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ی خَدّوثستِ تا رٍش هاکشیون ّای خطی سادُای در پایص پزٍفایلپلِ ی تغییزضٌاسایی ًقطِ
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 چكیذُ
ی تغییز( تا سهاًی کِ ًوَدارّای کٌتزل ّطذاری هثٌی تز خارج اس کٌتزل تَدى فزآیٌذ را )ًقطِ ؼوَال سهاى ٍاقؼی تغییز در فزآیٌذه

خزٍج فزآیٌذ اس  ایریطِ خَیی سهاى ٍ ّشیٌِ در پیذا کزدى ػللی تغییز در فزآیٌذ تاػث غزفًِقطِ کطف کٌٌذ، هتفاٍت است. اػالم هی
ضَد کِ کیفیت فزآیٌذ تا استفادُ اس یک پزٍفایل خطی سادُ خَدّوثستِ فزؼ هی تطَر خاظ ضَد. در ایي هقالِحالت تحت کٌتزل هی

، طزاحی   دریافت ّطذار اس ًوَدار کٌتزل  ی ٍاقؼی تغییز در فزآیٌذ تؼذ اسضَد. سپس ًقطِهذل هی ی اٍلاتَرگزسیَ هزتثِاس ًَع 
ًتایح  ضَد.ساسی تزرسی هیضَد ٍ ػولكزد رٍش تا استفادُ اس ضثیِتا استفادُ اس رٍش هاکشیون درستٌوایی هحاسثِ هی، 2در فاس  ضذُ

تخویي در  هقادیزٍ  تزخَردار است پلِ ای اس غحت ٍ دقت تاالیی در تخویي ًقطِ تغییز پیطٌْادیدٌّذ کِ رٍش ضثیِ ساسی ًطاى هی
  .ضًَذ هیتِ هقذار ٍاقؼی ًشدیک  تا افشایص اًذاسُ ضیفت ؾؼیف ٍ قَی ّز دٍ حالت خَدّوثستگی

 کلوات کلیذی 
 ، پزٍفایل خطی سادُ هاکشیون درستٌوایی، خَدّوثستگی، ی تغییزًقطِ
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ABSTRACT 

Usually real time of changes in process (change point) is different from the time control charts alarm the 

process is out-of-control. Finding the change point in the process saves time and money to find out root 

causes of the problem in the process. This paper specifically assumes that quality of process is modeled by 

using an AR(1) autocorrelated simple linear profile. Then, the step change point in the regression parameters 

is estimated by using maximum likelihood method after getting a signal from the T
2
 hotelling control chart in 

Phase II. Performance of the proposed method is evaluated by using simulation studies. Simulation results 

show that the accuracy and precision of the proposed method in a step change point estimation is acceptable 

and the results of estimation close to actual change point under both weak and strong autocorrelation as the 

magnitude of shifts increases. 
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 هقذهِ -1
در تسیاری اس کارتزد ّای کٌتزل فزآیٌذ آهاری، کیفیت یک هحػَل یا فزآیٌذ تَسیلِ ارتثاط تیي یک هتغیز پاسخ ٍ یک یا چٌذ هتغیز هستقل 

ی پزٍفایل تِ یک راتطِ خطی در غَرتی کِ تؼذاد هتغیزّای هستقل یكی تاضذ، راتطِضَد. گفتِ هیایي راتطِ پزٍفایل ضَد کِ تِ هطخع هی
ّای فزاٍاًی کِ تخػَظ در تحث کالیثزاسیَى دارًذ تیطتز هَرد تَخِ قزار گزفتِ تذلیل سادگی ٍ کارتزد ایي ًَع پزٍفایلْا ضَد کِهی سادُ تثذیل

-، ارسیاتی پایذاری فزآیٌذ ٍ تخویي پاراهتزّای پزٍفایل تحت کٌتزل هی1گیزد. ّذف اس تحلیل فاسَرت هیغ 1ٍ2اًذ. پایص پزٍفایل ّا در دٍ فاس 
را  1ٍ2تاضین. ًَیسٌذگاى هتؼذدی پایص پزٍفایلْا در دٍ فاس ، تذًثال کطف ّز چِ سزیؼتز ضیفت ٍ رًٍذ در پاراهتزّای فزآیٌذ هی2تاضذ. در فاس 

استٍَر ٍ تزیل  ،(2004) هحوَد ٍ ٍٍدال، ( 2000) کٌگ ٍ آلثایيتَاى تِ خولِ تحقیقات اًدام ضذُ در ایي سهیٌِ هیهَرد تزرسی قزار دادُ اًذ. اس 
اضارُ ًوَد. در اغلة هطالؼات  2در فاس ( 2009)کاظن سادُ ٍ ّوكاراى ٍ  (2009سٍٍ ٍ ّوكاراى ) 1ٍ فاس در، (2010) اهیزی ٍ ّوكاراىٍ  (1998)

ضَد ٍ در ًتیدِ تِ ، فزؼ ضذُ کِ تاقیواًذُ ّا تا یكذیگز ًاّوثستِ ّستٌذ. ایي فزؼ اغلة در ػول ًقؽ هیّاپزٍفایل پایص اًدام ضذُ تز رٍی
ّوثستگی در هذل هٌدز تِ ؾزیة خَدهختلف  ، ًطاى دادًذ کِ هقادیز(2009) اًداهذ. سلیواًی ٍ ّوكاراىات هیغیز کارتزدی ضذى ایي هطالؼ

خْت اس تیي تزدى  ایي هطكل، آًْا اس یک رٍش تثذیل ضَد. خْت رفغًسثت تِ ٍاریاًس ٍاقؼی فزآیٌذ هیکاّص هحسَس تخویي ٍاریاًس 
ی اٍل ارائِ ّای خَدّوثستِ اتَرگزسیَ هزتثِّا تزای پایص پزٍفایلّایی هثتٌی تز تاقیواًذُرٍشاستفادُ کزدًذ ٍ خَدّوثستگی درٍى هطاّذات 

، توٌظَر پایص پزٍفایل (2008) ، تا هؼیار هتَسط طَل دًثالِ هقایسِ کزدًذ. خٌسي ٍ ّوكاراى2ا در فاسّای پیطٌْادی ردادًذ ٍ ػولكزد رٍش
 هقایسِ ًوَدًذ ٍ  (LS)استفادُ ًوَدًذ. آًْا ًتایح را تا رٍش حذاقل هزتؼات  (LMM)ّای خطی خَدّوثستِ اس رٍش هذل تزکیثی خطی 

دّذ. یكی اس هسائلی رٍش حذاقل هزتؼات ًطاى هیتْتزی را ًسثت تِ  ذل تزکیثی خطی ػولكزدّستٌذ رٍش هفْویذًذ کِ ٍقتی دادُ ّا ًاهتقارى 
تَاًین تزاحتی تا تاضذ ضٌاخت سهاى ٍاقؼی تغییز در فزآیٌذ است. سیزا تا داًستي ایي سهاى هیّا هْن هیکِ در کٌتزل ّز فزآیٌذی اس خولِ پزٍفایل

رفغ هطكالت ایداد ضذُ در فزآیٌذ، آًزا تِ حالت تحت  را هتَخِ ضَین ٍ تا کٌتزل خارج ضذى فزآیٌذ اسػلت  غزفِ خَیی تسیاری در سهاى ٍ ّشیٌِ،
ّای هختلفی تَسط هحققاى ی تغییز رٍشگَیٌذ. تِ هٌظَر تخویي ًقطِی تغییز هیکٌتزل تزگزداًین. تِ ایي سهاى ٍاقؼی تغییز در فزآیٌذ، ًقطِ

ی تغییز تذریدی در پزٍفایل ، تخویي ًقطِ(2013تٌوایی اضارُ کزد. ضزفی ٍ ّوكاراى )تِ رٍش هاکشیون درستَاى ارائِ ضذُ است کِ اس خولِ هی
ی پزٍفایل ّای ، در حَسُ(2013) ّای تایٌزی را ارائِ دادًذ ٍ ػولكزد رٍش پیطٌْادی را تا استفادُ اس ضثیِ ساسی تأییذ کزدًذ. سًذ ٍ ّوكاراى

ًسثت  اس خولِ هحاسثِ کزدًذ. آًْا تا ایداد ضیفت پلِ ای در پاراهتز ّا، تا استفادُ اس دٍ رٍش 1را در فاس ای ی تغییز پلِلدستیک، ًقطِ
ّای خَدّوثستِ ًیش در هَارد اًذکی هَرد تزرسی قزار گزفتِ است. اس ی تغییز در پزٍفایلی تغییز را تذست آٍردًذ. تخویي ًقطِدرستٌوایی ًقطِ

کِ تخویي ًقطِ تغییز در پزٍفایلْای چٌذ خولِ ای را هَرد تزرسی قزار  اضارُ ًوَد( 2013) ی کزاهت پَر ٍ ّوكاراىِتَاى تِ هقالآى خولِ هی
تا استفادُ اس رٍش هاکشیون درستٌوایی اًدام  2خَدّوثستِ در فاس  در ایي هقالِ تخویي ًقطِ تغییز پلِ ای در پایص پزٍفایلْای خطی سادُ. دادًذ

ساسی ضذُ ٍ هفزٍؾات هزتَطِ تیاى ضذُ است. در تخص قالِ تِ ایي غَرت است کِ در تخص دٍم، هسألِ هَرد تزرسی هذلساختار هضَد.  هی
هاکشیون درستٌوایی تزای  ی اٍل ارائِ ضذُ است. در تخص چْارم، رٍشّای خطی سادُ خَدّوثسِ اتَرگزسیَ هزتثِسَم، رٍش پایص پزٍفایل

ی اٍل ارائِ ضذُ است. در تخص پٌدن تا استفادُ اس یک هثال ّای خطی سادُ خَدّوثستِ اتَرگزسیَ هزتثِی تغییز در پزٍفایلتخویي ًقطِ
 تاضذ.پیطٌْادی پزداختِ ضذُ است. تخص ضطن تخص ًْایی ٍ ًتیدِ گیزی هی ی غحت ٍ دقت رٍشػذدی تِ هقایسِ

 هذلساسی ٍ تیاى هفزٍؾات -2
,      ،  i=,2,…,nٍری ضذُ در طَل سهاى، هطاّذات تػَرتی خوغ آاهیي ًوًَِ jکٌین کِ تزای فزؼ هی ٍقتی کِ فزآیٌذ  .تاضٌذهی    

 : تاضذ( هی2( ٍ )1رٍاتط )تحت کٌتزل آهاری است ارتثاط تیي هتغیز پاسخ ٍ هتغیز هستقل تػَرت 

                 , (1)                             , (2)            

ّا ًیش هتغیزّای تػادفی هستقل تا تَسیغ        دٌّذ،را ًطاى هی      ساختار خَدّوثستِ تا  تػادفی ّا خطای     ،(2ٍ ) (1)رٍاتط  کِ در
,        ًزهال     کِ ضَد فزؼ هی دٌّذ.ّا ًیش هقادیز هتغیز هستقل را ًطاى هی   هقادیز هتغیزّای پاسخ ٍ     ّوچٌیي  ّستٌذ.    
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ضَد تؼثارت دیگز فزؼ هیگیزد قزار هیتزرسی هَرد  2فاس  هحاسثات ی پزٍفایل ّا یكساى ّستٌذ. در ایي هقالِ،ٍ تزای ّوِ ّا هقذار ثاتتی دارًذ 
,    پاراهتزّای  هقادیز کِ   , ّوثستگی درٍى خَد ی ساختار  کِ در تاقیواًذُ ّا ٍخَد دارد ًطاى دٌّذُ AR(1)ذ. ساختار ٌتاضهیهؼلَم   

تثذتل هطاّذات  ضَد.استفادُ هی( 2009سلیواًی ٍ ّوكاراى ) پزٍفایل است کِ ایٌدا تزای هقاتلِ تا ایي ساختار خَدّوثستگی اس رٍش تثذیل
 : تیاى ًوَد (8تا ) (3) رٍاتطتَاى تػَرت ّز پزٍفایل را هییافتِ تزای 

 

 

         

 

 
 

 

 
 
 
 

-هتغیزّای پاسخ ٍ هستقل تثذیل یافتِ هی     ٍ      ّستٌذ،    خطاّای هستقل دارای تَسیغ ًزهال تا هیاًگیي غفز ٍ ٍاریاًس ّا     کِ 
,    یافتِ تٌاتزایي تِ کوک هتغیزّای تثذیلّا ّستٌذ. ًیش پاراهتزّای پزٍفایل خطی سادُ تؼذ اس تثذیل دادُ    ٍ     تاضٌذ ٍ  یک هذل      

 حذاقل هزتؼات هؼوَل است. ایي تذاى هؼٌی است کِ رٍش حاغل ضذُ (3ی )ّواًٌذ راتطِ ّای هستقل پزٍفایل خطی سادُ استاًذارد تا تاقیواًذُ

  . خْت تخویي پاراهتزّای هذل قاتل استفادُ است
 

 ّارٍش پایص پزٍفایل -3
. تخاطز کاّص اثز خَدّوثستگی کِ تیي ضَدهیاستفادُ  (2000کٌگ ٍ آلثایي ) پیطٌْادی   ّا، اس ًوَدار کٌتزلیخْت پایص پزٍفایل

ضًَذ. خایگشیي هی( 7ٍ ) (6) ٍاتطدر ر تا هقذارّای تثذیل یافتِضیة ٍ ػزؼ اس هثذاء در هذل اغلی  خطای درٍى ّز پزٍفایل ٍخَد دارد،ػثارات 
  :ضَدتػَرت سیز ًَضتِ هی   یدر ًتیدِ، آهارُ

              ,          (9)            

 

 ضًَذ :( هطخع هی11ٍ ) (10تػَرت رٍاتط )  ٍ  Bj(، 9ی )کِ در راتطِ
    ([ ̂      ̂   ]  [      ]),          (10)            

  =(         ̅             ̅          ̅             
) 

(11)  

 

                    , (3)                              (4)                          (5)                       , (6)           (7)                   , (8)            
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، ستا کٌتزل آهاریٍقتی کِ فزآیٌذ تحت ذ. ٌتاضهدوَع هزتؼات خطای هتغیزّای هستقل تثذیل یافتِ هی       هاتزیس کٍَاریاًس ٍ       ,   است، کِ در آى   ,  =UCL کٌذ. اس ایٌزٍ، حذ تاالی کٌتزل تزای ًوَداری آسادی تثؼیت هیهزکشی تا دٍ درخِ هزتغ کایاس یک تَسیغ     
  دّذ.ی آسادی را ًطاى هیتا دٍ درخِ هزتغ کایاس تَسیغ  %100(   ) ، هقذار

 

 تغییزی رٍش پیطٌْادی تخویي ًقطِ -4
 گزفتتَاى ًتیدِ ّا، هی    را تذست آٍرین. تا تَخِ تِ ًزهال تَدى تَسیغ      در ایي رٍش، خْت ًَضتي تاتغ درستٌوایی اتتذا تایذ تَسیغ 

(     )  : تاضذهی (12ی )راتطِاحتوال هطاّذات تػَرت چگالی است. یؼٌی تاتغ    ٍ ٍاریاًس            دارای تَسیغ ًزهال تا هیاًگیي      کِ     √2         2    
 (                   }  

          

(12)            

، فزآیٌذ اس حالت تحت کٌتزل خارج 𝜏اهیي پزٍفایل است. پس اس هذتی ٍ در پزٍفایل ًاهؼلَم  jاهیي هتغیز پیطگَ در  iهقذار پاسخ      کِ در آى   
َع حالت خارج اس کٌتزل غادر ًكزدُ قکٌٌذ ٍ تا سهاًی کِ ًوَدار کٌتزل ّطذاری هثٌی تز ٍتغییز هی (14( ٍ )13رٍاتط )تػَرت     ٍ     ضذُ ٍ 

  (14)                (13)         ,             هاًٌذ.است ، در ایي ٍؾؼیت تاقی هی

، تاتغ درستٌوایی هذل تػَرت  𝜏ی رٍش هاکشیون درستٌوایی تا فزؼ ٍقَع تغییز در ًقطِهٌظَر تزآٍرد پاراهتزّای هدَْل تا استفادُ اس  ِت 
 :تاضذ سیزهی

  (   ,    , 𝜏|  )   ∏ ∏  √                      

       2   ∑∑           
   

 
              (15)  

 ∑ ∑                       
   

 
         

هقذار پاراهتزّای  τقثل اس  ضَد. تِ ػثارت دیگز، تزای پزٍفایل ّایضوارُ ی اٍلیي پزٍفایلی است کِ اس حالت کٌتزل خارج هی Tدر ایي راتطِ ، کِ 
ٍ     ، τکٌٌذ. پاراهتزّای هدَْل فزآیٌذ  تغییز هی    ٍ     ایي هقذارّا تِ  j=τ+1,τ+2,…,T تَدُ ٍ تزای پزٍفایل ّای    ٍ     فزآیٌذ تزاتز تا  ًوایذ. تا لگاریتن گزفتي اس راتطِ  حذاکثزاست کِ تاتغ درستٌوایی را  τ(، هقذاری اس �̂�) τتاضٌذ کِ تایذ هحاسثِ ضًَذ. هاکشیون درستٌوایی هی    

 دارین : (15)

   (   ,    , 𝜏|  )    (  ∏ ∏  √2         )          

  2   ∑∑                     
   

 
    

(16)  

 ∑ ∑      (          ) 
   

 
         ,  
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هدَْل ّستٌذ ٍ تایذ تا گزفتي هطتق خشئی ًسثت تِ ایي ػثارات آًْا را هحاسثِ ًوَد. تا گزفتي هطتق خشئی ًسثت تِ     ٍ     ، τدر ایي ػثارت    ، دارینایي هطتق ّاقزار دادى ٍ هساٍی غفز      ٍ     

{  
  ∑ ∑              

   
 

        ∑ ∑    
   

 
     ∑ ∑                 ∑ ∑    

   
 

     
 

   
 

          , 
(17)  

 ( خَاّین داضت :17تا حل دستگاُ هؼادالت )

                                      𝜏                             
                          𝜏         𝜏                             
          

(18)            

                           𝜏        𝜏               (19)  

ی تغییز تا رسین ٍ در ًْایت ًقطِ( هی20ی )ساسی تِ راتطِخایگذاری کزدُ ٍ تا سادُ( 16ی )را در راتطِ    ٍ     ی هقادیز هحاسثِ ضذُحال  
 آیذ :( تذست هی21ی )استفادُ اس راتطِ

  (   ,    , 𝜏|  )    2     

∑ ∑      (          ) 
   

 
           (20)  

∑ ∑                      
   

 
      ,  

  �̂�         [   2   ∑ ∑        ̂    
   

 
       ̂         ]  (21)  

 . ًقطِ تغییز استی هاکشیون درستٌوایی تیاًگز تخویي سًٌذُ �̂�در ایي راتطِ 
 

  ّای پیطٌْادی رسیاتی ػولكزد تخویي سًٌذُا -5
پزداسین. تِ ایي هٌظَر تا در ًظز گزفتي پیطٌْادی هیی ، تِ ارسیاتی ػولكزد تخویي سًٌذُدر ایي تخص تا استفادُ اس ضثیِ ساسی هًَت کارلَ

]   تاضذ:تػَرت سیز هی X تزدارّز پزٍفایل،  سطَح هتغیز هستقل در تزایهقذار چْار  8 6 4 2 ] 

 

 رای ساختارّا داگیزین، کِ در آى تاقیواًذُدر ًظز هی       2      ی خطی راتطِ غَرتپزٍفایل را تِدر حالت تحت کٌتزل، هذل 
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AR(1)  تؼذ اس تثذیل دادُ ّا ّستٌذدارای تَسیغ ًزهال تا هیاًگیي غفز ٍ ٍاریاًس یک ّا     تاضٌذ. هی                 ٍ تِ غَرت .
  (25)   2      (24) ,            (23) ,                    (22)          ,              خَاّین داضت :

، فزآیٌذ اس حالت کٌتزل خارج ضذُ ٍ 𝜏پس اس هذتی ٍ در پزٍفایل ًاهؼلَم  است.        ,   59/10تزاتز تا     حذ تاالی کٌتزل ًوَدار 
کِ تاػث تغییز در  ّستٌذ ًاهؼلَهی ادیزهق   ٍ    ٌذ، کِ در آى ٌکتغییز هی          ٍ           تػَرت    ٍ    ّای پاراهتز
ی تغییز ًقطِ ضَد.فزآیٌذ تخویي سدُ هی ی تغییزقطًِ . تا ٍقَع اٍلیي ًوًَِ خارج اس کٌتزل، تَلیذ دادُ هتَقف ضذُ ٍاًذضذُ   ٍ    ّای پاراهتز

   2  یغ ًزهال تا هیاًگیي هطاّذات تثذیل یافتِ هستقل اس یک تَس(  j=1,…,50) ّایضَد. تزای پزٍفایلضثیِ ساسی هی      فزآیٌذ در 
-، فزآیٌذ اس حالت تحت کٌتزل خارج ضذُ ٍ تَلیذ هطاّذات هستقل تا ضیة تغییز یافتِ اداهِ پیذا هیام 51ریاًس یک تَلیذ ضذُ ٍ اس پزٍفایلٍ ٍا

ضَد. سپس در ًظز گزفتِ هی   پزٍفایلی ایي ّطذاری را هثٌی تز ٍقَع حالت خارج اس کٌتزل غادر کٌذ. ضوارُ   کٌذ تا سهاًی کِ ًوَدار کٌتزل
,2,   ّا تَلیذ هطاّذات هتَقف ضذُ ٍ تزای توام پزٍفایل … , ی تغییز را گیزد تا ًقطِی تغییز هَرد استفادُ قزار هیی ًقطِتخویي سًٌذُ  

 ضَد.هحاسثِ هی (̂̅   )ٍ خطای استاًذارد  �̂� (�̂�̅)ضَد ٍ هیاًگیي تار تكزار هی 10000،   ٍ    ایي رٍیِ تزای ّز یک اس هقادیز  تخویي تشًذ.
ّای تا ٍخَد خَد ّوثستگی    ّای ایداد ضذُ در پاراهتز ضیفت 1آهذُ است. خذٍل  2ٍ  1ًتایح حاغل اس ایي ضثیِ ساسی در خذاٍل 

ی ٍاقؼی خطای استاًذارد تزآٍردکٌٌذُ اس ًقطِی تغییز ٍ هقذار کٌذ. در ایي خذاٍل، ًتایح هحاسثات هزتَط تِ تخویي ًقطِرا گشارش هی 9/0ٍ 1/0
ضَد ٍ هقذار خطای استاًذارد کِ تِ غَرت تغییز، آٍردُ ضذُ است. تا افشایص هقذار ضیفت ّا، تخویي ًقطِ ی تغییز تِ هقذار ٍاقؼی ًشدیكتز هی

ذار تزآٍرد فاغلِ ای تػَرت ًسثت دفؼاتی کِ تخویي یاتذ. هق( ، کاّص هی √    تاضذ )هی (g) تقسین اًحزاف هؼیار تز خذر تؼذاد تكزار ّا
i=1,2,3,4    |�̂�) .تی خذاٍل آٍردُ ضذُ اسش در اداهِکٌذ ًیًوًَِ تزآٍرد هی  ی تغییز را تا فاغلِ سًٌذُ، ًقطِ  𝜏|    ،) ( 1. ًتایح خذٍل )

ّای تَخَد کٌذ ٍ تا افشایص ضیفتتسیار خَب ػول هیدٌّذ کِ در غَرت ٍخَد خَدّوثستگی ؾؼیف درٍى هطاّذات، رٍش پیطٌْادی ًطاى هی
ّوثستگی قَی درٍى هطاّذات، ّواًطَر کِ در خذٍل  خَد ضًَذ. در غَرت ٍخَدّا تِ هقذار ٍاقؼی تغییز ًشدیكتز هیتخویي   آهذُ در پاراهتز 

هقذاری اس  ،ت ٍلی ًسثت تِ خَد ّوثستگی ؾؼیفتز ًتایحتزی خَاّذ داضّای دقیقتخویي   ( قاتل هطاّذُ است، تغییزات تشرگتز در پاراهتز 1)
 دّذ. اػذاد هَخَد در ایي خذٍل ًطاىرا ًطاى هی    ّای اػوال ضذُ در پاراهتز (، ًتایح حاغل اس ضیفت2گیزًذ. خذٍل )حالت ٍاقؼی فاغلِ هی

سهاًی کِ (، 1در تأییذ ًتایح خذٍل ) ّوچٌیي( 2ل )ّستٌذ. خذٍ 1/0تزای خَدّوثستگی  ی تغییز ٍاقؼیّای دقیق اس ًقطِی تخویيدٌّذُ
تَاى ًتیدِ گزفت کِ در غَرت ٍخَد در کل هیدّذ. ٍاقؼی ارائِ هیی تغییز ّای ؾؼیفتزی تزای ًقطِتخویياست،  9/0خَدّوثستگی 

ّای ّای قَیتز ًیش تخویيّوثستگیدّذ ٍ در خَدخَدّوثستگی ؾؼیف درٍى هطاّذات رٍش هاکشیون درستٌوایی ًتایح تسیار خَتی را ارائِ هی
 تاضٌذ.دّذ ٍلی ًسثت تِ خَدّوثستگی ؾؼیفتز ًتایح کوی دٍرتز اس هقذار ٍاقؼی هیهٌاسثی ارائِ هی
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ی ٍاقؼی )ًقط9/0ٍِ  0 /1 ّایهاکشیون درستٌوایی تا ٍخَد خَد ّوثستگی ی تغییز تا استفادُ اس رٍشٍ تخویي ًقطِ       تِ      ضیفت در: 1خذٍل  
 در ًظز گزفتِ ضذُ است(. 50تغییز 

 
 

ی ٍاقؼی )ًقط9/0ٍِ  0 /1 ّایهاکشیون درستٌوایی تا ٍخَد خَد ّوثستگی ی تغییز تا استفادُ اس رٍشٍ تخویي ًقطِ       تِ      ضیفت در:  2خذٍل 
 در ًظز گزفتِ ضذُ است(. 50تغییز 

 

 ًتیدِ گیزی  -6
استفادُ       ّای خَدّوثستِ تا ساختار ّوثستگی ی تغییز در پزٍفایلهاکشیون درستٌوایی تِ هٌظَر تخویي ًقطِدر ایي هقالِ اس رٍش 

قَی ّوثستگی خَد . ًتایح ًیش در دٍ حالت استفادُ گزدیذ   ، اس ًوَدار کٌتزل2ی خطی خَدّوثستِ در فاس ی سادُّا. خْت پایص پزٍفایلضذ
ّوثستگی ؾؼیف خَد ًتایح ًطاى داد کِ رٍش پیطٌْادی در  .هَرد تزرسی قزار گزفت    ٍ   ضیفت ّای هختلف در دٍ پاراهتز  ٍ ؾؼیف تحت

ّوثستگی خَد ّا کوی اس ٍؾؼیت تخویيدرٍى هطاّذات ٍخَد دارد  9/0ّوثستگی قَی خَد کٌذ ٍ در حالتی کِ ، ًتایح خَتی را ارائِ هی 1/0
یكي در هدوَع رٍش پیطٌْادی در تخویي ًقطِ تغییز در پاراهتزّای پزٍفایل خطی سادُ اس غحت ٍ دقت هٌاسثی تزخَردار لد. ضَؾؼیف تذتز هی

ساختارّای خَدّوثستگی اس خولِ  رٍش پیطٌْادی تزای تخویي ًقطِ تغییز در پاراهتزّای پزٍفایل خطی سادُ تحت سایز استفادُ اس است.
 .هؼزفی ضَدات آتی تؼٌَاى پیطٌْاد هی تَاًذ (ARMAهیاًگیي هتحزک )ٍ اتَرگزسیَ  (MA)هیاًگیي هتحزک

 
 
 

 

08/0 06/0 04/0 02/0 01/0    

9/0 1/0 9/0 1/0 9/0 1/0 9/0 1/0 9/0 1/0   

61/54 83/49 92/59 59/51 54/62 62/54 59/71 95/62 09/75 45/75  ̅̂ 

37/0 15/0 42/0 18/0 54/0 31/0 57/0 47/0 65/0 58/0    ̅̂ 

04/0 18/0 03/0 11/0 02/0 07/0 01/0 03/0 01/0 02/0   | ̂   |    

10/0 36/0 07/0 24/0 06/0 15/0 04/0 08/0 04/0 05/0   | ̂   |    

15/0 48/0 12/0 34/0 09/0 22/0 07/0 12/0 06/0 08/0   | ̂   |  2 

20/0 56/0 15/0 41/0 12/0 27/0 10/0 16/0 09/0 11/0   | ̂   |    

28/0 72/0 21/0 58/0 17/0 41/0 14/0 25/0 13/0 19/0   | ̂   |    

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

9/0 1/0 9/0 1/0 9/0 1/0 9/0 1/0 9/0 1/0   

78/59 33/49 05/65 55/49 95/68 19/51 29/70 11/60 67/72 42/70  ̅̂ 

51/0 07/0 55/0 11/0 615/0 16/0 618/0 35/0 621/0 51/0    ̅̂ 

06/0 47/0 02/0 23/0 02/0 13/0 01/0 05/0 01/0 03/0   | ̂   |    

11/0 72/0 06/0 43/0 05/0 26/0 04/0 11/0 04/0 06/0   | ̂   |    

15/0 83/0 09/0 55/0 07/0 36/0 06/0 17/0 06/0 09/0   | ̂   |  2 

17/0 88/0 12/0 64/0 10/0 44/0 09/0 21/0 09/0 16/0   | ̂   |    

21/0 91/0 17/0 70/0 13/0 51/0 11/0 26/0 11/0 21/0   | ̂   |    
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