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طراحی یک مدل بهینهسازی اثرزدا بااستفاده از تابع زیان کیفی تاگوچی

تابع زیان کیفی تاگوچی یکی از ابزارهای کاربردی مورد استفاده در تکنیک طراحی اثرزدا میباشد که بهصورت همزمان میزان انحراف
از مقدار هدف و واریانس مشخصهی کیفی خروجی فرآیند را موردتوجه قرار میدهد .در شرایط واقعی بیشتر فرآیندها تحت تأثیر
فاکتورها و عوامل خارجی و محیطی غیرقابل کنترل قرار داشته که باعث فاصله گرفتن مشخصههای کیفی فرآیند از نقاط ایدهال و
ایجاد نوسان در مقدار این مشخصهها میشوند .در این تحقیق ،استفاده از تابع زیان کیفی تاگوچی جهت مدلسازی فرآیند و انتخاب
همانند بسیاری دیگر از تکنیکهای معرفیشده در مهندسی کیفیت ،دارای محدودیتهائی در مدلسازی فرآیند است که بهجهت
رفع این محدودیتها ،تابع زیان کیفی توسعهیافته معرفی و یک مدل بهینهسازی غیرخطی بهکمک تابع ذکرشده باهدف حداقلسازی
اثرات متغیرهای مزاحم در فرآیند ارائه میگردد .در پایان ،نحوهی بهکارگیری مدل معرفیشده جهت انتخاب بهینه مقدار پارامترهای
ورودی در قالب یک مثال عددی نشان داده شدهاست.
واژههای کلیدی :بهینهسازی اثرزدای فرآیند ،روش تاگوچی ،تابع زیان کیفی.
دریافت1397/10/10 :

اصالح1398/1/21 :

پذیرش1398/1/24 :

 -1مقدمه
طراحی اثرزدا 1یک رو یهی مهندسی جهت بهینه کردن شرایط فرآیند و محصول است که هدف آن کاستن از حساسیت فرآیند و محصول
نسبتبه عوامل متغیر محیطی می باشد .تنها راه افزایش کیفیت محصوالت و خدمات ،استفاده از تکنولوژی باالتر ،مواد اولیهی گرانتر (با
کیفیت عالی) و نیروی انسانی باتخصص باال نیست .طراحی اثرزدا ،یک راه مؤثر و ساختیافته برای دستیابی به این ابزار رقابتی ،روش جدید
بهینهسازی ،طراحی برای عملکرد ،کیفیت و هزینه میباشد (شاهین .)2006 ،در این تحقیق از یکی از مفاهیم اصلی در طراحی اثرزدا بنام
تابع زیان کیفی 2تاگوچی جهت مدلسازی فرآیند و انتخاب سطوح بهینهی فرآیند استفاده میگردد .استفاده از تابع مذکور به تنهائی دارای

محدودیتهایی است که هدف اصلی پژوهش ،ارائهی یک مدل بهینهسازی توسعهیافته میباشد که پوششدهنده این محدودیتها میباشد.

Robust design
loss function
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مقادیر بهینه پارامترهای ورودی به فرآیند موردتوجه قرار گرفته و اشاره گردیده است که تابع معرفیشده توسط تاگوچی در عین کارائی

در بخش دوم این پژوهش این محدودیتها مورداشاره قرار گرفته است .الزمبهذکر است این محدودیتها مشترکا به بسیاری از
تکنیکهای دیگر مهندسی کیفیت نیز وارد میگردد.
زمانی که ژاپن کار بازسازی خود را پس از جنگ جهانی دوم آغاز کرد با کمبود شدید مواد خام ،تجهیزات باکیفیت و مهندسین ماهر
روبهرو شد و رقابت برای تولید محصوالت باکیفیت باال و تداوم بهبود کیفیت را تحت آن شرایط آغاز کرد .کار اجرای یک متدلوژی برای
برخورد با مسئلهی رقابت با دکتر جنیشی تاگوچی 1که در آن زمان مهندس مسئول توسعهی محصوالت مخابراتی ویژه در آزمایشگاههای

ارتباطات الکتریکی (ای.سی.ال) 2بود ،واگذار شد .وی به کمک تحقیقاتش در سالهای  1950و  1960اصول طراحی اثرزدا را توسعه
2

داد و اساس کار خود را با بهکاربستن نظریههایش در توسعهی محصوالت مختلف اعتبار بخشید .دکتر تاگوچی با معرفی این روش،
جایزهی دمینگ را در سال  1962دریافت کرد که یکی از معروفترین جایزههای کیفیت میباشد .روش طراحی اثرزدا در طیف
گستردهای از مسائل قابل استفاده است ،این روش نقش عمدهای را در رشد سریع صنعت و تسخیر بازارهای جهانی در صنایعی مثل
خودروسازی ،الکترونیک ،شیمی و ...در ژاپن داشته است .طراحی اثرزدا ،از ایدههای مختلف طراحی آزمایش آماری تا طراحی
آزمایشها 3برای کسب اطالعات مورد اعتماد ،در مورد متغیرهای مربوطبه تصمیمات مهندسی ،استفاده میکند .دانش طراحی
آزمایشهای آماری از کار رونالد فیشر 4در سال  1920در انگلستان سرچشمه میگیرد .فیشر اصول طراحی آزمایشی را پایهریزی کرده
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و تکنیک تجزیه و تحلیل دادهها موسومبه تحلیل واریانس (آنووا) 5را در تالش برای بهبود فرآورده های کشاورزی ابداع کرد (خدایوندی،

 .)1381پساز آن استفاده از مباحث مربوطبه طراحی اثرزدا و کاربرد فراوان آن در کلیهی صنایع روند چشمگیری داشته و هم اکنون در
ایاالت متحده ،ژاپن و سایر کشورها بهسرعت رشد کرده و انتظار میرود در دههی آینده این روش و کاربردهای آن رشد بیشتری از خود
نشان دهند .در ادامه ،برخی از پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه مورداشاره قرار میگیرد.
فتاحی و همکاران ( )1384یک مدل تلرانسدهی بهمنظور تنظیم حدود کنترل برای مشخصههای قطعات را ارائه نموده و تفکیک و لزوم
ایجاد تبادل مناسب بین هزینهی تولید و زیان کیفی را مطرح مینمایند .نقی خانی و علیجانی ( )1389تشخیص تلرانسهای بحرانی و
تخصیص تلرانس بهینه در حالتی که هز ینهی تولید بهینه میگردد را بهکمک رو یهی سطح پاسخ در پژوهشی ارائه کردند .سان و همکاران
( )2010در پژوهشی بااستفاده از ساختار مدل بهینهسازی چندهدفه اثرزدا اقدام به طراحی پارامترها با درنظر گرفتن فاکتورهای اختالل
جهت طراحی ورقههای فلزی با قابلیت شکلپذیری مناسب نمودهاند .بیوک آقازاده ( )2010یک مدل بهینهسازی چندهدفهی اثرزدا
برای حل مسئلهی انتخاب سهام برتر باهدف کاهش واریانس و ماکزیمم سازی بازگشت سرمایه را ارائه نمودهاست .دایز و پری ()2010
در پژوهشی یک فرمول بندی عمومی با توجه به شرایط نامشخص و متغیر محیط و اپراتور و با در نظر گرفتن طراحی اثرزدا جهت طراحی
مفهومی حاملهای اجسام ارائه نمودهاند .کمالی اردکانی و همکاران ( )2009در پژوهشی روشی در مطالعات اثرزدائی و همچنین چند
مدلسازی مختلف باهدف اثرزدائی ،فرآیند را بههمراه یک مثال عددی ارائه نمودند .بیر و سندهاف ( )2007در پژوهشی ،مدلها و
روشهای مختلف بهینهسازی اثرزدا را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند .شاهین ( )2006در پژوهشی طراحی اثرزدا را بهشکل جامعی
توصیف کرده و پیرامون این دیدگاه بیان میکند طراحی اثرزدا یک دیدگاه انقالبی در مهندسی و طراحی کیفیت است و یک شکاف
معنیدار را در طراحی تولید و فرآیند با مینیممسازی اثرات نیروهای خارجی مانند اثرات محیط ،کارفرما و شرایط تولید بهوجود آورده
است .چن ( )2004مسئله طراحی اثرزدا در محیط فازی را مطرح کرده و از توصیف توابع عضویت خطی برای آرامسازی شرایط فرآیند
نسبتبه میانگین و واریانس استفاده نموده است .مساک و اسماعیل-یاهایا ( )2002با کالسبندی مسائل و تعریف حدود عملکرد برای
توابع هدف ،برای هر کالس ،یک مدل پیشنهادی را ارائه نمودند .کراسالوسکی و همکاران ( )1993مسائل طراحی اثرزدا را با یک مدل
بهینهسازی فازی ارائه نمودند و کارائی مدل خود را بهوسیله یک مثال عددی نشان دادند .شاهین و پرنیانی فرد ( )1391در پژوهشی
دیگری یک مدل چند هدفه غیر خطی را جهت بهینهسازی فرآیندهای تولیدی از نوع امتزاج بهکمک مفاهیم طراحی اثرزدا ارائه نمودند.
قبادی و همکاران ( )1385به بررسی طراحی آزمایشات در محیط فازی پرداخته و متغیر پاسخ را بهصورت یک عامل فازی (کیفی) در
نظر گرفتهاند .شهریاری و نباتچیان ( )1386در پژوهشی یک مدلسازی ریاضی را برای یک مدل مونتاژ قطعات جهت طراحی پارامترهای
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تولید ارائه میکند و اینگونه بیان می کنند که مبحث ورود کیفیت به چرخه ساخت یک محصول ،موضوع جدی و مهمی است که تا
مدتها مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است.
امروزه ،کاربرد و توسعهی طراحی اثرزدا و مدلهای بهینهسازی برمبنای طراحی اثرزدا در مطالعات مختلف و کاربردهای گوناگون
موردتوجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .پرنیانی فرد و همکاران ( )2018در پژوهشی بهصورت مروری به بررسی آخرین کاربردها
و توسعهی طراحی اثرزدا در صنایع مختلف پرداختهاند .همچنین در پژوهشی دیگر ،پرنیانی فرد و همکاران ( )2018به بررسی تلقیق
طراحی اثرزدا با دیگر متد بهینهسازی ازجمله متامدلها پرداختهاند .کاربرد طراحی اثرزدا برمبنای دیدگاه تاگوچی در مطالعات مختلف
و تلفیق آن با روشهای دیگر بهینهسازی ازجمله متامدلها در پژوهشهای مختلفی مورداستفاده قرار گرفته است ازجمله مقاالت دلینو

3

و مولینی ( ،)2015مقدم و مهلوجی ( )2016و خوشنویسان و همکاران (.)2017
تکنیکهای معرفیشده در مباحث مهندسی کیفیت عالوهبر کارائی مناسب در کنترل و بهسازی کیفیت در فرآیندهای مختلف دارای
محدودیت و نواقصی میباشند که در این پژوهش ،این محدودیتها در طراحی ساختار مدلسازی مدنظر قرار میگیرد .در ذیل به
تعدادی از این محدودیتها اشاره میگردد:











1

Quality Specification
is Best

2Nominal

is better

3Smaller

is better

4Larger

طراحی یک مدل بهینهسازی اثرزدا بااستفاده از تابع ز یان کیفی تاگوچی



عدم درنظر گرفتن هز ینهی تأمین ،تنظیم فاکتورها و ایجاد ساختار فرآیند بر روی سطحی خاص .بهعنوان مثال در مفهوم طراحی اثرزدا بهکمک
طراحی آزمایشات و یا آرایههای متعامد ،تنها هدف ،تعیین سطوح بهینهای از فاکتورهای ورودی فرآیند میباشد بهنحوی که مشخصهی کیفی
خروجی فرآیند در نزدیکترین مقدار به نقطهی هدف و با حداقل واریانس قرار گیرد در صورتی که در بسیاری از فرآیندها هز ینهی تأمین و
انتقال از یک سطح به سطح دیگر متفاوت میباشد .بهعبارتی دیگر زیان کیفی (براساس آموزههای تاگوچی) با نزدیک شدن مقدار مشخصهی
کیفی خروجی به مقدار هدف کاهش مییابد درصورتی که هز ینهی تأمین (تولید) با نزدیک شدن مشخصهی کیفی 1به مقدار هدف افزایش
مییابد .این هز ینه شامل استفاده از دستگاهها و تجهیزات پیچیدهتر ،مواد اولیه گرانتر ،نیروی انسانی با تخصص بیشتر و  ...میباشد ،لذا
الزم است در مدلسازی فرآیند ،تبادل مناسب بین هر دو هز ینه مدنظر قرار گیرد.
در بسیاری از تکنیکهای مهندسی کیفیت ،تنها بهینهسازی یک مشخصهی کیفی در هر بار اجرای تکنیک صورت میپذیرد که الزم است مدلی
2
طراحی گردد که همزمان بهینهسازی فرآیند را با درنظر گرفتن کلیهی مشخصههای کیفی و برای هر سه نوع مشخصهی کیفی از نوع اسمی بهتر
 ،کوچک تر بهتر 3و بزرگ تر 4بهتر مدنظر قرار دهد.
در بسیاری از مدلسازی فرآیندها ،پارامترهای واردشده در مدل مجهول بوده و دارای برآورد مناسبی نمیباشند .بهعنوان مثال ،میانگین ،نقطهی
هدف و واریانس مشخصهی کیفی خروجی در تابع زیان کیفی تاگوچی پارامترهایی مهستند که نیاز است همزمان با مدلسازی ،روشی جهت
برآورد مناسب این پارامترها با درنظر گرفتن شرایط فرآیند ازجمله روابط متقابل فاکتورهای ورودی ارائه گردد .دراین پژوهش وجود روابط
متقابل دوگانه بین فاکتورهای ورودی مجاز میباشد و از روابط مرتبههای باالتر صرفنظر میگردد.
عدم ارجعیت و وجود وزن یکسان بین دو معیار میزان انحراف از نقطهی هدف و واریانس مشخصهی کیفی در تابع زیان کیفی تاگوچی از دیگر
محدودیتهای این تابع میباشد که باتوجه به شرایط حاکم بر فرآیند و مدلسازی نیاز است وزن و ارجعیت مناسب بهاین دو معیار اختصاص
یابد.
درنظر گرفتن حدود مشخصات فنی ارائهشده توسط مشتریان در مدل ،از دیگر مواردی است که الزم است در مدلسازی مدنظر قرار گیرد.
الزم است وجود محدودیتهای سیستمی در انتخاب سطوح بهینه ی فاکتورهای ورودی باتوجه به ماهیت و شرایط حاکم بر فرآیند در طراحی
مدل مدنظر قرار گیرد.
برخی روشها مانند طراحی آزمایشات و آرایههای متعامد ،تنها ،سطوح گسستهای از فاکتورهای ورودی را موردبررسی قرار میدهند درصورتی
که مدل ارائه شده دراین روش ،کلیهی مقادیر مثبت را برای فاکتورهای ورودی بهصورت پیوسته در نظر میگیرد.

 -2تعریف مفاهیم بهکاررفته در پژوهش
دکتر تاگوچی ،زیان کیفی واردشده به فرآیند ،ناشی از انحراف هر مشخصهی کیفی نسبتبه مقدار هدف تعیین شده را مطابق معادله
( )1تعریف میکند .این رابطه نشاندهنده متوسط مجذور خطا (انحراف از هدف) میباشد .شکل  1این رابطه را بهصورت شماتیک
برای مشخصههای کیفی از نوع اسمی بهتر نشان میدهد.
()1

] 𝑄 = 𝐸[(𝑦 − 𝑡)2 ] = [(𝑦 − 𝑡)2 + 𝜎 2

4

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه1-9 :

شکل  -1تابع زیان کیفی برای مشخصهی کیفی از نوع اسمی بهتر.

اگر  xi = x1,x2,x3,...,xnو  yj = y1,y2,y3,...,ymبهترتیب نشان دهندهی تعداد  nپارامتر ورودی فرآیند و  mمشخصه ی کیفی خروجی
فرآیند باشند ،وابستگی  jامین مشخصه کیفی محصول ( )yjبا پارامترهای کنترل ورودی ( )xiمطابق معادله زیر تعریف میگردد:
) 𝑛𝑥 𝑦𝑗 = 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … ,

()2

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑗
𝑗
𝑗
𝑗
𝑚 = 𝛽̂0 + ∑ 𝛽̂𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽̂𝑖𝑖 𝑥𝑖2 + ∑ ∑ 𝛽̂𝑖𝑝 𝑥𝑖 𝑥𝑝 , 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, … ,
𝑖=1 𝑝=1

𝑖=1

𝑖=1

معادله( )2رابطهی بین مشخصهی کیفی خروجی (متغیر پاسخ) و متغیرهای ورودی فرآیند را بهصورت یک مدل چندجملهای مرتبهی
دوم برآورد مینماید .دراین رابطه 𝑗 𝛽̂𝑖𝑖𝑗 ، 𝛽̂𝑖𝑗 ، 𝛽̂0و 𝑗𝑝𝑖̂𝛽 برآورد اثرهای ثابت ،خطی ،درجهی دوم و متقابل دوگانه بین فاکتورهای ورودی
به فرآیند میباشند .این مدل توانائی زیادی برای نمایش حالتهای مختلف توابع منحنی دارد و پارامترهای این مدل بهراحتی از روش
حداقل مربعات معمولی قابل برآورد کردن میباشد .همچنین از طریق تجربی ثابت شده است مدل مرتبهی دوم که نشاندهنده اثرات
متقابل دوگانه بین فاکتورهای ورودی است جهت مدلسازی و بهسازی فرآیند مناسبتر میباشد و میتوان از اثرات متقابل مرتبهی سوم
و باالتر صرفنظر نمود (نقیخانی و علیجانی .)1389 ،باتوجه به وجود روابط متقابل دوگانه در رابطهی بین مشخصهی کیفی و
فاکتورهای ورودی فرآیند میانگین و واریانس مشخصهی کیفی حاصلاز تنظیم فاکتورهای ورودی در سطحی مشخص ،از معادلههای
( )3و ( )4محاسبه میگردد .روابط ) 𝑗𝑦(𝐸 و ) 𝑗𝑦(𝑟𝑎𝑉 از بسط سری تیلور مرتبهی دوم حاصل میگردد و از جمالت با مرتبهی سوم
و باالتر صرفنظر گردیده است.
𝑛

() 3

𝑛

) 𝑛𝑥 𝜕 2 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … ,
1
∑ ∑ 𝐸(𝑦𝑗 ) = 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) +
𝑝𝑖𝜎
2
𝑝𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕
𝑖=1 𝑝=1

() 4

) 𝑛𝑥 𝜕 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) 𝜕 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … ,
.
𝑝𝑖𝜎
𝑖𝑥𝜕
𝑝𝑥𝜕

𝑛

𝑛

∑ ∑ = ) 𝑗𝑦(𝑟𝑎𝑉
𝑖=1 𝑝=1

در معادالت فوق ،عبارت 𝑝𝑖𝜎 بهصورت معادلهی ( )5تعریف میگردد.
() 5

𝑝 = 𝑖 𝑓𝑖 ) 𝑖𝑥(𝑟𝑎𝑉 𝑑𝑛𝑎 𝑝 ≠ 𝑖 𝑓𝑖 ) 𝑝𝑥 𝜎𝑖𝑝 = 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖 ,

جهت مطالعات بیشتر پیرامون نحوهی اثبات روابط فوق به (چندرا )2001 ،مراجعه گردد.

 -3تعریف مسأله
هدف از این پژوهش ارائهی یک مدل بهینهسازی فرآیند با درنظر گرفتن کلیهی محدودیتها و موارد مورداشاره در بخش ( )2پژوهش
جاری و با تعریف تابع زیان کیفی توسعهیافته میباشد .مدل زیر شمای کلی مدل بهینهسازی مورداستفاده در این پژوهش را نشان
میدهد.
()6

𝑐𝑃 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝑇𝑐) = 𝑄𝑒𝐺 + 𝑄𝑒𝐿 + 𝑄𝑒𝑆 +

5

Subject to:

()7

System's Constraint

()8

𝑛 𝑋𝑖 ≥ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … ,

معادلهی ( )6نشاندهنده تک تابع هدف غیرخطی مورداستفاده در مدل از نوع کمینهسازی میباشد (مدل بهینهسازی تکهدفه غیرخطی

معادلهی ( )7نشاندهنده محدودیتهای سیستمی در انتخاب سطوح بهینهی فاکتورهای ورودی باتوجه به ماهیت و شرایط حاکم بر
فرآیند میباشد .معادلهی ( )8بهعنوان محدودیت در انتخاب مقادیر مثبت فاکتورهای ورودی لحاظ گردیده است .عبارتهای
𝑐𝑃  𝑄𝑒𝐺 ، 𝑄𝑒𝐿 ،𝑄𝑒𝑆 ،بهعنوان اجزاء تشکیلدهنده تابع هدف در مدل بهینهسازی ارائهشده ،بهترتیب ،هز ینهی تأمین ،تابع زیان کیفی
توسعهیافته برای مشخصههای کیفی از نوع اسمی بهتر ،بزرگتر بهتر و کوچکتر بهتر میباشند که در ادامه پژوهش موردبحث قرار
میگیرند.
 -1-3هزینهی تأمین
عبارت 𝑐𝑃 در معادلهی ( )6کل هزینهی تأمین محصول (خروجی فرآیند) را نشان میدهد که تابعی از فاکتورهای ورودی به فرآیند
میباشد .این رابطه بهصورت معادلهی ( )9تعریف میگردد .هزینهی تأمین همانند دیگر مشخصههای کیفی میتواند بهصورت یک
رابطهی خطی و یا غیرخطی از پارامترهای ورودی به فرآیند و در قالب معادلهی ( )2تعریف گردد.
()9

) 𝑛𝑥 𝑃𝑐 = ℎ(𝑥1 , 𝑥2 , … ,

 -2-3زیان کیفی توسعهیافته برای مشخصههای اسمی بهتر
اگر  G = 1,2,...,gنشاندهنده مشخصههای کیفی از نوع اسمی بهتر فرآیند باشند آنگاه عبارت 𝐺𝑒𝑄 در معادلهی ( )6تابع زیان کیفی
توسعهیافته برای کلیهی مشخصههای کیفی از نوع اسمی بهتر در فرآیند میباشد و بهصورت معادله ( )10تعریف میگردد.
𝑔

()10

] ) 𝐺𝑦(𝑟𝑎𝑉) 𝐺𝑊 = ∑ 𝐾𝐺′ [𝑊𝐺 (𝐸(𝑦𝐺 ) – 𝑇𝐺 )2 + (1 −

𝐺𝑒𝑄

𝐺=1

عبارت  TGنشاندهندهی نقطهی بهینه درنظر گرفته شده برای مشخصهی کیفی  Gام و بهکمک حدود باال و پائین مشخصات فنی تعیین
شده توسط مشتریان  )USL)G,(LSL(Gبرای مشخصهی کیفی از نوع اسمی بهتر ،مطابق معادلهی ( )11و بافرض قرار گرفتن نقطهی
بهینهی درست در وسط ،بین حدود مشخصات فنی حاصل میگردد .ضریب  WGمیزان ارجعیت مقدار انحراف از هدف را نسبت به
واریانس مشخصه کیفی  Gام از نوع اسمی بهتر نشان میدهد K′G .ضریب ثابت زیان کیفی است و مجموع انحرافات را بهمقیاس هزینه
تبدیل مینماید .ضریب مذکور با درنظر گرفتن حدود مشخصات فنی مشتریان ،مطابق معادلهی ( )12محاسبه میگردد.

طراحی یک مدل بهینهسازی اثرزدا بااستفاده از تابع ز یان کیفی تاگوچی

از نوع کمینهسازی) و مجموع زیانهای کیفی مشخصههای کیفی فرآیند و هز ینهی تأمین مشخصهها را نشان میدهد .از خصوصیات
ً
تابع مذکور ،هم مقیاس بودن کلیهی عبارتهای تشکیلدهندهی آن میباشد که همگی مشترکا با مقیاس هزینه در مدل وارد میشوند.

()11
()12

1
𝑔 [(𝑈𝑆𝐿)𝐺 + (𝐿𝑆𝐿)𝐺 ] , 𝑓𝑜𝑟 𝐺 = 1,2, … ,
2

= 𝐺𝑇

𝑔 𝐾𝐺′ = 4𝐴0 [(𝑈𝑆𝐿)𝐺 − (𝐿𝑆𝐿)𝐺 ]−2 , 𝑓𝑜𝑟 𝐺 = 1,2, … ,

عبارت  A0در معادلهی ( )12هزینهی واردشده به سیستم بابت خارج شدن مقدار مشخصهی خروجی از حدود مشخصات فنی مشتریان
6

میباشد ازجمله هز ینههای اصالحی ،دوبارهکاری و  . ...همچنین فرض گردیده است که این هزینه برای خارج شدن از حد باال برابربا
خارج شدن از حد پائین فنی مشتریان میباشد (شکل .)1
 -3-3زیان کیفی توسعهیافته برای مشخصههای بزرگتر بهتر
اگر  L = 1,2,...,lنشاندهنده مشخصههای کیفی از نوع بزرگتر بهتر فرآیند باشند آنگاه عبارت 𝐿𝑒𝑄 در معادلهی ( )6مشخصکننده

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه1-9 :

مجموع زیان کیفی کل مشخصههای کیفی از نوع بزرگتر بهتر میباشد و مطابق معادلهی ( )13تعریف میگردد:
𝑙

()13

= ∑ 𝐾𝐿′ [𝑊𝐿 (𝐸(𝑦𝑆 ) ) −2 + (1 − 𝑊𝐿 )𝑉𝑎𝑟 (𝑦𝐿 ) ].

𝐿𝑒𝑄

𝐿=1

ضریب  WLمیزان ارجعیت انحراف معکوس مقدار مشخصهی کیفی از نقطهی صفر را نسبتبه واریانس مشخصهی کیفی  Lام از نوع
بزرگتر بهتر نشان میدهد K′𝐿 .ضریب ثابت زیان کیفی است و مجموع انحرافات را بهمقیاس هز ینه تبدیل مینماید .ضریب مذکور با
درنظر گرفتن حدود مشخصات فنی مشتریان ،مطابق معادله ( )14محاسبه میگردد.
()14

𝑙 K ′L = 𝐴0 [(𝐿𝑠𝑙)𝐿 ]2 , 𝑓𝑜𝑟 𝐿 = 1,2, … ,

عبارت  A0در معادلهی ( ،)14هزینهی واردشده به سیستم بابت خارج شدن مقدار مشخصهی خروجی از حد پائین مشخصات فنی
تعیینشده توسط مشتریان میباشد .شکل( )2زیان کیفی مربوط به مشخصههای کیفی از نوع بزرگتر بهتر را بهصورت شماتیک نشان
میدهد.

شکل  -3تابع زیان کیفی برای مشخصهی کیفی از نوع بزرگتر بهتر.

 -4-3زیان کیفی توسعه یافته برای مشخصههای کوچکتر بهتر
اگر  S = 1,2,...,sنشاندهندهی مشخصههای کیفی از نوع کوچکتر بهتر فرآیند باشند آنگاه عبارت 𝑆𝑒𝑄 در معادله ( )6مشخصکننده
مجموع زیان کیفی کل مشخصههای کیفی از نوع کوچکتر بهتر میباشد و مطابق معادلهی ( )15تعریف میگردد.
𝑠

()15

] ) 𝑆𝑦(𝑟𝑎𝑉) 𝑆𝑊 = ∑ 𝐾𝑆′ [𝑊𝑆 (𝐸(𝑦𝑆 ) 2 ) + (1 −

𝑆𝑒𝑄

𝑆=1

7

ضریب  WSمیزان ارجعیت انحراف مقدار مشخصهی کیفی از نقطهی صفر را نسبتبه واریانس مشخصهی کیفی Sام از نوع کوچکتر
بهتر نشان میدهد K𝑆′ .ضریب ثابت زیان کیفی است و مجموع انحراف مقدار مشخصهی کیفی از نقطهی صفر و واریانس را بهمقیاس
هز ینه تبدیل مینماید .ضریب مذکور با درنظر گرفتن حدود مشخصات فنی مشتریان ،مطابق معادلهی ( )16محسبه میگردد.
()16

𝑠 𝐾𝑆′ = 𝐴0 [(𝑈𝑆𝐿)𝑆 ]−2 , 𝑓𝑜𝑟 𝑆 = 1,2, … ,

تعیینشده توسط مشتریان میباشد .شکل ( )3زیان کیفی مربوط به مشخصههای کیفی از نوع کوچکتر بهتر را بهصورت شماتیک نشان
میدهد.

شکل  -3تابع زیان کیفی برای مشخصه کیفی از نوع کوچکتر بهتر.

 -4مثال عددی
در این قسمت ،جهت نشان دادن کارائی و نحوهی بهکارگیری مدل در بهینهسازی فرآیند و انتخاب مقادیر بهینهی فاکتورهای ورودی از
یک مثال عددی استفاده گردیده است .مدل مذکور در نرم افزار لینگو کد نو یسی گردیده و جواب بهینه ارائه گردیده است.
پارامترهای ورودی  X1و  X2بهترتیب با محدودیت حداقل  12و حداکثر  20و حداقل  5و حداکثر  20برای فرآیند موردمطالعه فرض
گردیده است .همچنین مشخصهی کیفی  Y1ازنوع بزرگتر بهتر با هزینهی اصالحی  1واحد هزینه و حد پائین فنی بهمقدار  100واحد
و مشخصهی کیفی  Y2ازنوع اسمی بهتر با هزینهی اصالحی  5واحد هزینه دارای حد پائین فنی بهمقدار  20و حد باالی  100واحد
میباشد .معادالت ( )17و ( )18رابطهی بین مشخصههای کیفی  Y1و  Y2را با پارامترهای ورودی فرآیند نشان میدهد.
()17

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

()18

𝑦2 (𝑥1 , 𝑥2 ) = −0.51𝑥12 − 11.33𝑥22 + 6.44𝑥1 + 127.3𝑥2 + 28.62𝑥1 𝑥2 − 2045

رابطهی بین هزینهی تأمین خروجی با پارامترهای ورودی فرآیند بهصورت معادلهی ( )19تعریف میگردد.
()19

ℎ(𝑥1 , 𝑥2 ) = 15.12𝑥12 + 13.51𝑥22 + 12.55𝑥1 + 10.34𝑥2 − 32.45𝑥1 𝑥2 + 75.35

طراحی یک مدل بهینهسازی اثرزدا بااستفاده از تابع ز یان کیفی تاگوچی

عبارت  A0در معادلهی ( )16هزینهی واردشده به سیستم بابت خارج شدن مقدار مشخصهی خروجی از حد پائین مشخصات فنی

به ازای  i=1,2و  p=1,2عبارتهای )  𝐸(𝑦1و )  𝐸(𝑦2با استفاده از معادلهی ( )3و عبارتهای )  𝑉𝑎𝑟(𝑦1و )  𝑉𝑎𝑟(𝑦2بااستفاده از
معادلهی ( )4محاسبه میگردند .معادلههای زیر نشاندهندهی واریانس پارامترهای ورودی و کواریانس بین پارامترهای مذکور میباشند.
𝜎11 = 𝑉𝑎𝑟(𝑥1 ) = 35

𝜎22 = 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) = 2.5

𝜎12 = 𝜎21 = 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 ) = 9.35

ضرائب ثابت زیان کیفی برای مشخصههای کیفی اول و دوم و همچنین مقدار ایدهآل برای مشخصهی کیفی دوم از نوع اسمی بهتر
بهصورت زیر حاصل میگردد:
8

𝐾1′ = 1(100)2 = 10,000

𝐾2′ = 4 ∗ 5(100 − 20)−2 = 0.003

𝑇2 = 1/2(100 + 20) = 60

میزان ارجعیت انحراف از هدف نسبتبه واریانس مشخصهی کیفی برای هر دو مشخصهی کیفی نسبت  0.3به  0.7درنظر گرفته
میشود .معادلهی ( )20بهعنوان تک تابع هدف غیرخطی مدل از نوع کمینهسازی و معادلههای ( )21و ( )22بهعنوان محدودیتهای
مدل درنظر گرفته میشوند.
()20

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه1-9 :

1
) + 0.7𝑉𝑎𝑟(𝑦1 )] + 0.003[0.3 (𝐸(𝑦2 ) − 650)2
𝐸(𝑦1 ) 2
) + 0.7𝑉𝑎𝑟(𝑦2 )] + ℎ(𝑥1 , 𝑥2

( 𝑀𝑖𝑛 (𝑇𝑐) = 10,000[0.3

Subject to:

()21

12 ≤ 𝑋1 ≤ 20

()22

5 ≤ 𝑋2 ≤ 20

مدل فوق در نرمافزار لینگو کدنو یسی گردیده و جواب بهینه جهت انتخاب مقادیر پارامترهای ورودی بهصورت زیر حاصل میگردد:
Tc=5663476

X2=15.135

X1=12.00

مقادیر بهینهی حاصلشده برای پارامترهای ورودی بهنحوی است که فرآیند ،کمترین حساسیت را نسبتبه متغیرهای مزاحم 1داشته و
این نتایج بااستفاده از آموزههای تاگوچی در زمینهی طراحی اثرزدا و توسعهی تابع زیان کیفی حاصل گردیده است .مقدار  Tcحداقل
مجموع هزینهی تأمین و زیان کیفی مشخصههای کیفی است بهنحوی که فرآیند بیشترین خصوصیات اثرزدائی را داشته باشد .مدل
کدنو یسیشده مربوطه در بخش ضمائم ارائه گردیده است.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش یک مدل بهینهسازی فرآیند از نوع غیر خطی تکهدفه با درنظر گرفتن مفهوم تابع زیان کیفی در مباحث طراحی اثرزدا و
توسعهی تابع مذکور ارائه گردید .ایجاد ساختار مناسب جهت تبادل هزینهی تأمین محصول (خروجی فرآیند) با زیان کیفی ،بهینهسازی
همزمان کلیهی مشخصههای کیفی محصول و از هر سهنوع مشخصهی اسمی بهتر ،کوچکتر بهتر و بزرگتر بهتر ،برآورد مناسب
پارامترهای تشکیلدهنده مدل با در نظر گرفتن اثرات متقابل دوگانه ،درنظرگیری میزان ارجعیت انحراف از هدف و واریانس در هر
مشخصهی کیفی ،وارد نمودن حدود مشخصات فنی مشتریان در مدل ،وجود محدودیتهای سیستمی و پیوسته بودن مقدار فاکتورهای
ورودی ،و هممقیاس بودن کلیهی جمالت و عبارتهای تابع هدف ازجمله نتایج و مزایای مدل ارائه شده در این پژوهش میباشد.
توسعه و مقایسهی مدل ارائهشده با مدل  Lpمتریک تابع زیان کیفی ،استفاده از مفهوم تابع مطلوبیت در مدلسازی ،ارائه جواب مدل
بهصورت یک بازهی بهینه برای فاکتورهای ورودی به فرآیند ،مقایسه و تحلیل نتایج در مدلسازی فرآیند با استفاده از تکنیکهای دیگر
موجود در طراحی اثرزدا از جمله نسبتهای سیگنال به نویز ( )S/Nاز مواردی است که میتواند در طراحی و انجام پژوهشهای آتی
مد نظر قرار گیرد.

factors

1Noise
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