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 چکیده

توان از می اتین اثردر نظرگیری اهستند. برای  مستقل متغیرچند  یک یا از متاثر کیفی یچند مشخصه رادیمق هافرآیند از بسیاری در

های اری با نام پایش پروفایلداد که در کنترل فرآیند آم قرار یشدر طول زمان مورد پا را ابطور ینا استفاده کرد وچندمتغیره روابط رگرسیونی 

از حذف  پسمقاله  یندر ا رو ینااز ؛ یستن ذهناز  ردو چندمتغیره ی پروفایلیهادر داده یوجود خودهمبستگشود. شناخته می چندمتغیره

 یلپروفا یشمتر در پاپارا یناثر تخم یبه بررس و کرده استفاده فرایند پایش برای MEWMA یاز آماره ،هااین نوع دادهدر  ستگیبخودهم

 اثر یکدر فاز  هایرگروهز افزایشبا است که  یتواقع ینا یدبه دست آمده مو یج. نتاشد خواهد پرداختهخودهمبسته  یرهچندمتغ یخط یها

زمان  و درتر صرفهبهمقرونی مناسب فرآیند پایش را ی نمونهتعیین اندازه با توان؛ با این حال میاست چشمپوشی قابل پارامتر تخمین

 تری اجرا نمود.کوتاه

 متغیره، اثر تخمین پارامتر، خودهمبستگیی چندهای خطی سادهپروفایل: کلمات کلیدی

 

 مقدمه  -1

بدست آوردن  یکفاز . هدف شودیو دو انجام م کیکه معموال در دو فاز  هاستندیفرآ شیپا یبرا یکردیرو (1SPC) یآمار ندیکنترل فرآ

تحت کنترل  ندیدر فرآ یفیمشخصه ک یو برآورد پارامترها ندیو ثبات فرآ یداریپا یابیدر طول زمان، ارز ندیفرآ یاطالعات در مورد پراکندگ

از  یکی یکنترل یاست. نمودارها یکفاز شده در  یطراح ریمدل بر اساس مقاد یو روند در پارامترها فتیش عیکشف سر دو. هدف فاز است

 استفاده کرد. ندیتحت کنترل بودن فرآ شیپا یاز آن برا توانیدانش است که م نیا یهاابزار نیترمهم

شود در نظر گرفته می «ی کیفیمشخصه»ا آنها توصیف نمود به عنوان بتوان کیفیت محصول را که می عاملمعموال یک یا چند  SPCدر  

در برخی از کاربردها یک سری از عوامل، که متغیرهای مستقل نامیده  های کیفی پایش شود.شود فرآیند بر اساس این مشخصهسعی میو 

های کیفی با در نظر گیری مقادیر متغیرهای مستقل که ضروری است مقدار مشخصه گذارندی( کیفی اثر می)هاشوند، بر روی مشخصهمی

در  های کیفی بر اساس تغییر در مقادیر متغیرهای مستقل ارائه شود. این رویکردتا توصیف درستی از تغییر در مقادیر مشخصه پایش شوند

های انواع مختلفی دارند و شناسایی مدل مناسب برای در خصوص وفایلشوند. پرعلم کنترل فرآیند آماری با نام پایش پروفایل شناخته می

  از اهمیت فراوانی برخوردار است.

فاز ساده در  یخط هاییلپروفا یشپا یبرا یکرددو روانجام شد. آنها  ]1[ینکنگ و آلباها توسط اولین تحقیقات در خصوص پایش پروفایل

 دوم رویکردو در  ی پروفایلیی در رابطهرگرسیون ضرایب پایشبرای  2T یرهنمودار کنترل دو متغ؛ در رویکرد اول آنها از کردند یشنهادپ دو

                                                 
1 Statistical quality control 
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 عنوان:       

استفاده از سه  ]2[و همکاران یم. کاستفاده نمودند ها یماندهباق یانگینم یشپا یش( براEWMA) 2نمایی موزون متحرک میانگین نمودار از

کد  یرا به گونه ا X یرها مقادروش آن ینکردند. در ا یشنهادخطا را پ یعرض از مبدا و پراکندگ یب،ش یشپا یمجزا برا EWMAنمودار 

 یشپا یرا برا MCUSUM/R یبیاستفاده از نمودار ترک ]3[کد شده برابر با صفر گردد. نورالسناء و همکاران  یرمقاد یانگینکردند که م

کردند.  یسهمقا]2[و همکاران  یمو روش ک ]1[ ینکردند و عملکرد روش خود را با روش کنگ و آلبا یشنهادپ فاز دودر  یخط هاییلپروفا

 فاز دوساده در  یخط هاییلپروفا یشپا یبرا یروش EWMAنمودار  یکو  ییبا استفاده از آزمون نسبت درستنما ]۴[ژانگ و همکاران 

را  ]1[ینتوسط کنگ و آلبا یشنهادیپ EWMA/Rنمودار  یودن مشاهدات را بر رونرمال ب یراثر غ ]5[ارائه دادند. نورالسناء و همکاران

. گرددیم یکنوع  یخطا یشنرمال بودن مشاهدات باعث افزا یرکردند و نشان دادند غ یرا بررس فاز دودر  یخط هاییلپروفا یشپا یبرا

 یرمتغ ینبا چند یرهتک متغ هاییلپروفا یرا برا یشپا یهاو روش تحقیق کردهچندگانه  هاییلپروفا یشپا یرو ]۶[یزدبخشنورالسناء و ا

 مستقل ارائه دادند. 

ای هستند که در شدهتعیینو دارای توزیع از پیش  های سنتی پایش پروفایل معموال فرض بر این است که مشاهدات مستقل از همدر روش

تواند به دلیل قرابت زمانی و فضایی می ۴هاو بین پروفایل 3هال درون پروفایلشوند. فرض استقالدنیای واقعی معموال این مفروضات نقض می

 وجود دارد. 5شود بین مشاهدات پروفایلی خودهمبستگیبین مشاهدات یا ماهیت ذاتی فرآیند مورد پایش نقض شود در این حالت گفته می

 هایپروفایل پایش روی بر خودهمبستگی اثر یتحقیقاتی را در حوزه ]۷[همکاران و یمانیسل های خودهمبسته،ی پایش پروفایلدر حوزه

 ینب یکه حضور خودهمبستگ یساده را هنگام یخط هاییلپروفا یشپا یهاروش ]۸[و نورالسناء یمانیسل .اندانجام داده خطی متغیره چند

 . اندنموده یابیارز ارائه شده را یهاارائه کرده و روش گیردیمورد بحث قرار م هایلپروفا

است. . بیشتر  برخوردار ییباال یتاز اهم یکمدل در فاز  یپارامترها ینتخم یفی،مشخصه ک یک یشهمانگونه که قبل تر مطرح شد در پا

. از تحت کنترل معلوم هستند یپردازند، بر این فرض استوارند که پارامترهامی فاز دوکنترلی در  یمطالعاتی که به ارزیابی عملکرد نمودارها

عملکرد  یلوم آن ها استفاده شود، تغییرات تخمین زننده می تواند رومقادیر مع یتوان گفت زمانی که از تخمین پارامترها به جااین رو می

 معلوم در نظر گرفته شود متفاوت باشد.  یاثر گذارد که با حالتی که مقادیر پارامترها ینمودار به گونه ا

 ،]9[محمود و همکاراناست. برای مثال  شده انجام غیرپروفایلی کیفی هایمشخصه پایش برروی پارامتر تخمین اثر زمینه در یادیمطالعات ز

های کیفی غیر پروفایلی به بررسی تخمین پارامتر در مشخصه ]12[و ژانگ و همکاران ]11[گدهارت و همکاران ،]10[فراز و همکاران

مطالعه عملکرد سه روش  یناو در ا ؛ارائه شد ]13[توسط محمود هایلپروفا یپارامتر بر رو ینمطالعه در حوزه اثر تخم ین. اولاندپرداخته

 ینساده در حالت تخم یخط هاییلپروفا یشپا یبرا ]1۴[و محمود و ماراوالکیس ]2[و همکاران  یم، ک] 1[ ینارائه شده توسط کنگ و آلبا

زده شده و  ینبا پارامتر تخم EWMAنمودار  یبه معرف در مقاله خود ]15[صالح و همکاران نمود.  یسهمقا یکدیگربا  ز یکفاپارامتر را در 

پارامتر را بر  ینتخم اثر ]1۶[همکارانپارامتر در دو حالت تحت کنترل و خارج از کنترل پرداختند. نورالسناء و  یهازننده ینتخم ینهمچن

دو حالت تحت کنترل و در  یابیارز ( برای۶ARLمتوسط طول دنباله) یارمع، آنها از نمودند یبررس 3EWMA یکنترل ینمودارها یرو

 مورد پارامتر تخمین حالت در را هانقص تعداد تطبیقی کنترل نمودار عملکرد ]1۷[همکاران و انیواندری. کاستفاده نمودندخارج از کنترل 

 یعملکرد شرط ]1۸[. زوتسلوت و وودال یابدمی بهبود نمودار عملکرد 1 فاز در هاداده تعداد افزایش با دادند نشان و داده قرار بررسی

با  آنهابررسی نمودند.  یامقایسه یپارامترها در قالب یک مطالعه ینرا در حالت تخم CUSUMو  EWMAشوهارت،  یکنترل ینمودارها

 و ملکیذکر شده اثرگذار است.  یعملکرد نمودارها ینشان دادند تخمین پارامترها به شدت بر رو ARLو شاخص  یسازاستفاده از شبیه

 فاز در پایش روی بر را یک فاز در پارامتر تخمین اثر و گرفته رظن در پواسون را خود پاسخ متغیرهای توزیع خود یمقاله در]19[همکاران

 .دادند قرار ارزیابی مورد دو

                                                 
 
3 Within profile independence 
4 Between profile independence 
5 Autocorrelation 
6 Average run length 
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 عنوان:       

و  باشدد آماری میکنترل فرآینمهم و پرکاربرد در  یاز حوزه ها یکیپارامتر  یناثر تخمبررسی دهد که  ینشان م این حوزه یاتادب مرور

حال بر اساس  ینبا ا ؛اندپرداخته یرپروفایلیو غ یلیپروفا یفیک یها مشخصه یشپا یحوزه برا ینو مطالعه در ا یبه بررس یادیمحققان ز

طالعه قرار نگرفته و م یبررس مورد خودهمبسته یرهساده چندمتغ یخط یها یلپروفا یشپارامتر در پا یناثر تخم یمقاله بررس یاتمرور ادب

مانی که خودهمبستگی برای پروفایل های چند متغیره ساده خودهمبسته ز منظوربرای این  مهم پرداخته خواهد شد. ینمقاله به ا ینکه در ا

دو پرداخته فاز  در EWMAبر روی عملکرد نمودار کنترل  یکاثر تخمین پارامتر در فاز  یمطالعهبه  وجود دارد، از نوع درون پروفایلی

استفاده  (SDARL) یار متوسط طول دنباله( و انحراف معAARLهای متوسط متوسط طول دنباله )خواهد شد و بدین منظور از معیار

 خواهد شد.

 پژوهش کلیات  -2

های شود و سپس توضیحاتی در مورد مدلرائه میی چندمتغیره اهای خطی سادهدر این قسمت در ابتدا کلیاتی در مورد پروفایل

 گردد.های خطی چندمتغیره که در این پروهش مورد استفاده قرار گرفته است ارائه میخودهمبستگی در پروفایل

 یرهساده چندمتغ یخط یها یلپروفا -2-1

 به فرم زیر قابل تعریف است:مدل پروفایل خطی ساده چندمتغیره 

(1) ,    , ,...k k k  Y XB E 1 2 

𝑛 یک ماتریس kY که در این رابطه × 𝑝  از متغیرهای پاسخ برای𝑘  ،امین نمونهX  یک ماتریس𝑛 × یک  Bاز متغیرهای مستقل،  2

2ماتریس  × 𝑝  از ضرایب رگرسیون وkE  یک ماتریس𝑛 × 𝑝  از مقادیر از مقادیر خطاست که از توزیع نرمال چندمتغیره با میانگین صفر

 :قابل نمایش استبه صورت زیر ( 1ی )رابطه فرم ماتریسی باز شدهمی باشد. ∑و ماتریس واریانس کوواریانس 
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 سه فرضیه در مورد این مدل صادق است:

1)  E Y XB 

2) COV  
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 است.kYامین سطر از  iدر این رابطه iYکه

3) Cov ,   i jy y i j  0  

توان تخمین ضرایب رگرسیونی را بر اساس روابط رابطه برقرار باشد می( برای این LSE) ۷در صورتی که مفروضات روش حداقل مربعات خطا

 زیر انجام داد:

 

                                                 
7  Least squares error 
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(3) 
( ) ( )

ˆ ˆ  ...  ˆ ˆ  ...  
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 ه صورت مستقیم استفاده نمود. بتوان از روابط باال ها در روابط پروفایلی برقرار نباشد نمیماندهبا این حال در صورتی که فرض استقالل باقی

 هاهمبستگی در پروفایلخود -2-2

یکی  (ARMA) ۸میانگین متحرکاین بین مدل خودبرگشتی کرد. در  های مختلفی مدلتوان با رویکرخودهمبستگی بین مشاهدات را می

)ARMAمدل باشد،  tمقدار یک مشاهده در زمان tXدر صورتی کههای جامع و پرکاربرد این حوزه است. از مدل , )p q  به صورت

 زیر قابل تعریف است:

(۴) .
p q

t i t i j t j

i j

X X   

 

  
1 1

 

ی مدل هستند و میزان خودهمبستگبه ترتیب ضرایب خودهمبستگی برای قسمت خودبرگشتی و میانگین متحرک jو i( ۴ی )در رابطه

qوpبر اساس مقادیر را ستگیبهای مختلف خودهمتوان مدلمی (۴ی )بر اساس رابطه دهد.هر مشاهده را با مشاهدات قبلی نشان می

 . تولید کرد

های زمانی مختلف است. در صورتی که یک پروفایل خطی مقادیر خطا در بازهها، همبستگی بین عامل ایجاد خودهمبستگی در پروفایل

 چندمتغیره به صورت زیر تعریف شده باشد:

(5) , , ,..., , , ,...ik i iky x i n k      0 1 1 2 1 2 

)ARMAها در یک پروفایل خطی ساده به صورت در صورتی که خودهمبستگی خطا , ( ۶ی )به صورت رابطهikدر نظر گرفته شود،  11(

 قابل محاسبه است.

(۶) 
( ) ( ) ,ik i k ik i ka a     1 1 

 xدر نهایت برای مقادیر مختلف ضرایب خودهمبستگی خودبازگشتی و میانگین متحرک هستند. ونویز سفید و ika که در این رابطه

)ARMAبه سادگی نشان داده می شود که ساختار پروفایل های خطی ساده چندمتغیره خودهمبسته که از مدل  , پیروی می کنند  11(

 به صورت زیر می باشد:

(۷) 
( ) ( )( ) .ik i i k i ik i kx y x a a       

        y 0 1 1 0 1 1 1 

شیب از  p1بردار های  1و 0ام، kام در نمونه  iاز متغیرهای پاسخ برای مشاهده  p1یک بردار  ikyدر این رابطه 

a  و ام متغیر مستقل iمشاهده  ix، و عرض از مبدا ik بردارp1 از مقادیر خطای مستقل که دارای توزیع نرمال چندمتغیره

 هستند. با میانگین صفر و ماتریس واریانس کوواریانس 

 

 رویکرد پیشنهادی    -3

وش ردر این بین  وجود دارند. یات مسالهها در ادبایلپروف یشپا یبرا یمختلف یروش هاهمانگونه که در قسمت مرور ادبیات مطرج شد، 

ستفاده از آماره با ا یونرگرس یبضرا یشپا یقها از طر یلپروفا یشآن پا یهاست که مبناروش یناز ا یکی ] 1[ینکنگ و آلبا یشنهادیپ

MEWMA ی زیر قابل تعریف است:ی به کار رفته در این روش به صورت رابطهآماره باشد. یم 

                                                 
8 Autoregressive moving average 
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(۸) 
, ,

ˆ( ) ( ) ,T

k kz z         11 

kz, در این رابطه که      صفر و ماتریس کوواریانس صادفی نرمال چندمتغیره با میانگین  بردار ت , / ( )z      2،  ضریب

 زیر به دست می آید: بطرواآن از  هایآرایهو  است برای مقادیر کوواریانس مقادیر-ماتریس واریانس و  هموارسازی

(9) ˆ ˆcov( , ) ,ik jk ij i j

xx

x
r

n s
   

 
  

 

2

0 0

1
 

(10) ˆ ˆcov( , ) ,ik jk ij i j

xx

x
r

s
    0 1 

(11) ˆ ˆcov( , ) ,
ij i j

ik jk

xx

r

s

 
  1 1 

ای که برای پایش بردار ضرایب در نهایت آماره .استها بین پروفایل Rام از ماتریس همبستگی jام و ستون  iسطر  ijrدر این روابط

 به صورت زیر است:استفاده می شود 

(12) 
( , ) ,, , .

z k k

T

k zT z z
  

 2 1 

شود که زمانی فرآیند خارج از کنترل در نظر گرفته می (12)ی بر اساس رابطه
( , )z k

uclT

2 باشد وucl  با استفاده از شبیه سازی به

 دلخواه حاصل گردد.ARL0د که متوسط طول دنباله تحت کنترلگونه ای به دست می آی

فرض ها از هم مستقل باشند و ها در پروفایلی معرفی شده در صورتی کاربرد دارد که مقادیر باقیماندهنکته توجه داشت که آماره باید به این

توان آن را با استفاده از یک سری از در صورت وجود خودهمبستگی در مشاهدات پروفایلی می ها مطرح نباشد. یلدر پروفا یخودهمبستگ

( در 1999و هوشمند) یگلنبی پیشنهاد شده استفاده نمود. در این خصوص های موجود در ادبیات مساله حذف و سپس از آمارهتکنیک

 یراستفاده از رابطه ز هاآنبدین منظور  برد. ینمشاهدات را از ب ینب ینمودند تا با استفاده از آن بتوان همبستگ یشنهادرا پ یمطالعه خود روش

 یسو ماتریانس کووار یسو ماتر یانگینبا م Yنرمال وابسته  یاز بردار تصادف Xمستقل  یبعد-pنرمال  یبردار تصادف بدست آوردن یبرا

 دادند: یشنهادرا پ R یهمبستگ

(13) ,..., ,

T

p p

p

yy
X



 

 
  

  

R

1
1 12

1

 

به صورت زیر  Rرابطه ماتریسشود و در این دات استفاده میهایکرد برای حذف خودهمبستگی بین مشکه در این پژوهش از این رو

 گردد:محاسبه می

(1۴) R

   

  

  

   

 
 
 
 
 
  

2
1 1 1

1 1 1

1 1 1
2

1 1 1

1

1

1

1

 

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

(15) ( )( ) / ( ).         21 1 1 2 

هوشمند برای حذف اثر خودهمبستگی -گلنبیاز رویکرد  توان ازمی ]۷[سلیمانی و همکارانبنابراین مشابه رویکرد به کار رفته توسط 

 ی ارائه شده در قسمت قبل برای پایش استفاده نمود.استفاده کرد و سپس از آماره

خودهمبستگی، ضرایب  در پایش پروفایل های خطی ساده چند متغیره خودهمبسته پس از از بین بردنبه منظور ارزیابی اثر تخمین پارامتر 

شود. برای این ارزیابی می دو تحت شرایط مختلفنمودارکنترل در فاز  اثر تخمین روی عملکرد شود وتخمین زده می یکمدل در فاز 

رویکرد  در با توجه به اینکه .گردداستفاده می CVARL و AARL،SDARL مثل عملکرد تخمین پارامترمنظور از معیارهای ارزیابی 
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است و متغیر تصادفی بوده و دارای میانگین و انحراف معیار  متوسط طول دنبالهشوند شاخص پارامترهای مدل تخمین زده میپیشنهادی 

 برای بررسی اثر تخمین پارامتر در پایش پروفایل های خطی ساده چند متغیره خودهمبسته گام اول بدست آوردن حد باالی کنترل است.

دلخواه تعیین می شود.پس  ARL0سازی و تحت شرایط معلوم بودن پارامترها حد باال برای بدست آوردنور با استفاده از شبیهبرای این منظ

تعداد زیرگروه مشخص تخمین زده شده و به عنوان مقدار معلوم برای پایش  یضرایب مدل به ازا یکاز بدست آوردن حد باال ابتدا در فاز 

متوسط شوند. سپس این روند برای تعداد دفعات باال تکرار شده و در هر مرحله مقدار متوسط طول دنباله استفاده میو محاسبه  دور فاز د

کنترل انتخاب  تعیین حد باالیدلخواه که جهت ARL0ثبت شده وARLمیزان اختالف بین میانگین مقادیر ثبت می شود. طول دنباله

 دهد.، اثر تخمین نشان میشده

 مثال عددی  -4

yهای سازی برای پروفایلمطالعات شبیه x   1 13 y و 2 x   2 ی اثر تخمین پارامتر هنگامی که ضریب برای محاسبه 22

و  5/0تگی بین پروفایل ها برابر با همبس 1 و  1 2 ی در شرایط تحت استفاده از شبیه ساز و کوواریانس بین ضرایب مدل با 1

.کنترل انجام شد. با در نظر گرفتن  0 ] و مقادیر 2 , , , ]2 4 6 به  ایبه گونه و برای مقادیر مختلف  xمتغیر مستقل  برای 8

 MEWMAشود. نتایج به دست آماده برای حدود باالی نمودار کنترلی  200دست آمد که متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترل برابر 

 ارائه شده است. 1تکرار در جدول  10000 بر اساس

 و به دست آمده به ازاء مقادیر مختلف  UCLمقادیر -1جدول 

. , .  0 5 0 5 . , .  0 1 0 9 . , .  0 9 0 1 ,  

13.47 13.62 13.57 UCL 

 

.اثر تخمین پارامتر در حالت عدم وجود داده پرت به ترتیب برای  ۴و 3، 2 در جداول , .  0 9 0 1  ،. , .  0 1 0 و  9

. , .  0 5 0 زمانی که کواریانس بین ضرایب مدل معلوم می باشد به ازای  CVARL و AARL،SDARLبرحسب معیارهای  5

 ( محاسبه شده است.mروه )مقادیر مختلف زیرگ

.برای  های مختلفmمعیارهای ارزیابی بر اساس  -2جدول , .  0 9 0  .زمانی که کواریانس بین ضرایب مدل معلوم است 1
m 10 ۷0 200 500 1000 2000 

AARL ۷15۶/5۷ 3۸۶۸/1۴3 92۸5/1۷5 2529/190 2991/19۶ ۶119/199 

SDARL 0۷۶2/۴0 ۶21۴/3۴ ۸11۷/20 ۷12۴/10 5۴۸۸/۶ 2۶۷/۴ 

CVARL ۶9۴۴/0 2۴15/0 11۸3/0 05۶3/0 033۴/0 021۴/0 

.برای های مختلفmمعیارهای ارزیابی بر اساس  -3جدول , .  0 1 0  .زمانی که کواریانس بین ضرایب مدل معلوم است 9

m  10 ۷0 200 500 1000 2000 

AARL 1۸9۴/5۸ 3021/139 ۷219/1۷2 109۶/1۸9 39۶۶/195 ۷9۴۷/19۸ 

SDARL 39۴۶/۴1 9۸3/3۴ 23۸/20 9۶۴۸/10 0۶۶1/۶ 050۸/۴ 

CVARL ۷11۴/0   2511/0  
 

11۷2/0  
 

05۸/0  
 

031/0  
 

020۴/0  
 

.برای  های مختلفmمعیارهای ارزیابی بر اساس  -۴جدول , .  0 5 0  .زمانی که کواریانس بین ضرایب مدل معلوم است 5

m 10 ۷0 200 500 1000 2000 

AARL 333/5۶   ۸202/13۸  
 

0۸2۶/1۷2  
 

2051/1۸۷  
 

5051/193  
 

1502/19۷  
 

SDARL 139۷/39  
 

59۶2/32  
 

۴05۸/20  
 

۴۶3۴/10  
 

2۶9/۶   91۴9/3  
 

CVARL ۶9۴۷/0   23۴۸/0  
 

11۸۶/0  
 

0559/0  
 

032۴/0  
 

019۸/0  
 

تقریبا برابر بوده و با افزایش تعداد زیر  وبه ازای مقادیر مختلف  AARLنشان می دهد اثرتخمین براساس معیار به دست آمدهنتایج 
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m) 2000های فاز یک میزان اثر به شدت کاهش یافته به گونه ای که با تعداد زیرگروه برابر با گروه  تخمین  توان از میزان اثر( می 2000

یا به دلیل ماهیت فرایند غیر ممکن، یا  یک زیرگروه زیاد در فازاما در عمل در بسیاری از موارد انتخاب تعداد  چشم پوشی کرد. هاپارامتر

ای به گونه یکفاز  ها دربرای غلبه بر این مشکل انتخاب تعداد زیرگروه باشد مستلزم زمان زیاد و یا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی

 مد نظر برای بدست آوردن حد باالی نمودار کنترل را پوشش داد. ARL0می شود که با این تعداد زیرگروه بتوان درصدی از  انجام

.هایبرای هریک از حالت 200د با انتخاب اندازه نمونه ندهنشان می 3و  2و  1همانگونه که نتایج حاصله از جدول های  , .  0 9 0 1
،. , .  0 1 0 .و  9 , .  0 5 0 ARLدرصد از مقدار ۸5توان می 5 0 که برای محاسبه حد باالی نمودار کنترل 200

MEWMA  در نظر گرفته شده بود را پوشش داد که این تعداد زیرگروه در مقایسه با انتخاب تعداد زیرگروهm  به لحاظ اقتصادی  2000

 .دارد بسیار مقرون به صرفه تر بوده و هم چنین به مدت زمان کمتری برای نمونه گیری نیاز

 نتیجه گیری  -5

به دست آمده از  نتایج ومورد ارزیابی قرار گرفت خودهمبسته  یرهساده چندمتغ یخط یهایلپروفا یشپارامتر در پا ینمقاله اثر تخم ینا در

 فاز ها درزیرگروه تعداد افزایش یسازیهشب ازبه دست آمده  یج. بر اساس نتاارزیابی گردید عددی مثال یکرویکرد پیشنهادی با استفاده از 

تخمین  اثر از توانمی یک فاز در زیاد زیرگروه تعداد از استفاده با که ایگونه به ؛شودمی دو فاز در کنترل نمودار عملکرد بهبود باعث یک

ها به صورتی که همزمان با رسیدن به هدف تعیین شده از افزایش ی زیرگروه. با این حال تعیین اندازهکرد پوشی چشم پارامترها در فاز دو

 توان در قالب تحقیقات آتی به آن پرداخت.های سازمانی جلوگیری کند جز مسائلی است که میهزینه
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