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چکیده :طراحی برای هزینه که در مرحله طراحی مفهومی استفاده میشود ،شاخه ای از طراحی برای  xاست که با استفاده از ابزارهای
مختلف هزینه چرخه عمر طرح های مختلف یک محصول را قبل از ساخت محصول برآورد میکند و می توان با مقایسه هزینه ،درآمد و سود
بهترین طرح برای ساخت محصول را انتخاب نمود .هدف از این پژوهش ،اجرا و پیادهسازی روش طراحی برای هزینه در یکی از محصوالت
الکترواپتیکی است .در پژوهش حاضر برخالف سایر پژوهشها از روش طراحی بدیههگرا برای تحلیل نیازهای مشتریان و تبدیل آنها به
ویژگیهای طراحی استفاده شده است .در قسمت برآورد هزینه چرخه عمر با مطالعه مدلهای مختلف با توجه به ساختار هزینهها و اطالعات
در دسترس صنعت مورد مطالعه به توسعه مدلی جهت برآورد پرداخته و ضمن ایجاد پایگاه دانش مناسب و فرمولهای ریاضی به محاسبه
هزینه چرخه عمر طرحهای  Aو  Bمحصول پرداخته شده است .نتایج به دست آمده در محصول مورد مطالعه نشان دهنده مقرون به صرفه
بودن تولید طرح  Aمحصول ازنظر اقتصادی و در طول چرخه عمر آن است.
واژگان کلیدی :طراحی برای هزینه ،پایگاه دانش ،برآورد هزینه چرخه عمر ،روش طراحی بدیههگرا.

مشتریان به پارامترهای طراحی و ایجاد پایگاه دادهای از اطالعات
هزینهای محصول ،هزینه چرخه عمر محصول را تحلیل و ارزیابی
میکند و به طراح کمک میکند تا طرحهای ارائه شده از محصول
را برای کاهش هزینهها اصالح کند [ .]1توجه به رضایت مشتری
و برآورده کردن نیازهای وی ،روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده
است .زیرا شناسایی نیازهای مشتری به هر سازمانی کمک میکند
تا محصوالتشان را به گونهای طراحی و تولید کنند که مزایای آن
مطابق با خواستهی مشتری باشد و این کار موجب افزایش
سودآوری سازمان میشود .بنابراین ،شناسایی نیازهای مشتریان
روش مناسب تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان برای هر سازمانی
یک مسئله مهم است.

 -۱مقدمه
طراحی برای  Xیک اصطالح کلی است که در دنیای مهندسی به
کار میرود و  Xبسته به اهداف خاص سرمایهگذاری متغیر است.
برخی از جایگزینهای متداول  Xشامل طراحی برای مونتاژ،
طراحی برای هزینه ،طراحی برای لجستیک ،طراحی برای ساخت،
طراحی برای قابلیت اطمینان ،طراحی برای سرویسدهی یا
تعمیرپذیری و غیره است .همانطور که در شکل ( )1نشان داده
شده است طراحی برای هزینه روشی است که ضمن تبدیل نیاز
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روشهای موجود برای تجزیه و تحلیل و تبدیل آنها به
ویژگیهای محصوالت و خدمات امری حیاتی برای رقابتی ماندن
در بازار است[.]2
نیازهای مشتریان و تبدیل آنها به ویژگیهای طراحی ،مدل
گسترش عملکرد کیفیت ،مدل کانو و روشهای مهندسی سیستم
از جمله روش طراحی بدیههگرا است .مسئله مهم دیگر برای هر
سازمان ایجاد پایگاه داده مناسب برای جمعآوری دادههای مربوط
به محصول است .ایجاد پایگاه داده از آن جهت حائز اهمیت است
که میتوان اطالعات هزینهای مرتبط با محصول را به گونهای
ساختار یافته مرتب و طبقهبندی کرد تا در هر زمان قابل دسترسی
باشد .در نتیجه هر سازمانی برای برآورد هزینههای محصول مورد
نظر به ایجاد پایگاه داده مناسب نیاز دارد .برآورد هزینههای
محصول دارای روشهای کمی و کیفی بسیاری است .روشهای
کمی برآورد هزینه دارای دقت بیشتری نسبت به روشهای کیفی
برآورد هزینه است .بنابراین ،هر سازمانی مطابق با سطح دقیق
بودن اطالعات هزینهای محصول یکی از روشهای برآورد هزینه
را انتخاب میکند .روش طراحی برای هزینه ،هزینههای چرخه
عمر محصول (شامل هزینه تولید ،هزینه فروش ،هزینه استفاده،
هزینه نگهداری و تعمیرات ،هزینههای بازیافت ،و غیره) را تجزیه
و تحلیل و ارزیابی میکند و متناسب با آن هزینهها طرحهای
محصول را برای کاهش هزینهها تغییر میدهد[ .]3در تعیین
هزینه یک محصول یا خدمت خاص ،مفهوم هزینه چرخه عمر به
معنی آن است که به جای توجه صرف به مبلغ اولیه دارایی در
خرید و تهیه مواد اولیه ،باید به محیط ،اجتماع هزینهها و منافع
اقتصادی که در طول عمر یک محصول یا خدمت رخ میدهد،
توجه نمود[ .] 4مسئله مهم دیگر انتخاب مدل مناسب برآورد
هزینه چرخه عمر محصول است که بتواند تمام هزینههای محصول
از مرحله طراحی محصول تا زوال آن را در برگیرد .مدلهای زیادی
برای برآورد ه زینه چرخه عمر محصول ارائه شده است و هر
سازمانی باید مدلی متناسب با استراتژی هزینهای خود اتخاذ کند.
روش طراحی برای هزینه با تجزیه و تحلیل نیاز مشتریان و تبدیل
آنها به پارامترهای طراحی و همچنین ایجاد پایگاه داده و برآورد
هزینههای چرخه عمر به سازمانها کمک میکند تا طرحی با
بیشترین تطابق با نیازهای مشتریان و کمترین هزینه چرخه عمر
را برای محصول تولیدی خود انتخاب نمایند .در مقاالت مطالعه
شده از روش گسترش عملکرد کیفیت برای شناسایی نیازهای
مشتریان استفاده شده است .براساس نتایج به دست آمده از
پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با به کارگیری روش گسترش
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عملکرد کیفیت ،مشخص شده است که بزرگترین مانع بر سر
استفاده از این روش ،عدم وجود ارتباط مشخص و روشن میان
نیازمندیهای مشتری و ویژگیهای کیفیت تعیین شده است .چرا
که در این روش تنها به میزان اهمیت هر نیازمندی فنی در برآورده
سازی نیازمندیهای مشتری توجه میشود و میزان وابستگی
نیازمندیهای مشخص شده مشتری براساس تأثیرات
نیازمندیهای فنی برآورده کننده آنها بر یکدیگر ،توجهی
نمیشود .همچنین ،به دلیل عدم وجود ساختار تصمیمگیری باال
به پایین و سلسله مراتبی ،استفاده از این روش به عنوان چارچوبی
برای انتخاب طراحی مناسب با چالشی اساس روبه روست .یکی از
مزیتهای تئوری بدیههگرا نسبت به روش گسترش عملکرد
کیفیت ساختار سلسله مراتبی آن است که این امکان را به طراحان
میدهد تا بتوانند به نحوی آسانتر با مسائل طراحی پیچیده
برخورد نمایند .این هدف با انجام حرکتهای رفت و برگشتی میان
دامنههای مختلف طراحی و درواقع میان سطوح مختلف ساختار
سلسله مراتبی موجود در دامنهها ،حاصل میشود به طوریکه در
هر مرحله میتوان با استفاده از دو بدیهه موجود در این تئوری ،از
درست بودن تصمیمات طراحی اطمینان حاصل نمود و سپس وارد
جزئیات بیشتر مسئله گردید [ .]5سپس در گام بعدی با انتخاب
و توسعه مناسبترین مدل برآورد هزینه چرخه عمر ،هزینه
طرحهای مختلف محصول را در تمام چرخه عمر آن از طراحی تا
زوال در مرحله طراحی محصول برآورد کرد و بهترین طرح
محصول که دارای کمترین هزینه میباشد را برای تولید محصول
مورد مطالعه انتخاب کرد

 -2پیشینه پژوهش
ویالنوئوا و همکاران ( ،)2020طراحی برای محیط زیست و طراحی
برای هزینه را به دلیل ارزیابی هزینه مالی و تأثیرات زیست
محیطی در خدمات یا سرویس دهی مورد بررسی قرار دادهاند.
هدف این مقاله تحلیل رویکردهای نمایندگی خدمات براساس دو
روش طراحی برای هزینه و طراحی برای محیط زیست و بیان
شباتها و تفاوتهای آنها میباشد تا شرکتهای خدماتی را از
هزینههای خود و مسئولیتهای زیست محیطی آگاهتر کند[.]6
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شکل ( :)1مدل مفهومی طراحی برای هزینه []12

دورتا ویکک و داریوش ویکک ،)2019( 1معتقد است در مرحله
طراحی محصول برآورد هزینه مشکل است زیرا هنوز عناصر به
طور قطعی طراحی نشدهاند و بسته به مقدار اطالعات موجود
روشهای برآورد هزینه کم و بیش دقیق استفاده میشود .هدف
این مقاله ارائه روشی برای برآورد هزینه بر پایه طراحی برای
هزینه است که این امکان را میدهد که براساس نرخهای فعلی در
یک دوره زمانی مشخص ،هزینهای که به واقعیت نزدیکتر است
برآورد شود .روش پیشنهادی با سیستمهای تولیدی که در شرایط
واحد و مقدار کمی تولید کار میکنند ،تنظیم شده است[.]7
رانگ هووان و همکاران ،)2018( 2روش طراحی بهینه سازی برای
کاهش هزینه چرخه عمر یک سیستم خنککننده یکپارچه ارائه
میدهند که ترکیبی از حلقه ترموسفون و یخچال فشردهسازی
بخار است .سیستم خنککننده یکپارچه دارای سه حالت مختلف
عملیاتی مربوط به شرایط مختلف در فضای باز است و روش
طراحی بهینه سازی مدل فیزیکی سیستم خنک کننده را با
حالتهای چند کاره تعریف کرده است .با توجه به کاهش هزینه
1

Dorota WIĘCEK, Dariusz WIĘCEK
Rong-Huan Fu, et, al.
3 Dorota WIĘCEK, Dariusz WIĘCEK

چرخه عمر سیستم به عنوان تابع هدف ،پارامترهای اصلی هر جزء
بهینهسازی و توسط برنامهنویسی درجه دوم طراحی شده است.
نتایج بهینهسازی نشان میدهد ،مدل اثر قابل توجهی در
صرفهجویی انرژی داشته ،و هزینه چرخه عمر سیستم خنککننده
تقریبا  ٪10در مقایسه با سیستم موجود کاهش یافته است[.]8
دورتا ویکک و داریوش ویکک ،)2019( 3معتقد است در مرحله
طراحی محصول برآورد هزینه مشکل است زیرا هنوز عناصر به
طور قطعی طراحی نشدهاند و بسته به مقدار اطالعات موجود
روشهای برآورد هزینه کم و بیش دقیق استفاده میشود .هدف
این مقاله ارائه روشی برای برآورد هزینه بر پایه طراحی برای
هزینه است که این امکان را میدهد که براساس نرخهای فعلی در
یک دوره زمانی مشخص ،هزینهای که به واقعیت نزدیکتر است
برآورد شود .روش پیشنهادی با سیستمهای تولیدی که در شرایط
واحد و مقدار کمی تولید کار میکنند ،تنظیم شده است[.]7
رانگ هووان و همکاران ،)2018( 4روش طراحی بهینه سازی برای
کاهش هزینه چرخه عمر یک سیستم خنککننده یکپارچه ارائه
میدهند که ترکیبی از حلقه ترموسفون و یخچال فشردهسازی

Rong-Huan Fu, et, al.
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بخار است .سیستم خنک کننده یکپارچه دارای سه حالت مختلف
عملیاتی مربوط به شرایط مختلف در فضای باز است و روش
طراحی بهینه سازی مدل فیزیکی سیستم خنککننده را با
حالتهای چند کاره تعریف کرده است .با توجه به کاهش هزینه
چرخه عمر سیستم به عنوان تابع هدف ،پارامترهای اصلی هر جزء
بهینهسازی و توسط برنامهنویسی درجه دوم طراحی شده است.
نتایج بهینهسازی نشان میدهد ،مدل اثر قابل توجهی در
صرفهجویی انرژی داشته ،و هزینه چرخه عمر سیستم خنک
کننده تقریبا  ٪10در مقایسه با سیستم موجود کاهش یافته
است[.]8
5
منگونی و همکاران ( ،)2016یک سیستم مبتنی بر دانش طراحی
کردهاند که مدل اتوکد سه بعدی محصول را تجزیه و تحلیل
میکند و به طور خودکار عملیات تولید که توسعه یافته است را
تعیین میکند .این سیستم شامل یک پلت فرم مقیاسپذیر 6است
که روش "طراحی برای هزینه" را اجرا میکند .در واقع قادر به
تشخیص ویژگیهای هندسی و غیر هندسی از مدل سه بعدی و
ویژگیهای آن است و هزینه نهایی را به عنوان مجموع مواد خام
با کمک مجموعهای از قوانین مبتنی بر دانش نقشهبرداری ،تولید
فرآیندها و ویژگیهای مدلسازی محاسبه میکند .این مقاله یک
مورد کاربردی در صنعت دریچههای بال با استفاده از یک روش
ساختاری مبتنی بر رویکرد مهندسی سیستماتیک ارائه میدهد.
از پلت فرم در مراحل مختلف چرخه عمر محصول استفاده شده
است .نتایج به دست آمده برای محاسبه هزینههای محصول
مقایسه میشود[.]9
بشار الخاصونه ،)2013( 7معتقد است که روند توسعه طراحی
براساس تعدادی از محدودیتها و الزامات پیش میرود .در
کشورهای در حال توسعه طراحان با محدودیت های زیادی روبه
رو هستند .از این رو ،وظیفه طراح است که اجزای مناسب سازگار
با نیازهای عملکردی سیستم را شناسایی کند .این مقاله فرآیند
توسعه سیستم یا محصول را با در نظر گرفتن واقعیت بازارهای
محلی در حال توسعه جهانی ،پوشش میدهد .مقاله با مرور ادبیات
مربوط به طراحی برای  Xشروع میشود ،و سپس نشان میدهد
که چگونه طراحی برای دسترسپذیری و هزینه باید در روند
طراحی گنجانده شود[.]10

M.Mengoni, et.al.
Scalable platform
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شلدون و همکاران ،)2007( 8تعدادی از شیوههای تولید و ساخت
و ساز را در بخشهای مختلف صنعتی ،از جمله شیمیایی،
الکترونیکی ،و مکانیکی مورد بحث قرار دادهاند .هدف مقاله بررسی
روشهای طراحی برای هزینه است و نویسندگان آن معتقدند که
شرکتها قبل از پیادهسازی روش طراحی برای هزینه فکر
میکنند که همیشه به دنبال اصل طراحی برای کاهش هزینه
بودهاند .آنها اعتقاد دارند که تحقیقات آینده برای شناسایی
جنبههای عمومی طراحی برای هزینه میتواند به زیرساختهای
شرکت به عنوان یک اصل پایه کمک کند[.]3
مقاالت ارائه شده در این زمینه ،در ابتدا به بررسی روشهای
موجود در زمینه کاهش هزینه و ارائه روشهای جدید یا توسعه
روشهای موجود میپردازند .بیشتر مقاالت برای تجزیه و تحلیل
نیازهای مشتری از روش گسترش عملکرد کیفیت استفاده
کردهاند .برای برآورد هزینه روشهای متفاوتی وجود دارد که با
توجه به مراحل مختلف طراحی انتخاب میشوند .تعدادی از
مقاالت روش پیشنهادی خود را در یک مطالعه موردی بکار برده
و نتایج را نیز نشان دادهاند .در پژوهش حاضر با بهرهگیری از
رویکرد طراحی برای هزینه و پیادهسازی آن در محصول
الکترواپتیکی نیازهای مشتریان را با استفاده از روش طراحی
بدیههگرا به بهترین حالت ممکن شناسایی و تجزیه و تحلیل نموده
و آنها را به پارامترهای طراحی تبدیل و هزینه طرحهای مختلف
محصول را برآورد و با مقایسه هزینه چرخه عمر طرحها ،بهترین
طرح انتخاب میگردد.

-3روش تحقیق
پژوهش حاضر براساس هدف به دلیل توسعه دانش کاربردی در
زمینه خاص از نوع کاریردی – توسعه ای ،و براساس نوع دادهها
کمی – کیفی میباشد .و در بازه زمانی پاییز  1397تا زمستان
سال  1398انجام گردیده است.
همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است ،مراحل انجام
پژوهش شامل  9گام است که با شناسایی و استخراج نیازهای
مشتریان  ،آغاز شده سپس این نیازها به پارامترهای طراحی تبدیل
و طرحهای مختلف محصول استخراج میشوند .در گامهای بعدی
پس از انتخاب مدل چرخه عمر ،انتخاب مدل هزینه چرخه عمر و
7

Bashar S. El-Khasawneh
8 F. Sheldon, et, al.
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انتخاب روش برآورد هزینه ،پارامترهای الزم جهت برآورد هزینه
چرخه عمر محصول استخراج و در پایگاه دانش ذخیره میشوند.
سپس هزینه چرخه عمر طرحهای محصول برآورد شده و برای
انتخاب بهترین طرح تصمیمگیری میشود .در ادامه به تشریح هر
یک از گامها پرداخته میشود.

 -۱-3استخراج نیاز مشتریان
شناسایی نیازهای مشتریان و تبدیل آنها به ویژگیهای طراحی
محصوالت و خدمات ،امری حیاتی برای رقابتی ماندن در بازاراست.
در این گام با استفاده از قراردادهای محصول ،نیازهای مشتریان و
همچنین عملکرد سامانه نظرسنجی محصول ،نیازهای مشتریان
مشخص و شناسایی میشوند.

 -2-3تبدیل نیاز مشتریان به پارامترهای طراحی و
استخراج طرح های مختلف محصول
پس از استخراج نیازهای مشتریان باید آنها را تجزیه و تحلیل و
سپس به پارامترهای طراحی تبدیل نمود تا طراح بتواند طرحهای
محصول را طراحی کند .رویکرد بدیههگرا ابزاریست که ضمن در
نظر گرفتن تمامی نیازمندیها و بدیهیات ممکن به ارزیابی و
انتخاب نیازمندیهای اساسی و جداسازی نیازمندیها از راهحلها
و محدودیتهای طراحی پرداخته و با سازوکار مرحلهبندی و
امکان بازگشت به عقب و بررسی راهکارها و حصول اطمینان از
مناسب بودن پارامتر طراحی با نیاز مطرح شده جلو دوباره کاریها
و تلفات ناشی از سعی و خطا را میگیرد و با ایجاد روندی منظم
و جامع به طراح این امکان را میدهد که در طی تمامی مراحل
طراحی از سناریوی اصلی مطلع بوده و نیازهای اصلی مشتری که
در پس تعریف متغیرهای فرآیند بوده را در نظر داشته باشد [.]5
پس از مشخص شدن پارامترهای طراحی ،طراح با کمک ابزارهای
مختلف طراحی ،طرح یا طرحهایی از محصول را منطبق با نیاز
مشتریان ترسیم میکند .در پژوهش حاضر با توجه به مدلهای
تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان روش طراحی بدیههگرا انتخاب
شده است .بنابراین نیازهای استخراج شده مشتریان به کمک
فرآیند زیگزاگی در این روش به الزامات کارکردی و پارامترهای
طراحی تبدیل میشوند .الزامات کارکردی و پارامترهای طراحی و
همچنین ارتباط بین آنها در قالب درخت سلسله مراتبی با
مراجعه حضوری با خبرگان مشخص میشوند
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مدلهای بسیاری برای چرخه عمر وجود دارد .به دلیل نقش و
اهمیت چرخه عمر در فرآیند توسعه و تکامل یک سیستم جدید،
هر سازمان با توجه به ماهیت سیستم موردنیاز ،پیچیدگیهای
فرآیندی آن و ساختار سازمانی و استراتژیهای طراحی خود،
چرخه عمر مشخصی را برای افزایش اثربخشی و ارزش آفرینی
کسب و کار خود تعریف نموده و اجرای آن را در تمامی پروژههای
خود دنبال مینماید .از این رو ،بدیهی است که نمیتوان یک
چرخه عمر واحد را برای تمامی سازمانها توصیه کرد اما با توجه
به شواهد علمی و عملیاتی سازمانهای پیشرو ،در نگاه کالن،
گامها و توالی چرخه عمر محصول جدید ،یکسان بوده و به فراخور
مقتضیات محیطی ،سازمانی و سیستم ،برخی فازها تفکیک یا
ترکیب شده و سطح و نوع فعالیت در آنها تغییر میکند[.]11

 -4-3انتخاب مدل هزینه چرخه عمر
مانند چرخه عمر برای هزینه چرخه عمر نیز مدلهای بسیاری
وجود دارند .بدیهی است که نمیتوان یک مدل هزینه چرخه عمر
واحدی را برای تمامی سازمانها توصیه کرد .بنابراین هر سازمانی
با توجه به ماهیت سازمان و محصولی که قرار است آن را تولید
کند مدل هزینه چرخه عمری را تعریف میکند و با توجه به آن
مدل به بررسی هزینه چرخه عمر محصول یا سیستم خود
میپردازد.

 -5-3انتخاب روش برآورد هزینه
برای برآورد هزینه چرخه عمر روشهای کیفی و کمی بسیاری
وجود دارد .در جدول ( )1برخی از این روشها بیان شده و از
طریق بیان مزایا و معایب هر روش با یکدیگر مقایسه شدهاند.

 -6-3استخراج پارامترهای الزم جهت برآورد هزینه
چرخه عمر طرحها
در این گام ،پارامترهای الزم برای برآورد هزینه چرخه عمر طرح
یا طرحهای محصول استخراج و در پایگاه داده ذخیره میشوند تا
بتوان همچنین در آینده از این پارامترها استفاده کرد.
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گام  -1استخراج نیازهای مشتریان

گام  -2تبدیل نیازهای مشتریان به پارامترهای طراحی با استفاده از تئوری بدیهه گرا و استخراج طرحهای مختلف محصول

گام  -3انتخاب مدل چرخه عمر
گام  -4انتخاب مدل هزینه چرخه عمر
گام  -5انتخاب روش برآورد هزینه

گام  -6استخراج پارامترهای الزم جهت برآورد هزینه چرخه عمر طرحها

گام  -7ایجاد پایگاه دانش

گام  -8برآورد هزینه چرخه عمر طرحهای محصول

گام  -9تصمیمگیری برای انتخاب بهترین طرح محصول

شکل  -2مراحل انجام پژوهش

 -7-3ایجاد پایگاه داده (پایگاه دانش ،سیستم
متخصص)
پایگاه دانش یک فناوری است که برای ذخیرهسازی اطالعات
پیچیده و ساختار یافته از ساختار سیستم رایانهای استفاده
میکند .یکی از مهمترین نکات کلیدی برای ایجاد یک پایگاه
دانش سودمند این است که حجم مناسبی از اطالعات را ارائه دهد
و کاربر بتواند به راحتی اطالعات موردنیاز خود را در پایگاه دانش
پیدا کند ،و اگر به مشکالتی در پایگاه دانش برخورد کرد بتواند
به راحتی آن را رفع کند و دارای سیستم پشتیبان و امنیت حفظ
اطالعات باشد .زمانی که ویژگیهای طراحی به دست آمد ،طراح
بر اساس آن ویژگیها چندین طرح منطبق با نیاز مشتری ترسیم
میکند .با توجه به طرحهای ترسیم شده میتوان لیست قطعات
و مواد و فرآیندهای مرتبط با ساخت و تجهیزات ساخت را
شناسایی کرد .این اطالعات پس از شناسایی برای ادامه روند
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

طراحی برای هزینه در پایگاه دانشی ذخیره و مستندسازی
میشوند تا به هنگام برآورد هزینه طرحها ،بتوان به راحتی هر
اطالعاتی که نیاز داریم را استفاده کنیم .عالوه بر این اگر محصولی
مشابه محصول فعلی در آینده پیشنهاد شد که از نظر برخی از
هزینهها در برآورد مشابه هستند میتوان از همان اطالعات
هزینهای که قبال در پایگاه دانش ذخیره شدهاند استفاده کرد.

 -8-3محاسبه هزینه چرخه عمر محصول مطابق مدل
پیشنهادی
هزینه چرخه عمر محصول شامل هزینه تمامی مراحل در نظر
گرفته شده برای محصول میباشد .برخی از هزینههای چرخه عمر
محصول در ابتدا و مرحله مفهومی با استفاده از تکنیکهای ریاضی
قابل محاسبه هستند .دسته دیگری از هزینهها بر اساس پروژههای
گذشته و نظر خبرگان و متخصصان صنعت پیشبینی میشوند.
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 -۹-3تصمیمگیری برای انتخاب بهترین طرح
محصول
پس از آنکه هزینه طرحهای مختلف برآورد شد ،طرحها به همراه
هزینهای که بر سازمان تحمیل میکنند به هیئت تصمیمگیری
که میتواند شامل هیئت مدیره سازمان ،خبرگان ،و متخصصین
باشد داده میشود و تیم تصمیمگیری با توجه به هزینه طرح و
سودی که پس از ساخت محصول متوجه سازمان میشود ،و با
استفاده از نمودارهای مقایسهای و ایجاد شاخصهای مقایسهای
طرح نهایی را انتخاب میکنند .تصمیمگیری نهایی شامل دو حالت
است:
 )1انتخاب یک طرح از بین چندین طرح،
 ) 2مقایسه هزینه و سود یک طرح برای درک اینکه آیا ساخت
محصول به صرفه است و یا سازمان بودجه ساخت محصول را
میتواند تأمین کند یا خیر.

 -۱-۹-3شاخصهای عملکردی برای تصمیمگیری
نهایی
شاخصهای عملکردی شامل موارد زیر است:
 درصد برآورده شدن نیاز مشتری بعد از طراحی و
ساخت
 درصد اختالف هزینه چرخه عمر طرح منتخب نسبت
به میانگین هزینه چرخه عمر طرحهای موجود
پیشنهادی
 درصد اختالف هزینه طرح منتخب با حداکثر هزینه
چرخه عمر طرحهای موجود پیشنهادی:

 -4مطالعه موردی
محصول مورد مطالعه در این پژوهش یکی از محصوالت
الکترواپتیکی است .هدف صنایع الکترواپتیکی پیریزی یک
صنعت مدرن و پویا در طراحی و ساخت انواع قطعات دقیق نوری
و تجهیزات و ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره در جهت
رضایت مشتریان است .این صنعت از متخصصین و کارشناسان
آموزش دیده و با مهارت برای تولید محصوالت خود استفاده
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میکند و با برنامهریزی دقیق و استفاده از فناوریهای نوین در
تولیدات خود توانسته در بازار رقابت مورد توجه زیادی قرار گیرد.
بنا به دالیل امنیتی از بردن نام محصول و اجزای آن معذوریم.
رویکرد طراحی برای هزینه را بر روی محصول مورد مطالعه
پیادهسازی و اجرا نمودهایم و به ترتیب نتایج هر مرحله رویکرد را
در ادامه نشان میدهیم.

 -۱-4استخراج نیاز مشتریان
با استفاده از قراردادهای محصول و با مشورت با خبرگان و
متخصصان صنعت نیازهای مشتریان مشخص و شناسایی شدند.
 8تا از نیازهای مشتریان شناسایی شد که در جدول ( )2آمدهاند.
در پژوهش حاضر تنها شناسایی نیازها مهم است .

 -2-4استخراج الزامات کارکردی و پارامترهای
طراحی و استخراج طرح های مختلف محصول
اولین اقدامی که طراحان انجام میدهند توسعه مجموعهای از
الزامات کارکردی پیش از در نظر گرفتن شرایط عملیاتی ،حجم،
هزینه و ،...و بدون در نظر گرفتن راه حلهای ممکن است .پس از
تعریف الزامات کارکردی در دامنه عملکردی وظیفه بعدی تصور
پارامترهای طراحی جهت برآورده کردن نیازهای عملکردی
میباشد .این حرکت از الزامات کارکردی به پارامترهای طراحی در
واقع طراحی محصول است .به منظور کامل نمودن فرآیند طراحی،
باید میان دامنهها حرکت رفت و برگشتی انجام گیرد .به منظور
تکمیل فرآیند طراحی تجزیه الزامات کارکردی به پارامترهای
طراحی از سطوح باال به صورت الیه به الیه صورت میگیرد تا
زمانی که طراحی به الیه آخر برسد ،یعنی جایی که طراحی
می تواند اجرا گردد .رابطه بین الزامات کارکردی و پارامترهای
طراحی با مشورت گروه خبرگان یک رابطه یک و یک است .در
جدول ( )3الزامات کاکردی و پارامترهای طراحی در سطح اول
مشخص شدهاند.
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جدول( :)2نیازهای مشتریان )(CNs
ردیف

نیازهای مشتریان )(CNs

1

هدف را شناسایی کند و بتواند آن را جست و جو و ردیابی کند.

2

بتواند با حامل تبادل اطالعاتی داشته باشد.

3

توانایی مقابله با جنگ الکترونیک را داشته باشد.

4

در شرایط محیطی تعریف شده بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

5

در محدودیتهای فیزیکی عمکلرد قابل قبولی داشته باشد.

6

در تمامی زمانهای شبانه روز توانایی کارکردن داشته باشد.

7

در زمان و قیمت مناسب طراحی آن به پایان برسد.

8

بتواند با سایت زمینی تبادل اطالعاتی داشته باشد.

چرخه عمر ،مدل چرخه عمر استاندارد ایزو انتخاب گردید.
مطابق با مدل چرخه عمر ایزو که در شکل ( )3نشان داده
شده است ،شش فاز مفهوم ،توسعه ،تولید ،بهرهبرداری،
پشتیبانی و از رده خارج کردن برای محصول مورد مطالعه
در نظر گرفته شده است.
 -4-4انتخاب مدل هزینه چرخه عمر
هزینه چرخه عمر نیز مانند چرخه عمر مدلهای بسیاری دارد و
نمیتوان گفت که برای همه سازمان یک مدل هزینه چرخه عمر
وجود دارد .بنابراین هر سازمانی باید مدل هزینه چرخه عمر را
متناسب با ماهیت سیستم و محصول خود توسعه دهد .برای
شناسایی هزینههای چرخه عمر مدلهای بسیاری مانند :مدل
هزینه چرخه عمر اداره ارتش آمریکا ،مدل هزینه چرخه عمر
جزیورک ،مدل هزینه چرخه عمر استاندارد  ،IECمدل هزینه
چرخه عمر ریچ ،مدل هزینه چرخه عمر الکس ،و مدل هزینه
چرخه عمر دیلون و ...مطالعه شده است که به دلیل طوالنی شدن
مطالب از بیان کلیه مدلها صرف نظر شده است و برای نمونه
مدل چرخه عمر اداره ارتش آمریکا در شکل ( )4نشان داده شده
است .در پژوهش حاضر با مشورت با خبرگان صنعت و مقایسه
مدلهای هزینه چرخه عمر مدلی پیشنهاد شد که در شکل ()5
نشان داده شده است .مدل ارائه شده دارای شش فاز اصلی هزینه-
ای از جمله هزینه تعریف و مفهوم ،هزینه توسعه و طراحی ،هزینه
ساخت ،هزینه نصب و راهاندازی ،هزینه عملیات و نگهداری و
تعمیرات و هزینه وارهایی محصول میباشد.

جدول( :)3الزامات کارکردی و پارامترهای طراحی
پارامترهای فیزیکی
ردیف
)(DP
 :DP1الگوریتم جست و  :FR1جست و جو کردن وشناسایی و ردیابی
1
هدف
جو و شناسایی هدف
الزامات کارکردی )(FR

2

 :DP2الگوریتم تبادل
اطالعات با حامل

 :FR2تبادل اطالعات با حامل

3

 :DP3الگوریتم مقابله با
جنگ الکترونیک

 :FR3مقابله با جنگ الکترونیک

4

 :DP4الگوریتم عملکرد
در شرایط محیطی

 :FR4عملکرد در شرایط محیطی تعریف
شده

5

 :DP5الگوریتم عملکرد
در شرایط فیزیکی

 :FR5عملکرد در محدودیت های فیزیکی

6

 :DP6الگوریتم عملکرد
در اوقات شبانه روز

 :FR6عملکرد در اوقات شبانه روز

7

 :DP7الگوریتم
بهینهسازی

 :FR7پایان یافتن در زمان و قیمت مناسب

8

 :DP8الگوریتم تبادل
اطالعات با سایت زمینی

 :FR8تبادل اطالعات با سایت زمینی

 -5-4انتخاب روش برآورد هزینه

 -3-4انتخاب مدل چرخه عمر

برای برآورد هزینه روشهای کمی و کیفی بسیاری وجود دارد .در
پژوهش حاضر با مشورت با خبرگان و متخصصین صنعت و مقایسه
روشهای موجود برآورد هزینه ،از ترکیب روش پارامتریک و روش
اقتصاد مهندسی و نظر خبرگان استفاده شده است .در جدول ()4
هزینهها را با توجه به نوع روش برآورد هزینه دستهبندی کردهایم.

همانطور که قبال ذکر شد مدلهای بسیاری برای چرخه عمر
وجود دارد و یک چرخه عمر واحد وجود ندارد .بنابراین هر
سازمانی متناسب با ماهیت محصول یا خدمت یا سیستم
خود چرخه عمری را توسعه میدهد .در پژوهش حاضر با
مشورت با خبرگان و متخصصین صنعت و مقایسه مدلهای
از رده خارج کردن

پشتیبانی

۱78

بهره برداری

تولید

توسعه

مفهوم

شکل ( :)3مدل چرخه عمر ایزو[]13
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 -6-4استخراج پارامترهای الزم جهت برآورد هزینه
چرخه عمر طرح ها
پارامترهای الزم جهت برآورد هزینه چرخه عمر با مشورت با
خبرگان صنعت و مطالعه اطالعات محصوالت مشابه
استخراج شدهاند.
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هزینه تحقیقات بازار)(C11
هزینه مدیریت پروژه)(C12
هزینه فاز تعریف و مفهوم )(C1
هزینه مفهوم سیستم و تجزیه و تحلیل طراحی)(C13
هزینه برای درک مشخصات مورد نیاز)(C14
هزینه مدیریت پروژه)(C21
هزینه مهندسی طراحی)(C22
هزینه مستندسازی طراحی)(C23
هزینه آزمایش ،ارزیابی و اعتبار سنجی)(C24
هزینه توسعه نرم افزار)(C25
هزینه برنامه ریزی و مهندسی تولید)(C26
هزینه فاز توسعه و طراحی
هزینه پیشگیری )(C281
هزینه انتخاب فروشنده)(C27
)(C2
خرابی(C282
ارزیابی)
هزینه
هزینه
هزینه مدیریت کیفیت)(C28
خرابی
هزینه
هزینه تجزیه و تحلیل
(C
داخلی)283
خارجی)(C283
ریسک)(C29
هزینه تجزیه و تحلیل ضررهای زیست
محیطی)(C210
هزینه توسعه لجستیک)(C211
هزینه تولید ،غیر تکراری؛)(C31
هزینه فاز ساخت )(C3
هزینه کل تولید ،تکراری)(C32
هزینه نصب ،غیر تکراری؛)(C41
هزینه فاز نصب و راه اندازی)(C4
هزینه نصب ،تکراری)(C42
هزینه نیروی کار)(C511
هزینه مواد اولیه و مواد
مصرفی)(C512
هزینه انرژی)(C513
سایر هزینه ها)((C514هزینه خرید تجهیزات)
هزینه نت اصالحی انجام شده توسط
سازمان)(C521

هزینه خدمات پیمانکار)(C522
هزینه نت پیشگیرانه انجام شده توسط
سازمان)(C531
هزینه خدمات پیمانکار)(C532

۱8۰

هزینه چرخه
عمر)(LCC

هزینه عملیات)(C51

هزینه نگهداری و تعمیرات
اصالحی)(C52

هزینه فاز عملیات و نگهداری و
تعمیرات)(C5

هزینه نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه)(C53

هزینه ارتقاء)(C54

هزینه خاموش شدن سیستم)(C61
هزینه دمونتاژ و حذف؛)(C62

هزینه فاز وارهایی)(C6

هزینه بازیافت یا دفع امن)(C63
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هزینه های محاسبه شده با نظر خبرگان

هزینه های محاسبه شده با روش

هزینه های محاسبه شده به روش پارامتریک

اقتصاد مهندسی

-

هزینه تحقیقات بازار

-

هزینه آموزش کیفیت

-

هزینه مدیریت پروژه در فاز تعریف و

-

هزینه اجرای کیفیت

تعمیرات ( نت اصالحی

مفهوم

-

هزینه طرح ریزی کیفیت

 +نت پیشگیرانه)

-

هزینه مفهوم سیستم و تحلیل طراحی

-

هزینه ممیزی کیفیت

-

هزینه درک مشخصات موردنیاز محصول

-

هزینه طراحی وسایل اندازه گیری و

-

هزینه مدیریت پروژه در فاز توسعه و
طراحی

-

هزینه مستند سازی طراحی

-

هزینه آزمایش ،ارزیابی و اعتبار سنجی

-

هزینه توسعه نرم افزار

-

هزینه برنامه ریزی و مهندسی تولید

-

کل هزینه چرخه عمر
محصول

آزمون
-

هزینه مهندسی طراحی

-

کل هزینه نگهداری و

هزینه بررسی قابلیت فرآیند تولید و

کنترل فرآیند
-

هزینه کالیبراسیون وسایل اندازه گیری
و آزمون

-

هزینه

کالیبراسیون

دستگاهها

و

تجهیزات تولید

-

هزینه انتخاب فروشنده

-

هزینه تأیید صالحیت

-

هزینه تحلیل ریسک

-

هزینه آزمون حین تولید

-

هزینه تحلیل ضررهای زیست محیطی

-

هزینه آزمون مواد اولیه

-

هزینه توسعه لجستیک

-

هزینه آزمون محصول

-

هزینه غیر تکراری تولید

-

هزینه محصول غیر قابل اصالح

-

هزینه تکراری تولید

-

هزینه دوباره کاری ها

-

هزینه غیر تکراری نصب

-

هزینه طراحی مجدد

-

هزینه تکراری نصب

-

هزینه ضایعات خرید

-

هزینه مواد اولیه و مواد مصرفی عملیات

-

هزینه خدمات پس از فروش

-

هزینه مصرف انرژی

-

هزینه نیروی کار عملیات

-

سایر هزینه های عملیات

-

هزینه نت اصالحی انجام شده توسط

-

هزینه خدمات پیمانکار نت اصالحی

-

هزینه خدمات پیمانکار نت پیشگیرانه

-

هزینه سوختن سیستم

سازمان

-

هزینه دمونتاژ و حذف

 هزینه ارتقاءجدول (:)4دسته بندی هزینهها بر اساس نوع روش برآورد هزینه آنها

سازمان
-

هزینه نت پیشگیرانه انجام شده توسط

 -7-4ایجاد پایگاه دانش
برای برآورد هزینه چرخه عمر طرحهای محصول نیاز به پایگاه
دانشی هست که اطالعات و پارامترهای هزینهای در آن ذخیره
شود .پایگاه دانش شامل دو دسته اطالعات هزینهای است .دسته
اول پارامترهای هزینهای برای محاسبه هزینهها با استفاده از روابط
ریاضی میباشد که در جدول ( )5مشخص شدهاند ،و دسته دوم

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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۱82

جدول  :5هزینههای برآورد شده با روابط ریاضی
ردیف

کد هزینه

نام هزینه

1

C28

هزینه مدیریت کیفیت

2

C51

هزینه عملیات

3

C52

پیشگیرانه هزینه نگهداری و تعمیرات

4

C53

اصالحی هزینه نگهداری و تعمیرات

5

C54

هزینه ارتقاء

جدول  :6هزینههای برآورد شده با نظر کارشناسان سازمان
ردیف

نام هزینه

1

هزینه تحقیقات بازار

2

هزینه مدیریت پروژه در فاز تعریف و مفهوم و فاز توسعه و طراحی محصول

3

هزینه مفهوم سیستم و تجزیه و تحلیل طراحی

4

هزینه برای درک مشخصات مورد نیاز محصول

5

هزینه مهندسی طراحی

6

هزینه مستندسازی طراحی

7

هزینه آزمایش ،ارزیابی و اعتبار سنجی

8

هزینه توسعه نرم افزار

9

هزینه برنامه ریزی و مهندسی تولید

10

هزینه انتخاب فروشنده

11

هزینه تجزیه و تحلیل ریسک

12

هزینه تجزیه و تحلیل ضررهای زیست محیطی

13

هزینه های تکراری تولید محصول

14

هزینه های غیر تکراری تولید محصول

15

هزینه های تکراری نصب و راه اندازی

16

هزینه های غیرتکراری نصب و راه اندازی

17

هزینه مواد اولیه و مواد مصرفی

18

هزینه انرژی ( برق ،گاز و)...

19

سایر هزینه های عملیات

20

هزینه ارتقاء تجهیزات

21

هزینه خاموش شدن (سوختن) محصول

22

هزینه دمونتاژ و حذف محصول

23

هزینه بازیافت یا دفع امن
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ارزش فعلی یک بار پرداخت اقتصاد مهندسی به هزینه پایانی

 -8-4برآورد هزینه چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول تبدیل میشوند .هزینههای چرخه عمر

با استفاده از اطالعات موجود در پایگاه دانش و روابط ریاضی و

طرحهای ارائه شده برای محصول موردنظر همانطور که در

اقتصاد مهندسی هزینه چرخه عمر محصول را به طور جداگانه

جداول ( )7و ( )8نشان داده شده است برآورد شدهاند .به طور

برای هر سطح چرخه عمر برآورد میکنیم .مدل هزینه چرخه

کلی برای تمام طرح هایی که طراح ارائه میدهد هزینه چرخه

عمر از پنج سطح تشکیل شده است که از سطح صفر تا چهارم

عمر برآورد میشود و با مقایسه هزینه های طرحهای مختلف،

شماره گذاری کردهایم .سطح صفر هزینه کل چرخه عمر محصول

طرح با هزینه کمتر انتخاب میگردد .در این پژوهش ،طراح از

میباشد .هر سطحی از هزینهها باید محاسبه شوند تا بتوانیم

محصول موردنظر دو طرح را ارائه داده است که برای هر طرح به

هزینههای سطح قبلی را محاسبه کنیم ،برای مثال هزینههای

صورت جداگانه هزینههای موجود در طول چرخه عمر و در نهایت

سطح چهارم جزئیترین هزینهها را شامل میشوند که با محاسبه

هزینه نهایی چرخه عمر محصول برآورد شده است .به دلیل

آنها میتوان هزینههای سطح سوم را محاسبه کرد و این روند

طوالنی شدن مطالب نمونهای از روابط ریاضی در پیوست انتهای

ادامه دارد تا به سطح صفر یا هزینه کل چرخه عمر محصول

مقاله آورده شده است .هزینه فر صت از دست رفته برابر است با

برسیم .از میان هزینهها ،هزینه نگهداری و تعمیرات به صورت

عایدی سودآورترین انتخاب منهای عایدی انتخاب انجام شده و

ساالنه محاسبه شده که با استفاده از فاکتور برگشت سرمایه

چون در این پژوهش طرح انتخاب شده سودآورترین طرح ممکن

اقتصاد مهندسی به هزینه فعلی تبدیل میشود تا مانند سایر

بوده است در نتیجه هزینه فرصت از دست رفته برابر صفر است

هزینهها شود ،سپس مجموع تمام هزینهها نیز با استفاده از رابطه

جدول  :7مقدار هزینه های اصلی
ردیف

کد هزینه

نام هزینه

1

C1

هزینه فاز تعریف و مفهوم

محاسبه هزینه طرح
)(A
1930000

1930000

2

C2

هزینه فاز توسعه و طراحی

55459500

54501500

3

C3

هزینه فاز ساخت

217000

217000

4

C4

هزینه فاز نصب و راه اندازی

105000

105000

5

C5

هزینه فاز عملیات و نگهداری و تعمیرات

9964300

11070360

6

C6

هزینه فاز وارهایی

1158000

1155000

محاسبه هزینه طرح )(B

جدول  :8هزینه چرخه عمر محصول در زمان حال و در پایان عمر مفید
هزینه فعلی چرخه

هزینه فعلی چرخه عمر

عمر طرح )(A

طرح )(B

90519166.84

93865292.52
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نرخ بهره ساالنه
0.2

هزینه چرخه عمر طرح ) (Aدر
پایان عمر مفید
112094164.5

هزینه چرخه عمر
طرح ) (Bدر پایان
عمر مفید
116237830.1
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 -۹-4تصمیمگیری برای انتخاب بهترین طرح

 -۱-۹-4مقایسه سود یا هزینه کل چرخه عمر

محصول

طرحهای محصول

در این مرحله هر دوحالت مقایسه هزینه دو طرح ،و مقایسه سود
یا هزینه یک طرح را مورد بررسی قرار میدهیم .در این گام
میزان سود یا زیان طرح اهمیت دارد .اگر اطالعات درآمد را
نداشتیم به مقایسه هزینهها میپردازیم .برای محصول مورد
مطالعه طراح سازمان دو طرحی که تفاوتهای اندکی داشتند را
ایجاد کرد که در ادامه به مقایسه این دو طرح میپردازیم.

در این حالت هزینه و سود طرح های  Aو  Bرا با استفاده از
اطالعات هزینه و درآمد که در جدول ( )9نشان داده شده مقایسه
کرده و نتایج در شکلهای ( )4و ( )5ارائه گردیده است.

جدول  :9مقادیر طرح  Aو B
نام مقادیر

مقادیر برای طرح A

مقادیر برای طرح B

هزینه

112094164.5

116237830.1

درآمد

172000000

175000000

سود یا زیان

59905835.55

58762170

 مقایسه سود دو طرح  Aو B

اختالف 1143665.643واحد پول از طرح B
سودآورتر میباشد .بنابراین با مقایسه سودها طرح A
انتخاب میگردد.

سود دو طرح  Aو  Bدر شکل ( )6نشان داده شده
است .با مقایسه سودهای طرح  Aو  ،Bطرح  Aبا

مقایسه سود دو طرح  Aو B
59905835.5
5

60000000
59000000

58762169.9

58000000
سود یا زیان
طرح B

طرح A

شکل ( :)6میزان سود طرح های  Aو B
مقایسه هزینههای کلی دو طرح  Aو B
اگر برآورد میزان درآمد طرحها برای سازمان مشکل باشد ،به
مقایسه هزینهها پرداخته میشود و طرحی که هزینه کمتری
داشته باشد انتخاب میگردد .هزینه دو طرح  Aو  Bدر شکل
( )7نشان داده شده است .طرح  Bبا اختالف هزینهای
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 4552320.247واحد پول نسبت به طرح  Aپر هزینهتر
است .بنابراین با مقایسه هزینهها طرح  Aانتخاب میگردد.
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مقایسه هزینه دو طرح  Aو B

116237830.1
112094164.5
هزینه
طرح B

طرح A

شکل ( :)7مقدار هزینه طرح های  Aو B

 مقایسه هزینههای مختلف در چرخه عمر دو

درصد هزینه های طرح A
هزینه فاز تعریف و
مفهوم

طرح  Aو B

1%
2%

هزینه فاز توسعه و
طراحی

35%
58%

هزینه فاز ساخت

0%
4%

هزینههای مختلف طرح  Aو  Bرا با یکدیگر مقایسه
کردهایم ،مطابق با شکلهای ( )8و ( )9هزینه فاز توسعه
و طراحی در طرح  Aبا  58درصد و در طرح  Bبا 61
درصد بیشترین مقدار هزینه را به خود اختصاص داده
است.

هزینه فاز نصب و راه
اندازی

شکل ( :)8مقایسه هزینههای فازهای مختلف چرخه عمر طرح
A

درصد هزینه های طرح B
هزینه فاز تعریف و
مفهوم

1%
2%

هزینه فاز توسعه و
طراحی
هزینه فاز ساخت

61%

32%
0%
4%

هزینه فاز نصب و راه
اندازی

شکل ( :)9مقایسه هزینههای فازهای مختلف چرخه عمر طرح B

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
امروزه در بازار رقابتی ،شرکتهای تولید کننده باید بتوانند به سرعت
محصوالتی را تولید کنند که پاسخگوی نیاز مشتری باشد ،متناسب

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

با نیاز مشتریان تغییر کند و این محصوالت برای آنها سودآوری و
در عین حال کیفیت مناسبی داشته باشد .پاسخگویی به این چالش
باید در مرحله طراحی آغاز شود ،هنگامی که تصمیمات بیشترین
تأثیر را بر روی هزینه محصول میگذارند .معرفی اطالعات دقیق در
مورد هزینه در فرآیند طراحی برای هزینه میتواند روشهای طراحی
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محصول را بهبود ببخشد و سودآوری کلی را افزایش دهد .در این
مقاله مدل طراحی برای هزینه را در یکی از محصوالت الکترواپتیکی
در صنایع شهید رضازاده پیادهسازی و اجرا نمودهایم .با توجه به
سیاست سازمان میتوان یکی از طرحها را برای ورود به مرحله
ساخت و تولید انتخاب کرد .در پژوهش حاضر با توجه به پارامترهای
طراحی دو طرح  Aو  Bبرای محصول استخراج گردیده است .سپس
هزینه چرخه عمر دو طرح  Aو  Bبراساس پارامترهای هزینه و روابط
ریاضی محاسبه شده و برای انتخاب مناسبترین طرح برای تولید
محصول به مقایسه دو طرح از نظر میزان سودآوری و میزان هزینه
چرخه عمر پرداخته ایم .در مقایسه بر اساس میزان سودآوری طرح
 Aبا اختالف 1143665.643واحد پول از طرح  Bسودآورتر
میباشد .بنابراین با مقایسه سودها طرح  Aانتخاب میگردد .در
مقایسه براساس میزان هزینه چرخه عمر از میان طرحهای ارائه شده
طرح  Aبا اختالف هزینهای 4552320.247واحد پول نسبت به
طرح  Bکم هزینهتر است .بنابراین طرح  Aبا میزان هزینه
 112094164.5و میزان سود  59905835.55انتخاب میگردد .در
گام آخر عالوه بر مقایسه سود و هزینه دو طرح موجود مجموعه
هزینههای هر طرح به صورت جداگانه مقایسه شدند .بنابراین با توجه
به نتایج هزینه فاز توسعه و طراحی در طرح  Aبا  58درصد و در
طرح  Bبا  61درصد بیشترین مقدار هزینه را به خود اختصاص داده
است .رویکرد طراحی برای هزینه دارای مراحل مهمی از جمله
جمع آوری و تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان ،ایجاد پایگاه دانش و
برآورد هزینه چرخه عمر میباشد که تمام این مراحل باید به بهترین
نحو انجام شوند تا به نتایج کارآمد و مناسبی دست یابیم .در تحقیقات
قبلی روشهای مدل کانو و گسترش عملکرد کیفیت برای شناسایی
محصوالت استفاده شده است در تحقیق حاضر ،روش طراحی بدیهه
گرا برای شناسایی محصوالت به کار برده شده است .همچنین در
تحقیق حاضر برخالف تحقیقات گذشته مدل چرخه عمر برای
محصوالت ارائه شده است .پیشنهاد میگردد از تکنیکهای دیگر
مهندسی سیستم مانند روش ترکیبی کانو و گسترش عملکرد
کیفیت و ...برای تبدیل نیازهای مشتریان به پارامترهای طراحی و
الزامات کارکردی استفاده گردد .همچنین پیشنهاد میگردد از سایر
مدلهای چرخه عمر برای چرخه عمر محصول استفاده گردد.
پژوهشگران و سازمانها میتوانند مدل برآورد هزینه چرخه عمر ارائه
شده در این پژوهش را متناسب با ساختار سازمان و محصول مورد
نظر توسعه دهند ،همچنین روش برآورد هزینه ارائه شده در این
پژوهش را متناسب با ساختار سازمان و سطح دسترسی به اطالعات
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هزینهای محصول توسعه دهند و از سایر روشهای برآورد هزینه
استفاده کنند.
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Design For X
Design For Assembly
Design For Cost
Design For logistics
Design For manufacturability
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1.
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5.
6.

Design For serviceability and/or reparability
Design For Enviroment
Life Cycle Cost
Quality Function Deployment
Axiomatic Design
Customer Needs
Functional Requirements
Design parameters
knowledge base
Expert System
ISO Standard
International Electro technical Commission
Department of the army

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه ) (DFCدر محصول الکترواپتیکی
جدول :2روابط هزینه فاز نگهداری و تعمیرات انجام شده توسط سازمان

 -8پیوست

کد هزینه
جدول :1هزینه محصول غیر قابل اصالح

کد هزینه

فرمول هزینه

جزئیات هزینه

هزینه محصول
غیرقابل
اصالح)(C2831

C2831= C28311+
C28312+ C28313

 = C28311هزینه جابجایی
محصوالت خراب
 = C28312هزینه انتقال و معدوم
سازی ضایعات
 = C28313هزینه خسارات ناشی
از ضایعات بر نیروی انسانی

هزینه جابجایی
محصوالت
خراب)(C28311
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 = Jحقوق متوسط یک ساعت
کارشناسی افراد درگیر
 = C12نفر ساعت صرف شده
جهت جابجایی محصوالت
) C28311 = ( J*C12خراب در حین تولید و پس از
+ D12
پایان عمر محصول
 = D12هزینه نگهداری و
انبارش محصوالت خراب در
حین تولید و پس از پایان عمر
محصول

 = Jحقوق متوسط یک ساعت
کارشناسی افراد درگیر
هزینه انتقال و معدوم
) = E12 C28312= ( J*E12نفر ساعت صرف شده
سازی
+G12
جهت انتقال و معدوم سازی
ضایعات)(C28312
ضایعات در حین تولید و پس از
پایان عمر محصول
 = H12هزینه های مربوط به
درمان حوادث نیروی انسانی
(جراحت ،سوختگی ،شکستگی،
هزینه خسارات ناشی
نقص عضو ،قطع عضو و )...
از ضایعات بر نیروی C28313= H12+I12
 = I12هزینه های دیه جراحات
انسانی)(C28313
و آسیب نیروی انسانی (جراحت
،سوختگی ،شکستگی ،نقص
عضو ،قطع عضو ،مرگ و )...
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فرمول هزینه

جزئیات هزینه

 = Chمتوسط نفر ساعت مورد نیاز
برای نگهداری و تعمیرات
اصالحی(پیشگیرانه)
 = Ncتعداد اقدامات نگهداری و
 = C52هزینه نت
*  C52, C53 =Chتعمیرات اصالحی(پیشگیرانه) در یک
اصالحی
 = C53هزینه نت Nc *J + CC * Nc
سال
 = Jهزینه هر ساعت نیروی کار
پیشگیرانه
 = CCمتوسط هزینه مصرف مواد در
هر دوره نگهداری و تعمیرات
اصالحی(پیشگیرانه)

جدول  :3روابط اقتصاد مهندسی برای تبدیل هزینهها به هزینه آتی
نام فاکتور (ضریب)

رابطه

توضیحات رابطه

ارزش فعلی یک بار
پرداخت

= F = P (1+i)n
)P (F/P, i ,n

 = Pارزش فعلی (پارامتر معلوم)
 = Fارزش آینده (پارامتر
مجهول)
 = Iنرخ بهره

ارزش آتی یک بار
پرداخت

= P = F (1+i)-n
)F (P/F, i ,n

 = Pارزش فعلی (پارامتر
مجهول)
 = Fارزش آینده (پارامتر
معلوم)
 = Iنرخ بهره

 = Aهزینه  /درآمد یکنواخت
ساالنه (پارامتر مجهول)
𝑖
وجوه استهالکی یا
𝑛)𝑖= 𝐴 = 𝐹 (1+
−1
 = Fارزش آینده (پارامتر
ساالنه
پرداخت منظم
)F (A/F, i ,n
معلوم)
 = Iنرخ بهره
 = Aهزینه  /درآمد یکنواخت
ساالنه (پارامتر معلوم)
پرداخت مساوی برای
(1+𝑖)𝑛 −1
𝐴=𝐹=
 = Fارزش آینده (پارامتر
مرکب
مقدار مرکب یا
𝑖
A
(F/A,
i
),n
مجهول)
یک سری یکنواخت
 = Iنرخ بهره
برگشت سرمایه یا
بازیافت سرمایه

 = Aهزینه  /درآمد یکنواخت
𝑛)𝑖𝑖(1+
ساالنه (پارامتر مجهول)
𝑛)𝑖= 𝐴 = 𝑃 (1+
−1
 = Pارزش فعلی(پارامتر معلوم)
)P (A/P, i ,n
 = Iنرخ بهره

ارزش فعلی سری
یکنواخت یا ارزش
فعلی اقساط ساالنه

 = Aهزینه  /درآمد یکنواخت
ساالنه (پارامتر معلوم)
(1+𝑖)𝑛 −1
𝐴 = 𝑃=
 = Fارزش آینده (پارامتر
𝑛)𝑖𝑖(1+
A
(P/A,
)i ,n
مجهول)
 = Iنرخ بهره
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