
 درس مدیریت تولید



1- نمودارهای نظارت برکاالهای معیوب 

 الف نمودارxیا نمودار معدل 

نمودار -بRیا نمودار دامنه 

نمودار نظارت  -جd یا نمودار نظارت برتعداد اقالم معیوب 

نمودار نظارت  -دpیا نمودارنظارت بر نسبت اقالم معیوب 

2-نمودارهای نظارت بر عیبهای موجود بر کاال 



 برای اطالع از تغییرات معدل نمونه ها به کاربرده می شود

 xارزش میانگین نمونه ها دروسط -

 uclحد باالی نظارت درباال-

 lclحد پایین نظارت در پایین -
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𝑁ṕ + 3 𝑁ṕ 1 − ṕ 

ucl =𝜇𝑑 + 3𝛿𝑑=                                             

Cl=𝜇𝑑                                                                    

Lcl =𝜇𝑑 − 3𝛿𝑑=𝑁ṕ − 3 𝑁ṕ 1 − ṕ 

 

 

 3𝛿𝑑=𝑁ṕ − 3 𝑁ṕ 1 − ṕ 

 میانگین نسبت خرابی درجامعه اماری

 میانگین تعداد قطعات معیوب 
 تاییnدرنمونه ای 

 انحراف معیاری تعداد قطعات معیوب



 درتولید المپ الکتریکی به سبب مشکالت تولید وهزینه گزاف باز

خرابی برای مدیریت سازمان میزان پذیرفته %5بینی دقیق محصول 

شده است اگ قرار باشد برای نظارت برمرغوبیت تولید این کاال 

نمودار نظارت برتعداد قطعات معیوب بکارگرفته شودوبرای این 
 dتایی استفاده شود به کمک فرمول نمودار  200منظور ازنمونه های 

 .موضوع را توجیه کنید



3/08=𝑁ṕ 1 − ṕ = 10 − 1 − 5%  = 

  10+3(3/08)=Ucl=𝜇𝑑 + 3𝛿𝑑 

Cl=𝜇𝑑=10 

10-3(3/08)=lcl=𝜇𝑑 − 3𝛿𝑑 

 

𝜹𝒅 

Ucl=19/
24 

Cl= 10 
Lcl= 0 



Ucl=ṕ + 3
ṕ(1−ṕ)

𝑁
 

CL=ṕ 

LCL=ṕ-3 
ṕ(1−ṕ)

𝑁
 

ṕ میانگین نسبت خرابی در جامعه آماری است 

 

 



UCL=ć+3 ć          UCL=𝜇𝐶 + 3𝛿𝐶 

ć CL=                          CL=𝜇𝐶 

Ć-3 ć LCL=            LCL=𝜇𝐶 − 3𝛿𝐶 



کلمه خطای چاپی درهر ورقه روزنامه ازنظر مدیر چاب قابل 6تعداد

غلط چاپی دیده شود کار  16قبول است اگر دریک ورق روزنامه 

 حروف چین مربوط را چگونه باید توجیه کرد

 UCL=ć+3 ć=6+3 6            UCL=13 

  CL=6                              Ć=6 CL= 

  LCL=0              6-3 6 =Ć-3 ć LCL= 


