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 چکیده
يا چند متغير مستقل  پايش پروفايل ها كه در آن كيفيت محصول يا عملكرد فرآيند بوسيله رابطه رگرسيوني بين يک متغير پاسخ و يک

توان توصيف مي شود در سال هاي اخير مورد توجه محققان بسياري قرار گرفته است. اين رابطه در پروفايل ها انواع مختلفي دارد كه مي
ه اشار بر مدلهاي خطي تعميم يافتهرگرسيون غير خطي و رگرسيون ميتني  رگرسيون چند جمله اي، چندگانه، و به رگرسيون خطي ساده

 2يک نمودار كنترل ميانگين متحرک موزن نمايي چند متغيره را براي پايش پروفايل خطي چند گانه در فاز  (2007)كرد. زو و همكاران
عملكرد نمودار كنترلي را در كشف شيفتهاي  فاصله نمونه گيري متغير ارائه دادند. آنها همچنين توانستند با استفاده از رويكرد تطبيقي

در پايش  ميانگين متحرک موزون نمايي چند متغيرهاز طرف ديگر روش ضريب هموارسازي تطبيقي در نمودار كنترل  د دهند.فرآيند بهبو
در نمودار كنترل ميانگين رويكرد تطبيقي اين دو تلفيق از در اين مقاله  ( ارائه شده است.1391پرفايل ها اخيراً توسط اميري و حسني )

يره براي پايش پروفايلهاي خطي چندگانه استفاده مي شود تا عملكرد نمودار در كشف شيفتها بهبود يابد. متحرک موزون نمايي چند متغ
مورد بررسي قرار  و بر حسب معيار متوسط زمان الزم تا وقوع هشدار شبيه سازيعملكرد نمودار كنترل تطبيقي پيشنهادي با استفاده از 

با ضريب هموار  MEWMAو  VSI-MEWMA بدون استفاده از رويكرد تطبيقي، MEWMAنمودارهاي كنترل گرفته و با عملكرد 
  .شده استمقايسه سازي تطبيقي 

زمان الزم كنترل تطبيقي، متوسط  نمودار ،( MEWMA)پروفايل، ميانگين متحرک موزون نمايي چند متغيره کلیدی: کلمات
 (VSI)(، فاصله نمونه گيري متغيرATS) هشدارتا وقوع يک 

 مقدمه -1

شاخه اي از علم مهندسي است و به ما  1آماري فرآيندكنترل 
اين اجازه را مي دهد كه فرآيند مورد نظرمان را به نحو ايده آل 
مورد ارزيابي و كنترل قرار دهيم. از ديرباز نمودارهاي كنترلي، 

براي آماري  فرآيند به عنوان يكي از ابزارهاي قدرتمند كنترل
كنترل مشخصات يک محصول بكاربرده شده و به مرور زمان بر 
تعداد و تنوع آنها افزوده شده است. لذا با توجه به اهميت اين 
نمودارهاي كنترلي، براي بهبود اين نمودارها در چند دهه اخير 
روش هاي مختلفي ارائه شده است كه يكي از اين روش ها 

طبيقي است. روش هاي كنترل استفاده از تكنيک كنترل ت
تطبيقي اين ويژگي را دارند كه با متغير كردن يک و يا بيشتر 

فرآيند، عملكرد  پايش يکپارامترهاي نمودار كنترلي در طول 
اين نمودارها را در شناسايي سريعتر تغييرات فرايند بهبود 

                                                           
1
 Statistical Process Control (SPC) 

بسيار هاي اخير نمودارهاي كنترل تطبيقي هدر ده بخشند.
يک مقاله مروري در خصوص  [1]تاگراساند. شدهبكار برده 

نمودارهاي كنترل تطبيقي ارائه داده است. از ديگر مقاالت در 
، [3]ماگالهيز و همكاران ، دي[2]توان به لين و چواين حوزه مي

  اشاره كرد.  [6]، لين و چو[5]، چن و همكاران[4]يانگ و سو
از طرف ديگر يكي از روشهاي نسبتا نوين در حوزه كنترل 

ها است. در اين روش به  2آماري، روش پايش پروفايل فرايند
، يک رابطه شودجاي اينكه يک يا چند مشخصه كيفي كنترل 

رگرسيوني بين متغير پاسخ و متغير هاي كنترلي در نظر گرفته 
يل ها، رابطه در پايش پروفا. شودميو در طول زمان پايش شده 

هاي رگرسيون متفاوتي بين متغير پاسخ و يک يا چند متغير 
مستقل در نظر گرفته شده است كه مي توان به رگرسيون 
خطي ساده، رگرسيون خطي چند گانه يا چند جمله اي، 

                                                           
2
 Profile 



 

رگرسيون غير خطي و رگرسيون مبتني بر مدلهاي خطي تعميم 
در بحث هاي  يافته اشاره كرد. بيشترين كاربرد پروفايل ها
كاربردي از  [7]مربوط به كاليبراسيون است. كنگ و آلباين

پايش پروفايل هاي خطي را براي بررسي كاليبراسيون در صنايع 
به  [8]مستک و همكاران .ساخت نيمه هادي نشان دادند

)تحت كنترل بودن( منحني هاي كاليبراسيون  بررسي پايداري
تفاده از پايش پروفايل خطي در تركيب دو ماده شيميايي با اس

يكي ديگر از كاربرد هاي پروفايل ها اندازه گيري  ها پرداخته اند.
يک متغير در نقاط مختلف يک محصول است. به عنوان مثالي 

رابطه بين چگالي عمودي  [9]از اين كاربرد، يونگ و همكاران
تخته هاي نئوپان و عمق هاي مختلف را به صورت يک پروفايل 
غيرخطي مطرح كردند. روش هاي زيادي براي انواع پروفايل ها 
توسط محققان توسعه داده شده است كه از جمله مي توان به 

 [11]و محمود و وودال [10]، كيم و همكاران[7]كنگ و آلباين
و  [12]ل هاي خطي ساده، به زو و همكارانبراي پايش پروفاي

براي پايش پروفايل هاي خطي چندگانه، به كاظم  [13]محمود
براي پايش پروفايل هاي خطي چند  [15و  14]زاده و همكاران

براي پايش پروفايل هاي  [16]جمله اي، به يه و همكاران
 [18]و واقفي و همكاران [17]لجستيک و به ويليامز و همكاران

  پايش پروفايل هاي غير خطي اشاره كرد. براي
 MEWMA1در اين مقاله به طور خاص روي نمودار كنترل 

براي پايش پروفايل هاي  [12]ارائه شده توسط زو و همكاران
متمركز شده و با بكارگيري همزمان  2خطي چندگانه در فاز 

ضريب هموارسازي نمايي متغير و فاصله نمونه گيري متغير 
VSI)2(  نمودار كنترل درMEWMA عملكرد روش در كشف ،

شيفت در پارامترهاي رگرسيون بهبود داده شده است. عملكرد 
 زمان متوسط معيارسازي و استفاده از شبيهروش پيشنهادي با 

نمودار كنترل با عملكرد  )ATS)3 هشدارتا وقوع  الزم
MEWMA است. مقايسه شده  [12]زو و همكاران 

نمودار كنترل  2صورت است كه در بخش ساختار مقاله بدين 
پيشنهادي زو و  ميانگين متحرک موزن نمايي چند متغيره

رويكرد  3شود. در بخش توضيح داده مي [12]همكاران
تطبيقي كردن ضريب براي  [19]اميري و حسنيپيشنهادي 

رويكرد پيشنهادي  4در بخش  ارائه مي شود. هموارسازي نمايي
در نمودار  VSIزو و همكاران براي استفاده از روش تطبيقي 

رويكرد  5در بخش شود. توضيح داده مي MEWMAكنترل 

                                                           
1
 Multivariate Exponentially Weighted Moving Average 

(MEWMA) 
2
 Variable Sampling Interval (VSI) 

3
 Average Time to Signal (ATS) 

همزمان از اين دو روش تطبيقي در پيشنهادي براي استفاده 
نيز به  6ارائه مي شود. بخش  MEWMAنمودار كنترل 

 كنترل هايمودارنديگر پيشنهادي و  مقايسه عملكرد بين روش
ت، اختصاص دارد. در نهاي معرفي شده توسط ديگر محققان

  نتيجه گيري ارائه خواهد شد.

نمودار کنترل میانگین متحرک موزن نمایی چند  -2
 متغیره

پيشنهادي زو و  MEWMAدر اين بخش نمودار كنترل 
براي پايش پروفايل خطي چندگانه توضيح داده  [12]همكاران

امين نمونه jشود. دراين روش فرض شده است كه مي
)تصادفي به صورت  , )j jX y  مي باشد، كه در آنjy  برداري

jيک ماتريس jXمشاهده و  jnشامل  pn ،j( )n p، 
است. وقتي كه فرآيند تحت كنترل آماري است، پروفايل خطي 

 چندگانه به صورت زير نوشته مي شود:
,j j j y X 
                                        

 )1( 

1كه 2( , , , )Tp     بردار ضرايبp  بعدي وj 
و  0ها يک بردار تصادفي نرمال چند متغيره با ميانگين 

2σماتريس كواريانس  I  .هستند كه مستقل و هم توزيع اند
بدون اينكه خللي در محاسبات وارد شود، براي در نظر گرفتن 

1jnدر محاسبات، بردار ستوني أ پارامتر عرض از مبد 1  را به
اضافه مي كنيم. در اينجا فرض شده  jXاولين ستون ماتريس

ها براي مقادير  jXو nها برابر و مساوي jnاست كه 
هستند. زمانيكه پروفايل خطي Xثابت و برابر  jمختلف 

 pپارامتر شامل  1pپايش مي شود  (1)چندگانه رابطه 
)ضريب رگرسيون )  ( و انحراف استانداردσ)  بايد به طور

يک مشخصه كيفي به  [12]همزمان كنترل شوند. زو و همكاران
صورت    ( , )j j j z z z  را تعريف نموده و آن را

كنترل مي كنند. در اين  MEWMAبا يک نمودار كنترل 
مشخصه كيفي  j z  و j z  به ترتيب به صورت

شوند و داراي اين خاصيت ( تعريف مي3( و )2رابطه هاي )
تأثيري روي حد كنترل  (n)هستند كه تغيير تعداد سطوح 

 باالي نمودار نمي گذارد:
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معكوس تابع توزيع تجمعي نرمال استاندارد و  (.)1و 
(.; )F v مربع كاي با  تجمعي تابع توزيعv  درجه آزادي

وقتي كه فرآيند تحت كنترل آماري است، مشخصه كيفي  .است
jz  1يک توزيع نرمالp  متغيره با بردار ميانگين صفر و

ماتريس كواريانس 
T 1( ) 0
0 1



 
   

X X  دارد. آماره نمودار

 به صورت زير تعريف مي شود: MEWMAكنترل 

(6)         j 1,2, ,    j j 1λ 1 ,j    w z w   

بعدي است كه  1pبردار آغازين  owكه در رابطه فوق 
ضريب  λمقدار آن در اينجا برابر با بردار صفر است و 

زماني  MEWMAهموارسازي نمايي است. نمودار كنترل 
 هشدار مي دهد كه:

(7  )                      1 ,
2

T
j j jU L




  w w  

)كه در رابطه فوق 0)L   متوسط طوري تنظيم مي شود تا
 تحت كنترل خاصي بدست آيد. زمان الزم تا وقوع هشدار

 

 ضریب هموارسازی نمایی متغیرتطبیقی رویکرد  -3
طراحان مي  MEWMAبراي طراحي يک نمودار كنترل 

انتخاب  (λ)منطقي براي ضريب هموارسازيبايستي يک مقدار 
كنند. ضريب هموارسازي در نمودار كنترل ميانگين متحرک 
موزون نمايي چند متغيره همواره عددي بين صفر و يک است و 
هرچه مقدار اين ضريب به عدد صفر نزديكتر باشد، نمودار 

در كشف شيفت هاي كوچک بهتر عمل  MEWMAكنترل 
مي كند و برعكس هرچه اين عدد به يک نزديكتر باشد نمودار 

 در كشف شيفت هاي بزرگ بهتر عمل مي نمايد.
هدف اصلي، انتخاب يک مقدار مناسب بين مقادير بزرگ و 

ه مي است كه در نتيجه به عنوان يک راه حل ساد λكوچک 
را با يک ضريب  (λ)توان مقدار ضريب هموارسازي ثابت 

هموارسازي وابسته به خطاي پيش بيني در پارامترهاي مدل 
جايگزين كرد، به طوري كه وقتي شيفت هاي كوچک در 
پارامترهاي مدل رخ مي دهد اين ضريب نيز مقدار كوچک به 

اي بزرگ در پارامترهاي مدل خود بگيرد و در صورتي كه شيفته
رخ دهند، مقدار ضريب هموارسازي بزرگ شود تا از اين طريق 
بتوان هم شيفتهاي كوچک و هم شيفتهاي بزرگ را سريعتر 
كشف نمود. عالوه بر اين، اين ضريب بايد مقداري بين صفر و 

 يک به خود بگيرد.
به صورت رابطه  MEWMAلذا آماره نمودار كنترل تطبيقي 

تعريف مي شود، به طوري كه با انتخاب يک مقدار كوچک ( 8)
عملكرد مدل در شيفت هاي كوچک شبيه به نمودار  λبراي

مي شود و با  [12]پيشنهادي زو و همكاران MEWMAكنترل 
افزايش شيفت در پارامترهاي مدل مقدار ضريب هموارسازي نيز 

 ( تا عملكرد مدل بهبود يابد:تعديل مي شود )افزايش مي يابد

  11 ,    w z wj j j      1,2 ,j   (8)    

و ضريب هموارسازي  𝟎برابر مقدار  0wكه در رابطه فوق 
به صورت زير بدست مي  (9)است كه بوسيله رابطه  جديد 

 آيد:

 0.
1

5

1
1 ,

max(1,( ) )





  z wT T
j j    (9)              

1يک بردار  كه در رابطه فوق  ( +1)p  از مقادير ثابت
سازي خطا در شبيهباشد كه مقدار آن از طريق سعي و مي

، بهترين 200تحت كنترل  ARLآيد تا ضمن كسب بدست مي
عملكرد نمودار در كشف شيفتهاي ايجاد شده در پارامترهاي 

شود زمانيكه ارزش قدر مطلق فرآيند بدست آيد. مشاهده مي
1يعني  1خطاي پيش بيني

0.5( )T T
j j

z w   ،كوچک است
را اتخاذ مي كند و درنتيجه مقدار 1در مخرج مقدار  maxرابطه 
  برابرλ  و آماره نمودار كنترلAMEWMA  مشابه آماره

مي  [12]پيشنهادي زو و همكاران MEWMAنمودار كنترل 
شود. به عالوه زمانيكه كه مقدار خطاي پيش بيني استاندارد 
شده بزرگ شود )به سمت بينهايت برود(، مقدار مخرج رابطه 

يابد تا عملكرد افزايش مي بزرگتر شده و در نتيجه مقدار 
در نمودار را در كشف شيفت هاي متوسط تا بزرگ بهبود دهد و 

شود، در نتيجه به سمت عدد يک همگرا مي نهايت مقدار 
به يک نمودار كنترل شوهارت  MEWMAنمودار كنترل 

                                                           
1 Prediction Error 



 

نيز مشابه نمودار  AMEWMAشود. نمودار كنترل تبديل مي
دهد كه رابطه مقابل برقرار زماني هشدار مي MEWMAكنترل 

 باشد.

(10)                          1 ,
2

T
j j jU L
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 (VSI)فاصله نمونه گیری متغیر تطبیقی رویکرد -4
جديد براي بهبود سياست  راهكاردر سال هاي اخير چندين 

نمودارهاي سنتي  نسبت بهكه عملكرد بهتري  كنترل فرآيندها
دارند فرآيند در پارامترهاي  بر حسب شناسايي سريعتر تغييرات

 هاصلفروش تطبيقي ها، . در بين همه اينپيشنهاد شده است
FSI طرح بجاي يک در يک نمودار كنترلنمونه گيري متغير 

1 ،
 شناساييدر سرعت مفيد ترين رويكردهاي بهبود  از يكي

 است. تغييرات
اي است كه يک رويكرد شناخته شده  VSIروش تطبيقي

مي دهد. در را افزايش SPC در حوزه كارايي طرح هاي پايش 
 تنهابراي پايش يک فرآيند  سنتي نمودارهاي كنترل روش هاي

شود، بدين استفاده مي  )FSR) 2از يک نرخ نمونه گيري ثابت
و در اندازه  (FSI) كه نمونه ها را در فواصل زماني ثابت معني

ولي در يک نمودار . مي گيرنداز فرآيند  )FSS)3 نمونه ثابت
 نمودار كنترل گيري تابعي از آماره، فواصل نمونه VSI كنترل

 اين است كه اگر  VSIرويكرد اصليمتغير هستند. ايده 
از يک فاصله  ،وجود داشته باشد در پارامترهاي فرآيند يتغييرات

نباشد از تغييرات نمونه گيري كوتاهتر و  اما اگر هيچ نشانه اي 
 .شوداز يک فاصله نمونه گيري بلندتر استفاده مي 

در نمودار   VSIروش استفاده ازدر اينجا براي بنابراين 
براي فاصله نمونه گيري  متفاوتدو مقدار  ، MEWMAكنترل

0) است شده در نظر گرفته < 𝑑1 < 𝑑2)حدود  ، همچنين
0)اضافه اي  كنترل < 𝐿1 < 𝐿2)  نيز اطراف حدود كنترل
 .  برده مي شودنمونه گيري بكار انتخاب سياست براي  اصلي

بايد بعد از  (𝑑2) گيري بزرگ را هيک فاصله نمون، كليبه طور  
,0]  ناحيه مركزيجاري درون  مقدار آماره نمونه اينكه L1 λ2−λ]  ناحيه درون  مقدار اما اگر اين كرد،بيفتد استفاده

L1])يعني بين حد هشدار و حد كنترلي(  قرار بگيرد هشدار λ2−λ ,  L2 λ2−λ ]  مي بايست از فاصله نمونه گيري كوتاه (𝑑1) به منظور ايجاد شرايط سخت گيرانه استفاده نمود. 

                                                           
1
 Fixed Sampling Interval 

2
Fixed Sampling Rate 

3 Fixed Sample Size 

-VSI مانيكه عمكرد آماري نمودار كنترلزالزم به ذكر است 

MEWMA متوسط  از شاخص عملكردبايد  ،بررسي مي شود
يا شاخص عملكرد  و  (ATS)هشدارزمان تا مشاهده يک 

استفاده   (ANSS) هشدارمتوسط تعداد نمونه ها تا مشاهده يک 
در اين روش تطبيقي در نمودارهاي دليل آن اين است كه  .شود

شاخص  از ثابتييک ضريب  ATS شاخص عملكردكنترل، 
مقايسه  . از طرفي در مطالعاتنيست ARL و ياANSS  عملكرد

 يک مقايسه كه تمام نمودارهاي مورد ضروري است عملكرد 
اين مسئله مقايسه  كه تحت كنترل را دارا باشند  ARLمقدار

بنابراين در اينجا كند. ميبين روش هاي مختلف را منطقي 
از شاخص مختلف نمودارهاي كنترل  عملكردبراي مقايسه 

 استفاده شده است. ATSعملكرد 

ضریب  روش تطبیقی روش پیشنهادی: تلفیق -5
در نمودار  VSI  و رویکردمتغیر هموارسازی نمایی 

  MEWMAکنترل 
و  VSIتلفيقي شامل روش تطبيقي در اينجا يک رويكرد 

يک نحوي در  كه هر كدام به ضريب هموارسازي نمايي متغير
ناحيه از شيفت هاي پديد آمده در پارامترهاي فرآيند عملكرد 

، لذا انتظار مي رود را معرفي كنيم خوبي از خود نشان مي دهند
روش ها با يكديگر و استفاده همزمان آنها در  تا با تلفيق اين

بتوان نتايج خوبي نسبت به  MEWMAيک نمودار كنترل 
 ساير روش ها بدست آورد. 

0)د كنترل ـح 2در اين طرح نمونه گيري بايستي  < 𝐿1 < 𝐿2)  0)مونه گيري متفاوت ـاصله نـف 2و < ℎ1 < ℎ2) 
نين در اين رويكرد مقدار ضريب هموارسازي انتخاب كنيم. همچ

نمايي متناسب با محل قرار گيري آماره در نمودار كنترل 
MEWMA  تعديل مي شود. فرض مي كنيم  (9)طبق رابطه

كه نمونه گيري در شرايط تحت كنترل آماري شروع شود. 
فاصله با بنابراين اولين نمونه را در شرايط سهل گيرانه يعني 

زرگ انتخاب مي كنيم. نمونه گيري به همين نمونه گيري ب
ترتيب ادامه مي يابد تا جايي كه يک نقطه درون ناحيه هشدار 
قرار بگيرد. در اين صورت شرايط كنترل را براي كشف سريع 

گيري كنيم، يعني از فاصله نمونهسخت گيرانه مي ،تغييرات
ضريب هموارسازي  مقدار روشدر اين كنيم. كوچک استفاده مي

( در طول زمان تغيير كرده و به كشف 9نيز بر اساس رابطه )
صورت  گيري را به هميننمونه كند.سريعتر شيفت كمک مي

قرار بگيرد  𝐿2دهيم تا جايي كه نقطه اي خارج از حد ادامه مي
الزم  كنيم.كه در اين شرايط فرآيند را خارج از كنترل اعالم مي

شوند كه اي تعيين ميبه گونه 𝐿2و  𝐿1به ذكر است كه مقادير 



 

اين  تحت كنترل حاصل گردد. ATSيک مقدار خاص براي 
( نشان داده شده است. 1روش نمونه گيري تلفيقي در شكل )

همانطور كه مشاهده مي شود به دليل اينكه اولين مشاهده 
داخل ناحيه مركزي قرار دارد، مشاهده بعدي در فاصله نمونه 

ليل اينكه مشاهده دوم در ناحيه ( و به دℎ2گيري بزرگ )
(  ℎ1هشدار قرار دارد مشاهده سوم در فاصله نمونه گيري كمتر)

همچنين ضريب هموار سازي با توجه به جمع آوري مي شود. 
كند و مقادير مختلف به خود ( در طول زمان تغيير مي9رابطه )

گيرد بدين صورت كه در شيفتهاي بزرگ اين مقدار بزرگ مي
 شيفتهاي كوچک همان مقدار اوليه به خود مي گيرد.شده و در 

 مقایسه عملکرد -6
تحت  ATSدر اين بخش از طريق ارائه مثال و محاسبه معيار 

سناريوهاي مختلف، عملكرد نمودار كنترل پيشنهادي با نمودار 
و همچنين رويكرد  [12]زو و همكاران MEWMAكنترل 

مقايسه  VSIقي يو رويكرد تطبضريب هموارسازي نمايي متغير 
شده است. اين مثال به بررسي عملكرد اين روش ها در پايش 

 يک پروفايل خطي چندگانه مي پردازد.
را با استفاده از يک پروفايل خطي ها روش  در اين مثال عملكرد

چندگانه مورد بررسي قرار مي دهيم. بدين منظور از مثال ارائه 
استفاده شده است. در اين  [20]شده در مقاله اميري و همكاران

4P=  ،n=8 ،2 مثال  1σ   و پارامترهاي پروفايل خطي
0 چندگانه برابر 3β  ،1 2β  ،2 1β  ،3 1β  

 است. 
در نتيجه رابطه پروفايل خطي چندگانه به صورت زير 

 نشان داده مي شود:
                1 2 3y 3 ,2ij i i i ijε    x x x 

نشان داده شده  زيردر قالب ماتريس طراحي Xمقادير
     است:

1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 6 8 2 4 6 8T
1 4 3 2 1 4 3 2
1 3 2 4 1 3 2 4



 
 
   

X 

براي نمودار  γبا استفاده از سعي و خطا بهترين مقدار بردار 
براي و  =(3,3,3,3,14) برابر تلفيقيروش كنترل 

 برابرضريب هموارسازي نمايي متغير روش 
(5.5,5.5,5.5,5.5,9)= ضريب  .است بدست آمده

 /. انتخاب شده است. 2نيز برابر با ثابت  (λ)هموارسازي
 ،31برابر  تلفيقي مقدار حد كنترل براي نمودار كنترل روش

برابرنمودار كنترل روش ضريب هموارسازي نمايي متغير  براي

UCL  )لرتنک دح(

UWL   )رادشه دح(

CL )ی کرم دح( 

لرتنك زا جراخ هيحان

رادشه هيحان

يزكرم هيحان

 هنومن هرامش

 . مثالي از يک نمودار كنترل تطبيقي تلفيقي1شكل 
و  VSIروش تطبيقي براي نمودار كنترل  ،25/16با 

و حد  7/15 برابر با MEWMAهمچنين نمودار كنترل 
براي  ،6/4كنترل روش تلفيقي برابر هشدار براي نمودار 

 انتخاب 21/4برابر با  VSIروش تطبيقي نمودار كنترل 
تحت كنترل  هشدارمتوسط زمان الزم تا وقوع تا شده است 

پروفايل خطي پايش در  ،مورد مطالعه هاينمودارتمام 
 شود. 200برابر با چندگانه 
ضريب  ، تلفيقي،MEWMAنمودار كنترل  چهاربراي هر 

زمان الزم متوسط  مقادير ،VSIو  هموارسازي نمايي متغير
خارج از كنترل تحت شيفت هاي مختلف بر  تا هشدار

از   σو  0β ،1β ،2β، 3β حسب سيگما در پارامترهاي

نتايج لگاريتم بدست آمده و  شبيه سازي 10000طريقاز 
 شده است. ترسيم 6تا  2اشكال در 

نشان داده شده است، روش  6تا  2اشكال همانطور كه در 
ايجاد شده در در كشف شيفتهاي متوسط پيشنهادي 
كشف شيفتهاي متوسط تا و همچنين در  0βپارامترهاي 

عملكرد    1β ،2β، 3βايجاد شده در پارامترهاي بزرگ 
 دارد.مورد مطالعه به ديگر نمودارهاي كنترل  بهتري نسبت

 σولي در كشف شيفت هاي ايجاد شده در پارامتر 
 عمل مي كند. VSIهمانند روش 

 



 

 

 به  0βاز  چندگانه خطي پروفايل مبدأ از عرض در شده ايجاد هاي شيفت ATS منحني. 2شكل

 
1βبه  1βاز  چندگانه خطي پروفايل اول شيب در شده ايجاد هاي شيفت ATS منحني. 3شكل  

0β 



 

 
2βبه  2βاز  چندگانه خطي پروفايل دوم شيب در شده ايجاد هاي شيفت ATS منحني. 4شكل  

 

 

3βبه  3βاز  چندگانه خطي پروفايل سوم شيب در شده ايجاد هاي شيفت ATS منحني. 5شكل  

 



 

  

  به  از چندگانه خطي پروفايل معيار انحراف در شده ايجاد هايشيفت ATS منحني. 6شكل

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات آتی -7
در  كه MEWMAدر اين مقاله يک نمودار كنترل تطبيقي 

به صورت  و فاصله نمونه گيري آن ضريب هموارسازي
تا عملكرد نمودار ارائه گرديد  ندتطبيقي درنظر گرفته شد

 را در [12]پيشنهادي زو و همكاران MEWMAكنترل 
پايش پروفايل هاي  درتا بزرگ  طكشف شيفت هاي متوس

عملكرد روش  بهبود دهد. 2خطي چندگانه در فاز 
پيشنهادي زو  MEWMA با تلفيقي در مقايسهپيشنهادي 
و ديگر نمودارها از طريق شبيه سازي و  [12]و همكاران

مورد بررسي قرار  متوسط زمان الزم تا وقوع هشدارمقايسه 
نتايج نشان داد كه عملكرد روش پيشنهادي به طور  گرفت.

 در نظر تا بزرگقابل مالحظه در كشف شيفتهاي متوسط 
خطي چندگانه بهتر از ه شده در پارامترهاي پروفايل گرفت

 مي باشد.  [12]زو و همكاران MEWMAروش 
با تطبيقي كردن ضريب هموارسازي، در روش ارائه شده 

ضريب  شودشيفت بزرگ مي هنگامي كه مقدار
به  MEWMAبزرگ و نمودار كنترل  نيز هموارسازي

شده و باعث بهبود عملكرد نمودار كنترل شوهارت نزديک 
مي  بزرگدر كشف شيفتهاي  MEWMAنمودار كنترل 

ليكن هنگامي كه شيفت هاي كوچک در پارامترهاي  شود.

رگرسيون رخ دهد، مقادير ضريب هموارسازي همان مقدار 
ابتدايي را به خود مي گيرد و اين باعث مي شود كه 

چند عملكرد نمودار كنترل ميانگين متحرک موزون نمايي 
متغيره تطبيقي در كشف شيفتهاي كوچک همانند نمودار 

از سوي در حالت غير تطبيقي باشد.  MEWMAكنترل 
ديگر تطبيقي كردن فاصله بين دو بار نمونه گيري نيز 

در كشف شيفتهاي  MEWMAباعث بهبود عملكرد نمودار 
   .گرديدمتوسط تا بزرگ 

به  VSSIو  VSSبررسي ساير روش هاي تطبيقي نظير 
 صورت جداگانه و يا همزمان با ضريب هموارسازي تطبيقي

تواند به عنوان مطالعات آتي در اين راستا پيشنهاد مي
 .گردد
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Abstract 
In many practical situations, the quality of a process or product is better characterized by a relationship 
between a response variable and one or more explanatory variables that is called profile in the 

literature. Zou et al. (2007) proposed a multivariate exponentially weighted moving average 
(MEWMA) scheme for monitoring multiple linear profile in Phase II. They also improved the 
performance of the proposed method through the adaptive feature called variable sampling interval 
(VSI). In the VSI feature, the interval between the sampling is different and depends on the location of 
the control statistics on the chart. On the other hand, Amiri and Hasani (1391) proposed an adaptive 
smoothing parameter to improve the performance of MEWMA control charts in the profile 
monitoring. In this paper, we combine these adaptive procedures to improve the performance of the 
MEWMA control chart in monitoring multiple linear profile. The performance of the MEWMA 

control chart with VSI and variable smoothing parameter features is compared with the MEWMA, 
VSI-MEWMA and variable smoothing parameter-MEWMA control chart through simulation studies 
in terms of average time to signal (ATS). The results show the better performance of the proposed 
method under the variety of out-of-control scenarios.   

Keywords: Profile, Multivariate Exponentially Weighted Moving Average (MEWMA), Adaptive 

Control Chart, Variable Sampling Interval (VSI), Average Time to Signal (ATS) 
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