید، ورودی در متییرهیای آگاهانیه بطور که شود می آزمایشات

 در داصیل تییییرات مییزان طریق ای  از تا دکن می ایجاد تیییراتی

 طرادیی روش .شیود شناسیایی و مشیاهده فرآینید خروجیی پاسیخ

 کلییدی متییرهیای شناسیایی در موثر های روش از یکی آزمایشات

 کلیی طیور بیه .باشد می تاثیرگذارند، پاسخ متییر روی که عملکرد،

 :باشد زیر موارد شامل تواند می اهداف

  پاسخ روی بر را اثر بیشتری  که متییرهایی م ادیر تعیی 

 .دارند

  پاسخ روی بر را اثر بیشتری  که متییرهایی م ادیر تعیی 

 نزدییک خیود م دار اسمی به پاسخ که ای گونه به دارند

 .باشد

  پاسخ روی بر را اثر بیشتری  که متییرهایی م ادیر تعیی 

 .باشد کوچک در پاسخ تیییرات که ای گونه به دارند

  پاسخ روی بر را اثر بیشتری  که متییرهایی م ادیر تعیی 

ای که اثرات متییرهای غییر قابیل کنترلیی  گونه به دارند

 دداقل گردد.

 کیه شید مشیصا کارخانیه، فعلیی وضعیت تحلیل به توجه با

و  01پرک   های ایست اه مربوط به تولید خط در موجود گلوگاه

 از اهیداف یکیی همینطیور .باشد و ایست اه اتاق پصت می 02

 جمیع با.باشد می کل شناوری زمان میان ی  کاه  مدیریت،

 انتصاب آزمایشات طرادی برای زیرپارامتر  4 فوق، مطالب بندی

 :شدند

 بیه ورودی پارامترهای از یکی :پرک  عملیات سرعت افزای -1

 گیرفت  نظیر در بیا باشد می پرک  سرعت عملیات افزای  آزمای ،

 :شید گرفتیه نظر در پارامتر ای  برای سطح 3 ،پرک  در فنی مسائل

 در پمپ دریافت محصول %50و  %40، %30افزای  قدرت  

تعداد دو عدد پرک   فعلی، وضعیت در :تعداد پرک  ها افزای -2

 از یکی ایست اه ای  اینکه به توجه با و باشد می در خط تولید موجود

 پیارامتر ایی  برای آزمای  سطح 2 باشد، می تولید خط های گلوگاه

 04و  03افزودن پرک  های   :شد گرفته نظر در

 خط گلوگاه نیز اتاق های پصت :اتاق های پصت تعدادافزای  -3

 شکل یک به اتاق های پصت در عملیات شیوه طرفی از .بودند تولید

 تمحصوال توانند می اتاق ها ای  از یک هر دی ر عبارت به باشد، می

ایی   در کیاری بیار کیاه  بیرای .کننید پصیت را گروه ای  از دی ر

 میوازیبصیورت  05و  04، 03 اتیاق هیای پصیت ،افیزودن ایسیت اه

  .شد پیشنهاد

 ظرفیت فعلی، وضعیت درافزای  ظرفیت دست اه های پرک : -4

 از یکی ایست اه ای  اینکه به توجه با و باشد می ت  6 پرک  عملیات

 پیارامتر ایی  برای آزمای  سطح 3 باشد، می تولید خط های گلوگاه

 .تنی 12و10 و8 های ظرفیت :شد گرفته نظر در

 جیدولی از اسیتفاده با آزمایشات تعداد DOE روش در ای  مردله با

 در طرادیی .شیود میی تعیی  باشد می متعامد های آرایه دارای که

 سیطحی 3 فیاکتور 3 و سیطحی 2 فاکتور 1 تح یق، ای  آزمایشات

 .باشییم میی آزمیای  18 انجیام میا نیازمنید دالیت ای  در .داریم

 شده است آورده 4 جدول در ب یرند صورت باید که آزمایشاتی

 (.تعداد آزمایشان4جدول )
رفیت ظ

 پرک 
تعداد اتاق 
 پصت

تعداد 
 پرک 

سرعت 
 پرک 

شماره 
 آزمای 

8 1 1 30% 1 
10 2 2 30% 2 
12 3 1 30% 3 
8 1 2 40% 4 
10 2 1 40% 5 
12 3 2 40% 6 
8 1 1 50% 7 
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10 2 2 50% 8 
12 3 1 50% 9 
8 1 2 30% 10 
10 2 1 30% 11 
12 3 2 30% 12 
8 1 1 40% 13 
10 2 2 40% 14 
12 3 1 40% 15 
8 1 2 50% 16 
10 2 1 50% 17 
12 3 2 50% 18 

 Arena Rockwell 14 افزار نرم در فوق آزمایشات از یک هر

 دهش داده نشان 5 در جدول ها آن از یک هر نتایج و شدند مدلسازی

 است.

 آزمایشان (.نتایج5جدول )
 شماره آزمای  زمان شناوری
10.2 1 
11.1 2 
9.9 3 
10.4 4 
10.1 5 
9.9 6 
11.2 7 
11.2 8 
10.3 9 
9.8 10 
11.1 11 
10.1 12 
11.2 13 
11.3 14 
9.9 15 
9.8 16 
10.1 17 
10.2 18 

 ورودی را بدسیتدال باید بهتری  سطح برای هر یک از پارامترهای 

. بیا آوریم. برای ای  کار از نسبت سی نال به نویز استفاده میی کنییم

توجه به اینکه هدف ما در ای  سیستم کاه  پارامتر خروجی یعنیی 

روش تیاگوچی  3میان ی  زمان شناوری می باشد، از نسیبت شیماره 

 استفاده می کنیم.

𝑆𝑁𝑆 = −10 log(
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

2)𝑛
𝑖=1                                   

آورده  6سی نال به نویز برای هر ییک از فاکتورهیا در جیدول  سبتن

 شده است.

 مقادیر نسبت سیانال به نویز برای فاکتورها(.6جدول )

سرعت  تعداد پرک  
 پرک 

تعداد اتاق  ظرفیت
 پصت

 -7415/15 -7641/15 -5716/15 -3721/15 1سطح 
 -4256/15 -6658/15 -8643/15 -6218/15 2سطح 
 -6981/15 -4453/15 -2491/15  3سطح 

ی ابرای  برای هر یک از پارامترها سطوح انتصابی به شیرح ذییل میبن

 باشد:

 درصدی. 50: افزای  سرعت پرک افزای  سرعت عملیات  (1

 ت . 12: افزای  ظرفیت به رک افزای  ظرفیت پ (2

 عدد پرک  کمکی. 3تعداد پرک : افزودن  (3

 کمکی. اتاق پصتعدد  2: افزودن اتاق پصتتعداد  (4

پس از تمهیدات فیوق الیذکر و پیس از اجیرا در بهینه زمان شناوری 

 به شرح زیر می باشد: Arenaمدل 

 ترکیب بهینه ی تولید سوسیس و کالباس(.7جدول )
 زمان شناوری گروه محصوالت
 3 سوسیس هلندی
 3 سوسیس آلمانی
 4 کوکتل هلندی

 5 کالباس خشک گرد
 5 کالباس خشک خانواده

 2 هات داگ
 5 ژامبون مرغ

 .نتیجه گیری6
مصرف فزاینده ی غذاهای فراوری شده و نیز تنوع بیی  از دید ایی  

محصوالت،نیازمند انعطیاف و همیاهن ی کارامید در تصصییا منیابع 

موجود می باشد.به خصوص صنعت تولید سوسیس و کالباس در سال 

های اخیر از نظر مصرف سیر صعودی داشته و ای  امر،صنعت فوق را 

ی کارامیدتر از منیابع در دسیترس  به سمت مطالعه در مورد استفاده

جهت رسیدن به بهره وری،کاه  هزینه،قابلیت اطمینان در ماشیی  

 استفاده دالت ای  درکاه  زمان سفارشات سوق داده است.آالت و 

 تحلییل قدرتمنید از ابزارهیای یکی عنوان به سازی شبیه تکنیک از

 ابزار ای  از استفاده با توانند می مدیران .بود خواهد مطلوب سیستم

 بررسی را خود کنترل تحت جزئیات،سیستم با و دقیق بسیار شکل به

 میدیران به مهمی بسیار کمک مردله درای  طرادی آزمایشات.کنند

 اعمیال سیاسیت جیای به بود خواهند قادر مدیران که چرا کند، می

 محیطیی در را خیود میدنظر هیای اسیتراتژی تمامی خطا، و آزمون

 را مشیاهده آن نتیایج و بیاورنید در اجرا به ریسک دداقل با مجازی
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  رو ایی  از .کننید انتصیاب را راهبیرد تیری  بهینه نهایت در و کنند

 ییک عنوان به تواند می استفاده از ای  روش در رویکرد شبیه سازی

 .کند مدیران به شایانی کمک تصمیم،پشتیبان  سیستم
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