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ﮔردآورﻧده :ﺣﺳﯾن ﻏﻔﺎری
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﮐﺗﺎب دﮐﺗر ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻣﻧﯽ ﻣﻘدم

اﯾن ﺟزوه ﺧﻼﺻﮫ ای از ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت آﻣﺎری وﯾژه
داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور اﺳت .در اﯾن ﺟزوه ﻣﺳﺎﺋل و ﻓرﻣول ھﺎی
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن آورده ﻧﺷده ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋزﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺧواﻧدن اﯾن ﺟزوه
و ﻣﺳﺎﺋل ﮐﺗﺎب ﻧﻣره ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ از اﯾن درس ﮐﺳب ﮐﻧﻧد
اﻣﯾدوارم اﯾن ﺟزوه ﮐﻣﮏ ﮐوﭼﮑﯽ در ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺑزرگ ﺷﻣﺎ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋزﯾز ﺑﺎﺷد
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ﻓﺻل اول )ﻣﻔﮭوم ﮐﯾﻔﯾت(
ﮔﺎروﯾن ھﺷت ﺟﻧﺑﮫ ﻣﺗﻔﺎوت از ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺻول را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :طراﺣﯽ،

ﻋﻣﻠﮑرد ،وﯾژﮔﯽ ھﺎ ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ،ﺗطﺎﺑق ،دوام ،ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻌﻣﯾر ﭘذﯾری و ﻧﮕﮭداری ،زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺷﮭرت.
دﻣﯾﻧﮓ :ﻣﺷﺗری ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ﯾﮏ ﺧط ﺗوﻟﯾد اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﯾد ﺑر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺣﺎل و آﯾﻧده
ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺎﺷد
ﺗﺎﮔوﭼﯽ :ﺟﻧﺑﮫ ﻋﯾﻧﯽ ﮐﯾﻔﯾت را ﻣدﻧظر ﻗرار ﻣﯽ دھد )ﺿرر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﺣﺻول(

ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد اﺛر ﻣﯽ ﮔذارﻧد:
 . ١ﻋواﻣل ورودی :ﻋواﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑﯾﺎن ﻣﻘدار ﭘﺎﺳﺦ ﻣورد ﻧظر در ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﺗوﺳط
ﺑﮑﺎرﮔﯾرﻧده ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل ﺳرﻋت ﯾﮏ ﭘﻧﮑﮫ .اﯾن ﻋواﻣل ﺗوﺳط ﻣﮭﻧدس طراح ﻣورد ﻧظر ﻗرار ﻣﯽ

ﮔﯾرد.
 . ٢ﻋواﻣل ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل) : (Zﻋواﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺑرآوردن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﺗوﺳط
طراح ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻋواﻣل ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷود . ١ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧت ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺳطوح
آن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد)ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی طراﺣﯽ(  .٢ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧت ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺳطوح ان ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﯾﮑﻧد)ﻋواﻣل رواداری(
 . ٣ﻋواﻣل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل ﯾﺎ اﻏﺗﺷﺎش) :(Xﻋواﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای طرح
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود :اﻟف :ﻋواﻣل اﻏﺗﺷﺎش ﺑروﻧﯽ :ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺗﻐﯾﯾر ھﺎی
ﻣﺣﯾطﯽ )درﺟﮫ ﺣرارت رطوﺑت ﮔرد و ﻏﺑﺎر( ب :ﻋواﻣل اﻏﺗﺷﺎش دروﻧﯽ)اﺳﺗﮭﻼک( :ﻣﺎﻧﻧد زوال
ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣﺣﺻول ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻣﺣﺻول طﯽ ذﺧﯾره ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻓرﺳوده ﺷود .ج:ﻋواﻣل
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اﻏﺗﺷﺎش واﺣد ﺑﮫ واﺣد :ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣوﺟود ﺑﯾن ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر طﺑق ﯾﮏ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ و ﺗﺣت
ﺷراﯾط ﺳﺎﺧت ﯾﮑﺳﺎن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
از دﯾدﮔﺎه ﻓﻧﯽ دو ھدف ﻋﻣده در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری روش
ھﺎی ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود:
 . ١اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت ) (µو ﻣﻧطﺑق ﮐردن آن ﺑر روی ﻣﻘدار ھدف) (Ƭﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
اﻣﺎری اﯾن ﻋﻣل را از ﺑﯾن ﺑردن ارﯾﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻔر رﺳﺎﻧدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت
و ﻣﻘدار ھدف ﮔوﯾﻧد.
 . ٢ھرﭼﮫ ﻣﺗﻣرﮐزﺗر ﮐردن ﺗوزﯾﻊ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﯾﺎ ﮐﺎھش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﯾﺎ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ آن)(ϭ
روی ﻣﻘدار ھدف) (Ƭﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻣﺎری اﯾن ﻋﻣل را اﻓزاﯾش ﮐﺎراﯾﯽ ﮔوﯾﻧد.
ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد از دﯾدﮔﺎه ﻓﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﯾﻔﯾت را ﺑر ﺣﺳب ﻣﻔﺎھﯾم
ﻓﻧﯽ ﻣﮭﻧدﺳﯽ و اھداف ﻣﺷﺗری از ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺣﺻول اﻧدازﮔﯾری ﮐﻧد
**ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐردن ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎ :ﮐﺎھش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺣراف ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت از
ﻣﻘﺎدﯾر آرﻣﺎﻧﯽ

ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐردن ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎ دارای دو ﻣوﻟﻔﮫ ﻋﻣده زﯾر اﺳت:
 .١ﻣﺟذور اﻧﺣراف ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت ) (µاز ﻣﻘدار آرﻣﺎﻧﯽ ) (Ƭﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟذور ﻣﻘدار ارﯾﺑﯽ:
 .٢ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﺟذور اﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺧود) (µﯾﻌﻧﯽ وارﯾﻧﺎﻧس =
ﺗﺎﮔوﭼﯽ اﻋﺗﻘﺎد دارد ﺿرر در ﻣورد ﺗﻌرﯾف ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دو ﻣورد زﯾر ﻣﺣدود ﺷود:
اﻟف :ﺿرر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﻋﻣﻠﮑردی ﻣﺣﺻول
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ب :ﺿرر ﻧﺎﺷﯽ از ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺣﺻول
ﻧﮑﺗﮫ :ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ ﺑﮫ طور اﺧص ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت و ﺑرﻋﮑس.

از دﯾدﮔﺎه ھزﯾﻧﮫ ،ﭼرﺧﮫ ﻋﻣر ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ دو ﻗﺳﻣت ﻋﻣده ﺗﻘﺳﯾم ﺷود:
اﻟف :ﻗﺑل از ﻓروش ﺑﮫ ﻣﺷﺗری :ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی واﺣد ﺳﺎﺧت ﻣﺣﺻول )(UMC
ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮕردد
ب :ﺑﻌد از ﻓروش ﺑﮫ ﻣﺷﺗری :ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿرر ﮐﯾﻔﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود
ﺗﻌرﯾف ﮐﯾﻔﯾت :ﯾﮏ ﻋﻠم ﻣﯾﺎن رﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﮭﻧدﺳﯽ ،آﻣﺎر و اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﺷد.
ﺗﻌرﯾف ﮐﻠﯽ ﮐﯾﻔﯾت ﺗوﺳط اﻧﺟﻣن ﮐﯾﻔﯾت اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐﯾﻔﯾت در اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی اﯾزو ٩٠٠٠
ﻣﯾﺑﺎﺷد:
ﮐﻠﯾﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ از ﻣﺣﺻول)ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت( ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرآوردن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻻزم و ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده ای را دارا ﺑﺎﺷد.
ﻧﯾﺎزھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣﻌﻣوﻻ از طرﯾق ﻗرارداد ھﺎ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻻزم ﺗﺎﺑﻌﯽ از
ﺑﺎزار اﺳت.

ﻓﺻل دوم )ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﮐﯾﻔﯾت(
دﻣﯾﻧﮓ در ﻣدت ﺣﺿور ﺧود در ژاﭘن ،آﻣوزش ھﺎی ﺧود را در دو ﺑﻌد اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣدﯾرﯾت
در ﮐﯾﻔﯾت و روش ھﺎی اﻣﺎری ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ،ﺑﮫ ﻣدﯾران رده ﺑﺎﻻی ژاﭘﻧﯽ اراﺋﮫ داد.
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭﺗرﯾن روش اﻧﺟﺎم ﮐﺎرﯾﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ در ﻋرﺻﮫ رﻗﺎﺑت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .اوﻟﯾن ﻓﺎﯾده ﻋﻣﻠﯽ اﯾن ﻣﻔﮭوم اراﺋﮫ ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﺑﺎ
ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﺳت .از ﻓواﯾد دﯾﮕر ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ  :اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری ،ﮐﺎھش ﮐﻠﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﭼرﺧﮫ ﺗﺣﻘق ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ،اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت رﻗﺎﺑت ﻣﺣﺻول ،اﻓزاﯾش ﺳودآوری ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻓزاﯾش
رﻓﺎه و اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﮐﻧﺎن.

اﺻول ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻊ:
 . ١ﻣدﯾرﯾت ﻣﺗﻌﮭد و ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺳﺗﻣر از ﮐﯾﻔﯾت در ﺗﻣﺎم ﺳطوح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ . ٢ .ﻣﺷﺗری ﻣﺣوری در
درون و ﺑرون ﺳﺎزﻣﺎن . ٣ .ﺑﮭره ﮔﯾری ﮐﺎرا از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ٤ .ﺑﮭﺑود ﻣﺳﺗﻣر ﮐﯾﻔﯾت در ﮐﻠﯾﮫ
ﻓرآﯾﻧد ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن. ٥ .ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن.
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻔﮭوم ﺑﻧﯾﺎدی ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻊ ،ﺗﻐﯾﯾر در اﻧدﯾﺷﮫ ﻣدﯾران ﺑﮫ وﯾژه ﻣدﯾران ارﺷد ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳت.
وظﺎﯾف ﺷورای ﮐﯾﻔﯾت:
 .١ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت . ٢ .اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺷﺗری ﻓردی اﺳت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎ ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺑرآورده ﮐردن ﻧﯾﺎزھﺎی اوﺳت.
ﺧروﺟﯽ ھر ﻓرآﯾﻧد را ﻣﺷﺗری ﺑرون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺧروﺟﯽ ھر زﯾرﻓرآﯾﻧد را ﻣﺷﺗری درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد.
** ﮐﺎھش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ھر ﻣﺷﺧﺻﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺗﻣرﮐز ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗوزﯾﻊ ھر
ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺣول ﻣﻘدار آرﻣﺎﻧﯽ ان ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺻول ﻣﯽ ﺷود.
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ﻓﻧون آﻣﺎری و ﻏﯾر آﻣﺎری ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎ:
 .١ﻓﻧون ﺟدﯾد ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت  . ٢ﻓﻧون ﭘﺎﯾﮫ )ﻗدﯾﻣﯽ( ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت  . ٣ﻓﻧون ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت
ﻓﻧون ﺟدﯾد ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .١ﻧﻣودار رواﺑط  .٢ﻧﻣودار واﺑﺳﺗﮕﯽ .٣ﻧﻣودار ﻣﻧظم  .٤ﻧﻣودار ﻣﺎﺗرﯾﺳﯽ  .٥ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﺗرﯾﺳﯽ داده ھﺎ .٦
ﻧﻣودار ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓرآﯾﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری  .٧ﻧﻣودار ﭘﯾﮑﺎﻧﯽ
ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻣﯾزی ﻧو وآﮐﺎﺋو ﺑر دو ﻧﯾﺎز ﺑﻧﯾﺎدی اﺳﺗوار اﺳت .١ :اﯾﺟﺎد ارزش ھﺎی ﻓراﺗر از ﻧﯾﺎز ﻣﺷﺗری
 .٢ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺑﮫ ﺟﺎی اﺻﻼح
ھدف اﺻﻠﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻓرآﯾﻧد ھﺎ ،ﮐﺎھش ﺑﮭﯾﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ﮐل ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول ﺗﺎﮔوﭼﯽ ﺿررھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺣﺻول اﺳت.
روش ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻗﺑل از ﺳﺎﺧت و روش ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺣﯾن ﺳﺎﺧت:
ﻣراﺣل روش ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻗﺑل از ﺳﺎﺧت ﺑﺎﻋث ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺷدن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی واﺣد ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣﯽ
ﺷوﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روش ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺣﯾن ﺳﺎﺧت ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﺎﻋث ﺣﻔظ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣراﺣل ﻗﺑل ﻣﯾﺷود.
ﻧﮑﺗﮫ :روش ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺣﯾن ﺳﺎﺧت در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗوﻟﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت طراﺣﯽ و
واﺣد ﺳﺎﺧت ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
ﻣراﺣل روش ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﮐﯾﻔﯾت ﻗﺑل از ﺳﺎﺧت :
 .١طراﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  . ٢طراﺣﯽ ﭘﺎراﻣﺗری)طرح اﺳﺗوار(  .٣طراﺣﯽ رواداری
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در طراﺣﯽ ﭘﺎراﻣﺗری ﯾﺎ طرح اﺳﺗوار :ﺣدود رواداری ﭘﮭن ،ﻗطﻌﺎت و وﻣواد درﺟﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر ،ﺗﺟﮭﯾزات
ارزان ﺗر و ﺷراﯾط ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺎ داﻣﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
در طراﺣﯽ رواداری :ﺣدود روداری ﺑﮫ ﺻورت اﺧﺗﯾﺎری ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﻣواد و ﻗطﻌﺎت ﺑﺎ درﺟﮫ ﺑﺎﻻﺗر
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
روش ھﺎی ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺣﯾن ﺳﺎﺧت:
 .١روش ﺗﺷﺧﯾص و ﺗﺻﺣﯾﺢ)ﮐﺷف و اﺻﻼح(  .٢روش ﮐﻧﺗرل ﭘﯾﺷﺧوردی)ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ(  ٣روش
ﺟداﺳﺎزی

** ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری روش ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻗﺑل از ﺳﺎﺧت در ﻣرﺣﻠﮫ طراﺣﯽ ﻣﺣﺻول ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری
ﻧﺎﺷﯽ از اﺛرھﺎی ھر ﯾﮏ از ﺳﮫ ﻣﻧﺑﻊ اﻏﺗﺷﺎش و در ﻣرﺣﻠﮫ طراﺣﯽ ﻓرآﯾﻧد ﺳﺎﺧت ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش
ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﻧﺎﺷﯽ از اﺛرھﺎی اﻏﺗﺷﺎش واﺣد ﺑﮫ واﺣد در ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮑﺎرﮔﯾری
روش ھﺎی ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺣﯾن ﺳﺎﺧت ﻓﻘط ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾری واﺣد ﺑﮫ واﺣد درﻣﺣﺻول را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.
ﺑﮭﺗرﯾن روش ﺑﺎﻻ ﺑردن ﮐﯾﻔﯾت و ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ واﺣد ﺳﺎﺧت ﻣﺣﺻول در ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﺣﺎﮐم ﺑر ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری روﺷﮭﺎی طرح اﺳﺗوار در ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﮐﯾﻔﯾت اﺳت.
ﻓواﯾد روش ھﺎی طرح اﺳﺗوار)ﭘﺎراﻣﺗری( در ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﮐﯾﻔﯾت:
 .١ﺑﺎﻋث ﺑﮑﺎرﮔﯾری داﻣﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ای از ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط ﺳﺎﺧت ﻣﯽ ﺷود.٢ .ھزﯾﻧﮫ واﺣد ﺳﺎﺧت ﻣﺣﺻول
ﮐﺎھش ﻣﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﮐﻣﺗری ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷود .٣ .ھزﯾﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﺣﺻول ﮐﺎھش ﻣﯾﺎﺑد و ﻣﺣﺻول
رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷود .٤ .ﻣوﺟب ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣواد و ﻗطﻌﺎت ارزاﻧﺗری ﻣﯽ ﺷود.
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ﻓﺻل ﺳوم)ﻓﻧون ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت(
ﻧﮑﺗﮫ :ﺣدود  ٩٥درﺻد ﻣﺳﺎﺋل ﮐﯾﻔﯾت در ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد از طرﯾق ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻓﻧون ﭘﺎﯾﮫ
ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﻧون ﮐﻣﯽ اﺳت ﺣل ﺷود.
ﻓﻧون ﭘﺎﯾﮫ)ﻓﻧون ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﻗدﯾﻣﯽ( ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .١ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﺛﺑت داده  .٢ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی داده ھﺎ  .٣ﺗﺣﻠﯾل ﭘﺎرﺗو  . ٤ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول  .٥ﺑﺎﻓت
ﻧﮕﺎر .٦ﻧﻣودار ﭘراﮐﻧش  .٧ﻧﻣودار ھﺎی ﮐﻧﺗرل

اﻧواع ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﺛﺑت داده ﮐﮫ در ﺻﻧﻌت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد:

اﻟف :ﺑرﮔﮫ ﺛﺑت داده ھﺎی ﺗوزﯾﻊ ﻓرآﯾﻧد :ﺑرای ﺟﻣﻊ اوری اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯽ ﻣﺣﺻول از
اﯾن ﺑرﮔﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ب:ﺑرﮔﮫ ﺛﺑت داده اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب :اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺷﺎﻣل ﻓﮭرﺳﺗﯽ از اﻧواع ﻧﻘص و ﻓراواﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت
پ :ﺑرﮔﮫ ﺛﺑت داده ھﺎی ﻣﮑﺎن ﻧﻘص :اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑﮫ ﻧﻣودار ﺗﻣرﮐز ﻧﻘص ﻣﻌروف اﺳت و از اﺑزار ﻣﮭم
ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾری ﻧﻘص ھﺎ در ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﻓرآﯾﻧد اﺳت.
ت :ﺑرﮔﮫ ﺛﺑت داده ھﺎی ﻋﻠت ﻧﻘص :اﯾن ﻧوع ﺑرﮔﮫ ﺛﺑت داده وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ھدف ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠت
ﻧﻘص ﺑﺎﺷد .از ﻧظر ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﻧوع ﺑرﮔﮫ ھﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣودار ﻋﻠت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﯾن ﺑرﮔﮫ
اﻏﻠب ﺑرای ﻣوارد ﺳﺎده ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓت ﻣﯽ ﺷود.
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ث :ﺑرﮔﮫ ﺛﺑت داده ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ :اﯾن ﻧوع ﺑرﮔﮫ ﺛﺑت داده ھﺎ ﺑرای داﺷﺗن ﺳﺎﺑﻘﮫ ای از ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده
و ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﯾﻔﯾت ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻول و ھﻣﭼﻧﯾن
از اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻣوردی در ﮐل ﻓرآﯾﻧد ﺗوﻟﯾد از ﻗﻠم ﻧﯾﺎﻓﺗﺎده اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و اﻏﻠب ﮐﺎرﺑرد اﺻﻠﯽ آن
درﻋﻣﻠﯾﺎت طوﻻﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﯾﭼﯾده ﺗوﻟﯾد اﺳت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر )ھﯾﺳﺗوﮔرام( :ﯾﮏ ﻓن ﻧﻣوداری اﺳت .ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺳﺗطﯾﻠﯽ داده ھﺎی ﮔروه ﺑﻧدی ﺷده اﺳت و
ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗوزﯾﻊ ﺗﺟرﺑﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﭘراﮐﻧدﮔﯽ داده ھﺎی ﻣﺷﺎھده ﺷده ،ﺑدون
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻋددی ﭘﯾﭼﯾده ای ﮐﺷف ﺷود و ﺑﮫ دو ﺻورت ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر ﻓراواﻧﯽ و ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر
اﺣﺗﻣﺎل)ﻧﺳﺑﯽ( رﺳم ﻣﯽ ﺷود.

اﻧواع اﻟﮕوھﺎی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر:
اف( اﻟﮕوی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر زﻧدﮔدﯾس :طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗوزﯾﻊ داده ھﺎ اﻟﮕوی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑرآوردی از ﺗوزﯾﻊ ﻧرﻣﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ اﺳت .اﯾن اﻟﮕوﺣول ﻣﺣور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗوزﯾﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎرن
اﺳت.
ب( اﻟﮕوی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر دوﻧﻣﺎﯾﯽ :اﯾن اﻟﮕو داده ھﺎی ﻣورد ﺑررﺳﯽ دو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺧﺗﻠف را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و
دارای دو ﻗﻠﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت.
پ( اﻟﮕوی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر ﯾﮑﻧواﺧت :ﺑﮫ اﻟﮕوی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر ﻣﺳطﺢ ﻧﯾز ﻣﻌروف اﺳت و ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﯾزان
ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای از ﻓرآﯾﻧد اﺳت و ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺷﺎﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎراﯾﯽ ﻓرآﯾﻧد ﻣﯽ ﺷود.
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ت( اﻟﮕوی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر ﺷﺎﻧﮫ ای :اﯾن اﻟﮕو زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی داده ھﺎ در ﺟدول ﺗوزﯾﻊ
ﻓراواﻧﯽ ﺻﺣﯾﺢ اﻧﺟﺎم ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ داده ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧطﺎی زﯾﺎد اﻧدازه ﮔﯾری و ﯾﺎ ﮔرد
ﮐرده ی آﻧﮭﺎ اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.
ث( اﻟﮕوی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر ﭼوﻟﮫ :ﺑﮫ اﻟﮕوی ﺑﺎﻓت ﻧﮕﺎر ﺻﺧره ای ﻧﯾز ﻣﻌروف اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ داده ھﺎی ﻓرﯾن از ﮐل داده ھﺎ ﺣذف ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑﮫ ﻋﻠت اراﺋﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻓرآﯾﻧد در داﺧل
ﺣدود رواداری داده ھﺎ ﭘﯾراﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﺣﻠﯾل ﭘﺎرﺗو
ﻧﻣودار ﭘﺎرﺗو ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﻧﻣودار ﻋﻠل :ﻧﻣودار ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑر دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و اھﻣﯾت ﻧﺳﺑﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻣﺎﻧﻧد
دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻋﯾب ھﺎی ﻣﺣﺻول ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻣودارھﺎی ﻋﻠل ﺑر دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و اھﻣﯾن ﻧﺳﺑﯽ
ﻋﻠل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده ﺗوﺟﮫ دارﻧد.
** اﻏﻠب ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﭘﺎرﺗوی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﺻﻧﻌت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎھش ﻋﯾﺑﮭﺎﺳت.

ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻧﻣودار ﭘﺎرﺗو .١ :ﺑﮭﺑود ﮐﺎراﯾﯽ در اداره  . ٢ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﻣﯾرات و ﻧﮕﮭداری.
 .٣ﺑﮭﺑود اﯾﻣﻧﯽ  .٤ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ دو ﺻورت وﺿﻌﯾت و اﻧدازه ﮔﯾری ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر

ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ھر ﺷراﯾط ﺑﻧﯾﺎدی و ﯾﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﯾﺎ اﺛر ﻣﻧﺟر ﺷود ﻋﻠت
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻠت ھﺎ و ﻣﻌﻠول ھﺎ اﻏﻠب از طرﯾق ﻧﻣوداری ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾﺷﯾﮑﺎوا
اﺑداع ﺷده و ﺑﮫ ﻧﻣودار ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﯾﺎ ﻧﻣودار اﺳﺗﺧوان ﻣﺎھﯽ ﻣﻌروف اﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.
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ھدف از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻧﻣودار ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدن راﺑطﮫ ﺑﯾن ﯾﮏ ﻣﻌﻠول و ﻋﻠت ھﺎی ﻣﻣﮏ
آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻋﻠت ھﺎ را دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐرد.
ﻓواﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻓن ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول در ﻓرآﯾﻧد ﭘﯾﺷﮕﯾری ﯾﺎ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل:
اﻟف :اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧوع ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﻧظم ﺑرای ﺷروع و اداﻣﮫ ﻣﻧﺳﺟم ﺑﺣث ھﺎ
ب :ﺑﺎﻋث ﮐﺷف ،ﻣﺷﺎھده و درک ﻋﻠت ھﺎی ﯾﮏ ﻣﻌﻠول از طرﯾق ﺗﻔﮑر و اﻧدﯾﺷﯾدن ﻣﯽ ﺷود
چ :ﺑﺎﻋث ﺗﺷوﯾق ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت در اﻣور ﻣﯽ ﺷود و ارﺗﺑﺎط ﺑﮭﺗری در ﮐﺎر ﮔروھﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد
**اوﻟﯾن ﻗدم در ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﺗوﺳط ﮔروه ﮐﺎری اﺳت .اﯾن ﻋﻣل
از طرﯾق ﻧﻣودار ﭘﺎرﺗو ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
** ﻻزﻣﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻣﺎم ﻋﻠل ﻓرﻋﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻓن ﺗﺣرﯾﮏ ذھﻧﯽ)ﻣﺷﮑل ﮔﺷﺎﯾﯽ ﮔروھﯽ( اﺳت.
وﯾژﮔﯽ ﻓن ﺗﺣرﯾﮏ ذھﻧﯽ .١ :ﻣﺷﺎرﮐت اﻋﺿﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻧوﺑت اﺳت و ھر ﻋﺿو در ھر ﻧوﺑت ﻓﻘط ﯾﮏ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧد .٢ .در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻌداد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﯾﻔﯾت آﻧﮭﺎ ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﺷود)ﮐﻣﯾت ﺑﮫ ﺟﺎی
ﮐﯾﻔﯾت(  .٣در ﺟﻠﺳﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ذھﻧﯽ اﻧﺗﻘﺎد از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.٤ﻗﺎﺑل روﺋﯾت ﺑودن ﻧﻣودار ﯾﮏ ﻋﺎﻣل
ﻣﮭم ﻣﺷﺗرک اﺳت
** ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ھم ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻌﻠول ﻣﺛﺑت ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻣﻠﮑرد آرﻣﺎﻧﯽ و ھم ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻌﻠول
ﻣﻧﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﺎﻣطﻠوب ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
اﻧواع ﻧﻣودار ھﺎی ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول
اﻟف( ﻧﻣودار ﺑرﺷﻣﺎری ﻋﻠت :اﯾن ﻧﻣودارھﺎی ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﮐﮫ ﺗﺣﻠﯾل ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻣﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ﺗر از ﺗﻔﮑر
آزاد را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھر ﻣﻌﻠول ﻣﮭﻣﯽ ﻣﯽ ﭘردازد.

Hossein GHafari
ب( ﻧﻣودار ﺗﺣﻠﯾل ﭘراﮐﻧدﮔﯽ :اﯾن ﻧﻣودارھﺎ ﺑر ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾری در ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﻓرآﯾﻧد ﻣﺗﻣرﮐز ھﺳﺗﻧد .روش
رﺳم اﯾن ﻧﻣودار ﭘرﺳش ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ و ﻣﻧظم اﺳت.
ج( ﻧﻣودار ﺗﺣﻠﯾل ﻓرآﯾﻧد :اﯾن ﻧﻣودار ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻋﻠل ﺑﻠﻘوه ﯾﮏ ﻣﻌﻠول از طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل ھر ﯾﮏ از
ﻣراﺣل ﻓرآﯾﻧد ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻧﻣودار ﭘراﮐﻧش :ﻓﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎھده داده ھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﭼﻧد ﺑﻌدی ﻓرآھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
*** ﺳﺎده ﺗرﯾن راه ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن راﺑطﮫ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﺑﯾن دو ﻣﺗﻐﯾﯾر رﺳم ﻧﻣودار ﭘراﮐﻧش اﺳت .در
ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻌد از ﻧﻣودار ﻋﻠت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ از ﻧﻣودار ﭘراﮐﻧش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﺗذﮐر :ﺷﮑل ھﺎی ﺻﻔﺣﮫ  ٧٤ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﺧواﻧده ﺷود
ﻧﻣودار ھﺎی ﮐﻧﺗرل
ﻧﻣودار ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻓﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘﺎﯾداری ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾداری وﺿﻌﯾت ﻓرآﯾﻧد را در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد .ﭘﺎﯾداری ﻓراﯾﻧد )ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل( ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻧظﺎم ﺗوﻟﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد روش ،ﻣواد ورودی ،دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ  ،ﻣﮭﺎرت ﻣﺗﺻدﯾﺎن و ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗرﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻣﮑن ﺻورت ﮔﯾرد.
در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾری ﻣﺷﺎھده ﺷده ﺑﮫ ﻋواﻣل ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽ ﺷود.
** در ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﭘﺎﯾدار ﯾﺎ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ﺗﻐﯾﯾرات ﻧظﺎم ﺗوﻟﯾد ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﮐﮫ اﯾن ﻣﮭم در ﺣوزه ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣدﯾرﯾت اﺳت.
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ﻧﺎﭘﺎﯾداری ﻓراﯾﻧد)ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل( ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻠت وﯾژه و ﯾﺎ ﻣزاﺣﻣت ﺧﺎص در
ﻓراﯾﻧد وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻧﺗﻘﺎل ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺗوزﯾﻊ ﻓرآﯾﻧد و ﯾﺎ ھردوی اﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود .در
اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾری ﻣﺷﺎھده ﺷده ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻏﯾر ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﮑﺗﮫ :ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﻧﻔرادی ﮐم اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑﻠﮫ ﻋﻠل ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ از ﻧظر اﺛرﺑﺧﺷﯽ و ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ھﺳﺗﻧد ﻋﻠل
ﻏﯾرﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل ﯾﮏ اﺑزار آﻣﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾری طﺑﯾﻌﯽ و ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی
ﺗوزﯾﻊ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﺗﻣﯾز ﻗﺎﯾل ﻣﯽ ﺷود .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾری ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻠل ﻏﯾر
ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ و ﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺳﺗﻠزم اﺟرای اﻗداﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﺗوﺳط اﻓرادی ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺗﺻدﯾﺎن)ﮐﺎرﮐﻧﺎن( ﻓن داﻧﺎن)ﺗﮑﻧﺳﯾن ھﺎ( ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺗﻌﻣﯾرات و ﻧﮕﮭداری و ﻣدﯾران ﺧط ﻣﻘدم اﺳت وﻟﯽ
ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾری طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻠل ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ دﺧﺎﻟت ﻣدﯾرﯾت را ﺑرای ﺣﺻول ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت اﯾﺟﺎب ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ :ﺣدود ٨٠ﺗﺎ  ٨٥درﺻد ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺣﺎﺻل ﻣدﯾرﯾت و ﻧظﺎم و ﺣدود  ١٥ﺗﺎ ٢٠
درﺻد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت در ﻓراﯾﻧد اﺳت.
ﻧﻣودار ھﺎی ) SPCﮐﻧﺗرل اﻣﺎری ﻓراﯾﻧد( از دوﺟﻧﺑﮫ ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳﺗﻧد:
 .١ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗوﻟﯾد در ﻓراﯾﻧد ﺑر طﺑق ﻣﺷﺧﺻﺎت طراﺣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﯾﺎ ﻧﮫ را
ﻧدارﻧد.
 .٢ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠل ﻏﯾر ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﺣذف آﻧﮭﺎ را ﻧدارﻧد
** ھدف از ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل ﻓراﯾﻧد) (SPCﻣﺧﺎطب ﻗرار دادن ﭘﺎﯾداری ﻓراﯾﻧد اﺳت.
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ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﺣﺎﺻل ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل آﻣﺎری ﻓراﯾﻧد) (SPCﺟدول ﺻﻔﺣﮫ
٨٨
ﺣﺎﻟت اول :ھﺷدار ﺻﺣﯾﺢ
وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﻓراﯾﻧد :ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل )ﭘﺎﯾدار(
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﻧﻣودارھﺎی  : SPCﺗﺣت ﮐﻧﺗرل )ﭘﺎﯾدار(
ﺣﺎﻟت دوم :ھﺷدار ﻏﻠط )ﺧطﺎی ﻧوع (١
وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﻓراﯾﻧد :ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل )ﭘﺎﯾدار(
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﻧﻣودارھﺎی  : SPCﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل ) ﻧﺎﭘﺎﯾدار(
ﺣﺎﻟت ﺳوم :ھﺷدار ﺻﺣﯾﺢ
وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﻓراﯾﻧد :ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل )ﻧﺎﭘﺎﯾدار(
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﻧﻣودارھﺎی  : SPCﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل ) ﻧﺎﭘﺎﯾدار(
ﺣﺎﻟت ﭼﮭﺎرم :ھﺷدار ﻏﻠط )ﺧطﺎی ﻧوع (٢
وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﻓراﯾﻧد :ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل )ﻧﺎﭘﺎﯾدار(
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﻧﻣودارھﺎی  : SPCﺗﺣت ﮐﻧﺗرل )ﭘﺎﯾدار(
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم
ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ )ﻣﺗﻐﯾﯾر(
ﺳﮫ ھدف ﮐﻠﯽ ﻧﻣودار ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ:
 .١ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﻣوﺟود در ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت)ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن(ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
 .٢ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﻣوﺟود در ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
.٣ﺛﺑﺎت ﺗوﻟﯾد را در طول زﻣﺎن ﯾﺎ ﺗرﺗﯾب ﺗوﻟﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﻓواﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ:
 .١ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت  .٢ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓراﯾﻧد . ٣اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﺣﺻول
 .٤اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﺻﺣﯾﺢ در ﺣﯾن ﺗوﻟﯾد  .٥اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﺻﺣﯾﺢ ﺑرای اﻗﻼم ﺗوﻟﯾدی

اﻧواع ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ:
اﻟف( ﻓراﯾﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧراج زﯾرﮔروه ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎ اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻋﺿو اﻣﮑﺎن
دارد:
ﻧﻣودار ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ) - (Xﻧﻣودار داﻣﻧﮫ) – (Rﻧﻣودار اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎر)(S
ﻣزاﯾﺎ :اراﺋﮫ ﯾﮏ دﯾد ﺧوب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری آﻣﺎری در ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد
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ﻣﻌﺎﯾب :ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﭘﯾﭼﯾده ،ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻧد ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم

ب( ﻓراﯾﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧراج زﯾرﮔروه ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎ اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻋﺿو اﻣﮑﺎن
ﻧدارد:
ﻧﻣودار ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن  - Xﻧﻣودار داﻣﻧﮫ ﻣﺗﺣرک )(Rm
ﻣزاﯾﺎ :ﭘﺎﺳﺦ ﺳرﯾﻊ ،رﺳم و ﺗوﺿﯾﺢ راﺣت ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺣدود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ
ﻣﻌﺎﯾب :ﺣﺳﺎس ﺑودن ﻧﻣودار  Xﺑﮫ اﻧﺣراف از ﻧرﻣﺎل ﺑودن ﺗوزﯾﻊ
ﻧﻣودار ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﺗﺣرک ﻣوزون ﻧﻣﺎﯾﯽ) – (EWMAﻧﻣودار اﻧﺣراف ﻣﺗﺣرک ﻣوزون ﻧﻣﺎﯾﯽ)(EWMD
ﻣزاﯾﺎ :ﮐﺎرا در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی ﺟزﺋﯽ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺗوزﯾﻊ ﻓراﯾﻧد
ﻣﻌﺎﯾب :ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﭘﯾﭼﯾده ،ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻧد ،راﺑطﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺣدود ﮐﻧﺗرل و ﺣدود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ
ﻧﻣودار ﺟﻣﻊ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ) – (CUSUMﻧﻣودار داﻣﻧﮫ ﻣﺗﺣرک)(Rm
ﻣزاﯾﺎ :ﭘﺎﺳﺦ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ،ﮐﺎرا درﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی ﺟزﺋﯽ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی
ﺗوزﯾﻊ ﻓراﯾﻧد
ﻣﻌﺎﯾب :ﺗﻧظﯾم ﭘﯾﭼﯾده ﻧﻣودار ،ﺳﺧت ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ،ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﺷﺧص ﮐردن اﻧﺗﻘﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل از رﺳم ﻧﻣودار
زﯾرﮔروه ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ
زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﻗﻼم ﻣﺣﺻول ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﻣورد ﺑررﺳﯽ در داﺧل
اﻧﮭﺎ ﺣداﻗل و ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری آن ﺑﯾن زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎ ﺣداﮐﺛر ﺑﺎﺷد .ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾری ﻣوﺟود در داﺧل زﯾرﮔروه
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ھﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠل ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﺳت ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺣدود ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﻣوﺟود در ﺑﯾن زﯾرﮔروه ھﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾداری ﻓراﯾﻧد در طول زﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
روش اﻧﺗﺧﺎب ھﻣزﻣﺎن :در اﯾن روش اﻗﻼم ھر زﯾرﮔروه در ﯾﮏ زﻣﺎن ﯾﺎ در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھم ﺑﮫ
طور ﭘﯾﺎﭘﯽ از ﺗوﻟﯾد ﯾﺎ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎی ھﻣﮕن ﻣﺷﺧص اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد اﻧدازه زﯾرﮔروه ھﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوع ﻗﺿﺎوت ﻋﻣﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧد
راھﻧﻣﺎی ﻣﻔﯾدی در اﯾن ﺑﺎره ﺑﺎﺷد:
 .١ھرﭼﮫ اﻧدازه زﯾرﮔروه ھﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ﺣدود ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﺧط ﻣرﮐزی ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود  .٢ھرﭼﮫ اﻧدازه
زﯾرﮔروه ھﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت در ھر زﯾرﮔروه اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .٣وﻗﺗﯽ
آزﻣون ھﺎ ﻣﺎھﯾت ﻣﺧرب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺣﺻول ﻣورد آزﻣون ﮔران ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ اﻧدازه زﯾرﮔروه  ٢ﯾﺎ ٣
ﺗﺎﯾﯽ)  (٢ ≤ n ≤٣ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت  .٤ﺑر اﺳﺎس ﻗﺿﯾﮫ ﺣد ﻣرﮐزی در اﻣﺎر ،ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ھﺎی
زﯾرﮔروه ھﺎی ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑزرگ،از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻏﯾر ﻧرﻣﺎل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧرﻣﺎل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧدازه ی زﯾرﮔرو
ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای ﻧﻣودار  Xو  Rﻣﻌﻣوﻻ ﺑﯾن  ٤ﺗﺎ  ٦ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود)  .٥ (٤ ≤ n ≤٦وﻗﺗﯽ اﻧدازه
زﯾرﮔروه ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑرﺧﯽ ﻣﻼﺣﺿﺎت از  ٩ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ) ( n ≥١٠ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﭘراﮐﻧدﮔﯽ
ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ از ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎر)ﻧﻣودار (Sﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻣودار  Rاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود ﺗﺎ دﻗت ﺑراورد از ﯾﮏ ﺳطﺢ ﻣﻌﻘول ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر ﻧﯾﺎﯾد.
ﻧﮑﺗﮫ :ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد ﺗﻌداد زﯾرﮔروه ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل،ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن زﯾرﮔروه
در ﻣﻘﺎﺑل ارزش اطﻼﻋﺎت ﺑدﺳت آﻣده آن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﻧﮑﺗﮫ :اﮔر ﻓراﯾﻧدی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﺳﺎﻋت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣوﻣﻧﮫ ﮔﯾری ﺑﺎﯾد در ھر  ١٠دﻗﯾﻘﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود وﻟﯽ
اﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم در ھر دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎﻋت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣوﻣﻧﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ ﺗرﯾب ھر  ٢٠ﯾﺎ  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
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** راﯾﺟﺗرﯾن اﻧدازه ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرای ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ٥،٤ﯾﺎ  ٦اﺳت) n ≤٦
≤ (٤
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﺧوب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﻘطﮫ ای ﺧﺎرج از ﺣدود
ﮐﻧﺗرل ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،ھﯾﭻ روﻧد طوﻻﻧﯽ در دو طرف ﺧط ﻣرﮐزی ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﯾد و ﯾﺎ ھﯾﭻ اﻟﮕوﯾﯽ
ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ از ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﺷﮑل ﻧﮕﯾرد.

ﻓراﯾﻧد ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل
وﻗﺗﯽ ﻋﻠل ﻏﯾرﺗﺻﺎدﻓﯽ در ﻓراﯾﻧد آﻧﻘدر ﺣذف ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط در داﺧل ﺣدود ﮐﻧﺗرل ﻗرار ﮔﯾرﻧد اﻧﮕﺎه
ﻓراﯾﻧد ﻣزﺑور ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
وﻗﺗﯽ ﻓراﯾﻧدی ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل اﺳت ﯾﮏ اﻟﮕوی طﺑﯾﻌﯽ از ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری در ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .اﯾن
اﻟﮕوی طﺑﯾﻌﯽ از ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری دارای ﺳﮫ وﯾژﮔﯽ ﮐﻠﯽ اﺳت:
اﻟف .ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ٣٤درﺻد ﻧﻘﺎط رﺳم ﺷده در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎر از ھر طرف ﺧط ﻣرﮐزی ﻗرار دارد
ب :ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١٣/٥درﺻد ﻧﻘﺎط رﺳم ﺷده در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﺗﺎ دو اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎر از ھر طرف ﺧط ﻣرﮐزی
ﻗرار دارد
ج :ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ٢/٥درﺻد ﻧﻘﺎط رﺳم ﺷده در ﻓﺎﺻﻠﮫ دو ﺗﺎ ﺳﮫ اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎر از ھر طرف ﺧط ﻣرﮐزی ﻗرار
دارد
** اﻧﺗﺧﺎب ﺣدود  ٣Ϭﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دو ﻧوع ﺧطﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد رخ ﺑدھد ﺗﺻﻣﯾم اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .ﺧطﺎی
ﻧوع اول زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ﻋﻠت ﻏﯾرﺗﺻﺎدﻓﯽ از ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﺑﺎﺷﯾم .ﯾﻌﻧﯽ
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وﻗﺗﯽ واﻗﻌﺎ ﻋﻠل ﺗﺻﺎدﻓﯽ در ﻓراﯾﻧد ﺣﺿور دارد ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ھﺷدارھﺎی ﻧﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺿور
ﻋﻠل ﻏﯾرﺗﺻﺎدﻓﯽ را ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ آن را ﺑﺎ آﻟﻔﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد .ﺧطﺎی ﻧوع دوم زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ﻋﻠت ﻏﯾرﺗﺻﺎدﻓﯽ از ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﻧﺑﺎﺷﯾم ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﻋﻠل ﻏﯾرﺗﺻﺎدﻓﯽ در
ﻓراﯾﻧد ﺣﺿور دارد ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ھﺷدارھﺎی ﻻزم را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺿور آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻧدھد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﺑﺗﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ :وﻗﺗﯽ ﻓراﯾﻧدی ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ﻋﻠل ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﺣﺿور دارد.
وﻗﺗﯽ ﻓراﯾﻧدی ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺑﺎﺷد ﻣﺣﺎﺳن ﻋﻣﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده)ﺗﺎﻣﯾﯾن ﮐﻧﻧده و
ﻣﺷﺗری( اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از .١ :واﺣدھﺎی ﻣﺣﺻول ﯾﮑﻧواﺧت ﺗر ﺧواھد ﺑود ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ
ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﮐﻣﺗری وﺟود ﺧواھد داﺷت  .٢ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽ رﺳد  .٣ﻗﺎﺑﻠﯾت ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻓراﯾﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﮫ  ٦Ϭﻣﯾرﺳد  .٤ﻣﯾﺗوان درﺻد ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ھر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد را ﺑﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﮐرد  .٥ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺑودن ﻓراﯾﻧد اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری داده ھﺎی ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده را ﺗوﺳط
ﻣﺷﺗری ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد  .٦ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﮫ طور رﺿﺎﯾﺗﺑﺧﺷﯽ از دﯾدﮔﺎه ﮐﯾﻔﯾت ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓراﯾﻧد ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل
وﻗﺗﯽ ﻧﻘطﮫ ای)زﯾرﮔروھﯽ( ﺧﺎرج از ﺣدود ﮐﻧﺗرل ﻗرار ﮔﯾرد ﻓراﯾﻧد ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻠت ﻏﯾرﺗﺻﺎدﻓﯽ از ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﺣﺿور دارد.
اﻧواع اﻟﮕوھﺎی وﺿﻌﯾت ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﺑرای ﻧﻣودار  Xو : R
 .١ﺗﻐﯾﯾرات ﺟﮭﺷﯽ در ﺳطﺢ :اﯾن اﻟﮕو ﺑﮫ ﯾﮏ اﻟﮕوی ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﺑرای ﻧﻣودار X
)ﻧﻣودار (Rﯾﺎ ھر دو ﻧﻣودار ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای ﻧﻣودار  Xﺗﻐﯾﯾرات ﺟﮭﺷﯽ در ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻓراﯾﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
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اﻟف :ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻌﻣدی ﯾﺎ ﻏﯾرﻋﻣدی در ﺗﻧظﯾم ﻓراﯾﻧد ب :ﮐﺎرﮔر ﺟدﯾد ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ پ :ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣﺗﻔﺎوت
ت :ﺧراﺑﯽ ﺟزﺋﯽ ﻗطﻌﮫ ای از دﺳﺗﮕﺎه
ﻋﻠل ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻓراﯾﻧد در ﻧﻣودار :R
اﻟف :ﮐﺎرﮔر ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ

ب :اﻓزاﯾش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻋت

پ :ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﺑﯾﺷﺗر در ﻣواد ورودی

 .٢روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﺎھﺷﯽ در ﺳطﺢ :روﻧد در ﺳطﺢ ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣﻌﻣول ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳت.
ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻠل اﯾن ﻧوع روﻧدھﺎی اﻓزاﯾﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﺎھش در ﯾﮏ ﻧﻣودار  Xﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اﻟف :ﻓرﺳﺎﯾش اﺑزار و ﺣدﯾده ھﺎ ب :زوال ﺗدرﯾﺟﯽ اﺑزار و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ پ:ﺗﻐﯾﯾرات ﺗدرﯾﺟﯽ در دﻣﺎ و
رطوﺑت
ت :ﺗﻐﯾﯾرات ﻏﻠط در ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ث :اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷدن ﺗراﺷﮫ ھﺎ در ﯾﮏ روش ﻧﺻب ﺧودﮐﺎر
روﻧدھﺎی اﻓزاﯾﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﺎھﺷﯽ ﮐﮫ در ﻧﻣودار  Rرخ ﻣﯽ دھد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اﻟف :ﺑﮭﺑودی ﻣﮭﺎرت ﮐﺎری) روﻧد ﮐﺎھﺷﯽ( ب :ﮐﺎھش در ﻣﮭﺎرت ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺑﯽ
ﺣوﺻﻠﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد)روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ( پ :ﯾﮏ ﺑﮭﺑود ﺗدرﯾﺟﯽ در ﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ ﻣواد
ﺗدرﯾﺟﯽ
 .٣ﭼرﺧﮫ ھﺎی ﺗﮑراری :وﻗﺗﯽ ﻧﻘﺎط رﺳم ﺷده ﺑر روی ﯾﮏ ﻧﻣودار  Xو  Rﯾﮏ ﺳری ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن
را ﺑﮫ ﺻورت ﻣوج ﯾﺎ دوره ای ﻧﺷﺎن دھد ،آن را ﯾﮏ ﭼرﺧﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻠل ﭼرﺧﮫ ھﺎی ﺗﮑراری در ﻧﻣودار  Xﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
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اﻟف :اﺛر ھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﻣواد ورودی

ب :اﺛرھﺎی ﺗﮑراری دﻣﺎ و رطوﺑت پ :ھر اﺗﻔﺎق روزاﻧﮫ ﯾﺎ

ھﻔﺗﮕﯽ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ

ت :ﮔردش دوره ای ﮐﺎرﮐﻧﺎن

ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻠل ﭼرﺧﮫ ھﺎی ﺗﮑراری در ﻧﻣودار  Rﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اﻟف :ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺗﺟدﯾد ﻗوا ﻧﻣودن ﮐﺎرﮔر ب :ﻧوﺑت ھﺎی روﻏن ﮐﺎری
 .٤دوﺟﻣﻠﮫ ای )ﯾﺎ اﺧﺗﻼطﯽ( :وﻗﺗﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻧﻘﺎط ﻧزدﯾﮏ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺣدود ﮐﻧﺗرل ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد ﯾﮏ وﺿﻌﯾت دوﺟﻣﻠﮫ ای ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
وﺿﻌﯾت دو ﺟﻣﻠﮫ ای ﺑرای ﻧﻣودار Xﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
اﻟف :ﺗﻔﺎوت ھﺎی زﯾﺎد در ﮐﯾﻔﯾت ﻣواد

ب :دو دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر روی ﯾﮏ ﻧﻣودار پ :ﺗﻔﺎوت ھﺎی

زﯾﺎد در آزﻣون روش ھﺎ ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ
ﻋﻠل ﯾﮏ اﻟﮕوی دوﺟﻣﻠﮫ در ﯾﮏ ﻧﻣودار  Rﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
اﻟف :ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﯾﮏ ﻧﻣودار ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران ﻣﺧﺗﻠف ب :ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣواد از ﺗﺎﻣﯾﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺧﺗﻠف
 .٥اﺷﺗﺑﺎھﺎت :اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑرای ﺑﺧش ﮐﯾﻔﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺟﺎﻟت آور ﺑﺎﺷد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻠل اﻟﮕوی ﺧﺎرج ﮐﻧﺗرل ﮐﮫ از اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾﮕﯾرد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اﻟف :ﺗﻧظﯾم ﻧﺑودن وﺳﺎﯾل اﻧدازه ﮔﯾری ب :ﺧطﺎ در ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت پ :ﺧطﺎ در ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری وﺳﯾﻠﮫ آزﻣون
ت :ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری از ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻧﮑﺗﮫ:وﻗﺗﯽ اﻟﮕوھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﻧﻣودار Rاﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﻋﻣﻠﮑرد
ﺧوب اﺳت
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ﺣدود ﮐﻧﺗرل و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ
ﺣدود ﮐﻧﺗرل ﻧﻣودار  Xﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ھﺎی زﯾرﮔروه ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣدود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﮐﮫ ﺣدود رواداری ﻧﯾز ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری
ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺟﺎز ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت را ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﻧﻔرد اﺳت ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻗﺎﺑﻠﯾت ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓراﯾﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ رواداری
وﻗﺗﯽ ﺑﺧش طراﺣﯽ ﻣﺣﺻول ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ را ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت )ﮐﺎراﯾﯽ( ﻓراﯾﻧد ﮐﮫ ﺑراﺑر ﺑﺎ ٦Ϭ
اﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﻣﮑن زﯾر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ رواداری ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﻓﻧﯽ)( USL-LSLاﺳت رخ ﻣﯽ دھد:
اﻟف :وﻗﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻓراﯾﻧد ﮐﻣﺗر از ﻓﺎﺻﻠﮫ رواداری ﺑﺎﺷد)  :( USL-LSL >٦Ϭﻣطﻠوب ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻣﮑن
اﺳت ،ھﯾﭻ اﻗﻼم ﻣﻌﯾوﺑﯽ ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود.
ب :وﻗﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻓراﯾﻧد ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ رواداری ﺑﺎﺷد )  :( USL-LSL =٦Ϭاﯾن ﺣﺎﻟت ﯾﮏ اﻟﮕوی طﺑﯾﻌﯽ
از ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ھﯾﭻ ﻣﺣﺻول ﻣﻌﯾوﺑﯽ ﺑﮫ ﺟز
ﺗﻌداد ﻣﻌدود ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻓراﯾﻧد از ﮐﻧﺗرل ﺧﺎرج ﺷود ﻣﺣﺻول
ﻣﻌﯾوب ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود.
ج :وﻗﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻓراﯾﻧد ﺑزرﮔﺗر از ﻓﺎﺻﻠﮫ رواداری ﺑﺎﺷد )  :( USL-LSL <٦Ϭاﯾن وظﻌﯾت ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ
اﺳت ،ﺣﺗﯽ در وﺿﻌﯾت ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﺻول ﻣﻌﯾوب ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻓراﯾﻧد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧت
ﻣﺣﺻول را در ﺣدود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﻧدارد.
راه ﺣل ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣﺎﻟت ج :

Hossein GHafari
 .١ﮐﺎھش ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻓراﯾﻧد .٢ﻋرﯾض ﺗر ﮐردن ﻓﺎﺻﻠﮫ رواداری  .٣رھﺎ ﮐردن ﻓراﯾﻧد و ﺣدود ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﻓﻧﯽ .٤اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﻌﯾوب در ﯾﮏ دم ﺗوزﯾﻊ ﻓراواﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرد
ﺷﺎﺧص ﻗﺎﺑﻠﯾت ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ) ( Cp
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در ﻓرﻣول ﺑﺎﻻ  Cpﺷﺎﺧص ﻗﺎﺑﻠﯾت ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ USL-LSL ،ﻓﺎﺻﻠﮫ رواداری و ٦Ϭ٠ﻗﺎﺑﻠﯾت ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓراﯾﻧد
اﺳت
وﻗﺗﯽ ﺷﺎﺧص ﻗﺎﺑﻠﯾت ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر از  ١ﺑﺎﺷد)(Cp>١وﺿﻌﯾت ﻣورد اول ﮐﮫ ﻣطﻠوب اﺳت وﺟود دارد،
اﮔر اﯾن ﻧﺳﺑت ﮐﻣﺗر از  ١ﺑﺎﺷد) (Cp<١ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﻣورد ﺳوم ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺎﻣطﻠوب اﺳت ،اﮔر اﯾن
ﻧﺳﺑت ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١ﺑﺎﺷد) (Cp=١وﺿﻌﯾت ﻣورد دوم را ﺧواھﯾم داﺷت.

ﻧﺳﺑت ﻗﺎﺑﻠﯾت)(Cr
٦Ϭ٠
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اﺳﺗﺎﻧدارد ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﻧﺳﺑت ﻗﺎﺑﻠﯾت  ٠/٧٥اﺳت و اﺳﺗﺎﻧدارد رواداری  ٨Ϭﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ،ﺷﺎﺧص
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎراﯾﯽ ﻓراﯾﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
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Hossein GHafari
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﺳﮫ ﻓرﻣول ﺑﺎﻻ:
 .١ﻣﻘدار  Cpﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺗﻣرﮐز ﺗوزﯾﻊ ﻓراﯾﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 .٢وﻗﺗﯽ ﺗوزﯾﻊ ﻓراﯾﻧد ﺑر روی ﻣﻘدار ھدف)اﺳﻣﯽ(ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺎﺷد  Cpﺑراﺑر Cpkﻣﯽ ﺷود.
 .٣ﻣﻘدار  Cpkھﻣواره ﮐوﭼﮑﺗر ﯾﺎ ﻣﺳﺎوی ﻣﻘدار  Cpاﺳت.
 .٤وﻗﺗﯽ ﻣﻘدار  Cpkﺑراﺑر ﺑﺎ  ١اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓراﯾﻧد ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﺗطﺎﺑق
دارد.
 .٥وﻗﺗﯽ ﻣﻘدار  Cpkﮐﻣﺗر از  ١اﺳت ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﺗطﺎﺑق ﻧدارد.
 .٦وﻗﺗﯽ ﻣﻘدار  Cpﮐﻣﺗر از  ١ﺑﺎﺷد ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻول را ﺑر طﺑق
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﻧدارد.
 .٧وﻗﺗﯽ ﻣﻘدار  Cpkﺑراﺑر ﺻﻔر اﺳت ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻓراﯾﻧد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺣدود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﺑراﺑر اﺳت.
 .٨وﻗﺗﯽ ﻣﻘدار  Cpkﻣﻧﻔﯽ اﺳت ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻓراﯾﻧد ﺧﺎرج از ﺣدود
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﻗرار دارد.
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم :وﻗﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻓراﯾﻧد ﻣﺣرز ﺑﺎﺷد و ﻧﺗوان از طرﯾق روﺷﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ آن را ﮐﻧﺗرل ﮐرد
آﻧﮕﺎه از ﻧﻣودار ﺟﻣﻊ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ) (CUSUMاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود

ﻓﺻل ﭘﻧﺟم

Hossein GHafari

ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای )وﺻﻔﯽ(
اﺻطﻼح ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ آن دﺳﺗﮫ از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﺗطﺎﺑق ﯾﺎ ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻧطﺑق ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت در دو وﺿﻌﯾت اﯾﺟﺎد
ﻣﯽ ﺷوﻧد:
 .١وﺿﻌﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن اﻧدازﮔﯾری اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﭼﺷﻣﯽ(
 .٢وﺿﻌﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن اﻧدازه ﮔﯾری وﺟود دارد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﻼﺣﺿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ
در وﻗت و ھزﯾﻧﮫ و اﻓزاﯾش ﺳرﻋت اﻧﺟﺎم ﮐﺎر اﻧدازه ﮔﯾری ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
** ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷدن ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐﯾﻔﯾت از ﺳطﺢ ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣورد اﻧﺗظﺎر
ﻧﮑﺗﮫ :ﯾﮏ واﺣد ﻧﺎﻣﻧطﺑق ﺣداﻗل دارای ﯾﮏ ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﯾﺎ ﻧﻘﺻﯽ )ﯾﺎ ﻋﯾﺑﯽ( اﺳت.
** ﻣﺷﮑل ﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی رﺳﺗﮫ ای)وﺻﻔﯽ( ﺗﻌﯾﯾن دﻗﯾق ﺗﻌرﯾف ﯾﮏ
ﻧﻘص ﺑﺧﺻوص اﺳت.
وﯾژﮔﯽ ﻧﻣودرھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای )وﺻﻔﯽ(:
 .١اﻏﻠب ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺗوزﯾﻊ ھﺎی دوﺟﻣﻠﮫ ای و ﭘواﺳون اﺳﺗوار اﺳت  .٢ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد طوری طراﺣﯽ ﺷوﻧد
ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﻣوﺟود در واﺣدھﺎی ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻻزم ﺑﺎﺷد.

اﻧواع ﻧﻣودار ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای )وﺻﻔﯽ(
 .١ﻧﻣودارھﺎی  Pو NPﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺗوزﯾﻊ دوﺟﻣﻠﮫ ای اﺳت
 .٢ﻧﻣودارھﺎی  Cو  Uﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺗوزﯾﻊ ﭘواﺳون اﺳت

Hossein GHafari
ﻧﻣودارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد :ﻧﻣودار  Pو ﻧﻣودار NP
 .١ﻧﻣودار ) Pﻧﺳﺑت اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب(
ﺧﺻوﺻﯾﺎت :ﻧﺳﺑت اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺑر اﻟﮕوی دو ﺟﻣﻠﮫ ای اﺳﺗوار اﺳت.
ﻣزاﯾﺎ :ﯾﮏ ﺗﮏ ﻧﻣودار  Pﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﻣﺗﻌددی را ﻧﻣﺎﯾش دھد.
ﻣﻌﺎﯾب :در ﻓراﯾﻧد ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺳﺑت اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ،اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻻزم ﺑرای ﻧﻣودارھﺎی  PوNP
ﻧﺳﺑﺗﺎ زﯾﺎد اﺳت.

 .٢ﻧﻣودار) NPﺗﻌداد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب(
ﺧﺻوﺻﯾﺎت :ﺗﻌداد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب را در ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد و ﺑر اﻟﮕوی دوﺟﻣﻠﮫ ای اﺳﺗوار اﺳت.
ﻣزاﯾﺎ :ﯾﮏ ﻧﻣودار  NPﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﻣﺗﻌددی را ﻧﻣﺎﯾش دھد.
ﻣﻌﺎﯾب :از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ اھﻣﯾت دارد ،ﺗﻔﺳﯾر اﯾن ﻧﻣودار ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻧﻣودار  Pﻣﺷﮑل ﺗر اﺳت.

ﻧﻣودارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻘص ھﺎ را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھﻧد :ﻧﻣودار  Cو ﻧﻣودار U
 .١ﻧﻣودار  ) Cﺗﻌداد ﻧﻘص در واﺣد ﺑﺎزرﺳﯽ (
ﺧﺻوﺻﯾﺎت :ﺗﻌداد ﻧﻘص ھﺎ را در واﺣد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھﻧد و ﺑر اﻟﮕوی ﭘواﺳون اﺳﺗوار اﺳت.
ﻣزاﯾﺎ :ﯾﮏ ﺗﮏ ﻧﻣودار  Cﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧدﯾن ﻧوع ﻧﻘص ﮐﯾﻔﯽ را در ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻧﻣﺎﯾش دھد.

Hossein GHafari
ﻣﻌﺎﯾب:در ﻓراﯾﻧدھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل رخ دادن ﻧﻘص ﭘﺎﯾﯾن ،اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻻزم ﺑرای ﻧﻣودارھﺎی  Cو  Uﻧﺳﺑﺗﺎ
زﯾﺎد اﺳت
 .٢ﻧﻣودار ) Uﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻌداد ﻧﻘص در واﺣد ﺑﺎزرﺳﯽ (
ﺧﺻوﺻﯾﺎت :ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻌداد ﻧﻘص ھﺎ را در واﺣد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد و ﺑر اﻟﮕوی ﭘواﺳون اﺳﺗوار
اﺳت.
ﻣزاﯾﺎ :ﯾﮏ ﺗﮏ ﻧﻣودار  Uﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧدﯾن ﻧوع ﻧﻘص ﮐﯾﻔﯽ را در ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻧﻣﺎﯾش دھد و ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧدازه آﻧﮭﺎ از ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﺎن دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻣودار Cﺑﺳﯾﺎر اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾرﺗر
اﺳت.
ﻣﻌﺎﯾب :از اﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻣودارھﺎی  Cو  Uﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻧﻘص ھﺎ در واﺣد ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﻔﺳﯾر آﻧﮭﺎ ﮔﺎھﯽ
ﻣﺷﮑل اﺳت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب ) Pو( NP
اھداف ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب:
 .١ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺗوﺳط ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت  .٢ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺻول  .٣ﻣطﻠﻊ ﮐردن ﻣدﯾرﯾت از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر در
ﺳطﺢ ﻓراﯾﻧد  .٤ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺗﺻدﯾﺎن و ﻣدﯾران  .٥ﺗﻌﯾﯾن ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﯾﺎ ﻋدم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری
ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ  .٦ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﺣﺻول

ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل ﻧﺳﺑت اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب )(P

Hossein GHafari
ﻣراﺣل ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودار  Pﺑﺎ اﻧدازه زﯾرﮔروه ﺛﺎﺑت .١ :اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ .٢ﺗﻌﯾﯾن زﯾرﮔروه
ﻣﻧطﻘﯽ  .٣ﺟﻣﻊ اوری داده ھﺎ  .٤ﺗﻌﯾﯾن ﺧط ﻣرﮐزی و ﺣدود ﮐﻧﺗرل آزﻣﺎﯾﺷﯽ  .٥ﺗﻌﯾﯾن ﺧط ﻣرﮐزی و
ﺣدود ﮐﻧﺗرل اﺻﻼح ﺷده  .٦دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف
روش ھﺎی اراﺋﮫ ﻧﻣودار .١ :Pدرﺻد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب  .٢ﻧﺳﺑت اﻗﻼم ﺳﺎﻟم  .٣درﺻد اﻗﻼم ﺳﺎﻟم

ﻣراﺣل ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودار  Pﺑﺎ اﻧدازه زﯾرﮔروه ﻣﺗﻐﯾﯾر .١ :ﺟﻣﻊ اوری داده ھﺎ  .٢ﺗﻌﯾﯾن ﺧط ﻣرﮐزی و ﺣدود
ﮐﻧﺗرل آزﻣﺎﯾﺷﯽ  .٣ﺗﻌﯾﯾن ﺧط ﻣرﮐزی و ﺣدود ﮐﻧﺗرل اﺻﻼح ﺷده
ﻧﮑﺗﮫ :در ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﺻد در ﺻد و ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر در ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود
اﻧدازه زﯾرﮔروه ھﺎی ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻣﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﺑود.
ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل ﺗﻌداد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب)(NP
ﻧﻣودار  NPﺑﮫ ﻋﻠت درک ﺑﮭﺗر ﮐﺎرﮐﻧﺎن از آن و ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ
در داده ھﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ روی ﻧﻣودار ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﺷود از ﺟذاﺑﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .در ﻧﻣودار  NPاﮔﮫ
اﻧدازه زﯾرﮔروه ھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ﺣدود ﮐﻧﺗرل ھﻣراه ﺑﺎ ﺧط ﻣرﮐزی ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣوداری ﺑﮫ
دﺳت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾﮏ ﻣﺣدودﯾت ﻧﻣودار  ،NPﺿرورت ﺛﺎﺑت ﺑودن اﻧدازه
زﯾرﮔروه ھﺎی ﻣورد ﺑرﺳﯽ اﺳت.
** در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾدی،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯾزان ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻓراﯾﻧد ﺑر ﻋﮭده ﻣدﯾرﯾت اﺳت.

ﻧﻣودار ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻧﻘص ھﺎ)  Cو ( U
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ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌداد ﻧﻘص ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺗوﺳط ﺗﻌداد ﻧﻘص ھﺎ در واﺣد ﺑﺎزرﺳﯽ از اﻟﮕوی اﺣﺗﻣﺎل ﭘواﺳون
ﭘﯾروی ﮐﻧد ﺑﺎﯾد دو ﺷرط زﯾر ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد:
 .١ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻌداد ﻧﻘص ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﺗر از ﺗﻌداد ﮐل ﻧﻘص ھﺎی ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد.
 .٢ﺗﻌداد ﻧﻘص ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺗوﺳط آﻧﮭﺎ در واﺣد ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷد.

ﻣواردی ﮐﮫ در آن دو ﺷرط ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﻟﮑوی اﺣﺗﻣﺎل ﭘواﺳون ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻧﻘص ھﺎ ﺻﺎدق اﺳت:
 .١ﻧﻘص ھﺎی ﻣوﺟود در ﯾﮏ ﺗوپ ﮐﺎﻏذ  .٢ﻏﻠط ھﺎی ﺗﺎﯾﭘﯽ ﯾﺎ ﭼﺎﭘﯽ در ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ ﮐﺎﻏذ  .٣ﺗﻌداد ﻧﻘﺎط
رﻧﮓ زدﮔﯽ در ورق ھﺎی ﻓوﻻدی  .٤ﺗﻌداد داﻧﮫ ھﺎی ﺑرآﻣده ﯾﺎ ﺣﺑﺎﺑﮭﺎی ﻣوﺟود ﺑر روی ﺷﯾﺷﮫ  .٥ﻧﻘص
ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﺳب در ھر  ١٠ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ از ﭼوب ھﺎی ﻣوج دار  .٦ﺣﻔره ھﺎی ﻣوﺟود در ﯾﮏ ﺑﻠم
ﻓﺎﯾﺑرﮔﻼﺳﯽ  .٧ﺧطﺎھﺎی ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎ
اھداف ﻣﮭم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻧﻘص ھﺎ:
 .١ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺗوﺳط ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت  .٢آﮔﺎھﯽ ﻣدﯾرﯾت از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری در ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت  .٣ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت
ﻣﺣﺻول
 .٤ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺗﺻدﯾﺎن و ﻣدﯾران  .٥ﺗﻌﯾﯾن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﯾﺎ ﻋدم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل
ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ  .٦ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﺣﺻول
ﻧﮑﺗﮫ :ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻧﻘص ھﺎ در اﻏﻠب ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﻣﮑﺎن
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت.

ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودار ﮐﻧﺗرل ﺗﻌداد ﻧﻘص ھﺎ در واﺣد ﺑﺎزرﺳﯽ ) ﻧﻣودار ( C
ﻣراﺣل ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودار : C
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 .١اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ  .٢ﺗﻌﯾﯾن زﯾرﮔروه ﻣﻧطﻘﯽ  .٣ﺟﻣﻊ اوری داده ھﺎ  .٤ﺗﻌﯾﯾن ﺧط ﻣرﮐزی
و ﺣدود ﮐﻧﺗرل آزﻣﺎﯾﺷﯽ  .٥ﺗﻌﯾﯾن ﺧط ﻣرﮐزی و ﺣدود ﮐﻧﺗرل اﺻﻼح ﺷده  .٦دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف

دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻧﻣودار  Uو  .١ : Cﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﯾﺎس ﮐﮫ در ﻧﻣودار  Uﭘﯾوﺳﺗﮫ ،و در ﻧﻣودار  Cرﺳﺗﮫ ای اﺳت .٢
ﺗﻔﺎوت در اﻧدازه زﯾرﮔروه ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻣودار  Cﺑراﺑر ﯾﮏ اﺳت

ﺟدول راھﻧﻣﺎ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺎﺳب ﻧﻣودارھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای
ﻧﻣودار NP
اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ :ﺛﺎﺑت
ﻧﻣودار وﺻﻔﯽ :اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب
ﻧﻣودار P
اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ :ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ﻣﺗﻐﯾﯾر
ﻧﻣودار وﺻﻔﯽ :اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب
ﻧﻣودار (n=١ ) C
اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ :ﺛﺎﺑت
ﻧﻣودار وﺻﻔﯽ :ﻧﻘص ھﺎ
ﻧﻣودار U
اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ :ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ﻣﺗﻐﯾﯾر
ﻧﻣودار وﺻﻔﯽ :ﻧﻘص ھﺎ
طرح اﺳﺗﺎﻧدارد  MIL_STD_١٠٥Dﻧﻘص ھﺎ و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ ان اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب را ﺑر اﺳﺎس اھﻣﯾت ﺑﮫ ﺳﮫ
ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮑﻧد:

Hossein GHafari
 .١ﻧﻘﺻﮭﺎی ﺑﺣراﻧﯽ :ﻧﻘص ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﮫ ﻋدم ﺗطﺎﺑﻘﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﻗﺿﺎوت و ﺗﺟرﺑﮫ وﺟود آن در
ﻣﺣﺻول ﺑرای اﻓراد ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﻋدم ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺣﺻول ﺷود.
 .٢ﻧﻘص ھﺎی اﺻﻠﯽ :ﻧﻘص اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻋدم ﺗطﺎﺑﻘﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﺧراﺑﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﺣﺻول
ﺷود و ﯾﺎ ﻣﻔﯾد ﺑودن ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺣﺻول را ﺑرای اﻧﺟﺎم ھدف ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﮐﺎھش دھد.
 .٣ﻧﻘص ﻓرﻋﯽ :ﻧﻘص ﻓرﻋﯽ ﺑﮫ ﻋدم ﺗطﺎﺑﻘﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻔﯾد ﺑودن ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺣﺻول در اﻧﺟﺎم
ھدف ﻣورد اﻧﺗظﺎر را ﮐﺎھش ﻧﻣﯽ دھد .اﯾن ﻧوع ﻧﻘص ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ظﺎھر ﻣﺣﺻول اﺳت.
ﻧﮑﺗﮫ :ﻣﻌﻣوﻻ  ٩اﻣﺗﯾﺎز ﺑرای ﻧﻘص ﺑﺣراﻧﯽ ٣ ،اﻣﺗﯾﺎز ﺑرای ﻧﻘص اﺻﻠﯽ و  ١اﻣﺗﯾﺎز ﺑرای ﻧﻘص ﻓرﻋﯽ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﺑﺧش از ﺻﻧﺎﯾﻊ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای
ﻣﮭﻣﺗرﯾن روش ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘذﯾرش:
 .١روش ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻددرﺻد :اﯾن ﻧوع روش ﮐﻧﺗرل ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن وﺿﻌﯾت )ﻗﺑول ﯾﺎ رد( اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎی
ﺗوﻟﯾدی از ﻟﺣﺎظ ﻧظری ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن روش ﺑرای ﺣذف ﻣﺣﺻوﻻت ﻧﺎﻗص و ﯾﺎ ﻣﻌﯾوب ﺑﺎﺷد در ﻋﻣل
دﻗت ﮐﺎﻣل ﻣورد اﻧﺗظﺎر را ﻧدارد.
ﻣﻌﺎﯾب اﯾن روش .١ :ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﮐﺳﺎﻟت ﻣﺟری  .٢ﭘرھزﯾﻧﮫ و وﻗت ﮔﯾر ﺑودن  .٣ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺳﺎﺧت
ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
ﻧﮑﺗﮫ :ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ارﺗﺑﺎط ﺣﯾﺎﺗﯽ دارد ،ﭼﮫ از ﻧظر
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﭼﮫ از ﻧظر ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ،ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻد در ﺻد اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
 .٢روش ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای :در اﯾن روش ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن وﺿﻌﯾت اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﺑﺎﻋث
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ و وﻗت ﻣﯽ ﺷود.
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روش ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﻌﻣوﻻ در ﻣوارد زﯾر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد:
اﻟف :وﻗﺗﯽ آزﻣون ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺎھﯾت ﻣﺧرب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﻣﺎﻧﻧد آزﻣون ﻓﯾزﮐﯽ طول ﻋﻣر ﯾﺎ آزﻣون ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﺣﺻول ﻣﯽ ﺷود( ب :وﻗﺗﯽ ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ و وﻗت ﻣورد ﻧظر ﺑﺎﺷد .پ:
وﻗﺗﯽ اﻗﻼم ﻣﺷﺎﺑﮫ زﯾﺎدی ﺑﺎﯾد ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷود )ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﭻ ھﺎ ﺳﺎﭼﻣﮫ ھﺎ ﻓﻧرھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻏﯾره( ت :وﻗﺗﯽ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎﯾد روی ﺗوپ ھﺎ ،ﮐﻼف ھﺎ ﯾﺎ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .ث :وﻗﺗﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﻟﯾد ﮐﻧده ،ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣودارھﺎی  P،R،Xﯾﺎ  Cدر دﺳﺗرش ﻧﺑﺎﺷد .ج :وﻗﺗﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺧودﮐﺎر در دﺳﺗرس ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

اﻧواع روش ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای
اﻟف :طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای )وﺻﻔﯽ(  :اﯾن روش ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﯾن
روش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود،ﻣواد ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﻧﻣوﻧﮫ ،ﭘس از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮫ دو ﮔروه ﺳﺎﻟم و
ﻣﻌﯾوب ) ﺑدون ﻧﻘص ﯾﺎ دارای ﻧﻘص( ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود و ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﭘذﯾرش ﯾﺎ ﻋدم ﭘذﯾرش ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ،ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌداد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب ﻣﺷﺎھده ﺷده در ﻧﻣوﻧﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن روش در
ﺻﻧﻌت ﮐﺎرﺑرد ﺑﯾﺷﺗری دارد.
اﯾن روش ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺗوﻟﯾد در دو ﺣﺎﻟت زﯾر ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود:
 .١ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑرای ﺗوﻟﯾد اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ای :در اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ
ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎر ﻣﻌﻣول ﻓراﯾﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮫ ﺻورت ﮔروھﯽ از اﻗﻼم ﮐﮫ ﺗﺣت
ﺷراﯾط ﺳﺎﺧت ﯾﮑﺳﺎن ﺗوﻟﯾد ﺷده اﻧد ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن ﻧوع ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ،از
ھر اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ اراﺋﮫ ﺷده ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﺻﺎدﻓﯽ
اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﺑﺎزرﺳﯽ آن ،در ﻣورد ﭘذﯾرش و ﯾﺎ رد اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ،ﻗﺿﺎوت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ
آﯾد .طرح ھﺎی اﯾن روش را ﻗﺎﻟﺑﺎ در ﻣورد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣﺻول ﺑﯾن دو ﻣﮑﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد.
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 .٢ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﭘﯾوﺳﺗﮫ :در اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎر ﻣﻌﻣول ﻓراﯾﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺣﺻول ﺑﮫ طور ﻣداوم و ﺑدون ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط
ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود.
ب :طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ )ﻣﺗﻐﯾﯾر( :در اﯾن روش اﻧدازه ﮔﯾری ،از
ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﭘذﯾرش و
رد اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ )ﺟﺎﻣﻌﮫ( ﻣورد ﺑررﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی آﻣﺎری ﻣﺎﻧﻧد
اﻣﺎره ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد.
در طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ،اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ در طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای ﮐﻣﺗر اﺳت و اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮔذارد .وﻟﯽ روش اﺟراﯾﯽ طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای
ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ،ﻣﺷﮑﻠﺗر و ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﺗر از روش اﺟراﯾﯽ طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای اﺳت.

ﻓﺻل ﺷﺷم
طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت رﺳﺗﮫ ای )وﺻﻔﯽ( ﺑرای ﺗوﻟﯾدات اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ای

 .١طرح ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ای
 .٢طرح ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری دو ﻣرﺣﻠﮫ ای
 .٣طرح ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای
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ﻧوع طرح ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﻏﯾر از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آن ﻋواﻣل
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .١ﺳﺎدﮔﯽ طرح :ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ طرح ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺳﺎدﮔﯽ ان اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ارﺗﺑﺎط
طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺑﮭﺗرﯾن و طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺿﻌﯾف ﺗرﯾن
طرح ھﺎ ھﺳﺗﻧد.
 .٢ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اداری طرح :طرح ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﮐﻣﺗرﯾن و طرح دو ﻣرﺣﻠﮫ ای و ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای
ﺑﯾﺷﺗرﯾن
 .٣اطﻼﻋﺎت ﮐﯾﻔﯽ طرح :اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ طرح ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ای اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ
ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری دو ﻣرﺣﻠﮫ ای ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای اراﺋﮫ
ﻣﯽ ﺷود.
 .٤اﻗﻼم ﺑﺎزرﺳﯽ :ﺗﻌداد اﻗﻼم ﺑﺎزرﺳﯽ در طرح ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﮐﻣﺗر از طرح
ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری دو ﻣرﺣﻠﮫ ای ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای اﺳت.
 .٥اﺛر ھﺎی رواﻧﯽ طرح :در ﯾﮏ طرح ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺷﺎﻧس دوﻣﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش ﯾﮏ
اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ وﺟود ﻧدارد ،وﻟﯽ در طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری دو ﻣرﺣﻠﮫ ای و ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای اﯾن ﺷﺎﻧس دوم ﯾﺎ
ﺑﯾﺷﺗر وﺟود دارد.
ﺗﻌرﯾف ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای :ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن وﺿﻌﯾت ﭘذﯾرش ﯾﺎ رد اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ
ﻣورد ﺑررﺳﯽ را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده از ان اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑر ﻋﮭده دارد.
** در ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای اﺣﺗﻣﺎل رد ﯾﺎ ﭘذﯾرش اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑد وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن و ﯾﺎ ﮐم و زﯾﺎد
ﮐردن آﻧﮭﺎ از ﻣﻌﯾﺎری ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺷﺧﺻﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ) (OCاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
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ﺗﻌرﯾف ﺑرﺧﯽ از اﺻطﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ﭘﺎﯾﮫ ای
 .١اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ :ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻣواد ،ﻗطﻌﺎت ﻧﯾﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﯾﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده و ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ از ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد اﺳت
ﮐﮫ در ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ طرح ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﻣوﺛر اﺳت.
ﯾﮏ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد دارای ﺧﺻوﺻﯾﺎت زﯾر ﺑﺎﺷد:
اﻟف :اﻗﻼم ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده

ب :اﻧدازه اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ

 .٢اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوﻧﮫ :ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده از اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻧﮕر واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣوﺟود در ان
اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻣﮭم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ روش ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺻورت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
ﻧﮑﺗﮫ :ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺳﺎده ،ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن روش ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوﻧﮫ دﻟﺧواه ﺧواھد ﺑود.

 .٣اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎی رد ﺷده :وﻗﺗﯽ اﻧﺑﺎﺷﮫ ای رد ﺷود ،اﻗداﻣﺎت زﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﺻورت ﭘذﯾرد:
اﻟف :ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ رد ﺷده در ﻣﺣل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺧﺎرج ﮐردن اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗوﻟﯾد ﺑرﮔرداﻧده ﺷود
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮐﻧد ﺷدن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود.
ب :ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ رد ﺷده در ﻣﺣل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺧﺎرج ﮐردن اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب در ھﻣﯾن ﻣﺣل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻددرﺻد
ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺛل اﺷﻐﺎل ﻓﺿﺎ و ﯾﺎ ﮐﻧد ﺷدن ﺗوﻟﯾد ،اﺛر ھﺎی ﺳوء رواﻧﯽ روی
ﮐﺎرﮐﻧﺎن
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پ :ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ رد ﺷده در ﻣﺣل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺧﺎرج ﮐردن اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑﺎزﮔرداﻧده
ﺷود در اﯾن ﺻورت ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺛل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﻣﺣﺻول و درک ﻣﻧﺎﺳب از اﻧﺗظﺎرات
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﭘﯾش آﯾد
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻧﺣﻧﯽ OC
 .١اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ درﺻد ﺛﺎﺑت از اﻧدازه اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ .٢اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﺛﺎﺑت  .٣اﻓزاﯾش ﺷﯾب
ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗرﺷدن اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﺻﺎدﻓﯽ  .٤اﻓزاﯾش ﺷﯾب ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺑﺎ ﮐم ﺷدن ﻋدد ﭘذﯾرش
راﺑطﮫ ﻣﺷﺗری و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﻣﺎم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول )ﺧوب( ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود و ﻣﺷﺗری ﻧﯾز ﺧواھﺎن رد ﺷدن
ﺗﻣﺎم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول )ﺑد( اﺳت.
رﯾﺳﮏ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده :رﯾﺳﮏ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎد آﻟﻔﺎ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺻورت اﺣﺗﻣﺎل رد ﺷدن ﯾﮏ
اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول )ﺧوب( ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ) (٠/٠٥در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ،ﯾﮏ ﺗﻌرﯾف ﻋددی از ﭘذﯾرش اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﻗﺎﺑل
ﭘذﯾرش) (AQLوﺟود دارد و آن ﺣداﮐﺛر درﺻد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اھداف ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻧﻣوﻧﮫ ای رﺿﺎﯾﺗﺑﺧش ﺗﻠﻘﯽ ﺷود.
ﺗﻧﮭﺎ راه ﻣطﻣﺋن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدن اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎ ھﯾﭻ اﻗﻼم ﻣﻌﯾوﺑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎ ﮐﻣﺗر از ﻋدد ﭘذﯾرش) (٠/٠٥ﺑﺎﺷد.
رﯾﺳﮏ ﻣﺷﺗری :رﯾﺳﮏ ﻣﺷﺗری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎد ﺑﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺻورت اﺣﺗﻣﺎل ﭘذﯾرش ﯾﮏ
اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش )ﺑد( ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻘدار آن ) (٠/١٠درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
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در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﻣﺷﺗری ،ﯾﮏ ﺗﻌرﯾف ﻋددی از ﭘذﯾرش اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﺣدی) (LQLﯾﺎ
درﺻد رواداری اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ) (LTPDوﺟود و آن درﺻد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب در اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
ھﻣواره ﻣﺷﺗری ﺑﮫ اھداف ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺧواھﺎن ﮐﺎھش ان اﺳت.
ﻣﺗوﺳط ﮐﯾﻔﯾت ﺧروﺟﯽ )(AOQ
ﻣﻧﺣﻧﯽ  AOQدر ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻧﺣﻧﯽ  OCدو اﺑزار ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺑرای ﺗوﺻﯾف و ﺗﺣﻠﯾل طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻧﻣوﻧﮫ ای ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺗوﺳط ﺗﻌداد ﺑﺎزرﺳﯽ )(ASN

)n١ + n٢(١- P١

ﻣﺗوﺳط ﺗﻌداد ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻌداد اﻗﻼم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷده ﺑرای ھر اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ در طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ
ﮔﯾری )ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ای ،دو ﻣرﺣﻠﮫ ای و ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای( ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﻋﻠﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺟﮭﯾزات آزﻣون و ﻣﺎﻧﻧد آن زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺣﻧﯽ
ھﺎی  ASNاﺑزار ارزﺷﻣﻧدی ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری دوﻣرﺣﻠﮫ ای و ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ
ای ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود.
ﻣﺗوﺳط ﺗﻌداد ﮐل ﺑﺎزرﺳﯽ )(ATI

)n +(١ – Pa)(N – n

ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﻌداد ﮐل اﻗﻼم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑرای ھر اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود
از دﯾدﮔﺎه ﻋﻠﻣﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ھﺎی  ATIﺑرای طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری دو و ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻻزم ﻧﯾﺳﺗﻧد
طراﺣﯽ طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺑرای ﯾﮏ رﯾﺳﮏ ﻣﻌﯾن از ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده:
وﻗﺗﯽ رﯾﺳﮏ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده)اﻟﻔﺎ( و ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول) (AQLﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗوان ﮔروھﯽ
از طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری را ﺑرای ان ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
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طراﺣﯽ طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺑرای ﯾﮏ رﯾﺳﮏ ﻣﻌﯾن از ﻣﺷﺗری:
وﻗﺗﯽ رﯾﺳﮏ ﻣﺷﺗری )ﺑﺗﺎ(  .درﺻد ﮐﯾﻔﯾت ﺣدی ) LQLﯾﺎ درﺻد رواداری اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ( LTPD
آن ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗوان ﮔروھﯽ از طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری را ﺑرای ان ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
طرح ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای دوج – روﻣﯾﮓ
اﯾن طرح ﺑر دو ﻣﻔﮭوم ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﺣدی ) (LQLو ﺣد ﻣﺗوﺳط ﮐﯾﻔﯾت ﺧروﺟﯽ) (AOQLﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت.
ﻣزﯾت اﺻﻠﯽ طرح ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ دوج – روﻣﯾﮓ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺣداﻗل ﺗﻌداد ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑرای ﯾﮏ روش
ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻌﯾن اﺳت اﯾن ﻣزﯾت ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﺟدول ھﺎی دوج – روﻣﯾﮓ ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ
ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد.
طرح ﺑﺎزرﺳﯽ دوج و روﻣﯾﮓ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ دو ﻣﻔﮭوم  LQLو: AOQL
اﻟف :طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﺣدی )(LQL
طرح ھﺎی  LQLدوج – روﻣﯾﮓ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای طراﺣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ای ﺑﺎ درﺻد اﻗﻼم ﻣﻌﯾوب ﺑراﺑر
 LQLﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل رﯾﺳﮏ ﻣﺷﺗری)ﺑﺗﺎ( ﺑراﺑر  ٠/١ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .طرح ھﺎی  LQLاﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾﯾن ﺑﻧدرت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺗﺣﻠﯾل طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﺣدی): (LQL
 .١ھرﭼﮫ اﻧدازه اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ،اﻧدازه ﻧﺳﺑﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ
اﯾن طرح ،ﺑرای اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧدازه ﺑزرگ ﺑﺳﯾﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﺗر ھﺳﺗﻧد.
 .٢اﯾن ﺟدول ھﺎی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺗوﺳط ﻓراﯾﻧد ﺑراﺑر ﻧﺻف ﻣﻘدار  LQLﺷود ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد.
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 .٣ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﺗوﺳط ﮐﯾﻔﯾت ﻓراﯾﻧد ﺗﻌداد اﻗﻼم ﺑﺎزرﺳﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود درﻧﺗﯾﺟﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

ب :طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺣد ﻣﺗوﺳط ﮐﯾﻔﯾت ﺧروﺟﯽ )(AOQL
ﺗﺣﻠﯾل طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺣد ﻣﺗوﺳط ﮐﯾﻔﯾت ﺧروﺟﯽ ):(AOQL

(١٠٠P٠)Pa

 .١ھرﭼﮫ اﻧدازه اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ،اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﺳﺑﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 .٢طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺑرای ﻣﻘﺎدﯾری از ﻣﺗوﺳط ﮐﯾﻔﯾت ﻓراﯾﻧدی ﮐﮫ از ﻣﻘدار  AOQLﺗﺟﺎوز ﮐﻧد اراﺋﮫ
ﻧﺷده اﺳت.
 .٣ھرﭼﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﻓراﯾﻧد ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد ،اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﮐوﭼﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

ﭘﺎﯾﺎن

