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پیشگفتار
معموالً دربررسی یک پدیده یا فرایند ،شناخت مبانی و سازوکار آن پدیده ،عوامل مؤثر ،امکان انجام
دادن ،تکرار ،اصالح و توسعة فرایند مدنظر است .اینکه چه عواملی با چه سازوکاری به وقوع یک پدیده
منجر میشود محقق را وامیدارد که رفتار فرایند را بررسی و ارزیابی کند .هنگامیکه سازوکار و رفتار
فرایند شناسایی شود ،آن فرایند قابلیت مدلسازی و شبیهسازی پیدا میکند و حتی میتوان در جهت
بهینهکردن شرایط به هدف دستیابی به محصولی مناسب یا ارتقای آن حرکت نمود.
مدلهایی که قابلیت پیشبینی رفتار یک پدیده یا فرایند را دارند ،به دو دستة مهم نظری و تجربی
تقسیمبندی میشوند .در مدل های نظری ،معادالت مدل بر قوانین و روابط فیزیکی استوار است و با
روشهای محاسباتی عملکرد متغیرهای گوناگون تعیین میشود .در مدلهای تجربی ،ازآنجاکه دید
عمیقی بر رابطه ی فیزیکی اجزا و تحوالت وجود ندارد ،استفاده از روشهای آزمایشی و تجربی بیشترین
کاربرد را برای شناخت رفتار فرایند دارد .در چنین شرایطی ،استفاده از علم آمار بسیار ضروری بهنظر
میرسد.
معموالً برای انجام دادن آزمایشهای تجربی در فرایندهای ناشناخته ،با متغیرهای متعددی
مواجهیم که اثر هر متغیر بر سایر متغیرها ناشناخته است .همچنین ،محقق در انجام آزمایشها درگیر
خطاهای گوناگونی نیز هست؛ از جمله خطاهای تصادفی ،خطاهای نظاممند و خطاهای کنترلناشدنی
مثل اثرها و اغتشاشهای محیطی .بهعالوه ،دستگاهها و وسایل اندازهگیری و کنترلی فرایند نیز هر کدام
دارای خطای اندازهگیریاند که امکان تکرارپذیری آزمایشها را کاهش میدهد و درنتیجه از دقت و
صحت نتایج میکاهد .چهبسا در بسیاری از مواقع محقق فکر میکند که مثالً اثر فشار ،دما و  ...در
فرایند مؤثر نبوده است ،ولی درواقع این دریافت ممکن است بهعلت خطای روش یا خطای اندازهگیری
باشد .به همین دلیل ،برای رسیدن به قطعیت به صرف وقت ،هزینه و زمان زیادی نیاز است .همچنین
الزم است از روشی علمی برای طراحی ،انجام دادن آزمایشها و تحلیل نتایج استفاده شود تا عالوه بر
انجام تعداد آزمایشهای کمتر ،اثر خطاهای تصادفی و عدم قطعیتها در نتایج نیز کاهش یابد.
برای طراحی آزمایشها بدون استفاده از آمار ،معموالً آزمایشها را بهصورت تغییر یک متغیر در آن
واحد ترتیب میدهند و با ثابت نگاه داشتن متغیرهای دیگر ،مرحله به مرحله اثر هر متغیر را برآورد
میکنند تا بهترتیب اثر همة متغیرها مشخص شود .در این حالت ،تأثیر هر عامل بدون اثرهای تداخلی
عاملهای دیگر و بدون درنظرگرفتن میزان صحت و دقت نتایج ارزیابی میشود که این خود سبب عدم
قطعیت نتایج میشود .اگر آزمایشها بر مبنای علم طراحی آزمایش استوار شود ،عالوهبر مشخصشدن
اثر تداخلی متغیرها ،خطاهای احتمالی در کل آزمایشها بهصورت تصادفی پخش و اثر متغیرها همزمان
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با حد باالیی از اطمینان برآورد میشود .با توجه به نوع طرح آزمایش ،مدلی پیشنهاد میشود که
مناسب بودن آن براساس دقت و صحت نتایج ارزیابی شده است .از این مدل میتوان با اطمینان
بیشتری برای تکرار ،اصالح و بهینهکردن نتایج استفاده کرد.
با تجربیاتی که مؤلف در تحقیق و استفاده از روشهای آماری طراحی آزمایشها داشته ،دریافته
است که حتی وقتی از مدل نظری ریاضی جهت مدلسازی فرایند استفاده شده باشد ،بهراحتی میتوان
با روش آماری ،مدلی سادهتر ،سریع تر و استنادپذیر ساخت که بتواند رفتار فرایند را در محدودة شرایط
عملیاتی طراحیشده پیشبینی کند و به این ترتیب ،با کمک مدل سادهتر ،بهینهسازی و کنترل فرایند
را سریعتر به انجام رساند .پژوهشگرانی که از شبیهسازهای سنگین و وقتگیر استفاده میکنند ،با
کمک این روش در مراحل بعدی که شامل اصالح ،بهینهسازی و کنترل فرایند است ،میتوانند
مشاهدهگری با ضریب اطمینان باال داشته باشند که بتواند سریعتر تصمیم گیرد و با تغییر شرایط
ورودی شرایط بهینه را محاسبه کند.
کتاب حاضر با هدف آشنایی با کاربرد علم آمار ،تحلیل آماری و طراحی آزمایشها در شناخت
پدیده ها و فرایندهای پیچیده و بررسی اثر معنادار متغیرهای فرایند بر پاسخ و تنظیم شرایط برای
دستیابی به نقطه بهینه تدوین شده است .در این کتاب تمامی نیازهای یک محقق برای یافتن دیدگاه
آماری و روشهای محاسباتی بر مبنای آمار تحلیلی ارائه شده است که خواننده را از مراجع دیگر بینیاز
می کند .در این کتاب ،اثباب همة روابط آماری نیز ارائه شده است .ضمن اینکه انواع روشهای طراحی
آزمایشها شامل روشهای متعامد و غیرمتعامد ،روشهای غربالی و غیرغربالی و تاخورده ،روشهای
ساده ،ترکیبی و مخلوط بهطور مشروح بیان و مثالهای کاربردی برای هریک ارائه شده است .این کتاب
بهگونهای نوشته شده است که به محقق کمک می کند که بداند چه نوع طرحی را برای مسئلة خود با
توجه به نوع ،محدودیت و تعداد متغیرهای مطرح انتخاب کند و در نهایت چه اطالعاتی را از نتایج طرح
انتخابی به دست آورد .از سوی دیگر ،برای تسریع در محاسبات آماری ،برخی از مسائل با کمک نرم-
افزارهای آماری مانند  Minitabو  Design Expertحل شده است .همچنین ،چگونگی محاسبات در هر
مرحله توضیح داده شده است تا خواننده قادر باشد ،بدون نیاز به نرم افزار ،محاسبات و ارزیابی نتایج را
خود انجام دهد.
کتاب حاضر از دو بخش اصلی تشکیل شده است :بخش اول (آمار) شامل آمار توصیفی و آمار
تحلیلی است .تمام مباحث مربوط به مشاهده ،جمعآوری ،دستهبندی ،نمایش و تعیین شاخصهای
مرکزی و پراکندگی جامعه در مبحث آمار توصیفی مطرح شده است .منحنیهای توزیع احتمال ،قضیة
حد مرکزی ،روشهای نمونهگیری ،نظریة تخمین و آزمون فرضیهای آماری برای میانگین و واریانس

س 

کاربرد آمار و طراحی آزمایشها در رشتههای علوم و مهندسی

جامعه ،رگرسیون ،تحلیل واریانس و مقایسة چند جامعه با یکدیگر در فصلهای مربوط به آمار تحلیلی
ارائه شده است.
بخش دوم کتاب که به طراحی آزمایشها اختصاص یافته است ،شامل توصیفی از طرحهای مربعی،
طرح فاکتوریل دوسطحی و سه سطحی ،طرح فاکتوریل جزئی ،طرح پالکت-برمن ،طرحهای تاخورده،
انواع طرحهای رویه پاسخ ،طرح  ،D-Optimalطرحهای تاگوچی ،طرحهای مخلوط و ترکیبی میباشد.
در هر مبحث جهت بهینه کردن شرایط آزمایشی از تکنیکهای بهینهسازی نیز استفاده شده است .در
فصل آخر این بخش روشهای بهینهسازی برای مدلهای آماری ارائه شده است .این روشها شامل
روش سیمپلکس ،روشهای مبتنی بر گرادیان و نیز روش جستوجوی مستقیماند .همچنین ،در این
فصل ،برخی از روشهای بهینهسازی که بر مبنای مدل نیستند و همراه با آزمایش انجام میشوند نیز
ارائه شده است.
در انتهای کتاب ،پیوست ارائه شده است که شامل همة جدولهای آماری مورد نیاز آمار تحلیلی و
جدولهای مربوط به طراحی آزمایشها است تا خواننده از رجوع به کتابهای دیگر بینیاز باشد.
بهطورکلی ،این کتاب به محقق کمک میکند تا بتواند پیش از انجام هرگونه آزمایش از ابتدا تصمیم
بگیرد که مسئلة خود را چگونه طراحی کرده و از کدام روش طراحی آزمایش با حداقل تعداد آزمایش
به حداکثر نتایج ممکن دست یابد.
مولفان
شهره فاطمی
مائده سلماسی

مقدمه
امروزه بهمنظور پردازش دادههای خام و دستیابی به برنامهریزیهای بهینه و یا تصمیمگیریهای
علمی از علم آمار استفاده میشود و روزبهروز بر گسترة این دانش در جهان افزوده میشود .از جمله
کاربردهای این علم میتوان به کنترل کیفیت آماری ،طراحی آزمایشها ،دادهکاوی و پیشبینی
نتایج اشاره کرد.
دانش طراحی آزمایشها ابزاری قدرتمند برای مهندسان و مدیرانی است که میخواهند محصوالت
خود را با کیفیت عالی و کمترین هزینه طراحی و یا تولید کنند .طراحی آزمایشها یکی از قویترین
فنون بهبود کیفیت و افزایش بهرهوری است .در این روش با انجام آزمایشهای هدفمند ،تغییراتی در
فرایند یا سیستم مورد مطالعه اعمال میشود تا تأثیر آنها در ویژگیهای عملکردی یا پاسخ فرایند
بررسی شود .درنهایت ،رفتار فرایند در برابر تغییرات عوامل موثر ،با درنظرگرفتن محدودهای از خطا و
در سطحی از اطمینان ،پیشبینی میشود.
در کتاب حاضر ،از علم آمار همچون روشی هدفمند در طراحی و تحلیل آزمایشها استفاد میشود.
بر این اساس ،کتاب حاضر در دو بخش ارائه شده است :بخش اول به مبحث آمار شامل آمار توصیفی و
آمار تحلیلی اختصاص یافته است .آمار توصیفی به جمعآوری ،دستهبندی ،نمایش دادهها ،تحلیل و
استخراج شاخصهای جامعة آماری میپردازد .آمار تحلیلی علم تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت
است که به جامعة اصلی دسترسی ندارد و با کمک نمونهگیری و اطالعات نمونهها تصمیمگیری میکند.
بخش دوم کتاب به چگونگی طراحی و اجرای یک پروژة آزمایشی-آماری اختصاصیافته است .این
بخش شامل روشهای گوناگون طراحی آزمایشها ،چگونگی و ترتیب انجام دادن آزمایشها ،محاسبات
و تحلیل آماری نتایج ،فرموالسیون و مدل سازی آماری ،تفسیر و مقایسة نتایج با یکدیگر و در انتها
بهینهسازی است .درواقع ،این بخش از کتاب به طراحی آزمایشها با نگرش آماری 1اختصاصیافته است
که سعی میکند با انجام دادن حداقل تعداد آزمایشها به حداکثر نتایج و اطالعات دست یابد و در
شرایط عدم قطعیت ،نتایج استنادپذیر ارائه دهد .با استفاده از روش طراحی آزمایشها میتوان پیش-
بینی کرد که در صورت وجود خطا و اغتشاشهای کنترلناپذیر ،نتایج یک فرایند تا چه حد از
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تکرارپذیری ،دقت 1و صحت 2الزم برخورداراست و میتوان رفتار فرایند را بیان کرد .بهمنظور درک
بیشتر نیاز محقق به علم آمار و طراحی آزمایشها به مثال زیر توجه کنید.
مثال -بررسی و ارائة شرایط مناسب برای انجام دادن یک فرایند
یک پژوهشگر کاتالیزوری جدید تولید کرده است و میخواهد آن را بهعنوان مادة مناسب برای
فرایند تبدیل گاز به محصوالت با ارزش به صنعت ارائه دهد.
اگرچه محقق دقت کافی برای بهحداقلرساندن خطاهای آزمایشها را داشته و تکرارهای الزم را
انجام داده است ،در هر صورت خطاهای تصادفی 3و نظاممند (سیستماتیک) 4به اختالف در پاسخها
منجر میشود .در این حالت با استفاده از روشهای آماری میتوان این محقق را بهسوی رسیدن به
شرایط اتکاپذیر هدایت کرد .در اینجا ،با طرح چند سؤال و ارائة جواب ،در غالب طراحی آزمایش و
تحلیل ،هدف از اجرای روشهای آماری مشخص میشود.
سوال  : 1آیا شاهدی هست که کاتالیزور تولیدشده بتواند خلوص محصوالت حاصل از واکنش را به
حد استاندارد کاهش دهد؟
طراحی آزمایش و تحلیل :جواب این سؤال وقتی بهدست میآید که چند بار کاتالیزور جدید
آزمایش شود و متوسط پاسخ حاصل از این نمونهها (درصد خلوص محصول) با مقدار استاندارد (به
عنوان مبنا) مقایسه شود .این نوع طراحی آزمایش و آنالیز را مقایسة متوسط نمونهها با میانگینی معلوم
گویند.
نتیجه :فرض می شود که از نظر آماری نتیجه شده است که درصد خلوص چشمگیری در محصول
مالحظه میشود ،ولی به مقدار استاندارد مورد نیاز نمیرسد.
پیشنهاد :به این ترتیب به محقق پیشنهاد میشود که کاتالیزوری با کارایی باالتر ساخته شود.
سوال  :2چگونه می توان فهمید کاتالیزور جدید با کاتالیزور قبلی که در صنعت استفاده میشود،
تفاوت معناداری دارد؟
طراحی آزمایش و آنالیز :در این حالت چند آزمایش با کاتالیزور جدید انجام میشود ،متوسط
درصد خلوص محصول اندازهگیری و با متوسط درصد خلوص حاصل از کاتالیزور قبلی مقایسه میشود.
این نوع طراحی آزمایش و آنالیز را مقایسة دو متوسط با یکدیگر گویند.
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نتیجه :فرض میشود که نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد که کارایی این دو کاتالیزور تفاوت
معناداری با یکدیگر ندارد.
پیشنهاد :در این مرحله محقق متوجه میشود که دربارة کاتالیزور با کیفیت باالتر در اشتباه بوده و
اصالحی انجام نشده است .حال محقق تصمیم میگیرد که کاتالیزور خود را با کاتالیزورهای تجارتی
موجود در بازار مقایسه کند .البته کاتالیزور این محقق از کاتالیزورهای تجارتی موجود در بازار ارزانتر
است؛ بنابراین کار را ادامه میدهد.
سوال  :3چگونه میتوان فهمید که کاتالیزور موجود با کاتالیزورهای تجارتی تفاوت معناداری دارد؟
طراحی آزمایش و آنالیز :برای یافتن جواب الزم است مقایسة بیش از دو متوسط انجام شود؛
یعنی برای هر کاتالیزور چند بار آزمایش انجام و متوسط پاسخ در آزمایشهای حاصل از هر کاتالیزور با
یکدیگر مقایسه میشود.
نتیجه :فرض کنید با انجام دادن این آزمایشها محقق درمییابد که کاتالیزور خودش از
کاتالیزورهای تجاری بهتر است ،یعنی اختالف معناداری میان این کاتالیزور و کاتالیزورهای تجاری
وجود دارد .البته این حد از درصد خلوص محصول واکنش از نظر استانداردهای روز دنیا هنوز کافی
نیست و باید برای آن آزمایشهای دیگری انجام شود.
پیشنهاد :پیشنهاد می شود که بررسی اثر عوامل گوناگون برای افزایش کارایی کاتالیزور مورد نظر و
رساندن آن به حد استانداردهای روز انجام شود.
سوال  -4آیا تغییر در متغیرهای عملیاتی فرایند مثل دما ،فشار ،دبی خوراک ،توزیع آن و مقدار
کاتالیزور موجب افزایش کیفیت محصول به سمت شرایط استاندارد میشود؟
طراحی آزمایش و آنالیز :با روش طراحی آزمایشهای آماری اثر همزمان چند متغیر مستقل را
میتوان روی پاسخ فرایند (درصد خلوص محصول) بررسی کرد .با این آزمایشها میتوان روند اثر هر
متغیر و حتی اثرهای متقابل آنها را روی پاسخ تعیین کرد و از این میان متغیرهایی که اثر معناداری
دارند از متغیرهای دیگر تشخیص داد.
نتیجه :در این صورت ،با طراحی آزمایشها و تحلیل نتایج ،متغیرهای عملیاتی مؤثر مشخص و
پیشنهاد می شود .حاصل این کار مدلی آماری است که همزمان اثر همگی عاملها را بر پاسخ تعیین
میکند .با کمک این مدل سعی میشود متغیرهای مؤثر تا حدی تغییر داده شود که درصد خلوص
محصول به مقدار استاندارد برسد.1
_____________________________________________________________
 1شایان ذکر است که این بحث فقط یک مثال است و قطعاً تغییر شرایط عملیاتی تابع مسائل اقتصادی و غیره است که
خود به بررسی و تحلیل نیاز دارد.
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پیشنهاد :حال الزم است اثر عوامل کنترلناپذیر محیطی (اغتشاشها) نیز بر کارایی کاتالیزور
بررسی شود.
سوال  :5آیا متغیرهای محیطی ازجمله دمای محیط ،تغییر ترکیب درصد خوراک ورودی و وجود
برخی ناخالصیها بر کارایی کاتالیزور اثر دارد؟
طراحی آزمایش و آنالیز :طراحی آزمایشها براساس متغیرهای جدید باید برای بررسی اثرهای
معنادار آنها انجام شود.
نتیجه :فرض میشود که عوامل گوناگون بررسی شده ،در کارایی کاتالیزور اثر معناداری نداشته
است .در این شرایط شرکت بررسیکننده به این نتیجه میرسد که تولید این کاتالیزور موجه است و در
نتیجه مرحلهی افزایش مقیاس آغاز میشود.
شایان ذکر است ،طراحی آزمایش و آنالیز نتایج کمک میکند که هم بتوان برای پیشگویی پاسخ
سیستم در مقابل متغیرهای فرایند مدلی ارائه داد و هم بتوان شرایط بهینه را برای متغیرهای مستقل
برای رسیدن به باالترین کارایی کاتالیزور پیشنهاد کرد.
بهینهسازی شرایط عملیاتی از موارد مهمی است که محقق در مرحلة پژوهش و نیز در مرحلة
افزایش مقیاس بدان نیاز دارد تا بتواند با صرف انرژی و هزینة کمتر به بیشترین بازده در طوالنیترین
زمان عملیاتی دست یابد .ازآنجاکه متغیرهای فرایند همزمان بر پاسخ فرایند مؤثرند ،بنابراین با استفاده
از مدلهای آماری استخراجشده میتوان بهینهسازی کرد و محدودهای از متغیرهای فرایند را برای
رسیدن به تابع هدف مناسب پیشنهاد داد.
با توجه به مثال ذکر شده تا حدودی مشخص میشود که برای انجام دادن آزمایشها ،بررسی
تکرارپذیری ،تحلیل ،مقایسة نتایج و تعیین عاملهای موثر و رسیدن به نتایج بهینه ،تا چه حد به
دانستن علم آمار نیاز است.

