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  همبستههاي توانایی فرآیند خودفواصل اطمینان بوت استرپ براي شاخص

  1برگشتی مرتبه خود

  

aسمراد جعفریان نمین
   

  .اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران دانشگاه آزاددانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، 

bصدیق رئیسی
  

  .اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد دانشیار،

cامیرحسین امیري
  

   .، تهران، ایرانگروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد ،استادیار

  

  ها و به کمک آنشوند  استفاده می مشتري صداي اي بین صداي فرآیند و مقایسههاي نسبت به عنوان هاي قابلیت فرآیندشاخص چکیده

هاي قابلیت شاخص اکثر ترین مفروضاتمتداول از استقالل مشاهدات. ارزیابی کرددر تامین انتظارات مشتریان  ها رافرآیند کاراییتوان می

گیري کاهش دفعات نمونه گیري افزایش و فواصل بین نمونه ،برداري به کمک حسگرهاهاي نمونهبا پیشرفت تکنولوژي اما. فرآیند است

اي است که بر اساس آن هاي در اختیار و استخراج الگوهاي همبستگی میان اطالعات نمونهیافته است که نتیجه آن افزایش حجم نمونه

هاي خود همبسته در  براي داده اي شاخصهاي قابلیت فرآیند اي و فاصله هایی براي برآورد نقطهروش. شود غالباً فرض استقالل نقض می

 برداري مجدد گیري از روش نمونهبا بهرههاي توانایی فرآیند وفترین شاخصاي معر برآورد فاصله در این مقاله. ادبیات موضوع وجود دارد

پیشنهادي اي  هاي فاصله کننده همچنین عملکرد برآورد. توسعه داده شده است ع خودبرگشتی مرتبه اولهاي خود همبسته از نو براي داده

  .گرفته استهاي عددي مورد ارزیابی قرار با استفاده از مثال

  

  جنکینز-همبسته، بوت استرپ، مدل باکسهاي توانایی فرآیند، فرآیند خودشاخص کلمات کلیدي

  

  مقدمه - 1

تقاضاي رو به افزایشی از کیفیت را  1970صنایع تولیدي از اواخر 

 موثري جهتآنالیز قابلیت فرآیند رویکرد . دتجربه کرده ان

. دستیابی به سطح مطلوبی از کیفیت می باشد اطمینان از

، نسبت عنوان روشی ساده و کمیه ، بقابلیت فرآیند شاخص هاي

می دهند هاي مقایسه اي بین صداي فرآیند و مشتریان را نشان 

رآیند در تامین ف و بالفعل پتانسیل بالقوه و به کمک آنها می توان

قبل از اینکه بتوان گفت  .را برآورد کردانتظارات مشتریان 

تحت کنترل آماري فرآیندي داراي قابلیت مناسب است باید 

رون حدودي منطقی باشد تا از قابل پیش بینی بودن فرآیند د

متداول ترین مفروضات برآورد شاخص . اطمینان حاصل گردد

هاي قابلیت فرآیند استقالل مشاهدات و هم توزیع بودن آنها 

تا کنون شاخص هاي مختلفی توسعه داده شده است که از   .است

اشاره کرد  Cpmk و Cp، Cpk ،Cpmن به می توا ترین آنهاکاربردپر 

1ژانگ ]).5[و ] 4[، ]3[، ]2[، ]1([
  ع ـار توزیـی رفتـررسـبا ب ]6[ 

  10/1391/ 25:تاریخ پذیرش    16/07/1391  :تاریخ دریافت

تحت  Cpkنمونه و تخمین فاصله اي  آماري برآوردکننده هاي

ه داد که تغییرپذیري نمون توزیع نرمال و مستقل نشان فرض

براي برآورد شاخصهاي قابلیت را نمی توان نادیده گرفت و 

 ]7[ درهمچنین  .بنابراین برآورد فاصله اي باید لحاظ شود

گزارش شده است که برآورد چنین شاخصهایی بر اساس داده 

) بعلت امکان برخورداري از میزان خطاي نسبتاً زیاد(هاي نمونه 

ابراین، شاید معقول بن. ممکن است زیاد قابل اطمینان نباشند

باشد که این شاخصها بر حسب یک فاصله اطمینان گزارش 

تري از این شاخص ها چنین فواصلی درك و تفسیر دقیق. شوند

2چو و همکاران. ارائه می کنند
 Cpkو Cp براي شاخصهاي  ]8[ 

حدود پایین اطمینان بر اساس توزیع هاي نمونه گیري 

مستقل ارائه کردند و  شاخصهاي قابلیت و با فرض داده هاي

جداولی براي ساختن چنین حدودي بر مبناي اندازه نمونه و 

3در مقابل، بایسل. سطح اطمینان مفروض بدست آوردند
 ]9[ 

 وتاندارد ـهاي ساده و در عین حال موثري براي انحراف استقریب

 فواصل اطمینان برخی از شاخصهاي قابلیت فرآیند پر کاربرد ارائه

  .رفتد قرار گـورد تاکیـمنیز  ]11[و  ]10[در مراجـع کرد که 

a(Corresponding author) st_s_jafarian@azad.ac.ir 
b raissi@azad.ac.ir 
c amiri@shahed.ac.ir 
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4نهایت، بویلزدر 
یک روش تقریبی براي یافتن حد پایین  ]12[ 

 با پیشرفت تکنولوژي هاي امروزه پیشنهاد نمود Cpmاطمینان 

 نمونه برداري به کمک حسگرها دفعات نمونه گیري افزایش و

 که نتیجه آن افزایش بین نمونه گیري کاهش یافته است فواصل

میان  ج الگوهاي همبستگیحجم نمونه هاي در اختیار و استخرا

اطالعات نمونه اي است که بر اساس آن فرض استقالل نقض می 

بنظر می رسد نمودارهاي کنترل استاندارد اثر بخشی الزم شود و 

زیرا، علل قابل تشخیص بطور ذاتی در آنها . را نداشته باشند

الون و . نظر می رسده حضور دارند و حذف آنها بسیار مشکل ب

5رابرتز
کنترل استاندارد  نمودارهايدر مورد عدم کارایی  ]13[ 

مجموعه  235براي داده هاي همبسته نشان دادند که براي 

درصد از موارد یکی یا هر دو فرض  85مختلف از داده ها، در 

نمودارهاي متداول نمودارهاي کنترل استاندارد نقض شده و 

یط استاندارد آنها انحراف داده ها از شرا. می شوند کنترل نا کارا

را به چهار بخش کلی تقسیم نمودند و در نهایت چنین نتیجه 

درصد از این انحرافات به علت نقض  50گیري شد که بیش از 

6همچنین مونتگومري .فرض استقالل بوده است
ان داد نش ]14[ 

می تواند منجر به افزایش  درصد 25که خودهمبستگی به اندازه 

7اسپرینگ. شود یرهاي اشتباهقابل مالحظه اي در نرخ هشدا
 

با تقسیم کردن تغییرات کل به دو بخش انحرافات با دلیل  ]15[

و تصادفی و همچنین پویا لحاظ کردن قابلیت فرآیند، رویکردي 

یعنی، براي فرآیندي با . پیشنهاد نمود Cpmبراي ارزیابی شاخص 

د انحرافات با دلیل سیستماتیک، شاخص قابلیت نیز با ادامه فرآین

دائماً در حال تغییر است و براي پایش تاثیر این انحرافات تنها 

 ]16[در  .هاي زمانی کوچک تعیین نمودمی توان آنرا براي بازه

8جاگادیش و بابو. شده است انجام Cpmkبراي  نیز کار مشابهی
 

مساله ارزیابی قابلیت فرآیند را در حالت وجود فرسودگی  ]17[

تغییرپذیري از چهار روش مختلف برآورد  آنها. ابزار بررسی کردند

و پایدار نبودن نتایج حاصل از روشهاي  فرآیند استفاده کردند

9شور. مختلف را نشان دادند
اثرات مختلف نادیده گرفتن  ]18[ 

خود همبستگی در برآورد میانگین و انحراف استاندارد فرآیند را 

ن میانگین مورد بررسی قرار داد که بر این اساس فاصله اطمینا

او چهار رویکرد ارزیابی . نمونه نیز تحت تاثیر قرار می گرفت

قابلیت فرآیند براي داده هاي خود همبسته را مطالعه کرد و 

اشند، نتیجه این شد که وقتی عملکرد و کاربرد آسان مهمتر ب

  . است رویکرد مستقل از مدل ارجح

ابلیت داد که واریانس برآورد کننده شاخص ق نشان ]19[ ژانگ

تابعی از شاخص واقعی قابلیت فرآیند، اندازه نمونه و پارامتر خود 

او با محاسبه حدود اطمینان تقریبی بر  .همبستگی فرآیند است

اساس واریانس برآورد کننده شاخص قابلیت توسط نمونه اي از 

 وجود با یک فرآیند با تابع خود همبستگی معلوم نشان داد حتی

براي هر نوعی از  Cpkو  Cp اخصهايش از توان می همبستگی

همچنین با اثبات . داده هاي فرآیند هاي ایستا استفاده کرد

چولگی بسیار کم براي توزیع نمونه اي شاخصها، برآورد فاصله اي 

متقارن را معقول دانست و رویکردي براي محاسبه برآورد فاصله 

10نگلشولز و و. اي ارائه کرد
ی قصد ساختن حدود تلرانس] 20[ 

را براي نمونه هاي دسته اي داشتند و این در حالی  Cpkشاخص 

اي میزان اطالعات مستقل را  بود که همبستگی درون دسته

آنها با استفاده از شیوه ساده اندازه نمونه موثر، . دادمی کاهش

11ءسنالنورا. مساله را به حالت مستقل و هم توزیع تبدیل نمودند
 

ست آمده از داده هاي خام براي نشان داد که واریانس بد ]21[

مشاهدات خود همبسته دیگر برآورد مناسبی براي مطالعات 

قابلیت فرآیند نمی باشد، و استفاده از ترکیب رگرسیون چند 

خود همبستگی متغیره و مدل سري زمانی براي حذف الگوهاي 

برآورد موثرتر پارامترهاي مدل را پیشنهاد  موجود در داده ها و

12رنوالگ. نمود
برآوردگرهاي نقطه اي و فاصله اي  ]22[ 

را براي مشاهدات حاصل از فرآیندهاي  Cpkو  Cpmشاخصهاي 

MA(1) ،AR(1)  وARMA(p,q) مطالعه شبیه . پیشنهاد نمود

سازي نشان داد که وابستگی بین مشاهدات اثر شدیدي بر میزان 

پوشش دارد و اختالف میزان پوشش بستگی به میزان همبستگی 

او با پیشنهاد شاخصهاي جایگزین . ع مدل سري زمانی داردو نو

به جز حالت (به نتایج کوچکتري براي اندازه این اختالفها 

13وارا و وارگاسئگو. دست یافت) 1-و  1+همبستگی نزدیک به 
 

، Cp ،Cpkمقایسه شاخصهاي  ]19[ با توسعه مطالعه ژانگ ]23[

Cpm   وCpmk  در حضور داده هاي خود همبسته را انجام دادند و

تاثیر همبستگی را با انجام مطالعه شبیه سازي روي فرآیند 

AR(1) براي استنباطی رویکردي نهایت در و نمودند رسیبر 

 فواصل از برخی دادن قرار پوشش تحت احتمال محاسبه

14الولیس و همکاران .دندکر ارائه ها اطمینان
حدود پایین  ]24[ 

 فرآیندهاي خودهمبستهرا براي  Cpkو  Cp شاخصهاي اطمینان

هر  تجربی نمونه گیري توزیع ،شبیه سازيبا انجام  .توسعه دادند

 ص،واقعی شاخ مقادیر مختلف ترکیبات بر اساسبرآوردکننده 

تعیین  مورد نظر و سطح اطمینان همبستگیاندازه نمونه، پارامتر 

براي تنظیم حداقل مقادیر مورد نیاز  کاربردي بعالوه، جداول. شد

 )برآورده کردن نیازهاي کیفی جهت( هاي شاخص برآورد کننده

توسط همین توزیع هاي نمونه بر اساس سطح اطمینان مشخص 

   .بدست آمد )بجاي مقادیر واقعی(گیري تجربی 

مینان شاخص همانطور که می دانیم معموالً محاسبه فاصله اط

بوت . فرآیند نیازمند مفروضاتی درباره اساس توزیع می باشد

15استرپ یک روش برآورد ناپارامتري رایانه بر
است که توسط  



  1استرپ براي شاخصهاي توانایی فرآیند خود همبسته خود برگشتی مرتبه فواصل اطمینان بوت 

 

 239                                                                       195-260صفحات        4شماره    2هندسی و مدیریت کیفیت       جلد نشریه م

16افرون
این تکنیک ابزاري محاسباتی براي . معرفی شد ]25[ 

استنباط آماري است و بدون هیچ فرضی در مورد توزیع فرآیند 

شهاي بوت استرپ مختلفی براي تا کنون رو. بکار برده می شود

[ساختن فاصله اطمینان ارائه شده است   ]).28[و ] 27[، ]26(

17فرانکلین و واسرمن
اولین مطالعه در زمینه بررسی  ]29[ 

خواص فاصله اطمینان روشهاي بوت استرپ استاندارد، بوت 

را در  Cpkاسترپ صدکی و بوت استرپ صدکی اصالح شده براي 

در مطالعه همچنین، . انجام دادند حالت مشاهدات مستقل

فواصل اطمینان  فرآیند، براي برخی از شاخصهاي قابلیت دیگري

18باالمورلی و کالیاناسوندرم. ]30[ تشکیل دادند
با انجام  ]31[ 

گ نرمال، لو(اس سه نوع توزیع مختلف مطالعه شبیه سازي بر اس

 را Cp ،Cpk ،Cpmشاخصهاي فواصل اطمینان  )نرمال و مربع کاي

روش بوت استرپ محاسبه و عملکرد آن را با حالت برآورد ا ب

کار مشابهی را براي  ]32[ باالمورلی. پارامتري مقایسه کردند

  .فرآیندهاي تولید کوتاه مدت انجام داده است

براي (از آنجائی که گاهی در عمل حجم نمونه هاي در اختیار 

با بهره  در این مقاله محدود است لذا) تایج مجانبیدستیابی به ن

 چگونگی (Bootstrap)گیري از روش نمونه برداري مجدد 

، Cpشاخصهاي قابلیت فرآیند  برايبرآوردهاي فاصله اي  ساختن

Cpk  وCpm ایستا خودهمبسته حاصل از فرآیندهاي داده هاي 

به  شبیه سازي مطالعه در همین راستا،. می شودتوسعه داده 

مال برآورده شدن نیازهاي قابلیت فرآیند بر احت تعیین منظور

 فرآیندشاخصهاي قابلیت  %95 اطمینان اساس برآورد فاصله

 .به روش بوت استرپ انجام می گیرد )گوسی ایستا( خودهمبسته

مختصر بطور بخش دوم در ساختار مقاله بدین صورت است که 

در بخش سوم، . دفرآیندهاي خودهمبسته ایستا مرور می شون

 ساختننحوه  .شاخص هاي قابلیت فرآیند معروف مرور می شوند

ت استرپ براي این شاخص ها در روش بوه صل اطمینان بواف

سپس در بخش پنجم با استفاده از . بخش چهارم ارائه می شوند

مطالعات، شبیه سازي عملکرد این فواصل اطمینان پیشنهادي 

ارائه  نتیجه گیري بخش انتهاییدر . دمورد بررسی قرار می گیر

   .خواهد شد

  ایستا همبستهفرآیندهاي خود -2

مرتب شده در فواصل زمانی  از مشاهدات تصادفیبه دنباله اي 

,  ,    ,…(بصورت  مساوي …,    ,      , اصطالحاً  )…

روند تصادفی یا فرآیند احتمالی . می شود سري زمانی اطالق

موجود در سري زمانی ممکن است میزانی از همبستگی از یک 

در صورت وجود ساختار . مشاهده به مشاهده دیگر را نشان دهد

شامل اجزاء (، مدلی ته، می توان با تجزیه و تحلیل آنهمبس

را براي درك و بیان مکانیسم تولید مشاهدات ) قطعی و تصادفی

مقادیر آینده ) مدتکوتاه (ارائه کرد و از آن براي پیش بینی 

باکس و . نمودسري فقط بر اساس مقادیر گذشته استفاده 

19جنکینز
20تشخیص مدل سه مرحله اي استراتژي ]33[ 

برازش ، 

21مدل
22درستی مدل و بررسی 

را براي یافتن مدل مناسب و  

) مشاهدات در فواصل مساوي(منطبق بر سري زمانی گسسته 

باکس جنکینزي نامیده که اصطالحاً مدل سازي  پیشنهاد نمودند

  .می شود

بسیاري از مدلهاي احتمال سري زمانی بر مبناي ایستایی سري 

مفهوم اساسی ایستایی این است که قوانین احتمالی . استوار است

حاکم بر فرآیند با زمان تغییر نمی کند و فرآیند در تعادل آماري 

23یک سري زمانی را ایستاي اکید. می ماند
راي یم هرگاه بمی نام 

= یعنی  nهر  1, 2, رابطه زیر برقرار  kو هر تاخیر زمانی  …

  :باشد

     , …,    =        , …,                          )1(  

,     که   در . دباش می بعدي - nتابع توزیع توام      ,…

. بسیار مشکل یا غیر ممکن است وامعمل، تعیین تابع توزیع ت

مفهوم ضعیفتري از  ي زمانی، اغلببنابراین، در تحلیل سریها

24ایستایی بر حسب گشتاورهاي
هرگاه تمام  .ودفرآیند بکار می ر 

موجود بوده و نسبت  nتا مرتبه  یک سري زمانی گشتاورهاي توام

25ایستاي ضعیف به زمان تغییر نکند
دین ب. خواهد بود nمرتبه از  

، متناهی (   ) و  (  ) دو گشتاور اول ترتیب، فرآیندي با 

 است و) یا ایستاي کوواریانسی(ه دوم مرتب ایستاي ضعیف

26تابع اتوکوواریانس همچنین،. واریانس ثابت دارد میانگین و
آن  

  :بستگی داردبین مشاهدات  kفقط به اختالف زمانی 

  =    (  ,    )                                                )2(     

27تابع خودهمبستگیبدین ترتیب، 
اسبه میزان براي مح 

، بصورت زیر تعریف kبا اختالف زمانی  همبستگی میان مشاهدات

  :می گردد

  =
   (     ,     )

    (  )    (    )
=    

  
                                )3(  

یک فرآیند ایستاي اکید با دو گشتاور اول  توان گفت کهمی 

اگر تابع توزیع توام یک . متناهی، ایستاي ضعیف نیز می باشد

فرآیند ایستاي نرمال نیز باشد در اصطالح فرآیند ایستاي 

28گوسی
و  خطی مانیهاي سري زمدل یکی از. نامیده می شود 

واقعی از اهمیت  تک متغیره که در الگوسازي وضعیتهاي دنیاي

29خود برگشتیمدل  زیادي برخوردار است
 از مرتبه) اتورگرسیو( 

p یا AR(p) می باشد:  
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  −  =   (    −  ) + ⋯ +   (    −  ) +    

                                                                         )4(  

مقدار گذشته  Pترکیبی خطی از جدیدترین     واضح است که

و هر چیز تازه اي  می باشد   خودش بعالوه یک جمله اغتشاش 

که بوسیله مقادیر گذشته بیان نشده است را در سري  tدر زمان 

مستقل از    منظور می کند بنابراین فرض می کنیم 

    ,    ,  حالتی خاص می توان بهبعنوان . است     ,…

اتورگرسیو مرتبه اول  ساده و در عین حال پرکاربرد فرآیند

AR(1) اشاره نمود:  

  −  =   (    −  ) +                                    )5(   

| | سیوباید پارامتر اتورگر براي برقراري شرط ایستایی < 1 

  :  از آن به ترتیب عبارتند ACF واریانس و تابع]. 34[باشد 

  =   
 =

  
 

    
                                                       )6(  

  =       =   
         , ≥ 1                                )7(    

  هاي قابلیت فرآیندشاخص  - 3

و  Cp، Cpkاز پر کاربردترین شاخص ها در صنعت می توان به 

Cpm بصورت زیر اشاره کرد :  

  =
       

  
                                                          )8(  

و  USLدر رابطه فوق که قابلیت بالقوه فرآیند را می سنجد، 

LSL ن دهنده حدود مشخصات باال و پایین و بترتیب نشا  

  ]1[مبین انحراف استاندارد فرآیند است 

   =             ,                                             )9(  

 Cpkشاخص . میانگین فرآیند را نشان می دهد  ، )9(در رابطه 

میانگین نسبت به حدود  بدلیل در نظر گرفتن مکان واقع شدن

  ].2[مشخصه ها قابلیت واقعی آنرا اندازه گیري می کند 

یکی دیگر از شاخصهاي قابلیت فرآیند شاخص  می باشد که 

  :تعریف می شود) 10(بصورت رابطه 

   =
       

     (   ) =
  

                                      )10(  

= که  (   +    )/ که به دلخواه (ف بعنوان مقدار هد 2

= و ) نیز می تواند اختیار شود ( −  )/ با توجه . می باشد  

به لحاظ شدن انحراف میانگین فرآیند از وسط حدود مشخصات 

شاخص مناسبی براي مرکزیت  Cpmقابل قبول، واضح است که 

انیم که میانگین و انحراف می د]). 4[و ] 3([فرآیند می باشد 

  :معیار نمونه از روابط زیر محاسبه می شود

  =
∑       

                                                              )11(  

 =  ∑ (    ̅)     
                                                      )12(  

= نابراین می توان با جاگذاري ب = و     بترتیب در روابط   

ها به مقادیر تخمین نقطه اي از این شاخص) 10(و ) 9(، )8(

توجه شود که در حالت وجود خود همبستگی از نوع (دست یافت 

AR(1)  محاسبه شود) 6(باید واریانس مشاهدات طبق رابطه .(  

  ايهبرآورد فاصل استرپ برايروش بوت - 4

  هاي قابلیت فرآیندهاي خودهمبستهشاخص

,  ,  اگر  باشد، آنگاه،  nنمونه اي تصادفی به اندازه    ,…

Xمتغیر تصادفی 
*

بعنوان تابع توزیع احتمال (با توزیع یکنواخت  

  :بصورت زیر تعریف می شود) تجربی داده ها

 ( ∗ =   ∗) =
 
 ,           = 1, 2, … ,                    )13(    

30تابع فوق همان برآورد ماکزیمم درستنمایی
ناپارامتري توزیع  

بطور دقیقتري آنرا  nنامعلوم مشاهدات اولیه است که با افزایش 

بنابراین نمونه بوت استرپ معادل نمونه هاي . برآورد می کند

Xاز  nبه اندازه ) با جایگذاري(تکراري برداشته شده 
*

بصورت  

  ∗,  ∗, nبطور کلی . می باشد ∗  ,…
n

حالت ممکن براي نمونه  

اما، بعلت حجم باالي محاسبات حتی . گیري مجدد وجود دارد

براي نمونه هاي کوچک در عمل، معموالً فقط نمونه هاي 

nتصادفی از  
n

افرون و . حالت ممکن گرفته می شود 

31تیبشیرانی
نمونه گیري مجدد بوت  B=1000حداقل  ]28[ 

استرپ را براي ارائه برآورد دقیقی از فاصله اطمینان مناسب 

  .دانستند

را بعنوان نماد عمومی شاخص قابلیت  Cدر این مطالعه، اگر 

 Bواقعی فرآیند در نظر بگیریم با انجام نمونه گیري مجدد در 

برآوردي  را محاسبه کرد که هر کدام ∗  مقدار  B تکرار می توان

Cبراي 
*

محسوب می شود و کل مجموعه توزیع بوت استرپ  

 همانطور که گفته شد، نمونه گیري. را تشکیل می دهد   براي 

از تابع توزیع ) با جاگذاري(بوت استرپ معادل نمونه گیري 

برآورد    احتمال تجربی است، بنابراین، توزیع بوت استرپ براي 

ضح است که توزیع بوت استرپ وا .می باشد Cکننده توزیع 

بدست آمده براي شاخص قابلیت فرآیند تنها به نمونه اولیه 

فواصل اطمینان حاصل از آن  گرفته شده از فرآیند بستگی دارد و

در ادامه براي . را می توان براي هر نوعی از توزیع فرآیند بکار برد

درصد، به انواع  (2α-1)100ساختن فاصله اطمینان دوطرفه 



  1استرپ براي شاخصهاي توانایی فرآیند خود همبسته خود برگشتی مرتبه فواصل اطمینان بوت 
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تلف فواصل اطمینان که تا کنون با استفاده از تکنیک بوت مخ

  .اشاره می شود شده است، بطور خالصه دادهاسترپ توسعه 

4- 32بوت استرپ استاندارد - 1
  

)∗   فرض می کنیم امین برآورد مرتب شده بر  iنشاندهنده  ( 

بوت استرپ محاسبه شده باشد که برآوردي براي  Bاساس تعداد 

 ∗( در اینصورت میانگین و انحراف . محسوب می شود ( 

استاندارد نمونه براي برآوردهاي بوت استرپ بصورت زیر محاسبه 

  :می شوند

  ∗ =
∑   ∗( )    

                                                         )14(       

  =  ∑ (  ∗( )   ∗)     
                                               )15(      

. می باشد Cبرآوردي از انحراف استاندارد  SCدر واقع مقدار 

 Cدرصد براي  α2-1(100(بنابراین، فاصله اطمینان دوطرفه 

  :عبارت است از) تقریباً نرمال باشد Cاگر توزیع (

   ±                                                                  )16(   

توجه شود . باالیی توزیع نرمال استاندارد است αچارك  Zαکه 

از داده هاي اولیه برآورد شده و بوت استرپ تنها براي    که 

  .برآورد انحراف استاندارد آن بکار رفته است

4- 33بوت استرپ صدکی - 2
  

)∗  از مجموعه مرتب شده صدك  (α-1)و  αبا تعیین صدك   ) ،

درصد بوت استرپ صدکی بصورت  (2α-1)100فاصله اطمینان 

  :زیر بدست می آید

   ∗(  ) ,  ∗ (1 −  )                                             )17(  

(25)∗   براي مثال فاصله  از مقادیر  %95تقریباً    (975)∗  ,

  .را شامل می شود ∗  ترپ بوت اس

4- 34بوت استرپ صدکی با اریبی اصالح شده - 3
  

می دانیم توزیع هاي بوت استرپی فقط بر اساس نمونه هاي 

nبر مبناي  (تصادفی از توزیع کامل بوت استرپ 
n

) حالت ممکن 

بنابراین، ممکن است بعلت خطاهاي نمونه . محاسبه می شوند

یعنی توزیع (ص حاصل شود گیري، توزیعی اریب براي شاخ

در ). بیشتر یا کمتر از آنچه مورد انتظار بود شیفت پیدا کند

نتیجه، روش دیگري براي اصالح اریبی بالقوه در برآورد توزیع 

Cتوزیع ) مرتب شده(ابتدا بر اساس مقادیر ]. 26[توسعه یافت 
*

 ،

  :احتمال زیر محاسبه می شود

  =      ∗ ≤                                                      )18(   

=  مثالً اگر   و ) برآورد شده از داده هاي اولیه( 1.33

  ∗(499) = (500)∗  و  1.31 = ) مقادیر مرتب شده( 1.36

نمونه گیري مجدد باشند، آنگاه،  B=1000بر اساس 

  =      ∗ ≤ 1.33 = 499/ 1000 سپس، . دخواهد بو  

  :محاسبات زیر انجام می گیرد

  = Φ  (  )                                                       )19(       

  = Φ(2  +   )                                               )20(    

  = Φ(2  −   )                                                )21(    

)Φکه  در . تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد می باشد (∙

نهایت، با استفاده از نقاط صدك فوق می توان فاصله اطمینان را 

  :بصورت زیر بدست آورد

   ∗(   ) ,  ∗(   )                                               )22(      

  طالعات شبیه سازيم -5

مال برآورده شدن نیازهاي احت تعیین مطالعه شبیه سازي بمنظور

براي  %95 اطمینان قابلیت فرآیند بر اساس برآورد فاصله

به روش  )گوسی ایستا( خودهمبسته فرآیندشاخصهاي قابلیت 

با فرض اینکه فرآیند تحت کنترل . بوت استرپ انجام گرفت

 Cpmو  Cp ،Cpkابلیت فرآیند مقادیر شاخصهاي قآماري است 

به حدود مشخصات قابل  براي استفاده در این مطالعه با توجه

و همچنین  T=49، مقدار هدف LSL=40و  USL=61قبول 

براي . شدند محاسبه 3و  2 ،1 جداولدر  σو  μترکیبات مختلف 

از فرآیند ایستاي گوسی  n = 20, 40, 70هر اندازه نمونه 

AR(1) همبستگی  با سطوح مختلفф = -0.75, -0.25, 0.00, 

و با توجه به مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ( 0.75 ,0.25

 نمونه بوت استرپ B=1000به تعداد ) فرآیند از قبل تعیین شده

 %95از نمونه اولیه برداشته شد تا امکان برآورد فواصل اطمینان 

 BCPBو  SB ،PBبراي شاخصهاي قابلیت مذکور از روشهاي 

بار دیگر  N=1000سپس، این شبیه سازي به تعداد  .میسر شود

نسبت دفعاتی که فواصل اطمینان حاصل از هر بار تکرار شد تا 

و در اصطالح  شبیه سازي مقدار واقعی را شامل می شوند

35متوسط درصد پوشش
 (ACP)  نامیده می شود و همچنین

36متوسط طول فاصله
 (AIL) یج حاصل نتا .اطمینان تعیین گردد

با توجه . داده شده است نشان 12تا  4در جداول از شبیه سازي 

پوشش فواصل ) دفعات(، فراوانی %95به مقدار مورد انتظار 
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اطمینان حاصل از کل شبیه سازي انجام شده براي هر حالت، 

37یک متغیر تصادفی دو جمله اي
و  P=0.95با پارامترهاي  

N=1000 براي  %99اطمینان  بنابراین، یک فاصله. می باشد

  :دفعات پوشش عبارت است از

0.95 ±   .    (0.95)(0.05)

1000
= [0.932, 0.968] 

 %95، یک فاصله اطمینان %99یعنی، براي حصول اطمینان 

داشته باشد  0.968تا  0.932درصد پوششی بین  بایدواقعی 

 از مقدار α=0.01در سطح  ACP تفاوت معنادارعدم وجود (

رنگ نشان داده شده  پربصورت  در جداول %95مورد انتظار 

= براي  ).است  روشبه  ارائه شده ACP ،)حالت مستقل( 0

SB  بر  دررا  فرآیند ورد شاخص قابلیتم 36کل مورد از  3در

شبیه سازي،  معتبر ساختنعالوه بر  یین نتایجچن. نگرفت

  اطمینان لمذکور در ارائه فواص عملکرد مناسب روش نشاندهنده

  در مطالعه شبیه سازيبکار رفته  Cp مقادیر -1جدول 

        

μ σ -0.75 -0.25 0.00 0.25 0.75 

50 2 1.16 1.69 1.75 1.69 1.16 

52 2 1.16 1.69 1.75 1.69 1.16 

50 3 0.77 1.13 1.17 1.13 0.77 

52 3 0.77 1.13 1.17 1.13 0.77 

   یه سازي مطالعه شب دربکار رفته  Cpk مقادیر -2 جدول

        

μ σ -0.75 -0.25 0.00 0.25 0.75 

50 2 1.10 1.62 1.67 1.62 1.10 

52 2 0.99 1.45 1.50 1.45 0.99 

50 3 0.73 1.07 1.11 1.07 0.73 

52 3 0.66 0.97 1.00 0.97 0.66 

   یه سازي مطالعه شب دربکار رفته  Cpm مقادیر -3 جدول

        

μ σ -0.75 -0.25 0.00 0.25 0.75 

50 2 1.10 1.53 1.57 1.53 1.10 

52 2 0.82 0.96 0.97 0.96 0.82 

50 3 0.75 1.08 1.11 1.08 0.75 

52 3 0.64 0.81 0.83 0.81 0.64 

 نتایج حاصل براياما،  .دي شاخص هاي قابلیت فرآیند می باشبرا

از مقدار  درصد پوششتفاوت معنا دار  BCPBو  PBهر دو روش

به  ACPه عبارت دیگر، مقادیر ب. را نشان داد 0.95نتظار مورد ا

مورد شاخص قابلیت فرآیند  36مورد از کل  25و  34 در ترتیب

کامال  PBنسبت به  BCPBعملکرد بهتر ( را در بر نگرفت

ت مطابق ]31[جع این نتیجه با نتایج حاصل از مر ).مشهود است

  .دارد

| |در حالت  = براي  درصد پوششموردي که  72از کل  0.25

که  دبدست آم 7و  8، 23بصورت  بترتیب نتایج آنها محاسبه شد

نشان  در مقایسه با دو روش دیگر را SBعملکرد نسبتاً مناسب 

به  خودهمبستگی پارامتر با افزایشهمچنین،  .می دهد

| | =  .شدنحاصل ها پوششی  روشدر هر هیچکدام از ، 0.75

جه گرفت که تغییرات پارامتر پس، می توان چنین نتیبنابراین، 

نتایج بدست . دارد ACPخودهمبستگی تاثیر قابل توجهی بر 

نیز تایید ] 23[و ] 19[آمده از روش هاي ارائه شده در مراجع 

  .کننده نکته فوق می باشد

و  PBو افزایش آن در روشهاي  SBکاهش اندازه نمونه در روش 

BCPB  افزایشACP اثیر این البته ت( را به دنبال داشت

کمتر از دو شاخص دیگر قابلیت  Cpmتغییرات بر نتایج شاخص 

می توان از تغییرات اندازه نمونه به عنوان  ،بنابراین. )فرآیند بود

  . نام برد ACPعامل موثر دیگري بر 

در مقایسه با ( σ و کاهش μافزایش  BCPBو  PBدر روشهاي 

می را بر افزایش تاثیر نسبتاً ک) عوامل مهمتري که قبالً ذکر شد

ACP  براي شاخصCpm که همین بود  این در حالی. نشان داد

کامالً بی  Cpو بر  را در پی داشت ACPکاهش  Cpkتغییرات بر 

توسط  Cpmو بررسی  σهمچنین، با ثابت در نظر گرفتن  .اثر بود

در  T=49که نسبت به ( 52μ=هر سه روش، مشاهده شد براي 

بدست آمده در قسمت  ACPمقادیر  )فاصله دورتري قرار دارد

است و با  بسیار مناسب تر از قسمت مثبت آن    منفی پارامتر

از چند در حقیقت،  .این تفاوت آشکارتر می شود | |افزایش 

| |که قبالً در حالت  ACPمورد  = مناسب تشخیص  0.25

در قسمت منفی پارامتر  Cpmبراي  نده بودداده شد

 Cpkاین شرایط تا حدودي براي  .دنخودهمبستگی رخ می ده

در همین شرایط  .صدق می کند) فقط بدلیل تاثیر میانگین(نیز 

در فاصله  T=49که نسبت به ( 50μ=و با بررسی نتایج براي 

بدست آمده به ازاي  ACPمقادیر ) نزدیکتري قرار دارد

در تمامی  .پارامترهاي مختلف خود همبستگی تقریباً یکسان بود

 و اندازه نمونه کاهش | |، σمقدار  افزایش سبه شدهمحا حاالت
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 ،Cpmبوط به در محاسبات مر همچنین، .نشان دادرا  AIL در

. همراه بود AILمقدار  با کاهش در به صورت افزایشی، μتاثیر 

هم برقرار بود اما،  Cpkدر حالیکه این وضعیت کم و بیش براي 

تلف بوت استرپ از بنابراین، روشهاي مخ. نداشت Cpتاثیري بر 

 AILد و اختالف در مورد مقدار این لحاظ تفاوت چندانی ندارن

   .بستگی به نوع شاخص قابلیت فرآیند دارد

  نتیجه گیري - 6

بهره گیري از روش نمونه برداري  هدف از انجام این مطالعه

براي شاخص هاي قابلیت  برآوردهاي فاصله اي در ارائهمجدد 

فرآیند با در نظر گرفتن الگویی براي خودهمبستگی میان 

 %95برآورد فاصله اي  با ارائهتشریح این موضوع . مشاهدات بود

 BCPBو  SB ،PB روشهايبه  Cpmو  Cp، Cpkشاخصهاي براي 

نتایج . و بر اساس پارامترهاي تاثیر گذار بر آن صورت پذیرفت

  :نشان داد کهحاصل از شبیه سازي 

تا حدودي براي حالت با  و ت مستقلدر حالبطور کلی  •

از عملکرد استاندارد بوت استرپ  روشهمبستگی کم 

 شاخص هاي قابلیتمناسبی براي ارائه فواصل اطمینان 

 .است دارند برخوریآفر

به تدریج از میزان  با افزایش اندازه پارامتر خود همبستگی، •

  .کاسته می شود متوسط درصد پوشش

و افزایش  SBکاهش در روش تغییرات اندازه نمونه بصورت  •

متوسط درصد  غالباً افزایش BCPBو  PBآن در روشهاي 

 .پوشش را به همراه دارد

 نشان دهنده ف استانداردتغییرات مقادیر میانگین و انحرا •

 .می باشد ACP اي نتایجبر تاثیر نسبتاً کم

و  پارامتر خود همبستگی ،انحراف استانداردر دیامق افزایش •

اما، . نشان می دهد AIL روندي کاهشی را براي اندازه نمونه

تاثیر میانگین براي شاخص هاي مختلف تغییرات متفاوتی را 

 .به دنبال دارد AILدر 

بستگی به نوع شاخص قابلیت  AILمورد مقادیر  اختالف در •

دارد و روشهاي  )و نقش میانگین در محاسبات آن( فرآیند

از این لحاظ ) بعلت داشتن نتایج مشابه(مختلف بوت استرپ 

  .تفاوت چندانی با هم ندارند

براي ارائه فاصله  روش بوت استرپکاربرد سه  در این مقاله

  بنابراین، . شد بررسی AR(1)اطمینان شاخص قابلیت فرآیند 

 براي انواع مختلف در همین راستا را ات مشابهیمطالع توانمی

  دیگر  و نرمالهاي غیر، توزیعARMA زمانی هايسري

   .دانجام دافرآیند  هاي قابلیتشاخص

     SBبروش  CPراي شاخص ب %95برآورد متوسط درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان  -4 جدول

  = −0.75  = −0.25  = 0  = 0.25   = 0.75  

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.770 0.825 0.926 1.221 0.944 1.278 0.947 1.265 0.802 0.984 

40  0.706 0.526 0.935 0.788 0.944 0.822 0.927 0.802 0.704 0.577 

70  0.712 0.386 0.926 0.572 0.942 0.602 0.934 0.581 0.696 0.408 

20 (52, 2) 0.758 0.814 0.931 1.219 0.944 1.278 0.932 1.253 0.786 0.986 

40  0.719 0.524 0.919 0.789 0.934 0.803 0.915 0.797 0.723 0.575 

70  0.719 0.386 0.917 0.576 0.951 0.597 0.938 0.582 0.713 0.405 

20 (50, 3) 0.776 0.549 0.925 0.825 0.948 0.858 0.918 0.833 0.798 0.667 

40  0.717 0.347 0.926 0.525 0.936 0.545 0.937 0.531 0.706 0.381 

70  0.719 0.259 0.918 0.384 0.947 0.398 0.921 0.389 0.700 0.270 

20 (52, 3) 0.743 0.541 0.936 0.819 0.942 0.852 0.949 0.845 0.771 0.666 

40  0.747 0.358 0.914 0.524 0.947 0.548 0.931 0.528 0.720 0.388 

70  0.694 0.254 0.924 0.382 0.947 0.399 0.926 0.386 0.711 0.271 
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     SBبروش  CPkراي شاخص ب %95برآورد متوسط درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان  -5 جدول

  = −0.75  = −0.25  = 0  = 0.25  = 0.75 

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.778 0.790 0.931 1.173 0.951 1.232 0.919 1.180 0.806 0.881 

40  0.752 0.529 0.927 0.766 0.939 0.788 0.929 0.775 0.734 0.549 

70  0.743 0.393 0.934 0.569 0.943 0.586 0.914 0.568 0.708 0.406 

20 (52, 2) 0.793 0.764 0.922 1.110 0.949 1.165 0.935 1.123 0.787 0.851 

40  0.768 0.506 0.939 0.703 0.942 0.736 0.922 0.718 0.672 0.526 

70  0.760 0.371 0.930 0.523 0.942 0.539 0.921 0.519 0.661 0.382 

20 (50, 3) 0.780 0.522 0.924 0.782 0.931 0.820 0.914 0.783 0.759 0.595 

40  0.769 0.362 0.933 0.517 0.937 0.535 0.914 0.527 0.694 0.379 

70  0.757 0.271 0.927 0.386 0.943 0.395 0.918 0.388 0.702 0.281 

20 (52, 3) 0.824 0.540 0.936 0.761 0.939 0.768 0.926 0.761 0.758 0.580 

40  0.821 0.364 0.915 0.491 0.933 0.507 0.925 0.498 0.694 0.367 

70  0.798 0.275 0.939 0.363 0.942 0.377 0.910 0.366 0.633 0.269 

     SBروش ه ب Cpmراي شاخص ب %95برآورد متوسط درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان  -6 جدول

  = −0.75   = −0.25   = 0  = 0.25   = 0.75  

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.810 0.712 0.929 0.967 0.931 1.004 0.909 0.976 0.696 0.681 

40  0.730 0.480 0.928 0.662 0.937 0.680 0.901 0.669 0.649 0.481 

70  0.750 0.355 0.944 0.498 0.929 0.512 0.910 0.499 0.650 0.356 

20 (52, 2) 0.903 0.440 0.978 0.444 0.936 0.449 0.871 0.461 0.603 0.488 

40  0.917 0.308 0.970 0.312 0.949 0.310 0.860 0.312 0.563 0.322 

70  0.925 0.233 0.985 0.235 0.942 0.233 0.876 0.236 0.557 0.241 

20 (50, 3) 0.790 0.490 0.906 0.708 0.926 0.715 0.904 0.714 0.683 0.490 

40  0.727 0.325 0.930 0.474 0.933 0.487 0.916 0.478 0.693 0.327 

70  0.704 0.246 0.943 0.357 0.948 0.368 0.911 0.358 0.676 0.244 

20 (52, 3) 0.865 0.390 0.962 0.463 0.940 0.474 0.868 0.475 0.660 0.412 

40  0.855 0.267 0.971 0.316 0.932 0.317 0.910 0.314 0.630 0.270 

70  0.844 0.202 0.973 0.237 0.935 0.238 0.894 0.237 0.611 0.202 
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     PBبروش  CPبراي شاخص  %95برآورد متوسط درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان  -7 جدول

  = −0.75   = −0.25   = 0  = 0.25   = 0.75  

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.615 0.799 0.841 1.219 0.851 1.265 0.794 1.256 0.449 0.982 

40  0.629 0.517 0.881 0.777 0.890 0.808 0.875 0.784 0.574 0.575 

70  0.638 0.389 0.901 0.573 0.924 0.591 0.907 0.575 0.602 0.407 

20 (52, 2) 0.639 0.808 0.838 1.220 0.854 1.266 0.833 1.222 0.443 0.972 

40  0.647 0.516 0.896 0.779 0.913 0.794 0.854 0.796 0.555 0.571 

70  0.641 0.393 0.896 0.575 0.916 0.592 0.910 0.577 0.608 0.406 

20 (50, 3) 0.618 0.539 0.845 0.809 0.859 0.847 0.816 0.827 0.455 0.652 

40  0.641 0.349 0.893 0.523 0.899 0.535 0.873 0.527 0.573 0.380 

70  0.652 0.257 0.917 0.382 0.913 0.401 0.880 0.389 0.625 0.271 

20 (52, 3) 0.612 0.532 0.85 0.803 0.854 0.839 0.823 0.820 0.481 0.649 

40  0.640 0.346 0.889 0.516 0.889 0.547 0.874 0.526 0.544 0.388 

70  0.668 0.256 0.915 0.380 0.916 0.397 0.912 0.387 0.607 0.271 

     PBبروش  CPkراي شاخص ب %95برآورد متوسط درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان  -8 جدول

  = −0.75   = −0.25   = 0  = 0.25   = 0.75  

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.630 0.771 0.856 1.170 0.864 1.228 0.854 1.166 0.580 0.876 

40  0.671 0.510 0.904 0.761 0.913 0.786 0.871 0.771 0.658 0.547 

70  0.705 0.397 0.906 0.568 0.923 0.587 0.893 0.567 0.652 0.398 

20 (52, 2) 0.656 0.753 0.858 1.082 0.873 1.123 0.850 1.097 0.538 0.832 

40  0.714 0.497 0.896 0.704 0.921 0.723 0.864 0.709 0.597 0.523 

70  0.728 0.364 0.901 0.517 0.913 0.534 0.910 0.521 0.614 0.374 

20 (50, 3) 0.651 0.526 0.878 0.791 0.889 0.804 0.868 0.785 0.653 0.589 

40  0.691 0.360 0.899 0.521 0.901 0.538 0.900 0.524 0.659 0.374 

70  0.707 0.274 0.935 0.385 0.922 0.398 0.910 0.386 0.705 0.275 

20 (52, 3) 0.660 0.530 0.872 0.741 0.846 0.774 0.817 0.751 0.591 0.576 

40  0.739 0.361 0.905 0.494 0.898 0.505 0.849 0.502 0.603 0.369 

70  0.736 0.272 0.921 0.366 0.924 0.377 0.869 0.367 0.615 0.273 
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     PBبروش  Cpmراي شاخص ب %95برآورد متوسط درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان  -9 جدول

  = −0.75   = −0.25   = 0  = 0.25   = 0.75  

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.674 0.692 0.899 0.959 0.917 1.001 0.852 0.975 0.609 0.682 

40  0.689 0.477 0.922 0.654 0.913 0.681 0.876 0.673 0.651 0.473 

70  0.735 0.359 0.947 0.496 0.936 0.512 0.902 0.499 0.636 0.358 

20 (52, 2) 0.893 0.441 0.952 0.445 0.907 0.445 0.836 0.451 0.482 0.499 

40  0.913 0.307 0.962 0.311 0.925 0.309 0.878 0.309 0.519 0.328 

70  0.912 0.233 0.962 0.234 0.934 0.233 0.864 0.236 0.566 0.235 

20 (50, 3) 0.658 0.480 0.900 0.693 0.888 0.714 0.864 0.696 0.616 0.483 

40  0.676 0.327 0.902 0.470 0.921 0.488 0.890 0.474 0.641 0.327 

70  0.676 0.247 0.949 0.355 0.927 0.363 0.900 0.356 0.652 0.243 

20 (52, 3) 0.797 0.385 0.936 0.457 0.913 0.463 0.834 0.465 0.534 0.397 

40  0.802 0.267 0.946 0.315 0.923 0.320 0.889 0.317 0.566 0.274 

70  0.825 0.202 0.964 0.237 0.929 0.237 0.875 0.239 0.590 0.202 

     BCPBبروش  CPراي شاخص ب %95برآورد متوسط درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان  -10 جدول

  = −0.75   = −0.25   = 0  = 0.25   = 0.75  

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.606 0.675 0.865 1.030 0.881 1.083 0.833 1.040 0.513 0.825 

40  0.659 0.487 0.916 0.720 0.913 0.747 0.876 0.742 0.570 0.533 

70  0.667 0.366 0.921 0.548 0.938 0.565 0.908 0.555 0.635 0.391 

20 (52, 2) 0.609 0.687 0.889 1.034 0.885 1.081 0.871 1.050 0.506 0.825 

40  0.657 0.491 0.892 0.722 0.904 0.746 0.910 0.737 0.571 0.533 

70  0.663 0.370 0.905 0.553 0.928 0.572 0.910 0.554 0.623 0.397 

20 (50, 3) 0.611 0.467 0.876 0.692 0.885 0.706 0.843 0.701 0.523 0.554 

40  0.664 0.325 0.883 0.480 0.898 0.499 0.904 0.486 0.589 0.354 

70  0.657 0.249 0.909 0.366 0.926 0.381 0.893 0.368 0.656 0.257 

20 (52, 3) 0.628 0.457 0.851 0.700 0.872 0.730 0.839 0.707 0.512 0.543 

40  0.643 0.327 0.915 0.481 0.917 0.506 0.907 0.490 0.592 0.355 

70  0.672 0.248 0.904 0.370 0.928 0.383 0.918 0.369 0.609 0.262 
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     BCPBبروش  CPkراي شاخص ب %95برآورد متوسط درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان  -11 جدول

  = −0.75   = −0.25   = 0  = 0.25   = 0.75  

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.653 0.721 0.883 1.044 0.886 1.080 0.846 1.062 0.595 0.792 

40  0.671 0.498 0.905 0.718 0.891 0.745 0.886 0.723 0.663 0.524 

70  0.682 0.386 0.922 0.546 0.937 0.562 0.907 0.548 0.663 0.389 

20 (52, 2) 0.685 0.671 0.893 0.938 0.900 0.968 0.858 0.964 0.524 0.758 

40  0.702 0.467 0.905 0.658 0.903 0.671 0.867 0.663 0.596 0.493 

70  0.718 0.355 0.929 0.497 0.933 0.519 0.902 0.504 0.612 0.368 

20 (50, 3) 0.717 0.529 0.880 0.736 0.904 0.747 0.891 0.718 0.647 0.542 

40  0.706 0.357 0.910 0.503 0.924 0.510 0.880 0.507 0.673 0.365 

70  0.725 0.277 0.913 0.379 0.910 0.390 0.914 0.381 0.684 0.274 

20 (52, 3) 0.744 0.489 0.874 0.658 0.885 0.682 0.847 0.671 0.615 0.528 

40  0.747 0.344 0.919 0.461 0.906 0.480 0.876 0.468 0.617 0.359 

70  0.773 0.264 0.933 0.350 0.927 0.362 0.917 0.355 0.592 0.267 

    BCPB بروش Cpmراي شاخص ب %95درصد پوشش و متوسط طول فاصله اطمینان برآورد متوسط  -12 جدول

  = −0.75   = −0.25   = 0  = 0.25   = 0.75  

n (μ, σ) ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL ACP AIL 

20 (50, 2) 0.687 0.668 0.892 0.936 0.881 0.949 0.865 0.932 0.616 0.663 

40  0.700 0.463 0.920 0.642 0.938 0.658 0.864 0.652 0.645 0.473 

70  0.737 0.352 0.930 0.494 0.940 0.502 0.883 0.489 0.629 0.354 

20 (52, 2) 0.863 0.429 0.954 0.444 0.918 0.434 0.839 0.446 0.485 0.470 

40  0.906 0.303 0.967 0.307 0.934 0.308 0.852 0.308 0.506 0.318 

70  0.923 0.231 0.970 0.233 0.947 0.231 0.886 0.234 0.535 0.238 

20 (50, 3) 0.668 0.461 0.890 0.669 0.899 0.670 0.852 0.654 0.625 0.465 

40  0.690 0.323 0.923 0.466 0.934 0.478 0.894 0.462 0.670 0.317 

70  0.686 0.245 0.915 0.349 0.938 0.360 0.909 0.349 0.645 0.245 

20 (52, 3) 0.793 0.371 0.935 0.443 0.903 0.444 0.826 0.452 0.511 0.388 

40  0.815 0.263 0.951 0.306 0.936 0.312 0.858 0.312 0.569 0.268 

70  0.819 0.198 0.964 0.233 0.942 0.233 0.859 0.236 0.566 0.197 
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