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چکیده :کٌشرشل کیفیرز یکری اص هجبحر هٌْذػری صرٌبیـ ٍ

هصش غزا ّب یب هیَُ ّبی ًبػبلن دشّیض هی ًوَدًذ .ثِ هفْرَهی

ػیؼشن ّبػز کِ فالٍُ ثش دػششع دزیش کرشدى کیفیرز ،ثْرشُ

دیگش ّش فشد هذیش ٍهؼئَل کیفیز هحصَل اًشخبة ؿذُ ثَد.

ٍسی فقبلیز ػبصهبى سا ًیض افضایؾ هی دّذ .فذم سَجِ ثِ کٌششل

سقشیف ػٌشی کیفیز ثش ایي دیذگبُ اػشَاس اػرز کرِ هحصرَل ٍ

فشآیٌذ ٍ ثبصخَسد آى دس صٌقز کـَسهبى ػجت ؿذُ کِ ؿرشکز

خذهز ثبیرذ ًیبصهٌرذیْبی اػرشفبدُ کٌٌرذگبى آى ّرب سا ثشعرش

ّب ٍ کبسخبًِ ّب ،هحصَل سا ثب کیفیرز دربییي ،هقیرَثی ثیـرشش ٍ

ًوبیذ .یک ًکشِ اصلی سا ثبیذ ّویـِ دس هرَسد یرک هحصرَل دس

ّضیٌِ اضبفی سَلیرذ ًوبیٌرذ ٍ ػرَد کوشرشی اص فرشٍؽ هحصرَل

ًؾش داؿز ٍ آى ایي اػز کِ  ،هحصَل ثبیذ خَاػشِ ّبی افشادی

دسیبفز کٌٌذ .کٌششل فشآیٌذ آهبسی صحیح ٍ ثِ هَقـ هی سَاًذ ثِ

سا کِ اص آى اػشفبدُ هی کٌٌذ سا ثشآٍسدُ ًوبیذ[.]1

هب کوک کٌذ سرب هـرکو ٍ فیرت هَجرَد دس فشآیٌرذ هحصرَل سا

دس ریو سقبسیف ػٌشی کیفیز اص دیذگبُ ثٌیبى گزاساى ایي فلرن ٍ

ؿٌبػبیی کشدُ ٍ اقذام ثِ اصالح آى ًوبیین .اص ایي سٍّ ،رذ ایري

ػبصهبى جْبًی اػشبًذاسد آهذُ اػز:

سحقیق ثشسػی سکٌیک کٌششل فشآیٌذ آهبسی دس یک ؿشکز سَلیذ

-سقشیف آقبی دکشش دهیٌگ :ثشآٍسدُ کرشدى ًیربص اهرشٍص ٍ فرشدای

قغقبر اسَهَثیو هی ثبؿذ کِ دس ایي ساػشب اص سٍؽ ّبی هغبلقرِ

هـششی

ٍ گفشگَ ثب کبسؿٌبػبى ،سَفربى رٌّری ،اثرضاس ّربی ّفرز گبًرِ ٍ

-سقشیف آقبی دکشش طٍساى :ؿبیؼشگی جْز اػشفبدُ

ًوَداسّبی کٌششلری اػرشفبدُ هری ؿرَد ٍ دادُ ّرب دس ًرشم افرضاس

-سقشیف آقبی دکشش کشاصثی :سغبثق ثب ًیبصّبی هـششیبى

 Minitabسحلیو هی ؿًَذ .هْوششیي ًشیجِ جْز ثْجَد سٍیِ ٍ

-سقشیرف ػربصهبى جْربًی اػررشبًذاسد :سوربهی ٍیظگری ّربی یرک

کبّؾ ضبیقبر دس صٌقز سا فشٌّگ ػبصی دس کلیِ ثخرؾ ّربی

هحصَل کِ دس سَاًبیی آى ثشای ثشآٍسدُ ًوَدى ًیبصّربی سصرشیح

ػبصهبى جْز ثؼششػبصی ٍ دػشیبثی ثربصاس صرٌقز جْربى سلقری

ؿذُ یب سلَیحی هَثش اػز.

ًوبیین.

دس سقشیف جذیذ ،کیفیز فکغ دشاکٌذگی سقشیف ؿذُ اػرز .ثرِ

کلمات کلیدی  :کٌشرشل فشآیٌرذ آهربسی ،کیفیرزّ ،فرز اثرضاس،

فجبسر دیگش ّش چِ دشاکٌذگی کوشش ؿَد کیفیز اسسقبء دیذا هری

کبّؾ ضبیقبر ،ؿبخص قبثلیز فشآیٌذ

کٌذ[.]2

مقدمه ً :گشؽ کیفیز داسای سبسیخی ثِ دساصای فورش اًؼربى دس

دس ثح کیفیز صبحت ًؾشاى هقشقذًذ کِ ًوی سرَاى کیفیرز سا

سٍی صهیي اػز .دس هفَْم خیلی ػبدُ ٍ اثشذایی آى اًؼبى ّربی

ثِ ٍػیلِ اًجبم فقبلیز ّبی ثبصسػی ٍ آصهَى دس هحصَل گٌجبًذ.

ًخؼشیي غزا ّب ٍهیَُ ّبی ػبلن سا اص ًبػبلن جذا هی کشدًرذ ٍ اص

هحصَل ثبیذ اص اثشذا دسػز سَلیذ ؿَد .ایي ثذاى هقٌب اػرز کرِ
فشآیٌذ سَلیذ ثبیذ اص ثجبر هٌبػجی ثشخَسداس ثبؿذ .کٌششل فشآیٌرذ
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سَلیذ دس حیي سَلیذ ،اثضاس اصلی هَسد ًیبص جْز دػز یربفشي ثرِ

اثضاس ّبی ّفز گبًِ  SPCسا ثبیذ ثِ عَس فشاگیرش دس ػربصهبى ّرب

چٌیي ّذفی هی ثبؿذ[.]3

سذسیغ ًوَد ٍ آى ّب سا ثبیذ ثِ عَس هؼشوش دس ساػشبی ؿٌبػربیی

کٌششل فشآیٌذ ثِ هقٌی اعویٌربى حبصرو ًورَدى اص هرَسد قجرَل

هَققیز ّبی ثْجَد کیفیز ثِ کبس گشفز سب اص ایري عشیرق سغییرش

ؿذى هحصَالر دس آیٌذُ اػز .ثشای اًجبم ایري اهرش ،الصم اػرز

دزیشی ٍ دسصذ ضبیقبر فشآیٌذ کبّؾ یبثذ[.]9

ًوًَِ گیشی ثِ صَسر دٍسُ ای اًجبم ؿَد ٍ هرَسد اسصیربثی قرشاس

اسصیبثی ػیؼرشن  SPCؿربهو ثشسػری دٍسُ ای قبثلیرز فشآیٌرذ،

گیشد .اگش ًشیجِ هثجز ؿذ ،فشآیٌذ سَلیذ هی سَاًذ ثرِ کربس خرَد

ّیؼشَگشام ّب ٍ هویضی اثشثخـی آهَصؽ ّبػز .هقرذاس قبثلیرز

اداهِ دّذ ٍ اگش هَسد قجَل ًجبؿذ ،فشآیٌذ سَلیذ ثبیذ هشَقف ؿرَد

فشآیٌذ ( )CpKثبیذ ثشای ّوِ فشآیٌذّب ثِ عرَس هبّبًرِ ثشسػری

سب اقذاهبر اصالحی اًجبم گیشد[ .]4آقبی هحوذ سضرب هْشگربى دس

ؿَد .ؿٌبػبیی فشآیٌذّبیی کِ قبثلیز دبییٌی داسًذ ،ثشای اًجبم ثِ

ػبل  1366دس دبیبى ًبهِ خَد ثِ ثشسػی کربسثشد کٌشرشل کیفیرز

هَقـ اقذاهبر اصالحی هَسد ًیبص ،اّویز ثؼیبسی داسد .ایري کربس

دس صٌبیـ سیؼٌذگی دشداخشِ ٍ دغ اص سقییي هـخصِ ّبی هْرن

حشی دس صهبًی کِ فشآیٌذ سحز کٌششل اػز هری ثبیؼرشی افوربل

هحصَل ًْبیی سا سـشیح ٍ اسصیربثی ًورَد [ .]5آقربی سضرب اهریي

ؿَد .سب صهبًی کِ کبّـی دس هقبدیش ّ CpKرش فشآیٌرذ هـربّذُ

الشفیرب دس ػربل  ، 1375ثرِ ثشسػری کٌشرشل کیفیرز دس صررٌقز

ًـَد ،هـکو خبصی دس اسسجبط ثب ػیؼشن ٍ CpKجرَد ًخَاّرذ

هجلوبى دشداخز  .ایـربى درغ اص ثشسػری هشغیرش ّربی هرَثش دس

داؿز ،اهب سًٍذ ًضٍلی ً CpKـبى هی دّذ کِ ثشخری کبسّرب ثرِ

کٌششل کیفیز هحصَل دس هشحلِ ًْبیی دس ؿشکز ػیوب چرَة ،

دسػشی اًجبم ًوی ؿًَذ.

ثِ سقییي هـخصِ ّبی هَسد کٌششل دس ّرش هشحلرِ اص الز صًری

ّیؼشَگشام فشآیٌذ ًیض ثبیرذ ثرِ صرَسر دٍسُ ای ٍ ثرب اػرشفبدُ اص

دشداخشِ ٍ دس ًْبیز ثِ کوک ًوَداس ّبی کٌششلی  Uثرِ سـرشیح

اعالفبر جبسی ،ثشسػی ؿَد .دس ایري هشحلرِ ،سغییرش دس چرَلگی

هَاسدی ًؾیش ثی دقشی ادشاسَس ٍ ٍجَد حجبة ثش سٍی قغقرِ سًرگ

یبکـیذگی فشآیٌذ چٌذاى هَسد سَجِ ًیؼرز ،اهرب سغییرش دس ًرَؿ

کبسی ؿذُ ٍ سأثیش آى ثش سًٍذ سَلیرذ سا ثشسػری ًورَد [ .]6آقربی

سَصیـ فشآیٌذ (سجذیو سَصیـ ًشهبل ثِ چٌرذ هشغیرشُ) ثبیرذ اصرالح

جَاد صیٌربلی دس دبیربى ًبهرِ خرَد دس ػربل  ، 1376ثرِ ثشسػری

ؿَد .ایي اصالحبر هی سَاًٌذ اص ثرشٍص هـرکالر آسری جلرَگیشی

عشاحی ٍ سَػقِ یک ػیؼشن کٌششل کیفیز یک دبسچرِ دس یرک

کٌٌذ.

ٍاحذ صٌقشی کبسگبّی دشداخز ٍ دسیبفز کِ اگش کٌششل کیفیرز

اثش ثخـی آهَصؽ ًیض ثبیذ ثشسػی ؿرَد .یکری اص ساُ ّربی اًرذاصُ

آهبسی ٍ کٌششل فشایٌذ آهبسی ثب یک ػیؼشن اعالفربسی کرِ قبثرو

گیشی هیضاى اثشثخـی آهَصؽ  ،SPCگرشفشي اهشحربى کشجری اص

هؼشٌذ ػبصی اػز ادغبم ؿَد  ،کبسثشد ّبی ثؼیبس هغلرَثی دیرذا

افشاد آهَصؽ دیذُ اػز .ػرَاالر ایري اهشحربى ثبیرذ ثرش حؼرت

خَاّذ کشد[. ... ٍ ]7

هَققیز ٍػغح آهَصؽ افشاد عشاحی ؿَد .ساُ دیگش ثرشای اًرذاصُ
جلَگیشی اص سَلیذ هحصرَالر

گیشی اثشثخـی آهَصؽ ،هـربّذُ ًحرَُ فقبلیرز ّربی افرشاد ثرِ

سکٌیک کٌششل فشآیٌذ آهبسی ثبف

هقیَة ثَػیلِ ثکبس گیشی سٍؽ ّبی آهبسی ٍ ثِ هٌؾرَس کٌشرشل

ٌّگبم اجشای  SPCاػز .اگش ًوَداس دبسسَ هشثرَط ثرِ اؿرکبالر

فشآیٌذ سَلیذ سحز فٌَاى کٌشرشل فشآیٌرذ آهربسی SPCؿرٌبخشِ

اجشای  SPCسا سشػین کٌین ،آؿکبس هری ؿرَد کرِ چرِ قؼروز

ؿذُ اػز .ثِ هٌؾَس ػبخز هحصَالر هٌغجق ثب هـخصبر هَسد

ّبیی ًیبصهٌرذ آهرَصؽ ّؼرشٌذ .دیگیرشی سقرذاد اؿرشجبّبر ّرش

ًؾشً ،یبصهٌرذ ثرِ فشآیٌرذ ثبثرز ٍ قبثرو دریؾ ثیٌری هری ثبؿرذ.

ؿخص ،هی سَاًذ ثشای هـخص کشدى ًیبصّبی آهَصؿی آسری اٍ ٍ

فشآیٌذی سحرز کٌشرشل آهربسی اػرز کرِ سغییرش درزیشی سَلیرذ

دیگشاى کوک هَثشی ثبؿذ .صهبًی کِ اجرشای  SPCثرِ دسػرشی

هحصَل یب اسائِ خذهز اص یک قغقِ ثِ قغقِ دیگرش ٍ یرب اص یرک

آغبص ؿَد ٍ اداهِ یبثذً ،وَداسّبی کٌشرشل دس اغلرت اٍقربر سحرز

هـششی ثِ هـششی دیگش ثبثز ٍ قبثو دیؾ ثیٌی ثبؿذ[.]8

کٌششل خَاٌّذ ثَد .دس ًشیجِ اص هیضاى اقذاهبر اصرالحی کبػرشِ
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هی ؿَدً ،ؼجز ًقص ّب سقلیو هی یبثرذ ٍ ّضیٌرِ اجرشای SPC

ؿشکز ثبیذ یک ًفش سا ثِ فٌَاى هؼئَل اجشایی ٍ یک سرین سا ثرِ

کبّؾ خَاّذ یبفز[ .]10لزا ،ػَال اصلی کرِ دس صهیٌرِ کٌشرشل

فٌَاى کویشِ ساّجشی کٌششل آهبسی فشآیٌذ هقشفی هی کٌرذ .ثقرذ

کیفیز آهبسی دس ؿشکز ّب هغشح هری ثبؿرذ ٍ دس ایري سحقیرق

اصهـخص ؿذى هؼئَل اجشایی ٍ کویشِ ساّجشی ًَثز ثِ اجرشای

ػقی دس دبػخگَیی آى داسین آى اػز کِ آیب هی سَاى ثِ کورک

آهَصؽ هی سػذٍ .اضح اػز کِ لضٍهی ًذاسد افشاد دسگیرش SPC

ّفز اثضاس ثشای کٌششل کیفیز آهربسی ؿرشکز ّرب سٍؽ اجشایری

ثِ یک اًذاصُ ثب ایي سٍؽ آؿٌب ثبؿٌذ ثلکِ ّشکغ ثبیذ ثب سَجِ ثِ

اسائِ ًوَد؟ اص ایي سٍّ ،رذ اص اًجربم ایري سحقیرق دیربدُ ػربصی

ٍؽبیفی کِ ثش فْذُ داسد ٍ ثِ هقذاس الصم آهَصؽ ثجیٌرذ .آخرشیي

سکٌیک کٌششل کیفیز آهبسی دسهغبلقِ هَسدی هی ثبؿذ سرب گربم

قذم ثؼشش ػبصی ،سذٍیي سٍیِ کٌششل آهبسی فشآیٌذ اػرزٍ .ؽیفرِ

ثِ گبم ثب اػشفبدُ اص ایي سکٌیک اثضاس ّربی کیفیرز سا دس قؼروز

سْیِ سٍیِ ثِ فْذُ هؼئَل اجشایی ٍ سصَیت آى ثِ فْرذُ کویشرِ

ّبی هخشلف ثِ صَسر آصهبیـی دیبدُ ػربصی کرشدُ ٍ دس صرَسر

ساّجشی  SPCاػز.

داؿشي ثبصدّی الصم جْز حفؼ اػشبًذاسدّبی سقییي ؿذُ ،کـف

-2اجرررای  :SPCهغبلقررِ هررَسدی سحقیررق حبضررش ،ثشسػ ری ٍ

ٍ سصحیح اًحشافبر دشٍػِ دسفوو ٍ اسصیربثی کربسایی ٍاحرذ ّرب ٍ

ثبصسػی هشاحو ػربخز جلرَ دػرشِ هَسرَس ساػرز اسَهَثیرو دس

افشاد ٍ سضبیز هذیشاى هشثَعِ سصوین ثش سغییرش سٍؽ ٍ سکٌیرک

ؿشکز هشثَعِ ثب ّذ کبّؾ هقبیت ٍ ضبیقبر اػز .دس ؿشکز

کٌششل کیفیز ًوَدُ ٍ دس کو ػبصهبى سٍؽ  SPCهقشفی ٍ اجشا

ّبی ثضسگ خظ سَلیذ داسای حبلز هًَشبط هری ثبؿرذ ٍ قغقربر ٍ

ؿَد .دس ایي سحقجق ثب اػشفبدُ اص هغبلقِ سحقیقبر گزؿشِ ٍ ًؾرش

هَاد اٍلیِ دس ؿشکز ّبی ػبصًذُ سَلیذ هی ؿًَذ ٍ دس دبیبى ٍاسد

کبسؿٌبػبى ٍ سحلیو ًشربیج آًْرب ثرشای سکٌیرک کٌشرشل کیفیرز

ؿشکز اصلی جْز ػبخز هحصَل ًْبیی هی گشدًذ .جلَ دػرشِ

آهبسی ،اػشفبدُ اص ّفز اثضاس کٌششلی ،ؿبهو سشػرین ّیؼرشَگشام،

هَسَس ًیرض چٌریي ؿرشایغی سا داساػرز ٍ دس ًْبیرز دس ایؼرشگبُ

عشاحی ثشگِ کٌششلً ،وَداس دبسسًَ ،وَداس فلز ٍ هقلرَلً ،ورَداس

ؿبػی هکبًیک ٍاسد صًجیرشُ ػربخز هحصرَل هری ؿرَد .اص آى

سوشکض ثش ًقص ّبً ،وَداس دشاکٌذگی ٍ ًوَداسّربی کٌشرشل ثرشای

جبیی کِ هب ًوَداس آى سا ػِ ثقذی دس ًؾش گشفشین ثرشای ّوریي

سحلیو کیفیز ٍ سفـ هـکالر سَلیذ دیـٌْبد هی گشدد.

دس جوـ آٍسی دادُ ّب اص هحَسّبی  z ٍ y ،xاػشفبدُ ًوَدین.حذ

روش تحقیق:

سلشاًغ ثبال ٍ دبییي هٌْذػی جلَ دػشِ هَسرَس ساػرز کرِ هرَسد

-1بستر سازی پروشه :دس ایي هشحلِ ،فقبلیز ّبیی چَى سَجیِ

سبییذ هـششی ٍ اػرشبًذاسد هری ثبؿرذ ثرِ سشسیرت دس ػرِ هحرَس

هذیشیز ،ایجبد ّؼشِ هشکرضی اجرشای  ،SPCآهرَصؽ دشػرٌو ٍ

هخشصبسی فجبسسؼز اص .31.7±2 ٍ 226.1±1 ٍ 476.5±2

سْیِ دػشَسالقوو ّبی کٌششل آهبسی فشآیٌذ اًجبم هری ؿرَد کرِ

 -1-2نمودار پارتوً :وَداس دبسسَ ًوَداسی اػز ثشای ًـبى دادى

ّش یک اص ثخؾ ّبی ایري هشحلرِ ثبیرذ دس ؿرشٍؿ دیربدُ ػربصی

ٍ دػشِ ثٌذی اعالفبر سب هقلَم ؿَد چرِ فلرز ّربیی دس ؿرکو

 SPCدس ّش ؿشکز اًجبم ؿَد .هشحلِ ثؼشش ػربصی دس ٍاقرـ ثرِ

گیشی هقلَل ثیـششیي ًقؾ سا داسًذً .وَداس دبسسَ سا هی سَاى ثرِ

آهبدُ کشدى صیش ثٌبی کبس هشثَط اػز ٍ اجشای صحیح آى ،دػز

فٌَاى اٍلیي قذم ثشای ایجبد ثْجَد دس هحیظ کبسی ثِ کبس ثشد .ثرب

یبثی ثِ ّذ سا ػشیـ سش ٍ ساحز هی کٌذ .سَجیِ هذیشیز ،اٍلیي

یک ًگبُ ثِ ًوَداس دبسسَ سوبم افشاد هی سَاًٌذ ثجیٌٌذ کِ دٍ یب ػِ

ٍ هْن سشیي هشحلِ دس اجشا ٍ دیربدُ ػربصی SPCاػرز .اجرشا ٍ

فوو ثیـششیي هؼبیو سا ثرِ ٍجرَد آٍسدُ اًرذ ٍ سقرذاد صیربدی اص

دیبدُ ػبصی  SPCثرذٍى حوبیرز هرذیشیز ثرب ؿکؼرز هَاجرِ

فَاهو ًقؾ ثؼبس کوی دس ایجبد هـکالر داؿشِ اًذ .ثٌبثشایي دبیِ

خَاّذ ؿذ .ثقذ اص ایي کِ هذیشیز ثِ ایي ًشیجِ سػیذ کِ اجشای

ای ثشای فْن ٍ دسز هـششز ثیي افشاد گشٍُ ایجبد ؿذُ ٍ سقشیف

 SPCهی سَاًذ ثشای ػبصهبى هفیذ ثبؿذًَ ،ثز ثرِ آهربدُ کرشدى

اّذا دقیق ثشای دػشیبثی ثِ هیضاى هـخص اص ثْجَد هؼیش هری

ػبخشبس اجشایی ٍ هذیشیشی آى هی سػذ .ثِ ایي هٌؾرَس ،هرذیشیز
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گشدد .سػن ایي ًوَداس ثِ کـف هْوششیي فلو ضبیقبر هیذرشداصد

قشاس ًگشفشي دیي دس هٌغقِ هَسد ًؾش ثبف لقری هری ؿرَد ٍ دس

کِ ًشبیج ثشسػی دس جذٍل  1خالصِ ؿذُ اًذ.

آیٌذُ آػیت ّبی جذی ٍ صیبى آٍسی ثرش قؼروز هَسرَس خرَدسٍ
ایجبد هی کٌذ(عجق ؿکو .)1

جذٍل 1
ًصت
ًبدسػز

سؼز
ًْبیی

ّشصی
دیچ

سٍؿْبی
غیش
اصَلی

سؼز
اٍلیِ

ایشادّبی
ؿشکز
ػبصًذُ

فلو
ضبیقبر

7

13

15

17

23

25

دسصذ
ضبیقبر

ؿکو 1
 -2-2جمع آوری داده هرا :ثرب سَجرِ ثرِ ّضیٌرِ ّربی ًوًَرِ

-5-2نمودار هیستوگرامّ :یؼرشَگشام ًورَداس ػربدُ ای ثرشای

ثشداسی ،اص ّرش  60قغقرِ سَلیرذی یرک هحصرَل سا ثرِ سصربد

ًـبى دادى اًذاصُ یک هشغیش دس عَل صهبى هیثبؿذ .هثرو سقرذاد

اًشخبة کشدین .اص آى جرب کرِ ثرش سٍی ؿبػری اص هحرَسz ٍ yٍ x

ضبیقبر هحصَل دس عی یک ػبل کبسی .دس ّویي ًوَداس ػربدُ،

اػشفبدُ ؿذُ ثِ ّویي جْز ًوًَِ ّب سا دس ّش ػِ هحرَس اًرذاصُ

سَصیـ آهبسی دادُ ّب اص ًؾش ًشهبل ثرَدى  ،کـریذگی دادُ ّرب ثرِ

گیشی ًوَدُ این(عجق جذٍل .)2

چخ یب ساػز ٍ ...قبثو سـخیص اػز[ .]13ثرِ کورک ایري اثرضاس

 -3-2علت و معلول :صهربًی کرِ فیرت  ،اؿرکبل ٍ یرب اؿرشجبُ

سـخیص دادین اًذاصُ ّبی قغقبر ثیـشش دس چِ حذٍدی سوشکرض

ؿٌبػبیی هی ؿَد ثبیذ فلو ثبلقَُ آى ًیض سقییي گشدد .دس هَاققی

داسدً .شبیج اجرشای ً SPCـربى داد دشاکٌرذگی کربّؾ یبفشرِ ٍ

کِ فلو ثشٍص هـکو ٍاضح ًیؼز ( دس ثقضی هَاقـ ٍاضح اػرز )

سوشکض گشایی دس اًذاصُ ّبایجبد ؿذ(عجق ؿکو .)2

ًوَداس فلز ٍ هقلَل هی سَاًذ اثضاس هفیذی ثرشای ؿٌبػربیی فلرو
ثبلقَُ ثبؿذ[ .]11ثشای ایجربد ایري ًورَداس اص سٍؽ سَفربى رٌّری
اػشفبدُ کشدین ٍ ثب ادشاسَس ّب ٍ ػشدشػز خظ هشثَعرِ دس ساثغرِ
ثب فلو ضبیقبر ثح

کشدین .دغ اص سیـِ یبثی فلز ّربی اصرلی

هـکو(ثبالثَدى ضبیقبر خظ)هَاسد ریرو هـرخص گشدیرذُ اًرذ:
آهَصؽ ًبکبفی ًیشٍی کبس ٍ اًگیضُ دبییي آًْب ،کیفیز دبییي هرَاد
ٍ قغقبر اٍلیِ ،سٍؽ سَلیذ ًبکبسآهذ ،فَاهو هحیغری ًبهٌبػرت ٍ
ثکبسگیشی اثضاسآالر قذیوی.
-4-2تمرکس برر نقر ً :ورَداس سوشکرض ًقرص ّرب سصرَیشی اص
هحصَل اػز کِ کلیِ ًوبّبی هَسد ًؾش ًـبى هی دّذ .ثرب سػرن

ؿکو 2

چٌیي ًوَداسی هی سَاى هحو یب هحو ّبی ایجبد فیت سا ثش سٍی

 -6-2نمودار پراکندگیً :وَداس دشاکٌذگی یب درشاکٌؾ یکری اص

هحصَل هـخص ٍ ثب سجضیِ ٍ سحلیو آى ّب اعبفربر هفیرذی دس

ًوَداس ّبی هفیذ اػز کِ ثِ هٌؾَس دی ثشدى ثِ ساثغِ ثبلقَُ ثیي

هَسد فلو ثبلقَُ ایجبد آى ّب کؼت کشد[ .]12عجق گفشِ یکری اص

دٍ هشغیش اػشفبدُ هی ؿَد .اص ًوَداس هیضاى دشاکٌذگی ٍ ٍاثؼشگی

ادشاسَسّب قؼوز دالػشیکی گشٍّی اص جلَ دػشِ هَسَس ّرب ًرشم ٍ

هغبثق ؿکو  3هـخص گشدیذ.

گشٍّی دیگش اص آى ّب ػفز ثَد .فوذُ سشیي هٌغقِ کِ ثیـرششیي
فیت سا ایجبد هی کٌذ ،هٌغقِ دیچکبسی آى هی ثبؿرذ.دس صرَسر
4
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ارزیابی دوره :حبل عجق ًوَداس ؿکو  5هی سَاى هیضاى ثبصدّی
سغییشار ایجبد ؿذُ دس فشآیٌذ سا سصذ کشد .ؿبخص ً Cpؼجز ثِ
گزؿشِ ثْجَد ًؼجشب چـوگیشی داؿز .قغقبر دس حرذ هـخصرِ
هٌْذػی ٍ سضربیز هـرششی قرشاس گشفرز ٍ قغقربر ثرب کیفیرز
جبیگضیي قغقبر ثی کیفیز ؿذُ ٍ سب حذٍدی ثب ؿٌبػبیی دػرشِ
ای اص فَاهو ایجبد ضربیقبر ٍ آًربلیض آى ّرب ثرِ هَفقیرز ًؼرجی
سػیذین ٍ الجشرِ ٌّرَص اهکربى ثرِ صفشسػربًذى هیرضاى ضربیقبر
ٍجَدداسد.

ؿکو 3
 -7-2نمودار کنترل  :یکری اص اّرذا اصرلی کٌشرشل فشآیٌرذ
آهبسی دی ثشدى ػشیـ ثِ ٍجَد اًحشافبر ثب دلیو یب سغییرشار دس
فشآیٌذ اػز سب قجو اص ایٌکِ سقذاد صیبدی هحصَل هقیرَة سَلیرذ
ؿَدفلو ایجبد چٌیي اًحشافبسی ثشسػی ٍ اقذاهبر اصالحی اًجربم
گیشد.هْوشررشیي دلی رو اػررشفبدُ اص ی رک ًوررَداس کٌشررشل  ،ثْج رَد
ٍضقیز هَجَد دس یک فشآیٌذ اػزً .وَداس کٌششل یکری اص سٍؽ
ّبی کٌششل فشآیٌذ دس حیي سَلیذ اػز .ثِ کورک ایري اثرضاس ثرِ
ساحشی هی سَاى ثِ سحلیو فولکشد خظ سَلیذ دشداخز ٍ ثش هیضاى
سغیی رشار ٍ سرربثیشار سٍؽ اجشایرری جذی رذ د ری ث رشد .دادُ ّرربی
گشدآٍسی ؿذُ هشثَط ثِ هـخصِ کوی هَسد ًؾش ایي سحقیرق ثرب

ؿکو 5

ًشم افضاس  Minitabهَسد سحلیو ٍاقـ ؿذًذ ٍ سػرن ًوَداسّربی

نتیجه گیری :

کٌششلی هـبّذار اًفشادی (ًوَداس  )Iثیبًگش فذم ٍجَد اًحشافبر

سحقیق حبضش ًـربى هری دّرذ سغییرش دس ًحرَُ کٌشرشل کیفیرز

سصبدفی دس فشآیٌذ سَلیرذ ٍ سحرز کٌشرشل ثرَدى آى اػرز(عجق

ؿشکز ّب ٍ هشوبیض ػبصی آى ثب ثبصسػی اهرشی الضاهیؼرز ٍ ثبیرذ

ؿکو.)4

ًؾبسر ػٌشی ٍ ثذٍى اػششاسظی ثش کیفیز کٌبس گزاؿشِ ؿَد .اثضاس
I Chart of C1

ّبی ّفز گبًرِ  SPCسا ثبیرذ ثرِ عرَس فشاگیرش دس ػربصهبى ّرب

480
UCL=479.268

سذسیغ ًوَد ٍ آى ّب سا ثبیذ ثِ عَس هؼشوش دس ساػشبی ؿٌبػربیی

479

_
X=476.764

477

476

Individual Value

478

هَققیز ّبی ثْجَد کیفیز ثِ کبس گشفز سب اص ایري عشیرق سغییرش
دزیشی ٍ دسصذ ضبیقبر فشآیٌذ کبّؾ یبثرذّ .وچٌریي ،آهرَصؽ
ًیشٍی کبس ،اػشفبدُ اص اثضاسّبی هٌبػت جْز چک کرشدى قغقرِ

475
LCL=474.260

ثِ جبی ًؾبسر چـوی ،اًشخبة سبهیي کٌٌرذُ قغقربر ثبکیفیرز

474
25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

هَسد ًؾش ثِ جبی ضبثغِ گشایی ٍ قیوز دبییي دس اًشخبة ؿشکز

Observation

سبهیي کٌٌذُ ،سجیریي دػرشَسالقولی کرِ کلیرِ ؿرشایظ سا لحربػ

ؿکو 4
5
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ًوَدُ ٍ ،ثْجَد فضبی کبس ،جْز کبّؾ ضبیقبر ٍ افضایؾ ثْرشُ

ؿوبسُ ًوًَِ

ٍسی دیـٌْبد هی گشدد.

ًوًَِ
x

y

z

[ٍ ]1لی صادُ ٍ ،حیذ  ، 1391 ،کٌششل فشآیٌذ آهبسی دس ؿرشکز

1

477/0

225/8

32/8

آة ثٌذ  ،داًـگبُ فٌی هٌْذػی فلَم ٍ فٌرَى هبصًرذساى  ،درشٍطُ

2

477/1

225/2

31/4

دسع کٌششل کیفیز آهبسی.

3

475/7

226/4

33/3

[ ]2اهیشی  ،اهیشحؼیي  ،کشبة کٌشرشل کیفیرز آهربسی  ،چربح

4

476/9

226/3

33/7

ّفشن 1393 ،

5

478/0

227/0

32/0

[ ]5هْشگبى ،هحوذسضب ، 1366 ،کبسثشد کٌشرشل کیفیرز آهربسی

6

477/0

225/1

33/4

دس کبسخبًجبر صٌبیـ سیؼٌذگی ،داًـگبُ سشثیز هرذسع ،دبیربى

7

476/2

225/9

33/6

ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ.

8

476/9

225/4

30/4

[ ]6اهیي الشفبیب ،سضب ، 1375 ،کٌششل کیفیز دس صٌبیـ هجلوربى

9

476/4

227/1

33/5

ثب ًگشؿی ثش کٌششل کیفیز الز ًْبیی ،داًـگبُ سْشاى ،دبیب ًٌبهِ

10

477/4

226/7

31/3

کبسؿٌبػی اسؿذ.

11

477/4

225/4

32/9

[ ]7صیٌبلی جَاد ، 1378 ،ثشسػی ٍ سحلیرو ٍ عشاحری ػیؼرشن

12

475/8

225/4

32/9

کٌششل کیفیز دس یک ٍاحذ صٌقشی ،داًـگبُ سْشاى ،دبیربى ًبهرِ

13

478/4

226/3

32/7

کبسؿٌبػی اسؿذ.

14

477/2

225/9

31/1

[ ]12ٍ8هحوذی  ،داسیَؽ ، 1394 ،جضٍُ کٌششل فشآیٌذ آهبسی.

15

477/0

225/7

33/6

16

478/3

226/4

33/4

17

477/2

226/4

32/2

18

476/1

226/2

30/8

19

476/6

225/4

32/4

20

475/6

226/0

31/6

21

476/1

226/6

32/7

22

477/5

225/9

30/1

23

475/7

226/3

33/4

24

475/6

225/7

33/7

25

476/0

225/1

33/0
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