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 چكيده
رد منجر کین رویای کیفی استفاده از دو نمودار کنترل مجزا است. رویکرد سنتی برای پایش میانگین و واریانس یک مشخصه

به بر ین برای غلمحقق نماید.سیر این نمودارها ایجاد میو همچنین مشکالتی را در تف شدهبه افزایش خطای نوع اول نمودار کنترل 
راحی هر طاند. برای پیشنهاد دادهرا  همزمان میانگین و واریانس فرایند در یک نمودارپایش کنترل  هاینمودار ،این مشکالت

ت که وری اسضر ،در یک نمودار مله نمودارهای کنترل برای پایش همزمان میانگین و واریانس فرآیندج نمودار کنترل از
گیری از فرآیند ه نمونهای اقتصادی نیز در آنها لحاظ شود. از سوی دیگر معموالای تعیین شوند که ویژگیپارامترهای آن به گونه
ر این یرد. لذا دقرار گ نمودار کنترل مدنظر نیز بایستی در طراحی اقتصادی گیری مواجه شده که این عاملدر عمل با خطای اندازه

 دل اقتصادیمگیرد. در گیری مورد بررسی قرار میمقاله طراحی اقتصادی نموار کنترل پایش همزمان با لحاظ کردن خطای اندازه
مدل  ست. عملکردال شده حاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده در این مقاله از تابع تاگوچی استفاده شده و مدل پیشنهادی با استف

  .گرفته استمورد ارزیابی قرارپیشنهادی با استفاده از یک مثال عددی 
 کلمات کليدی

 .گیری، خطای اندازههمزمان، طراحی اقتصادی، الگوریتم ژنتیک پایش

Economic Design of MAX EWMAMS Chart to Monitor both Mean 

and Variance Parameters under Measurement Errors Using 

Genetic algorithm 

Mohammad-hasan Ahmadi-darani, S. Abedin Daryabari, Amirhossein Amiri 

ABSTRACT 

The traditional approach for monitoring mean and variance of quality characteristic is using two 

separate control charts. This approach leads to an increase in probability of type I error, and also creates 

difficulties in interpreting the charts. To overcome these problems, researchers have proposed 

simultaneous control charts for joint monitoring of mean and variability of the process. To design the 

control charts which monitor mean and variance of a process simultaneously, it is essential that its 

parameters are determined such that economic characteristics are considered. Also in practice, the 

measurement errors exist in the sampling process and hence this factor should be considered in the 

economic design of control charts, as well. Therefore, in this paper the economic design of Max 

EWMAMS control chart under measurement errors for joint monitoring of mean and variability of the 

process is investigated. Noted that, in the proposed cost model, Taguchi's quadratic loss function is 

used. A genetic algorithm is also proposed to solve the economic model. Finally, a numerical example is 

given to illustrate the performance of the proposed model.  
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 مقدمه -1

 عملکرد بهبود در خصوص زیادی هاینوآوری اخیر، دهه دو در
 داریند در یک نمورآهمزمان میانگین و واریانس ف کنترل نمودارهای

 حرافمیانگین و ان ماکسیممِ کنترل نمودارهای معرفی .است شده انجام

 این .است موارد این جمله نمایی از موزون متحرك میانگین مجذور
ه ببت دالیل مختلف جذاب هستند. اول این که آن ها نس به طرح ها بنا

ا ند تاجازه می ده کاربرانطرح های دو نموداری ساده تر هستند و به 
ا را ارهبرروی یک نمودار تمرکز کنند که این امر عملکرد این نوع نمود

ت. ساده تر می کند، به خصوص برای زمانی که فرآیند تحت کنترل اس
ی تعیین حدود کنترل برای این نمودارها همچنین به صورت نسب
 رایاست. بسیاری از طرح های کنترل ب تر براساس توزیع آماری ساده

زون میانگین متحرك موپایش توام میانگین و پراکندگی مبنی بر روش 
روش  موجود، نمودارهای تک از کاراترین هستند. یکینمایی 

MaxEWMA1 نمونه واریانس از استفاده علت به روش اما این .است 
 استاد [.2ندارد] را تکی مشاهدات پایش توانایی کنترلی خود، آماره در

 پایش برای را EWMAMS -Max2نمودار  [1]نیاکی  و معمار شریف

قابلیت  با متغیره تک ی کیفیمشخصه واریانس و میانگین همزمان
 ودارنم [3] کاستا و رحیم دادند. ارائه انفرادی مشاهداتاز  استفاده
 نشان دادندآنها  .ارائه دادندرا  EWMA3غیرمرکزی کای مربع کنترل 

ا رند که این نمودار تغییرات در میانگین و افزایش در واریانس فرای
Xنسبت به طرح پایش توام R و  فاروقیکند. سریع تر بررسی می

ین همزمان میانگپایش رل کنت نمودارهایمروری  مطالعه [4] همکاران
 له خودقاآنها در م اند.انجام داده را های کیفیمشخصه یندآو واریانس فر

ک تان پایش همزمبه معرفی و ارائه مثال از مهمترین نمودارهای کنترل 
ای متغیره و چند متغیره در حالت تک نموداری، زمانی که پارامتره

بیشتر  مطالعهرای اند. بفرایند مشخص و نامشخص است، پرداخته
 میانگین و واریانس نمودارهای کنترل برای پایش همزماندرخصوص 

 .مراجعه شود[ 6[ و ]5مرجع ] به فرایند در تک نمودارها،
 فاصلله و نمونه اندازه حدود کنترل، کنترل، نمودارهای از برای استفاده 

 هدف با پارامترها این تعیین .مشخص شود باید نمونه گیریها بین زمانی
 نامیلده اقتصلادی طراحلی پایش فرآیند، هزینه های کل کردن حداقل
 روی بلر طراحی اقتصادی، آماری اقتصادی را محققان مختلف . شودمی

 سقایی و همکلاراناند. مورد بررسی قرار داده مختلف نمودارهای کنترل
را بلا درنظلر گلرفتن  EWMAطراحی اقتصلادی نملودار کنتلرل  [7]

انلد، آنهلا در گیری بررسی کردهی و تکرار دفعات اندازهگیرخطای اندازه
از زنجیره مارکوف محاسبه مقاله خود متوسط طول دنباله را با استفاده 

و سپس با اسلتفاده از الگلوریتم ژنتیلک پارامترهلای بهینله ایلن  کرده
نمودار را تعیین کرده اند. طراحی آماری و اقتصادی نمودار کنترل چند 

بررسی شده است. آنها در  [8] سط امیری و همکارانتو EWMAهدفه 
محاسبه مقاله خود متوسط طول دنباله را با استفاده از زنجیره مارکوف 

پارامترهلای بهینله  MOGA5و  2NSGA4و سپس بلا الگلوریتم  کرده
مطالعله ملروری  [9] مونتگلومری و همکلاراناند. کرده تعییننمودار را 

طراحلی را انجلام دادنلد.  EWMA  نملودار کنتلرل طراحی اقتصلادی
برای پایش همزمان میانگین  EWMAآماری و اقتصادی نمودار کنترل 

 سلرل و موسلکوی و واریانس فرآیند در دو نمودار کنترل مجزا توسلط 
خود ازتابع هزینه ارائله شلده آنها در مقاله  بررسی شده است. [11،12]

همزمان میلانگین و  با در نظر گرفتن تغییر [10]توسط لورنس و وانس 
هلر متوسط طول دنباله همچنین  آنها اند.واریانس فرآیند استفاده کرده

و سپس با استفاده  از زنجیره مارکوف محاسبه کردهرا با استفاده نمودار 
 نه این نمودار را تعیین کرده اند. از الگوریتم ژنتیک پارامترهای بهی

کیفی  مشخصه از مونه گیرین به نیاز نمودار کنترل اقتصادی طراحی در
آماره ملورد  رسماز  پس تا است شده تعیین زمانی فواصل در نظر مورد
در طلول زملان  بلودن فرآینلد کنترل تحت کنترل؛ نمودار روی بر نظر
 نمونله گیلری، خطلای بخلش در رایل  مسللله. گیرد قرار بررسی مورد
-ت انلدازهو تجهیلزا انسانگیری شامل سیستم اندازه. است گیریاندازه

گیری است، لذا این سیستم دارای قابلیت اطمینان صد در صد نیست و 
 در اکثر مواقلع اختالفلی میلان مقلدار مشلاهده شلده و مقلدار واقعلی

گیلری گیری شده وجود دارد که به خطلای انلدازهاندازه کیفیمشخصه 
گیلری یکلی از توان گفت خطای اندازهمعروف است. به همین علت می

رود که معموالً مورد گیری به شمار میرای  در سیستم اندازه هایپدیده
و  توانلد هزینلهمی خطاهلا ایلن انگاشلتن گیرد. نادیلدهتوجه قرار نمی

نلامطلوب  پیاملدهای جملله از. باشلد داشته پی در را زیادی پیامدهای
 اشلاره اشتباهی هشدارهای تعداد به افزایش توانمی گیریاندازه خطای
 شودمی انجام هشدار علت شناسایی برای  هایییجه بازرسینت در .نمود

 گیری،انلدازه خطای وجود مورد در مشکل دومین. نیاز نیست مورد که

 هلدف بله توجه با امر این باشد. می فرآیند در تغییر با تلخیر شناسایی

بادلیل است؛  انحرافات هرچه سریعتر شناسایی که آماری فرآیند کنترل
طراحلی  در انلدازه گیلری خطلای کردنلحلاظ بنابراین، نیست. سازگار

محققلان مختللف   .اسلت برخوردار باالیی اهمیت از نمودارهای کنترل
عملکلرد نمودارهلای کنتلرل را ملورد  روی گیری بلرتاثیر خطای اندازه
Y از مدل  [13] اند. بنتمطالعه قرار داده X    کله بله ملدل

گیری معلروف شلده اسلت، بلرای تلاثیر خطلای کالسیک خطای اندازه
 لینلا و وودال .کرد نمودارهای کنتلرل اسلتفاده کلردگیری بر عملاندازه

گسترش  مدل  مدل کالسیک را به [15، 14]
ثللر پارامترهللای مختلللف خطللای هللا در دو مطالعلله خللود ادادنللد، آن

تک نمودارهای کنترل  سط طول دنبالهمتو روی مقادیرگیری را براندازه
X متغییره S   مورد بررسی قرار دادند و با  6هتلینگچندمتغیره و

گیری هلر مشخصله، واریلانس خطلا را کلاهش استفاده از چندبار اندازه
عملکلرد نمودارهلای کنتلرل  رویگیلری بلردادند. تاثیر خطلای انلدازه

EWMA  وCUSUM7 مللورد  [16] اراوالکیس وهمکللارانتوسللط ملل
بلا دو مولفله را در گیری خطای اندازه [17] عباسیارزیابی قرار گرفت. 

را تحت ایلن شلرایط بررسلی  EWMA، وی عملکرد نمودار نظر گرفت
کنتللرل  نمودارهللایمللروری  مطالعلله [18] ملکللی و همکللاراننمللود. 
. اندجام دادهان را گیریبا درنظر گرفتن خطای اندازه های کیفیمشخصه

برای اولین بار تاثیر خطلای انلدازه گیلری را  [18] دریاباری و همکاران
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نظلر  همزمان میانگین و واریانس فرایند در یک نمودار با درای پایش بر
 ATSمعیلار متوسلط زملان تلا هشلدار گرفتن واریانس خطای ثابت و 

کرد نمودار گیری، عمل، آنها نشان داده اند که خطای اندازهندبررسی کرد
تحلت تلاثیر قلرار ای را بطور قابل مالحظه Max-EWMAMSکنترل 

را  Max-EWMAMSنمودار کنتلرل  [20] . خطی و همکاراندهدمی
توسلط طلول دنبالله با در نظر گرفتن واریانس خطای خطی با معیلار م

 کله تحقیقلاتی در شلده، انجام هایبررسی به توجه .  بااندبررسی کرده
پلایش ل کنتلر نمودارهای اقتصادی طراحی است رفتهگصورت  تاکنون

همزمان میانگین و واریانس فرایند در حالت تلک نملوداری بلا در نظلر 
 اثلر تلاثیر بله توجله بلاگیری صورت نگرفته است. طای اندازهگرفتن خ

خطللای  درنظرگللرفتن کنتللرل، نمودارهللای در گیریخطللای انللدازه
در  بنلابراین .است ضروری و زمال گیری در طراحی نمودار کنترل،اندازه

این مقاله تالش شده است که مدلی اقتصادی برای تعیلین پارامترهلای 
گیری در صورت وجود خطای اندازه Max-EWMAMSنمودار کنترل 

و  [10] و ونس سارائه شود. در این راستا از مدل ارائه شده توسط لورن
ک مثلال کمک گرفته شده است. سلپس بلا حلل یل 8تابع زیان تاگوچی

بلا  Max-EWMAMSنمودار کنتلرل  پارامترهای عددی مقادیر بهینه
بدست آمده است. این مقاله به این صلورت  استفاده از الگوریتم ژنتیک 

 Max-EWMAMS کنترل نملودار 2سازماندهی شده است: در بخش 
در صورت وجود خطای اندازه گیری کله توسلط دریابلاری و همکلاران 

ملدل  3 سلپس در بخلش .ملرور شلده اسلتتوسعه داده شده اسلت، 
گیری ارائله شلده اقتصادی نمودار کنترل درصورت وجود خطای انلدازه

شامل حل یک مثال عددی و مقلادیر بهینله پارامترهلای  4است. بخش
نیلز   5 در بخلشباشلد. میمدل اقتصادی ارائه شده و تحلیل نتای  آن 

 . شده است و پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائهنتیجه گیری 

 MAX EWMAMSنمودار کنترل   -2
اقعی گیری امکان دستیابی به مقادیر ودرصورت وجود خطای اندازه
( وجود ندارد لذا در این شرایط tkXمشخصه کیفی مورد بررسی )

ی مقادیر واقعی مشخصه کیف شود که رابطه آن باپایش می متغیر 
1)1  تبه صور )tm t tmZ Y Z      است. که در آنA و  B 

مستقل بوده و  گیری است که از خطای اندازه εمقادیری ثابت و 
2میانگین صفر و واریانس معلوم با دارای توزیع نرمال

باشد؛ از می
است لذا دارای   tkXیک ترکیب خطی از متغیر نرمال آنجاییکه 

A توزیع نرمال با میانگین B  2واریانس و 2 2

0B   

گیری برای پایش مشخصه دازهباشد. در صورت وجود خطای انمی
در نمودار کنترل استفاده  از مقادیر مشاهده شده  tkXکیفی
جمع آوری شده و میانگین  مشاهده از  n ام، j. لذا در نمونه شودمی
 . شودمودار کنترل ترسیم می( بر روی نآن )

زملان میلانگین و واریلانس پلایش هم[ بلرای 19دریاباری و همکاران ]
فرآیند در یک نمودار کنترل، با در نظلر گلرفتن خطلای انلدازه گیلری  

آنها بلرای بدسلت آوردن  .ندرا توسعه داد MAX-EWMAMSنمودار 

و  بلرای کنتلرل میلانگین EWMAنمودار پیشلنهادی خلود، از آملاره 
EWMS اند. سپس با استفاده برای پایش واریانس فرایند استفاده کرده

ها، آنها را به یک توزیع یکسان )نرمال از یک تغییر متغیر روی این آماره
توان که توزیع دو آماره یکسان است مییل نمودند. از آنجااستاندارد( تبد

نملود. در اسلتفاده  (Max)برای پایش توام آنها از یک نملودار کنتلرل 
با درنظر گلرفتن  MAX-EWMAMSدر مورد روش  به اختصارادامه، 

 .شودمیخطای اندازه گیری بحث 
1)1رابطه را در   )tm t tmZ Y Z     ،درنظر بگیرید

 ست. ا به عنوان یک توزیع نرمال مشخص است که 

   2 2 2 2

0 0( ,  [1 1 ] )
2

t
N A B B

n

   


 
        

 ٍ 

ا رپارامتر هموارسازی است که مقادیر بین صفر و یک  λهمچنین 
که برای پایش میانگین فرایند استفاده  بنابراین متغیر  پذیرد.می
 می باشد که از توزیع نرمال استاندارد، پیرویشود بصورت زیر میمی

 باشد(یخطای اندازه گیری م نمایش برای mکند. )در روابط باال اندیس 
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شود بصورت زیر که برای پایش واریانس فرایند استفاده می tmVمتغییر
 باشد که از توزیع نرمال استاندارد پیروی می کند.می
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2{ که باشد.می

dX a{H(a;d)=pr  توزیع کای مربع باd  درجه
1باشد وآزادی می  وزیع تجمعی نرمال استاندارد معکوس تابع ت

بنابراین است.
 

 بصورت زیر خواهد بود.آماره نمودار کنترل 

(4) { & }tm tm tmM Max U V  

  Max-EWMAMSتابع هزينه نمودار کنترل  -3
گیری و های نمونهدر طراحی نمودارهای کنترل به طور معمول هزینه

های مرتبط با هشدار خارج از کنترل، هزینه برطرف زمایش، هزینهآ
نامنطبق درنظر نمودن انحراف با دلیل، هزینه مربوط به تولید محصول 

بر واحد برای بدست آوردن تابع هزینه شود. در این مقاله گرفته می
در نظر گرفتن خطای  باMax-EWMAMS زمان برای نمودار کنترل

در قالب تعدادی از  [10] و وانس ساندازه گیری، از مدل لورن
در این سناریوها،  است.  استفاده شدههای خروج از کنترل، سناریو

نگین و واریانس تغییر یافته فرایند به ترتیب بصورت مقدار میا
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0out    0وout   فرض شده است. در ادامه مدل
 گردد.تشریح می [10]لورنس و ونس 

(5) 
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 باشد:رفته در رابطه باال بصورت زیر میتعریف پارامترهای بکار
0T متوسط زمان جستجو برای یک هشدار اشتباهی : 

1T متوسط زمان جستجو برای یک انحراف بادلیل : 
 2T متوسط زمان برای اصالح فرایند و برطرف نمودن انحراف بادلیل : 

1 1 :  اگر فرایند حین بازرسی و جستجو ادامه داشته باشد در غیر
 اینصورت 

2 1 رایند ادامه داشته باشد. در غیر : اگر فرایند حین تعمیر و اصالح ف
2اینصورت  0  

 Sمتوسط تعداد نمونه های گرفته شده در حالت تحت کنترل با مقدار : 
 ادلیل از زمان گرفتن آخرین نمونه: متوسط زمان رخ دادن انحراف ب 
hها،: فاصله زمانی بین نمونه گیری 
 nای گرفته شده در هربار نمونه گیری،: تعداد نمونه ه 
 Eزمان الزم برای گرفتن هر نمونه : 

 Cهزینه کل سیکل کیفیت بر واحد زمان : 
0C :نامنطبق در واحد زمان در حالت تحت کنترل هزینه تولید محصول 
1C :هزینه تولید محصوالت نامنطبق در واحد زمان در حالت خارج از کنترل 

 Fهزینه جستجو برای یک هشدار اشتباهی : 

 Wهزینه تعمیر و اصالح فرایند برای هشدار خارج از کنترل بودن : 
 aهزینه ثابت نمونه گیری : 
b  هزینه نمونه گیری برای هر کاال : 

 و کنترل تحت حالت در خرابی ینههز برای مواقع از بسیاری در     
 عمل در اما .شودمی گرفته درنظر ثابتی مقادیر کنترل، از خارج حالت

 .است خود هدف مقدار از فنی مشخصه فاصله با متناسب خرابی هزینه
 آن در کیفی مشخصه که صنعتی و کیفی مشخصه به بسته تناسب این

 نمایی دوم، درجه ،خطی مختلف هایصورت به تواندمی شود؛می کنترل

 تفادهاس دوم درجه زیان تابع مقاله این در. شود گرفته نظر در غیره و

 توسط است زیان تابع ترینکاربردی که مدلاین  .[21] است شده

 محصوالت، خرابی هزینه مدل این در .است شده مطرح [21] تاگوچی

 رد که است. هدفش مقدار با کیفی مشخصه اختالف از دوم درجه تابعی
  .است شده داده نشان زیر روابط

(6) 
  

2 2

0 0 0[ ( ) ]C kp T                     

 (7)    22 2 2 2

1 0 0 0 0 0[ T   2δ T ]C Kp µ µ                 
 

نسبت  ρضریب هزینه تاگوچی و  kنرخ تولید فرایند،  p در روابط باال،
ر ند در فرایانحراف معیا انحراف معیار فرایند درحالت خارج کنترل به

 حالت تحت کنترل یعنی
1 0/  دهندرا نشان می. 

 مثال عددی  -4
یمم ( مین5)ارائه یک مثال عددی، تابع هزینه رابطه  با بخشدر این 

ه و برای حل مدل اقتصادی ارائه شده از الگوریتم ژنتیک چشود. می
 همطالع ازع هزینه پارامترهای تابشود. استفاده می [22]همکاران 

 گرفته شده و در ذیل خالصه شده است.  [7]سقایی و همکاران 
, , F=500, W=250, a=3, b=1, 

E=.05, , 

, , , B=1, S=1, 

} ,  , . 

 
 ول مقادیراجداین  است.شده  ارائه 2و  1محاسباتی در جدول   نتای
 کنترل برای پارامترهای نموداررا تم ژنتیک دست آمده توسط الگوریبه

Max-EWMAMS به ازای به ترتیب k= 0.1  و k= 0.4  نشان
 گیری به واریانسنسبت واریانس خطای اندازه  rاین جداول،در  دهد.می

 دهد.( را نشان میUCLد باالی نمودار کنترل )ح Lو  باشدفرآیند می

 و پيشنهاد برای مطالعه آتینتيجه گيری  -5
پایش همزمان میانگین و واریانس  باتوجه به ضرورتدر این مقاله 

و همچنین لزوم توجه به پارامترهای اقتصادی در فرآیند در یک نمودار 
 -Maxنمودار کنترل طراحی اقتصادی راحی نمودارکنترل، ط

EWMAM قرار بررسی مورد گیری با درنظر گرفتن خطای اندازه
گرفته شد. متوسط طول دنباله این نمودار کنترل  با استفاده از رویکرد 

و با . سپس با حل یک مثال عددی شبیه سازی محاسبه شده است
یر بهینه پارامترهای نمودار کنترل فوق مقاداستفاده از الگوریتم ژنتیک 

واریانس خطای ختلف از جمله مقادیر م های مختلفتحت سناریو، الذکر
و همچنین برای مقادیر متفاوت تغییر در میانگین و  گیریاندازه

تعیین شده است. نتای  نشان داده است که خطای  واریانس فرآیند
را  Max-EWMAMSنمودار کنترل بهینه  گیری، پارامترهایاندازه

دهد بنابراین، در عمل تحت تاثیر قرار میای بطور قابل مالحظه
بایست کاربران از رویکردی مشابه با این مقاله برای تعیین می

پارامترهای نمودار کنترل مورد نظر خود استفاده کنند. همچنین نتای  
گیری فاصله بین نمونه تابع زیان تاگوچیا افزایش نشان داده است که ب

انس و واری بطور کلی با افزایش شیفت در میانگین .یابدمی کاهش
افتد. گیری روندی کاهشی اتفاق میو فاصله نمونه فرایند، اندازه نمونه

برای پایش میانگین و واریانس  نمودارهای کنترلسایر اقتصادی طراحی 
تواند به عنوان گیری میدر حضور خطای اندازهفرآیند در یک نمودار 

 گرفته شود.موضوعی برای مطالعات آتی درنظر 
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 K=0.1طراحی اقتصادی نمودار کنترل به ازای    :1جدول 

r θ ρ δ C n h λ L 

1 0.01 0.5 1 32.03 2 6.00 0.11 2.06 

  

 

2 44.63 3 2.18 0.86 2.49 

  

 

3 60.69 1 2.94 0.51 2.25 

  

 

1.25 1 33.28 1 8.27 0.40 2.64 

  

 

2 47.42 3 4.00 0.23 2.33 

  

 

3 64.93 2 1.71 0.10 2.22 

  

 

2 1 33.63 2 14.00 0.07 1.93 

  

 

2 52.89 3 4.44 0.42 2.85 

  

 

3 75.27 2 4.56 0.15 2.77 

  0.05 0.5 1 39.29 1 11.85 0.26 1.64 

  

 

2 75.12 1 2.16 0.09 2.05 

  

 

3 126.37 1 1.48 0.22 2.28 

  

 

1.25 1 39.72 4 11.40 0.27 1.78 

  

 

2 77.32 2 2.59 0.06 1.50 

  

 

3 129.64 1 1.83 0.07 1.90 

  

 

2 1 39.57 2 18.00 0.51 2.42 

  

 

2 80.76 1 5.35 0.28 2.34 

  

 

3 136.29 1 2.45 0.78 2.94 

2 0.01 0.5 1 31.88 1 4.51 0.05 1.82 

  

 

2 44.56 2 1.45 0.36 2.61 

  

 

3 65.57 2 2.83 0.06 1.65 

  

 

1.25 1 32.14 2 4.99 0.05 1.98 

  

 

2 46.72 3 1.28 0.21 2.87 

  

 

3 64.86 1 2.44 0.11 2.22 

  

 

2 1 33.85 2 8.00 0.20 2.33 

  

 

2 52.10 3 3.30 0.06 2.07 

  

 

3 76.01 1 7.38 0.11 2.15 

  0.05 0.5 1 39.40 1 10.00 0.05 1.34 

  

 

2 76.95 2 1.00 0.19 2.78 

  

 

3 129.90 1 2.23 0.23 1.87 

  

 

1.25 1 39.43 1 15.00 0.08 1.26 

  

 

2 78.86 2 2.42 0.41 1.88 

  

 

3 129.56 1 2.21 0.05 2.17 

  

 

2 1 39.43 1 19.68 0.21 1.88 

  

 

2 81.02 1 7.00 0.12 1.65 

      3 140.48 3 2.36 0.28 2.12 

3 0.01 0.5 1 32.57 2 4.15 0.11 1.97 

  

 

2 46.37 3 1.59 0.06 2.09 

  

 

3 64.60 2 0.79 0.09 2.62 

  

 

1.25 1 32.46 2 3.34 0.07 1.95 

  

 

2 47.22 1 1.00 0.10 2.57 

  

 

3 66.82 1 2.29 0.21 2.20 

  

 

2 1 33.85 2 7.01 0.36 2.36 

  

 

2 52.17 2 4.55 0.07 2.24 

  

 

3 71.54 1 3.00 0.11 2.58 

  

 

0.5 1 39.45 1 16.47 0.32 1.38 

  

 

2 79.61 3 1.07 0.23 2.01 

  

 

3 130.76 2 1.36 0.07 1.75 

  

 

1.25 1 39.54 1 11.07 0.14 1.95 

  

 

2 77.90 1 1.69 0.14 2.13 

  

 

3 130.20 1 1.68 0.07 2.13 

  

 

2 1 39.56 2 19.00 0.29 1.12 

  

 

2 81.62 2 2.51 0.25 2.08 

  

 

3 138.96 1 3.93 0.18 2.11 

 2.12 0.21 5.37 1.72 66.61       متوسط

 

 
 K=0.4طراحی اقتصادی نمودار کنترل به ازای    :2جدول

r θ ρ δ C n h λ L 

1 0.01 0.5 1 112.03 4 3.94 0.05 1.10 

  

  

2 154.52 1 1.46 0.07 2.04 

  

  

3 227.67 1 2.54 0.16 2.10 

  

 

1.25 1 110.69 2 2.09 0.06 2.29 

  

  

2 156.78 1 1.65 0.22 2.69 

  

  

3 230.75 2 1.81 0.05 2.16 

  

 

2 1 117.41 1 5.00 0.09 2.04 

  

  

2 180.55 5 2.15 0.71 2.04 

  

  

3 255.12 1 1.00 0.76 2.75 

  0.05 0.5 1 140.65 1 1.65 0.26 1.89 

  

  

2 269.03 2 0.88 0.05 1.75 

  

  

3 465.11 1 0.50 0.60 2.53 

  

 

1.25 1 140.81 1 3.26 0.06 1.81 

  

  

2 269.02 1 0.80 0.05 2.02 

  

  

3 477.66 2 0.98 0.11 2.29 

  

 

2 1 144.91 3 4.15 0.13 1.72 

  

  

2 288.04 3 2.00 0.49 2.17 

  

  

3 499.41 1 2.53 0.18 1.95 

2 0.01 0.5 1 112.72 3 1.09 0.11 2.06 

  

  

2 157.89 3 0.74 0.05 2.14 

  

  

3 228.75 3 0.80 0.05 2.23 

  

 

1.25 1 112.14 3 1.57 0.05 2.21 

  

  

2 155.91 2 0.99 0.05 2.38 

  

  

3 242.40 1 3.31 0.06 1.28 

  

 

2 1 116.65 1 4.00 0.07 2.02 

  

  

2 171.54 2 2.00 0.10 2.06 

  

  

3 244.02 1 1.00 0.18 2.84 

  
 

0.5 1 141.61 2 1.21 0.05 1.68 

  

  

2 268.03 1 1.00 0.08 2.08 

  

  

3 476.20 2 0.81 0.45 2.29 

  

 

1.25 1 142.03 1 2.42 0.07 2.02 

  

  

2 277.44 1 2.21 0.13 1.50 

  

  

3 480.00 1 1.30 0.16 2.13 

  

 

2 1 144.68 2 3.90 0.20 1.89 

  

  

2 284.73 1 3.21 0.07 1.45 

      3 496.56 2 1.41 0.05 1.91 

3 0.01 0.5 1 115.58 5 2.02 0.15 1.24 

  

 

0.5 2 159.14 3 0.71 0.46 2.50 

  

 

0.5 3 226.30 2 0.54 0.60 2.47 

  

 

1.25 1 114.99 3 2.99 0.08 1.20 

  

 

1.25 2 160.71 2 0.83 0.37 2.61 

  

 

1.25 3 235.14 2 1.61 0.06 1.66 

  

 

2 1 116.72 2 2.24 0.07 2.29 

  

 

2 2 176.99 4 2.00 0.22 2.23 

  

 

2 3 247.22 1 2.26 0.10 2.17 

  0.05 0.5 1 142.45 2 2.93 0.05 1.19 

  

 

0.5 2 270.46 1 0.77 0.06 1.79 

  

 

0.5 3 477.74 2 0.65 0.20 2.22 

  

 

1.25 1 143.22 2 1.70 0.16 1.87 

  

 

1.25 2 280.83 1 1.72 0.20 2.30 

  

 

1.25 3 484.53 3 0.65 0.09 1.71 

  

 

2 1 145.05 2 2.00 0.17 2.13 

  

 

2 2 281.20 1 1.75 0.05 1.90 

  

 

2 3 494.93 2 1.25 0.06 1.93 

 2.02 0.17 1.85 1.94 236.42        متوسط
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