
 

 

 

 

 2السيطرة النوعية 

 الوقذهت.  -لىحاث السيطرة وتقٌياث احصائيت هتقذهت 

 الوتحركت. لىحت االوساط الحسابيت 

 .)ًلىحت االوساط الهٌذسيت الوتحركت )الوىزوًت اسيا 

 .لىحت الوجوىع الوتراكن 

 .لىحت هتعذد الوتغيراث 

 .الفحض بالوعايٌت 

 فردة.خطت الفحض الو 

 .خطت الفحض الوسدوجت 

 .خطت الفحض هتعذدة الوراحل 

 .خطت الفحض التتابعيت 

 .استخذام تىزيع ثٌائي الحذيي 

  الهٌذسي الفىقي.استخذام التىزيع 

 .استخذام تىزيع بىاسىى 

 .استخذام التىزيع الطبيعي 
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 الفصل الثاني
 (Sampling inspection and its plans: )الفحص بالمعاينة وخططها

 (Double Sampling Planثانيًا : خطة المعاينة المزدوجة: )
انًحدذدج  بنًعايُح انًفردج( ، فإٌ يٍ انعيىتانرغى يٍ تساطح انُىع األول يٍ انخطط )خطح ا 

، ونغدر  انىودىل اند   التحيسو  الصذفتهى إيكاَيح رفض دفعح اَراج جيذج السثاب ذرعهق تعايهي 

يددٍ لثددم ، و 9191انقددرار انسددهيى ذددى و ددم خطددح انًعايُددح انًادوجددح وانرددي اسددرخذيد فددي انعدداو 

(Dodge-Roming ٍوذرطهدددة انًعايُدددح انًادوجدددح سدددحة  يُردددي ، )         ٍو هددد  يدددر هري

 ، وال تذ يٍ ذىفر انًعهىياخ انرانيح:       وذحذيذ  ذد انقثىل نكم يُهًا 

 ح او انًجرًم. جى انذفع   : 

 :  جى انعيُح األون  انري ذسحة في انًر هح األون .     

 :  جى انعيُح انثاَيح انري ذسحة في انًر هح انثاَيح.     

 .    األون    ذد انى ذاخ غير انًطاتقح في انعيُح:      

 .    انثاَيح   ذد انى ذاخ غير انًطاتقح في انعيُح:      

 .    األون   نهعيُح  ذد انقثىل في انًر هح األون :      

، ) يمكننن تبارننعدد بنن            ددذد انقثددىل فددي انًر هددح انثاَيددح نهعيُردديٍ األوندد  وانثاَيددح :      
 تلدفض لممدحمة تألولى (.

 واكون خطوتاهع رعلشكل تآلاي:

 (.Nنح   تل فعة تلمدت  فحصهع وهي امثل تلمجامع ) .1
، ويام      ويام فحص مفد تاهع واح ي  ب   تلوح تت غيد تلمطعرقة      تألولى عينة تليام سحب  .2

 روتح ة من ثالث:        تاخعذ تلقدتد رعلمقعدنة مع ب  ي تلقرول 
  ن باال دةعااة         اد ان      ماان او يواااود داادد ال بااول  اصاا ر     إذا كااان داادد الوحااداا مياار المطاب ااة ،

 االنتاج ونتوقف مع معالجة الوحداا مير المطاب ة او إبدالها.

  رةض دةعااة ناا،         اد ان      اكباار ماان او يواااود داادد ال بااول      إذا كااان داادد الوحااداا مياار المطاب ااة

 ونتوقف وتتم المعالجة باوتخدام الفحص الشامل ان امكن. اإلنتاج

  نتجه لوحب دينة ثانية      واص ر من      اكبر من      ، أد ان          اذا كان    . 
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، ويام تاخعذ      ويام فحص مفد تاهع واح ي  ب   تلوح تت غيد تلمطعرقة      تلثعنية عينة تليام سحب  .3
 :وفقًع لمع يمي        تلمقعدنة مع ب  ي تلقرول ع  تلقدتد ر

  اد ان      مااان او يوااااود دااادد ال باااول  اصااا ر        لمعينتاااين  دااادد الوحاااداا ميااار المطاب اااةمجماااو  إذا كاااان

 ، ن بل دةعة االنتاج ونتوقف مع معالجة الوحداا مير المطاب ة.           

  تارةض            اد ان      اكبر من ددد ال باول         ددد الوحداا مير المطاب ة مجمو  إذا كان ،

 :المزدوجةخطة المعاينة يوضح  اآلتي والشكلونمجأ الى الفحص الشامل ومعالجة الوحداا مير المطاب ة، دةعة اإلنتاج 

 

 المزدوجةالشكل التوضيحي لخطة المعاينة 


