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 چکیده

های پژوهشی صورت گرفته در خصوص طراحی نمودارهای کنترل فرض بر آن است که پارامترهای فرآیند موردنظر معلوم در اغلب فعالیت
در بسیاری از کاربردهای عملی مقدار این پارامترها نامعلوم بوده و فرض رایج فرض درستی نخواهد بود و مقدار پارامترها  کههستند. حال آن

، تخمین زده شود. لذا در این مقاله اثر تخمین پارامتر روی عملکرد نمودار کنترل تعداد 1باید با استفاده از مشاهدات فرآیند تحت کنترل فاز 
برای تخمین پارامتر فرآیند،  1دهد که با افزایش تعداد مشاهدات فاز شود. نتایج نشان میگیری متغیر ارزیابی میله نمونهها با فاصنقص

 شود. عملکرد نمودار به حالت پارامتر معلوم نزدیک می
 

توسط زمان تعدیل متر، گیری متغیر، تخمین پارام، فاصله نمونهها در واحد بازرسینمودار کنترل تعداد نقصکلمات کلیدی: 
 ، انحراف معیار متوسط زمان تا دریافت هشدارشده تا دریافت هشدار

 

 

  مقدمه -1
 

فرآیند و مشخصات محصول مورد  کنترل عملکرد برای معموال است که  آماری فرایند کنترلیکی از ابزارهای قدرتمند  نمودار کنترل
گیری و ضریب حدود اندازه نمونه، فاصله نمونهطراحـی نمودارهـای کنتـرل بـه تعیـین سـه پـارامتر طراحـی  گیرد.استفاده قرار می

های مختلفی ارائه شده است اخیر روش یدر چند دهه هاآنبا توجه به اهمیت این نمودارهای کنترلی، برای بهبود . استکنترل وابسته 
نمودارهای کنترل تطبیقی با متغیر نمودن برخی از پارامترهای  است. های کنترل تطبیقیکها استفاده از تکنیکه یکی از این روش

توان به نمودار کنترل با فواصل ترین انواع این نمودارها میشوند. از جمله مهمطراحی نمودار کنترل، باعث بهبود در عملکرد نمودار می
از هر دو رویکرد اشاره نمود. نمودارهای کنترل تطبیقی معموال  ونه متغیر و یا ترکیبیگیری متغیر، نمودار کنترل با اندازه نمزمانی نمونه

ا با نمایند. این نمودارهتر از نوع سنتی خود شناسایی کرده و از تولید بیش از اندازه محصوالت معیوب جلوگیری میرا سریع تغییرات
و یا  گیری، ضریب حدود کنترلیبر روی نمودار، اندازه نمونه، فاصله نمونه توجه به نوع رویکرد تطبیقی و موقعیت قرارگیری آماره قبلی

 دهند. ها را تغییر میترکیبی از آن

 ورت گرفته است. رینولد و همکارانتطبیقی در نمودارهای کنترل مرسوم ص هایتحقیقات زیادی در رابطه با استفاده از روش          
به کار گرفتند و با  �̅�گیری متغیر را در نمودار کنترل ی نمونههای طراحی را معرفی نموده و فاصلهی تطبیقی بودن پارامترایده [1]

را ارزیابی کرده و نشان دادند که روش  کنترل ، عملکرد نمودارهشدارو میانگین تعداد نمونه تا  هشداراستفاده از معیار میانگین زمان تا 
با اندازه نمونه متغیر  �̅�نمودار کنترل  [2] ستاندارد دارد. پرابهو و همکارانا Xنمودار کنترل  ها کارایی بیشتری نسبت بهپیشنهادی آن

[ 5]و کاستا [ 4]پرابهو و همکاران ارائه شد.  [3]با اندازه نمونه متغیر توسط کاستا  Xرا ارائه دادند. همچنین نمودار کنترل تطبیقی 

                                                 
  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد 1
 دانشیار دانشگاه شاهد 2
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 نمودار کنترل [6]رینولد و آرنولد  گیری متغیر ارزیابی کردند.گیری متغیر و اندازه نمونهنمونه یرا با فاصله �̅�و  Xرتیب طرح کنترلی تبه
 Xنمودار کنترل  [7]کاستا . را بررسی کردند 3گیری متغیرنمونهو اندازه   2گیری متغیری نمونهبا فاصله 1میانگین متحرک موزون نمایی

 نمودارهای [9]اپر و کاستا  گیری متغیر را ارائه کرد.با فاصله نمونه npنمودار کنترل  [8]ووگان . پارامترهای متغیر را معرفی نمودبا 
های بهینه نمودار کنترل تطبیقی برای طراحی الگوریتمی را [10]. لو و وو گیری متغیر را بررسی کردندکنترل وصفی با اندازه نمونه

VSS-np  وVSI-np  برای پایش فرآیند کسر نامنطبقp  یک نمودار  [11]ارائه دادند. وانگ و ماVSS-np ای را با در نظر دو مرحله
  گرفتن حدود هشدار پیشنهاد دادند.

د رباشد. تعدادی از نویسندگان عملکخوبی مشخص است که تخمین پارامترهای فرآیند روی عملکرد نمودار کنترلی اثرگذار میبه          
وش اند. گشود(، مورد بررسی قرار دادهباشد )تخمین زده میکه پارامتر فرآیند یا محصول نامعلوم مینمودارهای کنترل متغیر را هنگامی

توزیع طول دنباله را  [13]را با استفاده از واریانس تخمین زده شده ارزیابی کردند. کاستیلو  Xعملکرد نمودار کنترل  [12] و همکاران
منظور عملکرد نزدیک به به Xهای الزم برای تخمین حدود کنترل برای نمودار دست آورد. تعداد نمونهدر حالت واریانس نامعلوم به

میانگین و انحراف استاندارد طول دنباله  [15]تعیین شده است. چن  [14]سنبری معلوم این نمودار کنترل توسط گو حالت پارامتر
که واریانس فرآیند تخمین هنگامی 2Sدست آورد. توزیع طول دنباله نمودار کنترل در حالت حدود کنترل تخمینی را به Xمودار کنترل ن

با استفاده از رویکرد زنجیره مارکوف با پارامترهای  Xتعیین شده است. عملکرد نمودار  [16]زده شده است، توسط چن و همکاران 
 [18]ارزیابی شده و با عملکرد نمودار با پارامترهای معلوم مقایسه شده است. ژنگ و همکاران  [17]نامعلوم توسط کاستاگلیوال و ژنگ 

و نامعلوم بودن پارامترهای فرآیند ترکیبی را بررسی کرده و مشخص نمودند که عملکرد نمودار در دو حالت معلوم  Xنمودار کنترل 
با  Xباشد. عملکرد نمودار کنترل برای تخمین پارامترهای نامعلوم کوچک است، بسیار متفاوت می 1فاز که تعداد مشاهدات هنگامی

وسیله به ارهشددریافت  گیری متغیر در دو حالت معلوم و نامعلوم بودن پارامترهای فرآیند با استفاده از معیار متوسط زمان تافاصله نمونه
با اندازه نمونه متفاوت  Xای را برای نمودار کنترل مطالعه مشابه [20]ارزیابی شده است. همچنین کاستاگلیوال  [19] ژنگ و همکاران

ن لیم و همکارادر دو حالت مختلف معلوم و نامعلوم بودن پارامترهای فرآیند با استفاده از طول دنباله برای ارزیابی عملکرد انجام داد. 
م ترهای فرآیند نامعلوکه پارامگیری متغیر را هنگامیگیری متغیر و اندازه نمونهبا فاصله نمونه Xنمودار کنترل  یک طرح بهینه از [21]

  است، ارائه دادند. تخمین زده شده 1فاز های بوده و با استفاده از داده
انگ ت صورت گرفته است.پارامترهای تخمین زده شده استفاده از عملکرد نمودارهای کنترل وصفی با زیادی در رابطه با مطالعات           
برای محاسبه نرخ هشدار را اصالح کردند. همچنین  [23]و تانگ و چنگ  [22]پیشنهادی توسط یانگ و همکاران  روابط( 2013و ژنگ )

با ارائه  [24] و همکاران نجنس ها ارزیابی عملکرد جدیدی را برای بررسی عملکرد نمودار هندسی در حالت پارامتر نامعلوم ارائه دادند.آن
اثر تخمین پارامتر فرآیند روی عملکرد نمودار کنترل را مورد بررسی قرار دادند. چاکرابورتی و هومن  مرتبط بایک مقاله مروری تحقیقات 

ها را مورد ارزیابی قرار داده و توزیع دقیقی تعداد نقصاستاندارد و نمودار  pترتیب روی نمودار کنترل اثر تخمین پارامتر به [26]و  [25]
با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده  pها و های مورد نیاز برای نمودار تعداد نقصاندازه نمونه را برای طول دنباله تعیین کردند.

هاشمیان و محمداخیرا مورد ارزیابی قرار گرفته است.  [27]وسیله کاستاگلیوال جهت رسیدن به عملکرد مطلوب متوسط طول دنباله به
همچنین کیوانداریان و همکاران  .ارائه دادندها بودن پارامتر نامعلوم را با فرضی متغیر با پارامترها np نمودار کنترل[ 28]همکاران 

 با استفاده از تخمین پارامتر بررسی کردند. را c-vp[ نمودار کنترل 29]
دار به ویژه نموبر اساس این مطالعه، روشن است که توجه کمتری به اثر تخمین پارامتر روی عملکرد نمودار کنترل تطبیقی           

ها در هر واحد بازرسی روی عملکرد نمودار تطبیقی برای متغیرهای وصفی شده است. در این مقاله، اثر تخمین میانگین تعداد نقص
گیری هها با فاصله نمونتعداد نقصکنترل بعد، نمودار  بخشگیری متغیر مورد مطالعه قرار گرفته است. در ها با فاصله نمونهتعداد نقص

 ها در هر واحدشود. در بخش سوم، روش تخمین پارمتر فرآیند )تخمین میانگین تعداد نقصمتغیر با پارامتر معلوم توضیح داده می
تغیر گیری مها با فاصله نمونهتعداد نقصکنترل شود. سپس طراحی نمودار ها ارائه میبازرسی( برای طراحی نمودار کنترل تعداد نقص

ل نمودار کنتردر بخش چهارم، عملکرد  .شودمیمتر تخمین زده شده صورت گرفته و عملکرد این نمودار مورد ارزیابی با استفاده از پارا

                                                 
1 Exponentially Weigthed Moving Average (EWMA) 
2 Variable Sample Size (VSS) 
3 Variable Sample Interval (VSI) 
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و انحراف  1گیری متغیر در دو حالت معلوم و نامعلوم بودن پارامتر فرآیند با استفاده از معیارهای متوسطها با فاصله نمونهتعداد نقص
 .آورده شده استگیری از مقاله نیز در بخش پنجم شوند. نتیجهمی مورد مقایسه 2هشدارزمان تعدیل شده تا دریافت  معیار

 
 گیری متغیر و پارامتر معلومها با فاصله نمونهنمودار کنترل تطبیقی تعداد نقص -2
 
 تشریح نمودار -2-1
 

 در این نمودارکنیم. معرفی شده است، بیان می [30]ها را که توسط اپر و همکاران تطبیقی تعداد نقص کنترل در این بخش، نمودار
گیریها در هر بار نمونههدف پایش تعداد نقص X  برای پایش متغیر تصادفیاستاز فرآیند .X تطبیقی کنترل نمودار از توان می

. فرآیند تولید ممکن است در دو وضعیت ده نموداستفاها تعداد نقص g 0  به معنای تحت کنترل بودن فرآیند و وضعیت( )g 1 
به  لتحت کنترل و عدم کنتر وضعیتها در هر واحد بازرسی در دو به معنای حالت خارج از کنترل بودن قرار گیرد. میانگین تعداد نقص

 باشد:در این حالت طراحی پارامترها برای این نوع نمودار به صورت دو مجموعه زیر می شود.نشان داده می u1و  u0ترتیب با
 
 

, , ,

, , ,

A m h UCL WL

A m h UCL WL




1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

 

          i
m i 1,2 دهنده اندازه نمونه در هر واحد بازرسی، نشانi

h گیری، معرف فاصله نمونهi
UCL  حد کنترل باال وi

WL 
نترل پایینباشد. بنابراین حد کها در طول تولید میهدف افزایش تعداد نقص راستا، دهد. در اینحد هشدار را نشان می LCL در ،

شود. همچنین نظر گرفته نمی i i
WL UCL i  0 1,2 ،m m1 hو  2 h1 ها در شود که تعداد نقصفرض می باشند.می 2

iگیری در هر دو حالت کنترل و عدم کنترل، از توزیع پوآسون با میانگین هر بار نمونه
c کند. بنابراینپیروی می: 

 
!

iu x

i
x

e u
p x

x

 
  g 0,1 x 0,1,2,... (1) 

با یک تغییر با دلیل فرآیند به حالت خارج از کنترل تغییر  وکند به کار میشروع شود که فرآیند از حالت تحت کنترل فرض می          
. در اندمفرآیند خارج از کنترل باقی می، رفتهکه دلیل انحراف در پارامتر فرآیند کشف نشده و اقدامات اصالحی انجام نگتا زمانی ویافته 

 صورت داریم:این

i i
UCL u k u 0 0  i 1,2 (2) 

i wi
WL u k u 0 0  i 1,2 (3) 

wi( 3( و )2) روابطدر            i
k k دهد.های تحت کنترل و خارج از کنترل را نشان می( ناحیه1باشد. شکل )می 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ناحیه کنترل و خارج از کنترل -1شکل 

                                                 
1 Average Adjusted Time to Signal (AATS) 

 
2 Standard Deviation Time to Signal (SDTS) 

CL 

UCL 

WL 

 ناحیه هشدار
ناحیه 

مرکزی
 

 ناحیه تحت کنترل
  ناحیه خارج
 از کنترل
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اگر  کند:انتخاب شده و از قاعده زیر پیروی می 2یا  1ها، هر نمونه از مجموعه در نمودار کنترل تطبیقی تعداد نقص          

i
x WL 

 شود. اگربوده و نمونه بعدی از مجموعه اول انتخاب میو در ناحیه مرکزی باشد، فرآیند تحت کنترل 
i i

WL x UCL   باشد، فرآیند
تحت کنترل و در ناحیه هشدار قرار گرفته و نمونه بعد از مجموعه دوم انتخاب شده و اگر 

i
x UCL کنترل بوده و ، فرآیند خارج از

 باید به دنبال کشف دلیل انحراف در پارامتر فرآیند و حذف آن بود. 
 
 
 معیارهای ارزیابی عملکرد نمودار -2-2

 
کهنگامیباشد. هها بدون افزایش در نرخ بازرسی یا نرخ هشدار میهدف رویکرد تطبیقی، تسریع در کشف انحرافات میانگین تعداد نقص

hا زمان تعدیل شده تو انحراف معیار گیری متغیر باشد، معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی نمودار کنترل، متوسط ، فاصله نمونه
گیری با توجه به شوند. در هر بار نمونهمحاسبه می [5]که با استفاده از زنجیره مارکوف، مشابه رویکرد کاستا  باشندمی هشداردریافت 
ها با توجه به مکان مقدار نمونه (، هر کدام از وضعیت1)جدول  g

x یابند. به زنجیره تخصیص می 
 

 مدل زنجيره مارکوف -1جدول 
 

 
 
 
 
 

اندیس  i 1,2iمربوط به مجموعه پارامتر مورد استفاده در نمونه ،gباشد.ام می 

 

ین باشد. به همپذیر نمیافتد، فرآیند متوقف شده و انتقال از مراحل دیگر به این مرحله امکانکه حالت سوم اتفاق میهنگامی          
ریس کند، ماتمیگیری از توزیع پوآسون پیروی ها در هر بار نمونهکه تعداد نقصبا توجه به این نامند.می ذباجحالت دلیل این حالت را 

 باشد:صورت زیر میبه [5]کاستا طبق انتقال برای زنجیره مارکوف 
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(8)  k 0,1 
   k k

p p 31 32 0 

(9)  k 0,1  k
p 33 1 

g امین نمونه )مکان
g

x) g+1  امین نمونه )مجموعه
 پارامترها(

 حالت زنجیره مارکوف

g i
x WL A1 1 

i g i
WL x UCL  A2 2 

g i
x UCL - 3 
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...در روابط فوق،              و...   تر از عدد مربوطه تر و بزرگدهنده گرد شدن اعداد به سمت اولین عدد صحیح کوچکترتیب نشانبه
kو باشد می

iw
p مرحله از حالت قبل  دهنده احتمال انتقال یکنشانi به حالت جاریw  با فرضk

c c  وk 0,1 باشد. در می
 1Aها به عنوان پارامترهای طراحی آغازین داریم. یکی از مجموعه پارامترهای عمل برای شروع فرآیند نیاز به انتخاب یکی از مجموعه

1rو  r1های ترتیب با احتمالتواند به صورت تصادفی بهمی A2و  r2  انتخاب شود.  -1

 
 

,
b b ac

r
a

  


2

1

4

2
 (10) 

 داریم:
   

a p p  0 0
23 13 0,  (11) 

       
b p p p p   0 0 0 0

12 21 13 23,   (12) 

 
.c p  0

21   (13) 

 ( محاسبه نمود.41را از رابطه ) r1ها، گیری متغیر نمودار تعداد نقصتوان برای حالت خاص فاصله نمونههمچنین می          

(14) 
 

      
.

1

p
r

p p p


  

0
21

1 0 0 0
11 23 21

 

صورت تصادفی انتخاب شود، سپس در طول امترها طبق روابط ذکر شده بهنشان دادند که اگر اولین مجموعه پار [9]اپر و کاستا           
1rو  r1ترتیب به 2 و 1 مناسب انتخاب مجموعه دوره تحت کنترل بودن فرآیند، تعداد تکرار r2 که اولین نمونه د. هنگامیباشمی -1

هاگیریدر یک بازه زمانی طوالنی بین نمونه انحراف در فرآینداین گیرد، اگر خارج از کنترل قرار می h1 گاه آند، اده باشاتفاق افت
هاگیرینمونهبین کوتاه بازه زمانی انتخاب شده و اگر انحراف در یک A1مجموعه پارامتر گیری بعد جهت نمونه h2 د، اده باشاتفاق افت

ترتیب احتمال رخداد یک انحراف در فرآیند در یک به b2و  b1انتخاب خواهد شد. اگر گیری بعدی جهت نمونه A2 مجموعه پارامتر
 داریم: [29]اپر و همکاران  و [1]گاه طبق رینولد و همکاران باشد، آن کوتاه یا بلند گیریفاصله نمونه

i i
Ti

rh
b

r h
  i 1,2 (15) 

در رابطه فوق           ,T
r r r 1 و  2 ,T

h h h 1  باشد. می 2
آیند. در طول دوره تحت کنترل و خارج از کنترل فرآیند، دست میمعیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از زنجیره مارکوف به          

 شوند:صورت زیر محاسبه میترتیب بهبه هشدارهای مورد انتظار قبل از دریافت یک تعداد نمونه
(16) T

ARL r N0 01, 

(17) T
ARL b N1 11,  

در روابط فوق           ,T
b b b 1 2، ,T 1 و 11 ,

k
N k 01 آید:دست میزیر بهاز رابطه 

(18)   .
k k

N I Q  1
 

 و 

(19)    
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 بنابراین خواهیم داشت:          

(20) 
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 :شوندمیصورت زیر محاسبه به ترتیبدر حالت تحت کنترل و عدم کنترل فرآیند به هشدارمتوسط زمان تا دریافت           



 ايران ،مؤسسه آموزش عالي مهرآستان، گيالن، مهندسي مديريت  ملي فرانسکناولين 
 1395ارديبهشت ماه  30و  29

 

161 

 

(21) T
ATS r N h0 0 , 

(22) T
ATS b N h1 1 , 

برابر با زمان مورد انتظار تا رخداد یک هشدار  ATS0معیار  ،گیری اتفاق افتداگر انحراف در پارامتر بالفاصله بعد از یک نمونه          
ری گیشود که انحراف در فرآیند بین دو نمونهفرض می .باشدمیهشدار صحیح یک برابر با زمان مورد انتظار تا رخداد  ATS1اشتباه و 

 :شودمحاسبه میگاه زمان مورد انتظار بین انحراف و هشدار درست با رابطه زیر رخ دهد، آن
(23) ( )AATS ATS E t 1 , 

ای که انحراف اتفاق تا لحظه است گیری در حالت تحت کنترل بودن فرآیندزمان مورد انتطار از آخرین نمونه t(، 23) رابطهدر           
فرآیند(،  درصد میانگین زمان تحت کنترل 10کوچک باشد )کمتر از h1کههنگامی [29] و همکاران و اپر [1]براساس رینولد افتد. می
)( مقدار تقریب بسیار خوبی برای42) رابطهتوان با استفاده از می )E t  دست آوردن مقدار دقیق عبارتمنظور بهبهتعیین کرد. هر چند
( )E t.فرض  ،(23) رابطهدست آوردن برای به  ، باید توزیع فرآیند در زمان تحت کنترل بودن آن قبل از رخداد انحراف معلوم باشد
از توزیع  گیرینمونهزمانی فاصله در ، زمان دقیق این انحراف یابدگیری خاص انحراف میه فرآیند در یک فاصله نمونهککنیم هنگامیمی

 :([1])رینولد و همکاران  گاه داریمآن کند.وی میپیریکنواخت 

(24) ( ) /T
E t b h 2.  

 بنابراین:
(25) /T

AATS ATS b h 1 2.  

 
 
 گیری متغیر: پارامتر مجهولها با فاصله نمونهنمودار کنترل تطبیقی تعداد نقص -3 
 

 تشریح نمودار -3-1
 

ها قصنگیری متغیر، مقدار خاص میانگین تعداد ها با فاصله نمونهیک فرض اساسی در بخش قبل برای طراحی نمودار کنترل تعداد نقص
بازرسیدر هر واحد  u0 های ندرت معلوم بوده و در اغلب اوقات باید با استفاده از مجموعه دادهعمل، این پارامتر فرآیند به بود. در
گیری متغیر و با استفاده از ها در واحد بازرسی با فاصله نمونه، تخمین زده شود. در این بخش، نمودار تعداد نقص 1فاز تحت کنترل 

 اندازهنمونه با  mشود که یابند. فرض میطراحی شده و معیارهای ارزیابی بهبود می ها در هر واحد بازرسیتعداد نقصتخمین میانگین 
v 1  شود و ، از فرآیند گرفته می1فاز در, ,...,

m
x x x1 باشد. بنابراین، گیری میها در هر نمونهدهنده تعداد نقصترتیب نشانبه 2

 باشد.نقص در کل می Oها شامل همه نمونه
...صورت در این          

m
O x x x   1  شود:( تخمین زده می26) رابطهاز  با استفاده û،اشد. در این حالتبمی 2

(26) v 1 ˆ O
u

mv
  

بنابراین، حد کنترل باال و حد هشدار برای این نوع نمودار با استفاده از پارامتر تخمین زده شده            û با استفاده از جایگزینی ،
 شوند:صورت زیر محاسبه می( به3( و )2)های جای مقدار پارامتر معلوم فرآیند در رابطهاین مقدار پارامتر به

ˆ ˆ ˆ
i i i i

UCL c k c   i 1,2 (27) 

ˆ ˆ ˆ
i i wi i

WL c k c   i 1,2 (28) 

ˆ (،28( و )27) روابطدر           ˆ
i i

c u m   وwi i
k k باشد.می 

ه از گیری متغیر و با استفادها در هر واحد بازرسی با فاصله نمونهتعداد نقص منظور بررسی عملکرد نمودار کنترلبهبعد بخش  در          
زمان تعدیل شده تا و انحراف معیار متوسط دست آوردن معیارهای برای به سازی مونت کارلورویکرد شبیهاز پارامتر تخمین زده شده، 

   شود.استفاده می هشداردریافت 
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 بودن پارامتر فرآیند نامعلوممقایسه عملکرد نمودار کنترل در دو حالت معلوم و  -4
 

و بررسی اثر تخمین پارامتر روی عملکرد نمودار، با  نامعلوممنظور نشان دادن تفاوت نمودار در دو حالت پارامتر معلوم و در این بخش به
h فرض در نظر گرفتن  /2 05،h 0 گیری ا فاصله نمونهـها بصـ( چندین طراحی مختلف برای نمودار کنترل تعداد نق2جدول ) در ،1

u0،متغیر برای مقادیر مختلف , ,u  / /0 زمان و انحراف معیار ( متوسط 3((. جدول )2003شود )اپر و همکاران )، پیشنهاد می05115
و انحراف ( نیز معرف متوسط 4دهد. جدول )( نشان می2ازای طراحی جدول ) به رادر حالت تحت کنترل  هشدارتعدیل شده تا دریافت 

مختلف در پارامتر فرآیند  تغییرازای چندین به هشدارزمان تعدیل شده تا دریافت معیار  /u u  1 0
uازای  و به   /0  باشد.می 15

 
 گيری متغيرها با فاصله نمونهتعداد نقصکنترل طراحي نمودار  -2جدول

 
های طراحي شده جدول در حالت تحت کنترل برای نمودار کنترل تعداد نقص هشدارا دريافت زمان تعديل شده تو انحراف معيار متوسط  -3جدول

دو با استفاده از  , ,m   و ,103080,200,500 , ,u  / /0 05115 

 
ازای چندين شيفت مختلف در پارامتر فرآيند  به هشدارا دريافت زمان تعديل شده تو انحراف معيار متوسط  -4جدول  /u u  1 0

ازای و به 
u h / /0 215, 05. 

m   m 500 m 200 m 80 m 30 m 10  /u u  1 0
 

0224.65  223.0569 224.3212 348.4214 787.9823 1220.20 AATS 1 24.63812  223.1864 224.9581 347.3405 785.6540 1221.53 SDTS  
7.2765 7.2770 7.4204 7.4625 8.2212 16.6776 AATS 2 7.2641 7.2550 7.3658 7.4562 10.7577 31.7090 SDTS  
1.7679 1.7665 1.7638 1.6870 1.9430 2.1129 AATS 3 1.5696 1.5716 1.5676 1.5437 1.9397 2.8967 SDTS  
0.9116 0.9121 0.9126 09216 0.9489 1.0717 AATS 4 0.6367 0.6338 0.6385 0.7040 0.6971 0.8817 SDTS  
0.6602 0.6616 0.6623 0.6644 0.6644 0.6644 AATS 5 03334 0.3347 0.3352 0.3403 0.3403 0.3278 SDTS  
0.5014 0.5014 0.5014 0.5014 0.5015 0.5018 AATS 10 0.0265 0.0270 0.0254 0.0266 0.0267 0.0319 SDTS  

 
های کوچک ، روشن است که تخمین پارامتر روی عملکرد نمودار تأثیرگذار بوده و برای نمونه3دست آمده از جدول طبق نتایج به          

ها، عملکرد نمودار بهبود یافته و به حالت پارامتر معلوم ، دقت نمودار بسیار ضعیف بوده و با افزایش تعداد نمونه 1فاز کار گرفته شده از به

r1 WL2
 UCL2

 WL1
 UCL1

 m2 m1 h1 h2 Scheme  u0 

0.6076 0.5 3.5 0.5 3.5 1 1 1.323 0.5 VSI 0.5 
0.3692 0.5 4.5 0.5 4.5 1 1 1.854 0.5 VSI 1 
0.2241 0.5 5.5 0.5 5.5 1 1 2.731 0.5 VSI 1.5 

m   m 500 m 200 m 80 m 30 m 10  h  m  h2
 Scheme  u0 

1.2557  572.42 573.99 1480.33 1770.21 2135.28 AATS 1 1 0.5 VSI 0.5 572.68 570.38 572.06 1482.24 1773.64 2136.85 SDTS 

273.90 273.94 274.33 306.31 835.89 1248.12 AATS 1 1 0.5 VSI 1 272.43 272.76 273.91 304.07 834.26 1248.78 SDTS 

0224.65  223.0569 224.3212 348.4214 787.9823 1220.20 AATS 1 1 0.5 VSI 1.5 24.63812  223.1864 224.9581 347.3405 785.6540 1221.53 SDTS 
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د،با افزایش نسبت انحراف در پارامتر فرآین،  1فاز های توان نتیجه گرفت که برای تعداد مختلف نمونهنیز می 4شود. در جدول نزدیک می
  مقادیر ،AATS1

ک در پارامتر کوچ تغییربزرگ نسبت به  تغییرکه زمان کمتری تا کشف یک دلیل اینشود. این نتیجه بهکمتر می 
برای تخمین  1فاز های زیادی از نمونهتر در پارامتر فرآیند، تعداد های بزرگازای انحراف همچنین، به منطقی است.فرآیند الزم است، 

 دارد. mخوبی را برای همه مقادیر ر این مورد، نمودار عملکرد نسبتاً باشد. زیرا دپارامتر نیاز نمی

 
 
 برای مطالعه آتی پیشنهادو  گیرینتیجه -5
 

رار گیری متغیر مورد بررسی قها در واحد بازرسی با فاصله نمونهروی عملکرد نمودار کنترل تعداد نقص پارامتراثر تخمین در این مقاله، 
سازی مونت کارلو بود و نتایج نشان داد که معیارهای متوسط و انحراف معیار زمان تعدیل شده رویکرد مورد استفاده رویکرد شبیه گرفت.

 همچنین نشان داد که برای عملکرد مناسب گیرند.ها قرار میپارامتردت تحت تأثیر تخمین تا دریافت هشدار در حالت تحت کنترل به ش
نامعلوم  پارامترمعلوم و  پارامترباشد. همچنین عملکرد نمودار کنترل در دو حالت می 1های زیادی از فاز نمودار نیاز به تعداد زیرگروه

دهنده اثرپذیری معیارهای متوسط و انحراف معیار زمان تعدیل شده تا تحت تغییرات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان
تخمین پارامتر فرآیند، عملکرد نمودار به  برای 1های فاز بود. عالوه بر این با افزایش تعداد زیرگروه پارامتردریافت هشدار از تخمین 

در نمودار  2VLو  VSS، 1VSILهای تطبیقی مانند یابد. بررسی سایر گروهارامتر معلوم نزدیک شده و عملکرد نمودار بهبود میحالت پ
 شود.یشنهاد میپعنوان مطالعه آتی ها در واحد بازرسی تطبیقی بهکنترل متوسط تعداد نقص
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