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مأتو

شود  ظاهر مي
در واقع  اند؟ده

ول نيست كه 
ت آماري روش 

شود معرفي مي
. اهميت روش 
 متون كنترل 

ت به حساب 
-ق حاصل مي

به هشدارهاي 
رل و يا عدم 

. شود ،ل است
ج از كنترل در 

 اند. آلتخته

فاده از حدود 
 )1994(سوئي 

تني بر فواصل 
نمودار  )1997

اساس بررسي 
 شده متغيرها 
حدود كنترل 
سترش حدود 
و و مونتگمري 

، تعبير هشدار 
ن و همكاران 

به   آماره 
متغير منفرد را 

روش  هشدار 
) 2002كاران (
هايي از  سبت

ISSN: 2008 
 

3 

دسازي ت
 

خروج از كنترل
ت را بوجود آورد
ها باشد و معقو
ن كنترل كيفيت
ه حاضر روشي م

باشدد شده مي
دي موجود در

تغيرها نهفته است
يا حداقل نادقيق

تواند منجر ب مي 
ت خارج از كنتر

خارج از كنترل 
 متغيرهاي خارج

پرداخ چندمتغيره
 بود كه با استفا

هايتر و تسو. رد
داده و روشي مبت

7(ودا و ناكالس 
د. اين نمودار برا

اي استاندارد مونه
ح )1991(ون 
في كردند. گسمعر

متغير توسط چيو
ب و مفيد براي

كه توسط ميسون
 اين روش تجزيه
سمت نقش يك مت

براي تعبير )19
راوالكيس و همك

اس نس كه براس

 

8-4870

3شماره  - 25لد 

استاندارد
 ن عليرضايي

متغيره هشدار خ
يرها اين وضعيت
 يكي از متغيره
ده شود. در متون
ه است. در مقاله
ي تواماً استاندارد
 مشابه پيشنهاد

متبين وواريانس 
جي ناصحيح و ي

هان همبستگي
وجود يك وضعيت

فرايند ˝كه واقعا
شناساييبررسي 

چارهاي كنترل 
ولين محققاني

را بررسي كروع 
وني را گسترش د
ه كردند. اسپولو
را پيشنهاد كردند

هاي نم  ميانگين
سوجكو  )198

متغيره م حالت دو
مراي بيش از دو 

. يك روش جذاب
هتلينگ است ك

ه اصلي درد. ايد
ر قسي است كه ه

995همكاران ( 
مارند. دكار بر  به

 تشريح كردند

 

جل - 1393 آذرد، 

ز طريق ا
مژگان و *نيا

يند آماري چندم
م متغير يا متغي
تواند مربوط به
غيرها نسبت داد
ل پيشنهاد شده
مطلق متغيرهاي

هاي با روش
  .شد

ر كوالعاتي كه د
آيند و لذا نتايجي

دد. ناديده گرفتن
رست مبني بر و
شدار به مواردي ك
ققين زيادي به ب
ت هشدار نمود

) يكي از او198
فروني اين موضو
ود كنترل بونفرو
ترل همزمان ارائه
ترل مينيماكس ر
كسيمم و مينيمم

85( آلت باشد. 
گون را براي ح ضي

گون بر ترل بيضي
مطرح شد. )199

ه ش تجزيه 
معرفي شد )199
هاي مستقليمت

و دارد. تريسير
هاي اصلي را فه

ك روش ابتكاري

1393 ـريور
2 

http

 و مديريت توليد

 

 كنترل از
 

چهر خردمند

مودار كنترل فراي
ن است كه كدام
تو نترل فقط مي
ترل به همه متغ
سخ به اين سؤال
ل ماكسيمم قدرم

در مقايسه  آن
ره آماري مي باش

 از
رل
 "ر

رل
 و
وأم
 ند
ك
 را
در
رد

، 

، 

اطال
نمي
گرد
نادر
هش
محق

حالت
)85

بونف
حد
كنت
كنت

ماكس
مي
بيض
كنت

)92
روش

)95
قسم
دربر
مؤلف
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شهــ، 25ــد
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خارج از
ليماني ، منوچ

  يده:
كه در يك نمو ي

سؤال طبيعي اين
ت خروج از كن

ج از كنتت خرو
مختلفي براي پاس
آن آماره كنترل
هادي، سادگي

هاي چندمتغير

 هشدار خروج
متون كنتر ت. در

هشدار تعبير"ن
ي كنترك مسأله

ه مطرح هستند
 داراي توزيع تو

فراينمودار كنترل
شود يك ظاهر مي

كه اين وضعيت
 طور جداگانه د
 بررسي قرار گير

صفهان ، دروازه شيراز

 ستاديار گروه آمار
دانشكده علوم هان ،

اصفهان ، دروازه - -

، جلـ2ــاره
صفحــ

ust.ac.ir/ 

شريه بين المللي

غيرهاي خ
فاطمه سل

چكي              
هنگامي
يك س

وضعيت
وضعيت
هاي م
كه درآ
پيشنه
فرايند
 

  1مقدمه
متغيرهاي عامل

است چندمتغيره
ع را تحت عنوان
طور كلي در يك

متغير همبسته 
ر شرايط كنترل

در يك نم كه مي
روج از كنترل ظ
تغيرهائي است ك
 از متغيرها به

مورد متغيره يك

               

اص - -اصفهان  شگاه
 وه آمار

s 
اس، چهر خردمندنيا

شيراز ، دانشگاه اصفه
 kher 

-شد دانشگاه اصفهان
  وم ، گروه آمار

ali 

شمـ

نش

سايي متغ

                

. م1
مقاله شناسايي م
چودارهاي كنترل 

اين موضوع تغيره
ط بهدهند. رار مي

،  چندمتغيره
شود كه در  مي

هنگامره هستند. 
هشدار خر غيره

فتن متغير يا مت
د. اگر هر يك

يكنترل  نمودار 

                  
1/11/90  

15/08/91  
دانشجوي ارشد دانش 

علوم ، گرو  دانشكده
soleymani_stat@

منوچدكتر  ول مقاله:
اصفهان ، دروازه ش -  -

radmand@sci.u

فارغ التحصيل ارشي، 
دانشكده علو صفهان ،

irezaei_1363@

 
 

 ،چندمتغيرهل 

 وأم

 شناس

يكلمات كليد

موضوع اين م
كنترل در نمو

چندمتكيفيت 
مورد بحث قر
كيفيت آماري

فرض ˝معموال
متغير نرمال 

چندمتغآماري 
دغدغه مهم يا
اند بوجود آورده
چارچوب يك

               
17تاريخ وصول: 

5تاريخ تصويب: 
,فاطمه سليماني
دانشگاه اصفهان ،
@yahoo.com

نويسنده مسئو*
-دانشگاه اصفهان 

i.ac.ir گروه آمار

مژگان عليرضائي
شيراز ، دانشگاه اص
@yahoo.com

  

نمودارهاي كنترل
 تعبير هشدار،

سازي تواستاندارد
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ت خاص اگر 
 هاي  درايه

كه در آن  د
توان نشان  مي

, ,

. مالحظه 
هاي تصادفي 

  ني داريم 

~ و  0
د ولي مستقل 

  ت تكي
ام از زمان - 

داراي  كنترل 
يل 

  ت 

∑ ⁄

, , …

مال استاندارد 
 ma به صورت

M_ |  {

نامعلوم  ∑و  
قرار  ها آني 
اگر شود   مي

يط كنترل در 

مژگان عليرضايي

3 

. در حالت
و د ~
  هستند.

  ي در هر بار 
را درنظر بگيريد 

به سهولت م 

… ,

 
متغيره بردار 
باشند. يعنته نمي

,

,

,	0، آنگاه 

 استاندارد هستند

ر پايه مشاهدات
بردار نمونه 

 كه در شرايط
باشد. تبد مي 

توان نوشت يد. مي

⁄

… , ~

تند و از توزيع نرم
axZودار كنترل 

_t=max{|Z_t1

است. اگر  
به جاي فاز اول 

 كنترل تلقي
ست كه در شراي

م و هر خردمندنيا

3شماره  - 25جلد 

	,

,	0 آنگاه  I

تاندارد مستقل ه
دارد كننده يكي

, ,

و 0
هاي ب چند درايه

ي دوبدو ناهمبست
,

 ~ 	,

متغيرهاي نرمال

 
بر maxZ نترل 
, … ,

است فرايندرل 
,

نظر بگيريرا در ∑

0,   

ها مستقل هستن 
نموره كنترل در 

 

1 |,|Z_t2 |,⋯,|Z

ام بردار - يه 
در متناظرشان 

توليد خارج از 
عددي اس آن 

  كند ي

سليماني ، منوچه

ج - 1393 آذرد، 

0داريم  

~ 	,،
غيرهاي نرمال است

. تبديل استاند2-
	يل

, , ⋯ ,

 

⋯	,   

0 كهضح است
شود كه هر چ 

تاندارد هستند ولي

 
( 

1
 

	,			∀  

 حالت خاص اگر
م هاي بردار  يه
  باشند. ي

. نمودار كن3
ض كنيد

وع پيگيري كنتر
نرمال  يع

∑ ⁄

4( 

ضح است كه 
كنند. آما وي مي

 شود  تعريف مي

)5(        Z_tp

درا  در آن
ند، برآوردهاي

فرايندگيرند. 
، كه در
اوي زير صدق مي

فاطمه س           وأم

 و مديريت توليد

ش
 از
 ر

كل
لي
 به
مم
لذا
ما 
زي
. يم
ث
ول
جه
-ي

 m 
ده
ده
ي
ند
ي
يق
رد

دار
يل
در
كه

س
وأم

 .
ك
ي

متغ
2-

تبد

داد
  
)2(  
 

واض
مي
است

)3(

  
در

دراي
نمي

فرض
شرو
توزي

  

)4

  
واض
پيرو
زير
  
 
  
كه

باشن
مي

تسا

ستانداردسازي توأ

 مهندسي صنايع

) روش2009وس (
بتني بر استفاده
 در مقاله حاضر

) شك2004رني (
سته نمودار كنترل
خروج از كنترل،
 براساس ماكسيم

و لباشد ر بار مي
ل حصول است.
پايه استانداردساز

 maxZناميمي
كي در هر بار باعث

سازي قابل حصو 
آيند. درنتيج مي

و دقت ارتقاء مي
maxZدر نمودار

ت. وي از اين ايد
فادودهمبسته است

ها ) روش1390(
بير هشدار هستن

MATLAB برا
نامه از طري  پايان

هاي مختلف مور

  ندمتغيره
متغيره با برد 

ن بخش دو تبدي
شود كه د في مي

هايي كدر تبديل

و ماتريس گين
توتاندارد كننده

∑

و
اند و هر يك بسته

هستند. يعني برا

نترل از طريق اس

شريه بين المللي

الكيس و برسيمو
رفي كردند كه مب
ر كنترلي كه ما
 كالگوندا و كولكار
دهاي خودهمبس
ناسايي وضعيت خ
ند. اين نمودار

 شده يكي در هر
سازي قابل ق شبيه

بر پكنيم كه   مي
اين نمودار راو

ستانداردسازي يك
دون نياز به شبيه
ها نيز به حساب
رائي، كاربردي و
د باالي كنترل د

) ارائه شده است1
 چندمتغيره خو
 ارشد سليماني (
كه مربوط به تعب

Bافزار  ي با نرم

. در اينيده است
ه ي قابليت روش

 
هاي چنزي داده

داراي توزيع  
باشد. در اين س
معرف 	

ت زيادي دارند. د
 است.  

  ه توأم
دفي با بردار ميانگ

تبديل استير را

 

و 0 ه
دوبدو ناهمب 

 استاندارد يك ه

يرهاي خارج از كن

نش

باشد. ماراواميي 
معر تعبير هشدار

نمودارباشد.   مي
م با الهام از ايده

فرايندها براي  ن
د كه عالوه بر شن

كننيز كمك مي 
يرهاي استاندارد

رل فقط از طريق
معرفي جديدي 

ت استوار است و
ي توأم به جاي اس
د باالي كنترل بد

يرهتگي بين متغ
 را از لحاظ اجر
وليه محاسبه حد

1388عليرضائي (
فرايندهاي آماري

نامه كارشناسي ن
ر متون آماري ك

هايي برنامهست و 
سباتي ارائه گرديد

يساز العات شبيه
 فته است.

ع استانداردسا
 ردار تصادفي

ماتريس كوواريانس
       

ندمتغيره اهميت
ماتريسي  د 

ستاندارد كننده
يك بردار تصاد 
زياست. تبديل  

نشان داد كه توان
هاي ود كه درايه

 صفر و انحراف

شناسايي متغير

هاي اصلي لفهمؤ
تجديدي براي 

آندرو  منحني
ايم معرفي كرده

گرفته است. آ
پيشنهاد كردند
تعبير هشدار

قدرمطلق متغي
حد باالي كنتر
نمودار كنترل

توأم مشاهدات
استانداردسازي

شود كه حدمي
باشد و همبست
نمودار كنترل
بخشند. ايده او

نامه ع در پايان
براي كنترل فر

مود. در پايانن
مهم موجود در

مرور شده است
هاي محاس جنبه
ها و مطا مثال

بررسي قرار گر

. انوا2
فرض كنيد بر

و م ميانگين 
به فرم      

هاي چنتحليل
شود معرفي مي

 
. تبديل اس2-1

فرض كنيد 
كوواريانس 

  نامند.مي
  

)1(  
  

ت مي به سهولت
شو مالحظه مي

داراي ميانگين
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آيد كه ت مي
ستاندارد است. 
 بر اين اساس 
ه صورت زير 

Φ

 و   

0
0

_
| _ 

 . 
  كند ق مي

داراي  
 تكي مقدار 
كنترل بدست 

ج از كنترل 

 كنترل ظاهر 
 كنترل تلقي 
كه كداميك از 
كسيمم است. 

  maxZ كه

مژگان عليرضايي

3 

| |
| |

Φ بدست
نرمال اس صادفي

Z~Nو  0,1.
بهmaxZ نترل 

1 ⁄

2

مقادير و   

 
0.05 

10.01 
20.005 
40.0025 

1	|, | _ 2	|

اگر شود   مي
 تساوي زير صدق

1
1د كه 

الت مشاهدات
نوان حد باالي ك

 هشدار خروج
maxZ  

هشدار خروج از
خارج از ه 

ن تشخيص داد ك
متناظر با ماك 

ه نمودار كنترل

م هر خردمندنيا و

3شماره  - 25جلد 

⋯
	 2

⁄

 تجمعي متغير تص
و 
 براي نمودار كنت

1  

 مقادير مختلف
 

  و  	ختلف 
 

 
20 
100 
200 
400 

|, ⋯ , | _ 	

 از كنترل تلقي
شرايط كنترل در
 

كنند ي تعيين مي
شد. مشابه حا

Φ عن به

 
غيرهاي عامل
Zدر نمودار 

عبور كند ه 
ر مشاهده شده

توان ه سهولت مي
و يا  ⋯، 

ست كه به همرا

سليماني ، منوچه

ج - 1393 آذرد، 

2Φ 1

راين مقدار 
Φ تابع توزيع
Φكه  وري

كنترل باالي 
  دباش 

)9( 

 جدول زير براي
UCند.ارائه شده 

براي مقادير مخ

2
2.2365
2.8062
3.0230
3.2270

1(  

|

توليد خارج يند
دي است كه در ش

)13( 
را طوري دار

دار مطلوبي باش
⁄

 آيد. 

. شناسايي متغ

از  ي كه
شود و لذا بردا 
شود. در اينجا به 

، متغير 
شنهاد ما اين اس

فاطمه س           وأم

 و مديريت توليد

ي
ن ي

ظار
ها 

  
نابرب

.

طوب
حد
مي

  

  
در

CL

ب UCLو  

2.38
2.93
3.14
3.34

 -
 ند
يع
 
رار

به 
  م

 
ت

 

)12

  
فراي
عدد
)
مقد
مقد

مي

5

وقتي
مي
مي

پيش

ستانداردسازي توأ
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دارا 
يل دنباله تا اول
مودار خوب انتظ

 آنجايي كه
 

| | و |

1دير

3
877
342
435
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 mبر پايه مشاهدا

اسنترل از طريق
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 5/1 به اندازه 
هاي توليد اده

كنترل  رج از
د متغيره تولي ه

متناظر با غير 
ي 

2.93 
ود در نمودار 
ل هستند هيچ 

نمونه دوم كه  
ترل به وضوح 

مورد از  8داد 
ارد هستند (مو

-indexمودار

 ورد كه هشدار
عامل خروج  

غيرهاي اول و 
به عبارت اند. 

روج از كنترل 
و متغير سوم  
برابر صفر  د
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يم كه ديگر هشد
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مربوط به كدام
كه كه از زماني
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7.97 

9.62 

10.12  

10.10  

7.96 
  



 290        ي

  

برابر  5/1 را 
برابر  5/1دازه 
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غير سوم را به اند
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شود  الحظه مي
 متغير چهارم 

كنيد  د. توجه
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 و  ، 

ف شده است.

  
 

 هشدار خروج 
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مژگان عليرضايي
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