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فاصله از استفاده با فرایند دو Cpmk کارایی شاخص مقایسه
تعمیم یافته  اطمینان

نوقابی جباری مهدی پروانه، زهره ، قاسم محیا

ایران مشهد، مشهد، فردوس اه دانش آمار، گروه

حالت هایی در م شوند. استفاده فرایند کارایی اندازه گیری برای فرایند کارایی شاخص های یده: چ

متفاوت فرایند دو کارایی شاخص های مقایسه ی فرایند، پیشرفت ارزیابی و بهتر تامین کننده ی انتخاب مثل

شاخص  نسبت برای تعمیم یافته فاصله اطمینان از استفاده با مقاله این در گیرد. قرار توجه مورد م تواند

انجام مقایسه این مثال، ی ارایه با مناسب فرضیه ی آزمون انجام و متفاوت فرایند دو Cpmk کارایی

با نرمال توزیع دارای نظر مورد فرایند که است فرض این اساس بر Cpmk کارایی شاخص  است. گرفته

م باشد. σ معیار انحراف و µ میانگین

تعمیم یافته. فاصله اطمینان فرایند، کارایی شاخص های کلیدی: واژه های

مقدمه ١

سود به و م رساند فروش به زیادی مشتریان به را آن ها که هدف این با را محصوالتش کارخانه ای هر

دارد مطابقت انتظاراتشان با که را محصوالت تنها مصرف کنندگان م کند. تولید م یابد، دست بیش تری

باشد. داشته را انتظار مورد کیفیت با محصول تولید قابلیت باید تولید فرایند بنابراین، م کنند. تقاضا

کارایی گیری اندازه برای فرایند کارایی شاخص های است، آماری کنترل تحت تولید فرایند که هنگام

ای نقطه براورد روی تنها فرایند کارایی شاخص های مورد در ارزیابی بیشترین م شوند. برده کار به فرایند

کارایی ی درباره اعتمادی قابل غیر نظرهای اظهار که دارد وجود ان ام این بنابراین و است متمرکز آنها

کاربردهای از مهم بخش فرایند کارایی شاخص های از استفاده ر دی عبارت به پذیرد. صورت فرایند
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شاخص های م رود. شمار به کیفیت در مستمر های پیشرفت به دستیابی برای آماری فرایندهای کنترل

ساخت رد عمل از کم اندازه ی ی آوردن فراهم برای Cpmk و Cpm ،Cpk ،Cp مانند فرایند کارایی

مهندسین و آماردان ها از بسیاری م شوند. برده کار به محصول ی کارایی اندازه گیری یا و صنایع در

سنجش مورد در مؤثرتری روش های پیشنهاد منظور به فرایند کارایی شاخص های روی پژوهش بر کیفیت

مشخصات حدود و فرایند پارامترهای اساس بر اندازه ی کارایی شاخص م کنند. تأکید فرایند کارایی

است. فن

نظر مورد فرایند که هستند فرض این اساس بر Cpmk و Cpm ،Cpk، Cp ی شده شناخته شاخص های

حد ی دهنده نشان ترتیب به L و U اگر است. σ معیار انحراف و µ میانگین با نرمال توزیع دارای

م شوند: تعریف زیر صورت به شاخص ها این باشد، هدف مقدار T و پایین و باال فن مشخصه

Cp =
U − L

۶σ ,

Cpk = min(
U − µ

٣σ ,
µ− L

٣σ ),

Cpm =
U − L

۶
√
σ٢ + (µ− T )٢

و

Cpmk =
min(USL− µ, µ− LSL)

٣
√
σ٢ + (µ− T )٢

.

سان ی فرایند دو برای T هدف مقدار و (L,U) فن مشخصات حدود است شده فرض مقاله این در

است.

شاخص دو مقایسه ی برای آید. م دست به دو ک توزیع از استفاده با Cp برای دقیق اطمینان فاصله ی

حاصل تقریبی های روش حسب بر فقط اطمینان فواصل و نیستند دقیق اطمینان فاصله ساختارهای Cpmk

شود. م

آزمون اطمینان فاصله این از استفاده با و م شود محاسبه Cpmk١
Cpmk٢

برای تعمیم یافته فاصله اطمینان ادامه در

م گیرد. انجام مربوطه فرضیه
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فرایند دو Cpmk کارایی شاخص مقایسه ٢

تعمیم یافته فاصله اطمینان روش  از استفاده با را فرایند دو Cpmk کارایی شاخص مقایسه بخش، این در

برابر در H٠ : Cpmk١ = Cpmk٢ فرضیه آزمون انجام به عالقمند مقایسه، این برای م دهیم. ارائه

هستیم. H١ : Cpmk١ ̸= Cpmk٢

تعمیم یافته فاصله اطمینان ٢ . ١

ζ = (θ, δ) و تصادف متغیر بردار X که یرید ب نظر در را F (x|ζ) تجمع توزیع تابع با جامعه ی

آورده دست به اطمینان فاصله آن برای که (پارامتری عالقه مورد پارامتر θ است. مجهول پارامترهای بردار

شده مشاهده مقادیر اساس بر θ برای فاصله ای برآورد یافتن به عالقمند است. مزاحم پارامتر δ و شود) م

توابع برای محوری کمیت کردن پیدا ،σ٢ واریانس و µ میانگین با نرمال توزیع در مثال، برای Xهستیم.

باید بنابراین، ندارد. وجود µ٢ + σ٢ مثل تابع برای محوری کمیت اما نیست، ل مش σ یا µ از خط

استفاده مورد کاربردی ل ش به را فاصله ای برآورد بتوان تا داد توسعه را متعارف محوری کمیت تعریف

داد. قرار

مشاهده مقدار از تابع م تواند و است ζ و X از تابع R = r(X;x, ζ) کنید فرض .٢ . ١ تعریف

محوری کمیت ی R گاه آن کند، صدق زیر شرط دو در R تصادف کمیت اگر باشد. نیز x شده

است: تعمیم یافته

باشد. نداشته بستگ مجهول پارامترهای به R توزیع .١

نباشد. وابسته δ مزاحم پارامتر به r = r(x;x, ζ) شده مشاهده کمیت .٢

محوری کمیت که وقت شد. مطرح ویراهاندی١ توسط بار اولین تعمیم یافته فاصله اطمینان ایده

ارزش تعمیم یافته فاصله اطمینان روش باشد، ل مش آن آوردن دست به یا باشد نداشته وجود متعارف

داشت. خواهد بیش تری

توزیع دارای ترتیب به n٢ نمونه حجم با ٢ فرایند و n١ نمونه حجم با ١ فرایند اگر .٢ . ٢ قضیه ی

محوری کمیت های ترتیب به Rσi و Rµi و باشد σ٢ و σ١ معیار انحراف و µ٢ و µ١ میانگین با نرمال
١Weerahandi

۴۱۲



شوند: تعریف زیر صورت به و باشند σ٢
i و µi برای تعمیم یافته

Rµi = x̄i −
Zisi√
Ui

√
ni − ١
ni

, i = ١,٢

Rσ٢
i
=

(ni − ١)s٢
i

Ui
, i = ١,٢

گاه آن م باشد، M = L+U
٢ و Ui = (ni−١)S٢

i

σ٢
i

∼ χ٢
ni−١ ، Zi = Xi−µi

σi/
√
n
∼ N(٠,١) آن در که

است: ١ صورت به Cpmk١
Cpmk٢

برای تعمیم یافته کمیت محوری

RCpmk
=
RCpmk١

RCpmk٢

, (١)

م شود: تعریف زیر صورت به و است Cpmki برای یافته تعمیم محوری کمیت RCpmki
آن در که

RCpmki
=

(U − L)− |Rµi −M |
٣
√
Rσ٢

i
+ (Rµi − T )٢

, i = ١,٢.

RCpmki
توزیع بنابراین ندارند، بستگ (µi, σ٢

i ) به Rσ٢
i

توزیع همچنین و Rµi توزیع برهان.

کمیت محوری ی RCpmki
پس است، rCpmki

= Cpmki طرف از ندارد. بستگ (µi, σ٢
i ) به نیز

است: زیر صورت به Cpmk١
Cpmk٢

برای تعمیم یافته کمیت محوری ی بنابراین است. Cpmki برای تعمیم یافته

RCpmk
=
RCpmk١

RCpmk٢

. (٢)

ندارد، بستگ مجهول پارامترهای به RCpmk
توزیع همچنین و است rCpmk

=
Cpmk١
Cpmk٢

که است واض

□ است. Cpmk١
Cpmk٢

برای تعمیم یافته کمیت محوری ی RCpmk
بنابراین

از: است عبارت Cpmk١
Cpmk٢

برای %١)١٠٠ − α) تقریبی فاصله اطمینان ی ٢ . ٢ قضیه به توجه با

[
RCpmk:

α
٢
, RCpmk:١−α

٢

]
, (٣)

این جا در چون است. RCpm توزیع ١ − α
٢ چندک RCpmk:١−α

٢
و α

٢ چندک RCpmk:
α
٢

آن در که

محاسبه را چندک ها شبیه سازی از استفاده با بنابراین نوشت، بسته ل ش به را RCpmk
توزیع نم توان

است. متفاوت فرایند دو کارایی باشد، RCpmk:١−α
٢
< ١ یا RCpmk:

α
٢
> ١ اگر م کنیم.

تأمین کننده  دو به مربوط است، شده گرفته (٢٠٠٣) وتانگ چن مرج از که ١ جدول داده های .٢ . ٣ مثال

عنوان به آلومینیوم فویل م کنند. آماده تایوان در ترونی ال شرکت ی برای را آلومینیوم فویل که است
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فویل کیف مشخصه های مهم ترین از ی نیز ولتاژ و م کند تعیین را باطری ها کیفیت کلیدی، مؤلفه

است. (۵١٠,۵٢٠,۵٣٠) صورت به ،(LSL, T, USL) ولتاژ تولید مشخصه های است. آلومینیوم

پذیرفته بنابراین و شد خواهد سته ش آلومینیوم فویل باشد، (۵١٠,۵٣٠) فاصله از خارج ولتاژ اگر

است. شده گرفته کیفیت کنترل بازرس توسط ٢ و ١ تأمین کننده های از تصادف نمونه پنجاه نم شود.

است. آماری کنترل تحت و نرمال تقریباً کننده تأمین هر فرایند

.WV ∗ اندازه گیری: واحد آلومینیوم. فویل برای تأمین کننده دو ولتاژ داده های :١ جدول

٢ تأمین کننده ١ تأمین کننده
۵٢٢٫۵ ۵٢۴٫۴ ۵٢٣٫۵ ۵٢١٫٣ ۵٢١٫٧ ۵٢١٫١ ۵١٧٫٠ ۵٢٠٫١ ۵١٩٫۵ ۵١٩٫٩
۵٢۴٫٢ ۵٢٢٫٩ ۵٢۴٫٩ ۵٢٧٫١ ۵٢٣٫٣ ۵٢١٫٧ ۵٢١٫٢ ۵٢٠٫١ ۵١٨٫٧ ۵١٧٫١
۵١٨٫٧ ۵١٧٫٣ ۵٢٧٫۵ ۵٢٣٫۵ ۵٢٣٫٩ ۵١٧٫٢ ۵١٧٫٧ ۵٢٢٫٩ ۵١٧٫٩ ۵٢٠٫۴
۵٢٠٫۴ ۵٢٠٫۴ ۵١٩٫٧ ۵٢١٫٩ ۵١٨٫٧ ۵١٨٫٩ ۵١٨٫۴ ۵١٩٫١ ۵٢١٫٠ ۵٢٠٫٧
۵١٧٫۵ ۵٢٨٫١ ۵١٧٫٧ ۵٢۶٫٨ ۵٢٣٫٧ ۵٢٠٫۶ ۵١٩٫٣ ۵٢٠٫٨ ۵١٨٫۴ ۵١٧٫٩
۵٢۶٫٣ ۵١٨٫۵ ۵٢٢٫۶ ۵١۴٫٧ ۵٢٣٫٨ ۵١٩٫۶ ۵١٧٫٩ ۵٢٠٫۶ ۵١٩٫٠ ۵١۶٫۶
۵٢٠٫۴ ۵١٩٫۶ ۵٢٢٫٧ ۵٢۴٫۴ ۵٢٣٫٢ ۵٢٣٫١ ۵٢٢٫١ ۵١٨٫٣ ۵٢٢٫۶ ۵١٩٫۶
۵٢٢٫٢ ۵١٩٫٣ ۵٢۴٫١ ۵٢۵٫٢ ۵٢٠٫۶ ۵٢١٫۵ ۵١۶٫۵ ۵٢٠٫٧ ۵١٩٫٨ ۵١٩٫٩
۵٢۵٫٢ ۵٢٠٫٩ ۵١۶٫٧ ۵٢١٫٩ ۵٢٠٫١ ۵٢١٫٣ ۵١٧٫٨ ۵١٨٫٩ ۵٢١٫٢ ۵١٩٫٢
۵٢۶٫٣ ۵٢٠٫٩ ۵٢١٫٧ ۵٢٣٫١ ۵٢٢٫۶ ۵٢٣٫٨ ۵٢٢٫٠ ۵١٩٫۵ ۵١٧٫۴ ۵٢١٫٣

م نامند. Working Voltege یا خازن کار ولتاژ را خازن ولتاژ مقدار *حداکثر

(١٫۵٢٢,٢٫۵٩١) از است عبارت فرایند Cpmkدو نسبت (α−١)١٠٠%برای تعمیم یافته فاصله اطمینان

به نیز فرایند دو Cpmk نسبت برای اطمینان فاصله است. ٢ فرایند از کاراتر ١ فرایند م دهد نشان که

است. ٢ فرایند به نسبت ١ فرایند بودن کاراتر بیانگر که م آید دست به (١٫٧۴١,٣٫٣٨٧) صورت
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نتیجه گیری و بحث

آمار مسایل مورد در استنباط برای مفیدی بسیار ابزار تعمیم یافته فاصله اطمینان و تعمیم یافته کمیت محوری

فرایند کارایی تعیین برای که هستند اهمیت با کمیت های فرایند کارایی شاخص های م باشند. صنعت

شاخص مقایسه برای م تواند مقاله این در شده ارائه اطمینان فاصله م شوند. استفاده تولیدی محصوالت

شود. داده تعمیم زوج مقایسه های یا و فرایند چندین کارایی
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