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چكيده
آنچه در اكثر مسائل كنترل فرايند آماري به آن پرداخته ميشود ،توصيف عملكرد يك فرايند يا كيفيت محصول به
وسيله يك مشخصه كيفي تك متغيره يا چند متغيره و كنترل آن با استفاده از نمودارهاي كنترل مناسب است .هر چند
در بعضي اوقات توصيف عملكرد يك فرايند يا كيفيت يك محصول بوسيله رابطهاي بين يك متغير پاسخ و يك يا چند
متغير پاسخ نتايج بهتري در پي هايي براي پايش انواع پروفايلها در هر دو فاز  1و  2ارائه كردهاند .در اين مقاله،
روشي خواهد داشت .محققان اين رابطه را كه ميتواند خطي ،غير خطي و يا حتي پيچيدهتر باشد ،پروفايل ناميده و
تاكنون روش جديد مبتني بر آمارههاي جمع تجمعي ( )CUSUMبراي بهبود پايش پروفايلهاي خطي ساده در فاز 2
ارائه شده است .براي ارزيابي و مقايسه روش پيشنهادي با روشهاي موجود از شبيهسازي و معيار متوسط طول
دنباله استفاده و نتايج گزارش شده است .نتايج نشان دهنده عملكرد مناسب روش پيشنهادي براي پايش
پروفايلهاي خطي ساده در فاز  2ميباشد .در پايان ،اثر مقدار ماخذ روي عملكرد نمودارهاي كنترل جمع تجمعي مورد
بررسي و تحليل قرار گرفته است.

كلمات كليدي
پروفايل ،متوسط طول دنباله ،نمودار كنترل جمع تجمعي ،نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي ،كنترل
فرايند آماري.

Monitoring Simple Linear Profiles Using Cumulative
Sum Control Charts
ABSTRACT
In some applications a single variable, either a process variable or product variable, characterizes the state
of the process. In the other applications, multiple variables characterize the state of the process. However, in
some practical situations, the quality of a process or product is characterized by a relationship between two
or more variables instead of by the distribution of a single quality characteristic. This relationship, which can
be linear, nonlinear or even a complicated model, is referred to as profile by researchers. Up to now, several
methods have been proposed for monitoring simple linear profiles in both Phases I and II. In this paper, for
improving phase II monitoring of linear profiles, a method has been proposed which applies Cumulative
Sum control charts. Average run length criterion and simulation studies are used in order to evaluate the
performance of the proposed method. The results show the suitable performance of the proposed method.
Finally, the effect of reference value on the performance of the proposed method is evaluated.
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در اين مقاله روشي جديد براي پايش پروفايلهاي خطي

 -1مقدمه
در بسياري از كاربردهاي كنترل فرايند آماري ،از تابع
توزيع يك يا چند مشخصه كيفي براي توصيف كيفيت محصول
يا عملكرد فرايند استفاده ميشود .در بعضي از مواقع ،عملكرد
يك فرايند يا كيفيت محصول بهوسيله رابطه بين متغير پاسخ و
يك يا چند متغير مستقل توصيف ميشود كه محققان اين رابطه

ساده در فاز  2ارائه شده و سپس عملكرد اين روش با
روشهاي موجود از جمله  T2و EWMA -3 ،]8[ EWMA/R

[ MCUSUM /  2 ،]11و  ]1[ MEWMA/  2و ]11[ GLT/R
مقايسه شده است.

 -2روشهاي فاز 2

را پروفايل مينامند .اين رابطه ميتواند خطي ساده ،خطي
چندگانه ،چندجملهاي ،غيرخطي و يا حتي پيچيدهتر باشد .در
مراجع [ ]21[]22[]11[]11[]11[]11[]8كاربردهاي عملي از
پروفايلها معرفي شدهاند .روشهاي زيادي براي پايش

فرض كنيد خروجي يك فرايند متغير تصادفي  Yبوده كه
تابعي خطي از متغير مستقل  Xاست .يعني،
i =1,2,…,n Yij  A0  A1 X i   ij

()1

پروفايلهاي خطي ساده در فاز  1و  2توسط محققان ارائه شده

كه در آن  A0و  A1پارامترهاي مدل هستند ،متغيرهاي

است .در فاز  ،1پايداري فرايند مورد ارزيابي قرار گرفته و

تصادفي   ijمستقل بوده و داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر

پارامترهاي مدل تخمين زده ميشوند ،درحاليكه هدف اصلي فاز

و واريانس   2هستند .براي سادگي ،مقاديري ثابت براي  Xدر

 2كشف تغييرات در فرايند در زودترين زمان ممكن است .در

نظر گرفته ميشود و مجموعه مقادير يكسان براي هر نمونه

مرجع [ ]8دو روش  T2و  EWMA/Rبراي پايش پروفايلهاي

وجود دارد.

خطي ساده در هر دو فاز  1و 2ارائه شدهاند .در مرجع [ ]11از

براي نمونهگيري از فرآيند n ،نقطه ثابت xn ،... ،x2 ،x1

طريق كد كردن مقادير  xو تغيير ميانگين آنها به مقدار صفر،

انتخاب ميشوند .براي نمونه  jام ،خروجي فرايند ynj ،... ،y2j ،y1j

برآوردكنندههاي پارامترهاي رگرسيون مستقل شده و سپس

است .نقاط ( )xn،ynj( ،... ،)x2،y2j( ،)x1،y1jمجموعه نقاطي هستند كه

سه نمودار كنترل  EWMAمجزا براي پايش عرض از مبدا،

در زمان  jام بر آنها رابطه ( )1برازش ميشود.

شيب و انحراف معيار خطا پيشنهاد شده است .استفاده از يك
آزمون  Fبراي پايش ضرايب رگرسيون در كنار يك نمودار

 -1-2نمودار كنترل T2

كنترل تك متغيره براي پايش انحراف معيار خطا در فاز 1

در مبحث كنترل فرايند آماري ،براي پايش يك فرايند كه

پروفايلهاي خطي ساده در مرجع [ ]11پيشنهاد شده است.

داراي بيش از يك متغير بوده و متغيرهاي آن وابسته هستند

مرجع [ ]11مدل خطي تعميم يافته را همزمان با نمودار كنترل R

ميتوان از نمودارهاي كنترل چند متغيره مانند  T2استفاده كرد.

براي پايش پروفايلهاي خطي ساده معرفي مينمايد .مرجع []1

از آنجا كه برآوردهاي پارامترهاي يك رگرسيون خطي ساده

با حافظه

) (a0,a1از طريق روش حداقل مربعات خطا وابسته هستند،

استفاده از نمودارهاي كنترل چندمتغيرهي

 MCUSUMيا  MEWMAهمراه يك نمودار مربع كاي را براي
بهبود پايش پروفايلهاي خطي ساده در فاز  2پيشنهاد كرده

ميتوان آنها را از طريق يك نمودار كنترل  T2به طور همزمان
پايش كرد[ .]8در اين نمودار كنترل ،آماره نمونه

)  ( z j   ) S 1 ( z j  
T

است .مراجع [ ]13و [ ،]22روشهايي بر اساس آمارههاي نسبت

()2

درستنمايي براي پايش پروفايلهاي خطي ساده به ترتيب در

است كه در آن

فاز  2و فاز  1ارائه كردهاند .مرجع [ ]1عملكرد روش ارائه شده

,

در[ ]11را با روش ارائه شده در [ ،]2مقايسه كرده است.
روشهايي نيز توسط محققان براي پايش پروفايلهاي پيچيدهتر
همچون پروفايلهاي چندجملهاي و پروفايلهاي غيرخطي ارائه
شده است كه از جمله ميتوان به مراجع []18[ ]12[ ]1[ ]1[ ]1
اشاره كرد.
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هنگامي كه فرايند تحت كنترل است T j2 ،توزيع مربعع كعاي بعا 2
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(تعداد متغيرها) درجه آزادي دارد .بنابراين حد كنترل باال بعراي

برآوردكننده حداقل مربعات  A1در ( )3يكسان است b0 j .و b1 j

اين نمودار  UCL   22,است كه   22,صعد αام در توزيعع

داراي توزيععع نرمععال بععه ترتيععب بععا ميععانگينهععاي  B0و  B1و

مربع كاي با دو درجه آزادي است.

2
2
و
واريانسهعاي
S xx
n
 b0 jو  b1 jبرابر صعفر اسعت .بنعابراين از نمودارهعاي كنتعرل

هسعتند .همچنعين كوواريعانس بعين

 -2-2نمودار كنترل EWMA/R

همانگونه كه در مقدمه گفته شد ،يكي از روشهايي كه در []8

مجزا بدون روبرو شدن با مشكل همبسته بودن برآوردكنندهها

براي پايش پروفايلهاي خطي ساده پيشنهاد شده است روش

استفاده ميشود .روش پيشعنهادي[ ]11بعراي كشعف شعيفت در

 EWMA/Rميباشد .در اين روش از نمودار كنترل EWMA

پارامترهاي مدل ،استفاده از نمودارهاي كنترل تك متغيره مجزا

براي پايش ميانگين باقيماندهها و از نمودار  Rبراي پايش

اسعت .در ايعن روش ،نمودارهععاي  EWMAبعراي پعايش شععيب،

انحراف معيار آنها استفاده شده است .در نمودار كنترل

عرض از مبدا و پراكندگي خطاها پيشنهاد شدهاند.

 j ،EWMAامين آماره نمونه

در نمعععودار  EWMAبعععراي پعععايش ععععرض از مبعععدا ، B0 ،از

z j   e j  (1   ) z j 1

()1

است كه در آن  2    1ثابت هموارسازي بوده و
()1

, z0  0

n

e

ij

i 1

eij  yij  A0  A1 xi , e j  1
n

حدود كنترل باال و پايين اين نمودار به صورت رابطه  1هستند:


 LCL   Lو
()1
(2   )n
(2   )n
در رابطههاي اشاره شده L)<2( ،ثعابتي اسعت كعه بعراي بدسعت
UCL  L

برآوردكننده عرض از مبدا ، b0 j ،براي محاسعبه آمعاره EWMA

استفاده ميشود.

EWMAI ( j )   b0 j  (1   ) EWMAI ( j  1), j  1,2,...,n

()1

در رابطععععه  2    1 ،1ثابععععت هموارسععععازي بععععوده و
 EWMAI (0)  B0است.
حدود كنترل باال و پايين نمودار به صورت رابطه  12است:

(2   )n

آوردن  ARLتحت كنترل مشخص مورد استفاده قرار مي گيعرد.

LCL  B0  LI 

آمععاره نمونععهي نمععودار  Rكععه بععراي پععايش انحععراف معيععار


UCL  B0  LI 
()12
(2   )n
در ( LI )<2( ، )12به گونعهاي انتخعاب معيشعود تعا  ARLتحعت

پايين نمودار  Rبه قرار رابطه  1است:

كنترل مشخصي بهدست آيد.

باقيمانععععععده هععععععا پيشععععععنهاد شععععععده اسععععععت بععععععه
صورت )  R j  max(eij )  min(eijاسعت .حعدود كنتعرل بعاال و
()1

) LCL   (d 2  Ld3

UCL   (d 2  Ld3 ) ،

برآوردهاي شيب  b1 j ، B1در نمودار  EWMAبراي پايش

در رابطه L)<2( ،1ثابتي است كه براي بدست آوردن  ARLتحت

شيب استفاده ميشوند .آماره  EWMAبراي پايش شيب به

كنترل مشخص استفاده ميشود d2 .و  d3مقادير ثعابتي هسعتند

صورت رابطه  11محاسبه ميشود:

كه به اندازه نمونه بستگي دارند.
 -3-2نمودار كنترل EWMA -3

در اين روش كه در[ ]11معرفي شده است ،ابتدا مقادير  Xبه
گونهاي كه ميانگين آنها برابر صفر شود ،كد ميشوند .زيرا با

(EWMAS ( j )   b1 j  (1   ) EWMAS ( j  1) ,j=1,2,…n )11

در ( 0    1 ،)11ثابعععععععت هموارسعععععععازي بعععععععوده و
 EWMAS (0)  B1است .حدود كنترل بعاال و پعايين نمعودار بعه
صورت رابطه  12است:

LCL  B1  LS 
(2   ) S xx

كد كردن ،برآوردكنندههاي حداقل مربعات شيب و عرض از
مبدا براي هر نمونه ،متغيرهاي تصادفي مستقل شده و نياز به


UCL  B1  LS 
(2   ) S xx

رويكرد  T2از بين ميرود .پس از كد كردن مقادير  ،Xمدل 8

()12

جايگزين مدل اصلي در ( )1ميشود:

در رابطه  LS )<2( ،12به گونهاي انتخاب ميشود تا  ARLتحعت

()8

Yij  B0  B1 X i   ij , i=1,2,..,n

كه در آن  B1  A1 ، B0  A0  A1 Xو ) . X i  ( X i  X
بععراي  jامععين نمونععه ،برآوردكننععده حععداقل مربعععات  B0بععه
صورت  b0 j  y jبوده و برآوردكننده حعداقل مربععات  B1بعا
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كنترل مشخصي بهدست آيد.
در نهايت از نمودار EWMAبر اساس رويكرد ارائه شده در
[ ]3براي پايش پراكندگي خطا استفاده ميشود .در اين روش،
مقدار ( MSEjبرآوردكننده معمول   2بر اساس باقيماندههاي
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مربوط به خط برازش شده در نمونه  jام) براي محاسبه

n

()11

eij2

آمارهي  EWMAاستفاده ميشود.

i 1

}) EWMAE ( j )  max{ ln(MSE j )  (1   ) EWMAE ( j  1), ln( 02

. j  1,2,...,n

() 13

در ايعععن رابطعععه  2    1ثابعععت هموارسعععازي بعععوده و
) . EWMAE (0)  Ln( 02

در اين رويكرد ،مقدار  ،  02مقدار تحت كنترل  ،  2برابر
فرض

يك

شده

است،



بنابراين . EWMAE (0)  0

زمانيكه )  EWMAE ( jبزرگتر از حد كنترل باال شود ،فرايند
خارج از كنترل آماري است .حد كنترل باال به صورت رابطه 11
است:
])  var[ln( MSE j
) (2  
2
2
Var [ln( MSE j )] 


(n  2) (n  2) 2
()11
4
16

3(n  2) 3 15(n  2) 5
در رابطه  LE )<2( ،11به گونهاي انتخاب ميشود تا  ARLتحت
UCL  LE

كنترل مشخصي بهدست آيد.

1

 2j 

2

اين آماره توزيع  با  nدرجه آزادي دارد ،بنابراين حد كنترل
2

باال براي اين آماره به صورت رابطه  18تعريف ميشود:
UCL  2 ,n

()18

اگر   2j  2 ,nشود ،فرايند خارج از كنترل آماري است.
2

 -5-2نمودار كنترل MEWMA/χ

در اين روش از نمودار  MEWMAپيشنهادي[ ]12براي
پايش عرض از مبدا و شيب و از آماره و حد كنترل ياد شده در
روابط ( )11و ( )18براي پايش انحراف معيار خطا استفاده شده
است[.]1
آماره  MEWMAپيشنهادي [ ]12به صورت رابطه 11
تعريف ميشود:

z j  x j  (1   ) z j 1

()11

در رابطه  j ، z j ،11امعين بعردار  EWMAو  ، x jبعردار  jامعين
مشاهده است و  ، z 0ميعانگين بعردار مشعاهدات تحعت كنتعرل و

 2    1ثابت هموارسازي ميباشد.

مقدار آماره اي كه بر روي نمودار كنترل ترسيم ميشود به

 -4-2نمودار كنترل MCUSUM/ χ 2

صورت رابطه  22است:

در اين روش از نمودار كنترل  MCUSUMپيشنهادي []1

T j2  z j  z 1j z j

()22

براي پايش عرض از مبدا و شيب و از يك نمودار مربع كاي

در رابطه  ،22ماتريس كواريانس به صورت رابطه  21محاسعبه

براي پايش پراكندگي خطا استفاده ميشود[ .]1آماره

ميشود:

 MCUSUMبه صورت رابطه  11است:

() 21

()11

)S j  max(S j 1  a( x j  G )  .5D,0

در رابطه  11تساوي هاي رابطه  11برقرارست:
(  B   G ) 1

()11

) (  B   G ) 1 (  B   G

a 

) D  (  B   G )  (  B   G

همچنععين ،بععردار  x jبععردار برآوردكننععدههععاي حععداقل مربعععات
عرض از مبعدا و شعيب پروفايعل  jام و  معاتريس كواريعانس
برآوردكننععدههععاي يععاد شععده اسععت G .بععردار مقععادير معلععوم
پارامترهاي عرض از مبدا و شيب و   Bبردار مقادير پارامترها

با اعمال كوچكترين شيفتي است كه بايد به كشف آن پرداخعت.
اين آماره داراي حد كنترل باالي  UCLاست كه ايعن حعد كنتعرل
باال به گونهاي انتخاب ميشود كه  ARLتحعت كنتعرل دلخعواهي
بهدست آيد .اگر آماره  S jبزرگتر از  UCLشود ،فرايند خارج از
براي پايش پراكندگي ،آماره  11پيشنهاد شده است[:]1

2j

در صورتي كه  jبعزرگ باشعد ،معيتعوان معاتريس كواريعانس
 jامين  EWMAرا به صورت رابطه  22ساده كرد:

1

كنترل آماري اعالم ميشود.

1  (1   ) 
2 


 zi 

()22




2 

zj 

در روش پيشنهادي [ ،]1بردار  ، x jبردار برآوردكنندههاي
حداقل مربعات عرض از مبدا و شيب پروفايل  jام و  ماتريس

كواريانس برآوردكنندههاي ياد شده است z0 .بردار مقادير
معلوم پارامترهاي عرض از مبدا و شيب ميباشد.
در نمودار  ، MEWMAزماني كه  T j2بزرگتر از حد كنترل
باال شود فرايند خارج از كنترل آماري اعالم ميشود .حد كنترل
باال به گونهاي تعيين ميشود كه  ARLتحت كنترل مشخصي
براي نمودار بهدست آيد .
 -6-2نمودار كنترل GLT/R

در اين روش ،از يك آماره  Fبه منظور انجام آزمون
فرض ( )23استفاده ميشود.
H0: Intercept= B0, Slope= B1
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H1: Intercept  B0, Slope  B1

خودكار مقدار آن برابر با صفر قرار داده ميشود .اگر هر يك

در رابطععه ( B0 ،)23و  B1مقعععادير تحععت كنتعععرل پارامترهعععاي

از مقادير  CUSUMI+و CUSUMI -بزرگتر از حد كنترل UCLI

رگرسيون در رابطه ( )8هستند.
– F j = [ ∑ i=1 (Yij – B0 –B1Xij)2 – ∑ ni=1 (Yij – b0j
(b1jXij)2]/2 ÷ [ ∑ ni=1 (Yij – b0j – b1jXij)2/(n-2)] )21

گردد ،آنگاه فرايند خارج از كنترل اعالم ميشود .مقدار UCLI

()23

*

n

اگعر ) ) F*j < F(1-α ; df(Rj) – df(Fj) , df(Fjفعرض  H0پذيرفتعه شعده،
يعني عرض از مبدا و شيب تحت كنتعرل هسعتند .در نامسعاوي
 df(Rj) ،21درجه آزادي رگرسيون بوده و برابر است بعا تععداد
پارامترها و ) df(Fjدرجعه آزادي خطاسعت و برابعر بعا تفاضعل

به گونهاي انتخاب ميشود تا  ARLتحت كنترل مشخصي
بهدست آيد .برآوردهاي شيب ، b1 j ،در نمودارهاي CUSUM

براي پايش شيب استفاده ميشوند .آماره  CUSUMبراي پايش
شيب به صورت رابطه  21محاسبه ميشود:
])CUSUM+S(j)=max[0,b1j-(B1+KS)+ CUSUM+S(j-1
(CUSUM -S(j)=max[0,(B1- KS)- b1j+CUSUM -S(j-1)] )21
-

كعه در آن = CUSUM S(0) = 0

تعداد نمونه ،n ،از تعداد پارامترها است.
همچنين ،براي پايش پراكندگي خطا به طور همزمان از

)KS CUSUM+S(0

.

مقعدار

ماخذ شيب بوده و  UCLSحد كنترل باالي نمودار كنترل شعيب
CUSUMS+

-

و  CUSUMSبزرگتعر از

نمودار Rپيشنهادي[ ]8استفاده ميشود .در قسمت  2-2به

است .اگر هر يك از مقادير

چگونگي استفاده از اين نمودار اشاره شده است.

حعد كنتعرل  UCLSگعردد ،آنگعاه فراينعد خعارج از كنتعرل اععالم
ميگردد.

 -3روش پيشنهادي

باالخره در اين روش از آماره  MSEjبراي محاسبه آماره

در اين مقاله ،ابتدا مقادير  Xبه گونه اي كد ميشوند كه

 CUSUMپيشنهادي براي پايش انحراف معياراستفاده ميشود.
])CUSUM+E (j) = max[0, MSEj - KE +CUSUM+E (j-1
])CUSUM -E (j) = min[0 , MSEj - KE+ CUSUM-E (j-1

برآوردكنندههاي پارامترهاي شيب و عرض از مبدا از يكديگر
مستقل شوند .سپس از سه نمودار كنترل مجزاي CUSUM

()21

براي تشخيص شيفت در پارامترهاي مدل يعني عرض از مبدا،

كععه در آن  KE .CUSUM+E(0) = CUSUM-E(0) = 0مقععدار

شيب و پراكندگي خطا استفاده ميشود .سه نمودار كنترل

ماخذ بوده و  UCL Eحد كنترل اسعت .اگعر هعر يعك از مقعادير

 CUSUMبه صورت همزمان استفاده ميشوند و وقوع شيفت

 CUSUM+Eو  CUSUM -Eبزرگتر از حعد كنتعرل  UCL Eگعردد،

در هر يك از اين نمودارها نشان دهنده وقوع شيفت در فرايند

آنگاه فرايند خارج از كنترل اعالم ميگردد.

است .به دليل كد كردن مقادير ، Xمدل مورد مطالعه مدل ارائه
شده در ( )8خواهد بود.
در نمودار كنترل  CUSUMپيشنهادي براي پايش عرض از
مبدا ،از برآوردكننده عرض از مبدا ، b0 j ،استفاده شده و آماره
 CUSUMمحاسبه ميشود .آماره  CUSUM+براي تشخيص
شيفتهاي مثبت و آماره  CUSUM -براي تشخيص شيفتهاي
منفي بهكار ميرود.
()21

])CUSUM+I(j)=max[0,b0j-(B0+KI)+ CUSUM+I(j-1
])CUSUM -I(j)=max[0,(B0-KI)- b0j+CUSUM-I(j-1

 -4مقايسه عملكرد روش پيشنهادي با روشهاي
موجود
در اين بخش ،با استفاده از معيار متوسط طول دنباله،ARL ،
به مقايسه عملكرد روش پيشنهادي با روشهاي موجود در فاز
 2پرداخته شده است .بدين منظور از مثال پيشنهادي در []8

يعني  Yij=3+2Xi + كه در آن ( X=2،1،1،8با ميانگين  )1و
)  ~ N (0,1ميباشد استفاده شده است .شبيهسازيها در اين

و CUSUM

مرجع به گونهاي بوده است كه  ARLتحت كنترل  222حاصل

) I(jصفر در نظر گرفته ميشوند .در اين روابط KI ،مقدار ماخذ

شود .از آنجا كه مايل به مقايسه عملكرد روش خود با روش

عرض از مبدا ناميده ميشود كه معموال مقدار آن برابر با

ارائه شده در اين مرجع بوده ،طراحي نمودارهاي كنترل به

نصف فاصله بين مقدار هدف  B0و مقدار ميانگين مربوط به

گونهاي صورت گرفتهاند كه در انتها به  ARLتحت كنترل

حالت خارج از كنترل يا ∆ B0' =B0+انتخاب ميشود .به عبارت

نزديك به  222دست يافت .با توجه به رابطه ( )8مقادير  Xمورد

ديگر KI ،برابر با نصف اندازه تغييري است كه بايد به وجود آن

مطالعه در روش ما -1 ،1 ،3و  -3با ميانگين صفر هستند و

)CUSUM+I(j

مدل تبديل شدهاي كه به بررسي آن پرداخته ميشود

در رابطههاي اخير ،مقادير اوليه

)CUSUM+I(j

پي برد يا  .KI =∆/2بايد توجه داشت كه

-

و) CUSUM -I(jانحرافات از مقدار  B0كه بيشتر از  Kباشند را با

 Yij=13+2X’i + است كه در آن(  ~ N )2،1ها هم توزيع

يكديگر جمع ميكنند و اگر هر يك از آنها منفي گردد به طور

بوده و مستقل از هم هستند .براي محاسبه هر مقدار ،ARL
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تعداد تكرارهاي شبيهسازي  12222مرتبه بوده است.
در اين روش ،طراحي نمودارهاي مجزاي  CUSUMبه
گونهاي بوده كه هر سه نمودار  CUSUMداراي  ARLتحت

بزرگ در مرتبه بعدي قرار داشته در حاليكه در تشخيص
شيفتهاي كوچك و متوسط نمودار  EWMA -3نيز پس از دو
روش ياد شده بهتر از روش پيشنهادي عمل ميكند.

كنترل برابر باشند .گفتني است به اين علت كه به بررسي

به منظور مقايسه دقيقتر دو رويكرد  CUSUM -3و

شيفتهاي مثبت پرداخته شده است ،آمارههاي  CUSUM+براي

 EWMA -3در مورد شيفتهاي بسيار كوچك ،شيفتهاي

پايش فرايند به كار برده شدهاند .در مورد نمودار  CUSUMاي

 2/211 σ،2/21 σ،2/221σو  2/22σنيز در  A1ايجاد و بررسي

كه براي پايش عرض از مبدا طراحي شده ،حد كنترل، UCLI ،

گرديد كه نتايج بدست آمده طبق جدول  3نشاندهنده عملكرد

 1/111و مقدار ماخذ 2/1 ، KI ،انتخاب شدهاند . .حد كنترل و

بهتر روش  CUSUM -3هستند.

مقدار ماخذ نموداري كه براي پايش شيب طراحي شده است به

جدول ( :)3مقايسات  ARLتحت شيفتهاي بسيار كوچك در شيب
از  A1به A1  

ترتيب  1/8و  2/21انتخاب شده اند .در پايان نموداري كه



پراكندگي خطا را پايش ميكند ،داراي حد كنترل  2/11و مقدار

2/22

2/211

2/21

2/221

ماخذ  2ميباشد ARL .تحت كنترل هر يك از اين سه نمودار

121/8

118/1

113/1

111/1

EWMA 3

نزديك به ميزان  112بوده و تركيب اين سه نمودار كنترل

122/8

111/1

112/1

112/1

CUSUM -3

Chart

داراي  ARLتحت كنترل نزديك به ميزان  222است .شايان گفتن

در جدول  ،1مقادير  ARLخارج از كنترل براي زمانيكه

است كه مقادير ماخذ براي هر يك از نمودارها بر مبناي ميزان

شيفتهايي در پراكندگي خطا رخ ميدهند ،گزارش شده است.

شيفتي كه مايل به كشف آن هستيم و توضيحاتي كه پيشتر به

همانطور كه ديده ميشود ،روش پيشنهادي در شيفتهاي

آن اشاره شد تعيين شده و حدود كنترل هر يك از نمودارها با

كوچك تا متوسط داراي بهترين عملكرد بوده و با افزايش اندازه

استفاده از شبيهسازي تعيين شدهاند.

شيفت نيز عملكرد آن مناسب بوده و در كنار روشهاي

در شبيهسازيهاي انجام شده ،چهار شيفت مختلف شامل
شيفت در عرض از مبدا ،شيفت در شيب رابطههاي ( )1و ( )8و

 MCUSUM /  2و  MEWMA/  2بهترين عملكرد را
داراست.

شيفت در پراكندگي خطا مورد بررسي قرار گرفتهاند .شيفتهاي

جدول  1نتايج حاصل از شيفت در شيب مدل تغيير فرم

مورد بررسي نيز مانند شيفتهايي است كه در مرجع [ ]8مورد

يافته در ( ،B1 ،)8را نشان ميدهد .از آنجا كه مقادير  ARLتحت

مطالعه قرار گرفتهاند.

شيفت  در شيب مدل تغيير فرم يافته حول   =0متقارن

جدول  1مقادير  ARLخارج از كنترل را زمانيكه در ( A0يا

هستند[ ،]11از شيفتهاي مثبت در جدول  1استفاده شده است.

بهطور معادل در  )B0شيفتهايي كه مضاربي از  σهستند رخ

اين ويژگي كمك ميكند كه بتوان از آمارههاي CUSUM+

داده است ،نشان ميدهد .همانگونه كه ديده ميشود ،روش

طراحي شده ،براي بررسي اين نوع شيفت نيز استفاده كرد.

پيشنهادي در تشخيص شيفتهاي متوسط تا بزرگ ،به جز

همانگونه كه در جدول  1ديده ميشود ،اگرچه روش پيشنهادي

بزرگترين شيفت كه در آن  T2بهترين عملكرد را دارد بهتر از

در مقايسه با روشهاي  MCUSUM/  2و MEWMA /  2

ساير روشها عمل ميكند .اما در شيفتهاي كوچك داراي

براي تشخيص شيفتهاي كوچك تا متوسط از عملكرد بهتري

عملكرد ضعيفتري نسبت به روشهاي ، EWMA-3 ، EWMA/R

برخوردار است ،اما در مقايسه با ساير روشها ،به جز در

 MCUSUM/  2و  MEWMA /  2ميباشد.

كوچكترين شيفت عملكرد چندان خوبي ندارد .علت اين امر

در جدول  2مقادير  ARLخارج از كنترل براي زمانيكه در

مقدار ماخذي است كه براي پايش شيب انتخاب شده است يعني

 A1شيفتهايي از مضارب  σرخ ميدهند ،ارائه شده است .دقت

مقدار  .2/21اين ميزان در مقايسه با شيفتهايي كه در اين

شود كه شيفت در شيب مدل اصلي در رابطه ( )1معادل شيفت

جدول به بررسي آنها پرداخته شده يعني  . . . ،2/3 ،2/2و 1

همزمان در عرض از مبدا و شيب مدل تغيير فرم يافته در رابطه

مقداري ناچيز است .زيرا همانطور كه پيشتر گفته شد مقدار

( )8است .در تشخيص اين نوع شيفت ،به جز دو شيفت آخر كه

ماخذ برابر است با نصف ميزان تغييري كه مايل به تشخيص

در آنها روش پيشنهادي  CUSUM -3به همراه MEWMA /  2

آن بوده و در بخش  1به تفصيل در رابطه با تاثير مقدار ماخذ

قويترين عملكرد را دارا هستند  ،دو روش  MCUSUM/  2و
MEWMA /  2

بر عملكرد روش  CUSUM-3بحث خواهد شد.

داراي بهترين عملكرد هستند .عملكرد

در مرجع [ ]11روش  GLT/Rبا دو روش ارائه شده در

 CUSUM -3در تشخيص شيفتهاي بسيار كوچك و تقريبا

مرجع [ ]8يعني روشهاي  EWMA/Rو  T2مقايسه شده است.
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اما از آنجا كه مقادير  Xاستفاده شده در اين مرجع اعداد . ،2 ،1
 12 ،. .بوده و متفاوت از Xهايي است كه در اين مقاله مورد
استفاده قرار گرفتهاند ،امكان مقايسه مستقيم اين روش با ساير
روشها از جمله روش پيشنهادي نيست .بنابراين به بررسي
غيرمستقيم اين امر پرداخته شده است.

را كشف و فرايند را اصالح نمايد.
 -5بررسي اثر مقدار ماخذ K
هدف از اين بخش ،بررسي اثر مقدار ماخذ روي عملكرد
روش پيشنهادي و نيز مقايسه عملكرد روش هاي ياد شده در

در تشخيص شيفت در عرض از مبدا مدل ( )1روش GLT/R

با فاصله قابل توجهي ضعيفتر از دو روش ارائه شده در []8

بخش  2با روش  CUSUM -3به ازاي مقادير ماخذ متفاوت
است.

عمل ميكند .اما همانگونه كه از جدول  1پيداست روش

در قسمت اول به مطالعه عملكرد نمودار كنترل CUSUM -3

پيشنهادي در تشخيص تمامي شيفتها به جز آخرين شيفت

با دو مقدار مختلف  Kبراي نمودارهاي عرض از مبدا و شيب

در تشخيص

پرداخته شده است كه  Kاول كوچكتر از مقداري است كه پيش

شيفتهاي كوچك با فاصلهاي نه چندان زياد عملكردي

از اين در نظر گرفته شده بود و دومين  Kبزرگتر از آن مقدار

ضعيفتر از روش  EWMA/Rرا داراست.

است .در نمودار CUSUMاي كه براي پايش عرض از مبدا

عملكرد بهتري از روش  T2داشته و تنها

در مورد شيفت در شيب نيز روش  GLT/Rنسبت به دو

طراحي شده مقادير ماخذ  2/2و  2/8و به ترتيب حدودكنترل

روش  EWMA/Rو  T2داراي عملكرد ضعيفتري است

2/1و  2/111انتخاب شده و در مورد نموداري كه براي پايش

درحاليكه با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  ،2روش -3

شيب طراحي شده مقادير ماخذ  2/221و  2/1و به ترتيب حدود

 CUSUMاز هر دوروش ياد شده قوي تر عمل ميكند.

كنترل  2/11و  1/11انتخاب شده و ARLهاي تحت كنترل

عملكرد روش  GLT/Rدر تشخيص شيفت در پراكندگي خطا

نزديك  112حاصل شده اند .از آنجا كه روش پيشنهادي به

كامال يكسان با روش  EWMA/Rبوده و بهتر از روش T2

ازاي مقدار ماخذ انتخاب شده براي پايش پراكندگي خطا در

است .روش پيشنهادي در اين مقاله در تمامي شيفتها حتي از

تمامي شيفتها داراي عملكردي مناسب است ،نيازي به تغيير

روش  EWMA/Rنيز بهتر عمل ميكند.

مقدار ماخذ اين نمودار احساس نشده است.

در مورد وقوع شيفت در شيب مدل تغيير فرم يافته در

نتايج حاصل از اين بررسيها در جداول  1و  1آورده

رابطه ( ،)8از آنجا كه اندازه شيفتهاي مورد مطالعه در []11

شدهاند .جدول  1نشاندهنده وقوع شيفت در عرض از مبدا

متفاوت از اندازه شيفتهايي است كه در اين مقاله و در جدول

بوده و جدول  1نمايانگر وقوع شيفت در شيب مدل اصلي است.

 1مورد بررسي قرار گرفتهاند ،امكان مقايسه اين دو روش

سطرهاي اين جداول عملكرد روش  CUSUM -3با مقادير

وجود نداشته است.

مختلف  Kبه ترتيب از كوچك تا بزرگ را نشان ميدهند .يعني

به طور كلي ،روش پيشنهادي داراي عملكرد مناسبي در

براي بدست آوردن نتايج ارائه شده در سطر اول اين جداول از

كليه شيفتها در پارامترهاي مدل اصلي در رابطه ( )1ميباشد.

مقدار ماخذ  2/2براي نمودار عرض از مبدا و مقدار ماخذ

اگرچه عملكرد روش پيشنهادي  CUSUM -3در بعضي از

 2/221براي نمودار شيب استفاده شده است .نتايج حاصل از

شيفتها از جمله شيفت در شيب مدل اصلي بدتر از روشهاي

روش  CUSUM -3در بخش قبل با مقادير ماخذ  2/1و 2/21

 MCUSUM/  2و  MEWMA/  2ميباشد ليكن تفسيرپذيري

براي عرض از مبدا و شيب در سطر دوم اين دو جدول گزارش

روش در كشف پارامتر عامل شيفت از جمله مزاياي روش

شدهاند و در نهايت از مقادير ماخذ  2/8و  2/1در نمودارهاي

پيشنهادي بر روشهاي ياد شده است .به عبارت ديگر بعد از

جمع تجمعي عرض از مبدا و شيب استفاده شد و نتايج گزارش

كشف حالت خارج از كنترل توسط هر يك از روشها ،روش

شده در سطر سوم بدست آمدند.

 CUSUM -3به دليل اينكه از  3نمودار كنترل مجزا براي پايش

بر اساس نتايج جداول  1و  1ميتوان نتيجه گرفت با

هر يك از پارامترهاي مدل استفاده ميكند قادر است مشخص

تخصيص مقادير كوچك به  Kقادر به تشخيص سريعتر

كند شيفت در كدام يك از پارامترهاي مدل رگرسيون شامل

شيفتهاي كوچك بوده و با تغيير اين مقدار به عددي بزرگ

عرض از مبدا ،شيب و يا انحراف معيار باعث ايجاد حالت خارج

ميتوان شيفتهاي بزرگ را زودتر تشخيص داد .بعالوه ،در

از كنترل شده است .بديهي است دانستن پارامتر خارج از كنترل

صورت تمايل به كشف تغييرات در كل محدوده شيفتها،

به مهندس كيفيت كمك ميكند تا زودتر بتواند علت غير تصادفي

بهترين مقدار ماخذ نصف ميانه شيفتي است كه مايل به كشف
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آن بوده .در اين مطالعه اين مقدار انتخاب شده و نتايج مناسبي

 -6نتيجه

حاصل شده است .حال اگر هدف ،كشف شيفتهاي بزرگ و يا

در اين مقاله روشي جديد به منظور بهبود پايش

كوچك باشد بايستي به ترتيب از مقادير ماخذ بزرگتر و يا

پروفايلهاي خطي ساده در فاز  2ارائه شد .در اين روش

كوچكتر استفاده كرد.

استفاده همزمان از سه نمودار كنترل  CUSUMبه منظور پايش

در ادامه به مقايسه عملكرد روش هاي اشاره شده در بخش

عرض از مبدا ،شيب و پراكندگي خطا پيشنهاد گرديد .عملكرد

 2با روش  CUSUM -3به ازاي مقاير ماخذ كوچك ،متوسط و

اين روش با استفاده از شبيهسازي بررسي و با روش هاي

بزرگ پرداخته ميشود .اين امر از طريق استفاده همزمان

موجود  2 ،EWMA -3 ، EWMA/R ،T2

جداول  1و  1جهت تشخيص شيفت در عرض از مبدا و جداول

 MEWMA /  2و  GLT/Rمقايسه شد .بررسيها نشان داد كه

 2و  1براي تشخيص شيفت در شيب مدل اصلي ميسر

روش پيشنهادي در تشخيص بيش از %12شيفت هاي مورد

ميگردد .همانگونه كه ديده ميشود ،در تشخيص شيفت هاي

مطالعه داراي بهترين عملكرد بوده و يا نزديك و همرديف

كوچك در عرض از مبدا ،با وجود اينكه مقادير  ARLبا كاهش

قويترين روشها عمل ميكند .تفسيرپذيري روش در كشف

مقدار ماخذ كاهش يافته اند ،اما همچنان روشهاي

پارامتر عامل شيفت از مزاياي روش پيشنهادي عنوان شد.

 MCUSUM/  2و  MEWMA/  2داراي عملكرد بهتري

همچنين مطالعات شبيهسازي نشان داد كه ميتوان عملكرد

هستند و جايگاه روش پيشنهادي پس از اين دو روش است .اما

روش پيشنهادي را با انتخاب مقدار مناسب ماخذ ،K ،براي

در تشخيص شيفت هاي متوسط وبزرگ در عرض از مبدا ،به

تشخيص شيفتهاي با اندازههاي مختلف تقويت نمود .يعني ،در

ترتيب با انتخاب مقادير ماخذ متوسط و بزرگ ،روش پيشنهادي
بهترين عملكرد را

صورت تمايل به تشخيص شيفتهاي كوچك ،مقدار  Kرا

در ميان ساير روش ها داراست.

كوچك در نظر گرفته ،در نتيجه اين روش داراي عملكرد بهتري

درخصوص تشخيص شيفتهاي كوچك در شيب مدل اصلي،

در تشخيص شيفتهاي كوچك خواهد بود ،به همين ترتيب در

روش پيشنهادي با مقدار ماخذ كوچك پس از روش هاي
 MCUSUM/  2و

،MCUSUM/

مورد شيفتهاي متوسط و بزرگ .لذا براي پايش پروفايلهاي

 MEWMA /  2داراي بهترين عملكرد

خطي ساده در فاز  ،2روش CUSUM -3به عنوان روشي كارا

بوده ،در تشخيص شيفت هاي متوسط و بزرگ ،با انتخاب

پيشنهاد ميشود.

مقادير ماخذ متوسط و بزرگ ،پس از روش  MEWMA /  2در
جايگاه دوم قرار دارد و در تشخيص بزرگترين شيفت ،همرديف
روش  MEWMA /  2داراي بهترين عملكرد است.
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