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 دهيچک

 يب مين ترکيرد. ايگ يباشد که به عنوان آفت کش مورد استفاده قرار م يبات اورگانوفسفر ميون جزو ترکيپارات

 يبات در نمونه هاين ترکيا يرين اندازه گيبشود. بنابرا يکشاورز يخاک، آب و فراورده ها يتواند موجب آلودگ

 يون مانند روش هايپارات يرياندازه گ يبرا ياديتنوع زم يبرخوردار است. روش ها ياديار زيت بسياز اهم يعيطب

 ييبا توجه به توانا يسنسور يوجود دارند. روش ها ياسپکتروفوتومتر يو روش ها يع و گازيما يکروماتوگراف

 يمورد استفاده برا ياصل يان سنسور هاين ميدارند. در ا ياديت زيع بودن اهميدر محل و ارزان و سر يرياندازه گ

نش يگز يوسنسورها دارايباشد. ب يوسنسورها ميق بيون از طريل پاراتياورگانوفسفر از قب اتبيترک يريه گانداز

سخت  يط نگهداريمانند گران بودن، طول عمر اندک، شرا يبيمعا ين حال دارايدر ع يباشند ول يمناسب م يريپذ

دگر يهستند که تقل ينيبات نويترک يقالب مولکول يمر هايپل باشند. يط ميمح ييايميط شيت به شرايو حساس

ار يبس يرينش پذين حال که گزيبات در عين ترکيباشند. ا يها م يباد يم ها و آنتيک مانند آنزيولوژيب يستم هايس

 يکنند دارا نم يدا ميوسنسور ها ظهور پيها را که در ب يباد يم ها و آنتيب آنزياز معا ياريباشند بس يدارا م ييباال

 باشند.

مر يبراساس پل يچاپ شد، ساخت سنسور ولتامتر  Electroanalysisکه به صورت مقاله در ژورنال  ير قبلدر کا

ک يون در يپارات يساخته شده برا يقالب مولکول يمرهايپل ،شرح داده شد. در آن روش يقالب مولکول يها

مورد استفاده  يروش سه مرحله ا کي يون در طيپارات يرياندازه گ يبه کار رفته و سپس برا ير کربنيالکترود خم

ت يج حاصل رضايد. نتايک زمان اجرا گرديدر  يکيبر اساس روش ط يشرا ينه سازيقرار گرفت. در آن کار به

ن در يدهد بنابرا يرا بدست نم ينه واقعير بهيکه به آن اشاره شد مقاد ينه سازين روش بهيبخش بود. از آنجا که ا

تر بدست آمدند.  ينه واقعيبهره گرفته شده و نقاط به يش و مدل سازيآزما يحمختلف طرا ين کار از روش هايا

سنسور  يرينش پذيت و گزيهمزمان حساس ينه سازيکس بهيکمومتر ين کار با استفاده از روش هاين در ايهمچن

د هم يشده جدنه يسنسور به يسه با کار قبليت بخش بود. در مقايار رضايبس ييجه نهايد. نتيک زمان انجام گرديدر 

  بهتر بود يرينش پذيت و هم از نظر گزياز نظر حساس
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 مقدمه  -1  

 شيآزما يطراح 1-1



طراحي آزمايش شامل تکنيک هاي مختلف براي طراحي چگونگي و مسير انجام آزمايش هاي خاص براي      

ه طراحي آزمايش يک زمينه توسعه يافته درعلم مي اينک با رسيدن به يک هدف معين مانند بهينه سازي مي باشد.

به خودجلب کرده است. بويژه اخيرا اين  باشد ولي به داليلي درچند سال اخير توجه دانشمندان علوم مختلف را

و شيمي تجزيه اهميت فوق ا لعاده اي پيدا کرده است.يکي ازداليل اصلي آن اين است که   زمينه درشيمي صنعتي

ر رواج وتوسعه ميکرو کامپيوتر ها که توان محاسبات طوالني وسريع را عرضه مي کنند بسيار درسال هاي اخي

 .چشمگير بوده است

در طراحي آزمايش سه اصل بايستي رعايت شود تا تاثير ساير پارامترها غير از فاکتورهاي موثر، مشخص شود به 

ي موثر بر جواب مورد نظرتحت تاثير پارامترهاي عبارت ديگر آزمايش بايستي طوري طراحي شود که تاثير فاکتورها

غير قابل کنترل قرار نگيرد و درصورت موثر بودن فاکتورهاي مورد نظر، تاثير آن با تاثير پارامترهاي غير قابل پيش 

 بيني وغير قابل کنترل اشتباه نشود. بدين منظور سه اصل زيردر طراحي آزمايش ها رعايت مي شود. 

 

    1يش هاالف( تکرار آزما

دو يا چند بارتکرارشود. اين کار در محاسبه  شرايط مشخص در طراحي آزمايش سعي مي شود يک آزمايش با     

 مقدار خطاهاي تجربي يا اتفاقي به کمک مي آيد. 

  

 2ب( اتفاقي کردن آزمايش ها 

ف مربوط به فاکتورها در طول يکي ازاصول طراحي آزمايش اتفاقي يا راندوم بودن انتخاب واعمال شرايط مختل     

 يک آزمايش مي باشد به عنوان مثال:

درطراحي يک آزمايش که شامل چند آزمايش مختلف حساس به دما بوده و در طول يک روز کاري بايستي انجام 

شود، شرايط دمايي حاکم بر همه آزمايش ها يکسان نخواهد بود چون در طول روز دماي محيط تغير مي کند. 

اگر در طراحي آزمايش نحوه چينش ويا نوبت بندي انجام آزمايشها اتفاقي نباشد يک تاثير مشخص ناشي از  بنابراين

                                                           
1 -Replication 
2 -Randomization 



دما در برخي از آزمايشها حضور خواهد داشت وتاثير مهمي در نتيجه گيري کلي از نتايج طراحي آزمايش به بار 

 خواهد گذاشت..  

اقي، براي اجراء يا انجام آنها، نوبت بندي مي شوند تا براي حذف اين گونه اثرات، آزمايش ها به صورت اتف

تاثيرات غيرقابل پيش بيني به صورت اتفاقي بر آزمايش هاي مختلف اثر بگذارد تا در کل آزمايشها و بنابراين در 

 تمامي فاکتور ها موثر بر سيستم مورد بررسي، توزيع و يا پخش شود. 

 

 3ج( بلوک بندي آزمايشها

زمان دليل افزايش تعداد آزمايش ها يا زمان بر بودن اجراي مراحل در گير در آزمايشهاي مورد نياز گاهي اوقات به 

 الزم براي انجام آزمايش ها بسيارطوالني مي شود بنا براين نمي توان درطول يک روز             

ندين روزبراي اجراي تمام تمام  مراحل آزمايشي ديکته شده توسط طراحي آزمايش را انجام داد والزم است تا چ

آزمايش ها وقت گذاشت. از طرف ديگر شرايط حاکم اين چند روز مثال شرايط دمايي يا رطوبت ويا دقت 

آزمايشگر يکسان نخواهد بود . بنابراين در طراحي آزمايش براي کاهش يا حذف اين اثرات ذکر شده آزمايش ها 

ا يابلوک هاي مختلف قرارمي گيرند. واين دسته بندي واجراي بلوک بندي مي شوند يعني کل آزمايشها در دسته ه

 نوبتي هر دسته از آزمايش ها به طور کامال اتفاقي انتخاب ميشود.  

 

 مزاياي و نتايج طراحي آزمايش 1-2

طراحي آزمايش شامل روش ها وتکنکيک هايي است که آزمايشهايي را براي بررسي تاثيرفاکتورها و پارامترهاي 

روي يک پاسخ نوعي طراحي مي کند اين طراحي به منظور هاي مختلف شامل بهينه سازي متغيرها، متعدد بر

شناسايي فاکتورهاي موثر، تخمين اوليه ازتاثير فاکتورها برروي پاسخ ها، شنا سايي برهم کنش هاي بين پارامترها،  

معموال براي معرفي تکنيک  .ر مي گيردمدل سازي ويا ايجاد رابطه رياضي بين متغيرها وپاسخ، مورد استفاده قرا

قرار مي دهند. در روش مرسوم يکي   5يا يکي در يک زمان 4خطا ( -طراحي آزمايش آنرا در مقابل روش )آزمون

دريک زمان، براي بهينه سازي متغيرهاي مورد نظر برروي يک پاسخ، معموال يکي از متغيرها را تغيير داده ودر همان 

                                                           
3 - Blockikg 
4 - Triall-Error 
5 -One variable at a time 



موثر برپاسخ را ثابت فرض مي کنند. بعد از بهينه کردن متغير اول اين متغير را به همراه بقيه لحظه بقيه متغيرهاي 

متغيرها ثابت در نظر گرفته واين بار متغيرهاي ديگري را تغير مي دهند و نقطه بهينه آن را به دست مي آورند ودر 

ه مي شود اين روش بهينه سازي يا نهايت بدين ترتيب تمام نقاط بهينه سازي مي شوند. همان طورکه مالحظ

 آزمايش بهينه سازي داراي معايبي است که مي توان به اين صورت دسته بندي کرد. 

اوال پارا مترهاي موثر بر پاسخ مستقل از هم فرض مي شوند که اين فرض در اکثر مواقع صحيح نيست وممکن  -

 سري پارامترهاي برهمکنشي داشته باشيم. است فاکتورها با همديگر بر همکنش داشته باشند واصوال يک 

تعدادآزمايش هاي الزم در چنين روشي براي رسيدن به هدف مورد نظر )مانند بهينه سازي( بسيار زياد بوده  -

  .وهزينه مصرفي، زمان انجام آزمايش وغيره افزايش خواهد يافت

 .ي فاصله دارند ونقطه بهينيه واقعي نيستندنقاط بهينه بدست آمده با چنين روشي معموال از نقاط اپتيمم واقع -

درمقابل اين تکنيک مرسوم، روش طراحي آزمايشي پيشنهاد مي شود که عالوه بر رفع يا کاهش مشکالت روش  

 قبلي مزاياي بسيار زيادي دراختيار محققان قرار مي دهد که عبارتند از: 

يعني فرض مي شود که پارامترها مستقل نبوده برروي  الف( تمام پارامترهاي موثر همزمان در نظر گرفته مي شوند

  .پاسخ اثرات برهمکنشي نيز دارند

  .ب( تعداد آزمايش هاي الزم براي رسيدن به هدف خاص )مثال بهينه سازي ( به طرز قابل توجهي کاهش مي يابد

يد به طوريکه مشخص مي ج( تاثيرانواع فاکتور ها يا متغير ها بر روي پاسخ به صورت مقايسه اي به دست مي آ

  .شود کدام پارامتر نسبت به ديگري اثر بيشتري برروي پاسخ دارد

د( فا کتورهاي کم تاثيري که تاثير آنها در حد خطاهاي تجربي مي باشد مشخص و حذف مي شود وبنابراين 

 فاکتورهاي مهم وموثر،  براي ادامه آزمايش ها مورد استفاده قرار مي گيرند . 

  .هينه بدست آمده دقيق تر مي باشدو( نقاط ب

 

 مراحل اجرايي طراحي آزمايش 1-3

روش هاي طراحي آزمايش طي دو مرحله اجرا مي شود. مرحله اول شامل اجراي مراحل آزمايشي که در       

 .(  گفته مي شود و توسط طراحي مورد نظر ديکته مي شودRunاصطالح)



اصل از انجام آزمايش هاي مختلف از طريق انواع روش ها مانند آناليز مرحله بعدي در برگيرنده آناليز نتايج ح 

و   9، پالت اثر اصلي8، پالت برهمکنشي7( و منحني ها و پالت هايي مانند پالت نرمال ANOVA ) 6واريانس

 همچنين مدل سازي رياضي مي باشد.

 

 انواع طراحي ها  1-3-1

و طراحي آزمايش سطح  10و دسته کلي طراحي آزمايش غرباليبه طور کلي تکنيک هاي طراحي آزمايش به د     

 تقسيم مي شوند. 11پاسخ

 

 طراحي غربالي  1-3-1-1

معموال اولين طراحي آزمايش در روش هاي بهينه سازي مي باشد شامل طراحي دو طراحي آزمايش غربالي      

 است که منجر به نتايج زير مي شود. 12ترازي

گفته مي شود  از ساير پارامتر ها که تاثير آنها در  13هاي مهم که در اصطالح اثر اصلياثرات موثر يا فاکتور  -الف

 .حد خطاي تجربي است مشخص مي شود

گفته   14ميزان تاثير هرکدام از فاکتور هاي تحت بررسي بر روي پاسخ سيستم که در اصطالح به آن تخمين اثر  -ب

 مي شود به صورت مقايسه اي بدست مي آيد.

يعني فاکتور هايي که از برهمکنش چندين اثر مستقل بدست مي آيد  15تور ها يا پارامترهاي برهمکنشيفاک -ج

مشخص مي شود. شايان ذکر است که برخي اوقات يک فاکتور به صورت مستقل، اثر اصلي تلقي نمي شود ولي 

اثير گذار بر پاسخ ممکن است برهمکنش آن با يک فاکتور اصلي يا حتي غير اصلي به يک برهمکنش اصلي ت

 سيستم تبديل شود.

                                                           
6 -Analysis of Variance 
7 -Normal Plot 
8 -Interaction Plot 
9 -Main Effect Plot 
10 -screening Design 
11 -Response Surface Design 
12 -Two Level Design 
13 -Main Effect 
14 - Estimate effect 
15 -Interacting Effect 



ر پاسخ يا پاسخ هاي سيستم مورد بررسي، با تغيير متغير ها يا فاکتور هاي مورد نظر يچگونگي يا مسير تغي -د

 بدست مي آيد

به طور کلي يک ديد قابل درک از سيستم مورد مطالعه بدست مي آيد. بنابراين در طراحي هاي تکميلي انتخاب  -

بدين دليل که اثرات  ها و همچنين تعيين مقادير عددي متغيرها در سيستم مورد مطالعه راحت تر ميشود. دامنه تراز

جه سيستم مورد بررسي از اين لحاظ يغير اصلي و همچنين برهمکنش هاي غير موثر کنار گذاشته مي شود و در نت

 ساده تر نيز مي شود.

معرفي مي شود که يک طراحي دو ترازي مي  16زمايش فاکتوريالطراحي غربالي بيشتر با انواع طراحي هاي آ     

( وتراز باال را -باشد. در اين نوع طراحي آزمايش، براي هر پارامتر يا متغير دو تراز به نام تراز پايين که با عالمت )

معني حضور ياعدم با عالمت)+( نشان داده مي شود تعريف مي گردد. ترازپايين وترازباال براي هرپارامتر ميتواند به 

حضورآن پارامتردر طول آزمايش هاي مربوطه يا مقاديرمختلف کمي باشد که تراز پايين معموال مقدار عددي 

 کوچکتر وتراز باال مقدار عددي بزرگتر را شامل مي شود.

 

 الف( طراحي آزمايش فاکتوريال کامل 

سيستم اجرا مي شود. تعداد مراحل يا آزمايش فاکتور يا متغير يک  kيک طراحي آزمايش دو ترازي است که براي 

خواهد بود. به عنوان مثال براي سيستمي که  k2 گفته مي شود، در اين طراحي برابر با   Run هاي الزم که به آن 

آزمايش خواهد بود اگر متغير ها را به صورت  8شامل سه متغير مي باشد تعداد مراحل آزمايشي الزم برابربا 

C,B,A به صورت زير در نظر گرفته به اجرا در مي آيد 17گيريم طراحي آزمايش با روش فاکتوريال کاملدر نظر ب 

 

 (  طراحي آزمايش فاکتوريال کامل با نمايش پارامترهاي مستقل و برهمکنشي ممکن1-4جدول )

 ترکيب فاکتورها A                  B                  C پاسخ 

                                                           
16 - Factorial Experimental Design 
17 - Full Factorial Design   
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 ( نيز نمايش داده مي شود. 1-4طراحي آزمايش فاکتوريال کامل به صورت شکل )

 

 (شماتيک طراحي آزمايش فاکتوريال کامل1-4شکل )

 

 18ب(  طراحي فاکتوريال دوترازي بخشي

با اينکه تکنيک طراحي آزمايش فاکتوريال کامل مي تواند نسبت به روش هاي مرسوم تعداد آزمايش هاي الزم       

کم کند ولي مالحظه مي شود که در صورت افزايش تعداد فاکتورهاي مورد بررسي، تعداد آزمايش ها يا تعداد را 

مراحل آزمايشي الزم براي اجراي يک طراحي فاکتوريال کامل به شدت افزايش مي يابد.به طوريکه اگر هشت 

راين روش هايي براي کم کردن آزمايش ها در آزمايش انجام  دهيم. بناب 286يا    82فاکتور را داشته باشيم بايستي  

طراحي هاي مختلف ارائه شده اند که يکي ازآنها تکنيک طراحي آزمايش فاکتوريال بخشي مي باشد. در يک 

                                                           
18 -Fractional factorial design 



طراحي آزمايش فاکتوريال بخشي براي کم کردن تعداد آزما يش ها، بر هم کنش هاي درجه  باال يعني بر هم کنش 

ندين فاکتور اصلي مي شود به بهاي کاهش تعداد آزمايش ها در نظر گرفته نمي هايي که حاصل تداخل عمل چ

شوند. به عنوان مثال براي يک مسئله با چهار فاکتور موثر تعداد آزمايش هاي مورد نياز دريک طراحي فاکتوريال 

مل، به هشت آزمايش الزم براي طراحي فاکتوريال کا 16تعريف مي شود. يعني  32يعني  2 4-1بخشي به صورت 

 آزمايش براي طراحي آزمايش فاکتوريال بخشي تقليل پيدا مي کند.

 

 طراحي آزمايش سطح پاسخ   1-3-1-2

براي اهداف بهينه سازي در شيمي صنعتي ارائه  19توسط بوکس و ويلسون 1950اين نوع طراحي در سال      

اسايي فاکتور هاي مهم واصلي و بعد از اين گرديد.اين نوع طراحي معموال بعد از اجراي يک طراحي غربالي و شن

که يک ديد قابل درک از اثر فاکتور هاي اصلي و برهمکنش احتمالي آنها بر روي پاسخ سيستم بدست آمد، به اجرا 

در مي آيد. طراحي آزمايش سطح پاسخ به منظور ايجاد ارتباط رياضي بين متغير هاي اصلي و پاسخ مورد نظر مي 

که سعي مي شود با کمترين تعداد از مراحل آزمايشي ممکن، بتوان بين اثرات مهم و پاسخ، يک باشد. بدين صورت 

در روش سطح  1x ، k,..x2x ,و فاکتور هاي  yارتباط رياضي مناسب و قابل قبول برقرار نمود. رابطه بين پاسخ 

 پاسخ به صورت زير تعريف مي شود.

 ),...,(
21 k

xxxfy                                                                              )4-1( 

در اين معادله نمايانگر سطح پاسخ مي fنشان دهنده نويز يا خطاي مشاهده شده در پاسخ مي باشد. که در آن 

 باشد. 

رجه اول و درجه دوم تقسيم بندي مي شود. طراحي و مدل به طور کلي طراحي آزمايش به دو گروه کلي د     

سازي درجه اول براي سيستم هاي ساده و حالت هايي که ارتباط خطي مالحظه مي شود قابل کاربرد است و بدليل 

اينکه اکثر سيستم هاي  مورد مطالعه درگير ارتباطات غير خطي مي باشند بنابراين نوع دوم يعني طراحي آزمايش 

 در اين جا مورد بحث قرار مي گيرد.   20مدرجه دو

 رابطه بين متغير ها و پاسخ در طراحي آزمايش درجه دوم به اين صورت قابل نمايش است:

                                                           
19 - Box&Wilson 
20 - Second-ordered response surface design 
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ترم ثابت،  0برابر با تعداد فاکتور ها، kکه در آن 
i ضريب خطي براي فاکتورi ،ii  ضريب مربعي براي

اي اتفاقي مي باشد. بنابراين مدل درجه خطو باالخره jو  iضريب برهمکنشي براي فاکتورi،ijفاکتور

براي پاسخ مي باشد. براي مدل سازي درجه دوم دو دسته طراحي  21دوم يک مدل رگراسيوني غير خطي چند گانه

 وجود دارد. که به طراحي هاي سطح پاسخ دوترازي و سه ترازي تقسيم مي شوند.

و براي  طراحي آزمايش سه ترازي   22مرکزي طراحي  ترکيب  براي  طراحي آزمايش دوترازي مي توان      

 را نام برد.  24مرکز_و طراحي سطح   23بنکن -طراحي باکس

 

 طراحي آزمايش سطح پاسخ دو ترازي  1-3-1-2-1 

اصلي ترين و پرکاربردترين طراحي در اين زمينه مي باشد.همانگونه که  (CCD)طراحي آزمايش ترکيب مرکزي

سازي درجه دوم  پاسخ سيستم تحت بررسي، مورد استفاده قرار مي گيرد و در گفته شد  اين طراحي براي مدل 

واقع يک طراحي فاکتوريال توسعه يافته است. در اين روش عالوه بر نقاط فاکتوريال، نقاط ديگري نيز در طراحي 

نوع طراحي وارد مي شود تا بتوان سطح پاسخ سيستم را که الزاما خطي نيست مدل سازي کرد. به طور کلي اين 

 داراي سه سري  نقاط مي باشد.

 نشان داده مي شود.  fnبخش فاکتوريال : که تعداد آنها با  -الف

 نشان داده ي شود.  cnبخش مرکزي که نقاط آن با -ب

 نشان داده مي شود. اين نقاط همچنين به نقاط ستاره اي نيز معروف هستند. anبخش محوري که نقاط آن با  -ج

 يش ها در اين روش به اين صورت بيان مي شود.تعداد کل آزما

                                                           
21- Multiple non-linear regression model     
22 - Central composite design 
23 - Box-Behnken 
24 - Face-centered 



acf nnnN  )3-4(                                                                                             و اگر 

CCDبخواهيم تعداد کل آزمايش هاي الزم براي اجراي يک  کنيم رابطه  را بر اساس تعداد فاکتورهاي موجود بيان 

 به شکل زير نوشته مي شود.

122  kkN                                                                                             )4-4( 

تعداد نقاط  k2يال، تعداد نقاط فاکتور k2، تعداد فاکتور هاي مورد بررسي است. در اين رابطه  kکه در آن 

محوري يا ستاره اي مي باشد همچنين در اين رابطه عدد مربوط به نقاط مرکزي برابر با يک انتخاب شده است که 

( شماتيک يک طراحي ترکيب مرکزي براي يک سيستم دو فاکتوري 2-4در اکثر موارد نيز اين گونه است. در شکل)

 نشان داده مي شود :

 

 ( نمايش شماتيک از نحوه طراحي آزمايش سطح پاسخ ترکيب مرکزي براي دو فاکتور2-4شکل )

 

(  نشان داده 3-4همچنين براي يک طراحي طراحي ترکيب مرکزي با سه فاکتور اين نحوه طراحي به صورت شکل)

 مي شود:

 



              

 ب مرکزي براي سه فاکتور(نمايش شماتيک از نحوه طراحي آزمايش سطح پاسخ ترکي3-4شکل)

که به ترتيب تراز هاي باال و پايين فاکتور ها  -1+ و1در اين طراحي براي هر فاکتور به طور ابتدايي دو مقدار 

محسوب مي شوند در نظر گرفته مي شود. در واقع نقاط فاکتوريال مشخص شده داراي دو تراز باال و پايين هستند. 

جود دارند که فاصله آنها از نقطه مرکزي طوري تنظيم مي شود که چرخش در کنار اين نقاط نقاط محوري و

 طراحي حفظ شود.  26و اورتاگوناليتي 25پذيري

مستقل و پارامتر هاي درجه دوم را کاهش مي دهد و چرخش پذيري  27اورتاگوناليتي کوواريانس بين تخمين هاي

به فاصله نقاط محوري از نقطه يا نقاط مرکزي طراحي، باعث مي شود که واريانس پاسخ هاي پيش بيني شده فقط 

بستگي داشته و از جهت قرار گيري اين نقاط نسبت به نقطه مرکزي مستقل باشد.براي تامين اورتاگوناليتي طراحي 

 رابطه زير بايستي برقرار باشد:

2
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2 fafcf
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  )5-4(                                                                      وبراي 

 برقراري شرط چرخش پذيري :

 

                                                           
25 - Rotatability 
26 - Orthogonally 
27 -Estimates 
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در واقع اين دو شرط با انتخاب صحيح فاصله نقاط محوري از نقطه مرکزي قابل حصول است که براي چنين 

 انتخابي از دو رابطه ذکر شده در باال استفاده مي شود.

شود ولي به دليل وجود نقاط مرکزي و نقاط با اينکه طراحي معرفي شده جزو طراحي هاي دو ترازي محسوب مي 

محوري عمال فاکتور ها در پنج تراز مختلف بررسي مي شوند و بنابراين اين نوع طراحي به خوبي مي تواند سيستم 

 هاي پيچيده وغير خطي را مدل سازي کند.

 

 طراحي آزمايش سطح پاسخ سه ترازي 1-3-1-2-2

تور سه تراز مختلف در نظر گرفته مي شود مي تواند براي مدل سازي اين طراحي آزمايش که در آن براي هر فاک

سيستم هاي غير خطي مورد استفاده قرار گيرد. زماني که تعداد فاکتورها اندک باشد اين طراحي به نظر مناسب مي 

يکي  است. ياديرسد. ولي براي تعداد فاکتورهاي بيشتر، طراحي ذکر شده مستلزم تعداد مراحل آزمايش بسيار ز

ديگر ازمعايب اين طراحي عدم چرخش پذير بودن طراحي مي باشد وبنابراين براي مدل سازي سطح پاسخ از 

درجه ي دوم زياد مناسب نيست براي برطرف کردن اين عيب طراحي سه ترازي توسعه يافته که در زير به آن اشاره 

 مي شود معرفي شده اند.

  

  بنکن _الف ( طراحي آزمايش باکس 

ارائه گرديد اين طراحي از ادغام  1960يک طراحي آزمايش سه ترازي است که توسط باکس وبنکن در سال      

بدست مي آيد که هدف از آن کاهش تعداد آزمايش  28طراحي آزمايش فاکتوريال دوترازي با طراحي ناکامل بالک

اين طراحي اين است که اين طراحي هاي الزم براي طراحي سه ترازي مي باشد. همچنين يکي از ويژگي هاي مفيد 

مي تواند چرخش پذير يا تقريبا چرخش پذير باشد. بنابراين براي ايجاد سطح پاسخ از درجه دوم مناسب خواهد 

 ( مي توان نشان داد .4-4بنکن براي يک سيستم سه فاکتوري را به صورت شکل ) –بود. طراحي باکس 

                                                           
28 - Incomplet block design 



 

 

 بنکن براي سه فاکتور -زمايش سطح پاسخ باکس(نمايش شماتيک از نحوه طراحي آ4-4شکل)

 

 بنکن با سه فاکتور نشان مي دهد. –( نيزتعريف ديگري را براي طراحي باکس 2-4جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 بنکن براي سه فاکتور –( طراحي باکس 2-4جدول)

بخش فاکتوريال             بخش مرکزي                               

 

  x1    x2    x3               x1   x2   x3                     x1   x2    x3 



 -1    -1     0                  -1     0   +1              0    0    0 

+1    -1     0                  +1      0   +1              0    0    0 

 -1   +1     0                   0    -1    -1              0    0    0 

+1    +1     0                   0    +1    -1 

-1      0   -1                   0    -1    +1  

+1     0   -1                    0    +1     +1 

 

 مرکزي   _ب( طراحي سطح 

نيازمند ارائه پنچ تراز مختلف براي فاکتورهاي درگير در سيستم مي باشد. بويژه اينکه  CCDطراحي آزمايش     

ميباشند. بنابراين  a+و a، 0، -1+، 1تنظيم پارامتر ها در تراز هاي تعيين شده مشکل مي باشد. اين ترازها شامل 

مرکزي که در  _هزينه با اليي براي انجام مراحل آزمايشي است. طراحي سطح چنين طراحي مستلزم صرف وقت و 

  a براي ساده تر کردن آن مي باشد. در اين روش مقدار CCDاين جا معرفي مي شود در واقع تغيير و اصالح 

ن نوع ( شمايي از اي5-4در نظر گرفته مي شود و بدين ترتيب طراحي جديد ساده تر مي شود. در شکل ) 1برابر 

 طراحي نشان داده مي شود. 

 

 

 (نمايش شماتيک از نحوه طراحي آزمايش سطح پاسخ سطح مرکزي براي سه فاکتور5-4شکل)

بررسي نتايج حاصل از طراحي آزمايش 2-3-1  



  29تقابل اثر اصلي 1-2-3-1

و برهمکنش هاي آن ها عمل تقابل اثرهاي اصلي براي برداشت اوليه از ميزان تاثير هر کدام از اثرات اصلي      

بکار مي رود. تقابل اثرهاي اصلي براي هر اثر به صورت تفاوت پاسخ هاي حاصل در مراحل مختلف يک طراحي 

فاکتوريال مي باشد. به صورتي که در جمع جبري پاسخ ها براي رسيدن به يک کميت و براي بيان ميزان تاثير اثر 

طه مثبت باشد براي پاسخ آن مرحله در جمع جبري عالمت مثبت تحت بررسي، اگر عالمت آن اثر درمرحله مربو

در نظر گرفته مي شود وبرعکس در صورتي که اثر در آن مرحله منفي باشد )ترازپايين( براي پاسخ آن مرحله در 

جمع جبري عالمت منفي در نظر گرفته مي شود. براي روشن شدن اين گفته ازجدول پايين که در واقع محاسبات 

به تقابل اثرات اصلي در طراحي فاکتوريال کامل براي سه فاکتور را نشان داده شده است، مي توان کمک مربوط 

 گرفت.

 

( نحوه محاسبه تخمين اثر براي اثرهاي مستقل و برهمکنشي در يک طراحي فاکتوريال کامل براي سه 3-4جدول)

 فاکتور

 

                                                                                                   

  30تخمين اثر 2-2-3-1

ارائه يک تخمين کمي از اثرات تحت بررسي براي بيان ميزان تاثير آن اثر بر روي پاسخ مي باشد که بعد از      

 محاسبه تقابل اثر اصلي محاسبه مي شود. اين تخمين به صورت زير تعريف مي شود:

                                                           
29 - Main effect contrast 
30 -Estimate effect 



(7-4       )                                                                      

 برابر با تعداد اثرات اصلي تحت بررسي مي باشد..   kکه در آن

 

  ANOVAآناليز واريانس  1-3-2-3

 از طريق آناليز واريانس که يک روش آماري مرسوم مي باشد، تست هاي آماري براي تفکيک اثرات اصلي از     

اثرات غير اصلي يا اثر هايي که ميزان تاثير آنها در حد خطاهاي تجربي مي باشداستفاده مي شود. براي اين کار از 

را حساب کرده و از طريق  P( استفاده مي شود. در سطح اطمينان مختلف مي توان مقادير  P-Value) Pمقادير 

تور هاي مورد مطالعه بحث کرد. بنابراين يکي از نتايج مقايسه آن با حد بحراني در مورد موثر بودن يا نبودن فاک

در طراحي فاکتوريال يا به طورکلي در طراحي هاي غربالي، شناسايي اثرات مستقل  ANOVAاصلي استفاده از 

 اصلي و موثر وهمچنين مشخص نمودن پارامتر هاي برهمکنشي موثر در بين انواع برهمکنش هاي ممکن مي باشد.

 

 

 

 

 

 


