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چکیده
تا كنون ابزارهای متفاوتی جهت بررسی ،تجز یه و تحلیل كارائی فرآیند ارائه گردیده است .شاخصهای كارائی فرآیند نظیر ،Cp

www.journal-dmor.ir

امیر پرنیانی فرد ،*،1حمید رضا ایزدبخش2

 Cpkو  Cpmبرخی ازاین ابزارها میباشند كه توانائی فرآیند را جهت تولید محصوالت منطبق با مشخصات فنی به صورت كمی
مورد ارزیابی قرار میدهند .همچنین در بسیاری از پژوهشهای مرتبط ،كارائی فرآیند تك متغیره مورد بررسی قرار گرفته است و
بررسی فرآیندهایی كه همزمان در آن چندین مشخصه كیفی دارای اهمیت میباشد كمتر صورت پذیرفته است .شاخص Cpm
با استفاده از آموزههای تاگوچی در زمینه طراحی اثرزدا تعریف گردیده است .در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی از نوع Lp

متریک جهت تنظیم پارامترهای قابل كنترل ورودی با درنظرگرفتن همزمان كلیه مشخصههای كیفی خروجی فرآیند از نوع اسمی
برای فرآیندهائی كه هز ینه تأمین چشمگیر میباشد توسعه داده میشود .همچنین در پایان نحوه كاربرد مدلهای ارائه شده بوسیله
مثال عددی تشریح میگردد.
واژههای کلیدی :بهینه سازی اثرزدا ،روش تاگوچی ،شاخص كارآیی فرآیند.
دریافت1398/06/28 :

اصالح1398/09/18 :

پذیرش1398/011/07 :

 -1مقدمه
ساخت محصوالت با كیفیت و مقاوم در برابر تغییرات ،یکی از دغدغههای انسان در تمامی دورانها بوده است .محصوالتی كه عملکرد
موردنظر را از خود نشان بدهند و در شرایط گوناگون به عملکرد صحیح خود ادامه بدهند و عوامل محیطی نتوانند عملکرد آنها را دچار نوسان
شدید نمایند .الزم به ذكر است كه اگر پارامترهای یک محصول به خوبی طراحی و تنظیم شوند ،آن محصول دارای قابلیت و پتانسیل عملکرد
با كیفیت میباشد و در صورتی كه این كیفیت از قوه به فعل در میآید كه در فرآیند تولید و كنترلهای حین تولید ،معیارهای كیفی لحاظ
گردد .تاكنون ابزارهای مختلفی پیرامون بررسی ،تجزیه و تحلیل كارائی فرآیندها ارائه گردیده است .بسیاری از این ابزارها تنها برای بررسی
یک مشخصه كیفی از فرآیند تعریف گردیدهاند و بررسی همزمان كلیه مشخصهها را مدنظر قرار نمیدهند .شاخصهای كارائی فرآیند مانند
Cpk ،Cp

و  Cpmبرخی از این ابزارها میباشند كه توانائی فرآیند را جهت تولید محصوالت منطبق با مشخصات فنی به صورت كمی مورد

ارزیابی قرارمیدهند .شاخص  Cpmاولین بار توسط چان در سال  1988معرفی گردید .این شاخص با الهام از آموزههای تاگوچی در زمینه
طراحی اثرزدا تعریف گردیده است .طراحی اثرزدا یک رو یه مهندسی جهت بهینه كردن شرایط فرآیند و محصول است كه هدف آن كاستن
از حساسیت فرآیند و محصول نسبت به عوامل متغیر محیطی میباشد .از جمله پژوهشهایی كه در زمینه مدلسازی فرآیندها با تفکر طراحی
اثرزدا و شاخصهای كارائی فرآیند انجام شده است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود .در پژوهشی یک شاخص كارائی با رو یکرد جدیدی بر
تعریف متداول شاخصهای كارائی فرآیند چندمتغیره مبتنی بر نسبت احجام ناحیه تلرانس و ناحیه فرآیند تعریف گردید (شهریاری و عبداله
زاده .)1384 ،همچنین در پژوهشی به بررسی عملکرد مشخصههای كیفی محصول در چرخه عمر و تنظیم مناسب عوامل قابل كنترل به
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بهتر با اصالح شاخص  Cpmو با هدف بهینه سازی كارائی فرآیند با كلیه مشخصههای كیفی تعریف میگردد سپس مدل مذكور

منظور حداكثر نمودن كارائی عملکرد محصول در چرخه عمر پرداخته شد (نباتچیان و همکاران  .)1391 ،در پژوهش دیگری اصالح
شاخص قابلیت فرآیند را بر اساس آموزههای تاگوچی و برای انواع دیگر مشخصههای كیفی مطرح شد (شهریاری و نباتچیان.)1391 ،
سپس تركیبات و نسبتهای مختلفی از شاخصهای كارائی  Cpو  Cpkمورد بررسی و تحلیل قرار داده شد (رودیز یل و لیترال.)2003 ،
در ادامه روشی جدید جهت تخمین مناسبتر شاخص  Cpkدر شرایط عدم قطعیت و تصمیمگیری دقیقتر پیرامون كارائی فرآیند معرفی
شد (پران و چن .)1999 ،همچنین یک مدل تلرانس دهی بهمنظور تنظیم حدود كنترل برای مشخصههای قطعات را ارائه شد و تفکیک
و لزوم ایجاد تبادل مناسب بین هزینه تولید و زیان كیفی را مطرح گردید (فتاحی و همکاران .)1384 ،تشخیص تلرانسهای بحرانی و
تخصیص تلرانس بهینه در حالتی كه هز ینه تولید بهینه میگردد به كمك رو یه سطح پاسخ در پژوهشی ارائه گردید (نقی خانی و علیجانی،
 .)1389در پژوهشی با استفاده از ساختار مدل بهینه سازی چند هدفه اثرزدا اقدام به طراحی پارامترها با درنظرگرفتن فاكتورهای اختالل
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جهت طراحی ورقههای فلزی با قابلیت شکلپذیری پرداخته شد (سان و همکاران .)2010 ،در ادامه یک مدل بهینه سازی چند هدفه
اثرزدا برای حل مسئله انتخاب سهام برتر با هدف كاهش واریانس و ماكزیمم سازی بازگشت سرمایه ارائه گردید (بیوک آقازاده.)2010 ،
در پژوهشی یک فرمول بندی عمومی با توجه به شرایط نامشخص و متغیر محیط و اپراتور و با درنظرگرفتن طراحی اثرزدا جهت طراحی
مفهومی حاملهای اجسام معرفی شد (دایز و پری .)2010 ،همچنین در پژوهشی روشی در مطالعات اثرزدائی و همچنین چند
مدلسازی مختلف با هدف اثرزدائی فرآیند را به همراه یک مثال عددی ارائه شد (كمالی اردكانی و همکاران .)2009 ،در ادامه  ،در
 2006د ر پژوهشی طراحی اثرزدا را به شکل جامعی توصیف كرده و پیرامون این دیدگاه بیان میكند طراحی اثرزدا یک دیدگاه انقالبی
در مهندسی و طراحی كیفیت است و یک شکاف معنی دار را در طراحی تولید و فرآیند با مینیمم سازی اثرات نیروهای خارجی مانند
اثرات محیط ،كارفرما و شرایط تولید بوجود آورده است .در ادامه مسئله طراحی اثرزدا در محیط فازی مطرح گردید و از توصیف توابع
عضویت خطی برای مقاوم سازی شرایط فرآیند نسبت به میانگین و واریانس استفاده گردیده است (چن .)2004 ،با كالس بندی مسائل
و تعریف حدود عملکرد برای توابع هدف ،برای هر كالس یک مدل پیشنهادی ارائه شد (مساک و یاهایا . )2002 ،همچنین مسائل
طراحی اثرزدا با یک مدل بهینه سازی فازی ارائه داده شد و كارائی مدل پیشنهادی بوسیله یک مثال عددی نشان داده شد (كراسالوسکی
و همکاران .)2002 ،در پژوهش دیگری یک مدل چند هدفه غیرخطی در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولیدی از نوع امتزاج به كمك
مفاهیم طراحی اثرزدا معرفی شد (شاهین و پرنیانی فرد .)1391 ،همچنین به بررسی طراحی آزمایشات در محیط فازی پرداخته شد و
متغیر پاسخ به صورت یک عامل فازی (كیفی) درنظرگرفته شد (قبادی و همکاران .)1385 ،در پژوهشی یک مدلسازی ریاضی برای
یک مدل مونتاژ قطعات جهت طراحی پارامترهای تولید ارائه گردید و اینگونه بیان شد كه مبحث ورود كیفیت به چرخه ساخت یک
محصول ،موضوع جدی و مهمی است كه تا مدتها مورد بحث كارشناسان قرار گرفته است (شهریاری و نباتچیان.)1385 ،
امروزه كاربرد و توسعه طراحی اثرزدا و مدل های بهینه سازی بر مبنای طراحی اثرزدا در مطالعات مختلف و كاربردهای گوناگون مورد
توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .در پژوهشی به صورت مروری به بررسی آخرین كاربردها و توسعه طراحی اثرزدا در صنایع
مختلف پرداخته شد (پرنیانی فرد و همکاران .)2018 ،همچنین در پژوهشی دیگر ،به بررسی تلفیق طراحی اثرزدا با دیگر متد بهینه
سازی از جمله متامدلها پرداخته شد (پرنیانی فرد و همکاران .)2019 ،كاربرد طراحی اثرزدا بر مبنای دیدگاه تاگوچی در مطالعات
مختلف و تلفیق آن با روشهای دیگر بهینه سازی ازجمله متامدلها در پژوهشهای مختلفی مورد استفاده قرارگرفته است از جمله
مقاالت دلینو ( ،)2015مقدم و مهلوجی ( )2016و خوشنویسان (.)2017

 -2بیان مسئله
تکنیکهای معرفی شده در مباحث مهندسی كیفیت و پژوهشهای قبلی عالوه بر كارایی مناسب در تجزیه و تحلیل ،كنترل و بهسازی
كیفیت در فرآیندهای مختلف دارای محدودیت و نواقصی میباشند كه در این پژوهش این محدودیتها در طراحی ساختار مدلسازی
مدنظر قرار میگیرد .در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی از نوع  Lpمتریک جهت تنظیم پارامترهای قابل كنترل ورودی با درنظرگرفتن
همزمان كلیه مشخصههای كیفی خروجی و با اصالح شاخص  Cpmو با هدف بهینه سازی كارائی فرآیند با كلیه مشخصههای كیفی
تعریف میگردد و سپس مدل مذكور برای فرآیندهائی كه هزینه تأمین چشمگیر میباشد توسعه داده میشود .در این پژوهش كلیه
مشخصهها از نوع اسمی بهتر فرض میگردند .در ذیل به تعدادی از محدودیتهای مطرح در ابزارها و مدلسازیهای انجام شده در
پژوهشهای قبلی اشاره میگردد.

مدلسازی فرآیند چندمتغیره با استفاده از شاخص كارائی  Cpmوزنی

پژوهشی مدلها و روشهای مختلف بهینه سازی اثرزدا مورد بررسی و تحلیل قرار داده شد (بیر و سندهاف . )2007 ،شاهین در سال

در بسیاری از پژوهشهای قبلی در استفاده از ابزارهای كیفیت ،تنها بهینه سازی یک مشخصه كیفی در هر بار اجرای تکنیک صورت
میپذیرد كه الزم است مدلی طراحی گردد كه همزمان بهینه سازی فرآیند را با درنظرگرفتن كلیه مشخصههای كیفی مدنظر قرار دهد.
استفاده از شاخصهای كارائی فرآیند در مدلسازی و تنظیم بهینه پارامترهای ورودی كمتر صورت پذیرفته است .در بسیاری از مدلسازی
فرآیندها ،پارامترهای وارد شده در مدل مجهول بوده و دارای برآورد مناسبی نمیباشند .به عنوان مثال میانگین ،نقطه هدف و واریانس
مشخصه كیفی خروجی در شاخص كارایی  Cpmاز جمله پارامترهایی میباشند كه نیاز است همزمان با مدلسازی ،روشی جهت برآورد
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مناسب این پارامترها با درنظرگرفتن شرایط فرآیند از جمله روابط متقابل فاكتورهای ورودی ارائه گردد .در این پژوهش وجود روابط
متقابل دوگانه بین فاكتورهای ورودی مجاز میباشد و از روابط مرتبههای باالتر صرفنظر میگردد.
 -1-2عدم درنظرگرفتن هزینه تأمین ایجاد ساختار فرآیند و تنظیم پارامترهای ورودی بر روی سطحی خاص

عدم ارجحیت و وجود وزن یکسان بین دو معیار میزان انحراف از نقطه هدف و واریانس مشخصه كیفی در شاخص  Cpmكه در این
پژوهش شاخص مذكور با توجه به این موضوع اصالح میگردد .الزم است وجود محدودیتهای سیستمی در انتخاب سطوح بهینه
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ،4شماره ( ،)4زمستان  ، 1398صفحه298-291 :

فاكتورهای ورودی با توجه به ماهیت و شرایط حاكم بر فرآیند در طراحی مدل مدنظر قرارگیرد.
یکی از شاخصهای مطرح در تجزیه و تحلیل كارائی فرآیند شاخص  Cpmمیباشد كه اولین بار توسط چان در سال  1988معرفی
گردید (رابطه ( .))1این شاخص با الهام از آموزههای تاگوچی در زمینه طراحی اثرزدا تعریف گردیده است .رابطه ( )1شاخص  Cpmرا
برای یک مشخصه كیفی از نوع اسمی بهتر نشان میدهد .مخرج كسر در رابطه ( )1میانگین توان دوم خطا و در ارتباط با تابع زیان
كیفی تاگوچی میباشد 𝜎 2 .واریانس  𝜇 ،میانگین و  Tمقدار ایدهآل مشخصه كیفی فرآیند میباشد .یکی از مشکالت این شاخص
تعریف وزن یکسان برای واریانس و توان دوم انحراف میانگین از مقدار ایدهآل در مخرج كسر میباشد.
()1
اگر xi = x1,x2,x3,...,xn

.

و

yj = y1,y2,y3,...,ym

𝐿𝑆𝐿 𝑈𝑆𝐿 −
6√(𝜇 − 𝑇)2 + 𝜎 2

= 𝑚𝑝𝐶

به ترتیب نشان دهنده تعداد  nپارامتر ورودی به فرآیند و  mمشخصه كیفی خروجی

فرآیند باشند ،وابستگی  jامین مشخصه كیفی محصول ( )yjبا پارامترهای كنترل ورودی ( )xiمطابق معادله زیر تعریف میگردد:
𝑛

()2

𝑛

𝑗
𝑗
𝑗
𝑦𝑗 = 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) = 𝛽̂0 + ∑ 𝛽̂𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽̂𝑖𝑖 𝑥𝑖2 +
𝑖=1

𝑖=1
𝑛

𝑛

𝑗

∑ ∑ 𝛽̂𝑖𝑝 𝑥𝑖 𝑥𝑝 , 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, … , 𝑚.
𝑖=1 𝑝=1

معادله ( )2رابطه بین مشخصه كیفی خروجی (متغیر پاسخ) و متغیرهای ورودی فرآیند را به صورت یک مدل چندجملهای مرتبه دوم
𝑗
𝑗
𝑗
𝑗
برآورد مینماید .در این رابطه  𝛽̂𝑖𝑖 ، 𝛽̂𝑖 ، 𝛽̂0و 𝑝𝑖̂𝛽

برآورد اثرهای ثابت ،خطی ،درجه دوم و متقابل دوگانه بین فاكتورهای ورودی به

فرآیند میباشند .این مدل توانایی زیادی برای نمایش حالتهای مختلف توابع منحنی دارد و پارامترهای این مدل به راحتی از روش
حداقل مربعات معمولی قابل برآورد كردن میباشد .همچنین از طریق تجربی ثابت شده است مدل مرتبه دوم كه نشان دهنده اثرات
متقابل دوگانه بین فاكتورهای ورودی است جهت مدلسازی و بهسازی فرآیند مناسبتر میباشند و میتوان از اثرات متقابل مرتبه سوم
و باالتر صرفنظر نمود (نقی خانی و همکاران.)1389 ،
با توجه به وجود روابط متقابل دوگانه در رابطه بین مشخصه كیفی و فاكتورهای ورودی فرآیند ،میانگین و واریانس مشخصه كیفی
حاصل از تنظیم فاكتورهای ورودی در سطحی مشخص ،از معادلههای ( )3و ( )4محاسبه میگردد .روابط ) 𝑗𝑦(𝐸 و ) 𝑗𝑦(𝑟𝑎𝑉 از
بسط سری تیلور مرتبه دوم حاصل میگردد و از جمالت با مرتبه سوم و باالتر صرفنظر گردیده است.
𝐸(𝑦𝑗 ) = 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ),

()3

𝑛

𝑛

) 𝑛𝑥 𝜕 2 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … ,
1
∑∑ +
𝜎𝑖𝑝 .
2
𝑝𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕
𝑖=1 𝑝=1

,

()4

) 𝑛𝑥 𝜕 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … ,
𝑖𝑥𝜕

𝜎𝑖𝑝 .

𝑛

𝑛

∑ ∑ = ) 𝑗𝑦(𝑟𝑎𝑉
𝑖=1 𝑝=1

) 𝑛𝑥 𝜕 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … ,
𝑝𝑥𝜕

در معادالت فوق عبارت 𝑝𝑖𝜎 به صورت معادله ( )5تعریف میگردد.
()5

𝜎𝑖𝑝 = 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖 , 𝑥𝑝 ) 𝑖𝑓 𝑖 ≠ 𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑖 ) 𝑖𝑓 𝑖 = 𝑝.

جهت مطالعات بیشتر پیرامون نحوه اثبات روابط فوق به (بایر و همکاران )2007 ،مراجعه گردد.
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 -2-2شاخص كارائی  Cpmوزنی

ً
همانطور كه قبال اشاره گردید شاخص  Cpmبا الهام از آموزههای تاگوچی در زمینه طراحی اثرزدا و كاهش حساسیت فرآیند نسبت به
انحراف از هدف در اثر فاكتورهای مزاحم تعریف گردیده است .یکی از محدودیتهای شاخص  Cpmتخصیص ارجحیت یکسان به مقدار
یافته به انحراف از هدف نسبت به واریانس مشخصه كیفی در شاخص  Cpmتعریف میشود .اگر j=1,2,…,m

بعنوان  mمشخصه كیفی

فرآیند درنظرگرفته شود آنگاه معادله ( )6بعنوان شاخص كارایی  Cpmوزنی برای هر یک از مشخصههای كیفی تعریف میگردد.
()6

1

1

(𝐶𝑝𝑚𝑤 )𝑗 = ((𝑈𝑆𝐿)𝑗 − (𝐿𝑆𝐿)𝑗 )[𝑊𝑗 . (𝐸(𝑦𝑗 ) − 𝑇𝑗 ) 2 + (1 − 𝑊𝑗 )𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑗 ) ]−2 .
6

عبارات ) 𝑗𝑦(𝐸 و ) 𝑗𝑦(𝑟𝑎𝑉 در معادله فوق مطابق معادالت ( )3و ( )4محاسبه میگردد .عبارت  Tjنقطه هدف درنظرگرفته شده برای
مشخصه كیفی jام فرآیند و با فرض قرارگرفتن نقطه هدف درست در وسط حدود فنی از رابطه ] 𝑗)𝐿𝑆𝐿(  𝑇𝑗 = 12 [(𝑈𝑆𝐿)𝑗 +محاسبه
میگردد.
یکی دیگر از محدودیتهای وارد شده به برخی تکنیکهای مهندسی كیفیت از آن جمله ابزارهای تحلیل كارائی فرآیند و شاخص Cpm

درنظرگرفتن تنها یک مشخصه كیفی از فرآیند درهرمرحله استفاده از ابزار میباشد .جهت رفع محدودیت یاد شده در مدلسازی فرآیند
و درنظرگرفتن همزمان شاخص كارائی كلیه مشخصههای كیفی فرآیند از مفهوم تابع مطلوبیت استفاده میگردد .لذا برای هر مشخصه
كیفی یک تابع مطلوبیت بین صفر و یک مطابق معادله ( )7تعریف میگردد.
() 7

, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, … , 𝑚,

′′
𝑤𝑚𝑝𝐶( (𝐶𝑝𝑚𝑤 )𝑗 −
𝑗)
∗∗ ) − (𝐶 ′′
𝑤𝑚𝑝𝐶(
𝑗) 𝑤𝑚𝑝
𝑗

= ) 𝑤𝑚𝑝𝐶( 𝑗𝑈

∗∗
𝑤𝑚𝑝𝐶( مقدار ایدهآل و
در معادله فوق 𝑗) 𝑤𝑚𝑝𝐶( شاخص كارائی مشخصه كیفی jام فرآیند و از معادله ( )6محاسبه میگردد)𝑗 ،
′′
𝑤𝑚𝑝𝐶( حد پائین درنظرگرفته شده برای مشخصه كیفی jام فرآیند میباشد .زمانی كه شاخص كارائی مشخصه كیفی فرآیند برابر با
𝑗)

بهترین مقدار ممکن باشد درجه مطلوبیت حاصل برابر با یک و زمانی كه كارائی برای مشخصه كیفی بدترین مقدار ممکن را كسب كند
درجه مطلوبیت برابر صفر میباشد .به صورت خالصه تابع مطلوبیت برای هر مشخصه كیفی به صورت معادله ( )8تعریف میشود:
∗∗
𝑤𝑚𝑝𝐶 = 𝑤𝑚𝑝𝐶

()8

′′
∗∗
𝑤𝑚𝑝𝐶
𝑤𝑚𝑝𝐶 ≤ 𝑤𝑚𝑝𝐶 ≤
′′
𝑤𝑚𝑝𝐶 = 𝑤𝑚𝑝𝐶

1
′′
𝑤𝑚𝑝𝐶 𝐶𝑝𝑚𝑤 −
∗∗ { = ) 𝑤𝑚𝑝𝐶(𝑈
′′
𝑤𝑚𝑝𝐶 𝐶𝑝𝑚𝑤 −
0

حالت اول :مدلسازی فرآیند بدون درنظرگرفتن هز ینه تأمین.
همانطور كه بیان گردید هدف اصلی پژوهش تعریف یک مدلسازی ریاضی برای بهینه سازی فرآیند با هدف افزایش كارائی فرآیند و با
اهداف طراحی اثرزدا میباشد ،لذا برای این موضوع استفاده از شاخص كارائی  Cpmوزنی در مدلسازی مدنظر قرار گرفته و از مفهوم
تابع مطلوبیت ) 𝑤𝑚𝑝𝐶(𝑈 جهت تلفیق كلیه انواع مشخصههای كیفی فرآیند استفاده گردید .در ادامه از مفهوم  Lpمتریک جهت

مدلسازی فرآیند چندمتغیره با استفاده از شاخص كارائی  Cpmوزنی

انحراف از هدف نسبت به واریانس مشخصه كیفی میباشد .جهت رفع این محدودیت مقدار  )0≥Wj≥1( Wjرا بعنوان وزن اختصاص

مدلسازی فرآیندهائی كه هزینه تأمین ناچیز است استفاده میگردد .اگر 𝑗𝛾 درجه اهمیت مشخصه كیفی jام نسبت به سایر مشخصههای
كیفی فرآیند باشد آنگاه بهترین راهحل جهت انتخاب سطوح بهینه پارامترهای ورودی با هدف افزایش كارائی كل فرآیند مطابق مدل
زیر حاصل میگردد.
()9

1
𝑝

𝑝
𝑚∑[ = 𝑀 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑀
𝐽=1[𝛾𝑗 (1 − 𝑈𝑗 (𝐶𝑝𝑚𝑤 ))] ] ,

Subject to:
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System's constraints

محدودیتهای سیستمی در انتخاب پارامترهای ورودی به فرآیند در مجموعه محدودیتهای مدل مدنظر قرار میگیرد .معادله ()9
بعنوان تك تابع هدف مدل از خانواده  Lpمتریک میباشد .مقدار  )1≥p≥∞( Pدرجه تأكید بر انحرافات موجود است به گونهای كه هر
چه  pبزرگتر باشد تأكید بیشتری بر انحرافات بزرگتر است .اگر  pبرابر ∞ باشد بدان مفهوم خواهد بود كه بزرگترین انحرافات از
ً
انحرافات موجود برای بهینه سازی مدنظر قرار گیرد .معموال ارزشهای  2 ،1و ∞ در محاسبات بکارگرفته میشوند .اگر درجه تأكید
بر انحرافات بزرگ یعنی ∞ = 𝑝 مدنظر باشد یعنی بزرگترین انحراف حداقل گردد و تابع هدف مدل به صورت معادله ( )10تعریف

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ،4شماره ( ،)4زمستان  ، 1398صفحه298-291 :

میگردد:
()10

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑚𝑎𝑥(𝛾𝑗 (1 − 𝑈𝑗 (𝐶𝑝𝑚𝑤 )|𝑗 = 1,2, … , 𝑚) .

راهحل مناسب از طریق تبدیل مدل فوق به مدل زیر (معادالت ( )11و ( ))12حاصل میگردد.
()11

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑧,
Subject to:

()12

𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, … , 𝑚.

)) 𝑤𝑚𝑝𝐶( 𝑗𝑈 𝑍 ≥ 𝛾𝑗 (1 −

حالت دوم :مدلسازی فرآیند با درنظرگرفتن هزینه تأمین
در فرآیندهائی كه هزینه تأمین و تنطیم پارامترهای ورودی در سطوحی خاص چشمگیر است الزم است هدف مدل عالوه بر افزایش
كیفیت محصول و كارائی فرآیند ،حداقل سازی هزینه تأمین نیز مدنظر قرارگیرد .لذا یک مدل مناسب جهت انتخاب سطوح بهینه
پارامترهای ورودی با هدف حداقل سازی هزینه تأمین و رسیدن به كارائی مدنظر به صورت مدل زیر تعریف میگردد.
()13

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝐶(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ),
Subject to:

()14

1
𝑝

𝑚

[∑[𝛾𝑗 (1 − 𝑈𝑗 (𝐶𝑝𝑚𝑤 ))]𝑝 ] ≤ 𝐷.
𝐽=1

معادله ( )13بعنوان تابع هدف جهت حداقل سازی هزینه تأمین كل فرآیند تعریف گردیده است .هزینه تأمین تابعی خطی و یا غیرخطی
از پارامترهای ورودی به فرآیند تعریف میگردد .معادله ( )14جهت تضمین رسیدن كارائی فرآیند به مقدار مورد نظر  Dتعریف گردیده
است.

 -3مثال عددی
در این قسمت جهت نشان دادن كارائی و نحوه بکارگیری مدل در بهینه سازی فرآیند و انتخاب مقادیر بهینه فاكتورهای ورودی از یک
مثال عددی استفاده گردیده است .مدل مذكور در نرم افزار لینگو كدنو یسی گردیده و جواب بهینه ارائه گردیده است.

پارامترهای ورودی  X1و  X2به ترتیب با محدودیت حداقل  12و حداكثر  20و حداقل  5و حداكثر  20برای فرآیند مورد مطالعه فرض
گردیده است .همچنین مشخصه كیفی  Y1با حد پائین فنی به مقدار  750و حد باالی  950و مشخصه كیفی  Y2دارای حد پائین فنی به
مقدار  20و حد باالی  100واحد میباشد .معادالت ( )15و ( )16رابطه بین مشخصههای كیفی  Y1و  Y2را با پارامترهای ورودی فرآیند
نشان میدهد:
()15

𝑦1 (𝑥1 , 𝑥2 ) = −64.52𝑥12 + 0.42𝑥22 + 637.5𝑥1 − 3.85𝑥2 + 49.54𝑥1 𝑥2 − 588.55,

()16

𝑦2 (𝑥1 , 𝑥2 ) = −0.51𝑥12 − 11.33𝑥22 + 6.44𝑥1 + 127.3𝑥2 + 28.62𝑥1 𝑥2 −
2045.
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به ازای  i=1,2و  p=1,2عبارتهای ) 𝐸(𝑦1و ) 𝐸(𝑦2با استفاده از معادله ( )3و عبارتهای )  𝑉𝑎𝑟(𝑦1و ) 𝑉𝑎𝑟(𝑦2با استفاده از
معادله ( )4محاسبه میگردند .معادلههای زیر نشان دهنده واریانس پارامترهای ورودی و كواریانس بین پارامترهای مذكور میباشند.
𝜎22 = 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) = 2.5,

𝜎11 = 𝑉𝑎𝑟(𝑥1 ) = 35,

میزان ارجحیت انحراف از هدف نسبت به واریانس مشخصه كیفی برای هر دو مشخصه كیفی نسبت  0.3به  0.7در نظر گرفته میشود.
شاخصهای  )Cpmw(1و  )Cpmw(2برای دو مشخصه كیفی از معادله ( )6حاصل میشود .بدترین مقدار شاخص كارائی وزنی برای هر
∗∗
∗∗
′′
′′
𝑤𝑚𝑝𝐶(
𝑤𝑚𝑝𝐶( و )2
𝑤𝑚𝑝𝐶( را برابر 0.5و بهترین مقدار شاخص كارائی وزنی برای دو مشخصه)1 ،
𝑤𝑚𝑝𝐶( و )2
دو مشخصه كیفی)1 ،

برابر  1.3فرض میگردد .تابع مطلوبیت با استفاده از روابط ذكر شده مطابق معادله ( )9برای دو مشخصه تشکیل میگردد .در حالت
اول مدلسازی بدون درنظرگرفتن هزینه تأمین مطابق معادله ()15

انجام میگردد .در این مدل p=1

و  𝛾1 = 0.6و  𝛾2 = 0.4فرض

میگردد .مدل مذكور در نرم افزار لینگو كدنو یسی میگردد (ضمیمه  )1و جواب بهینه برای پارامتر ورودی اول مقدار  12واحد
( )X1=12.00و برای پارامتر ورودی دوم مقدار  10.54واحد ( )X2=10.54حاصل میگردد.
در حالت دوم مدلسازی با درنظرگرفتن هزینه تأمین مواد ورودی به فرآیند مطابق معادالت ( )15و ( )16انجام میگردد .رابطه بین هزینه
تأمین خروجی با پارامترهای ورودی فرآیند به صورت معادله ( )17تعریف میگردد.
()17

ℎ(𝑥1 , 𝑥2 ) = 15.12𝑥12 + 13.51𝑥22 + 12.55𝑥1 + 10.34𝑥2 − 21.45𝑥1 𝑥2
+ 75.35.

كدنو یسی مدل در نرم افزار لینگو در (ضمیمه  )2ارائه گردیده است و جواب بهینه برای پارامتر ورودی اول مقدار  12واحد ()X1=12.00
و برای پارامتر ورودی دوم مقدار  9.14واحد ( )X2=9.14حاصل میگردد.

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی از نوع  Lpمتریک جهت تنظیم پارامترهای قابل كنترل ورودی با درنظرگرفتن همزمان كلیه
مشخصههای كیفی خروجی فرآیند از نوع اسمی بهتر با اصالح شاخص  Cpmو تعریف شاخص  Cpmوزنی و با هدف بهینه سازی كارائی
فرآیند با كلیه مشخصههای كیفی تعریف گردید و سپس مدل مذكور برای فرآیندهائی كه هزینه تأمین چشمگیر میباشد توسعه داده شد.
همچنین بیان گردید برخی تکنیکهای معرفی شده در مباحث مهندسی كیفیت و پژوهشهای قبلی عالوه بر كارائی مناسب در تجزیه
و تحلیل ،كنترل و بهسازی كیفیت در فرآیندهای مختلف دارای محدودیت و نواقصی میباشند كه در این پژوهش این محدودیتها در
طراحی ساختار مدلسازی مدنظر قرار گرفته است .همچنین نظر به تعریف شاخص  Cpmبر اساس مفاهیم طراحی اثرزدا و آموزههای
تاگوچی در زمینه زیان كیفی ،مدلسازی ایجاد شده و طراحی بهینه پارامترهای ورودی بوسیله مدل تعریف شده در پژوهش دارای
خاصیت اثرزدائی نیز میباشد.

مدلسازی فرآیند چندمتغیره با استفاده از شاخص كارائی  Cpmوزنی

𝜎12 = 𝜎21 = 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 ) = 9.35.

ً
 تعمیم، برای مشخصه اسمی بهترCpm درنظرگرفتن یک بازه ایدهآل قطعی (و نه لزوما فازی) به جای یک نقطه ایدهآل در شاخص
 ارائه جواب، و مدلسازی فرآیند با درنظرگرفتن انواع دیگر مشخصههای كیفی از نوع بزرگتر بهتر و كوچكتر بهترCpm شاخص كارائی
 استفاده و توسعه مدلسازی با استفاده از تعاریف دیگر شاخصهای،مدل به صورت یک بازه بهینه برای فاكتورهای ورودی به فرآیند
) از مواردی است كه میتواندS/N( كارائی فرآیند و همچنین استفاده از ابزارهای دیگر طراحی اثرزدا مانند نسبتهای سیگنال به نویز
.در طراحی و انجام پژوهشهای آتی مدنظر قرار گیرد

 پنجمین، طراحی آزمایشها در محیط فازی با استفاده از تصمیم گیری چند هدفه فازی.)1385( . ب، ر؛ شیرازی، ش؛ نورالسناء،قبادی
.کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
 پنجمین، طراحی پارامترهای محصول با استفاده از مدلسازی ریاضی و مقایسه آن با روش تاگوچی.)1385( . ر. م، ح؛ نباتچیان،شهریاری
.کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
. چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. معرفی شاخص جدید کارائی فرآیند چند متغیره.)1384( . ر. م، ح؛ عبداله زاده،شهریاری
 نهمیمن کنفرانس بین المللی. بر اساس آموزههای تاگوچیCpm  اصالح شاخص قابلیت فرآیند.)1394( . ح، ر؛ شهریاری. م،نباتچیان
.مهندسی صنایع
 بررسی عملکرد مشخصههای کیفی محصول در محیط مصرف بر اساس شاخص قابلیت.)1391( . ر، ح؛ شفائی، ر؛ شهریاری. م،نباتچیان
. نهمیمن کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.فرآیند
. نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. توسعه یک مدل بهینه سازی امتزاج با اهداف طراحی اثرزدا.)1391( . ا، آ؛ پرنیانی فرد،شاهین
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 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی.( در تخصیص بهینه تلرانسRSM)  استفاده از رویه پاسخ.)1389(. م، م؛ علیجانی،نقی خانی
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منابع

ضمیمه
(ضمیمه  :)1كدنو یسی مدل در نرم افزار لینگو (حالت اول بدون درنظرگرفتن هزینه تأمین).
;!X1=A , X2=B
Model:
=Min

298

0.6*(1-(10/8)*((1/6)*(950-750)*(0.3*(-64.52*A^2+0.42*B^2+637.5*A-3.85*B+49.54*A*B588.55-1793.951-850)^2+0.7*((-129.04*A+637.5+49.54*B)^2*35+(0.84*B(*)3.85+49.54*A)^2*2.5+2*(-129.04*A+637.5+49.54*B
^))0.84*B-3.85+49.54*A)*9.350.5))+0.4*(1-(10/8)*((1/6)*(100-20)*(0.3*(-0.51*A^2((*11.33*B^2+6.44*A+127.3*B+28.62*A*B-2045+87.6235-60)^2+0.7(*1.02*A+6.44+28.62*B)^2*35+(-22.66*B+127.3+28.62*A)^2*2.5+2;))1.02*A+6.44+28.62*B)*(-22.66*B+127.3+28.62*A)*9.35))^-0.5

; 5 <= B

;A <= 20

; 12 <= A
; B <= 20
End

(ضمیمه  :)2كدنو یسی مدل در نرم افزار لینگو (حالت دوم با درنظرگرفتن هز ینه تأمین)
;! !X1=A , X2=B
Model:
=Min
;15.12*A^2+13.51*B^2+12.55*A+10.34*B-21.45*A*B+75.35
;!Subject to
0.6*(1-(10/8)*((1/6)*(950-750)*(0.3*(-64.52*A^2+0.42*B^2+637.5*A-3.85*B+49.54*A*B-588.55(*1793.951-850)^2+0.7*((-129.04*A+637.5+49.54*B)^2*35+(0.84*B-3.85+49.54*A)^2*2.5+2129.04*A+637.5+49.54*B)*(0.84*B-3.85+49.54*A)*9.35))^-0.5))+0.4*(1-(10/8)*((1/6)*(100((*20)*(0.3*(-0.51*A^2-11.33*B^2+6.44*A+127.3*B+28.62*A*B-2045+87.6235-60)^2+0.7(*)1.02*A+6.44+28.62*B)^2*35+(-22.66*B+127.3+28.62*A)^2*2.5+2*(-1.02*A+6.44+28.62*B;22.66*B+127.3+28.62*A)*9.35))^-0.5))<= 1
; 12 <= A
;A <= 20
; 5 <= B
; B <= 20
End

مدلسازی فرآیند چندمتغیره با استفاده از شاخص كارائی  Cpmوزنی

;!Subject to

