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وسيله رابطه بين يك متغير پاسخ و يك يا چند ه يا كيفيت محصول ب فرآيندآماري، عملكرد  فرآينددر بعضي از مسائل كنترل  چكيده
ها بوده كه هاي خطي ساده يكي از انواع مختلف پروفايلپروفايل. نامند كه محققان اين رابطه را پروفايل مي شود متغير مستقل توصيف مي

هاي خطي ها براي پايش پروفايلترين روشيكي از متداول. توسط محققان مورد بررسي قرار گرفته و كاربرد زيادي در كاليبراسيون دارند
تأكيد روي كشف سريع تغييرات بوده و عملكرد نمودار كنترل معموالً به  2در فاز . باشدمي EWMA-3، نمودار كنترل 2ساده در فاز 

سازي، معادالت انتگرالي و هاي مختلفي براي محاسبه متوسط طول دنباله همچون شبيهروش. شود وسيله متوسط طول دنباله ارزيابي مي
 محققان در تحقيقات قبلي خود متوسط طول دنباله نمودار. وجود دارداستفاده از زنجيره ماركوف در ادبيات نمودارهاي كنترل 

EWMA-3 سازي محاسبه كرده و از آن براي مقايسه روش را با استفاده از شبيهEWMA-3 هاي پيشنهادي خود استفاده با روش
. شودبا استفاده از زنجيره ماركوف مدل مي هاي خطي سادهدر اين مقاله متوسط طول دنباله اين نمودار كنترل براي پايش پروفايل. نمودند

، أهاي مختلف در عرض از مبد سازي تحت شيفت به منظور اعتبار سنجي مدل پيشنهادي، نتايج حاصل از اين روش با نتايج حاصل از شبيه
 . نجيره ماركوف استدهنده صحت مدل پيشنهادي مبتني بر زهاي همزمان مقايسه شده كه نشانشيب و انحراف معيار و همچنين شيفت

 
 پروفايل خطي ساده ،EWMA-3متوسط طول دنباله، زنجيره ماركوف، نمودار كنترل  كلمات كليدي

  مقدمه -1

شود كه آماري، فرض مي فرآينددر اكثر كاربردهاي كنترل 
تواند به وسيله يا كيفيت يك محصول مي فرآيندعملكرد يك 

توزيع يك مشخصه كيفي توصيف شود و به وسيله نمودارهاي 
كنترلي تك متغيره كنترل گردد و يا در حالت كلي به وسيله 
توزيع چندين مشخصه كيفي توصيف و به وسيله نمودارهاي 

در بسياري از شرايط كيفيت . كنترل چند متغيره كنترل شود
اي بين متغير پاسخ و يك يا محصول به وسيله رابطه فرآينديك 

شود كه  محققان اين رابطه يا چندين متغير مستقل توصيف مي
ها براي پايش ترين روشيكي از متداول. نامندرا پروفايل مي

 EWMA-3، نمودار كنترل 2هاي خطي ساده در فاز پروفايل
در بعضي از كاربردها . باشدمي ]1[ پيشنهادي كيم و همكاران

سيون اين رابطه با استفاده از يك مدل رگرسيون همچون كاليبرا
هاي ديگر موقعيت شود درحالي كه درخطي ساده توصيف مي

 گرم حل شده مقدار رابطه. تري نياز استهاي پيچيدهمدل
 ،تلفـدماهاي مخ نوعي در يك ليتر آب درـكننده مصيرينـش از
 

 11/1391/ 25:تاريخ پذيرش    16/07/1391 :تاريخ دريافت

 
واكر و  ،رابطه بين چگالي و عمق تخته نئوپان ،]2[ كنگ و آلباين

و رابطه بين گشتاور و دور موتور خودرو اميري و  ،]3[ رايت
  هار پروفايلشما از كاربردهاي بي هاييمثال ،]4[ همكاران

ها تحقيق در حوزه پايش پروفايل] 5[ و همكاران وودال. باشندمي
شمار آن در اين حوزه  و كاربردهاي بي وجه به جديد بودنرا با ت

ً توصيه مي ها شامل انواع مختلف پروفايل. نماينددر عمل قويا
هاي هاي خطي چندگانه، پروفايلپروفايل خطي ساده، پروفايل

هاي مبتني بر هاي چند متغيره، پروفايلاي، پروفايلجملهچند
خطي توسط هاي غيريافته و پروفايلالگوهاي خطي تعميم

هايي براي پايش آنها در محققان مورد بررسي قرار گرفته و روش
Pكنگ و آلباين. هر دو فاز يك و دو ارائه شده است

 
P]2[، و  محمود

P]7[ ، محمود و همكاران]6[ وودال

 
P 8[و سقايي و همكاران[ 

. اندهاي خطي ساده ارائه كردههايي براي پايش پروفايلوشر
پايش پروفايل خطي ساده در ها براي ترين روشيكي از معروف

 ]1[ كارانـهمپيشنهادي كيم و  ٣-EWMAنمودار كنترل 2فاز 
ها روندها و شيفت سريع فـد روي كشـتأكي 2باشد در فاز مي
 ط طول دنبالهــيله متوســوع معموالً به وسـباشد و اين موضمي

  
 

P

a
P(Corresponding author) 2Tamiri@shahed.ac.ir 2T 

P

b 
Pmahbube.mohebi@gmail.com 



 اميرحسين اميري و محبوبه محبي

 131-196صفحات        3شماره    3نشريه مهندسي و مديريت كيفيت       جلد                                                                          174

متوسط طول  مقادير ]1[ كيم و همكاران. شودگيري مياندازه
هاي مختلف در را تحت شيفت EWMA-3نمودار كنترل  دنباله

سازي محاسبه با روش شبيه ، شيب و انحراف معيارأعرض از مبد
با استفاده از  ين مقاله مقادير متوسط طول دنبالها در. كردند

شود و جهت اعتبار سنجي زنجيره زنجيره ماركوف محاسبه مي
سازي آمده با مقاديرحاصل از شبيه ماركوف مقادير به دست

  .شودمي مقايسه

در خصوص  ،2ساختار مقاله بدين صورت است كه در بخش 
، 3در بخش . شودتوضيح داده مي EWMA-3نمودار كنترل 

 رويكرد زنجيره ماركوف براي محاسبه متوسط طول دنباله
)(ARL اعتبارمدل ماركوف 4در بخش . ارائه خواهد شد ،

پيشنهادي براي محاسبه متوسط طول دنباله نمودار كنترل 
EWMA-3 شودارائه مي گيري، نتيجه5در بخش  و  بررسي. 

  EWMA-3نمودار كنترل  -1

زمان امين نمونه تصادفي كه در طول jفرض كنيد براي 
را داشته  )i =1،2,…  ،yRijR )  ،xRiRآوري شده است مشاهده  جمع
تحت كنترل آماري است مدل اصلي  فرآيندهنگامي كه . باشيم

  .باشدمي )1( به صورت رابطه

)1           (i = 1،2,…,n    j=1،2,…    ε= + +0 1ij i ij
y A A x 

𝜀𝑖𝑗كه در اين رابطه، ها متغيرهاي تصادفي مستقل و هم توزيع  
مقادير متغير . باشندميσ02 نرمال با ميانگين صفر و واريانس

را  x، مقادير ]1[كيم و همكاران .مقاديري ثابت هستند  xتصادفي
. اي كد كردند كه ميانگين مقادير كد شده برابر صفر شودبه گونه

حداقل مربعات شيب و هاي كنندهشود برآورداين كار، باعث مي
بعد از كد . عرض از مبدأ براي هر نمونه از يكديگر مستقل شوند

را به ) 1(آنها مدل جايگزين مدل اصلي در رابطه  x كردن مقادير
   .معرفي كردند) 2(صورت رابطه 

)2(                     i = 1،2,..,n , *

0 1i ij jiy B B x ε+= + 

و BR1R=AR1  Rو  BR0R = AR0 R+ AR1 �̅�كه در اين رابطه 
* ( )= −
i i

x x x براي. باشند مي jكننده امين نمونه، برآورد
BR٠حداقل مربعات  R  به صورت

0 =
j

b y  نمونهj باشد در ام مي
ه صورتبR BR١حداقل مربعات  كنندهحالي كه برآورد

1 /
j xy xx

b s s= باشد مي .bR٠j R   وbR١j R   داراي توزيع نرمال به
BR١و R  BR٠ترتيب با ميانگين  R  و واريانسσ / n

و   2
xxσ / s2  

 برابر صفر  bR1jRو    bR0jRباشد همچنين كوواريانس بين آنها مي
ي كه در ها از نمودارهاي كنترل مجزا بدون مشكلآن .باشدمي

ها حاصل خواهد شد استفاده كنندهصورت همبسته بودن برآورد
براي كشف شيفت در  2ها در فاز روش پيشنهادي آن. كردند

تك   EWMAپارامترهاي مدل، استفاده از سه نمودار كنترل
 براي پايش عرض از مبدأ، شيب و پراكندگي خطاها متغيره مجزا

ها ، آنBR0Rبراي پايش عرض از مبدأ  EWMAدر نمودار . باشدمي
استفاده نمودند تا آماره bR0j Rننده عرض از مبدأ از برآوردك
EWMA  كنندرا محاسبه. 

( ) ( ) ( ) , ,...I j IEWMA j b EWMA j jθ θ= + − − =0 1 1 1 2 

)3( 

>θ   ثابت هموارسازي و θ     ،)3(كه در رابطه  ≤0 . باشدمي1
براي پايش عرض از  EWMAحدود كنترل باال و پايين نمودار 

 .دباشمي) 4(به صورت رابطه  مبدأ

)4  (                             
( )

θσ
θ

= +
−0 2I I

UCL B L
n

 

                                     
( )

θσ
θ

= −
−0 2I I

LCL B L
n

 

، )4(ر رابطه د
I

L تحت  ARLشود تا  گونه اي انتخاب مي به 0<
BR١برآوردهاي شيب . كنترل مشخصي به دست آيد R ،bR١j R در

آماره . شوندبراي پايش شيب استفاده مي EWMAنمودار 
EWMA  دباشمي) 5(استفاده شده به صورت رابطه. 

)5       (( ) ( ) ( )s j s
EWMA j b EWMA jθ θ= + − −1 1 1 

>θ   ثابت هموارسازي و θ    ، )5(كه در رابطه  ≤0 . باشدمي1
براي پايش شيب به  EWMAحدود كنترل باال و پايين نمودار 

 .دباشن مي) 6(صورت رابطه 

)6         (             
( )s s

xx

UCL B L
S

θσ
θ

=
−

+1 2
 

                             
( )

 
s s

xx

LCL B L
S

θσ
θ

−
−

= 1 2
 

كه 
sL تحت كنترل  ARLشود تا اي انتخاب ميبه گونه 0<

بر  EWMAاز نمودار  ]1[همكارانكيم و  .مشخصي به دست آيد
براي پايش پراكندگي خطاها  ]9[هميلتوناساس رويكرد كرودر و 

كننده برآورد( MSERjRها از مقدار در اين روش آن. استفاده نمودند σ2 هاي خط برازش شده در نمونه با استفاده از باقيماندهj ام (
 .داستفاده كردن EWMAبراي محاسبه آماره 

( ) ( ) ( ) ( )max{ ln ln

,ln( )} , , ,

E j EEWMA j MSE EWMA j

j

θ θ

σ

= + − −

= …2
0

1 1
1 2

)7( 

>θ  ثابت هموارسازي و θ، )3(كه در رابطه  ≤0 . باشدمي1
براي پايش عرض از  EWMAحدود كنترل باال و پايين نمودار 

 .باشدمي) 4(مبدأ به صورت رابطه 

)4                  (                 
( )

θσ
θ

= +
−0 2I I

UCL B L
n

 

                                       
( )

θσ
θ

= −
−0 2I I

LCL B L
n

 

0<، )4(در رابطه 
I

L شود تا اي انتخاب ميبه گونهARL  تحت
در  b١j، B١برآوردهاي شيب . كنترل مشخصي به دست آيد

آماره . شوندبراي پايش شيب استفاده مي EWMAنمودار 
EWMA  د باشمي) 5(استفاده شده به صورت رابطه 

 )6                 (              
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θ

=
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+1 2S S
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>θ   و  ثابت هموارسازي θ   ،)7(در رابطه كه  ≤0 در . است 1
σها، فرض شده كه مقدارروش پيشنهادي توسط آن 2

مقدار ( 0
σتحت كنترل EWMAE(0)بنابراين . برابر يك است) 2 = و  0

 : شود  محاسبه مي) 8(حد كنترل باال به صورت رابطه 

)8     (             [ln( )] / ( )
E E j

UCL L Var MSEθ θ= −2        

)ln]كه  ]
j

Var MSE  9(با استفاده از رابطه ) 8(در رابطه (
 : شود محاسبه مي

( ) ( ) ( )

  ( )[ ]
j

Var ln MSE

n n n n

=

+ + −
− − − −2 3 5
2 2 4 16

2 2 3 2 15 2
 )9  (           

، )8(در رابطه 
E

L تحت   ARLشود تا  اي انتخاب مي به گونه 0<
مزيت عمده روش كيم و  .كنترل مشخصي به دست آيد

تواند دقيقًا تعيين كند كه شيفت در است كه مي اين ]1[همكاران
پروفايل خطي ساده  به خاطر شيفت در كدام يك از پارامترهاي 

 .رگرسيون بوده استخط 

 رويكرد زنجيره ماركوف: روش پيشنهادي -1

به روش شامل تقسيم فاصله بين حدود باال و پايين نمودار كنترل 
t=2k+1 2 زير فاصله مساوي به پهنايf الزم به ذكر . مي باشد
 dRjR بين EWMA  اگر آماره.باشد عدد صحيح و فرد مي tاست كه 

– f  وdRjR + f برايj= -k,-k+1,…,k    بدين معناست كه قرار گيرد
 dRj  .ام در مركز اين فاصله قرار داردj در حدود EWMA آماره

R نقطه مركزي فاصلهj با اين تعريف حالت . دهد را نشان مي
روي نمودار  را نشان  EWMAسيستم مكان قرار گرفتن آماره 

در  .باشد   j= -k,-k+1,…,k تواند در زير فاصله دهد كه ميمي
به وسيله  EWMA دنبالهرويكرد زنجيره ماركوف، توزيع طول 

 بردار احتمال اوليه و ماتريس احتمال انتقال تعيين 
 هر يك از نمودارهاي كنترل ARLدر روش پيشنهادي . شوندمي

EWMA شيب و انحراف معيار به  أبراي پايش عرض از مبد ،
 ARLكل براساس نتايج  ARLصورت جداگانه محاسبه و سپس 

هاي انتقال تحت احتمال  .هر يك از نمودارها محاسبه خواهد شد
بر اساس  أعرض از مبد EWMAكنترل براي نمودار كنترل 

به دست ) 10(به صورت رابطه  ]10[ سيرويكرد لوكاس و ساكو
 :آيدمي

  ( ) ( ) ( ){ }( )
( ) ( ) ( ){ }( )

 .

.

ij b i j

b i j

h d f d B

d f d B

φ θ σ θ θ

φ θ σ θ θ

−

−

= + − − − −

− − − −

1
0 0

1
0 0

1

1  
 

ضريب هموارسازي 𝜃 تابع توزيع تجمعي نرمال استاندارد، φكه
شده  هاي تقسيمنصف فاصله fام ،  jنقطه مركزي فاصله  dRjRنمايي، 

 ، BR٠R2(يافته در رابطه مدل تغيير فرم أعرض از مبد( ،hRijR  احتمال
ام به وسط i از وسط فاصله  أعرض از مبد EWMAانتقال آماره 

، فاصله بين  fالزم به ذكر است كه براي محاسبه . ام است jفاصله 
بر ( مبدأبراي پايش عرض از  EWMAحدود كنترل نمودار 

قسمت تقسيم نموده و نتيجه حاصل را بر  tرا به ) 4اساس رابطه 
چنانچه مقادير احتمال انتقال در داخل  . كنيم تقسيم مي 2

tماتريس احتمال انتقال قرار گيرند Hماتريس  t× حاصل
 EWMAكنترل شود در اين صورت متوسط طول دنباله تحت مي

  :شود استفاده مي) 11(از رابطه  أبراي پايش عرض از مبد

0I ( )ARL
−= −p I H s

1  )11 (  

tيك بردار ستوني s كه در رابطه فوق، 1× شامل اعداد يك است   
1يك بردار سطري pو  t× باشد كه درايه شامل اعداد صفر ميq 

tيك ماتريس هماني   Iو +5/0q=t/2آن برابر با يك است و  t× 
متوسط طول دنباله تحت كنترل نمودار كنترل  ARLR0IR. است

EWMA براي . دهدمي را نشان أبراي پايش عرض از مبد
متوسط طول دنباله خارج از كنترل نمودار  ARLR1IRمحاسبه 
EWMA كافي است كه مقدار  أبراي پايش عرض از مبد
B λσ+0 براي  .جايگزين كنيم BR٠Rبه جاي ) 10(را در رابطه  0

متوسط طول دنبله خارج از كنترل ( ARLR1s R محاسبه معيارهاي
متوسط طول (ARLR0s Rو ) شيببراي پايش  EWMAنمودار 

به طريق ) براي پايش شيب EWMAدنباله تحت كنترل نمودار
در حالت تحت كنترل و خارج  ARLمشابه محاسبه معيارهاي 

كنيم  عمل مي أبراي پايش عرض از مبد EWMAازكنترل نمودار 
) 12(با اين تفاوت كه براي محاسبه احتمال انتقال از رابطه 

 .شود استفاده مي

( ) ( ) ( ){ }( )
( ) ( ) ( ){ }( )

.

.

ij b i j

b i j

q d f d B

d f d B

φ θ σ θ θ

φ θ σ θ θ

−

−

= + − − − −

− − − −

1
1 1

1
1 1

1

1
 )12(  

متوسط طول دنباله خارج از كنترل نمودار  ARLR1sRبراي محاسبه 
EWMA  براي پايش شيب كافي است كه مقدار

    B βσ+1 در 0
 𝜎𝑏1در رابطه فوق، . كنيم جايگزين BR1Rرا به جاي ) 12(رابطه 

باشد بقيه پارامترها مشابه مي BR1Rانحراف معيار برآورد پارامتر 
تحت  ARLبراي محاسبه . باشندمي) 10(تعريف مربوط به رابطه 

براي پايش پراكندگي  EWMAكنترل و خارج از كنترل نمودار 
 :كنيم به صورت زير عمل مي

عدد  t قسمت مساوي كه tابتدا فاصله بين حدود كنترل را به 
 مجدداً مانند روش ارائه. م مي كنيم ـح است تقسيـفرد و صحي

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

)10( 
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انتقال بر  عناصر ماتريس. شودحالت سيستم در نظر گرفته مي
محاسبه ) 13(به صورت رابطه ] 11[اساس روش دوگان و هربرت

 :شود مي

)13           (
( )i j ij i j

r p p −−= 1                 i,j = ١،٢,…,tR        
                                                                                              

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

( ) ( ) ( ) ( )E Eexp

χ { }nij

UCL LCL
n j

θ
p

θ i

W
−

  −   − − − − −        = 2
2 2

12 1 1 2                                                               

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

}.{، )14(در رابطه 
nχ −
2

 n-2تابع توزيع تجمعي مربع كاي با  2
σ/به صورت  W. دهد را نشان مي درجه آزادي σ1  محاسبه  0

توجه . شود كه در حالت تحت كنترل برابر با يك خواهد بودمي
 BR1R و BR٠Rجا كه در رگرسيون خطي ساده دو پارامتر شود از آن

 كاي برابر با  شوند درجه آزادي توزيع مربع تخمين زده مي
)n-2( همچنين . مي باشد𝑝1𝑗  و𝑝𝑖به ترتيب با استفاده از  ٠

 . شوند محاسبه مي) 16(و ) 15(روابط 

( ) ( ) ( )E Eexp

χ { }j n

UCL LCL
n j

θ
p

W
−=

  − 
−  −       

2
2

21

2 1
 

 j =1،2,…,t )15 (                                                      
ip =0 0       i=1,2,…,t                                            )16(               

براي پايش  EWMAبراي نمودار كنترل ARLR0 R در نهايت
 .شودمحاسبه مي) 17(پراكندگي به صورت رابطه 

( )
E

ARL
−= −p I H s

1
0      )17(  

 تعريف  أ، پارامترها مشابه عرض از مبد)17(كه در رابطه 
را  (σ1/σ0)كافي است مقدار  ARLR1ERمحاسبهبراي . شودمي

تك تك  ARLR1 Rو  ARLR0 Rتا اين مرحله . نماييم Wجايگزين 
در ادامه، روابط . محاسبه شده است EWMA نمودارهاي كنترل

 ARLR0R. شود كل ارائه مي ARLR1 Rو  ARLR0R محاسبه الزم براي
 :شود محاسبه مي) 18(از رابطه  كل

/ [ ]
ARL ARL ARLI S E

ARL
     

= − − − −           
0

0 0 0

1 1 11 1 1 1 1   )18(     

محاسبه شده ) 19(بر مبناي رابطه ) 18(واضح است كه رابطه 
 :است

 )19(   ( )( ) ( ) overall I s Eα α α α= − − − −1 1 1 1 
 

تغيير كند احتمال تحت  مبدأچنانچه مقادير پارامتر عرض از 
كه كنترل اعالم شدن توسط هر سه نمودار كنترل به شرط آن

) 20( خارج از كنترل است با استفاده از رابطه أعرض از مبد
 :شود محاسبه مي

 ( )( )int I s Eα αoverall under shift in erceptβ β= − −1 1
 

)20(  

 :نتيجه خواهيم داشتدر

int ( )( )( )I
overall under shift in ercept

I S E

ARLβ
ARL ARL ARL

−
= − −1

1 0 0

1 1 11 1 )21(    

و از رابطه 
overall overall/ ( )ARL β= −1 1 ، متوسط طول دنباله 1

تحت شيفت در عرض از مبدا  EWMA-3خارج ازكنترل نمودار 
الزم به ذكر است كه. شودمحاسبه مي

overallβ  بدان معني است
خارج از كنترل  مبدأاز لحاظ عرض از  فرآيندكه كه با وجود اين

از . را تحت كنترل نشان دهند فرآينداست هر سه نمودار كنترل 
ل است احتمال تحت واقعاً خارج از كنتر مبدأآنجايي كه عرض از 

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

1)نمودارهاي مرتبط به ترتيب برابر با  )α− s
1)و  )α− E

. باشد مي
 EWMA-3كل نمودار  IIنوع با استدالل مشابه احتماي خطاي 

و ) 25(تا ) 22(با روابط  R Rتحت شيفت در شيب و انحراف معيار
 : شود محاسبه مي) 26(كل با رابطه  ARLR1Rدر نهايت 

 ( )( )overall under shift in slope S I Eβ β α α= − −1 1
  )22(  

( )S
overall under shift in slope

S I E

ARL

ARL ARL ARL
β

  −
= − −  

  
1

1 0 0

1 1 11 1 )23(     

( )( )overall under shift in standard deviation E I Sβ β α α= − −1 1  )24 (       

 overall under shift in standard deviation ( )E

E S I

ARL

ARL ARL ARL
β

  −
= − −  
  

1

1 0 0

1 1 11 1  )25(     

  
overall overall/ ( )ARL β= −1 1 1  )26(  

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

كنيم كه به عنوان مثال  ها را محاسبه مياستفاده نموده و آن
با استفاده از  ARLR1Rر هر سه پارامتر تحت شيفت همزمان د

 . شود محاسبه مي) 27(رابطه 

   / [ ]. .[ ]I s E
overall

I s E

ARL ARL ARL

ARL ARL ARL
β

   − − −
= −        

1 1 1

1 1 1

1 1 11 1

 )27     ( 

با توجه  و اگر دو پارامتر يا تنها يك پارامتر تحت شيفت قرار گيرد
به اينكه كدام يك از پارامترها تحت شيفت قرار گيرد محاسبات 

 .كند تغيير مي

 سنجياعتبار -2
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سنجي مدل زنجيره ماركوف براي براي اعتباردر اين بخش 
محاسبه متوسط طول دنباله تحت كنترل و خارج از كنترل 

از يك  ]1[پيشنهادي كيم و همكاران  EWMA-3نمودار كنترل 
هاي شيفت به ازاي حاصلمثال عددي استفاده نموده و نتايج 

دست ه ، شيب و انحراف معيار با نتايج ب مبدأمختلف در عرض از 
مثال عددي . سازي مقايسه شده است آمده با روش شبيه

 ]1[استفاده شده در اين مقاله همان مثال مقاله كيم و همكاران 
yRijR=3+2xRiاست كه به صورت  R+𝜀𝑖𝑗    ،i = 1،2,…,n  است كه در

متغير تصادفي نرمال با ميانگين صفر و واريانس  𝜀𝑖𝑗رابطه فوق 
هستند كه با استفاده از  8،6،4،2برابر با xRi R يك است مقادير ثابت

∗𝑥𝑖رابطه  = (𝑥𝑖 − �̅�)  دست ه پروفايل خطي ساده زير ب 
 . آيد مي

 
ij

y = 2+13
i ij

x ε+        i = 1،2,…,n 

در نمودارهاي   LRERو   LRIR    ،LRSRپارامترهاي   ]1[كيم و همكاران 
، شيب و انحراف  مبدأبراي پايش عرض از  EWMAكنترل 

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

الزم به ذكر است كه ضريب پارامتر هموارسازي . به دست آورند
فته در نظر گر 2/0برابر با  EWMAدر هر سه نمودار كنترل 

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

LRIR  ،LRSR  وLRER سازي نيز استفاده شده استيكسان با روش شبيه .
مقادير متوسط طول دنباله تحت كنترل هر يك از نمودارهاي 

EWMA باله تحت كنترل و همچنين مقادير متوسط طول دن
سازي و زنجيره ماركوف در كل با استفاده از دو روش شبيه

 با مقايسه جدول يك مالحظه . گزارش شده است 1جدول 

ً به هم مي شود كه مقادير به دست آمده از هر دو روش تقريبا
گونه كه اشاره شد فاصله بين حدود كنترل به نزديك است همان

 t كه چنانچه مقدار قسمت مساوي تقسيم شده است 103
 ARLافزايش يابد دقت زنجيره ماركوف در محاسبه مقادير 

 تر سازي نزديكافزايش يافته و اين مقادير به مقادير شبيه
شود مالحظه مي 4و  3و 2گونه كه در جدول همان. شوندمي

هاي مختلف متوسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي شيفت
سازي ، شيب و انحراف معيار در دو روش شبيه مبدأدر عرض از 

دهنده و زنجيره ماركوف نزديك به يكديگر است كه اين نشان
كيم و . اعتبار و روش پيشنهادي مبتني بر زنجيره ماركوف است

حالتي را بررسي كردند كه در آن شيفت در پارامتر   ]1[همكاران 
BR١R اي سازي به از نتايج شبيه 5در جدول . رخ مي دهد 

BR١هاي مختلف در پارامتر شيفت R )يافتهشيب پروفايل تغيير فرم (
 گونه كه در اين جدول مشاهده همان. نشان داده شده است

نوع . باشدشود نتايج هر دو روش به يكديگر نزديك ميمي
مورد بررسي قرار  ]1[ديگري از شيفت كه توسط كيم و همكاران 

مبدأ و شيب گرفته است شيفت همزمان در پارامترهاي عرض از 
باشد كه نتايج متوسط طول دنباله خارج يافته ميمدل تغيير

به طور . نشان داده شده است 6ازكنترل با هر دو روش در جدول 
سازي و ماركوف به بيهمشابه نتايج يكسان براي هر دو روش ش

 .دست آمده است

 گيرينتيجه -3

 در روش پيشنهادي مبتني بر زنجيره ماركوف، متوسط طول
 معيار  ودارهايـت كنترل و خارج از كنترل هريك از نمـدنباله تح

 
 

 مقادير متوسط طول دنباله تحت كنترل هر يك از نمودارها به صورت جداگانه و متوسط طول دنباله تحت كنترل كل:  1جدول 
  سازيشبيه ماركوف                         
6607/551 7/584 ARLR٠E 

5749/586 6/584 ARLR٠S 

5749/576 4/584 ARLR٠I 

9285/190 5100/201 ARLR٠ 

Rاز  مبدأطول دنباله خارج از كنترل به ازاي شيفت در عرض از  متوسطمقادير :  2جدول 

0A RR R به
0  A λσ+ 

       λ  
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 ARLR١ R) شبيه سازي( 
88/1 04/2 26/2 58/2 05/3 78/3 07/5 79/7 90/15 47/57 ARLR١ R) ماركوف( 

 

 ــطبه گرديده سپس براي محاسبه متوسـبه تنهايي مدل و محاس
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Aبه  A1مقادير متوسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي شيفت در شيب از: 3جدول  βσ+1 

    β                  
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 R1R ARL )سازيشبيه( 
40/2 72/2 14/3 76/3 70/4 25/6 18/9 77/15 63/34 85/97 R1R ARL ) ماركوف( 

 ωσ0به  σ0از  مقادير متوسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي شيفت درانحراف معيار: 4جدول 

 

 γσ+1B به B1ازيافته به ازاي شيفت در شيب پروفايل تغيير فرممقادير متوسط طول دنباله خارج از كنترل كل : 5جدول 
             γ                          

 
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 R1R ARL )سازيشبيه( 
71/1 87/1 05/2 30/2 69/2 30/3 35/4 53/6 87/12 R1R ARL ) ماركوف( 

 

B  به B0يافته از و شيب پروفايل تغيير فرم مبدأمقادير متوسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي شيفت در عرض از : 6جدول  β+ σ0وB1 به
  B δ+ σ1

 
نمودار بر مبناي (كنترل و خارج از كنترل طول دنباله تحت 

در حالتهاي مختلف شيفت در هريك ) كنترل به صورت همزمان
تك تك نمودارها به نحو مقتضي  ARLاز پارامترها از تركيب 

عملكرد روش پيشنهادي مبتني بر زنجيره . استفاده گرديد
ماركوف تحت حالت تحت كنترل و خارج از كنترل مورد بررسي 

هاي تك تك هر در حالت خارج از كنترل ، شيفت. قرار گرفت
يافته يك از پارامترهاي مدل اصلي و پارامتر شيب مدل تغيير فرم

 مدل تغيير  مبدأهاي همزمان در شيب و عرض از و شيفت
 كل با استفاده از R1R ARLيافته اعمال و نتايج مربوط به فرم

سازي و روش زنجيره ماركوف محاسبه و با يكديگر مقايسه شبيه
نتايج نشان داد كه روش زنجيره ماركوف پيشنهادي از . گرديد 

نتايج  ده بادست آمه اعتبار الزم برخوردار است زيرا نتايج ب
بديهي است با افزايش . باشد سازي شده بسيار نزديك ميشبيه

تعداد تقسيمات فاصله بين حدود كنترل عملكرد روش مبتني بر 
 .يابدزنجيره ماركوف پيشنهادي بهبود مي

 مراجع

[1] Kim, K., A., Mahmoud, M.A., and Woodall 

,W.H. (2003). On The Monitoring of  Linear 

Profiles. Journal of Quality Technology, 35(3), 317-
328. 

[2] Kang, L., and Albin, S.L. (2000). On-Line 

Monitoring When the Process Yields a Linear 

Profile. Journal of Quality Technology, 32(4), 418-

426. 

[3]Walker, E., and Wright, S. (2002). Comparing 

Curves Using Additive Models. Journal of Quality 

Technology ,34(1),118-129 

[4]Amiri, A., Jensen,W.A., and Kazemzadeh, R.B. 

(2010). A Case Study on Monitoring Polynomial 

Profiles   in the Automotive Industry, Quality and 

Reliability Engineering International, 26(5), 509-

520. 

[5] Woodall, W. H., Spitzner, D. J., Montgomery, D. 

C., and Gupta, S. (2004). Using Control Charts to 

Monitor process and Product Profiles., Journal of 

Quality Technology, 36(3), 309-320. 

         ω    0/3 8/2 6/2 4/2 2/2 0/2 8/1 6/1 4/1 2/1 
2/1 3/2 5/2 8/2 2/3 9/3 1/5 2/7 7/12 5/33 R1R ARL )سازيشبيه( 
79/1 94/1 15/2 43/2 85/2 52/3 70/4 20/7 08/14 07/43 R1R ARL ) ماركوف( 

β             
δ  250/0 

50/0 
225/0 
45/0 

200/0 
40/0 

175/0 
35/0 

150/0 
30/0 

125/0 
25/0 

100/0 
20/0 

075/0 
15/0 

050/0 
1/0 

025/0 
05/0 

9/6 0/8 7/9 1/12 7/15 0/22 3/33 5/54 6/94 6/157 R1R ARL)سازيشبيه( 

6934/5 8553/6 5367/8 0829/11 1381/15 9532/21 0179/34 1816/56 1959/96 2860/155 R1R ARL) ماركوف( 



 ....هاي خطي  پايش پروفايل نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي برايمحاسبه متوسط طول دنباله 

 179                                                                         131-196صفحات        3شماره    3نشريه مهندسي و مديريت كيفيت       جلد 

[6] Mahmoud, A.M., and Woodall, W.H. (2004). 

Phase I Analysis of Linear profiles With Calibration 

Application, Technometrics, 46(4),380-391. 

[7] Mahmoud, M. A., Parker, P. A., Woodall, W. H., 

and Hawkins, D. M. (2007). A change Point Method 

for Linear profile Data, Quality and Reliability 

Engineering International, 23(2), 247-268. 

[8] Saghaei, A., Mehrjoo, M., and Amiri, A. (2009). 

A CUSUM-Based Method for Monitoring Simple 

Linear Profiles, The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, 45(11), 1252-

1260 

[9] Crowder, S. V., and Hamiltom, M. D. (1992). An 

EWMA for Monitoring a Process Standard 

Deviation, Journal of Quality Technology, 24(1),  

12-21. 

[10] Lucas, J. M., and Saccucci, M. S. (1990). 

Exponentially Weighted Moving Average Control 

Schemes: Properties and Enhancements, American 

Society for Quality, 32(1), 1-12. 

[11] Dogan, A.S., and Herbert, M. (2008). Joint 

Economic Design of EWMA Control Charts for 

Mean and Variance, European Journal of 

Operational Research, 184(1), 157-168. 

 

 

 

 


	05-pp173-177
	05-pp178-179

