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 مقدمه ای بر کیفیت و مفاهیم آماری تشریح فرآیند بازرسی و :  بخش اول

 OCتشریح نمونه گیری جهت پذیرش، ریسک های نمونه گیری و منحنی : بخش دوم

 Zero Defect  طرح های نمونه گیری جهت مشخصه های کیفی وصفی و: بخش سوم

 طرح های نمونه گیری جهت مشخصه های کیفی متغیر: بخش چهارم

 معرفی نرم افزارهای مرتبط :بخش پنجم



 طرح های نمونه گیری متغیرها

 OCمنحنبی )اندازه نمونه کوچک تر نسبت  تبه مصه به  بیف کوصبی و بصی 

 (وکسین

 افزاوش  زونه اندازه گورف و جمع آورف داده  ی

 ارائه اطالعی  توصتر از فرآوند تولود در مصه ه  یف متغور

نویز ته مصهص تودن توزوع مصه ه و در نظبر گبرفتن فبرر نرمبید تبودن 

 داده  ی

احتمببببید رد انتیصببببته حتببببی در حیلبببب  مببببرار گوببببرف امببببال  نمونببببه در حببببدود 

 مصه ی  فنی
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 انواع طرح های نمونه گیری برای متغیرها

طرح  بیوی کبه تبراف نسبت  (: یا فاقد انطباق)طرح های درصد اقالم معیوب 

 :عتیرتند از امال  هیرج از حدود مصه ی  فنی را کنترد می نمیوند

  ) Shainain Lot Plot  طرح صونون) 

MIL STD 414 
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 انواع طرح های نمونه گیری برای متغیرها

جه  کنترد موبینیون و انحبراا اسبتیندارد توزوبع : طرح های پارامتر فرآیند

 :عتیرتند ازاند و طراحی صده معون، مح ود تی سطوح 

 نمودار کنترد ته منظور پذورش

 نمونه گورف دنتیله اف تراف متغور ی

 آزمون فرر
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MIL STD 414 

 موتیصد( مهتص مصه ی  کمی )وک طرح نمونه گورف وراف متغور ی 

در د موتیصبد  15تی  0.04که دامنه آن از  AQLاون طرح تی مقیدور عددف 

 .صنیسیوی موصود 

و داراف سبه . اون اسبتیندارد تبراف مصه به وبک توزوبع نرمبید فبرر موکنبد

 .روش تیزرسی نرمید و تنیتر صده و کیسته صده موتیصد 

اگببر تغووببر پببذورف فراونببد معبببو  و طیتبب  تیصببد طببرح تببی تغووببر پببذورف معبببو  

امببی چببون ا ببویر تغووبر پببذورف فراونببد نببیمعبو  ) امت بیدف تببرون نببوا موتیصبد 

لبببذا موتیوسببب  از (.موتیصبببد اوبببن روش عمومبببیر مبببورد اسبببتصیده مبببرار نمویوبببرد 

 .روصهیف مرتوط ته تغوور پذورف نیمعبو  فراوند استصیده صود 
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MIL STD 414 

انحببراا اسببتیندارد     –الببا اگببر تغووببر پببذورف فراونببد نببیمعبو  تیصببد از روش 

 .دامنه تغوورا  ، استصیده موکنو   -ب

در روش دامنه تغوورا  از اندازه نمونه تزرگتر استصیده موصود ، تبی اوبن حبید 

 .محیستی  آن آسینتر اس  

از مزاوببیف اسببتصیده از روش انحببراا اسببتیندارد انببدازه نمونببه گوببرف کمتببر و 

امت یدف تودن آن نست  ته روش دامنه تغوورا  از لحیظ  را وم  جهب  

 . اندازه گورف محموله  ی موتیصد 

تیوبد از  414جه  محیسته انحراا معویر و سیور مقبیدور در نمونبه تبردارف 

 .نر  افزار استصیده گردد 
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MIL STD 414 

اون حروا که .اندازه نمونه در تمی  روش  ی تی حروا کد مصهص مویردد 

 ته اندازه تهر و سطح تیزرسی تستیی دارد از جداود ضمومه تدس  می آود 

در  ور  عد  تعوون .وجود دارد  Vو  IVو  lll و IIو   Iسطح تیزرسی  5

 .استصیده مویردد  IVوک سطح مصهص از سطح تیزرسی 

منحنببی توزتببرف تببه دسبب  مببی آوببد ، در نتوجببه روسببک  Vتببی سببطح تیزرسببی 

ومتی روسک م را کننده توصبترف میتبد تحمبد ) م را کننده کی ش مویتد 

 (.تیصد از سطوح تیزرسی پیوون تر استصیده مویردد 
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MIL STD 414 

 %15تی  %0.04از  AQLدامنه 

 :داراف سه روش تیزرسی

 نرمید

 تنیتر صده

 کیسته صده

افبزاوش روسبک م برا کننبده  -ته عنوان سطح نرمبید IVسطح  -سطح تیزرسی 5داراف 

 تی کی ش سطح تیزرسی

 طرح  یف تی روش انحراا معویر معبو  داراف  رفه امت یدف تهتر

تببراف مصه ببه  ببیف دو طرفببه تنهببی روش ) -(Mروش ) 2و ( Kروش )1داراف دو روش 

M کیرترد دارد.) 

 استصیده کمتر از روش دامنه ته دلود نویز ته نمونه تزرگتر
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MIL STD 414 
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MIL STD 414 
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MIL STD 414 

 1957ارائه در سید 
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 مشخصه یک طرفه، روش انحراف معیار و پراکندگی نامعلوم -1

 (K) 1روش 

 تعوون حرا کد اندازه نمونه متنیسب تی اندازه انتیصته و سطح تیزرسی از جدود1)

نرمبید، تنیتبر صبده و کیسبته )متنیسب تبی حبرا کبد انبدازه نمونبه، روش تیزرسبی 2)

 .تعوون می صود Kو ضروب ( n)، اندازه نمونه AQL، (صده

 و اندازه گورف امال  nترداصتن نمونه اف ت یدفی ته اندازه 3)

 𝑆و   𝑋محیسته 4)

 محیسته مقیدور زور تراف حد مصه ه تیی و پیوون5)

6) 𝑍𝑈𝑆𝐿 =
𝑈𝑆𝐿−𝑋 

𝑆
         𝑍𝐿𝑆𝐿 =

𝑋 −𝐿𝑆𝐿

𝑆
 

تبببود تهبببر را مبببی پبببذورو  در  وبببر  Kتراتبببر وبببی تزرگتبببر از  ZLSLوبببی  ZUSLاگبببر 7)

 . اون ور  رد می گردد
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 یک طرفه، روش انحراف معیار و پراکندگی نامعلوممشخصه  -1

 62تراف اندازه گوبرف و کنتبرد مصه به مطبر صبص  در تهر بیف  (1تمرین 

، در  بببورتی کبببه حبببد مصه بببه فنبببی پبببیوون آن تراتبببر AQL=1%تبببیوی و 

 موبومتر تیصد  21.20

 طرح نمونه گورف منیسب را تهوه نمیوود؟( الا

در  ورتی که مقدار نمونه  یف ترداصته صده ته صرح ذود تیصبد آوبی انتیصبته ( ب

 مورد پذورش مرار می گورد وی رد می صود؟

   21.28     21.28        21.27   21.25        21.21       21.24        21.21  

در روش تیزرسی کیسته صده و تنیتر صده آوی انتیصته مورد پذورش مرار می ( ج

 گورد؟
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 پراکندگی نامعلومطرفه، روش انحراف معیار و مشخصه یک  -2

 (M) 2روش 

 تعوون حرا کد اندازه نمونه متنیسب تی اندازه انتیصته و سطح تیزرسی از جدود1)

، (نرمببید، تنیتببر صببده و کیسببته صببده)متنیسببب تببی حببرا کببد انببدازه نمونببه، روش تیزرسببی 2)

AQL اندازه نمونه ،(n ) و ضروبMتعوون می صود. 

 و اندازه گورف امال  nترداصتن نمونه اف ت یدفی ته اندازه 3)

 𝑆و   𝑋محیسته 4)

 محیسته مقیدور زور تراف حد مصه ه تیی و پیوون5)

6) 𝑍𝑈𝑆𝐿 =
𝑈𝑆𝐿−𝑋 

𝑆
         𝑍𝐿𝑆𝐿 =

𝑋 −𝐿𝑆𝐿

𝑆
 

از ( PLوبی  PU)مقدار در د امبال  معوبوب انتیصبته ZLSLوی  ZUSLو  nمتنیسب تی مقیدور 7)

 (استصیده صودانحراا معویر از جدود روش ). جدود ترآورد می گردد

تهببر را مببی پببذورو  در  وببر اون ببور  رد مببی تببود  Mتراتببر وببی کمتببر از  PLوببی PUاگببر 8)

 .گردد
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 یک طرفه، روش انحراف معیار و پراکندگی نامعلوممشخصه  -2

طرح نمونبه گوبرف منیسبب  Mاز روش  1در  ورتی حد تمرون ( 2تمرون 

 .را تهوه نمیوود

 در حیل  کیسته صده و تنیتر صده، آوی انتیصته مورد پذورش مرار می گورد؟( ب
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 پراکندگی نامعلومطرفه، روش انحراف معیار و مشخصه دو  -3

 (M) 2روش 

تعوون حرا کد اندازه نمونه متنیسب تبی انبدازه انتیصبته و سبطح تیزرسبی از 1)

 جدود

نرمببید، تنیتببر صببده و )متنیسببب تببی حببرا کببد انببدازه نمونببه، روش تیزرسببی 2)

 .تعوون می صودMو ضروب ( n)، اندازه نمونه AQL، (کیسته صده

 و اندازه گورف امال  nترداصتن نمونه اف ت یدفی ته اندازه 3)

 𝑆و   𝑋محیسته 4)

 محیسته مقیدور زور تراف حد مصه ه تیی و پیوون5)

𝑍𝑈𝑆𝐿 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝑋 

𝑆
         𝑍𝐿𝑆𝐿 =

𝑋 − 𝐿𝑆𝐿

𝑆
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 پراکندگی نامعلومطرفه، روش انحراف معیار و مشخصه دو  -3

 ادامه -(M) 2روش 

مقببدار در ببد امببال  معوببوب انتیصببته  ZLSLو  ZUSLو  nمتنیسببب تببی مقببیدور ( 6

(PU + P=PL )انحببراا معوببیر اسببتصیده از جببدود روش ) .تببرآورد مببی گببردد

 (صود

تهبر را مبی پبذورو  در  وبر اون بور  رد تبود  Mتراتبر وبی کمتبر از  Pاگر ( 7

منصبی تبود تهبر را رد  ZLSLو  ZLSL ر کبدا  از مقبیدور   مچنون اگر. می گردد

 .می کنو 
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 مشخصه دو طرفه، روش انحراف معیار و پراکندگی نامعلوم -3

تراف کنترد مصه ه طود وک صبص  فببزف، کبه در تهبش میصبون : 3تمرین 

تببیوی تببه  100کببیرف دپیرتمببین وببک کیرهینببه تهوببه و سببپ  در انتیصببته  ببیف 

تهش مونتیژ ارسبید مبی گبردد در  بورتی کبه حبدود مصه بی  فنبی تراتبر 

تعوببون صببده تیصببد طببرح  AQL=0.65%موبومتببر تیصببد و  ±100.05 0.07

 نمونه گورف منیسب را تعوون نمیوود؟

در  ورتی که مقیدور وک نمونه تردارف انجبی  صبده تبه صبرح ذوبد تیصبد آوبی ( ب

 انتیصته پذورفته می صود؟

100.02    100.01     100.05      99.99    100.06     

100.05    100.04     100.03     100.10   100.11     
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 MSDروش  -4

Maximum Standard Deviation (MSD) 

پراکنبدگی نبیمعبو   -استصیده در حیلتی که مصه ه کنترلی دو طرفه مبی تیصبد

 .می تیصد و جزو روش  یف انحراا معویر اس 

 .انتیصته مورد پذورش مرار می گورد در  ورتوکه صرط ذود را داصته تیصد

 

𝑍𝑈 ≥ 𝑘,       𝑍𝑙≥ 𝑘   𝑎𝑛𝑑 𝑠 ≤ 𝑀𝑆𝐷  𝑜𝑟 𝑅 ≤ 𝑀𝐴𝑅 

𝑀𝑆𝐷 = 𝐹(𝑈 − 𝐿) 
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 MSDروش  -4
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 مشخصه یک طرفه، روش دامنه و پراکندگی نامعلوم -5

 (K) 1روش 

تعوون حرا کبد انبدازه نمونبه متنیسبب تبی انبدازه انتیصبته و سبطح تیزرسبی از ( 1

 جدود

نرمببید، تنیتببر صببده و )متنیسببب تببی حببرا کببد انببدازه نمونببه، روش تیزرسببی ( 2

 .تعوون می صود Kو ضروب ( n)، اندازه نمونه AQL، (کیسته صده

 و اندازه گورف امال  nترداصتن نمونه اف ت یدفی ته اندازه ( 3

 ( ی نمونه تیوی 5  یف گروه تغوورا  دامنه موینیون(   𝑅 و  𝑋 محیسته (4
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 مشخصه یک طرفه، روش دامنه و پراکندگی نامعلوم -5

 (K) 1روش  -ادامه

 محیسته مقیدور زور تراف حد مصه ه تیی و پیوون( 5

𝑍𝐿𝑆𝐿 =
𝑋 − 𝐿𝑆𝐿

𝑅 
               𝑍𝑈𝑆𝐿 =

𝑈𝑆𝐿 − 𝑋 

𝑅 
 

تبود تهبر را مبی پبذورو  در  وبر  Kتراتبر وبی تزرگتبر از  ZLSLوی  ZUSLاگر ( 6

 مچنون در  ورتی که مقدار منصی داصته تیصد انتیصبته . اون ور  رد می گردد

 .رد می گردد
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 مشخصه یک طرفه، روش دامنه و پراکندگی نامعلوم -5

مطببر  ببصحی  فبببزف داوببره اف تببراف انببدازه گوببرف و کنتببرد مصه ببه   (4تمرررین 

، در  ورتی که حد مصه ه فنبی پبیوون AQL=1%تیوی و  62تهر یف صکد در 

 موبومتر تیصد  155.35آن تراتر 

 ؟طرح نمونه گورف منیسب را تهوه نمیوود( الا

در  ورتی که مقیدور مصی ده در نمونه ته صرح ذود تیصبد آوبی انتیصبته پذورفتبه مبی ( ب

 صود؟

155.35   155.34  155.40   155.37   155.28    155.54   155.53 

 

در حیلببب  تنیتبببر صبببده و کیسبببته صبببده نوبببز وضبببعو  پبببذورش و رد انتیصبببته را نوبببز ( ج

 مصهص نمیوود؟
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 دامنه و پراکندگی نامعلومطرفه، روش مشخصه یک  -6

 (M) 2روش 

 حرا کد اندازه نمونه متنیسب تی اندازه انتیصته و سطح تیزرسی از جدودتعوون ( 1

، انبدازه AQL، (نرمید، تنیتر صبده و کیسبته صبده)تی حرا کد اندازه نمونه، روش تیزرسی متنیسب ( 2

 .تعوون می صودMو ضروب C، ضروب (n)نمونه 

 و اندازه گورف امال  nنمونه اف ت یدفی ته اندازه ترداصتن ( 3

  ی نمونه تیوی 5  یف گروه تغوورا  دامنه موینیون  𝑅 و  𝑋 محیسته (4

 مقیدور زور تراف حد مصه ه تیی و پیوونمحیسته ( 5

𝑍𝑈𝑆𝐿 =
(𝑈𝑆𝐿 − 𝑋 ) × 𝐶

𝑅 
         𝑍𝐿𝑆𝐿 =

(𝑋 − 𝐿𝑆𝐿) × 𝐶

𝑅 
 

از جببدود ( PLوببی  PU)مقببدار در ببد امببال  معوببوب انتیصببته ZLSLوببی  ZUSLو  nمتنیسببب تببی مقببیدور ( 6

 (از جدود روش دامنه استصیده صود) .ترآورد می گردد

 .تهر را می پذورو  در  ور اون ور  رد می گرددتود  Mتراتر وی کمتر از  PLوی PUاگر 
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 مشخصه یک طرفه، روش دامنه و پراکندگی نامعلوم -6

 منصی ZLوی  QLو مقدار  ZUوی  QUاگرمقدار (   M)  2در روش : نکته  

 . صود تهر را رد موکنو  

26 



 دامنه و پراکندگی نامعلومطرفه، روش مشخصه دو  -7

 (M) 2روش 

حرا کبد انبدازه نمونبه متنیسبب تبی انبدازه انتیصبته و سبطح تیزرسبی از تعوون ( 1

 جدود

نرمببید، تنیتببر صببده و )تببی حببرا کببد انببدازه نمونببه، روش تیزرسببی متنیسببب ( 2

 .تعوون می صودMو ضروب C، ضروب (n)، اندازه نمونه AQL، (کیسته صده

 و اندازه گورف امال  nنمونه اف ت یدفی ته اندازه ترداصتن ( 3

  𝑅و  𝑋محیسته ( 4

 مقیدور زور تراف حد مصه ه تیی و پیوونمحیسته ( 5

𝑍𝑈𝑆𝐿 =
(𝑈𝑆𝐿 − 𝑋 ) × 𝐶

𝑅 
         𝑍𝐿𝑆𝐿 =

(𝑋 − 𝐿𝑆𝐿) × 𝐶

𝑅 
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 دامنه و پراکندگی نامعلومطرفه، روش مشخصه دو  -7

 ادامه -(M) 2روش 

مقببدار در ببد امببال  معوببوب انتیصببته  ZLSLو  ZUSLو  nمتنیسببب تببی مقببیدور ( 6

(PU + P=PL )(از جدود روش دامنه استصیده صود). ترآورد می گردد 

تهبر را مبی پبذورو  در  وبر اون بور  رد تبود  Mتراتبر وبی کمتبر از  Pاگر ( 7

منصبی تبود تهبر را رد  ZLSLو  ZLSL ر کبدا  از مقبیدور   مچنون اگر. می گردد

 .می کنو 

  .موتیصد   QLو  QU مین  ZLو  ZUمقیدور : نکته 

 

28 



 مشخصه دو طرفه، روش دامنه و پراکندگی نامعلوم -7

. ا بب  مببی تیصببد 650±30مقیومبب  وببک مطعببه الکتروکببی تراتببر : 6تمرررین 

  AQL=0.4%مبی تیصبد و  IVتبیوی و سبطح تیزرسبی  100انبدازه انتیصبته 

 استصیده می صود 

 را تهوه نمیوود ؟طرح نمونه گورف منیسب ( الا

 فرر نمیوود که مقیدور مصه ه مقیوم  الکتروکی در نمونه  یف اهذ صبده( ب

 ته ترتوب ته صرح ذود تیصد تر اون اسی  آوی انتیصته پذورفته می صود؟

643    651     619   627     658 

670     673     641   638    650 
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 قوانین تغییر روش بازرسی

 :نرمال به تنگتر شده

از انتیصببته اهوببر  ( 15وببی  5)10انتیصببته از  Tتببرآورد نسببت  امببال  معوببوب در 

AQL توصتر صود. 

انتیصبته اهوبر تدسب   10متوسط کوصوب  فرآونبد کبه از در بد امبال  معوبوب در  

 .توصتر صود AQLمی آود از 
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 برای محاسبه درصد اقالم معیروب از روشM در محاسربات  مربروط بره مشخصرات . اسرتفاده مری شرود

 .امکان و سازو کار تغییر روش های بازرسی وجود ندارد (    Kروش ) یک طرفه  

 در جدولT  در صورت متفاوت بودن اندازه نمونه ها در انباشته اخیر، کد حرف مربوط بره کروچکترین

 .نمونه در نظر گرفته می شود

 مقدارM  با تغییر وضعیت از نرمال به تنگتر شده کاهش یافته و مقدارK افزایش می یابد. 



 قوانین تغییر روش بازرسی

( تهر گذصته  15وی  5وی ) تهر گذصته  10 رگیه ترآورد متوسط فراوند که از 

از (  T) صود و توصتر از وبک تعبداد معبون  AQLتدس  آمده اس  توصتر از 

تیصبد ،  AQLاون تهر  بی داراف ترآورد بیف در بد امبال  معوبوب توصبتر از 

 تیزرسی تیود از نرمید ته تنیتر صده تغوور داده صود

 5وبی ) تهبر گذصبته  10ترآورد متوسط فراوند ، موینیون در د امبال  معوبوب 

 .موتیصد ( تهر گذصته  15وی 

تراف متوسط فراوند ته دس  آمده در جبدود ضبمومه نصبین داده صبده Tمقیدور 

 .اس  
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 قوانین تغییر روش بازرسی

 

 :تنگتر شده به نرمال

 .صود AQLانتیصته اهور کمتر از  10موینیون در د امال  معووب تراف 
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 قوانین تغییر روش بازرسی

 :نرمال به کاسته شده

 .انتیصته اهور تح  تیزرسی نرمید پذورفته صده تیصند 10

 .فرآوند وضعو  طیت  و پیودارف داصته تیصد

انتیصته پذورفتبه صبده کمتبر از  10ترآورد در د امال  معووب تراف  ر وک از 

تیصببد وببی تببراف تعضببی از طببرح  ببیف جببدود مرتوطببه مقببدار نصببین داده صببده در 

تبی عالمب  )متبوالی معونبی  تعدادنمونه گورف ترآورد در د امال  معووب تراف 

ترآورد در بد ) تیصد  صر  ی تراتر انتیصته از  (مصهص صده اندجدود در  **

 ( .امال  معووب تراف وک تعداد معون تهر یف متوالی تراتر  صر تیصد 

 .م را کننده ته تغوور تیزرسی تمیود داصته تیصد 
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 قوانین تغییر روش بازرسی

 :کاسته شده به نرمال

 رد صدن وک انتیصته

 .توصتر صود AQLترآورد متوسط کوصو  فرآوند از 

 ( .تولود تی تیهور مواجه گردد ) فرآوند تولود تی طتی  و  ور پیودار 
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 قوانین تغییر روش بازرسی
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