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ج بلوکهــا بــرای کنتــرل میانــی و تضمیــن کیفیــت نتایــج بهدس ـتآمده توســط آزمایشــگاههای اندازهگیــری
اســتفاده از گی ـ 
ابعــادی و صحتســنجی مقادیــر اندازهگیریشــده امــری حیاتــی اســت .در ایــن تحقیــق گیجــی چندمنظــوره بــا دقــت بــاال طراحــی،
ســاخته و در آزمایشــگاههای ابعــادی توســط دســتگاه اندازهگیــری مختصــات س ـهبعدی ()Coordinate measurement Machine-CMM

در قالــب یــک برنامــه مقایســه بیــن آزمایشــگاهی ( )inter laboratory comparisonدر  19آزمایشــگاه ،اندازهگیریشــده اســت .در طراحــی
ایــن گیــج تعــداد  16پارامتــر هندســی و ابعــادی شــامل انــدازهی قطــر ،انــدازهی زاویــه ،تختــی ســطوح ،مســتقیمی ،تــوازی ،تعامــد ،رواداری
موقعیــت ســوراخ ،فاصلــه محورهــای دو ســوراخ ،گــردی و اســتوانهای قــرار دادهشــده اســت .فراینــد اندازهگیــری و دسـتیابی بــه مقــدار هــر
پارامتــر براســاس یــک دســتورالعمل مــدون و جامــع ،بــا تعییــن نقــاط روی نقشـهها بــا انجــام پنــج بــار تکــرار اندازهگیــری هــر پارامتــر و
اســتفاده از برنامهنویســی  CNCبــوده اســت .بــرای دسـتیابی بــه مقادیــر مرجــع ،مطابــق بــا روشهــا و مدلهــای آمــاری توصیهشــده در
اســتانداردهای مربوطــه ،نتایــج اندازهگیریهــا مــورد تحلیــل آمــاری قرارگرفتــه اســت .ســه نــوع تحلیــل آمــاری روی نتایــج انجامشــده کــه
یکــی تعییــن مقادیــر مرجــع ،بــا اســتفاده از دادههــای تمــام آزمایشــگاهها اســت و اجمــاع کل نامیدهشــده ،دومــی اســتفاده از آزمایشــگاههای
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

متخصــص ( )Expertکــه بــرای انتخــاب آنهــا از روشهــای آمــاری  h-valueو  k-valueاستفادهشــده و در روش آخــر در هــر آیتــم نتایــج
آزمایشــگاههایی استفادهشــده کــه در بــازه محاسبهشــده بــا اســتفاده از انحرافمعیــار نتایــج کل قــرار دارد .نتایــج نهایــی نشــان میدهــد کــه
بــا مــاک قــراردادن پایینتریــن ضریــب تغییــرات ( )Coefficient of Variationهــر روش ،بیشــترین انتخــاب از روش ســوم اســت .ایــن روش
بهدلیــل کنــار گذاشــتن مقادیــر ناهمخــوان ( ،)Outlierمیتوانــد روش مناسـبتری نســبت بــه دو روش دیگــر باشــد.

واژگان کلیدی:
گیجبلوک ،پارامترهای هندسی ،CMM ،مقایسه بین آزمایشگاهی ،ضریب تغییرات
 )1مقدمه
بــا افزايــش روزافــزون صنايــع قطعهســازي و ايجــاد رقابــت

در توليــد قطعــات بــا كيفيــت برتــر ،اندازهگيــري و كنتــرل

كيفيــت قطعــات از جايــگاه مهــم و ويــژهاي برخوردارشــده

اســت .چراکــه اندازهگيــري و بهکارگیــری روشهــاي

مناســب بــراي كنتــرل خــط توليــد قطعــات همســان (در

محــدودهی رواداری) ،برعهــدهی واحــد كنتــرل كيفيــت

اســت .در واقــع ایــن واحــد بــا دراختیارداشــتن ســختافزارها

و نرمافزارهــاي مــورد نيــاز و بــا ايجــاد و بهکارگیــری

روشهــاي مناســب بــراي كنتــرل قطعــات توليــدي ،بهتريــن

راهنمــا بــراي توليــد قطعــات بــا كيفيــت مناســب و تيــراژ
باالســت و در نتيجــه از توليــد قطعــات معيــوب جلوگيــري

ميكنــد.

از جملــه ابزارهــای مناســب کنتــرل ابعــادی قطعــات،

گیجبلوکهــا هســتند کــه خصوصیاتــی همچــون ســهولت
اســتفاده ،ثبــات ابعــادی و هزینهی نســبتاً کم دارند .اســتفاده
از گیجبلوکهــا کمــک میکنــد ،قابلیــت ردیابــی بــه
طولهــای ملــی اســتاندارد در مراکــز تحقیقاتــی ،دانشــگاهها

و آزمایشــگاههای سراســر جهــان ،حفــظ شــود[.]4

گیجبلوکهــای معمــول و موجــود بهگونــهای هســتند کــه

ســه روش ارائهشــده اســت[.]8

از آنهــا بــرای ســنجش عملکــرد اپراتــور ،تجهیــزات ،امکانــات

مهــارت در اندازهگیــری بــه معرفــی و توضیــح روش  Enبــرای

تنهــا یــک پارامتــر ابعــادی یــا هندســی را پوشــش میدهنــد و

نرمافــزاری و روشهــای جــاری اندازهگیــری در آزمایشــگاه،
اســتفاده میشــود.

 -ای فیلیــپ در مقال ـهای بــا موضــوع ارزیابــی نتایــج آزمــون

تحلیــل نتایــج در آزمایشــگاههای کالیبراســیون پرداختــه

اســت[.]9

در ایــن تحقیــق هــدف یافتــن مقادیــر مرجــع گیجبلوکــی بــا

 -رالــوکا الوتــز در مقالــهای بــا درنظرداشــتن نتایــج یــک

پارامتــر ابعــادی و هندســی ،از جملــه انــدازهی قطــر ،انــدازهی

بــا روش کوچــران از بیــن ایــن مقادیــر جــدا کــرده و تحلیــل

شــکل خــاص و چندمنظــوره اســت ،کــه در آن تعــداد زیــادی

گنجاندهشــده اســت.

روش مهــم ارزیابــی نتایــج آزمــون مهــارت یعنــی  Enو  Zانجام

داده اســت[.]10

بــا توجــه بــه توانمندیهــای تقریبـاً یکســان آزمایشــگاهها در

بهدليــل اهميــت موضــوع ،تحقيقــات زيــادي دربــارهی

آزمایشــگاه مرجــع بــرای اندازهگیــری گیجبلــوک مــورد نظــر

انتخــاب انجامشــده اســت.

ســطح کشــور و عــدم امــکان انتخــاب یکــی از آنهــا بهعنــوان
و دســتیابی بــه مقــدار هــر یــک از پارامترهــای آن میتــوان از

اســتنباط آمــاري ضريــب تغييــرات و اســتفاده بهعنــوان معیــار
 -ايگلويــز و مايــرز روشهــاي مختلــف بــرآورد تعييــن فاصلــه

روش مقایســه بین آزمایشــگاهی اســتفاده نمود .ســازماندهی،

یــا اطمينــان بــراي ضريــب تغييــرات ،شــامل روش مككــي و

یکســان يــا مشــابه ،توســط دو يــا چنــد آزمايشــگاه ،مطابــق بــا

ايــن مــورد ارائــه دادهانــد [.]11

اجــرا و ارزيابــي اندازهگيريهــا يــا آزمونهــا روي اقــام
شــرايط از پیــش تعیینشــده را مقایس ـهی بینآزمایشــگاهی

مقادیــر بــه مــواد گوناگــون اســت[.]1

 -دورنبــر و ويچنــزا ،بانــدروف ،ونــگل و روبينــز و همــكاران

بــه روشهــاي ديگــري بــراي بــرآورد ضريــب تغييــرات دســت
يافتنــد [.]12-15

اندازهگیــری مکــرر ایــن گیجبلــوک تحــت شــرایطی یکســان

 -كرايــگ و مــارك و كاربــاز و همــكاران نيــز الگوريتمهايــي

بهرهگیــری از روشهــای آمــاری مناســب بــه مطلوبتریــن

تغييــرات ارائــه كردنــد [ 16و .]17

در آزمایشــگاههای مختلــف ایــن امــکان را ایجــاد نمــود کــه بــا
نتیجــه در مــورد مقــدار هــر یــک از پارامترهــا دســت یابیــم.

بــرای ایــن کار از روشهــای آمــاری مختلــف استفادهشــده کــه
در جــای خــود توضیــح داده میشــود.

محققانــی در ســطح بینالمللــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع

تحقیقاتــی را انجــام دادهانــد ،کــه بهشــرح زیــر ارائهشــده

اســت:

 -پــدرو روســاریو و همــکاران در اولیــن کنفرانــس بینالمللــی

آزمــون مهــارت در مقالـهای بــا توضیــح مختصــری از الگوهــای
اســتاندارد ،ســه روش را بــرای تحلیــل نتایــج آزمــون مهــارت

در یــک دوره و مقایســه نتایــج بهدســتآمده از ایــن آزمــون

ارائــه کردهانــد .در ایــن مقالــه ضریــب تغییــرات بــرای ایــن

بــراي محاســبه دقيقتــر فاصلههــاي اطمينــان ضريــب

 )2روش کار
بــرای اندازهگیــری ایــن پارامترهــا از  CMMتعــداد 19

آزمایشــگاه استفادهشــده اســت CMM .در امــوری کــه نیــاز

بهدقــت بــاال و یــا انجــام عملیــات اندازهگیــری خــاص و

اشــکالی پیچیــده ماننــد بدنـهی خــودرو و قالبهــا باشــد ،کــه
ابــزارآالت و روشهــای موجــود قــادر بــه انجــام اندازهگیــری

نباشــند ،کاربــرد داشــته و كاليبراســيون آن نیــز بــا اســتفاده از

گیجبلوکهــا مطابــق بــا اســتاندارد ( 1)ISO 10360-2صــورت
ميگيــرد[.]7

1. Performance Assessment of Coordinate Measuring Machines
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مینامنــد ،کــه یکــی از اهــداف مهــم و متــداول آن تخصیــص

روش ديويــد را بررس ـيكرده و خــود نيــز بــرآورد دیگــري در
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موقعیــت ســوراخ ،گــردی و اســتوانهای بهصــورت ترکیبــی

خــود را بــا درنظرداشــتن ضریــب تغییــرات ،بــا اســتفاده از دو
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زاویــه ،تختــی ســطوح ،مســتقیمی ،تــوازی ،تعامــد ،رواداری

آزمــون مهــارت در زمینـهی شــیمی ابتــدا نتایــج ناهمخــوان را

فراینــد اندازهگیــری و دســتیابی بــه مقــدار هــر پارامتــر

بــه محــدودهی دمایــی  ]19[ 20 ± 2C°و زمــان کوتــاه

پذیرفتــه اســت .در ایــن روش نحــوهی اندازهگیــری هــر

تغییــرات طولــی قابــل صرفنظــر اســت.

توســط آزمایشــگاه ،بــر اســاس روشــی یکســان صــورت

دستیابی به مقادیر مرجع گیج ساختهشده ،با استفاده از روشهای آماری

آیتــم بــا تعییــن نقــاط مشــخص در نقشــهها بهتفصیــل

14
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 )2-2روش ساخت گیج و استقرار روی پایهی نگهدارنده

توضیــح دادهشــده و بههمــراه فــرم ورود دادههــا در اختیــار

بــرای ســاخت گیــج و پای ـهی نگهدارنــدهی آن ،از امکانــات

بــا اســتفاده از برنامهنویســی  CNCتوســط آزمایشــگاهها

مغناطیســی استفادهشــده اســت .فراینــد برقــوکاری دقیــق

اســتفاده از نقــاط یکســان و مشــخص در اندازهگیــری بــر

دقیــق و مناســب ،انجامشــده اســت .نقشــههای ســاخت

خطاهــای احتمالــی ناشــی از تفــاوت در انتخــاب نقــاط و

اختیــار ســازنده قــرار داشــته و در حیــن و پــس از ســاخت،

از یــک رونــد یکســان بــرای انجــام آزمــون اســتفاده نماینــد.

در شــکل ( )1نقشــهی گیــج بههمــراه معرفــی  16آیتــم

بــا توجــه بــه اهمیــت فوقالعــاده پایــداری گیــج

مبنــا آوردهشــده اســت.

انتخــاب جنــس مــادهی مــورد اســتفاده بــرای گیــج حائــز

انجامشــده اســت .نقشــههای ســاخت قطعــات بــا تعییــن

هــر آزمایشــگاه قرارگرفتــه اســت .همچنیــن اندازهگیریهــا

 CNCســهمحوره و فراینــد برقــوکاری دقیــق و ســنگزنی

و تعــداد پنجبــار تکــرار در هــر اندازهگیــری بــوده اســت.

و ســنگزنی مغناطیســی در دو واحــد تولیــدی بــا امکانــات

اســاس روش یکســان ،ایــن امــکان را ایجــاد میکنــد کــه

قطعــات بــا تعییــن محدودههــای رواداری مجــاز در

صفحــات اندازهگیــری از بیــن رفتــه و کلیــه آزمایشــگاهها

اندازهگیــری و کنتــرل قطعــات صــورت گرفتــه اســت.

 )1-2انتخاب مواد

مــورد اندازهگیــری و نامگــذاری تمامــی ســطوح و مقادیــر

ساختهشــده نســبت بــه تغییــرات شــرایط محیطــی،

اهمیــت اســت.

در دو واحــد تولیــدی بــا امکانــات دقیــق و مناســب،
محدودههــای رواداری مجــاز در اختیــار ســازنده قــرار

بههمیــن دلیــل بــا توجــه بــه کاربــرد بســیار زیــاد فــوالد

داشــته و در حیــن و پــس از ســاخت ،اندازهگیــری و

را نیــز از همیــن فلــز تولیــد میکننــد .ضریــب انبســاط

در شــکل ( )1نقشــهی گیــج بههمــراه معرفــی  16آیتــم

ضدزنــگ در صنایــع مختلــف تولیــدی ،بیشــتر گیجبلوکهــا
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اندازهگیــری گیــج در تمــام آزمایشــگاهها ،درجــهی

حرارتــی فــوالد در دمــای  10تــا  30درج ـهی ســانتیگراد

برابــر بــا (  )(11.5×10-6/°Cاســت ]4[،کــه بــا توجــه

کنتــرل قطعــات صــورت گرفتــه اســت.

مــورد اندازهگیــری و نامگــذاری تمامــی ســطوح و مقادیــر

مبنــا آوردهشــده اســت.

شکل  :1نقشهی گیج بههمراه نشاندهی آیتمها

بــرای اســتقرار مناســب گیــج ،پایــهی نگهدارنــدهای بــا قابليــت تغييرپذيــري در زوايــاي مختلــف نســبت بــه ســطح افــق

(جهــت قــراردادن صفحــات فرضــی) ،ساختهشــده و توســط يــك پايـهی مناســب روي ميــز  CMMثابــت میشــود .در شــکل
( )2نحــوهی قرارگیــری گیــج روی نشــیمنگاه نگهدارنــده و اســتقرار مجموعــه روی میــز آوردهشــده اســت.

بــرای دســتیابی بــه مقادیــر مرجــع گیــج ،میتــوان بــا
بهکارگیــری نتایــج آزمایشــگاهها از روشهــای آمــاری

مقــدار مربــوط بــه هــر آیتــم و انحرافمعیــار مربــوط بــه

تکرارهــا بهدســت میآیــد [:]8

			
()1
مختلفــی اســتفاده نمــود .روشهــای آمــاری مــورد اســتفاده

• اســتفاده از دادههــای تمــام آزمایشــگاهها ،کــه بــا نــام

اجمــاع کل از طریــق میانگیــن قــوی 1میشناســیم []2؛

• اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاههای متخصــص]2[ 2

کــه بــرای انتخــاب آنهــا ،از روشهــای آمــاری  h-valueو

 ]3[ k-valueاســتفاده و ســپس از مقادیــر آزمایشــگاههای
منتخــب میانگیــن قــوی گرفتهشــده اســت؛

• اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاههایی کــه در بــازهی

مرتبــط بــا انحــراف اســتاندارد نتایــج کل قــرار داشــتهاند.

در ادامــه بــا دراختیارداشــتن ســه ســری مقادیــر حاصــل از

هــر یــک از روشهــا و محاســبهی ضریــب تغییــرات بــرای
ایــن  16آیتــم ،بــا مــاک پذیــرش قــراردادن کمتریــن
ضریــب تغییــرات ،نهایتــاً مقــدار مربــوط بــه آن بهعنــوان

مقــدار مرجــع معینشــده اســت .در ایــن صــورت نتایــج
تمــام آزمایشــگاهها در مقایســه بــا مقادیــر بهدســت

آمــده ،قابــل بررســی و ارزیابــی اســت[.]10

100
× ×100

در رابطــه ( )1پارامترهــا طبــق مــوارد زیــر تعریفشــده
اســت:

 :CVضریب تغییرات،

* :Sانحراف معیار،

* :Xمیانگین نتایج است.

حال به توضیح کامل روشهای مذکور میپردازیم.

 )1-3-2روش اول :اجماع کلی[ 1و ]2

روش اجمــاع نتایــج شــرکتکنندگان کــه در ایــن دیــدگاه،
مقــدار تخصیصیافتــه  Xبــرای مــادهی آزمــون مــورد

اســتفاده در یــک دوره از برنامهی مقایســه بینآزمایشــگاهی

بهصــورت میانگیــن قــوی نتایــج گزارششــده بهوســیله

همــه شــرکتکنندهها ،بــا اســتفاده از الگوریتــم  Aدر
پیوســت  Cاســتاندارد بینالمللــی  ،ISO 13528محاســبه
میشــود .ایــن روش آمــاری قــوی بــرای محاســبهی

میانگیــن و انحــراف معیــاری قــوی اســت کــه تأثیــر
دادههــای ناهمخــوان را بــه کمتریــن حــد میرســاند.

1. Robust average
2. Expert

15
دستیابی به مقادیر مرجع گیج ساختهشده ،با استفاده از روشهای آماری

در ایــن تحقیــق عبارتانــد از:

∗
*
CV%CV
% = =S*𝑆𝑆/X
∗ 𝑋𝑋
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 )3-2روشهای بهکاررفته برای دستیابی به مقادیر مرجع

ضریــب تغییــرات طبــق رابطــهی ( )1و بــا اســتفاده از

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شکل  :2نحوهی استقرار گیج

میانگیــن قــوی و انحرافمعیــار قــوی ایــن اعــداد بهترتیــب

بــا * xو *  sنشــان داده و طبــق روابــط ( )1و ( )2محاســبه
میشــوند:
)(2

i =1,2,3,…,p

دستیابی به مقادیر مرجع گیج ساختهشده ،با استفاده از روشهای آماری

)(3

x*= median of xi

| *s* =1.483 * median of |xi-x

)(7

)𝑆𝑆 ∗ = 1.134 ∗ �∑(𝑥𝑥𝑖𝑖∗ − 𝑥𝑥 ∗ )2 /(𝑝𝑝 − 1

کــه در رابطـهی بــاال جمــع روی  iاســت .درنهایــت ضریــب
تغییــرات محاســبه میشــود.

 )2-3-2روش دوم :اجماع متخصصین[ 2 ،1و ]3

مطابــق ایــن روش ابتــدا یــک بررســی روی عملکــرد

کمیــت زیــر را محاســبه نمــوده و مقادیــر جدیــد بــرای *x

آزمایشــگاههای اندازهگیرنــده گیــج صــورت پذیرفتــه

*δ =1.5×S

بیانگــر شــاخصهای آمــاری ســازگاری بینآزمایشــگاهی و

و * sمحاســبه میشــوند:
)(4

درونآزمایشــگاهی نتایــج اندازهگیریهــای آزمایشــگاهها

برای هر  xiعبارت زیر را محاسبه نموده:

)(5

𝛿𝛿 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 < 𝑥𝑥 ∗ −
𝛿𝛿 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 < 𝑥𝑥 ∗ +
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑂𝑂𝑂𝑂ℎ

𝛿𝛿 𝑥𝑥 ∗ −
𝛿𝛿 = �𝑥𝑥 ∗ +
𝑖𝑖𝑥𝑥

اســت ،ترسیمشــده اســت .بــرای ســهولت در تفســیر ،بــه

∗𝑖𝑖𝑥𝑥

و مقادیــر جدیــد * xو * sرا از روابــط ( )6و ( )7محاســبه

میکنیــم:
)(6

اســت .بدینمنظــور نمودارهــای  hو  kکــه بهترتیــب

∗𝑖𝑖𝑥𝑥
𝑝𝑝

ترســیم نمودارهــای  hو  ،kتنهــا بــر اســاس بیشــینه مقادیــر

ایــن  16آیتــم اکتفاشــده اســت.

نمــودار بیشــینه مقادیــر  hو  kبــرای هــر یــک از
آزمایشــگاهها ،بهترتیــب در شــکلهای ( )3و ()4

آوردهشــده اســت.
� = ∗ 𝑥𝑥
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شکل  :3نمودار مقادیر h
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•  :Sانحرافمعیــار مقادیر.

آزمایشــگاههایی کــه در تمامــی آیتمهــا دارای مقادیــر

•  :Xaveمیانگین ســاده،

درصــد بــوده و عبارتانــد از( :آزمایشــگاههای ،5 ،3 ،2

مقادیــری کــه در ایــن بــازه قــرار ندارنــد را مقادیــر

مرحلـهی بعــد ،از بیــن ایــن آزمایشــگاههای منتخــب ،بــا

نظــر نمیگیریــم .در ادامــه بــا میانگینگیــری قــوی از

 15 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6و  ،)16انتخابشــدهاند .در
توجــه بــه نمــودار  ،kآزمایشــگاههایی کــه دارای مقادیــر

درصــد بــوده و عبارتانــد از( :آزمایشــگاههای 13 ،6 ،2

و  ،)15بهعنــوان آزمایشــگاههای متخصــص شــناخته و
انتخا بشــد هاند.

درنهایــت محاســبات آمــاری بــرای بهدســتآوردن
مقادیــر مرجــع در هــر آیتــم ،بــا اســتفاده از نتایــج ایــن

آزمایشــگاهها و مطابــق بــا روش اول انجامشــده اســت.

 )3-3-2روش ســوم :اجماع منتخبین[ 1و ]2

در ایــن روش بــرای حــذف دادههــای ناهمخــوان ،ابتــدا

انحرافمعیــار هــر یــک از آیتمهــای اندازهگیریشــده
توســط آزمایشــگاهها محاســبه و از ایــن مقادیــر

میانگیــن ســاده گرفتــه میشــود .ســپس بــا اســتفاده از

رابط ـهی ( ،)8بــازهی مجــاز بــرای تعییــن مقادیــر قابــل
قبــول ،مشــخص میشــود.
)(8

S ±Xave = R

در رابطـهی ( )8پارامترهــا طبــق مــوارد زیــر تعریفشــده
ا ست :

نتایجــی کــه در محــدودهی مجــاز قــرار دارنــد ،مقادیــر
مرجــع تعییــن میشــود.

 )3نتایج و بحث
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده در تمامــی آیتمهــا،

بــا مــاک عمــل قــراردادن کمتریــن نســبت  CVحاصلــه
در هــر ســه روش ،در ن ُــه آیتــم از نتایــج روش ســوم
(اجمــاع منتخبیــن) و در هفــت آیتــم از نتایــج روش

دوم (اجمــاع متخصصیــن) استفادهشــده اســت.

نکتـهی جالــب توجــه ایــن اســت کــه مقــدار هیــچیک از
ایــن  16آیتــم بهدلیــل پراکندگــی بســیار بــاالی نتایــج

و دارابــودن مقادیــر ناهمخــوان از نتایــج اجمــاع کلــی

انتخــاب نشــده اســت .در جــدول ( )1دادههــای آمــاری

بــرای تمامــی آیتمهــای آزمــون آوردهشــده اســت.
مــواردی کــه بــا عالمــت ســتاره (*) مشخصشــده
اســت ،گویــای ایــن مقادیــر مرجــع انتخابشــده اســت.

17
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ابتــدا بــا بررســی نمــودار  hدر  16آیتــم موردنظــر،

•  :Rدامنــه مجــاز برای انتخاب،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شکل  :4نمودار مقادیر K
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روش اول
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روش دوم

ردیف

آیتم

1

A

61.458

2

B

143.498

69.170

3

C

31.604

23.112

73.130

4

D

42.039

29.398

69.930

*63.216

5

E

10.388

4.285

41.250

10.265

6

F

18.452

6.792

36.809

12.867

3.897

7

G

27.005

14.269

52.838

32.775

13.750

41.954

8

H

134.974

0.005

0.0037

134.973

0.005

0.004

134.979

9

I

16.076

4.325

26.903

13.974

4.772

34.147

17.725

*14.945

10

J

41.033

17.595

42.880

44.325

19.129

43.157

55.932

*43.452

30.972

11

K

20.006

0.005

0.025

20.005

0.003

0.015

20.007

*20.005

20.003

12

L

8.013

0.013

0.162

*8.013

0.007

13

M

399.983

0.007

0.002

X
Participant

S
Participant

CV
Participant

X Expert

S Expert

CV Expert

X+S

X Select

X-S

S Select

CV Select

30.178

49.103

*80.392

5.413

6.733

82.897

60.259

37.621

22.638

37.568

48.203

*181.760

31.377

17.263

204.535

157.117

109.699

47.418

30.180

*47.105

23.257

49.374

51.524

29.728

7.932

21.796

73.318

18.237

28.849

55.579

38.997

22.415

16.582

42.521

5.544

54.007

11.036

*8.689

6.342

2.347

27.011

30.284

20.985

*16.812

12.639

4.173

24.822

25.364

*22.749

20.134

2.615

11.495

*134.975

134.971

0.004

0.003

12.165

2.780

18.602

12.480

28.721

0.002

0.011

0.087

8.023

8.012

8.001

0.011

0.137

*399.981

0.005

0.001

399.987

399.982

399.977

0.005

0.001

14

AA

25.009

0.004

0.016

25.009

0.004

0.016

25.012

*25.009

25.006

0.003

0.012

15

BB

8.503

4.331

50.935

5.420

3.074

56.716

10.825

*8.736

6.647

2.089

23.913

16

EE

29.831

7.742

25.953

*35.485

2.144

6.042

36.976

31.234

25.492

5.742

18.384

جدول  :1جدول دادههای آماری برای تمامی آیتمهای آزمون

در جدول ( )2مقادیر مرجع هر آیتم آوردهشده است.
نام آیتم

مقادیر مرجع

ردیف

A

80.392

B

181.760

C

47.105

D

63.216

E

8.689

F

16.812

G

22.749

H

134.975

I

14.945

J

43.452

K

20.005

L

8.013

13

فاصلهی محورها

M

399.981

14

قطر سوراخ

AA

25.009

15

گردی

BB

8.736

16

مستقیمی

EE

35.485

1

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

روش سوم

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نوع آیتم

موقعیت
توازی
تعامد
تختی
زاویه
استوانهای
قطر سوراخ

روش انتخابی

یکا

دوم
mµ

سوم

degree
mµ

دوم

mm

سوم
دوم

mµ

جدول  :2مقادیر مرجع انتخابشده  16آیتم گیج

)4نتیجهگیریوپیشنهادها
در پایان این پژوهش نتایج زیر حاصل شد:

• در بررســی بهعملآمــده مشــخص شــد کــه بهدلیــل

عــدم نزدیکــی و انســجام نتایــج آزمایشــگاهها بــه یکدیگــر ،روش
اجمــاع کل بــرای اســتفاده در تعییــن مقادیــر مرجــع ،بهدلیــل

عــدم حــذف کامــل دادههــای ناهمخــوان کاربــردی نیســت.

1394  بهار- 15  پیاپی- 1 شماره-سال پنجم

 ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت-فصلنامه علمی

 ابزار مناســبی،بــرای انتخــاب مقادیــر از بین ســه روش ارائهشــده
.بــرای تصمیمگیــری در انتخاب روششــده اســت
مــوارد زیــر میتوانــد بــرای پژوهشهــای بعــدی مــورد توجــه
:محققــان عزیــز قــرار گیــرد
• ایجــاد رواداریهــای فــرم خطــی و ســطحی بــر روی گیــج
،ساختی
• بررســی میــزان تأثیــر عوامــل محیطــی اثرگــذار در فراینــد
،اندازهگیــری
• تحلیــل و بررســی تأثیــر امکانــات ســختافزاری همچــون
. و تجهیــزات جانبــی و پشــتیبانیکنندهی آنCMM

• بررســی دادههــای آزمایشــگاهها بــر اســاس تكرارپذيــري
 کمــک شــایانی بــه انتخــاب،و تجديدپذيــري مقادیــر هــر آیتــم
آزمایشــگاههای مناســب بــرای محاســبهی مقادیــر واقعــی
.میکنــد
 بهدلیل انتخاب آزمایشــگاههایی که،• اســتفاده از روش ســوم
 دارای قطعیــت و اطمینان،در نزدیکــی مقــدار میانگیــن بودهانــد
بیشــتری بــرای اســتفاده در تحلیــل نتایــج و بهدســتآوردن
.مقادیــر مرجع اســت
• اســتفاده از ضریــب تغییــرات بهعنــوان پارامتــر تعیینکننده
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