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 از صول،مح اطمینان قابلیت بهبود. شودمی یاد کیفیت ابعاد از یکی و زمان طول در کیفیت عنوان با اطمینان قابلیت از چکیده:

 یافت. نموداردست هدف این به توانمی یآمار فرآیند کنترل اعمال با که است خدماتی و تولیدی فرآیندهای در عمده هاینگرانی

 پایش در را آن توانمی و گیردمی قرار مورداستفاده تولید صنعت در گسترده طوربه که است فرآیند پایش ابزار یک آماری کنترل

 نانیاطم تیمحققان حوزه قابل یازجمله موضوعات جذاب برابرای این منظور کنترل  یتوسعه نمودارهاکرد.  استفاده شکست روند

 یآمار یهاجداگانه شاخص شیجهت پا یکنترل یحوزه منحصر به توسعه نمودارها نیا در صورت گرفته قاتیتحق حالنیاست. باا

ت محصوال نانیاطم تیشکست و قابل یهازمان شیپا یبرا یدیجد یخواهد شد نمودار کنترل یسع ور شیپ قیشده است. در تحق

این تحقیق به همین منظور در .  است زمان شکست عیمختلف توز یزمان پارامترهاهم شیر پانمودا نیهدف ا که شود شنهادیپ

 گیرد.ی قرار میموردبررس وایبولتوزیع 

 توزیع وایبولتی، کنواخی ؛زمان شکست ؛نانیاطم تیقابل ؛نمودار کنترل کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۷۶



 

 . مقدمه1

 ترینشاخص از و 21 قرن در کیفیت چالش اطمینان، قابلیت

 پیچیدگی زیرا به خاطر .است خدمات و کاال مرغوبیت ابعاد

 است. افزایش به رو محصول ضمانت هزینه ها،سیستم طراحی

 تأثیر بقاء زیرین مرز بر شدتپایین به اطمینان قابلیت

 بازار سهم حفظ و کسب در شرکت مانع توانایی و گذاشته

 نامی به دستیابی و مستمر حضور برای بنابراین .شودمی

 طول زمان در محصول از کنندهاستفاده نگرانی باید ماندگار،

استفاده از . [1]یابد کاهش محصول کردن کار درست مورد در

 ها، احتمال وقوعها بدون توجه به قابلیت اطمینان آنسیستم

دهد. وقوع این نوع از های ناگهانی را افزایش میخرابی

د توانها در بسیاری از صنایع )مانند هواپیماسازی( میابیخر

ای ازنظر اقتصادی، جانی، عواقب بسیار خطرناک و پرهزینه

مثال عنوان. به[2]سیاسی، امنیتی و حیثیتی دربر داشته باشد

رخ داد نام برد.  1986توان از حادثه چرنوبیل که در سال می

ویک نفر از کارکنان این سایت در اثر این حادثه سی

های سختی شده باخته، دویست نفر از مردم دچار بیماریجان

 به بار آمد. حادثه و بیش از سه میلیارد دالر خسارات اقتصادی

انفجار سفینه فضایی چلنجر در همین سال، سفینه فضایی 

، حوادث نشت نفت در سواحل آمریکا و 2003شاتل در سال 

های اخیر و انفجار نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن در سال

ساله در دنیا رخ بسیاری از حوادث ناگوار دیگر که همه

ها ینان و ایمنی سیستمدهند، اهمیت توجه به قابلیت اطممی

. اگر قرار باشد یک محصول مشخصات [3]کندتر میرا روشن

یله وسموردنظر مشتری را دارا باشد آنگاه این محصول باید به

یگر، دعبارتیک فرایند پایدار یا تکرارپذیر تولید گردد. به

فرایند تولید باید از تغییرپذیری کمی در حول مقدار هدف 

 .[4]برخوردار باشد

های اخیر توجه مفاهیم قابلیت اطمینان و پایش آن در سال

خود جلب کرده است که از طریق نمودارهای زیادی را به 

های کیفی و پایش کنترل در دو حالت پایش مشخصه

شود. یکی از ابزارهای آماری برای های شکست انجام میزمان

پایش ثبات فرآیند، نمودارهای کنترلی هستند که توسط 

تحقیقاتی که با  ازجمله. [5]اندشدهشوهارت پیشنهاد داده

ی شکست به ارزیابی قابلیت اطمینان هامانزاستفاده از پایش 

برای  [6]به طرح کنترل زی و همکاران  توانیم اندپرداخته

شکست اشاره کرد. این  rشده تا تعداد پایش زمان مشاهده

مچنین، به پایش زمان موردنیاز برای مشاهده تعداد طرح، ه

یافته است. از مزایای این روش ها گسترشثابتی از خرابی

توان به امکان تشخیص بهبود فرآیند در یک محیط با می

قابلیت اطمینان باال اشاره کرد. در پژوهشی دیگر خو و زی 

برای روند شکست  هایخرابزمان بین  مطالعه با [7]

منظم تحت نگهداری و تعمیرات قرار  طوربهیی که هاستمیس

دادند. با استفاده از این طرح  ارائهی پایشی هاطرح، رندیگیم

راجع به اعمال نگهداری و تعمیرات بیشتر و منظم  توانیم

تم، ی این سیسسازمدلی کرد. برای ریگمیتصمبرای سیستم 

ه شده است کتوزیع زمان شکست با توزیع نمایی تخمین زده

متوسط نرخ شکست آن به فاصله نگهداری و تعمیرات بستگی 

در یک سازمان خدماتی مانند  [8]دارد. سگو و همکاران 

ادند. اران توسعه دبیمارستان، طرح پایشی بر پایه زمان بقا بیم

به این منظور، نمودار کنترل مجموع تجمعی زمان بقا همراه 

پذیری برای پایش متغیر پیوسته زمان تا شکست با ریسک

از  استفاده پیشنهاد شد. همچنین تأثیر طراحی این نمودار با

های جراحی قلب بررسی شد و شده از داده پارامترهای برآورد

های تاریخی موردنیاز مقدار داده پیشنهادهایی در رابطه با

ای دیگر برای طراحی مناسب نمودارها ارائه شد. در مطالعه

های بین شکست برای مدل کردن زمان [9]سوروچو و هاکان 

از توزیع وایبول سه پارامتری استفاده کردند که پارامترهای 

اند. شدهآن نامعلوم بوده و از روش برآورد استوار تخمین زده
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همچنین روش پیشنهادی برای پایش زمان تجمعی 

های گشتاور نرمال و خرابی از طریق تقریب rشده بین سپری

ک مدل ی [10]داده شد. ژانگ و همکاران  مربع کای گسترش

توسعه دادند که  هایخراباقتصادی برای پایش زمان بین 

د. کننیمی شکست در آن، از توزیع نمایی پیروی هاداده

، با در نظر گرفتن مشخصه تصادفی هاآنالگوریتم طراحی 

بر . دهدیمتغییرات فرایند، شرایط واقعی را بهتر انعکاس 

ترل مطالعات عددی، استفاده از طرح نمودار کن اساس

 مالحظه آن و پایداریپیشنهادی به دلیل قدرت تشخیص قابل

عالی، برای پایش تغییرات بزرگ فرایند مناسب است و باعث 

با  [11]و کانگ  یل. شودیمیی در وقت و هزینه جوصرفه

 صیتشخ یموجود برا یهاروش یهاتیجه به محدودتو

 تواندیکه م ترینمودار کنترل کل کینرخ شکست،  راتییتغ

 کی ق،یتحق نیرا شامل شود، ارائه دادند. در ا هاعیانواع توز

در  یزمان خراب یهاداده شیپا یبرا افتهیتوسعه یروش آمار

 نیکه در ا پیشنهادشده است یصورت وجود سانسور تصادف

 گونهچیبدون ه کیپارامتر ریغ یبندرتبه یهاروش از آزمون

فراز و . شودیها استفاده مداده عیتوز برای یخاص فرضشیپ

که از  یندیفرا نانیاطم تیقابل شیپا یبرا [12]همکاران 

رت از هاکنترل شو ینمودارها کند،یم یرویپ بولیوا عیتوز

دادند و از این نمودارها برای پایش را ارائه  s² و zنوع 

به  .پارامترهای شکل و مقیاس توزیع وایبول استفاده کردند

این صورت که تغییر در پارامترهای وایبول منجر به تغییرات 

 دهشلیتبدختلف در میانگین و واریانس متغیرهای نرمال م

و نمودارهای مذکور عملکرد خوبی در تشخیص این  شودیم

 سهولت طراحی، پیشنهادیروش  تیمزتغییرات دارند. 

 یبرا تواندیم نیاست. همچن قدرت در پایش فرایند استفاده و

 زروش را ا نیا ییها کاراآن اعمال شود. یگرید عیهر توز

نشان  یمجموعه داده واقع کیافزار و با استفاده از نرم قیطر

. بیشتر این نمودارها برای پایش یک پارامتر فرایند مانند دادند

اند. اما اخیراً تعدادی از شدهمیانگین یا واریانس طراحی

زمان میانگین و واریانس فرایندهایی نمودارها برای پایش هم

. [13]اند شدهنند، توسعه دادهککه از توزیع نرمال تبعیت می

در بعضی از فرایندها بنا به دالیل خاص، این احتمال وجود 

دا مان تغییر پیزطور همدارد که میانگین و واریانس فرایند به

تواند حدود کنترل نمودار کنند و یک تغییر در واریانس می

زمان رو پایش هممیانگین را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین

جای مطالعه نابراین به. ب[14]پارامترهای فرایند مطلوب است 

اطالعات میانگین و واریانس در دو نمودار مختلف، استفاده از 

تر است. در همین راستا گان و همکاران یک نمودار کاربردی

 ها را درطالعات میانگین و واریانس و رفتار مشترک آنا [15]

شده بررسی کردند. در نمودار پیشنهادی یک نمودار ترکیب

است، چنانچه پارامترهای فرایند  Sو  Xکه ترکیب دو نمودار 

شده آورینمونه تحت کنترل جمع 100نامعلوم باشد، حداقل 

شود. پارامترهای موقعیت و تعیین میو حدود کنترل نمودار 

و  کنندپراکندگی نقش مهمی را در پایش هر فرایند ایفا می

ها موقع هرگونه تغییر در رفتار پایدار آننیاز به شناسایی به

یک  [16]وجود دارد. در یک مطالعه جدید، ظفر و همکاران 

، maxرونده با آماره اساس میانگین پیش نمودار پارامتریک بر

شود، برای پایش مشترک نامیده می max-pکه نمودار 

پارامترهای موقعیت و پراکندگی پیشنهاد دادند. با فرض نرمال 

 هایهای کیفی موردتوجه، این مطالعه، مقایسهبودن مشخصه

های موجود رحای بین نمودار پیشنهادی و برخی طگسترده

دهد. همچنین از خواص طول دنباله برای ارائه می

ه شده است کهای مختلف استفادهوتحلیل عملکرد طرحتجزیه

این خواص شامل متوسط طول دنباله، انحراف معیار طول 

دنباله، متوسط نسبی طول دنباله، شاخص مقایسه عملکرد و 

پایش دهد که طرح غیره هستند. نتایج مطالعه نشان می
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max-p نتایج نسبتاً بهتری در شناسایی تغییرات پارامترهای ،

 دهد. فرایند نشان می

اشاره شد عمدتاً از  هاآننمودارهای کنترلی که در پیشینه به 

ی زمان شکست هاعیتوزطریق پایش جداگانه متغیرهای 

بین حدود کنترل آماری به ارزیابی  هاآنمحصوالت و رسم 

. ضرورت انجام این تحقیق پایش اندداختهپرقابلیت اطمینان 

نمودارهای کنترلی جدیدی  درواقعاین متغیرها است.  زمانهم

که  شودیم ارائهبرای پایش قابلیت اطمینان محصوالت 

یمپیروی  وایبولی شکست این محصوالت از توزیع هازمان

شوند که بتوان بر . این نمودارها به نحوی تشکیل میکنند

های شکست در کنترل یا ین و انحراف معیار زماناساس میانگ

خارج از کنترل بودن فرایند را تشخیص داد. پس از انجام 

ی، اعتبار نمودارها به لحاظ شاخص متوسط طول سازهیشب

 .شوندیمدنباله ارزیابی 

 توزیع وایبول .2

توسط وایبول ارائه شد که یکی از  1951این توزیع در سال 

ها در بحث قابلیت اطمینان است و این ترین توزیعمتداول

باشد. وایبول پذیری باالی آن میمطلب به خاطر انعطاف

مشاهده کرد که بعضی از تجهیزات در قسمتی از طول دوران 

عمر خود دارای نرخ خرابی نزولی، در قسمتی دیگر ثابت و در 

بخش دیگر دارای نرخ خرابی صعودی هستند. او تابع خرابی 

که با تغییر مقدار پارامترها هر سه حالت را دارا خاصی ساخت 

بود. این موضوع مدل وایبول را قادر می سازد تا در عمل نرخ 

خرابی را برای مقادیر زیادی از داده های مربوط به خرابی 

صورت توان بهشرح و توصیف نماید. تابع چگالی وایبول را می

 زیر نوشت:

(1) 
1

( ) exp
t t

f t

 
  

  

      
          

 

پارامتر  γپارامتر مقیاس و  𝜂پارامتر شکل ،  βه در آن ک

0 مکان است. البته بیشتر مواقع    0و درنتیجهt   

 صورت زیرباشد. همچنین تابع توزیع تجمعی وایبول بهمی

 :[2]خواهد بود 

(2) 
  1

t

F t e






 
 
   

 وایبول. توسعه نمودار کنترل توزیع 3

کنیم بر اساس منطقی که در ادامه در این قسمت سعی می

 هایشود نموداری برحسب میانگین و واریانس زمانان میبی

شکست توسعه بدهیم. این نمودار شامل یک ناحیه پذیرش و 

یک ناحیه رد خواهد بود. به این معنی که اگر میانگین و 

شده در داخل ناحیه های شکست انتخابواریانس زمان

ی اهپذیرش قرار بگیرند دلیلی بر وجود انحراف در توزیع زمان

صورت ممکن است توزیع  شکست وجود ندارد. در غیر این

های شکست محصوالت دچار انحراف شده باشد. فرض زمان

و   با پارامتر مقیاساز توزیع وایبول  T که متغیر میکنیم

 .کندیمپیروی  پارامتر شکل 

),( W  ~X  

نمودار تابع چگالی احتمال وایبول به ازای پارامترهای مختلف 

 .دیکنیممشاهده  1را در شکل 

 
 نمودار تابع چگالی احتمال وایبول .1شکل 
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تابع توزیع تجمعی  F(x)تابع چگالی احتمال،  f(x)اگر 

ایین و به ترتیب حدود مشخصات پUSL  و  LSLوایبول، 

 باال در نمودار توزیع وایبول باشند، داریم:

(3) ( ) 1
USL

LSL
f x dx   

 توان نوشت:یمهمچنین 

(4) ( ( ) ) 1P LSL f x USL     

را  (5)هایی که رابطه  و که  یافتن همه  منظوربه

 ست:، مطلوب اکنندیمبرقرار 

(5) ( ) ( ) 1F USL F LSL    

 توانیمرا  (5)با توجه به تابع توزیع تجمعی وایبول، رابطه 

 زیر بازنویسی کرد: صورتبه

(6) ( ) ( )

(1 exp ) (1 exp ) 1

USL LSL 

  
 

     

وان تدر این رابطه اگر پارامتر مقیاس )شکل( تغییر کند می

پارامتر شکلی )مقیاسی( را یافت که همچنان درصد عدم 

دیگر اگر تغییر در یکی از عبارتباشد. به θنطباق برابر با ا

زمان با تغییر مناسب در پارامترهای توزیع زمان شکست هم

توان فرایند را تحت کنترل در پارامتر دیگر باشد باز هم می

باید در حد  (5)نظر گرفت. درواقع اختالف بین طرفین رابطه 

 امکان نزدیک به صفر باشد.

(7) ( ) ( ) (1 ) 0F USL F LSL     

محورهای نمودار حاصل تا این مرحله برحسب پارامترهای 

باید میانگین و انحراف  کهییازآنجامقیاس و شکل هستند. اما 

ی زمان شکست پایش شوند، بنابراین هادادهمعیار یا واریانس 

رابطه بین میانگین و واریانس با پارامترهای توزیع وایبول در 

. میانگین و واریانس شودیملحاظ  MATLABالگوریتم 

 از: اندعبارتتوزیع وایبول 

(8) 1
(1 )Mean 


   

(9) 2 22 1
[ (1 ) ( (1 )) ]Variance 

 
      

در این قسمت از مقادیر محورهای نمودار که برحسب 

مقادیر ورودی برای  عنوانبهپارامترهای مقیاس و شکل بود، 

که  شودیموایبول استفاده  محاسبه میانگین و واریانس توزیع

ر شکل زی صورتبهمیانگین و واریانس  برحسبنمودار جدید 

LSLخواهد بود. این نمودار برای یک مثال خاص با  10 ،

USL  و  20
/ 001  رسم شده است 2در شکل. 

 
/ریانس به ازای نمودار میانگین و وا .2شکل  001 

،  θدر این شکل نقاط روی نمودار درصد عدم انطباق برابر با 

و نقاط خارج  θ نقاط داخل نمودار درصد عدم انطباق کمتر از

دارند. بنابراین اگر  θنمودار درصد عدم انطباق بیشتر از 

 نهای شکست به نحوی باشد که ایمیانگین و واریانس زمان

توان نتیجه گرفت که ترکیب داخل نمودار قرار بگیرد می

-های شکست شرایط مطلوبی دارد. حال سعی میتوزیع زمان

 کنیم که این نمودار را در قالب روابط مشخصی بیان کنیم. 

، آمدهدستبه، منحنی دیآیبرم 2که از نمودار شکل  طورهمان

آن  شکل مشخصی نداشته و از تابع گاوس برای تخمین

 که مدل آن به شرح زیر است: شودیماستفاده 



  

2   
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nابتدا مدل گاوس با  1  میریگیمرا در نظر. 

(11) 
21

1

[ ( ) ]

1

x b

c
y a e




 

و آن را به نمودار حاصل از میانگین و واریانس توزیع وایبول 

 .دیآیمبه دست  3شکل  که نمودار میکنیمبرازش 

 
 برازش شده 1نمودار وایبول و گاوس .3شکل 

مقادیر واریانس توزیع  wمقادیر تابع برازش شده و   f(z)اگر 

ین تخمین از طریق محاسبه میانگین وایبول باشد، خطای ا

 دیآیماختالف دو تابع گاوس و وایبول به دست  قدر مطلق

 .شودیممشاهده  (12)که در رابطه 

(12) ( )error mean w f z  

از رابطه فوق  آمدهدستبهی، مقدار خطای سازنرمال منظوربه

 .شودیمبر میانگین مقادیر تابع گاوس برازش شده تقسیم 

(13) 
( ( ))

error
q

mean f z
 

( را به 13آوردن خطای این برازش، رابطه ) به دست منظوربه

به های مختلف محاسبه و میانگین این مقادیر را  ازای 

با  001/0را از  آوریم. به همین منظور مقدار می دست

دهیم. نتیجه حاصل از تغییر می 15/0تا  001/0افزایش 

به  0354/0برابر با  میانگین خطاها به ازای این مقادیر 

 آید.دست می

به مقدار خطای  2که با برازش مدل گاوس رسدیمبه نظر 

n . مدل گاوس باکمتری برسیم   زیر است: صورتبه 2

اگر این مدل به نمودار حاصل از میانگین و واریانس توزیع 

 .دیآیمست به د 4وایبول برازش شود، نمودار شکل 

 
برازش شده 2نمودار وایبول و گاوس .4 شکل

 2منحنی وایبول به تابع گاوس دیآیبرمکه از نمودار  طورهمان 

اگر مقادیر خطای نوع اول است.  ترکینزد   در اجراهای 

(14) 
2 21 2

1 2

[ ( ) ] [ ( ) ]

1 2

x b x b

c c
y a e a e
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در نظر گرفته  15/0تا  001/0با افزایش  001/0از  مختلف

. دیآیمبه دست  0187/0میانگین خطا  شود، در این صورت

است و  قبولقابلبنابراین مدل دوم با مقدار خطای کمتر، 

 قرار مورداستفادهی وایبول هادادهپایش  منظوربهمنحنی آن 

 . ردیگیم

 های شکستحدود کنترل زمان .1.3

دست آوردن حدود باال و پایین زمان شکست بر  منظور بهبه

ع تابتوان از عدم انطباق موردنظر میاساس میانگین و سطح 

مساحت زیر منحنی کمک گرفت.  توزیع تجمعی وایبول

)وایبول در فاصله  , )LSL  برابر با
2

  در فاصلهو

( , )USL  1برابر با
2


 اییناست، بنابراین حد کنترل پ 

به صورت زیر به دست می تابع توزیع تجمعی  بر اساس و باال

 :آیند

1

ln 1
2

LSL



  

    
  

 (15)  

1

ln
2

USL



  

    
  

 (16)  

  

 . ارزیابی عملکرد نمودار پیشنهادی4

-منظور بررسی عملکرد نمودار پیشنهادی از رویکرد شبیهبه

ور مشخصه متوسط شود. به همین منظسازی کمک گرفته می

که به معنی میانگین تعداد مشاهدات تا  (ARL)طول دنباله 

. شودیماولین مشاهده خارج از حدود کنترل است، محاسبه 

که دقت  (SDRL)همچنین از انحراف استاندارد طول دنباله 

است. یک  شدهاستفاده، دهدیمنتایج محاسباتی را نشان 

ARL  ه فرایند خارج از ک دهدیمکوچک در فاز صفر نشان

یک فرایند  دهندهنشانبزرگ،   ARL کهیدرحالکنترل است، 

در کنترل است. به همین منظور مراحل فاز صفر و یک 

 شوند:صورت زیر انجام میبه

 

 

 θدر این فاز ابتدا بر اساس میانگین و سطح  فاز صفر:

( حدود باال و پایین 22( و )21موردنظر و با استفاده از روابط )

-آیند. سپس با استفاده از شبیهدست می های شکست بهانزم

فرایندی که محصوالت بر اساس آن  θسازی سطح 

دست بیاید. به همین منظور بر اساس  اند باید بهتولیدشده

آوریم که یک دست می را به θآمده سطحی از دستحدود به

را برآورده سازد. یعنی با فرض در  ARLمقدار مشخص از 

آوریم که بر دست می را به θدن فرایند سطحی از کنترل بو

فرایند در کنترل نشان داده شود. سپس  ARLاساس شاخص 

 عیتوز برای نمودار آمدهدستبهروابط و  θبر اساس این مقدار 

 توان نمودار کنترل فاز صفر را رسم کرد.می وایبول،

ر فآمده در فاز صدستدر این فاز بر اساس نمودار به فاز یک:

ی بررسمنظور شود. بههای شکست پرداخته میبه پایش زمان

عملکرد نمودار پیشنهادی تغییراتی در پارامترهای توزیع زمان 

ی ها بررسشکست ایجادشده و توانایی نمودار در شناسایی آن

سازی بر اساس شود. به همین منظور در ادامه مراحل شبیهمی

 شود:ده میاختصار توضیح دامتغیرهای زیر به

n اندازه نمونه   

یاز برای انجام تخمین موردنتعداد داده 

 پارامترهای توزیع زمان شکست

N  

ITN سازیتعداد تکرارهای شبیه  

ITN ITNRNشماره اجرا در تکرار   

MITN سازیحداکثر تعداد تکرارهای شبیه  

  

 تخصیص داده شود.MITNو n،Nمقادیری به متغیرهای . 1

1ITNقرار دهید . 2 . 

3 .N زمان شکست تصادفی بر اساس پارامترهای توزیع زمان

 شکست در حالت در کنترل تولید شود.
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ع زمان توزی ییراتی )شیفت( در پارامتر مقیاس و/یا شکلتغ. 4

 شود.شکست ایجاد می

1RNقرار دهید. 5 . 

6 .nر اساس توزیع زمان شکست زمان شکست تصادفی ب

 جدید )خارج از کنترل( تولید شود.

Nاز بین . 7 n زمان شکست موجودN  زمان شکست آخر

 انتخاب شوند.

( و واریانس )(میانگین . 8 ( شده در های انتخابداده

 دست آیند. به 7مرحله 

شود که آیا نقطه به   . 9 سی  ست در این مرحله باید برر ه آمدد

به  در محدوده پذیرش نمودار قرار دارد یا خیر.     8در مرحله  

یمرا در تابع گاوس برازش شددده قرار   این منظور مقدار

ید بزرگ      fکه   میده با قدار  از م ترحاصدددل از آن      یا

صورت نقطه        هادادهواریانس  شد. در این  ست با شک ی زمان 

 .ردیگیمحاصل داخل نمودار کنترل قرار 

( )f   

اگر نقطه در ناحیه پذیرش قرار داشته باشد قرار دهید 

1ITN ITNRN RN   صورت  برگردید، در غیر این 6و به گام

 به گام بعد بروید.

ITNاگر. 10 MITN1باشد قرار دهیدITN ITN   و به

را بر اساس رابطه  ARLبرگردید، در غیراینصورت مقدار  5گام 

 دست آورید: زیر به

1

MITN

ITN

ITN

RN

ARL
MITN




 

 . مثال عددی1.4

 

 

 

زیر به بررسی در این قسمت بر اساس پارامترهای اولیه 

 پردازیم:عملکرد نمودار کنترل پیشنهادی می

  70 
 100 

/ 0 0027 
n  5 

N  30 
MITN  500 

( 15بر اساس روابط ) ستبنابراین حدود باال و پایین زمان شک

 شوند:زیر محاسبه می صورتبه ( 16و )

/LSL  65 5246 

/USL  713343   

فرایند را بر اساس  منظور انجام فاز صفر مقدار به

ARL  به   RLAمقدار  مثالعنوانبهآوریم. می به دست 370

است. بر  شدهدادهنشان  1های مختلف در جدول  ازای

را برآورده  موردنظر  ARLکه  حداقل مقدار  1اساس جدول 

کند تقریباً برابر با می
/ 0  آید.می به دست 0506

 

 فرایند. محاسبه درصد عدم انطباق 1جدول 

ARL   

85/203  04/0  

05/234  045/0  

60/329  05/0  

74/349  0505/0  

70/443  051/0  

82/403  0508/0  

46/371  0506/0  
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ده شسازی نشان دادهتمام نقاط یک تکرار از شبیه 5در شکل 

 237با ها برابر امثال در این تکرار تعداد اجرعنواناست. به

نقطه داخل محدوده  237یعنی بعد از  آمده است.دستهب

مجاز، اولین نقطه در محدوده غیرمجاز قرار می گیرد که 

میانگین تعداد این نقاط به ازای تمام تکرارهای شبیه سازی، 

 .مقدار متوسط طول دنباله را به دست می دهد

 

 

 

 

شده، تغییرات انتخاب در فاز یک، با استفاده از سطح 

ود شمختلفی در پارامترهای میانگین و انحراف معیار ایجاد می

که تغییرات متناظر آن در مقادیر متوسط طول دنباله در 

به ازای  SDRLو  ARLشده است. مقادیر محاسبه 2جدول 

 شود.دیده می 2فاوت در جدول های مت(n)اندازه نمونه 

  نتیجه حاصل از یک تکرار شبیه سازی در فرایند وایبول  .5شکل

 

 های مختلف. میانگین و انحراف استاندارد تعداد اجراها به ازای شیفت2جدول 

n=7 n=6 n=5 
    

SDRL ARL SDRL ARL SDRL ARL 

2/2081  8/2313  1/1889  5/2488  8/2749  8/3074  99 

5/69  

 

3/2791  3/3064  6/3117  6/3797  1/2901  9/3813  5/99  

9/2970  8/3109  2529 2/3162  4/3672  2/3879  100 

8/3177  3272 3/3457  6/3941  9/4574  4616 5/100  

3346 4/4535  8/3890  3/3961  9/3946  5/4713  101 

9/1695  7/1738  4/1748  3/1988  3/2038  7/2373  99 

7/69  

6/1594  5/2095  6/1901  3/2393  4/2367  4/2636  5/99  

5/1979  5/2168  6/2405  6/2438  1/2620  7/2679  100 

3/2009  5/2184  7/2296  8/2493  6/2656  1/2698  5/100  

μ 

σ 
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2169 6/2265  9/2143  3/2503  6/2393  2/2865  101  

8/289  4/298  1/295  5/302  6/346  4/348  99 

70 

7/228  3/310  9/326  4/354  5/337  4/370  5/99  

3/348  3/353  9/357  9/360  3/354  5/371  100 

7/324  9/365  5/351  6/375  391 4/412  5/100  

4/343  391 1/337  9/401  5/413  8/457  101 

2/51  6/51  2/58  4/61  3/66  9/69  99 

2/70  

7/54  8/57  4/63  2/65  7/70  9/72  5/99  

2/57  6/58  65 1/69  3/76  8/77  100 

1/67  9/67  4/67  2/74  2/80  4/80  5/100  

5/69  6/72  7/76  7/78  9/80  7/84  101 

5/5  3/7  1/6  3/8  7/7  8/9  99 

5/70  

9/5  6/7  2/6  4/8  6/7  10 5/99  

7/5  7/7  3/6  5/8  3/8  2/10  100 

2/6  9/7  9/6  9 6/8  5/10  5/100  

1/6  1/8  3/7  3/9  9/8  9/10  101 

با در نظر گرفتن مقادیر   و  70 100 ،عنوانبه 

پارامترهای مطلوب، با اعمال تغییرات در هرکدام از پارامترها 

 ی زیر دست یافت:هالیتحلبه  توانیممطابق جدول فوق، 

 ( با کاهش مقدار پارامتر مقیاس ،از مقدار هدف )

 .ابدییمایش مقدار میانگین طول دنباله افز

 ( با افزایش مقدار پارامتر مقیاس ،از مقدار هدف )

 .ابدییممقدار میانگین طول دنباله کاهش 

 ( با کاهش مقدار پارامتر شکل ،از مقدار هدف )

 .ابدییممقدار میانگین طول دنباله کاهش 

 با افزایش مقدار پارامتر ( شکل ،از مقدار هدف )

 .ابدییممقدار میانگین طول دنباله افزایش 

نتایج زیر  توانیمبا اعمال تغییرات مشترک در پارامترها نیز 

 را به دست آورد:

  ،با کاهش پارامتر مقیاس و کاهش پارامتر شکل

 .ابدییممقدار میانگین طول دنباله افزایش 

  پارامتر مقیاس و افزایش پارامتر شکل، با کاهش

 .ابدییممقدار میانگین طول دنباله افزایش 
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  ،با افزایش پارامتر مقیاس و کاهش پارامتر شکل

 .ابدییممقدار میانگین طول دنباله کاهش 

  ،با افزایش پارامتر مقیاس و افزایش پارامتر شکل

 .ابدییممقدار میانگین طول دنباله کاهش 

، هنگام اعمال تغییرات دیآیبرم هالیتحلاز  که طورهمان

پارامتر مقیاس در مقدار میانگین طول دنباله  ریتأثمشترک، 

بیشتر از پارامتر شکل است. به عنوان مثال با کاهش پارامتر 

افزایش یافته و با کاهش پارامتر شکل،  ARLمقیاس، مقدار 

، هاآن زمانهمکه نتیجه تغییر  ابدییمکاهش  ARLمقدار 

 است. ARLافزایش مقدار 

روند تغییرات مقدار متوسط طول دنباله را به  6نمودار شکل 

ثابت    و با مقدار  ازای شیفت های مختلف در 

( ) 100  دهدیمی متفاوت نشان هانمونهبه ازای اندازه. 

 
روند تغییرات متوسط طول دنباله به ازای  .6ل کش 100  در

 فرایند وایبول 

روند تغییرات مقدار متوسط طول دنباله را به  7نمودار شکل 

ثابت                    و با مقدار  ازای شیفت های مختلف در 

(   .دهدیمی متفاوت نشان هانمونهبه ازای اندازه ( 70

 

 

 

 
روند تغییرات متوسط طول دنباله به ازای  .7کل ش  در  70

 فرایند وایبول 

رابطه مستقیمی بین اندازه  دیآیبرمکه از نمودارها  طورهمان

وجود دارد. در هردو حالت  نمونه و مقدار میانگین طول دنباله

  ثابت و  مقدار  هانمونهثابت، با افزایش تعدادARL 

 .ابدییمکاهش 

 بندی. نتیجه و جمع5

های کنترل جدید برای پایش زمان در این تحقیق نمودار

 ن پایشارائه شد. در نمودار پیشنهادی امکا وایبولشکست 

-فراهم می وایبولزمان تغییرات در هر دو پارامتر توزیع هم

پارامترهای توان بر اساس راحتی میباشد. عالوه بر این به

های شکست به پایش توزیع احتمال زمان مقیاس و شکل

های شکست پرداخت. در همین راستا کارایی نمودار زمان

ادیر متوسط سازی و مقپیشنهادی از طریق مطالعات شبیه

طول دنباله بررسی شد. ازجمله کاربردهای رویکرد پیشنهادی 

توان به تعیین میزان یکنواختی قابلیت اطمینان فرایندهای می

 ، کمک به تولیدکنندگان جهت ارزیابیکنندگاننیتأمتولیدی 

در طی زمان و  دشدهیتولقابلیت اطمینان محصوالت 

از منظر قابلیت  ی نامرغوبهامحمولهجلوگیری از ارسال 

 اطمینان اشاره کرد. در نمودار پیشنهادی این پژوهش فرض 
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های زمان شکست معلوم شده است که پارامترهای توزیع

توان این پارامترها را مجهول هستند. برای تحقیقات آتی، می

ها را استفاده از برآوردگرهای مختلف، آن در نظر گرفت و با

که محصوالت بر اساس شود تخمین زد. همچنین فرض می

شوند. در مطالعات آتی یک نوع حالت شکست خراب می

توان چندین حالت شکست برای محصوالت در نظر گرفت. می

هایی برای پایش پارامترهای توان چنین نمودارهمچنین می

 های احتمال توسعه داد.سایر توزیع
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