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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

شناسایی صحیح و طبقهبندی دقیق الگوهای معنیدار در نمودارهای کنترل فرآیند آماری از نظر آنکه
رفتارهای غیرطبیعی را تداعی میکنند بسیار بااهمیت است .تشخیص و استخراج الگوهای غیرطبیعی،
حساسیت نمودارهای کنترلی را در شناسایی وضعیتهای خارج از کنترل افزایش میدهد .در سالهای
اخیر به دلیل توانمندیهای شبکههای عصبی مصنوعی ،از آنها برای شناسایی الگوهای غیرطبیعی
در نمودارهای کنترلی شوهارت استفاده شده است .اغلب این پژوهشها ،بویژه هنگامیکه حساسیت
فرآیند نسبت به رخداد الگوهای غیرطبیعی باال باشد ،دچار خطای طبقهبندی نادرست الگوها میشوند.
در این پژوهش ،مدل ترکیبی مبتنی بر شبکههای  LVQو  MLPو همچنین خط برازش نمونهها
برای شناسایی و تجزیهوتحلیل الگوهای غیرطبیعی پایه در نمودارهای کنترل فرآیند ارائه شده است.
این مدل پیشنهادی ،عالوه بر اینکه در سطوح مختلف حساسیت ،خطای طبقهبندی نادرست الگوها
را به مقدار زیادی کاهش میدهد ،رخداد همزمان الگوهای پایه را شناسایی و پارامترهای متناظر را
برآورد میکند .در نهایت با بکارگیری نمونههای شبیهسازیشده ،کارآمدی و اثربخشی مدل نشان داده
شده است.
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مقدمه1

نمودارهای کنترلی شوهارت مهمترین ابزار کنترل فرآیند آماری
( )SPCهستند .این نمودارها ،بر نوسانهای مشخصههای کیفی متغیر
و نسبی نظارت کرده و فرآیند تولید را کنترل میکنند .در استفاده
آغازین از نمودارهای کنترلی ،اگر هیچ نمونهای خارج از حدود کنترل
قرار نمیگرفت ،نتیجهگیری میشد که فرآیند تحتکنترل است .اگرچه
در آن زمان ،این نتیجهگیری نیازها را رفع میکرد اما به تدریج با
افزایش پیچیدگی فرآیندهای تولید ،دیگر کافی نبود .امروزه ،باور بر آن
است که حتی اگر تمام نمونهها بین حدود کنترل قرار گیرند ،ممکن
است طی شکلگیری الگوهای غیرطبیعی معنیدار ،فرآیند از کنترل
* نویسنده مسئول .احمد کوچکزاده
تلفن3223-7774171 :؛پست الکترونیکیa.koochakzadeh@gmail.com :

خارج شده باشد .به همین دلیل برای ارتقاء حساسیت نمودارها باید
الگوهای معنیدار شناساییشوند .به دلیل آنکه نمودارهای کنترلی
شوهارت صرفاً بر اطالعات آخرین نمونه تمرکز دارند و دادههای
مشترک به دست آمده از نمونههای متوالی را در نظر نمیگیرند ،در
شناسایی و تحلیل بیدرنگ الگوهای رفتاری ناتوان هستند .بنابراین
باید طی روشی سامانمند و به شیوهای دیگر ،الگوهای غیرطبیعی
شناسایی شوند.
در ادبیات موضوع ،چهار الگوی جابجایی ) ،Shift (Sh.روند
) ، Trend (Tr.دورهای ) Cycle (Cyc.و سیستماتیک Systematic
) (Sys.به دلیل آنکه ریشه در فرآیند دارند و در اکثر نمودارهای
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کنترلی ظاهر میشوند ،بهعنوان «الگوهای غیرطبیعی پایه» در نظر
گرفته شدهاند .الگوهای غیرطبیعی پایه ،در نمودارهای کنترلی
میتوانند به صورت انفرادی و یا ترکیبی نمایان شوند .در شکل (،)1
انواع الگوهای معنیدار پایه نشان داده شدهاند (در این شکل نوسانات
غیرطبیعی از نمونه  13ام شروع میشوند).
عوامل مختلفی میتوانند سبب شکلگیری الگوهای غیرطبیعی شوند.
در جدول( ،)1الگوهای غیرطبیعی و برخی از دالیل به وجود آورنده آنها
آورده شده است [.]1
تحقیقات متعددی بهمنظور شناسایی و تحلیل الگوهای غیرطبیعی
در نمودارهای کنترل فرآیند انجام شده است؛ در سال  ،2332یانگ و
یانگ مدلی مبتنی بر روش ضریب همبستگی آماری را برای شناسایی
الگوها در نمودارهای کنترلی معرفی کردند [ .]2لین و همکاران یک
ماشین بردار پشتیبان برای شناسایی بالدرنگِ الگوهای غیرطبیعی
حین تولید ارائه دادند [ .]3کبیرینائینی و همکاران روشی را مبتنی
بر استنباط بیزی و برآورد حداکثر درستنمایی جهت شناسایی الگوهای
پایه و تخمین پارامترهای متناظر در نمودارهای کنترل فرآیند
پیادهسازی نمودند [ .]4این محققین در سال  2312یک روش
تصمیمگیری آماری دیگری را جهت تشخیص و طبقهبندی الگوهای
نمودار کنترل میانگین ارائه کردند .در این روش نیز با اتکا به
برآوردگرهای حداکثر درستنمایی و رویکرد مبتنی بر قاعده بیز ،هشدار
شکلگیری الگوهای معنیدار دریافت و پارامترهای متناظر برآورد
میگردد [.]2
از سوی دیگر ،شبکههای عصبی مصنوعی ،به دلیل توانمندی در
شناسایی الگوها ،جهت بررسی نمودارهای کنترل فرآیند ،بهصورت
فزایندهای استفاده شدهاند .فام و اُزتمل از شبکه  1LVQدر طبقهبندی
الگوهای غیرطبیعی نمودارهای کنترل کیفیت استفاده کردند [.]6
چِنگ دو مدل بر اساس شبکههای عصبی پیشخوراند چند الیه
طراحی کرده است ([ ]7و[ .)]8در این دو مدل ،به ترتیب نوسانهای
میانگین و انحراف معیار فرآیند شبیهسازی میشوند .اچوارنگ مدلی را
با استفاده از الگوریتم آموزشی پسانتشار خطا ) (BPدر شبکه عصبی
معرفی کرد که ذیل آن الگوی دورهای ساده تحلیل میشود [.]9
خروجی شبکهای که وی طراحی کرد ،بر پایه انحراف معیار تنظیم شده
است .چانگ و آو از تلفیق نگرش فازی در شبکههای عصبی برای
تشخیص و طبقهبندی نوسانهای میانگین در فرآیندهای مختلف تولید
استفاده کردند [ .]13آناگون یک شبکه عصبی برای شناسایی الگوها
در نمودارهای کنترل فرآیند آماری طراحی نمود [ .]11در سال ،1999
روئیگاه و اچسیئه مدلی مبتنی بر شبکههای عصبی برای تشخیص
الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند طراحی کردند [.]12
در مدل ارائه شده ،روشی برای تخمین پارامترهای متناظر با الگوهای
پایه پیشنهاد شده است .روئیگاه و همکاران در مقاله خود ،به موضوع

طبقهبندی نادرست برخی الگوها پرداختند و برای آن راهحل ارائه دادند
[ .]13روئیگاه و تانُک مدلی را با استفاده از شبکههای پرسپترون و
الگوریتم پسانتشار خطا برای شناسایی الگوهای ترکیبی معرفی کردند
[ .]14این شبکه رخداد همزمان برخی از الگوهای پایه را شبیهسازی
میکند .روئیگاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،یک شبکه عصبی
پیشخوراند با معماری بهینه ارائه داد که طی آن بتوان الگوهای
نمودارهای کنترلی را شناسایی کرد [ .]12در سال  ،2332روئیگاه
یک مدل ترکیبی متشکل از چند شبکه پرسپترون و یک سیستم خبره
ارائه کرد که عالوه بر شناسایی و آنالیز الگوهای پایه ،موضوع طبقهبندی
نادرست الگوها را به مقدار زیادی حل میکند [ .]16این مدل میتواند
نقطه شروع الگوهای غیرطبیعی نمودار کنترل را برآورد کند .در سال
 ،2313روئیگاه مدلی را با استفاده از شبکههای عصبی ارائه داد که به
طور همزمان نمودارهای میانگین و نوسانات را کنترل میکند [.]17
چییو و همکاران با استفاده از الگوریتم پسانتشار خطا و بر اساس
مدلهای سری زمانی ) AR (1با ضرایب خود همبسته متفاوت ،یک
شبکه پرسپترون برای شناسایی تغییرات به وجود آمده در مقادیر
پارامتری فرآیند ،طراحی کردند[ .]18نتایج فعالیتهای این افراد نشان
میدهد شبکههای عصبی در تفکیک میزان تغییرات به وجود آمده بر
حسب انحراف معیار بسیار موفق عمل میکنند؛ این درحالی است که
نمودارهای کنترل سنتی از تشخیص همان تغییرات فرآیندی ناتوان
2
هستند .فام و ساگیرُگلو با طراحی یک شبکه پرسپترون چندالیهای
( )MLPبرای شناسایی الگوها ،نحوه عملکرد چهار الگوریتم آموزشی
 DBD ،QP ،BPو 3EDBDرا بررسی و مقایسه کرده است .این
پژوهش نشان میدهد ،قانون پسانتشار خطا ( ،)BPمناسبترین شیوه
برای آموزش شبکههای پرسپترونِ طراحیشده در این زمینه است
[ .]19چِن و همکاران یک مدل ترکیبی را بهمنظور شناسایی الگوهای
همزمان ارائه کردند [ .]23در سال  ،2311فاطمیقمی و همکاران
مدلی برای شناسایی و تجزیهوتحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای
کنترل فرآیند با ترکیب دو نوع شبکه عصبی ( LVQو  )MLPارائه
دادند [ .]21ساختار مدل از دو بخش شناسایی عمومی و شناسایی
خاص تشکیل شده است .در بخش اول شبکه  LVQنوع الگوی
غیرطبیعی را تشخیص میدهد؛ سپس نقطه شروع رفتارهای
غیرطبیعی برآورد میشود .در بخش دوم ،هفت شبکه پرسپترون
دوالیهای طراحی شدهاند که هر یک از آنها میتواند پارامترهای متناظر
با یکی از الگوهای غیرطبیعی را تعیین کند .بنابراین به محض شناسایی
نوع الگوی غیرطبیعی و تخمین نقطه شروع آن در بخش شناسایی
عمومی ،در بخش شناسایی خاص پارامترهای اصلی هر الگو بهوسیله
شبکه متناظر با آن تعیین میشود .ابراهیمزاده و همکاران مدلی دو
مرحلهای را برای شناسایی و تحلیل الگوهای پایه در نمودارهای کنترل
فرآیند ارائه نمودند [ .]22در این مدل از قوانین خوشهبندی برای

)1 . Learning Vector Quantization (LVQ
)2. Multi Layer Perceptron (MLP

3. Quick-Prop (QP), Delta-Bar-Delta (DBD), Extended-Delta)Bar-Delta (EDBD
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شناسایی و از شبکههای پرسپترون ،شبکههای احتمالی و شبکههای
توابع پایه شعاعی برای تحلیل الگوهای شناساییشده استفاده میشود.
یانگ و همکاران مدلی ترکیبی را جهت کنترل توامان الگوها در
نمودارهای کنترل میانگین و واریانس معرفی کردند [ .]23چِنگ و
همکاران مدلی را برای شناسایی الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای
کنترل طراحی نمودند که در آن از امکانات شبکههای عصبی و
ویژگیهای استخراج شده از آنالیز همبستگی استفاده شده است [.]24
بطور کلی مدلهای معرفی شده در ادبیات را میتوان به دو گروه
تقسیم نمود :دسته اول مدلهایی هستند که صرفا شناسایی الگوهای
غیرطبیعی را در دستور کار دارند .دسته دوم مدلهای پیشرفتهتری
هستند که عالوه بر شناسایی ،طبقهبندی الگوهای معنیدار و تخمین
پارامترهای متناظرشان را پشتیبانی میکنند؛ گروهی از این مدلها
ترکیبی (هیبریدی) بوده و معموال از چندین شبکه با معماریهای
متفاوت ،چند نوع شبکه و یا چند شبکه و یک ابزار مکمل (نظیر
راهحلهای ریاضی و یا سیستمهای خبره) تشکیل شدهاند؛ گروه
دیگری از این مدلها روشهای محاسباتی مبتنی بر مباحث آماری و
یا راهکارهای ریاضیاتی را استفاده نمودهاند .با این وجود در اغلب
مدلهای ارائه شده ،خطای طبقهبندی نادرست الگوها زیاد است .اگر
چه برخی از پژوهشها نظیر روئیگاه [ ]16و [ ]17و فاطمیقمی []21
دستورالعملهای کارآمدی را ارائه نمودهاند؛ اما هنگامی که حساسیت
فرآیند باال میرود ،خطای طبقهبندی نادرست الگوها زیاد میشود.
در این مقاله ،مدلی پیشنهاد میگردد که طی آن الگوهای پایه و
همزمان در نمودارهای کنترل فرآیند مشخصههای کیفی متغیر با

استفاده از تحلیل خط برازش و بررسی خروجیهای دو شبکه  LVQو
 MLPشناسایی و پارامترهای متناظر برآورد میشوند .در روش
ارائهشده ،خطای طبقهبندی نادرست الگوها با حساسیتهای مختلف
به طور چشمگیر کاهش مییابد.
ساختار پژوهش جاری از این قرار است :در بخش  2تعاریف و
اصطالحات بکار رفته در مدل پیشنهادی تشریح میشوند .بخش 3
ساختار کلی و جزییات مدل پیشنهادی را ارائه میدهد .در بخش 4
عملکرد مدل پیشنهادی ارزیابی میشود .بخش  2عملکرد مدل
پیشنهادی را با مدلهای پیشین مقایسه میکند و نهایتا در بخش ،6
نتایج پژوهش جاری مرور و موضوعی برای تحقیقات آتی پیشنهاد
میگردد.
 -2تعاریف ،اصطالحات و نشانهگذاریها
 -1-2بردار کنترل
برای شناسایی و تجزیهوتحلیل الگوها باید  Rنمونه تصادفی به مدل
وارد شوند .این بردار -Rبعدی« ،بردار کنترل» یا بردار شناسایی نامیده
میشود .در این مقاله فرض شده است هر بردار کنترل از  12نمونه
تصادفی تشکیل شود .پس از تعیین وضعیت نمونههای یک بردار12 ،
نمونه تصادفی جدید جانشین نمونههای فعلی میشوند .نکته مهم اینکه
شرایط تولید برای نمونههای یک بردار کنترل باید یکسان باشد.

شکل ( :)1الگوهای غیرطبیعی پایه
جدول ( :)1برخی دالیل بوجودآورنده الگوهای غیرطبیعی
الگو
جابجایی
روند
دورهای
سیستماتیک

دالیل شکلگیری
بکارگیری اپراتورهای جدید ،روشهای تولید جدید ،ماشینآالت جدید و تغییر در روشهای بازرسی و استانداردها
فرسودگی تدریجی ابزارآالت و تأثیرات فصلی
تغییرات محیطی نظیر درجه حرارت ،خستگی کارگرها ،جابهجایی اپراتورها و یا هر متغییر مربوط به ماشینآالت تولید
هرگونه تغییرات متناوب در روشها و عوامل تولید
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 -2-2خط برازش
پراکندگی نقاط بردار کنترل را در نظر بگیرید .بر اساس روش کمترین
مربعات« ،خط برازشِ» این نقاط خطی است که مجموع مربعات فواصل
عمودی نقاط نمونه از آن حداقل شود [ .]22شکل ( )2مثالی از خط
برازش نمونههای یک بردار کنترل را نشان میدهد.
مدل پیشنهادی با بررسی «عرض از مبدا» و «شیب» خط برازش،
رخداد انفرادی یا همزمان الگوهای جابجایی و روند را در صورت وجود
شناسایی و تحلیل میکند .با استناد به نتایج حاصل از بردارهای
آزمایشیِ شبیهسازیشده ،نشان داده میشود که این راهحل در
تشخیص و تحلیل الگوهای جابجایی و روند با حساسیتهای باال بسیار
کارآمد است (قسمتهای  1-2 ،1-4و  2-2را مالحظه نمایید).
 -3-2شبیهسازی نوسانهای طبیعی
نوسانهای تصادفی در فرآیندهای تولید ،به صورت طبیعی و
اجتنابناپذیر اتفاق میافتند .به دلیل آنکه نوسانهای تصادفی،
الگوهای معنیدار را از شکل انتظاریشان دور میکنند ،شناسایی
صحیح ،دقیق و سریع رفتارهای غیرطبیعی مشکل خواهد بود.
در آمار کاربردی برای هر متغیر تصادفی یک تابع توزیع احتمال
وجود دارد .به همین ترتیب ،برای نوسانهای طبیعی در نمودارهای
کنترل فرآیند ،که در حقیقت متغیر تصادفی هستند ،توزیع احتمال در
نظر گرفته میشود .از این قضیه برای شبیهسازی رفتارهای طبیعی در
نمودارهای کنترل فرآیند استفاده میکنند [ .]26برای مثال ،در نمودار
کنترلی  xتوزیع نوسانهای طبیعی ،نرمال و همچنین در نمودار
کنترلی  S 2توزیع نوسانهای طبیعی ،گاما است.
 -1-2شبیهسازی الگوهای غیرطبیعی و معرفی پارامترها
چنانچه بیان شد ،انحرافهای تصادفی بهصورت طبیعی در تمامی
نمونههای مشاهدهشده وجود دارد؛ بنابراین ،در فرآیندی که تحت
کنترل است ،الگوهای غیرطبیعی به وجود نمیآیند .بر این اساس،
نوسانهای طبیعی همواره از رابطه ( )1تبعیت میکنند:
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()1
) x(t )  n(t
در این تابع t ،مشخصکننده شماره نمونه (شمارنده نمونهها)n(t) ،
مقدار انحراف طبیعی فرآیند در نمونه  tام و ) x(tمقدار بهدست آمده
برای نمونه مشاهدهشده  tام است.
از آنجا که شکلگیری الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترلی،
هشدار دهنده آن است که در فرآیند اختالل غیرطبیعی خاص به وجود
آمده ،بنابراین باید هرکدام از این الگوها بهدقت بررسی شود .جهت
بررسی الگوها ،معیارها و پارامترهایی برای الگوهای پایه تعریف میشود.
پارامترها از یک سو ،اندازه نوسانات غیرتصادفی را مشخص میکنند و
از سوی دیگر پیشرفت اصالح فرآیند را در حین اجرای برنامههای
اصالحی نشان میدهند .پارامترها ،همچنین میزان حساسیت مطلوب
برنامههای کنترل کیفی ،متناسب با نیازها و استانداردها را تعیین
میکنند.
توابع مولد و پارامترهای الگوهای پایه به شرح جدول ( )2است :در
رابطه ( ،b ،)2پارامتر الگوی جابجایی و میزان جابجایی را نشان میدهد.
در رابطه ( ،s ،)3پارامتر الگوی روند و شیب روند را نشان میدهد .زاویه
این شیب برابر

با )

s



( tan1

رادیان است .در رابطه ( ،)4اگر پارامتر

دوره تناوب (یعنی )Tبرابر  2باشد ،تابع مولد مذکور ،الگوی
سیستماتیک و  ،aمیزان نوسانات فرآیند را منعکس میکند و اگر
پارامتر دوره تناوب  8  T  12باشد ،تابع مولد مذکور ،الگوی دورهای
و  ،aدامنه چرخه را نمایش میدهد .یادآوری این نکته بسیار با اهمیت
است که ریشههای فرآیندی بروز دو الگوی سیستماتیک و دورهای
کامالً متفاوت است و مفاهیم فنی این دو رفتار هیچگونه ارتباطی با
یکدیگر ندارند.
در رابطه ( ،)4پارامتر  ،kمجازی است و نشاندهنده مقدار اختالف
فاز در نقطه شروع الگوست .این پارامتر در برنامههای تجزیهوتحلیل
فرآیند نقشی ندارد ،اما شناسایی صحیح الگو را تسریع میکند .در
شکل( ،)3منحنیهای برازش برای نمایش حالتهای مختلف
شکلگیری الگوی دورهای با دوره تناوب  8و اختالففازهای
 k  0 ,1,...,7آورده شده است.

شکل( :)2خط برازش نمونهها
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جدول( :)2توابع مولد الگوهای غیرطبیعی
تابع مولد

الگو
جابجایی

() 2

روند

() 3

دورهای و سیستماتیک

()4

x(t)  n(t)  b
x(t )  n(t )  s.t



2 .t 2k 
(x(t )  n(t )   a. cos

)   cst   cs 
T
T 



شکل ( :)3منحنیهای برازش برای نمایش حالتهای مختلف شکلگیری الگوی دورهای با دوره تناوب 2

شکل ( :)1مقایسه تابع مولد الگوی دورهای ،قبل و بعد از در نظر گرفتن عبارت «تعدیلکننده»

همچنین الزم به ذکر است عبارت )


2 .t 2k

a .cos( T  T


به تنهایی نمیتواند تابع مولد الگوهای دورهای یا سیستماتیک باشد!
شکل ( -4الف) را مالحظه نمایید .این شکل مربوط به الگوی دورهای با
پارامترهای  T=12 ،a=2و  k=2است؛ برخالف انتظار ،عرض از مبدأ و
شیب خط برازش نقاط ،صفر نیستند! مؤلفههای مذکور نشاندهنده
وجود الگوهای جابجایی و روند هستند (این موضوع در قسمت1-2-3
تشریح میشود)؛ این در حالی است که این تابع باید صرفاً مولد الگوهای
دورهای یا سیستماتیک باشد .به همین جهت عبارت «تعدیلکنندة»
 cs t   cs از آن کم میشود .در این حالت عرض از مبدأ و شیب
خط برازش نقاط مولد صفر میشود (شکل (-4ب) را مالحظه نمایید).
مقادیر   csو   csبرای یک بردار کنترل 12بعدی عبارتاند از:
()2


) 


  12
2t 2k
()   78. a .cos

T
T
  t 1
1716

 12
2t 2k
( 12. a .t .cos

T
T
t 1

 cs 

() 6


)   78. cs 


 12
2t 2k
(  a .cos

T
T
t 1

 cs 
12

بطور کلی در توابع مولد الگوهای غیرطبیعی ،مقدار پارامتر  Tدر
بازهای از اعداد طبیعی و مقدار پارامتر  kدر بازهای از اعداد صحیح
نامنفی (بطوریکه همواره  )k < Tو مقادیر پارامترهای  s ،bو  aبر
حسب ضرایبی از ( انحراف معیار نوسانات طبیعی) تعیین میشوند.
الگوهای غیرطبیعی میتوانند بهصورت تنها و یا همزمان رخ دهند.
توابع مولد الگوهای همزمان از جمع جمالت حاوی پارامترهای الگوهای
پایه و ) n(tبهدست میآیند.
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ارائه یک مدل ترکیبی برای شناسایی و تحلیل الگوهای معنیدار در نمودارهای کنترل فرآیند

 -1-3ساختار کلی مدل پیشنهادی

شکل ( :)5فلوچارت مدل پیشنهادی

 -5-2استاندارد کردن دادهها
مؤلفههای بردار کنترل در مدل پیشنهادی به دو دلیل باید استاندارد
شوند؛ اول آنکه ،مدل پیشنهادی ،مستقل از میانگین و انحراف معیار
نوسانات طبیعی فرآیندهای مختلف میشود و ازاینرو برای هر نوع
فرآیندی قابل اجراست .در ثانی ،از آنجا که پارامترهای الگوهای مختلف
بر حسب  σتعیین میشوند ،این تغییرِ متغیر کار را سادهتر میکند؛
زیرا در حالت استاندارد ،انحراف معیار نوسانات طبیعی فرآیند برابر یک
است .برای استاندارد کردن دادهها از رابطه ( ،)7استفاده میشود:
x(t )  
()7
z (t ) 

در این رابطه  و  به ترتیب میانگین و انحراف معیار نوسانات
طبیعی فرآیند هستند.
 -6-2عادیسازی نوسانات
عادی سازی نوسانات (نرمالیزه کردن) به معنای حذف اثر الگوی/
الگوهای جابهجایی و روند از نمونههای یک بردار کنترل بر اساس رابطه
ذیل است:
()8
znorm( t )  z( t )  b  s .t 
بر طبق رابطه ( ،)8هر یک از عبارات داخل کروشه مربوط به پارامترهای
یکی از الگوهای جابهجایی و روند است .هنگامی که یک الگو و یا
ترکیبی از این دو الگوی غیرطبیعی رخ میدهد ،پارامترهای متناظر
تعیین و طبق رابطه ( )8مولدهای نوسانات غیرطبیعی از نمونههای یک
بردار حذف میگردد.
 -3معرفی مدل پیشنهادی
در این قسمت ابتدا مدل پیشنهادی به اختصار بیان و سپس جزییات
آن به طور کامل تشریح میشوند:

در شکل ( ،)2ساختار کلی مدل پیشنهادی آورده شده است .مدل
پیشنهادی با تحلیل خط برازشِ نقاط نمونه و نیز استفاده از دو نوع
شبکه (شبکه  LVQو شبکه پرسپترون چندالیهای) الگو (یا الگوهای)
غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند را شناسایی و پارامترهای
متناظرشان را تخمین میزند:
پس از استانداردسازی بردار شناسایی طبق رابطه ( ،)7خط برازشِ
نمونهها با روش کمترین مربعات محاسبه میشود .اگر مؤلفههای خط
برازش شکلگیری انفرادی یا همزمان الگوهای جابجایی و روند را نشان
ندهند ،بردار شناسایی وارد شبکة  LVQطراحیشده میگردد؛ در غیر
این صورت پارامترهای متناظر از خط برازش استخراج و سپس بردار
شناساییِ نرمالیزهشده وارد شبکة  LVQمیشود.
اگر شبکه  LVQوجود الگوهای دورهای یا سیستماتیک را هشدار
ندهد و تحلیل خط برازش نیز وجود الگویی را تأیید نکرده باشد،
نمونههای جدید در مواقع موردنظر جمعآوری و جایگزین نمونههای
فعلی میگردند؛ اما اگر شبکة  LVQشکلگیری الگوی دورهای یا
الگوی سیستماتیک را هشدار دهد ،بردار شناسایی وارد شبکه
پرسپترون چندالیهای طراحیشده میگردد .این شبکه پارامترهای
متناظر با الگوی شکلگرفته را برآورد و بهعنوان خروجی ارائه میدهد.
پس از شناسایی الگو (یا الگوهای) غیرطبیعی و برآورد پارامترهای
متناظر ،برنامههای اصالحی برای حذف عوامل رخداد الگوهای
غیرطبیعی اجرا میشوند و شرایط برای نمونهگیریهای جدید مهیا
میگردد.
 -2-3تشریح جزییات مدل پیشنهادی
هدف از شناسایی الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل ،افزایش
حساسیت نمودارها در تشخیص دقیقتر حالتهای خارج از کنترل
است« .حساسیت» میزان دقت مورد نیاز فرآیند را مشخص میکند و
مستقیماً به مقادیر پارامترهای الگوهای غیرطبیعی بستگی دارد.
حساسیت در دنیای واقعی با توجه به نیازمندیهای بخش تولید تعیین
میشود .در جدول  ،3سه سطح مختلف حساسیت برای پوشش انواع
حاالت تعریف شده است؛ بدیهی است این سطوح برای سیستمهای
تولیدی مختلف میتواند متفاوت باشد .در این پژوهش ما سطح
حساسیت مدل را طبق سطرهای خاکستری جدول  3فرض کردهایم.
تعیین میزان حساسیت متناسب با نیازمندیهای فرآیند تولید
بسیار مهم است؛ زیرا اگر حساسیت به گونهای نامتناسب تعیین شود
ممکن است یک وضعیت تحت کنترل ،خارج از کنترل تشخیص داده
شود و بالعکس.
مدلهایی که در ادبیات آمده است ،در تشخیص الگوهای
غیرطبیعی با حساسیت باال ،خطای طبقهبندی نادرست قابل
مالحظهای داشتهاند .یکی از مزیتهای مدل پیشنهادی در این مقاله،
کاهش چشمگیر خطای طبقهبندی نادرست در کلیه سطوح بهویژه
حساسیتهای باالست.
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مراحل شناسایی و تحلیل الگوهای پایه و همزمان در این پژوهش
طبق فلوچارت شکل  2اجرا میشود .هر بردار کنترل از  12نمونه
تصادفی تشکیل میگردد .ابتدا مؤلفههای این بردار طبق رابطه ()7
استاندارد میشوند:.
 -1-2-3محاسبه و تحلیل خط برازش نمونهها
همانگونه که بیان شد خط برازش نقاط نمونه خطی است که مجموع
مربعات فواصل عمودی نقاط نمونه از آن حداقل شود (روش کمترین
مربعات) .اگر معادله این خط بهصورت  z( t )  t  در نظر گرفته
شود  ،و  به ترتیب «شیب» و «عرض از مبدأ» خط برازش
عبارتاند از:
()9

 12
   12   12

12.  t .z ( t )      t  .  z ( t )  
 t 1
   t 1   t 1

2

̂ 


 

12.  t 2     t 
t

1
t

1

 

12

12



12



t 1



12

 z( t )    . t 

()13


12

t 1

ˆ 

در واقع عرض از مبدأ و شیب خط برازش به ترتیب نشاندهنده
پارامترهای الگوهای جابجایی و روند هستند .بهعبارتدیگر ،عرض از
مبدأ بیانکننده میزان جابهجایی (  )b= و شیب خط برازش بیانگر
شیب روند )   ( = sاست .با توجه به حساسیت تعریفشده میتوان
دامنه طبیعی نوسانات این دو پارامتر را تعیین کرد .بهعنوان مثال در
پژوهش جاری ،طبق جدول ( )3و با توجه به باال بودن سطح حساسیت

مورد نظر ،بازه نوسانات طبیعی و تحت کنترل پارامتر الگوی جابجایی،
 b  0.5و  b  0.5و بازه نوسانات طبیعی و تحت کنترل پارامتر
الگوی روند s   0.05 ،و  s   0.05است.
روش خط برازش ،شکلگیری این دو الگو را (بصورت انفرادی و یا
همزمان) صحیح ،دقیق و بالدرنگ هشدار و پارامترهای متناظر را به
کاربر ارائه میدهد.
 -2-2-3مشخصات شبکه  LVQطراحیشده
برای شناسایی الگوهای دورهای و سیستماتیک یک شبکه  LVQدر
مدل طراحی شده است .زیرا از خروجی دیجیتال این نوع شبکه برای
تعیین «رخداد» و یا «عدم رخداد» الگوهای دورهای و سیستماتیک
استفاده شده است.
الگوریتم  LVQروشی با ناظر برای آموزش الیههای رقابتی است.
این نوع شبکه طبقهبندی بردارهای ورودی را به یکی از طبقات هدف
یاد میگیرند .الیه اول هر شبکه  LVQیک تابع رقابتی و تابع الیه
دوم ،خطی است .هر نرون الیه رقابتی یکی از طبقات فرعی را یاد
میگیرد؛ این طبقات فرعی بهوسیله تابع خطی ترکیب میشوند و طبقه
اصلی (طبقه هدف) را تشکیل میدهند .بنابراین الیه خطی ،طبقات
فرعی الیه رقابتی را به طبقاتی که توسط کاربر تعریفشدهاند تبدیل
میکند .بهعبارتدیگر ،کاربر میتواند مؤلفههای ماتریس وزن الیه دوم
را در همان ابتدا تعیین نماید .یادگیری الیه رقابتی شبکه  LVQبر
اساس جفت دادههای آموزشی است [.]27

جدول ( :)3بازههای تعیینشده برای پارامترها با توجه به سه سطح حساسیت تعریفشده
سطح

بازه خارج از کنترل

بازه تحت کنترل

b  2

b  2

پایین

b  1

b  1

متوسط
باال

حساسیت

b  0.5

b  0.5

b  2

b  2

پایین

b  1

b  1

متوسط

b  0.5

b  0.5

باال

s  0.2

s  0.2

پایین

s  0.1

s  0.1

متوسط

s  0.05

s  0.05

باال

s  0.2

s  0.2

پایین

s  0.1

s  0.1

متوسط

s  0.05

s  0.05

باال

a  2

a  2

پایین

a  1

a  1

متوسط

a  0.5

a  0.5

باال

پارامتر

+

b

نام الگو
جابهجایی
(صعودی)

b-

جابهجایی
(نزولی)

+

روند
(صعودی)

s

s-

A

روند
(نزولی)
دورهای
و
سیستماتیک
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جدول ( :)1عملکرد مدل در شناسایی الگوی جابجایی و برآورد پارامتر متناظرش
متوسط

دقت تشخیص الگو ()%

پارامتر b

نام الگو

0.59
0.99
1.48
2.01
2.53
3.03

91
93
95
97
100
100

0.5
1
1.5
2
2.5
3

جابهجایی صعودی

-0.57
-1.02
-1.49
-2.08
-2.5
-2.98

96
90
94
96
99
99
100

-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3

«عرض از مبدا» خط برازش

)(Sh. +

متوسط عملکرد
جابهجایی نزولی
)(Sh. -

متوسط عملکرد

96.33

جدول ( :)5عملکرد مدل در شناسایی الگوی روند و برآورد پارامتر متناظرش
متوسط «شیب» خط برازش

دقت تشخیص الگو ()%

پارامتر s

0.055
0.102
0.148
0.201
0.255
0.297

92
95
98
99
100
100

0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

-0.061
-0.099
-0.153
-0.203
-0.256
-0.301

97.33
90
93
95
98
100
100

-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3
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شبکه  LVQدر مدل پیشنهادی بردار کنترل را بهعنوان ورودی
دریافت میکند .الیه اول این شبکه از  232طبقه فرعی (شامل37 :
طبقه فرعی جهت یادگیری جامع نوسانات طبیعی  18 +طبقه فرعی
جهت یادگیری الگوی سیستماتیک با نوسانات و اختالففازهای
مختلف  183 +طبقه فرعی جهت یادگیری الگوی دورهای با دامنهها،
تناوبها و اختالففازهای مختلف) و الیه دوم از دو طبقه اصلی تشکیل
شده است و بهوسیله  2733بردار شبیهسازیشده آموزش دیده است.
به همین دلیل ماتریس الیه رقابتی آن  232*12و ماتریس الیه خطی
آن  232*2است .در صورت وجود الگوهای دورهای یا سیستماتیک،
شبکه شکلگیری آن را هشدار میدهد .اگر شبکه  LVQوجود الگوی
دورهای یا سیستماتیک را تأیید کند ،بردار شناسایی برای تعیین
پارامترهای متناظر وارد شبکه پرسپترون چندالیهای طراحیشده
) (MLPمیگردد.
 -3-2-3مشخصات شبکه چندالیهای پرسپترون طراحیشده
به دلیل تعدد حالتهای مختلف شکلگیری الگوهای دورهای و

نام الگو
روند صعودی
)(Tr. +

متوسط عملکرد
روند نزولی
)(Tr. -

متوسط عملکرد

سیستماتیک و ماهیت پیچیده و غیر خطی آنها و از طرفی توانمندی
شبکههای پرسپترون چندالیهای در یادگیری این شرایط و به طور کلی
پیش بینی پارامترهای متناظر با الگوهای غیرخطی ،از این نوع شبکه
استفاده شده است.
شبکه طراحیشده یک شبکه سه الیهای پرسپترون است .این
شبکه پارامترهای متناظر با الگوهای دورهای و سیستماتیک را در
خروجی خود نشان میدهد .الیه اول  22نرون ،الیه دوم  43نرون و
الیه خروجی  3نرون دارد .توابع تبدیل در الیههای اول و دوم
 Sigmoidو در الیه خروجی  Purelinاست .شاخصِ «حداقل میانگین
مربعات خطا» بهعنوان تابع عملکرد و معیار تعیین تعداد نرونهای
الیهها ی اول و دوم ،در نظر گرفته شده است .سه نرون الیه خروجی
نیز به ترتیب دامنه /میزان نوسان ،دوره تناوب و اختالف فاز را نشان
میدهند 11333 .بردار شبیهسازیشده شبکه را آموزش دادهاند .جهت
آموزش شبکه و تنظیم ماتریسهای وزن و بردارهای بایاس از الگوریتم
آموزشی لونبرگ مارکوآرت ) (LMاستفاده شده است.
الگوریتم  LMیکی از انواع الگوریتمهای آموزشی پسانتشار
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خطاست .این الگوریتم سریعترین الگوریتم یادگیری برای شبکههای
متوسط است .لونبرگ مارکوآرت ویژگیهای کاربری تقلیل حافظه را
هنگام بزرگ بودن مجموعه دادههای آموزش داراست [.]27
یکی از مسائل بحرانی در آموزش شبکههای عصبی ،مشکل انطباق
بیشازحد دادههای یادگیری است .به عبارت واضحتر ،شبکه ،دادههای
یادگیری را به خوبی میآموزد و حتی نویزهای درون دادهها (اختالالت)
را نیز به خاطر میسپارد (انطباق بیشازحد)؛ اما در شناسایی و تعمیم
دادههای جدید دچار مشکالت جدی میشود .این در حالی است که
موضوعات «آموزش» و «تعمیم» در شبکههای عصبی از اهمیت
یکسانی برخوردارند [ .]27برای رفع این مشکل زیرمجموعهای از
بردارهای آموزشی بهعنوان دادههای اعتبارسنجی در نظر گرفته
میشوند .بهاینترتیب دادههای آموزشی جریان اصالح پارامترهای
شبکه را پیگیری مینمایند و دادههای اعتباری در خالل فرآیند
یادگیری ،خطای شبکه را زیر نظر میگیرند .خطای مجموعه دادههای
اعتباری ،همانند خطای مجموعه دادههای آموزش ،بهصورت طبیعی در
مسیر یادگیری شبکه کاهش مییابد؛ اما بهمحض آنکه شبکه شروع به
یادگیری بیشازحد نماید ،خطای متناظر با مجموعه دادههای اعتباری،
علیرغم ثابت ماندن و یا کاهش میزان خطای مربوط به دادههای
آموزشی ،افزایش خواهد یافت .در این هنگام فرآیند آموزش متوقف و
پارامترها با توجه به حداقل خطای منتسب به دادههای اعتباری،
بهعنوان جواب نهایی الگوریتم ،لحاظ خواهند شد.
شبکه آموزشدیده دادههای بردار کنترل را که یک بردار 12بعدی
است ،دریافت و در خروجی خود یک بردار  3بعدی که مؤلفههای آن
به ترتیب پارامترهای  T ،aو  kهستند به کاربر ارائه میدهد.
 -1ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی
برای ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی ،بردارهای آزمایشی متعددی
بهکار رفته است .این بردارها بهوسیله توابع مولد شبیهسازی تهیه و با
خروجیهای انتظاری مقایسه شدهاند« .صحت تشخیص نوع الگو» و
«تخمین مناسب پارامترهای متناظر» شاخصهای عمده ارزیابی
عملکرد مدل پیشنهادی هستند .در این قسمت جزئیات عملکرد مدل
پیشنهادی ارائه میشود:
 -1-1عملکرد خط برازش در شناسایی و آنالیز الگوهای
جابجایی و روند
مدل پیشنهادی ابتدا در مورد شکلگیری الگوی جابجایی و یا الگوی
روند تصمیمگیری میکند .بنابراین ،برای شناسایی و تخمین
پارامترهای الگوهای جابجایی و روند باید خط برازش تحلیل گردد.
بدین منظور توانمندی مدل در تشخیص و برآورد پارامترهای این الگوها
با  2433بردار استاندارد شبیهسازیشده ،آزمایش شد .نتایج در جداول
( )4و ( )2آورده شده است.

 -2-1عملکرد مدل پیشنهادی در شناسایی و تجزیه و تحلیل
الگوهای دورهای و سیستماتیک
در مدل پیشنهادی شبکه  ،LVQالگوهای دورهای و سیستماتیک
را شناسایی و شبکه  MLPپارامترهای متناظرشان را برآورد میکند.
جهت ارزیابی عملکرد این دو شبکه  7233بردار استاندارد
شبیهسازیشده بکار رفته است .نتایج این آزمایشها در جدول ()6
آورده شده است.
بطور کلی میزان متوسط دقت مدل پیشنهادی  %96.22است .از
آنجاییکه ریشه های فرآیندی و احتمال رخداد الگوهای پایه مستقل از
یکدیگرند ،برای محاسبه عملکرد هر آلترناتیوی از رخداد همزمان
الگوهای پایه کافی است مقادیر متناظر با دقت تشخیص الگوهای
مربوطه در یکدیگر ضرب شوند .به عنوان مثال ،عملکرد مدل
پیشنهادی در تشخیص همزمان الگوی جابهجایی با پارامتر  1.2و
الگوی روند با پارامتر ( -3.1مقادیر متناظر را در جداول ( )4و ( )2در
نظر بگیرید) حدود  %88است .به دلیل تعدد فراوان آلترناتیوهای
ممکن ،از بیان آنها بصورت مجزا صرفنظر شده است.
 -5مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی با مدلهای توسعه یافته
پیشین
در این قسمت چهار ویژگی برجسته مدل پیشنهادی با مدلهای
قبلی مقایسه میشود:
 -1-5خطای طبقهبندی نادرست الگوها
همانگونه که در ادبیات موضوع بیان شد ،تنها تعداد بسیار کمی از
مدلهای طراحیشده ،مساله خطای طبقهبندی نادرست الگوها را مورد
توجه قرار دادهاند .مدلهای استناد شده در [ ]16و [ ]21از آن
دسته اند .لذا برای مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی در طبقهبندی
صحیح الگوها از نتایج این دو مدل استفاده میشود .در جدول ،7
متوسط خطای طبقهبندی نادرست مدل پیشنهادی و دو مدل مذکور
مقایسه میگردد .همانگونه که مشاهده میکنید ،در مدل پیشنهادی،
متوسط خطای طبقهبندی نادرست الگوهای مشترک بطور چشمگیر
کاهش یافته است.
 -2-5تخمین پارامترهای متناظر با الگوها
جدول  ، 8میانگین و انحراف معیار خطای تخمین پارامترهای متناظر
با الگوها را در مدل پیشنهادی و مدل مرجع [ ]16مقایسه میکند .در
مدل پیشنهادی عالوه بر کاهش نوسانات خطای تخمین پارامترها،
متوسط خطای تخمین در بیشتر موارد کاهش یافته است.

.
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جدول ( :)6عملکرد مدل در شناسایی الگوهای دورهای و سیستماتیک و تخمین پارامترهای متناظرشان
متوسط خطای شبکه  MLPدر برآورد پارامترها

پارامترها

متوسط دقت

نام الگو

K

T

a

شبکه  LVQدر تشخیص الگو ()%

0.72

0.30

0.09

96.5

0

0.37

0.25

0.11

96.67

1

0.38

0.17

0.09

97.5

2

0.17

0.23

0.08

95.67

3

0.07

0.13

0.12

94.83

4

8

0.13

0.32

0.09

96.83

5

8

دورهای

0.33

0.32

0.08

94.5

6

8

دورهای

0.13

0.23

0.07

95.83

7

8

دورهای

0.72

0.72

0.09

96.83

0

12

دورهای

0.42

0.60

0.09

96

1

12

دورهای

0.27

0.47

0.06

95

2

12

دورهای

0.20

0.27

0.06

95.67

3

12

دورهای

0.17

0.37

0.05

95.83

4

12

دورهای

0.15

0.43

0.08

95.5

5

12

دورهای

0.15

0.48

0.08

95.83

6

12

دورهای

0.07

0.45

0.08

96.83

7

12

دورهای

0.27

0.53

0.06

96.17

8

12

دورهای

0.28

0.35

0.07

96.17

9

12

دورهای

0.37

0.63

0.07

95.83

10

12

دورهای

0.45

0.65

0.09

95.83

11

12

دورهای

k

T
8

دورهای

8

دورهای

8

دورهای

8

دورهای
دورهای

متوسط عملکرد

95.99
0.33

0.23

0.07

96

0

2

سیستماتیک

0.37

0.13

0.07

97.5

1

2

سیستماتیک

متوسط عملکرد

96.75

جدول ( :)7مقایسه خطای طبقهبندی نادرست الگوها بر حسب درصد
متوسط خطای طبقهبندی

متوسط خطای طبقهبندی

متوسط خطای طبقهبندی

نادرست در مدل []21

نادرست در مدل []16

نادرست در مدل پیشنهادی

7.22

10

4

5.56

8

3.67

الگوهای مشترك در مدلها

جابهجایی صعودی
جابهجایی نزولی
روند صعودی

)(Sh.+

)(Sh.-

)(Tr.+

13.92

10

2.67

15.11

12

4

روند نزولی )(Tr.-

5.63

8

3.5

دورهای )(T = 8, k = 0

6.89

--------

3.17

دورهای )(T = 12, k = 0

4.44

6

4

سیستماتیک )(k = 0

3.72

--------

2.5

سیستماتیک )(k = 1

جدول ( :)2مقایسه میانگین و انحرافمعیار خطای تخمین پارامترها
خطای تخمین پارامترها در مدل []16

خطای تخمین پارامترها در مدل پیشنهادی
میانگین

پارامتر

الگوهای مشترك در مدلها

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

0.193

0.051

0.03

0.032

0.209

0.044

0.033

0.033

0.005

0.005

0.002

0.003

+

s

0.004

0.005

0.004

0.004

-

s

0.193

0.05

0.059

0.088

A

دورهای )(T = 12, k = 0

0.206

0.045

0.072

0.073

A

سیستماتیک )(k = 0

+

b-

b

جابهجایی صعودی )(Sh.+
جابهجایی نزولی )(Sh.-

روند صعودی
روند نزولی

)(Tr.+

)(Tr.-

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید /سال سوم /شماره ششم /پاییز و زمستان 4931

491

 -3-5اصالح توابع مولد الگوهای دورهای و سیستماتیک
مدل پیشنهادی توابع مولد الگوهای دورهای و سیستماتیک را اصالح و
تکمیل نموده است (قسمت  4-2و شکل  4را مالحظه نمایید) .این در
حالیست که مرجع [ ]21علیرغم در نظر گرفتن پارامتر مجازی ،k
عبارت مهم «تعدیلکننده» را در نظر نگرفته است .همچنین مدلهای
[ ]14[ ،]12[ ،]2[ ،]4و [ ،]23تنها عبارت ناقص
2 .t 

( a. cosرا بعنوان تابع مولد الگوی دورهای و مدلهای
)
T 

2 .t 

( a. cosو
[ ]16[ ،]13و [ ]23عبارتهای ساده )
T 

 a.(1)tرا بترتیب بعنوان تابع مولد الگوی دورهای و الگوی
سیستماتیک معرفی کردهاند.





 -1-5توانایی شناسایی و تحلیل الگوهای همزمان
مدل پیشنهادی با ترکیب نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل خط
برازش نمونهها و خروجی شبکههای  LVQو  ،MLPمیتواند رخداد
همزمان دو یا سه الگوهای غیرطبیعی را در تمام حالتهای ممکن
هشدار دهد و پارامترهای متناظرشان را برآورد نماید .این در حالیست
که به عنوان مثال مدلهای [ ]17[ ،]16[ ،]13[ ،]2[ ،]4و غیره فقط
شکلگیری الگوهای پایه (منفرد) و مدلهایی نظیر [،]14[ ،]12[ ،]2
[ ]23و [ ]21صرفا برخی از حالتهای شکلگیری همزمان دو الگو را
تحلیل میکنند.
 -6نتیجهگیری و پشنهاد برای تحقیقات آتی
تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند ضروری است؛
زیرا با تمرکز روی اطالعات آخرین نمونه ،دستیابی به فرآیندی تحت
کنترل غیرممکن است .به همین دلیل مدل پیشنهادی جهت تشخیص
و تحلیل الگوهای معنیدار در نمودارهای کنترل فرآیند طراحی شد.
در این مدل از روش کمترین مربعات (در محاسبه خط برازش نمونهها)
و قابلیتهای شبکههای عصبی  LVQو  MLPاستفاده شد و یکی از
مهمترین اهداف آن کاهش چشمگیر خطای طبقهبندی نادرست الگوها
بود.
در برخی فرآیندهای تولید باید حساسیت مدل در شناسایی الگوها
باال باشد .استفاده از خط برازش و شبکههای عصبی ،توانمندی مدل را
در شناسایی و تحلیل الگوهای پایه و همزمان ،با حساسیت باال ،ارتقا
داد .نتایج نشان داد خط برازش در تشخیص الگوهای جابجایی و روند
و برآورد پارامترهای متناظرشان دقیق و کارآمد است .همچنین
شبکههای طراحیشده در شناسایی و تخمین پارامترهای الگوهای
دورهای و سیستماتیک عملکردی مناسب و قابلقبول داشتند.
مدل پیشنهادی هنگام رخداد همزمان الگوهای پایه عملکرد
مطمئنی داشت .بررسی این حالتها اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا به دلیل
وجود نوسانات طبیعی و ترکیب رفتارهای غیرطبیعی ،شناسایی و

تحلیل الگوها مشکلتر است و در نمای ظاهری نیز امکان تشخیص
وجود ندارد.
توسعه عملی توابع مولد الگوهای دورهای و سیستماتیک با تعریف
پارامتر مجازی اختالففاز و عبارت تعدیلکننده از دیگر فعالیتهای
این پژوهش بود.
طراحی مدلی مبتنی بر یک شبکه بهینة پرسپترون چندالیهای
جهت شناسایی و تحلیل الگوهای غیرطبیعی ،موضوعی مناسب برای
پژوهشهای آتی خواهد بود .شبکه مذکور پس از دریافت بردار کنترل،
در خروجی  2نرونی خود باید مقدار پارامترهای متناظر با الگوهای پایه
را نمایش دهد .بدیهی است با توجه به میزان حساسیت موردنیاز
فرآیند ،پیرامون وضعیت جاری تصمیمگیری میشود.
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ABSTRACT
Correct recognition and precise classification of significant patterns in
statistical process control charts is unavoidable. Since these unnatural
patterns associate out of control conditions. In fact, extraction of unnatural
patterns increases the sensitivities of control charts in identification of out
of control states. In recent years, because of the abilities of artificial neural
networks in patterns recognition, these networks have been used to
discriminate unnatural patterns in Shewart control charts. In most of such
studies, the misclassification error of patterns is remarkable, especially
when the desired sensitivity of process is at high value. This paper proposes
a hybrid model for the recognition and analysis of the basic patterns in
process control charts using LVQ and MLP networks along with
examining the fitted line of sample points. In the presented model not only
the misclassification error at different levels of sensitivities decreases
considerably, but when basic patterns occur concurrently, recognition of
patterns and assessment of their corresponding parameters will be possible
also. The efficiency and effectiveness of the model have been tested by
simulated samples.
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