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Abstract
Purpose: The overall equipment effectiveness index is a key indicator and basis used for measuring the effectiveness of
equipment and examining the effectiveness of the maintenance system. Improvement of the OEE index is of great
importance in production operations management, since it can enhance and upgrade the level of organizational
equipment management. In this study, data envelopment analysis model has been developed to evaluate the overall
equipment effectiveness index.
Methodology: The present descriptive-analytical study has been conducted on the kiln of Mazandaran Cement Factory.
The overall equipment effectiveness indices, including three inputs and one output, have formed the axis of the model.
Findings: Improvement of the OEE index is of great importance in production operations management, since it can
enhance and upgrade the level of organizational equipment management. In order to achieve better efficiency, it is
recommended to focus on the key components of the overall productivity maintenance and productivity system,
implement the SMED method, integrate the two approaches of Lean Production and Six Sigma production, and improve
the Process Capability (PC).
Originality/Value: Given the importance of achieving equipment effectiveness, there is a need to evaluate the overall
equipment effectiveness. Using data envelopment analysis models, in addition to relative efficiency, determines the
weaknesses of the organization in various indices, and by providing the optimal amount of them, leads the organization's
policy towards improving efficiency. Due to rapid developments in today's world as well as the importance of the overall
equipment effectiveness and its obvious impact on the organization's performance and, consequently, its success, the
researchers decided to evaluate the overall equipment effectiveness using data envelopment analysis.
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پژوهشهای نوین در ارزیابی عملکرد

نوع مقاله :پژوهشی

ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات با تحلیل پوششی دادهها
1

نازیل ادب آوازه ،1مهرزاد نوابخش ،*2عاطفه امین دوست

1گروه مهندسی صنایع ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسلمی ،نجفآباد ،ایران.
2گروه مهندسی صنایع ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلمی ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :شاخص اثربخشی کلی تجهیزات ،شاخصی کلیدی و مبنایی برای سنجش میزان اثربخشی تجهیزات و بررسی اثربخشی سیستم نت
میباشد .بهبود شاخص  OEEبه منظور بهبود و ارتقاء سطح مدیریت تجهیزات سازمانی در مدیریت عملیات تولید بسیار حائز اهمیت
است .در این پژوهش مدل تحلیل پوششی دادهها بهمنظور ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات ایجاد گردیده است.

اثربخشی کلی تجهیزات شامل سه نهاده و یک ستاده محور مدل مذکور را تشکیل دادهاند.
یافتهها :بهبود شاخص  OEEبهمنظور بهبود و ارتقاء سطح مدیریت تجهیزات سازمانی در مدیریت عملیات تولید بسیار حائز اهمیت است.
تمرکز بر روی اجزای کلیدی سیستم نگهداری و تعمیرات بهرهوری فراگیر ،اجرای روش  ،SMEDادغام دو رو یکرد تولید ناب و شش سیگما،
بهبود قابلیت فرآیند ( )PCبهمنظور اثربخشی بهتر ،توصیه میشود.
اصالت/ارزش افزوده علمی :با توجه به اهمیت دستیابی به اثربخشی تجهیزات ،ارزیابی اثربخشی کلی تجهیزات احساس میگردد .استفاده
از مدلهای تحلیل پوششی دادهها عالوه بر میزان کارایی نسبی ،نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین نموده و با ارائه میزان
مطلوب آنها ،خطی مشی سازمان را بهسوی ارتقای کارایی سوق میدهد .بنا بر تحوالت سریع دنیای کنونی و اهمیت اثربخشی کلی
تجهیزات و تأثیر آشکار اثربخشی کلی تجهیزات بر عملکرد و بهتبع آن موفقیت سازمان ،پژوهشگران بر آن گردیدند تا به ارزیابی اثربخشی
کلی تجهیزات با روش تحلیل پوششی دادهها بپردازد.
کلیدواژهها :شاخص اثربخشی ،تجهیزات ،تحلیل پوششی دادهها.

 -1مقدمه
امروزه بازار متالطم موجبات پاسخ دهی با سرعت و کیفیت به تقاضای مشتریان را فراهم آورده است .سه عامل «زمان ،کیفیت و قیمت در
تعامل و وابستگی متقابل هستند ،بنابراین باید بین آنها تعادل ایده آل با هدف دستیابی به رضایت مشتری ایجاد نمود .سازمانها همواره به
دنبال دستیابی به میزان رضایتبخشی از کارایی و اثربخشی فرآیندهای خود هستند .یکی از راهکارهای ارتقا اثربخشی ،شناسایی تنگناهای
* نویسنده مسئول
mnavabakhsh@yahoo.com

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

روششناسی پژوهش :پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در خصوص کوره کارخانه سیمان مازندران صورت گرفته است .شاخصهای

فرآیندها و تالش برای حذف گلوگاههای موجود در سیستم است .ازجمله مشکالت اصلی سازمانهای صنعتی میتوان به نرخ باالی
زمانهای بیکاری و توقفهای بلندمدت ماشینآالت و تجهیزات و تأخیرهای مخالف در فرآیندهای تولید و عملیات اشاره نمود (باغبانی
و همکاران.)2020 ،1
پیشرفتهای حاصل از رشد تکنولوژی و گسترش روزافزون صنایع موجب گردیده است تا ماشینآالت و تجهیزات صنعتی از پیچیدگیهای
بیشتری برخوردار گردد .از طرفی بهکارگیری روشهای نوین مدیریتی در عصر حاضر به دلیل پیچیدهتر شدن دستگاههای اقتصادی و
اجتماعی امری اجتنابناپذیر است ،بهطوریکه همان اندازه که تکنولوژی پیچیدهتر میشود مدیریت نیز مشکل خواهد شد .سازمانهای
تولیدی با ایجاد ارزشافزوده در مواد اولیه ،محصوالت مورد نیاز مشتریان را تولید میکنند .برای دستیابی به ارزشافزوده اثربخش،
بهکارگیری اثربخش ماشین آالت با حداقل اتالف ممکن از اهمیت زیادی برخوردار است .همچنین اندازهگیری عملکرد جهت هدایت و
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مدیریت تولید بسیار حائز اهمیت است.
اثربخشی کلی تجهیزات 2یک نوع اندازهگیری است که در نگهداری بهرهور فراگیر مورداستفاده قرار میگیرد و نشان میدهند که ماشینآالت
چقدر اثربخش کار می کنند .ماهیت اثربخشی کلی تجهیزات ،قابلیت اطمینان ،تعمیرپذیری و ایجاد سیستمی اثربخش است .این بدین
بودن مداوم و صحیح تجهیزات پیشرفته قابلاعتماد ،از ضروریات بازار رقابتی است .لذا با توجه به چالشهای کلی ،شرکتهای تولیدی
بایستی بهطور مداوم عملکرد سیستم تولیدی خود را بهمنظور کاهش هزینههای تولید بهبود دهند (خلیلی و همکاران .)2017 ،3با توجه به
محدودیت های ارزیابی عملکرد خطوط تولیدی و همچنین اهمیت دستیابی به اثربخشی تجهیزات ،ارزیابی اثربخشی کلی تجهیزات
احساس میگردد .چند مورد از مطالعاتی که درزمینه اثربخشی کلی تجهیزات انجام گرفته به این شرح است:
علیزاده طباطبایی )2020( 4نحوه اجرای نگهداری بهرهور جامع در تجهیزات کنترلی مرکز فرمان متروی تهران و تأثیر آن بر اثربخشی کلی
تجهیزات و کاهش هزینهها و افزایش رضایت مشتریان مترو را موردبررسی قرار دادند .از طریق مشاهده و مصاحبه با مسئولین مرکز فرمان
متروی تهران به بررسی سه عامل کیفیت ،نسبت تجهیزات و نسبت قابلیت دسترسی تجهیزات پرداخته شد .اطالعات با استفاده از آزمون
 Rپیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیهوتحلیل و اندازهگیری قرار گرفت .نتایج نشان داد اجرای  TPMبا اثربخشی کلی تجهیزات ،کاهش
هزینههای واحد نت و افزایش رضایت مشتریان رابطه معناداری دارد.
رحیم سبحانی و فقهی فرهمند )2019( 5عوامل و مؤلفههای مؤثر بر اثربخشی کلی تجهیزات خط تولید در شرکت ماشینسازی تبریز
مورد شناسایی قراردادند 26 .شاخص با مطالعه تحقیقات پیشین بهعنوان چارچوب نظری و به همراه یک سؤال اصلی و دو سؤال فرعی
تنظیم گردید .با توجه به نتایج حاصل از پایایی مقیاس و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی از  26عامل اولیه شناساییشده مؤثر بر اثربخشی
کلی تجهیزات خط تولید در شرکت ماشینسازی تبریز در چهار دسته «عملکرد ماشینآالت ،توانمندسازی کارکنان ،کیفیت محصوالت
تولیدی و دسترسی به ماشینآالت» به ترتیب اولویت تقسیمبندی گردید.
باغبانی و همکاران ( )2020تأثیر پیادهسازی  PFMEAبا رویکرد فازی در ارتقای اثربخشی کلی تجهیزات صنایع قند را موردمطالعه
قراردادند .ابتدا میانگین اثربخشی کلی تجهیزات در هشت هفته کاری متوالی بهعنوان پیشآزمون استخراج گردید .سپس انواع خطاهای
بالقوه در فرآیند تولید شناسایی و پارامترهای شدت خطا ،احتمال وقوع خطا و احتمال کشف خطا برای هر حالت خطا بهصورت
مقیاس های کالمی و با استفاده از توافق جمعی تعیین گردید و با ضرب مقادیر عددی دفازه شده متناظر این سه پارامتر ،میزان عدد اولویت
هر خطا محاسبه گردید .ماتریس شدت وقوع و جدول رتبهبندی ریسک 24 ،خطای اولویتدار مشخص گردید .سپس راهکار مناسب
برای کاهش اثرات و یا حذف خطاهای اولو یتدار تعیین و مداخالت الزم برنامهریزی شد .در پایان هر هفته اثربخشی کلی تجهیزات
بهعنوان پسآزمون محاسبه شد و رابطه بین تغییرات عدد اولویت خطا و  OEEدر قالب همبستگی پیرسون موردمطالعه قرار گرفت.
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معنا است که ماشین بهصورت جداگانه یا بهعنوان بخشی از زیرسیستم یا بهعنوان یک سیستم بایستی طبق طراحی عمل نماید .در دسترس

طاهری و همکاران )2019( 1شاخص اثربخشی کلی تجهیزات بندر امام خمینی را بررسی و اندازهگیری نمودند .در این تحقیق توصیفی
کاربردی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات در خصوص تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتی بندر امام خمینی اندازهگیری گردید و با توجه به
اهمیت عملکرد بنادر در زنجیره تأمین و اقتصاد حملونقل دریایی در حملونقل تجارت جهانی ،مشخص گردید این شاخص بهصورت
جامع اثربخشی قسمتهای مختلف بندری را کنترل نموده و اثربخشی مطلوب بهکارگیری سیاستهای نت مشاهده گردید و کاهش کارایی
تجهیزات به دلیل استهالک نمایان نمود.
مصطفوی و تابان )2018( 2اثربخشی است قرار نگهداری و تعمیرات فراگیر را در شرکت سایپا بررسی نمودهاند .برای گردآوری دادههای
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موردنیاز ،چکلیست استاندارد ممیزی ساختار نگهداری و تعمیرات در هفت موضوع و پرسشنامه محقق ساخته ممیزی منابع انسانی در
پنج موضوع عوامل اجتماعی و روانی ،فرهنگی و مدیریتی ،اقتصادی و فیزیکی استفاده گردید .نتایج حاکی بود که عوامل ساختاری و انسانی
در پیادهسازی  TPMاز سطح مناسبی برخوردار نمیباشد.
مظفری و بهداد ) 2018( 3به بررسی راهکارهای بهبود شاخص اثربخشی کلی تجهیزات در صنایع تولیدی پرداختند .با استفاده از مطالعات
مروری و کتابخانهای چهار راهکار بهمنظور بهبود شاخص  OEEمشتمل بر تمرکز بر روی اجزای کلیدی سیستم نت بهرهور فراگیر ،4اجرای

ادب آوازه و همکاران  /پژوهشهای نوین در ارزیابی عملکرد ،دوره  ،1شماره  ،1بهار ،صفحه58-66 :

روش ،SMED5ادغام دو رویکرد تولید ناب و شش سیگما 6و بهبود قابلیت فرآیند 7شناسایی شدند.
خلیلی و همکاران ( )2017پایداری خط تولید و افزایش سود در بازار رقابتی با بهکارگیری تکنیک اثربخشی کلی تجهیزات در راستای تحقق
اقتصاد مقاومتی را بهبود دادند .این پژوهش با تحقیق پیمایشی از منابع کتابخانهای و کارشناسان و اپراتورهای شرکت موردمطالعه ،عوامل
مؤثر بر شاخص شناسایی و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از بهبود  22.56%اثربخشی کلی تجهیزات بوده است.
پراستیو و ورویا ) 2020( 8کاربرد شاخص اثربخشی کلی تجهیزات را برای کمینه نمودن گلوگاه بررسی نمودند .شاخص اثربخشی کلی
تجهیزات از طریق فرآیند  DMAIC9شش سیگما مورد استفاده قرار داده و چارچوب حاصل برای گلوگاه اعمال گردید .چارچوب مفهومی

شامل ادغام رویکردهای اثباتشده نت بهرهور فراگیر ،آنالیز حاالت بالقوه خرابی و آثار آن ،10طراحی آزمایشها 11و تعویض تکدقیقهای

قالب 12است .نتایج حاصل از این اعمال این چارچوب موجب افزایش  30%بهبود شاخص اثربخشی کلی تجهیزات در مطالعه کاربردی
پژوهش بوده است.
چیه و همکاران )2020( 13چارچوب یکپارچه شاخص اثربخشی کلی تجهیزات برای بهبود بهرهوری ارائه دادهاند .این پژوهش با بررسی
سوابق مطالعات شاخص اثربخشی کلی تجهیزات ،چارچوب پیشنهادی جهت بهبود مؤثر سیستماتیک به همراه معیارها و مؤلفههای
اولو یتبندی شده خرابی را ارائه داد .چارچوب پیشنهادی در یک مطالعه موردی اجرا و به موفقیت دستیافت.
ساروهاس ) 2019( 14عملکرد خط تولید را از طریق شاخص اثربخشی کلی تجهیزات بهبود بخشید .آمار توصیفی از اطالعات خرابی و
تعمیرات خط بر اساس وقفههای برنامهریزیشده و نشده صورت پذیرفت .عالوه بر آن معیارهای در دسترس بودن ،کارایی عملکرد و نرخ
کیفیت برای خطوط بررسی گردید .این پژوهش به درک مدیریت عملیات خط تولید کمک نمود .نتایج پژوهش به شناسایی گلوگاهها و
تصمیم در خصوص بهبود بهرهوری و کیفیت تولید کمک مینماید.
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Failure mode and effects
)analysis (FMEA
11
Design of experiments
)(DOE
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Single minute exchange of
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13
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14
Tsarouhas

1

Taheri et al.
Mostafavia and Taban
3
Mozaffari and Behdad
4
)Total productive maintenance (TPM
5
Single-minute exchange of die (SMED)| single-minute
6
Lean and six sigma
7
)Process capability (PC
8
Prasetyo and Veroya
9
)Define measure analyze improve control (DMAIC
2

هنگ و همکاران ) 2019( 1به برآورد شاخص اثربخشی کلی تجهیزات در شرایط عدم قطعیت پرداخت .برای مدیریت عدم قطعیت در
تخمین سرعت تولید ،مدت زمان توقف و افت کیفیت به ترتیب دو روش مبتنی بر ریاضیات محاسباتی و ریاضی ارائه گردید .مجموعه
دادههای این پژوهش مبتنی بر دنیای واقعی برای نشان دادن مفاهیم در عمل استفاده گردید.
غفورپور یزدی و همکاران ) 2018( 2به بررسی رابطه بین شاخص اثربخشی کلی تجهیزات و پایداری در انقالب صنعتی چهارم با رویکرد
مطالعه زمان میپردازد .این پژوهش به ارزیابی و بهینه سازی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات با توجه به پایداری سیستم میپردازد .بر
اساس مطالعات زمانشناسی ،مشاهدات تحلیلی و هیستوگرام بررسی شد .عوامل مؤثر بر پایداری فعالیتهای بهبود فرآیند از دیدگاه
خبرگان تعیین گردید.
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شناسایی ضایعات مرتبط با تجهیزات در بخشهای مختلف و انجام امکانات متقابل در جهت حذف ضایعات و بهرهبرداری از ظرفیت
پنهان تجهیزات امری مهم محسوب میشود OEE .تنها ابزاری است که در جهت تعیین سریع و حذف علل ریشهای کارایی ضعیف
ماشینآالت ،تسهیلکننده سازمانها است OEE .ابزاری جهت آنالیز ،گزارش ،تعیین مسیر اصولی جهت بهبود اثربخش تجهیزات با
حذف ضایعات بزرگ است .با توجه به اهمیت دستیابی به اثربخشی تجهیزات ،ارزیابی اثربخشی کلی تجهیزات احساس میگردد .استفاده
مطلوب آنها ،خطی مشی سازمان را بهسوی ارتقای کارایی سوق میدهد .بنا بر تحوالت سریع دنیای کنونی و اهمیت اثربخشی کلی
تجهیزات و تأثیر آشکار اثربخشی کلی تجهیزات بر عملکرد و بهتبع آن موفقیت سازمان ،پژوهشگران بر آن گردیدند تا به ارزیابی اثربخشی
کلی تجهیزات با روش تحلیل پوششی دادهها بپردازد.

 -2اثربخشی کلی تجهیزات ()OEE
اثربخشی کلی تجهیزات توسط ناکاجیما )1988( 3در صنایع ژاپن ارائه شد (فولوی و همکاران .)2019 ،4این تکنیک بهعنوان یک ابزار
سنجش عملکرد با کمترین محاسبات ،وضعیت موجود تولید را نشان میدهد .کاربرد عام این ابزار در صنایع تولیدی است .این ابزار به
ارزیابی ضررها و اقدامات اصالحی برای کاهش آنها کمک میکند (باغبانی و همکاران.)2020 ،
اثربخشی کلی تجهیزات یکی از ابزارهای کاربردی برای بهبود وضعیت اثربخشی فرآیندهای تولید است .این ابزار ساده و کاربردی ،منابع
اصلی و مشترک مرتبط به زیانهای مرتبط به تولید را شناسایی و این زیانها را در سه گروه اصلی بهمنظور بهبود اثربخشی تجهیزات
تقسیمبندی مینماید (آهایر و رلکار.)2012 ،5
رشد روزافزون فناوری و لزوم بهبود بهرهوری ماشینآالت و تجهیزات ،حرکت بهسوی خودکارسازی را سرعت بخشیده است .با پیشرفت
صنایع بهسوی مکانیزاسیون بیشتر و تولید پیئسته (پیوسته) ،امور نت از پیچیدگی بیشتری برخوردار شدهاند؛ بنابراین مزایای اثربخشی کلی
تجهیزات عبارتاند از افزایش دسترسی به تجهیزات ،بهرهوری عملکرد و همچنین نرخ کیفی که همگی در جهت اثربخشی کلی تجهیزات
بهینه و بهبود بخشید به تولید میباشند ،کاهش زمان و تعداد تعمیرات تکراری ،مصرف کمتر لوازمیدکی و کمتر شدن هزینه خدمات هزینه
عملکرد را بهبود میبخشد و نمایش سریع و دقیق ضایعات به وجود آمده در سیستم را از مزایای دیگر این شاخص میتوان برشمرد (رحیم
سبحانی و فقهی فرهمند .)2019 ،اگرچه ضریب اثربخشی کلی تجهیزات به طرز فزایندهای محبوبیت پیداکرده و بهصورت یك ابزار
ضروری و کمی برای اندازهگیری بهرهوری مورداستفاده قرار میگیرد ،اما این ابزار محدود به رفتار تجهیزات مستقل است .ضریب اثربخشی
کلی تجهیزات در اصل نسبت زمان تولید خالص به زمان برنامهریزیشده برای تولید هست اگرچه در عمل ضریب اثربخشی کلی تجهیزات
تحت سه فاکتور سهیم در آن ،مطابق شکل  1و رابطه ( )1محاسبه میگردد:

Foulloy et al.
Ahire and Relkar

4
5

1

Heng et al.
Ghafoorpoor Yazdi et al.

2

Nakajima

3

ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات با تحلیل پوششی دادهها

از مدلهای تحلیل پوششی دادهها عالوه بر میزان کارایی نسبی ،نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین نموده و با ارائه میزان

 .1قابلیت دسترسی.)A( 1
 .2عملکرد.)P( 2
 .3نرخ کیفیت.)Q( 3

OEE = A P  Q.

()1

62

شکل  -1اثربخشی کلی تجهیزات.
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Figure 1- The overall effectiveness of the equipment.

ا
محاسبات رابطه ( ،)1ضریب اثربخشی کلی تجهیزات را به یك آزمون سختگیرانه تبدیل مینماید .عمال برای تحقق هدف رسیدن به سطح
ا
جهانی در ضریب اثربخشی کلی تجهیزات هر یك از فاکتورها بایستی به مقداری کامال متفاوت با یکدیگر برسند که این مقادیر در جدول
 1آورده شده است:
جدول  -1کلس جهانی ضریب اثربخشی کلی تجهیزات (فرهادیان و جوانبخت.)2008 ،4
Table 1- World class overall effectiveness factor of the equipment (Farhadian and Javanbakht, 2008).

فاکتور

مقدار ضریب در کالس جهانی

دسترسی به تجهیزات
عملکرد
کیفیت
میزان ضریب اثربخشی کلی تجهیزات

90%
95%
99/9%
85%

مطالعات گستردهای که در سطح جهانی انجامگرفته است ،حاکی از آن است که میزان متوسط  OEEبرای کارخانههای تولیدی حدود 60%
میباشد .درحالیکه کالس جهانی  85%بیان گردیده است .لذا روشن است در هر کارخانه میبایست برنامه مؤثر برای بهبود شاخص
اثربخشی کلی تجهیزات تدارک دیده شود.

 -3مدل  BCCورودی محور
علت انتخاب این رویکرد این است که مدیریت کنترل بهتری بر نهادهها داشته و برای افزایش کارایی به دنبال افزایش ستادهها است و همچنین
به دلیل عدم وجود پژوهشهایی با تائید فرض بازده ثابت به مقیاس ،مدل پایه ( )2پیشنهاد شد:
𝑀𝑖𝑛 
𝑛

𝑚 𝑖 = 1, … ,

𝑥𝑖𝑜 − ∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 ,

𝑠. 𝑡.

𝑗=1

() 2

𝑛

𝑠 𝑟 = 1, … ,

∑ 𝜆𝑗 𝑦𝑟𝑗 ≥ 𝑦𝑟𝑜 ,
𝑗=1

Farhadian and Javanbakht

4

Availability

1
2

Performance
3
Quality

𝑛

∑ 𝜆𝑗 = 1,
𝑗=1

𝜆𝑗 ≥ 0, ∀𝑗 , 

.آزاد در عالمت
که در آن با اضافه شدن قید تحدب ( )∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 =1امکان مقایسه واحدهای تصمیمگیرنده با یکدیگر فراهم گردیده است o .اندیس واحد
تصمیمگیرنده تحت بررسی است yij .و  xijنیز به ترتیب ،مقادیر ستاده  rام و نهاده  iام برای واحد تحت بررسی (واحد  )oاست و
همچنین ،به ترتیب ،مقادیر ستاده  rام و مقدار نهاده  iام برای واحد  jام است s .تعداد ستادهها  mتعداد نهادهها و  nبیانگر تعداد
واحدهاست .ازآنجاکه حل مسائل ثانو یه یا مدل پوششی به دلیل محدودیتهای کمتر نیازمند حجم عملیات کمتری است ،در این پژوهش
از مدل پوششی BCC

ورودی محور استفاده میشود.

63

 -4روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و توسعهای است .چارچوب نظری پژوهش از ضریب اثربخشی کلی تجهیزات ( )OEEبرگرفتهشده
است .نهاده ،قابلیت دسترسی ،نرخ کارایی ،نرخ کیفیت و ستاده نیز ضریب اثربخشی کلی تجهیزات میباشد .برای تعیین باالترین نسبت
 BCCورودی محور پیشنهاد میشود .ازآنجاکه مدلهای ثانو یه میتوانند میزان بهبود بهینه (مجموعه مرجع) ورودی و خروجیهای ناکارا
را تعیین کنند ،در این پژوهش از مدل پوششی  BCCورودی محور استفاده میشود.
تعریف  :1قابلیت دسترسی ( )Aباالتر از  ،90%نرخ کارایی ( )Pباالتر از  95%و نرخ کیفیت ( )Qباالتر از  ،99/9%مطلوب محسوب
میشود .ازآنجاییکه کارایی شاخصی است که توانایی مدیریت یک واحد تصمیمگیرنده را در استفاده بهینه از ورودیها در جهت تولید
خروجیها میسنجد .هر چه یک واحد بتواند با مصرف ورودی کمتر خروجی بیشتری را تولید کند کاراتر است .ازاینرو ،مقدار ضریب
کالس جهانی هر فاکتور را بر آن فاکتور تقسیم نموده تا ارزش عددی کمتری یابد .کالس جهانی هر فاکتور در بردار  lدرج شود.
تعریف  :2میزان ضریب اثربخشی کلی تجهیزات باالی  ،85%بیانگر میزان اثربخشی مطلوب است .جهت برآورد نسبت صحیح
اثربخشی 𝑜𝑟𝑦 را بر  85تقسیم مینماییم ،تا نمرات باالتر از  85ارزش عددی بیشتری یابند.
مدل ( )3از افزودن دو قید تعاریف  1و  2به مدل ( )2جهت ارزیابی اثربخشی کلی تجهیزات پیشنهاد میشود.
𝑀𝑖𝑛 
𝑛

𝑙1 = 90 𝑙2 = 95 𝑙3 = 99.9

𝑗𝑖𝑥 𝑗𝜆
𝑜𝑖𝑥
∑−
𝑚 ≥ 0 , 𝑖 = 1, … ,
𝑖𝑙
𝑖𝑙



𝑠. 𝑡.

𝑗=1

𝑛

()3

𝑠 𝑟 = 1, … ,

∑(𝜆𝑗 𝑦𝑟𝑗 /85) ≥ (𝑦𝑟𝑜 /85),
𝑗=1
𝑛

∑ 𝜆𝑗 = 1,
𝑗=1

𝜆𝑗 ≥ 0, ∀𝑗 , 

.آزاد در عالمت
چون الگوی مدل ثانویه ورودی محور است ،تابع هدف سعی در کاهش میزان سطح ورودیها ( )با ثابت نگهداشتن سطح خروجیها
دارد .درواقع  یک متغیر واقعی تصمیم و  یک بردار غیرمنفی متغیرهای تصمیم میباشد که در این مدل انتخاب هر بردار  jمجاز،
یک حد باال برای ستادهها و یک حد پایین برای دادههای  DMU0ایجاد میکند و در مقابل این محدودیتهای مرتبط با  0گزینه بهتر
برای مرتبط شدن با * min =ارائه میدهد ،این امر موجب میشود که* بهعنوان الگوی هدف سایر واحدهای ناکارا میزان بهبود بهینه
را بیان دارد.
تعریف  :3در مدل ( )2یک واحد تصمیمگیرنده وقتی کارا است که .*=1

ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات با تحلیل پوششی دادهها

کارایی و دخالت دادن میزان نهادهها و ستادههای سایر واحدهای تصمیمگیرنده در تعیین اوزان بهینه برای واحد تحت بررسی ،مدل پایه

 -5یافتههای پژوهش
دادههای کوره کارخانه سیمان مازندران را در نظر میگیریم که هرکدام از آنها ،سه نهاده را برای تولید یک ستاده مصرف کنند .دادههای نهاده
و ستاده در جدول  2آمده است.
جدول  -3مجموعه دادههای اندازهگیری ضریب اثربخشی کلی تجهیزات.
Table 3- The data set for measuring the overall effectiveness of the equipment.
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DMU

قابلیت دسترسی

نرخ کارایی

نرخ کیفیت

ضریب اثربخشی کلی تجهیزات

DMU1
DMU2
DMU3
DMU4
DMU5
DMU6
DMU7
DMU8
DMU9
DMU10
DMU11
DMU12

87
95/01
90/01
92/8
96/57
95/92
90/98
88/82
91/69
94/7
96/26
98/9

83
94/5
97/53
97/75
98/34
98/85
90/43
91/02
95/59
95/16
98/85
96/76

75
71/13
72/27
88/34
90/49
93/01
72
78/88
77/34
85/57
90/45
91/21

54/16
63/86
63/44
80/13
85/94
88/19
59/24
63/77
67/79
80/35
86/07
87/28

مدل پژوهش با استفاده از نرمافزار  LINGO 12.0اجرا گردید و نتایج در جدول  4ارائهشده است .مقادیر کارایی حاصل از اجرای مدل که
در جدول  4آمده است ،بهترین مقدار کارایی ممکن برای هر واحد تصمیمگیرنده به ازای نهادهها و ستادهها در مقایسه با سایر واحدهای
تصمیمگیرنده است .همانگونه در جدول  4مشاهده میشود  3واحد در سطح کالس جهانی هستند .متوسط مقدار ناکارایی 0/956914
است.
جدول  -4میزان کارایی محاسبهشده با نرمافزار لینگو مطابق مدل (.)2
Table 4- Calculated efficiency with Lingo software according to model (2).

کارایی

کارایی
DMU1

0/879676

DMU7

0/928141

DMU2

0/969624

DMU8

0/921647

DMU3

0/986646

DMU9

0/967021

DMU4

0/988872

DMU10

0/972005

DMU5

0/998594

DMU11

1

DMU6

1

DMU12

1

بر اساس یافتههای پژوهش در بعد قابلیت دسترسی ،واحد  2الی  7و  9الی  12بهترین وضعیت و واحد  1و  8از شرایط نامطلوبی برخوردار
است .در ابعاد نرخ کارایی ،واحد  1،2،7و  8از شرایط نامطلوبی برخوردار است .در ابعاد نرخ کیفیت ،کلیه واحدها از شرایط نامطلوبی
برخوردار هستند .نتایج مطالعات نشان داد که اثربخشی کلی تجهیزات واحدهای  11 ،6و  12در سطح کالس جهانی و در سایر واحدها
پایینتر از حد کالس جهانی ارزیابی شده است.

1.02

DMU10, 0.972005

DMU9, 0.967021

DMU8, 0.921647

DMU7, 0.928141

DMU6, 1

DMU5, 0.998594

DMU4, 0.988872

0.96
0.94
0.92

DMU1, 0.879676

DMU11, 1

12

0.98

DMU2, 0.969624

DMU12, 1
14

10

8

DMU3, 0.986646

1

6

4

2
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0.9
0.88
0.86
0

شکل  -2نمودار پراکندگی کارایی محاسبهشده اثربخشی کلی تجهیزات واحدها.

یافتهها نشان داد میانگین نمره کارایی  0/972241592است .با توجه به ناکارایی اثربخشی کلی تجهیزات واحدهای ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 9 ،8و  ،10الزم است در تخصیص بهینه منابع توجه و یژه و نگاه علمی و اقتصادی نمود.

 -6بحث و نتیجهگیری
یکی از بهترین شاخصهای نظارت بر اثربخشی تجهیزات تولیدی که در اکثر کارخانههای مورداستفاده قرار میگیرد ،شاخص اثربخشی
کلی تجهیزات است که بهخوبی وضعیت عملکرد تجهیزات و دستگاههای تولیدی را نمایش میدهد .یکی از بزرگترین محاسن این
شاخص نگرش جامع آن است .این شاخص باظرافت خاصی ،عملکرد تجهیزات را در عملکرد فرآیندهای برنامهریزی تولید ،مدیریت
منابع ،تولید و کیفیت بررسی مینماید.
پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی کلی تجهیزات با رویکرد تحلیل پوششی دادهها پرداخته است .نتایج مطالعات نشان داد واحد 11 ،6
و  12کارا و سایر واحدها ناکارا شناسایی شدند .برای کاهش تأثیرات احتمالی ناشی از اثربخشی تأثیر فرهنگسازمانی ضعیف در
ایستگاههای ناکارا باید ضریب اثربخشی کلی تجهیزات را بهبود و ارتقا بخشید .پیادهسازی مناسب اقدامات اصالحی ،موجب کاهش
خرابیها میشود و این کاهش هم بهنوبه خود منجر به افزایش میزان اثربخشی کلی تجهیزات خواهد شد.
انجام تحلیلهای دقیق بهمنظور بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر روی شاخص  OEEبسیار حائز اهمیت است .لذا توصیه میشود راهکار
مناسب با توجه به آنالیزهای دقیق وضعیت پارامترهای تأثیرگذار تعیین و تصمیمگیری شود .همچنین جهت پیادهسازی بهتر شاخص ،OEE
بهرهگیری از نمودارهایی نظیر پارتو کمک شایان و قابلتوجهی در شناسایی نقاط ضعف و قدرت سیستم و برنامهریزی بهتر جهت برطرف
نمودن نقاط ضعف مینماید .پیشنهادهای زیر بهمنظور بهبود شاخص اثربخشی کلی تجهیزات توصیه میشود:
 .1تمرکز بر روی اجزای کلیدی سیستم نت بهرهور فراگیر.
 .2اجرای روش  SMEDیا تعویض قالب در زمان تکرقمی برحسب دقیقه.
 .3ادغام دو رویکرد تولید ناب و شش سیگما.
 .4بهبود قابلیت فرآیند.

یکی از محدودیتهای مهم مطالعه حاضر محدودیت در نهاده و ستاده مدل تحلیل پوششی دادهها است .پیشنهاد میگردد که پژوهشگران
در مطالعات آتی از متدولوژی غیرخطی نیز استفاده کنند و نتایج را با مدلهای خطی مورد مقایسه قرار دهند .از دیگر محدودیتهای
پژوهش این است که یافتههای پژوهش محدود به مدتزمان جمعآوری دادهها است.

ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات با تحلیل پوششی دادهها

Figure 2- Scatter diagram of the calculated efficiency of the overall effectiveness of the units' equipment .
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