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چکیذه زض ایي همبلِ ثطای هكرهِّبی ویفی اًفطازی وِ زاضای تَظیغ ًوبیی ّؿتٌس ،یه ًوَزاض وٌتطلی ثب عطاحی آهبضی التهبزی اضائِ
قسُ اؾت .ثسیي هٌظَض اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ تمطیجی وِ تَؾظ ًلؿَى پیكٌْبز قسُ اؾت ،تَظیغ ًوبیی هكبّسات اًفطازی ضا ثِ تَظیغ ًطهبل
تجسیل وطزُاین .ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ هسل التهبزی وبؾتب ٍ ضحین یه عطح آهبضی التهبزی ضا ثطای هكبّسات تجسیل یبفتِ ثِ زؾت
آٍضزُاین .ثِ هٌظَض ثْیٌِؾبظی پبضاهتطّبی هسل وِ ثط اؾبؼ پبضاهتطّبی عطح هحبؾجِ هیقًَس ،همبزیط ثْیٌِ پبضاهتطّبی عطح ضا ثب
اؾتفبزُ اظ الگَضیتن ظًجَض ػؿل ثسؾت آٍضزُاین .زض پبیبىً ،تبیح پبضاهتطّبی آهبضی التهبزی ًوَزاض وٌتطلی ثیبى قسُ ثب عطح التهبزی
همبیؿِ قسُ ٍ ػولىطز هثجت عطح آهبضی التهبزی زض همبیؿِ ثب عطح التهبزی ًكبى زازُ قسُ اؾتّ .وچٌیي ثٍِؾیلِ زازُّبی
قجیِؾبظی قسُ اظ تَظیغ ًوبیی ،وبضایی ٍ ػولىطز ًوَزاض وٌتطلی هؼطفی قسُ زض همبیؿِ ثب حبلتی وِ تَظیغ هكرهِ ویفی ًطهبل فطو
هیقَز ،ثطضؾی قسُ اؾت.
واژههای کلیذیً :وَزاض وٌتطلی ،هكرهِ ویفی ،تَظیغ ًوبیی ،عطاحی آهبضی التهبزی ،هسل التهبزی وبؾتب ٍ ضحین
عطح ثِ هٌظَض ثْیٌِ وطزى ٍیػگیّبی آهبضی یب التهبزی اؾت.
ثب تَخِ ثِ اّویت ّط یه اظ زٍ ٍیػگی آهبضی ٍ التهبزی ،تَخِ
ٍ توطوع تٌْب ثِ یىی اظ ایي ٍیػگیّب ثسٍى زض ًظط گطفتي ٍیػگی
زیگط ،هَخت زٍض قسى اظ هفَْم وبهل ثْیٌِؾبظی ٍ افعایف
ّعیٌِ ذَاّس ثَز .ثِ ّویي هٌظَض عطح آهبضی-التهبزی ()ESD
وِ زض آى ثط ثْیٌِ ًوَزى ّط زٍ خٌجِ آهبضی ٍ التهبزی تَخِ
زاضز هغطح قس [ .]6زض ایي ًَع عطاحی ،عطاح فطایٌس ثب اػوبل
ثطذی هحسٍزیتّبی آهبضی ثِ زًجبل وویٌِ وطزى ّعیٌِ اؾت.
ایي هسل زض تحمیمبت ثؿیبضی ٍ ثطای ًوَزاضّبی هرتلف وٌتطلی
هبًٌس ذبزم ٍ ثبهٌی همسم [ ]7هَضز تَخِ لطاض گطفتِ ٍ ػولىطز
هغلَة آى ثِ اثجبت ضؾیسُ اؾت .آًْب عطح آهبضی التهبزی ضا ثط
اؾبؼ هسل ّعیٌِ ثٌطخی ٍ ضحین [ ]8ثطای ًوَزاض وٌتطلی ̅
هَضز هغبلؼِ لطاض زازُاًس .ثطای هغبلؼِ ثیكتط هیتَاى ثِ [،]9
[ ]11[ ٍ ]10هطاخؼِ وطز.ایي هحسٍزیتّبی آهبضی هؼوَالً ثط
ضٍی ثطذی اظ پبضاهتطّبی آهبضی هبًٌس ذغبی ًَع اٍل ،هیبًگیي
ظهبى اظ ٌّگبم ٍلَع تغییط زض هیبًگیي تب ظهبًی وِ ًوَزاض

 -۰مقذمه
ثب تَخِ ثِ ضلبثت قسیس هیبى تَلیسوٌٌسگبى زض وؿت ضضبیت
هكتطی ٍ ؾَز ثیكتط ،ویفیت ثِ یىی اظ همَلِّبی هْن زض
نٌؼت تجسیل قسُ اؾت .زض هیبى اثعاضّبی هرتلف وٌتطلی،
وٌتطل آهبضی فطایٌس ( )SPCاظ زضخِ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض
ثَزُ وِ ثَؾیلِ آى چگًَگی ػولىطز فطایٌس هَضز پبیف ٍ وٌتطل
لطاض هیگیطز ٍ زض خْت ثْجَز ویفیت اؾتفبزُ ثىبض گطفتِ
هیقَز .زض هیبى ضٍـّبی هرتلف آهبضیً ،وَزاضّبی وٌتطلی
یىی اظ هْوتطیي ٍ زض ػیي حبل پطاؾتفبزُتطیي ضٍـّب اؾت.
هؼوَالً زض نٌؼت ثب تَخِ ثِ ًَع تَلیسات ٍ اؾتطاتػی تؼییي
قسُ تٌْب ثط خٌجِّبی آهبضی یب التهبزی فطایٌس تَخِ هیقَز ٍ
زض ٍالغ ًوَزاض ضا ثط اؾبؼ عطحّبی آهبضی ( ٍ ]2[ ٍ ]1[ )SDیب
عطحّبی التهبزی ( ]5[ ٍ ]4[ ،]3[ )EDثٌبؾبظی هیوٌٌس.
عطاح فطایٌس زض ایي عطحّب ثِ تطتیت ثِزًجبل یبفتي پبضاهتطّبی
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ػالهتی هجٌی ثط ذطٍج فطایٌس اظ وٌتطل ضا نبزض هیوٌس)(AATS
ٍ یب تؼساز ّكساضّبی اقتجبُ ( )ANFاػوبل هیقًَس هؼووَالً زض
ثٌبؾبظی ًوَزاضّبی وٌتطلی ،تَظیغ هكرهِ ویفی ًطهبل زض ًظط
گطفتِ هیقَز .ایي زض حبلی اؾت وِ زض ثؿیبضی
هَاضز ،ثب تَخِ ثِ هبّیت هكرهِ ویفی ایي فطو ثطلطاض ًیؿت.
هكرهِّب ی ویفی وِ ًوَزاض فطاٍاًی آًْب زاضای چَلگی ظیبزی
هیثبقٌس اظ ایي خولِ ّؿتٌس .ثِػٌَاى هثبل هیتَاى ثِ
هكرهِّبی ویفی ثب هبّیت عَل ػوط ،ظهبى ٍ ثطذی
هكرهِّبی قیویبیی اقبضُ وطز .زض هیبى تَظیغّبی هؼطٍف
آهبضی ،تَظیغ ًوبیی ثطاظـ ذَثی ضا ثط زازُّبی چَلِ زاضز .زض
هیبى پػٍّكگطاًی وِ ثِ ًوَزاضّبی وٌتطلی ثطای ایي ًَع اظ
1
هكرهِّبی ویفی تَخِ زاقتِاًس ،هیتَاى ثِ ثبی ٍ چَی
[ ]12اقبضُ ًوَز .ثبی ٍ چَی [ً ]12وَزاض وٌتطلی ̅ ٍ  Rضا زض
حبلتی وِ هكرهِّبی ویفی زاضای چَلگی ثبقٌس هَضز ثطضؾی
لطاض زازُاًس .زض [ً ]13وَزاض وٌتطلی ثطای زازُّبی چَلِ ثب
اؾتفبزُ اظ ٍاضیبًؽ هَظٍى هَضز ثطضؾی ٍ تَخِ لطاض گطفتِ اؾت.
ؾبًتیبگَ ٍ اؾویتً ]14[ 2وَزاض وٌتطلی ضا هَضز ثطضؾی لطاض
زازًس وِ زض آى فطو قسُ اؾت هكرهِ ویفی ٍ هست ظهبى تب
ٍلَع اٍلیي اًحطاف ثبزلیل زاضای تَظیغ ًوبیی ّؿتٌس .آًْب ًبم
ایي ًوَزاض وٌتطلی ضا ًوَزاض تیً 3بهیسُاًس .آًْب ثب اؾتفبزُ اظ
تمطیجی وِ زض [ ]15اضائِ قسُ اؾت ،تَظیغ هكرهِّبی ویفی ضا
ثب ًطهبل تمطیت ظزُاًس ٍ ثط اؾبؼ تَظیغ ًطهبل ثطای هكرهِّبی
ویفی هَضز ًظطً ،وَزاض وٌتطلی هٌبؾت ضا ثٌبؾبظی وطزُاًس .ایي
هَضَع زض همبلِ [ً ]16یع هَضز ًظط لطاض گطفتِ اؾت.یىی اظ
هَاضز اؾتفبزُ تَظیغ ًوبیی ثطای تَظیغ هكرهِ فٌی ظهبًی اؾت
وِ هیعاى ًممّب زض فطآیٌسی ثؿبض ون ثبقس (هثال ووتط اظ
ً 1000مم زض یه هیلیَى لغؼِ) .زض ایي نَضت اؾتفبزُ اظC-
 U-chart ٍ chartثطای تؼساز ًممّب ،وبضایی الظم ضا ًرَاّس
زاقت ٍ ثِ خبی آىّب ظهبىّبی ثیي ٍلَع زٍ ًمم هتَالی ضا زض
ًظط هیگیطًس ٍ ًوَزاض وٌتطلی ضا ثطای ایي ظهبىّب ضؾن هیوٌٌس.
اظ آًدبیی وِ ًممّب اغلت ثب فطآیٌس پَاؾي ضخ هیزٌّس ،ظهبى
ثیي ضخ زازى آًْب ًوبیی زض ًظط گطفتِ هیقَز .زض نفحبت 323
ٍ  324وتبة «همسهِای ثط وٌتطل ویفیت آهبضی» تبلیف
هًَتگَهطی ٍیطایف  6ثِ ایي هَضَع اقبضُ قسُ اؾت]17[ .

۰۹6

ػلیطغن اّویت هكرهِّبی ویفی ثب ٍیػگی شوط قسُ ،تَخِ
ووی ثِ ًوَزاض وٌتطلی ثطای ایي همبزیط قسُ اؾت ٍ زض
ًوًَِّبی شوط قسُ ،تٌْب خٌجِ آهبضی ًوَزاض وٌتطلی هَضز ًظط
لطاض گطفتِ ٍ زض ٍالغ ًوَزاض ثط اؾبؼ عطح آهبضی عطحضیعی
قسُ اؾت .ثط ایي اؾبؼ ٍ ثب تَخِ ثِ ػولىطز ذَة ٍ هعایبی زض
ًظط گطفتي ٍیػگیّبی آهبضی ٍ التهبزی ثهَضت تَأم ،زض ایي
همبلِ ًوَزاض وٌتطلی تی (وِ زض ٍالغ ًوَزاض وٌتطلی ثطای
هكرهِّبی ویفی وِ زاضای تَظیغ ًوبیی ّؿتٌس ٍ هست ظهبى
هیبى اًحطافبت ثبزلیل ًیع زاضای تَظیغ ًوبیی اؾت) ثط اؾبؼ
عطح آهبضی التهبزی ثٌبؾبظی قسُ ٍ همبزیط ثْیٌِ پبضاهتطّبی
آهبضی ٍ التهبزی هحبؾجِ قسُ اؾت .هؼوَالً زض همبالت هكبثِ،
یبفتي همبزیط ثْیٌِ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن غًتیه هحبؾجِ
هیقَز اهب زض ایي همبلِ اظ الگَضیتن فطا اثتىبضی ظًجَض ػؿل ثطای
ایي هٌظَض اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ الگَضیتوی خسیستط ،زلیكتط ٍ
ؾطیغتط هیثبقس .زض ثرف ثؼسً ،وَزاض تی ثِ اذتهبض هؼطفی
قسُ اؾت .عطح آهبضی التهبزی ًوَزاض وٌتطلی ثیبى قسُ زض
ثرف  3اضائِ قسُ اؾت .ضٍـ ثْیٌِؾبظی زض الگَضیتن ظًجَض
ػؿل زض ثرف  4اضائِ ٍ همبزیط ثْیٌِ عطح ٍ ٍیػگیّبی آهبضی
ٍ التهبزی زض ثرف  5هحبؾجِ قسُ اؾتّ .وچٌیي زض ثرف 5
ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبنل ،چگًَگی ػولىطز عطح آهبضی التهبزی
ثطای ًوَزاض وٌتطلی هَضز ًظط ثب عطح التهبزی ،هَضز همبیؿِ
لطاض گطفتِ اؾت.

 -۲نمودار کنترل تی ()t-chart
فطو هیوٌین هكرهِ ویفی تحت وٌتطل وِ ثب ً Xوبیف
هیزّین ،زاضای تَظیغ ًوبیی ثب تبثغ چگبلی احتوبل ظیط اؾت؛
) (

وِ زض آى

پبضاهتط همیبؼ اؾت.

ثب تَخِ ثِ [ ]15اگط لطاض زّین
ٍایجل ثب پبضاهتط قىل
زیگط )

 ،آًگبُ

ٍ پبضاهتط همیبؼ

(

زاضای تَظیغ

ذَاّس ثَز .ثِ ػجبضت

وِ زض ایٌهَضت؛
)

(

)

(

1

Bai and Choi
Santiago and Smith
3
t-chart
2
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( (

) ))

( (

)

(

)

ّوبًغَض وِ زض [ ]15اضائِ قسُ اؾت ،اگط لطاض زّین
ذَاّین زاقت؛
( (

) ))

( (

)

ًگبُ
(

)

(

ٍ ) ( تبثغ گبهب هیثبقس.
وِ زض آى
ثغَض هؼوَل ثطای یه هكرهِ ویفی ًطهبل حسٍز وٌتطل ثبالیی ٍ
پبییٌی وِ ثِ تطتیت ثب  LCL5 ٍ UCL4ثیبى هیقًَس ثطاثط
زض ًظط گطفتِ هیقًَس وِ زض آى ٍ ثِ تطتیت هیبًگیي ٍ
اًحطاف هؼیبض هكرهِ ویفی هَضز ًظط هیثبقس ٍ همساض ثبثت
وٌتطل ثَزُ ٍ ثط اؾبؼ ًَع عطاحی تؼییي هیقَز .ثط ایي اؾبؼ،
ثهَضت ظیط ذَاّس ثَز؛
حسٍز وٌتطل هتغیط
] ))

] )/

( (

√ .

/

( .

/

/

√ .

[ .

/

زض عطاحی آهبضی التهبزی یه فطایٌس ،پبضاهتطّبی فطایٌس ضا
ثِگًَِای تؼییي هیوٌٌس وِ ٍیػگیّبی آهبضی ٍ التهبزی وِ
عطاح زض ًظط زاضز ،ثِ عَض ّنظهبى ثْیٌِ قًَس .ثطای ایي هٌظَض
هؼوَالً یه هسل التهبزی ضا زض ًظط گطفتِ ٍ ٍیػگیّبی آهبضی
هَضز ًظط ضا ثهَضت هحسٍزیتّبیی ثط فطایٌس اػوبل هیًوبیٌس.
زض ایي همبلِ اظ هسل وبؾتب ٍ ضحین ]3[ 6وِ یىی اظ
وبضثطزیتطیي هسلّب ٍ زض ػیي حبل لبثل اؾتفبزُ زض نٌؼت
هیثبقس اؾتفبزُ قسُ اؾت.
زض ایي هسل ،عَل فطایٌس ثِ چْبض ظهبى تمؿین هیقَز وِ
ػجبضتاًس اظ؛
 زٍضُ ظهبًی تحت وٌتطل ثَزى فطایٌس زٍضُ ظهبًی ذبضج اظ وٌتطل ثَزى فطایٌس هست ظهبى عی قسُ تب زضیبفت یه ّكساض ثب زلیل هست ظهبى عی قسُ تب تؼویط فطایٌس.ایي چْبض ظهبى زض قىل ( )1ثِ ًوبیف گصاقتِ قسُ اؾت.

[ .

ثٌبثطایي ثطای وٌتطل هكرهِ ویفی ،پؽ اظ ًوًَِگیطی ٍ
ضا هحبؾجِ
اًساظُگیطی همساض هكرهِ ویفی (،)X
[ لطاض ثگیطز ،فطایٌس
زض ثبظُ -
هیوٌین .اگط
تحت وٌتطل ٍ زض غیط ایٌهَضت ذبضج اظ وٌتطل زض ًظط گطفتِ
هیقَز.
ّوبًغَض وِ ثیبى قس ،زض ًوَزاض تی فطو هیقَز هكرهِ
ویفی ٍ ّوچٌیي هست ظهبى تحت وٌتطل ثَزى فطایٌس زاضای
تَظیغ ًوبیی اؾت .ثط ایي اؾبؼ فطو هیوٌین هیبًگیي هست
ظهبى تحت وٌتطل ثَزى فطایٌس ثطاثط اؾت وِ پبضاهتط تَظیغ
هست ظهبى ضذسازّب ثَزُ وِ ًوبیی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
ّوچٌیي فطو هیوٌین ،ثِ ٍاؾغِ یه اًحطاف ثب زلیل ،هیبًگیي
) هٌتمل هیقَز.
(وِ
ثِ
فطایٌس اظ
ثؼالٍُ فطو وطزُاین زض نَضت ذبضج اظ وٌتطل قسى فطایٌس،
تٌْب ثب اًدبم الساهبت انالحی هیتَاى فطایٌس ضا ثِ حبلت تحت
وٌتطل ثبظگطزاًس ٍ تب اًدبم ثطضؾیّب ٍ تؼویط ،فطایٌس زض حبلت
ذبهَقی هیهبًس.

شکل  :۰چطذِ ویفیت زض هسل التهبزی وبؾتب ٍ ضحین

ثطذی هفبّین ٍ انغالحبت هَضز اؾتفبزُ زض هسل التهبزی
وبؾتب ٍ ضحین زض ظیط ثِ اذتهبض تؼطیف قسُاًس.
هتَؾظ هست ظهبى فطایٌس ( :)ATC7ػجبضتؿت اظ هتَؾظ ظهبى
فطایٌس اظ لحظِ قطٍع ثِوبض تب زضیبفت اٍلیي ّكساض ذطٍج اظ
وٌتطل اؾت.
8
هتَؾظ تؼساز ّكساضّبی غلظ (  :)ANFػجبضتؿت اظ هتَؾظ
ّكساضّبی نبزضُ هجٌی ثط ذطٍج فطایٌس اظ وٌتطل زض حبلی وِ
فطایٌس تحت وٌتطل اؾت.

 -۹طراحی آماری اقتصادی
6

4

Upper Control Limit
Lower Control Limit

5

نشریه مهنذسی و مذیریت کیفیت

Costa and Rahim
Average Time of Cycle
8
Average number of False alarm
7
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هتَؾظ تؼساز ثبظضؾیّب ( :)ANI9ػجبضتؿت اظ هتَؾظ تؼساز
ًوًَِّبیی وِ اظ فطایٌس تَلیس ثطای اًدبم ثبظضؾی اذص هیقَز.
هتَؾظ ظهبى ذطٍج اظ حبلت تحت وٌتطل تب نسٍض ّكساض
( :)AATS10ػجبضت اؾت اظ هیبًگیي ظهبى اظ ٌّگبم ٍلَع
تغییطی زض هیبًگیي تب ظهبًی وِ ًوَزاض ػالهتی هجٌی ثط ذطٍج
فطایٌس اظ وٌتطل نبزض هیوٌس.
ثط ایي اؾبؼ هتَؾظ ظهبى هَضز اًتظبض چطذِ تَلیس اظ ضاثغِ ظیط
ثسؾت هیآیس؛
) (

() 1

ثِ تطتیت هتَؾظ ظهبى تلف قسُ ثطای یه
ٍ
وِ زض آى
ّكساض غلظ ٍ هتَؾظ ظهبى ثطای یبفتي ٍ حصف یه ّكساض ثب
زلیل ّؿتٌس.
ٍ ّوچٌیي ؾَز ذبلم هَضز اًتظبض ثطای ّط چطذِ ثهَضت ظیط
هحبؾجِ هیقَز؛
. /

() 2

) (

ثب تَخِ ثِ هغبلت فَق ٍ فطضیبت هطثَط ثِ هسل ّعیٌِ هَضز
ًظط ،تبثغ ّعیٌِ یب هتَؾظ ّعیٌِ ّط چطذِ تَلیس زض ّط ؾبػت
ضا هیتَاى اظ ضاثغِ ظیط ثسؾت آٍضز؛
()3

.

) (

ًوَزاض ثِ اقتجبُ ّكساضی نبزض ًویوٌس .حبلت  4ثِ حبلت
زض ایي حبلت ثبلی هیهبًس تب ػلتّبی اًحطاف وكف ٍ ثطعطف
قًَس .ثط ایي اؾبؼ هبتطیؽ احتوبل اًتمبل ثهَضت ظیط ذَاّس
ثَز؛
[

]

ثیبًگط احتوبل اًتمبل فطایٌس اظ هَلؼیت  iثِ

وِ زض آى

هَلؼیت  jاؾت .ثب تَخِ ثِ تغییط هتغیط اؾتفبزُ قسُ ٍ ایٌىِ
زاضای تَظیغ ٍایجل ثب پبضاهتط قىل

،
پبضاهتط همیبؼ

) (

ثب تَخِ ثِ ضٍاثظ  ،3 ٍ 2ثطای هحبؾجِ ) ( وبفیؿت همبزیط
 ANI ٍ ATC, ANFضا ثسؾت آٍضین ظیطا
 .ثطای ثِزؾت آٍضزى همساض  ،ATCاظ
ٍیػگیّب ی ظًدیط هبضوَف اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ ثط اؾبؼ حبلتّبی
هَلؼیت لطاض گطفتي فطایٌس ،هبتطیؽ احتوبل اًتمبل فطایٌس وِ
حبٍی احتوبالت اًتمبل فطایٌس اظ یه هَلؼیت ثِ هَلؼیتی زیگط

Average Number of Inspection
Adjusted Average Time to Signal

9

10
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اؾت ضا هحبؾجِ هیًوبیین .ثط ایي اؾبؼ چْبض حبلت هرتلف زض
ذهَل فطایٌس لبثل تهَض اؾت؛
حبلت اٍل :آهبضُ آظهَى زض ثیي حسٍز وٌتطل ثبقس
) ٍ فطایٌس ّن تحت وٌتطل ثبقس.
(
حبلت زٍم :آهبضُ آظهَى ذبضج اظ حسٍز وٌتطل ثبقس
) ٍ فطایٌس ّن تحت وٌتطل
ٍ یب
(
ثبقس.
حبلت ؾَم :آهبضُ آظهَى زض ثیي حسٍز وٌتطل ثبقس
) ٍ فطایٌس ذبضج اظ وٌتطل ثبقس.
(
حبلت چْبضم :آهبضُ آظهَى ذبضج اظ حسٍز وٌتطل ثبقس
) ٍ فطایٌس ًیع ذبضج اظ
ٍ یب
(
وٌتطل ثبقس.
حبلت ً 2كبى زٌّسُ نسٍض ّكساض غلظ اؾت ٍ زض حبلت 3
خبشة هؼطٍف اؾت وِ ٍلتی فطایٌس ثِ ایي حبلت ٍاضز هیقَز،

ثِ تطتیت هتَؾظ ؾَز ثسؾت آهسُ زض ّط
ٍ
وِ زض آى
ؾبػت ظهبًی وِ فطایٌس تحت ٍ ذبضج اظ وٌتطل ثبقس،
هتَؾظ ّعیٌِ ثطای تكریم ٍ حصف یه ػبهل اًحطاف،
هتَؾظ ّعیٌِ ّط
هتَؾظ ّعیٌِ هطتجظ ثب ّط ّكساض غلظ ٍ
ثبظضؾی هیثبقس.

) (

۰۹8

/ +

ٍ

ذَاّس ثَز .ثٌبثطایي ذَاّین زاقت:

* .

(

)

(

)

ثط ایي اؾبؼ ػٌبنط هبتطیؽ احتوبل اًتمبل ثهَضت ظیط ذَاّس
ثَز؛
|

)
)-

(

(
( ,

)

ووتط اظ نفط هحبؾجِ قَز ،ثب تَخِ ثِ
وِ زض آى اگط
غیط هٌفی ثَزى تَظیغ ًوبیی آى ضا ثطاثط نفط زض ًظط هیگیطین.
اگط تؼطیف وٌین
ٍ
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(
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𝑝
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𝑝

𝑝

𝑝

𝐿
𝛿

𝑝
𝑝

𝑝
𝑝

𝑝

𝑝

𝑝
(

ثب تَخِ ثِ همبزیط فَق اگط تؼطیف وٌین )
ثطزاض فَانل ظهبًی ثیي ًوًَِگیطی اؾت ٍ
( وِ ثطزاض احتوبالت اٍلیِ اؾت ٍ ثبیؿتی
)
∑ ثبقس ،آًگبُ ذَاّین زاقت:
)

وِ

(

وِ زض آى  Qهبتطیؽ  3×3ثَزُ وِ اظ حصف چْبضهیي ؾغط ٍ
ؾتَى هبتطیؽ احتوبل اًتمبل حبنل هیقَزّ .وچٌیي I
هبتطیؽ ّوبًی ثب اًساظُ  3هیثبقس .ثب تَخِ ثِ آًىِ فطو قسُ
اؾت فطایٌس زض حبلت تحت وٌتطل قطٍع ثِوبض هیوٌس،
زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
(
)
ّوچٌیي
( )

)

(

ٍ

)
وِ زض آى )

(

(
اؾت.
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ثب تَخِ ثِ آًىِ ثِ زًجبل ثٌب ؾبظی ًوَزاض وٌتطلی ثط اؾبؼ عطح
آهبضی التهبزی ّؿتین ،لصا پبضاهتطّبی عطح وِ ػجبضتاًس اظ
اًساظُ ًوًَِ ،فبنلِ هیبى ًوًَِگیطی ٍ ضطیت حسٍز وٌتطل ضا
ثبیؿتی ثِگًَِای ثسؾت آٍضین وِ تبثغ ّعیٌِ تحت ثطذی
هحسٍزیتّبی آهبضی وویٌِ قَز .ثط ایي اؾبؼ ،ثب تَخِ ثِ
ضاثغِ ( )3هؿئلِ ثْیٌِؾبظی ضا ثهَضت ظیط تؼطیف وطزُاین؛
زض حبلی وِ:
𝑆𝑇𝐴𝐴 ≤ 𝑆𝑇𝐴𝐴
𝐹𝑁𝐴 ≤ 𝐹𝑁𝐴
≤ ≤8
𝑘 4

ٍ

زض

وِ زض آى ّوبًٌس [،]20
ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
ّوبًغَض وِ زض ثرف لجل ٍ زض لؿوت هحبؾجِ تبثغ ّعیٌِ ثیبى
قس ،ثطذی پبضاهتطّب هبًٌس ٍ
ثِػٌَاى پبضاهتطّبی ٍضٍزی ّؿتٌس وِ تَؾظ عطاح تؼییي
هیقًَس .ثِ هٌظَض اًدبم فطایٌس ثْیٌِؾبظی ثبیؿتی اظ
الگَضیتنّبی فطااثتىبضی اؾتفبزُ ًوَز وِ هؼوَالً زض همبلِّبی
زیگط اظ الگَضیتن غًتیه ثطای ایي اهط اؾتفبزُ هیقَز .یىی اظ
ایي الگَضیتنّبی فطا اثتىبضی ،الگَضیتن ظًجَض ػؿل اؾت وِ زض
ؾبل  2008تَؾظ وبضاثَگب ٍ ثبقتَضن [ ]18اضائِ قسُ اؾت.
الگَضیتن ظًجَض ػؿل تملیس اؾتطاتػی خؿتدَی غصای ظًجَض
ػؿل ثِ زًجبل ثْتطیي ضاُ حل ثطای حل یه هؿئلِ ثْیٌِؾبظی
اؾتّ .ط ضاُ حل وبًسیس ،ثِػٌَاى یه هٌجغ غصایی (گل) اؾت ٍ
خوؼیت (ولٌی) ػَاهل (ظًجَض) ثطای خؿتدَی فضبی ضاُ حل
اؾتفبزُ هیقَزّ .ط ثبض ظًجَض ػؿل ههٌَػی ثِ زیساض گل هیضٍز
ٍ پبؾد هؿئلِ ضا هغبثك ثب آى همساض اضظیبثی هیوٌس .زض الگَضیتن
ظًجَض ػؿل یه چطذِ خؿتدَی انلی چٌسیي ثبض تىطاض هیقَز
تب یه ضاُ حل ؾبظگبض ٍ لبثل لجَل پیسا قَز .زض ایي ضٍـ
پبضاهتطّبیی ٍخَز زاضًس وِ زض اثتسای عطاحی الگَضیتن ثبیؿتی
تَؾظ وبضثط تؼییي قًَس .ایي پبضاهتطّب ػجبضتاًس اظ؛
 تؼساز هتغیطّبیی وِ ثِ زًجبل یبفتي همساض ثْیٌِ ثطای
آىّب ّؿتین (.)nvar
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 حسٍز ّط یه اظ هتغیطّب وِ حس پبییي ٍ ثبال ضا ثِ

۰4۱

التهبزی ضا ثسٍى زض ًظط گطفتي ّیچگًَِ هحسٍزیتی ضٍی

تطتیت ثب ً ub ٍ lbوبیف هیزّین.

،

ٍ

 تؼساز ول ظًجَضّب (ػَاهل خؿتدَ) وِ ثب ً NBوبیف

ثِزؾت آٍضزُاین.

خسٍل  .1حبالت هرتلف اظ پبضاهتطّبی ٍضٍزی
) ( , , , , , , , and

زازُ هیقَز.
 تؼساز زفؼبت تىطاض الگَضیتن (.)iter

No.

 تؼساز تالـّبی هدبظ هٌدط ثِ قىؿت (.)limit

100
50

0.01
0.01

1
1

5
5

0
0

500
500

500
500

5 500
5 500

1
2

فطااثتىبضی همبیؿِ قسُ ٍ ػٌَاى قسُ اؾت الگَضیتن ظًجَض ػؿل،

10

0.01

1

5

0

500

500

500

5

3

1

0.01

1

5

0

500

500

500

5

4

زاضای ؾطػت ثبالتطی زض تكریم همبزیط ثْیٌِ هیثبقس .لصا زض

0.9
0.8

0.01
0.01

1
1

5
5

0
0

500
250

500
500

250
500

5
5

5
6

0.7

0.01

1

2.5

0

500

500

500

5

7

0.6
0.5

0.01
0.01

1
1

5
5

0
0

500
500

500
50

500
500

5
5

8
9

0.4

0.01

5 10

0

500

500

500

5

10

0.3
0.2
0.1
0.1

0.01
0.01
0.05
0.01

0
0
0
100

500
500
500
500

500
500
500
500

500
500
500
500

5
5
5
5

11
12
13
14

ایي ضٍـ تَؾظ وبضاثَگب ٍ آوبی [ ]19ثب ؾبیط ضٍـّبی

ایي همبلِ اظ الگَضیتن ظًجَض ػؿل ثطای هؿئلِ ثْیٌِؾبظی
اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثطای هغبلؼِ ثیكتط زض ایي ذهَل هیتَاى
ثِ [ ]20[ ٍ ]19هطاخؼِ ًوَز.

 -5نتیجههای عذدی
 ۰-5محاسبه پارامترهای بهینه طرح به ازای مقادیر
مختلف از پارامترهای ورودی
ثطای ثِزؾت آٍضزى پبضاهتطّبی ثْیٌِ عطح وِ زض ٍالغ
پبضاهتطّبی ّسف ّؿتٌس ،الگَضیتن قجیِؾبظی فطایٌس ٍ
ثْیٌِؾبظی ضا زض ًطمافعاض هتلت وسًَیؿی وطزُ ٍ ّوبًٌس []3
ثطای  14حبلت هرتلف اظ پبضاهتطّبی ٍضٍزی وِ ػجبضت ثَزًس اظ:
ٍ ,

,

,

,

,

,

وِ زض خسٍل  1اضائِ قسُاًس ،پبضاهتطّبی ّسف ضا تحت عطح
آهبضی التهبزی ثسؾت آٍضزُ ٍ زض خسٍل  2اضائِ وطزُاین .زض
همبالت لجل ،تٌْب ثط ٍیػگیّبی آهبضی ٍ فبضؽ اظ هحسٍزیتّب ٍ
ٍیػگیّبی التهبزی تَخِ قسُ ٍ ًوَزاض وٌتطلی هَضز ًظط ثط

1
1
1
1

5
5
5
2.5

خسٍل  .2همبزیط ّسف ثط اؾبؼ عطح آهبضی التهبزی
ROW AATS ANF
K
) (

 
 

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اؾبؼ عطح آهبضی ثٌبؾبظی قسُ اؾت ٍ ثِػٌَاى ًوًَِ ثطای
هكبّسُ ًتبیح هیتَاى ثِ [ ]14هطاخؼِ ًوَز .ثِ هٌظَض ثطضؾی ٍ
اضظیبثی اػوبل هحسٍزیتّبی آهبضی ٍ عطاحی آهبضی التهبزی
زض همبثل عطاحی التهبزی ،پبضاهتطّبی ّسف ضا تحت عطح
التهبزی ًیع ثسؾت آٍضزُ ٍ زض خسٍل  3اضائِ وطزُاین .زض عطح
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خسٍل  .3همبزیط ّسف ثط اؾبؼ عطح التهبزی
K
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خسٍل  .4زازُّبی قجیِؾبظی قسُ اظ تَظیغ ًوبیی ( )X




























































ًوَزاضّبی احتوبل تحت زٍ تَظیغ ًطهبل ٍ ًوبیی ثطای همبزیط
فَق زض ًطمافعاض Minitabضؾن قسُ اؾت وِ ایي ًوَزاضّب زض
قىلّبی  3 ٍ 2اضائِ قسُ اؾت.
Probability Plot of Exp0
Normal - 95% CI
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ثب همبیؿِ خساٍل  3 ٍ 2هالحظِ هیقَز ANF ٍ AATS ،عطح
آهبضی-التهبزی زض ّط  14ؾغط ثؿیبض ووتط اظ عطح التهبزی
اؾت پؽ عطح آهبضی التهبزی زض همبیؿِ ثب عطح التهبزی اظ
ًظط ٍیػگیّبی آهبضی زاضای ػولىطز ثْتطی هیثبقس .اظ ًظط
ٍیػگیّبی التهبزی ،عطح التهبزی هٌدط ثِ ّعیٌِ ووتطی زض
عطاحی فطایٌس هیقَز ٍ ّوبىعَض وِ هالحظِ هیقَز ایي
اذتالف (اذتالف پبضاهتط هیبًگیي ّعیٌِ زض عطح التهبزی ٍ
آهبضی التهبزی) ظیبز چكوگیط ًیؿت ،اهب زض همبثل اذتالف
پبضاهتطّبی آهبضی زض زٍ عطح هَضز ثطضؾی لبثل هالحظِ
هیثبقس .ایي اذتالف زض ضزیفّبی  3الی  8ثؿیبض ثیكتط
هیثبقس.وِ هیتَاى ًتیدِ گطفت ایي ًوَزاض زض ظهبًی وِ زض
هؼطو تغییطات هتَؾظ لطاض هیگیطز اًحطافبت آهبضی ثیكتطی ضا
ثِ زًجبل زاضز .ثٌبثطایي زض اؾتفبزُ اظ عطح آهبضی-التهبزی ثِ
خبی عط ح التهبزی اگطچِ اًسوی هیبًگیي ّعیٌِ زض ٍاحس ظهبى
چطذِ ویفیت افعایف هییبثس ،اهب ذَال آهبضی هغلَة هب (ون
ثَزى  )ANFٍ AATSضا تضویي هیوٌس.

ٍ اًحطاف زض تهوینگیطی هیقَز .زض حبلت ولی ثب تَخِ ثِ آًىِ
زض ٍالؼیت زازُّب ًوبیی ثَزُ ٍ ثبیؿتی ًوَزاض وٌتطلی ثط ایي
اؾبؼ تطؾین قَز ،هوىي اؾت ًوًَِّبیی زض ًوَزاض وٌتطلی
تحت فطو ًطهبل ثَزى ذبضج اظ وٌتطل ثبقٌس زض حبلی وِ زض
ًوَزاض وٌتطلی ًوبیی تحت وٌتطل ّؿتٌس ٍ ثبلؼىؽ.
ثِ هٌظَض ًكبى زازى ایي هَضَع ،تؼساز ً 30وًَِ تهبزفی اظ
تَلیس قسُ ٍ زازُّبی
تَظیغ ًوبیی ثب پبضاهتط 4
تَلیس قسُ زض خسٍل  4اضائِ قسُاًس.
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Exp0
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-0.05
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1

قىل ً .2وَزاض احتوبل تَظیغ ًطهبل ثطای زازُّبی خسٍل 4

 ۲-5یک مثال شبیهسازی
ّوبًغَض وِ ثیبى قس ثؿیبضی اظ هكرهِّبی ویفی زاضای تَظیغ
ًوبیی ّؿتٌس وِ هیتَاى ثِ هتغیطّبیی هبًٌس عَل ػوط یه
لغؼِ ،هكرهِّبی هطثَط ثِ حَظُ پعقىی ٍ  ...اقبضُ وطز .زض
ایيگًَِ هَاضز زض ًظط گطفتي تَظیغ ًطهبل ٍ ثٌبؾبظی فطایٌس
وٌتطلی ثب ایي فطو ،ثبػث ثٌبؾبظی یه ًوَزاض وٌتطلی ًبهٌبؾت
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اهب ثب فطو ًطهبل ثَزى تَظیغ زازُّب ،ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی
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ثب تَخِ ثِ هحبؾجبت فَق ،زٍ ًوَزاض وٌتطلی یىی ثب فطو ًطهبل

قىل ً .3وَزاض احتوبل تَظیغ ًوبیی ثطای زازُّبی خسٍل 4

ثَزى تَظیغ همبزیط ٍ زیگطی ثب فطو ًوبیی ثَزى تَظیغ همبزیط

ّوبًغَض وِ اظ قىلّبی  ٍ 3 ٍ 2همبزیط آهبضُ آظهَى آًسضؾَى-
زاضلیٌگ آًْب ثطهیآیس فطو ًطهبل ثَزى زازُّب ضز قسُ
) ٍ (P-value<0.005فطو ًوبیی ثَزى تَظیغ زازُّب پصیطفتِ
هیقَز) .(P-value=0.778حبل ثط اؾبؼ زازُّبی خسٍل 4
حسٍز وٌتطل ضا ثب فطو ًوبیی ثَزى ٍ ثٌب ثط آًچِ زض ثرفّبی
لجل ثیبى قسّ ٍ ،وچٌیي ثب فطو ًطهبل ثَزى وِ ثهَضت
- ,
 ,اؾت ،ثسؾت هیآٍضین .ثطای
یبفتي حسٍز وٌتطل ًوبیی ،اثتسا زازُّب ضا ثط اؾبؼ تجسیل ثیبى

ثٌبؾبظی قسُ ٍ ثِ تطتیت زض قىلّبی 5 ٍ4ضؾن قسُاًس.

) تجسیل هیوٌین .زازُّبی
قسُ زض ثرف ( 2
تجسیلیبفتِ زض خسٍل  5اضائِ قسُاًس.
خسٍل  .5زازُّبی تجسیل یبفتِ (

قىل ً :4وَزاض وٌتطلی ثطای زازُّبی  Xثب فطو ًطهبل ثَزى تَظیغ

)





























































ثب تَخِ همبزیط زض ًظط گطفتِ قسُ ثطای پبضاهتط تَظیغ ًوبیی زض
تَلیس زازُّب،
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قىل ً :5وَزاض وٌتطلی ثطای زازُّبی
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(ثب فطو تَظیغ ًوبیی)
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ّوبًغَض وِ هالحظِ هیقَز ،ثب زض ًظط گطفتي حسٍز وٌتطل ثب
فطو ًطهبل ثَزى زازُّب (قىل  ،)4یىی اظ همبزیط خسٍل  4زض
هحسٍزُ ذبضج اظ وٌتطل لطاض گطفتِ اؾت زض حبلی وِ ثط اؾبؼ
حسٍز وٌتطل همبلِ حبضط (قىل ،)5توبهی زازُّب تحت وٌتطل
لطاض زاضًس ٍ ایي زلیمبً هغبثك ثب فطو هب اظ تَلیس زازُّب اظ تَظیغ
ًوبیی زض حبلت تحت وٌتطل اؾتّ .وچٌیي حس پبییٌٌوَزاض
وٌتطلی ثب فطو ًطهبل ثَزى تَظیغ هكرهِ فٌی هٌفی اؾت ٍ ثب
ؾبذتبض زازُّبی هب ًبؾبظگبض اؾت (زازُّب اظ تَظیغ ًوبیی تَلیس
قسُاًس ٍ ّیچگبُ هٌفی ًویقًَس).ثٌبثطایي اؾتفبزُ اظ ًوَزاض
وٌتطلی ثب فطو ًطهبل ثَزى تَظیغ هكرهِ فٌی زض ایي هثبل
گوطاُوٌٌسُ اؾت اهب وبضایی ًوَزاض هؼطفی قسُ زض ایي همبلِ
هكَْز اؾت.

فطایٌس اظ وٌتطل ضا نبزض هیوٌس ،هیبًگیي عَل زًجبلِ ٍ هیبًگیي
ّعیٌِ زض ٍاحس ظهبى،عطحّبی التهبزی ٍ آهبضی التهبزی ضا
ثطای هكبّسات اًفطازی تجسیلیبفتِ ثِ زؾت آٍضزین .همبزیط
ثْیٌِ پبضاهتطّبی عطحّبی التهبزی ٍ آهبضی-التهبزی ضا ثب
اؾتفبزُ اظ الگَضیتن ظًجَض ػؿل ثسؾت آٍضزُ ٍ ثب ّن همبیؿِ
وطزین وِ ًكبىزٌّسُ ػولىطز هثجت عطح آهبضی-التهبزی ثَز.
ّوچٌیي ثٍِؾیلِ زازُّبی قجیِؾبظی قسُ اظ تَظیغ ًوبیی،
وبضایی ٍ ػولىطز ًوَزاض وٌتطلی هؼطفی قسُ زض همبیؿِ ثب حبلتی
وِ تَظیغ هكرهِ ویفی ًطهبل فطو هیقَز ،ثطضؾی قسُ ٍ
ًكبى زازین زض ایي گًَِ هَاضز اؾتفبزُ هؿتمین اظ ًوَزاضّبی
وٌتطلی ثب فطو ًطهبل ثَزى تَظیغ هكرهِ فٌی ثؿیبض
گوطاُوٌٌسُ اؾت ٍ ثْتط اؾت اظ ًوَزاضّبی هؼطفی قسُ زض ایي
همبلِ اؾتفبزُ وطز.

 -6نتیجهگیری
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زض ثٌبؾبظی ًوَزاضّبی وٌتطلی ،تَظیغ هكرهِ ویفی هؼوَالً
ًطهبل زض ًظط گطفتِ هیقَز .اهب زض ثؿیبضی هَاضز ،ثٍِیػُ
ٌّگبهی وِ ًوَزاضتَظیغ فطاٍاًی زازُّب زاضای چَلگی ظیبزی
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آهبضی ،تَظیغ ًوبیی تمطیجبً ثْتطیي ثطاظـ ضا ثط ایي گًَِ زازُّب
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هٌبؾت ،زازُّبی غیط ًطهبل ضا ثِ تَظیغ ًطهبل تجسیل وطزُ
ؾپؽ اظ ًوَزاضّبی وٌتطلی ثب فطو ًطهبل ثَزى تَظیغ هكرهِ
فٌی ثطای زازُّبی تجسیل یبفتِ اؾتفبزُ هیوٌٌس .یىی اظ ثْتطیي
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