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 فصل اول

 و کاربرد طراحی آزمایشهاضرورت 
 

 

 مقدمه -1-1

 متفاوت لیچینگ فرایند دو از استفاده تأثیر است عالقمند فرآوری مهندس یک کنید فرض

 مس معدن سنگ یک روی بر را( سولفوریک اسید با لیچینگ و کلریدریک با اسید لیچینگ)

 میزان بیشترین بتواند که ستا اسیدی شناسایی ،آزمایش این اصلی هدف. کند مطالعه

 یک هر درون را مس معدن سنگ از قطعه چند گیردمی تصمیم مهندس. کند حل را مس

 مس انحالل میزان. کند گیریاندازه را مس انحالل میزان و دهد قرار اسیدی محلول دو از

  استفاده اسید بهترین تعیین جهت معیاری عنوان به محلول دو این از یک هر درون

 .شودمی

 :شودمیمهندس  ذهن در زیر االتؤس نظیر االتیؤس طرح باعث ساده مثال این بررسی

 ؟هستند استفاده برای بالقوه هایمحیط تنها اسید دو این آیا 

 این در باید و بوده تأثیرگذار مس انحالل بر احتماالً که دارند وجود نیز دیگریعوامل  آیا 

 شوند؟ کنترل و بررسی آزمایش

 ؟شود حل اسید دو از یک هر در باید معدن سنگ این از قطعه چند 

 است؟ چگونه هاداده آوریجمع ترتیب 

 شود؟ استفاده هاداده تحلیل و تجزیه برای باید روشی چه 

  شود؟از این دو نوع اسید، مهم تلقی میچه میزان اختالف بین متوسط انحالل حاصل 
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مد نظر قرار االت بیشتری ؤاالت و یا حتی سؤن سایپاسخ به بنابراین قبل از انجام آزمایش باید 

هدف از این  .شودمهندسی محسوب می آزمایش بخش مهمی از روش علمی یا. گیرد

 درس، ارائه روشهای علمی )مبتنی بر علم آمار( طراحی و تحلیل آزمایشها است.

 

 اصول و مبانی طراحی آزمایشها -1-2

اطالعات در مورد آن فرایند یا سیستم خاص انجام در کلیه فرایندها، آزمایش به منظور کسب 

شود. در حقیقت، آزمایش فرایندی است که در آن با تغییر یک سری از متغیرهای می

 ورودی سیستم، امکان مشاهده و شناسایی تغییرات ممکن در متغیر خروجی فراهم 

 شود.می

م آزمایش، تعیین میزان تأثیر غالباً شامل چندین عامل است و معموالً هدف از انجایک آزمایش 

این عوامل بر روی متغیر پاسخ مورد نظر بوده و هدف نهایی، تکوین یک فرایند استوار 

(Robust Process)  .است 

  را از منابع خارجی ایجاد تغییراتشود که کمترین تأثیر استوار به فرایندی گفته میفرایند 

 پذیرد.می

 کند.آزمایشها نقش مؤثری در دستیابی به این اهداف ایفا میرسد که طراحی اینگونه به نظر می

 

 عوامل مؤثر در انجام آزمایشها -1-2-1

هر آزمایش شامل یک سری ورودی و یک سری خروجی است. یک فرایند میانی با استفاده از 

 های ورودی و انجام عملیات روی آنها، متغیر خروجی یا متغیر پاسخ داده

(Response Variableرا تولید می ).کند 

 توان برای متغیر پاسخ تعریف کرد:حالتهای مختلفی را می

  ممکن است هدف از انجام آزمایش، رسیدن به یک مقدار اسمی مشخص 

(Nominal The Best ~ NTB برای متغیر پاسخ باشد، مثالً یک بازیابی مشخص در )

 فلوتاسیون کانه مس؛

 سی به کمترین مقدار اسمی ممکن است هدف از انجام آزمایش، دستر 

(Smaller The Better ~ STB باشد، مانند رسیدن به کمترین مقدار سولفور در )

 فلوتاسیون معکوس کنسانتره آهن؛ و
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 ( آخرین حالت متغیر پاسخ، دسترسی به بیشترین مقدار اسمیLarger The Better ~ 

LTBنعتی.( است، مانند دستیابی به حداکثر حذف کروم از یک پساب ص 

(، یک سری متغیرهای دیگر در انجام Input Variablesهمواره عالوه بر متغیرهای ورودی )

  قابل توجهی روی متغیر پاسخ دارند:آزمایش مؤثرند و اثر 

 ( متغیرهای کنترلیControllable Variables): توان آنها را متغیرهایی هستند که می

 و ؛ برای انجام آزمایش تنظیم کرد

 متغیرها( ی غیرکنترلی یا عوامل اغتشاشNuisance Factors):  این متغیرها قابل تنظیم و

 توان اثرات آنها را تا حدی کم کرد.کنترل نیستند و فقط می

 
 

 نقش طراحی آزمایشها در فرایند انجام آزمایش -1-2-2

حضور عوامل ذکر شده، از طراحی  سازی متغیر پاسخ مورد بررسی درحال به منظور بهینه

یک ابزار قدرتمند برای تشخیص این  شود زیرا طراحی آزمایشستفاده میآزمایشها ا

ای است که عوامل مؤثر در فرایندهای مختلف و تعیین سطوح مختلف این عوامل به گونه

 متغیر پاسخ مورد نظر، بهینه شود.

اولیه متغیر انجا م  متغیر پاسخ 

 آزمایش
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شوند فرایند مورد نظر که باعث می یعوامل نتوابا استفاده از طراحی آزمایش، میدر واقع، 

 .کردرا کشف  ،دنتحت کنترل نباش

مهمترین هدف در بحث طراحی آزمایشها، دستیابی به مقدار متغیر پاسخ مورد نظر با انجام 

ها بیشتر شود، هزینه هاکمترین تعداد آزمایش مورد نظر است زیرا هر چه تعداد آزمایش

ز سوی دیگر، بعضی از آزمایشها مخرب هستند و بهتر است با کند. انیز افزایش پیدا می

کمترین تعداد آزمایش در مورد این آزمایشهای مخرب، به متغیر پاسخ مورد نظر 

 دسترسی پیدا کرد.

شود. چندین نامیده می استراتژی آزمایش، هاریزی و انجام آزمایشرویکرد کلی در برنامه

برای آشنایی با این تواند استفاده کند. مایشگر میتلف وجود دارد که یک آزاستراتژی مخ

 رویکردها، مثال ساده زیر را در نظر بگیرید:

این علت همیشه ای به تمرین ندارد و به أسفانه او عالقهمت .فردی عالقه زیادی به بازی گلف دارد

عملکرد کمتر به معنای  نمرهخود است )در بازی گلف  نمرهتری جهت کاهش دنبال راه حل ساده

دهند، او را تحت تأثیر قرار می نمرهکند مهم بوده و عواملی که او تصور میبرخی از  .بهتر است(

 عبارتند از: 

 (Regular) یا معمولی( Oversize)بزرگ  :بخش انتهایی چوب گلف -1

 (Three piece) یا سه تکه (Balata) باالتا :نوع توپ استفاده شده -2

 یا قدم زدن( Riding)گلف  یشدن بر خودروهای گلف از طریق سوار حمل چوب -3

(Walking) 

 (Beverageدلستر )یا ( Water)آب  :نوع نوشیدنی در حین بازی -4

 انجام بازی در صبح یا بعد از ظهر  -5

 انجام بازی در هوای سرد یا گرم -6

 فلزی یا پالستیکی :نوع میخ استفاده شده در کف کفش -7

 وزدکه باد نمیوزد یا روزی انجام بازی در روزی که باد می -8

فوق مورد نظر عوامل وجود دارد اما فرض کنید که فقط بررسی  دیگری نیز عواملبدیهی است 

 است.

غالباً شی کند. پوبه علت تأثیر ناچیز آنها چشم 8ا ت 5های گیرد از عاملاین فرد تصمیم می

 ی واقعی درهاعواملی که در آزمایشگونه تصمیمات را در مورد برخی از مهندسین باید این
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بر روی امتیاز گلف،  4تا  1عوامل بررسی نحوه تأثیر حال برای  گیرند، اتخاذ کنند.نظر می

 توان اتخاذ نمود:زیر را میهای رویکرد

 

 رویکرد بهترین حدس -1-2-2-1

 مراحل انجام این رویکرد به صورت زیر است:

 به عنوان مثالبی نتایج؛ ارزیاو سپس آنها آزمایش  ،هاانتخاب ترکیب دلخواهی از عامل، 

انتخاب چوب گلف با انتهای بزرگ، توپ باالتا، حمل به وسیله خودرو و آب به عنوان 

 ،نوشیدنی

  تغییر سطح یک یا دو عامل و مقایسه امتیازات کسب شده در مرحله فعلی و قبلی

 ،سازد()معموالً نتایج دلخواه را فراهم نمی

 وبه ترکیب صحیح ها جهت دستیابیحدس مجدد سطوح عامل ، 

  تکرار حدس زدن بدون هیچ تضمینی برای مدت زمان زیاد جهت دستیابی به شرایط

 .بهینه

، در این صورت آزمایشگر روش بهترین حدس نتیجه قابل قبولی را ارائه نماید کنیدفرض 

گونه تضمینی در قف سازد. این در حالی است که هیچشود که آزمایش را متووسوسه می

 که بهترین نتیجه حاصل شده باشد، وجود ندارد. مورد این

 

 رویکرد یک عامل در هر زمان -1-2-2-2

به صورت زیر ( One Factor at a Time ~ OFATیک عامل در هر زمان )مراحل انجام رویکرد 

 است:

 ها، ع یا تعیین سطوح اولیه برای عاملانتخاب یک نقطه شرو 

 در سطوح اولیه عوامل و حفظ سایر  ریف شدهها در دامنه تعتغییر سطح یکی از عامل

 و، خود

 ها تغییر ایجاد شده در یکی از عامل رسم نمودارهای نحوه تأثیرپذیری متغیر پاسخ از

 اند.عوامل ثابت نگه داشته شدهزمانی که سایر 

ی، استفاده از خودرو شود که ترکیب چوب گلف معمولفاده از نمودارها نتیجه گرفته میبا است

شود. به وشیدنی باعث کسب بهترین نتیجه میهای گلف و آب به عنوان نحمل توپجهت 

 رسد که در این آزمایش نوع توپ گلف از اهمیت چندانی برخوردار نیست.نظر می
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 گیرد.در نظر نمی راعیب اصلی روش یک عامل در زمان این است که تأثیر متقابل پارامترها 

یک عامل در سطح  شود که( به این صورت تعریف میInteraction Effectثیر متقابل )تأ

تأثیر متقابل در  ،دوم عامل دیگر نتواند تأثیر یکسانی روی پاسخ داشته باشد. در شکل

اگر از نوع  ،با توجه به شکلمورد فاکتورهای نوع چوب و نوع نوشیدنی آورده شده است. 

 متیاز نخواهد داشت، اما اگر ازا چوب معمولی استفاده شود، نوع نوشیدنی تأثیری روی

 چوب بزرگ استفاده شود، در هنگام استفاده از آب نتایج بهتری کسب خواهد شد. 

 

 
 

ل در در صورتی که از رویکرد یک عام تأثیر متقابل بین پارامترها یا عوامل، بسیار معمول است.

دست ه سیار ضعیفی بو تأثیر متقابل نیز وجود داشته باشد، نتایج ب هر زمان استفاده شود
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از این روش  ،و در نتیجه دهندنمیخواهد آمد. بسیاری از افراد این امر را تشخیص 

 که این یک روش علمی است. کنندتصور میاستفاده خواهند نمود. حتی گاهی اوقات 

 

 )فاکتوریلی( رویکرد عاملی -1-2-2-3

فاکتوریلی یا عاملی  تأثیر چندین عامل، آزمایشهای کردنروش مناسب برای آزمایش 

(Factorial Design ) است. در این روش به جای اینکه یک عامل در زمان تغییر کند، تمامی

 کنند.میبا یکدیگر تغییر  عوامل

به منظور نشان دادن نحوه انجام یک آزمایش عاملی، مثال بازی گلف را فقط با دو عامل نوع 

سطوح  ش عاملی تمام ترکیبات حاصل ازدر آزمای چوب گلف و نوع توپ در نظر بگیرید.

این چهار  .گیردو در نتیجه، چهار آزمایش شکل می گیرددوگانه مورد بررسی قرار می

 دهند.سی چهار گوش یک مربع را تشکیل میآزمایش از دید هند

 نامند.دو عامل در دو سطح( می) 22 این آزمایش عاملی خاص را یک طرح عاملی 

 ازی گلف را جهت ارزیابی این باز در نظر دارد هشت مرتبه ب از آنجایی که فرد گلف

شود. هار ترکیب، بازی دو بار تکرار میها انجام دهد، لذا به ازای هر یک از این چعامل

 . طرح دو بار تکرار شده استگوید یک طراح آزمایش اصطالحاً می

 به طور مجزا )اثرات  راعوامل سازد که اثرات هر یک از این طرح، آزمایشگر را قادر می

 ها را ارزیابی کند. بین عاملوجود اثر متقابل ( بررسی و اصلی

 

        
 

راست را نتایج حاصل از انجام آزمایش فاکتوریلی انجام شده در شکل سمت  چپ،شکل سمت 

دهد. امتیازات کسب شده برای هر مرحله از بازی گلف در چهارگوشه مربع نشان می

 است. نشان داده شده 
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الزم به ذکر است که در این آزمایش، چهار مرتبه بازی با استفاده از چوب گلف معمولی و چهار 

 با انتهای بزرگ انجام شده است. مرتبه با استفاده از چوب گلف

توان به صورت زیر محاسبه ( و متقابل هر یک از عوامل فوق را میMain Effectsاثرات اصلی )

 کرد:

 های مربوط به ان با محاسبه اختالف بین میانگینتووب گلف را میاثر ناشی از نوع چ

 امتیازات ثبت شده در سمت راست و سمت چپ مربع، تعیین نمود. 

92 94 93 91 88 91 88 90
3.25

4 4

     
  

 
 اثر چوب گلف

 چوب گلف با انتهای بزرگ باعث  به عبارت دیگر، جایگزین کردن چوب گلف معمولی به جای

 ضربه در هر بار انجام آزمایش بهبود یابد.  25/3 شود تا میزان امتیاز به طور متوسطمی

 

 
 

 نوع توپ باال و پایین مربع تأثیر ناشی  های امتیازهایبه همین صورت اختالف بین میانگین

 کند:استفاده شده را منعکس می

88 91 92 94 88 90 93 91
0.75

4 4

     
  

 
 اثر توپ
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  وسیله محاسبه اختالف بین ه توان ببین نوع توپ و نوع چوب گلف را میاثر متقابل

  :تیازات ثبت شده بر روی قطر چپ به راست و راست به چپ مربع تعیین کردمیانگین ام

92 94 88 90 88 91 93 91
0.25

4 4

     
  

 

اثر متقابل بین نوع توپ و 

وب گلفچنوع   

 

 
 

نتایج حاصل از این آزمایش حاکی از بزرگتر بودن اثر نوع چوب گلف در مقایسه با اثر نوع توپ و 

 اثر متقابل است. 

های آماری جهت تعیین ناچیز یا مهم بودن آنها از آزمون توان با استفادههر یک از این اثرات را می

 این مبحث بسیار مهم، در فصلهای بعد به تفصیل بررسی خواهد شد.ارزیابی نمود. 

های نه از داده، استفاده بهی(Factorial Design) های آزمایش عاملی یا فاکتوریلییکی از ویژگی

تمام این مشاهدات مشاهده بود و  8حاصل از آزمایش است. آزمایش انجام شده شامل 

هیچ روش دیگری با این . در بررسی تأثیرات اصلی و متقابل مورد استفاده قرار گرفت

 کند. ها استفاده نمیمیزان کارایی از داده

به طور کلی اگر  نیز تعمیم داد.عوامل بیشتر  تعدادتوان به سه یا های فاکتوریلی را میمفهوم طرح

k  وجود داشته باشد، آنگاه یک طرح فاکتوریلی نیاز بهعامل دو سطحی k2  آزمایش

 خواهد داشت.

ها به سرعت افزایش خواهد یافت به طوری که برای یک ها، تعداد آزمایشبا افزایش تعداد عامل

هایی به سرعت است. چنین طرحآزمایش نیاز  1124 پارامتری در دو سطح به 11طرح 

 دهند. هزینه از دست میکارایی خود را از لحاظ زمان و 

توان گفت مهمترین هدف طراحی عالوه بر حداقل کردن تعداد آزمایشهای انجام شده که می

اهداف آزمایشگر است؛ ولی از  باشد، کسب دقت در کنار صحت نیز ازآزمایشها می
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 آنجایی که در شرایط واقعی برقراری هر دوی این فاکتورها تقریباً غیرممکن است، 

با یک درصد خطای قابل قبول، تصور کرد که آزمایش مورد نظر به دقت و  توانمی

در شکل زیر، مفهوم دقت و صحت با یکدیگر مقایسه صحت مورد نظر دست یافته است. 

 شده است:

 

 

 

 ( صحتAccuracy:) اقعی است. به عبارت گیری به مقدار وندازهمیزان نزدیکی یک ا

ای به گیری با چه فاصلهلت، یک مجموعه اندازهر بدترین حادهد که ددیگر نشان می

در مباحث . شود نیز گفته می درستی میانگین ،صحتبه  .مقدار واقعی نزدیک است

گیری شده از های نمونهدادهبرآورد صحت یک فرایند با توجه به میانگین  ،آماری

 گیرد.صورت می آزمایش
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 ( دقتPrecision:) ها به یکدیگر است. به عبارت گیریازهای از اندمیزان نزدیکی مجموعه

در مباحث آماری  .دهدگیری به ما میدیگر دقت، اطالعاتی در خصوص تکرارپذیری اندازه

تر دقت پایینگیرد. ها صورت میبرآورد دقت یک فرایند، با محاسبه انحراف معیار داده

 .ناشی از انحراف معیار باالتر است

ه مقدار واقعی یا مقدار مشخص فی بستگی دارد و ارتباطی بدقت فقط به توزیع خطاهای تصاد

خطای سیستماتیک کل است که امکان  ،شود بیان می اریبیندارد. صحت که بر حسب  شده

دارد از یک یا چند مؤلفه خطای سیستماتیک تشکیل شده باشد. بزرگ بودن اریبی بیانگر 

یبی( شامل خطای تصادفی اختالف زیاد از مقدار مرجع پذیرفته شده است. صحت )ار

 .شود نمی

هر چه انحراف معیار برآورده شده کمتر باشد و میانگین برآورد شده با مقدار متغیر پاسخ برابر 

 .استوارتر است فرایندباشد، 

 

  اصول اساسی در طراحی آزمایشها -1-2-3

با آن سیستم هایی که در دنیا وجود دارند بر مبنای یک سری اصول اساسی مرتبط تمامی سیستم

دهند. طراحی آزمایشها نیز از این مقوله مستثنا نبوده و فعالیتهای خود را انجام می

باید با توجه به یک سری اصول اساسی انجام شوند. این اصول شامل سه اصل  آزمایشها

 اساسی زیر هستند.

 

 سازیتصادفی -1-2-3-1

مواد آزمایش و ترتیب انجام  به این معناست که تخصیص( Randomization)سازی تصادفی

توان از روشهای آزمایشها باید به صورت تصادفی باشد. برای برقراری این اصل، می

 آماری کمک گرفت.

ضرورت برقراری اصل اول این است که به علت وجود یک سری عوامل غیرکنترلی، در انجام 

ی اثر عوامل غیرکنترلی و سازی تا حدآید. با استفاده از تصادفیآزمایشها خطا به وجود می

تأثیر اسید بررسی به عنوان مثال در آزمایش  شود.خطاها روی همه آزمایشها متناسب می

بر سنگ معدن مس، چنانچه قطعات سنگ معدن از لحاظ ضخامت، قدری با یکدیگر تفاوت 

تواند اثر بخشی نوع اسید را تحت تأثیر قرار ، در این صورت، ضخامت میداشته باشند

شوند در مقایسه با که به وسیله اسید کلریدریک حل مید. اگر ضخامت قطعاتی ده
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شوند بیشتر باشد، آنگاه نتایج ممکن که به وسیله اسید سولفوریک حل میضخامت قطعاتی 

دست ه شود مشاهدات بچنین خطایی باعث میاست با خطای سیستماتیک همراه باشند. 

تواند هر یک از دو اسید می فی قطعات سنگ بهآمده فاقد اعتبار باشند. تخصیص تصاد

 مشکل فوق را حل کند.

 به صورت تصادفی در نظر گرفته  ها، معموالً ترتیب آزمایشافزارهای طراحی آزمایشنرمدر 

 شود.می

های نبهسازی برخی از جشود که انجام تصادفیدر برخی مواقع آزمایشگر با شرایطی مواجه می

آماری خاص که این ی هاتوان از طرحدر چنین شرایطی مید. آزمایش مشکل خواهد بو

 گیرند، استفاده نمود.در نظر می گونه محدودیتها را

 

 تکرار -1-2-3-2

(، انجام مجدد طرح اولیه است که در جهت برآورد بهتر خطای Replicationمنظور از تکرار )

یرهای غیرکنترلی با تقریب هر چقدر تکرارها بیشتر باشد، اثر متغ باشد؛ زیراآزمایش می

 شود.خوبی حذف می

( تفاوت وجود دارد. غالباً زمانی که Repeat Measurementبین تکرار و انجام مجدد آزمایش )

ترتیب آزمایشها تصادفی باشد، تکرار در حال صورت گرفتن است چون سطوح عوامل نیز 

آزمایش چندین بار  شوند اما اگر در یک سطح مشخص، یکبه صورت تصادفی بررسی می

انجام شود، دیگر حالت تکرار وجود ندارد و این حالت، انجام مجدد نامیده )پشت سر هم( 

تر طراحی آزمایشها، تکرار آزمایش از شود و همانگونه که بیان شد، برای انجام مناسبتمی

 باشد.ضروریات می

 

 بندیبلوک -1-2-3-3

نظور کاهش تغییرات ناشی از عوامل اغتشاش انجام ( اصوالً به مBlockingبندی )تکنیک بلوک

بندی، آزمایشگر به دنبال بررسی وجود اثر عامل اغتشاش در آزمایش شود. در بلوکمی

 است اما میزان اثر برای او اهمیت ندارد.

های مورد نظر در یک فرایند شیمیایی نیاز به استفاده از دو فرض کنید برای انجام آزمایش

های مورد نظر به علت متفاوت یه باشد. در این صورت اگر محمولهولمحموله مواد ا
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ظر کنندگان با یکدیگر تفاوت داشته باشند و اگر ارزیابی چنین تفاوتی مورد نبودن تأمین

 دهد. مواد اولیه، تشکیل یک بلوک را میهای نباشد، آنگاه هر یک از محموله

 

  قدمهای الزم در طراحی آزمایشها -1-2-4

 های الزم در طراحی آزمایشها به ترتیب زیر هستند:قدم

 که  سؤاالتیجهت درک و شناخت مسئله بهتر است فهرستی از  :درک و شناخت مسئله

باید به وسیله انجام آزمایش به آنها پاسخ داده شود، تهیه شود تا هدف آزمایشگر از انجام 

االتی وجود ؤه چنین سدر این شرایط، باید آمادگی پاسخگویی بآزمایش مشخص باشد. 

 داشته باشد:

o شناسی یا آزمایش ویژگی = )هدف ؟آیا فرایند یا سیستم مورد مطالعه جدید است

 (گریغربال

o سازی(= بهینه )هدف ؟آیا فرایند یا سیستم مورد مطالعه شناخته شده است 

o تأیید سیستم( = )هدف ؟آیا عملکرد فعلی سیستم با عملکرد قبلی یکسان است 

o ؟شرایط عملیاتی جدید شناسایی شود و یا ی خواهد افتاد اگر مواد، متغیرهاچه اتفاق 

 = شناسایی( )هدف

o هدف ؟در چه شرایطی متغیرهای پاسخ شدیداً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت(  =

 پایداری(

رد متوالی از رویک؛ لذا باید دست پیدا کردفوق اهداف کلیه توان به غالباً با یک آزمایش جامع نمی

 نمود.های کوچکتر است استفاده ه شامل مجموعه آزمایشک

 :انتخاب متغیر پاسخ از اهمیت خاصی برخوردار است. متغیر پاسخ  انتخاب متغیرهای پاسخ

 باید اطالعات مفیدی در زمینه فرایند مورد مطالعه به آزمایشگر بدهد.

 ل ثابت عوامل مؤثر در انجام آزمایش که شامل عوام های آزمایش:انتخاب عامل 

(Fixed Factors .کنترلی و غیرکنترلی هستند نیز باید تعیین شوند ،) 

o  .عوامل ثابت نیاز به بررسی ندارند و همیشه در انجام آزمایش ثابت خواهند بود 

o ای در انجام آزمایش دارند و باید با تقسیم آنها به سطوح عوامل کنترلی اثر ویژه

 متفاوت، آزمایشها را انجام داد. 

o اسایی عوامل غیرکنترلی جهت بیرون آوردن اثر آنها از مجموع مربعات خطا از شن

 اهمیت خاصی برخوردار است.
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 توان از نمودار علت و معلوم به منظور تشخیص عوامل مؤثر و میزان اثرگذاری آنها می

(Cause and Effect Diagramاستفاده کرد. مکانیزم ای ) ن نمودار که نمودار استخوان ماهی

(Fishbone Diagramنیز نامیده می ) شود، به این ترتیب است که هر علت با یک شاخه نشان

شود. هر چه علت ها نشان داده میهر علت به زیرعلتها تقسیم شده و با زیرشاخه ؛شودداده می

 ت بیشتری برخوردار است.ماهی نزدیکتر باشد، از درجه اهمی مورد نظر به سر و بدن

 

 
 

 انتخاب طرح آزمایش شامل تعیین تعداد تکرارها و ترتیب انجام  :آزمایش انتخاب طرح

ای مراحل قبل، انتخاب طرح کار ساده در صورت صحیح انتخاب نمودنآزمایش است. 

 .خواهد بود

 سعی شود آزمایشها با دقت و بدون خطا انجام شوند. انجام چند آزمایش  :انجام آزمایش

و آشنایی میزان خطا  و گیریسیستم اندازه، ررسی فرایندببه منظور قبل از آزمایش اصلی 

 ، مفید است.روش انجام آزمایشبا 

 توان از روشهای آزمون ها، میجهت تحلیل آماری داده :هاتجزیه و تحلیل آماری داده

ها، اثرگذاری عوامل را تعیین فرض و فاصله اطمینان استفاده کرد و با استفاده از آماره

 کرد.
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 در نهایت، آزمایشگر با توجه به نتایج به دست آمده و با شناخت  :ری و پیشنهاداتگینتیجه

تفاده از عوامل مؤثر و سطوح بهینه آنها سعی در بهبود متغیر پاسخ مورد نظر با اس

توان از آزمایشهای تأییدی و به منظور تأیید نتایج می کمترین هزینه خواهد داشت.

انجام نشود یک آزمایش کلی شود که هرگز میما تأکید آزمایشهای مجدد استفاده نمود ا

 ،% از منابع موجود25شود که بیشتر از پیشنهاد میاستفاده شود. های متوالی از آزمایشو 

 صرف اولین آزمایش نشود.
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 دومفصل 

 مروری بر مبانی آماری ضروری
 

 

 مقدمه -2-6

اساس طراحی آزمایشها، مبانی آماری است. همچنین، تحلیل نتایج به دست آمده مبنی بر صحت 

باشد؛ به همین دلیل، اطالع از اصول اولیه و های آماری میو دقت آنها، مبتنی بر تحلیل

 آزمایشها، ضروری خواهد بود.مبانی آماری مورد استفاده در طراحی و تحلیل 

هایی است که به طور کلی، تحلیل نتایج به دست آمده از یک طرح آزمایشی با استفاده از نمونه

مشخصات هر یک معرف رفتار کلی فرایند خواهد بود؛ لذا، تمیز دو مفهوم جمعیت آماری 

 اشد:بدهنده کل فرایند و نمونه که معرف فرایندکلی است، الزامی میکه نشان

 :ود، وشکه در مورد آنها اطالعات کسب می است هاییمجموعه داده جمعیت آماری 

 :ای از جمعیت آماری است.مجموعهزیر نمونه 

های به دست آمده و نحوه تعمیم نتایج به کل فرایند را با توجه به دو تعریف فوق، تحلیل نمونه

 توان انجام داد.تر میدقیق

 

 متغیر تصادفی -2-2

مقدارش  ،آید و در هر بارگیری یا مشاهده به دست میاست که با اندازهکمیتی تصادفی،  متغیر

 .دارند( ممکن است متفاوت باشد )عوامل غیرقابل کنترل روی آن تأثیر

 شوند:متغیرهای تصادفی به دو گروه تقسیم می

 شامل  گیرند رادر علوم و مهندسی مورد بررسی قرار میمتغیرهایی که  ، اغلبپیوسته

 و فشار. جرم، دما شوند مانندمی
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 پرتاب ؛ مانند گیرد و اعشار نداردمیکه عدد صحیح به خودش است متغیری : ناپیوسته

 شوند.روبروی دانشکده رد میاز  11تا  9هایی که بین ساعت و یا تعداد ماشین یک تاس

 

 میانگین متغیر تصادفی پیوسته -6-2-6

 :احتمال بیشترین اتفاق را داردمعرف مقداری از متغیر است که 

( )dxf x x




 
 

 

 واریانس متغیر تصادفی پیوسته -6-2-2

 است: میانگینمقدار معیاری از پراکندگی مقادیر حول 

2 2( ) ( )dx f x x 




 
 

تهیه نمونه چند است، باید دشوار گیری بسیار با انتگرالمیانگین تابع توزیع با توجه به اینکه تعیین  

 کرد و میانگین آنها را محاسبه نمود.

 

 میانگین نمونه -6-2-3

 شود:نزدیک می)میانگین جامعه آماری(   به Xاگر تعداد زیادی نمونه گرفته شود، میانگین

1

N

i

i

x

X
N



 

 

 واریانس نمونه -6-2-4

S ود،گر تعداد زیادی نمونه گرفته شا
 :شودنزدیک می)واریانس جمعیت آماری(  2به نیز  2

2

2 1

( )

1

N

i

i

X X

S
N









 

 

 تابع توزیع احتمال )نرمال( -2-3

. این تابع برای متغیر دهدنشان میاحتمال اتفاق افتادن هر یک از مقادیر متغیر تصادفی را این تابع، 

 پیوسته است. 
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 دارای اهمیت است:تابع توزیع نرمال به دالیل عمده زیر 

 اکثر متغیرهای طبیعی تابع توزیع نرمال دارند، 

 توان نتایج تابع توزیع آل انحراف داشته باشد، باز هم میاگر متغیر کمی از حالت ایده

 .نرمال را روی آن پیاده کرد

 شاخصهای توزیع نرمال عبارتند از:

 ( میانگینµنشان :)است، مشخص ها حول یک مقداردهنده تراکم داده 

 انحراف معیارσ) ) :است. ها از میانگیندهنده میزان پراکندگی دادهنشان 

 های تابع توزیع نرمال عبارتند از:ویژگی

 اند.مقادیر حول میانگین متقارن پخش شده 

 .مقدار میانگین در وسط منحنی قرار دارد و آن را به دو قسمت تقسیم کرده است 

 احتمال  σ- µ  و σ+ µ یکسان است. 

 است برابر واحد طح زیر منحنیس. 

 

 
 

 نرمال فوق:توزیع در منحنی 

  در فاصله یک برابر انحراف معیار از میانگین توزیع قرار دارد زرشکی،قسمت. 

   م، در فاصله دو برابر انحراف معیار از میانگین أبه طور تو و زرشکی قرمز رنگقسمت

 .توزیع قرار دارند
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   ،قرمز رنگقسمت % سطح زیر نمودار و 86برابر با  قسمت زرشکیدر توزیع نرمال 

 % سطح زیر نمودار است 99برابر با 

 .به خودش بگیرد  σو µتواند مقادیر مختلفی از تابع توزیع نرمال می

 

 
 

 تابع توزیع نرمال استاندارد -2-3-6

σ=  1و  µ ،1  =σ=  0از جنس تابع نرمال است اما با شرایط خاص  
2. 
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 (zدول متغیر نرمال استاندارد )ج -2-3-2

  :توان به تابع توزیع استاندارد تبدیل کردمیهر تابع توزیع نرمال را با این تغییر متغیر 

2

2
1

( ) ,
2

z

f z e z




     

 

تهیه  هاانتگرال این ، به همین دلیل،است سخت بسیار استاندارد نرمال تابع از مستقیم گیریانتگرال

 ده است:ارائه ش جدولی در و

1

( 1) ( )d 0.1587p z f z z



     

1

( 1) ( )d 0.8413p z f z z


    

1

1
( 1 1) ( )d 0.8413 0.1587 0.6816p z f z z




        

 نوشت:توان همچنین، با توجه به تقارن توزیع نرمال و جدول مربوطه، می

( ) 1 ( )f z f z    

 

 2تابع توزیع  -2-4

 متغیر آنگاه باشند، استاندارد نرمال توزیع تابع با تصادفی غیرهایمت z1, z2, …, zn توابع اگر

x = z1تصادفی 
2
 + z2

2
 + … + zn

χ توزیع تابع دارای 2
 :بود خواهد آزادی درجه k با 2

1k n   

( /2) 1 /2

/2

1
( )

2 ( / 2)

k x

k
f x x e

k

 


 

1

0
( ) dte t t


     

شود. این تابع بیانگر آن است که به که از آن صرفنظر می کسری از تابع است αدر این تابع، 

 نهایت است.%، عدد مورد نظر بین صفر و بی100احتمال 

ها، ارزیابی دقت برازش توزیع ( یک ابزار متداول برای تست فرضیهChiتابع توزیع کای )

برای بندی های نظری، ارزیابی استقالل دو معیار طبقهمشاهدات تجربی نسبت به داده

های کمی و تخمین فاصله اطمینان برای انحراف معیار جمعیت یک توزیع نرمال از داده

 انحراف معیار نمونه است.
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 Student’s t تابع توزیع -2-5

χیک متغیر تصادفی با تابع توزیع  xیک متغیر تصادفی با تابع توزیع نرمال استاندارد باشد و  zاگر 
2 

تابع شود دارای که به این صورت تعریف می tگاه متغیر تصادفی آندرجه آزادی باشد،  kبا 

 :خواهد بود tتوزیع 

z
t

x

k

  

 
 ( 1)/2

2

1

2
( ) ,

( / 2) ( / ) 1
k

k

f t t
k k t k



 
 
     

 
 

 تابعی متقارن با میانگین صفر و واریانس زیر است: fکه 

2

2

k

k
 


 

ودن اختالف میان دو میانگین نمونه، ایجاد فاصله یک ابزار کاربردی برای ارزیابی بارز ب tتابع 

 اطمینان برای اختالف میان دو میانگین جمعیت و همچنین، تحلیل رگرسیون خطی است.

های مختلف با منحنی توزیع نرمال )آبی رنگ( آزادی )قرمز رنگ( برای درجه tهای توزیع منحنی

ادی بزرگتر، منحنی قبل نیز با در شکلهای زیر نشان داده شده است. برای هر درجه آز

 رنگ سبز نشان داده شده است.
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1درجه آزادی   

 
2درجه آزادی   

 
3درجه آزادی   

 
9درجه آزادی   

 
10درجه آزادی   

 
30درجه آزادی   

 

 F تابع توزیع -2-1

χمتغیری با تابع توزیع  x1اگر 
χ متغیری با تابع توزیع x2درجه آزادی و  uبا  2

درجه آزادی  vبا  2

 باشد، آنگاه متغیر تصادفی

1

2

x

uF
x

v

  

 :درجه آزادی مخرج خواهد بود vدرجه آزادی صورت و  uبا  Fدارای تابع توزیع   

2 1
2

,

2

2
( )

1
2 2

u
u

u v u v

u v u
f

v
F f

u v u
f

v





  
  
  

      
        
      

 

 ود. شنشان داده می F-testیک ابزار کلیدی در آنالیز واریانس است که معموالً به صورت  Fتابع 
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 هطرفیک آنالیز واریانس -2-1

یک فاکتور در چند توان رفتار می( One Way ANOVAطرفه )یک واریانس با استفاده از آنالیز

 .دادمورد بررسی قرار را سطح 

گیرد و به همین دلیل، تعریف روش آنالیز واریانس برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می

توان به موارد زیر اشاره دشوار است؛ اما به طور کلی، مییک چارچوب دقیق برای آن، 

 نمود:

  به منظور تعیین تأثیر پارامترهای مختلف بر یک پارامتر پاسخ، مجموع مربعات

ANOVA خواهد بود.کننده دامنه تغییرات و واریانس آنها برای هر پارامتر تعیین 

  مقایسه مربعات میانگین درANOVA های به همراه دادهF-test امکان ارزیابی ساختار ،

 کند.مدل آماری نتایج را فراهم می

  ضمن توسعه مدل آماری با استفاده ازANOVAتوان ضرایب و خطاهای استاندارد ، می

 را نیز تخمین زد.

 ANOVA دهد.یک تحلیل استوار و قابل اعتماد ارائه می 

 ید خواهد بود:به منظور درک بهتر روش آنالیز واریانس، بررسی مثال زیر مف

غلظت کفساز بر درصد خاکستر کنسانتره مدار در نظر دارد تا اثر  فرآورییک مهندس 

 19غلظتهای وی  ،مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور کارخانه زغالشویی را یک فلوتاسیون

 ار بار تکر 9وی هر آزمایش را دهد. انجام میفلوتاسیون انتخاب کرده و آزمایش را  g/t 39تا 
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در غلظت کفساز که آیا تغییر  واریانس تعیین کنیدآنالیز استفاده از با با توجه به نتایج، کند. می

 یا خیر؟درصد خاکستر کنسانتره داشته است داری بر امحدوده مورد مطالعه اثر معن

 

 5تکرار  4تکرار  3تکرار  2تکرار  6تکرار  (g/tغلظت کفساز )

19 7 7 19 11 9 

20 12 17 12 16 16 

29 11 16 16 19 19 

30 19 29 22 19 23 

39 7 10 11 19 11 

 

 توان به صورت جدول زیر نوشت:هایی مانند مثال فوق را میجدول دادهبه طور کلی، 

 

Averages Total Rplt. n … Rplt. 2 Rplt. 1 Treatment 

 y10 y1n … y12 y11 1 

 y20 y2n … y22 y21 2 

. . . … . . . 

. . . … . . . 

 ya0 yan … ya2 ya1 a 

 

        .خواهند بود ترها پراکندهاد بیشتر باشد، دادهعدا مقدار هر چه

 :شودبه صورت زیر محاسبه میمجموع مربعات برای جدول فوق 
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معیار پراکندگی ناشی از خطا  SSErrorمعیار پراکندگی ناشی از تفاوت بین سطوح و  SSTreatmentکه 

 هستند.

توان گفت تفاوت معنادار دارند؛ به عنوان مثال، های این دو به هم نزدیک باشند، نمیاگر داده

 ای مثال فوق:بر

Treatment Errorif SS SS       غلظتها با هم متفاوت هستند     

Treatment Errorif SS SS توان گفت که غلظتها با هم متفاوت هستند     نمی       

ند؛ ها داریارهای باال بستگی به تعداد دادهتوان با یکدیگر مقایسه کرد زیرا معدو عبارت باال را نمی

 لذا:

1
Treatment

Treatment

SS
MS

a



 

,Error
Error

SS
MS N a n

N a
  


 

 زیاد  SSEدرست است که  ،ها زیاد شودحال عبارات مانند یکدیگر شدند. یعنی اگر تعداد داده

 شود. تقسیم مینیز  N – aشود اما بر عدد بزرگتری می

χها تابع توزیع MSاگر آزمایشها به صورت تصادفی انجام شوند، 
 داشت: خواهد 2

0
Treatment

Error

MS
F

MS


 
 است؛ لذا: درجه آزادی مخرج N – aدرجه آزادی صورت و  a – 1با  Fتابع توزیع که یک 

0 Criticalif F F    

F0  تابع توزیعF  بنابراین ، بیشترین احتمال را دارد 1حول دارد وMSE  وMST یدارافاوت معنت 

 ، و ندارند

0 Criticalif F F      

 شود و لذا بین سطوح تفاوت وجود دارد.فرض یکسان بودن رد می

 بزرگتر   FCritical،در نظر گرفته شود یکوچکتر  αشود. اگرمطرح می  p-valueدر این حالت

 بنابراین ممکن است جواب تغییر کند.  ؛کندتغییری نمی  F0شود ومی

دار ی وجود دارد و معناتفاوتشود که آیا ه بررسی میاین نکتدر آنالیز واریانس یکطرفه فقط 

 .ولی اینکه کدام سطح بهتر است با روش دیگری است ؟است یا خیر
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 ها به شکل زیر خواهد بود:جدول آنالیز واریانس برای تحلیل داده

 

Source of 

Variation 
SS DF MS F

0
 F

Critical
 P-value 

 MST/MSE MSTreatment a-1 SST جدول 
Between 

treatments 

   MSError N-a SSE 
Error (Within 

treatments) 

    N-1 SST Total 

 

بنابراین تفاوت  F0 < FCriticalبود؛ ز واریانس به صورت زیر خواهد برای مثال فوق، جدول آنالی

 داشته است.نتأثیر  ست و افزایش غلظت کفسازنیمعنادار 

 

Source of 

Variation 
SS DF MS F

0
 F

Critical
 P-value 

 14.76 4.35 118.94 4 475.7 
Between 

treatments 

   8.06 20 161.2 
Error (Within 

treatments) 

 

انجام   p-valueدهند و مقایسه را با استفاده ازرا ارائه نمی FCriticalافزارهای آماری مقدار نرم

 عنادار است.کمتر باشد، تأثیر م  αاز  p-valueدهند. چنانچهمی
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 سومفصل 

 افزارهای طراحی آزمایشهامعرفی نرم
 

 

 مقدمه -3-1

بدون شک، استفاده از روشهای محاسباتی دستی برای تحلیل نتایج به دست آمده از طرحهای 

بر است. آزمایشی و مهمتر از آن، رسم نمودارهای تحلیلی مربوطه کاری دشوار و زمان

 ناپذیر است.ی طراحی آزمایش اجتنابافزارهای تخصصبه همین دلیل، استفاده از نرم

اند که برخی به دلیل افزارهای متعددی برای طراحی و تحلیل آزمایشها توسعه یافتهتا کنون نرم

 اند. از میان سایر افزارها خارج شدهمحدودیت کاربری از دور رقابت با سایر نرم

 آنها بستگی دارد.افزارها نیز، کاربرد هر یک به امکانات و کاربرپسند بودن نرم

 افزارهای طراحی آزمایش مزایای زیر را خواهد داشت:به طور کلی، استفاده از نرم

 های کلیدی برای بهبود فرایند یا محصولتعیین سریع عامل 

 طراحی و تحلیل سریع و کاربرپسند طرحهای آزمایشی مختلف 

 سازیانجام سریع محاسبات عددی بهینه 

 و ارزیابی تأثیرات متقابل آنهاهای مختلف غربالگری عامل 

 امکان رسم نمودارهای سه بعدی و تحلیل بصری آسان آنها 

 امکان تغییر تنظیمات نمودارهای رسم شده با چند کلیک سریع و آسان 

 تحلیل سریع و آسان تأثیر عوامل طراحی به صورت همزمان بر چند پاسخ فرایند 

Unscramblerه توان بافزارهای طراحی آزمایش میاز جمله نرم
®
 X ،JMP ،Modde، 

R statistical package ،Minitab  وDesign-Expert  اشاره کرد که از میان آنها، دو

اند. به در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته Design-Expertو  Minitabافزار نرم

 شوند. افزار به اجمال معرفی میهمین دلیل، در این فصل، این دو نرم
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 Minitabافزار عرفی نرمم -3-7

باشد که  های کنترل کیفیت و تجزیه و تحلیل آماری می از مشهورترین برنامه Minitab افزار نرم

 Minitabافزار  است. نرم OMNITAB افزار تر از نرم تر و سادهکوچک  واقع یک نسخه در

ل و در جهت ایجاد تحو (Six Sigma) سیگما  ابزار مناسبی برای روش مدیریتی شش

گزارش و   ش، محاسبه، تجزیه و تحلیل، تهیهود کیفیت بوده و توانایی بسیاری در پردازببه

سایر امکانات و ابزارهای کامل آماری را داراست. وجود امکانات مربوط به کنترل آماری 

  و کنترل کیفیت آماری( Statistical Process Control ~ SPC) فرایندها

(Statistical Quality Control ~ SQC ) درMinitab افزار، آن  و کاربری آسان این نرم

 .های کنترل آمار در صنعت تبدیل کرده است را به یکی از پرطرفدارترین برنامه

 عبارتند از: Minitabر افزا های نرم امکانات و ویژگیبه طور کلی، 

 محیط کاربرپسند، ساده و آسان 

 افزار نرمها از منابع مختلف مانند  ورود آسان داده Excel و انواع پایگاه داده  

 مون فرضیه، وجود مجموعه کاملی از انواع ابزارهای آماری از جمله آمار توصیفی، آز

 اطمینان  آزمون نرمال و فاصله

  تشخیص متغیرها و شناسایی روابط بین ماهیت عوامل مهم و مؤثر بر کیفیت محصوالت

 و خدمات

 ها مایش و تشریح دادهاستفاده از روشهای گرافیکی جهت ن 

  ،ترسم انواع جداول و نمودارهای کنترل کیفیت آماری مانند دنباله، علت و معلول

 نمودار متقارن و کاوا یا استخوان ماهی، چند متغیرای پارتو، ایشی میله

 تجزیه و تحلیل پیشرفته و چندمتغیره 

 ای تحلیلیای از ابزاره تخمین طول عمر یک محصول با استفاده از طیف گسترده 

 محاسبه و تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف 

 های سازی مدل های زمانی و پیاده انجام تحلیل سری ARMA و ARIMA 

 های زمانی بینی بر اساس رگرسیون خطی یا تنازل خطی و سری پیش 

 گیری های اندازه دارای ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم 

 های مختلف فی بر اساس توزیعسازی دیتاهای رندم یا تصاد شبیه 

 ای ای و فاصله برآورد نقطه  (Point / Interval Estimation) 

 ها و توزیع نامشخص لفهؤهای ناپارامتری با م انجام آزمون 
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 افزارهای مبتنی بر دیتابیس و بانک اطالعاتی هماهنگی و ارتباط با نرم 

  شده است. افزار نشان دادهاین نرم 61نسخه در شکل زیر، محیط کلی 

 

 
 

 Design-Expertافزار معرفی نرم -3-3

Design-Expert طراحی آزمایش در زمینهجدید ولی بسیار شناخته شده های افزارنرم یکی از 

به صورت تخصصی برای مباحث طراحی ن علم شیمی وسط دانشمندات افزارنرم ایناست. 

مختلف های  کاربردی برای دانشجویان و اساتید رشتهو ابزار پرآزمایشها توسعه یافته 

تجزیه و تحلیل  و نهایتاً ه کردن روابطفرایند، فرمولسازی بهینهجهت طراحی آزمایش، 

یند مورد نظر با صرف اخواهد کرد که فر مکافزار کدر حقیقت این نرم است. آنها

سطوح  توانبه راحتی می افزاردر این نرم. کمترین هزینه و حداکثر بازدهی انجام گیرد

 .مشاهده کردقابل چرخش سه بعدی  نمودارهایواکنش را از تمام زوایا با 

 عبارتند از: Design-Expertر افزا های نرم امکانات و ویژگیبه طور کلی، 

  اندازی یک آزمایش یا فرایند بدون پیچیدگی خاص راه 

  ی برای تجسم دقیقگرافیک صورت  نمایش نتایج آزمایش به 

  بعدی از آزمایش  های دو و سه تفسیر نتایج با کمک گزارش 

  حداکثررساندن کیفیت  سازی جهت به وریتم بهینهبرخورداری از الگ 

  قابلیت پردازش متغیرها پس از ترکیب اجزای مخلوط 

http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/graphic/
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  امکان نمایش نموداری خطاها و بررسی آن 

 افزار نشان داده شده است.این نرم 7نسخه در شکل زیر، محیط کلی 
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 چهارمفصل 

 ای سادهآزمایشهای مقایسه
 

 

 مقدمه -4-3

ترین انواع (، یکی از سادهSimple Comparative Experimentsای ساده )آزمایشهای مقایسه

 کنند. آزمایشها هستند. این آزمایشها یک عامل کنترلی را در دو سطح بررسی می

ر است. از آزمون فرض برای بررسی میانگین و واریانس دو آزمایش در این حالت مد نظ

 شود.بررسی میانگین و واریانس استفاده می

شود و عدم برابری آنها در فرض مقابل ها تعریف میها یا واریانسفرض صفر برابری میانگین

ها و ضریب اطمینان فرض صفر شود. اگر با انجام آزمایشها و با توجه به آمارهتعریف می

گرفت که عامل مورد نظر اثر خاصی در انجام آزمایش ندارد  توان نتیجهبرقرار باشد، می

توان این عامل را به عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در ولی اگر خالف این قضیه رخ داد، می

 انجام آزمایش تلقی کرد.

شوند. هر گاه هدف اضافه این آزمایشها به منظور شناسایی عوامل مؤثر در آزمایش انجام می

جدید به آزمایش باشد، باید ابتدا با استفاده از آزمایشهای ساده، شدن یک عامل 

شوند اما اگر اثرگذاری آنها بررسی شود؛ اگر اثرگذار بودند به آزمایش اضافه می

شوند. با استفاده از این روش از انجام اثرگذار نبودند به آزمایش اصلی اضافه نمی

 شود.اثر جلوگیری میآزمایشهای اضافی و بی

شوند: آزمایشهایی که ی تقسیم میلای ساده به دو گروه اصه طور کلی، آزمایشهای مقایسهب

 ها نامشخص هستند.ها مشخص هستند و آزمایشهایی که واریانسواریانس

ای ساده به صورت مختصر توضیح و برای هر یک، مثالهای در این فصل، انواع آزمایشهای مقایسه

 شود.کاربردی ارائه می
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 Minitabافزار ای ساده با استفاده از نرمآنالیز آزمایشهای مقایسه -4-3

پذیر است. برای انتخاب از نوار منو امکان Minitabافزار دسترسی به آزمونهای مختلف در نرم

 ای ساده باید از مسیر زیر اقدام کرد:آزمایشهای مقایسه

 

 
 

 آنالیز متغیر تصادفی با واریانس مشخص -4-1

عضوی از آن باشد، آنگاه  nای میانگین نمونه yغیری تصادفی با توزیع احتمال نرمال ومت yاگر 

 متغیر تصادفی زیر دارای توزیع احتمال نرمال استاندارد است:

0

y
z

n






 

 بنابراین

 /2 0 /2 1P z z z       

 یا
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/2 /2 1P y z y z
n n

 

 
 

 
      

 
 

 یا

/2y z
n




   

 

 

های زیر مقادیر عیار مس در یک مدار فلوتاسیون کارخانه فرآوری مس است که طی داده مثال:

باشد، فاصله  5/2برداری به دست آمده است. چنانچه انحراف معیار این نمونه یک برنامه نمونه

 گیری محاسبه کنید.این اندازه% را برای 99اطمینان 

43، 7/43 ،3/43 ،9/29 ،43 ،8/43 

 

 ها به صورت زیر خواهد بود:، آنالیز دادهSample Z-1با انتخاب دستور  حل:
 

 
 

 

 

برای جمعیت  2/4% و با در نظر گرفتن انحراف معیار 95مثال فوق را برای سطح اطمینان  :تمرین

 برداری تعیین کنید.نمونه
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 نامشخصآنالیز متغیر تصادفی با واریانس  -4-4

عضوی از آن باشد، آنگاه  nای میانگین نمونه yمتغیری تصادفی با توزیع احتمال نرمال و yاگر 

 است: k = n – 1با  tمتغیر تصادفی زیر دارای توزیع احتمال 

0

y
t

S

n


 

 بنابراین

 /2, 0 /2, 1k kP t t t       

 یا

/2, /2, 1k k

S S
P y t y t

n n
  

 
      

 
 

 یا

/2,k

S
y t

n
   

 

 

آزمایش انجام داده و نتایج زیر  5مهندسی برای تعیین نقطه ذوب یک آلیاژ جدید پایه مس،  مثال:

 % را برای نقطه ذوب این آلیاژ به دست آورید.95را به دست آورده است. فاصله اطمینان 

858 ،885 ،852 ،883 ،883 
 

 ها به صورت زیر خواهد بود:، آنالیز دادهSample t-1دستور با انتخاب  حل:
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نمونه از آلیاژ را به صورت  33مهندسی برای تعیین درصد مس در آلیاژ تمرین قبل،  :تمرین

% را 95های به دست آمده، فاصله اطمینان با توجه به دادهکند. تصادفی انتخاب کرده و آنالیز می

 لیاژ تعیین کنید.برای درصد مس در این آ

85 ،85 ،83 ،84 ،85 ،88 ،84 ،83 ،82 ،84 
 

 

 دو سطح با شرایط یکسان ربررسی تأثیر یک فاکتور د -4-3

اگر 
1y  میانگین یک نمونهn1  عضوی از متغیر تصادفیy1  و

2y  میانگین یک نمونهn2  عضوی از

 ها( متغیر تصادفیشد آنگاه )با فرض برابر واریانسبا y2متغیر 

   1 2 1 2

1 2

1 1
p

y y

S
n n

 


  




 

 درجه آزادی است. در رابطه فوق k = n1 + n2 – 2با  tدارای تابع توزیع 

   2 2

1 1 2 2

1 2

1 1

2
p

n S n S
S

n n

  


 
 

2و در رابطه فوق 

1S  واریانس نمونه متغیرy1  2و

2S  واریانس نمونه متغیرy2 :است. بنابراین 

 1 2 1 2 /1,

1 2

1 1
p ky y S t

n n
       

 

 

را بر تغییرات موجود دایناویرپول تریفلو به جای استفاده از  امکانمهندسی در نظر دارد تا  مثال:

های به دست درصد خاکستر محصول میانی یک کارخانه زغالشویی ارزیابی کند. با توجه به داده

استفاده از تریفلو تأثیری بر فرایند خواهد گذاشت و % مشخص کنید که آیا 95ده، با اطمینان آم

 ؟کنیدآیا جایگزینی کردن آن به جای واحد دایناویرپول موجود را پیشنهاد می
 

 35/38 98/37 9/37 22/38 75/37 88/37 38 25/38 84/37 5/37 دایناویرپول

 57/38 59/38 35/37 98/38 33/37 52/38 45/38 23/37 3/38 85/38 تریفلو

 

زیر خواهد بود. با توجه به نتایج، ها به صورت ، آنالیز دادهSample t-2با انتخاب دستور  حل:

 جداکننده دایناویرپول بهتر عمل کرده است.
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ر مقایسه مهندسی در نظر دارد تا تأثیر دو نوع کاتالیزور بر سرعت یک واکنش را با یکدیگ :تمرین

آزمایش انجام داده و غلظت محصول در زمان تعادلی را برای کلیه  5کند. وی با هر کاتالیزور 
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% مشخص کنید 95ها، در سطح اطمینان گیری نموده است. با توجه به جدول دادهآزمایشها اندازه

 که کدام کاتالیزور سرعت واکنش را بیشتر افزایش داده است.
 

 9/53 8/55 3/58 2/57 2/58 3کاتالیزور 

 5/53 7/53 53 9/39 9/52 3کاتالیزور 
       

 

 دو سطح با شرایط غیریکسان ربررسی تأثیر یک فاکتور د -4-3

مد نظر باشد اما امکان اینکه همه آزمایشها در شرایط اگر بررسی اثر یک فاکتور در دو سطح 

 3یش )یکی مربوط به سطح توان هر جفت آزمایکسان انجام شوند وجود نداشته باشد، می

های هر جفت ق دادهیتفر زا( را تحت شرایط یکسان انجام داد. 2و دیگری مربوط به سطح 

های متناظر در آید که هر عضو آن ناشی از تفریق دادهآزمایش، یک نمونه به دست می

 دو سطح است. 

های دو متغیر الف میانگینفاصله اطمینان برای میانگین این متغیر همان فاصله اطمینان برای اخت

به دست آورد. با این  one sample t-testتوان با یک اولی است. این فاصله اطمینان را می

شود. بدیهی روش، تأثیر خطای ناشی از یکسان نبودن شرایط آزمایش بر نتیجه حذف می

 است در اینجا، تعداد اعضای نمونه متغیرهای )سطوح( با یکدیگر برابر باشد:
 

 y11 y12 y13 …. y1n 3طح س
 y21 y22 y23 …. y2n 2سطح 

 d1=y11–y21 d2=y12–y22 d3=y13–y23 …. dn=y1n–y2n های متناظراختالف داده
 

 با توجه به جدول فوق، فاصله اطمینان اختالف میانگین دو سطح برابر است با:

1 2 /1,
d

d k

S
d t

n
      

 است. k = n – 1و  dانحراف معیار متغیر  d ،Sdمیانگین متغیر  dدر رابطه فوق

 
 

مهندسی تصمیم دارد تا تأثیر دو نوع کفساز را بر کارایی فلوتاسیون یک نمونه زغال مورد  مثال:

بررسی قرار دهد. از آنجا که یکسان بودن کارایی واحد فلوتاسیون کارخانه برای آزمایشها مورد 

کند؛ بدین ترتیب که با ثبت نگه داشتن سایر استفاده می paired t-testز روش تردید است، وی ا

 کند. با توجه به گیری میپارامترها، بازیابی هر فرایند را در حضور کفساز مورد نظر اندازه
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 کفسازها تأثیر متفاوتی دارند یا خیر؟ %95های زیر، آیا در سطح اعتماد داده
 

 83 85 89 82 84 88 83 84 84 87 3کفساز 

 85 83 89 83 82 88 84 85 84 88 3کفساز 

 

 با توجه به باال بودنها به صورت زیر خواهد بود. ، آنالیز دادهPaired tبا انتخاب دستور  حل:

 p-value  (، اختالف نتایج معنادار نیست و در نتیجه، کفسازها تأثیر متفاوتی بر 35/3)بیشتر از

 بازیابی فرایند ندارند.
 

 

 
 

 

 

مهندس فرایند یک کارخانه فرآوری سنگ آهن قصد دارد تأثیر تغییر فشار پالپ ورودی  تمرین:

بر حد جدایش واحد هیدروسیکلون کارخانه را مورد بررسی قرار دهد. وی آزمایشها را به 

ر حد %، تأثیری ب95دهد. با توجه به نتایج، آیا تغییر فشار در سطح اعتماد صورت متناظر انجام می

 ها دارد؟جدایش هیدروسیکلون
 

 74 75 74 74 3فشار 

 75 78 75 73 3فشار 
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 پنجمفصل 

 طرحهای آزمایشی چند سطحی
 

 

 مقدمه -5-1

با توجه به اینکه در اغلب مطالعات پژوهشی و صنعتی، پژوهشگر با بیش از یک عامل سروکار 

دهد بلکه به تنها نتایج دقیقی ارائه نمی دارد، استفاده از رویکرد یک فاکتور در زمان نه

ا و در نتیجه، افزایش تعداد آزمایشها، به لحاظ ویژه با افزایش تعداد پارامترها و سطوح آنه

 زمان و هزینه مقرون به صرفه نخواهد بود.

رویکرد برای بررسی چند عامل در چند استفاده از طرحهای فاکتوریلی یا چند سطحی بهترین 

 سطح است.

پرکاربرد در مطالعات فرآوری مواد معدنی بررسی و چند سطحی در این فصل، طرحهای 

 حل و بررسی خواهد شد. Design Expertافزار عملی با استفاده از نرممثالهای 

 

 تحلیل نتایج طراحی آزمایش -5-2

پیش از معرفی طرحهای آزمایشی، آشنایی با اجزای خروجی نتایج آماری و نحوه تحلیل آنها 

بخشهای زیر  تحلیل آماری یک طرح آزمایشی، شاملالزامی است. به طور کلی، خروجی 

 است:

 ج( دول آنالیز واریانسANOVA) 

 آماری پارامترهای مدل 

 نمودارهای کنترل شرایط مدلسازی 

 نمودارهای تأثیرات اصلی و متقابل 
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افزار طراحی آزمایش، با انتخاب و فرایند تحلیل نتایج در جدول طراحی آزمایش توسط نرم

شود. با شود. سپس، جدول آنالیز واریانس تدوین میتوسعه یک مدل آماری شروع می

توان معنادار بودن یا نبودن تأثیرات را ارزیابی نمود و استفاده از جدول آنالیز واریانس می

، پارامترهای مدل و نمودارهای مربوطه، ANOVAهای جدول سپس با استفاده از داده

بینی نتایج اصالح نمود. پس از نهایی توان مدل را برای دستیابی به حداکثر دقت پیشمی

توان شرایط و مدل آماری، با استفاده از نمودارهای تأثیرات اصلی و متقابل میکردن 

 نحوه تأثیر پارامترهای مدل را تحلیل کرد.

 تجزیه و تحلیل دقیق موارد فوق در مثالها ارائه و بررسی خواهد شد. توجه:

 

 جدول آنالیز واریانس -5-2-1

یند تحلیل آماری نتایج و طرح آزمایشی ( مهمترین بخش از فراANOVAجدول آنالیز واریانس )

 است. با توجه به جدول نمونه زیر، بخشهای قابل توجه جدول عبارتند از:

 میزان اثر هر پارامترو  فهرست پارامترهای پیشنهادی مؤثر در مدل آماری 

  مقدارp-value  و معنادار بودن یا نبودن مدل و پارامترهای آن: به عنوان مثال، در سطح

باشد، تأثیر آن  59/5برای هر پارامتر کمتر از  p-value%، چنانچه مقدار 59ن اطمینا

 پارامتر معنادار است.
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 پارامترهای مدل آماری -5-2-2

 به طور کلی، پارامترهای مدل عبارتند از:

 F-valueدهد. هر چقدر مقدار این : این پارامتر میزان معنادار بودن مدل را نشان می

 باشد، مؤثر بودن مدل آماری بارزتر خواهد بود.پارامتر بزرگتر 

 R
دهد. هر های واقعی را نشان میبینی شده مدل با دادههای پیشمیزان تطابق داده :2

 نزدیکتر باشد، مدل از دقت بیشتری برخوردار است. 1چقدر مقدار این پارامتر به عدد 

 Adj R
نقاط در نظر گرفته شده  ها برای پارامترهای مدل نسبت بهمقدار تطابق داده :2

در طرح است. این پارامتر، معیاری از میزان تغییرات حول مقدار متوسطی است که 

Rشود. هر چقدر مقدار این عدد به توسط مدل ارائه می
نزدیکتر باشد، مدل  1و عدد  2

 از دقت بیشتری برخوردار خواهد بود.

 Pred R
دهد. های جدید را نشان میدهبینی دااین پارامتر میزان دقت مدل در پیش :2

Adj Rمقادیر پارامترهای 
Pred Rو  2

با یکدیگر اختالف داشته  2/5باید حداکثر حدود  2

 باشند تا مدل معنادار باشد.

  Adeq Precision :بینی شده پاسخ دهنده دامنه تغییرات مقادیر پیشاین پارامتر نشان

 نیز شناخته  "signal to noise ratio"نسبت به خطای مربوطه است که با عنوان 

  باشد تا مدل معنادار باشد. 4د بیشتر از یشود. مقدار این پارامتر بامی
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 نمودارهای کنترل شرایط مدلسازی -5-2-9

هستند. اگر  Pred. vs. Actualو  Normal Plotمهمترین نمودارهای کنترل شرایط مدلسازی 

گیرند که کردهای جدید مورد استفاده قرار میچه، نمودارهای دیگری نیز به ویژه در روی

 شود.در این جزوه به آنها اشاره نمی

 Normal Plot: دهد. همچنین، با استفاده از ها را نشان میاین نمودار، نرمال بودن داده

های پرت را برای اصالح مدل ها و دادهتوان شرایط پراکندگی دادهاین نمودار می

 تشخیص داد.

 

 
 

 Pred. vs. Actual: ها است. البته، بینی دادهدهنده دقت مدل در پیشاین نمودار نشان

 ها تحلیل نمود.این نمودار را باید با توجه به سایر داده

 



 طراحی و تحلیل آزمایشها

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 09 

 
 

 نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تأثیرات اصلی -5-2-0

و ضرایب  ANOVAبرای تحلیل تأثیرات اصلی فاکتورها، عالوه بر نتایج آنالیز واریانس در جدول 

 توان از چند سری نمودار نیز استفاده کرد.مدل مربوطه، می

 دارد.بستگی افزار مورد استفاده و نظر پژوهشگر استفاده از این نمودارها به خروجی نرم

 ترین این نمودارها عبارتند از:متداول

 ستفاده این نمودارها به دلیل دشواری درک بصری، به ندرت مورد ا ای:نمودار نقطه

 گیرند.قرار می

 

 
 

  نمودارPareto: افزار یک نمودار بسیار ساده و قابل درک است که معموالً توسط نرم

Minitab گیرد.مورد استفاده قرار می 
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  نمودارMain Effects Plot: دهنده این نمودارها، پرکاربردترین نمودارهای نشان

 شوند.ارائه می Design Expertفزار اتأثیرات اصلی هستند که معموالً توسط نرم

 

 
 

 نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تأثیرات متقابل -5-2-5

 ترین نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تأثیرات متقابل عبارتند از:متداول
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  نمودارPareto: افزار یک نمودار بسیار ساده و قابل درک است که معموالً توسط نرم

Minitab گیرد.فاده قرار میمورد است 

 :گیرند.که به دلیل پیچیدگی بصری، کمتر مورد استفاده قرار می نمودارهای خطی 

 

 
 

  3نمودارD Surface:  نمودارهای بسیار کاربردی و قابل درک هستند که معموالً توسط

گیرد. این نمودارها برای یافتن شرایط مورد استفاده قرار می Design Expertافزار نرم

توان به صورت دو بعدی نیز نه آزمایش بسیار مفید هستند. این نمودارها را میبهی

 تحلیل کرد.
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 کامل یطرح فاکتوریل -5-9

توان اثر چند فاکتور را بر ( میFull Factorial Designلی کامل )یبا یک طرح آزمایشی فاکتور

 یک پاسخ بررسی کرد.

ا اثر یک فاکتور تحت تأثیر سایر فاکتورها نیز توان مشخص کرد که آیدر این طرح همچنین می

 متقابل(؟ اتهست یا خیر )بررسی تأثیر

بر یک پاسخ مورد نظر باشد. همچنین، فرض کنید  Bو  Aفرض کنید که بررسی تأثیر دو فاکتور 

سطح باید مورد بررسی قرار گیرد. در یک  bدر  Bسطح و فاکتور  aدر  Aکه فاکتور 

 nآزمایش مورد نیاز است که  abnی کامل، برای این مثال تعداد ایشی فاکتوریلمطرح آز

 است. انجام تصادفی آنهاتعداد تکرار آزمایش است. نکته مهم در انجام این تعداد آزمایش، 

 شود:مجموع مربعات کل برای این طرح نمونه به صورت زیر تجزیه می
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، Aها ناشی از اثر فاکتور ه ترتیب معرف پراکندگی دادهرابطه فوق بجمالت سمت راست 

و  Aها ناشی از اثر متقابل فاکتور ، پراکندگی دادهBها ناشی از اثر فاکتور پراکندگی داده

Bها ناشی از خطا است. ، و پراکندگی داده 

ین معنی اگر پراکندگی ناشی از فاکتورها و پراکندگی ناشی از خطا به یکدیگر نزدیک باشند، بد

 شود.است که فرض تأثیر داشتن آن فاکتور بر پاسخ رد و در غیر این صورت، پذیرفته می

ها الزم است ابتدا هر کدام بر درجه آزادی مربوطه تقسیم شود؛ برای طرح SSبرای مقایسه 

 نمونه فوق:

1
A

A

SS
MS

a



 

1
B

B

SS
MS

b



 

( 1)( 1)
AB

AB

SS
MS

a b
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 شود:به صورت زیر تعریف می F0و برای هر یک از فاکتورها کمیت 

0
A

A

E

MS
F

MS
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رض مؤثر باشد، ف F0 < FCriticalشود؛ چنانچه مربوطه مقایسه می FCriticalها با F0هر یک از 

 شود.بودن آن فاکتور رد می

توان برای تعداد فاکتورهای طرح آزمایشی فاکتوریلی کامل و آنالیز واریانس مربوطه را می

شود،  سطح نیز اضافه cبا  Cبیشتر نیز تعمیم داد. به عنوان مثال، اگر به طرح فوق فاکتور 

 ات کل بدین صورت است:و تجزیه مجموع مربع abcnتعداد آزمایشهای مورد نیاز برابر 
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توان در مورد معنادار بودن تأثیر فاکتورها بر ، میFبا توجه به درجه آزادی و آزمون 

 پاسخ قضاوت کرد. برای این منظور، توجه به دو نکته مهم زیر الزامی است:

  .برای آنالیز واریانس حتماً باید آزمایشها را تکرار کرد 

 تورها و سطوح بیش از سه باشند، استفاده از طرح آزمایشی که تعداد فاک زمانی

 فاکتوریلی کامل به دلیل زیاد بودن تعداد آزمایشها ممکن است مقرون به صرفه نباشد.

اگر چه به لحاظ تئوری، برای قضاوت کردن در مورد تأثیر فاکتورها و اثرات متقابل آنها، طرح 

 ترین گزینه است.آزمایشی فاکتوریلی کامل، به
 

 

مهندسی به منظور بهبود کارایی جدایش سیلیس از کنسانتره آهن به روش فلوتاسیون  مثال:

معکوس، با استفاده از یک طرح فاکتوریلی کامل، تأثیر غلظت کلکتور و کفساز فرایند را بر عیار 

آزمایشی را تحلیل دهد. با توجه به نتایج آزمایشها، طرح سیلیس کنسانتره مورد بررسی قرار می

 مرتبه تکرار شده است. 2تر، هر آزمایش کنید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق
 

غلظت کفساز 

(g/t) 

 (g/tغلظت کلکتور )

24 94 04 

25 
54/5 50/5 54/5 

50/5 50/5 54/5 

94 
51/5 59/5 55/5 

50/5 50/5 1/5 

95 
59/5 50/5 54/5 

50/5 55/5 50/5 
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2طرح فاکتوریلی  -5-0
k 

گیرند. هر عامل دارای عامل و هر یک تنها در دو سطح مورد بررسی قرار می kدر این طرح، 

 ( است.–یک سطح باال )+( و یک سطح پایین )

توان مطابق آنچه رح آزمایشی حالت خاصی از طرح فاکتوریلی کامل است و بنابراین، میطاین 

ته شد، آنالیز واریانس را برای آن انجام داد؛ اما این طرح به طریق در قسمت قبل گف

 شود که حاوی نتایج مفید بیشتری است. دیگری نیز تحلیل می

توان به صورت مورد نظر باشد. این دو فاکتور را می Bو  Aتور کفرض کنید که بررسی دو فا

 زیر کددار کرد:

high low

1

high low

( ) / 2

( ) / 2

A A A
x

A A

 



 

high low

2

high low

( ) / 2

( ) / 2

B B B
x

B B

 



 

کنند. اگر آزمایشهای مربوطه انجام شوند، + تغییر می1و  -1بین  x2و  x1با این تغییر متغیرها، 

 های حاصل، معادله رگرسیونی به صورت زیر به دست آورد:توان از دادهمی

0 1 1 2 2 12 1 2y x x x x        

ها، معرف میزان تأثیر متغیر βیگر ها و مقدار هر یک از دمیانگین کل داده β0در معادله فوق، 

 شود:مربوطه است. بنابراین، پارامتری به نام میزان تأثیر به صورت زیر تعریف می

1

2

12

2

2

2

Effect A

Effect B

Effect AB













 

توان میزان مؤثر بودن فاکتورها را با یکدیگر مقایسه کرد. همچنین، می هاEffectبا مقایسه 

 تأثیر فاکتور بر پاسخ است.  معرف مثبت یا منفی بودن Effectعالمت 

ای طراحی کرد که کلیه پارامترها دارای تعداد توان به گونهطرحهای فاکتوریلی را می نکته مهم:

 سطوح یکسان نباشند.

 
 

روی ذرات ریز مهندسی برای بررسی تأثیر برخی از پارامترهای عملیاتی بر نرخ دنباله مثال:

مرتبه تکرار  0از یک طرح آزمایشی فاکتوریلی کامل با  گانگ در فلوتاسیون یک نمونه کانه مس

سطح در  2سطح و برای غلظت کلکتور  0کند. وی برای غلظت کفساز و درصد جامد استفاده می
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%( ارائه شده در جدول، طرح آزمایشی را g/روی )گیرد. با توجه به مقادیر ضرایب دنبالهنظر می

 تحلیل کنید.
 

غلظت 

 (g/tکفساز )

 (g/tلکتور )غلظت ک

25 95 

 درصد جامد درصد جامد

19 25 29 19 25 29 

15 

520/5 520/5 501/5 524/5 500/5 504/5 

524/5 520/5 502/5 520/5 500/5 500/5 

529/5 520/5 525/5 520/5 509/5 505/5 

24 

500/5 504/5 500/5 500/5 504/5 504/5 

509/5 500/5 504/5 505/5 500/5 500/5 

500/5 505/5 509/5 509/5 500/5 501/5 

25 

520/5 509/5 520/5 520/5 500/5 520/5 

524/5 509/5 520/5 525/5 500/5 520/5 

520/5 504/5 529/5 529/5 504/5 524/5 
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k با نقطه مرکزی 

تغییرات غیرخطی پارامتر  بزرگترین محدودیت طرحهای دو سطحی، ناتوانی آنها در ارزیابی

 پاسخ نسبت به فاکتورها است.

طرحهای با نقطه مرکزی، یکی از پرکاربردترین طرحهای فاکتوریلی هستند که در آنها با در نظر 

ای که کلیه فاکتورها در مقدار میانگین سطوح مربوط به هر گرفتن یک آزمایش به گونه

ح فاکتور بر پارامتر پاسخ نیز مورد بررسی فاکتور هستند، غیرخطی بودن تأثیر تغییر سطو

 گیرد.قرار می

همچنین، با توجه به اینکه افزایش تعداد سطوح در طرحهای فاکتوریلی کامل، تعداد آزمایشها را 

( به کم کردن تعداد آزمایشها کمک Center Pointکند، استفاده از نقطه مرکزی )زیاد می

 کند.قابل توجهی می

است تا حداکثر دقت قابل ارائه باشد.  از این طرحها، تکرار نقطه مرکزی ادهنکته مهم در استف

 شود.تکرار پیشنهاد می 0تا  4معموالً 

 تحلیل این طرحها مشابه طرحهای فاکتوریلی کامل است.
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 جزئیطرح فاکتوریلی  -5-4

شود، یشها میدر مواقعی که استفاده از طرح فاکتوریلی کامل باعث افزایش قابل توجه تعداد آزما

( استفاده Fractional Factorial Designتوان از طرحهای فاکتوریلی جزئی یا کسری )می

 کرد.

2به عنوان مثال، یک طرح آزمایشی 
k 2توان به صورت یک طرح آزمایشی جزئی را می

k–p  خالصه

برابر تعداد  1/2pکرد. یعنی در طرح آزمایشی جزئی تعداد آزمایشهای انجام شده 

فاکتور در دو مد نظر  4ایشهای طرح آزمایشی کامل خواهد بود. مثالً، اگر بررسی آزم

 halfتوان یک طرح آزمایشی فاکتور می 4خواهد بود. با  10باشد، تعداد آزمایشها 

fraction (1 =p  یا  0با )آزمایشone fourth fraction (2  =p .انجام داد )با چهار آزمایش 

که در طرحهای آزمایشی جزئی به دلیل عدم انجام آزمایشها به صورت  نکته قابل توجه این است

در یک سرح . به عنوان مثال، فاکتوریل کامل، تعداد از اثرات از یکدیگر قابل تفکیک نیستند

از یکدیگر قابل تفکیک  ABو اثر متقابل  Aآزمایشی جزئی ممکن است که اثر فاکتور 

نظر داد اما راجع به معنادار بودن  A + ABر بودن توان راجع به معنادانباشند. یعنی می

 توان قضاوت کرد.هر کدام از این اثرات به تنهایی نمی

 

 روش پاسخ سطح -5-4

یا  k2(، یک طرح آزمایشی )معموالً Response Surface Methodologyدر روش پاسخ سطح )
k0شود. سپس با جام میرود نقطه حداکثری در آن باشد، انای که احتمال می( در محدوده

شود و در پایان، با های حاصل برازش میافزار، یک منحنی مناسب از دادهاستفاده از نرم

روشهای ریاضی یا ترسیمی، نقطه حداکثری یا حداقلی آن تابع که در حقیقت پاسخ فرایند 

 شود. باشد، مشخص میمی

سازی فرایند بینی کننده و بهینهشطرحهای پاسخ سطح، بهترین گزینه برای توسعه مدل آماری پی

هستند. این طرحها، عالوه بر تأثیرات اصلی و متقابل، رفتار غیرخطی تأثیرات را نیز نشان 

 دهند.می

 
 

مهندسی به منظور بررسی امکان فرآوری یک سنگ معدن حاوی مگنتیت به روش  مثال:

کرار نقطه مرکزی استفاده مرتبه ت 0با  CCDفلوتاسیون از یک طرح آزمایشی سطح پاسخ نوع 
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 کند. نتایج مطالعات در جدول ارائه شده است. با توجه به جدول:می

 الف( طرح را تحلیل کنید.

 بینی عیار و بازیابی آهن را توسعه دهید.های پیشب( مدل

 بینی کنید.ج( شرایط بهینه برای دستیابی به بهترین ترکیب عیار و بازیابی آهن را پیش

 

 pH رایندهای فپاسخ
(D) 

غلظت بازدارنده 

(C( )g/t) 

غلظت کفساز 

(B( )g/t) 

غلظت کلکتور 

(A( )g/t) 
 آزمایش

 عیار آهن )%( بازیابی آهن )%(

40/01 00/90 9/0 255 45 295 1 

00/02 40/00 9/0 255 45 095 2 

00/90 22/90 9/0 255 125 295 0 

20/49 00/00 9/0 255 125 095 4 

51/05 00/05 9/0 455 45 295 9 

42/00 00/00 9/0 455 45 095 0 

0/05 20/90 9/0 455 125 295 0 

20/41 02/04 9/0 455 125 095 0 

01/00 20/00 9/5 255 45 295 5 

02/10 92/00 9/5 255 45 095 15 

50/95 50/00 9/5 255 125 295 11 

5/02 01/05 9/5 255 125 095 12 

0/05 09/04 9/5 455 45 295 10 

45/04 40/00 9/5 455 45 095 14 

44/95 00/00 9/5 455 125 295 19 

14/20 20/00 9/5 455 125 095 10 

0/00 4/99 9/0 055 05 95 10 

00/2 01/00 9/0 055 05 095 10 

90/02 00/00 9/0 055 5 495 15 

00/12 90/00 9/0 055 105 495 25 

05/10 00/00 9/0 155 05 495 21 

01/10 15/00 9/0 955 05 495 22 

90/40 51/92 9/0 055 05 495 20 

5/00 00/45 9/15 055 05 495 24 

20/0 01/00 9/0 055 05 495 29 

9/15 12/00 9/0 055 05 495 20 

41/5 2/00 9/0 055 05 495 20 

0/15 2/00 9/0 055 05 495 20 

0/5 9/00 9/0 055 05 495 25 

2/15 5/00 9/0 055 05 495 05 
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 Taguchiطرحهای  -5-4

طرحهای تاگوچی معموالً جهت مطالعات غربالگری و انتخاب پارامترهای مهم از میان تعداد زیاد 

 گیرند.پارامترها و یا ارزیابی کلی فرایند مورد استفاده قرار می

 انی است.نتایج حاصل از این طرحها نیز همانند طرحهای فاکتوریلی کسری، دارای همپوش

 
 

مهندسی به منظور انتخاب پارامترهای مؤثر بر راندمان فلوتاسیون یک نمونه زغال پیش از  مثال:

کند. با توجه به نتایج ( استفاده میL9آزمایش ) 5انجام آزمایشهای تفصیلی، از یک طرح تاگوچی با 

استفاده  Minitabافزار به دست آمده، پارامترهای کلیدی را مشخص کنید )راهنمایی: از نرم

 کنید(.

 

 راندمان

)%( 

 دور همزن

(rpm) 

درصد 

 جامد

 غلظت کفساز

(g/t) 

 غلظت کلکتور

(g/t) 

شماره 

 آزمایش

00/90 955 0 25 25 1 

09/00 1555 15 05 25 2 

00/05 1955 12 45 25 0 

0/01 1955 15 25 45 4 

59/05 955 12 05 45 9 

00/04 1555 0 45 45 0 

00/00 1555 12 25 05 0 

09/09 1955 0 05 05 0 

54/00 955 15 45 05 5 
     

 

 D-optimalطرحهای  -5-3

این طرحها که برای انواع طرحهای اصلی قابل استفاده هستند، بهترین گزینه برای بررسی تأثیر 

 پارامترهای غیر عددی هستند.

 
 

ا از دیدگاه قابلیت کفسازی مهندسی به منظور بررسی تأثیر متقابل کفسازها و کلکتوره مثال:

کند. با توجه به اینکه وی قصد دارد محلول حاوی آنها از یک طرح فاکتوریلی کامل استفاده می

مخلوط دو نوع کفساز و کلکتور در سه نسبت مخلوط متفاوت را مورد بررسی قرار دهد از یک 
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نوان پاسخ فرایند در استفاده کرده است. وی شاخص کفسازی دینامیکی را به ع D-Optimalطرح 

 نظر گرفته است. با توجه به جدول نتایج، طرح آزمایشی وی را تحلیل کنید.

 

شماره 

 آزمایش
 کفساز کلکتور

نسبت کفساز به 

 کلکتور

شاخص کفسازی دینامیکی 

(s.dm3/mol) 

1 PAX Ethanol 1 12520 

2 PAX Ethanol 1 10514 

0 PAX Ethanol 9/5 0/5950 

4 NAX MIBC 9/1 00559 

9 NAX Ethanol 9/1 9/944 

0 PAX Ethanol 9/5 12050 

0 PAX MIBC 9/1 109295 

0 NAX Ethanol 1 1/042 

5 NAX MIBC 1 4/0000 

15 NAX MIBC 9/5 20400 

11 NAX MIBC 9/1 09202 

12 PAX Ethanol 9/5 11500 

10 PAX MIBC 9/5 10100 

14 NAX Ethanol 9/5 2/100 

19 PAX MIBC 1 11195 

10 NAX MIBC 1 5090 

10 PAX Ethanol 9/1 5/0000 
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 ششمفصل 

 آزمایشها هایراهنمای انتخاب طرح
 

 

 مقدمه -6-1

یابی واحدهای مختلف یک کارخانه فرآوری مواد مطالعات و تستهای آزمایشگاهی در فرایند عیب

 معدنی، از اهمیت کلیدی برخوردارند. 

 شوند:تستهای آزمایشگاهی به سه منظور انجام می

 یابی مشکالت مشاهده شده در مدارعلت 

 ید راهکارهای پیشنهادیتأی 

 سازی راهکارها پس از اجرای صنعتیبهینه 

ریزی مناسب برای انجام مطالعات آزمایشگاهی، گام نخست در توجه به اجرای صحیح و برنامه

 سازی فرایند است.رفع عیوب و بهینه

 انجام مطالعات آزمایشگاهی شامل مراحلی است که به ترتیب عبارتند از:

 ا اهداف مطالعاتمشخص کردن هدف ی 

 مشخص کردن پارامترهای درگیر در فرایند 

 طراحی آزمایشها 

 بردارینمونه 

 انجام آزمایشها 

 هاآماده کردن و آنالیز نمونه 

 گیری برای ادامه مطالعات و ارائه پیشنهادهاتحلیل نتایج و تصمیم 
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 راهنمای انتخاب طرحهای آزمایشها -6-2

ژوهشگر معموالً با تعداد زیادی پارامتر روبروست؛ به عنوان فرآوری مواد معدنی، پدر مطالعات 

توان در نظر پارامتر مختلف را می 02فلوتاسیون، معموالً بیش از مثال، تنها در فرایندهای 

 گرفت:

 شناسی، هوازدگیها، توزیع کانیزدگیشناسی ماده معدنی: بافت کانه، برونکانی 

 شرایط خردایش 

 بندی و درجه آزادی خوراک، درصد جامد پالپ، وزیع دانهویژگیهای خوراک مدار: تpH 

 پالپ

 ها، طرح روتور و استاتور، سرعت همزن، نرخ هوادهی، پارامترهای مکانیکی: طرح سلول

ارتفاع کف، سیستم شستشوی کف، نحوه تخلیه کف، زمان ماند مواد در سلول، چیدمان 

 هاسلول

 نوع و مقدار مواد شیمیایی مختلف 

 سازی پالپدهمدت آما 

 ویژگیهای آب مورد استفاده: خواص آب برگشتی، مقدار آب تازه، سختی آب 

 مهارت اپراتور 

بر است، بنابراین اولین بر و هزینهبا توجه به اینکه بررسی کلیه پارامترهای فوق بسیار بسیار زمان

 مرحله در انجام آزمایشها، غربالگری پارامترهای واقعاً مؤثر است.

 شود:پارامترهای عملیاتی با استفاده از طرحهای آزمایشی مناسب انجام می غربالگری

 ( طرح تاگوچیTaguchi استفاده از این طرح به دلیل محدودیتهای آماری و از دست :)

 شود.رفتن برخی نتایج، معموالً پیشنهاد نمی

 ( طرحهای فاکتوریلی کسریFractional factorialاین طرحها برای پارامترها :) ی کیفی

 محدود هستند.

  طرحهای کسریD-optimal این طرحها اگر چه برای پارامترهای کیفی و نیز با سطوح :

 متفاوت مناسب هستند، اما نیاز به دقت تحلیل مهندس دارند.

یکی از اشتباهات رایج در انجام آزمایشها، اعتماد مهندس )به ویژه صنعتگران( به شناخت  تذکر:

شود ایشان برخی پارامترها را با باالی آنها از فرایند است. این اعتماد معموالً سبب می

 فرض اینکه از تأثیر آنها بر فرایند اطالع کافی دارند، در طراحی آزمایشها در نظر 

 نگیرند.
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آزمایشهای اصلی باید با استفاده از طرحهای آزمایشی متناسب با اهداف مطالعات صورت انجام 

 گیرد:

 ( طرحهای گروه سطح پاسخResponse surface این طرحها بهترین گزینه برای :)

سازی هستند؛ هر چند که تعداد زیاد آزمایشها معموالً استفاده از آنها را مطالعات بهینه

 سازد.محدود می

 طرحها( ی فاکتوریلی کاملFull factorial( به همراه نقاط مرکزی )Center point این :)

طرحها، زمانی که طرحهای سطح پاسخ مقرون به صرفه نباشند، جایگزین بسیار قابل 

 اعتمادی هستند.

 کنند و همانند طرحهای طرحهای فاکتوریلی کامل: این طرحها، تعداد آزمایشها را کم می

 دهند.قابل را به صورت کامل نشان میقبلی تأثیرات مت

  طرحهای فاکتوریلی کسری: این طرحها، اگر چه اطالعات کاملی درباره رفتار تک تک

 دهند، اما نتایج تأثیرات متقابل کامل نیستند.پارامترها ارائه می

  طرحهایD-optimal زمانی که برای انجام آزمایشها به سطوح کیفی و یا متفاوت نیاز :

 هر یک از طرحهای فوق بهره برد. D-optimalتوان از انواع یباشد، م

 از طرحهای تاگوچی به هیچ عنوان در مطالعات اصلی استفاده نکنید. تذکر:

 

 

 

سعی کنید در کلیه مطالعات )چه غربالگری و چه اصلی(، برای هر پارامتر حداقل  :1نکته کاربردی 

تغییرات غیرخطی پارامترهای پاسخ را سطح،  0سطح در نظر بگیرید. در نظر گرفتن  3

شوند. گیری غیرقابل اعتماد یا اشتباه میدهد و لذا، معموالً تحلیلها منجر به نتیجهنشان نمی
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مرتبه تکرار(، دقت تحلیلها  3در غیر این صورت، با در نظر گرفتن نقاط مرکزی )با حداقل 

 یرات غیرخطی را نیز فراهم را افزایش دهید. استفاده از نقاط مرکزی امکان رصد تغی

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتبه تکرار شود )طرح با تکرار(؛  0سعی کنید هر آزمایش در طرح حداقل  :2نکته کاربردی 

 توان خطاها را شناسایی کرد. زیرا، بدین طریق می
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 هفتمفصل 

 های رگرسیوناصول توسعه مدل
 

 

 مقدمه -7-1

مستقیم متأثر از تغییرات به طور فرایندی  رات یک متغیریعلمی، تغیمطالعات در بسیاری از 

کنند. بنابراین با یر مییمتغیرهای وابسته دیگری است که مقادیر آنها در جریان آزمایش تغ

با یکدیگر این متغیرها  ارتباطاز  توانآماری می غیرها در تجزیه و تحلیلوارد کردن این مت

معموالً متغیرها میان بررسی رابطه  آورد. همچنین،تری به دست و نتایج صحیحشد مطلع 

 بینیپیش توان از روی مشاهدات سایر متغیرهامقدار یک متغیر را میالزامی است چرا که 

 نمود. کنترلو یا حتی 

بندی اصلی از روشهای آماری است که در ارتباط با فرمولتجزیه و تحلیل رگرسیون قسمتی 

تجزیه باشند. می هاشکل روابط بین متغیرکننده هایی که تعیینهای ریاضی است، مدلمدل

های بینی و سایر استنباطپیش بندی شده، بامدلروابط و تحلیل رگرسیون با استفاده از این 

 د.و کار دار سرآماری 

 

 گرسیونیهای رتحلیل -7-2

از لحاظ لغوی به معنی پسروی، برگشت و  (Regression) در فرهنگ لغت واژه رگرسیون

مقدار  بازگشت به یک به مفهوم ریاضیات و آمار اما از دید ؛بازگشت است

ها به مرور زمان از نظر  رود. بدین معنی که برخی پدیده می کار  به میانگین یا متوسط

 .کنند یل میکمی به طرف یک مقدار متوسط م
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یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها  تحلیل رگرسیون های آماری، در مدل

سازی و تحلیل متغیرهای خاص و  های زیادی برای مدل باشد. این روش شامل تکنیک می

 باشد.  منحصر بفرد، با تمرکز بر رابطه بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل، می

کدام از متغیرهای  در فهم اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با تغییر هر همچنینیون تحلیل رگرس

 ، بسیار مفید است.کند مستقل و با ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل تغییر می

تخمین یک تابع از  ی مورد استفاده قرار گیرد، در نهایت منتج بههدفروش رگرسیون با هر 

  شود.مینامیده  ابع رگرسیونت کهشود میمتغیرهای مستقل 

در تحلیل رگرسیون تعیین پراکندگی متغیر وابسته اطراف تابع رگرسیون مورد توجه است که 

 .توضیح داده شود توزیع احتمال تواند توسط یک می

تحلیل رگرسیون همچنین  شود.میبینی استفاده  تحلیل رگرسیون به صورت گسترده برای پیش

نیز مورد استفاده قرار و شکل این روابط  متغیر مستقل و وابسته نبرای شناخت ارتباط میا

متغیرهای مستقل  بین کاربردیدر شرایط خاصی این تحلیل برای استنتاج روابط  گیرد.می

 تواند استفاده شود.  می و وابسته

است. روشهای آشنا   های زیادی برای انجام تحلیل رگرسیون توسعه داده شده تکنیک

واقع در آن تابع  و حداقل مربعات که پارامتری هستند، در یون خطیرگرس همچون

ها تخمین زده  رگرسیون تحت یک تعداد محدودی از پارامترهای ناشناخته از داده

کند که به توابع رگرسیون  هایی اشاره می است. رگرسیون غیرپارامتری به روش شده

مال پارامترهای نامحدود قرار دهد تا در یک مجموعه مشخص از توابع با احت اجازه می

 .گیرند

 

 روشهای تحلیل رگرسیون -7-3

ارتباط بین متغیرها است.  سازی مدل برای بررسی و آماری فن و تکنیکی تحلیل رگرسیونی

علوم  مدیریت، اقتصاد، فیزیک، مهندسی، جمله ای از رسیون تقریباً در هر زمینهرگ

 .بینی مورد نیاز است د و پیشبرای برآور علوم اجتماعی و بیولوژی زیستی،

که به طور گسترده در مطالعات مهندسی مورد استفاده های رگرسیونی  تحلیل رایجهای  شیوه

 گیرند عبارتند از:قرار می

 یا تک متغیره( رگرسیون خطی ساده( 

 یا چند متغیره( رگرسیون خطی چندگانه( 
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 رگرسیون غیرخطی 

را ( های پیوسته داده ای )اغلب از نوع تی هر نوع دادهاست که بتوان به راح  این تنوع باعث شده

 .گیری نمود تحلیل کرد و به راحتی نتیجه

 

 رگرسیون خطی ساده -7-3-1

است. در رگرسیون  تحلیل رگرسیونمتداول  یکی از روشهای تنازل خطی یا رگرسیون خطی

لبته ضرورتاً از ورودی یا متغیرهای مستقل است. ا ای ترکیب خطی y ر وابستهمتغی ی،خط

ی مختلفراهکارهای  .متغیر وابسته الزم نیست که نسبت به متغیرهای مستقل، خطی باشد

کمترین  جمله روشاز خطی وجود دارد،  برای تخمین پارامترهای رگرسیون

تنظیم مدل در رگرسیون خطی . گرادیان کاهشی تصادفی و مربعات

 .برد کند و دقت آنرا باال می جلوگیری می برازش بیش از

 
 

 گازوئیلجهت یافتن ارتباط میان تغییر غلظت  مهندس فرایند در یک کارخانه زغالشویی،یک  مثال:

 را به صورت اتفاقی آزمایش در غلظتهای مختلف 02بر راندمان فلوتاسیون یک نمونه زغال، 

 حلیل کنیداط این دو پارامتر را تدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول زیر، ارتبانجام می

 .(استفاده کنید Minitabافزار از نرمراهنمایی: )
 

 02 04 00 04 20 42 44 04 22 44 (kg/tغلظت )

 40 60 4/44 0/64 64 4/64 6/46 44 2/44 46 )%( راندمان

 04 04 02 00 22 26 22 44 20 42 (kg/tغلظت )

 0/64 64 64 2/44 60 6/60 46 42 44 4/44 )%( راندمان
  

      

 

 رگرسیون خطی چند متغیره -7-3-2

 که  آماری است مدل خطی یک مدل خطی عمومیرگرسیون خطی چند متغیره در حقیقت 

 :به شکل زیر نوشتتوان آن را می

Y XB U    

یک ماتریس است   Xهای چند متغیره است،  گیری های اندازه یک ماتریس با ردیف Y که در آن

یک ماتریس شامل متغیرهایی است که معموالً تخمین   Bباشد،  ماتریس طراحی تواند یک که می
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است. خطاها معموالً نسبت به  خطاها و نویز ماتریسی است که شامل U شوند و زده می

خطاها چنانچه شوند.  ناهمبسته فرض می توزیع معمولی چندمتغیره ها و طبق یک گیری اندازه

برای منطقی تر کردن  یافته مدل خطی تعمیم طابق با یک توزیع معمولی چند متغیره نباشند،م

 .گیرد مورد استفاده قرار می U و Y مورد ها در فرض

آنالیز  ، مانند کند های آماری مختلف را با هم مرتبط می مدل خطی عمومی تعدادی از مدل

متغیره  آنالیز چند واریانس،متغیره  آنالیز چند آنالیز کوواریانس، واریانس،

 ،مدل خطی عمومی. F آزمون و t-studentآزمون  معمولی، رگرسیون خطی کوواریانس،

 ای از چند مدل رگرسیون خطی در مورد بیش از یک متغیر وابسته است. اگر یافتهتعمیم

Y،B  و U  بردارهای ستون باشند، معادله ماتریس باال بیانگر چند رگرسیون خطی خواهد

 .بود

یا به شکل  متغیره چند :توان به دو روش انجام داد های فرضی با مدل خطی عمومی را می آزمون

با هم  Y های متغیره ستون های چند مستقل. در آزمون تک متغیره های متعدد آزمون

مستقالً  Y های های تک متغیره ستون حالیکه در آزمون گیرند در مورد بررسی قرار می

 .های تک متغیره با ماتریس طراحی یکسان طور مثال به عنوان آزمون بهشوند.  بررسی می

 
 

بر راندمان فلوتاسیون یک نمونه عملیاتی پارامترهای  بررسی تأثیرمهندسی به منظور  مثال:

. با توجه به نتایج به دست دهدای از آزمایشها را به صورت جدول زیر انجام می، مجموعهزغال

 استفاده کنید(. Minitabافزار )راهنمایی: از نرم کنیدنتایج را تحلیل آمده، 

 

 راندمان

)%( 

 دور همزن

(rpm) 

درصد 

 جامد

 غلظت کفساز

(g/t) 

 غلظت کلکتور

(g/t) 

شماره 

 آزمایش

76/27 222 4 02 02 4 

42/44 4222 42 72 02 0 

44/44 4222 40 02 02 7 

4/64 4222 42 02 02 0 

42/44 222 40 72 02 2 

44/40 4222 4 02 02 4 

44/67 4222 40 02 42 6 

72/42 4222 4 72 42 4 

40/46 222 42 02 42 4 
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 3و درجه  2رگرسیون درجه  -7-3-3

نیز  7و  0های توان با درجهرگرسیون ساده )یعنی با تعداد متغیرهای محدود( را میمعادالت 

 تخمین زد.

 
 

را برای مثال رگرسیون خطی ساده تعیین و نتایج را با  7و درجه  0معادالت رگرسیون درجه  تمرین:

 استفاده کنید(. Minitabافزار )راهنمایی: از نرم مقایسه کنید 4معادله درجه 
 

 

 رگرسیون غیرخطی  -7-3-4

آوری شده های گرد خطی جهت انطباق توابع غیرخطی تصادفی بر روی دادهغیر رگرسیون

 شود.  استفاده می

های  گانه موجود بر روی داده طی هدف برازش تصادفی یکی از توابع بیستدر رگرسیون غیر خ

عیین تابع گردآوری شده جهت رسیدن به حداکثر مقدار ضریب تعیین است. پس از ت

های  این تابع تصادفی بر روی روابط بین متغیر ،های متفاوت گیریهدف، با جستجو و از سر

 شود. اگر تابع غیرخطی مورد بسط داده میمستقل و وابسته برای یافتن بهترین ترکیب 

له اصلی تشخیص ئدانید مشکلی وجود نخواهد داشت اما اگر ندانید مس نظر را از قبل می

 .صحیح نوع تابع است

ای از  تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه محقق می ،با استفاده از رگرسیون چند متغیره

ای مطالعه نماید که در آن، روابط موجود  شیوهمتغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به 

وظیفه رگرسیون این است که به  ؛متغیرهای مستقل نیز مورد مالحظه قرار گیردمیان 

کند و این وظیفه تا حدودی از طریق برآورد  تبیین واریانس متغیر وابسته کمک می

 د. رس ی( در این واریانس به انجام م)دو یا چند متغیر مستقل مشارکت متغیرها

)از جمله متغیرهای  تحلیل رگرسیون چند متغیره برای مطالعه تأثیرات چند متغیر مستقل

 آزمایشی( در متغیر وابسته کامالً مناسب است. 

از روی مقادیر دو یا چند متغیر دیگر  )متغیر وابسته در رگرسیون چند متغیره، مقادیر یک متغیر

 .شود برآورد می( )متغیرهای مستقل

 



 طراحی و تحلیل آزمایشها

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 دستحمید خوشدکتر مدرس: 
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( نسبت به دما Expansionگیری شده برای پارامتر انبساط مس )های اندازهبا توجه به داده ل:مثا

(Kelvin .ارتباط این دو پارامتر را با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی بررسی کنید ،)در فایل پیوست( )

 نند:کدهد که این دو پارامتر از رابطه غیرخطی زیر پیروی میمطالعات اولیه نشان می

(b1+b2*Kelvin+b3*Kelvin^2+b4*Kelvin^3)/(1+b5*Kelvin+b6*Kelvin^2+b7*Kelvin^3) 

 .استفاده کنید( Minitabافزار )راهنمایی: از نرم
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