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  چکیده

کیفیت و هزینه نهایی یک محصول تولیدی تا حد زیادی تو سط طراحی مهندسی محصول و                

 فرآیند ساخت آن از طریق سه فعالیت طراحی سامانه ، طراحـی پـارامتری و طراحـی رواداری کـه بـه            

در کـشورهای غیـر صـنعتی ،        . روشهای کنترل کیفیت قبل از ساخت معروف هستند تعیین میـشوند            

 طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت اگر نتـوان گفـت            ،قبل از ساخت  فعالیت های کنترل کیفیت     

نـوان  عبتابراین آنچـه کـه بـه        . وجود ندارد ، میتوان گفت که قابل اغماض است و اصال نهادینه نیست              

الیت های کتترل کیفیت دراین کشورها میتواند مطرح باشـد بـه فعالیـت هـای طراحـی پـارامتری                    فع

  .فرآیند ساخت و کنترل کیفیت حین ساخت محدود میشود 

 در طراحی فرآیند ساخت بـه طـرح اسـتوار نیـز معـروف اسـت سـطوح                   که طراحی پارامتری 

ولیدی در پارامترهـای محـصول کـه        که تغییر پذیری های ت    عملیاتی تولید را طوری مشخص می کند        

یکرو سیلندر  (این روش  در سیستم بافندگی حلقوی پودی         از    .ناشی از اغتشاشات است مینیمم گردد       

در شرکت بافت ران به کار گرفته شد تـا توانمنـدی ایـن روش در بهینـه سـازی زاویـه پـیچ                   ) گردباف

برفتگی پارچه و گرم بر متر مربع پارچـه         خوردگی پارچه یکرو سیلندر ، تمایل به لول شدگی پارچه ، آ           

  .که بدون هیچ گونه هزینه اضافه ای صورت گرفت آشکار شود

این تحقیق شامل چهار فصل که در  فصل اول به بررسی پیشینه تحقیق و در فـصل دوم بـه                     

مباحث نطری مربوط به فرآ یند پارچه های یکروسیلندر حلقوی پرداخته ایـم ودر فـصل سـوم           بررسی  

در مـورد    ریزی ، اجرا و تحلیل دادها انجام شده است و در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری                     طرح  

  .نتایج آزمایشات پرداخته ایم 


