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 :هدف  -١

١ -١ – DPMO) Defect per million opportunity(   شاخصـي اسـت 

 :براي 

  فرآيندتعيين سطح آيفي •

 فرآيندهاي مختلفبراي  مقايسه ايجاد امكان •

 

 : الحاتط اصتعاريف و -٢

 :  Unit واحد -١-٢

 آه توسط مشـتري     اطالق مي شود   اطالعات يا خدماتي      ، محصولبه  

فتـه يـا خريـداري مـي         مورد اسـتفاده قـرار گر      )  يا مراحل بعدي فرآيند    (

 .گردد 

 :(Opportunity)  فرصت -٢-٢

 آـه الزم اسـت مطـابق بـا           اطالق مي شود   اي از يك واحد     مشخصهبه  

 . شده باشدتعريفاستانداردهاي 

 : (Active Opportunity) فرصت فعال -٣-٢

  انطبـاق آن بـا      آه اطالق مي شود  ) از يك واحد      شخصهم( به فرصتي   

 .گردد  و آنترل ميبررسي استانداردهاي تعريف شده 

 :(Passive Opportunity)  فرصت غيرفعال -۴-٢

انطباق آن   آهاطالق مي شود    ) از يك واحد      اي   مشخصه( به فرصتي   

 .شود   نميبا استانداردهاي تعريف شده بررسي و آنترل
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 :(Defect)  خرابي -۵-٢

 و بـا     و آنترل قـرار گرفتـه      ي بررس  مورد آهبه فرصتي اطالق مي شود      

 .آند استانداردهاي شناخته شده مطابقت نمي

 

 

 

   : بازده فرصت فعال-۶-٢

يا به  ) قطعه  / مشخصه محصول   ( احتمال سالم بودن يك فرصت فعال       

يـا  / مشخصـه محصـول     ( عبارتي توانـايي فرآينـد در توليـد يـك فرصـت             

  . قابل قبول )قطعه

 

 :اجراءريزي و  طرحمراحل  -٣
 را بـراي فرآينـد توليـد يـك محصـول محاسـبه نمـود و از                  DPMOاي اينكه بتوان شاخص     بر

 فـاز زيـر را بـه اجـرا          سـه  بايـد    نمـود  نتايج آن در راستاي بهبود فرآيند مورد نظر استفاده        

 . درآورد

 

 (Define)تعريف : فاز اول

 گيري اندازه: فاز دوم

 تجزيه و تحليل و بهبود: فاز سوم
 

 (Define)عريف ت:   فاز اول-١-٣

 DPMOمحاسبه شاخص   براي   فرصتها   عييناين فاز شناسايي و ت      هدف :هدف  -١-١-٣

  .است 

 :شناسايي فرصت هاي خرابي  -٢-١-٣

 قطعـه مـي     كقطعه را با توجه به نقشه آن تعيـين نمائيـد ، رنـ             /  محصول   كرن: گام اول   

 . باشد C يا A ، AR ، Bتواند 
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 با توجه بـه رنـك       DPMOتهايي است آه بايد در محاسبه       جدول زير بيانگر فرص   : گام دوم   

 DPMOنوع مشخصه هايي را آـه بايـد بـراي محاسـبه             . محصول استفاده شود    / قطعه  

 .محصول خود استفاده آنيد تعيين نمائيد 

مشخصه هاي مهم محصول آه بايد در محاسبه        

DPMO استفاده شود . 
ــت   ــه اهمي درج

 محصول
C B A 

A    

AR    

B    

C    

 

 باشد شما بايد تمـامي مشخصـه هـاي     AR يا   Aتوضيح اينكه اگر قطعه شما داراي رنك        

 را جـزو فرصـت هـاي مـورد اسـتفاده در           C و   A   ، Bمهم محصول بـا درجـه اهميـت هـاي           

 باشـد شـما بايـد تمـامي         Bاگر قطعه شـما داراي رنـك        .  در نظر بگيريد     DPMOمحاسبه  

 راجـزو فرصـت هـاي مـورد اسـتفاده در            B و   Aجـه اهميـت     مشخصات مهم محصول با در    

باشدشـما بايـد     Cو سرانجام اگر قطعه شما داراي رنك.  در نظر بگيريد DPMOمحاسبه 

 مـورد اسـتفاده در      Aتنها مشخصه مهم محصول با درجـه اهميـت  را جـزو فرصـت هـاي                

 . در نظر بگيريدDPMOمحاسبه  

 را آه در حال حاضر آنترل مـي شـود           ليست تمامي مشخصاتي از محصول    : گام سوم   

 . )مي توانيد از برنامه آنترل استخراج نمائيد . ( را تهيه نمائيد 

ليسـت بدسـت آمـده    ( با توجه به آنچه در گام دوم يافتيد ، ليست مـذآور        : گام چهارم   

در صورتيكه آنتـرل    . را با فرم مشخصه هاي مهم محصول مقايسه نمائيد           )در فاز سوم    

مشخصه مهمي از محصول در اين ليست درج نگرديده است ، علت آنرا مورد              مربوط به   

بررســي و تحليــل قــرار دهيــد و در صــورت نتيجــه گيــري ، مشخصــه مــذآور رانيــز جــزو   

ايـن منجـر بـه بـازنگري برنامـه          .  پروسه توليد قرار دهيد       در   مورد آنترل خود  مشخصات  

 . مي شود OPCآنترل و در برخي موارد بازنگري 

د آه بـه علـت خطاناپـذير بـودن          ن ممكن است مشخصه هايي از محصول باش       :آوري  ياد

 .د نفرآيند نياز به آنترل نداشته باش
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 اسـتفاده   DPMO در پايان ليست نهايي فرصـت هـاي فعـالي را در محاسـبه             : گام پنجم   

 .ئيد درج نما )١پيوست شماره " ( فرصتهاي فعال " مي شود را در فرم 

ت برخـي از آنتـرل هـاي صـورت گرفتـه ثبـت نشـود ، آفايـت ثبـت                     ممكن اس : يادآوري  

  . اطالعات بايد مورد بررسي قرار گيرد 

 گيري اندازه:  فاز دوم- ٢- ٣
  DPMOمحاسـبه شـاخص      و   داده هـا  آوري    ايـن فـاز جمـع     هدف  : هدف   -١-٢-٣

 .باشد مي

 

 : جمع آوري داده ها-٢-٢-٣

مشخصـه   ) ١پيوسـت شـماره     ( ي فعـال     و با توجه به فرم فرصتها      آنترلبرنامه  مطابق  

قطعه در طول فرآيند توليد اندازه گيري مي شود و نتايج آلي آنترل ها              / هاي محصول   

ثبـت مـي     ) ٢پيوست شـماره     ( DPMOو اندازه گيري ها درفرم ثبت داده هاي شاخص          

 .گردد 

ت آنترل هاي صورت گرفتـه مـي توانـد توسـط واحـد توليـد يـا آنتـرل آيفيـ                 :١يادآوري  

 .انجام گردد 

 هـاي    فرآينـد  دستگاهها و  تنظيمات    هاي اوليه جهت    نتايج حاصل از آنترل    :٢يادآوري   

 . شود  استفاده نميDPMO در محاسبه توليدي

 يـك  آنتـرل در ايسـتگاههاي مختلـف اقـدام بـه       مختلـف  نفـرات  در صورتيكه    :٣يادآوري  

هـا ثبـت      آـل خرابـي    عال و فرصتهاي ف  حاصل جمع نتايج آنها بعنوان       نمايند فرصت فعال 

 . گردد مي

 DPMOشرآت سازه گستر ، فرم ثبت داده هـاي شـاخص             با توجه به الزام      :۴يادآوري  

گردد به عبارت ديگر جمع بندي آنترل هـاي انجـام شـده در              بايد بصورت ماهيانه تكميل     

 .يك ماه در اين فرم درج مي گردد 

 طـول يـك مـاه تمـام          در ايي اسـت آـه    الزام ثبت ماهانـه داده هـا بـراي فرآينـده          : توجه  

فرآيندهاي توليـدي و آنتـرل هـاي مربوطـه انجـام گـردد در صـورتيكه زمـان انجـام آليـه                       

 زمـان ثبـت داده هـا مـي توانـد            اشـد  بيش از اين زمـان ب      قطعه/ فرآيندهاي يك محصول    

 .افزايش يابد 
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 : DPMO  شاخص محاسبه-٣-٢-٣

  ، را پـردازش آـرده     "DPMOاده هاي شاخص     فرم ثبت د   " در  ،   آوري شده    جمع داده هاي 

 :را با توجه به توضيحات ذيل محاسبه نمائيد  DPMOو شاخص 

تشـريح گرديـد الـزام شـرآت سـازه گسـتر بـراي         ٢-٢-٣ در بنـد   آـه چنانچـه : يـادآوري  

/  ماهانه مي باشـد مگـر اينكـه تمـام فرآينـدهاي يـك محصـول                  DPMOشاخص  محاسبه  

نجام نباشد آه دراين حالت مي توانـد بيشـتر از يـك مـاه               قطعه در طول اين مدت قابل ا      

 .نيز محاسبه گردد 

.  محاسبه گـردد     Yrtابتدا نياز است آه بازده آل فرآيند          DPMOبدست آوردن مقدار  براي  

نحـوه   .بدست مي آيـد   ) yrt(  از حاصلضرب بازده هر فرصت فعال  Yrtبازده آل فرآيند يا

) هاي مشخصه( با فرصت هاي     وصفي) صه هاي   مشخ( براي فرصت هاي     yrtمحاسبه  

 .آمي متفاوت است 

 

بايـد   ابتـدا    yrt  بـراي محاسـبه       : وصـفي     بـا ماهيـت     براي فرصت هـا    yrtمحاسبه   )الف  

 :آنرا از طريق فرمول زير محاسبه آنيد  ) DPO) Defeet Per Opportunityمقدار 

 

  (DPO )  مقدار خرابي در فرصت   =  

 

خرابـي را در    در مـورد يـك فرصـت        انجام شده   تعداد آل آنترل هاي      DPOبراي محاسبه   

عـدد  مخرج آسر و آل خرابي هاي مربوط به اين آنترل ها را در صورت آسر قرار دهيد                  

 زيـر   اسـتفاده از فرمـول    آن فرصت خرابي خواهد بـود سـپس بـا            براي   DPOحاصل مقدار   

 .را محاسبه نمائيد yrt مقدار

 
yrt = P (  )سالم بودن  = e-dpo 

 .اسون بدست آمده است وفرمول حاصل از توزيع پ :  ١ يادآوري

 . عدد          مي باشد آه مقدار آن برابر     است e  : ٢يادآوري 

 : براي فرصت ها با ماهيت آمي yrt محاسبه )ب 

مجموع خرابي ها
 

مجموع فرصت ها
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از روش   yrt بـراي محاسـبه   باشد آميدر صورتيكه فرصت مورد بررسي داراي ماهيت 

 : مائيدزير استفاده ن

 ، حـال اگـر       سالم بودن فرصت مورد بررسي      برابر است با احتمال    yrtچنانچه مي دانيم    

 .باشــد  ) a,b(  باشــد و محـدوده پــذيرش آن نيـز   Xفرصـت مـورد بررســي داراي مقـادير    

  در محدوده پذيرش قرار بگيرد يعني X برابر است با احتمال اينكه مقدار yrtمقدار 

yrt = P (  )سالم بودن  = P (a  ≤  X  ≤ b) 

 به اين احتمال الزم است ابتدا ميانگين و انحراف معيار اندازه گيري هاي براي رسيدن

.انجام شده از آن فرصت خرابي را با استفاده از فرمولهاي زير محاسبه نمائيد    

   n 

 Σ xi 
    i=1  
  n 

 
 
 
X  = 

 
       n 

Σ (Xi-X)2 
  i=1   
n-1 

 
 
S = 

 

N =  تعداد نمونه ها يا تعداد دفعاتي است آه فرصت خرابي اندازه گيري مي شود. 

 = xi در مقدار فرصت خرابيiامين اندازه گيري  

  :خواهيم داشت قوانين مباحث احتمالبنابر  

 yrt  = P (a  ≤  X  ≤ b) = P (              ≤              ≤            ) = P(α≤Z≤β)=  P(Z≤β)- P(Z≤α) 

 قابـل    )٣  شـماره  پيوست ( احتمال فوق با استفاده از جداول توزيع نرمال استاندارد        آه  

 . باشد محاسبه مي

 . با استفاده از اين تبديل بدست مي آيد yrt پس مقدار

بصـورت يكطرفـه باشـد مـثال        اگـر محـدوده پـذيرش فرصـت مـورد بررسـي              : ١ يادآوري

بــراي )  باشــد aعنــي مقــدار مشخصــه حــداآثر مــي توانــد عــدد   ي ( aآــوچكتر از عــدد 

 : باز به همان روش فوق عمل آنيد Yrt محاسبه

 

yrt  = P (a  ≤  X  ≤ b) = P (              ≤                  ) =  P(Z≤α) 

a-x 
 

S 
x-x 

 

S
b-x 

 

S

x-x 
 

S 
a-x 

 

S



 

 7

 

و . نرمال استاندارد قابل محاسبه اسـت      آه احتمال فوق نيز با استفاده از جداول توزيع          

 :داريم   a همچنين براي مقدار مشخصه حداقل

yrt  = P (X  ≤ a) = P (             ≤                 ) =  P(α≤Z)= 1- (Z≤α) 

 

داراي ماهيت آمي باشد ولي اندازه      ) مشخصه اي   ( در صورتيكه فرصتي     :٢يادآوري  

فرصـت  ) قبـول يـا رد بـودن        (  بـراي تصـميم گيـري        گيري صورت گرفته از مشخصه صرفا     

 و براي محاسـبه    مورد بررسي از نوع وصفي بوده     ) مشخصه  ( فرصت  . مورد نظر باشد    

Yrt نمود  بايد از فرمول فرصت هاي وصفي استفاده. 

 بـا اسـتفاده از فرمـول زيـر يعنـي ميـانگين       Yrtپس از محاسـبه بـازده هـر فرصـت فعـال          

 . را محاسبه آنيد Yrtعال ، بازده آل فرآيند يا هر فرصت فهندسي بازده 

yrt = (yrt1 * yrt2*……* yrtn)1/n=(Πn  i=1 yrt
i) 1/n 

 

n :  تعداد فرصتهاي خرابي فعال است. 

 يعني بازده آل فرآيند با استفاده از فرمول زير مقدار شـاخص       Yrtپس از محاسبه مقدار     

DPMO را محاسبه نمائيد . 

DPMO = (1- Yrt)   *  1.000.000 

  و بهبودتجزيه و تحليل:  فاز سوم
و راه  مقادير محاسبه شده مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه              در اين فاز  : هدف  

 تعيين و اجـرا مـي       DPMOبهبود و آاهش شاخص   حل هاي مناسب براي ايجاد      

 .گردد 

 

 : مجازDPMOا مقدار ب مقايسه -١-٣-٣

 مجاز تعيـين    DPMOا مقدار    ب را محاسبه شده    DPMOدر اين مرحله مقدار     

در صورتيكه مقدار محاسـبه شـده       . آنيد  شده توسط مشتري مقايسه     

 انجام اقـدامات اصـالحي جهـت         تعريف نياز به . از مقدار مجاز باالتر باشد    

x-x 
 

S 
a-x 

 

S
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 به زيـر    DPMOباشد تا مقدار      رفع علل عدم انطباقات موجود در فرآيند مي       

 .برسد حد مجاز 

 

 : DPMO تعيين علل باال بودن -٢-٣-٣

 را   )Yrt(  خرابـي    فرصـت  ابتـدا مقـادير بـازده     براي تعيين علل باال بودن شـاخص        

 آـه    خرابـي  از فرصـتهاي  % ٢٠ رسـم نمائيـد سـپس      يـك نمـودار پـارتو        همانند

اصـلي تـرين علـل بـاالبودن      فرصـتها   ايـن .ائيـد  را داشتند تعيـين نم   Yrtآمترين 

 .هستند  DPMOمقدار 

 مـورد   Yrt وانيد فرصت هاي خرابي بيشـتري را       در صورت لزوم مي ت     :يادآوري

 .دهيد مطالعه قرار 

 

 : قبله با مقدار آن در دورDPMO مقايسه مقدار -٣- ٣-٣

 محاســبه شــده بــا مقــدار محاســبه شــده دوره قبــل خــود DPMOدر ايــن مرحلــه مقــدار 

مقايسه شـده در صـورتيكه مقـدار جديـد آن از مقـدار قبلـي بيشـتر بـود نيـاز بـه انجـام                          

 .باشد  جديد ميDPMO رفع علل افزايش برايامات اصالحي اقد

 

  :DPMO  مقدار بهبود فرآيند براي آاهش-۴-٣-٣

 فرصت هاي خرابي آه تعيـين شـده انـد را مـورد تحليـل قـرار                  در اين مرحله  

 به تعريف  را تعيين آرده و نسبت      بودن بازده آنها   اي پايين    علل ريشه  دهيد و 

 .ائيد قدام نم اآنها رفع اقدام مناسب جهت

 

 : بررسي اثربخشي اقدامات-۵-٣-٣

 DPMOو شـاخص     yrt اقدام بـه محاسـبه        ، پس از انجام اقدامات تعيين شده     

جديد به ميـزان مـورد       yrt در صورتيكه    تعريف شده نمائيد  دوره زماني   مطابق  

تـوان از اثربخشـي اقـدامات صـورت گرفتـه اطمينـان                مـي  رسـيده باشـد    رنظ

 . حاصل نمود
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 : هاي زماني  در دورهDPMO  تحليل روند -۵-٣-٣

 ( رگرسيوناز دوره هاي مختلف ضريب زاويه خط         DPMOمقادير   با استفاده از     الزم است 

يعنـي افـزايش مقـدار      (  در صورتيكه مقدار آن مثبت باشـد         . محاسبه شود    )يك متغيره   

DPMO(         ي ايـن افـزايش     قرار گرفته و داليـل اصـل      بايد اقدامات تعريف شده مورد بازنگري

 .مورد تحليل قرار گيرد 

 

 :  مثال آاربردي -۴

محاسـبه   Bبـا درجـه اهميـت       محصـولي    را براي    DPMOفرض آنيد مي خواهيد شاخص      

 .يك چرخ دنده است آه شفتي از ميان آن عبور داده شده است نمائيد اين محصول 

 :بفرض ليست مشخصات مهم اين محصول به شرح زير باشد 

 

 درجه اهميت خصهنام مش رديف

 A نداشتن تابيدگي در شفت  ١

 A نداشتن تابيدگي چرخ دنده ٢

 B مقدار سختي چرخ دنده ٣

 B طول شفت ۴

 C قطر شفت ۵

 C قطر چرخ دنده ۶

  

 بايد فرصتهايي آـه  DPMO براي محاسبه شاخص تشريح گرديد ٢-١-٣چنانچه در جدول 

خود قرار دهيد يعني فرصتهاي خرابـي         هستند را در محاسبات    A,Bداراي درجه اهميت    

 هستند را مـي     Cآه داراي درجه اهميت     با مشخصه هاي قطر چرخ دنده و قطر شفت          

آـه شـرآت سـازه گسـتر        توانيد در محاسبات خود بكار نبريد اين نكته قابل ذآـر اسـت              

و محاسبات مربوطه محدوده مندرج در جدول بند         در جمع آوري اطالعات      جهت سهولت 

اگر اطالعات موجود باشد قراردادن تمام فرصت هـا در          ا پيشنهاد داده است اما      ر ٣-١-٣

 .محاسبات مفيد تر خواهد بود 

 : بكار مي رود عبارتند از DPMOپس فرصت هاي خرابي فعال ما آه در محاسبات 
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  نداشتن تابيدگي در شفت– ١

 نداشتن تابيدگي در چرخ دنده – ٢

  مقدار سختي چرخ دنده – ٣

 ول شفت  ط– ۴

بـه شـرح زيـر       محصول در طول مـدت يـك مـاه           ١٠٠٠فرض آنيد اطالعات مربوط به توليد       

 ٨(  روز آـاري     ۵تعداد روزهاي آاري براي توليد اين تعداد محصول در طول ماه             ( .باشد  

 . )مي باشد ) ساعت آاري 

 

 :  نداشتن تابيدگي شفت – ١

مونه را آنترل مي آنـد آـه در طـول ايـن              قطعه توليدي يك ن    ١٠اپراتور توليد از هر     ) الف  

 قطعـه   ١٠٠ قطعه   ١٠٠٠پس بعبارتي از     عدد نامنطبق مشاهده آرده است       ١٢يك ماه   

 . عدد آن نامنطبق بوده است ١۴آه )١٠٠٠*١/١٠=١٠٠(را آنترل آرده 

 نمونـه را از نظـر نداشـتن تابيـدگي شـفت             ۵بازرس آنترل آيفيـت هـر دو سـاعت          ) ب  

  نمونه آنترل شده ١٠٠اين بنابر.آنترل مي آند 

)  روز    در تعداد دفعات آنترل  *تعداد روز   * تعداد نمونه   =  تعداد آل نمونه   ۴*۵*۵= ١٠٠( 

 . نمونه نامنطبق ديده شده است ٣آه تنها 

 :پس در مجموع خواهيم داشت 

 تعداد آل قطعات = ١٠٠٠

 تعداد آل نمونه ها= ١٠٠+١٠٠=٢٠٠

 تعداد آل نامنطبق=١٢+٣=١۵

 :ن خواهيم داشت بنابراي

 

 

Yrt = e -dpo   = e –0.075  = 0.9277 

 : نداشتن تابيدگي چرخ دنده – ٢

 عدد١۵٠توليد آنترل آننده توسط اپراتورمقدار ) الف 

  عدد١٧تعداد نامنطبق 

 مجموع خرابي ها
 

مجموع فرصت هاي 
DPO = = 

١۵ 
 

٢٠٠ 
= 0.075
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  عدد۵٠تعداد آنترل شده توسط بازرس آنترل آيفيت ) ب 

  عدد٣تعداد نامنطبق 

 :بنابراين خواهيم داشت 

 تعداد آل قطعات = ١٠٠٠

 تعداد آل نمونه ها= ١۵٠+۵٠=٢٠٠

 تعداد آل نامنطبق=١٧+٣=٢٠

 

 

Yrt = e -dpo   = e –0.1  = 0.9048 

 :ميزان سختي چرخ دنده -٣

گيـري     نمونـه انـدازه    ١٠  و مقـدار سـختي     قطعـه  ١٠٠٠  مدت توليـد   در طول 

  :به شرح زير است شده آه نتايج آن 

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ شماره نمونه

 ۴٣٠۴٢٠۴٠٠٣٩٠۴٧٠۴۴٠۴٢٠۴١٠۴١٠۴١٠ ميزان سختي

 

 :خواهيم داشت 

 

 

 

  n 

Σ xi 
430+420+400+390+470+440+420+410+410+410   i=1 = 420 

                                   10 n 

 

 

 

X  = 

  
     n 

Σ (Xi-X)2 

  i=1  = 22.61 

n-1 

 

 

S = 

  هامجموع خرابي
 

مجموع فرصت هاي 
DPO = =

٢٠ 
 

٢٠٠
= 0.1
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 بنابراين 

yrt = p (350 ≤ X ≤ 450) = P (                     ≤                 ≤                    ) 

 

= P (-3.1 ≤ Z ≤ 1.33) = P (Z ≤ 1.33) - P (Z ≤ -3.1) = 0.9066 – 0.0010 = 0.9056 =yrt = 0.9056 

 

 

 : طول شفت – ۴

نه تهيه شده و اندازه طول آن آنترل شـده اسـت    نمو٨ قطعه ١٠٠٠در طول مدت توليد    

 .آه نتايج آن به شرح زير است 

 ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ شماره نمونه

 ٢٩٠ ٣١٠ ٣١٠ ٣٢٠ ٢۵٠ ٢٨٠ ٢٨٠ ٣٠٠ ميزان سختي

 

 :بنابراين خواهيم داشت

 n 

Σ xi 

   i=1 ٢٩٢٫۵=  
n 

 

 

 

X  = 

 

       n 

Σ (Xi-X)2 
  i=1  = 22.52 
n-1 

 

 

S = 

 

350-420
22/61 

X - X
S 

450-420 
22.61 
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 :پس خواهيم داشت

yrt = p (295 ≤ X ≤ 305) = P (                    ≤                 ≤                        ) 

 

= P (0.11 ≤ Z ≤ 0.56) = P (Z ≤ 0.56) - P (Z ≤ 0.11) = 0.7123 – 0.5438 = 0.1685  

 Yrt= 0.1685 

 

 

 :خواهيم داشت ) زده فرآيند با(   Yrtبنابراين براي محاسبه

yrt فرآيند  =( Π Yrt)1/n  =( 0.9277 * 0.9048*  0.9056 * 0.1685 ) =  0.598239 

 : را محاسبه آنيد DPMOپس از فرمول زير مقدار 

DPMO = (1- Yrt ) * 106 = (1-0.598239 ) * 106 = 0.401761 * 106 = 401761 

DPMO =401761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250-292.5
22.52 X - X

S 

305-292.5 
22.52 




