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در بعضي از مسائل كنترل فرايند آماري، عملكرد فرايند يا كيفيت محصول بوسيله رابطه بين يک متغير پاسخ و يک يا چند  چکیده

نامند. پروفايلهاي خطي ساده يكي از انواع مختلف پروفايلها بوده كه شود كه محققان اين رابطه را پروفايل ميمتغير مستقل توصيف مي
رار گرفته و كاربرد زيادي در كاليبراسيون دارند. يكي از متداول ترين روش ها براي پايش پروفايلهاي خطي توسط محققان مورد بررسي ق

تأكيد روي كشف سريع تغييرات بوده و عملكرد نمودار كنترل معموالً به  2مي باشد. در فاز  EWMA-3، نمودار كنترل 2ساده در فاز 
شود. روشهاي مختلفي براي محاسبه متوسط طول دنباله همچون شبيه سازي، معادالت ( ارزيابي ميARLوسيله متوسط طول دنباله )

متوسط طول دنباله نمودار محققان در تحقيقات قبلي خود رد. انتگرالي و استفاده از زنجيره ماركوف در ادبيات نمودارهاي كنترل وجود دا
EWMA-3  مقايسه روشرا با استفاده از شبيه سازي محاسبه كرده و از آن براي EWMA-3 خود استفاده نمودند. پيشنهادي  با روشهاي

در اين مقاله متوسط طول دنباله اين نمودار كنترل براي پايش پروفايلهاي خطي ساده با استفاده از زنجيره ماركوف مدل مي شود. به 
هاي مختلف در عرض از مبدا، ي تحت شيفتسازمنظور اعتبار سنجي مدل پيشنهادي، نتايج حاصل از اين روش با نتايج حاصل از شبيه

شيب و انحراف معيار و همچنين شيفتهاي همزمان مقايسه شده است كه نشان دهنده صحت مدل پيشنهادي مبتني بر زنجيره ماركوف 
 است.   

 .پروفايل خطي ساده ،EWMA-3ف، نمودار كنترل وزنجيره مارك ، (ARL)متوسط طول دنباله کلمات کلیدی:

 

 

 
 مقدمه  -1

شود كه ، فرض مي ثر كاربردهاي كنترل فرايند آماريدر اك
يک محصول مي تواند به وسيله  عملكرد يک فرايند يا كيفيت

وسيله نمودارهاي ه توزيع يک مشخصه كيفي توصيف شود و ب
كنترلي تک متغيره كنترل گردد و يا در حالت كلي به وسيله 

اي توزيع چندين مشخصه كيفي توصيف و به وسيله نموداره
. در بسياري از شرايط كيفيت كنترل چند متغيره كنترل شود

وسيله رابطه اي بين متغير پاسخ و يک ه يک فرايند يا محصول ب
ن اين رابطه يا چندين متغير مستقل توصيف مي شود كه  محققا

يكي از متداول ترين روش ها براي پايش . را پروفايل مي نامند
 EWMA-3، نمودار كنترل 2پروفايلهاي خطي ساده در فاز 

1پيشنهادي كيم و همكاران 
در بعضي از كاربردها مي باشد.  ]1[

گرسيون همچون كاليبراسيون اين رابطه با استفاده از يک مدل ر
هاي ديگر  حالي كه در موقعيتخطي ساده توصيف مي شود در

گرم حل شده از رابطه مقدار. پيچيده تري نياز استهاي  مدل
)  دماهاي مختلفن كننده مصنوعي در يک ليتر آب درشيري

رابطه بين چگالي و عمق تخته نئوپان )  ،( ]2[، 1كنگ و آلباين
( و رابطه بين گشتاور و دور موتور خودرو  ]3[، 2رايت و واكر

شمار  هايي از كاربردهاي بي مثال (]4[)اميري و همكاران،
3ي. مونتگومردنل ها مي باشپروفاي

 ]6[ انو همكار 4و وودال  ]5[
بودن و تحقيق در حوزه پايش پروفايل ها را با توجه به جديد 

مي  شمار آن در اين حوزه در عمل قوياً توصيه كاربردهاي بي
، ها شامل پروفايل خطي ساده نمايند. انواع مختلف پروفايل

، ايهاي چند جمله  ، پروفايلهاي خطي چندگانه پروفايل

                                                           
1  Kang and Albin 
2  Walker and Wright 
3  Montgomery 
4  Woodall 
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هاي مبتني بر الگوهاي خطي ل هاي چند متغيره، پروفاي پروفايل
توسط محققان مورد  هاي غير خطي تعميم يافته و پروفايل

هايي براي پايش آنها در هر دو فاز  بررسي قرار گرفته و روش
 . كنگ و آلباينه شده استيک و دو ارائ

و  5كيم ،]2[
 و ]7[رانامحمود و همك ،]6 [و وودال 6، محمود]1[نهمكارا

فايلهاي خطي هايي براي پايش پرو وشر ]8[سقايي و همكاران 
ها براي پايش  ترين روش معروف يكي از .ساده ارائه كرده اند

 EWMA-3نمودار كنترل  2پروفايل خطي ساده در فاز 
تأكيد روي  2مي باشد در فاز  ]1 [همكارانپيشنهادي كيم و 

معموالً  ها مي باشد و اين موضوع كشف سريع روندها و شيفت
.كيم مي شود اندازه گيري (ARL)طول دنبالهبه وسيله متوسط 

را تحت  EWMA-3نمودار كنترل  (ARL)مقادير ]1[و همكاران
با  شيفت هاي مختلف در عرض از مبداء، شيب و انحراف معيار

اين مقاله مقادير متوسط  در .روش شبيه سازي محاسبه كردند
ف محاسبه مي وتفاده از زنجيره ماركبا اس (ARL) طول دنباله

دست آمده ه قادير بم زنجيره ماركوف و جهت اعتبار سنجي شود
 . شبيه سازي مقايسه مي شود از مقاديرحاصلبا 

در خصوص ، 2در بخش  مقاله بدين صورت است كهساختار 
 ،3در بخش توضيح داده مي شود.  EWMA-3نمودار كنترل 

          طول دنبالهف براي محاسبه متوسط ورويكرد زنجيره مارك
((ARL  مدل ماركوف اعتبار، 4. در بخش خواهد شدارائه

اي محاسبه متوسط طول دنباله نمودار كنترل پيشنهادي بر
EWMA-3  .نتيجه گيري ارائه مي ، 5در بخش بررسي مي شود

 شود. 

 EWMA-3نمودار کنترل   -2

امين نمونه تصادفي كه در طول زمان جمع  jفرض كنيد براي 
را داشته  i ( ، ijy ،ix) …,1,2= آوري شده است مشاهده 

اصلي  باشيم. هنگامي كه فرايند تحت كنترل آماري است مدل
 :مي باشد (1به صورت رابطه )

0 1    ij i ijy A Ax    ,       i = 1,2,…,n    j=1,2,… )1(    

                                                           
5 Kim 
6 Mahmoud 

ع ها متغيرهاي تصادفي مستقل و هم توزي 𝜀𝑖𝑗 كه در اين رابطه،
باشند. مقادير متغير مي σ02 نرمال با ميانگين صفر و واريانس

 .مقاديري ثابت هستند  xتصادفي

را به گونه اي كد كردند كه  x، مقادير ]1[ نكيم و همكارا 
، باعث مي شود . اين كارميانگين مقادير كد شده برابر صفر شود

برآورد كننده هاي حداقل مربعات شيب و عرض از مبدأ براي 
آنها  x كردن مقاديرهر نمونه از يكديگر مستقل شوند. بعد از كد 

 (2را به صورت رابطه ) (1جايگزين مدل اصلي در رابطه ) مدل
 . معرفي كردند

*
0 1i ij jiy B Bx    i = 1,2,..,n ,                 )2(  

و   A1B=1و  �̅�1 + A0 = A 0Bكه در اين رابطه 
* ( ) i ix x x براي باشندمي . j  امين نمونه، برآورد كننده
0به صورت  0Bحداقل مربعات  jb y  نمونهj   ام مي باشد در

ه صورتب 1Bحداقل مربعات   كه برآورد كننده حالي

1  /j xy xxb s s 0باشد. ميj b   1وj b   داراي توزيع نرمال به

2σو واريانس  1Bو  B 0ترتيب با ميانگين  /n  2 و
xxσ /s   مي

 برابر صفر مي با 1jbو   0jb آنها  باشد همچنين كوواريانس بين
 .شد

ها از نمودارهاي كنترل مجزا بدون مشكلي كه در صورت  آن
ها حاصل خواهد شد استفاده  همبسته بودن برآورد كننده

براي كشف شيفت در  2ها در فاز  . روش پيشنهادي آنكردند
تک   EWMAنمودار كنترل، استفاده از سه پارامترهاي مدل

پراكندگي  و ، شيبعرض از مبدأاي پايش بر متغيره مجزا
  خطاهامي باشد.

ها از  ، آن0Bبراي پايش عرض از مبدأ  EWMAدر نمودار 
استفاده نمودند تا آماره  0jbبرآوردكننده عرض از مبدأ 

EWMA محاسبه كنند.  را 

     0 1 1 1,2,...     I j IEWMA j b EWMA j j    (3) 
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 0  سازي و ثابت هموار      ،(3) رابطهكه در  1  مي
 باشد. 

براي پايش عرض از  EWMAايين نمودار حدود كنترل باال و پ
 .مي باشد(  4صورت رابطه )مبداء به 

(4)                               0 2
   I IUCL B L

n
 

 0 
2
  I ILCL B L

n
 

0IL ،(4در رابطه )  شود تا گونه اي انتخاب ميبهARL 
 دست آيد. ه تحت كنترل مشخصي ب

براي پايش شيب  EWMAدر نمودار  1B ،1jbبرآوردهاي شيب 
استفاده شده به صورت رابطه  EWMA. آماره استفاده مي شوند

 .مي باشد( 5)

     1 1 1s j sEWMA j b EWMA j             )5( 

 0  ثابت هموارسازي و      ،(5) رابطه كه در 1  مي
 باشد. 

به براي پايش شيب  EWMAحدود كنترل باال و پايين نمودار 
 باشند. مي( 6صورت رابطه )

(6)                              1 2
  s s

xx

UCL B L
S

 

  1 
2
  s s

xx

LCL B L
S

  

sLكه  0 به گونه اي انتخاب مي شود تاARL  تحت كنترل
  .مشخصي به دست آيد

بر اساس رويكرد كرودر  EWMAاز نمودار  ]1[كيم و همكاران
پايش پراكندگي خطاها استفاده نمودند. براي  ]9[ 7هميلتونو 

با استفاده  σ2) برآورد كننده   jMSEدر اين روش آنها از مقدار 
ام ( براي محاسبه   jاز باقيمانده هاي خط برازش شده در نمونه 

 استفاده كردند. EWMAآماره 

   
    2

0

max{ lnln

1 1 ,ln( )}


 

 
 

E j

E

EWMA j MSE

EWMA j
          1,2, , j   

(7 )  

 0   و ثابت هموارسازي    (،7رابطه )كه در  1  .است  

2كه مقدار، فرض شده ها در روش پيشنهادي توسط آن
0 

. بنابراين ( برابر يک است2مقدار تحت كنترل) 𝐸𝑊𝑀𝐴𝐸(0) = ( 8كنترل باال به صورت رابطه ) و حد 0
  شود :محاسبه مي

(8)                [ln( )]/(2 )  E E jUCL L Var MSE        

)ln]كه  ]jVar MSE ( 9( با استفاده از رابطه )8در رابطه )
  شود:محاسبه مي

     2 3 5

  ( )]

2 2 4 16
2 2 3 2 15 2

[ 

     

jVar ln MSE

n n n n

          )9(  

0EL ،(8در رابطه )   شود تا اي انتخاب ميگونهبه ARL 
 دست آيد.ه تحت كنترل مشخصي ب

است كه مي تواند  اين ]1[همكارانمزيت عمده روش كيم و  
به خاطر  تعيين كند كه شيفت در پروفايل خطي ساده  دقيقاً

 شيفت در كدام يک از پارامترهاي خط رگرسيون بوده است .

 فوپیشنهادی: رویکرد زنجیره مارکروش  -3

شامل تقسيم فاصله بين حدود باال و پايين نمودار كنترل  روش
الزم به . مي باشد 2f به پهناي مساوي زير فاصله t=2k+1به 

                                                           
7 Crowder and Hamilton 
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 EWMA  عدد صحيح و فرد مي باشد .اگر آماره tذكر است كه 

بدين قرار گيرد   =k1,…,+k-,k-j براي f jd +و  f – jdبین 
ام در مركز اين فاصله j در حدود EWMA كه آماره معناست

با اين  .دهدرا نشان مي jنقطه مركزي فاصله  jd  قرار دارد.
روي  EWMAتعريف حالت سيستم مكان قرار گرفتن آماره 

-,j= -k تواند در زير فاصلهنمودار  را نشان مي دهد كه مي

k+1,…,k   .باشد 
به  EWMA دنبالهف، توزيع طول ودر رويكرد زنجيره مارك

وسيله بردار احتمال اوليه و ماتريس احتمال انتقال تعيين مي 
 هر يک از نمودارهاي كنترل ARLدر روش پيشنهادي شوند. 

EWMA  براي پايش عرض از مبداء ، شيب و انحراف معيار به
كل براساس نتايج  ARL و سپس صورت جداگانه محاسبه

ARL  شد.هر يک از نمودارها محاسبه خواهد  

 EWMAبراي نمودار كنترل  احتمال هاي انتقال تحت كنترل
 ه ب ]10[ 8سيكولوكاس و سابر اساس رويكرد  عرض از مبداء
 :دست مي آيد به  ( 10صورت رابطه )

  
       

       
1

0 0

1
0 0

  . 1

. 1

   

   





     

   
ij b i j

b i j

h d f d B

d f d B
)10(  

ضريب هموارسازي 𝜃 ، استانداردتابع توزيع تجمعي نرمال كه
نصف فاصله هاي تقسيم  fام ،  jنقطه مركزي فاصله  jd نمايي،
 ijh(، 2عرض از مبداء مدل تغيير فرم يافته در رابطه ) 0Bشده ، 

ام i عرض از مبداء از وسط فاصله  EWMAاحتمال انتقال آماره 
،  fالزم به ذكر است كه براي محاسبه  .ام است jبه وسط فاصله 

براي پايش عرض از  EWMAفاصله بين حدود كنترل نمودار 
قسمت تقسيم نموده و  t( را به  (4مبداء ) بر اساس رابطه )

 كنيم. تقسيم مي 2نتيجه حاصل را بر 

قرار گيرند  Hچنانچه مقادير احتمال انتقال در داخل ماتريس 
tماتريس احتمال انتقال tدر اين صورت  شودحاصل مي

براي پايش عرض از  EWMAكنترل متوسط طول دنباله تحت
  :شود( استفاده مي11مبداء از رابطه )

1
0I ( ) p I H sARL   )11( 

                                                           
8  Lucas and Saccussi 

tيک بردار ستوني s كه در رابطه فوق، 1   شامل اعداد يک
1يک بردار سطري pاست و  t  شامل اعداد صفر مي باشد كه
يک ماتريس   Iو q=t/2+0.5آن برابر با يک است و  qدرايه 
t هماني t  . 0استIARL  متوسط طول دنباله تحت كنترل

براي پايش عرض از مبداء را نشان مي   EWMAنمودار كنترل 
 دهد. 

متوسط طول دنباله خارج از كنترل نمودار  1IARLبراي محاسبه 
EWMA         براي پايش عرض از مبداء كافي است كه مقدار

0 0B ( به جاي 10را در رابطه )0B  جايگزين كنيم. 

)متوسط طول دنبله خارج از   1sARL براي محاسبه معيارهاي
متوسط  ) 0sARLو شيب( براي پايش  EWMAكنترل نمودار 

براي پايش شيب ( به  EWMAطول دنباله تحت كنترل نمودار
در حالت تحت كنترل و  ARLطريق مشابه محاسبه معيارهاي 

براي پايش عرض از مبداء عمل  EWMAخارج ازكنترل نمودار 
كنيم با اين تفاوت كه براي محاسبه احتمال انتقال از رابطه مي

 شود.( استفاده مي12)

       
       

1
1 1

1
1 1

. 1

. 1

   

   





     

   
ij b i j

b i j

q d f d B

d f d B
  )12( 

متوسط طول دنباله خارج از كنترل نمودار  1sARLبراي محاسبه 
EWMA  براي پايش شيب كافي است كه مقدار  1 0    B  در

 𝜎𝑏1در رابطه فوق،  .كنيم جايگزين  1B به جايرا ( 12رابطه )
مي باشد بقيه پارامترها مشابه  1Bانحراف معيار برآورد پارامتر 

 ( مي باشند. 10تعريف مربوط به رابطه )

تحت كنترل و خارج از كنترل نمودار  ARLبراي محاسبه 
EWMA كنيم:براي پايش پراكندگي به صورت زير عمل مي 

عدد  t قسمت مساوي كه tابتدا فاصله بين حدود كنترل را به 
مانند روش ارائه  فرد و صحيح است تقسيم مي كنيم . مجدداً 

شده براي عرض از مبداء و شيب مكان قرار گرفتن آماره 
EWMA  براي پايش پراكندگي در مركز فاصلهj  ام به عنوان

حالت سيستم در نظر گرفته مي شود. عناصر ماتريس انتقال بر 
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9اساس روش دوگان و هربرت
( 13صورت رابطه ) به ]11[

 شود:محاسبه مي

(13)           ( 1)i j ij i jr p p       t,…,= 1,2i,j                 

                                                                                                 𝑝𝑖𝑗 ( 13در رابطه)، ( 14به صورت رابطه) شود. محاسبه مي 

       E E

2
2 2

1
2 exp 1 1

2χ { }

                  j ni

UCL LCL
n j i θ

W
p

θ

                                                               
 (14)                         j = 1,…,t                  i =2,3,…,t  

2{.}(، 14در رابطه )
2 n  2تابع توزيع تجمعي مربع كاي با-n 

1به صورت  W .دهدرا نشان مي درجه آزادي 0/   محاسبه مي
ر با يک خواهد بود. توجه شود شود كه در حالت تحت كنترل براب

تخمين  1B و 0Bاز آنجا كه در رگرسيون خطي ساده دو پارامتر 
مي ( n-2 ) درجه آزادي توزيع مربع كاي برابر باشوند زده مي

( و 15روابط )به ترتيب با استفاده از  𝑝𝑖0و   𝑝1𝑗باشد. همچنين 
 شوند. ( محاسبه مي16)

     
2

1

E E

22

2 exp 1

χ { }

            j n

UCL LCL
θ

p

n j

W
 

 j = 1,2,…,t                                                       )15(
0 0ip       i=1,2,…,t                                             

(16)      

براي پايش  EWMAبراي نمودار كنترل  0ARL نهايتدر 
 محاسبه مي شود. (17پراكندگي به صورت رابطه )

1
0 ( ) p I H sEARL      

(17)  

مشابه عرض از مبداء تعريف مي (، پارامترها 17در رابطه )كه 
را  (σ1/σ0)كافي است مقدار  1EARLشود. براي محاسبه

 نماييم .  Wجايگزين 

كنترل  هايتک تک نمودار  1ARLو   0ARLتا اين مرحله 
EWMA روابط الزم براي  ،در ادامه است. محاسبه شده

                                                           
9  Dogan and Herbert 

كل از رابطه  0ARLشود. كل ارائه مي  1ARLو  0ARLمحاسبه 
 شود:( محاسبه مي18)

0
0 0 0

1 1 1
1/[1 1 1 1 ]

ARL ARL ARLI S E

ARL
                 

 )18( 

( محاسبه شده 19بناي رابطه )( بر م18واضح است كه رابطه )
 است

 (19)        1 1 1 )(1       overall I s E 

چنانچه مقادير پارامتر عرض از مبداء تغيير كند احتمال تحت 
به شرط آنكه  نمودار كنترلتوسط هر سه  شدنكنترل اعالم 

( 20) عرض از مبداء خارج از كنترل است با استفاده از رابطه
 :شودمحاسبه مي

   int I s E1 α 1 α   overall undershift in ercept  
)20(

 
 

 نتيجه خواهيم داشت:در 

1
int

1 0 0

1 1 1
  ( )(1 )(1 )

  I
overall undershift in ercept

I S E

ARLβ
ARL ARL ARL

 )21( 

1overallو از رابطه  overall1/(1 ) ARL متوسط طول دنباله ،
تحت شيفت در عرض از  EWMA-3خارج ازكنترل نمودار 

بدان معني  overallمحاسبه مي شود. الزم به ذكر است كهمبدا 
از لحاظ عرض از مبداء خارج از است كه با وجود اينكه فرايند 

كنترل است هر سه نمودار كنترل فرايند را تحت كنترل نشان 
ند. از آنجايي كه عرض از مبداء واقعاً خارج از كنترل است ده

است ليكن از   𝛽احتمال تحت كنترل اعالم نمودن آن برابر با 
باشند تحت آنجا كه شيب و انحراف معيار تحت كنترل مي

 م كردن نمودارهاي مرتبط به ترتيب برابر باكنترل اعال
(1 ) s 1) و ) Eباشد. مي 

-EWMAنمودار كل  IIبا استدالل مشابه احتماي خطاي نوع 

( 52) تا( 22)با روابط   تحت شيفت در شيب و انحراف معيار 3
  :شودمحاسبه مي( 62با رابطه ) كل 1ARL و در نهايت



 

6 
 

   1 1     overall undershift inslope S I E  
)22( 

1

1 0 0

1 1 1
1 (1 )       

  
S

overall undershift inslope
S I E

ARL
ARL ARL ARL

 )23(

  overallundershiftinstandarddeviation 1 1     E I S        )24( 

  1
overallundershiftinstandarddeviation

1 0 0

1 1 1
1 (1 )       

  
E

E S I

ARL
ARL ARL ARL

 )25(  

1overall overall1/(1 ) ARL  )26( 

محاسبه متوسط طول دنباله خارج از كنترل تحت شيفت براي 
در پارامترها نيز از استدالل مشابه همزمان )دو تايي و سه تايي( 

كنيم كه به عنوان مثال استفاده نموده و آنها را محاسبه مي
با استفاده از   1ARLشيفت همزمان در هر سه پارامتر  تحت

  شود.محاسبه مي (27رابطه )

1 1 1

1 1 1

1 1 1
    1/ 1 [ ]. .[ ]

              
I s E

overall
I s E

ARL ARL ARL
ARL ARL ARL

   )27(

                                                            
با  و اگر دو پارامتر يا تنها يک پارامتر تحت شيفت قرار گيرد

 توجه به اينكه كدام يک از پارامترها تحت شيفت قرار گيرد
 .كندميتغيير  محاسبات

 

 اعتبار سنجی -4

در اين بخش براي اعتبار سنجي مدل زنجيره ماركوف براي 
محاسبه متوسط طول دنباله تحت كنترل و خارج از كنترل 

از  ]1[پيشنهادي كيم و همكاران   EWMA-3نمودار كنترل 
يک مثال عددي استفاده نموده و نتايج بدست آمده به ازاي 
شيفت هاي مختلف در عرض از مبداء ، شيب و انحراف معيار با 
نتايج بدست آمده با روش شبيه سازي مقايسه شده است . مثال 
عددي استفاده شده در اين مقاله همان مثال مقاله كيم و 

 𝜀𝑖𝑗+ ix 3+2=  ijy  ،= i  است كه به صورت  ]1[همكاران 

1,2,…,n  است كه در رابطه فوق𝜀𝑖𝑗  متغير تصادفي نرمال با
برابر با   ixميانگين صفر و واريانس يک است مقادير ثابت

∗𝑥𝑖هستند كه با استفاده از رابطه  8،6،4،2 = (𝑥𝑖 − �̅�)  
 پروفايل خطي ساده زير بدست مي آيد . 

   13  2ij i ijy x                                     i = 1,2,…,n 

در نمودارهاي  EL و   IL    ،SLپارامترهاي   ]1[كيم و همكاران 
براي پايش عرض از مبداء ، شيب و انحراف  EWMAكنترل 

 0109/3، 0156/3معيار را با استفاده ز شبيه سازي برابر با 
 200قرار دادند تا متوسط طول دنباله تحت كنترل  3723/1،

الزم به ذكر است كه ضريب پارامتر  .را به دست آورند
در  2/0برابر با  EWMAهموارسازي در هر سه نمودار كنترل 

فته شده است. در روش زنجيره ماركوف فاصله بين نظر گر
قسمت مساوي تقسيم  t 103=حدود كنترل باال و پايين به

يكسان با روش شبيه سازي  ELو  IL  ،SLشده است همچنين از 
نيز استفاده شده است . مقادير متوسط طول دنباله تحت كنترل 

و همچنين مقادير متوسط طول  EWMAهر يک از نمودارهاي 
باله تحت كنترل كل با استفاده از دو روش شبيه سازي و دن

گزارش شده است. با مقايسه  1زنجيره ماركوف در جدول 
جدول يک مالحظه مي شود كه مقادير به دست آمده از هر دو 
روش تقريباً به هم نزديک است همانگونه كه اشاره شد فاصله 

ه قسمت مساوي تقسيم شده است ك 103بين حدود كنترل به 
افزايش يابد دقت زنجيره ماركوف در محاسبه  t چنانچه مقدار

افزايش يافته و اين مقادير به مقادير شبيه سازي  ARLمقادير 
مالحظه  4و  3و 2نزديک تر مي شوند. همانگونه كه در جدول 

مي شود متوسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي شيفت 
راف معيار در دو هاي مختلف در عرض از مبداء ، شيب و انح

روش شبيه سازي و زنجيره ماركوف نزديک به يكديگر است كه 
اين نشان دهنده اعتبار و روش پيشنهادي مبتني بر زنجيره 

حالتي را بررسي كردند كه  ]1[كيم و همكاران ماركوف است.  
نتايج  5رخ مي دهد. در جدول  1Bدر آن شيفت در پارامتر  

) شيب   1Bشبيه سازي به ازاي شيفت هاي مختلف در پارامتر 
پروفايل تغيير فرم يافته ( نشان داده شده است. همانگونه كه در 
اين جدول مشاهده مي شود نتايج هر دو روش به يكديگر 
نزديک مي باشد. نوع ديگري از شيفت كه توسط كيم و 

ررسي قرار گرفته است شيفت همزمان در مورد ب ]1[همكاران 
پارامترهاي عرض از مبداء و شيب مدل تغيير يافته مي باشد كه 
نتايج متوسط طول دنباله خارج ازكنترل با هر دو روش در 

نشان داده شده است. به طور مشابه نتايج يكسان براي  6جدول 
هر دو روش شبيه سازي و ماركوف بدست آمده است.
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 دير متوسط طول دنباله تحت كنترل هر يک از نمودارها به صورت جداگانه و متوسط طول دنباله تحت كنترل كل: مقا 1جدول 

  شبیه سازی مارکوف                         
6607/551 7/584 0EARL 

5749/586 6/584 0SARL 
5749/576 4/584 0IARL 
9285/190 5100/201 0ARL 

  

A  0به  0Aاز به ازاي شيفت در عرض از مبداء  طول دنباله خارج از كنترل توسطممقادير :  2جدول    

         
2 8/1 6/1 4/1 2/1 1 8/0 6/0 4/0 2/0 

9/1 1/2 3/2 6/2 1/3 8/3 1/5 9/7 2/16 1/59 
1ARL شبيه(

 سازي (

88/1 04/2 26/2 58/2 05/3 78/3 07/5 79/7 90/15 47/57 1ARL) ماركوف( 

 

1Aبه  1A: مقادير متوسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي شيفت در شيب از 3جدول   

                      
250/0 225/0 200/0 175/0 150/0 125/0 100/0 075/0 050/0 025/0 

9/2 3/3 8/3 5/4 5/5 2/7 3/10 0/17 5/36 6/101 1ARL شبيه(
 سازي (

40/2 72/2 14/3 76/3 70/4 25/6 18/9 77/15 63/34 85/97 1ARL) ماركوف( 

 

   0به  0: مقادير متوسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي شيفت درانحراف معياراز  4جدول 

 

 

 

 

            
0/3 8/2 6/2 4/2 2/2 0/2 8/1 6/1 4/1 2/1 

1/2 3/2 5/2 8/2 2/3 9/3 1/5 2/7 7/12 5/33 
1ARL شبيه(

 سازي (

79/1 94/1 15/2 43/2 85/2 52/3 70/4 20/7 08/14 07/43 1ARL) ماركوف( 
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1 به  1B ازمتوسط طول دنباله خارج از كنترل كل به ازاي شيفت در شيب پروفايل تغيير فرم يافته  مقادير : 5جدول  B 

                                       
 

0/1- 9/0- 8/0- 7/0- 6/0- 5/0- 4/0- 3/0- 2/0- 

7/1 9/1 1/2 3/2 7/2 3/3 4/4 6/6 1/13 1ARL) شبيه سازي( 

71/1 87/1 05/2 30/2 69/2 30/3 35/4 53/6 87/12 1ARL) ماركوف( 

 

  0به  0Bاز  مبداء و شيب پروفايل تغيير فرم يافتهخارج از كنترل به ازاي شيفت در عرض از :مقادير متوسط طول دنباله  6جدول   σB  1وB   به

1    σB

 

 نتیجه گیری -5

در روش پيشنهادي مبتني بر زنجيره ماركوف، متوسط طول 
دنباله تحت كنترل و خارج از كنترل هريک از نمودارهاي كنترل 

EWMA  براي پايش عرض از مبداء ، شيب و انحراف معيار به
تنهايي مدل و محاسبه گرديده سپس براي محاسبه متوسط 

نمودار  3) بر مبناي طول دنباله تحت كنترل و خارج از كنترل 
كنترل به صورت همزمان ( در حالتهاي مختلف شيفت در هريک 

مقتضي  تک تک نمودارها به نحو ARLاز پارامترها از تركيب 
استفاده گرديد. عملكرد روش پيشنهادي مبتني بر زنجيره 

 ت كنترل و خارج از كنترل مورد بررسي ماركوف تحت حالت تح

 

قرار گرفت . در حالت خارج از كنترل ، شيفت هاي تک تک هر 
يک از پارامترهاي مدل اصلي و پارامتر شيب مدل تغيير فرم 
يافته و شيفتهاي همزمان در شيب و عرض از مبداء مدل تغيير 

كل با استفاده از شبيه   1ARLفرم يافته اعمال و نتايج مربوط به 
و با يكديگر مقايسه سازي و روش زنجيره ماركوف محاسبه 

گرديد . نتايج نشان داد كه روش زنجيره ماركوف پيشنهادي از 
اعتبار الزم برخوردار است زيرا نتايج بدست آمده بانتايج شبيه 
سازي شده بسيار نزديک مي باشد . بديهي است با افزايش تعداد 
تقسيمات فاصله بين حدود كنترل عملكرد روش مبتني بر 

 .يابدشنهادي بهبود مي زنجيره ماركوف پي
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Abstract: 
In some statistical process control applications, quality of a process or product is characterized by a relationship between a 

response variable and one or more independent variables, which is referred to as profile by researchers. Simple linear profiles 

are one of these assessed profiles that have been of high interest among researchers and in addition have various applications 
in calibration. One of the most applied methods for monitoring simple linear profiles in phase II is EWMA-3 control chart. In 

the phase II, the emphasis is on rapid change detection, and control chart performance usually is evaluated by average run 

length (ARL) criterion. There are various methods for computation of average run length criterion, e.g. simulation, integral 

equations and use of Markov chain, all have been mentioned in control charts literature. Researchers in their previous 
researches computed the average run length of the EWMA-3 chart with use of simulation and compared the performance of 

the EWMA-3 control chart with their proposed methods. In this paper, average run length criterion of the control chart is 

formulated for simple linear profiles monitoring using Markov chain. To evaluate the performance of the proposed method, 

obtained results from this method are compared to the results by simulation under various individual shifts in intercept, slope 
and standard deviation as well as simultaneous shifts in the regression parameters, which provide evidence for validity of the 

proposed method based on Markov chain.      
 

Keywords: Average run length (ARL), Markov chain, EWMA-3 control chart, Simple linear profile   
 

   

 

 


