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 عامل کنترل شده طرح آزمایش ها با دو

ت اس تَاًايی آسهَى کزدى اثز ّوشهاى چٌذيي ػاهل تا کوتزيي ّشيٌِ زيي فَايذ طزح آسهايص ّا ػثارت است يکی اس هْن

اگز  در طی يک آسهايص هی تَاًين اًجام دّين. A  ٍBحال تثيٌين چگًَِ يک آسهَى را درتارُ دٍ ػاهل  ٍدر سهاًی کَتاُ.

ٍجِ تا تکار تزدى تٌْا يک ػاهل در ّز دفؼِ هطالؼِ کٌين، تايذ  wرا تزاي  Bٍجِ ٍ ػاهل  vرا تزاي  Aتخَاّين اثز ػاهل 

 2 اًجام دّين، سپس دٍهيي آسهايص را تا  Aقطؼِ تزاي آسهَى اثز ػاهل   1  تکزار ٍ تکارتزدى  1 اٍليي آسهايص را تا 

  ، اجزا ًوايين. Bقطؼِ تزاي آسهَى اثز ػاهل  2  تکزار ٍ تکارگيزي 

     اس ٍاحذ آسهايص      هزثزتز ٍ تْتز است کِ دٍ ػاهل را ّوشهاى رٍي يک ٍاحذ آسهايص اثز تذّين. ًتيجِ ي 

 تزاتز است تا :      را هی پذيزد. هقذار   ػاهل    ٍ ٍجِ   ػاهل    تذست هی آيذ ٍ ّوشهاى ٍجِ 

              

ايي اثز هاًذُ ّاي غيزقاتل تَصيف تَسيلِ ػاهل را تياى هی ًوايذ.     اثز ّوشهاى اػوال دٍ ػاهل را ًطاى هی دّذ     

 هی تاضٌذ. 2 اًحزافات تصادفی ٍ داراي تَسيغ ًزهال تا هياًگيي صفز ٍ ٍارياًس 

اثزات ًاضی اس تزکية ايي  س هياًگيي ػوَهی، اثزات ٍيژُ ّز ػاهل کٌتزل ضذُ ٍرا هی تَاى تزاساس تزکيثی ا    هقذار 

اها تزاي ايي هٌظَر تايستی اًَاع ساسهاًذّی طزح آسهايص ّا ٍ الگَي رياضی هزتَط تِ ّزيک را  ػاهل ّا، ًطاى داد.

 تَضيح دّين.

  سازمان طرح آزمایش ها با دو عامل کنترل شده :

 آسهايص ّا تا دٍ ػاهل کٌتزل ضذُ را هی تَاى تزرسی ًوَد.دٍ ًَع ساسهاًذّی طزح 

: ايي طزح ػثارتست اس اػوال ّوشهاى دٍ ػاهل هستقل اس ّن تِ يک ٍاحذ آسهايص. تِ ػٌَاى هثال  الف. طرح عاملی

ين تخَاّين هصزف تٌشيي يک خَدرٍ را در هسيزي هؼيي ٍ تا استفادُ اس چْار ًَع تٌشيي هختلف هقايسِ کٌفزض کٌيذ 
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در ايي  الثتِ تا در ًظز گزفتي ايي قيذ کِ چْار تکزار طزح، هتٌاظز تا چْار رٍس اٍل ّفتِ تاضذ)در ّز رٍس يک تکزار(.

تَجِ داضتِ تاضيذ ک ايي ػاهل ّا کاهال اس  حالت ػَاهل کٌتزل ضذُ تِ تزتية ًَع تٌشيي ٍ رٍس ّفتِ خَاٌّذ تَد.

ی کِ هی تَاى در هَرد اثزات ػاهل ّا در ًظز گزفت، دٍ حالت هی تَاًذ تٌاتزايي تزخسة فزضْاييکذيگز هستقل ّستٌذ.

 ٍجَد داضتِ تاضذ.

 

 . طزح فاکتَريل تا اثز هتقاتل.2 . طزح فاکتَريل تذٍى اثز هتقاتل 1ٍ

 يؼٌی اثز تفاضلی  ر ايي حالت فزض هی کٌين کِ اثزات دٍ ػاهل افشايطی اًذ.د:  ٍى اثز هتقاتلذطزح فاکتَريل ت

اثز تزاي توام ٍجِ ّاي ػاهل ديگز ثاتت  يٍجِ اس يکی اس ػاهل ّاي کٌتزل ضذُ تِ ٍجَُ ػاهل ديگز تستگی ًذارد. اييک 

   را ،   ، اختالف اثز اس ٍجِ μحال اگز هياًگيي کل اثزات را تزاي توام ٍجِ ّاي دٍ ػاهل کٌتزل ضذُ  هی هاًذ. تاقی

                                تٌاهين، دارين :         را ًيش    ٍجِ  ٍ ّوچٌيي ختالف اثز ًاضی اس         

                      

 ديگز تستگی ًذاردايي طزح را ٍقتی تِ کار هی تزين کِ اطويٌاى دارين اثزات تفاضلی يکی اس ػاهل ّا تِ ٍجِ ّاي ػاهل 

در ايي حالت جذٍل تحليل ٍارياًس تزاي  اس اثزات هتقاتل صزف ًظز کزد. ًقذر ًاچيش است کِ هی تَاىيا ايي تستگی آ

 تزرسی هذل تِ صَرت سيز حاصل هی ضَد :
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 در ايي جذٍل هقاديز ػٌَاى ضذُ تِ صَرت سيز تؼزيف هی ضًَذ : 

     ∑ ∑ ∑     
2

                    ∑     
2    ⁄      

   ∑     
2   ⁄                     ∑     

2   ⁄     

 jػاهل اّذات هجوَع هطام ٍ  iهجوَع هطاّذات ػاهل هجوَع کل هطاّذات ، تِ تزتية      ٍ      ،      در ايي رٍاتط

 ًوايص دادُ ضذُ است. MSA  ٍMSBهياًگيي هزتؼات ّزيک اس ػاهل ّا ًيش تا  ام هی تاضٌذ.

 درجِ آسادي پيزٍي هی   (1      ( ٍ )1  فيطز تا )خزيي ستَى اس تَسيغ ًسثت هحاسثِ ضذُ در آ

 تا   ٍ    ، )تزرسی اثز ػاهل ّا( A  ٍBتِ هٌظَر تزرسی فزض تزاتزي هياًگيي تيوارّاي ػاهل ّاي  کٌذ.

 هقاديز حاصل اس جذٍل تَسيغ فيطز هقايسِ هی ضًَذ. در صَرتی کِ هقاديز ًسثتْا تشرگتز اس هقذار حاصل اس 

 تاضٌذ، فزض صفز هثٌی تز تزاتزي هياًگيي ّا رد هی ضَد.جذٍل 

در ايي حالت فزض هی کٌين کِ اثزات دٍ ػاهل افشايطی سادُ ًيست يؼٌی اثز تفاضلی :  طزح فاکتَريل تا اثزات هتقاتل

جولِ  را هی تَاى تِ چْار    در ايي حالت جولِ  يک ٍجِ اس يک ػاهل کٌتزل ضذُ تَْجَُ ػاهل دٍم تستگی دارد.

                                                                                 تجشيِ کزد.

اًحزافی کِ ًاضی اس اػوال  ٍ پاراهتزّاي الگَي تذٍى اثز هتقاتل را ًطاى هی دّذ.    اًحزاف تيي       در ايي راتطِ 

  است.   ٍ    ّوشهاى ٍجِ ّاي 
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 ًيش تزرسی هی ضَد.اثز هتقاتل آى ّا  در جذٍل تحليل ٍارياًس حاصل، ػالٍُ تز اثز ّز يک اس ػاهل ّا

 

هی کٌين. فزض کٌيذ کِ دٍ کارخاًِ قطؼات هکاًيکی  هثال ضزٍع تزاي تَضيح ايي طزح تا يک:  طزح سلسلِ هزاتثی

تزاي داٍري کيفيت تَليذ ايي دٍ کارخاًِ، دٍ  ذ.تکويل هی کٌٌدريافت کزدُ ٍ آى ّا را ًاتوام را اس تَليذکٌٌذُ هطتزکی 

هياًگيي ّن سطح را کِ اس اًذاسُ گيزي قطؼات تکويل ضذُ تِ ٍسيلِ دٍ کارخاًِ حاصل ضذُ است، هثايسِ کزدُ ٍ تغييز 

تِ تصادف اًتخاب  اکٌَى در ّز کارخاًِ چْار رٍس تَليذ را پذيزي ايي هياًگيي ّا را تزاي ّز کارخاًِ تزآٍرد هی کٌين.

قطؼِ تزداضت ضذُ را تا افشار اًذاسُ گيزي يکساًی  16هی کٌين. تزاي ّز يک اس رٍسّاي هٌتخة دٍ قطؼِ تزهی دارين ٍ 

  اًذاسُ گيزي هی کٌين.

در صَرتی کِ الگَي فاکتَريل را تپذيزين، در ٍاقغ کَضص خَاّين کزد تفاٍت ّاي سطَح را تِ ٍسيلِ اثز دٍ کارخاًِ ٍ 

ّز  در ايي صَرت تِ طَر ضوٌی فزض کزدُ اين کِ تزا ي دّين. تزاي دٍ کارخاًِ هطتزک است، تَضيحاثز رٍساًِ کِ تا 

در کارخاًِ اٍل، تا ٍجِ هٌتسة تِ رٍس، تا ّواى  jٍجِ هٌتسة تِ رٍس، تا سيزًَيس  يک اس چْار رٍس ًوًَِ تزداري،

ٍلی ايي هطلة هٌطقی ًيست، چزاکِ ايي سيزًَيس تٌْا تزاي هطخص کزدى  سيزًَيس تزاي کارخاًِ دٍم يکساى است.

ايي آسهايص تِ صَرت  الگَي رياضی ًوايص ضکل درست در ٍاقغ قطؼات تزداضت ضذُ در تَليذ ّز کارخاًِ تکار هی رٍد.

 سيز هی تاضذ.
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ّا تغييزات       ي ّاي سطح است کِ تِ ّز کارخاًِ هی تَاى ًسثت داد. ّا هؼزف تغييزات هياًگي   کِ در آى 

ًيش تغييزات هاًذُ اي سطح است کِ تِ ٍسيلِ کارخاًِ تَضيح پذيز است      است ٍ   کارخاًِ هياًگيي ّاي سطح در 

 ٍ ًِ تِ ٍسيلِ ي تغييزات رٍساًِ در کارخاًِ.

 

 ًَضتِ پيز ضاپَي/ تزجوِ دکتز ػلی هطکاًی / اًتطارات داًطگاُ فزدٍسی هطْذ. هٌثغ : طزح ريشي ٍ تحليل آسهايص ّا/

 

 

 ايي هقالِ اس ٍب سايت تخصصی ضزکت دادُ پزداسي آهاري اطويٌاى ضزق داًلَد ضذُ است.
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