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توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول با هدف ارائه چارچوبی جهت اجرای فاز
تحلیل کارکردهای محصول در مهندسیارزش
محمد فضلی ،مهرداد کازرونی

*

دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
خالصه :تولیدکنندگان همواره بر سر تناسب بیشتر کارکردهای ارائهشده توسط محصول و کیفیت آنها ،با قیمت محصول
در مقایسه با محصوالت سایر رقبا و به عبارتی ارزش بیشتر محصول در حال رقابت هستند .یکی از بهترین متدولوژیها

برای افزایش ارزش محصوالت و پروژهها ،اجرای فرایند مهندسی ارزش است .یکی از فازهای اولیه و مهم در اجرای مهندسی
ارزش ،فاز تحلیل کارکردهای محصول است .در این مقاله ،با توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول که

یکی از روشهای تحلیل ریسک عملکرد نادرست محصول در استاندارد ملی آمریکا است ،چارچوبی برای اجرای فاز تحلیل

کارکردهای محصول در بستر این روش فراهم میشود .مزیت مهم این چارچوب این است که ضمن اجرای گام به گام

و قاعدهمند فرآیند تحلیل کارکردهای محصول ،ریسک واماندگی کارکردها که یکی از عوامل پنهان تاثیرگذار بر ارزش
کارکردهای محصول است را آشکارسازی کرده و در محاسبه ارزش واقعی کارکردها جهت شناسایی کارکردهای کم ارزش،

ِ
خالقیت مهندسی ارزش دخالت میدهد .استفاده از این چارچوب همچنین میتواند باعث کاهش زمان
برای معرفی به فاز

و هزینه توسعه محصول جدید و ارائه آن به بازار و پیشدستی نسبت به رقباشود .چارچوب پیشنهادی این مطالعه میتواند
در کلیه صنایع مرتبط با طراحی و ساخت محصوالت مورد استفاده قرار گیرد.
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کلمات کليدي:

مهندسی ارزش

تحلیل کارکردها

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی
محصول

قابلیت اطمینان

محصوالت آنها است .از اینجا میتوان به جایگاه و اهمیت مهندسی

تولیدکنندگان برای بقای در بازار تولید ،باید بتوانند در رقابتی

ارزش پیبرد.

تنگاتنگ ،محصول خود را بفروشند .در بازارهایی که از هرنوع

به طور خالصه مهندسی ارزش به دنبال ارتقاء ارزش محصول از

محصول ،تنوع باالیی در دسترس مصرفکننده است ،تولیدکنندهای

طریق شناسایی و حذف کارکردهای کم ارزش و غیرضروری محصول

میتواند برنده این رقابت باشد که بتواند ترکیب مناسبی از سه عامل

یا پروژه و یافتن راه حلهای خالقانه برای برآوردهسازی باکیفیت و

کارکرد ،کیفیت و قیمت را در محصول خود ارائه نماید .بهعبارتی

کم هزینه سایر انواع کارکردهای آنها است .کار طراحی و تدوین این

چیزی که مشتری را جذب میکند صِ رف کیفیت خیلی باال و یا

روش در سال  1947میالدی در شرکت جنرال الکتریک آغاز شد و

کارکردهای متنوع محصول نیست .بلکه آنچه مهم است ،تناسب بین

به تدریج شرکتهای دیگر و برخی سازمانهای دولتی در امریکا نیز

هزینه پرداختی برای محصول و کیفیت و کارکرد دریافتی از آن است

این روش جدید را بهعنوان ابزاری برای کاستن از هزینههای خود

که این تناسب در مفهوم ارزش محصول ارزیابی میشود .هرچه ارزش

به کار بستند [ .]1در منابع مختلف مراحل پیادهسازی مهندسی

محصول باالتر باشد ،مورد اقبال بیشتر مشتریان خواهد بود .لذا رقابت

ارزش به شکلهای مختلفی بیانشدهاست [ .]2-4یکی از فازهای

بین تولیدکنندگان در حقیقت رقابت برای ارزشآفرینی بیشتر برای

اصلی مهندسی ارزش ،فاز تحیل کارکردهای محصول مورد نظر است
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خواهد داشت .در این مقاله ،مدلی از توسعه روش تحلیل حالتها و

کیفیت به هزینه تعریف کرد .برای نشان دادن کمی ارزش هم میتوان

اثرات واماندگی محصول 1ارائه میشود که امکان اجرای فاز تحلیل

از پارامتری به نام شاخص ارزش که برمبنای همین تعریف محاسبه

کارکردهای محصول در بستر آن را فراهم میکند.

میشود استفاده نمود [.]7

روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول ،یکی از بسترهای
مناسب برای تحلیل ریسک واماندگی محصول در استاندارد ملی

()1

آمریکا است [ .]5این روش اولینبار بهطور رسمی در اواسط دهه
 1960میالدی در صنعت هوا و فضای آمریکا استفاده شد و بهطور

هدف اصلی از انجام فرایند مهندسی ارزش آن است که با استفاده

خاص بر موضوعات مرتبط با ایمنی تمرکز داشت و به سرعت تبدیل

از انجام یکسری گامهای مشخص ،نقطه تعادلی بین کیفیت ،کارکرد

به یک مفهوم زیرساخت کلیدی جهت بهبود ایمنی در محصول شد و

و هزینه مشخص شود و شاخص ارزش را افزایش دهد [ .]8بهاین

به مرور جای خود را در سایر صنایع باز کرد .هدف از انجام این روش

منظور در طی این فرایند کارکردهای کمارزش ،غیرضروری و پرهزینه

جستجو برای تمامی راههایی است که میتواند منجر به شکست یا

شناسایی و حذف شده و با استفاده از خالقیت گروهی و همافزایی

واماندگی یک محصول یا فرآیند شود [.]6

تیم مطالعه ارزش ،برای کارکردهای پرهزینه ،ضروری و با ارزش کم

چارجوب تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته

یا متوسط ،راههای برآوردهسازی کم هزینهتر و با کیفیتتر جایگزین

پیشنهادی این مقاله ،ضمن اجرای گام به گام و قاعدهمند فرآیند

میشود [ .]9متدولوژی مهندسی ارزش ارائه شده توسط صاحب

تحلیل کارکردهای محصول ،مزیت مهمی را فراهم میکند و آن
آشکارسازی یکی از عوامل پنهان تاثیرگذار بر ارزش کارکردهای

نظران مختلف ،بهظاهر متفاوت است و طی فازهای مختلفی صورت
ِ
میگیرد [ .]4اما این تفاوت در تعداد فازها ،جنبه ظاهری دارد و

محصول است .در این روش ریسک واماندگی کارکردها بعنوان یکی از

فعالیتهای ضروری و تقدم و تاخرشان در تمامی روشها مشابه است.

عوامل مؤثر بر بهاء کارکردها و پنهان از منظر مشتری آشکارسازی و در

استاندارد انجمن بینالمللی مهندسین ارزش 2سه مرحه اصلی برای

تصمیم مشتری در تعیین بهای کاکردها جهت شناسایی کارکردهای

مهندسی ارزش بیان میکند .مراحل اصلی مهندسی ارزش بر اساس

کم ارزش محصول برای معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش دخالت

این استاندارد در شکل  1آمده است [ 10و .]11

داده میشود که این موضوع در تحقیقات قبلی مشاهده نشده است .به

مرحله مطالعه ارزش شامل شش فاز است و دربرگیرنده فازهای

این ترتیب امکان تصمیمگیری در مورد ارزش کارکردها براساس بهای

عملیاتی پیادهسازی متدولوژی ارزش است و بهترین نتیجه زمانی

اصالح شده آنها فراهم میشود .یکی دیگر از مزیتهای استفاده از

حاصل میشود که فازهای این مرحله بهترتیب بهکار گرفته شوند

چارچوب ارائه شده در این مقاله این است که با توجه به متقارن بودن

[ .]12فاز تحلیل کارکردهای محصول یکی از فازهای اصلی این مرحله

زمان مناسب برای اجرای روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

مهندسی ارزش است که در این مقاله در مورد آن صحبت خواهد شد.

محصول و زمان مناسب برای پیادهسازی مهندسی ارزش ،بخشی از
کار اجرای آنها را تجمیع میکند که این امر سبب کاهش کار موازی
و درنتیجه صرفهجویی در زمان و هزینه و افزایش سرعت توسعه
محصول جدید و ارائه آن به بازار میشود.

 -2-1-1معرفی روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول
روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول یکی از روشهای
تحلیل ریسک عملکرد صحیح محصول پیشنهادشده توسط استاندارد
ملی آمریکا میباشد [ .]5این روش ،یک روش سیستماتیک برای

 -1-1پیشزمینه

شناسایی و پیشگیری از واماندگی محصوالت و فرآیندها پیش از

 -1-1-1معرفی مهندسی ارزش

وقوع آنها است که بر پیشگیری عیبها ،افزایش ایمنی و افزایش

در یک تعریف مختصر میتوان ارزش را به صورت نسبت کارکرد و

رضایت مشتری متمرکز است .طی انجام این روش ،جستجو برای

)1 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA

2 Save Int.
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مطالعه تکمیلی

پیش مطالعه

مطالعه ارزش

شکل  .1مراحل اصلی مهندسی ارزش بر اساس استاندارد استاندارد انجمن بینالمللی مهندسین ارزش
Fig.
بین 1.
انجمنThe
استانداردmain
استاندارد stages
اساسof value
engineering
based on
مراحلthe
SAVE
int.
مهندسین ارزش
المللی
مهندسی ارزش بر
اصلی
شکل :1
Fig. 1. The main stages of value engineering based on the SAVE int.

جدول  :1ساختار جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول
جدول  .1ساختار جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول
Table1. Sample traditional FMEA table

1

2

3

4

5

6

جزء محصول  /کارکرد

واماندگی بالقوه

اثرات بالقوه واماندگی

شدت اثر ( )

علتهای بالقوه خرابی

طراحی پیشگیرانه
احتمال وقوع ( )

طراحی تشخیصی
 7روشهای جاری کنترل

توان تشخیص ( )

 8روشهای جاری کنترل

9

10

پیشنهادی
عدد اولویت ریسک

11

مسئول اجراء و زمان

هدف
اقدامات اصالحی

12

13
اقدامات انجام شده

14

15

16

17

تمامیراههایی که میتواند منجر به شکست یا واماندگی یک محصول

 RPNبه سطح مجاز ادامه مییابد.

یا فرآیند شود انجام میپذیرد [ .]6روش تحلیل حالتها و اثرات
واماندگی محصول یک روش جدولی ارائه دادهها است .این بدان

 -2-1مرور ادبیات تحقیق

معناست که محتویات تحلیلها بصورت بصری در سطرها و ستونهای

همانطور که پیشتر بیان شد در این مقاله با هدف افزایش

یکسری کاربرگ نمایش داده میشود .جدول  ،1نشاندهنده ساختار

کارآمدی فاز تحلیل کارکردهای محصول که یکی از فازهای اصلی

یک جدول تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول است [.]13

مرحله مطالعه ارزش از مراحل مهندسی ارزش میباشد ،روش تحلیل

این جدول برای محصول مورد نظر با استفاده از جداول کمکی تعیین

حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعه داده شدهاست .لذا در این

ضرایب موجود در استانداردهای مربوطه از جمله استاندارد ملی آمریکا

بخش ابتدا به مرور ادبیات تحقیق در بحث مهندسی ارزش پرداخته

[ ،]5توسط گروه متخصص مربوطه کامل میشود .در ستون  17جدول

و پس از آن ادبیات تحقیق روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

حاصلضرب اعداد ثبتشده در سه ستون شدت اثر ،احتمال وقوع و

محصول بررسی میشود.

تشخیص ،محاسبه شده و بهعنوان عدد اولویت ریسک واماندگی 1برای
جزء/کارکرد مربوطه ثبت میشود .این عدد بین یک تا هزار بوده و

 -1-2-1مهندسی ارزش

معیاری برای اولویتبندی حالتهای واماندگی میباشد .در هر سازمان
تولیدی یک سطح  RPNقابل قبول ،براساسسیاستهای آن سازمان

تحقیقات در زمینه مهندسی ارزش را میتوان در چند گروه
دستهبندی کرد:

تعریف میشود که در صورتی که در مورد یک جزء-کارکردRPN ،
بیش از سطح مجاز باشد باید یکسری اقدامات اصالحی در طراحی

 -1-1-2-1اجرای مهندسی ارزش برای یک محصول و یا در یک

توصیه شود .در ستونهای بعدی جدول این اقدامات اصالحی و

پروژه و بررسی نتایج حاصل از آن

مسئول پیادهسازی آنها ذکر شده و مقادیر ضرایب بعد از پیادهسازی

سنای و نیازی [ ]14به تشریح نحوه استفاده از مبانی مهندسی

آنها محاسبهشده و دوباره  RPNبدست میآید و اینکار تا رسیدن

ارزش در پروژههای ساخت و ساز پرداخته و مزایای حاصله از

)1 Risk Priority Number (RPN

آن را که هم به صورت کاهش هزینهها و هم کاهش طول انجام
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پروژه بوده است به صورت موردی در یک پروژه راهسازی مورد

 -2-1-2-1ارائه روشهای نوآورانه جهت ارتقاء و بهبود پیادهسازی

بررسی قرار دادهاست .تینگ جود و همکاران [ ]15در مطالعه

فازهای مختلف مهندسی ارزش

خود ،ارتقاء پایداری سطوح شیبدار از طریق طراحی بهتر و کم
هزینهتر زهکشهای افقی با استفاده از مهندسی ارزش را دنبال

موفقیت کارگروه مهندسی ارزش وابسته به فاکتورهای بههم وابسته

زیادی است که معموالً همه آنها مورد توجه تیم مهندسی ارزش

کردند .استاسیاک بتلجوسکا [ ]16به ارائه یافتههای پژوهشی در

قرار نمیگیرند .تانگ چن و همکاران [ ]21با تحلیل پرسشنامههای

مورد منافع اقتصادی حاصل از بهکارگیری مهندسی ارزش در

توزیع شده بین افراد متخصص و باتجربه در زمینه مهندسی ارزش

برنامههای توسعه بزرگراهی صنعت حمل و نقل آمریکا پرداخت.

و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل فاکتورها و فرایند تحلیل

مصطفایی پور [ ]17کار اصالح طراحی یک دستکاه خنک کننده

سلسله مراتبی فاکتورها 1به ارائه یک مدل ارزیاب عملکرد کارگروه

براساسنتایج حاصل از مهندسی ارزش را با هدف کاهش هزینههای

مهندسی ارزش میپردازد و مدل ارائه شده برای ارزیابی عملکرد دو

غیر ضروری و افزایش کیفیت محصول ارائه کرد .فرایند مهندسی

کارگروه مهندسی ارزش در دو پروژه ساخت و ساز بهکار گرفتهشد.

ارزش استفاده شده در این مطالعه هشت مرحلهای میباشد .هرالوا

زرندی و همکاران [ ]22یک سیستم استدالل مبتنی بر مورد 2فازی

[ ]18امکانپذیری بهکارگیریمهندسی ارزش در انجام پروژههای

برای استفاده در فاز خالقیت مهندسی ارزش ارائه نمودند که هدف

ساخت بزرگراه را بررسی میکند .نویسنده معتقد است سه نقطه

آن کمک به متخصصین تیم مهندسی ارزش برای استفاده از تجربیات

ضعف معمول در پروژههای راهسازی عبارتند از عدم دستیابی به

گذشته و اجتناب از تکرار تجربیات در محدوده خاص بوده است .بنکه

اهداف مورد انتظار پروژه ،عدم تحویل بهموقع پروژه در بازه زمانی

و همکاران [ ]23مدلی برای مهندسی ارزش یکپارچه ارائه نمودند.

مورد قبول و عدم همراستایی هزینههای پروژه با محدوده بودجه

مدل آنها با لحاظکردن فرایندهای ساخت و همچنین شبکههای

اختصاص داده شده که مهندسی ارزش میتواند با تعدیل هزینهها

زنجیره تأمین در مهندسی ارزش توسعه داده شده است .چراکه از نظر

و اصالح زمانبندی و محدوده پروژه از طریق ارائه راهکارهای

آنها عوامل درگیر در فرایند تولید و زنجیره تأمین بر نسبت منفعت

جایگزین خالقانه به حل این نقاط ضعف کمک نماید .البته این

بر هزینه محصول اثرگذار است و پارامترهای مربوطه برای ارتقاء ارزش

کاهش هزینه قابل توجه در هزینه پروژه و بهبود اجرای کارکردها

محصول باید مورد توجه قرارگیرند .بوک و پوتز [ ]24یک شیوه جدید

زمانی قابل دستیابی است که مهندسی ارزش بصورت مناسب و

کنترل کیفیتگرا برای مهندسی ارزش ارائه نمودند .این شیوه بر

بهموقع اجرا شود .میالدی راد و یمینی [ ]19در تحقیق خود

مبنای هزینه هدف و قیمت هدف ،برنامه کیفیت اجزاء اصلی محصول

مهندسی ارزش را به عنوان ابزاری کارآمد جهت غلبه بر چالشها و

مربوطه و مرحله تولیدی مربوطه را معین میکند.

پیچیدگیهای موجود در پروژههای عمرانی ،از ابتدای مطالعات تا
پایان پروسه طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری بیان میکند

 -2-2-1روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

و به معرفی مختصر مفهوم و روند اجرایی آن در این پروژهها

با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه روش تحلیل حالتها و

پرداخته و در ادامه به مقایسه روشهای ارزیابی کارکردهای پروژه

اثرات واماندگی محصول ،میتوان آنها را در چند گروه دستهبندی

رایج با مهندسی ارزش میپردازد .نالوسامی و همکاران []20

نمود:

بهصورت موردی روی یک پمپ تک بلوک مهندسی ارزش را
پیادهسازی نمودند و نتایج حاصل از آن در بهبود طراحی و کاهش

 -1-2-2-1استفاده از روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

هزینهها را ارزیابی کردند .در طی این فرایند سه جزء از اجزاء

برای تحلیل ریسک واماندگی محصولی خاص

پمپ در فاز خالقیت مورد بازنگری قرار گرفت و با اعمال تغییرات
بهنحوی که کیفیت و کارکرد محصول قربانی نشود ،حدود بیست
و پنج درصد کاهش هزینه حاصل شد.
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تکنیکهاي فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،روش تحلیل حالتها و

اولویتبندی ریسکهای بالقوه بخش مراقبتهای ویژه بخش جراحی

اثرات واماندگی محصول و روش دلفی براي شناسایی و ارزیابی

قلب باز و پیشنهاد روشهایی برای حذف یا کاهش آنها با استفاده

ریسکهاي زیست محیطی مخازن ذخیرهسازي میعانات گازي

از روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول پرداختهاند .به

استفاده کردند .مخاطرات یا ریسکهاي شناسایی شده با کمک فرایند

عالوه برای رسیدن به نتایجی دقیقتر ،از روشهای تحلیل حالتها و

تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی و سپس با استفاده از روش تحلیل

اثرات واماندگی محصول فازی و تکنیک رتبهبندی اولویتها براساس

حالتها و اثرات واماندگی محصول مورد ارزیابی و اولویت بندي قرار

شباهت به راهکار ایدهآل فازی نیز استفاده شده و نتایج بهدست آمده

گرفت .نتایج به دست آمده از مخازن ذخیره سازي نشان داد که

از این سه روش با یکدیگر مقایسه شدهاند .رویکرد پیشنهادی مقاله در

ریسک آتش سوزي بر اثر حمالت تروریستی و رعد و برق و استنشاق

بخش مراقبتهای ویژه قلب باز بیمارستان کوثر سمنان اجرایی شد

بخارات حین تعمیرات در رده باالي ریسک قرار گرفته و به منظور

و در نهایت  19عامل به عنوان اصلیترین عوامل خطر شناسایی شده

کاهش وقوع و اثرات ریسکها راهکارهاي اصالحی پیشنهاد گردید.

و برای تمامی عوامل خطر شناسایی شده راهکارهایی نیز تعیین شد

روانستان و همکاران [ ]26در تحقیق خود به مطالعه و بررسی زنجیره

تا باتوجه به اولویتهای تعیین شده پیگیری شوند .ویسی و همکاران

تأمین تاب آور شرکت ایرانخودرو پرداختند .هدف این تحقیق ارتقای

[ ]28در پژوهش خود با توجه به حجم وسیع کاربرد فرآیندهای

تاب آوریزنجیره تأمین ایران خودرو درمقابل آشفتگیهای محیطی

ماشینکاری با ماشینهای کنترل عددی در صنایع قطعهسازی،

میباشد .به همین منظور استراتژیهایی که بتواند از وقوع توقفات

به شناسایی و اولویتبندی عوامل شکست اجزای مکانیکی ماشین

درخطوط تولید ایران خودرو جلوگیری کرده و یا در صورت توقف،

کنترل عددی که موجب وقفه در عملکرد آن میشوند با استفاده از

با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوبتر از آن

روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصولدر دو حالت مرسوم و

بازیابی شود ،تعیین شدند و روابط علت و معلولی بین این استراتژیها

فازی برای ارزیابی ریسک اجزای مکانیکی ماشین کنترل عددی تراش

نیز مشخص شدند .در این تحقیق کلیه حاالت شکست که پتانسیل

پرداخته و نتایج آن را مقایسه کردند .طبق نظرات کارشناسان برای

توقف خطوط تولید ایران خودرو را دارند (12حالت شکست) ازطریق

اجزای مکانیکی ماشین کنترل عددی تراش در مجموع  7سیستم

تئوری تحقیق و نظرات خبرگان شناسایی شدهاست .جامعه آماری

مهم و  30زیر سیستم وجود دارد که حالتهای خرابی عمدتاً در

این تحقیق مدیران وکارشناسان واحدهای لجستیک و برنامه ریزی

آنها اتفاق میافتد .پس از ارزیابی مشخص شد که  2سیستم اجزای

شرکت ساپکو بودهاست .در این تحقیق از روش تحلیل حالتها و

محور و روانکاری حالتهای خرابیشان در اولویت اول برای اقدامات

اثرات واماندگی محصول برای تعیین استراتژیهای تاب آوری در

کنترلی و اصالحی قرار دارد .نتایج نشان داد رتبهبندی دقیقتر در

زنجیره تأمین قبل از بروز شکست و تکنیک جدید تحلیل شکست

روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول فازی موجب بهبود

پس از وقوع 1برای تعیین استراتژیهای تاب آوری زنجیره تأمین بعد

اولویتبندی شده و در نتیجه بستر مناسبتری برای برنامهریزی

از وقوع شکست استفاده شدهاست .بعالوه جهت تأثیرات متقابل بین

نگهداری و تعمیرات فراهم میکند .ستوده [ ]29یک روش عملی

آنها مشخص شدند .خبرگان از طریق روش تحلیل حالتها و اثرات

جهت استفاده از روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

واماندگی محصول چهار حالت شکست را که دارای بیشترین نمره

برای شیرهای توپی خط لوله صادرات نفت ارائه داد .او از روش تحلیل

اولویت ریسک بودهاند ،را انتخاب و تعداد 21استراتژی برای تاب آور

حالتها و اثرات واماندگی محصول برای تجزیه و تحلیل حالتهای

ساختن زنجیره تأمین ایرانخودرو برای مقابله با این حاالت شکست

خرابی مربوط به چهار جزء شیرهای خط لوله ،یعنی مقر ،بدنه ،توپ

معرفی کردند .از طریق تکنیک تحلیل شکست پس از وقوع نیز تعداد6

و محرک استفاده کرد .بدین ترتیب پنج خرابی محتمل مرتبط با

استراتژی جهت تابآور ساختن زنجیره تأمین نسبت به شکست

شیرهای توپی خط لوله را شناسایی و شدت اثر و احتمال وقوع

تعیین شدند .تشرعی و همکاران [ ]27در پژوهش خود به شناسایی و

هریک تعریف کرده و به هر خرابی احتمالی اختصاص داد و برای

)1 Failure Analysis After Occurrence (FAAO

هر حالت شکست ،عدد اولویت ریسک محاسبه کرد .بر این اساس دو
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مورد بحرانی با ریسک خطر باال را شناسایی و راه حلهایی برای به

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول 4اقدام نمودهاند .در این

حداقل رساندن خطر واماندگی آنها کرد .ماسیا و همکاران [ ]30به

روش ضریب شدت اثر ،S ، 5همچنان بصورت قطعی و براساس جداول

تشریح این که چگونه میتوان روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

موجود در استانداردهای مربوطه تعیین میشود .براساس مطالعه

محصول را به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد در زمینه تحقیقات

آنها استفاده از این روش درک نتایج حاصل از تحلیل ریسک را

غیرمنظم ،بخصوص در یک فرآیند تحقیق علوم زیستی پایه بهکار برد،

بهبود میدهد .کوتلو و اکمکسیوگلو [ ]35یک روش فازی را که با

پرداختند .در این مقاله ،آنها روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

یکپارچهسازی تکنیک رتبهبندی اولویتها براساس شباهت به راهکار

محصول را در یک فرآیند آزمایشی خاص در علوم زیستی ،یعنی

ایدهآل فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی 6فازی ،که امکان استفاده

انتخاب آپتامرها که یک فرایند چند مرحلهای ،شامل چندین رویه،

از متغیرهای زبان شناختی برای تعیین مقادیر پارامترهای روش

تجهیزات و مهارتهای انسانی است بهکار بردند .آنها همچنین ابزاری

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول را میدهد ،بررسی کردند.

مفید جهت ارزیابی ریسک فرآیندهای تحقیقاتی و خروجی آنها به

ساتریسنوا و همکاران [ ]36با الگوگیری از روش تحلیل حالتها و

نام کاربرگ نواریروش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول ارائه

اثرات واماندگی محصول ،مدلی را برای محاسبه هزینه نگهداری ارائه

دادند .این ابزارها میتوانند به دانشمندانی که در تحقیقات غیرمنظم

میکنند و مشابه عدد اولویت ریسک ،عدد اولویت هزینه نگهداری

کار میکنند ،جهت نیل به مدیریت کیفیت و ارزیابی ریسک روشها و

را تعریف مینمایند .ثابت مطلق و همکاران [ ]37در مقاله خود با

فرآیندهای علمی کلیدی با هدف نهایی افزایش و کنترل بهتر کارایی

تركيب روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول و روشهای

و اثر بخشی تحقیقاتشان کمک کند.

تصميم گيری چند شاخصه تالش کردهاند روش تحلیل حالتها و
اثرات واماندگی محصول متداول را بهبود دهند .بدین منظور ابتدا
بااستفاده از روش فرایند تحليل سلسله مراتبی برای هر كدام از سه

 -2-2-2-1ارائه روشی جدید برای اولویتبندی ریسک واماندگی
براگلیا و همکاران [ ]31یک روش چند شاخصه شبیه به تکنیک

شاخص شدت ،احتمال وقوع و قابليت تشخيص ،وزنی تعيين شد.

رتبهبندی اولویتها براساس شباهت به راهکار ایدهآل 1برای روش

از آنجایی كه تصميم گيرندگان در بيشتر مواقع با شرایط مبهم

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول ارائه کردهاند .گارسیا و

مواجه میشوند كه تعيين نسبتها بر مبنای استاندارد برای آنها

همکاران [ ]32یک روش تحلیل پوششی دادهها بصورت فازی برای

مشكل است ،به همين منظور از روش فرایند تحليل سلسله مراتبی در

روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول پیشنهاد کردند .در

محيط فازی استفاده شد تا ترجيحات خبرگان را به صورت كارآمدتری

این روش فاکتورهای رایج ارزیابی ریسک واماندگی ،یعنی  S ،OوD

در نظر گيرد .پس از تعيين وزن شاخصهای شدت ،احتمال وقوع و

به صورت مجموعههای فازی مدل میشوند و از مدل احتمال تحلیل

قابليت تشخيص ،با استفاده از روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

پوششی دادههای فازی برای مشخص کردن شاخصها در حالتهای

محصول تعدیل شده ،حالتهای شكست یا خرابی رتبهبندی شد.

واماندگی استفاده میشود .چین و همکاران [ ]33یک روش تحلیل

آنها معتقدند این روش به تيم ارزیابی كمک میكند تا در مواقعی كه

حالتها و اثرات واماندگی محصول بر مبنای تحلیل پوششی دادهها

دو یا چند حالت شكست دارای نمره اولویت یكسانی هستند بتوانند

پیشنهاد کردند که در آن وزن اهمیت نسبی فاکتورهای ریسک را نیز

بدون اختالف نظر حالتهای شكست را ارزیابی نمایند.

در محاسبات و رتبه بندی دخالت میداد .بارندز و همکاران [ ]34در

آنچه در این تحقیق مدنظراست ،تشریح نحوه توسعه روش تحلیل

تحقیق خود با جایگزین کردن فراوانی نسبی تخمینی برای تعیین

حالتها و اثرات واماندگی محصول متداول ،که در استانداردهایی

مقدار ضریب نرخ وقوع ،O ،2و ضریب تشخیص ،D ،3به جای مقادیر

مانند استاندارد ملی ایاالت متحده معرفیشده ،با استفاده از اصول

قطعی در محاسبه  ،RPNبه ارائه نوع اصالحشده احتماالتی روش

مهندسی ارزش جهت اجرای فاز تحلیل کارکردهای محصول میباشد.

1 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
)(TOPSIS
2 Occurrence
3 Detection

4 Modified Probabilistic FMEA
5 Severity
)6 Analytic Hierarchy Process (AHP
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لذا هدف این مقاله حل مشکالت استفاده از  RPNمتداول برای

جهت تحلیل ریسک با صرف زمان کمتر ارائه کردهاند.

اولویت بندی ریسک کارکردهای محصول نبودهاست .بلکه با استفاده

همچنین مواردی از مطالعات در زمینه ترکیب روشهایتحلیل

از چارچوب کالسیکروش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول ،

حالتها و اثرات واماندگی محصول و گسترش تابع کیفیت 3وجود

به دنبال تشریح مفهوم اساسی موردنظر این پژوهش میباشد .بررسی

دارد .حسن و همکاران [ ]42با ترکیب روش گسترش تابع کیفیت،

توسعه سایر تکنیکهای اولویتبندی ریسک واماندگی محصول که

روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت4و روش تحلیل حالتها و اثرات

در چنین تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفتهاست با استفاده ازمفاهیم

واماندگی محصول ،یک روش تحلیل واماندگی توسعهیافته بنام روش

مهندسی ارزش میتواند به عنوان موضوعات پژوهشی پیشرو مورد

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول برمبنای هزینه 5ارائه کردند

توجه قرار گیرد.

که برای تخمین هزینه طراحی فرایند6حین یک طراحی فرایند
مفهومی 7که نقش مهمی در تعیین قابلیت تولید و هزینه طراحی

 -3-2-2-1توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول از

مفهومی یک محصول در مراحل اولیه تولید آن دارد ،استفاده میشود.

طریق ترکیب آن با سایر روشهای مورد استفاده در طراحی و افزایش

جیوئو و همکاران [ ]43در تحقیقی بیان میکنند که با ترکیب

کیفیت جهت ایجاد مزیتها و قابلیتهای جدید

روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول و روش گسترش

توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول متداول و

تابع کیفیت بهعنوان روشهای رایج در تکنولوژی مهندسی کیفیت

ترکیب آن با سایر روشها و تکنیکها موضوعی است که در تعدادی

میتوان برخی محدودیتهای هریک از آنها را پوشش داده و به

از مطالعات به آن پرداخته شدهاست .در هرکدام از این مطالعات هدف

شیوه جدیدی در کنترل کیفیت دستیافت .آنها روش پیشنهادی

از توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول دستیابی

خود را برای شناسایی اهمیت ارکان مؤثر بر نصب محور در صنایع

به مزیتها و قابلیتهای جدید بودهاست .از این میان میتوان به

کشتیسازی جهت کنترل کیفیت آن بکار گرفتند .گو و همکاران

تحقیقاتی در مورد ترکیب روشهای تحلیل درخت نقص 1و تحلیل

[ ]44در تحقیق خود یک روش رتبه بندی ریسک واماندگی برمبنای

حالتها و اثرات واماندگی محصول اشاره کرد .از آنجا که پیادهسازی

تکنیک مرتبسازی رتبه براساس شباهت به پاسخ ایدهآل به منظور

کامل هریک از آنها روی یک محصول بسیار زمانبر است ،در هریک

فراهم سازی امکان محاسبه فازی عدد اولویت ریسک در روش تحلیل

از این مطالعات ،روشی ترکیبی ارائه شده تا با صرف زمان کمتر

حالتها و اثرات واماندگی محصول پیشنهاد کردند .در این مقاله یک

تحلیل ریسک انجام شود .بلوباند و همکاران [ ]38نیز با ترکیب روش

مدل تجزیه و تحلیل یکپارچه بر اساس روش تحلیل حالتها و اثرات

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول و تحلیل درخت نقص،

واماندگی محصول و روش گسترش تابع کیفیت پیشنهاد شد تا تعامل

چارچوب جدیدی بنام تحلیل واماندگی قدرتمند 2ارائه نمودند .یو

بین حالتهای مختلف شکست ومیزان رضایت مشتری را به طور

و همکاران [ ]39یک روش ترکیبی از روش تحلیل حالتها و اثرات

کامل در نظر بگیرد در این مقاله سازگاری و مکمل بودن روش تحلیل

واماندگی محصول و تحلیل درخت نقص ارائه کردند که در آن روش

حالتها و اثرات واماندگی محصول و روش گسترش تابع کیفیت مورد

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسط تحلیل درخت نقص

تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل یکپارچه روش تحلیل حالتها و

هدایت میشود .هان و ژانگ [ ]40روش جدید برای تحلیل ایمنی نرم

اثرات واماندگی محصول و روش گسترش تابع کیفیت ایجاد شدهاست.

افزارهای حیاتی و مهم با ترکیب دو روش یاد شده ارائه کردند .پیترز

در این روش ،میزان اهمیت ویژگیهای فنی محصول استخراج شده از

و همکاران [ ]41در روش پیشنهادی خود ،با اجرای بخشهایی از

فاز اول روش گسترش تابع کیفیت ،به ضریب تصحیح ارزیابی کارکردها

روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول که یک روش تحلیل

در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول تبدیل میشود تا

ریسک پایین به باال است و تحلیل درخت نقص که یک روش تحلیل
)Quality Function Deployment (QFD
)Activity-Based Costing (ABC
Cost-Based FMEA
)Process Planning (PP
)Conceptual Process Planning (CPP

باال به پایین است بصورت ترکیبی و بازگشتی ،روشی ساختارمند
)1 Fault Tree Analysis (FTA
)2 Bouncing Failure Analysis (BFA
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میزان مضربودن نسبی هر حالت شکست به دست آید .این روش

و مهندسی ارزش ارائه و ادعا کردند که این رویکرد جدید میتواند

کمک میکند تا الزامات مشتری و ویژگیهای فنی به عنوان پایهای

کارایی منابع و اثربخشی هر دو فرآیند را به طور قابل توجهی افزایش

برای قضاوت در مورد اولویتهای بهبود حاالت شکست استفاده شود.

دهد .در این مقاله با توجه به اینکه هر دو روش تحلیل حالتها و

در مقایسه با تحقیق حاضر ،در این مقاله اهمیت آیتمها را در برآوردن

اثرات واماندگی محصول و مهندسی ارزش ،شامل تجزیه و تحلیل

نیازهای مشتری با کمک روش گسترش تابع کیفیت بصورت ضریبی

کارکردهای محصول و اهمیت آنها برای کاربر نهایی آن است ،یک

در  RPNاعمال میکند .درحالیکه ما با کمک روش تحلیل حالتها و

فرایند واحد با خروجی دوگانه پیشنهاد شدهاست :یکی شناسایی

اثرات واماندگی محصول ،ریسک واماندگی هر فانکشن را در محاسبه

جزء/کارکردهای پرخطر (باالترین مقادیر  )RPNبرای اهداف بهبود

بهای واقعی هر کارکرد در مهندسی ارزش اعمال کرده تا بخش پنهان

قابلیت اطمینان و دیگری مشخص کردن اجزاء بیش ایمن (پایینترین

ولی اثر گذار بر بهای کارکردها از منظر مشتری ،در تعیین بهای واقعی

مقادیر  )RPNکه میتواند آنها افت کیفیت دهد تا هزینه را کم کند.

آنها آشکارسازی شود.

همان طور که مشخص است در این مقاله محوریت تصمیم گیری در

سوا و همکاران [ ]45در تحقیق خود ،عواملی را که مسئول تأخیر

مورد ارزش کارکردها صرفاً بحث ریسک واماندگی آنها است و از

در روند کار بالینی پرتودرمانی هستند با استفاده از روش تحلیل

ریسک واماندگی بعنوان معیاری جهت تعیین شاخص ارزش کارکردها

حالتها و اثرات واماندگی محصول شناسایی و ارزیابی کردند .آنها با

استفاده شده و نظر مشتری در تعیین بهای کارکردها نادیده گرفته

معرفی دو عامل جدید ،یعنی اثر اجتماعی و اثر اقتصادی در رتبهبندی

شدهاست .در حالیکه در مقاله حاضر ریسک واماندگی کارکردها تنها

براساس  RPNبرای ارزیابی حالتهای خرابی ،مفهوم جدیدی به نام

بعنوان یکی از عوامل مؤثر بربهاء و پنهان از منظر مشتری آشکارسازی

RPN_SE-EEارائه دادند .منظور از  SEضریب تأثیر بر حسن

و در تصمیم مشتری در تعیین بهای آنها دخالت داده میشود و

شهرت بیمارستان و منظور از  EEضریب تأثیر بر درآمد بیمارستان

محوریت با تصمیم مشتری است .همچنین دراین مقاله تفاوتی بین

است .آنها ادعا کردند که بررسی همزمان  RPNو مفهوم پیشنهادی

کارکردهای پرهزینه و کم هزینه برای اختصاص منابع فاز خالقیت

جدید  RPN_SE-EEمیتواند به طور کلی عملکرد روش تحلیل

درنظر گرفته نشدهاست که این موضوع نیز در مقاله حاضر مورد توجه

حالتها و اثرات واماندگی محصول در تحلیل ریسک فرایند پرتودرمانی

قرار گرفتهاست.

یا مراقبتهای بهداشتی را بهبود دهد .سوبریادی و همکاران []46

در مقاله حاضر چارچوبی جهت اجرای فاز تحلیل کارکردهای

پایداری هردو روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

محصول مهندسی ارزش در بستر روش تحلیل حالتها و اثرات
ِ

متداول و توسعهیافته را در ارزیابی ریسک فناوری اطالعات بررسی

واماندگی محصول ارائهشدهاست .پرسش مهمی که میتواند مطرح

کردند.روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته

شود این است که چارچوب ارائه شده در این مقاله چه مزیت و قابلیت

پیشنهادی آنها دارای چهار مرحله اصلی شامل تعیین الزامات ارزیابی

جدیدی به همراه میآورد .مهندسی ارزش در تمام مراحل یک پروژه

ریسک (شناسایی زمینه ،شناسایی فرآیند ،تشکیل تیم پیادهسازی،

قابل اجرا است ،اما تأخیر در انجام آن فرصتهای بالقوه برای ایجاد

تعیین روشهای ارزیابی و آموزش) ،شناسایی ریسک (شناسایی

تغییرات را کاهش میدهد .لذا میزان صرفهجویی حاصل از اجرای

واماندگیهای محتمل با طوفان فکری ،تشکیل لیست ثبت ریسک)،

مهندسی ارزش با پیشرفت فازهای عملیاتی پروژه و یا طراحی و

تجزیه و تحلیل ریسک ،و ارزیابی (ارزیابی ریسک هر پارامتر ،محاسبه

ساخت محصول کاهش مییابد .لذا بهترین زمان برای اجرای آن

 ،RPNاولویت بندی ریسک و توصیههای کنترلی) بود .آنها نتیجه

در مراحل اولیه طراحی محصول است .از طرفی پیادهسازی روش

گرفتند که سازگاری روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول نیز بیشتر در زمان طراحی

بهبود یافته آنها نسبت به روش متداول بیشتر است.

محصول انجام میشود تا با کمترین مقدار هزینه ،اصالحات الزم در

میکاالکودیس و همکاران [ ]47در تحقیق خود یک متدولوژی

طراحی محصول ا ِعمالشده و ریسک واماندگی کاهش یابد .یکی از

برای اجرای همزمان روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

مزیتهای استفاده از چارچوب ارائه شده در این مقاله اینست که با
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تعریف کارکردها

فاز تحلیل
کارکردها

انتخاب کارکردها
برای ادامه مطالعه

محاسبه شاخص
ارزش کارکردها

دسته بندی
کارکردها

مشخص کردن
کارکردهای پرهزینه

تعیین مدل ارتباطی
کارکردها

تعیین بهای
کارکردها

محاسبه هزینههای
کارکردها

شکل  .2اقدامات الزم در فاز تحلیل کارکردها
شکل  :2اقدامات الزم در فاز تحلیل کارکردها
Fig. 2. Necessary actions in the function analysis phase
Fig. 2. Necessary actions in the function analysis phase

توجه به متقارن بودن زمان مناسب برای اجرای روش تحلیل حالتها

واماندگی محصول بهمنظور انجام فاز تحلیل کارکردهای محصول است.

و اثرات واماندگی محصول و زمان مناسب برای پیادهسازی مهندسی

مجموعه اقدامات و اهداف فاز تحلیل کارکردها با استفاده از روش

ارزش ،بخشی از کار تحلیل واماندگی محصول و پیادهسازی مهندسی

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته پیشنهادی

ارزش را تجمیع میکند که این امر سبب کاهش کار موازی و درنتیجه

به شیوهای قاعدهمند انجامپذیر است .عالوه بر این ،استفاده از این

صرفهجویی در زمان و هزینه و افزایش سرعت توسعه محصول جدید

چارچوب مزیتهایی را نیز بههمراه میآورد .مزیت اول عبارت است

و ارائه آن به بازار میشود .عالوه بر این ،روش تحلیل حالتها و اثرات

از تجمیع بخش مهمی از فرآیند تحلیل ریسک واماندگی محصول و

واماندگی محصول توسعه یافته پیشنهادی این مقاله ،ضمن اجرای

فاز تحلیل کارکردهای مهندسی ارزش ،که این امر کاهش هزینه و

گام به گام و قاعدهمند فرآیند تحلیل کارکردها ،مزیت مهمی را فراهم

زمان توسعه محصول را بهدنبال دارد .اما مهمترین مزیت آن عبارتست

میکند و آن آشکارسازی یکی از عوامل پنهان تاثیرگذار بر ارزش

از آشکارسازی یکی از پارامترهای بسیار مهم در تعیین بهای واقعی

کارکردهای محصول است .در این روش ریسک واماندگی کارکردهای

کارکردهای محصول که ا ِعمال آن در تخمین بهای کارکردها به دلیل

محصول آشکارسازی و در محاسبه ارزش واقعی آنها و شناسایی

ملموس نبودن برای مصرفکننده ،امری دشوار است .این پارامتر که

کارکردهای کم ارزش محصول برای معرفی به فاز خالقیت مهندسی

همان ریسک واماندگی است ،در تعیین بهای کل محصول از منظر

ارزش دخالت داده میشود.

مشتری اعمال میشود .چراکه این مفهوم برای مشتری در مورد کل

 -2توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

محصول قابل درک است .اما وقتی بررسی بهای تکتک کارکردهای
محصول ،جهت ارتقاء بهای کل محصول مورد نظر است ،نادیده گرفته

برای اجرای فاز تحلیل کارکردهای محصول در مهندسی ارزش

میشود .این موضوع باعث میشود نتیجهی مورد انتظار از تجمیع

یکی از فازهای اصلی مهندسی ارزش ،فاز تحیل کارکردهای

بهبود ارزش کارکردهای کمارزش ،بر ارزش کلی محصول حاصل

محصول مورد نظر است .شکل  ،2اقدامات الزم در فاز تحلیل کارکردها

نشود .چراکه یکی از پارامترهای مهم در تعیین بهای محصول ،در

را نشان میدهد.

تعیین بهای کارکردها نادیده گرفته شدهاست .این امر در چارچوب

این اقدامات بهروشهای مختلفی میتواند انجام شود .چیزی

پیشنهادی این مقاله برای اجرای فاز تحلیل کارکردهای محصول،

که در این بخش ارائه میشود توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات

مورد توجه قرار میگیرد .با استفاده از چارچوب ارائه شده ،این پارامتر
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قابل رویت شده و در محاسبه بهای واقعی کارکردهای محصول ا ِعمال

محصول است در نظر گرفته نمیشود .چراکه قابلیت اطمینان خود

و از بهای واقعی آنها ،برای شناسایی کارکردهای کم ارزش محصول

محصول برای مصرف کننده ممکن است ملموس باشد ولی ریسک

جهت معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش استفاده میشود.

واماندگی تکتک کارکردها برای مصرفکننده قابل لمس نیست .از
طرفی بهای تعیین شده در مورد هر کارکرد در فاز تحلیل کارکردها

 -1-2ساختار جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات

نقش مهمی در ادامه فرآیند مهندسی ارزش و نتیجه حاصله نهایی در

واماندگی محصول توسعهیافته موردنظر

افزایش ارزش محصول خواهد داشت ،لذا باید سعی شود بهای تعیین

ستونهای جدیدی که در این روش به جدول مورد استفاده

شده توسط مصرفکننده تا حد امکان تعدیل شده و به بهای واقعی

در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول متداول اضافه

نزدیک شود .بههمین منظور یکی از ستونهای جدول به شاخص

شدهاست عبارتند از:

بهای تعدیل شده کارکردها اختصاص مییابد.
مقدار این ستون برای هر سطر بصورت زیر تعریف میشود:

· ضریب نوع کارکرد:1
کارکردهایی که یک محصول ارائه میکند در دستههای مختلفی
جای میگیرند .ضروریست تیم پیادهسازی با بررسی دقیق کارکردها،

()2

FMW
= FW × FFR

نوع آنها را مشخص نموده و با استفاده از جدول کمکی مربوطه این
·

ستون را کامل کند.
· ضریب بهای کارکرد مورد نظر از نگاه مشتری:(FW) 2

شاخص ارزش تعدیل شده کارکرد:(MVI) 6

با استفاده از شاخصهای بهای تعدیلشده کارکرد و هزینه

با استفاده از یک جدول کمکی که نمونهای از آن در ادامه میآید،

کارکرد ،پارامتری محاسبه میشود که بعنوان شاخص ارزش تعدیل

متناسب با میزان هزینهی قابل قبول برای کارکرد موردنظر از دیدگاه

شده ،برای تصمیمگیری در مورد چگونگی ادامه مطالعه ارزش برای

مصرفکننده ،ضریبی بهاین ستون اختصاص مییابد.

کارکرد مربوطه قابل استفادهاست.

· ضریب هزینه ایجاد کارکرد مورد نظر در محصول توسط
()3

تولیدکننده:(FC) 3

=
MVI FMW × FC

متناسب با هزینه ایجاد کارکرد مورد نظر توسط تولید کننده و با
کمک جدولی که نمونهای از آن ارائه خواهدشد ،ضریبی در این ستون
ثبت میشود.

الزم است برای  MVIیک حد آستانه براساس سیاستهای
شرکت سازنده و برای استفاده در مراحل بعدی تعریف شود.

· ضریب ریسک واماندگی کارکرد:(FFR) 4

جدول  2ساختار جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و

با استفاده از جدول کمکی که در ادامه خواهد آمد متناسب با

اثرات واماندگی محصول توسعه یافته مورد نظر را نشان میدهد.

مقدار  RPNهر کارکرد ،ضریبی برای اصالح بهای کارکرد از نگاه

برای تکمیل ستونهای جدید باید از جداول تعیین ضرایب کمک

مصرف کننده تعیین و در این ستون قرار میگیرد.

گرفت .این ضرایب ممکن است بهصورتهای متفاوتی قابل تعریف

·

باشند که در ادامه نمونهای از آن ارائه میشود .جداول ضرایب و

ضریب بهای تعدیلشده کارکرد:(FMW) 5

همانطور که پیشتر بیان شد در تعیین بهای کارکردها از نگاه

مقیاسهای ارائه شده یک نقطه آغازین خوب برای این روش است و

مصرفکننده ،یکی از پارامترهای مهم که همان ریسک واماندگی

ستونهای کاربرگ روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

)Function Type(FT
)Function Worth (FW
)Function Cost (FC
)Function Failure Risk (FFR
)Function Modified Worth (FMW

1
2
3
4
5
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جدول  :2ساختار جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته موردنظر
جدول  .2ساختار جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته موردنظر
Table 2. Sample table of the proposed improved FMEA

جزء محصول/کارکرد

واماندگی بالقوه

اثرات بالقوه واماندگی

شدت اثر( )

علتهای بالقوه خرابی

احتمال وقوع( )

روشهای جاری کنترل و تشخیص

توان تشخیص ( )

نوع کارکرد (
)

)

هزینه ایجاد کارکرد برای تولید کننده (

بهای کارکرد از نظر مشتری (

ریسک واماندگی کارکرد (

)

)

بهای تعدیل شده کارکرد (

شاخص ارزش تعدیل شده (
)

پیشنهادهای اصالحی

(جدید)

(جدید)

(جدید)

(جدید)

(جدید)

)
جدول  :3جدول کمکی تعیین ضریب نوع کارکرد

متناسب با نوع کارکرد

جدول  .3جدول کمکی تعیین ضریب نوع کارکرد ( )FTمتناسب با نوع کارکرد
)Table 3. Suggested function type coefficient (FT

ضریب نوع کارکرد
1
1
1
0

نوع کارکرد
اصلی
اجباری یا قانونی
کارکردهای زمینه ساز یا پشتیبان کارکردهای اصلی و
سایراجباری
کارکردها

 -2-2چگونگی تکمیل و بهکارگیری روش تحلیل حالتها و اثرات

پس از آن با استفاده از جدول  5و تخمین هزینه هر کارکرد

واماندگی محصول توسعهیافته پیشنهادی برای استفاده در فاز تحلیل

بصورت درصدی از هزینه تولید محصول ،جاگذاری ضرایب مربوطه در

کارکرد محصول

ستون  FCاز جدول انجام میشود.

برای کامل کردن جدول فوق ابتدا ستونهای جدول روش تحلیل

با استفاده از  RPNمحاسبهشده برای هر جزء-کارکرد ،با استفاده

حالتها و اثرات واماندگی محصول متداول تا محاسبه  RPNبرای

از جدول  6و همچنین با توجه به مقدار آستانه  RPNتعریف شده

هر سطر کامل میشود .جدول  ،3جدول کمکی تعیین ضریب نوع

توسط شرکت سازنده ،ستون  FFRدر جدول کامل میشود .الزم

کارکرد ) (FTمتناسب با نوع کارکردهای اجزاء محصول است .تیم

بهذکر است اگر برای هر جزء-کارکرد بیش از یک  RPNدر جدول

اجرای مهندسی ارزش پس از بررسی دقیق کارکردها و تعیین نوع

وجود داشتهباشد RPN ،بزرگتر برای آن جزء-کارکرد در نظر گرفته

آنها و یافتن وابستگی بین کارکردهای اصلی و اجباری با سایر انواع

میشود.

کارکردها ،با استفاده از این جدول ضریب متناسب را انتخاب و در
سطر و ستون مربوطه قرار میهند.

سپس سطرهای جدول براساس مقدار  FCو بصورت صعودی
مرتب میشوند .طبق قانون پارتو هشتاد درصد هزینههای یک محصول

پس از تخمین بهای هریک از کارکردها به صورت درصدی از

صرف برآوردهسازی بیست درصد کارکردها میشود .این قانون که به

هزینه تولید محصول توسط تیم اجرای مهندسی ارزش و با استفاده از

قانون هشتاد  -بیست نیز معروف است توسط آلفردو پارتو 1مطرح

جدول  ،4ستون  FWجدول کامل میشود.

)1 Alfredo Pareto (1843-1923
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جدول  :4جدول کمکی تعیین ضریب بهای کارکرد

جدول  .4جدول کمکی تعیین ضریب بهای کارکرد ()FW
)Table 4. Suggested function worth coefficient (FW

بهای کارکرد (درصد از هزینه تولید محصول)

ضریب بهای کارکرد

 0تا 9/99
 10تا 19/99
 20تا 29/99
 30تا 39/99
 40تا 49/99
 50تا 59/99
 60تا 69/99
 70تا 79/99
 80تا 89/99
 90به باال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جدول  5جدول کمکی تعیین ضریب هزینه کارکرد (

جدول  .5جدول کمکی تعیین ضریب هزینه کارکرد ()FC
)Table 5. Suggested function cost coefficient (FC

ضریب هزینه کارکرد

)

هزینه کارکرد (درصد از هزینه تولید محصول)
 0تا 9/99
 10تا 19/99
 20تا 29/99
 30تا 39/99
 40تا 49/99
 50تا 59/99
 60تا 69/99
 70تا 79/99
 80تا 89/99
 90تا 100

1
0/5
0/33
0/25
0/2
0/17
0/14
0/125
0/11
0/1

جدول  :6جدول کمکی تعیین ضریب ریسک واماندگی کارکرد

جدول  .6جدول کمکی تعیین ضریب ریسک واماندگی کارکرد ()FFR
)Table 6. Suggested function failure coefficient (FFR

(درصد از مقدارآستانه تعریف شده در شرکت
19
 0تا /99
تولیدی)

ضریب ریسک واماندگی کارکرد
1/5

 20تا 39/99
 40تا 59/99
 60تا 79/99
 80تا 99/99
 100تا 119/99

1/4
1/3
1/1
0/9
0/85

 120تا 139/99

0/8

 140تا 169/99

0/7

 170تا 199/99
 200تا 250
مقادیر بیشتر

0/6
0/5
0/4
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شد و در مسائل اقتصادی و بسیاری از تکنیکهای مهندسی صنایع،

جزء کارکردهای با اولویت ریسک باال به حساب آورده میشوند [.]49

بخصوص در مباحث مرتبط با کیفیت و فنون آماری بسیار کاربرد

اگر برای کارکرد مورد بررسی  FT = 0بود ،با کارکردی پرهزینه،

دارد [ .]48در مهندسی ارزش تمرکز بر روی همین بخش پرهزینه

کم ارزش و قابل حذف مواجه هستیم .لذا با حذف کارکرد مربوطه

کارکردها است .بههمین منظور سطرهای جدول از ابتدا تا جایی که

از محصول ،ارزش کلی محصول ارتقاء و ریسک واماندگی آن نیز

مجموع  1 / FCسطرها به بیش از عدد  8برسد مشخص میشوند.

کاهش مییابد .تا اینجای کار عملیات تحلیل کارکردهای محصول

باید دقت شود هر جزء از محصول فقط یکبار در این محاسبه دخالت

تکمیل شده و همزمان تحلیل ریسک واماندگی محصول با لحاظکردن

داده شود .حال براساسروابطی که پیشتر برای محاسبه مقدار ضریب

صرفه اقتصادی ،بهطور همزمان برای کارکردهای پرهزینه و کمارزش

بهای تعدیل شده و ارزش تعدیل شده ارائه شد ،ستونهای  FMWو

بهانجام رسیدهاست و بخشی از ارتقاء ارزش و کاهش ریسک واماندگی

 MVIبرای سطرهای مشخص شده کامل میشود و سپس سطرهایی

محصول محقق شدهاست .شکل  ،3جریان کار روش تحلیل حالتها

که  MVIآنها کمتر از حد آستانه تعریف شده توسط شرکت سازنده

و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته پیشنهادی برای اجرای فاز

باشد معین میشوند .این کارکردها درحقیقت کارکردهای پرهزینه

محصول مهندسی ارزش را نشان میدهد.
تحلیل کارکردهای
ِ

و کمارزش محصول هستند که ادامه کار مهندسی ارزش متمرکز بر

میتوان با ادامه تحلیل ریسک برای کارکردهای پرهزینه و با ارزش

آنها است .اگر مقدار  FT = 1باشد یعنی با کارکردی پرهزینه و کم

باال و همچین کارکردهای کم هزینه ،کار تحلیل ریسک واماندگی

ارزش اما غیرقابل حذف مواجه هستیم .برای این دسته از کارکردها

محصول را نیز بهطور کامل بهانجام رساند .بدین ترتیب با استفاده از

باید اقدامات خالقانه جهت افزایش ارزش انجام پذیرد .در مهندسی

روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته ،همزمان

ارزش بهطور معمول ،این دسته از کارکردها جهت ادامه مطالعه ارزش

با اجرای فاز تحلیل کارکردهای محصول برای مهندسی ارزش ،تحلیل

به فاز خالقیت منتقل میشد .اما با بکارگیری روش تحلیل حالتها و

ریسک واماندگی آن هم انجام میشود .شکل  ،4جریان کار روش

اثرات واماندگی محصول توسعهیافته پیشنهادی در این پژوهش برای

تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته پیشنهادی

اجرای فاز تحلیل کارکردها ،این قابلیت وجود دارد که پیش از ارجاع

برای اجرای فاز تحلیل کارکردهای مهندسی ارزش ،همزمان با تحلیل

به فاز خالقیت RPN ،کارکرد را بررسی کنیم و اگر ریشه بیارزشی

ریسک واماندگی محصول را نشان میدهد.

کارکرد ناشی از ریسک واماندگی باالی آن است در همین مرحله
اصالح انجام شود و زمان و منابع تیم خالقیت صرف یافتن راهکارهای
افزایش ارزش نشود .پس برای این کارکردها اگر  RPNبیش از حد
آستانه مجاز بود ستون پیشنهادهای اصالحی را تکمیل و دوباره

 -3بررسی بهکارگیری روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی
محصول توسعهیافته برای اجرای فاز تحلیل کارکردهای یک

محصول نمونه

مقادیر  O, S, D, RPN, FFR, FMWو  MVIمحاسبه میشود.

در ادامه نحوه بهکارگیری روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

حال اگر  MVIجدید به حد آستانه رسیده بود دیگر نیاز به معرفی به

محصول توسعهیافته پیشنهادی ،جهت انجام فاز تحلیل کارکردهای

فاز خالقیت وجود ندارد .ولی اگر همچنان  MVIکمتر از حد آستانه

یک محصول نمونه بررسی میشود .محصول مورد نظر یک صندلی

بود به همراه سایر کارکردهای پرهزینه و کمارزش که  RPNآنها

جراحی است .در بخش اول روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

کمتر از حد آستانه بود به فاز خالقیت ،جهت ارائه راهکارهای افزایش

محصول متداول برای محصول مورد نظر تکمیل و براساس آن باالترین

ارزش معرفی میشوند .البته در مورد کارکردهایی که  RPNکمتر از

 RPNهریک از جزء-کارکردهای محصول موردنظر شناسایی میشود.

حد مجاز دارند ولی شدت اثر یکی از واماندگیهای بالقوه آنها بیش

در بخش دوم روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعه

از عدد  8میباشد نیز مشابه کارکردهای با  RPNبیش از حد آستانه

یافته پیشنهادی برای جزء-کارکردهای محصول کامل شده و در ادامه

برخورد میشود .چراکه به دلیل داشتن شدت اثر باال ،بطور استثناء

نتایج حاصله و نحوه نتیجهگیری از آنها ارائه میشود.
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 -1-3اجرای روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول رایج

پیشنهادی را کامل میکنیم .از جدول  ،7بیشترین مقدار  RPNبرای

برای محصول مورد نظر

هر جزء-کارکرد محصول مشخص و در ادامه بعنوان  RPNآن جزء-

جدول  ،7جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات

کارکرد در محاسبه مقدار  MVIمورد استفاده قرار میگیرد .جدول

واماندگی محصول متداول کامل شده برای محصول مورد نظر را نشان

 8جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

میدهد .به دلیل حجم باالی دادهها و جهت رعایت اختصار ،بخشی

محصول توسعه دادهشده برای محصول مورد نظر را نشان میدهد.
برای تکمیل ستونهای جدید این جدول ،ابتدا براساس رویهای

از جدول آمدهاست.

که پیشتر بیانشد با تکمیل ستون  ،FCکارکردهای پرهزینه براساس
 -2-3اجرای روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

قانون پارتو معین شدند .تکمیل سایر ستونهای جدید جدول برای

توسعهیافته پیشنهادی برای محصول مورد نظر

کارکردهای کمهزینه نیاز نیست .از آنجا که مجموع  1 / FCسطرهای

در ادامه با استفاده از روابط و جداول بیان شده ،جدول مورد

جدول به بیش از عدد  8نمیرسد ،تمامی کارکردهای موجود در جدول

استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته

جزء کارکردهای پرهزینه محسوب میشوند .لذا برای تمامی سطرهای
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شکل  :4جریان کار روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصولتوسعهیافته برای اجرای فاز تحلیل کارکرد مهندسی ارزش ،همزمان
واماندگی محصول
محصول
واماندگی
 function analysis and the product failure riskبا تحلیل
Fig. 4. The improved FMEA workflow to perform the
ریسک value
engineering
Fig. 4. The improved FMEA workflow to performanalysis
the value engineering function analysis and the product
failure risk analysis

جدول ،ستونهای جدید کامل و مقدار  MVIمحاسبه شدهاست .در

محصول توسعه یافته پیشنهادی ،برای هریک از کارکردهای محصول

ادامه نتایج حاصل از روش ارائه شده و نحوه تصمیمگیری برمبنای

مقدار شاخص ارزش اصالح شده یا همان  MVIبدست آمد .چنانکه

آنها ارائه شده است.

در جدول  9مشخص است این روش به درستی اثر  RPNکارکردهای

 -4نتایج و بحث
با کامل شدن اجرای روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

محصول را بر شاخص ارزش آنها منعکس و آن را اصالح نموده است.
در شکل  5مقدار و جهت درصد تغییرات شاخص ارزش کارکردهای
محصول ناشی از اعمال اثر ریسک واماندگی آنها با اجرای روش ارائه
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جدول  :7جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول متداول کامل شده برای محصول مورد نظر
جدول  .7جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول متداول کامل شده برای محصول مورد نظر
Table 7. Completed traditional FMEA table for the intended product

شدت اثر ( )
6

گشتاوربستن
نامناسب در
مونتاژ

5

ایجاد لرزش در
تکیهگاه و زیرپایی
صندلی (از طریق
براکت اتصال)
امکان آسیب به
سایر اتصاالت
رزوهدار

احتمال وقوع ( )

تولید صدا با
جغجغه و لرزش

8

وجود اشکال
در عملگر

4

6

خارج بودن
ابزارهای
اعمال گشتاور

6

CAE / ECAD

4680

توان تشخیص ( )

آسیب دیدن
دکمه در
اثرفشردن متوالی
یا با نیروی بیش
از حد توسط
اپراتور

8

وجود اشکال
در اتصاالت
الکتریکی

5

تست
سالمت
نهایی
صندلی
جراحی
تأمین عملگر مطابق تست
با برنامه مدون تست اعتبارسنج
ی نهایی
کیفیت
صندلی
جراحی
چک کردن
تنظیم گشتاور
بستن مطابق با رویه گشتاور
تعریف شده طراحی بستن پس
از تست
و مونتاژ
صحت
نهایی
صندلی
جراحی
چک کردن
کالیبره کردن ابزار
اتصاالت (مانند آچار گشتاور
بستن پس
الکتریکی پیچ و
از تست

160

5

200

4

128

4

120

4

1

(

تکیهگاه پشت
صندلی  /باقی
ماندن گشتاور
بستن براکت اتصال
عملگرها در
محدوده 23
نیوتنمتر تا 27
نیوتنمتر و برای
براکت اتصال
لیمیت سوئیچها در
محدوده 17
نیوتنمتر تا 19

کمتر شدن
گشتاور بستن
براکت اتصال
عملگرها از
 16نیوتنمتر
و برای براکت
اتصال لیمیت
سوئیچها از
 13نیوتنمتر

اپراتور نمیتواند
به موقعیت مورد
نظر خود برسد

تست
سیستم
الکتریکی

)

تکیهگاه پشت
صندلی  /تغییر
زاویه بین تکیهگاه
صندلی و
نشیمنگاه صندلی
با توجه به سیگنال
اپراتور و در
محدوده  90تا
 170درجه

عدم پاسخ به
سیگنال
اپراتور و یا
پاسخ با تأخیر
بیش از 3
ثانیه

عدم قطعیت
اپراتور در فشردن
دکمه

8

وجود اشکال
در مدار
الکتریکی

5

مونتاژ اتصاالت
الکتریکی مطابق با
رویه تعریف شده
مونتاژ
شبیه سازی سیستم
الکتریکی 1قبل از
تأیید طرح محصول
تأمین اتصال
الکتریکی مطابق با
برنامه مدون تست
کیفیت

4

عدد اولویت ریسک

جزء محصول /
کارکرد

واماندگی
بالقوه

اثرات بالقوه
واماندگی

علتهای
بالقوه خرابی

روشهای جاری
کنترل طراحی
پیشگیرانه

روشهای
جاری
کنترل
طراحی
تشخیصی
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Continued Table 7. Completed traditional FMEA table for the intended product

شدت اثر ( )

احتمال وقوع ( )

سیستم تهویه
مطبوع  /ثابت نگه
داشتن دمای بین
بدن بیمار و
تکیهگاه صندلی در
محدوده بین  18تا
 22درجه
سانتیگراد

افزایش دما به
باالتر از 27
درجه
سانتیگراد

8

ترک روی
دیوار عملگر

6

7

از کار افتادگی
فن

5

7

عدم کارکرد
صحیح فن

امکان آسیب به
اجزاء الکتریکی
(مانند اتصال
کوتاه)

تعریق بیمار
حرکات بیمار (در
صورت مشکل ساز
بودن)

4681

6

توان تشخیص ( )

تکیهگاه صندلی /
آب بندی عملگر
برای جلوگیری از
نشت و آلودگی
محیط جراحی

نشتی عملگر

آلودگی محیط
جراحی

8

خرابی درپوش 6
آب بندی
عملگر و
اورینگ

4

تست صحت
نهایی
صندلی
جراحی
5
تأمین عملگر مطابق کنترل
با برنامه مدون تست چشمی
حین مونتاژ
کیفیت

تأمین فن مطابق با
برنامه مدون تست
کیفیت
مونتاژ اتصاالت
الکتریکی فن مطابق
با رویه تعریف شده
مونتاژ
شبیه سازی سیستم
الکتریکی قبل از
تأیید طرح محصول
تأمین فن مطابق با
برنامه مدون تست
کیفیت

تست صحت
نهایی
صندلی
جراحی
5
تست
سیستم
الکتریکی

(

نیوتنمتر پس از
چرخه گسترش-
عقب نشینی

)

بستن از
کالیبراسیون

صحت
مهره) در فواصل
نهایی
زمانی مناسب
صندلی
جراحی
تأمین عملگر مطابق کنترل
با برنامه مدون تست چشمیحین
مونتاژ
کیفیت

عدد اولویت ریسک

جزء محصول /
کارکرد

واماندگی
بالقوه

اثرات بالقوه
واماندگی

علتهای
بالقوه خرابی

روشهای جاری
کنترل طراحی
پیشگیرانه

روشهای
جاری
کنترل
طراحی
تشخیصی

192

240

175

تست صحت
نهایی
صندلی
جراحی

تست صحت 6
نهایی
صندلی
جراحی

252
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Continued Table 7. Completed traditional FMEA table for the intended product

شدت اثر ( )

احتمال وقوع ( )

6

خارج بودن
ابزارهای
اعمال گشتاور

4682

6

کالیبره کردن ابزار
اتصاالت (مانند آچار
الکتریکی پیچ و

توان تشخیص ( )

امکان آسیب به
سایر اتصاالت
رزوهدار

6

گشتاوربستن
نامناسب در
مونتاژ

5

(

ایجاد لرزش در
تکیهگاه پشت و
تکیهگاه پای
صندلی (از طریق
براکت اتصال)

7

خرابی
سیستم ارسال
 /دریافت
سیگنال (از
جمله
دکمههای
کنترل)

6

)

زیرپایی  /باقی
ماندن گشتاور
بستن براکت اتصال
عملگرها در
محدوده 23
نیوتنمتر تا 27
نیوتنمتر و برای
براکت اتصال
لیمیت سوئیچها در
محدوده 17
نیوتنمتر تا 19
نیوتنمتر پس از

کمتر شدن
گشتاور بستن
براکت اتصال
عملگرها از
 16نیوتنمتر
و برای براکت
اتصال لیمیت
سوئیچها از
 13نیوتنمتر

تولید صدا با
جغجغه و لرزش

7

عملکرد
نادرست
سیستم
گرمایشی

6

تنظیم نقشه
سیستم الکتریکی
مطابق با طرح
مونتاژ اتصاالت
الکتریکی مطابق با
رویه تعریف شده
مونتاژ
شبیه سازی سیستم
الکتریکی قبل از
تأیید طرح محصول
تأمین سیستم
ارسال  /دریافت
سیگنال مطابق با
برنامه مدون تست
کیفیت
مونتاژ اتصاالت
الکتریکی مطابق با
رویه تعریف شده
مونتاژ
شبیه سازی سیستم
الکتریکی قبل از
رسم انتشار
تنظیم گشتاور
بستن مطابق با رویه
تعریف شده طراحی
و مونتاژ

تست
سیستم
الکتریکی

5

عدد اولویت ریسک

جزء محصول /
کارکرد

واماندگی
بالقوه

اثرات بالقوه
واماندگی

علتهای
بالقوه خرابی

روشهای جاری
کنترل طراحی
پیشگیرانه

روشهای
جاری
کنترل
طراحی
تشخیصی

210

تست صحت
نهایی
صندلی
جراحی

تست
سیستم
الکتریکی

5

210

تست صحت
نهایی
صندلی
جراحی

چک کردن
گشتاور
بستن پس
از تست
صحت
نهایی
صندلی
جراحی
چک کردن
گشتاور
بستن پس
از تست

4

4

120
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Continued Table 7. Completed traditional FMEA table for the intended product

شدت اثر ( )

احتمال وقوع ( )

ترک روی
دیوار عملگر

توان تشخیص ( )

8

6

امکان آسیب به
اجزاء الکتریکی
(مانند اتصال
کوتاه)

تست صحت
نهایی
صندلی
جراحی
5
تأمین عملگر مطابق کنترل
با برنامه مدون تست چشمی
حین مونتاژ
کیفیت

(

نشتی عملگر

آلودگی محیط
جراحی

8

خرابی درپوش 6
آب بندی
عملگر و
اورینگ

4

)

چرخه گسترش-
عقب نشینی

زیرپایی  /آب بندی
عملگر برای
جلوگیری از نشت
و آلودگی محیط
جراحی

بستن از
کالیبراسیون

صحت
مهره) در فواصل
نهایی
زمانی مناسب
صندلی
جراحی
تأمین عملگر مطابق کنترل
با برنامه مدون تست چشمی
حین مونتاژ
کیفیت

عدد اولویت ریسک

جزء محصول /
کارکرد

واماندگی
بالقوه

اثرات بالقوه
واماندگی

علتهای
بالقوه خرابی

روشهای جاری
کنترل طراحی
پیشگیرانه

روشهای
جاری
کنترل
طراحی
تشخیصی

192

240

تست صحت
نهایی
صندلی
جراحی

شده در مقاله نشان داده شدهاست.

جهت تخصیص هزینه فاز خالقیت مهندسی ارزش با استفاده از پارامتر

همانطور که مشاهده میشود با افزایش  RPNتغییرات شاخص

شاخص ارزش اصالحشده به جای پارامتر شاخص ارزش کارکردهای

ارزش در جهت مثبت و با کاهش  RPNتغییرات شاخص ارزش در

محصول است که منجر به ارزش آفرینی بیشتر برای محصول خواهد

جهت منفی پیش میرود .این تغییرات ،شاخص ارزش را به واقعیت

شد.

نزدیکتر میکند .چراکه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

با بررسی مقادیر  RPN ،MVIو  FTکارکردهای محصول و

محصول توسعه یافته پیشنهادی ،ریسک واماندگی کارکردها که

مقایسه آنها با مقادیر آستانه تعریف شده توسط تولیدکننده برای

یکی از عوامل پنهان تاثیرگذار بر ارزش کارکردهای محصول است

 MVIو  ،RPNاقدام مقتضی برای هریک از کارکردهای محصول

را آشکارسازی کرده و در محاسبه ارزش واقعی کارکردها و شناسایی

جهت ارتقاء ارزش محصول تعیین میشود .این اقدامات برای هریک

ِ
خالقیت مهندسی ارزش
کارکردهای کم ارزش ،برای معرفی به فاز

از کارکرهای محصول مورد نظر در جدول  9بیان شدهاست.

دخالت میدهد .مزیت مهم استفاده از این روش برای اجرای فاز

برای محصول مورد نظر مقدار آستانه  RPNبرابر  180در نظر

تحلیل کارکردهای محصول ،انتخاب دقیقتر کارکردهای واجد شرایط

گرفته شدهاست که به این شکل بیست درصد موارد بیش از حد
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جدول  :8جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته پیشنهادی برای محصول مورد نظر
جدول  .8جدول مورد استفاده در روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته پیشنهادی برای محصول مورد نظر
Table 8. Completed the improved FMEA table for the intended product

ردیف

ریسک (

)

عدد اولویت

نوع کارکرد (

کننده (

)

)

کارکرد برای تولید

هزینه ایجاد

مشتری (
)

252

1

0 33

3

07

21

0 693

150

1

0 33

2

09

18

0 594

180

1

0 33

2

09

18

0 594

216

1

0 33

3

08

24

0 792

252

1

0 33

3

07

21

0 693

180

0

05

1

0 85

0 85

0 425

ردیف

ریسک (

)

عدد اولویت

نوع کارکرد (

کننده (

کارکرد (

کارکرد (

)

)

)

2

09

09
22

)
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هزینه ایجاد

100

0

05

1

11

11

0 55

1

05

مشتری (

240

1

05

2

08

16

08

168

0

05

1

ریسک واماندگی

144

)

11

کارکرد برای تولید

بهای کارکرد از نظر

240

1

0 33

3

08

24

0 792

(

15

100

0

0 33

2

13

26

0 858

0 45

)

14

144

1

0 33

2

11

22

0 726

تعدیل شده

13

168

1

0 33

2

09

18

0 594

شاخص ارزش

12

200

1

0 33

3

0 85

2 55

0 8415

بهای تعدیل شده

11

بهای کارکرد از نظر

10

کارکرد (

9

)

8

ریسک واماندگی

7

کارکرد (

6

)

5

بهای تعدیل شده

4

(

3

)

2

تعدیل شده

1

تکیهگاه پشت صندلی  /تغییر زاویه بین تکیهگاه صندلی و
نشیمنگاه صندلی با توجه به سیگنال اپراتور و در محدوده
 90تا  170درجه
تکیهگاه پشت صندلی  /حرکت با سطح نویز زیر 25
دسیبل
تکیهگاه پشت صندلی  /باقی ماندن گشتاور بستن براکت
اتصال عملگرها در محدوده  23نیوتنمتر تا  27نیوتنمتر و
برای براکت اتصال لیمیت سوئیچها در محدوده 17
نیوتنمتر تا  19نیوتنمتر پس از چرخه گسترش -عقب
نشینی
تکیهگاه پشت صندلی  /قرارگیری کامل سر دکمهای پیچ
اتصال در نشیمنگاه حفره پیچ
تکیهگاه صندلی  /آب بندی عملگر برای جلوگیری از نشت
و آلودگی محیط جراحی
سیستم تهویه مطبوع  /ثابت نگه داشتن دمای بین بدن
بیمار و تکیهگاه صندلی در محدوده بین  18تا  22درجه
سانتیگراد
سیستم تهویه مطبوع  /ارائه جریان هوای ثابت در هر سطح
از سرعت فن
سیستم تهویه مطبوع  /کار با سطح نویز زیر  25دسیبل
سیستم تهویه مطبوع  /تغییر سرعت فن منطبق با سیگنال
ارسالی اپراتور
سیستم تهویه مطبوع  /تغییر و تثبیت دما منطبق با
سیگنال ارسالی اپراتور در کمتر از  50ثانیه (برای سیستم
گرمایش)
زیرپایی  /تغییر فاصله بین زیرپایی و تکیهگاه پای صندلی
منطبق با سیگنال ارسالی اپراتور و در محدوده  1تا 100
میلی متر
کارکرد 25دسیبل
سطح /نویز زیر
حرکت با
محصول
زیرپایی  /جزء
زیرپایی  /باقی ماندن گشتاور بستن براکت اتصال عملگرها
در محدوده  23نیوتنمتر تا  27نیوتنمتر و برای براکت
اتصال لیمیت سوئیچها در محدوده  17نیوتنمتر تا 19
نیوتنمتر پس از چرخه گسترش -عقب نشینی
زیرپایی  /آب بندی عملگر برای جلوگیری از نشت و
آلودگی محیط جراحی
زیرپایی  /قرارگیری کامل سر دکمهای پیچ اتصال در
نشیمنگاه حفره پیچ

شاخص ارزش

جزء محصول  /کارکرد
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جدول  :9اقدام مقتضی برای هریک از کارکردهای محصول جهت ارتقاء ارزش

جدول  .9اقدام مقتضی برای هریک از کارکردهای محصول جهت ارتقاء ارزش
Table 9. Appropriate action for each of the product functions to enhance the value

اعمال تأثیر ریسک

0 693

30 7

1

30 7

7

150

0 594

1

1

1

8

180

0 594

1

1

1

9

216

0 792

20 8

1

20 8

و محاسبه مجدد
ارائه راهکارهای کاهش
پیشنهادی براساس وضعیت جدید

0 693

30 7

1

30 7

0 425

و محاسبه مجدد
ارائه راهکارهای کاهش
پیشنهادی براساس وضعیت جدید

27 5

0

27 5

حذف کارکرد

10

1

10

عدم معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش

تعدیل شده

)
(
عدد اولویت

ریسک (

240

0 792

20 8

1

20 8

)

براساس جدول 9
1
2
3
4
5
6

10

واماندگی
شاخص ارزش

شاخص ارزش با

144

0 726

21

1

21

معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش

محصول/کارکرد

200

168

100

25
2

25
2

0 594

11
13

144

11

100

0 55

12
14
15

168
240

1

1

43

0 858

180

درصد تغییرات

واماندگی
نوع کارکرد (
)

اعمال تأثیر ریسک

0 8415

15 85

1

15 85

عدم معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش

جزء

0 45
08

عدم معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش

و محاسبه مجدد
ارائه راهکارهای کاهش
پیشنهادی براساس وضعیت جدید
و محاسبه مجدد
ارائه راهکارهای کاهش
پیشنهادی براساس وضعیت جدید
و محاسبه مجدد
ارائه راهکارهای کاهش
پیشنهادی براساس وضعیت جدید

و انتخاب نوع اقدام

و انتخاب نوع اقدام
و انتخاب نوع اقدام
و انتخاب نوع اقدام

حذف کارکرد

20

0

و انتخاب نوع اقدام

معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش

35

1

65

معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش

43

0

20

اقدام پیشنهادی برای بهبود ارزش

1

0

35

درصد تغییرات

شاخص ارزش با

شماره

عدم معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش
حذف کارکرد

65

300
250
200
150
100
50
14

16

ر

تغیی ا

12

10

ا

ارزش ار

8

ا م

6

2

4

0

0
-50

RPN

شکل  .5درصد تغییرات شاخص ارزش کارکردهای محصول ناشی از اعمال اثر ریسک واماندگی آنها
Fig. 5. Percentage
ی of
changes
in the
product
functions
رات to
یی the
exertion
آنها
سک واماندگ
valueاثر ری
 indexاعمال
ofناشی از
محصول
کارکردهای
dueارزش
شاخص
 :theirدرصد تغ
failure risk effectشکل 5
Fig. 5. Percentage of changes in the value index of product functions due to the exertion their failure risk
effect
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جدول  :10انواع مختلف اقدامات پیشنهادی برای کارکردهای محصول

جدول  .10انواع مختلف اقدامات پیشنهادی برای کارکردهای محصول
Table 10. Description of the types of proposed measures for the various functions of the product

توضیح وضعیت کارکرد

اقدامات پیشنهادی

عدم معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش
عدم معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش
حذف کارکرد

و محاسبه مجدد
ارائه راهکارهای کاهش
و انتخاب نوع اقدام پیشنهادی براساس
وضعیت جدید
معرفی به فاز خالقیت مهندسی ارزش

ارائه راهکارهای کاهش و محاسبه مجدد
انتخاب نوع اقدام پیشنهادی براساس وضعیت
جدید
ارائه راهکارهای کاهش و محاسبه مجدد
انتخاب نوع اقدام پیشنهادی براساس وضعیت
جدید

کارکردهای کم هزینه
کارکردهای پرهزینه و پرارزش
کارکردهای پرهزینه کم ارزش قابل حذف

و

و

کارکردهای پرهزینه کم ارزش غیرقابل حذف با

بیش از حد آستانه

کارکردهای پرهزینه کم ارزش غیرقابل حذف با

کمتر از حد آستانه

کارکردهای پرهزینه کم ارزش غیرقابل حذف با
و با شدت اثر بزرگتر از 8

کمتر از حد آستانه

کمتر از حد آستانه و با شدت اثر
کارکردهای پرهزینه پر ارزش با
بزرگتر از 8

آستانه است .همچنین مقدار  MVIآستانه نیز برابر  0/8اعمال

و کم هزینه برای اختصاص منابع فاز خالقیت درنظر گرفته نشدهاست

شدهاست .البته نحوه تعیین  RPNو  MVIآستانه در شرکتهای

که این موضوع نیز در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفتهاست .بعالوه

مختلف و برای محصوالت مختلف میتواند متفاوت باشد .در جدول

اینکه در آن مقاله تنها کارکردهای با ریسک واماندگی کم به فاز

 9مقادیر  MVIکمتر از حد آستانهی تعریف شده توسط شرکت

خالقیت مهندسی ارزش معرفی میشوند که برخالف رویه مهندسی

سازنده و همچنین مقادیر  RPNبیشتر از حد آستانهی تعریف شده

ارزش است .این موضوع نیز در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته

توسط شرکت سازنده ،برجسته شدهاست .جدول  10نحوه تعیین نوع

و تمامی کارکردهای محصول برای حضور در فاز خالقیت مهندسی

اقدامات پیشنهادی برای کارکردهای محصول در شرایط مختلف را

ارزش مورد ارزیابی قرار میگیرند.

خالصه کردهاست.
در قسمت مرور ادبیات ،تحقیق مشابهی که توسط میکاالکودیس

 -5نتیجهگیری

و همکاران [ ]47برای اجرای همزمان روش تحلیل حالتها و اثرات

مهندسی ارزش ،افزایش قابلیت رقابت محصول از طریق ارتقاء

واماندگی محصول و مهندسی ارزش ارائه شده بود ،مورد بررسی قرار

ارزش آن را دنبال میکند .این کار از طریق شناسایی و حذف

گرفت .مزیت روش ارائه شده در این مقاله نسبت به روش ارائه شده

کارکردهای کم ارزش و غیرضروری محصول و یافتن راهحلهای

در مقاله مذکور این است که در آن مقاله محوریت تصمیمگیری در

خالقانه برای برآوردهسازی کم هزینه و باکیفیت سایر انواع کارکردهای

مورد ارزش کارکردها صرفاً براساس ریسک واماندگی آنها است و

محصول انجام میشود .برای مهندسی ارزش در استانداردها و منابع

از ریسک واماندگی بعنوان معیار اصلی جهت تعیین شاخص ارزش

مختلف مراحل و فازهای متنوعی ارائه شدهاست .یکی از مراحل اصلی

کارکردها استفاده شده و نظر مشتری در تعیین بهای کارکردها اعمال

مهندسی ارزش فاز تحلیل کارکردهای محصول است که طی آن

نشدهاست .درحالی که در مقاله حاضر ریسک واماندگی کارکردها

تکتک کارکردهای محصول باید شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل

تنها بعنوان یکی از عوامل مؤثر بربهای آنها و پنهان از منظر مشتری

قرار گرفته و اقدام مناسب برای ادامه مطالعه ارزش در مورد آنها

آشکارسازی شده و اثر آن بر بهای تعیین شده توسط مشتری اعمال

پیشنهاد شود .اجرای صحیح این فاز ،در نتیجهی نهایی حاصل از

میشود .همچنین در مقاله ذکر شده تفاوتی بین کارکردهای پرهزینه

اجرای مهندسی ارزش نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارد .تعیین
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صحیح مقدار بهای محصول و بهای هرکدام از کارکردهای آن در فاز

ارزش واقعی کارکردها و شناسایی کارکردهای کم ارزش ،برای معرفی

تحلیل کارکردها و خروجی آن بسیار مهم است.

ِ
خالقیت مهندسی ارزش دخالت داده میشود .در روش ارائه
به فاز

روش ارائه شده در این مقاله این قابلیت را برای فاز تحلیل

شده در این مقاله ،بدون نیاز به انجام فاز تحلیل کارکردهای مهندسی

کارکردهای محصول فراهم کردهاست که قابلیت اطمینان یا ریسک

ارزش بصورت جداگانه که زمانبر و هزینهبر خواهدبود ،با اجرای

واماندگی تکتک کارکردهای محصول را آشکارسازی کرده و در

چارچوب روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته

تعیین بهای واقعی کارکردهای محصول دخالت دهد .به این منظور در

پیشنهادی ،معیاری بهنام  MVIکه بیانگر شاخص ارزش اصالح شده

این مقاله با توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

کارکردها با احتساب ریسک واماندگی آنهاست ،جهت تصمیمگیری

متداول ،چارچوب جدیدی برای اجرای فاز تحلیل کارکردهای محصول

درمورد هریک از کارکردهای محصول برای ادامه فرایند مهندسی

ارائه شدهاست .توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

ارزش حاصل شدهاست .همانطور که برای محصول نمونه مشاهده شد،

متداول و ترکیب آن با سایر روشها و تکنیکها موضوعی است که

با کامل کردن جدول روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

در تعدادی از مطالعات به آن پرداخته شدهاست .در هرکدام از این

توسعهیافته پیشنهادی این مقاله ،پس از شناسایی کارکردهای

مطالعات ،هدف از توسعه روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی

پرهزینه محصول براساس قانون پارتو ،مقدار  FMWو  MVIبرای

محصول دستیابی به مزیتها و قابلیتهای جدید بودهاست .از این

آنها محاسبه شده و براساس مقادیر  MVI ،FTو  RPNنوع اقدام

جمله میتوان به تحقیقاتی در مورد ترکیب روشهای تحلیل درخت

مقتضی برای ادامه مطالعه ارزش هریک از کارکردها مشخص شد.

نقص و روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول اشاره کرد که

یکی دیگر از مزیتهای استفاده از چارچوب ارائه شده در این

پیادهسازی کامل هریک از این روشها بر روی یک محصول بسیار

مقاله ،اینست که با توجه به یکی بودن زمان مناسب برای اجرای

زمانبر است .لذا در هریک از این مطالعات ،روشی ترکیبی ارائه شده

روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول و زمان مناسب برای

تا با صرف زمان کمتر تحلیل ریسک واماندگی محصول انجام شود.

پیادهسازی مهندسی ارزش ،بخشی از کار اجرای آنها را تجمیع

همچنین مواردی از مطالعات در زمینه ترکیب روشهای تحلیل

میکند .مهندسی ارزش در تمام مراحل یک پروژه قابل اجرا است،

حالتها و اثرات واماندگی محصول و گسترش تابع کیفیت بهعنوان

اما تأخیر در انجام آن فرصتهای بالقوه برای ایجاد تغییرات را کاهش

روشهای رایج در تکنولوژی مهندسی کیفیت وجود دارد که بدین

میدهد .لذا میزان صرفهجویی حاصل از اجرای مهندسی ارزش

ترتیب برخی محدودیتهای هریک از آنها پوشش دادهشده و شیوه

با پیشرفت فازهای عملیاتی پروژه و یا طراحی و ساخت محصول

جدیدی در کنترل کیفیت ایجاد شدهاست.

کاهش مییابد .لذا بهترین زمان برای اجرای آن در مراحل اولیه

مهندسی ارزش و روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول

طراحی محصول است .از طرفی پیادهسازی روش تحلیل حالتها و

دو روش مستقل از هم هستند که یکی با هدف افرایش قابلیت

اثرات واماندگی محصول نیز بیشتر در زمان طراحی محصول انجام

اطمینان و دیگری با هدف افزایش ارزش محصول بهطور مستقل

میشود تا با کمترین مقدار هزینه ،اصالحات الزم در طراحی محصول

از هم اجرا میشوند .در این مقاله با توسعه روش تحلیل حالتها و

ا ِعمالشده و ریسک واماندگی کاهش یابد .از اینرو روش تحلیل

اثرات واماندگی محصول متداول ،چارچوبی جهت اجرای فاز تحلیل

حالتها و اثرات واماندگی محصول توسعهیافته پیشنهادی این مطالعه

محصول مهندسی ارزش در بستر روش تحلیل حالتها و
کاکردهای
ِ

میتواند با کاهش موازیکاری موجب کاهش زمان و هزینه توسعه

اثرات واماندگی محصول ارائهشدهاست .همانطور که پیشتر بیان شد

محصول در کلیه صنایع مرتبط با طراحی و ساخت محصوالت و ارائه

استفادهاز این چارچوب ،ضمن اجرای گام به گام و قاعدهمند فرآیند

آن به مشتری و پیشیگرفتن در بازار رقابت شود.

تحلیل کارکردها ،مزیت مهمی را فراهم میکند و آن آشکارسازی

از آنجا که استفاده از  RPNبرای اولویت بندی ریسک واماندگی

یکی از عوامل پنهان تاثیرگذار بر ارزش کارکردهای محصول است.

کارکردهای محصول ،دارای محدودیتهایی است ،تحقیقات مختلفی

در این روش ریسک واماندگی کارکردها ،آشکارسازی و در محاسبه

برای بهبود عملکرد روش تحلیل حالتها و اثرات واماندگی محصول
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