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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعي بر اين   . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد            

وليدي، فني و فن    است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط ت                 
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          
 ميشود و پس از دريافت نظرات       نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال          

) رسمي( وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                   
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 
رح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان                 شده تهيه مي شود نيز پس از ط         

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد              . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ۵((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در                    
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي                 

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

ه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور                    مؤسس
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و 

ستاندارد مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي ا                 
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي                   . اجباري نمايد 

 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
 بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                   مشاوره، آموزش، 

محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را               
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    . امه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              گواهين
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح                

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 “نمودارهاي کنترل پذيرش”  كميسيون تدوين استاندارد 
 
 

  سمت يا نمايندگي                                                           رئيس
         عضو هيئت علمي و مدير گروه برق دانشگاه شهرکرد کارگر ، عباس                     

  )دکتراي مهندسي برق(
 

 اعضاء

   پژوهشگاه معلم شهركرد يال                                                    باقري ، ژ

 )ليسانس شيمي(
 

بخت ، سعيد                                             مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  
 صنعتي چهارمحال و             اداره كل استاندارد و تحقيقات       )ليسانس ميكروبيولوژي(

 بختياري
 

 مسئول سيستم هاي کيفيت کارخانجات برفاب ...                             جعفريان  ، حشمت ا

 )ليسانس مهندسي صنايع(
 

 حيدري ، غالمحسين                              عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان 

 )فوق ليسانس فيزيک(
 

  مجتمع پتروشيمي -ري ، سياوش                   شرکت ملي صنايع پتروشيمي رستمي چالشت
 مارون

 )فوق ليسانس مهندسي شيمي(
 

 رئيسي ، كورش                                         مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  

قيقات صنعتي چهارمحال و اداره كل استاندارد و تح)              فوق ليسانس مهندسي برق(
 بختياري

 
 سليمي ، بابك                                            مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي چهارمحال و          )             ليسانس مهندسي الكترونيك  (
 بختياري

 
   سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان             سليميان ، فرشاد                   

 ) ليسانس شيمي كاربردي(



  

 
   پژوهشگاه معلم شهركرد طاهري ، يونس                                                

 )فوق ليسانس شيمي(
      

 ايع و معادنوزارت صن...                                 عليمحمدي نافچي ، رحمت ا

 )ليسانس رياضيات(
 

 كريمزاده ، سهراب                                         مسؤل كنترل كيفيت شركت توليدي امين 

 )ليسانس مهندسي شيمي(
 

 گل محمدي ، هاشم                                    مدير تضمين کيفيت شرکت جهان کار اصفهان

 )ليسانس مهندسي مکانيک(
 

              مسؤل كنترل كيفيت شركت توکل     مصطفوي ، فرشاد                              

 )ليسانس مهندسي ماشين آالت(
 

نجات ، مريم                                           مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                   
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي چهارمحال و )                       ليسانس شيميفوق (

 بختياري
 

 نوروزي ، عباس                                                  وزارت كار و امور اجتماعي

 )ليسانس شيمي كاربردي(
 
 
 

 دبير
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران      عليمحمدي نافچي ،  بهروز                   

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي چهارمحال و )                   فوق ليسانس رياضيات(
 بختياري

 
 
 
 
 
 
 
 



  

اعضاي شرکت کننده در سي و دومين اجالسيه کميته ملي مديديت کيفيت 
 ۳/۱۲/۸۴مورخ 

 
 نمايندگي                                                           رئيس کميته ملي 

   در ايرانBSIروزبه ، مير محمد                                                     مديرعامل  

 )دکتراي مديريت و توسعه سازماني(
 

  اعضاء
 نجات برفاب مسئول سيستم هاي کيفيت کارخا...                                  جعفريان ، حشمت ا

 )ليسانس مهندسي صنايع(
 

 حيدري ، غالمحسين                                          عضو هيئت علمي دانشگاه مالير 

 )فوق ليسانس فيزيک(
 

        کارشناس و مشاور مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي                  ذره ، مهدي                                                    
 ايران

 )ي برقفوق ليسانس مهندس(
 

 شيرواني ، فهيمه                                                          منشي کميته ملي

 )کمک کارشناس(
 

 صديق شريف ، حسين                          کارشناس ارشد دفتر صادرات وزارت صنايع و معادن

 )ليسانس مديريت صنعتي(
 

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي چهارمحال و                عليمحمدي نافچي ، بهروز  
 بختياري

  دبير تدوين                                           )  فوق ليسانس رياضيات(
 

 فيض آبادي ، بهنام                                           مشاور سازمان مديريت صنعتي 

 )دکتراي مديريت توليد(
 

دي ، سيد محمد حسين          مشاور رئيس مؤسسه استاندارد و نايب رئيس نظام تاييد       کالنتر معت
 صالحيت ايران )                                   فوق ليسانس مهندسي صنايع(



  

 کمپاني سعيد ، عارفه                                         معاون تحقيق و توسعه شرکت پاکسان

 ) ي شيميدکترا(
 

  گل محمدي ، هاشم                                    مدير تضمين کيفيت شرکت جهان کار اصفهان

 )ليسانس مهندسي مکانيک(
 

    در ايرانBMTRADAنيک آيين ، پدرام                                          مديرعامل شرکت  

 ) فوق ليسانس مهندسي متالورژي(
 

 ه مليدبير کميت
 طوماريان ، سهيال                                           مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 )   ليسانس مهندسي برق(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 

                                                                                                      
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 صفحه                                                                                      فهرست مندرجات 

 
 

 ب .......................................................................................................................................پيشگفتار 

 پ..............................................................................................................................................مقدمه

 ۱................................................................................................................   ـ هدف و دامنة كاربرد۱

  ۱.......................... .................................................................................................. ـ مراجع الزامي۲

 ۱.............................................................................................................   ـ تعاريف و اصطالحات۳

 ۲..........................................  ....................................................................... ـ نمادها و اختصارات۴

 ۴........................................................................................   ـ توصيف عمل نمودار کنترل پذيرش۵

 ۸.......................................................................................................... كنترل پذيرش يک فرآيند- ۶

 ۸.....................................................................................................................................  ـ ويژگيها۷

 ۱۰.............................................................. .................................... ـ روش هاي اجرايي محاسبات۸

 ۱۸....................................................................................................................................  ـ مثال ها۹

  ۲۵............................................................................... ضرايب  مربوط به حدود کنترل پذيرش– ۱۰

 ۲۷................... نوموگراف هاي مربوط به طرح نمودار کنترل پذيرش–) الزامي( پيوست الف – ۱۱

 ۳۸........................................................................................ کتابنامه–) اطالعاتي( پيوست ب – ۱۲
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 پيشگفتار
 

  توسط كميسـيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده و در              “نمـودارهاي کنترل پذيـرش  ”اسـتاندارد    
  مورد تأييد قرار      ۳/۱۲/۸۴يت مورخ   سي و دومين  اجالس كميته ملي اسـتاندارد مديريت کيف            

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات           ۳ ماده   ۱گرفته ، اينك به استناد بند        
 .  به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود۱۳۷۱صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 در زمينه صنايع ، علوم و        براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني            
خدمات ،  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه                   
براي اصالح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد                 

دهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين       بنابراين براي مراجعه به استاندار    . توجه قرار خواهد گرفت     
 .تجديد نظر آنها استفاده كرد

درتهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ،                  
در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و                   

 .اد شودپيشرفته هماهنگي ايج

 :منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
 
1- ISO  7966 : 1993 ,  Acceptance Control Charts 

 
 ۱۳۸۲ مرکز آمار ايران ، سال – واژه ها و اصطالحات آماري – ۲ 

 ۱۳۷۶ مرکز نشر دانشگاهي ، سال – واژه نامة رياضي و آمار – ۳
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 مقدمه

 
نمودار کنترل پذيـرش ، مباني کنتـرل را مـورد بررسـي قرار داده و آنها را با عناصر نمونه برداري                     

يک نمودار کنترل  پذيرش  ابزاري مناسب  براي  کمک به تصميم                    . پذيرش تلفيق مي نمايد    
ب موارد  مبناي تصميم گيريـها ممکن است بر حس       . گيري هاي مرتبط با  پذيرش فرآيـند مي باشد        

 :زير تعريف گردد 

چنانچه درصد  معيني از واحدهاي يک محصول يا خدمت  حاصل از فرآيند ، الزامات ويژگي               )  الف
 . را برآورده نمايد يا ننمايد

چنانچه فرآيند فراتر از ناحية مجاز از موقعيت هاي سطح فرآيند ، تغيير مکان يافته باشد يا                    )  ب
 .نيافته باشد

 بيشترين رويکردهاي نمونه برداري پذيرش ، ترجيحا  تأکيد بر قابليت پذيرش                اختالف در مورد  
 . فرآيند است تا بر تصميمات در مورد تعيين تکليف  محصول

اختالف در مورد رويکردهاي نمودار کنترل معمولي آنست که فرآيند معموال  در حوالي يک سطح                  
زماني که تغيير پذيري در محدودة زير گروه تحت           استاندارد  فرآيند نياز به کنترل ندارد ، اما تا             

در ناحيه اي از سطوح فرآيند که بر حسب            ) براي قصد  پذيرش  (کنترل باقي بماند ، مي تواند         
بنابراين فرض بر آنست    .   قابل پذيرش است در هر سطح يا سطوحي اجرا شود            ۱الزامات  رواداري 

طوح فرآيند ايجاد مي نمايند که در ارتباط با           که بعضي علل قابل تعيين ، تغيير مکان هايي در س            
الزامات آنقدر کوچک اند که تالش براي کنترل آنها بطور فشرده صرفا  براي قصد  پذيرش ،                        

 .اقتصادي نيست

بنابراين استفاده از نمودار کنترل پذيرش ، امکان شناسايي و حذف علل قابل تعيين را براي قصد                     
 .   مل نمي نمايدبهبود مستمر فرآيند ، غير محت

بنابراين متغيرها با استفاده از نمودارهاي کنترل از           . بررسي  ثبات ذاتي فرآيند ، امري الزاميست        
 يا نمودارهاي کنترل از نوع انحراف معيار  نمونه ، پايش مي گردند تا تأييد شود           ۲گسترة نوع شوارت  

 . ت باقي مي ماندکه ماهيت  تغييرپذيري در زيرگروه هاي منطقي در يک حالت ثاب

بررسيهاي تکميلي در مورد توزيع سطوح رويارو شدة فرآيند ، يک منبع اضافي از اطالعات کنترلي                
يك مطالعة مقــدماتي در مورد  نمودار کنترل شـوارت  بايستي براي تصـديق                . تشکيل مي دهـد  

 .   صحه گذاري با استفاده از يک نمودار کنترل پذيرش انجام گيرد

                                                 
1 – Tolerance  Requirements 
2 – Shewhart-type  Range  

 پ



  

        
 نمودارهاي  کنترل  پذيرش

 
                هدف و دامنة کاربرد۱

هدف از تدوين اين استاندارد ارائـة راهنماي استفاده از نمودارهاي کنترل پذيرش و تشريح                       
روش  هاي  اجرايي  عمومي  براي  تعيـين اندازه هاي نمونه ، حدود اقـدام و معيار  تصمـيم گيـري                     

اي ارائه شده براي توصـيف انواع گوناگون پيشامدهايي است که رعـايت اين فن               مثـال ه  .مي باشد 
در آنها داراي مزيت بوده و همچنين موجب فراهم شدن جزئيات  تعيين اندازة نمونه ، حدود اقدام                  

 .و معيار تصمـيم گيري شده باشد
 

                مراجع الزامي۲
به . در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است            مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه        

داراي تاريخ   در مورد مراجع  . اين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود               
معهذا . يا تجديد نظر ، اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست                 / چاپ و   

ارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك           بهتر است كاربران ذينفع اين استاند     
يا تجديد نظر ،    / در مورد مراجع بدون تاريخ  چاپ و           .  الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند         

 .يا تجديد نظر آن مدارك ارجاع داده شده ، مورد نظر است/  وآخرين چاپ

 : د الزامي است استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندار
 

2 – 1        ISO    3534 – 1: 1993 , Statistics – Vocabulary and Symbols – part 1: 
Probability and General Statistical Terms. 
 
2 –2         ISO  3534 – 2 : 1993 , Statistics - Vocabulary and Symbols – part 2: 
Statistical Quality Control. 
 
2 – 3         ISO  8258 : 1991 , Shewhart Control Charts. 
   
 

                تعاريف ۳
  در اســتاندارد هاي بـين المـللي بـراي اهـداف ايـن اســتاندارد ، تعـاريـف ارائـه شده

 1 –   ISO  3534   وISO  3534 - 2  همچنين تعـريف زير به كار مي رود . 
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توسط  نمودار کنترل شـوارت  مطابـق با استـاندارد             ل پذيـرش فرآينـدي است که     فرآينـد  قاب  
با يک خـط مرکزي در ناحيـة فرآينـد قابـل پـذيرش نـمايش داده شده            ISO  8258  بيـن المللي     

 نمودار کنترل   چنـين   براي Xبطـور مطـلوب مقــدار ميانگين     ).   مراجعـه شود  ۱به شکل   (باشـد  
 .   قرار دارد۱در مقدار هدف

 

 
 

  مرتبط با فرآيندهاي RPL  و APLخطوط بااليي و پاييني :  حدود ويژگي دو طرفه – ۱شکل 
 )خط مرزي(کيفيت قابل پذيرش ، قابل رد و بي تفاوتي 

 
 
                 نمادها و اختصارات ۴

USL        ويژگي   حد باالي)upper specification limit(  

 
LSL          حد پايين ويژگي )lower specification limit(  

  
ACL  حدود کنترل پذيرش       )acceptance control limits(  

  

                                                 
1 – Target Value 
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APL         سطح فرآيند قابل پذيرش)acceptable process level(  
 

RPL        ة فرآيند غير قابل پذيرش سطح فرآيند قابل رد يا ناحي(rejectable process level 

  or non-acceptable process zone)                                                                   
     
n  اندازة نمونة زيرگروه         (subgroup sample size) 

 

0p نسبت  اقالم  نامنطبق  قابل پذيرش          (acceptable proportion nonconforming 

items)                                                       
1p          نسبت  اقالم  نامنطبق  قابل رد (rejectable proportion nonconforming        

 items)                                                        

apاحتمال پذيرش          (probability of acceptance)    

 
Tمقدار  هدف  يعني مقدار مطلوب مشخصه          (target value, i.e. optimum value 

of  the characteristic)                                                                
  

X مقدار متوسط  متغير         Xکه بر روي نمودار کنترل تعيين شده است (average value 

of  the variable x plotted on a control chart)                                              
                                            

  zمتغيري که داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و انحراف معيار واحد است          
 (variable that has a normal distribution with zero mean and unit              

 standard deviation)                                                                                   

 pz   درصد   انحراف  در يک جهت مشخص فراتر رفته          p′۱۰۰        انحراف نرمال که از  ′
         ) و غيرهαz ، βz مشابه برايبطور  ( است                

 (normal deviate that is exceeded by 100 p′  % of  the deviate in a 

specified direction (similarly for αz , βz , etc)  
 α  ريسک  عدم پذيرش  فرآيند  تمرکز يافته در           APL   

 (risk of not accepting a process centred at the APL)                                  
      

 β  ريسک  عدم ردي  فرآيند  تمرکز يافته در           RPL   
(risk of not rejecting a process centred at the RPL)                                     

     
  µميانگين فرآيند           (process mean)    
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  σ فرآيند   ۱          انحراف معيار متناظر با تغييرپذيري ذاتي 
(standard deviation corresponding to the inherent process  variability)      

 
 wσانحراف معيار در محدودة زيرگروه          (within-subgroup standard deviation)  

 

 X
σ ذاتي  فرآيند         انحراف معيار  متوسط  زيرگروه  متناظر با  تغييرپذيري :   

n

σ= X
σ 

(standard deviation of  the subgroup average corresponding to the 
inherent process variability: n

x
σσ = )  

 
                   توصيف عمل نمودار کنترل پذيرش۵

يا خدمت قابل پذيرش ، اغلب فضا براي آزادي عمل در راستاي                 در جستجوي يک محصول      
تأثير گذاشتن بر تغييرات کلي       .   آن  وجود دارد      ۲قابليت  تمرکز يافتن   فرآيند حـول سطح هدف         

 عناصر  حول سـطح داده      ۳چنين عوامل مکاني به تغييرپذيري   تصادفي  ذاتي در مورد تک به تک               
در بيشتر موارد ، بعضي از تغيير مکان ها در سطح فرآيند بايد انتظار               . شدة فرآيند اضافه شده است    

اين تغيير مکان ها معموال  از يک علت قابل تعيين که بلحاظ                . رود و مي تواند روا داشته شود        
اين تغيير  مکانها   . مالحـظات مهندسـي و اقتـصادي نمي توانند حـذف گردند ، نتيـجه مي شوند             

 نامعمول يا نامنظم وارد سيستم شده  اما بندرت مي توانند بعنوان اجزاي                 اغلب در فواصل زماني   
 .   تلقي شوند۴تصادفي واريانس

ظاهرا   چندين رويکرد متفاوت براي تيمار اين عوامل مکاني که موجب تأثير گذاشتن بر تغييرات                  
تمامي در نهايت رويکردي که در آن            . فراتر از تغييرپذيري ذاتي مي شوند ، وجود دارد               

. تغيـيـرپـذيري که به انحراف از مقـدار  هـدف منتج مي شـود بايد به حـداقل رسـانده شـود                    
حـمايت کنندگان  چنين رويکردي کوشـش مي کنند قابلـيت حفظ فرآيـند در حدود رواداري                  
 فشـرده تر را افزايـش دهند تا پتانسـيل بيشتري براي  بهـبود کيـفـيت فرآيند يا محصول وجود                   

 .داشته باشد

در منتهي اليه  ديگر ، رويکردي است که اگر حدود رواداري برآورده شود نه تنها ممکن است غير                    
اقتصادي وموجب هدر رفتن منابع براي کنترل تنگاتنگ فرآيند باشد بلکه بسيار محتمل است که در                

ر اغلب نتيجة مقدمة    اين ام .  هم باشد  ۵راستاي بهبود قابليت  کاهش  تغييرپذيري ، ضد بهره وري          
                                                 
1 – Inherent Variability 
2 – Target Level 
3 - Individual 
4 - Variance 
5 - Counterproductive 

۴ 



  

  با فرآيـند توسـط افرادي که    )  کنتـرل بيـش از حد و مازاد      "  (۱دستکاري" فشارهايي است که      
 کيفيت  مـحصول     واجد شـرايـط براي کار در زمينه هاي کـنترل  اما  بجـز بـرنامـه هاي  بهـبـود                

 . يا  فرآيند هستند ، ترويج مي گردد

ري مفيد براي پوشش دامنة گسترده اي از اين رويکردها در يک روية                نمودار کنترل پذيرش ابزا   
نمودار کنترل پذيرش بين مؤلفه هاي تغييرپذيري ذاتي که بطور تصادفي            . منطقي و ساده مي باشد    

در سرتاسر  فرآيند به وقوع مي پيوندند و عوامل مکاني اضافي که در فواصل   زماني  کمتر موجب                    
 .ايز قائل مي شودتغييرات مي گردند ، تم

هنگامي که تغيير مکان ها ظاهر مي شوند ، آنگاه فرآيند ممکن است در يک سطح جديد تا وقوع                     
 ، در رابطه با تغييرپذيري      ۲فرآيند در بين چنين اختالالتي    .  رويداد مشابة بعدي ، داراي ثبات باشد      

 . ذاتي تحت کنترل اجرا مي شود

  بزرگ  يكسان از مواد خام را استفاده          ۳است که دسته هاي   يک نمايش از اين موقعيت ، فرآيندي         
. تغييرپذيري در محدودة دسته ها مي تواند بعنوان تغييرپذيري ذاتي در نظر گرفته شود                . مي کند 

هنگامي که يک دستة جديد از مواد معرفي مي شود ، انحراف آن از هدف ممکن است نسـبت به                     
ييرات  بين دستـه ها در فواصل  گسسته وارد سيستم مي             مؤلفـة تغـ .  دستـة قبلي متفاوت باشد    

 . گردد

يک مثال در مورد اين تغييرات  درون دسته اي و تغييرات  بين دسته اي ممکن است بخوبي در يک                    
.  ، يک قطعة ماشيني را پولک زني مي کند بوقوع پيوندد           ۴موقعيت هنگامي که يک قالب پولک زني      

 و آسيب ديدگي قالب به نقطه اي برسد که بايد تعمير             ۵که سايش منظور نمودار آنست که هنگامي      
ميزان ساييدگي قالب به سختي دسته هاي متوالي از مواد وابسته             .  شود ، تعيين گردد     ۶يا بازکاري 

مشاهده خواهد شد که استفاده از يک         .  است بنابراين اين امر بسهولت قابل پيش بيني نيست           
ص زمان مناسب جهت رسيدگي و تعمير قالب پولک زني را              نمودار کنترل پذيرش امکان تشخي     

 . ميسر مي نمايد

نمودار کنترل پذيرش مبتني بر نمودار کنترل شـوارت است اما بگونه اي تنظيم گرديده که اگر                     
ويژگيها به اندازة کافي گسترده باشند فرآيند مي تواند خارج از حدود کنترل تغيير مکان دهد  يا                     

                                                 
1 - Tampering 
2 - Disturbances 
3 - Batches 
4 – Blanking Die 
5 - Worn 
6  - Rework 
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   بزرگي از کل  حدود رواداري باشد ، فرآيند           ۱ ذاتـي  فرآيـند نسبـتا  بزرگ يا کسر      اگر تغـييرپذيري 
 . به حدود باريکتر محصور شود

آنچه الزاميست حفاظت در برابر فرآيندي است که بسيار دور از مقدار  هدف تغيير مـکان داده و                    
 ويـژگي قرار مي گيرند را      درصـدي ناخواستـه از اقـالم  از پيش تعيـين شده که خارج از حـدود            

 . موجب مي شود  يا يک ميزان  بيش از حد و مازاد از تغيير مکان  سطح  فرآيند را نمايان مي سازد

 توليد ، هنگامي که يک نمودار از مقدار متوسط  مجموعه داده هاي  يک فرآيند ترسيم                    ۲در توالي  
فرآينـد قابل   (در ناحية مرکزي    . نمايدمي شود ، يک تغيير مداوم در مقادير متوسط جلب توجه مي             

، محصـولي که بطـور قطـعي  قابل پذيـرش است ، توليد مي             )  رجـوع شود  ۱ به شکل    –پذيرش  
بيانگر فرآينديست که محصول  توليد شده        ) ۱شکل  (داده هاي واقع در نواحي بروني          .  گردد

 .بطورقطعي قابل پذيرش نيست

 ديگري وجود دارد که محصولي که در آن توليد مي شود قابل             بين نواحي دروني و بروني ، نواحي      
پذيرش بوده اما بيانگر آنست که فرآيند بايستي تحت مراقبت باشد و همگام با  نزديک شدن به                      

اين معـيارها مفـاهيم پايه براي نمـودار       . ناحية بروني ، اقدام اصالحـي ممکن است انجام پـذيرد         
ت ارائه شده در اين استاندارد بمـنظور فراهم آوردن  رويه ها جهت            توصـيفا. کنترل پذيرش هستـند  

 .   تعيـيـن اقدامات ذيـربط براي موقعيـت هاي ويـژگي يکـطرفه و دو طرفه طراحي شده اند

چونکه داشتن يک خط جدا کنندة واحـد که  بتـواند بطور آشکار سطح کيفيت خوب را از سطح                    
 امکان پذير نيست ، يک سطح فرآيند که بيانگر فرآينديست که             کيفيت  نارضايتبخش متمايز نمايد    

اين سطح فرآيند قابل     ).  α - ۱(بايستي تقريبا  همواره مورد پذيرش باشد بايد تعريف شود              
ناميده مي شود و مرز بروني  ناحية فرآيند قابل پذيرش واقع در اطراف  مقدار                 )  APL(پذيرش    

 ).   رجوع شود۱به شکل (خص مي نمايد هدف را مش

  α  تمرکز يافته باشد ، يك ريسك كوچكتر از            APLهر فرآيندي که نزديکتر به مقدار  هدف از            
بنابراين هر قدر فرآيند به هدف نزديکتر باشد ، احتمال            . در مورد عدم پـذيرش خواهد داشـت      

 . رضايتبخش پذيرفته نشودکمتري وجود دارد که يک فرآيند  

همچنين تعريف  سطح فرآيندي که بيانگر فرآيندهايي است که تقريبا  بايستي هرگز پذيرفته نشوند                 
)β- ۱ (   اين سطح فرآيند ناخواسته به عنوان سطح فرآيند قابل رد               .  ، ضروري مي باشـد)RPL

  واقع شده باشد ، يک       RPL دورتر از مقـدار  هدف از         هر فرآينـدي که  . نامـگذاري شده است  )  
 .   خواهد داشتβريسک  پذيرش کوچکتر از 

                                                 
1 - Fraction 
2 - Sequence 
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 قرار مي گيرند محصولي با کيـفيـت مـرزي توليد مي            RPL  و      APLسطوح فرآيندي که بين     
ار مي گيرند بيانگر     قر RPL و      APLاين بدان معـناست که سطـوح فرآينـدي که بين            . نمايـند

  ۱کيـفيـتي است که بسيار خوب نيست که موجب اتالف  وقـت شده باشد يا بيانگر کنترل اضافي

همچنين بيانگر کيـفيـتي است که بسيار بد نيست که             .  است اگر فـرآيند تنـظيـم مي گرديد       
اين ناحيه  .  گرفتمحصول قابليت استـفاده نداشته باشد اگر هيچ تغيير مکاني در سطح انجام نمي               

پهناي اين ناحيه تابعي از الزامات  مربوط به يک فرآيند          . ناميده مي شود  "  ۲ناحية بي تفاوتي  " اغلب    
  و    APLهر قدر ناحية مورد نظر باريکتر باشد ،           .  خاص و ريسک هاي مرتبط با آن مي باشد          

RPL                اين رويکرد يک   . اهد شد  به يکديگر نزديکتر هستند و اندازة نمونه اجبارا   بزرگتر خو
ارزيابي واقعي از اثربخشي هر سيستم کنترل پذيرش را مجاز مي نمايد و يک روش توصيـفي براي                 

 .نشان دادن آنچه که هر سيـستم کنترل منتـخب دقيقا  قصد انـجام آن را دارد ، فراهـم مي نمايد
 

نمودار کنترل پذيرش    با هر سيستم نمونه برداري پذيرش ، چهار عناصر زير براي تعريف                     
 :الزاميست

  يکـطرفه ،αمرتبط با ريسک ) APL(سطح فرآيند قابل پذيرش )  الف

  يکـطرفه ، βمرتبط با ريسک ) RPL(سطح فرآيند قابل رد   )ب

 ،) ACL(معيار اقدام يا حد کنترل پذيرش )  پ

 ) .   n(اندازة نمونه )  ت
 

در مورد ويژگيهاي دو    . بطور کلي  ريسک هاي تعريف شده در اين استاندارد يکـطرفه  هستند              –يادآوري  
براي پايين آمدن    %۵براي فرا رفتن از يک حد بااليي  يا يک ريسک            %  ۵طرفه ، ريسک ها شامل يک ريسک        

  . نتيجه مي شود%) ۱۰نه   (%۵اين امر به يک ريسک کل . از يک حد پاييني  مي باشند
 

سادگي عمليات از اهميت بحـراني براي استـفاده از يک روش اجـرايي از قبيل نمودار کـنترل                   
فقـط حدود کنـترل پذيرش و دستـورالعمـل هاي نمونه برداري از            . پذيرش برخـوردار مي باشد   
ز به شناخت توسط کاربري که         نمونه برداري يا روش انتخاب نيا        ۳قبيل اندازة نمونه ، فراواني      

نمودار را استفاده مي کند دارد ، گرچه آموزش نامبرده بمنظور درک و تفهيم مشكل نبوده و مي                      
سرپرست ،  . بنابراين استفاده از اين نمودار پيچيده تر از نمودار شـوارت نيست           .  تواند مفيد باشد  

کوشش فراوان از موارد فوق استنتاج      کارشناس کيفيت يا کاربر آموزش ديده ، اين حدود را بدون             

                                                 
1 – Over-Control 
2 – Indifference  Zone 
3 - Frequency 
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 معنادارتر در بکارگيري روش اجرايي  پذيرش  فرآيند و يک درک بهتر از مباني کنترل                ۱و يک بينش  
 . را کسب خواهد نمود

 
 کنترل پذيرش يک فرآيند ٦
                ترسيم نمودار۱ – ۶

رش به طريق زير ترسيم شده      مقدار متوسط نمونه از مشخصة کيفيت بر روي نمودارهاي کنترل پذي          
) ترتيب عددي ، ترتيب زماني و غيره         ( يک نقطه براي هر نمونه با يک شمارة شناسايي            . است

 .روي محور افقي و متوسط  نمونة متناظر به آن روي محور عمودي بر روي نمودار رسم شده است

             تعبير نمودار ۲ – ۶
يا زير حد کنترل     )  UACL(د کنترل پذيرش بااليي         هنگامي که نقطة رسم شده در باالي ح          

 .قرار گيرد ، فرآيـند بايد غير قابل پـذيرش در نظـر گرفته شـود)  LACL(پذيرش پاييني  

رد  اگر نقطة رسـم شده نزديک به خط کنترل باشد ، مقادير عددي بايد بمنظـور تصـميم گيري مو                 
 . استفاده قرار گيرند

 
                ويژگيها۷

، حد  ) βبا ريسک    α (  ،RPL)با ريسک    (APLويژگي مقادير هر کدام از دو عناصر تعريف            
ترل پذيرش ، مقادير دو      مربوط به سيستم نمودار کن     ) n(يا اندازة نمونه     ) ACL(کنترل پذيرش   

 در محدودة منطقي بايد معلوم يا        σبعالوه ، مقدار زيرگروه    . عناصر باقيمانده را تعيين مي نمايد      
       توسط فنون  مربوط به نمودار کنترل معمولي از قبيل استفاده از                                                                                   

   
2d

R
−

= σ
∧

 يا    
4c
s
−

= σ
∧

          ، 
n

pp )1( −=  pσ
∧

c= cσ   يا  
∧

   

                                                                      
الزمست که تغييرپذيري تصادفي ذاتي      .   برآورد شود    ISO 8258مطابق با استاندارد بين المللي        

اين امر مي تواند از     . بمنظور معنادار نمودن محاسبات  ريسک در يک حالت کنترل آماري قرار گيرد           
ا انحرافات معيار ، مطابق با      طريق استفاده از يک نمودار کنترل نوع شـوارت براي دامنة تغييرات ي            

 . پايش شود  ISO 8258استاندارد بين المللي 
 

 :چند گزينه از  زوج هاي عناصر  تعريف ، ممکن است انتخاب شوند

                                                 
1 - Insight 
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ونه  مرتبط با آنها و تعيين اندازة نم       β و   α همراه با ريسک هاي         RPL  و     APLتعريف)   الف
)n ( و حد کنترل پذيرش)ACL.( 

در کاربردهاي نمودار کنترل پذيرش از آنجائيکه موارد  اندکي وجود دارد که فرآيند بطور پيوسته در                 
APL          ۰۵/۰ اجرا شود  اغلب=α    اين بدان معناست که ريسک ردي در هر         .   انتخاب مي شود

 .   باشدα  بايستي همواره کوچکتر ازTار هدف طرف از مقد

 :اين گزينه عموما  هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد که 

فرآيندهاي قابل پذيرش براي داليل اقتصادي يا ديگر دالئل عملي بر حسب قابليت هاي                          )  ۱     
بر  ر مـکان هاي گسستة کوچک در سطـح فرآيند عـالوه          شامل مجاز نمودن تغيي    که فرآيند          

  قابل پذيرش که بوسيلة       کيفيت تصادفي ذاتي  يا  بر حسب  يک سطح                تغييرات             

 . شده اند ، تعريف شده باشد فراتر از حدود ويژگي توصيف  از اقالم  درصدي          

 بزرگ   مـکان هاي    تغيير   بر حسب    داليل عملي    براي   رد هنگامي که     قابل   فرآينـدهاي  )۲     

  فرا رفتن  درصدي   سطح فرآيند  يا  بر حسب يک سطح فرآيند که موجب            غيرضروري در            
 . اقالم از حدود ويژگي  مي شوند ، تعريف شده باشد از نارضايتبخش           
 
  داده شـده β   براي ريــسکRPL و تعـيين  nزة نمـونه و اندا) αبا  (APLتعـريف  )   ب

 . ACLو 

فوق تعريف شده اند و هنگامي      )  ۱اين گزينه  هنگامي که  فرآيندهاي قابل پذيرش مطابق با  بند               
 . اده قرار مي گيردکه محدوديتي براي تعيين  اندازة نمونة مجاز  وجود دارد ، مورد استف

 
 داده شده و     α  براي يک ريسک       APL و تعيين    nو اندازة نمونه    ) βبا ( RPLتعريف    )   پ

ACL  . 

 که  فوق تعريف شده اند و هنگامي      )  ۲اين گزينه هنگامي که فرآيندهاي قابل رد مطابق با بند                
 .محدوديتي براي تعيين اندازة نمونة مجاز وجود دارد ، مورد استفاده قرار مي گيرد

 
  RPL داده شده و       α  براي يک ريسک      APL و تعيين      n و اندازة نمونه   ACL تعريف    )   ت

 .  داده شدهβبراي يک ريسک 

 گزينه عمدتا  براي تعبير معناي يک سيستم نمودار کنترل مفروض از طريق آشکار سازي                      اين
 . تأثـيرات آن بر سـطوح فرآيـند  قابل پذيـرش و فرآينـد قابل رد مورد استـفاده قرار مي گيرد

 
مي توانند از طريق      ) RCL و    RPL يا    ACL و    APL(ترکيبات باقيماندة عناصر تعريف          

مثالهاي ارائه شده در اين استاندارد      . به تکوين يابند اما غالبا  کمتر رويارو مي شوند        رويکردهاي مشا 
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با داده هاي متغيرها در تعامل هستند و بر حسب ويژگيهاي دو طرفه با حدود و سطوح تعريف                      
با اين وجود ، روش مورد نظر بطور        . شده هم در باال و هم در پايين  مقدار  هدف توصيف شده اند             

بعالوه ، چنانچه دامنة عمل بيشتري در هر يک         . ي براي حدود ويژگي يکطرفه نيز معتبر است       مساو
از دو طرف مورد نظر باشد الزامي وجود ندارد که مقادير منتخب در باال و پايين مقدار  هدف                         

ت اگر مقادير متفاوتي باال و پايين  هدف انتخاب شود ، اندازة نمونه براي موقعيـ                 .  باشند ۱متقارن
 بايد مورد استفاده قرار گيرد        )  RPL و      APLيعني فاصلة کوچکتر  بين              (شديدتر   

 ]. رجوع شود) ۱ – ۱ – ۸(به بند    [
 

                  روش هاي اجرائي محاسبات۸
   عناصر۲               انتخاب زوجهاي۱ – ۸
  RPL  و APL              عناصر  تعريف  ۱ – ۱ – ۸

اگر .   ممکن است به چند طريق انتخاب شود          X   ، APLدر مورد متغيرهاي        ۱ – ۱ – ۱ – ۸
  APL  جامعه معلوم باشد ،       ۴مربوط به اقالم  تک به تک        ۳حدود ويژگي و همچنين توزيع اصلي      

 ، هنگامي که     0pقابل پذيرش  از اقالم نامنطبق         ) يا درصد  (ممکن است بر حسب يک نسبت         
اگر ).   رجوع شود   ۲به شکل   (   به وقوع مي پيوندد ، تعريف شود           APLفرآيند  تمرکز يافته در       
 از مقادير توزيع نرمال مي تواند        ۶باشد ، يک جدول يک گوشه      ) ۵گاوسي(توزيع اصلي ، نرمال        
 مورد نياز   ۸ دوگوشه  براي تنظيمات مربوط به احتماالت       ۷ضرايب تصحيح . مورد استفاده قرار گيرد   

 هايي که به مقدار  هدف بسيار نزديک شده يا در مقدار  هدف قرار گرفته اند ، در                       APLبراي    
 ].   رجوع شود) ۵ – ۹(به  بند   [  نيز نشان داده شده است ۵  ارائه گرديده و در مثال ۱جدول 

ية توزيع نرمال براي مقاصد کنترلي       يا بيشتر ، فرض    ۴   براي نمونه هايي به اندازة             ۲ - ۱ – ۱ – ۸
از اقالم نامنطبق   ) يا درصدي (با اين وجود ، تعبير  نسبت        .  معتبر مي باشد   Xعموما  براي نمودار    

بنابراين ، براي ساير توزيع ها ،        .   به توزيع اصلي بستگي دارد       RPLو    APLمرتبط با سطوح      
رسي و مقادير  انحراف از نرمال استاندارد         جداول ذيربط بايستي مورد بر    

ipz     متناظرا   جايگزين ، 
).  مورد استفاده قرار مي گيرند       z  بجاي     t∞ يا    Uدر برخي از مراجع ، نمادهاي          . (شوند

                                                 
1 - Symmetrical 
2 - Pairs 
3 – Underlying Distribution  
4 - Individual 
5 - Gaussian 
6 – One-Tailed Table 
7 – Correction Factor 
8 – Two-Tail Probabilities 
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 ۱فاصلة ارائه شده ، تفاضل  مطلق بين مرکز  توزيع و ناحية گوشه               تأکيد بر آن دارد که        zانتخاب
 در  zمزيت رويکرد .   و ناحية گوشه مي باشد      -∞ عموما  بيانگر تفاضل بين      Uاست در صورتيکه      

فته بطوريکه داشتن   اين کاربرد آنست که حدود و عناصر تعريف در باال يا پايين  مرکز قرار گر                   
  α-۱  و    α در هر دو  طرف  هدف آسان تر خواهد بود تا اينکه اجبارا   به                  β و αمقادير يکسان 

اين امر همچنين به    . اينکه کدام طرف  مرکز  دخيل است ، پرداخته شود            بسته به     β-۱  و  βيا    
 : يک تعبير هندسي مشابه زير کمک مي نمايد

       
            )( APLRPLzz

XX
−=+ σσ βα  

            wpU zUSLAPLAPL σ
0

)( −=  بااليي  
             wpL zLSLAPLAPL σ

0
)( +=  پاييني   

   بطوريکه

      USL، حد باالي ويژگي       

           LSL، حد پايين ويژگي        

            0pz 0        نقطة قطع در جدول توزيع نرمال براي نسبتp،   

            wσاف معيار زيرگروه  در محدودة منطقي مي باشد       انحر. 
 

بر حسب درصدي از اقالم        RPL  و    APL با     X  جائيکه نمودارهاي     ۱ – ۹ در  بند     ۱به مثال     
 . نامنطبق تعريف شده اند ، رجوع شود

بط نباشد ، اما     ممكن است مستقيما  با حدود ويژگي مرت       APLدر بعضي موارد ، انتخاب يک مقدار        
تجـربه ممـکن است نشـان دهـد که علل         . ممـکن اسـت بر يک مـبناي دلـخواه انتـخاب شـود         

در ارتباط با تغيير مکان ها در سطح فرآيند به يک           " بسهولت قابل تنظيم نبودن   "يا    "  غير اقتصادي "
مشخص شود    APLن  لـبة اين نوار مـمکن است بطور دلخواه بعنوا        .   باريک مقايـسه شود   ۲نوار

  بطور   APLدر اين مورد ، فرضية توزيع نرمال از آنجائيکه          ).   رجوع شود  ۲ – ۹ در بند    ۲به مثال   (
 . مستقيم با حدود ويژگي ارتباط ندارد ، بکار گرفته نشده است

اين امر مي تواند با      .   ممکن است به  چند طـريق انتخاب شـود            RPLدر يک سبـک مشابه ،       
 غير قابل پذيرش از اقالم            ) يا درصـد   ( بوسيـلة تعـريف نسبت            حـدود ويـژگي  

 .  بوقوع مي پيوندد ، مرتبط باشدRPL ، هنگامي که فرآيند  تمرکز يافته در 1p نامنطبـق 
 

                                                 
1 – Tail Area 
2 - Band 
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wpU                                                        بااليي   zUSLRPL σ
1

)( −=RPL  

wpL                                                       پاييني   zLSLRPL σ
1

)( +=RPL  
 

       بطوريکه

           USL ، حد باالي ويژگي 

           LSL  حد پايين ويژگي  و 

                1pz 1        نقطة قطع در جدول توزيع نرمال براي نسبتpمي باشد            . 
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  ضرايب  حد کنترل پذيرش– ۱جدول 

 
۰۱/۰=α  ۰۵/۰=α 
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 وهدف
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 :يادآوري ها

 .  رجوع شود۵-۹ در بند  ۵براي کاربردها ، به مثال  -١

          حد پذيرش و    خطوط ۱ براي تعيين مکان ۱  ضرايب  حد کنترل ارائه شده در جدول -۲

 . مورد استفاده قرار مي گيرند  کنترل      

                                       )( nwσ) مقدار هدف ± ))1ضريب    =APL 

                                      )( nwσ) مقدار هدف ± ))2ضريب    =ACL 

 .  استفاده نماييد۵ يا ۱ضريب ذيربط را از ستون  )١

 .   استفاده نماييد۷ يا ۳ضريب ذيربط را از ستون  )٢
 
 
 

                                                 
1- Locating 
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 .آنها بمنظور جلوگيري از روي هم قرار گرفتن توزيع ها از يکديگر جدا شده اند. ددو خطوط هدف بايستي بريکديگر منطبق باشن*

  حدود و عناصر تعريف مربوط به نمودارهاي کنترل پذيرش – ۲   شکل 
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متناوبا  انتخاب ممکن است به دلخواه باشد ، از قبيل يک حس مبني بر اينکه براي فرآيند دليلي                       

 .شخص از مقدار هدف فراتر برودوجود ندارد که از يک فاصلة م

 تعريف شدند ، حد باالي کنترل پذيرش          β و   RPL  و همچنين      α و   APLهمين که مقادير    
)UACL  (از رابطة زير تعيين مي گردد: 
 

                                                )( UUUU APLRPL
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 . مي باشندβ و α  بترتيب نقاط قطع براي نسبت βz و αz بطوريکه
 

 :از رابطة زير تعيين مي گردد)  LACL( حد پايين کنترل پذيرش 
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zz

z
APLACL −











+
−=

βα

α 

 
 برابر انتخاب مي شوند ، حدود کنترل پذيرش در نيمة راه بين β و αهنـگامي که ريسک هاي 

APL  و  RPL  قرار مي گيرند . 
 

 :وداندازة نمونه مي تواند از رابطة زير محاسبه ش
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  آورده شده است ، اندازة نمونه از رابطة زير ۷  همانگونه که در پايان بند ۱ براي حدود نامتقارن

 : بدست مي آيد
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مربوط به منحني را فراهم مي نمايد ،        ) ۳مشخصة عملياتي  (OC  که يک     ۲همچنين يک نوموگراف  
هم روشهاي محاسبات و هم روشهاي نوموگراف         . مي تواند بجاي اين محاسبات استفاده شود        

 ).به پيوست الف رجوع شود(بسهولت قابل استفاده هستند 

                                                 
1 - Asymmetrical 
2 - Nomograph 
3 – Operating Characteristic 
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  n و APL ، α ، β            عناصر تعريف ۲ – ۱ – ۸

APL   اندازة نمونه  . مشخص گرديد ، انتخاب شود    ) ۱ – ۱ – ۸(همانگونه  که در بند       ممکن است
ممکن است براي سهولت در عمليات ، مشخص گردد يا ممکن است بعنوان يک پيشنهاد  آزمايشي                 

.  نتيجه خواهد شد ، مورد بررسي قرار گيرد         β و    RPL به اينکه چه نوع مقادير        جهت پي بردن  
اگرموارد فوق رضايتبخش نباشد ، فرآيند مي تواند تکرار شود يا يکي از ترکيبات ديگر مورد                      

 .  محاسبه شودnاستفاده قرار گيرد بطوريکه 

 :  مفروض n و APL ، αبراي مقادير 

                                               nzAPLACL wUU σα+= 

                                                nzAPLACL wLL σα−= 
                                               nzACLRPL wUU σβ+= 

                                               nzACLRPL wLL σβ−= 
 

 .   رجوع شود۲-۹ در بند  ۲  به مثال 

 n و RPL ،  α ، β             عناصر تعريف ۳ – ۱ – ۸

RPL           اندازة نمونه  .   مشخص گرديد ، انتخاب شود      ۱ – ۱ – ۸ممکن است همانگونه که در بند
 ، ممکن است يک عدد مناسب يا يک مقدار            ۲ – ۱ – ۸مطابق با ترکيب مشخص شده در بند           
 .حاصل شده از طريق تکرار فرآيند باشد

 
 : مفروضn و RPL ، β براي مقادير 

                                                    nzRPLACL wUU σβ−= 

                                                     nzRPLACL wLL σβ+= 

                                                     nzACLAPL wUU σα−= 

                                                     nzACLAPL wLL σα+= 
 .  رجوع شود۳-۹ در بند  ۳به مثال 

 n و ACL   ،α ، β           عناصر تعريف ۴ – ۱ – ۸

  ممکن  است از  يک  سيستم کنترل شـوارت  موجود بمنظور محاسبة مقادير                n  و    ACLمقادير    
APL)  α  (  وRPL  )β (انتخاب شوند ،. 
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 :  مفروضn   و ACLبراي مقادير 

                                                     nzACLAPL wUU σα−= 

                                                      nzACLAPL wLL σα+= 
                                                     nzACLRPL wUU σβ+= 

                                                      nzACLRPL wLL σβ−= 
 

 .   رجوع شود۴-۹ در بند  ۴به مثال 

                فراواني نمونه برداري۲ – ۸
در .   در مباحث  فوق  بحث شده است         β  و    αدر مورد رابطة  بين اندازة نمونه و ريسک هاي            

اگر سوابق  يک  فرآيند  داراي        .  نمي باشد اين استاندارد ، تعيين  فراواني  نمونه برداري  مورد نظر             
تغيير پذيري ذاتي  دلخواه و تغيير مکان هاي سطح معموال  در ناحية فرآيندهاي قابل پذيرش باشد ،                  
 فراواني نمونه برداري ممکن است بهنگام مقايسه با فرآيندهايي که ثبات کمتري از خود نشان                    

وط به تصميم گيري هاي اشتباه تا اندازه اي به انتخاب            هزينه هاي مرب  .  مي دهند نسبتا  پايين باشد    
  در نظر گرفته شده است ، اما بطور آشکار به فراواني نمونه برداري نيز مرتبط                   β و   αمقادير  

 . مي شود

               موارد ديگر۳ – ۸ 
 ، همان   c  يا شمارش عدم انطباق ها        pاقالم نامنطبق   )  صد در(براي موارد وصفي ها از قبيل نسبت        

  RPL و      0p  مستقيما  بعنوان      p     ،  APLبراي نمودارهاي . نوع مالحظات  مشابه برقرار است     
 عدم انطباق انتخاب  شود ، يک           از يک  ۱اگر ردة کمتر  عدم  کمال     .  تعريف مي شوند   1pبعنوان  
 که با درصدي از اقالم فراتر از حدود ويژگي مرتبط نيست  ممکن است انتخاب                   1p و   0pمقدار  
  با تعدادي از اقالم که از حدود فراتر رفته اند ،               1c و   0c ،  معموال      cبراي  نمودارهاي    .  شود

  بمنظور تشخيص تغيير مکان ها در           c و p نمودارهاي معمولي شـوارت   . مرتبط نخواهد بود  
ونکه اين امر معموال  چ    .  سطوح  مربوط به درصد يا شمارش بايستي مورد استفاده قرار گيرند              

.  بايستي از موارد ذينفع باشند ، حدود دو طرفه را دخيل مي نمايند              ۲بهبودها و همچنين پسرفت ها    
  بيشتر با طرح هاي نمونه برداري  پذيرش بطور تنگاتنگ             c و   pنمودارهاي کنترل پذيرش براي   

  يا  دسته اي از اقالم مورد پذيرش است           ۳رجيحا  با يک  بهر    مرتبط هستند به استثناي فرآيندي که ت      
 را براي پذيرش سطـوح     βعالوه بر اين ، نمودار کنترل پذيرش ، ريسک          .  يا مورد پذيرش نيست   

                                                 
1 - Imperfection 
2 - Deterioration 
3 - Lot 
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 0pيافته  در     را براي  عدم پذيرش فرآيندهاي  تمرکز           αباالتر عدم انـطباق و همچـنين ريسک       
 . مورد لحاظ قرار مي دهد  و اندازة نمونه و محدودة اقدام  ذيربط مي تواند تعيين گردد

  خواهد   ۲ توزيع پوآسان  c  و براي نمودار      ۱ معموال  توزيع دو جمله اي     pتوزيع اصلي براي نمودار   
يعني (ترين نمودارهاي کنترل شـوارت مربوط به وصفي ها از تقريب هاي توزيع نرمال                 بيش. بود

p
sp   و    3±

c
sc استفاده مي نمايند که معموال  براي مقاصد کنترل مناسب هستند مگر              ) 3±

 .  بسيار کوچک باشدpاينکه

ن الزامي باشد استفاده از حدود احتماالت  يک در هزار ، ممکن است ترجيح                  کرانگي ۳اگر درستي  
 . داده شود

 

                     مثال ها۹
 ).  نيز رجوع شود۴ –  و  الف ۳ –به شکل هاي  الف (   ۱                  مثال ۱ – ۹

 .سانتيمتر مکعب از محلول ۱۰ ± ۵/۰پر کردن بطري ها به مقدار  : عمليات 

 .  سانتيمتر مکعب۱۰مقدار محلول ، مقدار اسمي : اندازه گيري 

تغييرپذيري ذاتي بلحاظ علل تصادفي ، معلوم گرديده که داراي يک توزيع نرمال                 : تغييرپذيري  
 . سانتيمتر مکعب باشدσ= ۱/۰تجربيات گذشته نشان مي دهد  . است

بطري هاي   %  ۱/۰نظر است که کار انجام شده توسط اپراتور  پذيرفته شود اگر کمتر از                 در  : هدف  
همچنين  در نظر است  .   سانتيمتر مکعب   قرار گيرند       ۱۰ ± ۵/۰يا  پايين  گسترة          /پر شده  باال  و     

 يا  پايين   /بطري ها  باال  و     %  ۵/۲ز    که  پر کردن   بطري ها   توسط  اپراتور  رد  شود  اگر  بيشتر  ا                       

 .  سانتيمتر مکعب قرار گيرند۱۰ ± ۵/۰ 
 

 :  مورد استفاده قرار مي گيرند RPL وAPLداده هاي زير براي محاسبة 

  سانتيمتر مکعبUSL =۵/۱۰:           حد باالي ويژگي 

  سانتيمتر مکعبLSL   =۵/۹:            حد پايين ويژگي 

  سانتيمتر مکعبσ  =۱/۰:          انحراف معيار فرآيند 

 مشخص شده که از     قطع کردن ناحيه اي از گوشه معادل کسري       (  از توزيع نرمال      zمقدار بحراني    
 ) :   حدود ويژگي فراتر رفته است

         ۰۹۰/۳=  
0pz  0  =۰۰۱/۰  برايp 

                                                 
1 - Binomial 
2 - Poisson 
3 - Accuracy 
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         ۹۶۰/۱=  
1pz   1  =۰۲۵/۰  برايp 

 
                                                                                      :        بررسي ها ، موارد زير را موجب مي شود 
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برگزيده شود بطوري که          %  β ۵  و يک ريسک      α  ۵%تصميم متخذه آنست که يک ريسک        

۶۴۵/۱ == βα zzبنابراين .   باشد : 

                                       ( )UUUU APLRPL
zz

z
APLACL −











+
+=

βα

α 

          ۲۴۵/۱۰ =)  ۱۹۱/۱۰ - ۳۰۴/۱۰ (× ۵/۰ + ۱۹۱/۱۰ = 
 

      و

                                       ( )LLLL RPLAPL
zz

z
APLACL −











+
−=

βα

α 

                  ۷۵۵/۹ =) ۶۹۶/۹ - ۸۰۹/۹ (× ۵/۰  -  ۸۰۹/۹ = 
    

   و اندازة نمونه
 

                                                             
2)(









−

+
=

APLRPL

zz
n
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                    ۴۸/۸  ) ≈2 ۹۱۲/۲(  = 
2




۱/۰ ×  )۶۴۵/۱ +  ۶۴۵/۱( 



=                              

                                   ۱۱۳/۰  
 

                   
 α گرد شده است تا اطمينان حاصل شود که ريسک ها از مقادير مشخص                n=۹اندازة نمونه به      

 .  فراتر نروندβو 
 
 
 

١٩ 



  

 
 : تعبير نتايج فوق به نقطه نظرات زير منتهي مي شود

 سانتيمتر مکعب يا    ±۱۹۱/۰تنظيمات انجام شده توسط اپراتور که از سطح اسمي به مقدار             )  الف
از تک به تک بطري ها که از حدود          %  ۱/۰ناست که کمتر از     که بدان مع  ( کمتر انحراف مي يابند     

 . پذيرفته مي شوند) يا بيشتر %  ۹۵(، بطور منطقي اطمينان مي دهد که ) ويژگي فراتر خواهند رفت

 سانتيمتر مکعب يا    ±۳۰۴/۰تنظيمات انجام شده توسط اپراتور که از سطح اسمي به مقدار              )  ب
از تک به تک بطري ها که از حدود          %  ۵/۲که بدان معناست که بيشتر از       ( نحراف مي يابند      بيشتر ا 

 .رد مي شوند) يا بيشتر %  ۹۵(، بطور منطقي اطمينان مي دهد که ) ويژگي فراتر خواهند رفت

 سانتيمتر  ±۱۹۱/۰تنظيمات انجام شده توسط اپراتور که از سطح اسمي به مقدار بيش از                   ) پ
 سانتيمتر مکعب انحراف مي يابند ممکن است براي تنظيمات مجدد رد            ±۳۰۴/۰مکعب اما کمتر از     
اينها به اندازة کافي بد در نظر گرفته نمي شوند که بتوان از ردي آنها اطمينان                  . شوند يا رد نشوند   

آنها بيانگر  .  که بتوان  به پذيرش آنها  اطمينان کرد         حاصل نمود اما به اندازة کافي هم خوب  نيستند         
 . در ارتباط با درستي تنظيمات خود مي باشند" بي تفاوتي"کيفيت   خط مرزي  يا  

 )   نيز رجوع شود۵ –به شکل  الف (  ۲            مثال ۲ – ۹

 .فرآيند پوشش دهي: عمليات

 .ضخامت پوشش: اندازه گيري

ي ذاتي  نوارهاي طولي شکل و باريک که در امتداد پوشش اندازه گيري                  تغيير پذير : تغييرپذيري
 شده اند مي توانند توسط  انحراف معيار در  نوارها و در امتداد پوشش توصيف شوند ،                            

  ۰۰۵/۰= σ  .  

ذ شده آنست   از آنجائيکه يکنواختي از نوار به نوار مهمتر از سطح واقعي است ، تصميم اتخا              : هدف
  ±۰۰۸/۰که نوارهاي داراي مقادير ميانگين که از متوسط کل همة نوارها به مقدار کمتر از                         

براي .   پذيرفته شوند    α% =۵ميليمتر منحرف مي شوند بايستي با يک ريسک  ردي  کمتر از                   
بنابراين ، پارامترهاي مفروض     .   تعيين شده است     n =۴تسهيل در عمليات يک اندازة نمونة            

  و σ =۰۰۵/۰عبارتند از  

   LAPL =- ۰۰۸/۰:   داريمαz =۶۴۵/۱  و  α =۰۵/۰در ارتباط با  

 UAPL + =۰۰۸/۰:   داريمαz =۶۴۵/۱  و  α =۰۵/۰ در ارتباط با 
 

 حد پايين کنترل پذيرش برابرست با 
         

XLL ZAPLACL σα−=    
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                                          ۰۱۲/۰ -   =  ۰۰۵/۰ × ۶۴۵/۱  -  ۰۰۸/۰ -  =    

                                                            ۴                                    
 

 برابرست با %  β ۵سطح پايين فرآيند قابل رد مرتبط با يک ريسک
           

XLL ZACLRPL σβ−=    
 

                                           ۰۱۶/۰ -  =  ۰۰۵/۰ × ۶۴۵/۱ - ۰۱۲/۰ -                                       =   

                                                            ۴ 

 بطور مشابه ،

            
XUU ZAPLACL σα+=  = ۰۱۲/۰  

                                                            ۰۱۶/۰   =
XUU ZACLRPL σβ+= 

 
 :تعبير نتايج فوق منتهي به بررسيهاي زير مي گردد

نوارها در امتداد پوشش که داراي يک ضخامت متوسط هستند و از ضخامت متوسط کل                  )  الف
)  يا بيشتر % ۹۵(  ميليمتر يا  کمتر منحرف مي شوند ، بطور منطقي                ±۰۰۸/۰پوشش  به مقدار        

 .  اطمينان  مي دهند که در ارتباط با يکنواختي پذيرفته مي شوند

نوارها در امتداد پوشش که داراي يک ضخامت متوسط هستند و از ضخامت متوسط کل                     )  ب
)  يا بيشتر % ۹۵(ا  بيشتر منحرف مي شوند ، بطور منطقي              ميليمتر ي   ±۰۱۶/۰پوشش  به مقدار        

 . اطمينان  مي دهند که در ارتباط با عدم يکنواختي رد مي شوند

نوارها در امتداد پوشش که داراي يک ضخامت متوسط هستند و از ضخامت متوسط کل                     )  پ
 ميليمتر منحرف مي شوند ، ممکن       ±۰۱۶/۰از    ميليمتر اما کمتر      ±۰۰۸/۰پوشش به مقدار بيش از      

اينها بيانگر انحراف از ضخامت هايي       .  است در ارتباط با عدم يکنواختي رد شوند يا رد نشوند             
هستند که آنقدر کوچک نيستند که بايستي بطور قطعي پذيرفته شوند و آنقدر نيز بزرگ نيستند که                   

 .ندبايستي بطور قطعي رد شو
 

  بسيار عريض در نظر گرفته شود ، مي تواند           ۰۱۶/۰  تا      ۰۰۸/۰از    " ناحية بي تفاوتي  "اگر اين      –يادآوري  
  برگزيده شود ، حدود      n =۴  بجاي      n =۱۶اگر    . بوسيلة استفاده از يک اندازة نمونة بزرگتر کاهش يابد         

يا اگر بجاي تقاضاي يک     .  مي شوند  ±۰۱۲/۰  برابر با       RPL  و مقادير     ±۰۱۰/۰رابر با     کنترل پذيرش ب  
ناحية بي تفاوتي  کوچکتر ، تصميم متخذه آنست که اقدامي بهتر بمنظور دستيابي به پوششهاي يکنواخت انجام                 

براي  مثال ، اگر تصميم  بر آنست که            .  مي تواند  نزديکتر  به  مقدار اسمي تغيير مکان  يابد              APLگيرد ،   
مجاز مي نمايد مورد نظر باشد ، سپس براي يک           % ۹۵  تا آنجائيکه حفاظت پذيرش       ±۰۰۴/۰يک  انحراف       
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 ±۰۱۲/۰ برابر با      RPL  و مقادير     ±۰۰۸/۰  ، حدود کنترل پذيرش جديد برابر با              n =۴اندازة نمونة   
 .خواهند شد

 )    نيز رجوع شود۶ –به شکل  الف (   ۳              مثال  ۳ – ۹

 . ميليمتر۲۵۰/۱۱ ± ۶۲۵/۰  به طول   ۱قطع کردن ميخ هاي بدون سر: عمليات

 . ميليمتر۲۵۰/۱۱ابعاد طولي ، مقدار هدف  : اندازه گيري

تغييرپذيري ذاتي در تنظيم کردن و اندازه گيري ، از يک توزيع نرمال با انحراف معيار                  : تغييرپذيري
۰۳۹/۰= σپيروي مي نمايد  . 

در نظر است هر گونه      . زار قطع کننده منجر به تغيير مکان در ميانگين مي شود            تغيير در اب  : هدف
 يا  بيشتر از تک به تک ميخ ها که خارج از حدود ويژگي يعني                    %  ۵/۰تنظيم که نتيجه دهد      

انس    ميليمتر قرار مي گيرند ، اطمينان حاصل شود که بيشتر يا کمتر از يک ش                 ۲۵۰/۱۱ ± ۶۲۵/۰ 
  هر نيم ساعت اندازه گيري مي          n =۴نمونه هاي با اندازة        . پذيرش يک درصد نداشته باشند     

 .شوند
  

 . ميباشند01.0z=۳۲۶/۲ و 005.0z =۵۷۶/۲ با β =۰۱/۰ و 1p =۰۰۵/۰با فرض توزيع نرمال ،  
 

 :سطح باالي فرآيند قابل رد برابرست با
     

XpU zUSLRPL σ
1

−=  
              = ۸۷۵/۱۱  – ۵۷۶/۲  × ۰۳۹/۰  = ۷۷۵/۱۱  ميليمتر 

 
 :سطح پايين فرآيند قابل رد برابرست با

      
XpL zLSLRPL σ

1
+=  

                = ۶۲۵/۱۰  + ۵۷۶/۲  × ۰۳۹/۰  = ۷۲۵/۱۰  ميليمتر 
 

 :حد باالي کنترل پذيرش برابرست با
  

      
XUU zRPLACL σβ−=  

 ميليمتر ۱۱/۷۳۰ =  ۰/۰۳۹ × ۲/۳۲۶ – ۱۱/۷۷۵ =                 
                                              ۴  

 
 : حد پايين کنترل پذيرش برابرست با

        
XLL zRPLACL σβ+=      

                                                 
1 – Dowel Pins 
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       ميليمتر ۱۰/۷۷۰ =   ۰/۰۳۹ × ۲/۳۲۶ + ۱۰/۷۲۵ =                  
                                              ۴ 

 
 :  ا  باشد ، سطح باالي فرآيند قابل پذيرش برابرست بα =۰۵/۰هنگامي که   

         
XUU zACLAPL σα−=  

 
 ميليمتر ۱۱/۶۹۸ =  ۰/۰۳۹ × ۱/۶۴۵ - ۱۱/۷۳۰  =                    

                                                              ۴ 
 

 :و سطح پايين فرآيند قابل پذيرش برابرست با
          

XLL zACLAPL σα+=  
 ميليمتر ۱۰/۸۰۲  =  ۰/۰۳۹ × ۱/۶۴۵ + ۱۰/۷۷۰ =                     
                                                  ۴ 
 

،  σ =۰۳۹/۰ در مقايسه با ۸۷۵/۱۱ - ۶۲۵/۱۰ = ۲۵۰/۱در اين مثال ، با يک بازة بزرگ ويژگي 
 در يک فاصلة طوالني از هدف قرار گرفته و يک سهولت نسبي را در تنظيمات  مجاز APLمقادير 

 .   تعديل هاي الزم براي حدود فشرده تر را نشان مي دهد۵مثال . مي نمايد

 ).  نيز رجوع شود۷ –به شکل  الف (  ۴         مثال ۴ – ۹

 .  المپ  الکترونيکي۲ي و کهنگ۱پايدارسازي: عمليات

 .  ميلي آمپر۸۰جريان کاتدي ، سطح مورد نظر : اندازه گيري

 .  ميلي آمپر معلوم گرديده استσ =۵تغييرپذيري ذاتي از تجارب گذشته  : تغييرپذيري

ازة نمونه     ميلي آمپر و اند    ۷/۸۶ ميلي آمپر و     ۳/۷۳يک نمودار کنترل شـوارت با حدود کنترل        : هدف
۵= n         قرار است اين روش اجرايي  کنترل مجددا          .  بطور متداول مورد استفاده قرار گرفته است

 و همان   nاگر مقرر باشد اين روش اجرايي کنترل با استفاده از همان اندازة نمونة                 . ارزيابي شود 
ار کنترل پذيرش ادامه يابد ، مطلوبست چنين عناصرتعيين به عنوان           حدود کنترل به عنوان يک نمود     

APL و RPLمشخص گردند  . 
 

بشرح زير مي   %  β ۵و يک ريسک    %  α  ۵سطوح فرآيند قابل پذيرش و قابل رد با يک ريسک           
 : يگيري شودتواند پ

                                                 
1 - Stabilizing 
2 - Ageing 
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XUU zACLRPL σβ+=  =  ۴/۹۰  ميلي آمپر 
 و

                
XLL zACLRPL σβ−=  = ۶/۶۹  ميلي آمپر 

 
                

XUU zACLAPL σα−=  ميلي آمپر   ۸۳ = 
 و

               
XLL zACLAPL σα+=   ميلي آمپر   ۷۷  = 

 
 ±۴/۱۰  برابر با       RPL  ميلي آمپر  و  يک         ±۳ برابر با      APL سيستم کنوني  داراي  يک        در واقع 

 . اينها اکنون مي توانند با الزامات ويژگي مقايسه شوند. ميلي آمپر مي باشد

 )  نيز رجوع شود۸ –به شکل  الف (  ۵          مثال ۵ – ۹

با اين وجود ، الزاماتي که با حدود          .   پرداخته است   ۳اين مثال به همان موقعيت  مشابه در مثال           
 با   ۲/۰يک فاصلة رواداري     .  ميليمتر تنظيم گرديده ، فشرده شده اند       ۲۵/۱۱ ±۱/۰ويژگي در فاصلة    

۰۳۹/۰= σ     معادل با يک گسترة پنج σ          بنابراين ،  .  ، بيانگر يک نياز براي کنترل تنگاتنگ مي باشد
در اين مثال   .   تعيين گرديده است    α  ۰۵/۰ انتخاب شده و يک ريسک       APLمقدار اسمي بعنوان    

چونکه ناحية فرآيند قابل     .  انتخاب شده است    n =۴ ، يعني       ۳ه در مثال     نيز همان اندازة نمون    
 حال به دو قسمت تقسيم      αپذيرش به يک خط واحد در سطح اسمي فشرده شده است ، ريسک               

بنابراين ، تعديل هاي نشان داده شده       .  پاييني قرار مي گيرد    ACL بااليي و    ACLشده و در خارج      
اين تنظيمات بيانگر آنست که يک فرآيند  تمرکز يافته در          .  اعمال شود  z بايد به مقادير   ۱در جدول   

APL               ريسک (ل پذيرش    ممکن است بوسيلة قرار گرفتن  يک نقطه خارج از هر يک از دو حد کنتر
رد شود ، بطوريکه اين امر به        )  ريسک يکطرفه (بجاي فقط حد بااليي يا پاييني        ) هاي دو طرفه  

n(   در يک فاصلة متعادل تر          APLهنگامي که مقادير    
σ ۸۵/۰> (        از مقدار هدف قرار مي

 .گيرند ، بوقوع مي پيوندد
               

XU zAPLACL σα
*+=   

 ميليمتر ۱۱/۲۸۸ =  ۰/۰۳۹ × ۱/۹۶۰ + ۱۱/۲۵۰ =                          
                                                         ۴ 

  
               

XL zAPLACL σα
*−=  

 ميليمتر ۱۱/۲۱۲ =  ۰/۰۳۹ × ۱/۹۶۰ – ۱۱/۲۵۰ =                          
                                                       ۴ 

٢۴ 



  

 
                

XUU zACLRPL σβ+=   
 ميليمتر ۱۱/۳۲۰ =  ۰/۰۳۹ × ۱/۶۴۵ + ۱۱/۲۸۸ =                          

   ۴  
               

XLL zACLRPL σβ−=  
 ميليمتر ۱۱/۱۸۰ =   ۰/۰۳۹ × ۱/۶۴۵ -  ۱۱/۲۱۲ =                         
                                                       ۴   

 
*مقادير  – ۱يادآوري 

αz براي يک انحراف  صفر   APL بدست آمده اند۱ از جدول   . 

 تحت شرايطي که در اين مثال توصيف گرديده ، مزيت براي يک سازمان آنست که يکنواختي                 – ۲يادآوري  
 . کوشش نمايدσفرآيند را بهبود بخشيده و در جهت کاهش 

  

 يرش            ضرايب مربوط به حدود کنترل پذ۱۰
 ضرايب حد کنترل پذيرش مبتني بر احتماالت توزيع نرمال  يک گوشه مي باشند مگر اينکه                       

APL     ۰۵/۰ ها براي= α       در فاصلة n
σ ۸۵/۰     ۰۱/۰ يا براي= α   درفاصلة n

σ ۶۷/۰  از 
اين مقادير کران بروني براي موقعيت هايي هستند که الزامات ويژگي                . سطح هدف قرار گيرند    

 بايد بطور مناسب در هر طرف از مقدار هدف تقسيم شود را بيان               αبلحاظ اينکه ريسک    " فشرده"
 . مي کنند

 : موارد زير را ارائه مي نمايند۱ستون ها در جدول 

n ۱مضرب )  فال
σ فاصلة ، APLاز سطح هدف . 

nمضرب   )  ب
σ    فاصلة ، ACL        از سطح هدف که مجموع فاصلة APL    و مؤلفة z    متناظر با   

 .  دو طرفه  هستندα  در مورد ريسک هاي ۲واع گوناگون درجاتآن براي ان       

   تا   ۱ – با  استفاده از نوموگراف ها  مشابه  با شکل هاي  الف                   APL  براي    P∂  مقدار)   پ

 . ۲ –الف         

                                                 
1 - Multiple 
2 -Degrees 
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ضرايب  سطرهاي بعدي و را بيان مي کند هاACL براي  ضرايب معمولي۱اولين سطر از جدول 
 .را ارائه مي نمايند" فشرده"براي موقعيت هاي ويژگي 

 

 "فشرده"موقعيت هاي ويژگي )     ب               موقعيت هاي معمولي                             ) الف

 
  حدود کنترل پذيرش– ۳شکل    
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 پيوست الف
 )الزامي(

 هاي مربوط به طرح نمودار کنترل پذيرش نوموگراف
 

         کليات۱ –الف 
بجاي يک روش اجرايي محاسبه ، يک روش اجرايي نوموگراف براي طراحي يک نمودار کنترل                  

 اين رويکرد در برگيرندة مزيت در خصوص دسترسي        . پذيرش مي تواند مورد استفاده قرار گيرد       
 .  مربوطه مي باشدOCآسان به هر گونه اطالعات در مورد منحني 

 

 X        نمودارهاي کنترل پذيرش براي ميانگين ها ،۲ –الف 
بطور نرمـال توزيع شده اند در شکل       ) تقريبا (کاغذ  نوموگراف  مورد اسـتفاده در فرآينـدهايي که           

گونه که محورهاي قائم يک مقياس احتمال را بکار مي برند و براي             همان.  ارائه شده است   ۱ –الف  
 بعنوان  p∂احتمال  پذيرش   ( OCمحورهاي افقي يک مقياس خطي تعيين شده است ، هر منحني              

 مستقيم نشان   اگر به يک مسئلة يکطرفه پرداخته باشد بوسيلة يک خط          ) µتابعي از ميانگين فرآيند   
در . نمودارهاي کنترل دو طرفه نيز بهمين طور مي توانند مورد لحاظ قرار گيرند               .  داده مي شود  

(موردي که دو حد  کنترل پذيرش بسيار نزديک نيستند           
X

σ۴> (        نمودار کنترل بطور عملي از دو ،
اگر دو حد کنترل پذيرش نزديکتر باشند ،        بعبارت ديگر ،    . روش اجرايي  يکطرفه  ترکيب مي يابد       

 . مشترک به آساني مي تواند ترسيم شودOCيک منحني 

       رويکرد يکطرفه۱ – ۲ –الف 
بوسيلة يک خط    OCمنحني  .   ارائه شده است     ۲ –اصول روش اجرايي يکطرفه در شکل  الف           

βαبراي  .  مستقيم نشان داده شده است      که منجر به    µنترل پذيرش برابرست با مقدار       ، حد ک   =
براي  به مقياس منتخب    OCشيب منحني    . مي شود % ۵۰ يا    p∂ =۵/۰يک احتمال پذيرش        

رابطة .  مرتبط است  n بستگي داشته و با اندازة نمونه        σمحورهاي افقي و به انحراف معيار فرآيند        
اين .  نشان داده شده است     OC موازي با منحني      ۱متقابل بين اين پارامترها توسط خطوط منقطع        

 ، چهار   σعالوه بر انحراف معيار فرآيند      . خطوط منقطع براي طرح نمودار کنترل مورد نياز است         
 :ح زير وجود دارندپارامتر در طرح نمودار کنترل بشر

 
                                                 
1 – Dashed Lines 
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APLAPL  وα -۱=∂pسطح فرآيند قابل پذيرش مربوط به احتمال پذيرش )   الف =µ   

RPLRPL  و β=∂p   سطح فرآيند قابل رد  مربوط به احتمال پذيرش   )ب =µ 

ACLACLحد کنترل پذيرش )  پ =µ 

  nاندازة نمونه )  ت
 

. اگر هر دو از اين چهار پارامتر مفروض باشند ، دو پارامتر باقيمانده مي توانند استنتاج شوند                       
 :مثالهاي زير روشهاي اجرايي را بطور مفصل بيان مي نمايند

 
 )   رجوع شود۴ –  و  الف ۳ – شکل هاي  الف به   (– ۱مثال 

   α -۱=∂p با APL: پارامترهاي مفروض

                          RPL با β=∂p  
 
 )   رجوع شود۵ –شکل  الف به    (– ۲مثال 

    α -۱=∂p با APL: پارامترهاي مفروض

                          n ، σ  
 
 ) ع شود  رجو۶ –به شکل  الف    (– ۳مثال 

   β=∂p با RPL: پارامترهاي مفروض

                           n ، σ  
 
 )   رجوع شود۷ –به شکل   الف    (– ۴مثال 

   ACL: پارامترهاي مفروض

                          n ، σ  
 
      رويکرد دو طرفة مشترک ۲ – ۲ –الف 

 APL فقط يک    APLبجاي دو   . روشهاي اجرايي زير توصيه مي شوند     " فشرده"در موقعيت هاي    
 : مورد استفاده قرار گيردµ در مقدار مرکزي يا در مقدار مورد نظر 

     APL=0µ  با  α -۱=∂p  
 

 با استفاده از نکتة . براي طرح يک نمودار کنترل ، يک پارامتر اضافي بايد ارائه شود

     APL=µ  با  
2

1 α
−=∂p  
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 براي مسائل يکطرفه ترسيم شده بودند، رسم         OCدو خط مستقيم به همان روشي که منحني هاي           

 :گردند

1)(:          طرف سمت چپ 111 µα fp =−=∂ 

1)(:       طرف سمت راست 222 µα fp =−=∂ 
 

 بنابراين .  رسم شودp∂ با احتمال پذيرش OCبا کمک اين دو خط مستقيم ، منحني 
       )1()1(1 21 ∂∂∂ −+−=− ppp  

                                                                                       يا
        )(1 21 αα +−=∂p  

 
 با سطح   APLنمايد که مقادير بااليي و پاييني        داللت مي   "  فشرده"فرض بر آنست كه      –يادآوري  

 ۳به شکل (اين امكان وجود دارد که آنها ممکن است در مکان هاي ديگر قرار گيرند           . هدف منطبق هستند  

  و α−1بطوريکه يک مقدار بين ) رجوع شود
2

1 α
 .  مناسبتر است−

 
 . زير اين روش اجرايي را بيان مي نمايدمثال

 
 )  رجوع شود۸ –به شکل  الف    (– ۵مثال 

∂=−α با APL: پارامترهاي مفروض 1p) مقدار هدف ( 

                          n ، σ . 
 

 ۸–   تا   الف ۱ –ه هاي  مربوط  به  شکل هاي   الف        واژ۳ –الف 
∂p   احتمال پذيرش فرآيند 

µميانگين فرآيند     

nاندازة نمونه      

σ تغيير پذيري ذاتي(    انحراف معيار( 
                  )(µ∂∂ = pp               
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                                   µ  

 
  کاغذ نوموگراف براي طرح نمودار کنترل پذيرش–) ۱ –الف (شکل 
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  رويکرد يکطرفه– طرح نمودار کنترل پذيرش –) ۲ –الف (شکل 
 

٣١ 



  

 
 
 
 

                                          مقادير مفروض 

                                           مقادير استنتاج شده
 

 p∂ =۹۵/۰  با  APL =۸۰۹/۹:                                     پارامترهاي مفروض

                                                             ۶۹۶/۹= RPL  ۰۵/۰  با = ∂p 

                                                                   ۱/۰= σ 
 

 n  ، ۷۵۵/۹= LACL =۹:                                     نتايج

 
  ۱ مثال – طرح نمودار کنترل پذيرش –) ۳ –الف (شکل 
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                                           مقادير مفروض

                                           مقادير استنتاج شده
 

 p∂ =۹۵/۰  با  APL =۱۹۱/۱۰:          پارامترهاي مفروض                           

                                                             ۳۰۴/۱۰= RPL  ۰۵/۰  با = ∂p 

                                                                    ۱/۰= σ 
 

 n ،  ۲۴۵/۱۰= UACL =۹:                                     نتايج

 
  ۱ مثال – طرح نمودار کنترل پذيرش –) ۴ –الف (شکل 
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             مقادير مفروض                              

                                           مقادير استنتاج شده
 

 p∂ =۹۵/۰  با  APL =- ۰۰۸/۰:                                     پارامترهاي مفروض

                                                               ۴= n   

                                                              ۰۰۵/۰= σ 
                                                                  

 p∂ = ۰۵/۰  با  RPL= - ۰۱۶/۰:                                     نتايج

                                            ۰۱۲/۰ -= ACL 

 
  ۲ مثال – طرح نمودار کنترل پذيرش –) ۵ –الف (شکل 
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                                           مقادير مفروض

                                       مقادير استنتاج شده    
 

  p∂ = ۰۱/۰  با  RPL =۷۷۵/۱۱:                                     پارامترهاي مفروض

                                                              ۴= n   

                                                             ۰۳۹/۰= σ 
                                                                  

  p∂ =۹۵/۰  با  APL =۶۹۸/۱۱:                                     نتايج

                                            ۷۳۰/۱۱= ACL 

 
 ۳ مثال – طرح نمودار کنترل پذيرش –) ۶ –الف (شکل 
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                                           مقادير مفروض

     مقادير استنتاج شده                                      
 

   ۷/۸۶  و ACL =۳/۷۳:                                     پارامترهاي مفروض

                                                               ۵= n   

                                                               ۵= σ 
                                                                  

  p∂ =۹۵/۰  با  ۸۳ و APL =۷۷:                                     نتايج

                                          ۶/۶۹= RPL ۰۵/۰  با  ۴/۹۰ و = ∂p 

 
 ۴ مثال – طرح نمودار کنترل پذيرش –) ۷ –الف (شکل 
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                                           مقادير مفروض

                                           مقادير استنتاج شده
 

  p∂ =۹۵/۰  با  APL   =۲۵۰/۱۱)مقدار اسمي:  (                                   پارامترهاي مفروض

                                                              ۴=n   

                                                              ۰۳۹/۰= σ 
                                                                  

 p∂ = ۰۵/۰  با  ۳۲۰/۱۱ و RPL =۱۸۰/۱۱:  نتايج

۲۱۲/۱۱= ACL  ۲۸۸/۱۱ و 

 
 ۵ مثال – طرح نمودار کنترل پذيرش –) ۸ –الف (شکل 

 

٣٧ 



  

 
 
 

 پيوست ب

 )اطالعاتي(

 کتابنامه
 

[1]   ISO  7870:1993, Control charts – General guide and introduction. 
 
[2]   ISO  7873:1993, Control charts for arithmetic average with warning limits. 
 
[3]   Belz, M.H. Statistical Methods for the Process Industries, John Wily & Sons,       
        New York, 1973. 
 
[4]   Duncan, A.J. Quality Control and Industrial Statistics,  5th Edition, Richard  D.   
        Irwin, Inc., Homewood, IL, 1986. 
 
[5]   Freud, R.A. Acceptance Control Charts. Industrial Quality Control, 14 (4),                
       October 1957. 
 
[6]   Freud, R.A. A Reconsideration of the Variables Control Charts. Industrial           
       Quality Control, 16 (11), May 1960. 
 
[7]   Rickmers, A.D. and TODD , H.N. Statistics, An Introduction, McGraw – Hill       
        B00K Co., New York, 1967. 
 
[8]   Shewhart,  W.A. Economic Control of Quality of Manufactured Product               
        (originally  D.  Van Nostrand Co., Inc., New York, 1931), republished by             
        American Society for Quality Control, Inc., Milwaukee, WI, 1980.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
ICS:03.120.30 

 ۳۸ : صفحه
 


