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.1مقدمه 

وضعیتهای متعددی وجود دارند که اندازه نمونه مورداستفاده برای پایش فرایند بهصورت
انفرادی یا تکی است .در این ارتباط ،یک نمودار کنترل بنیادی برای متغیرهای پیوسته ،نمودار
کنترلی است که برای اندازهگیریهای انفرادی بهکار برده میشود که به آن «نمودار
اندازهگیریهای انفرادی» یا «نمودار  »Xمیگویند .این نمودار همچنین به نمودار با حدود کنترل
دامنه متحرک یا نمودار دامنه متحرک ،موسوم است؛ زیرا دامنه متحرک مشاهدههای منفرد برای
تعیین انحراف معیار و بهدنبال آن محاسبه حدود کنترل استفاده میشود .با پیروی از نامگذاری
نمودارها بر طبق آماره نمودار ،دومین گزینه نامگذاری مرتبط با آن اغلب مناسب نیست؛ چون
دامنه متحرک ،خود یک آماره معتبر است و میتوان یک نمودار کنترل را بر طبق آن توسعه داد
و استفاده کرد .این نمودار برای صنایع شیمیایی ،جایی که تنها بتوان یک نمونه گرفت
قابلاستفاده است [ .]13نمودار  MR-Xبهطور متداول برای موارد زیر نیز به کار میرود [،17 ،9
:]49 ،41
 .1وقتی از فناوری اندازهگیری و بازرسی خودکار استفاده شده و هر محصول تولیدشده بهصورت
انفرادی تحلیل میشود .در این حالت استفاده از زیرگروههای منطقی امکانپذیر نیست؛
 .2وقتی نرخ تولید خیلی آهسته باشد و نتوان برای تحلیلهای موردنظر تأمل کرد تا نمونههایی با
 n  1تهیه شود .در این حالت زمان زیاد بین مشاهدات تشکیل زیرگروههای منطقی را مشکل
و غیرمنطقی میسازد؛
 .3وقتی اندازهگیریهای مجدد فقط در صورت بروز اشتباه آزمایشگاهی یا خطا در تحلیلها با
یکدیگر متفاوت باشند؛
 .4وقتی در فرایندهای پیوسته ،مانند فرایندهای شیمیایی اندازهگیری برخی از مشخصههای
کیفیت ،مانند وزن مخصوص و نقطه اشتعال از یک نمونه به نمونه دیگر تغییرات خیلی کمی
داشته باشد؛
 .5وقتی در فرایندهایی نظیر تولید کاغذ ،اندازهگیری بعضی از پارامترها مانند ضخامت یک نوع
پوشش در توپ کاغذ که اختالف چندانی در نقاط مختلف آن مشاهده نمیشود ،انحراف معیار
خیلی کم باشد؛
 .6برای مطالعه فرایند یا متغیرهای تولید (دما ،فشار و امثال آن)؛ یعنی جایی که بهدستآوردن
چند اندازه در یک دوره کوتاه مشکل ،هزینهبر ،غیرمنطقی یا غیرممکن است و درنتیجه استفاده از
نمودارهای کنترل  Xمقدور نباشد؛
 .7برای مشخصههای حسابداری ،دفتری ،خدماتی یا سایر دادههای کسبوکار ،همانند نسبتها،
کارایی و هزینههای کیفیت؛
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 .8برای دادههای گسسته (وصفیها) که در آن اندازه نمونه آنقدر بزرگ باشد که حدود کنترل
تعیینشده با توزیع دوجملهای ،حساستر از آن چیزی باشد که برای ارزیابی تغییرات مهم مناسب
باشد؛
 .9وقتی هزینه بهدستآوردن نمونهها یا هزینه آزمایش آنها بسیار باال باشد؛
 .10برای منظورهای دیگری که نمونه تکی یا انفرادی از آنها کافی باشد ،یا گرفتن نمونه بیشتر
منطقی یا ممکن نباشد.
موارد دهگانه باال را میتوان بهطور گستردهای در صنایع بزرگ از جمله صنایع دفاعی و
خودروسازی مشاهده کرد .حال اگر برای کنترل این فرایندها و فرایندهای مشابه از روشهای
مناسبی استفاده نشود ،نمیتوان خارج از کنترل بودن فرایند را در زمان مناسب کشف کرد و
اقدامهای اصالحی را انجام داد ،درنتیجه دسترسی به کیفیت مطلوب و موردنظر مصرفکنندگان
را انتظار داشت.
در ارتباط با استفاده از نمودار اندازهگیریهای انفرادی (نمودار  ،)Xدامنه متحرک بهصورت
تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین دو مشاهده در مجموعهی  nمشاهده متوالی تعریف
میشود؛ بهطوریکه در نمونههای بهدستآمده و با توجه به حرکت مشاهدهها در هر قدم،
مشاهدهی iام بعدی به مجموعه جدید اضافه شده و مشاهده ()i-nام از مجموعه حذف میشود.
در بعضی از موارد ،برای برآورد انحراف معیار مشخصه فرایند با استفاده از انحراف معیار
نمونه ،S ،استفاده مستقیم از برآورد  ̂  Sبرای محاسبه حدود کنترل امکانپذیر است .استفاده
از دامنه متحرک برای برآورد  ،بر تغییرپذیری بین مشاهدههای متوالی تأکید دارد؛ درحالیکه
استفاده از انحراف معیار نمونه بر تغییرپذیری مشاهدهشده در کل دادهها ،تأکید میکند .زمانی که
یک روند بیثباتی در دادهها وجود داشته باشد ،ممکن است توسط  MRو  ،Sمقادیر متفاوتی
برای ˆ بهدست آید [.]41
در این پژوهش با فرض ناشناختهبودن توزیع آماری متغیر تصادفی تحت بررسی ،روش
دیگری برای کنترل آماری فرایند پیشنهاد میشود .در روش پیشنهادی از توزیع المبدای
1
تعمیمیافته پنجمتغیره ( )GLDاستفاده میشود .همانگونه که در بخش معرفی توزیع GLD
خواهد آمد ،این توزیع قابلیت بسیار باالیی دارد و میتواند اغلب توزیعهای آماری شناختهشده و
ناشناخته را پوشش دهد و برای مواقعی مناسب است که توزیع متغیر تحت بررسی نامشخص
2
باشد .در این ارتباط برای برآورد پارامترهای پنجگانه توزیع از روش تطبیق با صدک ()PM
استفاده میشود .در ادامه پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،توزیع المبدای
تعمیمیافته و روش برآورد پارامترهای آن توضیح داده خواهد شد .در بخش مبانی نظری و پیشینه
)1. Generaized Lambda Distribution (GLD
2. Percentile Matching Method
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پژوهش ،ضرورت استفاده از یک روش آماری مناسب برای تعیین حدود کنترل موردبحث قرار
خواهد گرفت .آنگاه بعد از معرفی روش پژوهش ،با استفاده از دادههای انتخابی چگونگی استفاده
از روش پیشنهادی نشان داده خواهد شد؛ سپس از روش متوسط طول اجرا ( 1)ARLبرای
اعتبارسنجی روش پیشنهادی استفاده میشود.
.2مبانيوچارچوبنظریتحقیق 

وقتی دادههای فرایند ،نرمال نباشند ،عملکرد پایش نمودار کنترل شوهارت ( )1931برای
اندازهگیریهای انفرادی موردمطالعه قرار میگیرد [ .]7الم و همکاران )1999( 2توزیعهای
متعددی را برای نمایش چولگی و نامتقارنی دادههای شبهنرمال ،مطالعه کردند .در این مطالعه
مشخص شد وقتی توزیع دادهها ،کمی از نرمال فاصله میگیرد ،عملکرد نمودار بهطور چشمگیری
تحت تأثیر آن قرار میگیرد .در این حالت میتوان از آزمون نرمالبودن دادهها استفاده کرد تا از
این تأثیر اجتناب شود [.]33
در این ارتباط ،اگر توزیع موردبررسی نرمال یا حداقل متقارن باشد ،نمودار  Xنتایج خوبی را
در پایش یک مشخصه فرایند بهدست میدهد .چون این نمودار روی نمونههایی با اندازه n=1
پایهگذاری شده است ،به تغییرات موجود در پارامترهای فرایند خیلی حساس نیست؛ به عبارت
دیگر این نمودار بهاندازه نمودار  Xو  Rنسبت به کشف تغییرات در فرایند تولید حساس نیست؛
اما با توجه به اینکه حدود کنترل برای اندازهگیریهای انفرادی را میتوان بهطور مستقیم با حدود
مشخصات قابلقبول مقایسه کرد ،با این نمودار مشکل مقایسه میانگینهای زیرگروه و حدود
مشخصههای قابلقبول را میتوان نادیده گرفت؛ عالوه بر آن ،ضریب کوچکتر از  3برای ˆ یا
معیار اضافی برای قضاوت درباره شرایط خارج از کنترل را میتوان برای افزایش حساسیت بهکار
برد [.]48
بسیاری از نمودارهای کنترل بر اساس این فرض پایهگذاری شدهاند که مشاهدات حاصل از
خروجی فرایند از توزیع خاصی (معموالً نرمال برای متغیرهای پیوسته و دوجملهای یا پواسون
برای متغیرهای گسسته یا وصفی) پیروی میکنند [ .]39 ،4برای اطالع از توزیعهای احتمالی
مورداستفاده در نمودارهای کنترل ،خواننده به مونتگومری ( )2001ارجاع داده میشود [.]38
نمودارهای کنترل  Xبار شوهارت ( )1931بهطور گستردهای در کنترل کیفیت استفاده میشوند
[ .]66با این حال این نمودارها دو محدودیت اساسی دارند :الف) این نمودارها به انتقالها یا
تغییرپذیریهای کوچک حساس نیستند؛ ب) برای اندازههای کوچک این احتمال وجود دارد که
اگر فرض نرمالبودن عملی نشود ،عملکرد این نمودار اثر معکوس بگذارد .مشخص شده است
)1. Average Run Length (ARL
2. Lam et al.
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که تغییرپذیری مربوط به بسیاری از فرایندهای مهندسی از توزیع گوسی پیروی نمیکنند [،10
 .]57 ،56اگر مقادیر اندازهگرفتهشده از توزیع نرمال پیروی نکنند ،تنها زمانی آماره  Xبار تقریباً
نرمال خواهد بود که بر اساس قضیه حد مرکزی اندازه نمونه n ،بهاندازه کافی بزرگ باشد .وقتی
از نمودار کنترل برای پایش فرایند استفاده میشود ،بهویژه در نمودارهای کنترل برای
اندازهگیریهای انفرادی که گرفتن بیش از یک نمونه منطقی یا ممکن نیست ،اندازه نمونه در
نمودار  Xبار کوچک و در نمودار تکی یا انفرادی ،نمودار  Xبرابر با یک است .برای توزیعهایی که
چولگی زیادی دارند ،احتمال خطای نوع ( Iیعنی نرخ اخطار خارج از کنترل بودن) یک نمودار
کنترل با افزایش چولگی افزایش مییابد [ .]75در نمودارهای کنترل بهعنوان ابزارهای پایش
فرایند ،ممکن است تأخیر در اخطارهای خارج از کنترل بودن فرایند به عدماقدام اصالحی در
فرایند منجر شود؛ بنابراین بهویژه در نمودار کنترل  Xاگر مشخصه کیفیت اندازهگرفتهشده از
توزیع نرمال پیروی نکند ،بهتر است از روشهای مرسوم برای طراحی نمودار کنترل استفاده
نشود .چند نمونه عملی از نرمالنبودن توزیع مشخصه کیفیت فرایند تحت بررسی گزارش شده
است.
1
گانتر ( )1989این مشکل را موردتوجه قرار داده است که توزیع خروجیهای فرایندهای
مختلف ممکن است پارامترهای کیفیت یکسانی داشته باشند [ .]21برای مثال ،میانگین ،انحراف
معیار و حدود باال و پایین کنترل  UCLو  LCLیکسان ،ولی شکلهای توزیع متفاوت باشند
[ .]30از نظر منطقی اهمیت زیادی دارد که موقع برآوردکردن معیارهای کنترل کیفیت (برای
مثال حدود کنترل) پارامترهای فرایند از توزیع واقعی فرایند استخراج شود تا بتواند رفتار واقعی
سیستم را نشان دهد.
بهدلیل پیچیدگی ماهیت دادهها ،گاهی برای افراد مشکل است که در عمل از نمودارهای
کنترل با توزیعهای متفاوتی استفاده کنند .امروزه حتی در صنعت بهطور گستردهای از نمودارهای
کنترل استفاده نمیشود [ .] 73وقتی میانگین و انحراف معیار توزیع نرمال مشخص نباشدUCL ،
را نمیتوان محاسبه کرد و غالباً ممکن است بدون انجام تنظیمهای بیشتر برآورد میانگین و
انحراف معیار بهسادگی تغییر یابد .در مبانی نظری موضوع بهدفعات به این خطر اشاره شده است
[]43 ،8 ،1؛ بهویژه وقتی حد پایین کنترل صفر باشد ،این نمودارها روشی را برای بهبود اخطارها
ارائه نمیکنند .وقتی استفادهکننده از نمودارهای کنترل شوهارتی به حد پایین کنترل منفی یا
صفر برخورد میکند ،برای نشاندادن وقوع بهبودهای انجامشده ،اطالعات کافی در مشاهدات
انفرادی وجود ندارد.

1. Gunter
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در یک سازمان برای بهبودبخشیدن فرایندی خاص ،بهتر است توزیع خروجی فرایند
مشخصه کیفیت موردمطالعه را بهدست آورد .یورستن و زیمر )1992( 1اثرات نرمالنبودن متغیر
تحت بررسی که با چولگی اندازه گرفته میشود را روی طراحی نمودار کنترل  Xبار مرسوم
شوهارت مطالعه کرده است [ .]75کیکلیتز )1999( 2معتقد است توزیع نمایی با دنباله بلند از
سمت راست را میتوان با گرفتن ریشه چهارم دادهها تقریباً همیشه به توزیع متقارن نزدیک کرد
[]32؛ سپس دادههای تغییریافته را بهراحتی روی یکی از نمودارهای مقادیر انفرادی EWMA ،یا
 CUSUMثبت کرد .به عقیده بسیاری از پژوهشگران ،مهمترین معیار برای قضاوت در مورد
عملکرد روشهای مورداستفاده در  ،SPCمعیار متوسط طول اجرا ( )ARLاست [ARL .]37 ،36
محاسبهشده نمودار کنترل اندازهگیریهای انفرادی ،تحت تأثیر نقض فرض نرمالبودن توزیع
دادهها قرار میگیرد.
3
پیم و همکاران ( )1992روشی را پیشنهاد دادهاند که دامنه وسیعی از توزیعهای آماری را
میپوشاند .در روش پیشنهادی ،محیطهای دنباله مساوی تضمین نمیشوند و نیازی به برآورد
چولگی نیست .روش پیشنهادی بر این فرض استوار است که خروجیهای فرایند نسبتاً شکلی
غیرنرمال و نزدیک به توزیع گاما دارد .در عمل لزوماً تمام خروجیهای فرایند اینگونه نیستند
[.]52
4
پیزدک ( 1993و  )1995نیز عواملی را برای محاسبه حدود کنترل برای سیزده نمونه مختلف
و اندازه نمونه پنجتایی (نمونه کوچک) و انتخاب احتمال خطاهای نوع  Iو نوع  IIپیشنهاد کرده
است [ .]58 ،57سامروایل و مونت گومری )1996( 5روی خطاهایی که ممکن است در محاسبه
برخی از معیارهای کنترل کیفیت رخ دهد و در باره (( 6)PPMهزار واحد در میلیون) که فرض
نرمالبودن را تأیید نمیکند ،مطالعه کردهاند .با بهکارگیری توزیع های گاما ،نرمال لگاریتمی،
وایبول و  Rآنها دریافتند که هرچند بزرگی خطا بر حسب پارامترهای توزیع واقعی بهطور
7
قابلتوجهی تغییر میکند ،خطا بهطور معناداری در همه حاالت به هم نزدیک است [ .]67یانگ
( )1999برای جریانهای کوتاه تولید طرح نمودار کنترل  Rرا پیشنهاد داده است [ .]74لی و
امین )2000( 8محاسبه برآوردهای میانمدت و بلندمدت تلورانسهای فرایند و بهکارگیری آنها در
محاسبه قابلیت فرایند را بهجای نسبتهای فعلی آن پیشنهاد دادهاند [.]34

1. Yourstone and Zimmer
2. Kittlitz
3. Peam et al.
4. Pyzdek
5. Somerville and Montgomery
6. Part Per Milion
7. Yang
8. Lee and Amin
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وقتی توزیع فرایند معلوم نباشد ،چندین پژوهش استفاده از روش خودراهاندازی 1را برای
بهدستآوردن حدود کنترل پیشنهاد دادهاند [ .]69ریاز )2008( 2نمودار کنترل انتشار 3به نام
«نمودار ( »Qیا نمودار کنترل آستانهای بر طبق طبقهبندی نمودارهای کنترل که توسط فارنوم
( )1994انجام شده است [ )]16بر پایه دامنه بین چارکی 4و برآورد انحراف معیار برای پایش
تغییرات پراکندگی فرایند را پیشنهاد داده است [ .]62برای تمام توزیعهای گوسی ،یکنواخت،
نرمال لگاریتمی و وایبول ،توزیع المبدای تعمیمیافته پنج پارامتری مدل قابلانعطافی از نظر
شکل توزیع را فراهم میکند [.]47 ،43 ،42
عالوه بر نمودار کنترل که توسط شوهارت برای اندازهگیریهای انفرادی معرفی شده است،
مطالعات دیگری را نیز میتوان در این حوزه موردتوجه قرار داد .در این ارتباط بشیری )2013( 5و
همکاران یک برنامهریزی چندهدفه را برای طراحی اقتصادی نمودار کنترل بهکار بردهاند .در این
پژوهش ،تابع هزینه و خواص آماری بر پایه خطای نوع  Iبرای باالبردن قدرت نمودار کنترل و
میانگین زمان اخطار ( 6)ATSعدمانطباق بهعنوان اهداف در نظر گرفته شدهاند [ .]5بعد از اینکه
رینودلز و همکاران )1988( ،7نمودار کنترل  Xبار ( 8)VSIرا معرفی کردند و ویژگیهای آماری آن
را موردبحث قرار داده و نشان دادند که روش پیشنهادی آنها بهتر از نمودارهای کنترل مرسوم
است که طول فاصله نمونهگیری آنها ثابت میباشد [ .]61چن )2003( 9یک طرح آماری ـ
اقتصادی را برای نمودارهای کنترل  Xبا نمونهگیری با وقفه ( )VSIتحت شرایط غیرنرمال توسعه
داد .در این پژوهش خواص آماری نمودارهای کنترل موردبحث قرار گرفته و نشان داده شده
است که بهتر است فاصله بین نمونهها ثابت باشند .در این ارتباط نامبرده یک نمودار کنترل  Xبا
نمونهگیری با وقفه ( )VSIبرای پایش فرایند با دادههای غیرنرمال که بهطور وسیعی در عمل با
آن روبهرو هستیم را توسعه داده است و از توزیع بور 10برای طراحی نمودار کنترل آماری ـ
اقتصادی Xبار ) ،(VSIو پایش فرایندهای غیرنرمال استفاده کرده است [ .]11چن و یه)2004( 11
از نگرش فازی ژنتیک برای باالبردن کارایی نمودارهای کنترل با نمونهگیری با وقفه دوتایی
( 12)DSIاستفاده کردهاند [ .]12هسو و چن )2001( 13برای تشخیص عیوب و پایش عملکرد
1. Bootstrap method
2. Riaz
3. Dispersion control chart
4. Inter-quartile range
5. Bashiri
)6. Average Time to Signal (ATS
7. Reynolds et al.
)8. Sampling Interval (VSI
9. Chen
10. Burr distribution
11. Chen and Yeh
)12. Dual-Sampling-Interval (DSI
13. Hsu and Chen
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فرایندهای گسسته ساخت از یک روش جدید عیبیابی بر اساس منطق فازی استفاده کردهاند
[ .]25صادقپور گیلده و شفیعی )2015( 1برای مواقعی که بهخاطر شرایط محیطی یا عوامل
دیگر ،دادهها بهصورت مبهم یا نامعین باشند و بین مشاهدات همبستگی وجود داشته باشد ،برای
تشخیص تحت کنترل آماری بودن یا نبودن مشاهدات از مجموعه فازی برای نمودار کنترل X-
 MRاستفاده کردهاند [ .]63پراجاپاتی )2003( 2نتایج عملکرد نمودار کنترل  Xبار معمولی را برای
دادههای همبسته با استفاده از نمونههای کوچک ارائه کرده است .او نشان داد که در این حالت
نمودار کنترل برای نمونههای کوچک میتواند با دقت و صحت بهکار رود [ .]56همانگونه که
کایا و کاهرامان )2011( 3متذکر شدهاند ،بهکارگیری روشهای تبدیل مشاهدات فازی به اعداد
حقیقی موجب ازدسترفتن اطالعات اصلی میشود .در نمودار کنترل  Xبار وقتی در دادهها خارج
از مرکز وجود داشته باشد ،ممکن است بهکارگیری روشهای کالسیک به این منجر شود که
حدود کنترل عریضتر شوند یا به طرف دادههای خارج از مرکز انتقال یابند [ .]31در این ارتباط
برای تعیین حدود کنترل مداحی و همکاران )2011( 4از برآورد استوار 5که تحت تأثیر دادههای
خارج از مرکز قرار نمیگیرد ،استفاده کردهاند [ .]35کواسنبری ( )1993نشان داد که وقتی n=5
باشد ،حداقل باید  m=100نمونه برای برآورد واقعی پارامترهای فرایند برداشته شود .در بسیاری
از کاربردهای عملی ،مهندسان باید قبل از اینکه تعداد نمونههای پیشنهادی کواسنبری محقق
شود ،بهطور مستقیم و در خط فرایند را پایش کنند .وقتی توزیع فرایند مشخص نباشد و یا در
صورت عدماطمینان از نرمال بودن توزیع ،این مشکل بیشتر خواهد شد [ .]59به هر حال تعداد
حیاتی نمونههای موردنیاز از توزیع چندمتغیره  tبهدست میآید .در این ارتباط ،وقتی پارامترهای
فرایند معلوم نباشند ،تسای و همکاران )2005( 7روشی را برای برآورد حدود کنترل ارائه کردهاند
که قادر است میانگین فرایند را پایش کند .آنها با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو نشان دادند
که حتی اگر تعداد دادههای زیرگروهها کم باشند ،حدود کنترل پیشنهادی آنها همان نتیجه
حدود واقعی کنترل را ارائه خواهد داد .تسای و همکاران ( )2005همچنین برای زمانی که تعداد
نمونههای زیرگروهها کم هستند ،روشی را برای برآورد حدود کنترل نمودار کنترل  Xبار ارائه
دادهاند .نمودارهای کنترل اقتصادی معموالً فرض میکنند که فاصله زمانی تا وقوع یک علت
قابلتشخیص 8از توزیع نمایی یا وایبول پیروی میکند [ .]70نیل و رائو کالرتی )2010( 9توزیع
1. Sadeghpour and Shafiee
2. Prajapati
3. Kaya and Kahraman
4. Maddahi et al.
5. Robust estimators
6. Quesenberry
7. Tsai et al.
8. Assignable cause
9. Nil & Rao Kraleti
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پارتو را برای بررسی اثرات پارامترهای نمودار کنترل اقتصادی با همان اندازه نمونه ،زمان بین دو
نمونه متوالی و هزینه هر واحد زمانی مفروضات توزیع بسط دادهاند .آنها نشان دادند که طراحی
اقتصادی نمودار کنترل  Xبهشدت تحت تأثیر مفروضات توزیع است [.]45
از توزیع المبدای تعمیمیافته پنج پارامتری برای کنترل آماری فرایند نیز استفاده شده است
1
[ .]47 ،46در این پژوهشها برای برآورد پارامترهای توزیع از روش تطبیق با گشتاوری ()MM
استفاده شده و به کنترل آماری اندازهگیریهای انفرادی اشاره نشده است؛ بنابراین عالوه بر
شرایطی که توزیع قطعات تحت مطالعه معلوم نباشد ،وقتی که اندازهگیریهای انفرادی مورد
مطالعه باشد هنوز قابلطرح و بررسی است .عالوه بر آن ،به موردی دیگر از بهکارگیری توزیع پنج
پارامتری المبدای تعمیمیافته برای تعیین تلورانس قطعات که در آن از روش تطبیق با صدک
( )PMبرای برآورد پارامترهای آن استفاده شده است ،میتوان اشاره کرد [.]42
پرزه ریو و همکاران )2017( 2از نمودار کنترل بهصورت تحلیل رگرسیون برای دادههای
خودهمبسته استفاده کردند .آنها نشان دادند که نمودار کنترل برای اندازهگیریهای انفرادی با
   2.7عملکرد بهتری داشته است و در ارتباط با این نوع دادهها ،و مواردی که در مبانی
3
نظری موضوع سابقه نداشته است ،روش جدیدی ارائه دادند [ .]55فاوارد ظفر و همکاران
( )2018روشی برای پایش مشترک پارامترهای فرایند ارائه کردهاند .در این مطالعه بر پایه مفهوم
نوین حداکثرسازی آمارهها ،همانند نمودار  pبرای پایش همزمان پارامترهای مرکزی و پراکندگی،
یک ساختار نموداری پارامتریک جدید پیشنهاد شده است .در این مطالعه از معیار متوسط طول
اجرا برای تحلیل عملکرد نمودار استفاده شده است [ .]18ویمکن و همکاران )2017( 4از
نمودارهای کنترل برای پیشگیری از عفونت استفاده کردهاند .در این ارتباط آنها از نمودار کنترل
برای اندازهگیریهای انفرادی بهره گرفتهاند [ .]72در حال حاضر در نمودار کنترل برای
اندازهگیریهای انفرادی نکته مهم متقارنبودن دادهها است .با توجه به این موضوع ،پلگرینا و
همکاران )2016( 5اثربخشی نمودارهای کنترل را برای کشف الگوهای مختلف موردمطالعه قرار
دادهاند [ .]54ژو و همکاران )2017( 6یک نمودار کنترل را بر اساس روش صفبندی برای
گرفتن سرویس نگهداری و تعمیرات با تأخیر انرژی مورداستفاده قرار دادهاند [ .]75در این ارتباط
میتوان به مطالعات (عالم تبریز و همکاران ،2017 ،برتاپلی و همکاران ،2017 ،فدایی و
همکاران ،2015 ،هیتچینا و نایت  ،2016جانگ و همکاران 2017 ،و موتمنی و همکاران،
 )2013نیز اشاره کرد [ 26 ،24 ،15 ،5 ،2و .]40
1. Moment Matching (MM) Estimates
2. Pérez-Rave
3. Fawad Zafara
4. Wiemken
5. Pelegrina et al.
6. Zhou
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مطالعات این بخش نشان میدهند که همیشه نگرانیهایی در ارتباط با نوع توزیع متغیر
تحت بررسی وجود داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر بهدنبال توسعه یک روش آماری برای
حالت هایی است که یا توزیع آماری متغیر تحت بررسی مشخص نباشد و یا نتوان از نرمالبودن
آن مطمئن شد.
روششناسيتحقیق 

.2

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش از مدل ریاضی و آماری استفاده
شده است .در ارتباط با نوآوری این پژوهش میتوان به استفاده از توزیع المبدای پنجپارامتری
تعمیمیافته و استفاده از روش تطبیق با صدک برای برآورد پارامترهای توزیع مشخصه کیفیت
تحت بررسی و محاسبه حدود کنترل اشاره کرد .در ادامه این توزیع و نحوه برآورد پارامترهای آن
بررسی میشود.
توزيع المبدای تعمیميافته :توکی )1962( 1توزیع خانواده المبدا را بهصورت تابع چارک
(رابطه  )1معرفی کرد؛ بهطوریکه در آن  0  p  1است [ .]71

2

 p   (1  p) 
,  0



Q( p)  
) log( p
,  0
 1  p

()1

به دنبال آن رامبرگ و شمیزر )1974( 3تابع چارک چهارپارامتری توزیع المبدا را بهصورت
رابطه  ،2معرفی کردهاند [.]60
()2

p 3  (1  p) 4

2

F 1 (p1 )  F 1 ( p11 , 2 , 3 , 4 )  1 

که در آن  pو ] p  [0,1احتمال است  1 ،پارامتر مکان 2 ،پارامتر مقیاس و   3و 4

پارامترهای شکل هستند .اگر   1 0و  2  3 4  باشد ،توزیع المبدای توکی بهدست
خواهد آمد.
به دنبال آن توزیع المبدای تعمیمیافته پنجپارامتری بهوسیله تابع چارک رابطه  ،3در مقاله
تارسیتانو ( )2005معرفی میشود که در آن   1پارامتر مکان 2 ،و   3پارامترهای مقیاس و
 4و  5پارامترهای نمایی هستند [.]68
1. Tukey
2. Quantile Function
3. Ramberg and Schmeiser
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X (p, )  1  2 p 4  3 (1  p) 5 , 0  p  1,

چون  GLDچهار پارامتر تأثیرگذار روی شکل دارد ،میتواند به شکل توزیعهای متعددی
درآید .در رابطه  ،3شرایط رابطههای  ،4برقرار است.

()4

اگر  2  0آنگاه  4  ؛ اگر  3  0آنگاه  5  ؛
اگر  4  آنگاه  2  ؛ اگر  5  آنگاه  3  ؛
اگر  4  آنگاه  2  0؛ اگر  5  آنگاه  3  0؛

در این رابطهها اگر  5  0و  4باشند ،تکیهگاه متغیر تصادفی  ) 1  3 , 1  2 ( GLDو
اگر  5  0و  4باشند ،خط واقعی خواهد بود؛ بنابراین طبق عالمت پارامتر نمایی ،حدود
)  X (p,ممکن است محدود یا نامحدود باشد.
در حالت کلی ،عبارت تحلیلی برای تابع توزیع یا تجمعی )  X (p,مدل  GLDموجود
نیست .در هر صورت ،این حقیقت که  GLDرا نمیتوان معکوس کرد ،یک اشکال جدی نیست؛
زیرا برای بسیاری از توزیعهای معمول ،همانند نرمال ،نرمال لگاریتمی ،گاما و بتا نیز این حالت
وجود دارد .با تمایل  4و یا  5به سمت صفر و یا  ، شکلهای حدی بهصورت رابطههای ،5
در خواهند آمد.
منحط GLD (1 , 2 , 3 , , )  GLD (1 ,0,0, 4 , 5 ) 
تابع توان GLD (1 , 2 ,0, 4 , 5 )  GLD (1 , 2 , 3  , 4 , ) 
( )5پارهتو تعمیمیافته GLD (1 ,0, 3 , 4  , 5 )  GLD (1 , 2  , 3 , , 5 ) 
)  (1  3 , 1  2یکنواخت GLD (1 , 2 , 3 ,1,1) 
)  (1  2 , 1  2یکنواخت GLD (1 , 2  3 , 2, 2) 
با انتخاب مقادیر مناسب برای  این توزیع میتواند به توزیعهای شناختهشده و عملی
تطبیق یابد [ .]28برای مثال ،اگر  2 4   ، 1     / 4   / 5و 3 5  
باشد ،آنگاه میتوان توزیعهای آماری رابطههای  ،6را نتیجه گرفت.
لجستیک GLD ( ,    ,0,0) 

()6

نمایی GLD ( ,0,  , 4 ,0) 

نمایی معکوس GLD ( ,  , 0,0, 5 ) 
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هرچند  GLDبسیار تطبیقپذیر و منعطف است ،برآورد پارامترهای آن میتواند مشکل باشد.
روشهای متعددی برای برآورد پارامترهای این توزیع وجود دارند که این روشها بهصورت حالت
خاصی از رابطه  ،3در نظر گرفته شدهاند .در این ارتباط میتوان به مطالعات (دورویه،1996 ،
فریمر و همکاران ،1988 ،گیلچریست ،2000 ،هائو گلین ،1975 ،جوینر و روزنبالت  ،1971الم و
همکاران ،1980 ،نیلی احمدآبادی ،2012 ،رامبرگ و اشمایزر ،1974 ،سارابیا  1996و شاپیرو و
ویلک )965 ،اشاره کرد [ 64 ،60 ،47 ،33 ،27 ،23 ،20 ،19 ،14و  .]65در پژوهش حاضر از
روش برآورد تطبیق با صدک ( )PMاستفاده میشود .در ادامه این روش توضیح داده خواهد شد.
برآوردتطبیقباصدک ) .(PMدر این بخش وقتی بتوان  GLDرا روی دادههای تجربی به
شکل جدول توزیع فراوانی ارائه کرد ،نشان داده خواهد شد که چگونه میتوان پارامترهای توزیع
را برآورد کرد [ .]68فرض کنید یک نمونه nتایی از دادههای  GLDبه  kدسته بهصورت رابطه
 ،7طبقهبندی شده باشند.
()7

i  1, 2,..., k

,

nj
n

fj 

i

j,

f
j 1

n j ; pi 

i


j 1

( X i 1 , X i ], ni , N i 

مقادیر }  {X i , i  0,1, 2, ..., k; X i 1  X iکرانهای کل  kهستند و طبقهها روی هم قرار
نمیگیرند و در عمل باید  k  3باشد [ .]29احتمال تجمعی تخصیصیافته به iامین طبقه
بهصورت رابطه  ،8نوشته میشود.
()8

1

k

i


i 1

; F ( X i ;  )  F ( X i 1 ;  )   i ( )  0, i  1, 2, ..., k

با فرض اینکه      R 5و    صحت داشته باشد ،ولی مقدار آن معلوم نباشد،
واضح است که دادههای گروهی میتواند بر برآورد پارامترها و واریانس آن تأثیر بگذارد [.]51
روش تطبیق با صدک شامل همارزسازی پنج  Xiتجربی و پنج )  X ( p, نظری است؛
بهطوریکه بیان میدارد  Xiبرآوردی خوب از آماره توزیع تجربی مربوط به  piاست (رابطه .)9
()9

X i j  1  2 pij4  3 (1  pi j ) 5 ; j  1, ...,5
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بهطوریکه ) i j  (1, 2, ..., k است .حال اگر حد باالی متغیر معلوم و متناهی باشد ،آنگاه
 k   kاست؛ در غیر این صورت  k  k  1خواهد بود .برای اینکه محاسبات به نحو احسن
انجام شود ،برآورد  PMرابطه  ،9همراه با پنج عبارت ششقسمتی  w4 ، w3 ، w2 ، w1و  w5که
برای  ، s  1, 2, ...,5بهصورت رابطه  ،10محاسبه شده است ،بهکار گرفته میشود.
,

()10

ps  p j 1
fj

ws  (1   s ) X j 1   s X j ;  s 
j  Min{ pi  ps }, s  1, 2, ..., 5
0i  k

چون پنج صدک  GLDتمایل به همزمانی با صدکهای مشاهدات مربوط دارد ،الزم نیست
صدکهای تجربی باقیمانده بیشتر درباره مقادیر واقعی نظری متمرکز شوند .چون رابطه  ،9یک
سیستم غیرخطی معادالت است ،باید یک رویه تکراری را برای حل آن بهکار برد تا مقادیر 
بهدست آیند .برای بهدستآوردن برآوردهای  PMمیتوان از روش حداقلسازی سیمپلکس
دانهیل با معیارهای رابطه  ،11استفاده کرد.
()11

SQM ( )  Maxws  X ( ps ,  ) 
1s5

به تابع حداکثرسازی رابطه  ،11میتوان محدودیت  min (4 , 5 )  1را اضافه کرد [.]44
در این روش نیاز به ارزیابی تابع است و کاربردپذیری وسیعی برای حداقلسازی تابع عمومی دارد
[.]50
بهدلیل اینکه استفاده از برنامهریزی غیرخطی رابطه  ،11میتواند بیش از یک جواب
قابلقبول داشته باشد از آزمون نیکویی برازش استفاده میشود .در این ارتباط آزمون مربع کای
که در رابطه  ،12آمده است را میتوان بهکار گرفت.
()12

(Oi  Ei ) 2
Ei

k

 o2  
i 1

در این ارتباط ،فرضیههای مربوط پایهگذاری و آزمون میشوند که در بخش دادهها و نتایج ارائه
خواهد شد.
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پس از اطمینان از جوابهای بهدستآمده برای پارامترهای توزیع ،نوبت به محاسبه میانگین
و واریانس آن میرسد که میتوان از معادلههای  13و  14استفاده کرد و انحراف معیار متغیر
موردنظر را نیز محاسبه کرد [.]68 ،47 ،46 ،42
2
3

)(4  1) (5  1

()13

()14

2
3 2

)
)(4  1) (5  1

  1 

1

 2   (1  2 p 4  3 (1  p) 5 ) 2 dp  (1 
0

محاسبه واریانس از رابطه  ،14به روشهای معمول مشکل است؛ بنابراین باید از روش
تقریبی تحلیل عددی استفاده کرد .چون انتگرالگیری از رابطهی ( )14به روشهای معمول
امکانپذیر نیست ،میتوان از روش تابع پیچیدگی 1استفاده کرد .پس از محاسبه واریانس،
میتوان جذر آن را بهعنوان انحراف معیار بهکار گرفت.
با فرض اینکه احتمال خطای نوع  Iکمتر از مقداری مشخص ،مثالً  باشد ،حدود باال و
پایین نمودار کنترل پیشنهادی را میتوان به نحو مقتضی محاسبه کرد؛ همچنین پس از محاسبه
میانگین و واریانس ،که بهترتیب از معادلههای  13و  14برآورد میشوند ،برای تعیین حدود کنترل
به طریقه سنتی و استفاده از اصل  ،   3همانگونه که در نمودارهای کنترل شوهارت ،از
جمله نمودار کنترل  cاستفاده شده است [ ،]38شخص میتواند از این حدود استفاده کند؛ عالوه
بر آن ،حتی در صورتی که تابع توزیع مشخص نباشد ،طبق قضیه چیبیشف استفاده از این
حدود مجاز است .بر اساس این قضیه ،احتمال قرارگرفتن میانگین نمونه در بین  Kانحراف معیار،
 ،  Xبهصورت رابطه  ،15است [.]3
()15

1
K2

p( X   X  K X )  1 

در این عبارت  X ،معلوم در نظر گرفته شده است .اگر   Xنامعلوم باشد از  S Xاستفاده
میشود .در این ارتباط اگر با همین خطا ،حدود کنترل را محاسبه شود ،حدود کنترل سه انحراف
معیار بستهتر خواهد بود .همانطور که در بخش اعتبارسنجی خواهد آمد ،با بهکارگیری هر یک از
این روشها باز هم کارایی این حدود از روش نرمال باالتر خواهد بود.
1. Convolution function
بهنام دانشمند روسی ( 1821تا  )1894نامگذاری شده 2. Chebysheff Theorem
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با استفاده از این روش ،میتوان به تعداد کافی از خط تولید نمونه تصادفی برداشت و
پارامترهای توزیع المبدای تعمیمیافته را با بهکارگیری روش باال تعیین کرد؛ آنگاه با محاسبه
میانگین و انحراف معیار توزیع ،حدود کنترل را محاسبه کرد .در بخش بعدی روش محاسبه روش
پیشنهادی با استفاده از یک مثال نشان داده خواهد شد.
افتههایپژوهش 
 .4تحلیلدادههاوي 

در این بخش برای نشاندادن نحوه کارکرد روش پیشنهادی از دادههای مربوط به مقاومت
کششی  18صفحهی آلومینیومی که بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع اندازهگیری شده ،استفاده
شده است [( ]22جدول .)1
جدول  .1اندازههای مقاومت کششی صفحات آلومینیومی []22
شماره نمونه
شماره نمونه
)x (N/mm²
)x (N/mm²
1
2
3
4
5
6
7
8

186/0
185/5
194/9
183/3
183/2
190/8
183/9
185/8

10
11
12
13
14
15
16
17

189/3
195/1
192/4
181/2
184/8
187/6
185/4
186/6

9

183/8

18

188/5

در این مرحله با بهکارگیری رابطههای  5تا  ،9برنامهریزی غیرخطی قدرمطلقی زیر بهدست
میآید.
Min y
(1  2 (0.17) 4  3 (0.83) 5 )  182.40  y  0
(1  2 (0.56) 4  3 (0.44) 5 )  185.20  y  0
(1  2 (0.78) 4  3 (0.23) 5 )  188.00  y  0
(1  2 (0.83) 4  3 (0.17) 5 )  190.80  y  0
(1  2 (0.94) 4  3 (0.06) 5 )  193.60  y  0

4  1, 5  1
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حال با استفاده از نرمافزار متلب 1برنامه ریاضی باال حل میشود .پس از حل مسئله
جوابهای زیر بهدست میآیند.
1  183.1963, 2  7.6492, 3  3.7325, 4  1.4332, 5  3.6075

درنتیجه تابع چارک 2توزیع بهصورت زیر است:
X (p, )  183.1963  7.6492 p1.4332  3.7325(1  p) 3.6075 , 0  p  1,

نتایج حاصل از محاسبه میانگین ،واریانس و انحراف معیار دادهها بر اساس رابطههای  13و
 ،14در ادامه آمده است.
7.6492
3.7325

 187.15
)(1.4332  1) (3.6075  1

و
)2

3

)(5  1



2

)(4  1

183.1963 

3

)(5  1



2

)(4  1

  1 

1

 12   (1  2 p   4 (1  p) )2 dp  (1 
5

3

0

1

  (183.1963  7.6492 p1.4332  3.7325(1  p)3.6075)2 dp  (187.15)2  16
0

درنتیجه انحراف معیار بهصورت زیر محاسبه میشود:

  16  4
حال میتوان حدود کنترل را بهصورت زیر محاسبه کرد:
UCL    3

CL  
LCL    3


1. MATLAB software
2. Quantile function
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درنتیجه:
UCL  187.15  3  4  199.15

CL  187.15
 LCL  187.15  3  4  175.15


برای اطمینان از درستی جوابهای بهدستآمده آزمون نیکویی برازش ،یعنی آزمون مربع
کای ،استفاده میشود .در این ارتباط فرضیههای  H0و  H1بهصورت زیر پایهگذاری میشوند:
 :H0توزیع المبدای تعمیمیافته با پارامترهای بهدستآمده روی این دادهها قابلبرازندهشدن
هستند.
 :H1توزیع المبدای تعمیمیافته با پارامترهای بهدستآمده روی این دادهها قابلبرازندهشدن
نیستند.
اگر   o2  2 , k i 1باشد که در آن  سطح اطمینان آزمون k ،تعداد طبقات و  iتعداد
پارامترهای توزیع است ،آنگاه  H0رد میشود.
بهمنظور انجام این آزمون برای هر قطعه ،ابتدا باید مقادیر موردانتظار  Eiبهدست آیند .برای
هر طبقه  iمقدار فراوانی تجمعی نسبی در توزیع دادهها موجود است؛ بنابراین مقدار میانگین
طبقه محاسبه شده و بهعنوان مقدار موردانتظار پذیرفته میشود .به همین صورت مقدار
مشاهدهشده در هر طبقه میانگین اعداد همان طبقه است .آماره مربع کای با  k-6درجه آزادی را
میتوان آزمون کرد؛ بهطوریکه در آن  kتعداد طبقات است .جدول  ،2آزمون فرضیه مجموعه
دادهها را نشان میدهد.
جدول  .2دادههای مقاومت کششی صفحات آلومینیومی برای آزمون مربع کای
(Oi  E i ) 2
Ei

0/0140
0/0005
0/0001
0/0125
0/0505
0/1177
0/153

(Oi  Ei ) 2

مقدارموردانتظار
)(Ei

2/5921
0/1024
0/0169
2/37
9/61
22/4676

185/71
186/72
188/57
189/06
190/20
190/86

فراوانينسبي
مقدارمشاهدهشده

تجمعي)(Yi
)(Oi
0/17
0/56
0/78
0/83
0/94
1/00
جمع

184/1
186/4
188/7
191/0
193/3
195/6

طبقه
1
2
3
4
5
6

مشاهده میشود که برای این قطعه )  2 (0.1953)   2 (3.84است؛ بنابراین میتوان ادعا
کرد که توزیع المبدای تعمیم یافته بهدستآمده میتواند برای این دادهها مناسب باشد.
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اعتبارسنجي.در هر نمودار کنترل متوسط طول اجرا ( )ARLعبارت است از :تعداد کاالیی که
تحت شرایط نامطلوب تولید میشود ،ولی سیستمهای کنترلی متوجه آن نمیشوند .متوسط طول
اجرا در دو حالت تعریف میشود :الف) وقتی نمودار کنترل فرایند را تحت کنترل نشان میدهد
ولی فرایند در حال تولید کاالی معیوب باشد .در این حالت تعداد کاالیی که بهطور متوسط
بهصورت معیوب تولید میشوند و سیستم هشدار نمیدهد و متوقف نمیشود را  ARLمینامند.
مقدار عددی این پارامتر برابر با  ARL  1 است؛ بهنحویکه  احتمال خطای نوع اول
است؛ ب) وقتی نمودار کنترل فرایند را خارج از کنترل نشان میدهد ،ولی محصوالت سالم تولید
میشوند .در این حالت تعداد کاالیی که بهطور متوسط تولید میشوند تا سیستم متوقف شود را با
 ARL1نشان میدهند و مقدار عددی آن عبارت از )  ARL1  1 (1  است؛ بهنحویکه 
عبارت از احتمال خطای نوع دوم است .تعیین  معموالً تابع امکانات تولید و نوع محصول است؛
بهنحویکه در بسیاری از حالتها برابر با  0/0027در نظر گرفته شده و باعث میشود تا حدود
کنترل با  3فاصله از میانگین ایجاد شوند .ازآنجاکه مقادیر  با مقادیر  ارتباط دارند؛
بنابراین نمودارهای کنترل بر اساس توان آنها در تشخیص خطای نوع دوم از یکدیگر متمایز
میشوند؛ بهعبارتدیگر اگر دو نمودار کنترل با مقادیر مشابه  تدوین شوند ،نمودار کنترلی
کارآمدتر است که  ARL1کمتری داشته باشد و بتواند سیستم خارج کنترل را زودتر متوقف کند
[ 46و  .]47
در این پژوهش با ایجاد تغییر در میانگین (  ) dxبه ازای مقادیر مختلف ( kبهنحویکه
 dx  kباشد) ،مقادیر مختلف  بهدست آمد و بهدنبال آن مقادیر مختلف  ARL1در هر دو
نمودار کنترل (نمودارهای مبتنی بر توزیع نرمال و مبتنی بر  )GLDمحاسبه شد .شکل ،1
نشاندهنده مقادیر هر یک از این پارامترها در نقاط مختلف است .چگونگی انجام محاسبات
توسط نیلی احمدآبادی و همکاران ( 2011و  )2012با جزئیات تشریح شده است [ 46و .]47
مقدار خطای نوع اول در هر دو نمودار کنترل برابر با    0/ 0027تعیین شده است.
همانطور که مشاهده میشود در نقطه  k  0مقدار  ARLبرابر با  370عدد محصول محاسبه
شده است .این مقدار در تمامی نمودارهای کنترل دیگر که با آلفای مشابه تدوین میشوند نیز
برابر است؛ بهعالوه در این نقطه هر دو ( ARLیعنی  ARLو  ) ARL1نیز با هم برابر هستند؛
ولی در سایر نقاط  kمشاهده میشود که مقدار  ARL1در نمودار کنترل پیشنهادی کمتر است.
این بدان معنا است که در مواقع خارج کنترل سیستم زودتر هشدار میدهد.
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شکل  .1نمودار مقایسه کارآمدی نمودار کنترل پیشنهادی

بهعالوه ،در بسیاری موارد ،مشخصه کیفیت تحت بررسی ،تمام پیشنیازهای نرمالبودن را
ندارد؛ بنابراین متغیر ( Xیا  ) Xدارای توزیع نرمال نیست .این موضوع ،بهویژه در اندازهگیریهای
انفرادی بیشتر مشهود است و باعث بروز مشکالت زیادی در کنترل فرایند تولید میشود .یکی
دیگر از نقاط قوت این نمودار آن است که در مقایسه با  ARL1منحنی نرمال (که قرینه است)،
لزوماً قرینه نیست .حتی اگر تابع توزیع متغیر  Xنرمال باشد یا به نرمال نزدیک باشد ،در عمل
دارای چولگی یا کشیدگی است که  GLDبهخوبی میتواند این ویژگیها را مشخص سازد و
نمودار کنترل را با رعایت این موارد تدوین کند.
نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

در کنترل کیفیت آماری از نمودارهای کنترل که معیاری آماری برای کنترل حدود
مشخصهی کیفیت است ،بر اساس چند پیشفرض استفاده میشود .نخستین پیشفرض این
است که خروجی فرایند از توزیع احتمال خاصی مثالً نرمال برای متغیرهای پیوسته ،و دوجملهای
یا پواسون برای متغیرهای گسسته (وصفیها) پیروی میکند و دومین پیشفرض این است که
فرایند از جریان تولید پیوسته و بزرگ بهدست میآید .این پیشفرضها همیشه در عمل واقعیت
ندارند .این پژوهش بر مسائلی تأکید دارد که فرایند تحت پایش از توزیع ناشناخته پیروی میکند؛
همچنین در تولید انبوه شرایطی پیش میآید که منطقی نیست یا نمیتوان هر بار بیش از یک
نمونه از خط تولید برداشت و یا هزینههای آزمایش بهقدری باال است که برداشتن چند نمونه
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بهطور همزمان بهصرفه یا منطقی نیست .در این شرایط معموالً از نمودار  MR-Xبرای کنترل
فرایند استفاده میشود که بهاندازهی کافی برای کشف انحرافات قابلتشخیص حساس نیست؛
عالوه بر آن وقتی توزیع فرایند نرمال نباشد و یا نامشخص باشد ،دیگر نمیتوان به نمودار
 MR-Xاعتماد کرد.
در این پژوهش سعی شده است یک روش محاسباتی کارا برای محاسبه حدود دقیق کنترل
ارائه شود .در این پژوهش از توزیع پنجپارامتری المبدای تعمیمیافته ( ،)GLDبهعنوان توزیع
احتمال بسیار انعطافپذیر ،برای برآورد پارامترهای حدود کنترل استفاده شده است .نمودار
پیشنهادی از خانواده نمودارهای شوهارت بوده و از این لحاظ برای استفاده در دادههایی با توزیع
ناشناخته قابلدرک است .وقتی توزیعهای آماری مرسوم نتوانند بهاندازهی کافی دقت الزم را
برای مدلسازی فرایند داشته باشند ،نمودار کنترل پیشنهادی این پژوهش میتواند یک پیشنهاد
برای کنترل کیفیت باشد.
در این روش ،استفاده از توزیع پنجپارامتری المبدای تعمیمیافته برای برآورد پارامترهای
توزیع ،پیشنهاد شده است .در این مقاله برای برآورد پارامترهای توزیع ،از روش تطبیق با صدک
( )PMاستفاده شده است .روشهای متعدد دیگری برای برآورد پارامترهای توزیع وجود دارند که
از آنها هم میتوان استفاده کرد .در پژوهش نیلی احمدآبادی و همکاران ( )2011از روش تطبیق
با گشتاور 1برای برآورد پارامترهای آن استفاده شده است که روشی متفاوت است [ .]47تفاوت
دیگر این پژوهش با روش قبلی در تأکید این پژوهش بر کنترل کیفیت آماری اندازهگیریهای
انفرادی است که پژوهشگران قبلی کمتر به آن اشاره کردهاند .استفاده از روش پیشنهادی این
پژوهش در شرایطی که توزیع آ ماری قطعات تولیدی معلوم نباشد و یا برای قطعات انفرادی
مناسب است.
از طرف دیگر ،حل معادالت درجه دوم به باال معموالً بیش از یک جواب دارد؛ بنابراین کامالً
ضروری است تا برای اطمینان از درستی جوابهای بهدستآمده آزمون نیکویی برازش انجام
شود .در پژوهش حاضر استفاده از آزمون مربع کای برای این منظور پیشنهاد شده است و
فرضیههای الزم پیشنهاد و اجرا شدهاند .همانند معیارهای حیاتی برای عملکرد روشهای ،SPC
اقدام به محاسبهی ARLها و مقایسه آنها شده و کارایی روش پیشنهادی نشان داده شده است.
برای نشاندادن کارایی روش پیشنهادی و چگونگی استفاده از آن ،یک مثال عددی
مورداستفاده قرار گرفته است .در این مثال میانگین ،انحراف معیار و حدود کنترل فرایند محاسبه
شده ،که فرایند را تحت کنترل آماری نشان داده است؛ عالوه بر آن ،همانند معیارهای حیاتی

1. Moment Matching (MM) Estimates
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برای عملکرد روشهای  ،SPCاقدام به محاسبه ARLها و مقایسه آنها شده و کارایی روش
پیشنهادی نشان داده شده است.
مطالعه پیشینه پژوهش نشان میدهد که در بسیاری از موارد ،مشخصه کیفیت تحت بررسی،
تمام پیشنیازهای نرمالبودن را ندارد؛ درنتیجه این مشخصه ،بهویژه در اندازهگیریهای انفرادی،
از توزیع نرمال پیروی نمیکند و باعث بروز مشکالت زیادی در کنترل فرایند تولید میشود .در
این شرایط بدون توجه به نوع توزیع متغیر تصادفی استفاده از  GLDمیتواند اطمینانبخش
باشد .یکی دیگر از نقاط قوت نمودار پیشنهادی آن است که در مقایسه با  ARL1منحنی نرمال
(که قرینه است) ،لزوماً قرینه نیست .حتی اگر تابع توزیع متغیر  Xنرمال باشد یا به نرمال نزدیک
باشد ،در عمل دارای چولگی یا کشیدگی است که  GLDبهخوبی میتواند این ویژگیها را
مشخص سازد و نمودار کنترل را با رعایت این موارد تدوین کند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به فرایند طوالنی و پیچیده محاسبات آن اشاره
کرد؛ با این حال توسعه برنامه متلب 1برای آن میتواند در سادهسازی فرایند محاسباتی حدود
کنترل کارساز باشد.
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