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تعخض لؾحة بيتا حجود  تؼ في ىحا البحث باستخجام لؾحة بيتا لسخاقبة بيانات الكدخ) وىي إحجى لؾحات الرفات الشؾعية (
ىحه المؾحة عمى مجسؾعة بيانات خاصة بشدب الفؾل الدؾداني  بيتا وتؼ تظبيقالديظخة ليا بشاء عمى التؾزيع االحتسالي 

ومؽ ثؼ يتؼ  (p ) لؾحة ت التقميجيةر رطاًل ومؽ ثؼ مقارنتيا مع لؾحة شيؾا 120دفعة بؾزن   34الدامة ل السمؾث بالسؾاد
 out of) وخارج نظاق الديظخة (in control) الديظخة اجخاء دراسة الحداسية لسقارنة كمتا المؾحتيؽ  في حالتيؽ : تحت

control) , السعاييخ التي  قيؼ لستؾسط الشدب وبأحجام عيشات مختمفة ويتؼ التقييؼ  باالعتساد عمى أحج وباستخجام عجة
لكمتا الحالتيؽ ويكؾن معجل التذغيل في  (average run length) تقيذ كفاءة المؾحة أال وىؾ معجل طؾل التذغيل

لة لمخظأ مؽ الشؾع االول وفي الحالة الثانية يكؾن دالة لمخظأ مؽ الشؾع الثاني لسقارنة المؾحات ولكذف الحالة األولى دا
لسعجل الكدخ)الشدب( االداء الستفؾق لمؾحة بيتا مقارنة  االنحخاف في العسمية. وقج أكج تحميل الحداسية باستخجام عجة قيؼ

في حالة الديظخة أكبخ بقميل ، وان قيسة معجل  ARLo ؾل التذغيلمسا نتج عؽ التقخيب السقتخح قيسة معجل ط p بمؾحة
 كان أصغخ بكثيخ.  ARL1 طؾل التذغيل في حالة خارج الديظخة 
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 Introductionمقجمة -  1
 Statistical Process))(اإلحصائُت  تؤدٌ لىحاث السُطرة النىعُت دوراً مهما فٍ عملُت المراقبت االحصائُت ، إن عملُاث السُطرة 

Control (SPC  لؾحات الديظخة لمرفات ، وتعج في مخاقبة واكتذاف التحؾالت في عسميات اإلنتاجعادة ماتدتخجم  (Attribte ) 
 وكانت.  (discrete data)الستقظعة لسخاقبة العسميات باستخجام البيانات SPC) ) اإلحرائية عسميات الديظخة أدوات ميسة مؾجؾدة في

ثؼ طؾرت لتكؾن أكثخ حداسية  .4691في عام  Shewhartالسظابقة ، والتي طؾرىا  غيخ الؾحجاتأكثخ شيؾًعا لخصج  npو  p لؾحتا
لمبيانات بافتخاض ان التؾزيع االحتسالي ليا ىؾ   والتبايؽيتؼ حداب تقجيخات الستؾسط لمكذف عؽ االنحخافات في العسمية االنتاجية . 

 متؾزيع الظبيعيل التقخيب بشاًء عمى  الديظخةغيخ السظابقة ، ويتؼ حداب حجود  الؾحجاتلعجد  pو  n وبسعمستي تؾزيع ثشائي الحجيؽ
(Normal distribution approximation) يةالكدخ الشؾع  مؽخات ستغيلمبيانات ان ال (Fraction type ىي )خ عشيا ب  ع  م   ذاىجاتم

 مؽ الشؾع الستقظعالشدبة بيؽ رقسيؽ  -( ندبة مئؾية 4[ التي تسثل: )1،4] الكدخ ضسؽ الفتخة  يقع بحثه الفي ىح. و  [1،4] الفتخةفي 
ىشاك و حجؼ الكحؾل في الشبيح( . مثال) مدتسخيؽالشدبة بيؽ رقسيؽ  -( الشدبة 9و ) ،( ما ، عجد األجداء السعيبة في دفعة إنتاج فسثال )

 و  Schaderأقتخح كل مؽ ) (1989) سشة في حيث  الظبيعيمتؾزيع التقخيب لبعض القؾاعج التي تتعامل مع افتخاض التساثل و 

Schmid )يكؾن مشاسبًا اذا تحقق الذخطان اآلتيان :  أن التقخيب الظبيعي لتؾزيع ذي الحجيؽ 
np (1- p) ≥ 9 (i) 

 (ii) np ≥ 5      0عشجما < p ≤ 0.5 ≤ (1-p) 

http://www.stats.mosuljournals.com/
https://vetmedmosul.com/article_173297.html
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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تقع في ىحه الفتخة   p ( أن التقخيب  يكؾن مشاسبًا عشجما تكؾن قيسةPaik و  Fleiss, Levin( وصف كل مؽ )9112وبالسثل في )
(0.3 ≤ p ≤ 0.7)   و عشجما تكؾنn 5≤ مغاية بالشدبة ل كبيخة ل)   (n p  وn (1-p ) ≥ n   بيشسا يبقى التبايؽ ثابتًاnp(1-p) .  في

 مشاسبًا عشجما : يكؾن  الحجيؽ ذي الظبيعي لتؾزيع التقخيب أن ( إلى9112( في )Montgomery أشار) حيؽ 

(i)np ≥ 10   
p ( 0.1 ≤ p ≤ 0.9 ) (ii) 

(. في ;p = 0.001 104 ; 1012 ; 1014… ; )الخ صغيخة  p السعمسة عشجما تكؾن قيؼ  p لؾحةمؽ الجراسات ، ت دتخجم  الكثيخفي و  
ألنو يدسح بقيؼ سالبة أو أكبخ مؽ  ؛ مشاسبمتؾزيع الظبيعي غيخ لويكؾن التقخيب  ،الحجيؽ مشحخًفا تساًما وتؾزيع ذالىحه الحاالت ، يكؾن 

لسخاقبة البيانات الكدخية غيخ (  Binomial Q Chartالحجيؽ )ذات Q لؾحة   Queensberry( اقتخح 4664في عام )و .  واحج
اما في  السظابقة باستخجام التحؾيل غيخ الخظي لحجود الديظخة ، وأعيخ أنو يقتخب مؽ التؾزيع الظبيعي أقخب إلى ذات الحجيؽ .

مذيًخا إلى أنو في  sam-ple  (41111n >)ألحجام العيشات الكبيخة  pتعجياًل لحجود الديظخة في لؾحة  (Heiman( فقج قّجم )4663)
 اقتخح كل مؽ) كسا .( false alarm) معجل اإلنحار الخاطئمؽ ، وبالتالي يديج الديظخة ضيقة ىحه الحالة ، تكؾن حجود 

SchwertmanوRayan( تعجيال لحجود الديظخة لمؾحة 4664) ( في nP  ( لتظابق التقخيب الظبيعيNormal approximation )
 Qولؾحة التقميجية  Pوقارنيا بمؾحة  P( تعجيال عمى حجود الديظخة لمؾحة 4665في ))  (Chenبيشسا أقتخح  . >  p ) 1012ا ) عشجم
الديظخة لمرفات  لؾحةبتكييف Lim ) و  Sim( فقج قام كل مؽ ) 9115اما في ) الحجيؽ باستخجام معجل اإلنحار الخاطئ . ذات

لحداب حجود الديظخة عمى افتخاض أن ىحه  3σ( مع  Blyth-Stillلخصج البيانات ذات القيسة الرفخية واستخجما الفاصل الدمشي )
( األداء ألربع لؾحات سيظخة مؽ خالل مخاقبة تحؾالت 9115(  في عام )Bourkeالبيانات تتبع التؾزيع ذا الحجيؽ وبؾاسؾن . وقارن )

 Synthetic controlيخ السظابق في العسميات الرشاعية. ومؽ ثؼ الحظ أوجو التذابو في أداء لؾحة الديظخة التخكيبي)الجدء غ

chart ولؾحة )np  عمى مجى فتخة زمشية طؾيمة مؽ عسمية الديظخة. وألغخاض مساثمة قارن (Aebtarm  و Bouguila( في  )9144 )
عشجما يكؾن تؾزيع البيانات في العسمية الرشاعية غيخ مثساتل  . يؾب مع تؾزيع بؾاسؾن األداء الحجى عذخة لؾحة سيظخة  لخصج الع

(  Nelsonيدداد معجل االنحار الخاطئ مع عجم التشاسق  بدبب التشاقض بيؽ شكل تؾزيع  البيانات والتؾزيع الظبيعي ليا . واقتخح ) 
سيظخة بحجود دقيقة يؾّفخ معجالت إنجار خاطئة مخغؾبة . لقج تؼ في  في ىحه الحاالت افتخاض أن تؾزيع البيانات معخوف وانذاء لؾحة

ىحا البحث  بتظبيق لؾحة بيتا لمديظخة عمى متغيخات مؽ نؾع الكدخ في العسميات الرشاعية . حيث تفتخض لؾحة الديظخة ىحه أنو 
ىحا التؾزيع . تؼ تظبيق لؾحة بيتا عمى بيانات عؽ طخيق تؾزيع بيتا وبشاء حجود سيظخة ججيجة بشاًء عمى  يةيسكؽ تقخيب بيانات الكدخ 

( التقميجية ألغخاض السقارنة باستخجام  Shewhart (p)ندبة الفؾل الدؾداني السمؾث عمى كل مؽ لؾحتي بيتا لمديظخة ولؾحة شيؾارت )
 . Minitab , Rالبخامجيتيؽ 

 هجف البحث  - 2

. وتعتسج لؾحة الديظخة يةالكدخ  مؽ الشؾع ( لسخاقبة العسميات التي تقيذ متغيخات Beta control chartتؼ استخجام لؾحة الديظخة بيتا)
.  [ 1 , 0 ]الدمشية  لفتخة( في اRestrictedالتى ليا قيؼ مقيجة ) يةمبيانات الكدخ لىحه عمى تؾزيع احتسالية بيتا لتقجيخ حجود الديظخة 

 ر اي الشدب .ثؼ حداب تحميل الحداسية لعجة قيؼ مؽ الكدؾ ،  Pومؽ ثؼ تظبيق المؾحة عمى بيانات ومقارنتيا مع لؾحة 
  Beta Control Chartلهحة بيتا للديطرة  - 2

كحلػ تؾزيع  و والشدب ، مثل السعجالت ،الكدؾر ] 1،  4  [حجدة ضسؽ الفتخة الدمشيةدتخجم تؾزيع بيتا لشسحجة الستغيخات السدتسخة السي
 >  aو مؾمةقيؼ مع bو aحيث إن  ] [a , bعمى السجة الدمشية السدتسخة   y قيج االىتسام، يكؾن محجدا أيًزا عشجما يقترخ متغيخ بيتا 

b نسحجة في ىحه الحاالت دون فقجان العسؾمية يسكؽ   (y - a) / (b - a)  بجال مؽ نسججة y  ن إ. حيث مباشخةy  متغيخ عذؾائي
جالة كثافة احتسالية ب بيتا بسعمستي شكل ويتؾزع تؾزيع  y الستغيخ العذؾائي( ، وان 4662واخخيؽ في ) Johnson وصفيتؾزع بيتا . 

 ليا تكؾن عمى الشحؾ اآلتي :
f(y;    ,   ) =            

            
وان                                    0 < y < 1 



Iraqi Journal of Statistical Sciences, Vol. 18, No. 1, 2021, Pp (56-65) 

58 

 

 تؾزيع بيتا و تبايشو ىسا عمى التؾالي:متؾسط  وانىي دالة كاما.   Γ (Ɵ)ىي معمسات الذكل لمتؾزيع و     ,       0 <حيث إن
E(y) = 

   

       
                                                         ( 1 ) 

Var(y) = 
      

         
               

                                 ( 2 ) 

 تؾزيع بيتا  (( ل(CDFالتؾزيع التخاكسي ) دالةوان  
F(y;           ) = ∫                 

 

 
 
                

              
                  

 quantile يةالجالة الكس حيث أنكاممة. ال؛ ىي دالة بيتا غيخ  B (y  ,  (        و  ، ىي دالة بيتا (    ,   ) Bحيث إن

function) )ىي  
ψ(α;θ1,θ2) =    (y;        )   

Gupta     2004 ) و  Nadarajah  ) 
 ten) حيؽ أن في  ) 9112وآخخون   Johnsonتؾزيع بيتا متعجد االستخجامات لمغاية ، ولو مجسؾعة متشؾعة مؽ التظبيقات )أن 

Caten Sant0Anna, ( افتخض في سشة )والشدبة تتؾزع تؾزيع بيتا ، وأن لؾحة بيتا تدتؾعب  يةالكدخ أن الستغيخات  مؽ نؾع  (9149
لمؾحة  الخرائص ىحه إن [1 , 0 ] فتخةقترخ عمى التالديظخة حجود  كؾن توالشدبة ، و  يةبيانات الكدخ البذكل طبيعي عجم تساثل نؾع 

 ، السعخوفة التي تخصج الؾحجات غيخ السظابقة np و p السعتادة التي تفتخض التقخيب الظبيعي ، مثل لؾحتي مؾحاتمفيجة مقارنة بال بيتا
 لمؾحة بيتا لمديظخة بؾاسظة   (UCL)   ألعمىوا ( LCL) االدنى يتؼ تحجيج حجي الديظخة ا .

LCL = ̅ - W 4 √     ̅ 
 

                                                                              ;                UCL =  ̅ + W 2 √     ̅ 
  

التي تحجد عخض ىسا ثؾابت مججولة  W19 W, ، وان   ي لستغيخ الكدخ ا ستؾسطلا وتبايؽيسثالن الستؾسط   ̅      و  ̅ حيث إن 
عمى الخغؼ مؽ أن لؾحة بيتا (  ̅ و nلغخض بشاء حجود الديظخة لمؾحة بيتا ، باالعتساد عمى قيؼ )( Control rejoinالديظخة )  مشظقة

الستؾافخة حاليا حدم البخامج االحرائية  يعّج نقظة سمبية في عجم تزسيؽ ىحه المؾحة فيالسقتخحة يقجم أساًسا نغخًيا صارًما ، إال أن ىحا 
حيث ال قيؾد عمى   Shewhart التي اقتخحيا p التظبيق العسمي نفدو والبداطة التذغيمية كسا في لؾحة ةالسقتخح Beta . تعخض لؾحة

و ستكؾن تحميالت الكذف عؽ  91أو  42أو  41حجؼ العيشة و اسمؾب أخح العيشات. عمى سبيل السثال ، يسكؽ جسع أحجام العيشات  
لسخاقبة العسميات طؾيمة األجل ، يجب أن   .911أو  411أو  21التحؾالت في العسمية بالكفاءة نفديا عشجما يكؾن حجؼ  العيشات مؽ 

ويدسح ىحا اإلجخاء الجيشاميكي لمؾحة   اختالفات ادة تقييؼ حجود الديظخة بذكل دوري ، حتى لؾ لؼ يكؽ ىشاك دليل عمى وجؾديتؼ إع
 ( Bayer, eals   , 2018)  .الديظخة بتؾفيخ مخاقبة فعالة واكتذاف مرادر التبايؽ

 Sensitivity Analysis تحليل الحداسية  – 4
(  Average Run Length (ARL))  التذغيل  يّعج معجل طؾل أداء لؾحات الديظخة ، و ىشاك العجيج مؽ األساليب لقياس كفاءة  

السقياس األكثخ استخجامًا في عسمية السخاقبة االحرائية لتقييؼ أداء حداسية لؾحات الديظخة لمكذف عؽ االنحخفات في مخخجات 
( وعخفو بأنو متؾسط عجد العيشات 4621اول مؽ استخجم مفيؾم معجل  طؾل التذغيل في عام )( Pagالعسمية . ويعّج العالؼ )

،    9112السفحؾصة ، والتي تكؾن تحت الديظخة لحيؽ حجوث مايذيخ الى أن العسمية اصبحت خارج حجود الديظخة. )
Montgomery) 

 Using Average Run Length to determine the performance of a     إستخجام  معجل طهل التذغيل لتقيم أداء لهحة الديطرة - 5

control chart 
ال يسكؽ استخجام ىحه و .  βوالخظأ مؽ الشؾع الثاني    مجال اختبارالفخضيات اإلحرائية يسكششا قياس الخظأ مؽ الشؾع االول  في

 βو    بجال مؽ الخظأ التقميجيو الظخيقة لمؾحات الديظخة ؛ ألن لؾحات الديظخة ىي سمدمة مؽ العيشات بحدب اختبارات فخضية العيشة 
 ( تؼ1 - 2 (  لقياس أداء لؾحات الديظخة . في الذكل )  ARLالسدتخجم باختبار الفخضيات ، عادة مايدتخجم متؾسط طؾل التذغيل )

أخج أربع عيشات قبل أن تتجاوز نقظة ما حج الديظخة األعمى ، طؾل التذغل ىؾ متغّيخ عذؾاّئي يسكؽ أن يأخج قيسًا صحيحة فقط ، 
( متؾسط طؾل التذغيل ىؾ القيسة   ARLونحؽ بحاجة الى استخجام القيسة الستؾقعة أو متؾسط طؾل التذغيل لقياس األداء . )
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يتؼ االن  . الديظخة  أوالً  لمخخوج عؽ العجد الستؾقع لمسجسؾعات الفخعية حتى تذيخ لمؾحة الحي يسثلو الستؾقعة مؽ طؾل التذغيل ، 
  حداب معجل طؾل التذغيل في الحالتيؽ ، وىسا :

 
 (  تحجيج طهل التذغيل للهحة 2 – 1الذكل ) 

   ( Calculate Average Run Length In - Control)   الديطرة عملية تحتلة اأواًل : حداب طهل التذغيل في حال

  ARL0متهسط طهل التذغيل  
عجد الستؾقع لمعيشات حتى تذيخ لؾحة الديظخة الى مؤشخ خخوج المؾحة عؽ الديظخة مع ال( ىؾ  ARL0إن متؾسط طؾل التذغيل  )

( ، ولتعخيف متؾسط طؾل التذغيل    false alarmخاطئ ) .العمؼ أنيا تحت الديظخة . و يسكششا ايزا القؾل بأنو قج تؼ ارسال إنجار
(ARL0 رياضيًا فإنو يفدخعمى أنو دالة ) ويسثل كاالتي ويعتبخ معيارا لكمفة القخارات الخاطئة (   مخظأ مؽ الشؾع األول )ل:- 

  =   ] Prلمخخوج عؽ الديظخةاشارات   أن العسمية تحت  الديظخة  مع العمؼ[
] 0P  =P │ UCL < y < LCL [ P – 4  =  

  في حالة استقخار العسمية وعجم حجوث تغييخ فييا  Yتسثل متؾسط الستغّيخ   P0حيث إن  
 احتسالية االشارة خارج الديظخة طؾل التذغيل ARL0والشتقاق متؾسط طؾل التذغيل 

1   
2            
3           

4  .......  
                  :          ........    

      K                      α  K-1         

 التذغيل وبيحا يكؾن معجل طؾل 
             = E (     )    = ∑    

   K                  

                 =   
 

 
                                                      ( 2 ) 

  α =  0.0027 فإذا لؼ يحجث تغييخفي العسمية فاحتسال وقؾع نقظة خارج حجي الديظخة فان 
العسمية يتؾقع حجوث  وىحا يعشي أنو في حالة استقخار       = 4/  101194=   370.4فإن متؾسط طؾل التذغيل يكؾن  وبحلػ

 عيشة .  370.4مؤشخ خارج الديظخة بعج فحص 
 (( Calculate Average Run Length Out - Control      خارج الديطرة للعملية التذغيلثانيا : حداب طهل 

ان متؾسط طؾل التذغيل يسثل العجد الستؾقع لمعيشات مؽ دون إشارة الى وجؾد مؤشخ يذيخ الى خخوج المؾحة عؽ الديظخة مع العمؼ أنيا 
 اي افتخاض ان تغيخا قج حجث في مخخجات العسمية عؽ مخكدىا  بعجد  خارج حجود الديظخة وضسؽ دالة مؽ الخظأ مؽ الشؾع الثاني .

 -، وىؾ يقيذ معجل عجد السؾاد السشتجة الخديئة ويسثل كاالتي:مؽ االنحخفات  الخظأ مؽ الشؾع الثاني
 Pr [   =βالديظخة لعيشة ما  خارج شارةاالعجم   مع العمؼ أن المؾحة خارج حجود الديظخة  [

]  P1    =P  │ UCL < y < LCL [ P – 4   =β 

 Pr  [ =1 – β  تغيخ لؾحة شيؾارت اشارات لعيشة ما   مع العمؼ أن المؾحة خارج حجود الديظخة [
في    Yتسثل متؾسط الستغيخ  P1تبايؽ و   ة لمتسثل  التغّيخ الشاتج في العسمية وىؾ دال  λوان      λ   +P0    =P1وحيث إن    

     والشتقاق متؾسط طؾل التذغيل  العسمية الخارجة عؽ الديظخة .
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 احتسالية االشارة داخل الديظخة طؾل التذغيل
1 β  
2           
3           

            ......                      :    
 K                              

 يحدب كسا يأتي :       وبيحا فإن
     = E (     )           = ∑    

   K                  
                 =   

 

      
                                                ( 1 ) 

وبيحا فان معجل طؾل التذغيل ىؾ عجد الشقاط السخسؾمة ) السجسؾعة الجدئية ( مؽ بجاية تغييخ العسمية وحتى حجوث اشارة خارجة عؽ  
وبيحا ندتظيع القؾل إن معجل طؾل التذغيل يدتخجم الديظخة لسقارنة أداء لؾحات سيظخة مختمفة مؽ حيث قجرتيا عمى كذف التغيخات . 

عمى الخغؼ مؽ أن لؾحة بيتا  (Montgomery،    9112) يشة لمديظخة أو لسقارنة اداء عجة لؾحات لمديظخة . لعخض اداء لؾحة مع
 حدم البخامج اإلحرائية يعّج نقظة سمبية في عجم تزسيؽ ىحه المؾحة فيالسقتخحة يقجم أساًسا نغخًيا صارًما ، إال أن ىحا 

 الجانب التطبيقي  – 6

وبيتا تؼ استخجام مجسؾعة مؽ البيانات الحقيقية لجراسة الفؾل الدؾداني السمؾث بالسؾاد الدامة في  Pولغخض إجخاء تقييؼ أداء لؾحتي 
 (2212الدجحان ، )   ( 4رطال الستغيخ السخصؾد ىؾ ندبة الفؾل الدؾداني السمؾث كسا ىؾ مؾضح في الججول )  491دفعة مؽ  21

 الملهث ي ل الدهدانندب  الفه (1الججول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) تؼ احتداب التبايؽ بالريغة  (9)ولغخض دراسة تحميل ىحه البيانات قسشا اوال بعسل تؾصيف ليحه البيانات كسا ىؾ مؾّضح في الججول
 العامة لو(

 البيانات الملخص االحرائي لمتغير ( 2الججول ) 
 التباَه المتىسط القُمت العظمً القُمت الصغري المتغُر

Y 0.642 0.987 0.895824 0.00875 

ودالة الكثافة االحتسالية لمستغيخ قيج الجراسة ) ندبة الفؾل الدؾداني السمؾث( وكسا ىؾ وبعج ذلػ قسشا بخسؼ كل مؽ السجرج التكخاري 
 ( . 9( )  4)   مؾضح في الذكميؽ

 ت البيانات ت البيانات
33900 18 339.0 1 

330.0 19 339.9 2 

3390. 20 33900 3 

339.0 21 339.0 4 

33939 22 339.. 5 

330.9 23 339.0 6 

330.0 24 339.. 7 

33000 25 339.0 8 

330.. 26 33009 9 

33.90 27 339.0 10 

330.. 28 33900 11 

33.00 29 339.. 12 

33000 30 339.0 13 

33003 31 33900 14 

33.00 32 33930 15 

33..0 33 339.3 16 

33..0 34 3390. 17 
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 المجرج التكراري للبيانات(  1الذكل ) 

 
 دالة الكثافة االحتمالية للبيانات(  2الذكل )

 ولتحجيج التؾزيع االحتسالي لمبيانات قسشاباختبار الفخضية اآلتية :
 H0البيانات تتهزع تهزيع بيتا : 
 H1البيانات ال تتهزع تهزيع بيتا : 

واختبار  Chi _ Squared، اختبار حدؽ السظابقة     Kolmogorov _ Smirnovتؼ إجخاء كل مؽ االختبارات التالية اختبار 
Anderson_ Darling   1014،  1012وعؽ طخيق مقارنة قيؼ السختبخ االحرائي مع القيؼ الحخجة عشج مدتؾى معشؾية =       

( مسا 2لقيؼ الحخجة اي انيا تقع ضسؽ مشظقة القبؾل ، وكسا ىؾ مؾضح في الججول  )تبيؽ أن قيؼ السختبخ االحرائي اصغخ مؽ ا
 يؤيج ان البيانات تتؾزع تؾزيع بيتا .

 اختبارات حدن المطابقة ( 3الججول ) 

 
 على ندب الفهل الدهداني الملهث   (p تحليالت المقارنة لهحتي بيتا وشيهارت )   - 7

( في عسمية السخاقبة بشاًء عمى التؾزيع  false alarmتؼ حداب حجود الديظخة عؽ طخيق الخسؼ البياني الحتسالية االنجارات الكاذبة ) 
( يبيؽ حجود الديظخة السحدؾبة باستخجام تقجيخات العيشة  1ذيؾارت وبشاًء عمى تؾزيع بيتا لمؾحة بيتا و الججول ) ل  ( p )الظبيعي لمؾحة 
 لكمتا المؾحتيؽ. 
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 وبيتا Pحجود الديطرة للهحتي  ( 4الججول ) 
T LCL UCL   

0.02364775 0 0.1087531 Shewhart  

0.8958235 0.4654641 0.9998359 Beta    

( عمى التؾالي وفق البيانات  1( و )  2وبيتا ، لغخض مقارنتيا كسا في الذكميؽ الستتاليؽ )   Pومؽ ثؼ تؼ رسؼ كل مؽ لؾحتي 
 السدتخجمة.

  
 ( لوحة بيتا للسيطرة 4الشكل )  شيوارت  P( لوحة  3الشكل ) 

حيث إن  Pأعيخت لؾحة بيتا التغيخات الحاصمة في العسمية بذكل أكثخ وضؾحا مؽ لؾحة  ( 1(  و)  2مالحغة الذكميؽ )  مؽ خالل
عيخت معغسيا تحت خط اليجف ، فيحا يجل عمى الدمؾك غيخ  92كانت فؾق خط اليجف ومابعج العيشة  92الشقاط قبل العيشة 

 . طبيعي لعسمية الديظخة فمؼ تتسكؽ مؽ تؾضيح الدمؾك الغيخ pاما لؾحة  الظبيعي لحجؼ الدسؾم في السشتج
 Evaluation performance between shewart and beta chart       تقييم األداء للهحتي بيتا وشيهات  - 8

 outوخارج نظاق الديظخة )   ( in – controlتحت  الديظخة ) في حالتيؽ ىسانقؾم اآلن بإجخاء دراسة لسقارنة لؾحة شيؾارت وبيتا في 

of controlو  ̅ داب متؾسط طؾل التذغيل لقيؼ مختمفة مؽ ( بحn  حداسية باستخجام البخامجية الحدابية الوثؼ إجخاء تحميلR  ،
مؽ السعادلة  ARL1( ، وبالشدبة لمعسمية خارج الديظخة يتؼ حداب  2مؽ السعادلة )   ARL0بالشدبة لحالة تحت الديظخة نقؾم بحداب 

 مخظأ مؽ الشؾع الثاني . ل ىؾدالة ARL1 مخظأ مؽ الشؾع األول في حيؽلىؾ دالة   ARL0( وكسا أشخنا سابقا فإن  1) 
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 P0 =0.001   n = 2000      λ = 0.01   و                     n =  250   λ =   0.01        P0 = 0.01     لكل من لهحتي شيهارت وبيتا للقيم ARL(  مقارنة لقيم كل من  5الججول ) 

 

 

N 

 ̅ 

2000 

LCL 

 

UCL 

 

  

 

β 

 

ARL 

n 

 ̅ 

250 

LCL 

 

UCL 

 

  

 

β 

 

ARL 

Shewhart 0.001 -0.00112 0.031 0.0032  312 0.001 -0.004996 0.01898 0.0042  238 

 0.002 -0.00096 0.00 4996  0.9 10 0.02 -0.006562 0.04696  0.88 8 

 0.003 -0.0067 0.006671  0.03 1 0.03 -0.00266 0.06266  0.707 3 

 0.005 0.0002687 0.0097313  0.21 1 0.05 0.0038 0.09135  0.120 1 

 0.01 0.003325 0.016675  0.02 1 0.01 -0.00887 0.02887  0.1 1 

Beta 0.001 0.00002 0.0049 0.0027  370 0.01 0.00028 0.112 0.0027  730 

 0.002 0.000014 0.0071  0.003 1 0. 02 1011924 0.063  0.860 7 

 0.003 0.0004 0.009  0.004 1 0. 03 0.0059 0.079  0.560 2 

 0.005 0.0013 0.0123  0.006 1 0.05 0.0157 0.107  0.072 1 

 0.01 0.004 0.0194  0.001 1 0. 01 0.0482 0.173  0.001  

 P0 = 0. 1         n = 75       λ = 0.002     و             P0 = 0.1    n = 350     λ = 0.02   لكل من لهحتي شيهارت وبيتا للقيم ARL(  مقارنة لقيم كل من  6الججول ) 

 
n 

 ̅ 

352 

LCL 

 

UCL 

 

  

 

β 

 

ARL 

n 

 ̅ 

75 

LCL 

 

UCL 

 

 

  

 

β 
ARL 

Shewhart 0.1 -0.3563 0.25213 0.0032  333 0.1 -0.00392 0.20392 0.003  333 

 0.12 0.10329 0.13671  0.95 20 0.12 0.00743 0.2325  0.97 33 

 0.15 0.09274 0.20725  0.50 2 0.15 0.02631 02736  0.92 13 

 0.2 0.13586 0.2641  0.015 1 0.2 0.06144 0.33856  0.72 4 

 0.3 0.22652 0.37348  0.21 1 0.3 0.14126 0.45871  0.2 1 

Beta 0.1 0.054 0.156 0.0027  370 0.1 0 0.261 0.027  370 

 0.12 0.0712 0.172  0.966 31 0.12 0.0250 0.293  0.971 34 

 0.15 0.092 0.217  0.605 11 0.15 0.375 0.324  0.905 11 

 0.2 0.135 0.264  0.650 3 0.2 0.65 0.395  0.65 3 

 0.3 0.225 0.382  10411 1 0.3 0.4249 0.246  10411 1 
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   أن   الحغشا 9111وحجؼ العيشة  (   P = 0.001 عشجما  )التي تؼ فحريا خة حداسية لؾحات الديظ( نجج أن  6 ( و) 5مؽ خالل مالحغة الججوليؽ ) 

ARL0 = 312  370 =بيتا   كانت لمؾحة لمؾحة شيؾارت بيشسا ARL1  قيؼ السعمسات عمى الخغؼ مؽ أن لؾحة شيؾارت تؾفخ اكتذافات سخيعة لمتحؾالت في 

 واالداء في اكتذاف   ( false alarm  أكثخ الحتسال االنحار الخاطئ )  حداسية  ولكؽ لؾحة بيتا تغيخ  ̅  , 0.005 , 0.003 , 0.002 ) =  (0.01:

̅  ) ( مقارنة بمؾحة شيؾارت وبالسثل يحجث لقيسة السعمسة detecting changes)  التغيخات حيث تقجم   n = 250و   (                        
فان حجود الديظخة لمؾحة شيؾارت في حالة تحت الديظخة تؤثخ حجود الديظخة في    n = 75و = P   0.1 اكتذاف التغيخات عشجما لؾحة بيتا أداء أفزل في 

. تفخض حجود الديظخة السقتخحة في  n > 250و  P = 0.1 األفزل عشجما  االداء غيخ السشاسب . حيث تغيخ حجود الديظخة ىحه اوجو التذابو  واألداء
الخخوج عؽ  حاالتمع اكتذاف اسخع لمتحؾالت لجسيع          اي ان  106642باحتسالية ARL0   = 370طؾل التذغيل  لؾحة بيتا أن متؾسط 

  عشج القيسة3σل   ( حجود الديظخة الجنياtruncatedيتؼ اقتظاع )   الديظخة ذات القيؼ االقل . نغخا لكؾن التؾزيع ذي الحجيؽ وىؾ مؽ التؾزيعات الستقظعة
تؾلج متؾسط طؾل التذغيل ،   (narrow limitsفإن لؾحة الديظخة مع التقخيب بالتؾزيع الظبيعي تقّجم حجودًا ضيقة )           القيسة  صفخ. و

 مؽ العيشات وانحارات خاطئة. 241ويكؾن اقل مؽ 

  Definition of closed form limitsحجود الذكل المغلق  تعريف  - 9
وبأحجام , np = 1 , 2عيشات مختمفة حيث ان )  (  P = 0.002 , 0.02 . 0.05 and0.1تؼ حداب حجودالديظخة الجنياوالعميا لقيؼ الشدب الرغيخة اال تية ) 

  Shewhartنالحظ أن الحج األدنى لمؾحة  p = 0.02و  n = 100( فعمى سبيل السثال نشغخ لقيؼ الحجود الجنيا لمؾحة شيؾارت وبيتا عشجما  10 , .… . .
( حيث إن قيؼ لؾحة بيتا تقع ضسؽ  4ىؾ مؾضح في الججول ) كسا  10111224السقابمة لو يداوي  Betaفي حيؽ أن الحج األدنى لمؾحة  0.022 –يداوي 
 بيشسا حجود الديظخة في لؾحة بيتا مشاسبة الي قيؼ    np ≥ 8 │p ≥ 0.2في حيؽ لؾحة شيؾارت تكؾن قيؼ الحجود الجنيا ليا مؾجبة عشجما  [ 1 , 0 ]السجى 

n   وp  ألن الحجود الخاصة بيا ال تعتسج عمى حجؼ العيشة ،n . 

 حجود الديطرة للبيانات بهاسطة لهحتي شيهارت وبيتا ( 7ول ) الجج

 Beta  Shewart    
UCL LCL UCL LCL np n P 

0.00757 0.000002 0.00799 -0.00399 1 500 0.002 
0.07941 0.000023 0.07939 -0.03939 1 50 0.02 
0.4191 0.000062 0.1962 -0.09620 1 20 0.05 
0.6541 0.000073 0.736656 -0.3366 1 5 0.2 

0.00541 0.000032 0.006238 -0.00223 2 1000 0.002 
0.05291 0.000351 0.062 -0.022 2 100 0.02 
0.2234 0.002251 0.1533 -0.0533 2 40 0.05 
0.3124 0.0345 0.5799 -0.1794 2 10 0.2 

0.004520 0.000081 0.01238 -0.00146 3 1500 0.002 
0.04532 0.000621 0.0542 -0.0142 3 150 0.02 
0.17271 0.004541 0.01344 -0.0344 3 60 0.05 
0.4672 0.008125 0.5098 -0.1098 3 15 0.2 

0.00406 0.000215 0.00499 -0.000009 4 2000 0.002 
0.0414 0.00216 0.0496 -0.0096 4 200 0.02 
0.1621 0.00651 0.1231 -0.0231 4 80 0.05 
0.3113 0.02173 0.4683 -0.06832 4 20 0.2 

0.00375 0.000257 0.00468 -0.0006 5 2500 0.002 
0.0376 0.00257 0.04656 -0.00656 5 250 0.02 
0.2765 0.0773 0.11538 -0.01538 5 100 0.05 
0.3560 0.074 0.44 -0.04 5 25 0.2 

0.00357 0.000285 0.00444 -0.000447 6 3000 0.002 

0.0274 0.00287 0.04428 -0.00424 6 300 0.02 

0.0397 0.00495 0.10966 -0.00968 6 120 0.05 

0.2571 0.0213 0.4191 -0.0191 6 30 0.2 

0.00315 0.00312 0.004265 -0.000026 7 3500 0.002 

0.03314 0.00327 0.04245 -0.00245 7 350 0.02 

0.2218 0.0215 0.10525 -0.00525 7 140 0.05 

0.0412 0.0326 0.40283 -0.002837 7 35 0.2 
0.002935 0.000359 0.004119 -0.0000119 8 4000 0.002 

0.02825 0.00359 0.041 -0.001 8 400 0.02 

0.1129 0.02341 0.010169 -0.00169 8 160 0.05 

0.0071 0.003567 0.3897 0.010263 8 40 0.2 

0.00396 0.000384 0.00398 0.000003 9 4500 0.002 

0.03261 0.00385 0.0397 0.00002 9 450 0.02 

0.2063 0.02487 0.09873 0.00126 9 180 0.05 

0.0361 0.03101 0.37888 0.021145 9 45 0.2 

0.00322 0.000408 0.00389 0.0000105 10 5000 0.002 
0.03215 0.00409 0.03878 0.001217 10 500 0.02 

0.00886 0.01667 0.09623 0.003766 10 200 0.05 

0.03166 0.0329 0.3697 0.0303 10 50 0.2 
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 االستنتاجات  - 12
نتوائج أكثوخ دقوة موؽ لؾحوة  ( تبويؽ أن لؾحوة بيتوا توؾديPعشجما تؼ تظبيق البيانات الخاصة لشدب الفؾل الدوؾداني السموؾث عموى كول موؽ لوؾحتي بيتوا وشويؾارت  )

   ARL0( ونوتج عوؽ التقخيوب السقتوخح Pاألداء الستسيد لمؾحة بيتوا مقارنوة بمؾحوة شويؾارت   ) خية قيؼ الكدالأكج تحميل الحداسية باستخجام العجيج مؽ  .شيؾارت 
 .أصغخ بكثيخ  ARL1أكبخ قمياًل ، وأن 
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Beta control panel to monitor proportions with the app 
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Abstract: In this paper we use a beta Chart to monitor fracture data. The beta Chart displays its control limits based on 

the beta probability distribution. This Chart was applied to a data set of contaminated peanut proportions. With toxic 

substances for 34 batches weighing 120 pounds and then comparing it with the traditional Shewart Chart ( p- Chart ), 

then a sensitivity study is performed to compare both Charts in two cases: under control and out of control. Using 

several values of average ratios and with different sample sizes, the evaluation is based on one of the criteria that 

measures the efficiency of the the evaluation is done based on one of the criteria that measures the efficiency of the 

Chart , which is the Average Run Length (ARL) for both cases, and the operating average in the first case is a function 

of the type one error  is for comparing Charts and in order to discover the shift in the proof  the first type and in the 

second case it is a function of the type two error The second  cases. Sensitivity analysis using several values of the 

fracture rate confirmed the superior performance of the beta Chart compared to the p Chart, resulting in the proposed 

approximation the value of the average operating length of ARLo in the control condition slightly greater and that the 

value of the average operating length in an out sidesce nario ARL1 controls much smaller                                                  

Keyword: beta control chart , Beta distribution   


