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چکیده

فرایندهای روی کوچک تغییرات شناسایی در را آن ها کارایی می تواند ،(DSV SI) متغیر نمونه برداری فاصله با نمونه ای دو نمودارهای ترکیب
سپس می دهیم. قرار بررسی مورد را آن آماری عملکرد و کرده پیشنهاد را DSV SI(X,S) توأم نمودار مطالعه این در دهد. افزایش تولید
تخمین MATLAB افزار نرم کمک به را طرح پارامترهای برای بهینه مقادیر ژنتیک و خطی غیر بهینه سازی الگوریتم های از استفاده با
آماری طراحی برای مناسب روش یک و برده، بهره فرایند آماری عملکرد محاسبه ی برای مارکف زنجیره های از می کنیم. مقایسه هم با و زده
نمودار که می دهد نشان مقایسه ای مطالعه ی می دهیم. پیشنهاد واریانس و میانگین در تغییرات تشخیص جهت DSV SI(X,S) توأم نمودار
و ،R و X متغیر پارامتر با نمودار ،S و X مرحله ای دو نمودار به نسبت را واریانس و میانگین در فرایند تغییرات می تواند DSV SI(X,S)

نشان دهد. بهتر تجمعی جمعی و نمایی موزون متحرک میانگین نمودارهای
متغیر. فاصله ی با توأم نمودار مرحله ای؛ دو توأم نمودار توأم؛ کنترل نمودار غیرخطی؛ بهینه سازی کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

فرایند کنترل ابزارهای از یکی آماری کنترل نمودارهای است. تولیدات بهره وری و کیفیت بهبود برای موثر راه یک (SPC) آماری فرایند کنترل
توأم نمودارهای گیرد. قرار نظارت تحت محصول کیفیت بردن باال برای توأم طور به باید واریانس و میانگین تولید، فرایند یک در می باشد.
کاربردهای نمودارها این چه اگر گرفته اند. قرار استفاده مورد قرن نیم از بیش فرایند واریانس و میانگین کنترل برای (S (یا R و X شوهارت
فاصله و نمونه حجم با R و X توأم نمودار هستند.کاستا مشکل دچار کوچک تغییرات در هشدارها یافتن برای اما دارند، صنعت در فراوانی
فاصله با نمونه ای دو توأم نمودار لی .[٢] کردند ارائه را S و X نمونه ای دو توأم نمودار همکاران و هی .[١] کرد پیشنهاد را متغیر نمونه برداری

.[٣] کرد ارائه را S و X متغیر نمونه برداری

DSV SI(X,S) توأم نمودار ٢

h١, ks٢, wst, wsn, ks١, kX٢, wXt, wXn, kX١, n٢, n١ طرح پارامتر دوازده Sشامل Xو متغیر برداری نمونه فاصله با ای نمونه دو ترکیبی تو أم کنترل نمودارهای
و wXn ،(h١ > h٢) برداری نمونه ی فاصله h٢ و h١ دوم، و اول نمونه حجم دهنده نشان ترتیب به n٢ و n١ پارامتراهای هستند. h٢ و
kX٢، ks١ ، kX١ و برداری نمونه فاصله تغییر در هشدار حدود ضرایب wst و wXt برداری، نمونه حجم تغییر در هشدار حدود ضرایب wsn

نمودار از نمایی ١ شکل دهند. می نشان را S و X نمونه های آماره برای ای نمونه دو دوم و اول مراحل برای کنترل حدود ضرایب ksو٢
، r = X,S که دهد، می نشان را r نمونه آماره برای ام l نمونه در پایین و باال کنترل حدود LCLrl و UCLrl است. DSV SI(X,S)
باال هشدار حدود LWLrn و UWLrn نمونه برداری، فاصله تغییرات برای پایین و باال هشدار حدود LWLrt و UWLrt است. l = ١, ٢

دهند. می نشان را r نمونه آماره برای ام l نمونه مرکزی خط Clrl و نمونه حجم تغییر برای پایین و
X شده مشاهده نمونه های که باشد، σ = σ٠ استاندارد انحراف و µ = µ٠ میانگین با آماری کنترل تحت فرایند اولیه، حالت در کنید فرض
n١ حجم به کوچک نمونه ابتدا که است ترتیب بدین DSV SI(X,S) نمودار ساخت روند می کنند. پیروی X ∼ N(µ, σ٢) نرمال توزیع از

S١ =
√∑

(X −X٢(١/(n١ − ١) و X١ =
∑
X/n١ های رابطه توسط را (S١) استاندارد انحراف و (X١) آن میانگین و انتخاب

باید بعدی برداری نمونه فاصله و است کنترل حالت در فرایند گیرند، قرار IS١ و IX١
فاصله در ترتیب به S١ و X١ اگر می کنیم. محاسبه
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DSV SI(X,S) توأم کنترل نمودار :١ شکل

باشد، می ضروری n٢ حجم با دوم نمونه گرفتن صورت این در بیافتند، IS٣ فاصله ی در S١ یا IX٣
فاصله ی در X١ که زمانی باشد. h١

می شوند. محاسبه S٢ =
√∑

(X −X٢(٢/(n٢ − ١) و X٢ =
∑
X/n٢ رابطه های توسط (S٢) استاندارد انحراف و (X٢) میانگین

X
∗
= (n١X١ + n٢X٢)/(n١ + n٢) های فرمول با توان می را (S∗) ای نمونه کلی استاندارد انحراف و (X∗

) ای نمونه کلی میانگین

گیرند، قرار IS۴ فاصله ی در S∗ و IX۴
فاصله ی در X∗ اگر آورد. به دست S∗ =

√
[(n١ − ١)s٢

١ + (n٢ − ١)s٢
٢]/(n١ + n٢ − ٢) و

از خارج حالت در فرایند گیرند قرار IS۶ در S∗ یا IX۶
در X∗ اگر اما باشد. h٢ باید بعدی نمونه برداری فاصله آنگاه و است کنترل تحت فرایند

باشد. h٢ باید نمونه برداری فاصله و است کنترل تحت فرایند بیافتند IS٢ در S١ یا IX٢
در X١ اگر صورت این غیر در است، کنترل

آماری مدل سازی بهینه ٣

و میانگین در تغییرات میزان ترتیب به که γ و δ خواص تعیین و بهره وری اندازه گیری جهت کنترل نمودارهای برای آماری معیار چند ابتدا در
خارج هشدار یک نمودار که زمانی تا فرایند شروع از انتظار مورد زمان ،(ATS) هشدار تا زمان متوسط می کنیم. معرفی هستند، واریانس
هشدار تصحیح تا زمان متوسط می باشد. اشتباه نرخ زمان فاصله اندازه گیری دهنده ی نشان حقیقت در ATS است. دهد، نشان را کنترل از
AATS واقع در است. نشان دهد، کنترل از خارج را فرایند نمودار که زمانی تا استنادپذیر علت یک وقوع از انتظار مورد مقدار ،(AATS)
دوم توان زمان متوسط می باشد. می کنیم، متوقف را فرایند و می شویم تغییر متوجه که زمانی تا است شده تغییر دچار فرایند که است زمانی متوسط
واریانس و میانگین تغییرات کلی عملکرد اندازه گیری برای آن از که می باشد، مناسب کنترل نمودار عملکرد اندازه گیری برای ،(AEQL) مازاد

می کنیم: تعریف زیر صورت به و کرده استفاده

AEQL =
١
AD

∫ ∫
D

(δ٢ + γ٢ − ١)AATS(δ, γ)dδdγ (١)

۴٠٨
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مساحت AD و D ∈ (δ, γ|(٠ < δ ≤ δmax) ∩ (١ < γ ≤ γmax)) که است فرایند تغییرات دامنه ی دهنده ی نشان D نماد آن در که
ممکن تغییر اندازه ماکسیمم γmax و δmax نمادهای می دهد. نشان را کنترل حالت در ATS مقدار AATS(δ = ٠, γ = ١) است. آن
از استفاده که آنجایی از کرد. تعیین بررسی حال در تغییرات دامنه  با یا عملی تجربه با توان می که هستند استاندارد انحراف و میانگین در فرایند

می کنیم. استفاده زیر تخمینی فرمول از است مشکل مدل این برای فرمول(١)

AEQL ≈ ١
m٢

m∑
ζ=١

m∑
ξ=١

(δ٢
ζ + γ٢

ξ − ١)ATS(δζ , γξ)

دامنه ی داخل در کنترل از خارج نقطه ی تعداد m و است واریانس و میانگین از تغییرات ξام و ζام از گسسته مقادیر ترتیب به γξ و δζ آن در که
طرح پارامتر دوازده دارای DSV SI(X,S) نمودار شد، بیان که همانطور می گیریم. نظر در m = ١٠٠ اینجا در که است فرایند تغییرات
محدودیت ها و هدف تابع کند. مینیمم را AEQL معیار که می کنیم تعیین طوری را طرح پارامترهای بهینه، کنترل نمودار یک یافتن برای می باشد،

از است عبارت DSV SI(X,S) نمودار مدل طراحی مجموعه ی در

Min AEQL

s.t. ATS(δ = ٠, γ = ١) = τ

E(n|δ = ٠, γ = ١)/E(h|δ = ٠, γ = ١) = π

π = ١ مقدار از مطالعه این در می باشد. زمان واحد در بازرسی و نمونه  تعداد دهنده ی نشان π بازرسی نرخ است. ٣٧٠٬۴ برابر τ استاندارد مقدار
پارامترهای و استفاده ژنتیک و خطی غیر سازی بهینه الگوریتم های از MATLAB افزار نرم از استفاده با می کنیم. استفاده طرح حل برای
و (δmax = ۴, γmax = ۵) متوسط ، (δmax = ٢, γmax = ٣) کوچک تغییرات دامنه ی برای بهینه مقادیر می کنیم. تعیین را کنترل نمودار
مقایسه هم با را بهینه سازی الگوریتم دو از آمده به دست بهینه مقادیر می شود. محاسبه طرح پارامترهای برای (δmax = ٧, γmax = ٨) بزرگ
نمونه برداری فاصله ی و نمونه حجم طرح های با را DSV SI طرح دیگر معیارهای از استفاده با همچنین و می کنیم. بیان را حاصل نتایج و
(CUSUM) تجمعی جمعی و (EWMA) نمایی موزون متحرک میانگین ،(DS) مرحله ای دو ،(V P ) متغیر پارامترهای ،(V SSI) متغیر

می کنیم. مقایسه
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