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طراحی استوار اقتصادیـ آماری نمودار کنترلی
(مطالعة موردی در صنعت خودرو)
عبدال تار صفایی ،1رضا برادران کاظمزاده *2و محمد اقدسی
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 1استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بابل
 2دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت  91/5/7ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  93/2/20ـ تاریخ تصویب )93/4/22

چکیده
از مشکالت مهم رحهای رویکردهای سنتی راحی اقتصادیـ آماری نمودارهای کنترلی ناکارآمـدی در مواجهـه بـا عـدمقطعیـت اسـت.
عدمقطعیت در پارامترهای مدبهای اقتصادیـ آماری ممکن است بـه عـدم موفقیـت در شناسـایی سـریع تلییـرات در فراینـد و تحمیـل
هزینههای بیشتر به سازمان منجر شود .رح پایش فرایند ماشینکاری در صنعت خودروسازی ضرورت توجه به رویکرد استوار نمودارهای
کنترلی را بیشتر تبیین کرده است .تحقیق حاضر ،راحی نمودارهای کنترلـی را ،بـرای پـایش مشخصـههـای کیفـی فراینـد ،در شـرایو
عدمقطعیت ،در پارامترهای هزینه و فرایند در نظر دارد .رح استوار پیشنهادی تضمین میکند کـه نمـودار کنترلـی هشـدار تلییـرات در
فرایند را ،با وجود عدمقطعیت در پارامترهای مدب ،همواره در زمانی کمتر از مقدار تعیینشده از سوی کاربر اعالم کند .جواب بهینة استوار
بهدستآمده ،عالوه بر اینکه کارایی جواب را در همة تحققهای ممکن از بازة پارامترهای مدب ضمانت میکند ،تسهیلکنندة اجرای عملـی
نمودارهای کنترلی است و از ریق ارتقای کیفیت خروجیهای فرایند سبب کاهش هزینههای سازمان میشود.

واژههای کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی استوار ،راحی اقتصادیـ آماری ،کنترب فرایند آماری.

مقدمه
تلییرپایری جزء الینفک همـة فراینـدهـای تولیـدی و
خدماتی است .تلییرپایری ممکن است از عوامل متعدد
ناشــی شــود .گــاهی تلییــرات نــاویز اســت و موجــب
نارضــایتی مشــتری نمــیشــود .امــا گــاهی تلییــرات
محصوالت نهایی نارضایتی مشتری را به دنباب میآورد.
حاا کامل تلییرات ،در فرایند تولید ،امکانپایر یا بـه
لحا اقتصادی مقرونبهصرفه نیست .ولی تلییرپـایری
فرایندها باید در محدودهای پایرفتنی پـایش و کنتـرب
شود .از این رو ،بنگاه های اقتصادی ناگزیر به راحـی و
تثبیت یک سیستم کنترلی مناسب ،به منظور شناسایی
تلییــرات ییــر قابــل قبــوب و حــاا عوامــل آنهــا در
فراینـــدها ،هســـتند .نمـــودار کنتـــرب مهـــمتـــرین و
قدرتمندترین ابزار کنترب فراینـد آمـاری بـرای کـاهش
پراکندگی و در نتیجه بهبود کیفیت است [.]1
محققان همواره بـه راحـی نمـوداری متناسـب بـا
نویسندة مسسوب:

تلفن و فاکم82883537 :

فرایندهای مختلف از ریق دو رویکرد عمـدة آمـاری و
اقتصادی توجه کـردهانـد .در رویکـرد آمـاری فقـو بـه
مشخصههای آماری فرایند توجه میشـود [ .]2راحـی
اقتصادی نمودارهای کنترب به هزینههای پایش فراینـد
نیز توجـه مـیکنـد .ترکیـب دو رویکـرد فـو راحـی
اقتصادیـ آماری نمودارهای کنترب نامیده می شود کـه
در کنار بررسـی هزینـههـای پـایش فراینـد بـر بهبـود
مشخصههای آماری نیز تمرکز میکنـد .در ایـن زمینـه
تحقیقــات بســیاری صــورت گرفتــه اســت کــه از آنهــا
میتوان به تحقیقات 3ـ  7اشاره کرد.
تحقیق حاضر به راحی نمودارهای کنترلـی بـرای
پایش مشخصههـای کیفـی فراینـد در شـرایو کمبـود
ا العات و عدمقطعیت در پارامترهـای هزینـه و فراینـد
پرداخته اسـت .بنـابراین ـرحهـای اقتصـادیـ آمـاری
نمودار کنترب برای مواجهه با عـدمقطعیـت بـا نمـایش
Email: rkazem@modares.ac.ir
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سناریوهایی از مجموعة پارامترهای نادقیق با استفاده از
رویکرد بهینهسازی استوار پیشنهاد میشود .هنگامی که
1
برای پارامترهای مدب مقادیری متفاوت از مقدار اسمی
آنها عینیت یابد ،ممکن است پاسـخ گـزارششـده ،بـا
توجه به مجموعـة پارامترهـای جدیـد ،عملکـرد خـوبی
نداشــته باشــد .از ایــن رو ،ضــرورت راحــی اســتوار
اقتصادیـ آماری نمودارهای کنترب احساس میشود.
امکانپایرنبودن تخمین دقیق پارامترهای هزینـه و
فراینــد در مــدب هزینــهای ــرح اقتصــادیـ آمــاری و
احتماب وقوع وندین سناریو برای علـت بادلیـل و آثـار
متقابلی که تلییر هر یک از پارامترهـا بـر دیگـری دارد
لزوم توجه به رویکرد استوار رحهای اقتصادیـ آمـاری
نمودارهای کنترلـی را روشـن مـیکنـد .مورتـارینو []8
توصــیه کــرده اســت ،ضــمن بررســی اثــر هــر یــک از
پارامترهای مدب اقتصادی ،هنگامی که عدمقطعیـت در
پارامترهای مدب قابل وشـمپوشـی نیسـت ،از رویکـرد
استوار اقتصادیـ آماری استفاده شود.
ویکررر رر و ق ررا ر آ ررا رر نبررا
ررر را
نحر ف ر
یان ناش
ح قل ا
ت .پينيرا ي و و سرا [ ]9رر و ههر را
پای
عا اگوچ L27
ع مقطعيت فا ه آ ی ا
پيشرررنها ر نررر  .لينررر ن و چررروو [ ،]10رررر
و ا ن و ا ن ر  ،رنا یو ا گسسر
نظر گرر ن  .نظر ین ح ران ،نگرا
رر ین
 ،ن و ن ر نبای
يش ر یک نا یو وهو
نا یوی خرا رر حر شرو  .رر حر ن رو
ر
رنا یوی خرا  ،ران ر رنا یو
ن ر رر
یگر ح ق شو  ،کن ت صرف زینرة رات ر
ر ير
و ر [ ]11آ را ه
نجر شو  .و
یاض و ون نا یو ا خ ف ت ر و هه را
چن نا یو ح و پيشنها ر نر  .آن را []12
یسرک عر م رر
یگر ح قل را
حي
پا ر ا و قعر پر خ نر  .وش پيشرنها یشران
ررا یر
رر نرر و ررر
ينرري
یسررک رررر
و ت .ین ویکر  ،آنجرا ر
پا ر ا و قع
یسرک
ر ر را زی
ج وعة پا ر ای
نجررر ر شررون شنا ررای ر نر و پررا آن ر
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نا رب را آن ج وعر
ق را
ح قل ا
ج وعة
پا ر ا پر  ،صحيح نيست .یر ،
ن رلر  ،رنا یو ا
هو ب ا خ ف رر ن رو
کن ت ر نزلرة رنا یو نجرر ر
ه گان
یسک گز ش شون  .هست وهو ین نا یو
ا زی
ان ا ر يبات خ ف هو ب ا اش و هو
ای
یسک ر شرو ن خراب
ا زی
نجر يني
شو .
از اشــکاالتی کــه در تحقیقــات پیشــین در زمین ـة
بهینهسازی استوار اقتصادیـ آماری نمودارهای کنترلـی
وجــود دارد انعطــااپــایرنبودن آنهاســت .در رویکــرد
استوار ،بـرخالا رویکـرد سـنتی ،ـرح بهینـة نمـودار
کنترب برای مقابله با بدترین سناریوی ممکن پیشـنهاد
2
میشود .این موضوع میتواند به جوابی محافظـهکارانـه
منجر شود که هزینة بیشتری لب میکند.
در این تحقیق ،برای اجتناب از محافظهکاری زیـاد،
از رویکرد پیشنهادی برتسیماس و سـیم [ ]13اسـتفاده
شــد .مفهــوم بودجــة عــدمقطعیــت ،3کــه ســطحی از
انعطااپـایری را در انتخـاب موازنـة 4بـین اسـتواری و
عملکرد 5به راح ارائه میکند ،در پژوهشهـای متعـدد
در مجموعههای عدمقطعیت متفاوت استفاده شده است
[ .]14این مفهوم ترجیحهای تصمیمگیرنده را در زمینة
ریسک با انتخاب مجموعة عدمقطعیت برای دادههای در
دســترس در نظــر مــیگیــرد و بــرای ســاخت مجموعـة
عدمقطعیت از دادههای عینیـتیافتـة تـاریخی خطـوط
راهنمایی ارائه میکند.
بنابراین ،ابتدا ضرورت پایش اسـتوار فراینـد تبیـین و
مدب استوار اقتصـادیـ آمـاری بـا هـدا حـداقلسـازی
هزینههای مرتبو با پایش فرایند توسعه داده شد .سنم،
مدب همتای استوار اقتصادیـ آمـاری بـرای رویکردهـای
استوار معرفی شـد .در بخـش وهـارم ،روش حـل مـدب
همتای استوار توسعه داده شـد .در ادامـه ،بـرای کـاهش
عملیات محاسباتی ،فضای عدمقطعیت کـاهش داده شـد.
بخش ششم تحلیل عددی نتایج مدب استوار را از ریـق
بررســی نمونــة مــوردی در صــنعت خودروســازی نشــان
میدهد .در پایان نتیجهگیری تحقیق ارائه میشود.
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راحی استوار اقتصادیـ آماری نمودار کنترلی ...

ض و ت پ ش استوا ف ا ند
پیشرفت صنعتی کشورها در بخشهای مختلف ،از جمله
در صنعت خودروسـازی ،بسـیار وشـمگیر و بـه لحـا
رقابتی مهم است .برای رسیدن به سـیری صـعودی ،در
وشماندازی مشخص ،بهینهسازی به منظور دستیابی به
بـاالترین رانـدمان بـا کمتـرین درصـد خطـا و ضـایعات
ضروری است .همچنین ،در همة مراحل تولید و مونتـاژ،
از جمله ماشینکـاری و ریختـهگـری ،بهبـود کیفیـت و
افزایش بهـرهوری سـرلوحة کـار تولیدکننـدگان اسـت.
تضمین ایمنی و سالمت جهت رفاه مشتریان در صـنعت
خودروسـازی بسـیار ضـروری اسـت .کیفیـت قطعـات
سیستم تعلیق خودرو بر ایمنـی سرنشـینان خـودرو بـه
صورت مستقیم تأثیر میگاارد .در این تحقیـق ،پـایش
یکی از مشخصههای کلیدی در فرایند تولید قطعة توپی
پژو  206با استفاده از رح اسـتوار اقتصـادیــ آمـاری
نمودار کنترلی  Xبررسی شد.
این محصوب از پـردازش قطعـة خـام از نـوع فـوالد
فوراکاریشده پم از ی نه مرحله ماشینکاری تولیـد
میشود .مشخصههای مهندسی این محصوب با ابزارآالت
دقیق و با روند کیفی دقیقی کنترب میشود .کنترب این
محصوب در کارخانه در سه مرحله صورت میگیرد .پم
از تولیــد ،نماینــدة مشــتری آن را بازرســی مــیکنــد.
مشخصة کیفی انتخابی قطر بلبرینگ  37/017میلیمتر
حاصــل از ماشــینکــاری مرحل ـة پــنجم اســت .اپراتــور
مشخصــههــای مهندســی قطعــه را در مرحلـة تولیــدی
بازرسی میکنـد .در هـر سـاعت اپراتـور پـنج قطعـه را
نمونهگیری و در فرمهای مربو ه ثبت میکنـد .ضـریب
کنترلی سه انحراا معیار در رح پـایش موجـود بـرای
این مشخصة کیفی استفاده میشود.
جدول  .1مق د معی ه

آم

ط ح پ ش ف ا ند

موجود ( 370/40 = ATS0ساعت)
( ATS1ساعت)


1

1/57

1/5

1/08

2

1

2/5

1

3

4/50

s

از آنجا که انحراا بادلیل در فرایند ممکن است بـه
میزان شیفت از میانگین (  )  sبه  1تا  3انحراا معیـار
منجر شود ،برای تبیین ضرورت توجه بـه ـرح اسـتوار
اقتصـادیـ آمـاری ،معیارهـای آمــاری متنـاظر بـا پــنج
سناریوی شیفت از میانگین ،در جدوب  ،1ارائه شـد .بـر
اساس جدوب  ،1متوسو زمان هشدار اشتباهی ()ATS0
برابر  370/40ساعت است و از آنجـا کـه معیـار آمـاری
متوسو زمان هشدار خارا از کنترب ( )ATS1در تناسب
با اندازة شیفت از میانگین است ،بین  1تـا  4/5سـاعت
میتواند باشد.
با اجرای این رح ،تضمینی وجود ندارد که نمـودار
کنترلی حالت خارا از کنترب را در زمان مناسب هشدار
دهد .بنابراین ،متوسـو زمـان هشـدار نمـودار در ـرح
پیشنهادی باید بهازای همة حالت هـای ممکـن ،از بـازه
بــرآورد ش ـود .در ادامــه ،پــایش فراینــد بــا اســتفاده از
خروجیهای مـدب اسـتوار پیشـنهاد مـی شـود کـه بـه
کاربران ا مینان میدهد هشدار خـارا از کنتـرب را در
زمــان کمتــر از  ، ATSmaxبــا وجــود عــدمقطعیــت در
پارامترهــای مــدب ،دریافــت کننــد .در ــرح اســتوار
پیشــنهادی ATSmax ،معــادب یــک ســاعت ( 60دقیقــه)
است.

مدل پیشنه د پ ش ف ا ند
در راحی استوار ،فرض بر این است که پارامترهای دارای
عدمقطعیت به مجموعهای محـدود 6تعلـق دارنـد و بـرای
سایر پارامترها مقادیر اسـمی (تخمـین نقطـهای) متصـور
است .از مجموعة عدمقطعیت سناریوهایی ممکـن ، s  S
که نشاندهندة مقادیر محتمل بـرای عینیـت پارامترهـای
مدب است ،ایجاد میشود .هر سناریوی  sبه دو مجموعـة
پارامترهــای هزینــه }  C s  {C0s , C1s , a1s , a2s , a3s , a4sو فراینــد
}   s  {s , s , E s ,T0s ,T1s ,T2s ,  1 ,  2قابــل تفکیــک اســت.
مدب پیشنهادی مسسله در ادامه میآید.

توسعة مدل

ضظ

برای پایش میانگین یک مشخصة کیفی در یک نمـودار
کنترلی  Xسه پارامتر اساسی باید انتخاب شود؛ انـدازة
نمونه ) ،(nفاصلة زمانی نمونهگیری ) ،(hضـریب حـدود
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کنترب ) .(kپارامترهای مدب تحت سناریوی  sبه شرح
ایل است:
 C0sهزینة تولیـد محصـوب معیـوب در شـرایطی کـه
فرایند تحت کنترب است؛
 C1sهزینة تولیـد محصـوب معیـوب در شـرایطی کـه
فرایند خارا از کنترب است؛
 a1sهزینة ثابت نمونهگیری؛
 a2sهزینة متلیر هر واحد نمونهگیری؛
 a3sهزینة یافتن یک انحراا بادلیل؛
 a4sهزینة هر بار هشدار اشتباهی؛
  sنرخ شکست فرایند؛
s

میزان شیفت از میانگین فرایند؛

Es

مدت زمان اخا واحد نمونه و تفسیر نتایج؛

 T0sمتوسو زمان جستوجو برای هشدار اشتباهی؛
 T1sمتوسو زمان جست وجو برای شناسـایی انحـراا
بادلیل؛
 T2sمتوسو زمان مورد نیاز جهت اصالح فرایند؛
  1برابر  1اگر فرایند در وب جستوجو ادامه داشـته
باشد و برابر  0اگر فرایند در ـوب جسـتوجـو
متوقف شود؛
  2برابر  1اگر فرایند در وب تعمیر ادامه داشته باشد
و برابر  0اگر فرایند در وب تعمیر متوقف شود.
هزینة انتظاری پایش فرایند در هر ساعت از تقسیم
هزینة هر سیکل کیفی بـر مـدت زمـان انتظـاری یـک
سیکل کیفی حاصل مـیشـود .زمـان انتظـاری سـیکل
کیفی برای سناریوی  sاز یک حالت تحت کنترب و بـه
دنباب آن یک حالت خارا از کنترب تشـکیل مـیشـود.
زمان انتظاری سیکل کیفی برای سناریوی  sبه صورت
رابطة  1قابل بیان است .در رابطة  Φ(.) ،1تـابع توزیـع

E (T , s)  1 /  s  2( LX )(1   1)T0s /  s h 

() 1

]) h / [1  ( LX   s n )  ( LX   s n
 s h 2 / 12  h / 2  nE s  T1s  T2s
]) E (C , s )  C0s /  s  C1s {h / [1  ( LX   s n )  (  LX   s n

()2

]) s h 2 / 12  h / 2  nE s   1T1s   2T2s }  [(a1s  a2s n
]) {1 /  s  h / [1  ( LX   s n )  ( LX   s n
 s h 2 / 12  h / 2  nE s   1T1s   2T2s }  a3s
2a4s  ( LX ) /  s h

() 3

)E ( x, s)  E(C, s)  E (T , s

در این تحقیـق ،جـواب مسـسلة راحـی اقتصـادی
نمودار کنترلی از ریق بهینهسازی همتـای اسـتوار آن
حاصل میشود.

همت

استوا مسئلة ط احظ اقتص د ا آم

عدمقطعیت بدین معنی است که پارامترهـای مـدب در
زمــان تعیــین جــوابهــا دقیقـاً مشــخص نیســت؛ ولــی
مجموعة عدمقطعیت (نمایش بازهای) از مقادیر محتمل
پارامترهــا قابــل تعیــین اســت .در ایــن دســت مســائل
بهینهسازی ،تصمیمگیرنده تا هنگـامی کـه پارامترهـای
واقعی در مجموعة عدمقطعیت هستند مسـسوب نتیجـة
تصمیمهای خود است .برای درنظرگرفتن عـدمقطعیـت
در مدب ریاضی ،بن تاب و همکاران [ ]14مدلی عمومی
برای بهینهسازی استوار ارائه کردند .مدب همتای استوار
مسسلة راحی اقتصادی ـ آماری نمودارهای کنترلی بـه
صورت رابطة  4قابل ارائه است .برای اجتناب از افـزایش
تعــداد محــدودیتهــا و هــمســوکردن تــابع هــدا بــا
محدودیتها ،این مسسله به صورت مجموعة گسسـتهای
از سناریوها مدب شده است.
()4
) min max E ( x, s
xX xX , sS

Subject to

تجمعی نرماب استاندارد است .هزینة هر سـیکل کیفـی

s  S

nE s  h

s  S

تحت سناریوی  sبه صـورت رابطـة  2بیـان مـیشـود.

ATS 0s  ATS min

s  S

ATS1s  ATS max

مقدار هزینة هر سیستم کیفی تحت سناریوی  sدر هر
ساعت ، E ( x, s) ،بق رابطة  3حاصل میشود .این تابع
هزینه به تابع هزینة لورنم و وانم مشهور است [.]15

hmin  h  hmax
Lmin  LX  Lmax
nmin  n  nmax


n Z

محدودیتهای درنظرگرفتهشـده در مـدب در ادامـه
7
میآید .گفتنی است این محدودیتها به صورت سخت
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هستند و کووـکتـرین تخطـی از ایـن محـدودیتهـا،
مادامی که پارامترها در مجموعـة عـدمقطعیـت باشـند،
پایرفته نیست .محدودیت  nE s  hا مینان میدهد که
جوابهای رح اقتصادی قابل قبوب و عملی باشند .این
محدودیت جوابهایی را که زمان نمونهگیری آن از بازة
نمونهگیری ) (hفراتر روند در نظر نمیگیرد .محـدودیت
 ATS s  ATSminزمــان منطقــی و قابــل قبــولی بــرای
0

هشدارهای اشتباهی حفظ خواهد کـرد .تضـمین اعـالم
هشدار خارا از کنترب در محدودة زمانی مورد نظـر بـا
محــــدودیت  ATS1s  ATSmaxصــــورت مــــیپــــایرد.
محدودیتهایی روی متلیرهای تصمیم مسـسله ممکـن
است با توجه به نوع فرایند و ترجیح کاربران مورد نیـاز
باشد.
بــرای اجتنــاب از محافظــهکــاری زیــاد در مســسلة
بهینهسازی استوار ،از رویکردی که برتسـیماس و سـیم
[ ]13ارائــه کردنــد اســتفاده شــد .مفهــوم بودجــة
عدمقطعیت ،که سطحی از انعطااپایری را در انتخـاب
موازنة بین استواری و عملکرد به راح ارائه میکند ،در
پــژوهشهــای متعــدد در مجموعــههــای عــدمقطعیــت
متفاوت استفاده شده اسـت [ .]16ایـن مفهـوم تـرجیح
تصمیمگیرنده را در زمینة ریسک ،با انتخـاب مجموعـة
عدمقطعیت برای دادههای در دسترس ،در نظر میگیرد
و خطوط راهنمایی برای ساخت مجموعة عدمقطعیت از
دادههای عینیتیافتة تاریخی ارائه میکند.
پــارامتر  ، متعلــق بــه بــازة بســته ] ،[0,mبودج ـة
عدمقطعیت نامیده میشود .بـرای اجـرای ایـن رویکـرد
باید برای بودجة عدمقطعیت مقـداری تعیـین شـود .در
این تحقیق ،بودجة عدمقطعیت به صورت عـدد صـحیح
در نظــر گرفتــه شــد .تعبیــر آن نیــز بیشــترین تعــداد
پارامترهای دارای عدمقطعیـت اسـت کـه مـیتواننـد از
مقدار اسمی خودشان انحراا داشته باشند .تعداد آنها
نیز از مقدار  نمیتواند بیشتر باشد .اگر    0باشـد،
پارامترها مقدار اسمی پیشبینیشدة خود را میگیرند و
هی حفاظتی در برابر عدمقطعیـت در مسـسله در نظـر
گرفته نمیشود .در مقابل ،اگر    mدر نظر گرفتـه
شود ،مسسله به ور کامل در برابر عدمقطعیت محافظت
میشود و نتـایج آن کـامالً محافظـهکارانـه اسـت .اگـر

)   (0, mباشد ،تصمیمگیرنده بین عملکـرد و درجـة
محافظهکاری جوابها موازنه برقرار میکند.
ایلب مدبهای توسعهدادهشده به مدبهـای خطـی
برای پارامترهـای دارای عـدمقطعیـت پرداختـهانـد .در
حالتهـای خـاد ییـر خطـی ،همچـون برنامـهریـزی
کوادراتیک ،نیز تحقیقات انـدکی صـورت گرفتـه اسـت
[ .]16با توجه به اینکه مسسلة راحی اقتصادیـ آماری
نمودارهای کنترلی از مسائل بهینـهسـازی ییـر خطـی
است ،رویکرد اشارهشـده در زمینـة اسـتفاده از مفهـوم
بودجة عدمقطعیت به صورت مستقیم قابل بهکـارگیری
نیست .از این رو ،بر پایة مفـاهیم بهینـهسـازی اسـتوار
انطبا پایر ،8به منظور درنظرگیری بودجة عدمقطعیت،
الگوریتم فراابتکاری برای حـل ایـن مسـسله ارائـه شـده
است.

وش حل مدل همت

استوا

برای حـل مسـسلة همتـای اسـتوار راحـی اقتصـادیـ
آماری ،مطابق رابطة  ،4از الگوریتم توسعهدادهشده ،کـه
بر پایة الگوریتم ژنتیک ( 9)GAاست ،استفاده مـیشـود.
الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل مختلف بهینـهسـازی
مهندســی اســتفاده شــده اســت [ .]19-17نیــاکی و
همکاران [ ]20و برزینپور و همکـاران [ ]21روشهـای
حل پیشنهادی را بـرای حـل مـدب اقتصـادی ـ آمـاری
نمودارهای کنترلـی مقایسـه کردنـد .نتیجـة تحقیقـات
برتری  GAرا بر سایر الگوریتمها نشان داد .بنـابراین ،در
مقالة حاضر الگوریتم ژنتیک به کار گرفته شد .الگوریتم
 1گامهای الگوریتم حل مسسله را توصیف میکند.
الگوریتم  .1الگوریتم حل مدب استوار پیشنهادی
 .1ورودیها
 .iبازة تخمینی برای هر یک از متلیرهای تصـمیم
را مشخص کنید.
 .iiمقادیر  ATSminو  ATSmaxو محدودیتهای مورد
نظر را تعیین کنید.
 .iiiپارامترهــای دارای عــدمقطعیــت را تعیــین و
محدودة هر یک از آنها را مشخص کنید.
 .ivاندازة مجموعة عدمقطعیت و تعـداد پارامترهـای
دارای عدمقطعیت ) (mرا مشخص کنید.
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 .vمقدار بودجة عدمقطعیت را اعالم کنید.
 .viمقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک :اندازه
جمعیت ،10کسر ترکیب ،11تعداد جمعیت
نخبه ،12تعداد تکرار الگوریتم 13را مشخص کنید.
 .viiمقدار  Scرا به عنوان شاخص تعداد سناریوهای
تصادفی وارد کنید.
 .2مقداردهی اولیه به الگوریتم
 .iتعداد  Sسناریو تولید کنید (بر اساس رویة
شمارة 1تولید سناریو)
 .iiجمعیت اولیة جوابها را به صورت تصادفی
تولید کنید.
14
 .3تا هنگامی که به حداکثر تعداد تکرارهای
15
الگوریتم نرسیدی برای هر جواب )x  ( LX , n, h
16

انجام بده.
برای هر سناریو  s  1..Sانجام بده.
مقدار تابع هدا را بر اسـاس رویـة شـمارة  2ارزیـابی

پا
صو
ع
خو
.2

جواب متناظر با

)max E ( x, s

xX , sS

.3

عملگرهای ژنتیک را اعماب کن.
جمعیــت فعلــی را بــا جمعیــت تولیدشــدة جدیــد
تعویض کن.
تعداد تکرارهای الگوریتم را یکی افزایش بده.
 .4پایان حلقة شمارة 3
 .5از ریق روشهای جسـت وجـوی محلـی بهتـرین
پاسخ را بیاب.
 .6خروجی :مجموعـة جـواب را از بـین جـوابهـای
نهایی واپ کن.
در خالب الگـوریتم  ،1رویـة شـمارة  1بـرای تولیـد
سناریوهایی از پارامترهـای دارای عـدمقطعیـت و رویـة
شمارة  2برای ارزیابی تابع هدا و محـدودیتهـا بـرای
هر یک از سناریوها پیشنهاد شده است.
رویة شمارة  .1تولید سناریو
.1

عرر

 m
Sc 


ررنا یو وليرر

ررن.

ینجررا

ل نا یو ا
قر

 ا

رر

ح ل

 m
 m
S  Sc   2   

 


ه.

و ة شم ة .2
.1
.2

.4

پایان حلقه

عر

ینجررا

ع مقطعيت
پا ر ا
گيرن و ع ) (m  ا
ن های ا خو
خو خو ن گررت.
پا ر ا

پایان حلقه
را بیاب.

m
2  


ررنا یو ولير

ررن.
ع

.3

کن.

ع مقطعيت عر  را ر
را
ر گيرنر و
را خرو ر
ت ار
خرو
) (m  ا پا ر ا
ن گررت.

را

ر ف )E ( x, s

رر

هرو ب  xو

نا یو  sیا ن.
هش ه ر
وه و ن ح و یت ا
وه نبو  ،پا ر را
گر 17هو
 100ضرب ن.
ر ور
پایان

ن.
زینرة

انتخــاب ترکیــب بهینـة پارامترهــای  GAدر ایلــب
موارد از ریق سعی و خطا انجام میشود ،که به دلیـل
تعدد حالتهای ممکن دشوار است .برای تعیین مقـادیر
18
بهینة وهار پارامتر  GAاز آرایة متعامـد تـاگووی L9
بهره گرفته شد .نرخ جهش 19در این مسسله بـه صـورت
ترکیب خطی از سـایر پارامترهـا در نظـر گرفتـه شـده
اســـت .اســـتفاده از ایـــن روش را در تعیـــین بهینـ ـة
پارامترهــای  GAمحقق ـان بســیاری در حــوزة راحــی
اقتصادیـ آماری نمودارهای کنترلـی توصـیه کـردهانـد
[ .]25-22آرایة متعامد  L9نه ترکیـب از پارامترهـا را در
سه سطح مختلف برای هر یک در نظر میگیرد .سطوح
پارامترها در جدوب  2میآید.
جدول  .2سطوح ه ک از پ امت ه د ط ح متع مد
پارامتر

سطح 1

سطح 2

سطح 3

اندازة جمعیت PS

50

100

150

کسر ترکیب CF

0/05

0/40

0/75

تعداد جمعیت نخبه NE

2

4

6

تعداد تکرار NG

50

100

150
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این الگوریتم برای هر یک از سطوح سـه بـار تکـرار
شده است .پم از اخا نتایج حاصـل از  27بـار اجـرای
الگوریتم ،نرخ سیگناب نسبت به نویز SN 20برای ارزیابی
نتایج آزمایشهای انجامشده از ریق رابطة  5محاسـبه
و در جدوب  3خالصه شد .از آنجا که تابع هدا مسـسله
از نوع حداقلسازی است ،هر وه شاخص  SNبـزرگتـر
باشد بهتر است [.]26
1 r

SN  -10 log  Y i 2 
 r i 1


() 5

جدول  .3ط ح متع مد  L9ب ا پ امت ه

GA

پارامتر

PS

CF

NE

NG

SN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

50
50
50
100
100
100
150
150
150

0/05
0/40
0/75
0/05
0/40
0/75
0/05
0/40
0/75

2
4
6

50
100
150
50
100
150
50
100
150

-95/1301
-95/1297
-95/1309
-95/1293
-95/1309
-95/1299
-95/1284
-95/1295
-95/1294

2
4
6
2
4
6

مجموع نرخ  SNبـرای سـطوح پارامترهـای  GAدر
جدوب  4می آید .بر اساس بیشترین مقدار شـاخص SN
در هر سطح ،ترکیب بهینه از سطوح پارامتر بـه صـورت
اندازة جمعیـت برابـر  ،150کسـر ترکیـب برابـر ،0/05
تعــداد جمعیــت نخبــه برابــر  ،4و تعــداد  100تکــرار
الگوریتم به دست آمد.
برای ا مینان از کفایت سـطوح اولیـة تعیـینشـده
برای پارامترها ،اثر سایر ترکیبات بر جوابهای  GAنیـز
بررسی شد؛ مثالً  CF > 0/05و  PS < 150نیز آزمایش
شد .ترکیب بهینة بهدستآمده از آرایههای متعامـد L9
بهترین نتیجه را بین آزمایشهای بررسیشده داشت.
جدول  .4مجموع ن خ  SNب ا سطوح پ امت ه

GA

حتی هنگامی که پارامترهای عـدمقطعیـت بـه صـورت
گسترده توزیع شده باشند تضمین میکند .جواب بهینة
مدب همتای استوار جواب بهینة اسـتوار بـرای راحـی
اقتصـــادیـ آمـــاری نمودارهـــای کنترلـــی در حالـــت
عدمقطعیت نامیده میشود.

ک هش فض

در بررسی انجامشده در دادههای مورد آزمایش ،در همة
مجموعة پارامترها مشاهده شد سناریویی که منجـر بـه
) max E ( x, sمیشـود از مقـادیر انتهـایی 21در بـازة
x X , sS

پارامترهـای هزینــهای شــکل گرفتـه اســت .بــق ایــن
نتیجه ،گزارهای 22در ارتباط بـا ) max E ( x, sبـرای
x X , sS

مجموعة پارامترهای دادهشده بیان و اثبات شد.

اف از مجموعة عدمقطعی
مجموعة سـناریوها را بـه صـورت } ' S  {  در نظـر
بگیرید .مجموعة سناریوهای  بـدین صـورت اسـت کـه
همة پارامترهای هزینهای یکی از مقادیر انتهایی بازة خـود
را گرفتــه ،ولــی پارامترهــای فراینــد مــیتواننــد مقــادیری
تصادفی در بازة تعریف شده خود بگیرنـد .ایـن مجموعـه،
خــود ،بــه دو مجموعــه تقســیم مــیشــود :مجموعــة 
سناریوهای با پارامترهای هزینهای با مقدار حد باالی بـازة
خــود } C  {C 0 , C1, a1, a2 , a3 , a4و پارامترهــای فراینــد
}   s  {s ,  s , E s , T0s , T1s , T2s ,  1 ,  2و مجموعــــة  \ 
سناریوهای با پارامترهای هزینهای که یکی از مقـادیر حـد
باال یا پایین بازة خود را اخا میکنند .همچنین ،مجموعـة
' مشــتمل بــر ســناریوهایی اســت کــه همــة ضــرایب
میتوانند هر مقداری بین مقادیر انتهـایی بـازة خـود اخـا
کنند .پارامترهـای فراینـد در هـر دو مجموعـة  و '
میتوانند مقادیر تصادفی در بازة خود اخا کنند.

پارامتر

PS

CF

NE

NG

ازا ه

سطح 1

285/390

* 285/3878

285/3895

285/3904

مسسلة

سطح 2

285/390

285/3901

* 285/3884

* 285/3880

سطح 3

*285/387

285/3902

285/3901

285/3896

* بيشترين مقدار نرخ  SNبراي هر پارامتر

رویکرد بهینهسازی استوار موجهبـودن جـوابهـا را

عدمقطعی

)min max E ( x, s
sS

}) 'E ( x, s

مسسلة

max

}) s '{ '(  \ 

}) 'E ( x, s

min{max E ( x, s),
s

max

}) s '{ '(  \ 

})min{max E ( x, s
s

xX

را میتوان بـه صـورت مسـسلة

xX

x X

بازنویســی کــرد.

min{max E ( x, s),
s

xX

معادب

است .برای اثبات این گـزاره کـافی
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است اثبات کنیم هزینة متناظر با سناریوی  s  بـرای
یــک بــردار جــوابدادهشــدة  x  Xبیشــتر از هزین ـة
ســـناریوی }) ' s'{'( \ اســـت .بـــه تعبیـــری
) E ( x, s' )  E ( x, sاست.
s

}) s '{ '(  \ 

اثب ت

و با وقوع انحرافات بادلیل ،ممکـن اسـت تلییـر کننـد.
بنــابراین ،هزینــههــای فراینــد ماشــینکــاری و ســایر
مؤلفههای سیسـتم کیفیـت بـه صـورت مجموعـهای از
مقادیر محتمـل پارامترهـا بـرآورد شـده اسـت .بـرآورد
پارامترهای مدب برای حل مدب استوار اقتصادیـ آماری
در جدوب  5میآید.

بــرای یــک بــردار جــوابدادهشــده  x  Xبــهازای هــر

جدول  .5ب آو د پ امت ه

سناریوی '  sسناریوی  sاز مجموعة
که بر هزینة انتظاری سناریوی '  sویـره اسـت .تـابع
هزینـة انتظــاری سیســتم کیفــی ) ' E ( x, sمتنــاظر بــا


میتوان یافـت
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سناریوی '  sبـه صـورت ترکیـب خطـی از پارامترهـای
هزینه قابل بازنویسی است .مثالً ضریب پـارامتر هزینـة
تولیــد محصــوب معیــوب ،در شــرایو تحــت کنتــرب و
) 'f1 ( x, p s ' )  (1/ s )  E(T , s

رابطــة ) ' f1 ( x, p sتــابعی از بــردار جــوابدادهشــدة
 x  Xو پارامترهــای فراینــد تحــت ســناریوی '، p s ' ، s
است و شامل هی یک از پارامترهـای هزینـهای نیسـت.
بنابراین ،رابطة بـین ) E ( x, sو ) ' E ( x, sبـه صـورت
رابطة  7قابل ارائه است.
() 7

C0s ' f1 ( x, p s ' )  C1s ' f 2 ( x, p s ' )  a1s ' f3 ( x, p s ' )  a2s ' f 4 ( x, p s ' ) 
p )  C 0 f1 ( x, p )  C1 f 2 ( x, p ) 
's

s

)  a4s ' f 6 ( x,

's

p

a3s ' f5 ( x,

) a1 f3 ( x, p s )  a2 f 4 ( x, p s )  a3 f5 ( x, p s )  a4 f 6 ( x, p s

بـــدین ترتیـــب نشـــان داده شـــد کـــه مســـسلة
}) ' min{max E( x, s), max E ( x, sمعادب با مسسلة
}) s '{ '(  \ 

})min{max E ( x, s
s

x X

T1s

 1تا  3ساعت

T2s

 0/083تا  0/5ساعت

s

 1تا  3انحراا استاندارد
1

2

1

s

 0/0133تا 0/01

Pr

70

C0s

 11550تا  15750ریاب بر ساعت

s
1
s
1
s
2

 26250تا  36750ریاب بر ساعت

C
a
a

 750تا  1000ریاب

a3s

 150000تا  1000000ریاب

a4s

 100000تا  200000ریاب

 4000تا  6000ریاب

}) s '{ ' (  \ 

s

s

Es
T0s

 0/0083تا  0/0167ساعت
 0/0083تا  0/0167ساعت

1

سناریوی '  ، C0s ' ، sبه صورت رابطة  6بیان میشود.
()6

مدل

s

یعنی مسسلة

x X

)min max E ( x, s
sS

xX

برای

سناریوی بدترین مقدار پارامترهـای هزینـهای در مـدب
اقتصادیـ آماری نمودارهای کنترلی است.

تحلیل عدد
تخمــین نقطــهای دقیــق تعــدادی از پارامترهــای مــدب
نیازمند ا العات حسابداری صنعتی و محاسبات قیمـت
تمامشدة مؤلفههای سیستم کیفی است .عـالوه بـر آن،
مقادیر عینیتیافته برای پارامترهای مدب ،در گار زمان

در بخش پیشین نشان داده شد که حل مدب استوار
اقتصــادیـ آمــاری ) min max E ( x, sمعــادب بــا حــل
sS

مسسلة

)min max E ( x, s
sS

xX

xX

برای سـناریو بـدترین حالـت

برای پارامترهای هزینهای است .بنابراین در ادامـة حـل
مسسلة مدب استوار اقتصـادی ـ آمـاری ،بـرای مشخصـة
کیفی مورد پایش ،حد باالی بازة تخمینزدهشـده بـرای
پارامترهای هزینهای در نظر گرفتـه خواهـد شـد .بـرای
شـــش پـــارامتر فراینـــد نیـــز ســـناریوهایی از بـــازة
تخمــینزدهشــده تولیــد شــده اســت .بنــابراین ،فضــای
مجموعة عدمقطعیت به شش پارامتر فرایند کاهش داده
شد .همچنین ،محدودیتهایی روی متلیرهای تصـمیم
مسسله ،با توجه به نوع فرایند و ترجیحات کاربر ،لحـا
شــد .محــدودیت انــدازة نمونــه  2  n  20و بــازة
نمونهگیری  0.1  h  8برای اخا نمونه در هر شـیفت
کاری لحا شد .فواصل زمانی کمتـر از  0/1سـاعت در
عمل ممکن است قابل اجرا نباشد .محدودیت 1  L X  4
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راحی استوار اقتصادیـ آماری نمودار کنترلی ...

برای ضریب نمودار کنترلی در نظر گرفتـه شـده اسـت.
برای امکان اجرای جوابهای بهینـة اسـتوار در مقـا ع
زمانی گسسته و اجتناب از رُندکردن جواب ،جوابهایی
برای بازة نمونهگیری ارزیابی میشوند کـه ضـریبی از 5
دقیقه باشند .حـداقل متوسـو زمـان اعـالم هشـدار در
شرایو تحت کنترب  500ساعت بوده است.

حل مسئلة همت

استوا

حل سئ ة و ق ا ر آ ا ر پرای رر ینر
طا ق وش حرل پيشنها شر ه رریرق
اشين ا
و آن حاصل خو ش  .رر
ا
هين ا
هو ب رر ر و )  (LX , n , hرت .هرو ب را رر
اس ا یر و هة ع مقطعيت خ رف هر و 6
شو .
خ ص
جدول  .6جواب بهینة استوا ب ا پ ش ف ا ند م شینک
هزینه (ریاب)

h

n

LX



40774/6

55

6

3/52

0

57065/7

50

17

3/16

1

57218/5

50

17

3/16

2

57308/8

50

17

3/16

3

57709/9

45

15

3/20

4

57715/5

45

15

3/20

5

57715/5

45

15

3/20

6

در جـــدوب  6بـــهازای مقـــادیر مختلـــف بودجـ ـة
عدمقطعیت مشاهده میشود که جواب بهینة استوار بـه
دو دسته تقسیم شده است .برای مقادیر عدمقطعیت 
از  1تا  3بردار جواب  3/16 ،17 ،50و مقـادیر  از 4
تا  6بردار جواب  3/20 ،15 ،45به دسـت آمـده اسـت.
این مطلب با رویکردی کـه برتسـیماس و تیـهلـه []27
برای تعیین بهترین مقدار  پیشنهاد کردهاند مطابقت
دارد .ایشان در تحقیق خود اشاره میکنند کـه بهتـرین
مقدار برای    0,1,..., mهمیشه در تناسب با m
است .در مورد بررسیشده در این تحقیـق نیـز انتخـاب
بودجة عدمقطعیت به اندازة    4بـرای بهینـهسـازی
مسسلة راحـی اسـتوار اقتصـادی نمـودار کنترلـی X
کفایت میکند.

تحلیل نت ج
ارزیابی جوابهای بهدستآمـده فقـو بـا درنظرگـرفتن
هزینة متناظر با رحهای مختلـف از دیـدگاه راحـان
نمودار کنترلی کفایت نمیکند .معیارهای آماری متناظر
با هر رح نیز باید به منزلة محک ارزیابی کنـار هزینـة
رحها لحـا شـوند .بنـابراین ،معیـار آمـاری  ATS1و
هزینة هر یک از رحها با استفاده از شبیهسازی مونـت
کارلو و تولید  10000سناریو از مجموعة عـدمقطعیـت
دادهشدة مسسله محاسبه شد .مقـدار هزینـه بـر حسـب
ریاب و معیار آماری  ATS1جوابهای رویکـرد سـنتی و
رح استوار در شکل  1میآید .در شکل  1در بخـش a
هزینه 24بر حسب ریاب و معیار آماری  ATS1متناظر بـا
رح سنتی پیشـنهادی شـوهارت در فضـای مجموعـة
عدمقطعیت مدب اقتصادیـ آماری برای نمودار کنترلـی
 Xآمده است .عملکرد این رح در معیار آماری ATS1
در بازة  1تا  4/5گسترده شده است .بـه عبـارت دیگـر،
اعالم هشدار خارا از کنترب ،با توجه بـه ـرح سـنتی
شوهارت ،بسته بـه سـناریوی فراینـد ،مـدت  1تـا 4/5
ساعت وب میکشد.
عملکرد جواب بهینة مدب اقتصادیـ آماری متنـاظر
با سناریوی اسمی پارامترهای فرایند و مقادیر حد باالی
بازة پارامترهای هزینهای در بخش  bشکل  ،1در معیـار
 Lossو  ،ATS1میآید .ایـن جـواب بـا رویکـرد سـنتی
بهینهسازی تکهدفة مدب اقتصادیـ آماری متنـاظر بـا
فقـو یـک سـناریو حاصـل شـد .ایـن ـرح در بعضــی
سناریوها نسبت به رح سنتی شوهارت  ATS1کمتر از
 1نیز ارائه کرده است .اما ،با وجود اینکه رح حاضر بـا
محدودیت  ATS1s  1حاصل شـده اسـت ،از آنجـا کـه
بهینهسازی فقـو بـرای یـک سـناریوی خـاد صـورت
گرفته ،با عینیت بعضی سناریوها ،زمان هشدار تـا 6/50
ساعت نیز میرسد.
بخشهای  cو  dشکل  1عملکرد جواب رح استوار
بهازای مقادیر بودجـة عـدمقطعیـت    1, 4را نشـان
میدهد .رح اسـتوار تصویرشـده در بخـش  ،cاگروـه
ممکن است نسبت به رحهای سنتی هزینـة بیشـتری
برای پایش فرایند نیاز داشته باشد ،تضمین میکند کـه
زمان اعالم هشدار نمودار کنترلی  Xهمـواره کمتـر از
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یک ساعت باشد .بـه عبـارت دیگـر ،ایـن ـرح اسـتوار
تضمین میکند متوسو زمان هشدار نمودار بهازای همة
حالتهای ممکن از بازة برآوردشـدة پارامترهـا کمتـر از
یک ساعت خواهد بود.

شکل  .1ا ز بظ پ تو جوابه

و ک د سنتظ و ط ح

استوا ب توجه به  Lossو ATS1

جواب رح استوار با بودجة عدمقطعیـت    4در
بخش  dشکل  1در معیار  ATS1عملکرد بهتری نشـان
میدهد .افزایش هزینة رح استوار ارائهشده نسـبت بـه
رح سنتی در پایش فرایند ،با توجه به بهبـود کیفیـت

تولیدات فرایند و کاهش تلییرپایری مشخصة کیفی ،از
ریــق تلییــر در دیــدگاه مشــتری بــه ســازمان کــاربر
بازمیگردد.
تحلیل حساسـیت ـرح اسـتوار نسـبت بـه معیـار
 ATS1در رح استوار اقتصادیـ آماری نشان داده است
کــه جــواب بهین ـة اســتوار حاصــله ،بــرای حــالتی کــه
 ATS1  1.2است ،بازة نمونـهگیـری و ضـریب نمـودار
کنترلی پیشنهادی شبیه رح سنتی شوهارت است؛ اما
اندازة نمونه به جای مقدار  5به  16تلییر یافتـه اسـت.
به عبارت دیگر ،سازمان کاربر با حفظ رح فعلی و فقو
با تلییر اندازة نمونهگیری در هـر بـار اخـا نمونـههـا از
فرایند به مقدار  16میتواند بـا وجـود عـدمقطعیـت در
دادههای مدب مطمسن باشد که نمودار کنترلـی هشـدار
خارا از کنترب را در کمتر از  1/20ساعت ( 72دقیقـه)
از وقوع شیفت اعالم خواهد کرد.
همچنــین ،مقایس ـة جــوابهــای بهین ـة ســناریوی
بدترین حالت با جـوابهـای بهینـة اسـتوار در مقـادیر
مختلف بودجه برتری جوابهـای اسـتوار پیشـنهادی را
نشان میدهد .حل بهینة مدب اقتصـادی ،بـا توجـه بـه
سناریوی بدترین حالت ممکن همة پارامترها ،منجر بـه
هزینة  58923/2ریاب در هر ساعت برای پایش فراینـد
خواهد شد .این در حالی است که جواب بهینة اسـتوار،
عــالوه بــر اینکــه موجــهبــودن ایــن جــواب را در هم ـة
حالتهای ممکن از بازة برآوردشـدة پارامترهـا تضـمین
میکند ،مقدار هزینة کمتری نیز دربردارد .مقدار هزینه،
در حالتی که مسسلة اسـتوار اقتصـادیـ آمـاری نمـودار
کنترلی با بودجـة    6راحـی شـده باشـد ،برابـر
 57715/5ریاب در هر ساعت است .این مقـدار 1207/7
ریاب در هر ساعت کمتر از هزینة متنـاظر بـا سـناریوی
بدترین حالت است.

نتیجهای
در ایــن تحقیــق ،رویکــردی نــو بــرای راحــی اســتوار
نمودارهای کنترلی در شرایو عدمقطعیت در دادههـای
مدب اقتصادیـ آماری ارائه شد .در این رویکـرد حـدود
تلییرات پارامترهای مدب اقتصادیـ آمـاری بـه صـورت
بازهای از اعداد حقیقی نمایش داده میشـود .در زمینـة
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 عالوه بر اینکه کارابودن جواب استوار را در همة،استوار
حالتهای ممکن از بازة برآوردشـدة پارامترهـا ضـمانت
 مقدار هزینة کمتـری در مقایسـه بـا سـناریوی،میکند
 ارزیـابی پـارتو، همچنین.بدترین حالت ممکن دربردارد
به وسیلة شبیهسازی مونت کارلوی جوابهای استوار به
کاربر امکان میدهد بهترین رح را برای پایش فرایند و
مواجهه با عدمقطعیت در پارامترهـای سیسـتم کیفیـت
 توسـعة مـدب اسـتوار اقتصـادی ـ آمـاری.انتخاب کنـد
CUSUM  وEWMA  همچـون،نمودارهای کنترلی حساس
 از،برای فرایندهای دارای مشخصه های کیفـی حسـاس
تحقیقاتی اسـت کـه در آینـده مـی توانـد مـورد توجـه
.محققان باشد

... راحی استوار اقتصادیـ آماری نمودار کنترلی

ک ـاهش آثــار عــدمقطعیــت در پارامترهــای ــرحهــای
 نمودارهای کنترلی استوار برای پایش فراینـد،اقتصادی
از دیدگاه اقتصادی به گونهای توسعه داده شده است که
هزینههای پایش فرایند حداقل شود و رح ارائهشده در
 ارزیـابی.برابر تلییرات در ورودیهای مدب استوار باشد
رح سنتی پـایش فراینـد در مطالعـة مـوردی صـنعت
خودروسازی نشان داده اسـت در شـرایو عـدمقطعیـت
 عالوه بر اینکه هزینة بیشتری،جواب رویکردهای سنتی
 کارایی مناسب بـرای اعـالم هشـدار خـارا از،دربردارد
 مـدب. ندارد، هنگام وقوع سناریوهای مختلف،کنترب را
استوار پیشنهادشده به کاربران ا مینان میدهد هشدار
 با وجود عدمقطعیـت در پارامترهـای،خارا از کنترب را
 جـواب بهینـة. در زمـان مناسـب دریافـت کننـد،مدب
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انگلیسظ به ت تیب استف ده د متن
1- Nominal Values
2- Conservative Solution
3- Budget of Uncertainty
4- Trade-off
5- Performance
6- Bounded Set
7- Hard
8- Adjustable Robust Optimization
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9- Genetic Algorithm
10- Population Size
11- Crossover Fraction
12- Number of Elites
13- Generation Number
14- While
15- For
16- Do
17- If
18- Taguchi Orthogonal Array
19- Mutation Rate
20- Signal-to-Noise Ratio
21- Extreme Values
22- Proposition
23- Dominate
24- Loss
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