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  عیصنا ی، دانشکده مهندسخواجه نصیرالدین طوسی یدانشگاه صنعت ،استادیار

 

تواند برای توصیف مناسب تعداد عیوب موجود در  نمی تفارق، توزیع پواسون ، به دلیل وجود پدیده بیشی پربازدهر فرآیندهاده چكید

فرآیندهای پربازده مورد استفاده  شمارشی در های برای پایش داده های جایگزین مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، برخی توزیع محصول

شود.  امیده مین متورمkون های عمومی شده پواسون معرفی شده است که توزیع پواس اند. در این تحقیق، نوع دیگری از توزیع قرار گرفته

ز بازرسی صد در صد ای مناسبی به منظور جلوگیری ا ، روش بازرسی دو مرحلهمتورمkون پواس ای توزیع بر مبنای ساختار دو مرحلهسپس، 

اند، در مرحله  تنها آن دسته از قطعات که در مرحله اول بازرسی مشکوک تشخیص داده شدهبه طوری که  ؛شده استپیشنهاد  محصول

 سازی های مورد نیاز شبیه عملکرد آن، دادهنحوه روش بازرسی پیشنهادی و  ارزیابیبه منظور  .گیرند قرار میتر  دقیقدوم مورد بازرسی 

 توان برای بازرسی فرآیندهای پربازده با هزینه بازرسی باال استفاده کرد. اند. از روش بازرسی پیشنهادی می و مورد تحلیل قرار گرفته ردیدهگ
 

 بندی ای، دسته متورم، روش بازرسی دو مرحلهk فرآیندهای پربازده، توزیع پواسون كلمات كلیدی

 

 

 

 مقدمه -1

به آن دسته از  1ی پربازده[، فرآیندها1] هبر طبق شی و گ1

شود که در آنها نسبت اقالم معیوب فرآیند بسیار  فرآیندها گفته می

کوچک و در حد صفر است. به بیان دیگر، در اینگونه فرآیندها که 

یا فرآیندهای با کیفیت  2به آنها فرآیندهای با نقصان نزدیک صفر

یلیونی نیز های یک م شود، حتی در اندازه نمونه هم گفته می 3باال

ممکن است محصول معیوبی مشاهده نشود. در چنین فرآیندهایی، 

اقالم نامنطبق بسیار کمی وجود دارد و به طور معمول یک دنباله 

بسیار طوالنی از اقالم منطبق، قبل از حصول یک قلم نامنطبق 

ای از فرآیندهای  [ به عنوان نمونه2شود. لمبرت ] مشاهده می

کاری قطعات بر روی بردهای الکترونیکی  لحیمپربازده، از فرآیند 

[ نیز به ۴[ و بکت و همکاران ]3برد. لیآندرو و همکاران ] نام می

های بیمارستانی و نرخ وقوع طوفان در  ترتیب نرخ عیوب خروجی

 دانند. هایی از فرآیندهای پربازده می سالهای مختلف را نمونه

                                                           
 9۴/3/12تاریخ پذیرش:         93/10/01تاریخ دریافت: 

 

[، ۸] و [۷همکاران ][، شی و ۶[، گه ]۵محققانی همچون کالوین ]

[ و زارکا و وودال 10[، یانگ و همکاران ]9کورالمانی و همکاران ]

[ سعی در پایش نسبت اقالم معیوب فرآیندهای پربازده با 11]

های منطبق بین دو نمونه نامنطبق  استفاده از شمارش تعداد نمونه

اند. حال آنکه، در برخی مواقع پایش تعداد عیوب  متوالی داشته

تواند به عنوان مشخصه دیگر فرآیندهای  ود در قطعات میموج

پربازده مد نظر قرار گیرد. پژوهشگرانی همچون شی و همکاران 

پایش این  برای [ پیشنهاداتی را13همکاران ] [ و هی و12]

 اند.  مشخصه فرآیندهای پربازده ارائه کرده

ت [، در فرآیندهای با کیفی12بر اساس تحقیقات شی و همکاران ]

باال به دلیل وجود تعداد زیاد قطعات بدون عیب، با استفاده از 

ها کمتر از  مشاهده شده داده ۴توزیع پواسون معموال پراکندگی

 دارند  [ اظهار می13شود. هی و همکاران ] میزان واقعی برآورد می
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رآیند از میانگین آن بیشتر است. که در این فرآیندها، واریانس ف

شود. برای مطالعه بیشتر  شناخته می ۵این پدیده به نام بیش تفارق

[، شی 2درباره بیش تفارق در فرآیندهای با کیفیت باال به لمبرت ]

 [ مراجعه شود.13[ و هی و همکاران ]1۴] هو گ

به منظور رفع مشکل توزیع پواسون در توجیه پدیده بیش تفارق، 

های  اند. یکی از این توزیع های جایگزین پیشنهاد شده توزیع برخی

( است که به وسیله ZIP) ۶جایگزین، توزیع پواسون صفر متورم

[ برای فرآیندهای با کیفیت باال 12[ و شی و همکاران ]2لمبرت ]

توزیع پواسون  شده نوع عمومی ZIPپیشنهاد شده است. توزیع

و قطعات با حداقل یک نقص را باشد  است که دارای دو پارامتر می

هی و همکاران  ،کند. همچنین به عنوان قطعات معیوب قلمداد می

 ۷[ توزیع دیگری را تحت عنوان توزیع پواسون عمومی شده13]

(GPDمعرفی کردند که می )  تواند جایگزین توزیع پواسون به

منظور مدلسازی تعداد عیوب روی قطعات در فرآیندهای با کیفیت 

نوعی توزیع دو پارامتری  ZIPنیز همچون توزیع  GPDشد. باال با

است که فقط قطعات بدون عیب را به منزله قطعات سالم در نظر 

 گیرد. با این تفاوت که تنها شکل تابع توزیع آن متفاوت است. می

مند به بررسی مواردی بودند  در تحقیقات مذکور، پژوهشگران عالقه

ی قطعات نیز به منزله نامنطبق که در آنها وجود حتی یک عیب رو

بودن آن قطعه تلقی شده است. همچنین، در اکثر مطالعات، 

های جایگزین ارائه شده مورد توجه قرار  ای توزیع ساختار دو مرحله

ها بر مبنای بازرسی صد در صد قطعات ایجاد  نگرفته و مدل

 های زیاد بازرسی قطعات، بهتر به دلیل هزینه اند. حال آنکه، شده

از این رو، در تحقیق  است که بازرسی صد در صد صورت نگیرد.

در آنها اند که  حاضر، نوعی از فرآیندهای پربازده در نظر گرفته شده

عیب روی هر محصول موجب معیوب بودن آن  kوجود بیش از 

 های عمومی شده پواسون نوع دیگری از توزیعگردد.  محصول می

ر قطعات در اینگونه مدلسازی تعداد عیوب موجود د رایب

ای  روش بازرسی دو مرحلهو  شدهفرآیندهای پربازده معرفی 

مناسبی به منظور جلوگیری از بازرسی صد در صد قطعات و 

ای  بر مبنای ساختار دو مرحله های بازرسی، کاهش هزینه

های واقعی  شود. در انتها نیز، بر اساس نمونه ، ارائه میKIPتوزیع

ای به منظور  ولید و بهداشت و درمان، رویهمشاهده شده در حوزه ت

گیری معرفی  ها در روش نمونه بندی نمونه پایش پارامترها و دسته

 گیرد. شده، مورد بحث قرار می

 KIPای است که در بخش دوم، توزیع  ساختار مقاله حاضر به گونه

 ای پیشنهاد روش بازرسی دو مرحله ،بخش سومدر . شود میمعرفی 

بندی قطعات در مرحله اول بازرسی در بخش  سته. روش دشود می

گیری و  و بخش پنجم نیز به نتیجه گیرد میچهارم مورد بحث قرار 

 یابد. ارائه پیشنهادات آتی اختصاص می

 متورمkمعرفی توزیع پواسون  -2

اطالعات تعداد  [،13[ و هی و همکاران ]12طبق شی و همکاران ]

ه دارای پدیده آیندهای پربازدعیوب روی محصوالت در فر

توان از توزیع پواسون به منظور  تفارق است. بر این اساس، نمی بیش

ها استفاده کرد و نیاز به استفاده از یک توزیع  پایش این داده

شود. توزیع  ها احساس می جایگزین به منظور مدلسازی این داده

جایگزینی که در این تحقیق از آن بهره گرفته شده است، توزیع 

تری  حالت کلیKIPشود. توزیع  ( نامیده میKIP) ۸متورمkپواسون 

معرفی گردید.  [12است که توسط شی و همکاران ] ZIPاز توزیع 

KIP ای و دو پارامتری است که با تمایز قائل  یک مدل دو مرحله

عیب و محصوالت دارای  kشدن بین محصوالت دارای بیش از 

کند.  ها مدلسازی می هتفارق را در داد عیب، پدیده بیش kکمتر از 

شود که  در این مدل، هر محصول به صورت یک واحد تلقی می

بررسی احتمال ، KIPباشد. لذا در مدل  دارای چند جزء مجزا می

معیوب یا سالم بودن هر واحد در مرحله اول، و تعیین تعداد اجزاء 

معیوب برای واحدهای نامنطبق مرحله اول، در مرحله دوم صورت 

ر گرفتن تعداد عیوب ا در نظب KIPتابع احتمال توزیع گیرد.  می

 باشد: می (1)رابطه به صورت  xموجود در قطعات به عنوان متغیر 

𝑃(𝑋; 𝑝, 𝜆):

{
 
 

 
 

𝑃(𝑥 < 𝑘) = (1 − 𝑝) +∑𝑝
𝜆𝑖𝑒−𝜆
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𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑝
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 𝑥 & 𝑘 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟          (1) 

به ترتیب بیانگر  𝑝و  λمترهای اعدد پذیرش و پار k، (1)در رابطه 

احتمال معیوب بودن کل واحد در مرحله اول، و میانگین تعداد 

 عیوب روی محصوالت در مرحله دوم هستند.

توان از  ، می𝑝و  𝜆به منظور برآورد کردن پارمترهای 

های روش  نمایی و یا برآوردکننده های حداکثر درست دهبرآوردکنن

در توزیع ، [۴گشتاور استفاده کرد. لیکن، بر طبق بکت و همکاران ]

ZIP، نمایی نسبت به  های حداکثر درست برآوردکننده

. لذا، برای برآورد کنند عمل میهای روش گشتاور بهتر  برآوردکننده

نمایی  کثر درستاز روش حدا KIPپارامترهای توزیع کردن 

 KIPنمایی مشاهدات در مدل  استفاده شده است. تابع درست

 عبارت است از:
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و  (2)ارائه شده در رابطه نمایی  با استفاده از تابع درست

دستگاه  ،𝑝و  λگیری از این تابع نسبت به پارامترهای  مشتق

شود. با حل این  حاصل می (۴)و  (3)معادالتی شامل دو رابطه 

توان مقادیر  های مختلف می دستگاه به ازای مجموعه داده

 را برآورد کرد. 𝑝و  λرهای پارامت
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 شود. حاصل می (۶)و  (۵)از روابط  KIPمیانگین و واریانس توزیع 
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 ممتورkای  معرفی روش بازرسی دو مرحله -3

ای است که  یک مدل دومرحله KIPهمانطور که گفته شد، توزیع 

طی مرحله اول، بررسی احتمال معیوب یا سالم بودن قطعات انجام 

گیرد و در مرحله دوم، تعداد عیوب روی قطعات نامنطبق  می

، KIPشود. در مدل  شناسایی شده در مرحله اول، شمارش می

حله اول معیوب ای که در مر ممکن است تعداد عیوب قطعه

تشخیص داده شده است، پس از شمارش در مرحله دوم، کمتر از 

k  باشد؛ در نتیجه، قطعه علیرغم اینکه در مرحله اول معیوب

. بنابراین، در مدل شود تلقی میتشخیص داده شده است، سالم 

دو نوع محصول سالم وجود دارد. نوع اول  ،KIPای  دومرحله

ش تعداد عیوب آنها و در مرحله اول قطعاتی هستند که بدون شمار

اند و نوع دوم قطعاتی هستند که در  سالم تشخیص داده شده

مرحله اول معیوب تشخیص داده شده و در مرحله دوم دارای 

هستند. هر چند که در عمل تفاوتی بین این  kتعداد عیب کمتر از 

شویم، ولی در محاسبات پارامترهای  دو نوع قطعه سالم قائل نمی

توان  می KIPبر اساس مدل  دل این تفاوت حائز اهمیت است.م

ای را بر روی قطعات اعمال کرد. روش  یک روش بازرسی دو مرحله

بازرسی مذکور به این طریق است که در مرحله اول بازرسی، یک 

شود. این بازرسی عمومی  میبازرسی عمومی بر روی قطعه انجام 

های غیردقیق  سایر روش و یا 9تواند به صورت بازرسی چشمی می

های  تر که هزینه بازرسی نظیر استفاده از ابزار بازرسی ارزان قیمت

 دهد، صورت پذیرد. بازرسی را کاهش می

مشکوک تشخیص داده  𝑝در این مرحله، هر قطعه با احتمال  

شود. در مرحله دوم بازرسی، در صورتی که قطعات مشکوک از  می

این قطعات برای بار دوم به صورت  مرحله اول وجود داشته باشند،

شوند و تعداد عیوب آنها به صورت دقیق  تر بازرسی می دقیق

 ،شود. تعداد عیوب روی قطعات در مرحله بازرسی دقیق شمرده می

تعداد عیوب قطعات  چنانچهاست.  λدارای توزیع پواسون با پارمتر 

لقی باشد، قطعات معیوب ت kدر مرحله دوم بیشتر از عدد پذیرش 

شوند. در تحقیق  شوند؛ در غیر اینصورت قطعات پذیرفته می می

 kای  حاضر، روش بازرسی معرفی شده روش بازرسی دو مرحله

 1شکل در  . نمایش شماتیک این روششود نامیده می 10متورم

 ه شده است.نشان داد
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با روش بازرسی دو  منطبقای از فرآیندهای  مونهبه عنوان ن

توان به فرآیند تشخیص تومورهای سرطانی  ، میمتورمkای  مرحله

اشاره کرد. به منظور تشخیص تومورهای سرطانی، در مرحله اول، 

 11وجود یا عدم وجود تومورها به وسیله آزمایشات فراصوتی

دارای  𝑝شوند. در این مرحله، هر شخص با احتمال  مشخص می

تومور است. در مرحله دوم و در صورتی که شخص دارای تومور 

باشد، تعداد تومورهای سرطانی به وسیله سی تی اسکن تعیین 

شود. طبیعتا، تعداد تومورهای سرطانی در مرحله دوم از توزیع  می

آل، فقط  کند. در این فرآیند، در شرایط ایده پواسون پیروی می

د. همچنین، این احتمال نیز وجود دارد که شون افراد سالم دیده می

فردی که دارای تومور است، هیچیک از تومورهای او سرطانی 

نباشد. بنابراین، احتمال اینکه فرد مشکوک در مرحله اول بازرسی، 

در پایان مرحله دوم بازرسی سالم تشخیص داده شود نیز در 

سرطانی،  فرآیند وجود دارد. از این رو، فرآیند تشخیص تومورهای

متورم در  kای  ای از کاربرد روش بازرسی دو مرحله تواند نمونه می

های دیگر کاربرد روش  حوزه بهداشت و درمان باشد. از نمونه

های  توان به فرایند بازرسی کیت بازرسی مورد بحث نیز می

 های گاز اشاره کرد. الکتریکی و یا بازرسی لوله

طالعاتی که به منظور برآورد توجه به این نکته ضروری است که، ا

متورم در اختیار  kای  کردن پارامترهای روش بازرسی دو مرحله

، با اطالعاتی که به منظور برآورد کردن پارمترهای توزیع است

KIP های  گیرد، کمی متفاوت است. داده مورد استفاده قرار می

 ،KIPمورد استفاده به منظور برآورد کردن پارامترهای توزیع 

قطعات، و همچنین  تمامیل اطالعات سالم و یا معیوب بودن شام

باشد؛ به طوریکه برخی از  قطعات می تمامیتعداد عیوب روی 

و برخی دیگر دارای تعداد  kقطعات دارای تعداد عیب بیشتر از 

های مورد استفاده به  باشند. در حالی که، داده می kعیب کمتر از 

ش بازرسی مذکور، اگر چه منظور برآورد کردن پارامترهای رو

قطعات است، ولی به  تمامیشامل اطالعات سالم و معیوب بودن 

 بعضیعلت عدم انجام بازرسی صد در صد، فقط تعداد عیوب روی 

ای از اطالعات  دهند. نمونه قطعات را در اختیار تحلیلگر قرار می

 1جدول متورم در kای  بدست آمده از روش بازرسی دو مرحله

 است. آمده

به عنوان تعداد قطعاتی که در مرحله اول سالم  �̃�با تعریف 

روش نمایی مشاهدات در  شوند، تابع درست تشخیص داده می

 عبارت است از: متورمkای  بازرسی دو مرحله

𝐿(𝑝, 𝜆|𝑋) = (1− 𝑝)�̃�∏ (𝑝
𝜆𝑥𝑒−𝜆

𝑥!
)
𝑛𝑥

∞
𝑥=0         (۷) 

 متورم kای  اطالعات حاصل از روش بازرسی دو مرحله  نمونه: 1 ولجد

احتمال 

 وقوع

تعداد 

 عیب

معیوب یا 

 سالم بودن

شماره 

 قطعه

۱-𝑝 - 1 سالم 

۱-𝑝 - 2 سالم 

𝑝×Pλ(۵) ۵ 3 معیوب 

۱-𝑝 - ۴ سالم 

۱-𝑝 - ۵ سالم 

𝑝 ×Pλ(2) 2 ۶ سالم 

۱-𝑝 - ۷ سالم 

𝑝 ×Pλ(۴) ۴ ۸ معیوب 

۱-𝑝 - 9 سالم 

۱-𝑝 - 10 سالم 

۱-𝑝 - 11 سالم 

𝑝 ×Pλ(۴) ۴ 12 معیوب 

۱-𝑝 - 13 سالم 

𝑝 ×Pλ(۶) ۶ 1۴ معیوب 

۱-𝑝 - 1۵ سالم 

𝑝 ×Pλ(2) 2 1۶ سالم 

۱-𝑝 - 1۷ سالم 

 

نسبت  (۷)نمایی ارائه شده در رابطه  گیری از تابع درست تقشبا م

به  𝑝و  λهای پارامترهای ، برآوردکنندهاز پارامترها یکبه هر 

 شوند: صورت زیر حاصل می

�̂� =
∑ 𝑥 𝑛𝑥
∞
𝑥=0

n−�̃�
           (۸) 

�̂� =
n−�̃�

𝑛
           (9) 

برای کاربردی خاص شده  اصالحروش بازرسی  ،در بخش بعد

 .گردد می معرفی

 شده اصالحای  روش بازرسی دو مرحله معرفی -4

منطبق  KIP، کامال بر توزیع 3روش بازرسی معرفی شده در بخش 

هایی کاربرد دارد که در هر مرحله، تنها یک  بوده و برای بازرسی

گیرد. لذا،  مشخصه کیفی وصفی )شمارشی( مورد بررسی قرار می

ها را ی وسیعی از فرآیند و گستره استبسیار محدود  آنکاربرد 

 ای ارائه  مدل دو مرحله اصالحشود. در این بخش، با  شامل نمی
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شود. لیکن، از  شده، کاربرد آن در نوع دیگری از فرآیندها بیان می

سی مختلفی های بازر آنجایی که فرآیندهای مختلف نیازمند روش

های بازرسی باید با توجه به  کارگیری روش باشند و تدوین و به می

های قطعات انجام گیرد، روش بازرسی دو  و ویژگیساختار فرآیند 

. اصالح شده استاز فرآیندها  ینوع خاص رفتنای با در نظرگ مرحله

البته، انواع بسیاری از فرآیندها وجود دارند که با اجرای تغییرات 

توان نسبت به  متورم، میkای  جزئی در روش بازرسی دو مرحله

که معرفی و انجام تمامی این  بازرسی آنها اقدام کرد؛ اما از آنجا

تغییرات ممکن نیست، تنها یک نوع پرکاربرد از انواع فرآیندها را 

انتخاب کرده و روش بازرسی برای این نوع خاص از فرآیندها 

 .شود اصالح می

فرآیند مورد نظر به این صورت است که در مرحله اول، دو 

 شوند.بازرسی میمشخصه وصفی )شمارشی( همبسته از محصوالت 

از توزیع  شوند، داده مینمایش  𝑋2و 𝑋1این دو مشخصه که با 

کنند. در  پیروی می 12λو  1λ ،2λپواسون دومتغیره با پارامترهای 

نسبت به منطبق  𝑋2و  𝑋1این مرحله، بر اساس مقادیر متغیرهای 

شود و در نهایت  گیری می یا نامنطبق بودن محصوالت تصمیم

شوند. سپس،  نامنطبق تشخیص داده می 𝑝با احتمال محصوالت 

مشخصه شمارشی دیگری از محصوالتی که در مرحله اول نامنطبق 

گیرند.  اند، در مرحله دوم مورد شمارش قرار می تشخیص داده شده

، دارای شود نامیده می Yمشخصه مورد بررسی در مرحله دوم که 

 Yین مقدار مشخصه است؛ لیکن، تعی λتوزیع پواسون با پارامتر 

های مورد بازرسی در  گیری مشخصه تر از اندازه هزینهپربسیار 

بیشتر و یا  Yمرحله اول است. در صورتی که مقدار مشخصه 

باشد، محصول مورد بازرسی معیوب  kمساوی با عدد پذیرش 

گردد. در این  شود و در غیر اینصورت پذیرفته می تشخیص داده می

ای  ریح شده روش بازرسی دو مرحلهتحقیق، روش بازرسی تش

 .شود شده نامیده می اصالح

متورم، تأثیر میزان  kای  از سوی دیگر، در روش بازرسی دو مرحله

های مرحله دوم در نظر  خطای بازرسی مرحله اول بر توزیع داده

گرفته نشده است. در حالی که ورود محصوالت مشکوک به مرحله 

گردد؛ زیرا  Yییر توزیع مشخصه تواند موجب تغ دوم بازرسی، می

 kمقداری بیشتر یا مساوی با عدد پذیرش  Yاحتمال اینکه متغیر 

بگیرد، در قطعاتی که در مرحله اول بازرسی نامنطبق تشخیص 

اند، بیشتر خواهد بود. به منظور تأثیر دادن این نوع خطا  داده شده

ه مدل متر جدیدی با، پارشده اصالحای  در روش بازرسی دو مرحله

تا بتواند تابع توزیع مرحله دوم بازرسی را تعدیل  شود میاضافه 

کند. پارامتر جدید که به علت شباهت با 
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شود، به صورت  نشان داده می α، با Iاحتمال ارتکاب خطای نوع 

گردد و در تابع  تعریف میدرصد خطای مرحله اول فرآیند بازرسی 

احتمال تعداد عیوب روی محصوالت سالم در مرحله دوم ضرب 

در  شده اصالح ای . نمایش شماتیک روش بازرسی دو مرحلهشود می

 اده شده است.نشان د 2شکل 

،  𝑝و  λای، عالوه بر دو پارامتر  روش بازرسی دو مرحله اصالحبا 

مدل اضافه شده است. نیز به  αو  1λ ،2λ ،12λچهار پارامتر 

𝜆1توان به صورت  پارامترهای جدید را می + 𝜆12 = �̅�1،𝜆2 +

𝜆12 = �̅�2 و𝛼 =
�́�

𝑛−�́�
نمایانگر تعداد قطعاتی  �́�برآورد کرد که  

شوند.  است که در مرحله دوم بازرسی سالم تشخیص داده می

توان از نمودارهای  همچنین، به منظور پایش این پارامترها نیز می

با استفاده  λکنترل متداول استفاده کرد. به این صورت که پارامتر 

با استفاده از نمودار کنترل  αو  𝑝و پارامترهای  Cاز نمودار کنترل 

𝑝 1شوند. برای پایش پارامترهای  پایش میλ 2 وλ توان از  نیز می

ا با استفاده کرد و ی 12نمودارهای کنترل پواسون چندمتغیره

 1۴و چولگی 13استفاده از برخی تبدیالت، پس از حذف کشیدگی

توزیع پواسون، نمودارهای مبنی بر توزیع نرمال چندمتغیره مانند 

𝜒2  یا𝑇2  را به کار برد. از آنجا که پایش این پارامترها موضوع

، به همین میزان بحث در مورد باشد نمیاصلی این تحقیق 

. به منظور کسب اطالعات بیشتر در شود یمهای پایش بسنده  روش

[، نیاکی و 1۵های ذکر شده، به گلنبی و هوشمند ] خصوص روش

 [ مراجعه کنید.1۷[ و چیو و کیو ]1۶عباسی ]

را  شده اصالح ای نمونه کاربردی استفاده از روش بازرسی دو مرحله

توان در فرآیندهای بازرسی جوش مشاهده کرد. در بازرسی  می

نظور حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن جوش، به م

با نیازمندیهای طرح، از بازرسی چشمی به عنوان اولین تست 

شود. سپس، برای کشف  تشخیص عیوب استفاده می

غیرقابل مشاهده توسط چشم و یا  1۵های ناپیوستگی

های  های موجود در زیر سطح خارجی، نوعی از بازرسی ناپیوستگی

 شود. استفاده از هر نوع روش بازرسی  ه میاستفاد 1۶غیرمخرب
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پذیرد.  غیرمخرب تنها پس از انجام کامل بازرسی چشمی انجام می

یوب ماکروسکوپی به بیان دیگر، بازرسی چشمی جوش فقط ع

نماید و بر اساس این عیوب، آمادگی سطحی  سطحی را کشف می

دهد. عیوب  های غیرمخرب بعدی نشان می قطعه را برای آزمایش

های سطحی، تخلخل، ذوب ناقص، نفوذ  جوش عبارتند از ترک

هم افتادگی، گرده اضافی و غیره.  ناقص، بریدگی کنار جوش، روی

مکان وجود تعداد محدودی از بعضی از در حالی که استانداردها ا

نمایند، ولی عیوب ترک و ذوب ناقص هرگز  این عیوب را تأیید می

شوند. به این مفهوم که وجود برخی از عیوب ممکن  پذیرفته نمی

مقادیر زیاد این  ،است خیلی مهم تلقی نشوند، ولی در هر حال

 تواند موجب افزایش تنش به خصوص در نقاط دارای عیوب می

 تمرکز تنش گردد. 

های  توان از روش لذا، به منظور بازرسی قطعات جوش داده شده می

استفاده کرد. نحوه به کارگیری  شده اصالحای  بازرسی دو مرحله

برای هر قطعه،  ،ای است که در مرحله اول روش بازرسی به گونه

و تعداد  𝑋1های دارای گرده اضافی به عنوان متغیر  تعداد جوش

شوند.  شمرده می 𝑋2های دارای تخلخل به عنوان متغیر  جوش

سپس، بر اساس مقادیر این دو متغیر، نسبت به منطبق یا نامنطبق 

شود. در مرحله دوم بازرسی، آن دسته  گیری می بودن قطعه تصمیم

اند به  از قطعاتی که در مرحله اول نامنطبق تشخیص داده شده

شوند. این  سی مجدد میهای غیرمخرب بازر وسیله آزمایش

ها اغلب از نوع آزمون فراصوتی و یا آزمایشات پرتونگاری  آزمایش

به عنوان تعداد  Yباشد. در مرحله دوم بازرسی، متغیر  می

شود و  های معیوب در نقاط دارای تمرکز تنش تعریف می جوش

گیرد. پس از انجام بازرسی مرحله دوم، که  مورد شمارش قرار می

ری نیز نسبت به بازرسی چشمی دارد، قطعاتی که هزینه باالت

 kدارای تعداد جوش معیوب بیشتر یا مساوی با عدد پذیرش 

باشند، به عنوان قطعات معیوب تلقی شده و سایر قطعات سالم 

 شوند. محسوب می

از همانطور که اشاره شد، عالوه بر فرآیند بازرسی جوش، برخی 

ا اعمال تغییرات جزئی در فرآیندهای دیگر نیز وجود دارند که ب

ی قرار داد. ها را نیز مورد بازرستوان آن روش پیشنهاد شده، می

 فرآیندها در حوزه بهداشت و درمان عبارتند از: چند نمونه از این

بررسی میزان رشد داخل رحمی نوزادان در بدو تولد. در این  .1

ر تحت عنوان قد و وزن نوزادان د X۲و X1فرآیند متغیرهای 

نیز میزان  Yمتغیر  ،شوند. همچنین هنگام تولد تعریف می

دهد. در این فرآیند تمامی  تراکم استخوان نوزاد را نشان می

 متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.

نشانگر فشار  𝑋۲و 𝑋1متغیرهای  بررسی میزان غلطت خون. .۲

سیستولی و دیاستولی بوده و دارای توزیع نرمال هستند. 

های قرمز در هر واحد خون  نیز تعداد گلبول Yین متغیر همچن

 کند و توزیع پواسون دارد. را بیان می

تعداد ضربان قلب در دقیقه و تعداد  .1۷هولترمانیتورینگ .3

توانی که بیمار پس از عمل جراحی طی کرده است، بازجلسات 

در صورت عدم  ،دهند. سپس را تشکیل می 𝑋۲و 𝑋1متغیرهای 

این دو متغیر با شرایط استاندارد، تعداد دفعات بروز تطابق 

تپش قلب در یک واحد زمانی )مثال یک هفته( برای بیمار 

نامیده  Yشود و متغیر  توسط دستگاه هولتر مانیتور ثبت می

 شود. می

مرحله اول بازرسی در مورد در گیری  در بخش بعد رویه تصمیم

 .گیرد میقرار  منطبق یا نامنطبق بودن محصوالت مورد بحث

 گیری در مرحله اول بازرسی معرفی رویه تصمیم -5

، دو متغیر همبسته شده اصالحای  در مرحله اول بازرسی دو مرحله

گیری باید بررسی شوند که دارای توزیع پواسون دو  جهت تصمیم

متغیره هستند. از آنجا که این دو متغیر به هم وابسته هستند و 

مقدار هر یک از متغیرها به تنهایی  تواند بر اساس تحلیلگر نمی

گیری دو متغیره به  گیری کند، لذا باید یک رویه تصمیم تصمیم

منظور تعیین منطبق یا نامنطبق بودن محصوالت در مرحله اول به 

و  1۸کار گرفته شود. به این منظور، استفاده از روش تشخیص

[ پیشنهاد 1۸] ویکرنارائه شده در جانسون و  19بندی دسته

بندی استفاده شده در مرحله اول بازرسی، به  گردد. روش دسته می

 𝑋2و  𝑋1این صورت است که قطعات بر اساس مقادیر متغیرهای 

 𝜋1یابند. در اینجا  تخصیص می 𝜋2و  𝜋1به یکی از دو جامعه 

جامعه قطعات نامنطبق در مرحله اول  𝜋2جامعه قطعات منطبق و 

توانند به ترتیب با تابع چگالی احتمال  و جامعه میاست. این د

𝑓1 (𝑋1, 𝑋2) و𝑓2 (𝑋1, 𝑋2) هر قطعه با  ،توصیف شوند. همچنین

−1احتمال پیشین  𝑝متعلق به جامعه𝜋1  و با احتمال پیشین𝑝 

است. رویه تشخیص نیز به این صورت  𝜋2متعلق به جامعه 

 1Rتفکیک قطعات ورودی فرآیند، دو ناحیه  باشد که به منظور می

گردد. حال اگر قطعه ورودی در محدودیت مربوط  تعریف می 2Rو 

 𝜋1صدق کند، آنگاه این قطعه متعلق به جامعه  1Rبه ناحیه 

صدق کند، آنگاه  2Rباشد و اگر در محدودیت مربوط به ناحیه  می

ای مربوط به ه یابد. محدودیت تخصیص می 𝜋2قطعه به جامعه 

 شوند. تعریف می (10)به صورت رابطه  2Rو  1Rنواحی 
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{
 
 

 
 𝑅1 :    

𝑓1(𝑋1,𝑋2)

𝑓2(𝑋1,𝑋2)
≥

𝑝

1−𝑝

 

𝑅2 :    
𝑓1(𝑋1,𝑋2)

𝑓2(𝑋1,𝑋2)
<

𝑝

1−𝑝

          (10) 

باشند. لذا،  دارای توزیع پواسون دو متغیره می 𝑋2و 𝑋1متغیرهای 

𝑓1تابع توزیع  (𝑋1, 𝑋2)  به صورت توزیع پواسون دو متغیره با

𝑓2و تابع توزیع  λ1 ،λ2 ،𝜆12پارمترهای  (𝑋1, 𝑋2)  به صورت

ر نظر گرفته د λ̃1 ،λ̃2 ،�̃�12توزیع پواسون دو متغیره با پارمترهای 

و گرفتن  (10)در رابطه  𝑓2و 𝑓1شود. با جایگذاری توابع توزیع  می

گیری  های تصمیم محدودیت ،لگاریتم از طرفین رابطه حاصل

 آید. مرحله اول بازرسی به صورت زیر بدست می

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅1:    𝑙𝑛

(

 
 
∑

�̃�1

𝑥
1

0
−𝑖

�̃�2

𝑥
1

0
−𝑖

�̃�12
𝑖

(𝑥
1

0
−𝑖)!   (𝑥

2

0
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

0
,𝑥

2

0
)

𝑖=0

)

 
 

−𝑙𝑛

(

 
 
∑

𝜆1

𝑥
1

0
−𝑖

𝜆2

𝑥
1

0
−𝑖

𝜆12
𝑖

(𝑥
1

0
−𝑖)!   (𝑥

2

0
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

0
,𝑥

2

0
)

𝑖=0

)

 
 

≤ (�̃�1 + �̃�2 + �̃�12) − (𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆12) − 𝑙𝑛 (
1−𝑝

𝑝
)

 

𝑅2:    𝑙𝑛

(

 
 
∑

�̃�1

𝑥
1

0
−𝑖

�̃�2

𝑥
1

0
−𝑖

�̃�12
𝑖

(𝑥
1

0
−𝑖)!   (𝑥

2

0
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

0
,𝑥

2

0
)

𝑖=0

)

 
 

−𝑙𝑛

(

 
 
∑

𝜆1

𝑥
1

0
−𝑖

𝜆2

𝑥
1

0
−𝑖

𝜆12
𝑖

(𝑥
1

0
−𝑖)!   (𝑥

2

0
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

0
,𝑥

2

0
)

𝑖=0

)

 
 

> (�̃�1 + �̃�2 + �̃�12) − (𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆12) − 𝑙𝑛 (
1−𝑝

𝑝
)

      

           (11) 

 

ثابت فرض  �̃�12و  λ1 ،λ2 ،𝜆12 ،λ̃1 ،λ̃2در صورتی که پارامترهای 

به منظور  (11)توان به صورت مستقیم از رابطه  شوند، می

های جدید استفاده کرد. لیکن،  ها و تمایز داده بندی داده دسته

زمانی که مقادیر دقیق پارامترها معلوم نباشد، باید از مقادیر 

استفاده شود. از آنجا که پارامترهای  (11)برآوردشده آنها در رابطه 

توان با  باشند، می دو متغیره میمذکور، پارمترهای توزیع پواسون 

های پیشین، مقادیر پارامترها  ای از داده در اختیار داشتن مجموعه

 برآورد نمود: (13)و  (12)را طبق روابط 

{
 
 
 

 
 
 �̂�1 + �̂�12 = �̂� (𝑋11) = 𝑣𝑎�̂� (𝑋11) = �̅�11.

 

�̂�2 + �̂�12 = �̂� (𝑋21) = 𝑣𝑎�̂� (𝑋21) = �̅�21.
 

𝜆12 = 𝑐𝑜�̂� (𝑋11, 𝑋21) =
∑ (𝑥11𝑘 − �̅�11.)

𝑛
1

𝑘=1
(𝑥21𝑘 − �̅�21.)

𝑛1−1

       

                 (12) 

{
 
 
 

 
 
 �̂̃�1 + �̂̃�12 = �̂� (𝑋12) = 𝑣𝑎�̂� (𝑋12) = �̅�12.

 

�̂̃�2 + �̂̃�12 = �̂� (𝑋22) = 𝑣𝑎�̂� (𝑋22) = �̅�22.
 

�̃�12 = 𝑐𝑜�̂� (𝑋12, 𝑋22) =
∑ (𝑥12𝑘 − �̅�12.)

𝑛
2

𝑘=1
(𝑥22𝑘 − �̅�22.)

𝑛2−1

      

          (13) 

ای محصوالت متعلق به بر 𝑥𝑖میانگین متغیر  .�̅�𝑖𝑗که در این روابط،

و  ،𝜋𝑗جامعه برای محصوالت متعلق به  𝑥𝑖متغیر  𝜋𝑗 ،𝑋𝑖𝑗جامعه 

𝑥𝑖𝑗𝑘  مقدار متغیر𝑥𝑖  محصولk جامعه م متعلق به𝜋𝑗  را نشان

نیز به ترتیب بیانگر تعداد محصوالت  𝑛2و  𝑛1 ،دهد. همچنین می

 هستند. 𝜋2و  𝜋1های متعلق به جامعه

بندی معرفی شده، معیاری  به منظور ارزیابی عملکرد روش دسته 

شود که مستقل از توزیع متغیرهای مورد بررسی و قابل  استفاده می

بندی است. معیار مذکور که  های دسته محاسبه برای تمامی روش

شود، به صورت نسبت  ( نامیده میARER) 20نرخ خطای ظاهری

اند،  بندی شده های آزمایشی به اشتباه دسته در دادهمشاهداتی که 

 شود.  تعریف می

 21، از ماتریسی موسوم به ماتریس اغتشاشAPERبرای محاسبه 

شود که تعداد اعضای واقعی هر جامعه را در برابر تعداد  استفاده می

 𝜋1مشاهده از جامعه  𝑛1دهد. برای  بینی شده آنها نمایش می پیش

 2جدول د ، فرم ماتریس اغتشاش همانن𝜋2شاهده از جامعه م 𝑛2و 

که به  𝜋𝑗تعداد اعضای جامعه  𝑛j𝑐که در این جدول،[.1۸ست ]ا

که به  𝜋𝑗تعداد اعضای جامعه  𝑛j𝑚اند و  بندی شده درستی دسته

𝑛𝑅1 ،دهد. همچنین اند را نشان می بندی شده اشتباه دسته
𝑛𝑅2و  

 

از پس  2Rو  1Rبه ترتیب بیانگر تعداد اعضای متعلق به نواحی 

حاصل  (1۴)بندی است. نرخ خطای ظاهری از رابطه  دسته

 شود.  می
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 ای از ماتریس اغتشاش نمونه :2جدول 

بینی شده تعداد اعضای پیش     

ی
قع

 وا
ی

ضا
 اع

داد
 تع

 𝜋1 𝜋2  

𝜋1 𝑛1𝑐 
𝑛1𝑚

= 𝑛1 − 𝑛1𝑐 

𝑛1

= 𝑛1𝑐 + 𝑛1𝑚 

𝜋2 
𝑛2𝑚

= 𝑛2 − 𝑛2𝑐 
𝑛2𝑐 

𝑛2

= 𝑛2𝑐 + 𝑛2𝑚 

 

𝑛𝑅1

= 𝑛1𝑐 + 𝑛2𝑚 

𝑛𝑅2

= 𝑛1𝑚 + 𝑛2𝑐 
 

𝐴𝑃𝐸𝑅 =
𝑛1𝑚+𝑛2𝑚

𝑛1+𝑛2
         (1۴) 

با یک  شده اصالحای  در بخش بعد، کاربرد روش بازرسی دومرحله

 شود. سازی ارائه می مثال شبیه

 سازی مثال شبیه -6

گیری در مرحله اول روش  به منظور بررسی عملکرد رویه تصمیم

سازی انجام  ، یک مطالعه شبیهشده اصالحای  بازرسی دو مرحله

ه که هر یک شامل گرفته است. در این مثال، دو مجموعه داد

باشند، به عنوان  می 𝑋2و  𝑋1متغیرهای بردار از مقادیر  1000

اند. میانگین و  های اولیه هر یک از جوامع در نظر گرفته شده داده

ه در ها و تخمین پارامترهای توزیع هر مجموع مجموعه کوواریانس

𝑝با فرض در ادامه،  است. آورده شده 3جدول  = 0. و  1

، (11)ی مقادیر برآورد شده پارامترها در رابطه جایگذار

به ، های مثال بندی داده گیری برای دسته های تصمیم محدودیت

 شود. حاصل می (1۵)صورت رابطه 

 سازی های پیشین مثال شبیه پارامترهای مجموعه داده:3 جدول

𝑋
= [𝑋1 , 𝑋2] 

𝑋 ∈ 𝜋1 𝑋 ∈ 𝜋2 

𝐸(𝑋) [0. 190 , 0. 3۴۶] [3. ۵9۴ , ۴. ۴۸1] 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋) 0.۵3 0.۷9 

𝐶𝑜𝑣(𝑋) (
0. 1۷۶1       0. 12۴۴

0. 12۴۴        0. 322۶
) (

3. ۷۷۴9       3. 2۵۴۵

3. 2۵۴۵       ۴. ۴۷۶1
) 

λ̂1 0.0۶۵۶ 0.339۵ 

λ̂2 0.221۶ 1.22۶۵ 

λ̂12 0.12۴۴ 3.2۵۴۵ 

 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅1:    𝑙𝑛
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≤ 2. 211۷
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(

 ∑
0.339۵

𝑥
1

0
−𝑖

1.22۶۵
𝑥

1

0
−𝑖

3.2۵۴۵
𝑖

(𝑥
1

0
−𝑖)!   (𝑥

2

0
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

0
,𝑥

2

0
)

𝑖=0

)

 

−𝑙𝑛

(

 ∑
0.0۶۵۶

𝑥
1

0
−𝑖
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> 2. 211۷

     

          (1۵) 

، دو مجموعه بندی پیشنهادی برای نشان دادن اعتبار روش دسته

و  22تائی دیگر که با استفاده از روش معکوس نورتا 1000داده 

های اولیه، به ترتیب برای جوامع  رعایت معیارهای مجموعه داده

𝜋1 و𝜋2 شوند.  بندی می دسته (1۵)رابطه  به کمکاند،  تولید شده

های تولید اعداد تصادفی چندمتغیره  روش معکوس نورتا از روش

است که با استفاده از تولید اعداد تصادفی نرمال چندمتغیره و 

تواند  ، می(1۶)تبدیل آنها به توزیع دلخواه، با استفاده از رابطه 

تولید نماید. برای کسب اطالعات مجموعه بردارهای تصادفی را 

 مراجعه شود.[ 19بیشتر درباره روش معکوس نورتا به ال و کلتون ]

 سازی ماتریس اغتشاش مثال شبیه:4جدول

بینی شده تعداد اعضای پیش     

ی
قع

 وا
ی

ضا
 اع

داد
  𝜋1 𝜋2  تع

𝜋1 𝑛1𝑐 = ۸2۶ 𝑛1𝑚 = 1۷۴ 1000 

𝜋2 𝑛2𝑚 = 20 𝑛2𝑐 = 9۸0 1000 

 𝑛𝑅1
= ۸۴۶ 𝑛𝑅2

= 11۵۴  

(

𝑋1

⋮
𝑋𝑘

) = 

(

 
 
𝐹

1

−1
(𝑈1)

⋮

𝐹
𝑘

−1
(𝑈𝑘))

 
 
= 

(

 
 
𝐹

1

−1
[𝜑 (𝑍1)]

⋮

𝐹
𝑘

−1
[𝜑(𝑍𝑘)] )

 
 

      (1۶) 
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ر نویه، ماتریس اغتشاش بهای ثا بندی مجموعه داده پس از دسته

 باشد. می ۴ طبق جدول

 در نهایت نرخ خطای ظاهری برابر خواهد بود با:

𝐴𝑃𝐸𝑅 =
1۷۴+20

1000+1000
= 0. 09۷    

موجود در روش  αتوان به منظور برآورد کردن پارامتر  همچنین می

 بازرسی نیز از رابطه زیر استفاده کرد.

�̂� =
1۷۴

11۵۴
= 0. 1۵1     

بردار به جامعه  11۵۴بندی شده،  بردار تولید و دسته 2000از  ،لذا

𝜋2 شوند که از این  یابند و وارد مرحله دوم بازرسی می تعلق می

بردار نیز در بازرسی مرحله دوم پذیرفته شده و به  1۷۴تعداد، 

 ،شوند. بنابراین عنوان بردار متغیرهای محصوالت سالم شناخته می

بردار به عنوان بردار  1020بازرسی،  پس از انجام هر دو مرحله

بردار نیز به عنوان بردار  9۸0متغیرهای محصوالت سالم و 

گردند. به بیان بهتر،  متغیرهای محصوالت معیوب معرفی می

را  شده اصالحای  روش بازرسی دو مرحله 23توان نرخ خطای کل می

 مثال برابر با مقدار زیر دانست.این در 

𝑇𝐸𝑅 =
20

1000 + 1000
= 0. 01 

دهنده عملکرد مطلوب  که مقدار خطای بسیار اندکی است و نشان

 روش پیشنهادی است.

 گیری نتیجه -7

ای به منظور مدلسازی  یک توزیع دومرحله KIPاز آنجا که توزیع 

توان از این توزیع به منظور معرفی  فرآیندهای پربازده است، می

روش این ه ای بهره برد. هدف از ارائ یک روش بازرسی دو مرحله

بازرسی، جلوگیری از بازرسی صد در صد محصوالت و کاهش 

رو، در  باشد. از این های بازرسی در فرآیندهای پربازده می هزینه

ای  به عنوان یک روش بازرسی دو مرحله KIPاین تحقیق، توزیع 

مورد بررسی قرار گرفت و برآورد پارامترهای این توزیع نیز معرفی 

تغییرات و تصحیحات در مدل معرفی شده، شد. سپس، با اعمال 

معرفی گردید. همچنین، به  شده اصالح ای مدل بازرسی دو مرحله

بندی قطعات در مرحله اول بازرسی، نوعی روش  منظور دسته

بندی دومتغیره ارائه شد. اگر چه مدل بدست آمده تنها برای  دسته

ایجاد  نوعی خاص از فرایندهای چندوصفی کاربرد دارد، لیکن، با

توان انواع دیگر فرآیندهای دو  تغییرات مناسب در مدل، می

از جمله فرایندهایی که ای را نیز مورد بازرسی قرار داد.  مرحله

توان به  بررسی آنها ممکن است بسیار کاربردی باشد، می

های کیفی مرحله اول آنها  فرایندهایی اشاره کرد که تعداد مشخصه

تابع توزیع مرحله و یا بوده بسته مشخصه پواسون هم 2بیش از 

عالوه بر این، معیارهای مختلفی به ای باشد.  دوم آنها چندمشخصه

بندی و تشخیص پیشنهادی  منظور ارزیابی عملکرد روش دسته

اند که در این فصل یکی از آنها به منظور تعیین نرخ  ارائه شده

بندی  های دسته خطای فرآیند معرفی گردید. استفاده از سایر روش

تواند زمینه مناسبی به منظور انجام  و معیارهای ارزیابی عملکرد می

مطالعات آتی باشد. همچنین، بررسی تأثیر خطای بازرسی در 

تواند مورد توجه  پایش و کنترل پارامترهای مدل مذکور می

 د.مندان واقع شو عالقه
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1high-yield processes 
2Near-Zero Defect (NZD) processes 
3high-quality processes 
۴dispersion 
۵over-dispersion 
۶Zero-Inflated Poisson (ZIP) distribution 
۷Generalized Poisson Distribution (GPD) 
۸K-Inflated Poisson (KIP) distribution 
9visual inspection 
10two-stage k-inflated inspection method 
11ultrasound 
12Multivariate Poisson (MP) control charts 
13kurtosis 
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1۵discontinuities 
1۶Non-Destructive (ND) inspection 
1۷holter monitoring 
1۸discrimination 
19classification 
20Apparent Error Rate (APER) 
21confusion matrix 
22Normal To Anything (NORTA) inverse 
23Total Error Rate (TER) 


