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چکیده
در بسیاری از فرآیندها مقادیر چند مشخصهی کیفی متاثر از یک یا چند متغیر مستقل هستند .برای در نظرگیری این اثرات میتوان از
روابط رگرسیونی چندمتغیره استفاده کرد و این روابط را در طول زمان مورد پایش قرار داد که در کنترل فرآیند آماری با نام پایش پروفایلهای
چندمتغیره شناخته میشود .وجود خودهمبستگی در دادههای پروفایلی چندمتغیره دور از ذهن نیست؛ از این رو در این مقاله پس از حذف
خودهمبستگی در این نوع دادهها ،از آمارهی  MEWMAبرای پایش فرایند استفاده کرده و به بررسی اثر تخمین پارامتر در پایش پروفایل
های خطی چندمتغیره خودهمبسته پرداخته خواهد شد .نتایج به دست آمده موید این واقعیت است که با افزایش زیرگروهها در فاز یک اثر
تخمین پارامتر قابل چشمپوشی است؛ با این حال میتوان با تعیین اندازهی نمونهی مناسب فرآیند پایش را مقرونبهصرفهتر و در زمان
کوتاهتری اجرا نمود.
کلمات کلیدی :پروفایلهای خطی سادهی چندمتغیره ،اثر تخمین پارامتر ،خودهمبستگی

 -1مقدمه
کنترل فرآیند آماری ( )SPC1رویکردی برای پایش فرآیندهاست که معموال در دو فاز یک و دو انجام میشود .هدف فاز یک بدست آوردن
اطالعات در مورد پراکندگی فرآیند در طول زمان ،ارزیابی پایداری و ثبات فرآیند و برآورد پارامترهای مشخصه کیفی در فرآیند تحت کنترل
است .هدف فاز دو کشف سریع شیفت و روند در پارامترهای مدل بر اساس مقادیر طراحی شده در فاز یک است .نمودارهای کنترلی یکی از
مهمترین ابزارهای این دانش است که میتوان از آن برای پایش تحت کنترل بودن فرآیند استفاده کرد.
در  SPCمعموال یک یا چند عامل که میتوان کیفیت محصول را با آنها توصیف نمود به عنوان «مشخصهی کیفی» در نظر گرفته میشود
و سعی میشود فرآیند بر اساس این مشخصههای کیفی پایش شود .در برخی از کاربردها یک سری از عوامل ،که متغیرهای مستقل نامیده
میشوند ،بر روی مشخصه(های) کیفی اثر میگذارند که ضروری است مقدار مشخصههای کیفی با در نظر گیری مقادیر متغیرهای مستقل
پایش شوند تا توصیف درستی از تغییر در مقادیر مشخصه های کیفی بر اساس تغییر در مقادیر متغیرهای مستقل ارائه شود .این رویکرد در
علم کنترل فرآیند آماری با نام پایش پروفایل شناخته میشوند .پروفایلهای انواع مختلفی دارند و شناسایی مدل مناسب برای در خصوص
از اهمیت فراوانی برخوردار است.
اولین تحقیقات در خصوص پایش پروفایلها توسط کنگ و آلباین] [1انجام شد .آنها دو رویکرد برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز
دو پیشنهاد کردند؛ در رویکرد اول آنها از نمودار کنترل دو متغیره  T2برای پایش ضرایب رگرسیونی در رابطهی پروفایلی و در رویکرد دوم

Statistical quality control
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شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران
عنوان:
از نمودار میانگین متحرک موزون نمایی )EWMA(2برایش پایش میانگین باقیمانده ها استفاده نمودند .کیم و همکاران] [2استفاده از سه
نمودار  EWMAمجزا برای پایش شیب ،عرض از مبدا و پراکندگی خطا را پیشنهاد کردند .در این روش آنها مقادیر  Xرا به گونه ای کد
کردند که میانگین مقادیر کد شده برابر با صفر گردد .نورالسناء و همکاران ] [3استفاده از نمودار ترکیبی  MCUSUM/Rرا برای پایش
پروفایلهای خطی در فاز دو پیشنهاد کردند و عملکرد روش خود را با روش کنگ و آلباین ] [1و روش کیم و همکاران ][2مقایسه کردند.
ژانگ و همکاران ] [۴با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی و یک نمودار  EWMAروشی برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز دو
ارائه دادند .نورالسناء و همکاران] [5اثر غیر نرمال بودن مشاهدات را بر روی نمودار  EWMA/Rپیشنهادی توسط کنگ و آلباین] [1را
برای پایش پروفایلهای خطی در فاز دو را بررسی کردند و نشان دادند غیر نرمال بودن مشاهدات باعث افزایش خطای نوع یک میگردد.
نورالسناء و ایزدبخش] [۶روی پایش پروفایلهای چندگانه تحقیق کرده و روشهای پایش را برای پروفایلهای تک متغیره با چندین متغیر
مستقل ارائه دادند.
در روشهای سنتی پایش پروفایل معموال فرض بر این است که مشاهدات مستقل از هم و دارای توزیع از پیش تعیینشدهای هستند که در
دنیای واقعی معموال این مفروضات نقض میشوند .فرض استقالل درون پروفایلها3و بین پروفایلها۴میتواند به دلیل قرابت زمانی و فضایی
بین مشاهدات یا ماهیت ذاتی فرآیند مورد پایش نقض شود در این حالت گفته میشود بین مشاهدات پروفایلی خودهمبستگی5وجود دارد.
در حوزهی پایش پروفایلهای خودهمبسته ،سلیمانی و همکاران] [۷تحقیقاتی را در حوزهی اثر خودهمبستگی بر روی پایش پروفایلهای
چند متغیره خطی انجام دادهاند .سلیمانی و نورالسناء] [۸روشهای پایش پروفایلهای خطی ساده را هنگامی که حضور خودهمبستگی بین
پروفایلها مورد بحث قرار میگیرد ارائه کرده و روشهای ارائه شده را ارزیابی نمودهاند.
همانگونه که قبل تر مطرح شد در پایش یک مشخصه کیفی ،تخمین پارامترهای مدل در فاز یک از اهمیت باالیی برخوردار است . .بیشتر
مطالعاتی که به ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترلی در فاز دو میپردازند ،بر این فرض استوارند که پارامترهای تحت کنترل معلوم هستند .از
این رو میتوان گفت زمانی که از تخمین پارامترها به جای مقادیر معلوم آن ها استفاده شود ،تغییرات تخمین زننده می تواند روی عملکرد
نمودار به گونه ای اثر گذارد که با حالتی که مقادیر پارامترهای معلوم در نظر گرفته شود متفاوت باشد.
مطالعات زیادی در زمینه اثر تخمین پارامتر برروی پایش مشخصههای کیفی غیرپروفایلی انجام شده است .برای مثال محمود و همکاران]،[9
فراز و همکاران] ،[10گدهارت و همکاران] [11و ژانگ و همکاران] [12به بررسی تخمین پارامتر در مشخصههای کیفی غیر پروفایلی
پرداختهاند .اولین مطالعه در حوزه اثر تخمین پارامتر بر روی پروفایلها توسط محمود] [13ارائه شد؛ او در این مطالعه عملکرد سه روش
ارائه شده توسط کنگ و آلباین ] ، [1کیم و همکاران ] [2و محمود و ماراوالکیس] [1۴برای پایش پروفایلهای خطی ساده در حالت تخمین
پارامتر را در فاز یک با یکدیگر مقایسه نمود .صالح و همکاران ] [15در مقاله خود به معرفی نمودار  EWMAبا پارامتر تخمین زده شده و
همچنین تخمین زنندههای پارامتر در دو حالت تحت کنترل و خارج از کنترل پرداختند .نورالسناء و همکاران] [1۶اثر تخمین پارامتر را بر
روی نمودارهای کنترلی  EWMA3بررسی نمودند ،آنها از معیار متوسط طول دنباله( )ARL۶برای ارزیابی در دو حالت تحت کنترل و
خارج از کنترل استفاده نمودند .کیواندریان و همکاران] [1۷عملکرد نمودار کنترل تطبیقی تعداد نقصها را در حالت تخمین پارامتر مورد
بررسی قرار داده و نشان دادند با افزایش تعداد دادهها در فاز  1عملکرد نمودار بهبود مییابد .زوتسلوت و وودال ] [1۸عملکرد شرطی
نمودارهای کنترلی شوهارت EWMA ،و  CUSUMرا در حالت تخمین پارامترها در قالب یک مطالعهی مقایسهای بررسی نمودند .آنها با
استفاده از شبیهسازی و شاخص  ARLنشان دادند تخمین پارامترها به شدت بر روی عملکرد نمودارهای ذکر شده اثرگذار است .ملکی و
همکاران][19در مقالهی خود توزیع متغیرهای پاسخ خود را پواسون در نظر گرفته و اثر تخمین پارامتر در فاز یک را بر روی پایش در فاز
دو مورد ارزیابی قرار دادند.
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Within profile independence
Between profile independence
5 Autocorrelation
6 Average run length
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شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران
عنوان:
مرور ادبیات این حوزه نشان می دهد که بررسی اثر تخمین پارامتر یکی از حوزه های مهم و پرکاربرد در کنترل فرآیند آماری میباشد و
محققان زیادی به بررسی و مطالعه در این حوزه برای پایش مشخصه های کیفی پروفایلی و غیرپروفایلی پرداختهاند؛ با این حال بر اساس
مرور ادبیات مقاله بررسی اثر تخمین پارامتر در پایش پروفایل های خطی ساده چندمتغیره خودهمبسته مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته
که در این مقاله به این مهم پرداخته خواهد شد .برای این منظور برای پروفایل های چند متغیره ساده خودهمبسته زمانی که خودهمبستگی
از نوع درون پروفایلی وجود دارد ،به مطالعهی اثر تخمین پارامتر در فاز یک بر روی عملکرد نمودار کنترل  EWMAدر فاز دو پرداخته
خواهد شد و بدین منظور از معیارهای متوسط متوسط طول دنباله ( )AARLو انحراف معیار متوسط طول دنباله ( )SDARLاستفاده
خواهد شد.

 -2کلیات پژوهش
در این قسمت در ابتدا کلیاتی در مورد پروفایلهای خطی سادهی چندمتغیره ارائه میشود و سپس توضیحاتی در مورد مدلهای
خودهمبستگی در پروفایلهای خطی چندمتغیره که در این پروهش مورد استفاده قرار گرفته است ارائه میگردد.

 -2-1پروفایل های خطی ساده چندمتغیره
مدل پروفایل خطی ساده چندمتغیره به فرم زیر قابل تعریف است:

Yk  XB  Ek , k  1, 2,...

()1

که در این رابطه  Ykیک ماتریس 𝑝 × 𝑛 از متغیرهای پاسخ برای 𝑘 امین نمونه X ،یک ماتریس  𝑛 × 2از متغیرهای مستقل B ،یک
ماتریس 𝑝 ×  2از ضرایب رگرسیون و  Ekیک ماتریس 𝑝 × 𝑛 از مقادیر از مقادیر خطاست که از توزیع نرمال چندمتغیره با میانگین صفر
و ماتریس واریانس کوواریانس ∑ می باشد.فرم ماتریسی باز شده رابطهی ( )1به صورت زیر قابل نمایش است:

11k 12k  1 pk 
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()2
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سه فرضیه در مورد این مدل صادق است:

)1
)2

E  Y   XB
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 p1  p 2

COV Yi 

که  Yiدر این رابطه  iامین سطر از  Ykاست.

Cov  yi , y j   0 i  j )3

در صورتی که مفروضات روش حداقل مربعات خطا )LSE(۷برای این رابطه برقرار باشد میتوان تخمین ضرایب رگرسیونی را بر اساس روابط
زیر انجام داد:

Least squares error
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شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران
عنوان:

ˆ
ˆ 

 ˆ01k ... ˆ0 pk   y1k  1 jk x ... y pk  1 jk x 
ˆ  ( XT X) 1 XT Y  (βˆ , βˆ )T  

B
)S xy (1
S xy (1)  .
k
k
0k
1k
 ˆ11k ... ˆ1 pk  
...
S xx
S xx 


()3

با این حال در صورتی که فرض استقالل باقیماندهها در روابط پروفایلی برقرار نباشد نمیتوان از روابط باال به صورت مستقیم استفاده نمود.

 -2-2خودهمبستگی در پروفایلها
خودهمبستگی بین مشاهدات را میتوان با رویکرهای مختلفی مدل کرد .در این بین مدل خودبرگشتی میانگین متحرک )ARMA(۸یکی
از مدلهای جامع و پرکاربرد این حوزه است .در صورتی که  X tمقدار یک مشاهده در زمان  tباشد ،مدل ) ARMA( p, qبه صورت
زیر قابل تعریف است:
q

p

j 1

i 1

X t   i X t i   j t  j .

()۴

در رابطهی ( i )۴و   jبه ترتیب ضرایب خودهمبستگی برای قسمت خودبرگشتی و میانگین متحرک مدل هستند و میزان خودهمبستگی

هر مشاهده را با مشاهدات قبلی نشان میدهد .بر اساس رابطهی ( )۴میتوان مدلهای مختلف خودهمبستگی را بر اساس مقادیر  pو q
تولید کرد.
عامل ایجاد خودهمبستگی در پروفایلها ،همبستگی بین مقادیر خطا در بازههای زمانی مختلف است .در صورتی که یک پروفایل خطی
چندمتغیره به صورت زیر تعریف شده باشد:

yik  0  xi 1   ik , i  1, 2,..., n , k  1, 2,...

()5

در صورتی که خودهمبستگی خطاها در یک پروفایل خطی ساده به صورت ) ARMA(1,1در نظر گرفته شود  ik ،به صورت رابطهی ()۶
قابل محاسبه است.

 ik   (i 1) k  aik   a(i 1) k ,

()۶

که در این رابطه  aikنویز سفید و  و  ضرایب خودهمبستگی خودبازگشتی و میانگین متحرک هستند .در نهایت برای مقادیر مختلف x
به سادگی نشان داده می شود که ساختار پروفایل های خطی ساده چندمتغیره خودهمبسته که از مدل ) ARMA(1,1پیروی می کنند
به صورت زیر می باشد:

yik  0  xi 1    y(i 1) k  (0  xi 11 )   aik   a(i 1) k .

()۷

در این رابطه  yikیک بردار  1 pاز متغیرهای پاسخ برای مشاهده  iام در نمونه  kام 0 ،و  1بردار های  1 pاز شیب
و عرض از مبدا  xi ،مشاهده  iام متغیر مستقل و  a ikبردار  1 pاز مقادیر خطای مستقل که دارای توزیع نرمال چندمتغیره
با میانگین صفر و ماتریس واریانس کوواریانس  هستند.
 -3رویکرد پیشنهادی
همانگونه که در قسمت مرور ادبیات مطرج شد ،روش های مختلفی برای پایش پروفایلها در ادبیات مساله وجود دارند .در این بین روش
پیشنهادی کنگ و آلباین] [1یکی از این روشهاست که مبنای آن پایش پروفایل ها از طریق پایش ضرایب رگرسیون با استفاده از آماره
 MEWMAمی باشد .آمارهی به کار رفته در این روش به صورت رابطهی زیر قابل تعریف است:

Autoregressive moving average
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شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران
عنوان:
zk ,   (ˆ   )T  (1  ) zk 1, ,

()۸

که در این رابطه  zk , بردار ت صادفی نرمال چندمتغیره با میانگین صفر و ماتریس کوواریانس   ،  z ,    / (2   )  ضریب
هموارسازی و   ماتریس واریانس-کوواریانس مقادیر برای مقادیر  است و آرایههای آن از روابط زیر به دست می آید:

 1 x2 
ˆ
ˆ
cov( 0ik , 0 jk )  rij i j    ,
 n sxx 
x
cov( ˆ0ik , ˆ1 jk )  rij i j
,
sxx

()9
()10

rij i j
cov( ˆ1ik , ˆ1 jk ) 
,
sxx

()11

در این روابط  rijسطر  iام و ستون  jام از ماتریس همبستگی  Rبین پروفایلها است .در نهایت آمارهای که برای پایش بردار ضرایب
استفاده می شود به صورت زیر است:

Tz2( k , )  zk , z ,1 z k , T .

()12

بر اساس رابطهی ( )12زمانی فرآیند خارج از کنترل در نظر گرفته میشود که  Tz2( k , )  uclباشد و  uclبا استفاده از شبیه سازی به
گونه ای به دست می آید که متوسط طول دنباله تحت کنترل  ARL0دلخواه حاصل گردد.
باید به این نکته توجه داشت که آمارهی معرفی شده در صورتی کاربرد دارد که مقادیر باقیماندهها در پروفایلها از هم مستقل باشند و فرض
خودهمبستگی در پروفایل ها مطرح نباشد .در صورت وجود خودهمبستگی در مشاهدات پروفایلی میتوان آن را با استفاده از یک سری از
تکنیکهای موجود در ادبیات مساله حذف و سپس از آمارهی پیشنهاد شده استفاده نمود .در این خصوص گلنبی و هوشمند( )1999در
مطالعه خود روشی را پیشنهاد نمودند تا با استفاده از آن بتوان همبستگی بین مشاهدات را از بین برد .بدین منظور آنها استفاده از رابطه زیر
برای بدست آوردن بردار تصادفی نرمال -pبعدی مستقل  Xاز بردار تصادفی نرمال وابسته  Yبا میانگین و ماتریس کوواریانس و ماتریس
همبستگی  Rرا پیشنهاد دادند:
T

y 
yp  p 
()13
X  R  1 1 ,...,
 ,
 p 
 1
که در این پژوهش از این رویکرد برای حذف خودهمبستگی بین مشاهدات استفاده میشود و در این رابطه ماتریس  Rبه صورت زیر
1
2

محاسبه میگردد:

 1
1 1  2 1 


1
1
1 1 

R
 1 1
1
1 
 2

1 
 1 1 1

()1۴

میتوان  1در رابطه ی باال را به صورت زیر به دست آورد:

1  (1  )(   ) / (1   2 ).
2

()15

بنابراین مشابه رویکرد به کار رفته توسط سلیمانی و همکاران] [۷میتوان از از رویکرد گلنبی-هوشمند برای حذف اثر خودهمبستگی
استفاده کرد و سپس از آمارهی ارائه شده در قسمت قبل برای پایش استفاده نمود.
به منظور ارزیابی اثر تخمین پارامتر در پایش پروفایل های خطی ساده چند متغیره خودهمبسته پس از از بین بردن خودهمبستگی ،ضرایب
مدل در فاز یک تخمین زده میشود و اثر تخمین روی عملکرد نمودارکنترل در فاز دو تحت شرایط مختلف ارزیابی میشود .برای این
منظور از معیارهای ارزیابی عملکرد تخمین پارامتر مثل  SDARL،AARLو  CVARLاستفاده میگردد .با توجه به اینکه در رویکرد
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عنوان:
پیشنهادی پارامترهای مدل تخمین زده میشوند شاخص متوسط طول دنباله متغیر تصادفی بوده و دارای میانگین و انحراف معیار است و
برای بررسی اثر تخمین پارامتر در پایش پروفایل های خطی ساده چند متغیره خودهمبسته گام اول بدست آوردن حد باالی کنترل است.
برای این منظور با استفاده از شبیهسازی و تحت شرایط معلوم بودن پارامترها حد باال برای بدست آوردن  ARL0دلخواه تعیین می شود.پس
از بدست آوردن حد باال ابتدا در فاز یک ضرایب مدل به ازای تعداد زیرگروه مشخص تخمین زده شده و به عنوان مقدار معلوم برای پایش
در فاز دو و محاسبه متوسط طول دنباله استفاده میشوند .سپس این روند برای تعداد دفعات باال تکرار شده و در هر مرحله مقدار متوسط
طول دنباله ثبت می شود .میزان اختالف بین میانگین مقادیر  ARLثبت شده و  ARL0دلخواه که جهت تعیین حد باالی کنترل انتخاب
شده ،اثر تخمین نشان میدهد.

 -4مثال عددی
مطالعات شبیهسازی برای پروفایلهای  y1  3  2x  1و  y2  2  x   2برای محاسبهی اثر تخمین پارامتر هنگامی که ضریب

همبستگی بین پروفایل ها برابر با  0/5و  1  1و   2  1و کوواریانس بین ضرایب مدل با استفاده از شبیه سازی در شرایط تحت
کنترل انجام شد .با در نظر گرفتن   0.2و مقادیر ] [2, 4, 6, 8برای متغیر مستقل  xبرای مقادیر مختلف  و  به گونهای به
دست آمد که متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترل برابر  200شود .نتایج به دست آماده برای حدود باالی نمودار کنترلی MEWMA
بر اساس  10000تکرار در جدول  1ارائه شده است.

  0.5,  0.5

جدول -1مقادیر  UCLبه دست آمده به ازاء مقادیر مختلف  و 
  0.9,  0.1
  0.1,  0.9
13.62

13.47

 ,
UCL

13.57

در جداول  3 ،2و ۴اثر تخمین پارامتر در حالت عدم وجود داده پرت به ترتیب برای    0.1,  0.9 ،   0.9,  0.1و
   0.5,  0.5برحسب معیارهای  SDARL،AARLو  CVARLزمانی که کواریانس بین ضرایب مدل معلوم می باشد به ازای
مقادیر مختلف زیرگروه ( )mمحاسبه شده است.
جدول -2معیارهای ارزیابی بر اساس mهای مختلف برای    0.9,  0.1زمانی که کواریانس بین ضرایب مدل معلوم است.
2000

1000

500

200

۷0

10

m

199/۶119

19۶/2991

190/2529

1۷5/92۸5

1۴3/3۸۶۸

5۷/۷15۶

AARL

۴/2۶۷

۶/5۴۸۸

10/۷12۴

20/۸11۷

3۴/۶21۴

۴0/0۷۶2

SDARL

0/021۴

0/033۴

0/05۶3

0/11۸3

0/2۴15

0/۶9۴۴

CVARL

جدول -3معیارهای ارزیابی بر اساس mهای مختلف برای    0.1,  0.9زمانی که کواریانس بین ضرایب مدل معلوم است.
2000

1000

500

200

۷0

10

m

19۸/۷9۴۷

195/39۶۶

1۸9/109۶

1۷2/۷219

139/3021

5۸/1۸9۴

AARL

۴/050۸

۶/0۶۶1

10/9۶۴۸

20/23۸

3۴/9۸3

۴1/39۴۶

SDARL

0/020۴

0/031

0/05۸

0/11۷2

0/2511

0/۷11۴

CVARL

جدول -۴معیارهای ارزیابی بر اساس mهای مختلف برای    0.5,  0.5زمانی که کواریانس بین ضرایب مدل معلوم است.
2000

1000

500

200

۷0

10

m

19۷/1502

193/5051

1۸۷/2051

1۷2/0۸2۶

13۸/۸202

5۶/333

AARL

3/91۴9

۶/2۶9

10/۴۶3۴

20/۴05۸

32/59۶2

39/139۷

SDARL

0/019۸

0/032۴

0/0559

0/11۸۶

0/23۴۸

0/۶9۴۷

CVARL

نتایج به دست آمده نشان می دهد اثرتخمین براساس معیار  AARLبه ازای مقادیر مختلف  و  تقریبا برابر بوده و با افزایش تعداد زیر
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 ) میتوان از میزان اثر تخمینm  2000( 2000 گروه های فاز یک میزان اثر به شدت کاهش یافته به گونه ای که با تعداد زیرگروه برابر با
 یا، اما در عمل در بسیاری از موارد انتخاب تعداد زیرگروه زیاد در فاز یک یا به دلیل ماهیت فرایند غیر ممکن.پارامترها چشم پوشی کرد
مستلزم زمان زیاد و یا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد برای غلبه بر این مشکل انتخاب تعداد زیرگروهها در فاز یک به گونهای
. مد نظر برای بدست آوردن حد باالی نمودار کنترل را پوشش دادARL0 انجام می شود که با این تعداد زیرگروه بتوان درصدی از

  0.9,  0.1 برای هریک از حالتهای200  نشان میدهند با انتخاب اندازه نمونه3  و2  و1 همانگونه که نتایج حاصله از جدول های
 که برای محاسبه حد باالی نمودار کنترلARL0  200 درصد از مقدار۸5  میتوان  0.5,  0.5  و  0.1,  0.9 ،

 به لحاظ اقتصادیm  2000  در نظر گرفته شده بود را پوشش داد که این تعداد زیرگروه در مقایسه با انتخاب تعداد زیرگروهMEWMA
.بسیار مقرون به صرفه تر بوده و هم چنین به مدت زمان کمتری برای نمونه گیری نیاز دارد

 نتیجه گیری-5
در این مقاله اثر تخمین پارامتر در پایش پروفایلهای خطی ساده چندمتغیره خودهمبسته مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به دست آمده از
 بر اساس نتایج به دست آمده از شبیهسازی افزایش تعداد زیرگروهها در فاز.رویکرد پیشنهادی با استفاده از یک مثال عددی ارزیابی گردید
یک باعث بهبود عملکرد نمودار کنترل در فاز دو میشود؛ به گونهای که با استفاده از تعداد زیرگروه زیاد در فاز یک میتوان از اثر تخمین
 با این حال تعیین اندازهی زیرگروهها به صورتی که همزمان با رسیدن به هدف تعیین شده از افزایش.پارامترها در فاز دو چشم پوشی کرد
.هزینههای سازمانی جلوگیری کند جز مسائلی است که میتوان در قالب تحقیقات آتی به آن پرداخت
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