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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηα ζπλήζε δηαγξάκκαηα ειέγρνπ, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη ε 

θαλνληθφηεηα ηνπ ππφ κειέηε ραξαθηεξηζηηθνχ. Αληίζεηα, ηα κε-παξακεηξηθά 

δηαγξάκκαηα ειέγρνπ δελ απαηηνχλ ηελ γλψζε ηεο θαηαλνκήο πνπ δηέπεη ηελ ππφ κειέηε 

δηεξγαζία. ηελ παξνχζα εξγαζία, κειεηψληαη κε-παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνπ ζηα 

νπνία απεηθνλίδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wilcoxon θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 

επηπξνζζέησο γλσζηνχο θαλφλεο ξνψλ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνηείλεηαη 

θαη πεξηγξάθεηαη αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφδνζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ 

ειέγρνπ, ηφζν ζε εληφο ειέγρνπ φζν θαη ζε εθηφο ειέγρνπ θαηαζηάζεηο ηεο δηεξγαζίαο. Με 

εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ θαη ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, 

παξνπζηάδνληαη αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ απνηχπσζε θαη ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππφ κειέηε δηαγξακκάησλ ειέγρνπ λα εληνπίδνπλ 

κεηαηνπίζεηο ζηελ θαηαλνκή πνπ δηέπεη ηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Με-παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνπ, πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ 

ζπλαγεξκνχ (FAR), ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wilcoxon, θαλφλεο ξνψλ, πξνζνκνίσζε Monte 

Carlo. 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία ελδηαθεξφκαζηε λα κειεηήζνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο (κεηξήζηκνπ) ραξαθηεξηζηηθνχ X ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ παίξλνπκε ηπραία δείγκαηα ηνπ πξντφληνο ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη θάλνληαο κεηξήζεηο, ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή 

κηαο θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο. Έλα ηππηθφ δηάγξακκα 

179



  

ειέγρνπ είλαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο, ηηο ηηκέο ηεο 

νπνίαο έρνπκε ππνινγίζεη κε ηε βνήζεηα ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο, έλαληη ηνπ 

αχμνληα αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο απηνχ. θνπφο ησλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ είλαη 

λα δείμνπλ πφηε κηα δηαδηθαζία είλαη εληφο ή εθηφο ειέγρνπ κε ηε κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα νξζήο εθηίκεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα εληνπίζνπλ ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξα ηπρφλ κεηαηφπηζε ηεο θαηαλνκήο ηεο δηεξγαζίαο. 

Ο Shewhart (1927) παξνπζίαζε ην παξακεηξηθφ δηάγξακκα ειέγρνπ X  γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο θαηαλνκήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ Υ ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ κηα παξαγσγηθή δηεξγαζία (ππφ ηελ ππφζεζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο). Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο, πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν νξίσλ L ζίγκα πνπ ηνπνζεηεί ηα φξηα ειέγρνπ ζε 

απφζηαζε L κνλάδσλ ηππηθήο απόθιηζεο __


 από ηελ θεληξηθή γξακκή 


. ηα 

παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνπ, ε δεκνθηιέζηεξε επηινγή γηα ηελ απφζηαζε ησλ 

νξίσλ απφ ηελ θεληξηθή γξακκή είλαη ηξεηο κνλάδεο ηππηθήο απφθιηζεο θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα είλαη γλσζηφ σο κνληέιν ηξηψλ ζίγκα (three sigma control 

chart).  

Έθηνηε έρνπλ παξνπζηαζηεί πνηθίιεο παξαιιαγέο ηνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ 

Shewhart, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα, 

δειαδή εθαξκφδνληαη ππφ ηελ ππφζεζε φηη νη κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

αθνινπζνχλ θάπνηα γλσζηή θαηαλνκή, ζπλήζσο ηελ θαλνληθή. Χζηφζν απηή ε 

ππφζεζε ζπρλά δελ ηθαλνπνηείηαη ζηελ πξάμε θαη ζπλεπψο ηα πξνθχπηνληα 

δηαγξάκκαηα ειέγρνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη αμηφπηζηα. Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην 

δήηεκα ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί κε-παξακεηξηθά ή ειεχζεξα θαηαλνκήο 

δηαγξάκκαηα ειέγρνπ (non-parametric or distribution-free control charts), ηα νπνία 

αθελφο δηαηεξνχλ ηελ παξαδνζηαθή δνκή ελφο ηππηθνχ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη 

αθεηέξνπ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαγξάκκαηνο δελ εμαξηψληαη απφ ην 

είδνο ηεο (ζπλερνχο) θαηαλνκήο ηελ νπνία αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη.  
Γηα παξάδεηγκα, ν Bakir (2006) δεκηνχξγεζε έλα δηάγξακκα ειέγρνπ ηχπνπ 

Shewhart κε ηε ρξήζε ηεο πξνζεκηθήο-βαζκνινγηθήο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο 

ειέγρνπ (signedrank statistic), ελψ νη Chakraborti & Eryilmaz (2007) ελαιιαθηηθά 

πξνηείλνπλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηάκεζνπ, δχν λέα κε-παξακεηξηθά 

δηαγξάκκαηα ειέγρνπ κε βάζε ηελ ίδηα ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε. Δπίζεο, νη 

Chakraborti et al. (2004) κειέηεζαλ κηα νηθνγέλεηα κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ 

ειέγρνπ ζπγθξίλνληαο ηελ j-νζηή δηαηεηαγκέλε παξαηήξεζε απφ έλα ηπραίν δείγκα 

ειέγρνπ (test sample), κε φξηα ειέγρνπ πνπ ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

θαηάιιεια επηιεγκέλεο δηαηεηαγκέλεο παξαηεξήζεηο απφ έλα δείγκα αλαθνξάο 

(reference sample). Οη Balakrishnan et al. (2010) γηα λα βειηηψζνπλ ην δηάγξακκα 

ησλ Chakraborti et al. (2004), πξφηεηλαλ  έλα λέν κε-παξακεηξηθφ δηάγξακκα 

ειέγρνπ ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ φρη κφλν ηε ζέζε ηεο j-νζηήο δηαηεηαγκέλεο 

παξαηήξεζεο (φπσο ε δηάκεζνο) ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο ειέγρνπ αιιά θαη ην 

πιήζνο ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ νξίσλ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, 

νη ίδηνη ζπγγξαθείο ην 2009, εθάξκνζαλ ηελ αζξνηζηηθή βαζκνινγηθή ζηαηηζηηθή 
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ζπλάξηεζε ηνπ Wilcoxon γηα λα αληρλεχζνπλ πηζαλέο κεηαηνπίζεηο κηαο 

παξαθνινπζνχκελεο δηεξγαζίαο. Οξηζκέλα πξφζθαηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

απηφ ην ζέκα κπνξνχλ επίζεο λα βξεζνχλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ησλ Mukherjee et al. 

(2013), Malela-Majika et al. (2016a, 2016b) ή Triantafyllou (2017, 2018a, 2018b). 

Γηα κηα εθηεηακέλε επηζθφπεζε ησλ ειεχζεξσλ θαηαλνκήο δηαγξακκάησλ ειέγρνπ 

γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο, νη ελδηαθεξφκελνη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηηο 

εξγαζίεο ησλ Chakraborti & Graham (2007) θαη ηνπ Chakraborti (2011).  
Σα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ ηχπνπ Shewhart δελ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηελ 

αλίρλεπζε κηθξψλ κεηαηνπίζεσλ ηνπ κέζνπ κηαο δηεξγαζίαο. Ζ επαηζζεηνπνίεζή 

ηνπο ζπλήζσο βειηηψλεηαη κε ηε ρξήζε θαλφλσλ ξνψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εκθάληζε εηδηθψλ ζρεκαηηζκψλ (patterns) ησλ ζεκείσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ. 

Ζ εκθάληζε ελφο ηέηνηνπ εηδηθνχ ζρεκαηηζκνχ ζεκείσλ καο δίλεη ζήκα γηα εθηφο 

ειέγρνπ δηεξγαζία. Ο Klein (2000) πξφηεηλε δχν δηαγξάκκαηα ειέγρνπ σο 

ελαιιαθηηθά ηνπ X  δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ Shewhart, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε 

ρξήζε ησλ θαλφλσλ ξνψλ δχν απφ ηα δχν (2/2) θαη δχν απφ ηα ηξία (2/3), 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπκκεηξηθά φξηα ειέγρνπ θαη εθαξκφδνληαο ηελ κεζνδνινγία 

εκθχηεπζεο ζε Μαξθνβηαλή αιπζίδα. Σα δχν πξναλαθεξζέληα δηαγξάκκαηα 

πινπνηνχληαη εχθνια θαη έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε σο πξνο ην κέζν κήθνο ξνήο 

(ARL) απφ ην ηππηθφ δηάγξακκα Shewhart γηα κεηαηνπίζεηο  ηνπ κέζνπ ηεο 

δηεξγαζίαο έσο θαη 2.6 ηππηθέο απνθιίζεηο. Ο Khoo (2004) επέθηεηλε ην έξγν ηνπ 

Klein (2000) δεκνζηεχνληαο κηα κειέηε πξνζνκνίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ κέζνπ 

κήθνπο ξνήο (ARL) ησλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλφλεο ξνήο: 

2/2, 2/3, 2/4, 3/3 θαη 3/4. Δπηπιένλ, πξφηεηλε δχν λέα κε-παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα 

ηχπνπ Shewhart γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο άγλσζηεο παξακέηξνπ ζέζεο ελφο 

ζπλερνχο πιεζπζκνχ. ηα δηαγξάκκαηα απηά ηα φξηα ειέγρνπ πξνθχπηνπλ απφ δχν 

θαηάιιεια επηιεγκέλεο δηαηεηαγκέλεο παξαηεξήζεηο απφ ην δείγκα αλαθνξάο θαη 

γίλεηαη ρξήζε θαλφλσλ ξνψλ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία εθαξκφδνπκε ηνλ θαλφλα 2-απφ-3 θαη 2-απφ-4 ζην κε- 

παξακεηξηθφ δηάγξακκα ειέγρνπ θάζεο ΗΗ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Balakrishnan et 

al. (2009) νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αζξνηζηηθή βαζκνινγηθή ζπλάξηεζε ηχπνπ 

Wilcoxon (Wilcoxon rank-sum statistic) γηα λα εμεηάζνπλ αλ κηα δηεξγαζία παξακέλεη 

εληφο ειέγρνπ ή έρεη κεηαηνπηζηεί ζε εθηφο ειέγρνπ θαηάζηαζε. ηελ Δλφηεηα 2 

πεξηγξάθεηαη ζχληνκα ην παξαπάλσ κε-παξακεηξηθφ δηάγξακκα, ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ξνήο 2/3, 2/4 ζην πξναλαθεξζέλ δηάγξακκα θαη ηέινο 

παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο. ηελ 

Δλφηεηα 3, ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ηεο πηζαλφηεηαο ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ (FAR) 

γηα δηαθνξεηηθνχο ζρεδηαζκνχο. Ζ απφδνζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο  

ειέγρνπ δηεξεπλάηαη ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο ππνθείκελεο θαηαλνκέο.  

 

2. ΣΟ ΝΔΟ ΜΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  

2.1 Σν κε-παξακεηξηθό δηάγξακκα ησλ Balakrishnan et al. (2009) 

Έζησ X1, X2,…, Xm  είλαη έλα ηπραίν δείγκα κεγέζνπο m πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εληφο ειέγρνπ αζξνηζηηθή θαηαλνκή FX =F θαη σο φξηα ειέγρνπ ηνπ δηαγξάκκαηνο 
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ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ζπγθεθξηκέλεο δηαηεηαγκέλεο παξαηεξήζεηο Xα:m , Xb:m , 

δειαδή  

LCL=Xα:m , UCL=Xb:m  κε  1 ≤ α ≤ b ≤ m. 

Οη παξάκεηξνη α, b είλαη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ ηνπ  δηαγξάκκαηνο θαη είλαη 

θαηάιιεια επηιεγκέλνη έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκψλ (FAR) ή κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ηνπ εληφο ειέγρνπ 

κέζνπ κήθνπο ξνήο (ARLin).  

Αο ππνζέζνπκε φηη ελ ζπλερεία ζπιιέγνληαη αλεμάξηεηα ηπραία δείγκαηα απφ ηε 

δηεξγαζία θαη ζέινπκε λα εμεηάζνπκε αλ παξακέλεη εληφο ειέγρνπ ή αλ έρεη 

κεηαηνπηζηεί ζε εθηφο ειέγρνπ θαηάζηαζε. Αλ Y1, Y2,…, Yn είλαη έλα εμεηαδφκελν 

δείγκα ειέγρνπ κεγέζνπο n πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαλνκή FY=G , ν ζηφρνο καο 

είλαη λα αληρλεχζνπκε κηα πηζαλή κεηαηφπηζε ηεο εληφο ειέγρνπ θαηαλνκήο απφ F ζε 

G, δειαδή λα ειέγμνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε H0: F=G έλαληη ηεο κνλφπιεπξεο 

ελαιιαθηηθήο  H1: F<G. Με άιια ιφγηα, ε κεδεληθή ππφζεζε εθθξάδεη ηελ ηζφηεηα 

ησλ δχν θαηαλνκψλ, ελψ ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε εθθξάδεη φηη ε κία θαηαλνκή είλαη 

ζηνραζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ άιιε. 

Οη Balakrishnan et al. (2009) γηα λα απνθαζίζνπλ αλ ε δηεξγαζία παξακέλεη εληφο 

ειέγρνπ ή φρη, ρξεζηκνπνηνχλ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ (ζην απφ θνηλνχ δείγκα ησλ 

X θαη Y παξαηεξήζεσλ) ησλ Y παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα φξηα 

ειέγρνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή αληηζηνηρεί ζηε γλσζηή αζξνηζηηθή βαζκνινγηθή 

ζπλάξηεζε ηχπνπ Wilcoxon. Πην ζπγθεθξηκέλα, έζησ φηη ην Mi, i = 1,2,…,m 

εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ Y παξαηεξήζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο ειέγρνπ πνπ 

βξίζθνληαη κεηαμχ ηεο (i-1)-νζηήο θαη i-νζηήο δηαηεηαγκέλεο παξαηήξεζεο ηνπ X 

δείγκαηνο αλαθνξάο (ηζρχεη ε ζχκβαζε: X(0) = -∞). Με άιια ιφγηα, ηα Mi είλαη ηα 

κήθε ησλ ξνψλ ησλ Y παξαηεξήζεσλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ X παξαηεξήζεσλ. 

Αζξνίδνληαο ηνπο βαζκνχο (ζην απφ θνηλνχ δείγκα ησλ X θαη Y ) ησλ Y 

παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ νξίσλ ειέγρνπ, ππνινγίδεηαη ε 

ζηαηηζηηθή βαζκνινγηθή ζπλάξηεζε ηχπνπ Wilcoxon : 
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2.2 Σν λέν κε-παξακεηξηθό δηάγξακκα  

Ζ θαηεγνξία ησλ κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ πνπ εηζάγεηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία θάλεη ρξήζε ησλ θαλφλσλ ξνήο 2-απφ-3 θαη 2-απφ-4. Δηδηθφηεξα, ε 

δηεξγαζία θεξχζζεηαη εθηφο ειέγρνπ εάλ ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα ηξία ή δχν απφ ηα 

ηέζζεξα δηαδνρηθά δείγκαηα ειέγρνπ αληηζηνίρσο δελ πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ 

ηηο αθφινπζεο δχν ζπλζήθεο: 

πλζήθε 1. Ζ ζηαηηζηηθή βαζκνινγηθή ζπλάξηεζε ηχπνπ Wilcoxon W  δελ 

ππεξβαίλεη έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην, δειαδή W ≤ c1, φπνπ c1 είλαη κηα ζεηηθή 

παξάκεηξνο. 

πλζήθε 2. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ Y πξηλ απφ ηελ 

παξαηήξεζε Xα:m είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ c2, δειαδή 



a

i
iMM

1
0

≤ c2, φπνπ c2 

είλαη κηα ζεηηθή παξάκεηξνο. 

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο απαηηεί ηελ παξάιιειε θαηαζθεπή δχν 

μερσξηζηψλ κνλφπιεπξσλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ, απφ ηα νπνία δεκηνπξγείηαη ην 

πξνηεηλφκελν κε-παξακεηξηθφ δηάγξακκα ειέγρνπ. Οη ζηαζεξέο c1, c2 είλαη 

παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ, έρνληαο ην ξφιν ησλ αληίζηνηρσλ άλσ νξίσλ ειέγρνπ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δηαγξακκάησλ θαζψο θαη ηε ρξεζηκφηεηα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο, ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα επηιέμεη θαηάιιειεο ηηκέο ψζηε λα επηηχρεη ην 

επηζπκεηφ επίπεδν εληφο ή εθηφο ειέγρνπ απφδνζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη, αλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ζπλζήθεο παξαβηάδεηαη, ην αληίζηνηρν 

δείγκα  ραξαθηεξίδεηαη σο εθηφο ειέγρνπ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θαλφλεο 2-απφ-3 θαη 2-απφ-4 δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 

«απζηεξφηεηα» πνπ παξνπζηάδνπλ σο πξνο ηελ απφθαζε γηα ην πφηε ε ππφ κειέηε 

δηεξγαζία είλαη εθηφο ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο 2-

απφ-3, ε δηεξγαζία ραξαθηεξίδεηαη εθηφο ειέγρνπ αλ ηνπιάρηζηνλ 2 απφ 3 

ζπλερφκελα δείγκαηα βξεζνχλ εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

δηαγξάκκαηνο. Αληίζεηα, φηαλ εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο 2-απφ-4, ε δηεξγαζία 

ραξαθηεξίδεηαη εθηφο ειέγρνπ αλ ηνπιάρηζηνλ 2-απφ-4 ζπλερφκελα δείγκαηα 

βξεζνχλ εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο. πλεπψο, είλαη 

άκεζν φηη ν θαλφλαο 2-απφ-3 είλαη «απζηεξφηεξνο» σο πξνο ηελ απνδνρή κίαο 

παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο σο εληφο ειέγρνπ έλαληη ηνπ θαλφλα 2-απφ-4. 

Ζ απφδνζε ελφο δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ αμηνινγείηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ 

κήθνπο ξνήο ή / θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα παξάγεη (λα κελ παξάγεη) έλα ζήκα 

ζπλαγεξκνχ φηαλ ε δηαδηθαζία είλαη εθηφο ειέγρνπ (εληφο ειέγρνπ, αληίζηνηρα). Ο 

φξνο "κήθνο ξνήο" αλαθέξεηαη ζηελ ηπραία κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο, ε 

νπνία αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ έσο φηνπ έρνπκε ην πξψην ζήκα 

εθηφο ειέγρνπ απφ ην γξάθεκα. Έλα άιιν κέηξν απφδνζεο ελφο δηαγξάκκαηνο είλαη 

ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ (FAR), ε νπνία εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα 

παξάγεη (ιαλζαζκέλα) ην δηάγξακκα ζήκα φηη ε δηεξγαζία κεηαηνπίζηεθε ζε εθηφο 

ειέγρνπ θαηάζηαζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξακέλεη εληφο ειέγρνπ. ην 
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πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ ζα ππνινγηζζεί ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ. 

 

2.3 Ο αιγόξηζκνο πξνζνκνίσζεο  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο, εθαξκφδνπκε 

θαηάιιειν ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο Monte Carlo, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί αξηζκεηηθά ε ζηαζεξφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ 

αλίρλεπζε πηζαλψλ κεηαηνπίζεσλ ηεο ππνθείκελεο θαηαλνκήο. Ο αιγφξηζκνο 

πξνζνκνίσζεο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη θάζε θνξά πνπ ε δηεξγαζία βξίζθεηαη ζε 

εληφο ειέγρνπ θαηάζηαζε, ηφζν ηα δείγκαηα αλαθνξάο φζν θαη ηα δείγκαηα ειέγρνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θαηαλνκή (ή ελαιιαθηηθά ιέκε φηη δελ ππάξρεη αιιαγή 

ζηελ θαηαλνκή ηεο δηεξγαζίαο, δειαδή δ = 0). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ε 

δηεξγαζία κεηαηνπηζηεί ζε θαηάζηαζε εθηφο ειέγρνπ, ηα δείγκαηα ειέγρνπ 

αληινχληαη απφ κηα θαηαλνκή πνπ έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε ηελ αξρηθή θαηαλνκή, αιιά 

κε κεηαηφπηζε ηεο παξακέηξνπ ζέζεο θαηά δ κνλάδεο. Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

αιγνξίζκνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κε- 

παξακεηξηθνχ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ δίλεηαη αθνινχζσο. 

Βήκα 1. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζα πξνζνκνησζεί, δειαδή δηεξγαζία εληφο 

ή εθηφο ειέγρνπ, θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή θαη νη παξάκεηξνί ηεο γηα ηα δείγκαηα 

αλαθνξάο θαη ειέγρνπ φπσο έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ. Πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο θαη δείγκαηνο ειέγρνπ (m, n αληίζηνηρα), θαζψο θαη ην 

πιήζνο πξνζνκνηψζεσλ k.  

Βήκα 2. Δπηιέγνληαη  θαηάιιεια νη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ α , b, c1, c2 .  

Βήκα 3. Παξάγεηαη  ηπραίν  δείγκα  αλαθνξάο  Φάζεο Η  απφ  θαζνξηζκέλε  

θαηαλνκή (βι. Βήκα 1) θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα ειέγρνπ LCL=Xα:m , UCL=Xb:m  

κε 1 ≤ α ≤ b ≤ m. 

Βήκα 4. Παξάγεηαη ηπραίν δείγκα ειέγρνπ Φάζεο ΗΗ απφ ηελ ίδηα θαηαλνκή κε ηελ 

Φάζε Η (γηα δηεξγαζία πνπ βξίζθεηαη ζε εληφο ειέγρνπ θαηάζηαζε). Τπνινγίδεηαη ην 

πιήζνο M0 ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ πνπ είλαη κηθξφηεξα ηνπ 

LCL=Xα:m θαη ην πιήζνο Mi, i = α+1, α+2,…,b ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

ειέγρνπ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε θάζε ππνδηάζηεκα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ δχν 

δηαδνρηθέο δηαηεηαγκέλεο παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο, ηνπ δηαζηήκαηνο 

(Xα:m , Xb:m). ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε βαζκνινγηθή ζπλάξηεζε W θαη 

θαηαγξάθεηαη ζε πίλαθα T ε ηηκή 1 ή 0, αληίζηνηρα κε ην αλ ην δείγκα ηθαλνπνηεί 

(εληφο ειέγρνπ) ή φρη ηηο ζπλζήθεο 1 ή 2.  

Βήκα 5. Δπαλάιεςε ηνπ Βήκαηνο 4 γηα k θνξέο. 

Βήκα 6. Γηα θάζε κία εθ ησλ ζπλερφκελσλ (ρσξίο δηαθνπή) ηξηάδσλ T(i) , T(i+1) , T(i+2) 

κε i = 1, 2,…, k-2  ή ηεηξάδσλ T(i) , T(i+1) , T(i+2), T(i+3) , κε i = 1, 2,…, k-3, 

απνηεινχκελσλ απφ ζηνηρεία ηνπ πίλαθα T ειέγρνπκε αλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη ν 

θαλφλαο 2-απφ-ηα-3 ή 2-απφ-ηα-4 αληηζηνίρσο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ειέγρεηαη γηα θάζε 

ηξηάδα (ή ηεηξάδα) αλ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

ζπλζήθεο 1 ή 2. Βάζεη ηνπ πξναλαθεξζέληνο ειέγρνπ ζε θάζε ηξηάδα (ή ηεηξάδα), 

θαηαγξάθεηαη ν δείθηεο RLi γηα θάζε ηηκή i = 1, 2,…, k-2 (ή i = 1, 2,…, k-3). Ο 

δείθηεο RLi ιακβάλεη ηελ ηηκή 0, αλ ε ειεγρφκελε ηξηάδα (ή ηεηξάδα) πεξηιακβάλεη 
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ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα εθηφο ειέγρνπ, δειαδή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν 

ηηκέο ίζεο κε 0 απφ ηνλ πίλαθα Σ. Πξφζζεηα, ν δείθηεο RLi ιακβάλεη ηελ ηηκή 1, αλ ε 

ειεγρφκελε ηξηάδα (ή ηεηξάδα) πεξηιακβάλεη ιηγφηεξα απφ δχν δείγκαηα εθηφο 

ειέγρνπ, δειαδή πεξηιακβάλεη ιηγφηεξεο απφ δχν ηηκέο ίζεο κε 0 απφ ηνλ πίλαθα Σ.   

Βήκα 7. Τπνινγίδεηαη   ε   πηζαλφηεηα  ιαλζαζκέλνπ  ζπλαγεξκνχ   

FAR = 1 – (RLi ) / (k-2)    ή     FAR = 1 – (RLi ) / (k-3)    

γηα ηνλ θαλφλα 2-απφ-3 ή 2-απφ-4 αληίζηνηρα. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγφξηζκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππνινγηζηηθφ παθέην 

MATLAB. Αξρηθά επηβεβαηψζεθε αξηζκεηηθά ε νξζφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

πξνζνκνίσζεο, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηά γηα ηελ πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ 

ζπλαγεξκνχ (FAR) πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ, γηα ην δηάγξακκα ησλ 

Balakrishnan et al. (2009) κε ηα αληίζηνηρα ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 

3. ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

3.1 Δληόο ειέγρνπ επίδνζε ηνπ λένπ δηαγξάκκαηνο 

Ζ απφδνζε ελφο δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ θξίλεηαη ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ κήθνπο ξνήο θαη ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο κηαο πηζαλήο κεηαηφπηζεο 

ηεο δηεξγαζίαο. Τινπνηήζακε αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο γηα ηα δπν πξνηεηλφκελα 

δηαγξάκκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αληνρή ηνπο, ηφζν 

ζε εληφο φζν θαη ζε εθηφο ειέγρνπ θαηαζηάζεηο. Ζ ρξήζε κεγάινπ πιήζνπο 

παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ γηα ηα δχν δηαγξάκκαηα ειέγρνπ καο πξνζθέξεη ηελ 

επειημία λα ζηαζεξνπνηήζνπκε νξηζκέλεο απφ απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαδεηήζνπκε ηε βέιηηζηε επηινγή γηα ηηο ππφινηπεο.  

ηνλ επφκελν Πίλαθα 1, έρνπκε επηιέμεη λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ην κέγεζνο m  ηνπ 

δείγκαηνο αλαθνξάο θαη ην κέγεζνο n  ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ θαη παξνπζηάδνπκε 

δηάθνξεο επηινγέο ησλ άιισλ ηεζζάξσλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ έηζη ψζηε ηα ηξία 

ππφ κειέηε δηαγξάκκαηα (ην ήδε ππάξρνλ δηάγξακκα ησλ Balakrishnan et al.(2009) 

πνπ ζπκβνιίδεηαη  σο  Γηάγξακκα Β-Σ-Κ θαη ηα δχν λέα δηαγξάκκαηα πνπ 

εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ξνήο 2-απφ-ηα-3 θαη 2-απφ-ηα-4  πνπ ζπκβνιίδνληαη Νέν 

Γηάγξακκα Β-Σ-Κ-RR2-of-3 θαη Νέν Γηάγξακκα Β-Σ-Κ-RR2-of-4 αληίζηνηρα) λα 

επηηπγράλνπλ κηα πξνθαζνξηζκέλε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ (FAR) 

πεξίπνπ ίζε κε 5%. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 παξήρζεζαλ 

κε εθαξκνγή ηνπ λένπ αιγνξίζκνπ πξνζνκνίσζεο πνπ παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε ζπιιέμεη  δείγκα  αλαθνξάο κεγέζνπο m=100 θαη 

επηζπκνχκε λα εμεηάζνπκε ηπραία δείγκαηα ειέγρνπ κεγέζνπο n=25 πνπ εμάγνληαη 

απφ ηε δηεξγαζία, ηφηε γηα λα επηηχρνπκε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ ίζε 

κε 5%  ρξεζηκνπνηνχκε: 

α) γηα ην δηάγξακκα ησλ Balakrishnan et al.(2009) , ηελ 15ε θαη 18ε παξαηήξεζε ηνπ 

δείγκαηνο αλαθνξάο κε c1 = 105 θαη c2 = 8 (αθξηβέο FAR = 0.0498)  

β) γηα ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-3 πνπ αμηνπνηεί ηελ αζξνηζηηθή 

ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wilcoxon θαη ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη ηνλ θαλφλα 2-απφ-3, 
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ηελ 14ε θαη 18ε παξαηήξεζε ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο κε c1 = 83 θαη c2 = 8 (αθξηβέο 

FAR = 0.0499) 

γ) γηα ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-4 πνπ αμηνπνηεί ηελ αζξνηζηηθή 

ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wilcoxon θαη ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη ηνλ θαλφλα 2-απφ-4, 

ηελ 10ε θαη 15ε παξαηήξεζε ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο κε c1 = 80 θαη c2 = 9 (αθξηβέο 

FAR = 0.0495).   

Πίλαθαο 1.  Γηαγξάκκαηα ειέγρνπ κε πηζαλόηεηα FAR≈0.05  

Γηάγξακκα B-T-K 

m n a b c1 c2 FAR 

40 
5 13 17 90 3 0.0499 

11 7 12 100 4 0.0506 

25 5 8 85 8 0.0496 

60 
5 20 23 150 3 0.0492 

11 11 15 58 6 0.0486 

25 10 13 130 8 0.0481 

100 
5 15 19 50 2 0.0464 

11 15 19 68 4 0.0499 

25 15 18 105 8 0.0498 

Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-3 

m n a b c1 c2 FAR 

40 
5 17 22 115 3 0.0487 

11 15 19 100 8 0.0497 

25 14 17 185 14 0.0492 

60 
5 24 28 100 3 0.0506 

11 10 15 50 7 0.0508 

25 9 12 76 8 0.0509 

100 
5 10 17 40 1 0.0505 

11 13 18 40 4 0.0498 

25 14 18 83 8 0.0499 

Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-4 

m n a b c1 c2 FAR 

40 
5 15 19 90 3 0.0502 

11 11 16 95 6 0.0493 

25 6 10 129 8 0.0505 

60 
5 22 26 94 3 0.0506 

11 10 15 55 7 0.0496 

25 8 12 96 8 0.0508 

100 
5 10 18 60 1 0.0499 

11 12 16 49 4 0.0496 

25 10 15 80 9 0.0495 

3.2 Δθηόο ειέγρνπ επίδνζε ηνπ λένπ δηαγξάκκαηνο 
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Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ απφδνζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαγξακκάησλ, ηα 

δνθηκάδνπκε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχνπλ κηθξέο κεηαηνπίζεηο ηνπ κέζνπ 

ηεο δηεξγαζίαο. Γηα ηα δείγκαηα αλαθνξάο ρξεζηκνπνηνχκε δχν δηαθνξεηηθέο 

θαηαλνκέο: (α) ηελ ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή N(0,1) θαη  (β) ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή 

κε παξάκεηξν ι=1. Παίξλνπκε δείγκαηα ειέγρνπ απφ θαηαλνκέο ηηο ίδηαο κνξθήο κε 

κεηαηφπηζε είηε ηνπ κέζνπ θαηά -1.5 θαη -1 κνλάδεο (γηα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή)  

είηε  ηεο παξακέηξνπ  ξπζκνχ (γηα ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή) θαηά -0.7 θαη -0.4 

κνλάδεο θαη ππνινγίδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο νξζήο αλίρλεπζεο ηεο κεηαηφπηζεο πνπ 

είλαη γλσζηέο σο πηζαλφηεηεο ζπλαγεξκνχ (alarm rates, AR) ησλ ηξηψλ 

δηαγξακκάησλ ειέγρνπ γηα ηηο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ ήδε 

πξνζδηνξηζζεί ζηνλ Πίλαθα 1. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα εθ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ.  

Πίλαθαο 2. Πηζαλόηεηεο νξζνύ ζπλαγεξκνύ (AR) ησλ δηαγξακκάησλ κε FAR≈0.05  

Γηάγξακκα B-T-K 

 AR κε δείγκα Ν(0,1) AR κε δείγκα Exp(ι=1) 

m n a b c1 c2 N(-1.5,1) N(-1,1) Exp(ι=0.3) Exp(ι=0.6) 

40 5 13 17 90 3 0.8135 0.5231 0.5638 0.1751 

60 25 10 13 130 8 0.9980 0.9167 0.8207 0.2659 

100 11 15 19 68 4 0.9702 0.7330 0.6323 0.1826 

Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-3 

40 5 17 22 115 3 0.9690 0.7688 0.8508 0.2877 

60 25 9 12 76 8 0.9997 0.9616 0.8923 0.3033 

100 11 13 18 40 4 0.9923 0.7896 0.6833 0.1925 

Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-4 

40 5 15 19 90 3 0.9841 0.8041 0.8603 0.2933 

60 25 8 12 96 8 0.9999 0.9747 0.8962 0.3128 

100 11 12 16 49 4 0.9970 0.8422 0.7025 0.1939 

 

Γηα παξάδεηγκα, γηα δείγκαηα αλαθνξάο θαη ειέγρνπ κεγέζνπο m=40 θαη n=5  

αληίζηνηρα, ππνζέηνπκε φηη ε εληφο ειέγρνπ δηεξγαζία αθνινπζεί ηππηθή θαλνληθή 

θαηαλνκή. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε δηεξγαζία κεηαηνπίδεηαη θαηά 1 (1.5) κνλάδεο, ηφηε 

ην δηάγξακκα ησλ Balakrishnan et al.(2009) έρεη πηζαλφηεηα νξζνχ ζπλαγεξκνχ 

0.5231 (0.8135), ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα  πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ θαλφλα 2-απφ-

ηα-3 (Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-3) έρεη πηζαλφηεηα νξζνχ ζπλαγεξκνχ 0.7688 

(0.9690), ελψ ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ θαλφλα 2-απφ-ηα-4 

(Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-4) έρεη πηζαλφηεηα νξζνχ ζπλαγεξκνχ 0.8041 

(0.9841).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία γηα ζχγθξηζε κεηαμχ κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ είλαη 

αξρηθά λα γίλεη ε επηινγή ησλ κεγεζψλ δεηγκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

δείγκαηα αλαθνξάο θαη δείγκαηα ειέγρνπ, δειαδή ν αξρηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 
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παξακέηξσλ m, n θαη ελ ζπλερεία λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ππφινηπεο παξάκεηξνη 

ζρεδηαζκνχ πνπ νδεγνχλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν FAR (βι. Balakrishnan, 

Triantafyllou and Koutras (2009, 2010), Chakraborti, van der Laan and van de Wiel 

(2004), Malela-Majika and Rapoo (2016), Chakraborti and van de Wiel (2008), 

Chowdhury, Mukherjee and Chakraborti (2014)). πλεπψο, νη ζπλδπαζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εμαγφκελα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

δελ απνηεινχλ απαξαίηεηα ηνπο βέιηηζηνπο ζπλδπαζκνχο παξακέηξσλ πνπ 

επηηπγράλνπλ απφ ηε κία κεξηά ηελ επηζπκεηή εληφο ειέγρνπ απφδνζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη απφ ηελ άιιε ηε κέγηζηε δπλαηή εθηφο 

ειέγρνπ απφδνζε. Χζηφζν, νη ζπλδπαζκνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επαιεζεχνπλ 

αξηζκεηηθά ηελ ππεξνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ έλαληη ήδε 

ππαξρφλησλ θαη αληαγσληζηηθψλ κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ξνήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην 

δηάγξακκα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα αληρλεχζεη νξζψο ηε (ζρεηηθψο κεγάιε) 

κεηαηφπηζε ηεο θαηαλνκήο ηεο δηεξγαζίαο. Με άιια ιφγηα, κε ρξήζε πξσηίζησο ηνπ 

2-απφ ηα-4 αιιά θαη ηνπ 2-απφ ηα-3 θαλφλα, ην δηάγξακκα θαζίζηαηαη ηθαλφηεξν ζην 

λα αμηνινγήζεη νξζά ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο ππφ κειέηε δηεξγαζίαο. Αμίδεη 

λα επηζεκαλζεί φηη αξηζκεηηθά ν θαλφλαο 2-4 θαίλεηαη λα δίλεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαλφλα 2-3. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα επαιεζεχεηαη αξηζκεηηθά θαη ζε αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ρξήζε παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ κε 

εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλφλσλ ξνήο (βι. Khoo & Quah (2004)). 

Απφ ηνλ Πίλαθα 2, είλαη ζαθέο φηη ηα κε-παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνπ κε 

ηνπο θαλφλεο ξνήο 2-απφ ηα-3 θαη 2-απφ ηα-4 πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε απφδνζε, αθνχ, γηα ηελ ίδηα πηζαλφηεηα 

ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ (ζρεδφλ), πεηπραίλνπλ ζαθψο θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα ζπλαγεξκνχ (AR), δειαδή παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ ηε κεηαηφπηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ θαηαλνκή 

ηεο δηεξγαζίαο. 

 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

ηελ παξνχζα εξγαζία, κειεηήζεθε ην ειεχζεξν θαηαλνκήο δηάγξακκα ειέγρνπ 

πνπ αξρηθά εηζήγαγαλ νη Balakrishnan et al. (2009) θαη πξνηάζεθαλ ηξφπνη 

βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε 

θαλφλσλ ξνήο, ελψ παξνπζηάδεηαη λένο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απφδνζεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ 

δηαγξακκάησλ ειέγρνπ. Σα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ, αλαδεηθλχνπλ ηελ ππεξνρή ησλ λέσλ κε-

παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ έλαληη ηνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ 

Balakrishnan et al. (2009). Γεδνκέλνπ φηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έρνπλ πξνηαζεί 

πην ζχλζεηεο θαη ελδερνκέλσο πην απνηειεζκαηηθέο κνξθέο θαλφλσλ ξνψλ, είλαη 

αλακελφκελν φηη ε εθαξκνγή ηνπο ζην ππφ κειέηε κε-παξακεηξηθφ δηάγξακκα ζα 

απνθέξεη αθφκε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ 

δηαγξάκκαηνο. ην πιαίζην κειινληηθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε 
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ζπλέρεηα ησλ φζσλ απνηειεζκάησλ έρνπλ έσο ηψξα πξνθχςεη, παξνπζηάδεη 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ε εθαξκνγή λέσλ θαλφλσλ ξνψλ ζην δηάγξακκα έιεγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί σο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ηελ Wilcoxon  πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί 

ην επίπεδν βειηίσζεο ηεο απφδνζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ηνπο. 

 

ABSTRACT 

In the present article, we implement runs-rules for enhancing the performance of the 

nonparametric Phase II Shewhart-type chart based on the Wilcoxon-type rank-sum 

statistic, which was first introduced by Balakrishnan et al. (2009). The false alarm 

rate and several design aspects of the proposed control charts are studied through 

extensive simulations. Finally, we investigate the respective alarm rate under certain 

out-of-control alternatives. 
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