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چکیده :نمودارهای کنترل مشهورترین ابزار کنترل فرایند آماری برای کشف سریع تغییر در فرایند هستند .در میان نمودارهای کنترل
تک متغیره ،نمودار کنترل ̅ از محبوبیت بیشتری برخوردار است .در طراحی اقتصادی-آماری نمودارهای کنترل ،اغلب برای پارامترهای
ورودی (پارامترهای هزینه و فرایند) ،مقدارهای ثابت و معلومی فرض میشود .در دنیای واقعی این پارامترها کامال شناخته شده نیستند و
نامعلوماند .در این مقاله ،یک مدل ساده بر اساس ادغام سناریوها و تبدیل آنها به یک سناریو برای طراحی استوار اقتصادی و اقتصادی -
آماری نمودار کنترل ̅ با استفاده از مدل هزینهی لورنزن و وانس تحت چندین سناریو ارائه میشود .سپس ،مقایسهای جامع بین انواع
طرحهای استوار اقتصادی و اقتصادی-آماری انجام میشود .مقادیر بهینه پارامترها با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهدست میآیند .مقایسه
بین طرحهای اقتصادی ،استوار اقتصادی و استوار اقتصادی-آماری نشان می دهد که طرح استوار اقتصادی-آماری موزون عملکرد بهتری
نسبت به سایر طرحهای استوار دارد.
کلمات کلیدی :نمودار کنترل ̅  ،بهینهسازی استوار ،طراحی اقتصادی-آماری ،الگوریتم ژنتیک

فرایندها ایفا میکنند .وظیفهی اصلی نمودار کنترل کمک به
تشخیص بین انحرافهای ذاتی در فرایند و انحرافهای بادلیل و
در صورت امکان کمک به حذف آنهاست .نمودارهای کنترل در
ابتدا فقط با در نظر گرفتن معیارهای آماری طراحی شدند ،در
حالی که خاستگاه اصلی کنترل فرایند آماری جنبش اقتصادی
بود .در واقع نمودارهای کنترل بهمنظور کاهش هزینههای گزاف
تحمیل شده ناشی از بازرسی صددرصد محصوالت بهکار گرفته
شدند .تحقیقهای بعدی نشان دادند که طراحی نمودارهای
کنترل از بعد اقتصادی میتواند صرفهجوییهای قابل مالحظهای
را برای سازمانها به ارمغان آورند [ .]4هر دو طرح آماری و
اقتصادی دارای نقاط ضعف و قوت منحصر به فردی هستند.
نمودارهای مبتنی بر طرحهای آماری دارای توان باال و نرخ
خطای نوع اول پایینی هستند ،از طرفی این طرحها هزینهی
باالتری نسبت به طرحهای اقتصادی دارند .از سوی دیگر،
طرحهای اقتصادی فقط روی هزینه متمرکز بوده و خواص آماری
را نادیده میگیرند .سانیگا [ ]9با استفاده از قرار دادن
محدودیتهای آماری بر روی مدلهای اقتصادی ،مشکل مربوط
به طرحهای اقتصادی را برطرف کرد .در زمینهی طراحی
اقتصادی نمودارهای کنترل ،پژوهشهای زیادی انجام شده است.
برای اولین بار دانکن [ ]3مسئلهی طراحی این نمودارها را از

 -1مقدمه
نمودارهای کنترل پرکاربردترین ابزار کنترل فرایند آماری و یکی
از مؤلفههای اساسی در بهبود کیفیت فرایندها و محصوالت
هستند .پیشرفت فناوری ،ارتقای دانش کیفی مصرفکنندگان،
رقابت جهانی ،و چندین عامل دیگر سبب تغییر در نگرش سنتی
تولیدکنندگان شده است .اکنون سازمانها راز بقای خود را در
ارائهی محصوالت با کیفیت باال و هزینهی پایین میدانند ،در
حالیکه در نگرش سنتی ،توجه تولیدکنندگان تنها به تولید
بیشتر معطوف بوده است .شوهارت پدر نمودارهای کنترل نوین ،
مفهوم کنترل فرایند آماری را در سال  4291بیان کرد .کنترل
فرایند آماری ابزاری قدرتمند در ایجاد ثبات و بهبود کارایی
فرایند از طریق کاهش تغیرپذیری و یکی از اجزای اصلی هر
سیستم کیفیت است ،بهطوری که هر چه سیستم کیفیت
گستردهتر باشد ،کاربرد کنترل فرایند آماری بیشتر خواهد شد.
بسیاری از اساتید کیفیت ،مانند دمینگ و ژوران معتقدند که
کنترل فرایند آماری یک بخش اساسی در فعالیتهای آگاهانه
کنترل و بهبود کیفیت است .نمودارهای کنترل ابزار اصلی
کنترل فرایند آماری هستند و نقش مهمی را در ارتقای کیفیت
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لحاظ اقتصادی بیان کرد .بعد از او ،مدلهای مختلف دیگری
همچون رحیم و بنرجی [ ]1و لورنزن و وانس [ ]0معرفی شدند.
طراحی یک نمودار کنترل نتایج و عواقب اقتصادی متعددی به
همراه دارد .علت آن است که هزینههای نمونهگیری و آزمایش،
هزینههای مربوط به بررسی هشدارهای خارج از کنترل و احیانا
برطرف نمودن انحرافهای بادلیل ،و هزینههای مربوط به
دریافت محصول معیوب توسط مشتری همگی بستگی به انتخاب
پارامترهای نمودار کنترل دارند .بنابراین ،منطقی بهنظر میرسد
که طراحی نمودارهای کنترل از دید اقتصادی در نظر گرفته
شود .رویکرد طراحی اقتصادی در پی حداقلسازی هزینههای
زیان مورد انتظار در فرایند تولید است که عموماً شامل
هزینههای نمونهگیری و آزمایش ،هزینههای تولید محصول
نامنطبق ،و هزینههای بررسی هشدار خارج از کنترل است [.]4

اقتصادی-آماری نمودار کنترل ̅ را در شرایط عدم قطعیت ارائه
کردند و نشان دادند که این طرح در مقایسه با طرح اقتصادی در
مسایل صنعتی بهتر است .امیری و همکاران [ ]44به مرور
ادبیات طرحهای آماری ،اقتصادی ،و استوار اقتصادی پرداختند و
را بر
سپس طرح استوار اقتصادی-آماری نمودار کنترل
اساس مدل اقتصادی لورنزن و وانس ارائه کردند .چاالکی و
همکاران [ ]49به طراحی استوار اقتصادی نمودار کنترل
هتلینگ با حضور چندین سناریو گسسته و تحلیل حساسیت
مدل پرداختند .مدل آنها تعمیمیافتة مدل لیندرمن و چو []7
بود .فراز و همکاران [ ]43به ارزیابی عملکرد طرح استوار اقتصادی
و اقتصادی-آماری نمودار کنترل هتلینگ با معرفی  1سناریو
در صنعت دینامیتسازی پرداختند .در این مدل استوار برای
کاهش هشدارهای اشتباهی محدویت بر روی 𝛼 قرار داده شد،
ولی به دلیل افزایش شدید هزینه از گذاشتن محدویت بر روی 𝛽

یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در زندگی انسان که همواره مورد
توجه محققان برنامهریزی ریاضی بوده است ،تأثیر عدم قطعیت
پارامترها در بهینهسازی است .هدف طرحهای اقتصادی استوار،
کاهش زیانهای مالی در نتیجه انحراف مدل از فرضهای پایه
است [ . ]1موجود نبودن براوردهایی دقیق برای پارامترهای
هزینه و فرایند برای استفاده در مدل و امکان وجود چندین
سناریو برای فرایند ،ضرورت طرحهای اقتصادی استوار را
مشخص میکند .هنگامیکه بیش از یک سناریو وجود دارد،
نمودار کنترل نباید برای یک سناریوی خاص طراحی شود.
طراحی نمودار کنترل برای یک سناریوی خاص ،زمانی که
سناریوی دیگری محقق شود ،منجر به هزینهی باالتری میشود.
مقادیر پارامترهای بهینهی نمودار کنترل با کمینه کردن
هزینهی عملکرد فرایند و با در نظر گرفتن تمامی سناریوهای
ممکن حاصل میشوند .پس میتوان گفت که هدف طراحی
استوار اقتـصادی-آماری ،کمینه کردن هزینهی طراحی با توجه
به عدم قطعیت در محیط است [.]4
لیندرمن و چو [ ]7برای استوارسازی نمودارهای کنترل،
سناریوهای گسسته از فرایند را در نظر گرفتند و نشان دادند
زمانی که چندین سناریو برای یک فرایند مطرح باشند ،باید از
رویکر استوار استفاده شود .آنها از تابع هزینهی لورنزن و وانس
استفاده کردند .وومی و سیتاال [ ]1به طراحی استوار اقتصادی
نمودار کنترل ̅ پرداختند .آنها در این پژوهش از تابع هزینهی
دانکن استفاده کردند و رویکردی جدید را برای استوارسازی
نمودارهای کنترل ارائه کردند [ .]1چیک و همکارانش []2
بهطراحی اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار ̅ با استفاده از
الگوریتم  psoپرداختند .صفایی و همکاران [ ]45طرح استوار
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صرفنظر شد .چاالکی و بازدار [ ]41طرح استوار اقتصادی
هتلینگ با فاصله نمونهگیری متغیر را مطرح
نمودار کنترل
کردند و نشان دادند که استفاده از فاصلهی نمونهگیری متغیر در
طرحهای استوار همانند سایر طرحهای کالسیک منجر به کاهش
هزینه میشود
علیرغم این حقیقت که برخی از مؤلفان به بررسی طرح استوار
نمودار کنترل ̅ پرداختهاند ،ولی رویکرد میانگین سناریوها برای
طراحی استوار اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترل ̅ با
سناریوهای چندگانه و بر اساس مدل لورنزن و وانس بررسی
نشده است .در این مقاله ،ابتدا به بررسی طرحهای استوار
اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترل ̅ با سناریوهای
چندگانه میپردازیم .سپس ،مدلی را ارائه میدهیم که عالوه بر
ایمن بودن در برابر هشدارهای اشتباهی ،از مزایای طرحهای
استوار نیز برخوردار است .همچنین ،با ارزیابی نمودار کنترل ̅
برای سناریو میانگین متوجه میشویم که طرح پیشنهادی
عملیتر و سادهتر است.

 -2مدل هزینهی لورنزن و وانس برای  kسناریو
در این مقاله برای طراحی مدل از تابع هزینهی لورنزن و وانس
[ ]0تحت چندین سناریو استفاده میشود .هر چرخهی تولید
فرا یند از حالت تحت کنترل شروع و تا رسیدن به حالت خارج از
کنترل که بهوسیلهی هشداری از سوی نمودار کنترل مشخص
میشود ،ادامه پیدا میکند .فرایند پس از اصالح مجدداً به حالت
تحت کنترل باز میگردد و چرخهای جدید آغاز میشود .معموالً
هر چرخهی تولید شامل دورههای زمانی زیر است:
جلد  -9شماره  -2پاییز 1298

یک رویکرد ساده برای طراحی استوار اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترل ̅

 مدت زمانی که فرایند تحت کنترل است.
 مدت زمانی که از لحظه وقوع تغییر تا گرفتن نمونهی بعدی
صرف میشود.
 مدت زمانی که طول میکشد تا نمودار کنترل هشدار خارج از
کنترل را صادر کند.
 مدت زمانی که از لحظه وقوع هشدار تا کشف انحراف بادلیل
به طول میانجامد.

میشوند ،برابر )

( )4
بیانگر بردار پارامترهای طرح اقتصادی نمودار
بردا ر مقادیر برای پارامترهای فرایند و هزینه
کنترل ̅ و
منطبق با سناریو -kام هستند.

مورد انتظار خارج از کنترل بودن فرایند تحت سناریو -kام برابر
با مجموع زمان مورد انتظار چندین اتفاق بهصورت زیر است:
( )3

9

در این پژوهش فرض میشود که انحراف بادلیل در طول یک
فاصلهی زمانی بر اساس فرایند پواسن رخ میدهد .زمانی که
نمودار هشدار خارج از کنترل را صادر میکند ،نخستین قدم،
تحقیق برای کشف انحراف بادلیل است .اگر تولید در مدت
جستجو و تحقیق برای کشف انحراف بادلیل ادامه پیدا کند،
زمان مورد انتظار تا وقوع انحراف بادلیل تحت سناریو -kام برابر
4

است .اگر تولید در مدت تحقیقات برای کشف انحراف بادلیل
متوقف شود ،زمان مورد انتظار تا مشاهدهی انحراف بادلیل تحت
4

بهعالوهی زمان صرفشده جهت بررسی
سناریو -kام برابر
زنگهای خطر اشتباه است .بنابراین ،زمان مورد انتظار تا وقوع
انحراف بادلیل تحت سناریو -kام برابر است با:
5

( )9
در اینجا 4

5

4

)

4

(4

4

 ،اگر تولید در مدت تحقیق و جستجو ادامه

داشته باشد و در غیر این صورت 5

4

 .تعداد نمونههای مورد

)4

4

4

4

4

(

4

 :زمان مورد انتظار برای وقوع انحراف

بادلیل بین نمونههای -jام و (-)j+4ام تحت سناریو -kام.
 :زمان مورد انتظار بین وقوع انحراف بادلیل و نمونهی
بعدی تحت سناریو -kام.
)4

4

(  :زمان مورد انتظار تا یک هشدار خارج از

کنترل.
 :زمان مورد انتظار تهیه یک آیتم و تفسیر نتیجه تحت
سناریو -kام.
 :زمان مورد انتظار تهیهی نمونه و تفسیر نتایج نمونهای به
حجم  nتحت سناریو -kام.
 : 4زمان مورد انتظار تا کشف انحراف بادلیل تحت سناریو -kام.
9

 1-2زمان مورد انتظار چرخهی تولید

⁄(4

است.

5

زمان

مورد انتظار برای تحقیق در مورد یک زنگ خطر اشتباهی و
متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترل است .زمان
5

 مدت زمانی که صرف تعمیر فرایند و رفع عوامل بادلیل
میگردد.
هزینهی مورد انتظار کل چرخه و
فرض کنید
زمان مورد انتظار چرخه برای سناریو -kام باشند ،در این صورت
هزینهی مورد انتظار در واحد زمان برای سناریو -kام در طرح
استوار اقتصادی نمودار کنترل ̅ برابر است با:

202

 :زمان مورد انتظار تا تعمیر فرایند تحت سناریو -kام.

بنابراین ،زمان مورد انتظار چرخه ی تولید تحت سناریو -kام برابر
با مجموع زمان مورد انتظار چرخه در حالت تحت کنترل و خارج
از کنترل است که بهصورت زیر تعریف میشود:
5

() 1
9

)

5

)

4

4

(4

4

(

4

 2-2هزینهی مورد انتظار چرخهی تولید
هزینهی طراحی استوار اقتصادی نمودار کنترل ̅ مانند هر
نمودار کنترل دیگری در سه مؤلفهی اصلی الف) هزینهی زیان
کیفیت ،ب) هزینهی نمونهگیری ،و ج) هزینهی هشدار وضعیت
خارج از کنترل دستهبندی میشوند .هزینهی مورد انتظار زیان
کیفیت در چرخهی تولید عبارت است از:
)

() 0
9 9

4

(

5

4

4 4

انتظار تحت سناریو -kام که قبل از ایجاد یک تغییر انتخاب
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نشاندهندهی هزینهی تولید محصوالت نامنطبق در

واحد زمان (زیان کیفیت) در حالت تحت کنترل و

4

نشاندهندهی هزینه ی تولید محصوالت نامنطبق در واحد زمان
(زیان کیفیت) در حالت خارج از کنترل تحت سناریو -kام
 ، 9اگر تولید در مدت تعمیر
هستند .تابع مشخصهی 4

برای نمودار کنترل
هزینهی مربوط به طرح تحت سناریو
نشاندهندهی طرح بهینه برای
اقتصادی ̅ است [ .]7اگر
باشد ،هزینهی بهینهی طراحی اقتصادی نمودار
سناریو
̅
کنترل تحت سناریو -kام برابر است با:
()2

 ،اگر

اولین معیار برای استوارسازی طرح اقتصادی نمودار کنترل ̅

تولید در این مدت متوقف شود .هزینهی مورد انتظار نمونهگیری
در چرخه برابر است با:

استفاده از معیار استواری مطلق است ،استواری مطلق معیاری
است که منجر به انتخاب طرحی میشود که با درنظر گرفتن
همه سناریوها ،هزینه را کمینه کند .بنابراین ،مدل استوار
اقتصادی برای طراحی نمودار کنترل ̅ بهصورت زیر قابل ارائه
است:

فرایند تحت سناریو -kام ادامه داشته باشد و 5

9

() 1
بیانگر هزینهی
بیانگر هزینهی ثابت نمونهگیری و
که
متغیر نمونهگیری تحت سناریو -kام هستند .هزینهی هشدار
یک وضعیت خارج از کنترل شامل هزینهی مورد انتظار ارزیابی
هشدارهای اشتباهی و تعمیر فرایند است که از رابطهی زیر به
دست میآید:
()7

()45

5
5

هزینهی
هزینه ی بازرسی هشدارهای اشتباهی و
که
تعیین و تعمیر انحراف بادلیل تحت سناریو -kام هستند.
بنابراین ،هزینهی مورد انتظار چرخهی تولید تحت سناریو -kام
بهصورت زیر بهدست میآید:
( )1

 -2طراحی استوار اقتصادی و اقتصادی-آماری

5
دومین معیار برای استوارسازی طرح اقتصادی نمودار کنترل ̅

استفاده از معیار انحراف استوار است ،انحراف استوار معیاری
است که طرحی را انتخاب میکند که دارای کوچکترین انحراف
از بهترین عملکرد ممکن برای هر سناریو باشد .بنابراین ،مدل
استوار اقتصادی برای طراحی نمودار کنترل ̅ بر اساس این
معیار بهصورت زیر قابل ارائه است:
()44

نمودار کنترل
طراحی نمودار کنترل به معنی تصمیمگیری دربارهی پارامترهای
نمودار کنترل است که به انتخاب سه پارامتر مهم اندازهی نمونه
( ) ،فاصلهی نمونهگیری ( ) و ضریب حدود کنترل ( )
برمیگردد .مفهوم طراحی استوار نمودار کنترل در حضور
چندین سناریو این است که آن بتواند بهترین پارامترهای طرح
را از میان تنوع سناریوها انتخاب کند .در حالی که ،طرحهای
سنتی ،طرح را فقط در اطراف تنها یک سناریو بهینه میکنند.
نشاندهندهی بردار پارامترهای
فرض کنید
طرح اقتصادی نمودار کنترل ̅ باشد .اگر برای فرایندی چندین
بردار مقادیر برای پارامترهای
سناریو متفاوت تعریف شود و
فرایند و هزینه منطبق با سناریو -kام باشد که میتوانند در
که
محیط تولیدی مورد نظر تحقق یابند ،پس تابع
است ،نشاندهندهی
معیاری برای ارزیابی کیفیت طرح
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

5
5
سومین معیار برای استوارسازی طرح اقتصادی نمودار کنترل ̅

استفاده از معیار استواری نسبی است ،استواری نسبی نیز یک
معیار برای تعیین طرحی است که دارای کوچکترین انحراف
نسبی از بهترین عملکرد ممکن برای هر سناریو باشد .بنابراین،
مدل استوار اقتصادی برای طراحی نمودار کنترل ̅ بر اساس
این معیار بهصورت زیر قابل ارائه است:
()49
)

(
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5
5
طرحهای استوار اقتصادی فقط روی هزینه متمرکز بوده و
خواص آماری را نادیده میگیرند .برای حل این مشکل میتوان
محدودیت آماری به طرحهای اقتصادی اضافه کرد .متوسط طول
بیانگر متوسط تعداد نقاطی است که داخل حدود
دنباله
کنترل قرار میگیرند ،قبل از اینکه یک نقطه خارج از کنترل
مشاهده شود .برای کاهش هزینهی کلی ،متوسط طول دنباله
باید بزرگ باشد ،زمانیکه فرایند تحت کنترل است؛ یعنی،
بزرگتر از 955
(در اغلب منابع مقدار
5
5
5
در نظر گرفته شده است) .همچنین ،متوسط طول دنباله باید
کوچک باشد ،زمانیکه فرایند خارج از کنترل است؛ یعنی،
کوچکتر از 45
(در اغلب منابع مقدار
4
4
4
در نظر گرفته شده است) .متوسط طول دنباله تحت کنترل
میتواند با افزایش فاصلهی بین محدودههای کنترل باال و پایی ن
افزایش یابد ،ولی این امر منجر به افزایش متوسط طول دنباله
خارج از کنترل میشود ،مگر اینکه اندازهی نمونه افزایش یابد.
متوسط طول دنباله تحت کنترل و خارج ازکنترل برای نمودار
کنترل ̅ بهصورت زیر است:
4

()43

4

و

4

این تکنیک یک روش مناسب و ساده برای طراحی استوار
اقتصادی نمودار کنترل ̅ است که در آن از تابع هزینهی موزون
مورد انتظار استفاده میشود ،به طوری که این تابع بیانگر
هزینهی مورد انتظار تمام سناریوهاست .اگر فرایند مورد بررسی
شامل  kسناریو گسسته باشد ،فراوانی وقوع سناریو -kام را با
نشان میدهیم .بنابراین ،وزن وقوع سناریو -kام برابر است با:
()41

∑

از آنجا که نرخ شکست فرایند ،اطالعاتی را در ارتباط با فراوانی
شکستهای فرایند در واحد زمان ارائه میدهد ،فراوانی نسبی
وقوع شکست برای هر سناریو میتواند توسط نرخ شکست
میتواند بهصورت زیر
متناظر آن بهدست آید .بنابراین،
بازنویسی شود:
()40

∑

بر این اساس ،مدل استوار اقتصادی موزون برای طراحی نمودار
کنترل ̅ بهصورت زیر قابل ارائه است:
∑

()41

5

4
5

5

بهطوریکه:
) √
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برای طراحی استوار اقتصادی-آماری موزون نمودار کنترل ̅
(

4

) √

(

𝛽و

9

𝛼

برای طراحی نمودار کنترل استوار اقتصادی–آماری محدودیت
را به معادلههای استوار اقتصادی اضافه
آماری
5
5

محدودیت آماری

5

5

را به معادلهی ()41

میافزاییم:
∑

()47

کردهایم.
5

 -2طراحی استوار اقتصادی و اقتصادی–آماری

5

موزون
5

وومی و سیتاال [ ]1آمارهی سادهتری را برای طراحی استوار
اقتصادی مورد بحث در لیندرمن و چو [ ]7پیشنهاد دادند .در
این راستا ،آنها از آمارهی امید ریاضی موزون سناریوهای
مختلف استفاده کردند .این آماره بیانگر هزینهی موزون مورد
انتظار برای تمامی سناریوهاست .آنها با استفاده از این آماره و
بر اساس مدل اقتصادی دانکن [ ]3نمودار کنترل استوار
اقتصادی ̅ را طراحی کردند .هدف از طراحی استوار اقتصادی
موزون نمودار کنترل ̅  ،همانند سایر طرحهای اقتصادی ،کمینه
کردن هزینهی مورد انتظار چرخهی تولید در واحد زمان است.
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

5

 -2مدل پیشنهادی :طراحی استوار اقتصادی و
اقتصادی-آماری با رویکرد میانگین سناریوها
زمانی که چندین سناریو داریم میتوان طرح جدیدی را بر
اساس میانگین سناریوها ارائه داد .در سایر معادلههای
استوارسازی (استوار مطلق ،انحراف استوار ،استوار نسبی و استوار
وجود دارد ،ولی زمانیکه از
موزون) به تعداد سناریوها 4
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میانگین سناریوها استفاده میکنیم ،مدل در قالب یک مدل
وجود خواهد
اقتصادی منفرد حل خواهد شد و تنها یک 4
داشت .استفاده از این رویکرد بسیار سادهتر از سایر روشهاست
و عملکرد آن به عملکرد بهینه نیز نزدیک است .با اضافه کردن
محدودیت آماری میتوان خواص آماری این معیار استواری را
بهبود بخشید .مدل استوار اقتصادی-آماری بر اساس میانگین
سناریوها بهصورت زیر است:
()41

5
5
5

5

 -2روش حل
هدف از طراحی استوار نمودار کنترل ̅  ،یافتن مقادیر
به قسمی است که
پارامترهای نمودار کنترل
معیارهای استواری ارائه شده در معادلههای قبل با در نظر
گرفتن شش پارامتر هزینهای )
پارامتر فرایند )

9

4

9

4

5

4

5

( و هشت

( کمینه گردند .حل

مدلها با استفاده از روشهای بهینهسازی کالسیک طوالنی و
پیچیده است .الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی فراابتکاری
است که توسط هلند [ ]40معرفی شد .از آن زمان تا کنون این
الگوریتم نسبت به سایر الگوریتمهای فراابتکاری ،بیشتر مورد
توجه قرار گرفته است .الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی تابع
هدف نیازی به تجزیه و تحلیل ریاضیات پیچیده ندارد و در
بسیاری از زمینههای بهینهسازی بهطور وسیعی استفاده میشود.
در واقع ،الگوریتم ژنتیک از یک مجموعه جوابهای شدنی
کوچک (جمعیت) در یک فرایند موازی شروع به تولید نسل
جدید یا جمعیت جدید میکند .این فرایند تکراری برگرفته از
مباحث ژنتیکی تکامل موجودات است و نسل جدید را همانند
فرایند بقا بهطور کامالً تصادفی از نسل حاضر تولید میکند .از
جمله ویژگیهای الگوریتم ژنتیک این است که جمعیتی از نقاط
(بهجای یک نقطه) بهصورت موازی مورد جستجو قرار میگیرند .
البته الگوریتم ژنتیک بهترین روش برای حل هر مسئلهای
نیست .با اینحال ،این الگوریتم در مسائلی که روشهای
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

کالسیک بهینهسازی ناتوان باشند ،عملکرد خوبی را به نمایش
میگذارد.

 -2مثال عددی
برای توضیح تأ ثیر طرح استوار اقتصادی ،سناریوهای ارائه شده
توسط لیندرمن و چو [ ]7را در نظر میگیریم .فرض کنید
هزینهی ثابت نمونهگیری  5/0دالر ،هزینهی متغیر نمونهگیری
 5/4دالر باشد و نمونهگیری و تحلیل هر مشاهده تقریباً  3دقیقه
طول بکشد ( 5/50ساعت) .تغییر در فرایند بر اساس توزیع
نمایی با میانگین تغییر وقوع در حدود  455ساعت رخ میدهد و
بررسی گزارش هشدار 9 ،ساعت طول میکشد .هزینهی بررسی
هر هشدار اشتباه 05 ،دالر و هزینههای هشدار گزارش صحیح،
 90دالر است .هزینه ی هر ساعت عمل کردن فرایند در حالت
تحت کنترل و خارج از کنترل به ترتیب  45و  455دالر است.
برای نشان دادن اینکه تشخیص درست یا نادرست بودن سناریو
چه اندازه بر روی هزینهی پایش فرایند اثر دارد ،بدین صورت
عمل میکنیم که ابتدا پارامترهای هزینه را در نظر میگیریم و
مقادیری را برای اندازهی تغییر براورد میکنیم .بهمنظور
تشریح طرح استوار اقتصادی نمودار کنترل ̅  ،دو سناریو اضافی
را بر اساس لیندرمن و چو [ ]7برای فرایند در نظر میگیریم.
میانگین فرایند میتواند به حالت خارج از کنترل توسط یک و دو
انحراف معیار تغییر پیدا کند .این سناریوها نشان میدهند،
زمانی که تغییرهای بزرگتر در میانگین فرایند در حالت خارج از
کنترل رخ میدهند ،هزینههای باالتری بر فرایند تحمیل میشود
و در نتیجه ،هزینههای خارج از کنترل ،ساعتی  955دالر و 355
دالر در نظر گرفته میشوند .جدول  4خالصهای از سه سناریو را
در حالتی که سایر پارامترها مشابه هستند ،نشان میدهد .فرض
کنید اندازه ی واقعی تغییری که ممکن است در فرایند رخ دهد
است .روش سنتی ،تنها یک سناریو را در نظر
 9و  4و 5/0
میگیرد و طرح بهینه را برای آن سناریو پیدا میکند .جدول 9
تأ ثیر تشخیص سناریو را بر روی هزینهی پایش فرایند در طرح
اقتصادی سنتی نشان میدهد .با توجه به جدول  9نتیجه
می گیریم ،اگر سناریو واقعی و سناریو تخمینی متفاوت باشند،
هزینهی کلی فرایند افزایش مییابد .نتیجهی دیگری که میتوان
گرفت این است که اگر مقادیر سناریو تخمینی نزدیک مقادیر
سناریو واقعی باشند ،یک هزینهی اضافی کوچک باعث افزایش
جزئی هزینهی کلی پایش فرایند میشود .هر چه این مقدار
تخمینی از مقدار واقعی دورتر باشد ،هزینهی اضافی بیشتر شده
و در نتیجه هزینهی کلی پایش فرایند باالتر میرود .نکتهای که
وجود دارد این است که این هزینه ی اضافی زمانی که مقدار
جلد  -9شماره  -2پاییز 1298
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واقعی اندازهی تغییر کوچک تر از مقدار تخمینی آن است ،بیشتر
است .برای مثال ،زمانی که اندازهی تغییر واقعی  5/0است و
مقدار تخمینی اندازهی تغییر را  9در نظر بگیرید ،هزینهی کلی
از  41/1447به  31/1912افزایش مییابد ،ولی اگر مقدار واقعی
تغییر  9باشد و مقدار تخمینی آن را  5/0در نظر بگیرید ،
هزینهی کلی از 91/1122به  92/7511افزایش مییابد .دلیل
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افزایش هزینه این است که در سطوح پایین اندازهی تغییر،
اندازهی نمونه نسبتاً باالست و وقتی که اندازهی نمونه کاهش
مییابد ،دقت طرح هم برای کشف تغییر پایین میآید و دیرتر و
سختتر می توان آن را کشف کرد .برای مثال ،زمانی که تغییر
واقعی  5/0و تغییر تخمینی  9است ،اندازهی نمونه از  90به 1

جدول  .4خالصهای از سه سناریو
𝜹
0/2
1
2
1/12

5/4
5/4
5/4
5/4

9/3013
4/9392
5/7151

سناریو 3
91/2141
91/5117
91/3734

5/0
5/0
5/0
5/0

90
90
90
90

05
05
05
05

4

5

100
200
200
200

45
45
45
45

9

4
4
4
4

4

4
4
4
4

9

9
9
9
9

4

9
9
9
9

5

5
5
5
5

5/50
5/50
5/50
5/50

λ

متغیر

5/54
5/54
5/54
5/54

سناریو 4
سناریو 9
سناریو 3
سناریو میانگین

جدول  .9تأثیر تشخیص سناریو بر روی هزینهی پایش فرایند در طرح سنتی
سناریو فرضی
طرح بهینه
سناریو 4
سناریو 9
سناریو 3
41/1447
95/0101
31/1912
90
9/4421
93/1750
94/1142
91/9511
44
9/0134
92/7511
91/4134
91/1122
1
9/2025

سناریو 9
99/2201
99/5530
99/5310

جدول  .3طرح استوار اقتصادی بر اساس معیار استواری
سناریو 4
0
9/1913
5/1599
91/3394
2
9/1501
4/5911
95/4017
45
9/3901
4/4012
42/7311

کاهش مییابد و با اطمینان میتوان گفت که با اندازه نمونهی 1
کشف تغییری با اندازهی  5/0به سختی صورت میگیرد ،در
حالی که اندازهی واقعی نمونه  90است و همین کاهش نمونه
می تواند دلیلی برای افزایش هزینهی کلی پایش فرایند باشد.
جدول  3طرح استوار اقتصادی را از طریق بررسی تمام سه
سناریو بر طبق جدول  4بهطور همزمان نشان میدهد .این
مقادیر با استفاده از سه معیار استواری متفاوت محاسبه شدهاند.
معیار استواری مطلق معیاری است که بدترین سناریو را کمینه
میکند .این روشی محافظهکارانه است ،برای شرایطی که
تصمیمگیرنده نسبت به ریسک حساس است .برای مثال ،معیار
استواری مطلق سناریو  3را بهعنوان بدترین سناریو انتخاب کرده
و مقدار  91/2113دالر در ساعت را نتیجه میدهد .توجه کنید
معیارهای استواری دیگر هزینهی باالتری را برای سناریو 3
نتیجه میدهند .معیار انحراف استوار طرحی را انتخاب میکند
که انحراف از حلهای بهینهی پیدا شده در جدول  9را کمینه
میکند .برای مثال ،انحراف استوار  4/1034دالر است که این
مقدار نشاندهندهی میزان انحراف سناریو  3از حل بهینهاش
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

سناریو واقعی
سناریو یک
سناریو دو
سناریو سه

طرح
استواری مطلق
انحراف استوار
استواری نسبی

معیار
91/2113
4/1034
5/5110

است ،در حالیکه سناریوهای دیگر انحراف کمتری از این مقدار
دارند .معیار استواری نسبی بهدنبال کمینه کردن درصد
انحرافها از حلهای بهینه جدول  9است .برای مثال ،ماکزیمم
درصد انحراف  %1/10است که این مقدار نشاندهندهی درصد
انحراف سناریوهای  4و  3از مقادیر بهینهی آنها در جدول 9
است .در ادامه ،با استفاده از مثال برگرفته از ادبیات موضوع به
مقایسهی تأثیر طرح استوار اقتصادی نمودار کنترل ̅ تحت
چندین سناریو مختلف میپردازیم .برای مقایسهی این طرحها از
مدل هزینهی لورنزن و وانس و مقادیر هزینه و فرایند مطابق با
سه سناریو متفاوت استفاده میشود .وزن وقوع هر یک از
سناریوها بر اساس وومی و سیتاال [ ]2در نظر گرفته شده است:
4

3

9

4

3

جدول  1حلهای مربوط به طرحهای استوار اقتصادی نمودار
کنترل ̅ را نشان می دهد .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول
 1طرحهای استوار اقتصادی نمودار کنترل ̅ بر اساس کمینهی
هزینهی موزون با هم مقایسه میشوند .در این جدول کمینهی
www.pqprc.ir
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هزینهی موزون با عالمت ستاره مشخص شده است .نتایج نشان
می دهند که طرح استوار اقتصادی با استفاده از معیار هزینهی
مورد انتظار موزون عملکرد بهتری را نسبت به سایر روشهای
بهینهسازی استوار دارد .برای مثال ،در جدول  1متوسط هزینهی
ذخیره شده بر اساس این معیار در مقایسه با چهار معیار
استواری مطلق ،انحراف استوار ،استواری نسبی و میانگین
سناریوها بهترتیب حدود  %5/53 ،%5/41 ،%0/70و  %9/22است.

ذخیره

میانگین وزنی

سناریو 3

4

مقدار

5

نشان میدهد که این طرحهای استوار اقتصادی از

نظر آماری بسیار ضعیف هستند و نرخ هشدارهای اشتباهی در
مربوط به طرح
این نمودارها بسیار باالست .بدترین مقدار 5
استواری نسبی و بهترین مقدار متعلق به طرح پیشنهادی است.
برای مثال ،متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترل برای

جدول  .1مقایسهی طرحهای استوار اقتصادی
هزینه
سناریو 4
سناریو 9
5
4

4

طرح

%0/70

91/521

4/533

91/214

9/111

99/220

40/434

91/339

440/47

5/159

9/191

%5/41

99/714

4/555

91/510

4/314

99/553

0/171

95/400

14/25

4/590

9/150

%5/53

99/741

4/555

91/373

4/909

99/531

1/371

42/731

12/17

4/407

9/390

-

22/210

4/555

91/915

4/971

94/212

1/129

42/114

07/91

4/435

9/371

%9/22

93/149

4/555

90/130

4/159

99/532

1/101

99/019

437/31

4/417

9/111

معیار استواری موزون  07/41است و این نشان میدهد که
نمودار از نظر آماری عملکرد مناسبی ندارد .نکتهای که وجود
دارد این است که در هنگام استفاده از نرخ شکست یکسان برای
سناریوهای متفاوت ،عملکرد معیار استواری نسبی بسیار نزدیک
به عملکرد معیار استواری موزون است.

ذخیره

میانگین وزنی

%0/11

91/124

بیشتر حفاظت میکند .در جدول  1همچنان طرح استوار موزون
برتری خود را نشان میدهد .هزینهی طرح پیشنهادی همانند
سایر طرحهای استوار نسبت به طرح استوار موزون بیشتر است،
ولی در عمل و در شرایطی که کاربران برای استفاده از
نمودارهای کنترل با مشکل مواجه هستند یا در شرایطی که
افزایش هزینه در مقایسه با هزینه کلی ناچیز است ،میتوان
استفاده از این نمودار کنترل را به دلیل سادگی پیشنهاد داد.

جدول  .0طرحهای استوار اقتصادی-آماری با 955

5

سناریو 4

5

4

سناریو 3

4

4/542

91/273

4

9/141

99/112

41/515

%5/551

93/450

4/555

91/032

4/974

99/451

1/315

95/179

%5/31

93/412

4/555

97/593

4/474

99/315

0/341

95/950

-

22/102

4/555

91/031

4/974

99/521

1/373

95/172

%3/51

93/132

4/555

90/031

4/731

99/411

45/040

93/145
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45
45
2

استواری نسبی
استوار موزون
میانگین استوار

در جدول  0با اضافه شدن محدودیت آماری ،همچنان طرح
استوار موزون ،کمترین هزینه را دارد .در این جدول مشاهده
میشود که معیار استواری موزون دارای کمترین هزینه مورد
انتظار است و نزدیکترین معیار به آن معیار استوار نسبی است.
یک بار دیگر در جدول  ،1متوسط طول دنباله در حالت تحت
کنترل را بزرگتر از  055قرار دادهایم .هزینهی طرحها با
محدودیت آماری جدید ،به نسبت جدول  0کمی افزایش یافته
کاربران را در مقابل هشدارهای اشتباهی،
است ،ولی 5

برای رفع این ایراد طرح استوار اقتصادی-آماری را ارائه میدهیم
که متوسط طول دنبالهی آن در حالت تحت کنترل بزرگتر از
 955باشد (جدول  0را ببینید) .هزینهی طرح استوار اقتصادی -
آماری نسبت به طرح استوار اقتصادی افزایش یافته ،ولی این
طرح جدید ،کاربران را در مقابل هشدارهای اشتباهی حفاظت
میکنند .بیشترین تغییر این نوع طرحها در مقایسه با طرحهای
استوار اقتصادی مربوط به عرض حد کنترلی است .برای مثال،
عرض حد کنترل معیار انحراف استوار از  9/1501به 9/1457
افزایش یافته است؛ این افزایش حد کنترل از هشدارهای اشتباه
جلوگیری میکند که می تواند بسیار عامل تاثیرگذاری باشد.
اندازهی نمونه و فاصلهی نمونهگیری چندان تغییری نمیکنند.
هزینه
سناریو 9

0
2

استوار مطلق
انحراف استوار

90/192

طرح

951/12

5/714

9/195

1

959/92

5/292

9/144

43

951/20

5/241

9/194

40

954/10

5/230

9/145

43

954/10

4/443

9/145

2

استوار مطلق
انحراف استوار
استواری نسبی
استوار موزون
میانگین استوار
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جدول  .1طرح های استوار اقتصادی-آماری با 055
ذخیره

میانگین وزنی

4

سناریو 3

4

هزینه
سناریو 9

%3/00

91/025

4/559

90/011

9/407

99/117

سناریو 4

4

47/214

90/701

%5/52

93/737

4/555

97/314

4/471

99/194

1/159

94/945

%5/10

93/199

4/555

97/123

4/413

99/114

1/591

95/234

-

22/212

4/555

97/491

4/993

99/177

7/925

94/019

%3/73

91/130

4/555

90/101

4/127

99/351

43/415

90/717

210

5

5

طرح

2 3/529 5/7114 059/34
استوار مطلق
 47 3/529 5/2595 059/11انحراف استوار
 41 3/524 5/1190 054/27استواری نسبی
 41 3/523 5/2433 051/10استوار موزون
 44 3/524 4/5201 054/49میانگین استوار
[2] Saniga, E. M. (1989). Economic
control-chart designs with an application
charts. Technometrics, 31(3), 313-320.

 -8نتیجهگیری

statistical
to and R

مبحث طراحی نمودارهای اقتصادی کنترل از پیشینهای
مستحکم برخوردار است و از سال  4201که اولین مقاله آن
توسط دانکن ارائه شد تاکنون مقالههای بسیار زیادی از سوی

[3] Duncan, A. J. (1956). The economic design of X
charts used to maintain current control of a process.
Journal of the American Statistical Association,
51(274), 228-242.

محققان ارائه شده است .هدف طرحهای استوار کاهش زیانهای

[4] Rahim, M. A. and Banerjee, P. K. (1993). A
generalized economic model for the economic
design of control charts for production systems with
increasing failure rate and early replacement. Navel
Research Logestics, 40, 787-809.

مالی در اثر انحراف از مدلهای پایه است .در این مقاله ،جهت
طراحی استوار اقتصادی و استوار اقتصادی-آماری نمودار کنترل
̅ از معیارهای استوارسازی استفاده شد .کاربرد و مزیتهای این
نمودار کنترل به تصویر کشیده شد و سپس با استفاده از یک
مثال عددی برگرفته از ادبیات موضوع ،نشان دادیم که اگر
سناریو واقعی و سناریو تخمینی متفاوت باشند ،هزینهی کلی
فرایند افزایش مییابد .بنابراین ،زمانی که چندین سناریو متفاوت
مطرح میشوند ،طراحی استوار نمودار کنترل ̅ به ما اطمینان
می دهد که بهترین پارامترهای مدل را با توجه به عدم اطمینان
انتخاب کردهایم .با مقایسهی بین طرحهای اقتصادی و طرح
استوار اقتصادی و استوار اقتصادی-آماری ،مزایای استفاده از
طرحهای استوار اقتصادی-آماری را نشان دادیم .نتایج مقایسات
عددی حاکی از آن است که طرحهای استوار اقتصادی-آماری در
مقایسه با طرحهای استوار اقتصادی از عملکرد بهتری از نظر
آماری برخوردارند و با اندکی افزایش هزینه مانع از بروز
هشدارهای اشتباهی میشوند .همچنین ،طرح استوار اقتصادی -
آماری با استفاده از معیار هزینهی موزون مورد انتظار عملکرد
بهتری را از نظر اقتصادی نسبت به سایر روشهای بهینهسازی
استوار دارد .در ادامه طرح جدیدی را بر اساس میانگین استوار
معرفی کردیم که این روش اگرچه از نظر اقتصادی عملکرد
ضعیف تری در مقایسه با استواری موزون دارد ،ولی در عمل
استفاده از آن ،بسیار سادهتر از سایر روشهاست و در ضمن،
عملکرد آماری آن بهتر از سایر طرحهای استوار است.
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