
طراحي آزمايش ها

 

  

!ابزار آماري مفيد در بسط و توسعه آزمايش يا قطع و انفصال فروشنده

 

  

آزمايش و تحقيق اين پتانسيل را دارد كه به ) AD(در بسط و توسعه ي  )DEO(كاربرد طراحي آزمايشات  
و ) مثال مضيقه و تنگناهاي موجود در بسط و توسعه آزمايش را كاهش دهد(بهينه سازي آزمايش سرعت بخشد 

حال حاضر تنها يك فروشنده انتقال  مايع وجود  در . ارزيابي كامل تري از متغيرهاي آزمايش را تسهيل نمايد 
در  DOEيك نرم افزار كاربردي  خاص را پيشنهاد مي كند و به حمايت از پژوهش دارد كه استفاده از 

كامپيوتر شخصي در دسترس هستند اما اين  DOEاگرچه بسته هاي نرم افزاري . آزمايشات زيستي مي پردازد
ذاري نرم افزار به طور اختصاصي براي كاربردهاي زيستي طراحي نشده اند و ميزان تناسب آنها براي تأثير گ

به كار رود و يك فرصت بازاري براي آن راه حل جامعي موجود است كه طرح آماري را  ADعمده روي 
مستقيماً با برنامه نويسي انقال اتومات مايع پيوند مي دهد و بازخواني اطالعات را مستقيماً به تحليل آماري وارد 

تا زمانيكه ابزار جديد و يا راه حل . سهيل سازدمي كند تا فرآيند تكراري تست مجدد را پيشنهاد دهد و آن را ت
.وجود ندارد ADبر  DOEهاي مرتبط پديدار نشوند احتمال درك تأثير كامل 

 

  

طراحي آزمايشات ي روش آماري خوش ساخت و اثبات شده است كه در بسياري از صنايع و رشته هاي علمي 
اين سطوح محدوده اي بين : قابليت اجرا دارد عمدتاً سه سطح از طراحي وجود دارد كه. كاربرد وسيعي دارد

كه دربردارنده آزمايشاتي براي درك اين مسئله است كه كدام فاكتورها اساسي  (ساده ترين فاكتوريل كوچك 
و ) كه قابليت شناسايي تعامل هاي مهم بي فاكتورها را فراهم مي كند(كامل ) عامل(، فاكتوريل )تر هستند

. را دارا مي باشند) و بهينه سازي بهتر فاكتورها را تسهيل مي نمايد(چيده تر است حوزه ظاهري كه پي طراحي
در بسياري از شركت هاي كشف سازمان هاي دارويي به ي مضيقه و تنگنا تبديل ) AD(بسط و توسعه آزمايش 

مثال . (شده است و بالغ بر يك اه، يا بيشتر طول مي كشد كه آزمايشات با استفاده از ديدگاه سنتي توسعه يابند
 ۵سال بيش از معمولي انتظار برود هر  ADامكان دارد كه از يك آزمايشگاه )تغيير يك فضا در ططراحي زمان

سيگنال هاي آزمايشي با كيفيت (دهم آزمايشات هرگز پارامتر ها  ۱آزمايش را بسط و توسعه دهد كه در حدود 
ممكن است با استفاده از ديدگاه ) معيارهاي اساسي موفقيت در بسط و توسعه(مطلوب را  به دست نمي آورند 

شف شده باشد كه از انتقال مايع دستي يا يك آزمايشي ك) فاكتورهاي(تركيب مختلف از شرايط  ۱۰سنتي 
يكي از روش هايي كه شركت به طور فزاينده اي براي . ساختار انتقال دهنده اتومات مايع استفاده مي نمايد

. مي باشد  DOEبدون لطمه زدن بر كيفيت در حال تحقيق در مورد آن است  ADخالصه كردن زمان هاي 
.اطالعات حقيقي كمي موجود  است ADدر  DOEبا اين حال  در مورد كاربرد  

 

  


