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 چكیده
ساخت و بنابراین کیفیت محصول نهایی وابسته به کیفیت تمامی مراحل . امروزه بیشتر فرآیندهای تولیدی شامل چندین مرحله می باشند

در این فرآیندها، تغییر در هر یک از مشخصه های کیفی در هر مرحله، کیفیت مشخصه های کیفی در مراحل بعد را تحت تاثیر . تولید می باشد
خاب یکی از نمودارهای پرکاربرد جهت پایش فرآیندهای چند مرحله ای نمودار انت. قرار می دهد که به این ویژگی، خاصیت آبشاری اطالق می شود
در این مقاله، یک فرآیند دو مرحله ای با مشخصه های کیفی همبسته متغیر و . عامل انحراف است که به حذف اثر خاصیت آبشاری می پردازد

برای تغییر فرم توزیع مشخصه های کیفی وصفی به توزیع نرمال از روش تبدیل توانی استفاده . وصفی در مرحله دوم مورد مطالعه قرار گرفته است
به عنوان نمودار انتخاب عامل انحراف جهت پایش  ر مبنای آماره تحلیل تمایزب نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی سپس یک. شده است

عملکرد روش پیشنهادی در قالب یک مثال عددی با نمودارانتخاب عامل انحراف مبتنی بر . مشخصه های کیفی مرحله دوم پیشنهاد شده است
 .نتایج بیانگر عملکرد بهتر روش پیشنهادی تحت شیفت های مختلف است. تی مقایسه شده است -آماره مربع
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Designing CSC Control Chart Using Discriminant Analysis to Monitor Two 

Stage Processes With Correlated Attribute-Variable Quality Characteristics 
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ABSTRACT 

Today, most manufacturing processes include several stages. Hence, quality of final product depends on 

quality of the entire manufacturing process. In these processes, any changes in quality characteristics in each 

stage affect quality characteristics in the following stages. This feature is referred to cascade property. One 

of the most applicable control charts to monitor the multistage processes is cause selecting (CSC) control 

chart that removes the effect of cascade property. In this paper, a two stage process with correlated 

multivariate-attribute quality characteristics is considered. To transform the distribution of the attribute 

quality characteristic to normal distribution, root transformation method is utilized. Then, an exponentially 

weighted moving average (EWMA) control chart based on discriminant analysis (DA) statistic is proposed 

as CSC control chart  to monitor the quality characteristics in the second stage. The performance of the 

proposed method is compared with a CSC control chart based on T
2
statistic through a numerical example. 

The results represent the better performance of the proposed method under different magnitude of shifts. 
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 مقدمه -1
های کنترل فرآیند آماری، شامل شناسایی انحرافات بادلیلی است که منجر به ایجاد تغییر در پارامترهای فرآیند از حالت تکنیک اغلب

نمودارهای کنترل، به عنوان یک ابزار قدرتمند در ایجاد تمایز بین انحرافات بادلیل و انحرافات تصادفی، به شناسایی . شوندتحت کنترل می
اند که فرآیندهای امروزه، بیشتر فرآیندهای تولیدی از چندین مرحله متوالی تشکیل شده. پردازندتصادفی در فرآیند میغیر الگوهای 
در این . گیردهای کیفی مورد ارزیابی قرار میای از مشخصهکیفیت در هر مرحله توسط یک و یا مجموعه. شوندای نامیده میچندمرحله

های کیفی اند، لذا تغییر در هر مشخصه کیفی، مشخصههای کیفی مراحل قبل وابستهر هر مرحله به مشخصههای کیفی د فرآیندها، مشخصه
به دلیل وجود خاصیت آبشاری، . شوداطالق می 2ای، خاصیت آبشاریاین ویژگی فرآیندهای چندمرحله. دهدمراحل بعد را تحت تاثیر قرار می

همچنین . باشدهای کیفی میب نیست چرا که شرط استفاده از این نمودارها، استقالل مشخصهاستفاده از نمودارهای شوهارت مرسوم مناس
های کیفی در مراحل قبل باشد و که این شرایط حاصل تغییر مشخصهای حالت خارج از کنترل را نشان دهد حال آنممکن است مرحله

بر مبنای مقادیر   نمودار انتخاب عامل انحراف( 1891)مختلف، ژانگ ت تفکیک اثرات مراحل بنابراین، جه. مرحله جاری تحت کنترل باشد
را برای  1نمودار میانگین متحرک موزون نمایی (1882)لوکاس و اسکوکی . ای پیشنهاد دادها را جهت پایش فرآیندهای چندمرحلهباقیمانده

با ارائه نموداری تحت عنوان  ( 188)و ( 1881)هاوکینز . نامیدند EWMA CSCها پیشنهاد دادند و آن را نمودار ماندهکنترل مقادیر باقی
در رویکرد . اندو مدل ثابت پرداختهآزاد های کیفی وابسته تحت رویکردهای مدل نمودار مبتنی بر تعدیل رگرسیون به مدل کردن مشخصه

در مدل ثابت خاصیت آبشاری مورد توجه قرار گرفته سازد ولی های کیفی را متاثر نمیتغییر در یک مشخصه کیفی سایر مشخصهآزاد مدل 
های های خطی تعمیم یافته جهت ارتباط مشخصهکنند از مدلهای کیفی خروجی از توزیع غیر نرمال تبعیت میکه مشخصهزمانی. است

-به حالت چندمتغیره پرداخته به توسعه مدل ثابت ارائه شده توسط هاوکینز (1888)هاک و همکاران  .شودکیفی مراحل مختلف استفاده می
استفاده شده که  Uسپس برای کنترل فرآیند از آماره . متغیر وجود دارد  Piایستگاه و در هر ایستگاه Kایشان فرض کردند که فرآیندی با . اند

Tتوسط نمودار 
خروجی پواسون را در های کیفی ای با مشخصهیک فرآیند چندمرحله ( 222)و همکاران  اسکینر.  شودهتلینگ پایش می 2

 ( 222)جرکپاپورن و همکاران . اندمانده استفاده کردهایشان جهت پایش فرآیند از نمودار مبتنی بر آماره انحراف مقادیر باقی. اندنظر گرفته
فرآیند   (82 1)اران امیری و همک. های کیفی گاما چند متغیره پیشنهاد داده استآماره نسبت درستنمایی را برای پایش فرآیندی با مشخصه

مانده استاندارد ایشان نمودار انتخاب عامل انحراف بر مبنای مقادیر باقی. اندای با مشخصه کیفی خروجی پواسون را در نظر گرفتهدو مرحله
ب عامل انحراف، به جهت اطالعات بیشتر در مورد نمودارهای انتخا .اندحاصل از مدل خطی تعمیم یافته را برای پایش فرآیند پیشنهاد داده

 .شودارجاع داده می (2229)مقاله مروری اسدزاده و همکاران 
توانند ترکیبی از ها میاین مشخصه. شودهای کیفی همبسته ارزیابی میای از مشخصهامروزه، کیفیت بیشتر محصوالت توسط مجموعه

ترکیبی صورت پذیرفته کیفی های ش فرآیندهایی با مشخصهتحقیقات اندکی در حوزه پای. های کیفی متغیر و وصفی تعریف شوندمشخصه
آماره انحراف مقادیر باقیمانده بر مبنای مفاهیم  مدل خطی تعمیم یافته را برای پایش فرآیند چند ( 2222)جرکپاپورن و همکاران  .است
. باشدای کیفی مستقل و دارای توزیع نرمال میهچنانچه فرآیند تحت کنترل باشد، آماره پیشنهادی برای مشخصه. ای ارائه داده استمرحله
ایشان به بررسی روش پیشنهادی تحت سناریوهای تک متغیره، . توان از نمودار شوهارت انفرادی جهت کنترل آماره فوق استفاده کردلذا می

حالت دوم، گاما دومتغیره و . کندمیدر حالت تک متغیره، مشخصه کیفی خروجی از توزیع گاما پیروی . دومتغیره و چندمتغیره پرداخته است
در نهایت، عملکرد . باشند، در نظر گرفته شده استهای کیفی نرمال، گاما و پواسون که دارای وابستگی میحالت سوم ترکیبی از مشخصه

Tروش پیشنهادی با نمودارهای انفرادی شوهارت برای هر مشخصه کیفی و نمودار 
 .مقایسه شده است Uهتلینگ بر مبنای آماره  2

روش تحلیل تمایز با استفاده . شودجهت پایش فرآیندهای آماری به کار گرفته می 5های آماری چندمتغیره، نظیر روش تحلیل تمایزروش
ر کنترل از جمله کاربردهای این روش د. ها را داردبندی دادههای عادی و غیر عادی سعی در یافتن یک تابع تمایز بهینه جهت گروهاز داده

                                                           
2 Cascade property 
3 Cause Selecting Control Chart (CSC) 
4 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) 
5 Discriminant Analysis (DA) 
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های در گام اول، داده. باشدمی روش پیشنهادی ایشان شامل سه مرحله. اشاره کرد (2225)توان به تحقیق هی و شین فرآیند آماری می
ها به دو خوشه با استفاده از گام بعد، تخصیص داده. شوندبه دو خوشه نرمال و غیر نرمال تقسیم میk-means موجود با استفاده از روش 

با استفاده از تابع تمایز به تفکیک منابع ایجاد تغییر در  ( 221)زاده بازدار و کاظم. باشدتحلیل تمایز  و گام آخر تشخیص خطا میروش 
 . اندهای کیفی پرداختهمشخصه

از . ار گرفته استوصفی همبسته در مرحله دوم مورد توجه قر-های کیفی ترکیبی متغیرای با مشخصهدر این مقاله، یک فرآیند دو مرحله
های کیفی نرمال و غیر نرمال مرحله اول و دوم به ترتیب برای ایجاد ارتباط بین مشخصه 1مدل رگرسیون خطی و مدل خطی تعمیم یافته

سپس برای حذف اثر خاصیت آبشاری، . روش تبدیل توانی برای کاهش چولگی مشخصه کیفی وصفی اعمال شده است. استفاده شده است
برای پایش فرآیند از . ها ارائه شده استماندهمقادیر باقی ها محاسبه شده و آماره پیشنهادی روش تحلیل تمایز بر مبنایماندهقیمقادیر با

 .نمودار میانگین متحرک موزون نمایی بر مبنای آماره تحلیل تمایز  استفاده شده است
در بخش سوم، آماره پیشنهادی و روش . خش دوم تشریح شده استساختار مقاله به این صورت است که مساله و روابط مربوطه در ب

یک  5در بخش . در بخش چهارم، عملکرد روش پیشنهادی در قالب یک مثال عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پایش ارائه شده است
 .ارائه شده است 9و  2گیری و ضمایم و مراجع به ترتیب در بخش ، بخش نتیجه1مثال عددی ارائه شده، بخش 

 تعریف مساله -1
دارای توزیع نرمال با پارامترهای  (x)مشخصه کیفی مرحله اول . فرض شده است( 1)ای به هم وابسته به صورت شکل یک فرآیند دومرحله

ی توزیع دارا (y1)مشخصه کیفی متغیر. شامل دو مشخصه کیفی متغیر و وصفی است (y=(y1,y2))معلوم و بردار مشخصه کیفی مرحله دوم 
میانگین مشخصه کیفی نرمال با استفاده از مدل رگرسیون خطی و میانگین . باشددارای توزیع پواسون می (y2)نرمال و مشخصه کیفی وصفی

 . شوندمشخصه کیفی پواسون با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته به مشخصه کیفی مرحله اول مرتبط می

 
 
 

 وصفی –های کیفی خروجی متغیر ای با مشخصهنمای شماتیک فرآیند دومرحله(: 1)شكل 

 :آیدمیانگین مشخصه کیفی نرمال مرحله دوم به صورت یک تابع رگرسیونی از مشخصه کیفی مرحله اول، با استفاده از رابطه زیر به دست می
(1)     =αxT+ε. 

های پواسون، برای داده. کندهای کیفی برای ایجاد ارتباط استفاده میتعمیم یافته از توابع رابط مخصوص توزیع مشخصههای خطی مدل
در این تحقیق از تابع رابط لگاریتمی . سه نوع تابع رابط شامل تابع رابط لگاریتمی، تابع رابط ریشه دوم و تابع رابط معکوس ارائه شده است

 :شودتعریف می( 2)به صورت رابطه  استفاده شده است که
(2)  log    =x

Tβ. 

 :شودمحاسبه می(  )بنابراین، میانگین مشخصه کیفی پواسون از رابطه 
( )     =exp (x

Tβ), 

Xکه 
T
= (1,x)  های کیفی مرحله اول، های کیفی مرحله اول متشکل از بردار یکه و بردار مقادیر مشخصهمشخصهماتریسα  بردار ضرایب

 .بردار ضرایب رگرسیون مدل خطی تعمیم یافته است βرگرسیون خطی ساده و 
                                                           

6
Generalized linear models (GLM) 

 مرحله اول
x 

 مرحله دوم
y1 , y2 
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 روش کنترل پیشنهادی -9
های روش. دهندنمودارهای کنترل چند متغیره تحت تاثیر چولگی مشخصه کیفی وصفی در مرحله دوم عملکرد مناسبی نشان نمی

های کیفی وصفی در ادبیات موضوع ارائه شده است که در این تحقیق از روش تبدیل توانی استفاده شده مختلفی برای تغییر فرم مشخصه
های جدید تولید شده دارای شوند که دادهای تعیین میدر این روش، با استفاده از روش نصف کردن بردار توان متغیرهای اولیه به گونه. است

جا که هدف بررسی تغییرات در میانگین فرآیند بوده و در توزیع از آن. شودتوزیع نرمال نزدیک  چولگی تقریبی صفر بوده و توزیع آنان به
های تغییر فرم یافته بر شود، برای حذف اثر تغییر واریانس مشخصه کیفی، دادهها میپواسون تغییر در میانگین موجب تغییر در واریانس داده

 .تولید شود 1با واریانس ثابت  هاییانحراف معیارشان تقسیم شده تا داده
برای . های کیفی مرحله دوم حذف شودهای کیفی مرحله دوم، اثر مشخصه کیفی مرحله اول بایستی از مشخصهبه منظور پایش مشخصه

 :شوندها از رابطه زیر محاسبه میماندهحذف خاصیت آبشاری، مقادیر باقی
(1)  

i i ie y y   

 . باشدمی             و         امید ریاضی شرطیiyام، iبیانگر مشخصه کیفی  yi، (1)در رابطه 
ها کند که بیشترین تمایز بین دادههای عادی و غیر عادی، یک محور جدید را طوری تعیین میروش تحلیل تمایز، با استفاده از داده

ای به محور جدید به گونه. اندباشند که بر روی محور جدید تصویر شدههای اولیه میترکیب خطی دادههای جدید حاصل داده. حاصل شود
 :حداکثر شود( 5)آید که شاخص ارائه شده در رابطه دست می

(5)  γ          
ها است به بیانگر بهترین تمایز بین داده γماکزیمم مقدار . دهدها را نشان میها و درون خوشهبه ترتیب پراکندگی بین خوشه SSWو  SSBکه 

 :داریم SSWو  SSBبرای محاسبه . ها حاصل شده استها و بیشترین شباهت درون خوشهطوری که بیشترین تمایز بین خوشه
 

ni ،تعداد مشاهدات در هر خوشه.iy میانگین مشاهدات در هر خوشه و..yدر واقع روش تحلیل تمایز، با  .باشدمیانگین کل مشاهدات می
های دهبنابراین دا. ای است که بهترین تفکیک صورت پذیردبه دنبال یافتن یک زاویه بهینه برای محور جدید به گونه γماکزیمم کردن مقدار 

 :آیدبه دست می( 2)های اولیه از رابطه جدید حاصل از ترکیب خطی داده
(2)  ω               . 

دارای توزیع نرمال با پارامترهای  ω. های انحراف جایگزین شده استماندههای اولیه با مقادیر باقی، مقادیر داده2در رابطه   . اثبات پارامترهای توزیع در پیوست آورده شده است. باشدمی                                          
. دهندهای کوچک و متوسط نسبت به نمودارهای مرسوم شوهارت عملکرد بهتری از خود نشان میدر کشف شیفت EWMAنمودارهای 
 :شودمحاسبه می( 9)های تحلیل تمایز با استفاده از رابطه بر مبنای داده EWMAآماره نمودار 

(9)  
1)1(  iii ww  . 

میزان اهمیت . کندهای قبلی در محاسبات استفاده میاز داده EWMAنشان داده شده است، آماره نمودار ( 9)طور که در رابطه همان
بیانگر درجه اهمیت  مقادیر بزرگ .شودکند، تعیین میاختیار می 1و  2که مقداری بین  ،ها با توجه به ضریب هموارسازی،این داده

 :آیدبه دست می( 8)های تحلیل تمایز از رابطه بر مبنای داده EWMAدر نهایت، حدود کنترل نمودار . باشدهای قبلی میپایین داده
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L تحت کنترل بر مقدار دلخواه منطبق گردد 2شود که متوسط طول دنبالهتعیین میای ضریب حدود کنترل، به گونه. 
 

 ارزیابی عملكرد روش پیشنهادی -4
Tدر این بخش، عملکرد روش پیشنهادی در قالب یک مثال عددی مورد ارزیابی قرار گرفته و با عملکرد نمودار کنترل 

هتلینگ مقایسه  2
برابر (ARL0) شوند که متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترلای محاسبه میود کنترل به گونهبرای طراحی نمودار کنترل، حد. شده است
سازی بار اجرای شبیه 5222به عنوان معیار سنجش عملکرد با  (ARL1)متوسط طول دنباله در حالت خارج از کنترل . باشد 222با مقدار 

های ، و بردار مشخصه        ای با مشخصه کیفی نرمال در مرحله اول، در این مثال عددی یک فرآیند دو مرحله. محاسبه شده است
در مرحله دوم، میانگین مشخصه کیفی نرمال با استفاده از مدل . ، فرض شده استy=(y1,y2)کیفی همبسته نرمال و پواسون در مرحله دوم، 

همچنین، ارتباط میانگین . شودبه مشخصه کیفی مرحله اول مرتبط می          رگرسیون خطی ساده و بردار ضرایب رگرسیونی 
𝛃مشخصه کیفی پواسون با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته و بردار ضرایب  از . شودبا مشخصه کیفی مرحله اول برقرار می           

های پواسون، از روش به منظور تغییر فرم داده. شده است های همبسته در مرحله دوم استفادهبرای تولید بردار داده 9تابع گاوسین کاپوال
های ماندهسپس برای حذف اثر خاصیت آبشاری، مقادیر باقی. به دست آمده است r=0.7754تبدیل توانی استفاده شده که توان متناظر آن، 

 . شودمحاسبه می yهای کیفی بردار مشخصه
داده تحت  822، ابتدا  برای محاسبه . باشدتمایز تابعی از میزان زاویه بهینه محور تمایز میطور که قبال بیان شد، آماره تحلیل همان

های خارج از کنترل با اعمال شیفت به ترتیب در میانگین مشخصه کیفی نرمال، تایی داده 22 کنیم سپس سه گروه کنترل تولید می
تعیین   ، مقدار بهینه 5سپس با استفاده از رابطه . کنیمشخصه کیفی تولید میطور همزمان در میانگین هر دو ممشخصه کیفی پواسون و به

های کیفی مرحله دوم، مقدار بهینه زاویه میانگین مشخصه xواحد در ضرایب  1سازی و اعمال شیفتی به اندازه بار شبیه 5222با . شودمی
بار  122222با . مورد نیاز است و انحراف معیار  wمیانگین  برای محاسبه حدود کنترل. آیددست میبه          محور جدید، 

مورد  ARL0برای دستیابی به  2.0با فرض . شودحاصل می 2191/1و  -2225/2سازی، مقادیر پارامترهای فوق به ترتیب شبیه
 .شودتعیین می 2/  1انتظار، ضریب حدود کنترل 

Tبه منظور ارزیابی، عملکرد روش پیشنهادی با عملکرد نمودار کنترل 
برای . ها مقایسه شده استماندههتلینگ بر مبنای مقادیر باقی2

1         محاسبه آماره نمودار e
                              سازی بار شبیه 12222ها با مانده، ماتریس کواریانس مقادیر باقی    

 یدرجه آزاد 2و  225/2با  برابر 1نوع  یخطااحتمال و     عیبا استفاده از توز نمودار یحد کنترل باال نیهمچن. زده شده است نیتخم
 . دست آمده است به 5811/12( یفیک یهاتعداد مشخصه)

 یخط ونیرگرس بیاعمال شده در ضرا فتیش زانیم فت،یستون اندازه ش. است آمده (1) جدول در یسازهیشب بار 5222حاصل از  جینتا
 . دهدیرا نشان م افتهی میتعم یمدل خط بیساده و ضرا

Tشود روش پیشنهادی با نمودار کنترل مالحظه می( 1)همانگونه که در جدول 
 های همزمانهای افزایشی و شیفتهتلینگ در شیفت 2

 .باشدهای کوچک و متوسط مینتایج حاکی از عملکرد بهتر روش پیشنهادی به ویژه در شیفت. کاهشی و افزایشی مقایسه شده است
 
 

                                                           
7Average Run Length (ARL0) 
8
Gaussian copula 



        
 

www.ncies.ir 

6 

 هادومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -1931اسفند  7و  6
 گروه مهندسی صنایع 

 
 
 
 
 

Tسازی روش پیشنهادی و نمودار کنترل نتایج شبیه: (1)جدول 
 های مختلفهتلینگ تحت شیفت 2

EWMA (DA) T
بردار ضرایب  اندازه شیفت 2

 رگرسیون
Std-error ARL1 Std-error ARL1  

          

1 /2 29/122 11/5  1/191 (2،1/2)  

19/1 22/121 22/5 15/121 (2،2/2)  

29/1 11/9  91/1 22/151 (2، /2)  

18/2 29/12 21/  22/122 (2،5/2)  

12/2 21/1  22/1 12/ 1 (2،1)  

25/2  9/2  2/2 82/11 (2،5/1)  

22/2 22/5 15/2  1/5 (2،2)  

11/1 22/121 18/2 22/121 (1/2،2)  

18/2 22/51 58/1 2 /115 (2/2،2)  

  /2 28/29 81/2  1/19 ( /2،2)  

11/2 11/12  2/2 25/22 (5/2،2)  

2 /2  2/5 25/2 21/  (1،2)  

22/2 22/  22/2 91/1 (5/1،2)  

21/2 28/  21/2 11/1 (2،2)  

25/1 19/81 19/1 22/115 (25/2-،25/2)  

11/2 21/ 1 98/1 52/11 (5/2- ،5/2)  

11/2 19/11 15/2 22/11 (1- ،1)  

21/2 52/189  5/1  5/222 (2،1/2)  

𝛃          

11/2 89/125 12/2 2 /192 (2،2/2)  

22/2 25/118  1/2 21/119 (2، /2)  

21/1 15/8  51/1 9 /112 (2،5/2)  

 1/2  8/29  9/2 81/21 (2،1)  

11/2  1/12 21/2 89/1 (2،5/1)  

21/2 88/1 21/2 1 /1 (2،2)  

 1/2 11/122 51/2  9/191 (1/2،2)  

 1/1 22/122  1/1 81/85 (2/2،2)  

18/2 28/55 15/2  1/ 2 ( /2،2)  

22/2 98/18 29/2  1/1 (5/2،2)  

21/2 59/5 21/2 29/1 (1،2)  

22/2 51/  21/2  5/1 (5/1،2)  

21/2 91/2 21/2 21/1 (2،2)  

8 /1 19/1 8 11/1 81/111 (25/2- 25/2)  

1 /1 89/91 18/2 18/ 5 (5/2- ،5/2)  

19/2 1 / 8 11/2 22/9 (1- ،1)  



        
 

www.ncies.ir 

7 

 هادومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -1931اسفند  7و  6
 گروه مهندسی صنایع 

 
 
 
 
 

 مثال عددی -5
بدین منظور مثال بخش قبل را مجددا . روش پیشنهادی ارائه شده است توانایییک مثال عددی به منظور نشان دادن نیز در این بخش 

 (2)در شکل  EWMA(DA)نمودار کنترل پیشنهادی . کنیمایجاد می   واحد در پارامتر  1ام شیفتی به اندازه  22در نظر گرفته، از نمونه 
ام توسط نمودار کنترل پیشنهادی داده شده  21مونه همانگونه که در شکل مشاهده می شود هشدار خارج از کنترل در ن. رسم شده است

متغیر در فرآیندهای  -است که نشان دهنده توانایی نمودار کنترل پیشنهادی در کشف سریع تغییرات در میانگین مشخصه های کیفی وصفی
 .دو مرحله ای است

 
  

 ام 12از نمونه    با تغییر در پارامتر EWMA(DA) نمودار کنترل  (: 1)شكل 

 نتیجه گیری -6
باشند که کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده توسط چندین امروزه بیشتر فرآیندهای صنعتی و تجاری شامل چندین مرحله می

گیری باشند و یا به صورت وصفی مانند نرخ توانند به صورت کمی قابل اندازههای کیفی میمشخصه. شودمشخصه کیفی همبسته تعیین می
وصفی همبسته در مرحله دوم مورد  -های کیفی خروجی متغیرای با مشخصهدر این مقاله، یک فرآیند دومرحله. شوند وقوع نقص مطرح
سپس با استفاده از مفهوم تحلیل تمایز فرآیند . در ابتدا از روش تبدیل توانی برای تغییر فرم مشخصه وصفی استفاده شد. بررسی قرار گرفت

برای پایش آماره پیشنهادی از نمودارکنترل میانگین متحرک . ره با آماره تحلیل تمایز کاهش بعد داده شدچندمتغیره به فرآیند تک متغی
نتایج نشان داد که روش . تی مقایسه شد-عملکرد روش پیشنهادی در قالب یک مثال عددی با نمودار مربع. موزون نمایی استفاده شد

Tتر از نمودار های کوچک و متوسط بهپیشنهادی به ویژه در شیفت
 . کندهتلینگ عمل می 2
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