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Niezwykle du̇zo zawdzięczam mojemu Promotorowi
- Profesorowi Olgierdowi Hryniewiczowi,
który inspirował mnie do pracy,
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ści opisywanego modelemAR(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.1.2 Karta kontrolna pojedynczych pomiarów wobec zaburzenia niezalėzno-
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Rozdział 1

Wstęp

1.1 Wprowadzenie

W obecnej dobie dobrze wiadomo,że żadne przedsiębiorstwo, czy to produkcyjne, czy usłu-
gowe, nie utrzyma się na rynku bez wprowadzenia do swej codziennej i stałej praktyki dbałósci
o jakósć, najlepiej przez wprowadzenie gruntownie przemyślanego i dobrze dopasowanego do
swoich potrzeb systemu zarządzania jakością. Ta wynikająca z presji rynku konieczność wpro-
wadzania systemów zapewniania jakości zwróciła uwagę praktyków zarządzania na znane od
ponad osiemdzięsieciu lat narzędzie statystycznego sterowania jakóscią jakim jest zapropono-
wana przez Waltera Shewharta karta kontrolna.

Wprowadzenie przez Shewharta karty kontrolnej jako narzędzia słu̇zącego do wykrywania
sygnałów rozregulowania procesu produkcji lub procesuświadczenia usług jest uznawane za
początek nowoczesnego zarządzania jakością. Po raz pierwszy karta kontrolna została zasto-
sowana w 1924 roku przez swego twórcę w koncernie Western Electric w Chicago. Tam tėz
Shewhart opracował algorytm sterowania jakością. W 1931 roku opublikował swoje monume-
talne dzieło o znamiennym tytuleEconomic Control of Quality of Manufactured Product.

Oczywíscie, na poprawę procesu wytwarzania wyrobu należy spojrzéc szerzej ni̇z przez pry-
zmat niezastąpionych kart kontrolnych. Działaniami projakósciowymi powinny býc objęte nie
tylko procesy produkcyjne realizowane w danym przedsiębiorstwie, ale tėz wszystkie aspekty
działania tego przedsiębiorstwa. Shewhart ograniczył się do tego, co dziś nazywamy statystycz-
nym sterowaniem procesem (w skrócie SPC od angielskiego terminu statistical process con-
trol). Natomiast jego wybitny uczeń William Edwards Deming rozszerzył program sterowania
jakością do dziedziny zarządzania jakością. Od tamtego czasu opublikowano wiele prac doty-
czących zarządzania jakością, w tym jako jedne z pierwszych, dwa fundamentalne dzieła Total
Quality ControlA. V. Feigenbauma orazQuality Control HandbookJ. M. Jurana. W rezultacie
SPC stało się jednym z filarów właściwego zorganizowania procesu produkcji.

W niniejszej pracy najwięcej miejsca poświęcamy kartom kontrolnym, czyli - szerzej rzecz
ujmując - statystycznemu sterowaniu procesami. Właściwe stosowanie kart kontrolnych ma
obok innych działán takich jak projektowanie wyrobu, wprowadzanie innowacjido projektu,
największe znaczenie dla stałego doskonalenia przedsiębiorstwa. Zajmując się narzędziami
SPC, trudno nie wspomnieć o zasadzie Pareta będącej swoistym fundamentem statystycznego
sterowania procesami. Po pierwsze wynika z niej,że poprawa działania systemu może i powinna
polegác na wyszukiwaniu i usuwaniu konkretnych przyczyn nieuregulowanego przebiegu pro-
cesu. Zgodnie z zasadą Pareta, zwykle stosunkowo niewieleprzyczyn jest źródłem złego funk-
cjonowania procesów produkcji. Po drugie, zasada Pareta mówi, że poprawianie jakósci jest
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4 ROZDZIAŁ 1. WSTĘP

działaniem metodologicznie prostym i prowadzącym do rzeczywistej, trwałej poprawy jakósci,
o ile działa się konsekwentnie. Nie oznacza to jednak,że kȧzdą przyczynę rozregulowania jest
łatwo znaleź́c i usuną́c.

Proces wytwarzania wyrobu, nawet wtedy gdy przebiega w sposób stabilny (uregulowany),
rządzony jest przez pewien rozkład prawdopodobieństwa. Dzieje się tak z uwagi na istniejącą
zmiennósć naturalną procesu wynikającą z przyczyn losowych pełniących rolę „szumu” stale
obecnego w tym procesie. W rzeczywistości zdarzają się chwile, w których rozkład rządzący
uregulowanym przebiegiem procesu zostaje zaburzony innymrozkładem, nietypowym dla tego
procesu. Wówczas otrzymywany wyrób też charakteryzuje się jakąś nietypowóscią, np. chwi-
lową zmianą wartósci średniej mierzonej wielkósci lub zmianą rozrzutu tej wielkości wokół
średniej. Jest to efekt występowania innego rodzaju zmienności, wynikającej z przyczyn spe-
cjalnych (wyznaczalnych). Taka zmienność prowadzi do wystąpienia sygnałów rozregulowania
i sprawia,̇ze proces jest nieprzewidywalny. O takim procesie mówi się, że jest statystycznie nie-
uregulowany z powodu przyczyn wyznaczalnych. Karty kontrolne Shewharta umȯzliwiają wy-
krycie sygnałów rozregulowania, czyli chwil, w których wytwarzanie charakteryzuje się pewną
nietypowóscią. W rzeczywistósci karty kontrolne są po prostu kartami przebiegu procesuz gra-
nicami pokazującymi zakres losowej zmienności naturalnej. Tradycyjnie przyjęto,że w natural-
nym przedziale zmienności procesu znajdują się wartości kontrolowanych charakterystykśred-
nio w 99,73% przypadkach. Liczba ta odpowiada sytuacji, gdykontrolowana własnósć ma roz-
kład normalny, a naturalne granice procesu umieszczone sątrzy odchylenia standardowe ponad
i pod wartósciąśrednią mierzonej wielkósci. Ogólnie rzecz biorąc, na kartę kontrolną najczęś-
ciej nanosi się w kolejnych chwilach zaobserwowane wartości wielkósci mierzonej w procesie
lub tėz wartósci statystyk opisujących pobrane z kontrolowanego procesu próbki (nanoszoną
wartóscią mȯze býc np.średnica toczonego wałka lubśredniásrednica z kilku pomiarów, jésli
mierzymy w regularnych odstępach czasuśrednice kilku wałków schodzących z obrabiarki).
Punkty znajdujące się poza obszarem wyznaczonym granicami naturalnymi mȯzna uznác za
wynikłe z zaistnienia przyczyn specjalnych. Tak samo jest zpunktami, które lėzą wprawdzie
między granicami kontrolnymi, ale tworzą pewną specyficzną konfigurację. Wiedząc o rozre-
gulowaniu procesu w jakiejś chwili, mȯzemy postarác się wýsledzíc przyczynę tego rozregulo-
wania i ją usuną́c.

1.2 Przegląd literaturowy stanu badán

Jak ju̇z wspomnielísmy, celem statystycznego sterowania procesami (SPC) jestwykrywanie ich
rozregulowán, co w konsekwencji powinno prowadzić do znajdowania i usuwania przyczyn
rozregulowania, a więc do poprawy jakości procesu. Od kilkudziesięciu już lat stosowane są do
tego celu proste metody statystyczne, a w tym niezwykle popularne karty kontrolne Shewharta
oraz inne karty kontrolne jak np. CUSUM, MA i EWMA. Te klasyczne i szeroko stosowane
karty kontrolne konstruowane są przy założeniu,że obserwacje procesu (wartości kontrolowa-
nej własnósci) są niezalėzne o jednakowym rozkładzie, o którym zazwyczaj zakłada si˛e, że
jest rozkładem normalnym. W większości przypadków w praktyce założenia te są spełnione
przynajmniej asymptotycznie. Jednakże istnieją procesy, dla których występowowanie kore-
lacji pomiędzy kolejnymi obserwacjami jest dla nich charakterystyczne. Do takich procesów
nalėzą np. procesy chemiczne jak też i różne ciągłe procesy produkcyjne (Wardell, Moskowitz,
Plante, 1994), (Alwan i Roberts, 1995).

Występowanie zalėznósci pomiędzy kolejnymi pomiarami procesu wpływa z reguły nega-
tywnie na działanie klasycznych narzędzi SPC. Stąd też zjawisko występowania zależnósci
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pomiędzy kolejnymi pomiarami procesu warto wziąć pod uwagę przy konstrukcji narzędzi sta-
tystycznej kontroli jakósci. Pierwsze prace na ten temat powstały w latach siedemdziesiątych
(Johnson i Bagshaw, 1974), (Vasilopoulos i Stamboulis, 1978). Natomiast najwięcej prac poja-
wiło się pod koniec lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Opracowanych zostało wiele konkretnych podejść do problemu występowania korelacji
między pomiarami procesów. Najstarsze z nich to karty kontrolne z odpowiednio zmodyfikowa-
nymi granicami (Lu, Reynolds, 1999a, 1999b, 2001), (Schmid, 1995, 1997a, 1997b), (VanBrac-
kle III, Reynolds, 1997), (Vasilopoulos, Stamboulis, 1978), (Zhang, 1998). Drugie podejście
dotyczy kart kontrolnych dla residuów. Zaproponowali je Alwan i Roberts (1988). Wsród prac
poświęconych temu zagadnieniu warto wymienić następujące: (Lu, Reynolds, 1999a, 1999b,
2001), (Montgomery, Mastrangelo, 1991), (Schmid, 1997a, 1997b). Lu i Reynolds porówny-
wali karty kontrolne ze zmodyfikowanymi odpowiednio granicami dla oryginalnych danych
z kartami dla residuów. Pokazali,że najlepsze wyniki otrzymywane są w przypadku stosowa-
nia jednoczésnie kart EWMA lub CUSUM dla oryginalnych danych oraz karty Shewharta dla
residuów. Inne, trzecie podejście, wprowadzone zostało w pracach (Yourstone, Montgomery,
1989, 1991). Opiera się ono na monitorowaniu procesu na podstawie współczynnika autoko-
relacji, odzwierciedlając strukturę korelacji w monitorowanym procesie. Z kolei jeszcze inne,
oryginalne, jedne z głównych podejść do rozwȧzanego problemu to tzw. karta kontrolna ARMA
(Jiang, Tsui, Woodall, 2000).

Procedury SPC dla skorelowanych danych są zazwyczaj proponowane w przypadku monitoro-
wania pojedynczych pomiarów, których kontrolowanie jest charakterystyczne dla ciągłych pro-
cesów produkcji. Znacznie mniej prac dotyczy przypadku, gdy autokorelacja występuje we-
wnątrz próbki. Przegląd prac na ten temat można znaleź́c w artykule Knoth, Schmid, Schone
(2001).

Rozwȧzając ró̇zne metody SPC dla skorelowanych danych należy wzią́c pod uwagę nie
tylko ich efektywnósć, ale i prostotę (Vasilopoulos, Stamboulis, 1978). Wyniki otrzymane
w pracy (Wardell, Moskowitz, Plante, 1994) wskazują, iż działanie zaproponowanej przez Al-
wana i Robertsa karty kontrolnej dla residuów w niektórych przypadkach dodatniej korelacji
może nie býc tak efektywne jak działanie prostej karty kontrolnej Shewharta. Jednak̇ze w po-
zostałych przypadkach zastosowanie tych raczej skomplikowanych procedur (ich u̇zycie wy-
maga ponadto odpowiedniego komputerowego oprogramowania) wydaje się jak najbardziej
użyteczne. Innym przykładem są wyniki otrzymane przez Timmera, Pignatella, Longneckera
(1998). W swojej pracy podają oni, iż w przypadku prostych modeli autoregresyjnych AR(1)
zastosowanie jako narzędzi SPC wyłącznie prostych kart kontrolnych opartych na współczyn-
niku autokorelacji mȯze nie býc efektywne.

Przy okazji omawiania narzędzi SPC dla skorelowanych danych warto wspomniéc, iż roz-
patrując skorelowane dane nie możemy polegác, nawet w przypadku prostych kart kontrolnych,
na metodach estymacji odpowiednich parametrów opartych nazałȯzeniu o niezalėznósci obser-
wacji. Konieczne są tu pewne ich modyfikacje (Maragah, Woodall, 1992). Ponadto stosując pro-
cedury SPC dla skorelowanych danych dobrze jest znać strukturę korelacji, bowiem większość
owych procedur wymaga ich znajomości. Często dodatkowo wymagana jest też znajomósć pa-
rametrów procesu. Lu i Reynolds (1999a, 1999b, 2001) podali, iż precyzyjnej estymacji takich
parametrów mȯzna dokonác dysponując co najmniej paruset obserwacjami. Biorąc pod uwagę,
że wszystkie obliczenia potrzebne do budowy i uruchomieniaprocedur SPC dla skorelownych
danych nie są prostym zabiegiem dla przeciętnego praktyka, powstaje pytanie: jak w prost-
szy sposób radzić sobie z problemem występowania zależnósci pomiędzy pomiarami procesu,
a dokładniej jak weryfikowác występowanie zalėznósci wśród pomiarów procesu w prosty, uni-
wersalny sposób?
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Oczywiste jest, i̇z praktycy woleliby unikác używania skomplikowanych procedur SPC dla
skorelowanych danych w przypadkach, w których ich stosowanie nie wydaje się niezbędne.
Istotna wydaje się zatem umiejętność rozstrzygania, czy w danej sytuacji konieczne jest stoso-
wanie zaawansowanych metod statystycznej kontroli jakości dla skorelowanych danych. W ta-
kim przypadku wȧzne jest wykrywanie zalėznósci pomiędzy obserwacjami w prosty i uniwer-
salny sposób.

Najprostszym rozwiązaniem owego problemu jest karta kontrolna dla współczynnika au-
tokorelacji (Yourstone i Montgomery, 1989, 1991). Jednakże działa ona efektywnie przede
wszystkim dla procesów gaussowskich. W przeciwnym przypadku zaleca się stosowanie nie-
parametrycznych testów statystycznych. Ciekawy przegląd takich testów przedstawili Hallin
i Melard (1988). Niestety większość przedstawionych tam testów jest skomplikowana i nie znaj-
duje zastosowania w statystycznej kontroli jakości. Przedstawiona jednakże niedawno w pracy
Fergusona, Genesta, Hallina (2000) statystykaτ Kendalla wykorzystywana do testowania za-
leżnósci pomiędzy kolejnymi obserwacjami w próbce wydaje się ciekawym narzędziem do
zastosowania w dziedzinie SPC w aspekcie omawianego problemu. W oparciu o tę statystykę
poszukiwana była prosta metoda pozwalająca wykrywać zalėznósci pomiędzy kolejnymi ob-
serwacjami procesu.

1.3 Cel i zakres pracy

W punkcie Informacje ogólne normyPN-ISO 7870:2006 Karty kontrolne – Ogólne wytyczne
i wprowadzenieczytamy:

Karty kontrolne są podstawowym narzędziem statystycznego sterowania jakością.
Metodę kart kontrolnych stosuje się do porównywania informacji uzyskanych na
podstawie próbek reprezentujących bieżący stan procesu z granicami ustanowio-
nymi po rozwȧzeniu zmienności własnej procesu. Podstawowym celem ich stosowa-
nia jest dostarczenie sposobu oceny, czy działalność produkcyjna lub proces admi-
nistracyjny są czy nie w ”stanie statystycznie uregulowanym”. Chociȧz początkowo
rozwój kart wiązał się z produkcją przemysłową i zastosowaniami konstrukcyjnymi,
to obecnie metody kart kontrolnych są szeroko stosowane w bardzo rozległym zakre-
sie usług i działań wspomagających produkcję. W gruncierzeczy karty kontrolne są
narzędziem zarzadzania pomagającym stwierdzić, czy proces jest stabilny lub czy
nastąpiły zmiany w procesie i są równie użyteczne na szczeblu zarządzania, jak też
dla operatora przy jego stanowisku pracy. [...]

Najbardziej istotną zaletą karty kontrolnej jest łatwo´sć jej stosowania i konstrukcji.
Jest wskaźnikiem „stanu statystycznie uregulowanego” dla obsługującego produk-
cję lub usługę, technika, administratora i kierownika.

Niezwykle popularne karty kontrolne Shewharta konstruowane są przy załȯzeniu,że obser-
wacje procesu są niezależne. Jak wspomniano w poprzednim punkcie, w praktyce założenie to
nie zawsze jest spełnione. W wielu wymienionych tam pracachwykazano,że występowanie
zalėznósci wśród obserwacji procesu ma wysoce niepożądany wpływ na efektywność szeroko
stosowanych kart kontrolnych Shewharta. Typowym efektem stosowania tych kart w obecności
korelacji pomiędzy kolejnymi pomiarami procesu jest wysoki wzrost lub spadek (w zależnósci
od rodzaju zalėznósci) tzw. ARL, czyli oczekiwanej długósci serii pomiędzy kolejnymi fałszy-
wymi sygnałami alarmowymi (w przypadku procesu w stanie statystycznego uregulowania).
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To z kolei prowadzi, odpowiednio, do istotnie większego lub mniejszego prawdopodobieństwa
wystąpienia fałszywego alarmu niż w przypadku procesów nieskorelowanych. W praktyce taki
stan rzeczy przekłada się na fałszywe przekonanie,że proces jest w stanie uregulowanym bądź
fałszywe przyjęcie,̇ze proces uległ rozregulowaniu. Dokładniej o możliwych skutkach braku
odpornósci kart kontrolnych Shewharta wobec zaburzenia założenia o niezalėznósci obserwacji
procesu piszemy w podrozdziale 4.1.

W celu wyeliminowania niepȯządanych skutków działania kart Shewharta w przypadku
występowania zalėznósci wśród obserwacji procesu opracowano wiele różnych podej́sć SPC
dla skorelowanych procesów. W większości przypadków są to jednak złożone procedury staty-
styczne trudne w zastosowaniu dla przeciętnego praktyka iwymagające zidentyfikowania mo-
delu zalėznósci opisującego kontrolowany proces. Wobec tego naturalną potrzebą zdaje się być
umiejętnósć oceny, czy rozpatrywany proces jest faktycznie skorelowany czy nie. To w istocie
po pierwsze pozwoliłoby zwrócić uwagę na to,̇ze efektywnósć działania kart Shewharta może
w danym przypadku prowadzić do błędnych wniosków, a po drugie umożliwiłoby wyklucze-
nie sytuacji, w których stosowanie zaawansownych metod SPCskonstruowanych dla procesów
skorelowanych nie jest konieczne. Pożądane jest zatem stworzenie metody statystycznej - moż-
liwie najprostszej w swej konstrukcji i interpretacji, która mogłaby słu̇zyć jako narzędzie do
wykrywania zalėznósci występujących ẃsród obserwacji procesu.

Głównym celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest zaprojektowanie karty kontro-
lnej jako prostego i uniwersalnego narzędzia statystycznego do wykrywania zalėzności
pomiędzy kolejnymi pomiarami procesu.

Wybór metody karty kontrolnej jako narzędzia statystycznego wydaje się w tym przypadku
uzasadniony z uwagi na charakterystyczną dla kart prostotę stosowania i kompatybilność nowej
metody z popularnymi kartami Shewharta.

Postawiony powẏzej główny cel rozprawy chcemy osiągną́c, proponując w niniejszej roz-
prawie nową kartę kontrolną, nazwaną przez nas kartą kontrolną Kendalla.

Nazwa nowej karty wynika ze sposobu jej konstrukcji. Mianowicie do budowy tej karty wy-
korzystujemy znany współczynnik Kendalla, przy czym opieramy się na własnósciach, jakie
współczynnik ten przyjmuje w przypadku skorelowanych danych. Własnósci te zostały zba-
dane i opisane w pracy Fergusona, Genesta i Hallina z 2000 roku.

W niniejszej rozprawie uogólniamy badania własności współczynnika Kendalla dla skore-
lowanych danych do przypadku, gdy dane te nie są określone w precyzyjny sposób.

Drugim celem niniejszej rozprawy jest zbadanie własnósci współczynnika Kendalla w przy-
padku, gdy obserwacje w próbkach są skorelowane i nie są określone w sposób precyzyjny.

Problemy statystycznego sterowania procesami przedstawiane są we wszystkich publika-
cjach ksią̇zkowych póswięconych sterowaniu i zarządzaniu jakością. W polskiej literaturze spe-
cjalistycznej podstawowe informacje na ten temat można znaleź́c np. w póswięconych praktycz-
nym problemom zarządzania jakością ksią̇zkach Hamrola i Mantury (1998) oraz Iwasiewicza
(1999). Z kolei, w ksią̇zkach Hryniewicza (1996) oraz Thompsona, Koronackiego i Nieckuły
(2005) mȯzna znaleź́c więcej informacji na temat matematycznych aspektów statystycznego
sterowania procesami. Nie istnieje jednak publikacja w języku polskim, w której przedstawiono
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by problematykę statystycznego sterowania procesami dladanych zalėznych. Co więcej, publi-
kacja podsumowująca wyniki badań w tym zakresie, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie
istnieje w literaturzéswiatowej. W związku z tym, sformułowany zostałpoboczny cel roz-
prawy, a mianowicie:

Przeprowadzenie krytycznej analizy aktualnego stanu wiedzy dotyczącej projektowania
systemów SPC w przypadku występowania zależności w obserwowanych w procesach da-
nych statystycznych.

Realizacji tego celu póswięcony został w całósci czwarty rozdział rozprawy.

Niniejsza rozprawa doktorska składa się z 7 rozdziałów. Pierwszy z nich, którym jest roz-
dział niniejszy, ma charakter wprowadzenia. Przedstawiamy Czytelnikowi statystyczne i intu-
icyjne podstawy SPC, w szczególności odwołując się do pojęcia karty kontrolnej Shewharta.
Zwracamy uwagę na brak odporności karty kontrolnej Shewharta wobec naruszonego założe-
nia o niezalėznósci kolejnych obserwacji procesu. Na podstawie przegląduliteratury odnosimy
się pokrótce do sposobów w jaki starano rozwiązać się ten problem. Z przedstawionej tu analizy
wynika cel niniejszej pracy.

W rozdziale 2 omawiamy ogólne zasady statystycznego sterowania procesami ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kart kontrolnych. Opisujemy tu najczę́sciej stosowane karty kontrolne
Shewharta do kontroli wartości średniej - zgodne z normą międzynarodową ISO 8258 oraz pod-
stawowe karty dla danych zagregowanych (wg normy ISO 7870 zaliczane równiėz do kart typu
Shewharta). Przedstawiamy także ideę uwzględniania tzw. sygnałów sekwencyjnych, których
wykorzystanie zwiększa efektywność działania niektórych kart kontrolnych.

Rozdział 3 póswięcony jest problemowi badania zależnósci wśród obserwacji procesu.
Przedstawiamy w nim znaną nieparametryczną miarę zależnósci jaką jest współczynnik Ken-
dalla. Podajemy jednak również postác tej miary dla seryjnie skorelowanych danych zapropo-
nowaną przez Fergusona, Genesta i Hallina w 2000 roku. Na potrzeby stosowanych w rozpra-
wie metod SPC dla skorelowanych danych przypominamy podstawowe modele do opisu sto-
chastycznych procesów stacjonarnych i niestacjonarnych.Ponadto prezentujemy podstawowe
pojęcia dotyczące teorii kopuł. W niniejszej pracy kopuły wykorzystujemy jako alternatywne
narzędzie do modelowania zależnósci pomiędzy pomiarami procesu, co stanowi swego rodzaju
innowację w ujęciu poruszanego problemu.

Istotną czę́sć niniejszej rozprawy stanowi rozdział 4. W całej swej rozciągłósci dotyczy on
problemu statystycznego sterowania procesem, o którym niemożemy załȯzyć, że jego kolejne
obserwacje są niezależne. W pierwszej czę́sci rozdziału ilustrujemy na kilku przykładach jakie
mogą býc skutki stosowania kart kontrolnych Shewharta wobec zaburzonego załȯzenia kon-
strukcyjnego kart o niezależnósci obserwacji procesu. Dalej prezentujemy różne zaawansowane
metody SPC, jakie na przestrzeni parudziesięciu lat zaproponowano do statystycznego sterowa-
nia procesami, które są skorelowane. Omawiamy tu metody modyfikacji kart kontrolnych, ideę
kart kontrolnych dla residuów oraz inne oryginalne pomysłytakie jak karty EWMAST i ARMA
oraz kartę współczynnika autokorelacji. Rozdział kończy porównanie omawianych metod.

W rozdziale 5 prezentujemy nowe narzędzie do wykrywania zależnósci pomiędzy obserwa-
cjami procesu - kartę kontrolną Kendalla. Przedstawiamysposób konstrukcji zaproponowanej
karty. Następnie opisujemy eksperyment symulacyjny przeprowadzony celem zbadania jej wła-
snósci statystycznych. Wyniki badań przedstawiamy w formie wykresów i tablic. Na dwóch
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przykładach - dla danych rzeczywistych i symulowanych - prezentujemy zastosowanie zapro-
ponowanej karty kontrolnej Kendalla.

W rozdziale 6 proponujemy rozszerzenie karty kontrolnej Kendalla do postaci rozmytej, tak
by móc stosowác ją równiėz w przypadku nieprecyzyjnych danych. Do opisu nieprecyzyjności
danych wykorzystujemy teorię zbiorów rozmtych. Konstrukcję rozmytej karty kontrolnej Ken-
dalla opieramy na wyznaczaniuα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla. W przypadku dużych
próbek, jakie rozwȧzamy, zadanie to nie jest łatwe. Do przedziałowego oszacowania rozmytej
statystyki Kendalla wykorzystujemy cztery zaproponowne algorytmy. W eksperymencie symu-
lacyjnym porównujemy efektywność tych algorytmów. Konstrukcja rozmytej karty kontrolnej
Kendalla stanowi dopiero początek badań w tym kierunku. Wȧznym zagadnieniem jest tu ana-
lizaARL dla rozmytej karty Kendalla, czyli weryfikacja w jaki sposóbnieprecyzyjnósć danych
wpływa na istotną charakterystykę kart kontrolnych jak ˛a jestARL.

W ostatnim rozdziale przedstawiamy podsumowujące pracęwnioski oraz wskazujemy kie-
runki dalszych badán.
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Rozdział 2

Klasyczne karty kontrolne

Wśród rozmaitych metod SPC szczególną rolę odgrywają karty kontrolne zaproponowane w la-
tach dwudziestych XX wieku przez Waltera A. Shewharta. O ichsukcesie zadecydowały takie
czynniki jak prostota zastosowania oraz leżąca u ich podstaw czytelna idea statystyczna.

Konstrukcja karty kontrolnej jest niezwykle prosta. Wyniki pomiarów procesu zaznaczane
są w porządku chronologicznym na wykresie. Należy dodác, że mogą to býc zarówno wyniki
pojedynczych pomiarów, jak też uzyskane na ich podstawie wartości statystyk próbkowych
takich jak np.́srednia, czy odchylenie standardowe. Ponadto na wykresie zaznacza się następu-
jące linie: linię centralną CL (ang.central line) odpowiadającą wartości średniej lub docelowej
kontrolowanej charakterystyce procesu, a także dwie linie kontrolne LCL, UCL (ang.lower
control limit, upper control limit) okréslające obszary dopuszczalnych wartości tej charaktery-
styki. Jésli interesuje nas jednostronny obszar dopuszczalnych wartości badanego parametru, to
zaznaczamy na karcie tylko jedną z linii LCL, UCL. Pojawienie się wyniku poza liniami kontro-
lnymi generuje sygnał alarmowýswiadczący o prawdopodobnym wystąpieniu rozregulowania
się procesu na skutek wystąpienia przyczyny specjalnej.W takim przypadku, warto sprawdzić,
czy proces faktycznie uległ rozregulowaniu i w razie potrzeby podją́c działania mające na celu
usunięcie przyczyny rozregulowania. Przykład karty kontrolnej przedstawia rysunek 2.1.

Sygnał ujawniający się na skutek przekroczenia granicy kontrolnej jest szczególnie przy-
datny do sygnalizacji rozregulowania polegającego na jednorazowym przesunięciu się poziomu
procesu w stosunku do linii centralnej. Szybkie wykrycie rozregulowania warunkowane jest
jednak wielkóscią przesunięcia. Powinno być ono większe od dwu odchyleń standardowych
kontrolowanej charakterystyki procesu. W przypadku stosunkowo małych rozregulowán ocze-
kiwany czas do ich wykrycia mȯze býc niedopuszczalnie długi. Wówczas należy stosowác po-
miary próbek o większych licznościach lub tėz wykorzystywác inne typy kart, takie jak karty
sum skumulowanych CUSUM (ang.cumulative sum), karty średniej ruchomej MA (ang.mo-
ving average) lub karty wykładniczo wȧzonej średniej ruchomej EWMA (ang.exponentially
weighted moving averages).

Porównywanie wyniku pomiaru z odpowiednią granicą kontrolną nie jest jedyną metodą
generowania sygnałów alarmowych. Wyniki pomiarów, które leżą między granicami kontrol-
nymi, ale tworzą pewną specyficzną konfigurację także mȯzna uznác za wynikłe z zaistnienia
przyczyn specjalnych. W takich przypadkach mamy do czynienia z tzw. sekwencyjnym sygna-
łem alarmowym. Przykładowym sekewncyjnym sygnałem alarmowym jest np. pojawienie się
szésciu kolejnych punktów o wartościach rosnących lub malejących (rysunek 2.2).

Przegląd ró̇znego rodzaju kart kontrolnych, a także zasad i koncepcji ich stosowania zawiera
polska normaPN-ISO 7870:2006 Karty kontrolne – Ogólne wytyczne i wprowadzenie, będąca

11
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Rysunek 2.1: Przykład karty kontrolnej.Źródło danych: (Hryniewicz, 1996)
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Rysunek 2.2: Przykład sygnału sekwencyjnego na karcie kontrolnej. Źródło danych: (Hrynie-
wicz, 1996)
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odpowiednikiem międzynarodowej normy ISO 7870 (zastąpionej obecnie normą ISO 7870-
1:2007). Zgodnie z nią karty kontrolne dzieli się na trzy grupy:

• karty kontrolne Shewharta,

• karty kontrolne odbiorcze,

• karty kontrolne adaptacyjne.

Do najczę́sciej stosowanych w praktyce kart kontrolnych należą karty kontrolne z pierwszej
grupy, tj. karty kontrolne Shewharta, do których zalicza się:

1. karty przy liczbowej ocenie właściwósci, tj.:

• karty X̄ −R (karty wartósci średniej i rozstępu w próbce),

• karty X̄ − S (karty wartósci średniej i odchylenia standardowego w próbce),

2. karty oparte na ocenach alternatywnych, tj.:

• karty p (frakcji jednostek niezgodnych),

• karty np (liczby jednostek niezgodnych),

• karty c (liczby niezgodnósci),

• karty u (liczby niezgodnósci w jednostce),

• karty Q (wȧzonych liczb niezgodnósci),

• karty D (karty „demeritów”-rodzaj kart wȧzonych liczb niezgodnósci).

Ponadto polska normaPN-ISO 7870:2006wśród kart typu Shewharta wyszczególnia także:

• karty typumulti-response charts- stosowane w przypadku kontroli charakterystyk będą-
cych funkcjami wielu zmiennych,

• karty trendu,

• karty MA (karty ruchomej́sredniej),

• karty MR (karty ruchomego rozstępu),

• karty EWMA (karty wykładniczo wȧzonejśredniej ruchomej),

• karty CUSUM (karty sum skumulowanych).

Wymienione powẏzej karty ró̇znią się między sobą pod względem własności. Cel ich stoso-
wania jest jednak wspólny. Wszystkie służą do sprawdzania, czy kontrolowany proces pozostaje
w stanie uregulowanym. Podstawową charakterystyką karty kontrolnej jest długósć przebiegu
na karcie (ang.run length) okréslana jako liczba kontrolowanych próbek (punktów na karcie)
do momentu pojawienia się sygnału alarmowego. W praktyce korzysta się z parametru nazywa-
negoARL (ang.Average Run Length) mającego interpretację́sredniej (oczekiwanej) długości
przebiegu. Dla kart kontrolnych Shewharta (w sensieścisłym) przy załȯzeniu,że kolejne kon-
trolowane wielkósci są wzajemnie niezależne zachodzi związek

ARL =
1

p
, (2.1)
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gdziep jest prawdopodobiénstwem alarmu. Oczywiście, pȯządane jest, by oczekiwana liczba
ARL była mȯzliwie największa, rzędu kilkuset. Wymaganie niskiej wartości prawdopodobién-
stwa fałszywego alarmup jest spełnione w przypadku prostych kart kontrolnych Shewharta
(wynika to ze sposobu konstrukcji linii kontrolnych LCL i UCL). Z drugiej jednak strony stoi
w sprzecznósci z innym istotnym wymaganiem, jakim jest szybkie wykrywanie rozregulowán
procesu. Niechq oznacza prawdopodobieństwo wykrycia rozregulowania. Wtedy oczekiwana
liczba kontroli wykonywanych do momentu wykrycia rozregulowania wynosi

ARL′ =
1

1− q
. (2.2)

W praktyce interesuje nas bardzo mała (bliska jedynki) wartość ARL′. Wymaganie to jest za-
zwyczaj spełnione tylko w przypadku poważnych rozregulowán procesu, tj. gdy statystyka kon-
trolowanej własnósci ulega przesunięciu o co najmniej trzy odchylenia standardowe tej staty-
styki. Jėzeli spodziewane rozregulowania nie są duże, to do ich szybkiego wykrycia konieczne
jest pobieranie próbek o dużej licznósci.

Wartósci parametrówARL i ARL′ mogą býc obliczone na podstawie wzorów, odpowied-
nio, (2.1) i (2.2) jedynie w przypadku, gdy decyzja o ewentualnym rozregulowaniu procesu
podejmowana jest na podstawie analizy pomiarów ostatniej badanej próbki. W przeciwnym
przypadku, tj. gdy przy podejmowaniu decyzji będziemy brać pod uwagę równiėz wyniki z po-
przednich próbek, wyznaczenieARL i ARL′ może stác się niezwykle skomplikowane. Wów-
czas własnósci kart kontrolnych oceniane są w sposób przybliżony, najczę́sciej z wykorzysta-
niem wyników symulacji komputerowej.

Nie bez znaczenia dla efektywności kart kontrolnych jest tak̇ze sposób pobierania próbki.
Właściwe przeprowadzenie procesu pomiarowego umożliwia zaobserwowanie efektów wszy-
stkich mȯzliwych rozregulowán kontrolowanego procesu. Należy przy tym pamiętác, by kon-
trolowane próbki były statystycznie jednorodne. Nie zawsze jednak udaje się zapewnić jedno-
rodnósć próbki. Wynika to z załȯzenia o wzajemnej niezależnósci mierzonych wielkósci, jakie
przyjmuje się przy konstrukcji kart kontrolnych. W praktyce niezalėznósć ta mȯze nie býc za-
chowana. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy do próbki pobierane są kolejne wyprodukowane
wyroby bądź, gdy pomiary interesującej wielkości dokonywane są w zbyt krótkich odstępach
czasu.

Pod tytułowym pojęciem klasyczne karty kontrolne będziemy odtąd rozumieli karty typu
Shewharta wymienione w normie PN-ISO 7870:2006 i opisane w normieISO 8258:1991/Cor1:1993
Shewhart control chartspodane w swej podstawowej postaci bez dodatkowych modyfikacji.
Przyjmując załȯzenia o jednorodnósci i niezalėznósci za spełnione, w dalszej części rozdziału
omawiamy postác oraz własnósci najczę́sciej u̇zywanych kart, tj. kart opartych na ocenie licz-
bowej:X̄ −R, X̄ − S, a tak̇ze kart MA, EWMA oraz CUSUM. Z uwagi na poruszany w pracy
problem nie odwołujemy się dalej do kart opartych na oceniealternatywnej.

2.1 Karty kontrolne X̄ − R

Z wieloletnich obserwacji procesów produkcyjnych wynika,że bardzo często rozregulowania
procesu mają swoje odzwierciedlenie w zmianach wartości oczekiwanych parametrów opisują-
cych jakósć procesów. Podstawowym narzędziem statystycznej kontroli wartości oczekiwanej
parametru procesu produkcyjnego jest kartaX̄. Przy konstrukcji tej karty zakłada się,że kon-
trolowana cecha ma rozkład normalny. W praktyce założenie to nie musi býc jednak spełnione
i tylko w przypadku znacznych odstępstw rozkładu wartości kontrolowanej cechy od rozkładu
normalnego mogą wystąpić powȧzne błędy.
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Załóżmy, że badana cechaX ma rozkład normalny o wartości oczekiwanejµ i odchyleniu
standardowymσ, przy czym oba parametry są znane. NiechX1, X2, . . . , Xn oznacza próbkę
losową. Jésli próbka ta pochodzi z rozkładuN(µ, σ), wówczaśsrednia

X̄ =
1

n

n
∑

i=1

Xi ∼ N(µX̄ , σX̄) ≡ N(µ,
σ√
n
). (2.3)

Stąd z prawdopodobieństwem1− α średniaX̄ będzie zawierác się w przedziale

(

µX̄ − z1−α
2
σX̄ , µX̄ + z1−α

2
σX̄
)

=

(

µ− z1−α
2

σ√
n
, µ+ z1−α

2

σ√
n

)

, (2.4)

gdziez1−α
2

jest kwantylem standardowego rozkładu normalnegoN(0, 1) rzędu1 − α
2
. Zatem,

jeśli parametryµ i σ są znane, wówczas granice powyższego przedziału mogą być użyte jako
granice karty kontrolnej do kontroli wartości średniej procesu, tzn.

UCL = µX̄ + kσX̄
CL = µX̄

LCL = µX̄ − kσX̄ , (2.5)

a więc

UCL = µ+ k
σ√
n

CL = µ

LCL = µ− k
σ√
n
, (2.6)

gdziek = z1−α
2
. Równolegle z wartóscią średnią warto kontrolowác odchylenie standardowe

procesu. Jésli znana jest wartósć parametruσ, wówczas karta kontrolna dla odchylenia standar-
dowego procesu ma postać (Vasilopoulos, Stamboulis, 1978)

UCL = c2σ + kc3σ

CL = c2σ

LCL = max(0, c2σ − kc3σ), (2.7)

gdzie

c2 =

√

2

n

(

n−2
2

)

!
(

n−3
2

)

!

c3 =

√

1− 1

n
− c2.

(2.8)

W praktyce najczę́sciej przyjmuje sięk = 3, co odpowiada przedziałowi na poziomie uf-
ności 0,9973 (lub testowi na poziomie istotności 0,0027). Mówi się wówczas o trzysigmowych
granicach kontrolnych. Co prawda, założenie trzysigmowych granic kontrolnych bywa kryty-
kowane przez autorów prac z dziedziny SPC. Nietrudno bowiemznaleź́c przypadki, dla których
stosowanie kart z trzysigmowymi granicami jest nieefektywne. Mimo to, prostota tego założe-
nia sprawia,̇ze tak skonstruowane karty kontrolne są niemal wyłączniestosowane w praktyce.
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W rzeczywistósci parametryµ i σ są zazwyczaj nieznane i powinny być w odpowiedni
sposób wyestymowane. Zgodnie z zaleceniami normy ISO 8258 estymator wartósci oczekiwa-
nej procesuµX̄ wyznaczamy na podstawie obserwacji 20-30 próbek o licznościn (najczę́sciej
n = 5). Próbki te powinny zostác pobrane z kontrolowanego procesu w okresie ustabilizowanej
produkcji, tak by reprezentowały one wartości procesu znajdującego się w pożądanym przez
nas stanie. Przyjmując,że dysponujemym próbkami o licznósciachn, estymator parametruµX̄

wyznaczamy ze wzoru

µ̂X̄ = ¯̄X =
X̄1 + X̄2 + . . .+ X̄m

m
, (2.9)

gdzieX̄i jestśrednią dlai-tej próbki. Estymator parametruσX̄ możemy wyznaczýc za pomocą
rozstępuR (mówimy wówczas o kartach̄X − R) lub za pomocą odchylenia standardowego
z próbkiS (wtedy mamy do czynienia z kartamīX − S).

RozstępRi w i-tej próbce wyznaczamy ze wzoru

Ri = Xi,max −Xi,min, (2.10)

gdzieXi,max i Xi,min są, odpowiednio, największą i najmniejszą wartością wi-tej próbce. Do
wyznaczenia estymatora parametruσX̄ wykorzystujemy wartósć średniego rozstępu

R̄ =
R1 +R2 + . . .+Rm

m
. (2.11)

Można wykazác, że oszacowanie parametruσX̄ wynosi

σ̂X̄ =
R̄

d2
√
n
, (2.12)

gdzied2 jest pewną stałą zależną od wielkósci próbkin. W rezultacie otrzymujemy następującą
trzysigmową kartę do kontrolísredniejX̄

UCL = ¯̄X +
3

d2
√
n
R̄

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − 3

d2
√
n
R̄. (2.13)

Po wprowadzeniu oznaczenia

A2 =
3

d2
√
n

(2.14)

otrzymujemy

UCL = ¯̄X + A2R̄

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − A2R̄. (2.15)

Wartósci współczynnikówA2 można znaleź́c w tablicy 2 normy PN-ISO 8258 oraz w ograniczo-
nym zakresie w normie PN-55/N-03014. Dla wybranych liczności próbekn podalísmy je tak̇ze
w tablicy 2.1.
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Tablica 2.1: WspółczynnikiA2 i A3 do konstrukcji karty kontrolnej̄X. Źródło danych: (Hry-
niewicz, 1996)

n A2 A3

2 1,880 2,659
3 1,023 1,954
4 0,729 1,628
5 0,577 1,427
6 0,483 1,287
7 0,419 1,182
8 0,373 1,099
9 0,337 1,032
10 0,308 0,975
15 0,223 0,789
20 0,180 0,680
25 0,153 0,606

Wartósć średnią procesu warto kontrolować równolegle z rozstępem (w przypadku, gdy
kontrolującśrednią korzystamy z karty, dla której granice kontrolne są wyznaczane na podsta-
wie znajomósci rozstępów w próbkach). Wówczas dodatkowo interesuje nas karta kontrolna
dla rozstępuR, tj.

UCL = µR + kσR

CL = µR

LCL = µR − kσR, (2.16)

gdzieµR orazσR są, odpowiednio, wartością oczekiwaną i odchyleniem standardowym roz-
stępu procesuR. Wartósć oczekiwanąµR możemy estymowác średniąR̄, zás odchylenieσR
wartóscią

σ̂R = d3
R̄

d2
, (2.17)

gdzied3 jest stałą zalėzną od licznósci próbkin. Stąd otrzymujemy następującą trzysigmową
kartę do kontroli rozstępu

UCL = R̄ +
3d3
d2
R̄ =

(

1 +
3d3
d2

)

R̄

CL = R̄

LCL = max

(

0, R̄− 3d3
d2
R̄

)

= max

(

0,

(

1− 3d3
d2

)

R̄

)

. (2.18)

Po wprowadzeniu oznaczeń

D3 = max

(

0, 1− 3d3
d2

)

,

D4 = 1 +
3d3
d2

(2.19)
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Tablica 2.2: WspółczynnikiD3 i D4 do konstrukcji karty kontrolnej rozstępuR. Źródło danych:
(Hryniewicz, 1996)

n D3 D4

2 0 3,267
3 0 2,575
4 0 2,282
5 0 2,115
6 0 2,004
7 0,076 1,924
8 0,136 1,864
9 0,184 1,816
10 0,223 1,777
15 0,348 1,652
20 0,414 1,586

otrzymujemy ostateczną postać karty kontrolnejR

UCL = D4R̄

CL = R̄

LCL = D3R̄. (2.20)

WspółczynnikiD3 i D4 podane są w normie PN-ISO 8258. Dodatkowo dla wybranychn przed-
stawiliśmy je równiėz w tablicy 2.2. W ten sposób otrzymaliśmy parę kart (lub dwa tory jednej
karty): kartęX̄, dla której granice kontrolne są wyznaczane na podstawie znajomósci rozstępów
w próbkach (2.15) oraz kartęR (2.20), czyli karty zwane kartamīX − R.

2.2 Karty kontrolne X̄ − S

Omawiając karty kontrolnēX − R, wspomnielísmy, że odchylenie standardoweśredniejσX̄
można estymowác w dwojaki sposób, tj. za pomocą rozstępu jak i odchyleniastandardowego
z próbki. Zaleca się przy tym następujące postępowanie. W przypadku małych próbek(n < 10)
rozproszenie procesu można estymowác za pomocą rozstępu jak i odchylenia standardowego
z próbki. Z kolei dla większych próbek zaleca się stosowanie w tym celu wyłączenie empirycz-
nego odchylenia standardowego.

NiechXij będziej-tą obserwacją wi-tej próbce,i = 1, . . . , m, j = 1, . . . , n, zás X̄i war-
tością średnią dlai-tej próbki. Odchylenie standardowe dlai-tej próbki zapisujemy wówczas
jako

Si =

√

√

√

√

1

n− 1

n
∑

i=1

(Xij − X̄i)2, i = 1, . . . , m. (2.21)

Estymator odchylenia standardowegośredniejσX̄ wyznaczony na podstawieSi, i = 1, . . . , m
ma postác

S̄ =
S1 + S2 + . . .+ Sm

m
. (2.22)
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Można udowodníc, że nieobcią̇zony estymator odchylenia standardowegoσ przyjmuje postác

σ̂ =

√

n− 1

2

Γ(n−1
2
)

Γ(n
2
)
S̄ = b2S̄. (2.23)

Kartę kontrolną do monitorowaniásredniej mȯzemy wówczas zapisać jako

UCL = ¯̄X + 3b2
S̄√
n

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − 3b2
S̄√
n
. (2.24)

Przyjmując

A3 =
3b2√
n
, (2.25)

otrzymujemy ostateczną postać trzysigmowej kartyX̄ opartej na odchyleniach standardowych

UCL = ¯̄X + A3S̄

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − A3S̄. (2.26)

WspółczynnikiA3 zapisane zostały w normie PN-ISO 8258 oraz dla wybranych licznósci pró-
bek w tablicy 2.1.

W przypadku kartX̄ − S wartósć średnią próbek kontrolujemy równolegle z odchyleniem
standardowym próbek. W tym celu konstruujemy kartęS postaci

UCL = µS + kσS

CL = µS

LCL = µS − kσS . (2.27)

Wartósć oczekiwanąµS estymujemy za pomocą̄S, zás odchylenie standardoweσS szacujemy
wartóscią

σ̂S =
√

b22 − 1S̄. (2.28)

Otrzymujemy wówczas trzysigmową kartę kontrolnąS postaci

UCL = S̄ + 3
√

b22 − 1S̄ = (1 + 3
√

b22 − 1)S̄

CL = S̄

LCL = max

(

0, S̄ − 3
√

b22 − 1S̄

)

= max

(

0,

(

1− 3
√

b22 − 1

)

S̄

)

. (2.29)

Po wprowadzeniu oznaczeń

B3 = max

(

0, 1− 3
√

b22 − 1

)

,

B4 = 1 + 3
√

b22 − 1 (2.30)
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Tablica 2.3: WspółczynnikiB3 i B4 do konstrukcji karty kontrolnej odchylenia standardowego
S. Źródło danych: (Hryniewicz, 1996)

n B3 B4

2 0 3,265
3 0 2,568
4 0 2,266
5 0 2,089
6 0,030 1,970
7 0,118 1,882
8 0,184 1,816
9 0,239 1,761
10 0,284 1,716
15 0,428 1,572
20 0,509 1,491

dostajemy

UCL = B4S̄

CL = S̄

LCL = B3S̄, (2.31)

gdzie współczynnikiB3, B4 są podane w normie PN-ISO 8258 oraz dla kilku wielkości próbki
n w tablicy 2.3. Tym sposobem przedstawione zostały dwie podstawowe karty kontrolne: karta
wartósci średniej, zwana kartą̄X oraz karta odchylenia standardowego, zwana kartąS. Obie
karty nazywamy kartamīX − S. Zauwȧzmy, że wspólne traktowanie obydwu kart jest jak
najbardziej uzasadnione, gdyż rozregulowanie próbki mȯze dotyczýc wartósci średniej lub od-
chylenia standardowego. Warto podkreślić, że w praktyce, analizując dane rzeczywiste, zaleca
się skonstruowanie najpierw kartyS lubR. Dopiero po stwierdzeniu braku rozregulowania na
karcieS lubR ma sens konstruowanie karty dlaśredniej.

Przedstawione karty kontrolne dlaśredniejX̄ odznaczają się bardzo małym prawdopodo-
bieństwem fałszywego alarmu. W przypadku, gdy proces znajdujesię w stanie uregulowa-
nym, a parametry karty kontrolnej dlaśredniej zostały wyznaczone na podstawie bardzo dużej
liczby próbek, prawdopodobieństwo fałszywego alarmu wynosi 0,0027. Oznacza to,że fał-
szywy alarm wystąpísrednio co 370 próbek. Jeśli do wyznaczenia granic kontrolnych tej karty
wykorzystuje się mniejszą liczbę próbek, to prawdopodobieństwo fałszywego alarmu jest nieco
większe, np. w przypadku 25 próbek wynosi ono 0,0040. Niew ˛atpliwie karta kontrolna dlásred-
niej X̄ wykazuje najwẏzszą efektywnósć w sytuacji, gdy rozregulowania procesu odznaczają
się du̇zymi wartósciami przesunięcia wartości średniej procesu, tj. równymi co najmniej trzem
odchyleniom standardowyḿsredniej z procesu.

2.3 Karta kontrolna pojedynczych pomiarów

Istnieją sytuacje, w których kontroluje się próbki o licznościn = 1, czyli innymi słowy kontro-
luje się pojedyncze pomiary. Z takimi przypadkami mamy do czynienia m.in., gdy:

• przebieg procesu jest bardzo wolny, przez co czekanie na liczną próbkę byłoby niepra-
ktyczne, prawdopodobnie kosztowne i skutkowałoby zbyt długim czasem reakcji na
ewentualne zakłócenia,
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• proces przebiega przez pewien czas w dokładnie tych samych warunkach, w związku z
czym dokonywanie większej liczby pomiarów nie miałoby sensu,

• istnieje mȯzliwość automatycznego dokonywania pomiarów oraz prowadzenia kontroli
wszystkich wytwarzanych produktów,

• pomiary procesu dokonywane są na tyle rzadko,że trudno bezpiecznie założyć, iż rozkład
mierzonej charakterystyki pozostaje w czasie bez zmian,

• pomiary procesu są wzajemnie zależne (np. pomiar temperatury w procesie termicznym).

Z teorii statystyki wynika,że w takich przypadkach wykrycie rozregulowania procesu jest
znacznie trudniejsze niż w przypadkach, gdy do kontroli procesu pobieramy próbki losowe
o licznóscin > 1, chóc zasada kontroli pozostaje taka sama.

Nadal przyjmujemy,̇ze kontrolowana cechaX ma rozkład normalny zésredniąµ i odchy-
leniem standardowymσ. Kartę kontrolną dla pojedynczych pomiarówX1, X2, . . . odczytywa-
nych w kolejnych chwilacht = 1, 2, . . . definiuje się jako

UCL = µ+ kσ

CL = µ

LCL = µ− kσ. (2.32)

Jésli parametry karty są nieznane, estymujemy je w odpowiedni sposób. Wartósć średniąµ sza-
cuje się na podstawiésredniej arytmetycznej z co najmniej kilkudziesięciu kolejnych pomiarów.
Dysponującm kolejnymi pomiarami, mamy

µ̂ = X̄ =
1

m

m
∑

t=1

Xt. (2.33)

Z kolei odchylenie standardoweσ szacuje się zazwyczaj wykorzystując tzw. przesuwające
się (ruchome) rozstępy lub empiryczne odchylenie standardowe. Pierwszą metodę stosuje się
w przypadku, gdy w kontrolowanym procesie nie występują trendy bądź są one pomijalne ze
względu na ocenę jakości procesu. Drugą - gdy występowanie trendów ma istotny wpływ na
ocenę jakósci procesu (wyznaczanie tu ruchomych rozstępów prowadziłoby do niepȯządanego
wygładzenia takich trendów).

Ruchome rozstępy (ang.moving ranges) zdefiniowane są jako bezwzględne wartości ró̇znic
pomiędzy kolejnymi pomiarami, tj.

MRt = |Xt+1 −Xt|, t = 1, 2, . . . (2.34)

Średni ruchomy rozstęp dlam pomiarów wynosi

M̄R =
MR1 +MR2 + . . .+MRm−1

m− 1
. (2.35)

Wykorzystujemy go do estymacji odchylenia standardowegoσ w następujący sposób

σ̂ =
M̄R

1, 128
. (2.36)
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Tablica 2.4: Współczynnikicm do estymacji odchylenia standardowegoσ z wykorzystaniem
empirycznego odchylenia standardowego.Źródło danych: (Hryniewicz, 1996)

Liczba pomiarówm cm
2 0,7979
3 0,8862
4 0,9213
5 0,9400
6 0,9515
7 0,9594
8 0,9650
9 0,9693
10 0,9727
15 0,9823
20 0,9869
25 0,9896
50 0,9949

Ostatecznie, kartę do kontroli pojedynczych pomiarów (2.32) wykorzystującą do estymacji nie-
znanych parametrów przesuwające się rozstępy można zapisác jako

UCL = X̄ + 3
M̄R

1, 128

CL = X̄

LCL = X̄ − 3
M̄R

1, 128
. (2.37)

W przypadku, gdy występowanie trendów ma istotny wpływ na ocenę jakósci procesu,
używa się innych metod do szacowania odchylenia standardowegoσ (Hryniewicz, 1996). Jedną
z metod jest stosowanie estymatora

σ̂ =
S

cm
, (2.38)

gdzieS jest odchyleniem standardowym wyznaczonym na podstawiem pomiarów, tj.

S =

√

√

√

√

1

m− 1

m
∑

t=1

(Xt − X̄)2, (2.39)

zás cm są współczynnikami, których wartości dla ró̇znych liczbm zawarte są w tablicy 2.4.
Karta kontrolna pojedynczych pomiarów (2.32) w przypadku szacowaniaσ na podstawie em-
pirycznego odchylenia standardowego (2.38) ma wtedy postać

UCL = X̄ + 3
S

cm
CL = X̄

LCL = X̄ − 3
S

cm
. (2.40)

Zamiast estymatora (2.38) można tėz stosowác do estymacjiσ uogólnione ruchome rozstępy
wyznaczane ze wzoru

MRl
t = |Xt+l −Xt|, t = 1, 2, . . . orazl < m. (2.41)
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Tablica 2.5: Współczynnikid2 do estymacji odchylenia standardowegoσ z wykorzystaniem
uogólnionego ruchomego rozstępu.Źródło danych: (Hryniewicz, 1996)

Odległósć l d2
2 1,128
3 1,693
4 2,059
5 2,326
6 2,534
7 2,704
8 2,847
9 2,970
10 3,078
15 3,472
20 3,735
25 3,931

Średni uogólniony ruchomy rozstęp dlam pomiarów wynosi

M̄Rl =
MRl

1 +MRl
2 + . . .+MRl

m−l

m− l
. (2.42)

Wówczas oszacowaniem odchylenia standardowegoσ jest

σ̂ =
M̄Rl

d2
, (2.43)

gdzie wartósci współczynnikad2 dla ró̇znych odległósci l podane są w tablicy 2.5. Karta do
kontroli pojedynczych pomiarów (2.32) wykorzystująca uogólnione ruchome rozstępy do sza-
cowaniaσ ma zatem postác

UCL = X̄ + 3
M̄Rl

d2
CL = X̄

LCL = X̄ − 3
M̄Rl

d2
. (2.44)

Do kontroli pojedynczych obserwacji procesu poza opisanąwyżej kartą stosuje się także
inne karty jak np. kartę ruchomejśredniej MA, kartę wykładniczo ważonejśredniej ruchomej
EWMA i kartę sum skumulowanych CUSUM. Zostały one przedstawione w następnych pod-
rozdziałach.

2.4 Karta kontrolna MA

Idea karty kontrolnej ruchomejśredniej MA polega na monitorowaniu wartości średnich ru-
chomych o pewnym okresiel wyznaczanych na podstawie pojedynczych pomiarów lubśred-
nich próbkowych. Przypúsćmy, że w kolejnych chwilacht = 1, 2, . . . odczytujemy pojedyncze
pomiaryX1, X2, . . . kontrolowanego procesu. Na karcie kontrolnej MA zaznaczamy średnie
ruchome o okresiel tj.

MAl
t =

MAt−l +MAt−l+1 + . . .+MAt

l
, t = 1, 2, . . . (2.45)
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Do zaznaczenia na karcie MA pierwszej wartości niezbędne jest zatem wyznaczenie co naj-
mniej l pomiarów procesu. Kartę kontrolną MA definiujemy następująco

UCL = µMA + kσMA

CL = µMA

LCL = µMA − kσMA, (2.46)

gdzieµMA i σMA są, odpowiednio, wartością oczekiwaną i odchyleniem standardowymśredniej
ruchomej o ustalonym okresiel.

Nieznaną wielkósćµMA estymujemy, dysponując pewną liczbąm pojedynczych pomiarów
według wzoru

µ̂MA = X̄ =
1

m

m
∑

t=1

Xt. (2.47)

Natomiast odchylenie standardoweσMA szacujemy przy wykorzystaniu uogólnionych rucho-
mych rozstępów (2.42) ze wzoru

σ̂MA =
M̄Rl

d2
√
l
, (2.48)

gdziel jest długóscią okresúsredniej ruchomej. Stąd trzysigmową kartę kontrolną MA, na której
monitorujemyśrednie ruchome o okresiel można zapisác jako

UCL = X̄ + 3
M̄Rl

d2
√
l

CL = X̄

LCL = X̄ − 3
M̄Rl

d2
√
l
. (2.49)

Stosując kartę kontrolną MA, należy zwrócíc uwagę na niektóre jej cechy. Zaznaczane na
karcie punkty będącésrednimi ruchomymi odznaczają się bardziej wygładzonymprzebiegiem
ani̇zeli odczytywane pojedyncze pomiary. Przy czym im dłuższy okresl, tym to wygładze-
nie jest większe. Mȯze to skutkowác łatwiejszym wykrywaniem ewentualnych trendów, ale
też utrudniác wykrycie zmian o charakterze cyklicznym. Warto też zwrócíc uwagę, i̇z kolejne
wartósci na karcie kontrolnej MA są bardzo silnie ze sobą skorelowane. Im większa wartość
okresul, tym wartósć tej korelacji jest większa. W konsekwencji prowadzi to doukładania się
punktów przez dłu̇zszy czas poniżej lub powẏzej linii centralnej. To z kolei mȯze sugerowác
koniecznósć uregulowania procesu nawet wtedy, gdy w rzeczywistości własnósci procesu nie
uległy zmianie. Warto więc zachować ostrȯznósć przy monitorowaniu procesu kartą kontrolną
MA.

2.5 Karta kontrolna EWMA

Konstrukcja karty EWMA opiera się na wartościachśrednich ruchomych obliczanych na pod-
stawie wykładniczo wȧzonych wczésniejszych pomiarów. Idea wykładniczo ważonychśrednich
ruchomych jest prosta. Przy obliczaniu takiejśredniej rezultat ostatniego pomiaru uwzględnia
się z największą wagą, zaś rezultaty poprzednich pomiarów uwzględnia się z wagami, które
maleją w sposób wykładniczy. Karta wykładniczo ważonejśredniej ruchomej zaproponowana
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została do analizy pojedynczych pomiarów (Roberts, 1959).Jednak mȯzna ją równiėz stoso-
wać w przypadku, gdy z kontrolowanego procesu pobierane są próbki. Ng i Case (1989) podali
sposób konstrukcji kart EWMA dla najczęściej spotykanych w praktyce przypadków. Przy wy-
znaczaniu granic kontrolnych założyli, że obserwacje procesu pochodzą z rozkładu normalnego
i są wzajemnie niezależne. Poni̇zej omawiamy postác karty EWMA dla dwóch przypadków do-
tyczących kontroli wartósci średniej w próbce oraz kontroli pojedynczych pomiarów.

W dalszym ciągu przyjmujemy,że badana cechaX ma rozkład normalny o wartościśredniej
µ i odchyleniu standardowymσ. NiechXtj będziej-tą obserwacją wn-elementowej próbce
pobranej w chwilit. Wartósć średnią próbki pobranej w chwilit zapisujemy jako

X̄t =
Xt1 +Xt2 + . . .+Xtn

n
, (2.50)

gdzie t = 1, 2, . . .. Załóżmy, że zaobserwowano pewną liczbę próbek o łącznejśredniej ¯̄X
(2.9).Średnia ruchoma z wagami wykładniczymiλ dla próbki zaobserwowanej w chwilit wy-
znaczana jest ze wzoru

Wt = λX̄t + (1− λ)Wt−1 = Wt−1 + λ(X̄t −Wt−1), (2.51)

gdzie zaW0 najczę́sciej podstawiamȳ̄X. Jėzeli prawdziwe jest załȯzenie,że wartósci średnie
pierwszych próbek równe są pewnej wartości µ0, to mȯzna przyją́c W0 = µ0. Współczynnik
wagowyλ jest dodatni i nie większy od 1.

Łatwo zauwȧzyć, że dlaλ = 1 nie ma wȧzenia wartósci średniej, poniewȧzWt = X̄t. Z ko-
lei dlaλ ∈ (0, 1) wczésniejsze wartósci średnieX̄t−1, . . . , X̄t−s, . . . są uwzględniane ẃsredniej
ruchomejWt z wagamiλ(1 − λ)i, i = 1, . . . , s, . . . malejącymi w sposób wykładniczy wraz
ze wzrostem wartósci indeksui. Wydaje się oczywiste,̇ze w razie wystąpienia przesunięcia
próbkowych wartósci średnich będzie to miało odzwierciedlenie wśredniej ruchomej. W celu
umȯzliwienia dobrego wykrywania małych przesunięć wartósci średniej nalėzy przyją́c współ-
czynnikλ z przedziału[0, 2; 0, 5]. W praktyce, najczę́sciej wybiera sięλ = 0, 25 lubλ = 0, 333
(Hunter, 1986).

Granice kontrolne dla karty EWMA do kontroliśredniej w próbce mogą być zapisane jako

UCLt = µWt
+ kσWt

CLt = µWt

LCLt = µWt
− kσWt

. (2.52)

Wartósć oczekiwanąµWt
ważonej średniej ruchomej w chwilit estymujemy za pomocą̄̄X.

Natomiast odchylenie standardoweσWt
szacujemy u̇zywając estymatora

σ̂Wt
=

σ̂√
n

√

λ

2− λ
[1− (1− λ)2t], (2.53)

gdzie σ̂ jest estymatorem odchylenia standardowego badanej cechy procesu. Na podstawie
równania (2.53) łatwo zauważyć, żeσWt

wzrasta wraz z upływem czasut. Granice kontrolne
LCLt, UCLt stają się zatem coraz szersze. Jednakże, o ile wartósć parametruλ nie jest zbyt
mała, odchylenie standardoweσWt

zbiega bardzo szybko wraz ze wzrostem czasut do wartósci
σ√
n

√

λ
2−λ

. Stąd tėz, granice kontrolne karty EWMA można zapisác używając asymptotycznych
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wartósci odchylén standardowych wykładniczo ważonychśrednich ruchomych, a mianowicie

UCL = ¯̄X + k
σ̂√
n

√

λ

2− λ

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − k
σ̂√
n

√

λ

2− λ
. (2.54)

Jėzeli odchylenie standardoweσ estymowane jest na podstawie próbkowych rozstępów, to trzy-
sigmowe granice kontrolne karty EWMA dlaśredniej mają postać

UCL = ¯̄X + A2R̄

√

λ

2− λ

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − A2R̄

√

λ

2− λ
, (2.55)

gdzieR̄ jest wyznaczane ze wzoru (2.11), a współczynnikiA2 podane są w tablicy 2.1. Z kolei,
gdy odchylenie standardoweσ estymowane jest za pomocą próbkowych odchyleń standardo-
wych, granice kontrolne trzysigmowej karty kontrolnej EWMA dla średniej wyznaczane są
z następujących wzorów

UCL = ¯̄X + A3S̄

√

λ

2− λ

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X −A3S̄

√

λ

2− λ
, (2.56)

gdzieS̄ jest wyznaczane ze wzoru (2.22), zaś współczynnikiA3 podane są w tablicy 2.1.
Proponuje się, by kartę EWMA wykreślác na tym samym wykresie co kartę Shewharta

dla średniej z jednoczesnym przesunięciem jej wyników o jedenpunkt w prawo, tj. tak, by
wyliczoną wartósćWt zaznaczác na wykresie jakoWt+1 (Hunter, 1986). Wynika to z własno-
ści wykładniczo wȧzonej średniej ruchomej, jaką jest optymalna w pewnym sensie prognoza
następnego wyniku pomiaru (Box, Jenkins, 1983). Jednoczesne stosowanie karty Shewharta
i karty EWMA może prowadzíc do szybszego wykrycia rozregulowania się procesu. Karta
EWMA szybciej ni̇z klasyczna karta Shewharta wykrywa małe przesunięciaśredniej (Zhang,
1998). Oprócz równoległego stosowania karty EWMA i Shewharta znane są tėz inne ulepszenia
osiągów karty EWMA (Lucas, Saccucci, 1990). Crowder (1989), Lucas, Saccucci (1990), Lu
i Reynolds (1999a) badaliARL dla karty EWMA w zalėznósci od przyjętych parametrówk
i λ. Zakładali przy tym,̇ze obserwacje są niezależne. I tak na przykład dlaλ = 0, 2 i k = 2, 859
otrzymujemy tę samą wartośćARL co dla trzysigmowej karty Shewharta. Podobne własności
obserwuje się dla karty EWMA u̇zywanej do kontroli parametru procesu w przypadku pojedyn-
czych pomiarów.

Kartę EWMA do analizy pojedynczych pomiarów konstruuje się analogicznie do karty
EWMA dla średnich. Jésli przyjmiemy,że w kolejnych chwilacht obserwujemy pojedyncze
pomiaryXt, to wykładniczo wȧzonąśrednią ruchomą w chwilit wyznaczamy korzystając ze
wzoru (2.51), wstawiając w miejscésredniej wartósć pomiaru badanej cechy w chwilit, mia-
nowicie

W ′
t = λXt + (1− λ)Wt−1 =Wt−1 + λ(Xt −Wt−1), t = 1, 2, . . . . (2.57)
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gdzieW ′
0 równe jest zazwyczaj́sredniejX̄ wyznaczonej na podstawiem zaobserwowanych

wczésniej pomiarów. Granice kontrolne karty EWMA dla pojedynczych pomiarów są postaci

UCLt = µW ′

t
+ kσW ′

t

CLt = µW ′

t

LCLt = µW ′

t
− kσW ′

t
. (2.58)

Wartósć oczekiwanąµW ′

t
szacujemýsredniąX̄ wyznaczoną na podstawiem znanych pojedyn-

czych pomiarów. Natomiast odchylenie standardoweσW ′

t
estymujemy za pomocą

σ̂W ′

t
= σ̂MR

√

λ

2− λ
[1− (1− λ)2t], (2.59)

gdzie

σ̂MR =
1

m−1

∑t=m−1
t=1 |Xt+1 −Xt|

1, 128
. (2.60)

Przyjmując asymptotyczną wartość oszacowania odchylenia standardowegoσ̂W ′

t
, tj.

lim
t→∞

σ̂W ′

t
= σ̂MR

√

λ

2− λ
, (2.61)

otrzymujemy następującą trzysigmową kartę EWMA do kontroli parametru procesu w przy-
padku pojedynczych pomiarów

UCL = X̄ + 3σ̂MR

√

λ

2− λ

CL = X̄

LCL = X̄ − 3σ̂MR

√

λ

2− λ
. (2.62)

W pracy Ng i Case’a (1989) można znaleź́c równiėz postaci kart EWMA do monitorowania
rozstępu i odchylenia standardowego w próbce.

Crowder (1989) oraz Lucas i Saccucci (1990) badaliARL dla karty EWMA i podali metody
doboru wielkósci λ oraz k, tak by otrzymác odpowiednią wartósć ARL. W swych pracach
zakładają oni,̇ze obserwacje są niezależne.

2.6 Karta kontrolna CUSUM

Budowa karty CUSUM opiera się na sumach skumulowanych. Ogólnie rzecz biorąc, na karcie
wykrésla się skumulowaną do chwili bieżącej sumę odchyleń średnich próbkowych od́sred-
niej ogólnej procesu bądź wartości docelowej badanego parametru. Karta CUSUM szybciej
reaguje na niewielkie przesunięciaśredniej ni̇z klasyczna karta kontrolnāX, przy czym naj-
większą efektywnósć wykazuje wówczas, gdy następuje pojedyncza, trwała zmiana wartósci
średniej procesu. W praktyce takie sytuacje się zdarzają. Przykładem mȯze býc uszkodzenie
noża tokarskiego w wyniku nagłej zmiany twardości obrabianego elementu metalowego. Po-
dobny problem dotyczy wykrywania pojawiających się od czasu do czasu przesunięć wartósci
średniej procesu pomiędzy dwiema jej różnymi wartósciami. Z takim przypadkiem można miéc
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do czynienia, gdy produkowane elementy w początkowej fazie produkcji były obrabiane we-
dług dwóch ró̇znych technologii.

Tak jak w poprzednim podrozdziale, przyjmujemy,że obserwujemy parametr procesu o war-
tości oczekiwanejµ i odchyleniu standardowymσ, przy czym oba parametry są nieznane. Niech

Yt =
X̄t − µ̂

σ̂/
√
n
, t = 1, 2, . . . (2.63)

gdzieX̄t jest wartóscią średnią próbkin-elementowej pobranej w chwilit z obserwowanego
procesu. Wartósć oczekiwanąµ i odchylenie standardoweσ estymujemy na podstawie zaobser-
wowanych wczésniejm próbek w następujący sposób

µ̂ = ¯̄X (2.64)

oraz

σ̂ =
1

3
A2R̄

√
n lub σ̂ =

1

3
A3S̄

√
n, (2.65)

gdzie współczynnikiA2, A3 podane są w tablicy 2.1, zaś ¯̄X, R̄ i S̄ wyznacza się, odpowiednio,
ze wzorów (2.9), (2.11), (2.22).

Na karcie kontrolnej CUSUM zaznacza się w kolejnych chwilach t = 1, 2, . . . następujące
sumy skumulowane (Page, 1954)

SH,t = max[ 0, (Yt − r) + SH,t−1]

SL,t = max[ 0, (−Yt − r) + SL,t−1], (2.66)

gdzieSH,0 = SL,0 = 0, a r jest odpowiednią stałą. Wielkość r jest zwykle wybierana jako
połowa wartósci przesunięcia wartości średniej procesu mierzonej w jednostkach odchylenia
standardowego. W praktyce przyjmuje sięr = 0, 5. Górna suma skumulowanaSH,t oraz dolna
suma skumulownaSL,t służą do wykrywania przesunięć, odpowiednio, o dodatnich i ujemnych
wartósciach. Obie sumy są nieujemne. Pierwsza z nich wzrasta jeśli Yt jest większe odr, a
druga wzrasta, gdyYt jest mniejsze od−r. Proces uznajemy za rozregulowany, jeśli SH,t bądź
SL,t przekroczy pewną ustaloną wartośc krytycznąh. Oznacza to,̇ze na wykresie karty kontrol-
nej CUSUM mamy tylko jedną linię kontrolną równąh. Po usunięciu przyczyn rozregulowania
się procesu procedurę kontrolną rozpoczyna się od nowazerując wartósci sum skumulowanych.
Wartósćh przyjmuje się zazwyczaj jako 4, rzadziej jako 5. Przyjęcieh = 4 powoduje skrócenie
czasu oczekiwania do wykrycia rozregulowania procesu przybardzo małych przesunięciach,
lecz jednoczésnie zmniejsza oczekiwany czas pomiędzy fałszywymi alarmami. W tablicy 2.6
podanych jest kilka wartósci oczekiwanej liczby kontrolowanych próbek potrzebnychdo wy-
krycia przesunięcia wartości średniej (parametrARL) dla r = 0, 5, h = 4, h = 5 przy ró̇znych
wartósciach przesunięcia liczonych jako wielokrotności odchylenia standardowego wartości
średniej z próbki. WartósćARL dla przesunięcia równego 0 oznacza oczekiwaną liczbę próbek
kontrolowanych pomiędzy kolejnymi fałszywymi alarmami.W przypadku procesu uregulowa-
nego dlar = 0, 5 i h = 4, 775 obserwujemyARL = 370, 4, czyli wartósć odpowiadającą wiel-
kościARL dla trzysigmowej karty Shewharta (Lu i Reynolds, 2001). Granicę kontrolną karty
CUSUM ustala się zatem tak, by uzyskać zadane prawdopodobieństwo fałszywego alarmu przy
zadanej wielkósci wykrywalnego przesunięciásredniej.

Warto wspomniéc o pewnej modyfikacji karty CUSUM zwanej kartą FIR CUSUM. Różni
się ona od tradycyjnej karty CUSUM sposobem określania wartósci początkowychSH,0 i SL,0.
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Tablica 2.6: Wartósci parametruARL dla kart kontrolnych CUSUM.́Zródło danych: (Ryan,
1989)

Przesunięcie h = 4 h = 5
0 168,00 465,0

0,5 26,60 38,0
1,0 8,38 10,4
2,0 3,34 4,01
3,0 2,19 2,57
4,0 1,71 2,01

Przyjmuje się tu mianowicieSH,0 = SL,0 = h
2

i wybiera zazwyczajh = 5 zamiasth = 4.
Karta FIR CUSUM jest wrȧzliwsza na zmiany wartósci średniej procesu przy tylko niewielkim
zmniejszeniu się prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywego alarmu. Ponadto ma zdecydo-
waną przewagę nad zwykłą kartą CUSUM w sytuacji, gdy wykryte rozregulowanie procesu
nie zostało usunięte. Wówczas ponowny sygnał alarmowy jest przez nią generowany znacznie
wczésniej ni̇z w przypadku stosowania innych kart. Thompson, Koronacki,Nieckuła (2005)
sugerują, by kartę FIR CUSUM używác równolegle ze zwykłą kartą Shewharta dlaśredniej.
Własnósci karty CUSUM są zbli̇zone do własnósci karty EWMA. Ze względu na swą budowę
są mniej wrȧzliwe na obserwacje odstające, co umożliwia szybsze wykrywanie małych przesu-
nięć średniej ni̇z karta Shewharta.

Warto dodác, że w praktyce produkcyjnej stosuje się także inny rodzaj karty CUSUM o gra-
nicach przedstawionych w postaci tzw. maski V. Zazwyczaj stosowanie tego rodzaju karty CU-
SUM wymaga jednak wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych.

2.7 Metoda Western Electric

Opisane dotąd sposoby rozregulowania się procesu przejawiające się w postaci skokowego
przesunięcia wartósci średniej lub odchylenia standardowego parametru procesu nalėzą do naj-
prostszych i najczę́sciej spotykanych. Znane są również inne postaci rozregulowań, które są
trudne do rozpoznania przy pomocy zwykłej karty kontrolnejShewharta. Klasycznym przy-
kładem jest stopniowe rozregulowywanie się procesu powodujące ciągłą zmianę w czasie jego
wartósci średniej. Jésli zmiany te nie są dósć wyraźne, to sygnał alarmowy na karcie kontrolnej
Shewharta mȯze pojawíc się ze znacznym opóźnieniem. Podobny efekt będzie również wystę-
pował w przypadku takich potencjalnie niekorzystnych zjawisk jak występowanie cyklicznych
zmian w procesie lub występowanie niejednorodności procesu. Stąd też oprócz obserwowania
czy proces przekracza granice kontrolne, warto szukać specyficznych konfiguracji, w tym tren-
dów zmiennej przedstawianej na karcie. Sygnały generowaneprzez ułȯzenie się punktów na
karcie w jedną ze specyficznych konfiguracji nazywane są sekwencyjnymi (seryjnymi) sygna-
łami rozregulownia. Opracowano różne metody pozwalające wykrywać sekwencyjne sygnały
alarmowe. Najbardziej popularną jest metoda Western Electric.

W celu zastosowania metody Western Electric dzieli się obszar pomiędzy trzysigmowymi
granicami kontrolnymi na 6 jednakowych stref (rysunek 2.3). Analiza konfiguracji punktów
na karcie pozwala wykrýc przyczyny specjalne rozregulowania procesu. W metodzie Western
Electric analizę tę przeprowadza się na podstawie tzw. testów konfiguracji. Zaproponowano 8
następujących testów konfiguracji (Hryniewicz, 1996):
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Rysunek 2.3: Strefy karty kontrolnej.Źródło danych: (Hryniewicz, 1996)

1. Jest to omawiany powyżej normalny sygnał alarmowy (punkt poza zewnętrznymi grani-
cami kontrolnymi).

2. Dziewię́c kolejnych punktów po tej samej stronie linii centralnej.

3. Szésć kolejnych punktów o wartósciach rosnących lub malejących.

4. Czternáscie kolejnych punktów o wartościach na przemian rosnących lub malejących.

5. Dwa z trzech kolejnych punktów w tej samej strefie A.

6. Cztery z pięciu kolejnych punktów znajdują się w strefach A i B lėzących po tej samej
stronie linii centralnej.

7. Piętnáscie kolejnych punktów w strefie C po obu stronach linii centralnej.

8. Osiem kolejnych punktów w strefach A i B po obu stronach linii centarlnej.

Testy o numerach 2-8 stosuje się w uzupełnieniu do testu nr 1. Reagują one na różnego typu
rozregulowania. Na przykład test nr 3 wskazuje na istnienietrendu w wynikach pomiarów na
skutek „płynięcia” parametrów kontrolowanego procesu. Test nr 5 jest wrȧzliwy na przesunię-
cie wartósci oczekiwanej, a tak̇ze na istotny wzrost wariancji kontrolowanego procesu. Z kolei
test nr 8 reaguje na błąd systematyczny polegający na pobieraniu próbek z dwu ró̇znych pro-
cesów. Stosowanie powyższych testów w dowolnych kombinacjach, zwłaszcza testów onume-
rach 1, 2, 3 i 4, w istotny sposób zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia rozregulowania pro-
cesu. Jednocześnie jednak prowadzi do wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywego
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Tablica 2.7: Prawdopodobieństwa fałszywego alarmup przy stosowaniu ró̇znych kombinacji
testów konfiguracji.

Kombinacje testów 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
p 0.087 0.210 0.272 0.297

alarmu. W tablicy 2.7 podane są prawdopodobieństwa pojawienia się fałszywego alarmu pod-
czas kontroli 30 kolejnych próbek dla różnych kombinacji testów konfiguracji, gdzie parametry
karty wyznaczone zostały na podstawie czteroelementowychpróbek (Walker, Philpot, Clement,
1991). Łatwo zauwȧzyć znaczny wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywego alarmu
wraz ze wzrostem liczby stosowanych równolegle testów konfiguracji. Mȯzliwość wykrywania
różnego rodzaju rozregulowań procesu okupiona jest zatem wysokim prawdopodobieństwem
fałszywego alarmu. Warto o tym pamiętać korzystając z metody Western Electric i stosować
takie testy z du̇zą ostrȯznóscią.
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Rozdział 3

Badanie zalėznósci wśród obserwacji
procesu

W Encyclopedia of Statistical SciencesJogdeo (1982) napisał:

„Dependence relations between random variables is one of the most widely stu-
died subjects in probability and statistics. The nature of the dependence can take
a variety of forms and unless some specific assumptions are made about the depen-
dence, no meaningful statistical model can be contemplated.”

Występowanie zalėznósci wśród obserwacji procesu narusza podstawowe założenie konstruk-
cyjne kart kontrolnych Shewharta. Goldsmith i Whitfield (1961) oraz Alwan i Roberts (1995)
zwrócili uwagę jak wysoce niepożądany wpływ niesie to na efektywność klasycznych kart
kontrolnych. Stąd tėz w latach siedemdziesiątych zaczęto zajmować się tym problemem (John-
son i Bagshaw, 1974), (Vasilopoulos i Stamboulis, 1978). Zaproponowanych zostało kilka róż-
nych podej́sć SPC dla skorelowanych procesów. Autorzy tych rozwiązań najczę́sciej z góry za-
kładali postác zalėznósci opisującej proces i dla tak określonego modelu proponowali narzędzia
SPC, których efektywnósć w tych warunkach była wẏzsza ni̇z kart kontrolnych Shewharta.

Nowe narzędzia statystyczne projektowane do kontroli procesów o skorelowanych danych
nie są ju̇z jednak tak proste jak tradycyjne karty kontrolne Shewharta. W większósci przypad-
ków ich zastosowanie wymaga właśnie znajomósci postaci zalėznósci występujących ẃsród
danych. Przyjęcie włásciwego modelu opisującego strukturę zależnósci oraz estymacja jego
parametrów nie jest łatwym zadaniem zwłaszcza dla praktyków. Dopasowanie odpowiedniego
modelu do danych kontrolowanego procesu wymaga pewnej wiedzy w zakresie modelowania
szeregów czasowych (Alwan i Roberts, 1988). W pracach poświęconych SPC dla skorelowa-
nych danych jako modeli do opisu skorelowanych procesów zwykle używa się modeli z klasy
ARIMA. Ich konstrukcja nie wydaje się trudna, o ile dysponujemy włásciwym oprogramowa-
niem statystycznym. Należy jednak pamiętác, że do modelowania procesu przy użyciu modeli
ARIMA niezbędna jest pewna minimalna liczba obserwacji (wynika to ze skomplikowanych
procedur identyfikacji modelu oraz estymacji jego parametrów), co w praktyce SPC jest dość
powȧznym ograniczeniem.

Problem estymacji parametrów modeli autoregresyjnych niejest jedynym utrudnieniem
w ich stosowaniu. Zazwyczaj monitoruje się kilka zmiennych danego procesu. Modelowanie
każdej z tych zmiennych przy użyciu modeli z klasy ARIMA jest potencjalnie czasochłonne.
Niektórzy autorzy prac (Yourstone, Montgomery, 1989) opracowują specjalne algorytymy ce-
lem uproszczenia tej czynności. Problem jednak narasta, gdy model opisujący proces nie jest
modelem z klasy ARIMA. Wtedy bowiem modelowanie procesu wymaga znacznie większego

33
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wysiłku niż jest to uzasadnione w praktyce oraz znacznie trudniej znaleź́c jest odpowiednią
metodę SPC do kontrolowania takiego procesu.

Stąd tėz, projektując narzędzie do wykrywania zależnósci wśród obserwacji procesu mie-
li śmy na uwadze by było ono proste i uniwersalne. O monitorowanym procesie zakładamy
tylko tyle, że kȧzde jego dwie kolejne obserwacje są zależne. Siłę tej zalėznósci mierzymy
na podstawie współczynnika Kendalla, a w niektórych przypadkach równowȧznie przy u̇zyciu
współczynnika korelacji liniowej. Charakter zależnósci ilustrujemy na wykresach rozrzutu.

Poni̇zej przedstawiamy miary i modele zależnósci wykorzystywane w dalszej części pracy.
Nie poruszamy tu jednak problemu wyboru odpowiedniego modelu zalėznósci oraz estymacji
jego parametrów. Problem ten bowiem jest zbyt szeroki i wymaga raczej oddzielnego omówie-
nia. Prezentujemy jedynie sposoby modelowania zależnósci pomiędzy obserwacjami procesu
na potrzeby zastosowań narzędzi SPC konstruowanych dla rozpatrywanych w niniejszej pracy
procesów skorelowanych oraz badania własności zaproponowanej karty kontrolnej Kendalla.

3.1 Współczynnik Kendalla

Przypúsćmy,że dysponujemy próbką losową(X1, Y1), (X2, Y2), . . . , (Xn, Yn) z dowolnego roz-
kładu pary ciągłych zmiennych losowych(X, Y ) oraz interesuje nas stwierdzenie, czy zmienne
X i Y są zalėzne. Przyjmujemy jedynie,̇ze zalėznósć między zmiennymi jest monotoniczna.
W takim przypadku, w celu zweryfikowania występowania zależnósci między zmiennymi, ko-
rzysta się zwykle z nieparametrycznych miar zależnósci. Do najbardziej popularnych należą
współczynniki korelacji rangowej Spearmana i Kendalla. Mają one podobne własności, lecz
inną konstrukcję i interpretację. Istnieje między nimi asymptotyczna zalėznósć funkcyjna oraz
nierównósci opisujące ich wzajemne relacje (Fredricks, Nelsen, 2007).

W badanym problemie interesuje nas mierzenie zależnósci między kolejnymi obserwacjami
konrolowanego procesu produkcyjnego. W tym celu wykorzystujemy statystykęτ Kendalla
przedstawioną przez Fergusona, Genesta i Hallina (2000) dla przypadku seryjnych zależnósci
wśród danych. Wykorzystując własności statystyki Kendalla dla skorelowanych seryjnie da-
nych, zaproponowali oni test do wykrywania zależnósci w modelu autoregresyjnym dowolnego
rzędu. Ponadto, pokazali,że współczynnik Kendalla sprawdza się w tej roli znacznie lepiej ni̇z
współczynnik Spearmana, mimo ich podobnych własności asymptotycznych.

W poni̇zszych podrozdziałach przedstawiono wiadomości dotyczące znanego współczynnika
korelacji rangowej Kendalla oraz jego wersji dla przypadkuseryjnie skorelowanych danych.

3.1.1 Współczynnik Kendalla dla par wzajemnie niezalėznych

Powszechnie znany w literaturze statystycznej współczynnik Kendalla jako rangowa miara za-
leżnósci dla próbki dwuwymiarowej(X, Y ) wprowadzony został w 1938 roku przez Kendalla.
Wczésniej był rozpatrywany przez Greinera (1909) oraz Esschera(1924) jako statystyka słu-
żąca do estymacji współczynnika korelacji w dwuwymiarowym modelu normalnym. Współ-
czynnik Kendalla definiuje się, używając pojęcia par zgodnych i niezgodnych. Pary(Xi, Yi),
(Xj , Yj) nazywamy zgodnymi, jésli (Xi −Xj)(Yi −Yj) > 0. Natomiast pary(Xi, Yi), (Xj, Yj)
nazywamy niezgodnymi, jeśli (Xi −Xj)(Yi − Yj) < 0.

Definicja 3.1. Współczynnikem Kendalla dla próbki(X1, Y1), (X2, Y2), . . . , (Xn, Yn) nazy-
wamy wartość

τn =
P −Q

1
2
n(n− 1)

= 1− 2Q
1
2
n(n− 1)

=
2P

1
2
n(n− 1)

− 1, (3.1)
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gdzieP jest liczbą par zgodnych, zaśQ jest liczbą par niezgodnych w próbce.

Statystyka Kendallaτn jest zatem ró̇znicą między liczbą par zgodnych i niezgodnych w próbce
podzieloną przez liczbę wszystkich nieuporządkowanych par równą1

2
n(n− 1). Można ją więc

interpretowác jako ró̇znicę prawdopodobiénstwa,że losowo wybrana para(Xi, Yi) z próbki
(X1, Y1), (X2, Y2), . . . , (Xn, Yn) jest zgodna i prawdopodobieństwa,że losowo wybrana para
(Xj, Yj) z próbki(X1, Y1), (X2, Y2), . . . , (Xn, Yn) jest niezgodna. Podobnie definiujemy popu-
lacyjną wersję współczynnika Kendallaτ dla pary zmiennych losowych(X, Y ). Niech(X1, Y1)
oraz(X2, Y2) będą niezalėznymi wektorami losowymi o takich samych rozkładach. Wtedypo-
pulacyjną wersję współczynnika Kendallaτ definiujemy jako

τ = P ((X1 −X2)(Y1 − Y2) > 0)− P ((X1 −X2)(Y1 − Y2) < 0) =

= 2P ((X1 −X2)(Y1 − Y2) > 0)− 1. (3.2)

Współczynnik Kendallaτ jest jedną ze statystycznych metod rangowych. Jeśli uporządku-
jemy wartósci zmiennychX i Y , to otrzymamy ciągi rang, odpowiednio,R1, R2, . . . , Rn oraz
S1, S2, . . . , Sn. Każdej parze(Xi, Yi) odpowiada wówczas para(Ri, Si), gdzieRi jest rangą
wartósciXi, zásSi jest rangą wartósciYi. Łatwo zauwȧzyć, że

P =

n
∑

i=1

n
∑

j=1

I(Xi < Xj, Yi < Yj) =

n
∑

i=1

n
∑

j=1

I(Ri < Rj , Si < Sj), (3.3)

podobnie

Q =
n
∑

i=1

n
∑

j=1

I(Xi < Xj , Yi > Yj) =
n
∑

i=1

n
∑

j=1

I(Ri < Rj , Si > Sj), (3.4)

gdzie I(A) jest funkcją indykatorową na zbiorzeA. Wektory rang przypisanych zmiennym
losowymX, Y można traktowác jako wektory losowe opisujące w alternatywny sposób badane
zjawisko.

Inny równowȧzny zapis statystyki Kendalla podali Genest i Rivest (1993). Do estymacji
współczynnika Kendalla zaproponowali wykorzystać statystyki

Vi =
card{(Xj, Yj) : Xj < Xi, Yj < Yi}

n− 1
, i = 1, . . . , n. (3.5)

Wówczas

τn =
4

n

n
∑

i=1

Vi − 1. (3.6)

Współczynnikτ przyjmuje wartósci z przedziału[−1, 1], przy czym wartósć maksymalną
osiąga, gdy zgodność rang jest idealna (tj. wszystkie pary rang są zgodne), zaś wartósć mini-
malną, gdy niezgodność rang jest pełna (tj. wszystkie pary rang są niezgodne). Jeśli zmienne
X, Y są niezalėzne, toτ = 0.

W przypadku niezalėznósci rozkład statystyki Kendalla jest niezależny od postaci rozkładu
ciągłych zmiennychX, Y i ma wartósć oczekiwanąE(τ) = 0 oraz wariancjęV ar(τ) =
2(2n+5)
9n(n−1)

. Dla próbek o licznósci n > 10 rozkład standaryzowanej statystyki Kendalla można
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aproksymowác standardowym rozkładem normalnym. Natomiast dla mniejszych próbek roz-
kład statystykiτ można odczytác z tablic (Kendall, 1948). Zazwyczaj w tablicach przedsta-
wiany jest on w postaci prawdopodobieństwP (S ≥ s), gdzieS = P − Q. Korzystając z defi-
nicji współczynnika Kendalla mamy

P (S ≥ s) = P

(

τn ≥ 2s

n(n− 1)

)

= P (τn ≥ τkryt) , (3.7)

gdzieτkryt jest wartóscią krytyczną statystykiτ . Tablica 3.1 przedstawia rozkład statystykiτ
w postaci prawdopodobieństwP (τn ≥ τkryt).

3.1.2 Współczynnik Kendalla dla seryjnie skorelowanych danych

Do niedawna rozkład statystyki Kendalla znany był wyłącznie w przypadku niezalėznósci.
Tymczasem w 2000 roku Ferguson, Genest i Hallin zbadali własności współczynnika Ken-
dalla w przypadku, gdy kolejne obserwacje są skorelowane.Ich wyniki zostały wykorzystane
w dalszej czę́sci niniejszej pracy.

NiechZ1, Z2, . . . , Zn będzie próbką losową złożoną zn kolejnych obserwacji kontrolowa-
nego procesu oraz(Xi, Yi), gdzieXi = Zi, Yi = Zi+1 dla i = 1, . . . , n− 1 będzie dwuwymia-
rowym wektorem losowym z rozkładu pary ciągłych zmiennychlosowych(X, Y ). Statystyka
Kendalla (3.6) zapisana dla próbki(Z1, Z2), (Z2, Z3), . . . , (Zn−1, Zn) ma postác

τ̃n =
4

n− 1

n−1
∑

i=1

Vi − 1, (3.8)

gdzie

Vi =
card{(Zj, Zj+1) : Zj < Zi, Zj+1 < Zi+1}

n− 2
, i = 1, . . . , n− 1. (3.9)

Z kolei równowȧzna jej postác oparta na liczbie par niezgodnych

M =

n−1
∑

i=1

n−1
∑

j=1

I(Zi < Zj, Zi+1 > Zj+1) (3.10)

jest następująca

τ̃n = 1− 4M

(n− 1)(n− 2)
. (3.11)

W przypadku wzajemnie niezależnych par obserwacji(Zi, Zi+1), i = 1, 2, . . . , n − 1 rozkład
prawdopodobiénstwa statystyki (3.11) jest znany. Jednakże w rozpatrywanym przez nas przy-
padku, załȯzenie to nie jest spełnione, nawet wtedy, gdy oryginalne obserwacjeZ1, Z2, . . . , Zn

są wzajemnie niezależne. Dla takiego przypadku Ferguson, Genest i Hallin (2000)wyznaczyli
wartósci prawdopodobiénstwaP (M ≤ m). Dla małych próbek, tj. o licznósci n = 3, . . . , 10
obliczyli dokładne wartósci tego prawdopodobieństwa, zás dla większych próbek (n > 10) po-
dali jego przybli̇zone wartósci. W niniejszej pracy wyznaczono prawdopodobieństwaP (τ̃n ≥
τ̃kryt). Taki sposób prezentacji rozkładu statystykiτ̃ Kendalla jest w przypadku rozważanego
problemu wygodniejszy w interpretacji. Dla próbek o małej licznósci oraz wzajemnej niezależ-
ności obserwacji wyznaczenie prawdopodobieństw zaobserwowania skrajnych wartości staty-
styki τ̃ nie jest trudne. Na przykład, w przypadku gdy mamy do czynienia zn kolejno rosnącymi
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Tablica 3.1: Wartósci krytyczne statystykiτ Kendalla oraz prawdopodobieństwaP (τn ≥ τkryt)
(w skróciePn). Źródło danych: (Kendall, 1948)

n=5 n=6 n=7 n=8 n=9 n=10

τkryt P5 τkryt P6 τkryt P7 τkryt P8 τkryt P9 τkryt P10

1,000 0,008 1,000 0,001 1,000 0,000
0,800 0,042 0,867 0,008 0,905 0,001 0,929 0,000
0,600 0,117 0,733 0,028 0,810 0,005 0,857 0,001
0,400 0,242 0,600 0,068 0,714 0,015 0,786 0,003 0,833 0,000
0,200 0,408 0,467 0,136 0,619 0,035 0,714 0,007 0,778 0,001
0,000 0,592 0,333 0,235 0,524 0,068 0,643 0,016 0,722 0,003 0,778 0,001

-0,200 0,592 0,200 0,360 0,429 0,119 0,571 0,031 0,667 0,006 0,733 0,001
-0,400 0,758 0,067 0,500 0,333 0,191 0,500 0,054 0,611 0,012 0,689 0,002
-0,600 0,883 -0,067 0,500 0,238 0,281 0,429 0,089 0,556 0,022 0,644 0,005
-0,800 0,958 -0,200 0,640 0,143 0,386 0,357 0,138 0,500 0,038 0,600 0,008
-1,000 0,992 -0,333 0,765 0,048 0,500 0,286 0,199 0,444 0,060 0,556 0,014

-0,467 0,864 -0,048 0,500 0,214 0,274 0,389 0,090 0,511 0,023
-0,600 0,932 -0,143 0,614 0,143 0,360 0,333 0,130 0,467 0,036
-0,733 0,972 -0,238 0,719 0,071 0,452 0,278 0,179 0,422 0,054
-0,867 0,992 -0,333 0,809 0,000 0,548 0,222 0,238 0,378 0,078
-1,000 0,999 -0,429 0,881 -0,071 0,548 0,167 0,306 0,333 0,108

-0,524 0,932 -0,143 0,640 0,111 0,381 0,289 0,146
-0,619 0,965 -0,214 0,726 0,056 0,460 0,244 0,190
-0,714 0,985 -0,286 0,801 0,000 0,540 0,200 0,242
-0,810 0,995 -0,357 0,862 -0,056 0,540 0,156 0,300
-0,905 0,999 -0,429 0,911 -0,111 0,619 0,111 0,364
-1,000 1,000 -0,500 0,946 -0,167 0,694 0,067 0,431

-0,571 0,969 -0,222 0,762 0,022 0,500
-0,643 0,984 -0,278 0,821 -0,022 0,500
-0,714 0,993 -0,333 0,870 -0,067 0,569
-0,786 0,997 -0,389 0,910 -0,111 0,636
-0,857 0,999 -0,444 0,940 -0,156 0,700
-0,929 1,000 -0,500 0,962 -0,200 0,758

-0,556 0,978 -0,244 0,810
-0,611 0,988 -0,289 0,854
-0,667 0,994 -0,333 0,892
-0,722 0,997 -0,378 0,922
-0,778 0,999 -0,422 0,946
-0,833 1,000 -0,467 0,964

-0,511 0,977
-0,556 0,986
-0,600 0,992
-0,644 0,995
-0,689 0,998
-0,733 0,999
-0,778 1,000
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Tablica 3.2: Wartósci krytyczne statystykĩτ Kendalla oraz prawdopodobieństwaP (τ̃n ≥ τ̃kryt)
(w skróciePn). Dla ostatniej kolumny aproksymacjaP10 rozkłademN(0, 2

3
√
10
). Źródło danych:

opracowanie własne.
n=6 n=7 n=8 n=9 n=10

τ̃kryt P6 τ̃kryt P7 τ̃kryt P8 τ̃kryt P9 τ̃kryt P10 approx

1,000 0,003 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000
0,800 0,008 0,867 0,001 0,905 0,000 0,929 0,000 0,944 0,000 0,000
0,600 0,030 0,733 0,004 0,810 0,001 0,857 0,000 0,889 0,000 0,000
0,400 0,085 0,600 0,013 0,714 0,002 0,786 0,000 0,833 0,000 0,000
0,200 0,276 0,467 0,039 0,619 0,005 0,714 0,001 0,778 0,000 0,000
0,000 0,447 0,333 0,114 0,524 0,014 0,643 0,002 0,722 0,000 0,000

-0,200 0,697 0,200 0,210 0,429 0,043 0,571 0,006 0,667 0,001 0,001
-0,400 0,831 0,067 0,374 0,333 0,082 0,500 0,014 0,611 0,002 0,002
-0,600 0,960 -0,067 0,512 0,238 0,161 0,429 0,029 0,556 0,005 0,004
-0,800 0,994 -0,200 0,704 0,143 0,244 0,357 0,058 0,500 0,009 0,009
-1,000 1,000 -0,333 0,815 0,048 0,379 0,286 0,096 0,444 0,019 0,018

-0,467 0,919 -0,048 0,489 0,214 0,161 0,389 0,033 0,033
-0,600 0,967 -0,143 0,639 0,143 0,230 0,333 0,058 0,057
-0,733 0,995 -0,238 0,740 0,071 0,332 0,278 0,088 0,094
-0,867 0,999 -0,333 0,846 0,000 0,424 0,222 0,137 0,146
-1,000 1,000 -0,429 0,905 -0,071 0,544 0,167 0,189 0,214

-0,524 0,959 -0,143 0,638 0,111 0,266 0,299
-0,619 0,981 -0,214 0,745 0,056 0,336 0,395
-0,714 0,995 -0,286 0,817 0,000 0,433 0,500
-0,810 0,999 -0,357 0,888 -0,056 0,512 0,605
-0,905 1,000 -0,429 0,928 -0,111 0,610 0,701
-1,000 1,000 -0,500 0,963 -0,167 0,684 0,786

-0,571 0,980 -0,222 0,767 0,854
-0,643 0,992 -0,278 0,825 0,906
-0,714 0,997 -0,333 0,884 0,943
-0,786 0,999 -0,389 0,920 0,967
-0,857 1,000 -0,444 0,954 0,982
-0,929 1,000 -0,500 0,972 0,991
-1,000 1,000 -0,556 0,987 0,996

-0,611 0,993 0,998
-0,667 0,997 0,999
-0,722 0,999 1,000
-0,778 1,000 1,000
-0,833 1,000 1,000
-0,889 1,000 1,000
-0,944 1,000 1,000
-1,000 1,000 1,000
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Tablica 3.3: WartósciARL dla niezalėznych obserwacjiZ1, Z2, . . . , Zn

n=6 n=7 n=8 n=9

τ̃kryt ARL τ̃kryt ARL τ̃kryt ARL τ̃kryt ARL

1,000 422,0 1,000 2885,8 1,000 22586,0 1,000 > 150000, 0
0,800 151,4 0,867 1013,5 0,905 7799,0 0,929 15395,0
0,600 47,5 0,733 270,6 0,810 1891,2 0,857 5618,0

0,600 106,5 0,714 705,9 0,786 1784,7
0,619 246,0 0,714 724,9

0,643 291,4

(malejącymi) wartósciami obserwowanej cechy statystycznej statystykaτ̃n przyjmuje zawsze
wartósć równą 1, a prawdopodobieństwo zaobserwowania tej wartości wynosi2/n!. Z kolei
dla większych próbek(n > 10) wartósci τ̃kryt wraz z odpowiednimi prawdopodobieństwami
zaobserwowania wartości τ̃n ≥ τ̃kryt można wyznaczýc metodami symulacyjnymi. W tablicy
3.2 dla wybranych wartósci n przedstawiono prawdopodobieństwa zaobserwowania wartości
τ̃n ≥ τ̃kryt, gdy kolejne obserwacjeZ1, Z2, . . . , Zn są wzajemnie niezależne.

Ważną z praktycznego punktu widzenia charakterystyką karty kontrolnej jestARL, czyli
oczekiwana liczba pomiarów do pojawienia się takiej sekwencji obserwacji, dla których speł-
niona będzie nierówność τ̃n ≥ τ̃kryt. W przypadku niezalėznósci kolejnych obserwacji poja-
wienie się takiej sekwencji będzie fałszywym alarmem sugerującym rozregulowanie procesu.
Niestety, wyznaczenie wartościARLw sposób analityczny jest niezwykle trudne ze względu na
wzajemną zalėznósć kolejnych wartósci statystykĩτn. W rezultacie wartósci tej charakterystyki
dają się wyznaczýc wyłącznie metodami symulacyjnymi. Tablica 3.3 zawiera wartósci ARL
wyznaczone w podany sposób dla obserwacji wzajemnie niezależnych z rozkładu normalnego.

Analizując wyniki zamieszczone w tablicy 3.3, łatwo zauważyć, że poza przypadkiem, dla
któregon = 6 i τ̃kryt = 1 nie jest mȯzliwe skonstruowanie testu służącego do weryfikacji wy-
stępowania dodatniej zależnósci z takim samym prawdopodobieństwem fałszywego alarmu jak
w przypadku prostej karty kontrolnej Shewharta, tj. 0,0027. Dzieje się tak równiėz dla dwu-
stronnych testów niezależnósci, jak i próbek o większej licznościn (Ferguson, Genest, Hallin,
2000). Fakt ten wynika z dyskretnego charakteru statystykiτ̃ Kendalla. Otrzymane wyniki po-
twierdzają wniosek, iż niemȯzliwe jest skonstruowanie testu statystycznego o własnościach
bliskich klasycznej karcie kontrolnej Shewharta. WartościARL są zdecydowanie większe lub
wyraźnie mniejsze od oczekiwanych, tj. równych 370 odpowiadających prawdopodobieństwu
fałszywego alarmu 0,0027. Duże wartósciARL są oczywíscie korzystniejsze, ale testy o takich
własnósciach mają jednocześnie du̇ze wartósci oczekiwanego czasu do wykrycia prawdziwych
alarmów, co jest własnością zdecydowanie niekorzystną. Z kolei bardzo małe wartości ARL
świadczą o wysokim prawdopodobieństwie fałszywych alarmów. Powyższe fakty skłaniają do
poszukiwania innego prostego narzędzia wykrywającego zalėznósci między kolejnymi obser-
wacjami procesu.
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3.2 Modelowanie zalėzności przy pomocy procesów
stochastycznych

W literaturze póswięconej zagadnieniom SPC dla skorelowanych danych do opisu zalėznósci
najczę́sciej wykorzystuje się modele ARMA i ARIMA. Te szerokie klasy modeli stochastycz-
nych prowadzą do modeli, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, adekwatnie opisują-
cych wiele spotykanych w praktyce szeregów czasowych, w tymprocesów produkcyjnych (Box
i Jenkins, 1983).

Szeregiem czasowym nazywamy zbiór obserwacji następujących po sobie w czasie. W za-
leżnósci od tego czy zbiór ten jest ciągły, czy dyskretny, mówimy, odpowiednio, o ciągłym bądź
dyskretnym szeregu czasowym. W pracy rozważamy jedynie dyskretne szeregi czasowe, gdzie
obserwacji dokonuje się co pewien ustalony odstęp czasu.NiechT będzie zbiorem liczb rze-
czywistych lub jego podzbiorem. Kolejne obserwacje szeregu zapisujemy jakox1, x2, x3, . . .,
gdziext oznacza obserwację poczynioną w chwilit ∈ T . Analizowany szereg czasowy można
więc traktowác jako pojedynczą realizację procesu stochastycznegoX, który odzwierciedla zja-
wisko zmieniające się w czasie zgodnie z pewnym rozkłademprawdopodobiénstwafX . Proces
stochastycznyX traktujemy jako ciąg zmiennych losowychX1, X2, X3, . . . zalėzny od para-
metrut ∈ T . Terminyproces stochastycznyi proces produkcyjnymogą býc tu zatem rozumiane
tożsamo. Często w skrócie będziemy po prostu pisać proces.

Na rysunku 3.1 pokazane są cztery różne typy procesów produkcji. Rysunek 3.1 (a) przed-
stawia proces, w którym kolejne obserwacje nie są skorelowane. Innymi słowy przyszłe obser-
wacje w tym procesie nie zależą od poprzednich. Wartości kolejnych obserwacji wahają się lo-
sowo wokół́sredniego poziomu procesu. Taką postać procesu przyjmuje się podczas konstrukcji
klasycznych kart kontrolnych. Jak wcześniej jednak wspomniano, w praktyce kolejne obserwa-
cje procesu odzwierciedlają nie rzadko pewną formę zależnósci. I tak na przykład, na rysunku
3.1 (b) kolejne punkty są skorelowane, przy czym korelacjata jest ujemna. Kolejne obserwacje
na przemian osiągają wartości powẏzej i poni̇zej średniego poziomu procesu. Z kolei punkty
na rysunku 3.1 (c) odzwierciedlają występowanie dodatniej korelacji. Charakterystyczne jest tu
pojawianie się pewnych sekwencji kolejnych punktów na przemian poni̇zej i powẏzejśredniego
poziomu procesu. W praktyce ten rodzaj zależnósci spotyka się znacznie częściej ni̇z ujemną
korelację. Procesy przedstawione na rysunkach 3.1 (a), (b) i (c) zachowują się w pewnym sensie
podobnie, a mianowicie pozostają w równowadze względem stałego poziomúsredniego. O ta-
kich procesach mówimy,̇ze są stacjonarne. Przykładem procesu, który zachowuje się w sposób
niestacjonarny, i w szczególności nie waha się wokół ustalonejśredniej jest proces na rysunku
3.1 (d).

Rozró̇znia się dwa rodzaje stacjonarności: w wę̇zszym i szerszym sensie (Plucińska, Plu-
ciński, 2000). Proces stochastycznyX jest procesem stacjonarnym w węższym sensie (ścísle
stacjonarnym), jésli łączny rozkład prawdopodobieństwa związany zn obserwacjami poczynio-
nymi w momentach czasowycht1, t2, . . . , tn jest taki sam jak łączny rozkład prawdopodobień-
stwa dlan obserwacji zebranych w chwilacht1 + s, t2 + s, . . . , tn + s, tzn.

fX(xt1 , xt2 , . . . , xtn) = fX(xt1+s, xt2+s, . . . , xtn+s), (3.12)

gdzieti ∈ T, ti + s ∈ T, i = 1, 2, . . . , n. Zatem, aby dyskretny szereg był stacjonarny w węż-
szym sensie, łączny rozkład prawdopodobieństwa dowolnego zbioru obserwacji procesu nie
może ulegác zmianie przy przesunięciu osi czasu os jednostek. Stacjonarność w wę̇zszym sen-
sie procesu produkcyjnego oznacza,że nie ulegają systematycznym zmianom ani warunki pro-
dukcji, ani surowiec, ani dostarczane półfabrykaty, aniżadne inne czynniki. Istnieje możliwość
występowania tylko pewnych zmian losowych i to takich, których rozkłady prawdopodobieństw
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(a
)

(b
)

(c
)

(d
)

Rysunek 3.1: Kilka typowych szeregów czasowych występuj ˛acych w zagadnieniach sterowania
jakością procesów produkcyjnych.Źródło danych: opracowanie własne.
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nie ulegają zmianom przy przesunięciu czasu. Procesem stacjonarnym w wę̇zszym sensie nie
może býc zatem temperatura badana w ciągu roku, bowiem wiadomo,że ró̇zne są rozkłady
temperatury w ró̇znych miejscach i ró̇znych porach dnia.

Warto zauwȧzyć, że proces stacjonarny w węższym sensieX ma stałą wartósć oczekiwaną

E(Xt) = µ dla kȧzdegot ∈ T, (3.13)

okréslającą poziom, wokół którego oscyluje proces oraz stał ˛a wariancję

E((Xt − µ)2) = σ2
X dla kȧzdegot ∈ T, (3.14)

mierzącą rozrzut wokół tego poziomu. Dysponując obserwacjami procesux1, x2, . . . , xn war-
tość oczekiwanąµ można estymowác przy u̇zyciu średniej szeregu czasowego

x̄ =
1

n

n
∑

t=1

xt, (3.15)

zás wariancjęσ2
X przy u̇zyciu wariancji szeregu czasowego

σ̂2
X =

1

n

n
∑

t=1

(xt − x̄)2. (3.16)

Jésli X jest procesem stacjonarnym w węższym sensie iE((Xt)
2) < ∞, toX jest procesem

stacjonarnym w szerszym sensie. Dalej, o ile rozróżnienie stacjonarności nie będzie miało zna-
czenia, będziemy pisać po prostu proces stacjonarny zamiast proces stacjonarny wwęższym
bądź szerszym sensie. Proces, który nie jest stacjonarnynazywamy procesem niestacjonarnym.

W dalszej czę́sci pracy będziemy odwoływać się do jeszcze dwóch ważnych poję́c w termi-
nologii szeregów czasowych, a mianowicie autokowariancjii autokorelacji. Autokowariancją
przy odstępieh nazywamy kowariancję pomiędzy zmiennymiXt i Xt+h i okréslamy ją jako

γh = Cov(Xt, Xt+h) = E((Xt − µ)(Xt+h − µ)). (3.17)

Natomiast autokorelację przy odstępieh definiujemy jako

ρh =
E((Xt − µ)(Xt+h − µ))

√

E((Xt − µ)2)E((Xt+h − µ)2)
=
E((Xt − µ)(Xt+h − µ))

σ2
X

=
γh
γ0
, (3.18)

poniewȧz dla procesu stacjonarnego wariancjaσ2
X = γ0 jest taka sama w momentacht i t + h.

Wyznaczenieγh w zalėznósci od odstępuh nazywa się funkcją autokowariancjiγ(h) procesu
stochastycznego. Podobnie wyznaczenie współczynnika autokorelacjiρh jako funkcji odstępu
h nazywa się funkcją autokorelacjiρ(h) procesu. Ponieważ γh = ρhσ

2
X , znajomósć funkcji

autokorelacjiρ(h) i wariancji σ2
X jest równowȧzna znajomósci funkcji autokowariancjiγ(h).

Funkcja autokorelacji jest symetryczna względem zera, gdyż ρh = ρ−h. Stąd w praktyce wy-
znacza się tę funkcję zwykle dla dodatnich argumentów. Podsumowając wymienione pojęcia,
proces stacjonarnyX jest w zupełnósci okréslony przez swoją́sredniąµ i funkcję autokowa-
riancji γ(h) lub równowȧznie przeźsredniąµ, wariancjęσ2

X i funkcję autokorelacjiρ(h).



3.2. MODELOWANIE ZALEŻNOŚCI PRZY POMOCY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH 43

3.2.1 ModelARMA

Do modelowania procesów stacjonarnych w zastosowaniach SPC najczę́sciej stosuje się mie-
szane modele autoregresji iśredniej, powszechnie nazywane przez statystyków modelami
ARMA (ang.autoregressive moving average model). Często wykorzystuje się przypadki szcze-
gólne tej klasy modeli takie jak model autoregresji, w skrócie nazywany modelemAR (ang.au-
toregressive model) oraz modeĺsredniej ruchomej, inaczej zwany modelemMA (ang.moving
average model).

Model autoregresji

Modelem stochastycznym z klasy modeliARMA szczególnie u̇zytecznym w praktyce jest mo-
del autoregresji. W modelu tym bieżąca wartósć procesu wyrȧzona jest jako skónczona liniowa
kombinacja poprzednich wartości procesu i tzw. białego szumuǫt. Białym szumem nazywamy
ciąg niezalėznych zmiennych losowych o ustalonym rozkładzie, najczęściej normalnym ósred-
niej zero i pewnej ustalonej wariancji. Niechxt, xt−1, . . . , xt−p będą wartósciami procesu od-
czytanymi w momentach czasut, t − 1, . . . , t− p. Wówczas postác modelu autoregresji rzędu
p, oznaczanego jako modelAR(p), jest następująca

xt = φ1xt−1 + φ2xt−2 + . . .+ φpxt−p + ǫt, (3.19)

gdzieφ1, φ2, . . . , φp są parametrami modelu (φp 6= 0), zás et jest ciągiem niezalėznych zmien-
nych losowych o rozkładzie normalnym ześrednią 0 i wariancjąσ2

ǫ . W modelu (3.19) wartósć
średnia procesuµ wynosi zero. W przypadku, gdyµ 6= 0, model (3.19) zapisujemy jako

xt = γ + φ1xt−1 + φ2xt−2 + . . .+ φpxt−p + ǫt, (3.20)

gdzie

γ = µ(1− φ1 − . . .− φp). (3.21)

Czasami stosuje się inny, krótszy zapis modeluAR(p). Mianowicie, u̇zywając operatora auto-
regresji rzędup, tj.

φ(B) = 1− φ1B − φ2B
2 − . . .− φpB

p, (3.22)

model (3.20) mȯzna zapisác jako

φ(B)(xt − µ) = ǫt. (3.23)

W zalėznósci od przyjętych wartósci parametrówφ1, . . . , φp modelAR(p) może opisywác pro-
cesy stacjonarne i niestacjonarne. Model autoregresji okrésla proces stacjonarny, jeśli wszystkie
pierwiastki równaniaφ(B) = 0 znajdują się wewnątrz okręgu jednostkowego. W przypadku
modeluAR(1) warunek ten równowȧzny jest warunkowi|φ1| < 1, zás w przypadku modelu
AR(2) warunkom

φ2 + φ1 < 1,

φ2 − φ1 < 1,

−1 < φ2 < 1. (3.24)

Parametry modelu autoregresji szacuje się na podstawie dostępnych danych. W praktycznych
zastosowaniach SPC najczęściej u̇zywa się modeliAR(p) rzędu co najwẏzej drugiego, co
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znacznie upraszcza problem estymowania paramterów modelu.

Omawiając model autoregresji, warto zwrócić szczególną uwagę na model autoregresji
rzędu pierwszegoAR(1) dany wzorem

xt = φxt−1 + ǫt (3.25)

(dla prostoty zapisu przyjmujemyφ1 = φ). Dokonującl iteracji wstecz, model (3.25) można
równowȧznie zapisác jako

xt = φxt−1 + ǫt = φ(φxt−2 + ǫt−1) + ǫt = φ2xt−2 + φǫt−1 + ǫt

= . . . = φlxt−l +
l−1
∑

j=0

φjǫt−j . (3.26)

Kontynuując iterację wstecz i przyjmując,że|φ| < 1 orazżext jest obserwacją procesu stacjo-
narnego, model (3.26) można zapisác jako (Shumway, Stoffer, 2006)

xt =
∞
∑

j=0

φjǫt−j . (3.27)

ProcesAR(1) definiowany jako (3.27) jest stacjonarny ześrednią

E(xt) =

∞
∑

j=0

φjE(ǫt−j) = 0 (3.28)

i funkcją autokowariancji

γ(h) =
σ2
ǫφ

h

1− φ2
, h ≥ 0. (3.29)

Funkcja autokorelacji dla procesuAR(1) jest postaci

ρ(h) = φh, h ≥ 0, (3.30)

zatem prawdziwe jest równanie

ρ(h) = φρ(h− 1), h ≥ 1. (3.31)

Z modelemAR(1) mamy do czynienia, modelując zależnósć pomiędzy dwiema kolejnymi
obserwacjami procesu dwuwymiarowym rozkładem normalnym.Przypúsćmy, że do opisu za-
leżnósci pomiędzy kolejnymi zmiennymiXt−1 i Xt o wartósciach oczekiwanych, odpowiednio,
µXt−1

i µXt
oraz odchyleniach standardowych, odpowiednio,σXt−1

i σXt
używamy dwuwymia-

rowego rozkładu normalnego o łącznej gęstości wektora losowego(Xt−1, Xt) postaci

f(xt−1, xt) =
1

2πσXt−1
σXt

√

1− ρ2
exp (−Q), (3.32)

gdzie

Q =
1

1− ρ2

{

(xt−1 − µXt−1
)2

σ2
Xt−1

− 2ρ
(xt−1 − µXt−1

)(xt − µXt
)

σXt−1
σXt

+
(xt − µXt

)2

σ2
Xt

}

, (3.33)
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zás paramterρ jest współczynnikiem korelacji, takiṁze |ρ| ≤ 1. Jésli zmienneXt−1 i Xt są
niezalėzne, wówczasρ = 0. Rozkład warunkowy zmiennejXt dla danegoXt−1 = xt−1 jest
rozkładem normalnym o postaci

(Xt|Xt−1 = xt−1) ∼ N

(

µXt
+ ρ

σXt−1

σXt

(xt−1 − µXt−1
), σXt

√

1− ρ2
)

(3.34)

W szczególnósci, gdyµXt−1
= µXt

= 0 orazσXt−1
= σXt

= 1, rozkład warunkowy zmiennej
Xt dla danegoXt−1 = xt−1 ma postác

(Xt|Xt−1 = xt−1) ∼ N
(

ρxt−1,
√

1− ρ2
)

(3.35)

Proponowany model (3.35) jest zatem dobrze znanym modelem autoregresjiAR(1), w którym
φ = ρ, zásǫt jest ciągiem niezalėznych zmiennych losowych o rozkładzie normalnym ześrednią
równą 0 i wariancjąσ2

ǫ =
√

1− ρ2.

Model średniej ruchomej

W modelu autoregresji rzędup (3.19) wartósć procesuxt zaobserwowana w chwilit wyrażona
jest w postaci skónczonej sumy wȧzonejp poprzednich wartósci procesuxt−1, xt−2, . . . , xt−p

i błędu losowegoet. Innym rodzajem modelu wyróżnianym w klasieARMA jest modeĺsred-
niej ruchomej zwany tėz modelemMA. Przyjmuje się,̇ze wartósć biėząca procesu w modelu
średniej ruchomej zależy liniowo od skónczonej liczby błędów losowychet dla t ∈ T .

Model średniej ruchomej z opóźnieniemq, oznaczany przezMA(q), definiuje się jako

xt = et − θ1et−1 − θ2et−2 − . . .− θqet−q, (3.36)

gdzieθ1, θ2, . . . , θq (θq 6= 0) są parametrami modelu, aet jest ciągiem niezalėznych zmiennych
losowych o rozkładzie normalnym ześrednią 0 i wariancjąσ2

e . Jésli okréslimy operatoŕsredniej
ruchomej rzęduq jako

θ(B) = 1− θ1B − θ2B
2 − . . .− θqB

q, (3.37)

to modelMA(q) dany wzorem (3.36) mȯzna przedstawić równowȧznie w postaci

xt = θ(B)et. (3.38)

Model średniej ruchomejMA(q) zawieraq + 2 nieznanych parametrówµ, θ1, θ2, . . . , θq, σ2
e ,

które w praktyce nalėzy oszacowác na podstawie dostępnych danych. W przeciwieństwie do
procesu autoregresji parametry modeluśredniej ruchomej nie muszą spełniać żadnych wa-
runków zapewniających stacjonarność procesu, tj. dla dowolnych wartości parametrówθi,
i = 1, . . . , q procesMA(q) jest stacjonarny.

Mieszany model autoregresji iśredniej ruchomej

Modele autoregresji ísredniej ruchomej nie zawsze odzwierciedlają charakter rozwȧzanego sze-
regu w zadowalającym stopniu. Czasem lepsze efekty modelowania obserwacji procesu otrzy-
muje się stosując mieszany model autoregresji iśredniej ruchomej zwany modelemARMA.

Mieszanym modelem autoregresji rzędup i średniej ruchomej z opóźnieniemq, oznaczanym
jakoARMA(p, q) nazywamy model postaci

xt = φ1xt−1 + φ2xt−2 + . . .+ φpxt−p + et − θ1et−1 − θ2et−2 − . . .− θqet−q, (3.39)
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gdzieφp 6= 0, θq 6= 0 oraz et jest ciągiem niezalėznych zmiennych losowych o rozkładzie
normalnym zésrednią 0 i wariancjąσ2

e . Jésli procesxt ma niezerową́sredniąµ, to model (3.39)
zapisujemy jako

xt = γ + φ1xt−1 + φ2xt−2 + . . .+ φpxt−p + et − θ1et−1 − θ2et−2 − . . .− θqet−q, (3.40)

gdzie

γ = µ(1− φ1 − . . .− φp). (3.41)

Z kolei, używając operatorów autoregresji rzędup orazśredniej ruchomej rzęduq, model (3.40)
można zapisác jako

φ(B)xt = γ + θ(B)et. (3.42)

Procesy opisywane przez modelARMA(p, q) są stacjonarne jeśli wszystkie pierwiastki równa-
niaφ(B) = 0 znajdują się wewnątrz okręgu jednostkowego. W praktyce często okazuje się,że
można otrzymác adekwatne przedstawienie obserwowanego procesu stacjonarnego, u̇zywając
modeliARMA(p, q), w których wielkóscip i q są nie większe od 2 (Box, Jenkins, 1983).

Model AR(1) z błędem losowym

Innym przypadkiem szczególnym w klasie modeliARMA jest modelAR(1) z błędem loso-
wym przedstawiony w pracy Reynoldsa, Arnolda, Baika (1996). Model ten jest równowȧzny
modelowiARMA(1, 1) (Box, Jenkins, 1983). W wielu jednak zastosowaniach do opisu pro-
cesu przyjmuje się zamiast wzoru na modelARMA(1, 1) wzór modeluAR(1) z błędem loso-
wym. Zapis tego modelu wydaje się bowiem w większości przypadków bardziej naturalny.

Przypúsćmy,że obserwacje procesu pobierane w kolejnych chwilacht odpowiadają zmien-
nym losowym

Xt = µt + ǫt, (3.43)

gdzie błędy losoweǫt są niezalėzne o rozkładzie normalnym ześrednią 0 i wariancjąσ2
ǫ , zásµt

opisywane jest przez procesAR(1) ześredniąξ, tj.

µt = (1− φ)ξ + φµt−1 + αt, t = 1, 2, . . . , (3.44)

gdzieαt są niezalėznymi zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym ześrednią 0 i wariancją
σ2
α oraz|φ| < 1. Ponadto zakłada się,że wartósć początkowaµ0 pochodzi z rozkładu normal-

nego ośredniejξ i wariancji σ2
µ co implikuje, żeXt dla t = 1, 2, . . . ma rozkład ósredniejξ

i wariancji

σ2
X = σ2

µ + σ2
ǫ =

σ2
α

1− φ2
+ σ2

ǫ . (3.45)

W praktyce wygodnie jest wykorzystywać wielkość

ψ =
σ2
µ

σ2
X

. (3.46)

Wówczas korelację między zmiennymiXt−1 i Xt można zapisác jakoρ = φψ. Model opisany
równaniami (3.43) i (3.44) nazywamy modelemAR(1) z błędem losowym. W niektórych za-
stosowaniachµt interpretuje się jakósrednią w chwilit i przyjmuje się,żeξ = E(µt). Jésli na
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przykład w procesie produkcji wytwarza się partie materiału, toµt można traktowác jakośred-
nią dlat-tej partii, wariancjęσ2

µ jako miarę zmiennósci między partiami, a wariancjęσ2
ǫ jako

miarę zmiennósci wewnątrz partii. Wtedy jésli φ = 0, to partie będą niezależne, w przeciwnym
przypadku będą skorelowane.

Proces opisywany modelemAR(1) z błędem losowym mȯzna równowȧznie opisác stosując
modelARMA(1, 1) dany wzorem

(1− φB)Xt = (1− φ)ξ + (1− θB)ηt, (3.47)

gdzieηt jest ciągiem niezalėznych zmiennych losowych o rozkładzie normalnym ześrednią 0
i wariancjąσ2

η, θ jest parametreḿsredniej ruchomej,φ jest tym samym parametrem co w mo-
delu (3.44), zásB jest operatorem, takiṁzeBXt = Xt−1. Lu i Reynolds (1999a) podali rów-
nania dla parametrów modeluARMA(1, 1) (3.47) w zalėznósci od parametrów modeluAR(1)
z błędem losowym (3.43-3.44) i odwrotnie. W praktyce, gdy konieczne jest wyznaczenie pa-
rametrów modelu, wygodniej jest, używając standardowych technik modelowania szeregów
czasowych, wyestymować parametry modeluARMA(1, 1), a następnie korzystając z odpo-
wiednich związków wyznaczýc parametry modeluAR(1) z błędem losowym.

Przedstawiony powẏzej modelAR(1) z błędem losowym mȯzna rozszerzýc do przypadku,
gdy kolejnymi obserwacjami są nie pojedyncze pomiary, aśrednie z próbek. NiechXti oznacza
i-tą obserwację pobraną w chwilit (inaczeji-ty elementt-tej próbkin-elementowej). Wtedy

Xti = µt + ǫ′ti, (3.48)

gdzie błędy losoweǫ′ti są niezalėznymi zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym ześred-
nią 0 i wariancjąσ2

ǫ′, aµt opisane jest równaniem (3.44). Zatem kontrolowaneśrednie próbek
opisywane są przez model dany równaniami (3.43-3.44) zσ2

ǫ = σ2
ǫ′/n.

3.2.2 ModelARIMA

Klasa modeliARMAma szczególne znaczenie w modelowaniu stacjonarnych szeregów czaso-
wych (Box, Jenkins, 1983). Tymczasem wiele procesów produkcyjnych zachowuje się w sposób
niestacjonarny. Procesy produkcyjne opisywane w pracach dotyczących SPC dla skorelowa-
nych danych najczęściej przejawiają specyficzną niestacjonarność, którą modeluje się u̇zywa-
jąc pewnego rozszerzenia mieszanego modelu autoregresjii średniej ruchomej. Mianowicie,
jeżeli szereg nie jest stacjonarny, to dokonuje się jego przekształcenia w szereg stacjonarny
przez operację polegającą nad-krotnym obliczaniu ró̇znic sąsiednich wyrazów szeregu. Pierw-
szą ró̇znicę oblicza się jakoxt − xt−1, drugą jako(xt − xt−1)− (xt−1 − xt−2), kolejnychd− 2
różnic oblicza się w podobny sposób, dopóki uzyskany szereg różnic nie będzie stacjonarny.
ModelARMA rzędu(p, q) tworzony dla tak przekształconego szeregu nazywamy scałkowa-
nym modelem autoregresji iśredniej ruchomej rzędu(p, d, q) lub inaczej modelemARIMA
rzędu(p, d, q). Stosując operatory autoregresji rzędup orazśredniej ruchomej rzęduq, model
ARIMA(p, d, q) zapisujemy w następujący sposób

φ(B)(1−B)dxt = γ + θ(B)et, (3.49)

gdzie

γ = µ(1− φ1 − . . .− φp), (3.50)
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aµ jest wartósciąśredniąd-tej różnicy procesu(1−B)dxt. W praktyced jest zwykle nie większe
od dwóch. Warto zwrócić uwagę,̇ze wszystkie wymienione dotąd modele szeregów czasowych
są szczególnymi przypadkami scałkowanego modelu autoregresji i średniej ruchomej. Na przy-
kład, model autoregresji rzędup to modelARIMA(p, 0, 0), modelśredniej ruchomej rzęduq
to inaczej modelARIMA(0, 0, q), zásARMA(p, q) to inaczejARIMA(p, 0, q).

3.3 Kopuły jako model zalėzności obserwacji procesu

Niech(X1, X2, . . . , Xn), n ∈ N będzie wektorem ciągłych zmiennych losowych o łącznej dys-
trybuancieH i brzegowych dystrybuantach, odpowiednio,F1, F2, . . . , Fn. Wiadomo,że pełny
opis zalėznósci pomiędzy składowymi tego wektora jest równoznaczny zeznajomóscią jego
wielowymiarowego rozkładu prawdopodobieństwa opisanego dystrybuantąH. W literaturze
znanych jest wiele ró̇znych postaci wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa (Mar-
dia, 1970), jednak z uwagi na ich złożonósć najczę́sciej stosowanym w praktyce od wielu lat
był wielowymiarowy rozkład normalny. Analizując dane rzeczywiste, okazało się,̇ze w bar-
dzo wielu przypadkach wielowymiarowy rozkład normalny nieopisywał adekwatnie zależnósci
zmiennych losowych. Problemem tym zajmowali się w latach pięćdziesiątych XX wieku m.in.
Frechét i Gumbel, ale przełom nastąpił po opublikowaniu pracy Sklara (1959). Mianowicie,
Sklar (1959) udowodnił,̇ze istnieje jednoznacznie określona funkcjaC, zwana kopułą, takȧze

H(x1, x2, . . . , xn) = C(F1(x1), F2(x2), . . . , Fn(xn)). (3.51)

Twierdzenie Sklara jest kluczowym w teorii kopuł. Pozwala traktowác kopuły jako narzędzie
do modelowania wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa o zadanych rozkładach
brzegowych.

W niniejszej pracy interesuje nas modelowanie zależnósci wśród obserwacji procesu, takiej
że kȧzde dwie kolejne obserwacje procesuxi, xi+1 dla i = 1, 2, . . . są ze sobą skorelowane.
Zalėznósć tę proponujemy opisywać dowolną kopułąC o dowolnych rozkładach brzegowych
Fi, Fi+1. W dalszej czę́sci pracy odwołujemy się ju̇z zatem tylko do pojęcia kopuł dwuwymia-
rowych.

Ogólnie rzecz biorąc, kopułę można okréslić jako dystrybuantę rozkładu prawdopodobień-
stwa na kostce jednostkowej o równomiernych rozkładach brzegowych. Formalnie, w przy-
padku dwuwymiarowym kopułę definiuje się jako funkcję

C : [0, 1]2 → [0, 1] (3.52)

spełniającą następujące warunki

1. ∀ u, v ∈ 〈0, 1〉 C(0, v) = 0, C(u, 0) = 0,

2. ∀ u, v ∈ 〈0, 1〉 C(1, v) = v, C(u, 1) = u,

3. ∀ u1, u2, v1, v2 ∈ 〈0, 1〉 , u1 < u2, v1 < v2 C(u1, v2)+C(u2, v1) ≤ C(u1, v1)+C(u2, v2).

Funkcje, które spełniają ostatni warunek w definicji kopuły nazywamy funkcjami dwu-niemaleją-
cymi. Dla funkcji dwukrotnie ró̇zniczkowalnych warunek ten jest równoważny nieujemnósci
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pochodnej mieszanej. Ponadto, jak łatwo zauważyć, funkcjaC jest niemalejąca względem każ-
dego argumentu i ciągła.

NiechX i Y będą ciągłymi zmiennymi losowymi o rozkładach brzegowych, odpowiednio,
F i G oraz łącznym rozkładzie opisanym przez kopułęC. Ponadto niechu = F (x) orazv =
G(y). Używając terminologii kopuł, mówimy,̇ze zmienne losoweX i Y są niezalėzne wtedy
i tylko wtedy, gdyC = Π, gdzie

Π(u, v) = uv (3.53)

dla dowolnychu, v ∈ [0, 1]. Jésli zmienna losowaY jest deterministyczną funkcją zmiennej
losowejX, to opisująca je kopułaC przyjmuje jedną z dwóch następujących postaci

W (u, v) = max (0, u+ v − 1) (3.54)

lub

M(u, v) = min (u, v). (3.55)

GdyC = W , zmiennaY jest malejącą funkcją zmiennejX, zásC = M oznacza,̇ze zmienna
Y jest rosnącą funkcją zmiennejX. Kopuły W i M nazywa się ograniczeniami Frechéta-
Hoeffdinga (Nelsen, 2006). Można dowiésć, że dla kȧzdej kopułyC zachodzi nierównósć

W (u, v) ≤ C(u, v) ≤M(u, v), u, v ∈ [0, 1]. (3.56)

Zgodnie z twierdzeniem Sklara dwuwymiarowa kopułaC charakteryzuje w pełni zależ-
ność między zmiennymiX i Y . Najprostszym sposobem wizualizacji tej zależnósci jest wykres
rozrzutu. Z kolei do zmierzenia tej zależnósci najczę́sciej wykorzystuje się nieparametryczne
miary zalėznósci takie jak współczynnik Kendalla bądź Spearmana (Genest i Favre, 2006). Po-
pulacyjna wersja wspólczynnika Kendalla zapisana w terminach kopuł (równowȧzna wzorowi
(3.2)) jest postaci

τ = 4

∫ 1

0

∫ 1

0

C(u, v)dC(u, v)− 1 (3.57)

dla dowolnej pary(u, v) ∈ [0, 1]2. Można udowodníc, że τn dane wzorem (3.6) jest asympto-
tycznie nieobcią̇zonym estymatorem populacyjnej wersji współczynnikaτ (3.57) (Genest i Ri-
vest, 1993). W dalszej części pracy do mierzenia zależnósci między kolejnymi pomiarami pro-
cesu u̇zywamy współczynnika Kendalla.

Liczba publikacji dotyczących teorii kopuł nieustannie wzrasta. Kopuły stały się popu-
larnym narzędziem stosowanym do modelowania szeregów czasowych zwłaszcza w matema-
tyce finansowej (Embrechts, Lindskog, McNeil, 2003). Zaproponowano wiele rodzajów kopuł.
W niniejszej pracy do modelowania zależnósci między kolejnymi obserwacjami procesu stosu-
jemy kilka z nich. Poni̇zej podajemy ich wzory i podstawowe własności. Parametrα występu-
jący we wzorach kopuł charakteryzuje związek między zmiennymiX i Y . Wykresy rozrzutu
przedstawione na rysunkach w podrozdziałach 3.3.1-3.3.4 zostały wykonane na podstawie 500
wygenerowanych obserwacji z poszczególnych kopuł przy zastosowaniu algorytmów opisanych
w załączniku B. Więcej informacji na temat kopuł znaleźć mȯzna w pracy Nelsena (2006).
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3.3.1 Kopuła gaussowska

Dwuwymiarowa kopuła gaussowska definiowana jest wzorem

Cα(u, v) = ΦN(Φ
−1(u),Φ−1(v);α), α ∈ [−1, 1], (3.58)

gdzieΦN (u, v) jest dystrybuantą łączną dwuwymiarowego rozkładu normalnego ze współczyn-
nikiemρ, Φ−1(u) jest odwrotnóscią dystrybunaty rozkładu normalnego, zaś parametrα opisuje
stopién zalėznósci między zmiennymiX i Y . W przypadku brzegowych rozkładów normalnych
parametrα jest dobrze znanym współczynnikiem korelacji Pearsonaρ. Warto zwrócíc uwagę,
że dla tych samych wartości parametruα kopuły gaussowskiej wartości korelacji Pearsonaρ
mogą býc różne w zalėznósci od typu rozkładów brzegowych kopuły. Dzieje się tak dlatego,
że wartósci współczynnika korelacji liniowej między zmiennymi losowymi zalėzą od rodzaju
rozkładów tych zmiennych. Dla kopuły gaussowskiej zachodzi następujący związek między
współczynnkiem korelacji liniowej a współczynnikiem Kendalla

τ =
π

2
arc sin ρ. (3.59)

Na rysunkach (3.2) i (3.3) widoczne są wykresy rozrzutu dlazmiennych opisanych kopułą gaus-
sowską z ró̇znego typu rozkładami brzegowymi. Szczególnym przypadkiem kopuły gaussow-
skiej jest wielowymiarowy rozkład normalny.

3.3.2 Kopuła FGM

Kopuła Farliego-Gumbela-Morgensterna (w skrócie kopuła FGM) jest często stosowaną kopułą
do opisu słabych zależnósci między zmiennymi (Conwey, 1983), (Hutchinson i Lai, 1990). Jej
postác analityczna jest prosta i wyraża się wzorem

Cα(u, v) = uv + αuv(1− u)(1− v), α ∈ [−1, 1]. (3.60)

Paramterα opisuje stopién zalėznósci pomiędzy zmiennymiX i Y . Zmienne są niezależne
wtedy i tylko wtedy, gdyα = 0. Jésli α > 0, to zmienneX i Y są zalėzne dodatnio, natomiast
jeśli α < 0, to ujemnie. Schucany, Parr i Boyer (1978) udowodnili,że dla ciągłych dwuwymia-
rowych rozkładów opisanych kopułą FGM współczynnik korelacji ρ dla dowolnych rozkładów
brzegowych jest ograniczony i przyjmuje wartości z zakresu

ρ(X, Y ) ∈
[

−1

3
,
1

3

]

, (3.61)

przy czym dla wybranych rozkładów brzegowych można okréslić dokładniejsze ograniczeniaρ
(tablica 3.4). Zastosowania kopuły FGM ograniczają się więc do opisu słabych zależnósci mię-
dzy zmiennymi losowymi. Ponadto, dla współczynnika Kendalla wyznaczonego na podstawie
wzoru (3.57) dla kopuły FGM (3.60) zachodzi

τα =
2α

9
, (3.62)

zatem

τα ∈
[

−2

9
,
2

9

]

. (3.63)

Na rysunkach (3.4) i (3.5) przedstawione są wykresy rozrzutu dla kopuły FGM przy maksymal-
nej i minimalnej wartósci parametruα i różnych rozkładach brzegowych.
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Rysunek 3.2: Wykres rozrzutu dla kopuły gaussowskiej o brzegowych rozkładach normalnych
N(0, 1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.
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Rysunek 3.3: Wykres rozrzutu dla kopuły gaussowskiej o brzegowych rozkładach wykładni-
czychExp(1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.

Tablica 3.4: Współczynnikl = ρ/α dla wybranych rozkładów prawdopodobieństwa.Źródło
danych: (Schucany, Parr i Boyer, 1978)

Rozkład Współczynnikl Rozkład Współczynnikl
prawdopodobiénstwa prawdopodobiénstwa

jednostajny 1/3 Beta(1,a) a(a+2)
(2a+1)2

normalny 1/π Weibull(0.5) 0.113
wykładniczy 1/4 Weibull(2) 0.314

Laplace 0.281 Gamma(2) 0.281
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Rysunek 3.4: Wykres rozrzutu dla kopuły FGM o brzegowych rozkładach normalnychN(0, 1)
z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.
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Rysunek 3.5: Wykres rozrzutu dla kopuły FGM o brzegowych rozkładach wykładniczych
Exp(1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.
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Tablica 3.5: Wzory i generatory wybranych kopuł archimedesowskich.Źródło danych: (Nelsen,
2006)
Kopuła C(u, v) Zakresα φα(t)

Claytona max ([u−α + v−α − 1]−1/α, 0) [−1, 0) ∪ (0,+∞) t−α−1
α

Franka − 1
α
ln
(

1 + (e−αu−1)(e−αv−1)
e−α−1

)

(−∞, 0) ∪ (0,+∞) ln
(

1−e−α

1−e−αt

)

Gumbela exp
(

− [(− ln u)1+α + (− ln v)1+α]
1

1+α

)

(0,+∞) (− ln t)1+α

3.3.3 Kopuła Placketta

Inną, często wykorzystywaną kopułą do modelowania zależnósci między zmiennymi jest ko-
puła Placketta (Nelsen, 2006). Zdefiniowana jest ona wzorem

C(u, v) =
[1 + (α− 1)(u+ v)]−

√

[1 + (α− 1)(u+ v)]2 − 4uvα(α− 1)

2(α− 1)
, (3.64)

gdzieα > 0 orazα 6= 1. Można wykazác, że dla kopuły Placketta prawdziwe są następujące
zbiėznósci

C0(u, v) = lim
θ→0+

Cθ(u, v) =W (u, v) (3.65)

C1(u, v) = lim
θ→1

Cθ(u, v) = Π(u, v) (3.66)

C+∞(u, v) = lim
θ→+∞

Cθ(u, v) =M(u, v) (3.67)

(3.68)

Na rysunkach (3.6) i (3.7) widoczne są wykresy rozrzutu dlazmiennych opisanych kopułą Plac-
ketta z ró̇znymi wartósciami parametruα. Dla kopuły Placketta trudno jest podać zwięzłą postác
współczynnika Kendalla (Nelsen, 2006).

3.3.4 Kopuły archimedesowskie

W praktycznych zastosowaniach ważną rolę odgrywają tzw. kopuły archimedesowskie. Rodzinę
tych kopuł ogólnie definiuje się wzorem

C(u, v) = φ[−1](φ(u) + φ(v)), (3.69)

gdzie

φ[−1](t) =

{

φ−1(t), 0 ≤ t ≤ φ(0),
0, φ(0) < t,

(3.70)

jest pseudo-odwrotnością ciągłej i ścísle malejącej funkcjiφ : [0, 1] → [0,+∞) zwanej
generatorem kopuły, takiejżeφ(1) = 0. Mimo swej prostej formy kopuły te obejmują wiele
różnych struktur zalėznósci zmiennych. Do najczęściej wykorzystywanych kopuł archimede-
sowskich w modelowaniu zmiennych należą kopuły Claytona, Gumbela i Franka. W tablicy
(3.5) zamieszczone są ich wzory. Ograniczenia Frechéta-Hoeffdinga oraz przypadki niezależ-
ności dla kopuł Claytona, Franka i Gumbela przedstawione są wtablicy (3.6).
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−3 −2 −1 0 1 2 3

−
3

−
2

−
1

0
1

2
3

α = 0,02

−3 −2 −1 0 1 2 3

−
3

−
2

−
1

0
1

2
3

α = 12,0

Rysunek 3.6: Wykres rozrzutu dla kopuły Placketta o brzegowych rozkładach normalnych
N(0, 1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.
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Rysunek 3.7: Wykres rozrzutu dla kopuły Placketta o brzegowych rozkładach wykładniczych
Exp(1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.

Tablica 3.6: Ograniczenia Frechéta-Hoeffdinga oraz przypadki niezalėznósci dla wybranych
kopuł archimedesowskich.Źródło danych: (Nelsen, 2006)

Kopuła W (u, v) Π(u, v) M(u, v)

Claytona C−1(u, v) C0(u, v) C∞(u, v)
Franka C−∞(u, v) C0(u, v) C∞(u, v)
Gumbela C0(u, v) C∞(u, v)
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Tablica 3.7: Współczynnik Kendalla dla wybranych kopuł archimedesowskich.́Zródło danych:
(Nelsen, 2006)

Kopuła τC

Claytona α
α+2

Franka 1− 4
α

[

1− 1
α

∫ α

0
t

et−1
dt
]

Gumbela α
α+1

Dla kopuł archimedesowskich populacyjną wersję współczynnika Kendalla mȯzna zapisác
w postaci (Nelsen, 2006)

τC = 1 + 4

∫ 1

0

φ(t)

φ′(t)
dt. (3.71)

Korzystając z powẏzszego wzoru dla wybranych kopuł dostajemy zależnósci współczynnika
Kendalla względem parametruα (tablica 3.7). Na rysunkach 3.8-3.13 przedstawione są wykresy
rozrzutu dla kopuł Claytona, Franka i Gumbela przy różnych postaciach rozkładów brzegowych
i parametrówα.
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Rysunek 3.8: Wykres rozrzutu dla kopuły Claytona o brzegowych rozkładach normalnych
N(0, 1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.
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Rysunek 3.9: Wykres rozrzutu dla kopuły Claytona o brzegowych rozkładach Weibulla
W (1; 0, 5) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

α = 2,0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.

0
0.

2
0.

4
0.

6
0.

8
1.

0

α = 12,0

Rysunek 3.10: Wykres rozrzutu dla kopuły Franka o brzegowych rozkładach normalnych
N(0, 1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.
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Rysunek 3.11: Wykres rozrzutu dla kopuły Franka o brzegowych rozkładach wykładniczych
Exp(1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.



58 ROZDZIAŁ 3. BADANIE ZALEŻNOŚCI WŚRÓD OBSERWACJI PROCESU
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Rysunek 3.12: Wykres rozrzutu dla kopuły Gumbela o brzegowych rozkładach normalnych
N(0, 1) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.
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Rysunek 3.13: Wykres rozrzutu dla kopuły Gumbela o brzegowych rozkładach logistycznych
L(9, 3) z różnymi wartósciami parametruα. Źródło danych: opracowanie własne.



Rozdział 4

Karty kontrolne dla skorelowanych
danych

Klasyczne karty kontrolne znalazły powszechne zastosowanie w sterowaniu jakóscią procesów
produkcyjnych. Idea stosowania tych kart jest prosta i intuicyjnie przekonywująca, stąd ich
popularnósć nie powinna dziwíc. Nie zawsze jednak monitorowanie procesu przy użyciu tra-
dycyjnych kart kontrolnych prowadzi do właściwych wniosków. Konstruując klasyczne karty
kontrolne, zakłada się między innymi, iż kolejne obserwacje procesu są niezależne. W prak-
tyce niezalėznósć ta mȯze jednak nie býc zachowana. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy
do próbki pobieramy kolejno wyprodukowane elementy lub gdyodczytujemy pomiary procesu
w zbyt krótkich odstępach czasu. Zaburzenie założenia o niezalėznósci jest szczególnie charak-
terystyczne dla procesów chemicznych i różnych ciągłych procesów produkcyjnych (Wetherill,
1977), (Montgomery i Mastrangelo, 1991), (Wardell, Moskowitz, Plante, 1994), (Alwan, 1995).
Alwan (1989) przeanalizował 235 zbiorów rzeczywistych danych wykorzystanych w ró̇znych
opublikowanych przykładach prezentujących działanie standardowych narzędzi SPC. Okazało
się, że w około 85% przypadków zastosowano niewłaściwie wyznaczone linie kontrolne. W
prawie połowie tych przypadków przyczyną był brak zwrócenia uwagi na występujące między
danymi zalėznósci.

Do końca lat osiemdziesiątych w prawie wszystkich pracach dotyczących narzędzi SPC
przyjmowano załȯzenie o niezalėznósci obserwacji procesu. W niewielu rozpatrywano przypa-
dek występowania zależnósci. Goldsmith i Whitfield (1961) badali wpływ korelacji na zacho-
wanie się karty CUSUM, u̇zywając symulacji Monte Carlo. W tym samym roku Page (1961)
pisał: „The effects of correlated observations have been examinedin one case by Goldsmith
and Whitfield; wider study is desirable”. Od tamtego czasu minęło około dziesięciu lat zanim
zaczęły pojawiác się publikacje traktujące o SPC w przypadku skorelowanych obserwacji pro-
cesów. Zaczęto badać wpływ korelacji ẃsród danych na własności karty Shewharta dlásred-
niej oraz kart CUSUM i EWMA. Ciekawe wyniki i spostrzeżenia mȯzna znaleź́c w pracach
m.in. Johnsona i Bagshawa (1974), Bagshawa i Johnsona (1975), Vasilopoulosa i Stamboulisa
(1978), Alwana (1992), Maragaha i Woodalla (1992), Yashchina (1993), Schmida (1994) oraz
Reynoldsa, Arnolda, Baika (1996). Pokrótce zostaną one przedstawione w dalszej części roz-
działu. Podstawowy wniosek zawarty w tych pracach jest następujący: występowanie korelacji
wśród obserwacji procesu zmienia w zasadniczy sposób własności kart kontrolnych konstru-
owanych przy załȯzeniu niezalėznósci.

Rozwȧzmy przykład prezentowany w pracy Montgomery’ego i Mastrangelo (1991). Rysu-
nek 4.1 przedstawia 100 pomiarów pewnego parametru w procesie chemicznym. Pomiary były

59
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Rysunek 4.1: Karta kontrolna Shewharta pojedynczych pomiarów dla badanego parametru
w procesie chemicznym.́Zródło danych: (Montgomery i Mastrangelo, 1991)

odczytywne co kilka minut i zaznaczane na karcie Shewharta pojedynczych obserwacji. Od-
chylenie standardowe badanego parametru estymowano na podstawie ruchomych rozstępów.
Zauwȧzmy,że na karcie widocznych jest wiele sygnałów alarmowych. Współczynnik korelacji
między sąsiednimi obserwacjami procesu wynosi 0,86. Z uwagi na tak wysoką siłę zależnósci
warto zastanowić się czy sygnały te wskazują wyłącznie na obecność przyczyn specjalnych za-
burzających równowagę procesu, czy też są fałszywymi alarmami wynikającymi z tej właśnie
zalėznósci.

Brak odpornósci klasycznych narzędzi SPC wobec występowania korelacji wśród obserwa-
cji procesu stał się wyzwaniem do poszukiwania bardziej efektywnych metod kontrolowania
procesów generujących skorelowane dane. Opracowano wiele konkretnych podejść do proble-
mów SPC w przypadku skorelowanych pomiarów. Odwołując si˛e do nich, w kolejnych podroz-
działach, omawiamy narzędzia statystycznej kontroli jakości konstruowane z uwzględnieniem
występowania zalėznósci między danymi, a w szczególności przedstawiamy

• modyfikacje klasycznych kart kontrolnych (Lu, Reynolds, 1999a, 1999b, 2001), (Schmid,
1995, 1997), (VanBrackle III, Reynolds, 1997), (Vasilopoulos, Stamboulis, 1978), (Zhang,
1998),

• karty kontrolne dla residuów (Berthouex, Hunter, Pallesen, 1978), (Alwan i Roberts,
1988), (Montgomery, Mastrangelo, 1991), (Tseng i Adams, 1994), (Schmid, 1997), (Lu,
Reynolds, 1999a, 1999b, 2001),

oraz nowe rodzaje kart takie jak
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• karta współczynnika autokorelacji (Yourstone i Montgomery, 1989, 1991),

• karta kontrolna EWMAST (Zhang, 1998),

• karta kontrolna ARMA (Jiang, Tsui, Woodall, 2000).

4.1 Klasyczne karty kontrolne wobec występowania
autokorelacji

Od ponad osiemdziesięciu już lat karty kontrolne z powodzeniem stosowane są w sterowaniu
procesami. Pole ich zastosowania wykracza daleko poza ramywyznaczone załȯzeniem o nor-
malnósci rozkładu prawdopodobieństwa próbek (Hryniewicz, 1996), (Thompson, Koronacki
i Nieckuła, 2005). Ich u̇zytecznósć jest jednak ograniczona w sytuacji, gdy zaburzone jest ich
drugie załȯzenie konstrukcyjne, a mianowicie założenie o niezalėznósci kolejnych obserwacji
procesu. Jésli z jakich́s powodów proces sukcesywnie produkuje wartości skorelowane, to in-
terpretacja klasycznej karty kontrolnej zwykle prowadzi do błędnych wniosków (Alwan, 1992),
(Maragah i Woodall, 1992), (Alwan i Roberts, 1995).

W literaturze przedmiotu mȯzna znaleź́c prace póswięcone badaniom wpływu autokorelacji
na własnósci klasycznych kart kontrolnych. Vasilopoulos i Stamboulis (1978) badali zachowa-
nie karty kontrolnej Shewharta dlásredniej w przypadku, gdy obserwacje wewnątrz próbek
pobieranych z procesu nie są niezależne. Maragah i Woodall (1992) oraz Alwan (1992) badali
osiągi karty pojedynczych pomiarów przy naruszonym założeniu o niezalėznósci obserwacji
procesu. Goldsmith i Whitfield (1961), Johnson i Bagshaw (1974), Bagshaw i Johnson (1975)
oraz VanBrackle i Reynolds (1997) rozważali efekt wpływu autokorelacji na własności karty
CUSUM. Ci ostatni badali tak̇ze własnósci karty EWMA w przypadku występowania zależ-
ności wśród obserwacji procesu. Podstawowy wniosek wypływającyz tych badán jest jedna-
kowy, mianowicie występowanie korelacji między kolejnymi obserwacjami procesu ma istotny
wpływ na osiągi klasycznych kart kontrolnych. Szczegółowe wnioski przedstawione w tych
pracach są zró̇znicowane chócby z uwagi na ró̇zne typy modeli przyjmowane przez autorów
prac do opisu skorelowanych procesów oraz różne stosowane przez nich metody badań kart
kontrolnych wobec występowania autokorelacji (np. symulacje, asymptotyczne aproksymacje,
obliczenia analityczne). Poniżej rozwȧzamy przykładowo zachowanie trzech klasycznych kart
kontrolnych wobec ró̇znego rodzaju zalėznósci występujących ẃsród obserwacji procesu.

4.1.1 Karta kontrolna pojedynczych pomiarów wobec zaburzenia
niezalėznósci opisywanego modelemAR(1)

Przypúsćmy, że procesXt monitorowany w kolejnych chwilacht = 1, 2, . . . , opisywany jest
przez modelAR(1), tj.

Xt = µ(1− φ) + φXt−1 + et, (4.1)

gdzieet jest ciągiem niezalėznych zmiennych losowych o rozkładzie normalnym ześrednią 0
i wariancjąσ2

ǫ = 1 oraz|φ| < 1. Dla prostoty bez straty ogólności przyjmujemyµ = 0. Mara-
gah i Woodall (1992) kontrolowali tak opisany proces na karcie pojedynczych pomiarów danej
wzorem (2.37) wykorzystując do szacowania zmienności przesuwające się rozstępy. W ekspery-
mencie symulacyjnym wyznaczaliśrednią liczbę punktów przekraczających granice kontrolne
przy ró̇znych wartósciachφ (tablica 4.1). Otrzymali następujące wnioski:



62 ROZDZIAŁ 4. KARTY KONTROLNE DLA SKORELOWANYCH DANYCH

Tablica 4.1:Średnia i odchylenie standardowe liczby sygnałów na karciekontrolnej pojedyn-
czych pomiarów. Parametry karty oszacowne na podstawie 25-elementowej próbki z modelu
AR(1). Źródło danych: (Maragah i Woodall, 1992)

φ = ρ Średnia Odchylenie
standardowe

0,9 4,081 3,331
0,7 1,807 1,887
0,5 0,752 1,046
0,3 0,312 0,610
0,2 0,202 0,474
0,1 0,135 0,377
0 0,094 0,316

-0,1 0,058 0,241
-0,2 0,036 0,193
-0,3 0,027 0,166
-0,5 0,011 0,105
-0,7 0,004 0,063
-0,9 0,001 0,035

• wraz ze wzrostem wartości parametruφ zawę̇zają się granice kontrolne LCL i UCL (stają
się bli̇zsze granicy centralnej), w rezultacie zwiększa się prawdopodobiénstwo pojawienia
się sygnału, np. ju̇z dla małych wartósciφ bliskich 0,2 oczekiwana liczba sygnałów jest
z grubsza dwa razy większa niż w przypadku nieskorelowanego procesu,

• wraz ze spadkiem wartości parametruφ granice kontrolne LCL i UCL rozszerzają się
(stają się bardziej odległe od granicy centralnej), co skutkuje znacznie rzadszym po-
jawianiem się sygnałów niż w przypadku nieskorelowanego procesu, w rezulatcie nie
wszystkie istotne przesunięciaśredniej mogą zostać wykryte na podstawie danej karty.

Takie zachowanie karty pojedynczych pomiarów dla skorelowanego procesu wynika ze spo-
sobu estymacji parametrów karty. Dla stacjonarnego procesu zachodzi następująca równość
(Maragah i Woodall, 1992)

σ̂ = E

(

M̄R

1, 128

)

= σ
√

1− ρ, (4.2)

gdzieσ jest wariancją procesuXt, aρ jest autokorelacją rzędu pierwszego. Ponadto dla modelu
AR(1) prawdziwe są zalėznósci

σ =
σǫ

√

1− φ2
(4.3)

oraz

ρ = φ. (4.4)

Wówczas

σ̂ = E

(

M̄R

1, 128

)

=
σǫ√
1 + φ

. (4.5)
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Tablica 4.2:Średnia i odchylenie standardowe liczby sygnałów na karciekontrolnej pojedyn-
czych pomiarów. Parametry karty oszacawne na podstawie 25-elementowej próbki z modelu
MA(1). Źródło danych: (Maragah i Woodall, 1992)

θ ρ Średnia Odchylenie
standardowe

-0,9 0,497 0,821 0,989
-0,7 0,470 0,693 0,895
-0,5 0,400 0,498 0,743
-0,3 0,275 0,292 0,577
-0,2 0,192 0,204 0,462
-0,1 0,099 0,142 0,387
0 0 0,090 0,308

0,1 -0,099 0,056 0,237
0,2 -0,192 0,040 0,201
0,3 -0,275 0,025 0,155
0,5 -0,400 0,015 0,122
0,7 -0,470 0,012 0,108
0,9 -0,497 0,009 0,096

Łatwo zauwȧzyć, że estymator (4.5) dlaφ > 0 niedoszacowuje zmienności procesuσ (4.3), zás
dlaφ < 0 przeszacowuje zmienność procesuσ (4.3). Skutkuje to tym,̇ze linie kontrolne LCL
i UCL są zbyt blisko bądź zbyt daleko oddalone od lini centralnej w stosunku do połȯzenia linii
kontrolnych wyznaczonych zgodnie z modelem opisującym monitorowany proces.

4.1.2 Karta kontrolna pojedynczych pomiarów wobec zaburzenia
niezalėznósci opisywanego modelemMA(1)

Dla porównania rozwȧzamy zachowanie karty pojedynczych pomiarów, gdy monitorowany
proces opisywany jest modelemMA(1). Załóżmy, że kontrolujemy proces postaci

Xt = µ+ et − θet, t = 1, 2, . . . , (4.6)

gdzieet jest ciągiem niezalėznych zmiennych losowych o rozkładzie normalnym ześrednią 0
i wariancjąσ2

ǫ = 1 oraz|θ| < 1. Znowu, bez straty ogólności, przyjmujemyµ = 0. Maragah
i Woodall (1992) wyznaczalísrednią i odchylenie standardowe liczby sygnałów na karcie poje-
dynczych pomiarów (2.37) monitorującej proces (4.6) przyróżnych wartósciachθ (tablica 4.2).
Na podstawie tych badań mȯzna wnioskowác, iż:

• wraz ze wzrostem parametruθ granice kontrolne LCL i UCL oddalają się od granicy cen-
tralnej, skutkuje to spadkiem prawdopodobieństwa pojawiania się sygnałów, co z kolei
oznacza mniejsze szanse wykrycia istotnych przesunięć średniej,

• wraz ze spadkiem wartości parametruθ oczekiwana liczba sygnałów wzrasta.

Powẏzsze wnioski wynikają z następujących własności modeluMA(1). Dla procesuXt o od-
chyleniu standardowymσ opisywanego modelemMA(1) prawdziwe są równósci

σ = σǫ
√
1 + θ2 (4.7)
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oraz

ρ = − θ

1 + θ2
. (4.8)

Stąd, korzystając z równania (4.2) mamy

σ̂ = E

(

M̄R

1, 128

)

= σǫ
√
1 + θ + θ2. (4.9)

Zatem dla ujemnych wartości parametruθ estymator (4.9) niedoszacowuje zmienność (4.7), zás
dla dodatnich wartósci parametruθ przeszacowuje zmienność (4.7). Stąd tėz granice kontrolne
ustalone przy wykorzystaniu estymatora (4.9) są zbyt blisko lub zbyt daleko oddalone od lini
centralnej w stosunku do granic kontrolnych wyznaczonych na podstawie prawdziwej wartości
odchylenia standardowego procesu (4.7). W praktyce oznacza to wysokie prawdopodobieństwo
fałszywych alarmów (dlaθ < 0) lub utrudnienia w wykryciu wszystkich istotnych sygnałów
(dlaθ > 0).

Podsumowując, dla obu rozpatrywanych w badaniu modeli wraz ze wzrostemρ (równowȧz-
nym wzrostowiφ lub spadkowiθ) wzrasta oczekiwana liczba sygnałów na karcie pojedynczych
pomiarów (2.37). Maragah i Woodall (1992) podali,że w rozpatrywanym przypadku zastosowa-
nie dodatkowo reguł Western Electric nie zmienia prawdopodobiénstwa pojawienia się sygnału
na karcie pojedynczych pomiarów.

4.1.3 Karta kontrolna EWMA wobec zaburzenia niezalėznósci opisywa-
nego kopułą FGM

Przypúsćmy teraz,̇ze kolejne obserwacje procesu opisywane przez ciągłe zmienne losoweXi,
i = 1, 2, . . . są parami zalėzne, a zalėznósć ta opisywana jest dwuwymiarową kopułą FGM
z brzegowymi rozkładami zadanymi dystrybuantąF , tj.

CFGM(F (xi), F (xi+1)) = F (xi)F (xi+1) [1 + α(1− F (xi))(1− F (xi+1))] . (4.10)

Interesuje nas jaki wpływ na efektywność karty kontrolnej EWMA ma występowanie słabych
zalėznósci wśród obserwacji procesu.

W tym celu przeprowadzamy badanie symulacyjne. Korzystaj ˛ac z algorytmu przedstawio-
nego w Dodatku B, generujemy liczby losowexi, i = 1, 2, . . ., tak że kȧzde dwie kolejno
wygenerowane liczby pochodzą z kopuły FGM danej wzorem (4.10). Dla tak wygenerowanych
liczb losowych obliczamy wartósć statystyki (2.57). Na podstawie wzorów (2.62) wyznaczamy
wartósci granic kontrolnych karty kontrolnej EWMA dla pojedynczych pomiarów. Jako para-
metry karty przyjmujemyλ = 0, 2 i k = 2, 859. Generujemy obserwacje procesu z kopuły
FGM do momentu, gdy wygenerowana obserwacja znajdzie się poza granicami kontrolnymi
badanej karty. Oczekiwana liczba wygenerowanych obserwacji do tego czasu włącznie z ob-
serwacją, która przekracza linie kontrolne jest charakterystykąARL. Badanie powtarzamy106

razy i úsredniamy wartósciARL dla poszczególnych poziomów zależnósći α ∈ [−1, 1]. Wy-
niki ilustrowane są w tablicy 4.3. W przypadku dodatniej zależnósci (najczę́sciej spotykanej
w praktyce) wartósciARL maleją, co jest wynikiem zawężających się granic karty kontrolnej
EWMA w stosunku do granic oczekiwanych w przypadku niezależnósci. To zás skutkuje wzro-
stem prawdopodobieństwa fałszywych alarmów. Z kolei wraz ze spadkiem wartości parametru
α wartósci parametruARL wzrastają, gdẏz granice karty kontrolnej ulegają rozszerzeniu, co
przyczynia się do utrudnionego wykrywania prawdziwych rozregulowán procesu.
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Tablica 4.3: Wartósci ARL dla karty kontrolnej EWMA (2.62) w przypadku procesu opisy-
wanego kopułą FGM z rozkładami brzegowymiN(0, 1). Parametry karty EWMA:λ = 0,2,
k = 2,859. Źródło danych: opracowanie własne.

α ρ ARL

1,00 0,318 100,77
0,75 0,239 133,80
0,50 0,159 179,94
0,25 0,079 251,98

0 0 370,90
-0,25 -0,079 570,52
-0,50 -0,159 956,63
-0,75 -0,239 1807,86
-1,00 -0,318 4393,42

4.1.4 Karta kontrolna CUSUM wobec zaburzenia niezalėznósci
opisywanego modelem AR(1) z błędem losowym

Lu i Reynolds (2001) badali zachowanie klasycznej karty kontrolnej CUSUM wobec naruszo-
nego załȯzenia konstrukcyjnego o niezależnósci obserwacji procesu. W tym celu przyjęli,że
proces opisany jest przez modelAR(1) z błędem losowym dany równaniem (3.43) o parame-
trachφ i ψ (3.47). Dla tak okréslonego procesu, przyjmującARL = 370, 4 w przypadku ure-
gulowanego procesu, symulacyjnie wyznaczyli wartości granicy kontrolnejh klasycznej karty
CUSUM przy ró̇znych ustalonych wartościach parametruk (równowȧznie oznaczanego przez
nich jakor) i różnych wartósciach parametrówφ i ψ. Otrzymali wyniki prezentowane na wy-
kresach przedstawionych na rysunku 4.2. Przyjmując,że parametry modelu są estymowane,
a wielkósć k jest wybierana, wykresy te mogą być pomocą w projektowaniu karty CUSUM
celem monitorowania procesu opisywanego przez modelAR(1) z błędem losowym.

4.1.5 Ogólne wnioski

Wpływ autokorelacji na własności karty Shewharta dlásredniej badali równiėz Alwan (1992)
oraz Alwan i Roberts (1995). Przyjmując,że skorelowany proces opisywany jest przez model
ARMA, otrzymali podobne wnioski do prezentowanych w podrozdziałach (4.1.1-4.1.3). Mia-
nowicie, zwrócili uwagę na to,̇ze stosowanie klasycznych kart kontrolnych dlaśredniej przy
naruszeniu załȯzenia o niezalėznósci obserwacji procesu bardzo często skutkuje:

• fałszywym przekonaniem,̇ze proces jest w stanie uregulowanym,

• poszukiwaniem przyczyn specjalnych, kiedy dane właściwie interpretowane nie sugerują
istnienia przyczyn specjalnych,

• zaniedbaniem poszukiwania przyczyn specjalnych, kiedy dane włásciwie interpretowane
sugerują istnienie przyczyn specjalnych,

• niedostrzeganiem systematycznej zmienności procesu, takiej jak np. trend, czy okresowa
zmiennósć.
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Rysunek 4.2: Granice kontrolneh (oznaczane jakoc na wykresach) karty CUSUM do monitoro-
wania średniej procesu opisywanego przez modelAR(1) z błędem losowym przyARL =
370, 4 w stanie uregulowanym.́Zródło danych: (Lu i Reynolds, 2001)
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Nalėzy ponadto podkréslić, że obecnósć nawet słabej zalėznósci wśród obserwacji procesu,
(którą trudno zauwȧzyć bez zaawansowanych metod statystycznych) istotnie osłabia zdolnósć
klasycznych kart kontrolnych do rozróżniania przyczyn specjalnych i losowych (tablica 4.3).

4.2 Modyfikacje kart kontrolnych

Karty kontrolne konstruowane przy założeniu niezalėznósci obserwacji procesu stosowane do
monitorowania procesu skorelowanego z reguły wykazują własnósci istotnie ró̇zne od oczeki-
wanych. Na przykład występowanie dodatniej autokorelacji przyczynia się do obcią̇zenia tra-
dycyjnych estymatorów odchylenia standardowego procesu,a to obcią̇zenie powoduje,̇ze li-
nie kontrolne są znacznie węższe ni̇z pȯządane. Monitorowanie skorelowanego procesu na tak
utworzonej karcie skutkuje o wiele wyższym prawdopodobieństwem fałszywego alarmu niż
oczekiwane czy pȯządane, co z kolei oznacza bezskuteczne poszukiwania przyczyn specjal-
nych. Z tym mȯze się wiązác utrata zaufania w skuteczność działania karty i zaniechanie jej
stosowania. Dlatego występowanie autokorelacji nie powinno býc ignorowane przy projekto-
waniu kart kontrolnych, gdẏz nie wzięcie jej pod uwagę może w du̇zym stopniu obni̇zác ich
efektywnósć.

Naturalnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się odpowiednie zmodyfikowanie gra-
nic kontrolnych wziąwszy pod uwagę występowanie zależnósci wśród danych. Takie podejście
prowadzi do pierwszej głównej metody monitorowania skorelowanych procesów. Charaktery-
styczne dla tej metody jest estymowanie odchylenia standardowego wykréslanej na karcie sta-
tystyki przy uwzględnieniu modelu opisującego kontrolowany proces.

4.2.1 Modyfikacja karty kontrolnej Shewharta

W rozdziałach 2.1 i 2.2 przedstawiliśmy wzory kart kontrolnych̄X − R i X̄ − S dla średniej
i odchylenia standardowego procesu konstruowanych przy założeniu, i̇z kolejne obserwacje
procesu są niezależne i pochodzą z rozkładu normalnego. W 1971 roku Stamboulis zbadał za-
chowanie tych kart przy naruszeniu założenia o niezalėznósci kolejnych obserwacji. Założył, że
obserwacje są opisywane przez model autoregresji rzędu pierwszego z parametremφ. Badając
rozkład statystyk próbkowych̄X i S2 w modeluAR(1) zaobserwował znaczne zmiany wielko-
ści wariancji tych statystyk w stosunku do ich wariancji w modelu niezalėznym, szczególnie dla
wartósciφ bliskich 1 lub −1. Mianowicie, otrzymał w wyniku dla du̇zych próbek następujące
proporcje

V ar(X̄)ind
V ar(X̄)AR(1)

≈ 1− φ

1 + φ
(4.11)

oraz

V ar(S2)ind
V ar(S2)AR(1)

≈ 1− φ2

1 + φ2
, (4.12)

gdzie V ar(·)ind, V ar(·)AR(1) oznaczają wariancje dowolnej statystyki w modelach, odpo-
wiednio, niezalėznym iAR(1). Trzy lata później Vasilopoulos rozszerzył wyniki Stamboulisa
wprowadzając do opisu zależnósci modelARMA(p, q). Rezultaty w odniesieniu do modelu
ARMA(2, 0) = AR(2) prezentowane są w ich wspólnej pracy (1978).
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Załóżmy, że monitorowany proces ósredniejµ i wariancji σ2 jest opisywany przez model
autoregresji rzędu drugiego, tj.

xt = γ + φ1xt−1 + φ2xt−2 + et, (4.13)

gdzieγ jest pewną wielkóscią stałą,φi 6= 0, i = 1, 2 orazet jest ciągiem niezalėznych zmien-
nych losowych o rozkładzie normalnym ześrednią 0 i wariancjąσ2

ǫ . Interesuje nas kontrolowa-
nie średniej tego procesu na podstawie pobieranych z niego próbek n-elementowych. Ogólna
postác karty kontrolnej jest zatem następująca

UCL = µX̄ + kσX̄
CL = µX̄

LCL = µX̄ − kσX̄ . (4.14)

Zakładając,̇ze dysponujemy pewną liczbą próbek, wartość oczekiwaną́sredniej estymujemy
w taki sam sposób jak dla klasycznej karty Shewharta dlaX̄, tj.

µ̂X̄ = ¯̄X, (4.15)

gdzie ¯̄X opisane jest wzorem (2.9). Biorąc pod uwagę wnioski Stamboulisa (1971), ina-
czej ju̇z niż w klasycznej karcie kontrolnej szacujemy wariancjęśredniej. Niechγ(h), h =
0,±1,±2, . . . będzie funkcją autokowariancji dla rozważanego procesu. Anderson (1971) i Bar-
tlett (1946) podają następujące oszacowanie wariancjiśredniej tego procesu

σ̂2
X̄ =

1

n

[

σ2 + 2
n−1
∑

i=1

(

1− i

n

)

γ(i)

]

, (4.16)

gdzie

σ2 =

(

1− φ2

1 + φ2

)

σ2
ǫ

[(1− φ2)2 − φ2
1]
. (4.17)

Korzystając z estymatora wariancji (4.16), Vasilopoulos(1974) zmodyfikował klasyczną kartę
Shewharta, przy czym współczynniki karty uzależnił od pomocniczych wielkósci λ(φ1, φ2, n)
orazc2(φ1, φ2, n).

Ostatecznie zaproponowana przez niego trzysigmowa karta kontrolna dlaśredniej procesu
opisywanego modelemAR(2) przy znanym odchyleniu standardowymσ ma postác

UCL = ¯̄X + A(φ1, φ2, n)σ

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − A(φ1, φ2, n)σ, (4.18)

gdzie

A(φ1, φ2, n) =
√

λ(φ1, φ2, n)
3√
n
, (4.19)

zásλ(φ1, φ2, n) zdefiniowane jest w załączniku A. Postaćλ(φ1, φ2, n) dla próbek o licznósciach
n > 3 jest złȯzona. Dlan = 2 mamy

λ(φ1, φ2, 2) = 1 +
φ1

1− φ2

, (4.20)
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a dlan = 3

λ(φ1, φ2, 3) = 1 +
4

3

(

φ1

1− φ2

)

+
2

3

(

φ2 +
φ2
1

1− φ2

)

. (4.21)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe procesu nie jest znane estymujemy je na pod-
stawie pewnej liczby próbek, korzystając ze wzoru (2.22).Zmodyfikowana trzysigmowa karta
kontrolna dlaśredniej procesu opisywanego przez modelAR(2) przy nieznanym odchyleniu
standardowym przyjmuje wtedy postać

UCL = ¯̄X + A1(φ1, φ2, n)S̄

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X −A1(φ1, φ2, n)S̄, (4.22)

gdzie

A1(φ1, φ2, n) =
A(φ1, φ2, n)

c2(φ1, φ2, n)
=

√

λ(φ1, φ2, n)

c2(φ1, φ2, n)

3√
n

(4.23)

natomiastc2(φ1, φ2, n) ma skomplikowaną postać i jest zdefiniowane w Załączniku A wzorem
(A.11). W szczególnósci dlan = 2 wynosi

c2(φ1, φ2, 2) =

√

1− φ1 − φ2

π(1− φ2)
, (4.24)

zás dlan = 3 jego dokładną postać podał Vasilopoulos (1974).

Oprócz kart dlásredniej, Vasilopoulos i Stamboulis (1978) zmodyfikowali także karty dla
odchylenia standardowego. Przy założeniu,że odchylenie standardowe procesu jest znane zmo-
dyfikowana trzysigmowa karta dla odchylenia standardowegoprocesu (4.13) ma postać

UCL = c2(φ1, φ2, n)σ + 3c3(φ1, φ2, n)σ

CL = c2(φ1, φ2, n)σ

LCL = c2(φ1, φ2, n)σ − 3c3(φ1, φ2, n)σ, (4.25)

gdzie

c3(φ1, φ2, n) =

√

1− λ(φ1, φ2, n)

n
− c22(φ1, φ2, n). (4.26)

Natomiast w przypadku nieznanego odchylenia standardowego odpowiednia karta ma postać

UCL = S̄ + 3
c3(φ1, φ2, n)

c2(φ1, φ2, n)

CL = S̄

LCL = S̄ − 3
c3(φ1, φ2, n)

c2(φ1, φ2, n)
, (4.27)

gdzie parametryc2(φ1, φ2, n) i c3(φ1, φ2, n) opisane są wzorami, odpowiednio, (A.11) oraz
(4.26).
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Rysunek 4.3: Wartósci
√

λ(φ1, φ2, n) dla n = 2. Źródło danych: (Vasilopoulos i Stamboulis,
1978)

Zauwȧzmy, że wszystkie zmodyfikowane karty (4.18), (4.22), (4.25), (4.27) zalėzą jedynie
od współczynnikówλ(φ1, φ2, n), c2(φ1, φ2, n)wyznaczonych dla modeluAR(2) oraz wielkósci
próbkin. Vasilopoulos i Stamboulis (1978) podają wartościλ(φ1, φ2, n) i c2(φ1, φ2, n) dla par
(φ1, φ2), takich żeφ1, φ2 spełniają warunki stacjonarności dla modeluAR(2) (3.24). Rozwa-
żają przy tym próbki o licznósciach2 ≤ n ≤ 25, poniewȧz wartósciλ(φ1, φ2, n) dla większych
próbek są zbli̇zone do odpowiednich wartości przyn = 25. Rysunki 4.3 - 4.8 przedstawiają
wartósci

√

λ(φ1, φ2, n) dla ró̇znych par parametrów(φ1, φ2) orazn = 2, 3, 4, 5, 25 i n → ∞.
Łatwo zauwȧzyć, że w przypadku niezależnósci obserwacji, dostajemyλ(0, 0, n) = 1, co spro-
wadza zmodyfikowane karty do postaci klasycznych kart kontrolnych. Zwró́cmy uwagę, i̇z
rozbiėznósć wartósci jakie mȯze przyjmowác

√

λ(φ1, φ2, n) dla modeluAR(2), tj. 0, 168 ≤
√

λ(φ1, φ2, n) ≤ 2, 858 (Vasilopoulos i Stamboulis, 1978) powoduje dużą zmiennósć szeroko-
ści karty kontrolnej.

Na rysunkach 4.9, 4.10, 4.11 oraz 4.12 przedstawione są dlawybranych licznósci pró-
bekn wartósci c2(φ1, φ2, n). Dla próbki o licznósci n = 2 wyznaczone są dokładne wartości
c2(φ1, φ2, 2) na podstawie wzoru (4.24). Z kolei dla pozostałych większych próbek(n > 2)
przybliżone wartósci c2(φ1, φ2, n) obliczone są ze wzoru (A.11). Stamboulis (1971) i Va-
silopoulos (1974) rozwȧzali bardziej efektywne metody estymacji parametruc2(φ1, φ2, n).
Okazuje się jednak, iż nie są one znacząco lepsze od pierwotnie określonych i tu zastoso-
wanych. Dla klasycznych kart kontrolnych (w przypadku niezalėznósci obserwacji) mamy
0, 564 ≤ c2(φ1, φ2, n) ≤ 0, 970. Podczas, gdy dla obserwacji procesu opisywanego mode-
lemAR(2) dostajemy0, 177 ≤ c2(φ1, φ2, n) ≤ 0, 981 (Vasilopoulos i Stamboulis, 1978).
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Rysunek 4.4: Wartósci
√

λ(φ1, φ2, n) dla n = 3. Źródło danych: (Vasilopoulos i Stamboulis,
1978)

Rysunek 4.5: Wartósci
√

λ(φ1, φ2, n) dla n = 4. Źródło danych: (Vasilopoulos i Stamboulis,
1978)
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Rysunek 4.6: Wartósci
√

λ(φ1, φ2, n) dla n = 5. Źródło danych: (Vasilopoulos i Stamboulis,
1978)

Rysunek 4.7: Wartósci
√

λ(φ1, φ2, n) dlan = 25. Źródło danych: (Vasilopoulos i Stamboulis,
1978)
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Rysunek 4.8: Wartósci
√

λ(φ1, φ2, n) dlan → ∞. Źródło danych: (Vasilopoulos i Stamboulis,
1978)

Rysunek 4.9: Dokładne wartości c2(φ1, φ2, n) dlan = 2. Źródło danych: (Vasilopoulos i Stam-
boulis, 1978)



74 ROZDZIAŁ 4. KARTY KONTROLNE DLA SKORELOWANYCH DANYCH

Rysunek 4.10: Dokładne wartościc2(φ1, φ2, n) dlan = 3. Źródło danych: (Vasilopoulos i Stam-
boulis, 1978)

Rysunek 4.11: Przybliżone wartósci c2(φ1, φ2, n) dla n = 4. Źródło danych: (Vasilopoulos
i Stamboulis, 1978)
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Rysunek 4.12: Przybliżone wartósci c2(φ1, φ2, n) dla n = 5. Źródło danych: (Vasilopoulos
i Stamboulis, 1978)

Rozwȧzmy przykład zamieszczony w pracy Vasilopoulosa i Stamboulisa (1978). Przy-
puśćmy, że obserwowany proces jest opisany modelemAR(2) z parametramiφ1 = 1, 2
i φ2 = −0, 4. Kontrolujemy próbki 5-elementowe pobierane z tego procesu. Na podstawie ry-
sunków 4.6 i 4.12 (a włásciwie tabel odpowiadających tym rysunkom) odczytujemy wartósci,
odpowiednio,

√

λ(1, 2;−0, 4; 5) = 1, 885 (4.28)

oraz

c2(1, 2;−0, 4; 5) = 0, 462. (4.29)

Wówczas

A(1, 2;−0, 4; 5) = A(0; 0; 5)λ(1, 2;−0, 4; 5) = 2, 53, (4.30)

więc karta kontrolna dlásredniej przyjmuje postać

UCL = ¯̄X + 2, 53σ

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − 2, 53σ. (4.31)

Jésli z kolei nie weźmiemy pod uwagę występującej wśród danych korelacji lub ją zignorujemy,
wówczas wyznaczając parametry klasycznej karty kontrolnej otrzymamy

A(0; 0; 5) = 1, 342 (4.32)

oraz kartę kontrolną

UCL = ¯̄X + 1, 342σ

CL = ¯̄X

LCL = ¯̄X − 1, 342σ. (4.33)
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Granice kontrolne tej karty (4.33) są węższe ni̇z karty wyznaczonej dla skorelowanych danych
w modeluAR(2) (4.31). W takim przypadku będziemy błędnie interpretować przebieg karty,
usiłując znaleź́c przyczyny specjalne sygnałów, które w rzeczywistości są fałszywymi sygna-
łami alarmowymi. Takie same wnioski otrzymujemy dla karty kontrolnej odchylenia standar-
dowego. Mianowicie, przeprowadzając podobne obliczeniadla karty kontrolnej konstruowanej
dla odchylenia standardowego, uwzględniając zależnósć opisywaną przez modelAR(2), mamy

UCL = 2, 836σ

CL = σ

LCL = −0, 836σ. (4.34)

Z kolei nie zwracając uwagi na występującą wśród danych korelację, dostajemy kartę

UCL = 2, 07σ

CL = σ

LCL = −0, 07σ. (4.35)

Vasilopoulos i Stamboulis (1978) wprowadzili zmodyfikowaną kartę kontrolnąX̄ − S,
uwzględniając w konstrukcji tej karty wariancjęśredniej i odchylenia standardowego procesu
opisywanego modelemAR(2) oraz podając krzywe wartości dla zmodyfikowanych współczyn-
ników karty. Schmid (1995) badał osiągi kartȳX−S w przypadku procesów skorelowanych na
podstawie paramteruARL. Rozwȧzając pewną rodzinę procesów stochastycznych, obejmujacą
w szczególnósci rozkład normalny podał górne ograniczenie dlaARL. Ponadto dla procesu
gaussowskiego określił wartość oczekiwaną i wariancję długości przebiegu procesu do chwili
pojawienia się fałszywego sygnału w przypadku uregulowanego procesu. W rezultacie jego ba-
dán dostajemy, i̇z średnia długósć przebiegu (ARL) oraz wariancja długósci przebiegu wzrasta
wraz ze wzrostem korelacji dla rozkładu normalnego. Udowadnia równiėz, żeN-ty moment
długósci przebiegu w przypadku dodatnio skorelowanych danych jest wyższy ni̇z w przypadku
niezalėznych danych. Na podstawie badań dla zmodyfikowanej karty Shewharta przy zastoso-
waniu modeluAR(1) otrzymał, i̇z ARL wzrasta, jesli parametr modeluφ jest przeszacowany,
w przeciwnym przypadku maleje. Takie zachowanie potwierdza istotny wpływ estymacji pa-
rametru modelu, a w ostateczności istotny wpływ występowania zależnósci wśród danych na
osiągi karty kontrolnej Shewharta.

4.2.2 Modyfikacja karty kontrolnej EWMA

W rozdziale (2.5) przedstawiona została karta kontrolna EWMA do monitorowaniásredniego
poziomu procesu (2.52) lub wartości pojedynczych pomiarów (2.58) konstruowana przy za-
łożeniu niezalėznósci kolejnych obserwacji. Schmid (1997) podał jak zmienia się wariancja
statystyki wykréslanej na tej karcie w przypadku, gdy założenie o niezalėznósci jest naruszone.
Przypuszczając,̇ze obserwujemy pojedyncze pomiary procesuXt o znanej wariancjiσ i ba-
damy przebieg statystykiW ′

t (2.57), prawdziwa jest następująca równość

lim
t→∞

V ar(W ′
t)autocor

V ar(W ′
t)iid

=

+∞
∑

h=−∞

γ(h)

γ(0)
(1− λ)|h|, (4.36)

gdzieV ar(W ′
t )autocor, V ar(W

′
t )iid oznaczają wariancję statystykiW ′

t w przypadku zmiennych,
odpowiednio, skorelowanych i niezależnych o jednakowym rozkładzie, aγ(·) jest funkcją au-
tokowariancji procesuXt. W szczególnósci, jésli procesXt opisywany jest przez modelAR(1)
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z parametremφ, to równanie (4.36) sprowadza się do postaci

lim
t→∞

V ar(W ′
t )AR(1)

V ar(W ′
t)iid

=
1 + φ(1− λ)

1− φ(1− λ)
. (4.37)

Wiedząc,że λ < 1, dostajemy i̇z V ar(W ′
t )AR(1) jest większa ni̇z V ar(W ′

t )iid wtedy i tylko
wtedy, gdyφ > 0. Uwzględniając powẏzszy fakt, Schmid (1997) zmodyfikował wprowadzoną
przez Robertsa (1959) kartę kontrolną EWMA konstruowan ˛a przy załȯzeniu niezalėznósci ob-
serwacji procesu.

Modyfikacja polega na włásciwym wyznaczeniu wariancji kontrolowanej statystykiσ2
W ′

t

przy załȯzeniu, że kolejne obserwacje procesu są zależne i uwzględnieniu jej w konstrukcji
karty. Schmid (1997a) nie narzucił tu konkretnego modelu opisującego zalėznósci wśród da-
nych, a jedynie przyjął załȯzenie,że rozpatrywany proces jest stacjonarny. Zakładając dodat-
kowo,że funkcja autokowariancjiγ(h) jest zbiėzna, pokazał,̇ze

σ2
W ′

t
= V ar(W ′

t )autocor = λ2
∑

|h|≤t−1

γ(h)

min (t−1,t−1−h)
∑

j=max (0,−h)

(1− λ)2j+h (4.38)

oraz

σ2
W ′ = lim

t→∞
σ2
W ′

t
=

λ

2− λ

+∞
∑

h=−∞
γ(h)(1− λ)|h|. (4.39)

Podstawiając do wzoru klasycznej karty EWMA (2.58) wartość wariancji okréslonej wyrȧze-
niem (4.38) lub jej asymptotyczną wartość (4.39) dostajemy zmodyfikowaną kartę kontrolną
EWMA, odpowiednio, postaci

UCL = X̄ + kσW ′

t

CL = X̄

LCL = X̄ − kσW ′

t
(4.40)

lub

UCL = X̄ + kσW ′

CL = X̄

LCL = X̄ − kσW ′ . (4.41)

W szczególnósci, gdy obserwacje procesu opisywane są przez modelAR(1) zmodyfikowana
karta kontrolna EWMA z dokładnie wyznaczonymi granicami kontrolnymi ma postác

UCL = X̄ + k
√

V ar(W ′
t )AR(1)

CL = X̄

LCL = X̄ − k
√

V ar(W ′
t)AR(1), (4.42)

gdzie

V ar(W ′
t )AR(1) =

σ2

1− φ2

(

λ

2− λ

)(

1 + φ(1− λ)

1− φ(1− λ)

)

(

1− (1− λ)2t
)

+
2σ2

1− φ2

(

λ

2− λ

)(

φ(1− λ)

1− φ(1− λ)

)

(

(1− λ)2t − (1− λ)2t−2
)

− 2σ2

1− φ2

(

λ2

1− φ(1− λ)

)(

φ2(1− λ)t

φ+ λ− 1

)

(

φt−1 − (1− λ)t−1
)

. (4.43)
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Natomiast zmodyfikowana karta kontrolna EWMA z asymptotycznie wyznaczonymi granicami
dla modeluAR(1) jest postaci

UCL = X̄ + k

√

σ2

1− φ2

(

λ

2− λ

)(

1 + φ(1− λ)

1− φ(1− λ)

)

CL = X̄

LCL = X̄ − k

√

σ2

1− φ2

(

λ

2− λ

)(

1 + φ(1− λ)

1− φ(1− λ)

)

. (4.44)

Wyznaczenie dokładnych granic zmodyfikowanej karty EWMA wymaga obliczania war-
tości wariancjiσ2

W ′

t
w każdej chwili t, co jest zdecydowanie mniej efektywne niż konstrukcja

karty na podstawie przybliżonej wartósci wariancji (4.39). Ponadto zastosowanie karty z do-
kładnie obliczonymi wartósciami granic kontrolnych nie zawsze prowadzi do lepszych wyni-
ków. Odpowiednie wartósciARL dla obu kart (4.40) i (4.41) są porównywalne (Schmid, 1997).

Podobnie jak w przypadku klasycznej karty EWMA, zastosowanie zmodyfikowanej karty
kontrolnej EWMA wymaga okréslenia wartósci parametrówλ i k. Zadanie to nie jest łatwe na-
wet w przypadku niezalėznósci kolejnych obserwacji. Przy założeniu,że dane są skorelowane
nie jest znana analityczna postać ARL. WyznaczanieARL możliwe jest tylko na podstawie
badán symulacyjnych. Wielkósć parametruk zalėzy od wartósci parametrów modelu opisują-
cego monitorowany proces. Stąd też potrzebą jest określanie wartósci k dla ró̇znych modeli.
Dla modeluAR(1) ciekawe wyniki podaje Schmid (1997). Przedstawia on wartości parametru
k dla karty (4.44) przy ró̇znych wartósciach parametrów(λ, φ) modeluAR(1) przy załȯzeniu,
żeARL wynosi 500 (tablica 4.4). Uzupełnieniem mogą tu być wyniki Kramera (1997) podane
w tablicy 4.5. Okazuje się,̇ze odpowiednie wielkósci k wyznaczone analogicznie dla karty
z dokładnie wyznaczonymi granicami (4.40) są zbliżone do odpowiednich wartościk dla karty
z przybli̇zonymi granicami kontrolnymi (4.41), np. dlaλ = 0, 75 i φ = 0, 3 mamyk = 3, 072,
dlaλ = 0, 75 i φ = 0 mamyk = 3, 084, a dlaλ = 0, 75 i φ = −0, 3 mamyk = 3, 089. Ogra-
niczając się do karty z asymptotycznie określonymi granicami kontrolnymi, Schmid (1997)
ponadto pokazał,̇ze optymalny wybór parametruλ zalėzy nie tylko od wielkósci przesunięcia
średniego poziomu procesu, ale również od wartósci paramteruφ modeluAR(1). W szcze-
gólnósci optymalne wartósci λ otrzymane w przypadku, gdy obserwacje pochodzą z modelu
AR(1) różnią się od tych otrzymanych dla modelu niezależnego (Schmid, 1997). Wyznaczenie
optymalnych wartósci parametruλ dla zmodyfikowanej karty EWMA byłoby u̇zyteczne, nie-
mniej jest to zadanie trudne. Dla kilku wybranych kombinacji parametrowλ, φ oraz ró̇znych
wielkości przesunię́c średniej procesu optymalne wartości λ można znaleź́c w pracy Schmida
(1997). Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się stosowanie małych wartósci parametruλ, gdy oczeki-
wane przesunięciásredniej procesu są małe i dużych wartósciλ, gdy przesunięcia są duże. Jésli
przesunięciásredniej są wielkósci 3,5 bądź 4 wielokrotnósci odchylén standardowych wykre-
ślanej statystyki, to przyjmuje sięλ = 1 (Schmid, 1997).

Biorąc pod uwagę wpływ wartości parametruφ na osiągi zmodyfikowanej karty EWMA,
warto wiedziéc jak zmienia się wielkósćARL w przypadku, gdy parametrφ jest estymowany.
Na podstawie badań symulacyjnych przy załȯzeniu,że wariancja procesu jest znana otrzymano
następujące wnioski (Schmid, 1997). Jeśli parametrφ jest niedoszacowany, toARL się zmniej-
sza. Jésli zás jest przeszacowany, toARL znacznie wzrasta. Można przypuszczác, że podobne
rezultaty otrzymuje się dla innych modeli. Stąd też, stosując zmodyfikowaną kartę kontrolną
EWMA przy nieznanych parametrach modelu warto zachować pewną ostrȯznósć pamiętając,
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Tablica 4.4: Wielkósć k dla zmodyfikowanej karty EWMA z przybliżonymi granicami kontrol-
nymi przyARL = 500 dla modeluAR(1). Źródło danych: (Schmid, 1997a)

λ |φ -0,9 -0,6 -0,3 0 0,3 0,6 0,9

1,00 2,822 3,054 3,085 3,089 3,085 3,054 2,822
0,75 2,879 3,079 3,089 3,087 3,069 3,015 2,758
0,50 2,939 3,087 3,086 3,071 3,031 2,949 2,675
0,25 2,990 3,066 3,044 2,988 2,929 2,821 2,537
0,10 2,964 2,943 2,878 2,814 2,737 2,626 2,341

0,025 2,642 2,493 2,423 2,369 2,310 2,227 1,986

Tablica 4.5: Wielkósć k dla zmodyfikowanej karty EWMA z przybliżonymi granicami kontrol-
nymi przyARL = 500 dla modeluAR(1). Źródło danych: (Kramer, 1997)

λ |φ -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

1,00 2,965 3,055 3,081 3,088 3,090 3,088 3,081 3,055 2,965
0,80 3,004 3,0794 3,088 3,090 3,089 3,082 3,064 3,024 2,917
0,60 3,036 3,085 3,090 3,087 3,081 3,064 3,035 2,979 2,859
0,40 3,057 3,084 3,082 3,072 3,054 3,024 2,979 2,910 2,779
0,20 3,048 3,049 3,028 2,997 2,962 2,915 2,857 2,777 2,638
0,10 2,978 2,942 2,899 2,856 2,814 2,764 2,705 2,625 2,487
0,05 2,820 2,753 2,701 2,657 2,615 2,570 2,517 2,445 2,316

0,025 2,574 2,493 2,444 2,405 2,368 2,332 2,288 2,227 2,116
0,01 2,142 2,069 2,030 2,001 1,973 1,949 1,917 1,872 1,788

że działanie karty mȯze býc zaburzone. W przypadku, gdy obserwacje pochodzą z procesu gau-
sowskiego znane są ograniczenia dolne i górne dlaśredniej długósci przebiegu zmodyfikowanej
karty EWMA (Schmid, 1997). Dlaλ = 1 sprowadzają się one do ograniczeń dla zmodyfikowa-
nej karty Schewharta (Schmid, 1995).

4.2.3 Modyfikacja karty kontrolnej CUSUM

W rozdziale 2.6 przedstawiona została karta kontrolna CUSUM skonstruowana przy założeniu,
że kolejne obserwacje procesuXt są niezalėzne. Postác tej karty dana wzorem (2.66) dotyczy
przypadku, gdy na karcie wykreślane są ustandaryzowaneśrednieYt dla próbek pobieranych
kolejno w chwilacht = 1, 2, . . .. Uruchomienie karty kontrolnej CUSUM wymaga ustalenia
parametrówk i h. Zazwyczaj przyjmuje się wartość k równą połowie wielkósci przesunięcia
średniej procesu mierzonej w jednostkach standardowych. Dla tak wybranej wartósci k ustala
się wartósć granicy kontrolnejh, tak by otrzymác pȯządaną wielkósćARL.

Schmid (1997b) badał własności karty kontrolnej CUSUM w przypadku, gdy założenie
o niezalėznósci obserwacji było naruszone. Przyjmując,że kolejne obserwacjeYt nanoszone na
kartę kontrolną CUSUM opisywane są modelemAR(1) wyznaczył dla kilku ustalonych wiel-
kościk wartósci granic kontrolnychh, tak by dla uregulowanego procesu wartośćARL wyno-
siła 500. Wyniki przedstawia tablica 4.6. Zwróćmy uwagę,̇ze przy ustalonej wielkósci k wraz
ze wzrostemφwartósci granicy kontrolnejhmaleją. Utrzymanie wartóscih na stałym poziomie
przy ustalonym parametrzek i oczekiwanej wartósciARL niezalėznie od stopnia skorelowania
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Tablica 4.6: Granice kontrolneh karty kontrolnej CUSUM wyznaczone dla procesu opisywa-
nego przez modelAR(1) w stanie statystycznego uregulowania przyARL = 500 . Źródło
danych: (Schmid, 1997b)

k |φ -0,9 -0,6 -0,3 0 0,3 0,6 0,9

0,00 66,821 51,241 40,455 30,430 20,873 11,531 2,572
0,25 23,400 12,454 10,123 8,578 7,099 5,231 1,902
0,50 21,664 8,993 6,201 5,059 4,222 3,295 1,474
1,00 19,758 7,229 3,995 2,661 2,101 1,708 0,965
1,50 17,956 5,934 2,954 1,705 1,184 0,978 0,665
2,00 16,147 4,652 2,089 1,107 0,684 0,558 0,467

Tablica 4.7: Granice kontrolneh zmodyfikowanej karty kontrolnej CUSUM wyznaczone dla
procesu opisywanego przez model AR(1) w stanie statystycznego uregulowania przyARL =
500. Źródło danych: (Schmid, 1997b)

k |φ -0,9 -0,6 -0,3 0 0,3 0,6 0,9

0,00 57,256 48,242 39,293 30,430 21,703 13,110 5,087
0,25 9,659 9,393 9,046 8,578 7,874 6,696 4,227
0,50 5,098 5,109 5,102 5,059 4,948 4,639 3,608
0,75 3,264 3,365 3,453 3,536 3,588 3,557 3,113
1,00 2,252 2,394 2,532 2,661 2,782 2,857 2,693
1,25 1,853 1,899 1,987 2,103 2,230 2,348 2,325
1,50 1,589 1,597 1,632 1,705 1,813 1,937 1,986
1,75 1,339 1,340 1,350 1,388 1,468 1,584 1,669
2,00 1,089 1,090 1,091 1,107 1,163 1,264 1,367

procesu jest mȯzliwe przy odpowiedniej modyfikacji karty. Schmid (1997b) zaproponował mo-
dyfikację karty CUSUM przy załȯzeniu,że kontrolowany proces jest stacjonarny i opisywany
modelemAR(1).

Załóżmy, że stacjonarny procesYt, którego wartósci odczytywane w kolejnych chwilacht
wykréslane są na karcie kontrolnej CUSUM opisywany jest przez modelAR(1), tj.

Yt = φYt−1 + ǫt, (4.45)

gdzieǫt jest ciągiem niezalėznych zmiennych losowych ósredniej 0 i wariancjiσ2
ǫ . Ponadto

niech

ŷt = φyt−1 (4.46)

będzie liniowym predyktorem obserwacji procesu w chwilit wyznaczonym na podstawie po-
przedniej obserwacjiyt−1 oraz

zt = yt − ŷt (4.47)
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będzie ró̇znicą między zmierzoną a prognozowaną wartością obserwacji procesu w chwilit.
Przy powẏzszych oznaczeniach Schmid (1997b) wyznaczył i podał nast˛epującą postác zmody-
fikowanej karty kontrolnej CUSUM

Smod
H,t = max

[

(zn − k)

σ2
ǫ

, Smod
H,t−1 +

(1− φ)(zn − k(1− φ))

σ2
ǫ

]

,

Smod
L,t = min

[

(zn + k)

σ2
ǫ

, Smod
L,t−1 +

(1− φ)(zn + k(1− φ))

σ2
ǫ

]

(4.48)

dla t ≥ 2, gdzie

Smod
H,1 =

(1− φ2)(x1 − k)

σ2
ǫ

,

Smod
L,1 =

(1− φ2)(x1 + k)

σ2
ǫ

. (4.49)

W przypadku, gdy obserwacje procesu są niezależne, powẏzsza karta okréslona wzorami (4.48)
oraz (4.49) sprowadza się do postaci klasycznej karty kontrolnej CUSUM (2.66). Jésli wartósć
sumy skumulowanejSmod

L,t lubSmod
H,t przekroczy wartósć ustalonej granicy kontrolnejh, to przyj-

mujemy,że proces uległ rozregulowaniu. W tablicy 4.7 podane są wartości granicy kontrolnej
h wyznaczone symulacyjnie dla zmodyfikowanej karty kontrolnej CUSUM przyARL = 500
w przypadku uregulowanego procesu. Dlak = 0 odpowiednie wartósci w tablicach 4.6 i 4.7
są sobie bliskie, natomiast dla pozostałych wartości k 6= 0 znacznie się ró̇znią. Zauwȧzmy,
że dla zmodyfikowanej karty kontrolnej CUSUM wartości granic kontrolnych przy ustalonym
parametrzek i przyjętej wartósciARL są przybli̇zone.

4.3 Karty kontrolne dla residuów

W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy modyfikacje klasycznych kart kontrolnych jako jedną
z głównych procedur SPC dla skorelowanych danych. Innym podejściem do problemu monitoro-
wania skorelowanych procesów są karty kontrolne dla residuów. Autorami tego pomysłu są
Alwan i Roberts (1988).

Zastosowanie kart kontrolnych dla residuów wymaga określenia modelu monitorowanego
procesu i wyznaczenia residuów. Zwykle skorelowane procesy opisuje się modelami z klasy
ARIMA. Zakładając,̇ze X̂t jest prognozą (predyktorem) dla obserwacji procesu w chwili t
wyznaczoną na podstawie danego modelu opisującego kontrolowany procesXt, residua obli-
czamy jako ró̇zniceet = Xt − X̂t. Jésli model ten jest dobrze dopasowany do rzeczywistego
procesu, to residua zachowują się jak realizacje niezależnych zmiennych losowych o jednako-
wych rozkładach (Box, Jenkins, 1983). To z kolei pozwala stosowác klasyczne karty kontrolne,
jak np. kartę pojedynczych pomiarów, karty CUSUM i EWMA dlaprocesu residuów. Mia-
nowicie, na dowolnej karcie Shewharta zaznacza się zamiast oryginalnych pomiarów kolejno
obliczone residua i na ich podstawie wyznacza się analogicznie granice kontrolne. W skrócie
zapis trzech najczęściej stosowanych kart kontrolnych dla residuów jest nast˛epujący.
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Karta kontrolna pojedynczych pomiarów dla residuów

Karta kontrolna pojedynczych pomiarów (2.32) zastosowanado pomiarów obserwacjiXt = et
przyjmuje postác

UCL = kσǫ

CL = 0

LCL = −kσǫ, (4.50)

gdzieσǫ jest odchyleniem standardowym residuówet. Jésli proces jest w stanie uregulowanym,
to dlak = 3 parametrARL dla karty kontrolnej pojedynczych pomiarów dla residuów wynosi
tyle co w przypadku karty pojedynczych pomiarów dla oryginalnych obserwacji, gdy są one
niezalėzne, tj.370, 4.

Karta kontrolna EWMA dla residuów

Karta kontrolna EWMA (2.58) zastosowana dla pojedynczych obserwacjiXt = et przyjmuje
postác

UCL = k

√

λ

2− λ
σǫ

CL = 0

LCL = −k
√

λ

2− λ
σǫ, (4.51)

gdzieσǫ jest odchyleniem standardowym residuówet. Z uwagi na niezalėznósć residuów gra-
nice karty (4.51) okrésla się u̇zywając tych samych zasad co dla karty EWMA w przypadku
pojedynczych orginalnych i niezależnych obserwacji procesu. W szczególności, dlak = 2, 859
i λ = 0, 2 parametrARL tej karty wynosi 370,4.

Karta kontrolna CUSUM dla residuów

Karta kontrolna CUSUM (2.66) zastosowana do kontroli residuów et o odchyleniu standardo-
wym σǫ jest postaci

SH,t = max[ 0, (et − r) + SH,t−1]

SL,t = max[ 0, (−et − r) + SL,t−1], (4.52)

gdzieSH,0 = SL,0 = 0, a r jest odpowiednią stałą. Proces uznajemy za rozregulowany, jeśli
SH,t bądźSL,t przekroczy pewną ustaloną wartośc krytycznąh. Dobór wielkóscir i h ustalamy
zgodnie z zaleceniami dla karty CUSUM w przypadku oryginalnych niezalėznych obserwacji.

Pojawienie się sygnału alarmowego na karcie dla residuów jako oznaki przesunięciásred-
niej bądź odchylenia standardowego residuówet rozumie się tȯzsamo ze zmianą wartości śred-
niej lub odchylenia standardowego oryginalnego procesuXt, o ile uregulowany proces jest
stacjonarny. Nie oznacza to jednak,że kart kontrolnych dla residuów nie używa się do staty-
stycznego sterowania procesami niestacjonarymi. Inaczejinterpretuje się jedynie wystąpienie
sygnału alarmowego (proces niestacjonarny nie charakteryzuje się bowiem stałą́srednią bądź
też stałą wariancją). Pojawienie się punktu poza granicami karty kontrolnej dla residuów sy-
gnalizuje wówczas,̇ze zaszła pewna zmiana systematyczna procesu.
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Rysunek 4.13: Karta kontrolna pojedynczych pomiarów dla residuów skonstruowana dla pro-
cesu opisanego modelem (4.53).Źródło danych: (Montgomery i Mastrangelo, 1991)

We wstępie do tego rozdziału przedstawiona została karta kontrolna pojedynczych pomia-
rów dla pewnego rzeczywistego procesu chemicznego, którego kolejne obserwacje są silnie
dodatnio skorelowane (rysunek 4.1). Montgomery i Mastrangelo (1991) zastosowali dla tego
procesu kartę kontrolną dla resiuduów. Pokazali,że proces ten dobrze opisywany jest przez
model autoregresji dany równaniem

X̂t = 13, 04 + 0, 847Xt−1. (4.53)

Na podstawie powẏzszego modelu wyznaczyli residua i oszacowali ich odchylenie standardowe
przy u̇zyciu ruchomych rozstępów. Zgodnie ze wzorem (2.37) skonstruowali kartę kontrolną
pojedynczych pomiarów dla residuów, w efekcie otrzymująckartę taką jak na rysunku (4.13).
Zwróćmy uwagę,̇ze w przeciwiénstwie do karty dla oryginalnych pomiarów na karcie dla re-
siduów nie pojawiają się̇zadne sygnały alarmowe. Zakładając,że model (4.53) prawdziwie
odzwierciedla monitorowany proces chemiczny, możemy wnioskowác, że proces ten jest ure-
gulowany, a sygnały widoczne na karcie dla oryginalnych obserwacji (rysunek 4.1) są jedynie
fałszywymi alarmami.

Podej́scie oparte na kartach kontrolnych dla residuów wydaje sięintuicyjnie bardzo pro-
ste. Nalėzy jednak pamiętác, że własnósci tych kart ró̇znią się od własnósci klasycznych kart
kontrolnych. Harris i Ross (1991) oraz Longnecker i Ryan (1992) zauwȧzyli, że karty kontro-
lne dla residuów stosowane do procesów opisywanych modelemAR(1) są bardzo mało efek-
tywne w wykrywaniu przesunię́c średniej procesu. Wardell, Moskowitz i Plante (1994) poka-
zali, że w przypadku procesów, których kolejne obserwacje są dodatnio skorelowane osiągi kart
kontrolnych dla residuów nie są dobre. Zhang (1998) pokazał również, że czasami efektywność
klasycznej karty kontrolnej dla pojedynczych pomiarów zastosowanej do sterowania skorelo-
wanym procesem jest wyższa ni̇z w przypadku karty kontrolnej dla residuów.
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Na efektywnósć kart kontrolnych dla residuów istotny wpływ ma poprawność zamodelo-
wania procesu (Schmid, 1995). Identyfikacja modelu przy użyciu szeregów czasowych jest
zadaniem trudnym, zwłaszcza dla praktyków SPC. Mimoże korzysta się przy tym ze specjal-
nego oprogramowania komputerowego, zadanie to wymaga sporego wysiłku. Stosując kartę
kontrolną dla residuów należy koniecznie sprawdzić dobróc dopasowania modelu opisującego
monitorowany proces i z czasem redukować wpływ interakcji błędu dopasowania modelu i po-
jawiających się zmian procesu.

4.4 Karta kontrolna EWMAST

Karta kontrolna EWMAST została zaproponowana przez Zhanga(1998) jako karta EWMA
do monitorowaniásredniego poziomu procesu stacjonarnego. W przypadku, gdyobserwacje są
skorelowane, granice tej karty różnią się od granic klasycznej karty EWMA. Jeśli dane są skore-
lowane dodatnio, to są one szersze od granic klasycznej karty EWMA. Granice karty EWMAST
zostały wyznaczone analitycznie na podstawie wariancji i autokorelacji procesu stacjonarnego.

Przypúsćmy, żeXt jest dyskretnym procesem stacjonarnym ze stałąśredniąE(Xt) = µ,
wariancjąσ2

X i funkcją autokowariancji

γ(l) = Cov(Xt, Xt+l) = E[(Xt − µ)(Xt+l − µ)]. (4.54)

Wtedy autokorelacjaρl przy odstępiel dla procesuXt wynosi

ρl =
γ(l)

γ(0)
=
γ(l)

σ2
X

. (4.55)

W kolejnych chwilacht = 1, 2, . . . obliczamy wartósci

Zt = (1− λ)Zt−1 + λXt, (4.56)

gdzieZ0 = µ, 0 < λ ≤ 1 i zaznaczamy je na karcie EWMAST. Konstruując kartę EWMAST,
warto zwrócíc uwagę na fakt,̇zeE(Zt) = µ, orazCov(Zt, Zt+l) zbiega dla du̇zych wartóscit do
wielkości niezalėznej odt, co oznacza,̇zeZt dane wzorem (4.56) jest procesem asymptotycznie
stacjonarnym. W szczególności dlal = 0 mamy

σ2
Z = V ar(Zt) =

λ

2− λ
σ2
X

{

1− (1− λ)2t + 2

t−1
∑

i=1

ρi(1− λ)i
[

1− (1− λ)2(t−i)
]

}

.(4.57)

Dla du̇zych wartósci t można zastosowác następujące przybliżenie wariancji

σ2
Z ≈ λ

2− λ
σ2
X

{

1 + 2

M
∑

i=1

ρi(1− λ)i
[

1− (1− λ)2(M−i)
]

}

, (4.58)

gdzieM ≥ 25 jest pewną liczbą całkowitą. Kartę kontrolną EWMAST definiuje się jako

UCL = µZ + kσZ

CL = µZ

LCL = µZ − kσZ , (4.59)

gdzie wartósć oczekiwana

µZ = E(Zt) = µ, (4.60)
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zás wariancjaσ2
Z dana jest wzorem (4.57) lub (4.58). Zauważmy, że w przypadku niezależno-

ści kolejnych obserwacji procesu wariancje dane wzorami (4.57) i (4.58) sprowadzają się do
postaci wariancji dla klasycznej karty EWMA, odpowiednio,do wzorów (2.59) i (2.61). Kla-
syczna karta EWMA jest szczególnym przypadkiem karty EWMAST. Zhang (1998) zaleca jako
najbardziej optymalne parametry karty EWMASTk = 3 orazλ = 0, 2.

W praktyce nieznane parametryµ orazσ2
X są estymowane na podstawie historycznych da-

nych pochodzących z procesu w stanie uregulowanym. Do estymacji obu parametrów wykorzy-
stuje się tu klasyczne statystyki próbkowe. Jeśli na podstawie danych historycznych oszacowuje
się tėz autokorelacjeρi, to zaleca się by zbiór tych danych był licznościN ≥ 50 orazi ≤ N/4.
Stąd wartósćM powinna býc wystarczająco du̇za, tak by mȯzliwa była aproksymacja wariancji
σ2
Z oraz estymacja korelacji w czasiei ≤ N/4. W związku z tym Zhang (1998) zaleca, by zbiór

danych, na podstawie których estymujemy nieznane wielkości był co najmniej 100-elementowy.
Oczywistą zaletą stosowania karty EWMAST jest brak potrzeby modelowania procesu, tak jak
dzieje się to w przypadku kart dla residuów, a w konsekwencji prostota jej implementacji.

Podobnie jak dla klasycznej i zmodyfikowanej karty EWMA istotny jest tu tak̇ze wybór
wielkości parametruλ. Zhang (1998) zbadał zachowanieARL karty EWMAST dla ró̇znych
wartósci λ w przypadku, gdy obserwacje opisywane są modelemAR(1). Wyniki przedstawia
tablica 4.8. Zwró́cmy uwagę,̇ze dlaφ < 0 wybór λ = 0, 1 lub λ = 0, 2 jest zdecydowanie
lepszy ni̇z λ = 0, 05, λ = 0, 3 lub λ = 0, 4. Jésli φ > 0, to dla małych wartósciλ obserwujemy
duże wartósciARL dla procesu uregulowanego i małe wartościARL w przypadku niewielkich
przesunię́c średniej. Z kolei kiedy wielkósć przesunięcia wzrasta, to efektywniejsze (mniejsze
ARL) są karty EWMAST z większymi wartościami parametrów wygładzania, tj.λ = 0, 3
i λ = 0, 4. Ogólnie rzecz biorąc, karty EWMAST z parametramiλ = 0, 1 lub λ = 0, 2 mają
lepsze osiągi niż karty z parametramiλ = {0, 05; 0, 3; 0, 4}. Zazwyczaj zauwȧza się tėz, że
karta EWMAST zλ = 0, 2 jest nieco efektywniejsza niż karta zλ = 0, 1.

4.5 Karta kontrolna ARMA

Omawiana w poprzednim podrozdziale karta EWMAST nie zawszedziała efektywnie. Konku-
recyjną dla niej jest karta ARMA zaproponowana przez Jianga, Tsui i Woodalla (2000) jako
karta do monitorowaniásredniej skorelowanego procesu. Ideą tej karty jest obserwowanie sta-
tystyki opartej na modeluARMA(1, 1). Przedstawiając tę kartę, rozważa się dwa przypadki
procesu - proces niezależny, dla którego kolejne obserwacje pochodzą z rozkładu normalnego
oraz proces stacjonarny.

Rozwȧzmy najpierw przypadek, gdy kolejne obserwacje procesuX1, X2, . . . są niezalėzne
o rozkładach normalnych zésrednią 0 i wariancjąσ2. Na karcie ARMA wykrésla się wartósci
odpowiadające zmiennym modeluARMA(1, 1), tj.

Zt = θ0xt − θxt−1 + φZt−1 = θ0(xt − βxt−1) + φZt−1, (4.61)

gdzieβ = θ/θ0 oraz

θ0 = 1− θ − φ. (4.62)
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Tablica 4.8: Wartósci ARL dla karty EWMAST dla modeluAR(1). Źródło danych: (Zhang,
1997)

φ Przesunięcie λ = 0, 05 λ = 0, 1 λ = 0, 2 λ = 0, 3 λ = 0, 4

-0,95 0 1284,28 727,05 760,63 834,69 900,04
0,5 5,08 4,43 5,02 7,60 18,32

1 2,81 2,42 2,39 2,54 2,85
2 1,65 1,44 1,40 1,42 1,48
3 1,15 1,04 1,24 1,03 1,05

0,25 0 1567,42 994,81 664,58 579,76 477,42
0,5 56,94 61,47 74,15 88,99 103,00

1 19,37 16,78 17,47 19,05 21,85
2 7,69 6,13 5,02 4,59 4,57
3 4,96 3,79 2,93 2,56 2,35

-0,75 0 849,48 550,23 438,21 403,16 407,28
0,5 9,68 8,16 8,31 11,19 16,51

1 4,79 3,75 3,35 3,49 3,86
2 2,48 2,06 1,77 1,72 1,74
3 1,81 1,53 1,28 1,20 1,18

-0,50 0 1031,92 641,37 471,58 389,41 380,35
0,5 16,0 13,86 14,85 19,19 25,44

1 7,20 5,60 4,93 5,09 5,68
2 3,49 2,78 2,31 2,10 2,07
3 2,44 1,95 1,62 1,45 1,38

-0,25 0 1178,36 764,98 497,10 422,10 388,95
0,5 24,26 22,57 25,17 31,36 40,60

1 10,02 7,83 7,06 7,56 8,44
2 4,52 3,57 2,90 2,66 2,59
3 3,08 2,45 1,97 1,73 1,61

0,50 0 1902,41 1171,41 829,46 703,96 586,63
0,5 110,60 123,63 147,31 160,60 164,94

1 30,74 28,78 31,94 26,23 30,32
2 10,90 8,85 7,49 10,90 9,70
3 6,65 5,13 3,93 3,36 3,06

0,75 0 2454,73 1467,07 1135,18 957,05 845,77
0,5 296,53 330,18 333,84 321,46 308,40

1 67,39 72,88 81,97 87,25 87,42
2 19,15 16,12 14,92 15,05 14,17
3 10,41 8,19 6,32 5,48 4,97

0,95 0 4014,82 3357,63 2653,05 2295,66 2060,27
0,5 1846,89 1664,52 1376,44 1215,05 1076,98

1 487,12 497,92 446,26 396,32 374,82
2 83,47 81,59 74,14 66,03 62,01
3 29,20 22,99 18,82 16,29 14,57
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Kartę kontrolną ARMA do badania stabilności średniego poziomu procesu, w którym kolejne
obserwacje są niezależne o jednakowych rozkładach definiuje się jako

UCL = Zt + kσZ

CL = Zt

LCL = Zt − kσZ , (4.63)

gdzie

σ2
Z =

[

2(θ − φ)(1 + φ)

1 + φ
+ 1

]

σ2. (4.64)

Zauwȧzmy, że dlaθ = 0 i φ = 1 − λ karta ARMA (4.63) upraszcza się do karty EWMA
(2.58). Jiang, Tsui i Woodall (2000) porównywali osiągi kart EWMA i ARMA. Okazuje się,że
dla rozwȧzanych tu procesów, efektywność obu kart w większósci przypadków jest porówny-
walna, jedynie czasami karta ARMA działa lepiej niż karta EWMA w wykrywaniu niewielkich
przesunię́c średniej. Inaczej rzecz się ma, gdy kolejne obserwacje monitorowanego procesu są
skorelowane.

Załóżmy teraz,że kontrolowany procesXt z wartóscią średniąµ = 0 i wariancjąσ2 jest
procesem stacjonarnym z funkcją autokorelacjiρ(l) = γ(l)/γ(0), gdzieγ(l) = Cov(Xt, Xt+l).
Na karcie kontrolnej ARMA wykréslane są w kolejnych chwilach wartości

Zt = θ0Xt + α
t−1
∑

k=1

φk−1Xt−k, (4.65)

gdzieα = φθ0 − θ. Wariancja procesu (4.65) wynosi

σ2
Z =

[

θ20 + 2θ0α

∞
∑

k=1

φk−1ρ(k) + α2

∞
∑

i=1

∞
∑

j=1

φi+j−2ρ(j − i)

]

σ2

=

[

θ20 +
α2

1− φ2
+ 2

(

θ0α +
φα2

1− φ2

) ∞
∑

k=1

φk−1ρ(k)

]

σ2, (4.66)

gdzie
∑∞

k=1 φ
k−1ρ(k) jest zbiėzne poniewȧz |ρ(k)| < 1. JésliXt jest procesem, którego kolejne

obserwacje są niezależne i pochodzą z rozkładu normalnego orazρ(k) = 0, to wzór wariancji
(4.66) sprowadza się do postaci (4.64). Podstawiając wyrażenia (4.65) i (4.66) do wzoru (4.63)
otrzymujemy postác karty ARMA do monitorowaniásredniego poziomu procesu stacjonarnego
(czasami kartę ARMA do kontroli procesu stacjonarnego nazywa się kartą ARMAST).

Jésli na przykład procesXt opisywany jest przez modelARMA(1, 1) z parametramiu i v,
tj.

Xt − uXt−1 = et − vet−1, |u| < 1, |v| < 1, (4.67)

to wariancja (4.66) upraszcza się do postaci

σ2
Z =

[

θ20 +
α2

1− φ2
+ 2

(

θ0α +
φα2

1− φ2

)

ρ(1)

1− φu

]

σ2, (4.68)

zás kolejne zaznaczane na karcie ARMA wartości są postaci

Zt = (φ+ u)Zt−1 − φuZt−2 + θ0et − (θ + θ0v)et−1 + θvet−2, (4.69)
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czyli odpowiadają obserwacjom opisywanym przez modelARMA(2, 2).

Dla karty ARMA znana jest wartósć oczekiwanásredniego poziomu procesu obserwowa-
nego po jego zmianie w stosunku do pierwotnej wartości. Załó̇zmy,że w chwilit = t0 następuje
przesunięciésredniej o wielkósćµ0. Wtedy wartósć oczekiwanásredniej procesu w momentach
t0 + 1, t0 + 2, . . . wynosi

µt0+k =
[

1 + (θ − φ)φk
]

µ0, k = 1, 2, . . . . (4.70)

Ciekawym jest, i̇z zalėzy ona jedynie od wielkósci przesunięcia i parametrów karty.

Parametry karty ARMA ustala się tak, by zoptymalizować wartósćARL. Niestety zadanie
to jest trudne do wykonania w sposób analityczny. Jiang, Tsui i Woodall (2000) zaproponowali
w tym celu zastosowanie algorytmu heurystycznego. Dokładny opis algorytmu mȯzna znaleź́c
w ich pracy. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań mȯzna stwierdzíc, iż karta
ARMA jest w wielu przypadkach efektywniejsza od kart SCC, EWMAST, a tak̇ze innych kart
zaprojektowanych do monitorowania skorelowanych procesów.

4.6 Karta kontrolna współczynnika autokorelacji

Wszystkie omawiane dotąd karty kontrolne zaliczane do kart typu Shewharta były projek-
towane jako narzędzia do wykrywania przesunięciaśredniej bądź odchylenia standardowego
kontrolowanego procesu. W ich konstrukcji zakłada się,że kolejne obserwacje są nieskorelo-
wane. Stąd w szczególności karty te nie mogą posłużyć za włásciwe narzędzia do wykrywania
zalėznósci wśród obserwacji procesu. Karta kontrolna dla współczynnika autokorelacji poza
wykrywaniem zmiańsredniej procesu sygnalizuje również zmiany w strukturze autokorelacji
procesu. Zmiana struktury autokorelacji wśród obserwacji mȯze býc równowȧznie traktowana
jako zmiana modelu opisującego kontrolowany proces, co z kolei oznacza występowanie przy-
czyny specjalnej i pojawienie się sygnału na karcie współczynnika autokorelacji.

Załóżmy, że pobieramy próbkin-elementoweXi+1, Xi+2, . . . , Xi+n (i ∈ N) z kontrolowa-
nego procesuXt o średniejµ i odchyleniu standardowymσ. Budowa karty opiera się na współ-
czynniku autokorelacji definiowanym wzorem (3.18). Na karcie wykrésla się wartósci współ-
czynnika autokorelacji wyznaczane dla kolejnych próbeki = 0, 1, . . .. Jésli parametry procesu
są znane, to do oszacowania współczynnika autokorelacji (3.18) dlai-tej próbki wykorzystu-
jemy wzór

ρ̂hi =
1

n− h

∑i+n−h
t=i+1 (Xt − µ)(Xt−h − µ)

σ2
, h < n. (4.71)

Jésli zás parametry procesu są nieznane, to należy je oszacowác używając standardowych esty-
matorówśredniej i odchylenia standardowego. Wówczas wartość współczynnika autokorelacji
dla i-tej próbki obliczamy na podstawie wzoru

ρ̂hi =
n

n− h

∑i+n−h
t=i+1 (Xt − X̄)(Xt−h − X̄)

∑n
t=1(Xt − X̄)2

, h < n. (4.72)

Granice tradycyjnej karty kontrolnej dla współczynnika autokorelacji definiowane są jako

UCL = µρh + kσρh
CL = µρh

LCL = µρh − kσρh , (4.73)
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Tablica 4.9: Wartósci stałejk karty autokorelacji przy odstępieh = 1 i ARL = 370, 4 dla
procesu w stanie statystycznego uregulowania ośredniej 0 i odchyleniu standardowym 1.Źródło
danych: opracowanie własne

Liczność próbkin 10 20 50 100

Stałak 2,544 2,467 2,171 1,186

gdzieµρh i σρh są, odpowiednio, wartością oczekiwaną i odchyleniem standardowym współ-
czynnika autokorelacji (3.18). Zakładając,że kolejne obserwacje procesu są niezależne i pocho-
dzą z rozkładu normalnego, wartość średniąµρh oraz odchylenie standardoweσρh estymujemy
w następujący sposób (Moran, 1948)

µ̂ρh = − 1

n− 1
, (4.74)

σ̂ρh =

√

(n− 2)2

(n− 1)3
. (4.75)

Wówczas trzysigmowa karta kontrolna współczynnika autokorelacji przyjmuje postác

UCL = − 1

n− 1
+ 3

√

(n− 2)2

(n− 1)3

CL = − 1

n− 1

LCL = − 1

n− 1
− 3

√

(n− 2)2

(n− 1)3
. (4.76)

Jésli zás prawdziwe wartósci parametrów procesu są znane i wynosząµ = 0 orazσ2 = 1, to
parametry karty (4.73) szacujemy używając wzorów (Moran, 1948)

µ̂ρh = 0, (4.77)

σ̂ρh =

√

n

(n− 1)(n+ 2)
, (4.78)

a karta autokorelacji (4.73) sprowadza się do postaci

UCL = 3

√

n

(n− 1)(n+ 2)

CL = 0

LCL = −3

√

n

(n− 1)(n+ 2)
. (4.79)

W tablicy 4.9 przedstawione są wartości stałejk, dla których parametrARL karty autokorelacji
w przypadku procesu w stanie statystycznego uregulowania wynosi tyle, co dla trzysigmowej
karty Shewharta, tj.370, 4.

Yourstone i Montgomery (1989, 1991) zaproponowali monitorowanie wykładniczo wȧzo-
nego współczynnika autokorelacji wyznaczonego dla residuów. Przypúsćmy, że monitorowny
proces mȯzna opisác używając dowolnego modelu z klasy ARIMA. Nieche1+w, e2+w, . . . , e50+w
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(w ∈ N) będą błędami prognozy na jeden krok naprzód wyznaczonymi na podstawie 50 kolej-
nych obserwacji procesu. Wówczas oszacowanie współczynnika autokorelacji przy odstępieh
na podstawie tych reszt ma postać

ρ̂resh,w =

∑50
i=1+h(ei+w − ē)(ei+w−h − ē)
∑50

i=1+h(ei+w−h − ē)2
, (4.80)

gdzie ē jest średnią arytmetyczną obliczoną dlae1+w, e2+w, . . . , e50+w. Na karcie kontrolnej
wykładniczo wȧzonego współczynnika autokorelacji wykreślane są następujące statystyki

Sw+1,h = λρ̂resh,w + (1− λ)Sw,h, w = 0, 1, . . . (4.81)

gdzieS0,h = ρ̂resh,0, zás parametr wygładzaniaλ ∈ [0, 1]. Jésli monitorowany proces jest po-
prawnie zidentyfikowany w klasie modeli ARIMA, to autokorelacjaρ̂resh,w dla dowolnegoh po-
winna wynosíc w przybli̇zeniu zero. Przyjmując,̇ze odchylenie standardowe współczynnika
autokorelacji dla reszt (4.80) wynosi

√

1/(50− h), granice kontrolne karty do monitorowania
wykładniczo wȧzonego współczynnika autokorelacji (4.81) mają postać

UCL = 0 + k

√

1

50− h

√

λ

2− λ
CL = 0

LCL = 0− k

√

1

50− h

√

λ

2− λ
. (4.82)

Jésli wartósć statystykiSw,h dla dowolnegoh przekroczy granicę UCL lub LCL powyższej
karty, to oznacza,̇ze prawdopodobnie wskutek przyczyny specjalnej wystąpiło przesunięcie
średniej bądź zmiana struktury autokorelacji procesu.

Warto zauwȧzyć, że granice karty kontrolnej dla wykładniczo ważonego współczynnika
autokorelacji (4.82) są węższe ni̇z granice tradycyjnej karty dla współczynnika autokorelacji
(4.73). Yourstone i Montgomery (1991) zalecają stosować w praktyce wartósci parametru wy-
gładzaniaλ z zakresu[0, 8, 1]. Dla wartósci λ bliskich 0, 8 karta jest niezwykle wrȧzliwa na
bardzo małe odchylenia od założenia,że autokorelacja reszt jest w przybliżeniu równa 0.

4.7 Porównanie kart kontrolnych dla skorelowanych danych

W rozdziale 2 przedstawiliśmy karty kontrolne Shewharta do monitorowaniaśredniej i odchyle-
nia standardowego mierzonej charakterystyki procesu skonstruowane przy załȯzeniu,że kolejne
obserwacje procesu są niezależne. Z kolei w podrozdziałach 4.2.1 - 4.5 zaprezentowaliśmy karty
kontrolne zaprojektowane do monitorowaniaśredniej w przypadku, gdy obserwacje rozważa-
nego procesu nie muszą być z załȯzenia niezalėzne. Spis wszystkich opisanych w niniejszej
pracy kart kontrolnych do monitorowaniaśredniej procesu zawiera tablica 4.10.

Osiągi kart kontrolnych zwykle mierzy się przy pomocyśredniej liczby przebiegów (ARL),
która jest oczekiwaną liczbą próbek (bądź obserwacji,jeśli n = 1) do momentu pojawienia się
sygnału alarmowego. Jeśli następuje istotna zmiana w procesie, wówczas pożądane jest, by
ARL było małe, tak by zmiana mogła zostać wczésnie wykryta. Jésli zás proces jest w stanie
uregulowanym wtedy warto, byARL osiągało wysokie wartósci, tak by prawdopodobieństwo
fałszywego alarmu było stosunkowo niskie.

Jésli mamy do czynienia ze skorelowanymi obserwacjami procesu, to powstaje pytanie,
które z podej́sć SPC dla takiego procesu będzie w danej sytuacji najbardziej odpowiednie.
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W rzeczywistósci jésli kontrolujemy skorelowany proces, to mamy do wyboru: stosowác kla-
syczne karty kontrolne (opisane w rozdziale 2), zaniedbuj ˛ac brak spełnionego założenia o nie-
zalėznósci obserwacji i narȧzając się tym samym na większe szanse podjęcia błędnejdecyzji
o stanie procesu lub korzystać z zaawansowanych metod SPC dla skorelowanych procesów.
Pierwszy wybór oznacza prostotę zastosowania i interpretacji, ale równiėz znacznie zwiększone
prawdopodobiénstwo popełnienia błędu I lub II rodzaju, drugi wybór - trudność stosowania,
chócby z uwagi na potrzebę zidentyfikowania i modelowania procesu oraz brak implementacji
tych narzędzi w popularnych pakietach statystycznych.

Jako alternatywę dla kart kontrolnych, na których zaznacza się oryginalne dane, kilku au-
torów (Alwan i Roberts, 1988), (Mongomery i Mastrangelo, 1991) zaproponowało karty mo-
nitorujące residua, czyli ró̇znice między oryginalnymi obserwacjami a ich prognozami wyzna-
czonymi na podstawie dopasowanego do procesu modelu. Kartykontrolne oparte na residuach
wydają się pracowác najlepiej, gdy poziom autokorelacji jest wysoki. Jeśli stopién korelacji jest
niski lub umiarkowany prognozowanie jest trudniejszym zadaniem i karty residuów są z reguły
mniej efektywne w wykrywaniu zmian procesu.

Dla wielu problemów „optymalne” sposoby kontrolowania jakości skorelowanego procesu
nie zostały opracowane. Ogólnie wydaje się,że wybór najlepszej metody monitorowania skore-
lowanego procesu zależy od specyficznych warunków takich jak typ modelu opisującego dany
proces oraz stopień autokorelacji. W wielu pracach zajmowano się porównaniem efektywno-
ści ró̇znych procedur SPC stosowanych dla skorelowanych procesów. Zakładano przy tym,̇ze
kontrolowany proces opisany jest przez model z klasy ARIMA,a najczę́sciej przez prosty mo-
delAR(1). Szczegółowe wyniki takich porównań mȯzna znaleź́c w pracach Kramera (1997),
Schimda (1997b), Kramera i Schmida (1998), Knotha i Schimda(2004), czy tėz Lu i Reynoldsa
(2001).

W poni̇zszym podsumowaniu przedstawiamy ogólne wnioski dotyczące osiągów kart kontrol-
nych zastosowanych dla skorelowanych procesów uzyskane napodstawie badán opisanych
w kilkunastu pracach zaczerpniętych z bibliografii. Badania te zwykle miały charakter eks-
perymentów symulacyjnych. Efektywność kart oceniana była na podstawie wielkości ARL.
Parametry kart kontrolnych EWMA i CUSUM były wybierane tak,by dla ustalonej wielkósci
przesunięcia procesu wartośćARL była najmniejsza. Poniżej przedstawiamy porównanie efek-
tywności kart kontrolnych, ograniczjąc się do kart prezentowanych w rozdziałach 2 i 4 (tablica
4.10).

Porównanie kart kontrolnych dla procesów z modelu AR(1)

1. modX – resX
Karta kontrolnamodXwykazuje lepszą efektywność niż karta kontrolnaresX, gdy proces
jest modelowany przezAR(1) z dodatnim współczynnikiemφ. Z odwrotną sytucją mamy
do czynienia w przypadku procesu opisywanego modelemAR(1) z ujemnym współczyn-
nikiemφ (Schmid, 1995).

2. modX – modEWMA
Jésli przesunięciésredniej procesu nie jest duże, toARL dla karty kontrolnejmodEWMA
jest zawsze mniejsze niż dla kartymodX(Schmid, 1997a).

3. modX – resEWMA
Karta kontrolnamodXwykazuje lepszą efektywność niż karta kontrolnaresEWMA, gdy
współczynnikφ > 0. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadkuφ < 0
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Tablica 4.10: Skrótowe oznaczenia kart kontrolnych opisanych w rozdziałach 2 i 4.

Oznaczenie karty kontrolnej Nazwa karty kontrolnej

XR Karta kontrolnaX̄ −R (2.15), (2.20)
XS Karta kontrolnaX̄ − S (2.26), (2.31)
X Karta kontrolna pojedynczych pomiarów (2.37)

MA Karta kontrolna MA (2.49)
EWMA Karta kontrolna EWMA (2.54), (2.62)
CUSUM Karta kontrolna CUSUM (2.66)
modX Zmodyfikowana karta kontrolna pojedynczych pomiarów (4.22)

modEWMA Zmodyfikowana karta kontrolna EWMA (4.44)
modCUSUM Zmodyfikowana karta kontrolna CUSUM (4.48)

resX Karta kontrolna pojedynczych pomiarów dla residuów (4.50)
resEWMA Karta kontrolna EWMA dla residuów (4.51)
resCUSUM Karta kontrolna CUSUM dla residuów (4.52)
EWMAST Karta kontrolna EWMAST (4.59)

ARMA Karta kontrolna ARMA (4.63)

(Schmid, 1995). W szczególności, osiągi karty kontrolnejmodXsą podobne do osiągów
karty kontrolnejresEWMAz parametremλ = 1− φ (Schimd, 1995).

4. resX – resEWMA
Karta kontrolnaresEWMAjest efektywniejsza od karty kontrolnejresX w przypadku
monitorowania procesów o znanych parametrach opisanych przez modelAR(1), gdy
wielkość przesunięcia procesu wynosi co najmniej 1 odchylenie standardowe monito-
rowanej statystyki (Schmid, 1995).

5. modEWMA – resEWMA

a) Karta kontrolnamodEWMAzλ = 0, 75wykazuje lepszą efektywność niż karta kon-
trolnaresEWMAz λ = 0, 75, gdy proces jest modelowany przezAR(1) z dodatnim
współczynnikiemφ. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku procesu
opisywanego modelemAR(1) z ujemnym współczynnikiemφ (Schmid, 1995).

b) Karta kontrolnamodEWMAz λ = 0, 3 wykazuje lepszą efektywność niż karta kon-
trolna resEWMAz λ = 0, 3 dla φ = 0, 3, sytuacja jest odwrotna dlaφ = −0, 3
w przypadku małych przesunięć (Schmid, 1997a).

c) W przypadku, gdy nie została przyjęta optymalna wartość parametruλ parametr
ARL dla karty modEWMAzachowuje się stabilniej niż dla karty resEWMA. Na
przykład dlaφ = 0, 6 i przesunięcia wielkósci 0, 5 ARL dla resEWMAwaha się
w przedziale[104, 21; 412, 60], zás dla kartymodEWMAw przedziale[101, 61; 281, 68]
(Schmid, 1997a).

6. CUSUM – modCUSUM
Karta kontrolnaCUSUM jest efektywniejsza od karty kontrolnejmodCUSUMw przy-
padku procesu opisywanego modelemAR(1) z dodatnim współczynnikiemφ, gdy prze-
sunięcie procesu jest niewielkie. W przeciwnym przypadkulepsze osiągi wykazuje karta
kontrolnamodCUSUM(Schmid, 1997b).
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7. CUSUM – resCUSUM
Karta kontrolnaCUSUMma lepsze osiągi niż karta kontrolnaresCUSUMw przypadku
procesów opisanych przez modelAR(1) z dodatnim parametremφ (Schmid, 1997b).

8. modCUSUM – resCUSUM
Karta kontrolnamodCUSUMma lepsze osiągi niż karta kontrolnaresCUSUMw przy-
padku procesów opisanych przez model AR(1) z ujemnym parameterm φ (Schmid,
1997a),

9. X – resX
W przypadku dodatniej autokorelacji kartaX jest lepsza ni̇z kartaresX(Kramer i Schmid,
1997).

Porównanie kart kontrolnych dla procesów z modelu AR(1) z bł̨edem losowym (ARMA(1,1))

1. X – resX
Dla procesu z co najwẏzej umiarkowanym poziomem autokorelacji karta kontrolnaX jest
zdecydowania lepsza w wykrywaniu przesunięć średniej procesu niż resX (Lu i Reynolds,
1999a).

2. X – EWMA
W przypadku du̇zych przesunię́c średniej karta kontrolnaEWMAszybciej wygrywa sy-
gnał alramowy ni̇z kartaX (Lu, Reynolds, 1999a).

3. CUSUM – resCUSUM
Karty kontrolneCUSUM i resCUSUMmają podobne osiągi za wyjątkiem przypadku,
gdy stopién skorelowania jest wysoki, a przesunięcieśredniej procesu jest duże. Wówczas
kartaresCUSUMokazuje się býc efektywniejsza (Lu i Reynolds, 2001).

4. EWMA – resEWMA
Karty kontrolneEWMAi resEWMAmają podobne osiągi w przypadku, gdy stopień sko-
relowania obserwacji opisywany przez model AR(1) z błędemlosowym jest co najwẏzej
umiarkowany. Jésli poziom autokorelacji jest wysoki i przesunięcieśredniej jest du̇ze,
to kartaresEWMAzazwyczaj szybciej wykrywa rozregulowanie procesu. W przypadku
małych przesunię́c średniej kartaEWMAjest trochę lepsza. (Lu i Reynolds, 1999a).

5. EWMA
Karta kontrolnaEWMAokazuje się býc bardzo efektywna w wykrywaniu małych prze-
sunię́c. Wykazuje tėz dobre osiągi w przypadku dużych przesniéc średniej procesu kiedy
parametr autoregresji jest ujemny, zaś parametŕsredniej ruchomej jest dodatni (War-
dell, Moskowitz i Plante, 1994). Parametrλ = 0, 2 dla kartyEWMA jest optymalny do
efektywnego wykrywania zarówno małych jak i dużych przesunię́c średniej procesu (Lu
i Reynolds, 1999a).

6. resX
Karta kontrolnaresX w przypadku du̇zych przesunię́c zwykle wykazuje dobre osiągi
(Wardell, Moskowitz i Plante, 1994).
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Porównanie kart kontrolnych dla procesów z innych modeli

1. resX – EWMAST
Uwaga: punkty a)-d) dotyczą sytuacji, gdy granice kontrolne nie były kalibrowane, tj. „sztywne” porówna-

nie kart o ustalonych parametrach; punkt e) dotyczy sytuacji, w ktorej karty zostały skalibrowane, także w

przypadku niezaleznościARL dla kart wynosi370.4; dla kartyEWMASTprzyjęto parametryλ = 0, 1 lub

λ = 0, 20

a) W przypadku procesówAR(1) z autokorelacjąφ ≤ 0.75 kartaEWMASTjest zdecy-
dowanie efektywniejsza niż kartaresX, zwłaszcza w wykrywaniu małych iśrednich
przesunię́c średniej. Z kolei jésli autokorelacja jest wysoka i dodatnia, np.φ = 0, 95,
to znacznie lepsze osiągi obserwujemy dla kartyresXniż kartyEWMAST, szczegól-
nie w przypadku du̇zych przesunię́c średniej (Zhang, 1998).

b) Jésli kontrolowany proces jest stacjonarny i opisany przez modelAR(2), to karta
kontrolnaEWMASTefektywniej wykrywa przesunięciásredniej procesu niż karta
resX, zwłaszcza, gdy te nie są większe od dwóch odchyleń standarodwych procesu.
Jésli parametry procesu na pograniczu spełniają warunki stacjonarnósci i proces
można uznác za niestacjonarny, to biorąc pod uwagę,że autokorelacja jest dodat-
nia i wysoka mamy, i̇z kartaresXma mniejszeARL niż karta kontrolnaEWMAST
(Zhang, 1998).

c) W przypadku procesów stacjonarnych opisywanych przez model ARMA(1, 1)
karta kontrolnaEWMASTdziała nie gorzej ni̇z kartaresXz wyłączeniem przypad-
ków, kiedy autokorelacja jest dodatnia i wysoka (tj.φ = 0, 95 i θ = 0, 45 lub
θ = −0, 45 lub θ = −0, 90) (Zhang, 1998).

d) KartaEWMASTszybciej ni̇z kartaresX wykrywa małe przesunięciásredniej, ale
nie działa gorzej w wykrywaniu du̇zych przesunię́c (Zhang, 1998).

e) W przewȧzającej liczbie przypadków dla procesówARMA(1, 1) kartaEWMAST
jest efektywniejsza niż kartaresX(wyjątek:φ = 0, 95 i θ = 0 lub θ = −0, 45 bądź
też θ = −0, 9) (Zhang, 1998).

2. X – EWMAST
Uwaga: punkty a)-d) dotyczą sytuacji, gdy granice kontrolne nie były kalibrowane, tj. „sztywne” porówna-

nie kart o ustalonych parametrach; punkt e) dotyczy sytuacji, w której karty zostały sakalibrowane, także

w przypadku niezaleznościARL dla kart wynosi370, 4; dla kartyEWMASTprzyjęto parametryλ = 0, 1

lub λ = 0, 20

a) W przypadku procesów opisywanych przez modelAR(1) kartaEWMASTjest prze-
ważnie znacznie efektywniejsza niż kartaX w wykrywaniu przesunię́c średniej nie
większych od dwóch odchyleń standardowych́sredniej. Tylko w sytuacji, gdyφ > 0
i przesunięciésredniej jest du̇ze (równe trzem odchyleniom standardowymśredniej)
lubφ = 0, 95, karta pojedynczych pomiarów jest efektywniejsza niż kartaEWMAST
(Zhang, 1998).

b) Jésli parametry procesu opisywanego przezAR(1) na pograniczu spełniają warunki
stacjonarnósci i proces mȯzna uznác za niestacjonarny, a autokorelacja nie jest wy-
soka, to kartaEWMASTma znacznie mniejszeARL niż kartaX (Zhang, 1998).

c) W przypadku procesów stacjonarnych opisywanych przez model ARMA(1, 1)
karta kontrolnaEWMASTdziała znacznie lepiej niż kartaX za wyjątkiem przypad-
ków, gdy autokorelacja kontrolowanego procesu jest dodatnia i wysoka lub przesu-
nięcieśredniej procesu jest duże (Zhang, 1998).
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e) Poza nielicznymi przypadkami, gdy przesunięciaśredniej procesów modelowanych
przezARMA(1, 1) są du̇ze kartaEWMASTjest efektywnijesza niż kartaX (Zhang,
1998).

3. EWMAST – ARMA
Efektywnósć obu kart jest porównywalna w przypadku procesów nieskorelowanych
(kartaEWMASTjest szczególnym przypadkiem kartyARMA). Jednak̇ze jésli proces jest
skorelowany, to zdecydowanie efektywniejsza jest kartaARMA (Jiang, Tsui i Woodall,
2000).
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Rozdział 5

Karta kontrolna Kendalla

Karty kontrolne Shewharta są podstawowym i niezwykle popularnym narzędziem statystycz-
nego sterowania jakością. Niewątpliwie przyczynia się do tego prostota ich stosowania oraz le-
żąca u ich podstaw czytelna idea statystyczna. Okazuje si˛e jednak,̇ze w pewnych przypadkach
stosowanie tych popularnych narzędzi SPC prowadzi do podjęcia błędnych decyzji o stanie pro-
cesu. Dzieje się tak z uwagi na brak odporności kart Shewharta wobec zaburzonego założenia
konstrukcyjnego o niezależnósci obserwacji procesu.

Występowanie zalėznósci pomiędzy kolejnymi obserwacjami procesu zmienia całkowicie
własnósci statystyczne kart kontrolnych Shewharta. W przypadku dodatniej zalėznósci mamy
do czynienia ze znacznym wzrostem prawdopodobieństwa fałszywego alarmu. Wynika to
ze znacznego zawężenia granic kontrolnych w stosunku do szerokości granic wyznaczonych
w przypadku niezalėznósci na skutek niedoszacowania prawdziwej wartości odchylenia stan-
dardowego kontrolowanej statystyki. W konsekwencji prowadzi to do podjęcia decyzji o rozre-
gulowaniu procesu i poszukiwania przyczyny specjalnej, która najprawdopodobniej nie wystą-
piła. Z kolei w przypadku ujemnej zależnósci granice karty kontrolnej z uwagi na przeszacowa-
nie odchylenia standardowego wykreślanej statystyki stają się znacznie szersze od oczekiwa-
nych w przypadku niezależnósci. Sktutkuje to tym, i̇z najpewniej nie będziemy w stanie wykryć
istotnego przesunięcia poziomu procesu, a zatem będziemy fałszywie przekonani,̇ze kontrolo-
wany proces jest w stanie statystycznego uregulowania. Takzaburzone działanie klasycznych
kart kontrolnych obserwuje się nawet w przypadku słabych zalėznósci, czego dowodem może
być przypadek opisany w podrozdziale 4.1.3.

Problem ten zauwȧzono i zaczęto się nim zajmować w latach 60-tych. Od tego czasu po-
wstało wiele ró̇znych podej́sć SPC dla skorelowanych procesów. Główne z nich opisaliśmy
w podrozdziałach 4.2-4.6. W większości są to złȯzone procedury statystyczne, bardzo skom-
plikowane w zastosowaniu dla praktyków. Ponadto wśród metod SPC dla skorelowanych pro-
cesów trudno wskazać tę najbardziej optymalną. O ich efektywności decyduje zarówno rodzaj
jak i siła zalėznósci oraz wielkósć przesunięcia poziomu procesu.

Wobec powẏzszego pojawia się naturalna potrzeba weryfikowania wyst˛epowania zalėzno-
ści pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów i to w możliwie najprostszy sposób. W oparciu
o własnósci statystkiτ Kendalla dla seryjnie skorelowanych danych podanych przezFergu-
sona, Genesta i Hallina (2000) poszukiwaliśmy prostej metody statystycznej do wykrywania
zalėznósci pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów. Testy statystyczne oparte na tej staty-
styce nie zapewniały wiarygodnych wyników. Ostatecznie zaproponowana została do tego celu
karta Kendalla.

97
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5.1 Konstrukcja karty kontrolnej Kendalla

Mając na uwadze prostotę i uniwersalność poszukiwanego narzędzia do wykrywania zależno-
ści pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów, proponujemy skonstruowanie karty kontrolnej
na podstawie nieparametrycznej statystykiτ̃n (3.8). Do jej budowy wykorzystujemy informacje
o rozkładzie statystykĩτn podane przez Fergusona, Genesta i Hallina (2000) w postaci twier-
dzén 5.1 i 5.2.

Twierdzenie 5.1. Przy załȯzeniu niezalėzności obserwacji wn-elementowej próbce(n ≥ 3),
wartość oczekiwana oraz wariancja statystyki Kendallaτ̃n (3.8) wynoszą, odpowiednio,

µτ̃n = E(τ̃n) = − 2

3(n− 1)
= O(1/n) (5.1)

σ2
τ̃n = V ar(τ̃n) =







8/9, dla n = 3
20n3 − 74n2 + 54n+ 148

45(n− 1)2(n− 2)2
= 4

9n + o(1/n), dla n ≥ 4
(5.2)

Twierdzenie 5.2.Przy załȯzeniu,̇ze obserwacjen-elementowej próbki są niezależne, statystyka√
nτ̃n ma rozkład asymptotycznie normalny o wartości oczekiwanej 0 i wariancji 4/9.

Autorzy powẏzszych twierdzén pokazali,̇ze bardzo dobre rezulaty aproksymacji statystyki
τ̃n rozkładem normalnym osiąga się już dla licznósci próbkin > 10. Wykorzystując przedsta-
wione fakty dotyczące rozkładu statystykiτ̃n konstruujemy kartę kontrolną jako narzędzie do
wykrywania zalėznósci pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów.

Przypúsćmy, że dysponujemy co najmniej 10-elementową próbkąZ1, Z2, . . . , Zn złożoną
z kolejnych obserwacji kontrolowanego procesu oraz(Xi, Yi), gdzieXi = Zi, Yi = Zi+1 dla
i = 1, . . . , n − 1 jest dwuwymiarowym wektorem losowym z rozkładu pary ciągłych zmien-
nych losowych(X, Y ). Statystyka Kendalla dla próbki(Z1, Z2), (Z2, Z3), . . . , (Zn−1, Zn) dana
wzorem (3.8) ma wówczas rozkład

τ̃n ∼ N(µτ̃n , στ̃n) ≡ N

(

− 2

3(n− 1)
,

√

20n3 − 74n2 + 54n+ 148

45(n− 1)2(n− 2)2

)

. (5.3)

Stąd z prawdopodobieństwem1− α statystykãτn będzie zawierác się w przedziale
(

µτ̃n − z1−α/2στ̃n , µτ̃n + z1−α/2στ̃n
)

, (5.4)

gdziez1−α/2 jest kwantylem rozkładu standardowego normalnego rzędu1− α/2.
Zatem dla ustalonej liczności próbkin granice powẏzszego przedziału mogą być użyte jako

granice karty kontrolnej do kontroli współczynnika Kendalla mierzącego stopień zalėznósci
kolejnych obserwacji procesu, tzn.

UCL = µτ̃n + kστ̃n
CL = µτ̃n

LCL = µτ̃n − kστ̃n , (5.5)

gdziek = z1−α/2. Biorąc pod uwagę zakres wartości jakie mȯze przyjmowác współczynnik
Kendalla, modyfikujemy nieznacznie postać karty danej wzorem (5.5), tj.

UCL = min (µτ̃n + kστ̃n , 1)

CL = µτ̃n

LCL = max (µτ̃n − kστ̃n ,−1), (5.6)
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ostatecznie

UCL = min

(

− 2

3(n− 1)
+ k

√

20n3 − 74n2 + 54n+ 148

45(n− 1)2(n− 2)2
, 1

)

CL = − 2

3(n− 1)

LCL = max

(

− 2

3(n− 1)
− k

√

20n3 − 74n2 + 54n+ 148

45(n− 1)2(n− 2)2
,−1

)

. (5.7)

W praktyce najczę́sciej przyjmujemyk = 3, co odpowiada przedziałowi ufności na poziomie
ufności 0,9973 lub prawdopodobieństwu fałszywego alarmu 0,0027. W niniejszej pracy rozwa-
żác będziemy ró̇zne wartósci stałejk. Zaproponowaną kartę kontrolną (5.7) w dalszej części
niniejszej pracy nazywác będziemykartą kontrolną Kendalla.

Warto zauwȧzyć, że dla małych wielkósci n rozkład τ̃n nie jest symetryczny. W związku
z tym własnósci karty Kendalla mogłyby okazać się lepsze w przypadku zastosowania granic
kontrolnych niesymetrycznych wokół wartości oczekiwanejE(τ̃n). Niemniej ze względu na
prostotę rozwiązania takiej modyfikacji nie rozważamy. Ponadto, mając na uwadze cel pracy,
tj. wykrywanie zalėznósci pomiędzy kolejnymi obserwacjami procesu, koniecznością jest -
z uwagi na własnósci statystyki Kendalla - stosowanie dużych próbek o licznósciachn ≥ 10.
W poni̇zszym podrozdziale przedstawiamy własności zaproponowanej karty kontrolnej Ken-
dalla.

5.2 Badanie własnósci karty kontrolnej Kendalla

Ideą karty kontrolnej Kendalla jest wykrywanie zależnósci wśród obserwacji procesu w prosty
i uniwerslany sposób. Znanym od lat narzędziem stosowanymdotychczas w tym celu jest karta
kontrolna dla współczynnika autokorelacji (Yourstone i Montgomery, 1989, 1991). Oczywistym
jest, i̇z karta autokorelacji dla danych opisanych rozkładem normalnym powinna działác znacz-
nie efektywniej ni̇z nieparametryczna karta kontrolna Kendalla skonstruowana dla dowolnego
modelu autoregresyjnego i dowolnego rozkładu zaobserwowanych wartósci kontrolowanego
procesu. Mȯzna jednak przypuszczać, że w sytuacji gdy struktura zależnósci pomiędzy obser-
wacjami procesu jest inna niż w klasycznym modelu autoregresyjnym, proponowana karta kon-
trolna Kendalla będzie wykazywać zdecydowanie lepsze własności ni̇z tradycyjna karta kontro-
lna dla współczynnika autokorelacji. W celu zbadania własności proponowanej karty kontro-
lnej przeprowadzony został eksperyment symulacyjny. Opistego eksperymentu i jego wyniki
zostały przedstawione w kolejnych podrozdziałach.

5.2.1 Cel eksperymentu symulacyjnego

W badaniu własnósci zaproponowanej karty kontrolnej Kendalla analizie poddajemy:

• zachowanie karty w przypadku, gdy kolejne obserwacje procesu opisywane są przez
zmienne losoweZi, Zi+1, i = 1, 2, . . . , n− 1 z rozkładu normalnego, a zależnósć między
nimi opisywana jest modelem autoregresji rzędu pierwszego,

• zachowanie karty w przypadku, gdy kolejne obserwacje procesu opisywane są przez
zmienne losoweZi, Zi+1, i = 1, 2, . . . , n− 1 z rozkładu normalnego, ale struktura zależ-
ności między nimi ma charakter różny od klasycznego modelu autoregresyjnego,



100 ROZDZIAŁ 5. KARTA KONTROLNA KENDALLA

• zachowanie karty w przypadku, gdy kolejne obserwacje procesu opisywane są przez
zmienne losoweZi, Zi+1, i = 1, 2, . . . , n − 1 z rozkładu ró̇znego od normalnego, a w
szczególnósci gdy są opisywane rozkładem asymetrycznym bądź rozkładem o cię̇zkich
ogonach z zerową wartością oczekiwaną i odchyleniem standardowym równym 1.

Interesuje nas zbadanie efektywności karty kontrolnej Kendalla w sytuacjach, w których
z uwagi na załȯzenia konstrukcyjne nie powinna być stosowana karta kontrolna dla współ-
czynnika autokorelacji. Celem eksperymentu symulacyjnego jest zatem ocena wydajności karty
kontrolnej Kendalla, tak by móc zarekomendować ją w zastosowaniach SPC przy monitorowa-
niu potencjalnie skorelowanych procesów produkcyjnych.

5.2.2 Plan eksperymentu symulacyjnego

Eksperyment symulacyjny został zaprojektowany w taki sposób, by mȯzliwe było zbadanie
zachowania karty kontrolnej Kendalla wobec różnego rodzaju zalėznósci występującej ẃsród
obserwacji monitorowanego procesu. Poszczególne punkty eksperymentu opisane zostały po-
niżej.

1. Generowanie obserwacji procesu
Generujemy liczby losowez1, z2, . . . , zn, n ∈ N odpowiadającen kolejnym obserwa-
cjom procesu, tak̇ze kȧzda para liczb losowych(zi, zi+1), i = 1, . . . , n − 1 imituje za-
chowanie realizacji dwuwymiarowego wektora losowego(Zi, Zi+1) z rozkładu zadanego
przez łączną dystrybuantęH i brzegowe dystrybuantyFi, Fi+1. Rozwȧzamy dwa przy-
padki, gdy:

• H jest dystrybuantą dwuwymiarowego rozkładu normalnegoN(0, 0, 1, 1, ρ) z gę-
stóscią łączną daną wzorem (3.32), gdzie współczynnik korelacjiρ ∈ [−1, 1],

• H zgodnie z twierdzeniem Sklara (3.51) wyrażone jest kopułąC z parametremα,
a brzegowe dystrybuantyFi, Fi+1 są symetryczne o ciężkich ogonach bądź asyme-
tryczne.

W pierwszym przypadku generujemy liczby losowez1, z2, . . . , zn, korzystając z metody
rozkładu warunkowego, tj.

• generujemy liczbę losowąz1 z rozkładu o dystrybuancieF1, przy czym zakładamy,
żeF1 jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego,

• generujemy liczbę losowązi z rozkładu warunkowego (3.35) zadanego dystrybuntą
warunkowąH(zi|Zi−1 = zi−1) dla i = 2, . . . , n przy załȯzeniu, żeH jest dys-
trybuantą dwuwymiarowego standardowego rozkładu normalnego o współczynniku
korelacjiρ.

W rezultacie otrzymujemyn liczb losowych odpowiadającychn-elementowej próbie ob-
serwacji procesu, w której struktura zależnósci opisana jest przez model autoregresji
rzędu pierwszego.

W drugim przypadku korzystamy z prostych algorytmów generowania liczb losowych
z zadanej kopuły (załącznik B). W pierwszej kolejności generujemy pary liczb losowych
(ui, ui+1) dla i = 1, . . . , n − 1 z rozkładuH wyrażonego przez daną kopułę o brzego-
wych rozkładach równomiernychU(0, 1). Następnie w celu uzyskania pary zmiennych
(zi, zi+1) z rozkładu opisanego daną kopułą o dowolnych rozkładach brzegowychFi, Fi+1
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dokonujemy przekształceniazi = F−1
i (ui) i zi+1 = F−1

i+1(ui+1) (Johnson, 1987). W ta-
kiej sytuacji naturalnym wydaje się zastosowanie metody odwracania dystrybuanty jako
sposobu przekształcenia równomiernych rozkładów brzegowych wygenerowanej pary
(ui, ui+1) w dowolnie inne rozkłady. W efekcie otrzymujemyn liczb losowych odpowia-
dającychn-elementowej próbce obserwacji, takichże wektor(zi, zi+1), i = 1, . . . , n− 1
opisany jest daną kopułą o dowolnych rozkładach brzegowychFi i Fi+1.

W badaniach rozpatrywane są następujące dwuwymiarowe kopuły:

• Farliego-Gumbela-Morgensterna (FGM),

• Placketta,

• Franka.

Z kolei jako rozkłady brzegoweFi i Fi+1 przyjęto:

• standardowy rozkład normalny (w skrócieN(0, 1)),

• rozkład wykładniczy z wartóscią oczekiwaną 1 (w skrócieExp(0, 1)),

• rozkład Weibulla z parametrem skali1 i parametrem kształtu0, 5 (w skrócieW (1, 1
2
)),

• rozkład jednostajny na przedziale[−
√
3,
√
3] (w skrócieU(−

√
3,
√
3)),

• rozkład logistyczny z wartóscią oczekiwaną 0 i wariancją 1 (w skrócieL(0, 1)).

Przy wyborze postaci rozkładów brano pod uwagę sposób ich generowania.

2. Rodzaj i stopień zalėzności wśród obserwacji procesu
Proces w stanie uregulowanym (ρ = 0) zaburzamy wprowadzając do modelu niezerową
wielkość opisującą zalėznósć między obserwacjami procesu. Bierzemy pod uwagę przy-
padki, w których stopién skorelowania danych waha się od słabego po umiarkowanie
silny. W przypadku, gdy zalėznósć opisywana jest przez współczynnik korelacjiρ (mo-
del autoregresji pierwszego rzędu) rozpatrujemy wartości

ρ ∈ {−0, 8;−0, 5;−0, 2;−0, 1; 0; 0, 1; 0, 2; 0, 5; 0, 8}. (5.8)

Zás w przypadku, gdy zależnósć opisywana jest kopułą rozważamy następujące zbiory
wartósci parametruα:

• dla kopuły FGM w zalėznósci od postaci rozkładów brzegowych

α ∈ [−1, 1], (5.9)

• dla kopuły Placketta

α ∈ {0, 02; 0, 25; 0, 50; 0, 75; 1; 2; 4; 8; 12}, (5.10)

• dla kopuły Franka

|α| ∈ {0, 02; 0, 1; 0, 5; 1; 2; 4; 8; 12}. (5.11)

Dla kopuły FGM przy pewnych ustalonych rozkładach brzegowych mȯzna znaleź́c pro-
sty związek pomiędzy parametremα a współczynnikiem korelacjiρ (tablica 3.4). Dla
tej kopuły wartósci parametruα (5.9) zostały tak dobrane, by odpowiadały przyjętym
wartósciom współczynnika korelacjiρ (5.8). Tymczasem dla pozostałych kopuł takie za-
leżnósci mają skomplikowaną postać bądź nie są znane. Stąd zbiory wartości parametru
α dla kopuły Placketta (5.10) i kopuły Franka (5.11) zostały tak okréslone, by po prostu
uwzględníc zró̇znicowany stopién skorelowania.
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3. Liczność próbki
Eksperyment przeprowadzony został przy uwzględnieniu różnych licznósci próbek. W ba-
daniach bierzemy pod uwagę próbki o liczności

n ∈ {6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 100, 200}. (5.12)

4. Miara efektywności badanej karty
Dla ustalonej wielkósci próbkin generujemy próbkę liczb losowychz1, . . . , zn z da-
nego modelu zalėznósci i obliczamy dla niej wartósć statystykiτ̃n Kendalla (3.8). Je-
śli wartósć ta nie przekracza granic kontrolnych karty Kendalla (5.7), to generujemy
kolejną liczbę losowązn+1 i wyznaczamy wartósć statystyki τ̃n Kendalla dla próbki
z′1 = z2, . . . , z

′
n = zn+1. Krok ten powtarzamy do momentu, gdy wartość statystykiτ̃n

Kendalla znajdzie się poza granicami kontrolnymi karty. Opisany proces symulacji po-
wtarzamy105 razy dla próbek o licznósci 200 oraz106 razy w przypadku próbek o mniej-
szej licznósci. Liczby wygenerowanych obserwacjizi włącznie z obserwacjami, dla któ-
rych przekroczona została linia kontrolna są uśredniane dla poszczególnych rozmiarów
próbek. Tak otrzymanésrednie są wȧzną charakterystykąARL dla zaproponowanej karty
Kendalla.

Równolegle analogiczne badania przeprowadzamy dla karty kontrolnej współczynnika
autokorelacji. Dla generowanych próbek wyznaczamy wartość współczynnika korelacji
(4.72) i porównujemy ją z wartósciami granic kontrolnych (4.76). Dla wybranych wielko-
ści próbek, tj.n = 10, 50, 100, 200 dokonujemy porównania charakterystykARL otrzy-
manych dla obu kart. Wcześniej obie karty kalibrujemy tak, by w przypadku procesu
uregulowanego (nieskorelowanego) wartości ARL dla obu kart były zbli̇zone i równe
około 350.

5.2.3 Wyniki eksperymentu symulacyjnego

W niniejszym podrozdziale prezentujemy wyniki badań symulacyjnych proponowanej karty
Kendalla (5.7) w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla kartyautokorelacji(4.76). Wyniki
przedstawiamy w postaci tabel i wykresów. W szczególności podajemy wyniki eksperymentu
symulacyjnego wraz z komentarzem dla następujących przypadków:

1. Karta Kendalla i karta autokorelacji z parametremk = 3 dla modeluAR(1)

2. Porównanie kart Kendalla i autokorelacji dla modeluAR(1)

3. Karta Kendalla z parametremk = 3 dla kopuły FGM z brzegowymi rozkładamiN(0, 1)

4. Karta autokorelacji z parametremk = 3 dla kopuły FGM z brzegowymi rozkładami
N(0, 1)

5. Porównanie kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły FGM zbrzegowymi rozkładami:
N(0, 1), Exp(0, 1),W (1, 1

2
), U(−

√
3,
√
3), L(0, 1)

6. Porównanie kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta z brzegowymi rozkładami
N(0, 1), Exp(0, 1),W (1, 1

2
), U(−

√
3,
√
3), L(0, 1)

7. Porównanie kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Franka z brzegowymi rozkładami
N(0, 1), Exp(0, 1),W (1, 1

2
), U(−

√
3,
√
3), L(0, 1)

Poni̇zej poszczególne przypadki opisujemy w odniesieniu do danego modelu zalėznósci.
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Rysunek 5.1: PorównanieARL dla karty Kendalla i karty autokorelacji dla modeluAR(1).
Źródło danych: tablica 5.3.

Karta Kendalla i karta autokorelacji z parametrem k = 3 dla modelu AR(1)

W tablicach 5.1 i 5.2 przedstawione są wartości ARL otrzymane dla kart Kendalla i współ-
czynnika autokorelacji z parametremk = 3 w przypadku modeluAR(1) opisującego zalėznósć
między kolejnymi obserwacjami procesu.

Na podstawie wyników z tablicy 5.1 nie trudno zauważyć, iż karta Kendalla z prostą do
zapamiętania trzysigmową regułą nie jest dobrym narzędziem do wykrywania zalėznósci po-
między kolejnymi pomiarami procesu. Karta wolno reaguje wprzypadku słabych i umiarkowa-
nych zalėznósci. Dopiero dla próbek o liczności większej od 10 otrzymywane wartościARL
układają się symetrycznie. Jednakże nawet dla większych próbek wyniki nie są zadowalające.

Z kolei wyniki w tablicy 5.2 dla karty autokorelacji zdają się różnić od oczekiwanych. Bio-
rąc pod uwagę rodzaj przyjętego modelu można było się spodziewać, iż zachowanie karty kon-
trolnej autokorelacji będzie znacznie lepsze niż karty kontrolnej Kendalla. Dla małych pró-
bek obcią̇zenie współczynnika autokorelacji oraz zastosowane przybli żenie Morana mȯze miéc
oczywíscie negatywny wpływ na wyniki. Ogólnie jednak nie obserwuje się tu znaczącej prze-
wagi działania karty autokorelacji.

Porównanie kart Kendalla i autokorelacji dla modelu AR(1)

W celu porównania obu kart należy przyją́c takie wartósci parametruk, by w przypadku nieza-
leżnósci (ρ = 0) wartósciARL były sobie bliskie. Wyniki porównania przedstawione są w ta-
blicy 5.3 i na wykresie (rysunek 5.1). Dla próbek 10-elementowych trudno jest okreslić, która
z kart działa lepiej. W przypadku ujemnej zależnósci karta Kendalla wykrywa występowanie
zalėznósci szybciej ni̇z karta autokorelacji, lecz w przypadku zależnósci dodatniej sytuacja jest
odwrotna. Dla próbek 50-elementowych działanie obu kart jest włásciwie tak samo efektywne.
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Tablica 5.1: WartósciARL dla karty Kendalla z parametremk = 3 dla modeluAR(1). Źródło
danych: opracowanie własne.

ρ n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 n=20 n=50

0,8 47,36 63,71 67,81 50,56 44,96 26,67 50,11
0,5 90,94 165,44 221,86 165,35 154,87 66,41 59,94
0,2 140,82 416,60 702,13 610,14 689,44 473,52 328,82
0,1 146,23 520,36 1156,77 859,95 1593,03 1026,06 1058,76
0 141,90 595,74 1623,15 1043,36 1497,27 1502,60 2597,57

-0,1 129,64 607,00 2003,14 1020,18 1597,13 1011,92 1053,87
-0,2 111,47 577,85 2286,24 796,90 1257,70 465,59 327,97
-0,5 56,18 220,44 952,73 194,62 247,45 61,30 58,82
-0,8 23,97 53,98 145,83 41,04 43,43 23,78 50,05

Tablica 5.2: Wartósci ARL dla karty autokorelacji z parametremk = 3 dla modeluAR(1).
Źródło danych: opracowanie własne.

ρ n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 n=20 n=50

0,8 2713,4 88,7 39,0 30,0 26,5 24,0 50,0
0,5 1539,3 251,7 115,8 87,6 75,7 51,7 57,0
0,2 732,8 796,3 494,7 415,5 386,1 352,9 301,1
0,1 400,4 991,1 793,0 720,3 693,6 822,7 1018,9
0 400,6 1004,8 1183,0 1190,2 1143,7 1427,0 2797,7

-0,1 287,3 834,3 1454,2 1662,3 1485,7 1121,7 1093,6
-0,2 200,1 590,9 1326,9 1677,6 1253,8 499,2 319,6
-0,5 61,3 133,9 266,9 297,2 185,3 57,8 56,8
-0,8 19,5 28,3 38,0 37,6 29,3 22,8 50,0

Tablica 5.3: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K) i autokorelacji (karta A) dla
modeluAR(1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50

ρ karta K karta A karta K karta A
k=2,70 k=2,65 k=2,20 k=2,16

0,8 30,9 19,8 50,0 50,0
0,5 84,3 43,3 52,1 51,9
0,3 189,1 97,9 73,9 75,8
0,2 271,2 156,8 117,5 127,4
0,1 344,6 249,4 226,6 259,1
0 351,2 351,9 350,7 350,9

-0,1 286,4 385,6 226,3 189,8
-0,2 200,6 305,8 117,1 99,3
-0,3 132,2 193,3 73,3 66,2
-0,5 55,7 67,0 51,8 50,9
-0,8 19,4 19,4 50,0 50,0
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Karta Kendalla i karta autokorelacji z parametrem k = 3 dla kopuły FGM z brzegowymi
rozkładami N(0, 1)

W kolejnym kroku wykonano analogiczne badania, tym razem rozpatrując kopułę FGM jako
model do opisu zalėznósci między kolejnymi obserwacjami procesu. Jako rozkładybrzegowe
dwóch kolejnych obserwacji procesu przyjęto standardowyrozkład normalny. Wyniki przedsta-
wione są w tablicach 5.4 i 5.5. Porównując wyniki w tablicach 5.1 i 5.4 dla karty Kendalla oraz
5.2 i 5.5 dla karty autokorelacji dla tych samych wartości ρ, można spostrzec, iż w przypadku
karty Kendalla wyniki otrzymane dla obu modeli nie różnią się istotnie. Niewielkie ró̇znice
wynikają raczej z zastosowania dwóch różnych generatorów liczb losowych. Fakt ten wynika
z nieparametrycznego charakteru statystykiτ Kendalla. Wyniki te potwierdzają przypuszczenie,
że zachowanie się karty Kendalla skonstruowanej na podstawie nieparametrycznej statystyki nie
zalėzy od rodzaju zalėznósci występujących ẃsród obserwacji procesu. Przypuszczenia takiego
nie mȯzna wysnúc dla karty autokorelacji. WartościARL otrzymane dla karty autokorelacji dla
modelu autoregresji i kopuły FGM różnią się w znaczący sposób.

Podobnie jak w przypadku modeluAR(1), tak̇ze dla procesów opisywanych kopułą FGM
z brzegowymi rozkładami normalnymi dokonano porównania obu kart przy ustalonych licz-
nościach próbekn = 10, 50, 100, 200. Karty Kendalla i współczynnika autokorelacji zostały
wczésniej odpowiednio skalibrowane. Wyniki zawarte są w tablicy 5.6. Wnioski są takie same
jak w przypadku modelu autoregresji. Dla próbek 10-elementowych wartósciARL są mniejsze
dla karty Kendalla, gdy zależnósć jest ujemna, zás większe, gdy zalėznósć jest dodatnia. Dla
próbek 50-elementowych różnice w działaniu obu kart nie są widoczne.

Wyciągnięte dotychczas wnioski przestają być prawdziwe, gdy jako rozkłady brzegowe
przyjmiemy rozkłady ró̇zne od rozkładu normalnego. W dalszej części pracy przedstawiamy
wyniki eksperymentu symulacyjnego w przypadku, gdy zależnósci pomiędzy obserwacjami
procesu były modelowane dowolną kopułą o dowolnych rozkładach brzegowych. Wyniki pre-
zentujemy dla modeli opisywanych kopułami FGM, Placketta iFranka. Dla kȧzdego z przyję-
tych modeli na podstawie wyników eksperymentu symulacyjnego oceniamy osiągi kart Ken-
dalla i autokorelacji w wykrywaniu zależnósci pomiędzy kolejnymi obserwacjami procesów.
Wczésniej obie karty odpowiednio kalibrujemy, ustalając tak ˛a wartósć parametruk, by warto-
ściARL tych kart w przypadku niezależnósci były zbli̇zone i równe ok.350.

Rozwȧzamy przy tym dwa przypadki. W pierwszym zakładamy,że nie znamy postaci
rozkładów brzegowych par kolejnych obserwacji procesu, przyjmując domýslnie (zgodnie z za-
łożenieniem karty autokorelacji),że jest to rozkład normalny. W drugim, przyjmujemy,że znana
jest nam postác rozkładów brzegowych par kolejnych obserwacji procesu. Zgodnie z wiedzą
o postaci rozkładów brzegowych kalibrujemy karty. Oczywiście z uwagi na nieparametryczny
charakter karty Kendalla znajomość postaci rozkładów brzegowych nie wpływa wżaden spo-
sób na osiągi karty i nie wymaga ponownej kalibracji karty.Inaczej dzieje się w przypadku
karty autokorelacji. Znając rozkład obserwacji procesu,kalibrujemy ponownie kartę autokore-
lacji. Kartę tę nazywamy w eksperymencie zmodyfikowaną kartą autokorelacji i dla odró̇znienia
od karty autokorelacji dla przypadku nieznanego (w domyśle normalnego) rozkładu obserwa-
cji oznaczamy ją w skrócie jako kartę Am. W tablicach 5.6-5.38 prezentowanych w kolejnych
punktach przedstawione są wyniki uzyskane dla kart Kendalla i autokorelacji. Dla tej ostatniej
wyszczególnione zostały wyniki dla przypadków nieznajomości i znajomósci postaci rozkładu
obserwacji procesu.
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Tablica 5.4: WartósciARL dla karty Kendalla z parametremk = 3 dla kopuły FGM z brzegowymi rozkładami normalnymiN(0, 1). Źródło danych:
opracowanie własne.

α ρ n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 n=20 n=50 n=100 n=200

1,000 0,318 128,83 297,60 470,94 371,06 389,99 192,12 111,05 119,56 201,39
0,942 0,300 128,32 313,60 515,07 401,66 423,08 217,02 125,40 128,12 203,00
0,628 0,200 140,99 404,89 748,96 587,37 667,34 451,16 291,50 250,44 268,05
0,314 0,100 146,23 508,96 1107,85 831,59 1047,93 982,00 960,30 949,80 936,93

0 0 141,94 576,28 1626,77 1045,56 1497,69 1501,11 2598,88 4637,77 8834,47
-0,314 -0,100 129,29 620,89 2220,44 1043,73 1652,63 970,25 959,64 968,01 939,06
-0,628 -0,200 111,79 553,11 2010,66 833,05 1333,75 444,69 287,88 250,16 267,61
-0,942 -0,300 92,84 465,51 2410,97 586,62 896,59 212,10 123,19 126,90 202,75
-1,000 -0,318 92,87 438,73 2238,41 538,43 816,31 186,10 109,23 118,58 201,23

Tablica 5.5: WartósciARL dla karty autokorelacji z parametremk = 3 dla kopuły FGM z brzegowymi rozkładami normalnymiN(0, 1). Źródło
danych: opracowanie własne.

α ρ n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 n=20 n=50 n=100 n=200

1,000 0,318 1086,41 5816,33 4001,98 1023,91 609,07 207,75 120,96 123,26 201,82
0,942 0,300 1052,58 5584,30 4296,36 1130,39 676,61 237,01 137,70 133,27 203,98
0,628 0,200 826,11 4083,43 5889,77 1984,44 1245,99 521,95 335,53 278,65 284,10
0,314 0,100 590,50 2630,37 6367,69 3580,00 2457,74 1275,15 1159,24 1114,59 1053,38

0 0 400,52 1591,96 4849,34 5973,79 5117,56 2551,94 3386,09 5412,14 9568,26
-0,314 -0,100 266,85 949,48 2927,29 6964,59 9789,35 1922,32 1261,58 1147,64 1060,39
-0,628 -0,200 178,94 571,66 1639,68 4930,78 11644,01 803,82 356,97 282,26 284,33
-0,942 -0,300 121,85 352,96 926,19 2750,14 7476,39 340,39 142,36 133,32 203,84
-1,000 -0,318 113,79 323,72 835,49 2452,27 6660,83 293,97 124,41 123,21 201,73
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Porównanie kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły FGM

1. Zbiór wyników: tablice (5.6)-(5.16)

2. W tablicach (5.6)-(5.10) zawarte są wartościARL w przypadku, gdy zalėznósć pomię-
dzy kolejnymi obserwacjami procesu opisana jest kopułą FGM z różnymi rozwȧzanymi
rozkładami brzegowymi. Uwzględnione zostały dwa przypadki: znajomósci i braku zna-
jomości postaci rozkładów brzegowych. Jeśli rozkłady brzegowe są znane, wówczas
karta autokorelacji była modyfikowana (kalibrowana pod względem parametruk), tak
by w przypadku niezalėznósci wartósciARL były zbliżone i wynosiły ok. 350.

3. W tablicach (5.11)-(5.16) dokonaliśmy porównania wartósciARL dla badanych kart dla
danego rozmiaru próbki oddzielnie w przypadku znanej i nieznanej postaci rozkładów
brzegowych.

4. Wyniki zebrane w tablicach (5.6)-(5.10) prezentowane s ˛a dodatkowo na wykresach (ry-
sunki (5.2)-(5.6)).

5. Wnioski uzyskane na podstawie rozważanego modelu kopuły FGM:

(a) W przypadku próbek o licznościn = 10 trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która
z badanych kart jest efektywniejsza. Dla brzegowych rozkładówN(0, 1) karta Ken-
dalla szybciej wykrywa występowanie ujemnych zależnósci (α < 0), z kolei karta
autokorelacji wykazuje lepsze osiagi w wykrywaniu dodatnich zalėznósci (α > 0).
Podobną sytuację obserwujemy dla rozkładów brzegowych różnych od normal-
nego, przy czym ró̇znice w efektywnósci działania kart stają się korzystniejsze na
rzecz karty Kendalla. Mianowicie, karta Kendalla zdecydowanie szybciej wykrywa
ujemne zalėznósci, szczególnie wyraźnie obserwujemy to dla rozkładów niesyme-
trycznych (Exp(0, 1), W (1, 1

2
)), natomiast nie zachowuje się znacznie gorzej od

karty autokorelacji w przypadku dodatnich zależnósci.

(b) Zwiększając rozmiar próbki don = 50, obserwujemy taką samą efektywność kart
w przypadku rozkładu normalnego bądź pozostałych rozpatrywanych rozkładów
brzegowych w sytuacji, gdy postać tych rozkładów jest znana. Jeśli nie znamy praw-
dziwych postaci rozkładów brzegwych, w domyśle błędnie przyjmując,̇ze są one
normalne, wówczas karta Kendalla wykazuje nieco lepszą efektywnósć w wykry-
waniu zalėznósci pomiędzy obserwacjami procesu. Dla próbek o licznościach więk-
szych ni̇z 50 obserwujemy podobne rezultaty.

(c) Wyraźną przewagę karty Kendalla nad znaną kartą autokorelacji zauwȧzamy w przy-
padku niesymetrycznych rozkładów brzegowych niezależnie od rozmiaru próbki.
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Tablica 5.6: Porównanie wartości ARL dla kart Kendalla (karta K) i autokorelacji (karta A)
dla kopuły FGM z brzegowymi rozkładami normalnymiN(0, 1). Źródło danych: opracowanie
własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

ρ karta K karta A karta K karta A karta K karta A karta K karta A
k=2,70 k=2,531 k=2,20 k=2,15 k=1,82 k=1,793 k=1,30 k=1,283

0,318 178,57 92,48 64,87 64,12 101,41 101,44 200,00 200,00
0,300 190,70 99,24 68,67 68,58 102,32 102,40 200,01 200,01
0,200 267,97 153,37 107,35 108,65 120,55 122,06 201,85 202,20
0,100 340,45 240,20 214,19 215,21 203,91 207,79 240,00 243,31

0 350,66 347,08 350,50 352,79 351,31 351,19 349,77 349,10
-0,100 285,34 383,64 214,46 219,78 203,99 207,81 239,82 243,35
-0,200 201,37 297,97 107,06 110,01 120,26 121,98 201,68 202,16
-0,300 136,05 191,08 67,90 68,62 102,13 102,34 200,01 200,01
-0,318 126,64 176,05 64,00 64,58 101,27 101,38 200,00 200,00
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Rysunek 5.2: PorównanieARL dla karty Kendalla i karty autokorelacji dla kopuły FGM o brze-
gowych rozkładach normalnychN(0, 1). Źródło danych: tablica 5.6
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Tablica 5.7: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły FGM z brzegowymi rozkładami wykładniczymiExp(1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α ρ karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k=2,491 k=2,20 k=2,150 k=2,038 k=1,82 k=1,793 k=1,710 k=1,30 k=1,283 k=1,238

1 0,25 178,57 107,57 96,87 64,87 81,80 76,71 101,41 109,27 107,87 200,32 200,32 200,29
0,8 0,20 223,80 137,76 123,11 81,48 104,98 96,37 106,77 123,87 120,62 202,60 202,60 202,34
0,4 0,10 324,32 237,69 208,46 174,24 212,91 185,12 169,27 214,69 200,80 249,52 249,52 245,60
0 0 350,66 409,61 349,96 352,46 445,38 352,29 351,88 402,90 350,84 350,10 368,47 350,55

-0,4 -0,10 261,77 556,55 461,55 174,74 289,62 231,52 169,44 215,05 197,40 219,91 239,68 236,11
-0,8 -0,20 162,78 455,25 374,70 80,73 118,88 104,05 106,55 118,57 115,42 200,13 201,43 201,27
-1 -0,25 126,64 356,38 294,97 64,00 85,42 77,60 101,25 105,09 104,15 200,00 200,05 200,05

Tablica 5.8: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły FGM z brzegowymi rozkładami WeibullaW (1, 1

2
). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α ρ karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k=2,341 k=2,20 k=2,15 k=1,783 k=1,82 k=1,793 k=1,379 k=1,30 k=1,283 k=0,98

1,000 0,113 178,57 198,41 118,55 64,87 148,81 113,66 101,41 182,46 148,60 200,00 241,54 224,16
0,885 0,100 203,51 224,78 132,44 73,08 168,09 125,71 103,63 202,57 160,91 200,04 257,21 234,03

0 0 350,66 689,84 350,24 352,46 604,99 352,12 351,85 682,81 351,00 349,78 547,43 350,85
-0,885 -0,100 146,25 1553,86 616,38 72,28 705,84 244,93 103,41 267,42 153,02 200,03 226,60 210,56
-1,000 -0,113 126,64 1502,01 587,93 64,00 546,18 202,87 101,27 218,92 137,60 200,00 215,11 205,29
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Tablica 5.9: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły FGM z brzegowymi rozkładami równomiernymi na przedziale [−

√
3,
√
3]. Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α ρ karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k=2,639 k=2,20 k=2,15 k=2,194 k=1,82 k=1,793 k=1,818 k=1,30 k=1,283 k=1,30

1 0,333 178,57 64,00 82,03 64,87 61,71 62,70 101,43 101,12 101,16 200,00 200,00 200,00
0,9 0,3 200,12 72,40 93,93 71,84 67,81 69,22 103,30 102,72 102,87 200,03 200,02 200,03
0,6 0,2 275,47 107,85 145,72 113,23 104,72 108,90 124,29 121,96 122,97 202,55 202,30 202,43
0,3 0,1 342,76 163,64 232,49 221,10 202,07 215,35 210,93 204,09 208,72 244,36 242,15 243,64
0 0 350,66 230,28 350,20 352,46 323,24 352,89 351,88 338,10 351,35 350,13 343,81 350,08

-0,3 -0,1 289,16 253,90 409,38 222,01 206,62 220,67 211,37 204,61 209,42 244,64 242,52 243,86
-0,6 -0,2 208,43 202,00 327,40 113,02 106,31 110,61 124,00 121,91 122,96 202,42 202,16 202,25
-0,9 -0,3 143,50 133,43 208,09 70,99 67,86 69,35 103,09 102,62 102,78 200,02 200,02 200,02
-1 -0,333 126,64 114,62 176,08 64,00 61,63 62,64 101,27 101,03 101,10 200,00 200,00 200,00

Tablica 5.10: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły FGM z brzegowymi rozkładami logistycznymiL(0, 1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k= k=2,20 k=2,15 k=2,12 k=1,82 k=1,793 k=1,773 k=1,30 k=1,283 k=1,275

1,00 178,57 108,80 97,75 64,87 67,90 66,91 101,43 102,03 101,92 200,00 200,01 200,01
0,75 236,22 152,30 135,30 87,63 94,20 91,95 109,55 112,98 112,45 200,35 200,65 200,64
0,50 301,35 217,69 190,94 138,91 151,19 145,91 141,78 150,89 149,15 207,79 211,52 211,27
0,25 349,70 310,43 268,23 248,46 267,65 254,30 236,93 251,69 246,17 262,03 271,65 270,42

0 350,66 413,17 350,32 352,46 375,35 352,39 351,88 362,70 351,39 350,13 353,91 350,77
-0,25 302,73 464,18 387,22 249,64 273,22 259,50 237,79 252,71 247,07 262,90 271,80 270,55
-0,50 234,58 413,73 343,13 139,05 153,90 148,34 141,60 150,96 149,22 207,43 211,01 210,83
-0,75 173,31 309,16 257,86 86,99 94,98 92,63 109,23 112,87 112,34 200,29 200,61 200,60
-1,00 126,64 214,15 180,44 64,00 67,78 66,77 101,27 101,94 101,84 200,00 200,01 200,01



5.2. BADANIE WŁASNOŚCI KARTY KONTROLNEJ KENDALLA 111

Tablica 5.11: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły FGM z nieznanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 10. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 70 k = 2, 531

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

1 178,57 92,48 107,57 198,41 63,99 108,80
0,75 236,22 129,03 147,07 261,94 87,91 152,30
0,50 301,35 184,33 206,57 354,08 124,01 217,69
0,25 349,70 263,10 293,86 490,06 174,68 310,43

0 350,66 349,79 409,61 689,84 230,28 413,17
-0,25 302,73 391,20 522,70 966,98 255,88 464,18
-0,50 234,58 345,44 555,75 1293,28 224,66 413,73
-0,75 173,31 255,72 479,05 1530,77 166,14 309,16

-1 126,64 176,05 356,38 1502,01 114,62 214,15

Tablica 5.12: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły FGM ze znanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 10. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 70 k=2,531 k=2,491 k=2,341 k=2,639 k=2,493

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

1 178,57 92,48 96,87 118,55 82,03 97,75
0,75 236,22 129,03 131,04 151,52 116,25 135,30
0,50 301,35 184,33 181,99 197,79 170,14 190,94
0,25 349,70 263,10 255,41 262,57 250,83 268,23

0 350,66 349,79 349,96 350,24 350,20 350,32
-0,25 302,73 391,20 437,75 459,93 409,66 387,22
-0,50 234,58 345,44 458,47 569,22 366,00 343,13
-0,75 173,31 255,72 394,02 624,63 264,99 257,86

-1 126,64 176,05 294,97 587,93 176,08 180,44
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Tablica 5.13: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły FGM z nieznanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 50. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 20 k = 2, 15

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12 ) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

1 64,87 64,72 81,80 148,81 61,71 67,90
0,75 87,63 88,17 113,01 196,43 81,71 94,20
0,50 138,91 140,52 174,07 271,75 127,81 151,19
0,25 248,46 249,57 292,85 396,24 226,93 267,65

0 352,46 352,79 445,38 604,99 323,24 375,35
-0,25 249,64 255,06 395,88 921,43 231,92 273,22
-0,50 139,05 143,06 228,06 1150,21 130,18 153,90
-0,75 86,99 88,94 130,92 923,13 82,35 94,98

-1 64,00 64,58 85,42 546,18 61,63 67,78

Tablica 5.14: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły FGM ze znanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 50. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 20 k=2,15 k=2,038 k=1,783 k=2,194 k=2,120

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12 ) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

1 64,87 64,72 76,71 113,66 62,70 66,91
0,75 87,63 88,17 103,06 143,16 84,14 91,95
0,50 138,91 140,52 153,79 188,28 133,88 145,91
0,25 248,46 249,57 246,99 256,95 226,93 254,30

0 352,46 352,79 352,29 352,12 352,89 352,39
-0,25 249,64 255,06 308,14 435,05 248,86 259,50
-0,50 139,05 143,06 186,68 414,74 136,54 148,34
-0,75 86,99 88,94 113,45 304,29 84,89 92,63

-1 64,00 64,58 77,60 202,87 62,64 66,77
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Tablica 5.15: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły FGM z nieznanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 100. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 1, 82 k = 1, 793

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

1 101,41 101,44 109,27 182,46 101,12 102,03
0,75 109,55 110,46 129,49 233,08 108,29 112,98
0,50 141,78 144,78 179,68 318,52 138,42 150,89
0,25 236,93 241,01 290,55 465,06 228,90 251,69

0 351,88 351,19 402,90 682,81 338,10 362,70
-0,25 237,79 241,91 297,82 795,84 229,91 252,71
-0,50 141,60 144,84 176,75 585,25 138,51 150,96
-0,75 109,23 110,34 124,08 348,57 108,17 112,87

-1 101,27 101,38 105,09 218,92 101,03 101,94

Tablica 5.16: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły FGM ze znanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 100. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 1, 82 k=1,793 k=1,710 k=1,379 k=1,818 k=1,773

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

1 101,41 101,44 107,87 148,60 101,16 101,92
0,75 109,55 110,46 125,63 179,45 108,72 112,45
0,50 141,78 144,78 169,97 229,05 140,12 149,15
0,25 236,93 241,01 264,50 297,71 234,88 246,17

0 351,88 351,19 350,84 351,00 351,35 351,39
-0,25 237,79 241,91 264,73 323,02 235,98 247,07
-0,50 141,60 144,84 165,09 243,13 140,22 149,22
-0,75 109,23 110,34 120,22 177,34 108,61 112,34

-1 101,27 101,38 104,15 137,60 101,10 101,84
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Rysunek 5.3: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły FGM o brzegowych rozkładach wykładniczychExp(1). Źródło da-
nych: tablica 5.7
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Rysunek 5.4: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły FGM o brzegowych rozkładach Weibulla W (1, 1

2
). Źródło danych:

tablica 5.8
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Rysunek 5.5: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej
karty autokorelacji dla kopuły FGM o brzegowych rozkładachrównomiernych na przedziale
[−

√
3,
√
3]. Źródło danych: tablica 5.9
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Rysunek 5.6: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły FGM o brzegowych rozkładach logistycznychL(0, 1). Źródło danych:
tablica 5.10
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Karty kontrolne Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placke tta

1. Zbiór wyników: Tablice (5.17)-(5.27)

2. W tablicach (5.17)-(5.21) zawarte są wartościARL w przypadku, gdy zalėznósć pomię-
dzy kolejnymi obserwacjami procesu opisana jest kopułą Placketta z ró̇znymi rozwȧza-
nymi rozkładami brzegowymi. Uwzględnione zostały dwa przypadki: znajomósci i braku
znajomósci postaci rozkładów brzegowych. Jeśli rozkłady brzegowe są znane, wówczas
karta autokorelacji była modyfikowana (kalibrowana pod względem parametruk), tak by
w przypadku niezalėznósci wartósciARL były zbliżone i wynosiły ok. 350.

3. W tablicach (5.22)-(5.27) dokonaliśmy porównania wartósciARL badanych kart dla da-
nego rozmiaru próbki oddzielnie w przypadku znanej i nieznanej postaci rozkładów brze-
gowych.

4. Wyniki zebrane w tablicach (5.17)-(5.27) prezentowane są dodatkowo na wykresach (ry-
sunki (5.7)-(5.11)).

5. Wnioski uzyskane na podstawie rozważanego modelu kopuły Placketta:

(a) W przypadku próbek o licznościn = 10 trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która
z badanych kart jest efektywniejsza. Dla brzegowych rozkładówN(0, 1) karta Ken-
dalla szybciej wykrywa występowanie ujemnych zależnósci (α < 1), z kolei karta
autokorelacji wykazuje lepsze osiagi w wykrywaniu dodatnich zalėznósci (α > 1).
Podobną sytuację obserwujemy dla rozkładów brzegowych różnych od normal-
nego, przy czym ró̇znice w efektywnósci działania kart stają się korzystniejsze na
rzecz karty Kendalla. Mianowicie, karta Kendalla zdecydowanie szybciej wykrywa
ujemne zalėznósci, szczególnie wyraźnie obserwujemy to dla rozkładów niesyme-
trycznych (Exp(0, 1), W (1, 1

2
)), natomiast nie zachowuje się znacznie gorzej od

karty autokorelacji w przypadku dodatnich zależnósci nawet w przypadku znanych
rozkładów brzegowych.

(b) Zwiększając rozmiar próbki don = 50, obserwujemy taką samą efektywność kart
w przypadku rozkładu normalnego bądź pozostałych rozpatrywanych rozkładów
brzegowych w sytuacji, gdy postać tych rozkładów jest znana. Jeśli nie znamy praw-
dziwych postaci rozkładów brzegwych, w domyśle błędnie przyjmując,̇ze są one
normalne, wówczas karta Kendalla wykazuje nieco lepszą efektywnósć w wykry-
waniu zalėznósci pomiędzy obserwacjami procesu. Dla próbek o licznościach więk-
szych ni̇z 50 obserwujemy podobne rezultaty.

(c) Wyraźną przewagę karty Kendalla nad znaną kartą autokorelacji zauwȧzamy w przy-
padku niesymetrycznych rozkładów brzegowych niezależnie od rozmiaru próbki.
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Tablica 5.17: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K) i autokorelacji (karta A)
dla kopuły Placketta z brzegowymi rozkładamiN(0, 1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta K karta A karta K karta A karta K karta A
k=2,70 k=2,531 k=2,20 k=2,15 k=1,82 k=1,793 k=1,30 k=1,283

12 38,49 23,69 50,03 50,06 100,00 100,00 200,00 200,00
8 50,10 29,32 50,19 50,27 100,00 100,00 200,00 200,00
4 97,20 52,39 53,61 54,04 100,08 100,14 200,00 200,00
2 231,78 130,68 95,22 96,35 114,45 116,37 200,95 201,31

1,75 270,44 160,94 121,08 122,48 130,54 133,41 204,38 205,54
1,50 313,03 205,41 169,78 171,06 167,18 171,01 219,36 222,01
1,25 348,93 269,75 261,86 262,35 251,51 254,99 272,91 275,75

1 350,66 349,79 352,46 353,54 351,85 351,37 350,10 349,11
0,75 288,07 382,96 226,39 231,07 216,55 220,59 248,48 252,08
0,50 173,13 257,22 94,95 97,45 114,20 116,30 200,86 201,28
0,25 67,17 86,16 53,20 53,81 100,07 100,12 200,00 200,00
0,02 14,19 14,24 50,00 50,00 100,00 100,00 200,00 200,00
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Rysunek 5.7: PorównanieARL dla karty Kendalla i karty autokorelacji dla kopuły Placketta
o brzegowych rozkładach normalnychN(0, 1). Źródło danych: tablica 5.17
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Tablica 5.18: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły Placketta z brzegowymi rozkładami wykładniczymiExp(1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,7 k=2,531 k=2,491 k=2,20 k=2,15 k=2,038 k=1,820 k=1,793 k=1,71 k=1,30 k=1,283 k=1,238

12 38,49 26,81 25,41 50,03 50,44 50,35 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
8 50,10 34,16 32,02 50,19 51,36 51,09 100,00 100,03 100,02 200,00 200,00 200,00
4 97,20 62,35 57,22 53,61 60,18 58,47 100,08 101,29 101,05 200,00 200,00 200,00
2 231,78 149,59 133,28 95,22 118,98 108,26 114,45 135,26 130,85 200,95 206,42 205,81

1,75 270,44 182,21 161,32 121,08 150,16 134,28 130,54 160,26 152,98 204,38 217,45 215,88
1,50 313,03 230,13 202,07 169,78 205,05 178,83 171,01 208,87 195,45 219,36 246,46 242,47
1,25 348,93 302,56 262,54 261,86 306,39 256,86 254,99 303,39 274,78 272,91 312,14 301,43

1 350,66 409,61 349,96 352,46 445,38 352,29 351,85 403,85 351,23 350,10 368,34 350,55
0,75 288,07 526,94 440,26 226,39 364,80 285,52 220,59 274,07 245,73 248,48 274,42 267,28
0,50 173,13 479,16 394,50 94,95 147,74 126,87 116,30 136,58 131,16 200,86 206,55 205,94
0,25 67,17 198,27 167,12 53,20 63,52 60,67 100,12 101,77 101,46 200,00 200,04 200,04
0,02 14,19 20,26 19,07 50,00 50,06 50,05 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00

Tablica 5.19: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły Placketta z brzegowymi rozkładami WeibullaW (1, 1

2
). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k=2,341 k=2,20 k=2,15 k=1,783 k=1,82 k=1,793 k=1,379 k=1,30 k=1,283 k=0,98

12 38,49 42,42 31,08 50,03 56,33 54,01 100,00 102,23 101,12 200,00 200,23 200,08
8 50,10 57,96 40,53 50,19 62,37 57,94 100,00 105,20 102,71 200,00 200,69 200,30
4 97,20 112,90 72,42 53,61 90,23 57,94 100,08 125,23 114,27 200,00 206,80 203,51
2 231,78 262,58 151,92 95,22 191,87 140,52 114,45 226,53 175,93 200,95 247,57

1,75 270,44 314,59 178,12 121,08 233,43 165,64 130,54 272,98 203,14 204,38 272,80
1,50 313,03 389,41 215,00 169,78 298,13 203,50 171,01 348,02 244,24 219,36 318,46 308,65
1,25 348,93 503,85 268,82 261,86 407,23 262,56 254,99 476,87 301,60 272,91 488,55 347,37

1 350,66 689,84 350,24 352,46 604,99 352,12 351,85 682,81 350,91 350,10 547,43 350,55
0,75 288,07 998,72 470,88 226,39 936,19 430,39 220,59 768,42 311,42 248,48 427,94 234,42
0,50 173,13 1383,59 582,36 94,95 920,38 324,14 116,30 418,08 200,47 200,86 278,46
0,25 67,17 1032,97 413,22 53,20 298,92 140,85 100,12 178,72 128,46 200,00 215,45 206,79
0,02 14,19 56,89 35,66 50,00 70,49 60,70 100,00 110,12 103,81 200,00 201,38 200,52
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Tablica 5.20: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły Placketta z brzegowymi rozkładami równomiernymi naprzedziale[−

√
3,
√
3]. Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k=2,639 k=2,20 k=2,15 k=2,194 k=1,82 k=1,793 k=1,818 k=1,30 k=1,283 k=1,30

12 38,49 21,19 23,97 50,03 50,03 50,03 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
8 50,10 25,19 29,11 50,19 50,15 50,17 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
4 97,20 40,94 49,99 53,61 53,02 53,31 100,08 100,07 100,07 200,00 200,00 200,00
2 231,78 91,85 121,66 95,22 89,94 92,89 114,45 113,31 113,95 200,95 200,87 200,92

1,75 270,44 111,13 150,37 121,08 113,25 118,03 130,54 128,49 129,75 204,38 204,12 204,31
1,50 313,03 139,16 193,42 169,78 156,84 165,52 171,01 163,18 165,89 219,36 218,41 219,07
1,25 348,93 179,59 259,26 261,86 239,69 257,47 254,99 243,14 249,91 272,91 269,81 272,50

1 350,66 230,28 350,20 352,46 323,24 352,89 351,85 338,07 351,34 350,10 343,82 350,08
0,75 288,07 251,31 403,78 226,39 211,54 226,05 220,59 210,13 215,19 248,48 246,38 248,08
0,50 173,13 171,20 272,42 94,95 90,90 94,01 116,30 113,18 113,84 200,86 200,80 248,08
0,25 67,17 62,11 87,40 53,20 52,82 53,10 100,12 100,06 100,06 200,00 200,00 200,00
0,02 14,19 13,66 14,89 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00

Tablica 5.21: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły Placketta z brzegowymi rozkładami logistycznymiL(0, 1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k=2,493 k=2,20 k=2,15 k=2,12 k=1,82 k=1,793 k=1,773 k=1,3 k=1,283 k=1,275

12 38,49 25,44 24,18 50,03 50,10 50,10 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
8 50,10 32,10 30,19 50,19 50,42 50,39 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
4 97,20 59,51 54,66 53,61 55,13 54,84 100,08 100,25 100,23 200,00 200,00 200,00
2 231,78 152,75 135,84 95,22 102,25 99,68 114,45 119,56 118,86 200,95 201,97 201,94

1,75 270,44 188,77 166,64 121,08 130,67 126,59 130,54 138,30 137,00 204,39 207,23 207,08
1,50 313,03 241,59 211,13 169,78 182,99 175,82 167,18 178,49 175,81 219,36 207,23 207,08
1,25 348,93 317,99 274,36 261,86 280,12 265,89 251,51 265,51 259,30 272,91 281,70 280,28

1 350,66 413,17 350,32 352,46 375,35 352,39 351,85 362,70 351,39 349,78 353,91 350,77
0,75 288,07 454,28 378,69 226,39 247,06 235,19 216,55 230,24 225,55 248,48 257,38 256,38
0,50 173,13 308,55 257,61 94,95 103,48 100,80 114,20 119,53 118,82 200,86 201,89 201,84
0,25 67,17 102,27 88,08 53,20 54,86 54,58 100,07 100,23 100,22 200,00 200,00 200,00
0,02 14,19 14,63 14,16 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
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Rysunek 5.8: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły Placketta o brzegowych rozkładach wykładniczychExp(1). Źródło
danych: tablica 5.18
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Rysunek 5.9: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły Placketta o brzegowych rozkładach WeibullaW (1, 1

2
). Źródło danych:

tablica 5.19
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Rysunek 5.10: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej
karty autokorelacji dla kopuły Placketta o brzegowych rozkładach równomiernych na prze-
dziale[−

√
3,
√
3]. Źródło danych: tablica 5.20
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Rysunek 5.11: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły Placketta o brzegowych rozkładach logistycznychL(0, 1). Źródło da-
nych: tablica 5.21
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Tablica 5.22: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta z niezna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 10. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 70 k = 2, 531

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

12 38,49 23,69 26,81 42,42 21,19 25,44
8 50,10 29,32 34,16 57,96 25,19 32,10
4 97,20 52,39 62,35 112,90 40,94 59,51
2 231,78 130,68 149,59 262,58 91,85 152,75

1,75 270,44 160,94 182,21 314,59 111,13 188,77
1,50 313,03 205,41 230,13 389,41 139,16 241,59
1,25 348,93 269,75 302,56 503,85 179,59 317,99

1 350,66 349,79 409,61 689,84 230,28 413,17
0,75 288,07 382,96 526,94 998,72 251,31 454,28
0,50 173,13 257,22 479,16 1383,59 141,20 308,55
0,25 67,17 86,16 198,27 1032,97 62,11 102,27
0,02 14,19 14,24 20,26 56,89 13,66 14,63

Tablica 5.23: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta ze zna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 10. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 70 k=2,531 k=2,491 k=2,341 k=2,639 k=2,493

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12 ) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

12 38,49 23,69 25,41 31,08 23,97 24,18
8 50,10 29,32 32,02 40,53 29,11 30,19
4 97,20 52,39 57,22 72,42 49,99 54,66
2 231,78 130,68 133,28 151,92 121,66 135,84

1,75 270,44 160,94 161,32 178,12 150,37 166,64
1,50 313,03 205,41 202,07 215,00 193,42 211,13
1,25 348,93 269,75 262,54 268,82 259,26 274,36

1 350,66 349,79 349,96 350,24 350,20 350,32
0,75 288,07 382,96 440,26 470,88 403,78 378,69
0,50 173,13 257,22 394,50 582,36 272,42 257,61
0,25 67,17 86,16 167,12 413,22 87,40 88,88
0,02 14,19 14,24 19,07 35,66 14,89 14,16
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Rysunek 5.12: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta z nie-
znanymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 10 (przypadek niezalėznósci dlaα = 1).
Źródło danych: tablica 5.22
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karta A dla N(0,1)
karta mA dla Exp(1)
karta mA dla W(1;0,5)
karta mA dla U(0,1)
karta mA dla L(0,1)

Rysunek 5.13: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta ze zna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 10 (przypadek niezalėznósci dlaα = 1).
Źródło danych: tablica 5.23
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Tablica 5.24: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta z niezna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 50. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 20 k = 2, 15

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

12 50,03 50,06 50,44 56,33 50,03 50,10
8 50,19 50,27 51,36 62,37 50,15 50,42
4 53,61 54,04 60,18 90,23 53,02 55,13
2 95,22 96,35 118,98 191,87 89,94 102,25

1,75 121,08 122,48 150,16 233,43 113,25 130,67
1,50 169,78 171,06 205,05 298,13 156,84 182,99
1,25 261,86 262,35 306,39 407,23 239,69 280,12

1 352,46 353,54 445,38 604,99 323,24 375,35
0,75 226,39 231,07 364,80 936,19 211,54 247,06
0,50 94,95 97,45 147,74 920,38 90,90 103,48
0,25 53,20 53,81 63,52 298,92 52,82 54,86
0,02 50,00 50,00 50,06 70,59 50,00 50,00

Tablica 5.25: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta ze zna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 50. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 20 k=2,15 k=2,038 k=1,783 k=2,194 k=2,120

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

12 50,03 50,06 50,35 54,01 50,03 50,10
8 50,19 50,27 51,09 57,94 50,17 50,39
4 53,61 54,04 58,47 76,26 53,31 54,84
2 95,22 96,35 108,26 140,52 92,89 99,68

1,75 121,08 122,48 134,28 165,64 118,03 126,59
1,50 169,78 171,06 178,83 203,50 165,52 175,82
1,25 261,86 262,35 256,86 262,56 257,47 265,89

1 352,46 353,54 352,29 352,12 352,89 352,39
0,75 226,39 231,07 285,52 430,39 226,05 235,19
0,50 94,95 97,45 126,87 324,14 94,01 100,80
0,25 53,20 53,81 60,67 140,85 53,10 54,58
0,02 50,00 50,00 50,05 60,70 50,00 50,00
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Tablica 5.26: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta z niezna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 100. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 1, 82 k = 1, 793

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12 ) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

12 100,00 100,00 100,00 102,23 100,00 100,00
8 100,00 100,00 100,03 105,23 100,00 100,00
4 100,08 100,14 101,29 125,23 100,07 100,25
2 114,45 116,37 135,26 226,53 113,31 119,56

1,75 130,54 133,41 160,26 272,98 128,49 138,30
1,50 167,18 171,01 208,87 348,02 163,18 178,49
1,25 251,51 254,99 303,39 476,87 243,14 265,51

1 351,85 351,37 403,85 682,81 338,07 362,70
0,75 216,55 22 0,59 274,07 768,42 210,13 230,24
0,50 114,20 116,30 136,58 418,08 113,18 119,53
0,25 100,07 100,12 101,77 178,72 100,06 100,23
0,02 100,00 100,00 100,00 110,12 100,00 100,00

Tablica 5.27: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Placketta ze zna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 100. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 1, 82 k=1,793 k=1,710 k=1,379 k=1,818 k=1,773

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

12 100,00 100,00 100,00 101,12 100,00 100,00
8 100,00 100,00 100,02 102,71 100,00 100,00
4 100,08 100,14 101,05 114,27 100,07 100,23
2 114,45 116,37 130,85 175,93 113,95 118,86

1,75 130,54 133,41 152,98 203,14 129,75 137,00
1,50 167,18 171,01 195,45 244,24 165,89 175,81
1,25 251,51 254,99 274,78 301,60 249,91 259,30

1 351,85 351,37 351,23 350,91 351,34 351,39
0,75 216,55 220,59 245,73 311,42 215,19 225,55
0,50 114,20 116,30 131,16 200,47 113,84 118,82
0,25 100,07 100,12 101,46 128,46 100,06 100,22
0,02 100,00 100,00 100,00 103,81 100,00 100,00
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Karty kontrolne Kendalla i autokorelacji dla kopuły Franka

1. Zbiór wyników: Tablice (5.28)-(5.38)

2. W tablicach (5.28)-(5.32) zawarte są wartości ARL w przypadku, gdy zalėznósć po-
między kolejnymi obserwacjami procesu opisana jest kopułą Franka z ró̇znymi rozwȧza-
nymi rozkładami brzegowymi. Uwzględnione zostały dwa przypadki: znajomósci i braku
znajomósci postaci rozkładów brzegowych. Jeśli rozkłady brzegowe są znane, wówczas
karta autokorelacji była modyfikowana (kalibrowana pod względem parametruk), tak by
w przypadku niezalėznósci wartósciARL były zbliżone i wynosiły ok. 350.

3. W tablicach (5.33)-(5.38) dokonaliśmy porównania wartósciARL badanych kart dla da-
nego rozmiaru próbki oddzielnie w przypadku znanej i nieznanej postaci rozkładów brze-
gowych.

4. Wyniki zebrane w tablicach (5.28)-(5.32) prezentowane są dodatkowo na wykresach (ry-
sunki (5.14)-(5.18)).

5. Wnioski uzyskane na podstawie rozważanego modelu kopuły Franka:

(a) W przypadku próbek o licznościn = 10 trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która
z badanych kart jest efektywniejsza. Dla brzegowych rozkładówN(0, 1) karta Ken-
dalla szybciej wykrywa występowanie ujemnych zależnósci (α < 0), z kolei karta
autokorelacji wykazuje lepsze osiagi w wykrywaniu dodatnich zalėznósci (α > 0).
Podobną sytuację obserwujemy dla rozkładów brzegowych różnych od normal-
nego, przy czym ró̇znice w efektywnósci działania kart stają się korzystniejsze na
rzecz karty Kendalla. Mianowicie, karta Kendalla zdecydowanie szybciej wykrywa
ujemne zalėznósci, szczególnie wyraźnie obserwujemy to dla rozkładów niesyme-
trycznych (Exp(0, 1), W (1, 1

2
)), natomiast nie zachowuje się znacznie gorzej od

karty autokorelacji w przypadku dodatnich zależnósci nawet w przypadku znanych
rozkładów brzegowych.

(b) Zwiększając rozmiar próbki don = 50, obserwujemy taką samą efektywność kart
w przypadku rozkładu normalnego bądź pozostałych rozpatrywanych rozkładów
brzegowych w sytuacji, gdy postać tych rozkładów jest znana. Jeśli nie znamy praw-
dziwych postaci rozkładów brzegowych, w domyśle błędnie przyjmując,̇ze są one
normalne, wówczas karta Kendalla wykazuje nieco lepszą efektywnósć w wykry-
waniu zalėznósci pomiędzy obserwacjami procesu. Dla próbek o licznościach więk-
szych ni̇z 50 obserwujemy podobne rezultaty.

(c) Wyraźną przewagę karty Kendalla nad znaną kartą autokorelacji zauwȧzamy w przy-
padku niesymetrycznych rozkładów brzegowych niezależnie od rozmiaru próbki.
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Tablica 5.28:Porównanie wartósciARL dla kart Kendalla (karta K) i autokorelacji (karta A) dla kopuły
Franka z brzegowymi rozkładamiN(0, 1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta K karta A karta K karta A karta K karta A
k=2,70 k=2,531 k=2,20 k=2,15 k=1,82 k=1,793 k=1,30 k=1,283

20 23,40 17,55 50,00 50,00 100,00 100,00 200,00 200,00
12 25,95 18,88 50,00 50,01 100,00 100,00 200,00 200,00
8 31,25 21,18 50,01 50,01 100,00 100,00 200,00 200,00
4 66,14 37,06 50,50 50,55 100,00 100,00 200,00 200,00
2 169,51 90,03 67,08 67,83 102,18 102,73 200,01 200,02
1 293,19 180,38 138,74 140,40 142,67 145,97 208,33 210,41

0,5 346,81 261,07 247,20 248,04 236,54 240,50 262,15 268,03
0,25 356,78 307,37 317,51 317,61 310,82 312,26 317,32 323,47
0,01 351,16 348,29 352,37 353,33 351,71 351,28 349,84 355,08
-0,01 350,13 351,37 352,40 353,55 351,77 351,39 349,85 355,64
-0,25 330,77 379,73 318,32 322,11 311,96 313,83 318,63 324,54
-0,5 300,46 387,59 248,48 233,45 237,45 241,39 262,85 268,48
-1 229,10 336,37 139,08 142,91 142,56 146,09 208,00 210,03
-2 121,20 171,75 66,42 67,79 102,04 102,05 200,01 200,02
-4 43,81 51,40 50,31 50,40 100,00 100,00 200,00 200,00
-8 17,90 18,62 50,00 50,00 100,00 100,00 200,00 200,00
-12 13,89 13,94 50,00 50,00 100,00 100,00 200,00 200,00
-20 12,37 11,98 50,00 50,00 100,00 100,00 200,00 200,00
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Rysunek 5.14:PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty auto-
korelacji dla kopuły Franka o brzegowych rozkładachN(0, 1). Źródło danych: tablica 5.28
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Tablica 5.29: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta mA) dla
kopuły Franka z brzegowymi rozkładami wykładniczymiExp(1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta mA karta K karta A karta mA karta K karta A karta Am karta K karta A karta mA
k=2,70 k=2,531 k=2,491 k=2,20 k=2,15 k=2,038 k=1,820 k=1,793 k=1,71 k=1,3 k=1,283 k=238

20 23,40 17,72 17,17 50,00 50,02 50,01 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
12 25,95 19,72 19,00 50,00 50,04 50,03 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
8 31,25 23,47 22,38 50,01 50,11 50,08 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
4 66,14 44,52 41,28 50,50 53,00 52,41 100,00 100,00 100,07 200,00 200,00 200,00
2 169,51 105,17 94,84 67,08 83,20 78,02 102,18 110,77 109,21 200,01 200,53 201,75
1 293,20 203,04 178,96 138,74 171,84 152,02 142,67 178,59 169,06 208,33 227,22 224,88

0,5 346,81 292,07 253,94 247,20 290,49 245,18 236,54 288,69 262,88 262,15 301,67 292,41
0,25 356,78 348,33 300,53 317,51 374,37 306,00 310,82 362,61 321,81 317,32 350,14 335,14
0,01 351,16 407,15 347,94 352,37 443,37 351,11 351,71 403,50 351,18 349,84 368,51 350,77
-0,01 350,13 412,09 352,03 352,40 447,22 353,33 351,77 404,07 351,22 349,85 367,92 350,06
-0,25 330,77 469,52 397,17 318,32 454,99 352,81 311,96 372,16 324,18 318,62 337,44 322,85
-0,5 300,46 518,68 434,49 248,48 393,04 337,65 237,45 297,54 264,55 262,85 287,90 279,48
-1 229,10 542,59 448,24 139,07 228,15 187 142,56 179,73 167,76 208 223,21 221,06
-2 121,20 356,54 294,98 66,42 92,19 83,43 102,04 110,01 108,38 200,01 200,6 200,53
-4 43,81 113,63 97,57 50,31 53,11 52,33 100,00 100,11 100,09 200,00 200,00 200,00
-8 17,90 35,08 31,75 50,00 50,09 50,06 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
-12 13,89 21,76 20,25 50,00 50,03 50,02 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
-20 12,37 14,56 13,97 50,00 50,01 50,01 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
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Tablica 5.30: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta mA) dla
kopuły Franka z brzegowymi rozkładami WeibullaW (1, 1

2
). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

ρ karta K karta A karta mA karta K karta A karta mA karta K karta A karta mA karta K karta A karta mA
k=2,70 k=2,531 k=2,341 k=2,20 k=2,15 k=1,783 k=1,82 k=1,793 k=1,379 k=1,30 k=1,283 k=0,98

20 23,40 20,55 17,45 50,00 50,62 50,35 100,00 100,12 100,04 200,00 200,00 200,00
12 25,95 26,19 21,05 50,01 51,83 51,07 100,00 100,49 100,21 200,00 200,03 200,01
8 31,26 36,49 27,36 50,01 54,67 52,89 100,00 101,57 100,73 200,00 200,14 200,05
4 66,14 82,10 54,60 50,50 74,25 65,74 100,00 113,13 106,99 200,00 202,44 201,12
2 169,51 191,20 114,88 67,08 141,56 109,16 102,18 173,94 143,73 208,33 350,47 220,56
1 293,20 347,60 194,56 138,74 263,24 183,26 142,67 307,73 222,87 208,33 350,47 290,79

0,5 346,81 487,06 261,10 247,20 391,52 254,46 236,54 458,88 294,85 262,15 476,98 344,60
0,25 356,78 579,63 302,92 317,51 486,00 301,10 310,82 565,94 330,33 317,32 533,70 356,27
0,01 351,16 685,04 348,27 352,37 599,81 350,10 351,71 678,27 350,54 349,84 548,00 351,01
-0,01 350,13 694,50 352,28 352,40 610,29 354,17 381,77 687,31 351,38 349,85 546,72 349,75
-0,25 330,77 817,49 402,30 318,32 748,70 399,21 311,96 773,64 347,95 318,62 511,29 329,49
-0,5 300,46 958,50 456,45 248,48 902,57 429,54 237,45 786,94 322,30 262,85 446,93 302,60
-1 229,10 1247,33 552,97 139,07 1075,81 403,69 142,56 590,24 247,16 208,00 329,81 256,11
-2 121,20 1423,65 567,22 66,42 587,21 220,37 102,04 258,95 153,53 200,01 232,51 214,38
-4 43,81 639,68 268,81 50,31 165,35 96,45 100,00 134,54 112,17 200,00 204,55 201,75
-8 17,90 166,51 85,06 50,00 87,49 67,56 100,00 113,22 104,70 200,00 201,41 200,47
-12 13,89 77,17 44,61 50,00 74,85 62,34 100,00 110,37 103,79 200,00 201,20 200,39
-20 12,37 31,55 21,95 50,00 63,35 57,24 100,00 107,79 103,02 200,00 201,12 200,36



1
3

4
R

O
Z

D
Z

IA
Ł

5
.

K
A

R
TA

K
O

N
T

R
O

L
N

A
K

E
N

D
A

L
L

A

Tablica 5.31: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły Franka z brzegowymi rozkładami równomiernymi na przedziale[−

√
3,
√
3]. Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

α karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k=2,639 k=2,20 k=2,15 k=2,194 k=1,82 k=1,793 k=1,818 k=1,30 k=1,283 k=1,30

20 23,40 16,34 17,74 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
12 25,95 17,24 18,83 50,01 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
8 31,25 18,77 20,78 50,01 50,01 50,01 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
4 66,14 29,43 34,70 50,50 50,34 50,38 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
2 169,51 64,57 82,54 67,08 64,46 65,61 102,18 101,88 102,00 200,01 200,01 200,01
1 293,20 122,74 168,07 138,74 128,66 134,75 142,67 139,68 141,15 208,33 207,85 208,18

0,5 346,81 173,89 249,50 247,20 226,21 242,40 236,54 228,79 234,86 262,15 259,57 261,73
0,25 356,78 203,21 300,04 317,51 290,17 314,87 310,82 299,07 309,55 316,62 311,93 316,62
0,01 351,16 229,31 348,26 352,37 323,08 352,67 351,71 337,92 351,20 349,84 343,87 349,79
-0,01 350,13 231,27 352,06 352,40 323,21 352,88 351,77 338,05 351,38 349,85 344,00 349,99
-0,25 330,77 249,14 389,79 318,32 294,46 319,83 311,96 300,56 311,10 318,36 313,76 318,36
-0,5 300,46 254,21 406,59 248,48 231,37 248,25 237,45 229,91 235,97 262,28 260,00 262,28
-1 229,10 220,67 358,31 139,07 131,04 137,45 142,56 139,80 141,54 207,76 207,46 207,76
-2 121,20 114,93 175,54 66,42 64,45 65,63 102,04 101,81 101,92 200,01 200,01 200,01
-4 43,81 37,51 49,62 50,31 50,24 50,27 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
-8 17,90 15,92 18,13 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
-12 13,89 12,92 13,98 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
-20 12,37 11,71 12,32 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
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Ś

C
IK

A
R

T
Y

K
O

N
T

R
O

L
N

E
J

K
E

N
D

A
L

L
A

1
3

5

Tablica 5.32: Porównanie wartościARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A) i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla
kopuły Franka z brzegowymi rozkładami logistycznymiL(0, 1). Źródło danych: opracowanie własne.

n=10 n=50 n=100 n=200

ρ karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am karta K karta A karta Am
k=2,70 k=2,531 k=2,493 k=2,20 k=2,15 k=2,12 k=1,82 k=1,793 k=1,773 k=1,30 k=1,283 k=1,275

20 23,40 18,23 17,67 50,00 50,02 50,02 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
12 25,95 19,91 19,20 50,01 50,02 50,02 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
8 31,25 22,80 21,81 50,01 50,03 50,03 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
4 66,14 41,94 38,96 50,50 50,85 50,79 100,00 100,00 100,01 200,00 200,00 200,00
2 169,51 104,85 94,43 67,08 71,09 70,01 102,18 103,75 107,61 200,01 200,00 200,00
1 293,19 212,39 186,43 138,74 150,40 145,20 142,67 151,98 189,84 208,33 212,51 200,06

0,5 346,81 307,83 266,06 247,20 265,53 252,31 236,54 250,87 245,36 262,15 271,66 212,29
0,25 356,78 362,21 310,44 317,51 337,94 318,74 310,82 323,85 314,55 317,32 324,36 270,43
0,01 351,16 411,37 348,96 352,37 375,13 352,27 351,71 362,52 351,24 349,84 353,50 321,95
-0,01 350,13 414,95 348,80 352,40 375,24 352,45 381,77 362,75 351,03 349,85 353,69 350,83
-0,25 330,77 448,69 377,32 318,32 342,51 322,87 311,96 325,09 315,92 318,62 325,22 350,86
-0,5 300,46 459,67 383,68 248,48 271,11 257,50 237,45 251,90 246,25 262,85 271,77 322,94
-1 229,10 401,69 333,76 139,07 153,11 147,66 142,56 152,11 190,09 208,00 212,04 270,52
-2 121,20 207,31 175,16 66,42 147,35 69,98 102,04 103,65 107,45 200,01 200,04 211,83
-4 43,81 60,86 53,96 50,31 50,64 50,59 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,04
-8 17,90 20,61 19,37 50,00 50,00 50,01 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
-12 13,89 14,73 14,19 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
-20 12,37 12,19 11,94 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
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Tablica 5.33: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Franka z niezna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 10. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 70 k = 2, 531

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12 ) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

20 23,40 17,55 17,72 20,55 16,34 18,23
12 25,95 18,88 19,72 26,19 17,24 19,91
8 31,25 21,18 23,47 36,49 18,77 22,80
4 66,14 37,06 44,52 82,10 29,43 41,94
2 169,51 90,03 105,71 191,20 64,57 104,85
1 293,20 180,38 203,04 347,60 122,74 212,39

0,5 346,81 261,07 292,07 487,06 173,89 307,83
0,25 356,78 307,37 348,33 579,63 203,21 362,21
0,01 351,16 348,29 407,15 685,04 229,31 411,37
-0,01 350,13 351,37 412,09 694,50 231,27 414,95
-0,25 330,77 379,73 469,52 817,49 249,14 448,69
-0,5 300,46 387,59 518,68 958,50 254,21 459,67
-1 229,10 336,37 542,59 1247,33 220,67 401,69
-2 121,20 171,75 356,54 1423,65 114,93 207,31
-4 43,81 51,40 113,63 639,68 37,51 60,86
-8 17,90 18,62 35,08 166,51 15,92 20,61
-12 13,89 13,94 21,76 77,17 12,93 14,73
-20 12,37 11,98 14,56 31,55 11,71 12,19
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Tablica 5.34: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Franka ze znanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 10. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 70 k=2,531 k=2,491 k=2,341 k=2,639 k=2,493

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

20 23,40 17,55 17,17 17,45 17,74 17,67
12 25,95 18,88 19,00 21,05 18,83 19,20
8 31,25 21,18 22,38 27,36 20,78 21,81
4 66,14 37,06 41,28 54,60 34,70 38,96
2 169,51 90,03 94,84 114,88 82,54 94,43
1 293,20 180,38 178,96 194,56 168,07 186,43

0,5 346,81 261,07 253,94 261,10 249,50 266,06
0,25 356,78 307,37 300,53 302,92 300,04 310,44
0,01 351,16 348,29 347,94 348,27 348,26 348,96
-0,01 350,13 351,37 352,03 352,28 352,06 348,80
-0,25 330,77 379,73 397,17 402,30 389,79 377,32
-0,5 300,46 387,59 434,49 456,45 406,59 383,68
-1 229,10 336,37 448,24 552,97 358,31 333,76
-2 121,20 171,75 294,98 567,22 175,54 175,16
-4 43,81 51,40 97,57 268,81 49,62 53,69
-8 17,90 18,62 31,75 85,06 18,13 19,37
-12 13,89 13,94 20,25 44,61 13,98 14,19
-20 12,37 11,98 13,97 21,95 12,32 11,94
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Tablica 5.35: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Franka z niezna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 50. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 20 k = 2, 15

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12 ) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

20 50,00 50,00 50,02 50,62 50,00 50,02
12 50,00 50,01 50,04 51,83 50,00 50,02
8 50,01 50,01 50,11 54,67 50,01 50,03
4 50,50 50,55 53,00 74,25 50,34 50,85
2 67,08 67,83 83,20 141,56 64,46 71,09
1 138,74 140,40 171,84 263,24 128,66 150,40

0,5 247,20 248,04 290,49 391,52 226,21 265,53
0,25 317,51 317,61 374,37 486,00 290,17 337,94
0,01 352,37 353,33 443,37 599,81 323,08 375,13
-0,01 352,40 353,55 447,22 610,29 323,21 375,24
-0,25 318,32 322,11 454,99 748,70 294,46 342,51
-0,5 248,48 233,45 393,04 902,57 231,37 271,11
-1 139,07 142,91 228,15 1075,81 131,04 153,11
-2 66,42 67,79 92,19 587,21 64,45 147,35
-4 50,31 50,40 53,11 165,35 50,24 50,64
-8 50,00 50,00 50,09 87,49 50,00 50,00
12 50,00 50,00 50,03 74,85 50,00 50,00
-20 50,00 50,00 50,01 63,35 50,00 50,00
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Tablica 5.36: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Franka ze znanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 50. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 2, 20 k=2,15 k=2,038 k=1,783 k=2,194 k=2,120

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

20 50,00 50,00 50,01 50,35 50,00 50,02
12 50,00 50,01 50,03 51,07 50,00 50,02
8 50,01 50,01 50,08 52,89 50,01 50,03
4 50,50 50,55 52,41 65,74 50,38 50,79
2 67,08 67,83 78,02 109,16 65,61 70,01
1 138,74 140,40 152,02 183,26 134,75 145,20

0,5 247,20 248,04 245,18 254,46 242,40 252,31
0,25 317,51 317,61 306,00 301,10 314,87 318,74
0,01 352,37 353,33 351,11 350,10 352,67 352,27
-0,01 352,40 353,55 353,33 354,17 352,88 352,45
-0,25 318,32 322,11 352,81 399,21 319,83 322,87
-0,5 248,48 233,45 337,65 429,54 248,25 257,50
-1 139,07 142,91 187,00 403,69 137,45 147,66
-2 66,42 67,79 83,43 220,37 65,63 69,98
-4 50,31 50,40 52,33 96,45 50,27 50,59
-8 50,00 50,00 50,06 67,56 50,00 50,00
12 50,00 50,00 50,02 62,34 50,00 50,00
-20 50,00 50,00 50,01 57,24 50,00 50,00
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Tablica 5.37: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Franka z niezna-
nymi rozkładami brzegowymi, liczność próbkin = 100. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 1, 82 k = 1, 793

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12 ) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

20 100,00 100,00 100,00 100,12 100,00 100,00
12 100,00 100,00 100,00 100,49 100,00 100,00
8 100,00 100,00 100,00 101,57 100,00 100,00
4 100,00 100,00 100,10 113,13 100,00 100,00
2 102,18 102,73 110,77 173,94 101,88 103,75
1 142,67 145,97 178,59 307,73 139,68 151,98

0,5 236,54 240,50 288,69 458,00 228,79 250,87
0,25 310,82 312,26 362,61 565,94 299,07 323,85
0,01 351,71 351,28 403,50 678,27 337,92 362,52
-0,01 351,77 351,39 404,07 687,31 338,05 362,75
-0,25 311,96 313,83 372,16 773,64 300,56 325,09
-0,5 237,45 241,39 297,54 786,94 229,91 251,90
-1 142,56 146,09 179,73 590,24 139,80 152,11
-2 102,04 102,65 110,01 258,95 101,81 103,65
-4 100,00 100,00 100,11 134,54 100,00 100,00
-8 100,00 100,00 100,00 113,22 100,00 100,00
-12 100,00 100,00 100,00 110,37 100,00 100,00
-20 100,00 100,00 100,00 107,79 100,00 100,00
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Tablica 5.38: PorównanieARL dla kart Kendalla i autokorelacji dla kopuły Franka ze znanymi
rozkładami brzegowymi, licznósć próbkin = 100. Źródło danych: opracowanie własne.

Karta Kendalla Karta autokorelacji

k = 1, 82 k=1,793 k=1,710 k=1,379 k=1,818 k=1,773

α dowolny rozkład N(0, 1) Exp(0, 1) W (1, 12) U(−
√
3,
√
3) L(0, 1)

prawdopodobiénstwa

20 100,00 100,00 100,00 100,04 100,00 100,00
12 100,00 100,00 100,00 100,21 100,00 100,00
8 100,00 100,00 100,00 101,73 100,00 100,00
4 100,00 100,00 100,07 106,99 100,00 100,01
2 102,18 102,73 109,21 143,73 102,00 107,61
1 142,67 145,97 169,06 222,87 141,45 189,84

0,5 236,54 240,50 262,88 294,85 234,86 245,36
0,25 310,82 312,26 321,81 330,33 309,55 314,55
0,01 351,71 351,28 351,18 350,54 351,20 351,24
-0,01 351,77 351,39 351,22 351,38 351,30 351,03
-0,25 311,96 313,83 324,18 347,95 311,10 315,92
-0,5 237,45 241,39 264,55 322,30 235,97 246,25
-1 142,56 146,09 167,76 247,16 141,54 190,09
-2 102,04 102,65 108,38 153,53 101,92 107,45
-4 100,00 100,00 100,09 112,17 100,00 100,00
-8 100,00 100,00 100,00 104,70 100,00 100,00
-12 100,00 100,00 100,00 103,79 100,00 100,00
-20 100,00 100,00 100,00 103,02 100,00 100,00
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Rysunek 5.15: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły Franka o brzegowych rozkładach wykładniczychExp(1). Źródło da-
nych: tablica 5.29
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Rysunek 5.16: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły Franka o brzegowych rozkładach Weibulla W (1, 1

2
). Źródło danych:

tablica 5.30
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Rysunek 5.17: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej
karty autokorelacji dla kopuły Franka o brzegowych rozkładach równomiernych na przedziale
[−

√
3,
√
3]. Źródło danych: tablica 5.31
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Rysunek 5.18: PorównanieARL dla karty Kendalla, karty autokorelacji i zmodyfikowanej karty
autokorelacji dla kopuły Franka o brzegowych rozkładach logistycznychL(0, 1). Źródło da-
nych: tablica 5.32
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Ogólne wnioski

Analizując wyniki uzyskane w eksperymencie symulacyjnym, otrzymujemy ciekawe wnioski.
Mianowicie, w wielu rozpatrywanych przypadkach wyraźniewidoczna jest przewaga karty
Kendalla. Co prawda, w przypadku wszystkich kopuł dla małych licznósci próbek(n = 10)
przewaga karty autokorelacji nad kartą Kendalla niknie dla zalėznósci dodatnich tylko w przy-
padku rozkładów asymetrycznych i błędnej kalibracji (k wyznaczone jak dla procesu autore-
gresji) - patrz np. tablica 5.11. Jeśli rozkłady są znane i karta autokorelacji jest dobrze skalibro-
wana (patrz np. tablica 5.12), to jej przewaga utrzymuje si˛e. Jednak̇ze,żeby dobrze skalibrować
kartę autokorelacji trzeba znać nie tylko postác rozkładów brzegowych, ale także postác kopuły.
W takiej zás sytuacji wykorzystanie tak poprawionej karty autokorelacji jest w praktyce mało
prawdopodobne.

Powẏzszego problemu nie obserwuje się już dla większych próbek (n ≥ 50). Niezalėz-
nie od charakteru rozkładów brzegowych oraz kopuły karta Kendalla jest zdecydowanie lep-
szym rozwiązaniem od karty autokorelacji dla próbek 50-elementowych i większych. Szcze-
gólną jej przewagę obserwuje się dla modeli z asymetrycznymi rozkładami brzegowymi. Nawet
w sytuacji, gdy znana jest dokładana postać rozkładu brzegowego i możliwe jest odpowiednie
skalibrowanie karty autokorelacji, efektywność karty Kendalla jest co najmniej porównywalna
z efektywnóscią zmodyfikowanej karty autokorelacji.

Powẏzsze wyniki pozwalają zaobserować jak wrȧzliwa jest karta autokorelacji wobec po-
staci rozkładu brzegowego. Do badania zaproponowano dwa bardzo ró̇zne rozkłady: wykład-
niczy i jednostajny, by odzwierciedlić zachowanie się kart w skrajnych przypadkach (ciężkie
ogony, skósnósć). Ró̇znice widoczne w zachowaniu się obu kart w przypadku różnych od nor-
malnego rozkładów brzegowych mają istotne znaczenie z praktycznego punktu widzenia. Pod-
sumowując, kartę autokorelacji należy stosowác z ostrȯznóscią, jésli brak jest pewnósci co do
normalnósci rozkładu brzegowego. Z kolei okazuje się,że nawet w sytuacji, gdy znana jest po-
stác rozkładu, a zatem można przyją́c odpowiednią wielkósć parametruk, karta Kendalla nie
zachowuje się gorzej od zmodyfikowanej karty autokorelacji.

5.3 Przykłady zastosowania karty kontrolnej Kendalla

Działanie zapropnowanej karty kontrolnej Kendalla ilustrujemy na dwóch przykładach. Pierw-
szy z nich bazuje na danych rzeczywistych zaczerpniętych zksią̇zki Shewharta (1931). Drugi
zás opiera się na danych wygenerowanych z modelu opisanego kopułą Placketta o wykładni-
czych rozkładach brzegowych.

5.3.1 Przykład dla danych rzeczywistych

W swojej pracy z 1931 roku Shewhart prezentuje sposób konstrukcji karty kontrolnej dlásred-
niej na przykładzie rzeczywistym. Wykorzystuje w tym celu 204 kolejne pomiary oporu elek-
trycznego pewnego materiału izolacyjnego wyrażone w megaomach (tablica 5.39). Dane te ko-
lejno grupuje w próbki o licznósci 4. Dla tak utworzonych 51 próbek konstruuje kartę kontrolną
dla średniej procesu. W tablicy 5.40 zebrane są wartości średnie i odchylenia standarowe dla
poszczególnych próbek. Szacując parametry karty kontrolnej dlaśredniej zgodnie ze wzorami



5.3. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KARTY KONTROLNEJ KENDALLA 147

Tablica 5.39: Dane rzeczywiste dotyczące elektrycznego oporu pewnego materiału izolacyj-
nego.Źródło danych: (Shewhart, 1931), str. 20

Nr Wartósć Nr Wartósć Nr Wartósć Nr Wartósć Nr Wartósć Nr Wartósć
pomiaru pomiaru pomiaru pomiaru pomiaru pomiaru

1 5,045 35 4,700 69 4,640 103 4,570 137 4,450 171 5,075
2 4,350 36 4,600 70 4,335 104 4,570 138 4,450 172 4,925
3 4,350 37 4,110 71 5,000 105 4,855 139 4,850 173 5,075
4 3,975 38 4,410 72 4,615 106 4,160 140 4,450 174 4,925
5 4,290 39 4,180 73 4,215 107 4,325 141 3,635 175 5,250
6 4,430 40 4,790 74 4,275 108 4,125 142 3,635 176 4,915
7 4,485 41 4,790 75 4,275 109 4,100 143 3,635 177 5,600
8 4,285 42 4,340 76 5,000 110 4,340 144 3,900 178 5,075
9 3,980 43 4,895 77 4,615 111 4,575 145 4,340 179 4,450

10 3,925 44 5,750 78 4,735 112 3,875 146 4,340 180 4,215
11 3,645 45 4,740 79 4,215 113 4,050 147 3,665 181 4,325
12 3,760 46 5,000 80 4,700 114 4,050 148 3,775 182 4,665
13 3,300 47 4,895 81 4,700 115 4,685 149 5,000 183 4,615
14 3,685 48 4,255 82 4,700 116 4,685 150 4,850 184 4,615
15 3,463 49 4,170 83 4,700 117 4,430 151 4,775 185 4,500
16 5,200 50 3,850 84 4,095 118 4,300 152 4,500 186 4,765
17 5,100 51 4,445 85 4,095 119 4,690 153 4,770 187 4,500
18 4,635 52 4,650 86 3,940 120 4,560 154 4,500 188 4,500
19 5,100 53 4,170 87 3,700 121 3,075 155 4,770 189 4,850
20 5,450 54 4,255 88 3,650 122 2,965 156 4,850 190 5,075
21 4,635 55 4,170 89 4,445 123 4,080 157 4,850 191 4,700
22 4,720 56 4,375 90 4,000 124 4,080 158 4,700 192 4,890
23 4,810 57 4,175 91 4,845 125 4,425 159 5,000 193 4,625
24 4,565 58 4,550 92 5,000 126 4,300 160 5,000 194 4,425
25 4,410 59 4,450 93 4,560 127 4,430 161 5,000 195 4,135
26 4,065 60 2,855 94 4,700 128 4,840 162 4,700 196 4,190
27 4,565 61 2,920 95 4,310 129 4,840 163 4,500 197 4,080
28 5,190 62 4,375 96 4,310 130 4,310 164 4,840 198 3,690
29 4,725 63 4,375 97 5,000 131 4,185 165 5,075 199 5,050
30 4,640 64 4,355 98 4,575 132 4,570 166 5,000 200 4,625
31 4,640 65 4,090 99 4,700 133 4,700 167 4,770 201 5,150
32 4,895 66 5,000 100 4,430 134 4,440 168 4,570 202 5,250
33 4,790 67 4,335 101 4,850 135 4,850 169 4,925 203 5,000
34 4,845 68 5,000 102 4,850 136 4,125 170 4,775 204 5,000
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Tablica 5.40:́Srednie i odchylenia standardowe wyznaczone dla próbek czteroelemntowych na
podstawie danych z tablicy 5.39.Źródło danych: opracowanie własne.

Nr Średnia Odch. std. Nr Średnia Odch. std. Nr Średnia Odch. std.
próbki w próbce w próbce próbki w próbce w próbce próbki w próbce w próbce

1 4,430 0,446 18 4,647 0,273 35 4,550 0,200
2 4,372 0,101 19 4,441 0,373 36 3,701 0,132
3 3,827 0,153 20 4,566 0,239 37 4,030 0,361
4 3,912 0,873 21 4,549 0,302 38 4,781 0,209
5 5,071 0,334 22 3,846 0,209 39 4,797 0,267
6 4,682 0,106 23 4,572 0,447 40 4,887 0,144
7 4,557 0,471 24 4,470 0,193 41 4,760 0,212
8 4,725 0,120 25 4,676 0,242 42 4,854 0,229
9 4,734 0,107 26 4,710 0,162 43 4,925 0,122

10 4,372 0,306 27 4,366 0,337 44 5,041 0,157
11 4,944 0,589 28 4,222 0,302 45 4,835 0,625
12 4,722 0,329 29 4,367 0,367 46 4,555 0,155
13 4,279 0,347 30 4,495 0,168 47 4,566 0,132
14 4,242 0,097 31 3,550 0,614 48 4,842 0,100
15 4,007 0,784 32 4,499 0,235 49 4,344 0,226
16 4,006 0,724 33 4,476 0,291 50 4,361 0,598
17 4,606 0,465 34 4,529 0,318 51 5,100 0,122

(2.26), otrzymujemy

µ̂X̄ = ¯̄X =
1

51

51
∑

i=1

X̄i = 4, 498MΩ, (5.13)

gdzieX̄i jestśrednią dlai-tej próbki oraz

σ̂X̄ =
1

3
A3S̄ =

1, 628

3

1

51

51
∑

i=1

S̄i = 0, 302MΩ, (5.14)

gdzie S̄i jest odchyleniem standardowym dlai-tej próbki. Granice kontrolne karty kontrolnej
dla średniej (2.26) przyjmują zatem wartości

UCL = 4, 498 + 3 · 0, 302 = 4, 991MΩ

CL = 4, 498MΩ

LCL = 4, 498− 3 · 0, 302 = 4, 006MΩ, (5.15)

które niemal̇ze dokładnie odpowiadają wartościom granic wyznaczonym dla tej karty w pracy
Shewharta (1931). Zauważmy,żeśrednie w próbkach o numerach 3, 4, 5, 15, 22, 31, 36, 44, 51
leżą poza przedziałem wyznaczonym przez linie kontrolne (5.15). Sygnały alarmowe widoczne
na tak otrzymanej karcie kontrolnej są oznaką wystąpienia potencjalnych rozregulowań procesu
produkcji (rysunek 5.19).

Dla tych samych danych (tablica 5.39) konstruujemy kartę kontrolną Kendalla (5.7). Przy
czym rozwȧzamy tu dwa warianty tej karty, tj. dla próbek o liczności 10 i dla próbek o licznósci
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Rysunek 5.19: Karta kontrolna Shewharta dlaśredniej z parametremk = 3. Źródło danych:
tablica 5.40

20. Grupujemy 204 pomiary w próbkin-elementowe, tak̇ze z1, z2, . . . , zn stanowi pierwszą
próbkę,z2, z3, . . . , zn+1 drugą, itd. Przyjmujemy takie wartości parametruk, by w przypadku
uregulowanego procesuARL było bliskie350, tj. k = 2, 7 i k = 2, 56, odpowiednio, dla próbek
o licznósci 10 i 20. W wyniku dostajemy następujące wartości granic karty kontrolnej Kendalla:

• dla próbek o licznóscin = 10 mamy

UCL = −0, 074 + 2, 7 · 0, 239 = 0, 571

CL = −0, 074

LCL = −0, 074− 2, 7 · 0, 239 = −0, 719, (5.16)

• z kolei dla próbek o licznóscin = 20 mamy

UCL = −0, 035 + 2, 56 · 0, 158 = 0, 369

CL = −0, 035

LCL = −0, 035− 2, 56 · 0, 158 = −0, 439. (5.17)

Obie karty kontrolne Kendalla z tak wyznaczonymi wartościami granic kontrolnych (5.16)
i (5.17) przedstawione są, odpowiednio, na rysunkach 5.20i 5.21.

Na pierwszej z nich widocznych jest pięć punktów poza granicami kontrolnymi. Wartości
statystykiτn wyznaczone dla 10-elementowych próbek o numerach 4, 5, 75, 101 i 102 znaj-
dują się poza liniami kontrolnymi tej karty. Na drugiej karcie pierwszych dziewię́c wartósci
statystykiτn wyznaczonych dla próbek 20-elementowych wykracza poza górną linię kontrolną.
Pojawienie się sygnałów alarmowych na karcie kontrolnej Kendalla oznacza,̇ze monitorowany
proces pomiaru rezystancji elektrycznej pewnego materiału izolacyjnego mȯze býc skorelo-
wany.
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Rysunek 5.20: Karta Kendalla dla danych rzeczywistych,k = 2, 7, n = 10. Źródło danych:
(Shewhart, 1931)
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Rysunek 5.21: Karta Kendalla dla danych rzeczywistych,k = 2, 56, n = 20. Źródło danych:
(Shewhart, 1931)
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Alwan (1995) analizował szereg czasowy złożony z danych dotyczących oporu elektrycz-
nego zebranych w tablicy 5.39. Stosując standardowe metody analizy szeregów czasowych
otrzymał, i̇z szereg ten mȯze býc opisany przy u̇zyciu następującego modelu autoregresji rzędu
pierwszego

x̂t = 2, 0288 + 0, 5487xt−1. (5.18)

Fakt ten potwierdza poprawne zachowanie karty kontrolnej Kendalla i uzasadnia pojawienie
się na niej sygnałów alarmowych. W związku z tym powstaje pytanie, czy wobec zaburzonego
załȯzenia o niezalėznósci obserwacji rozwȧzanego procesu zastosowanie tradycyjnej karty kon-
trolnej do monitorowaniásrednich próbkowych pobieranych z tego procesu prowadzi dowia-
rygodnej oceny jakósci procesu.

Biorąc pod uwagę,̇ze monitorowany proces oporu elektrycznego jest skorelowany, zwe-
ryfikujemy wpływ tej autokorelacji na zastosowaną wcześniej tradycyjną kartę kontrolną dla
średniej. Dysponując próbkamin-elementowymi pobieranymi z procesuXt opisanego przez
modelAR(1) estymujemy wartósć oczekiwaną́srednich próbkowych

µ̂X̄ = E(X̄) = ¯̄X, (5.19)

oraz wariancję́srednich próbkowych (Anderson, 1971)

σ̂2
X̄ = V ar(X̄) =

σ2(n− 2φ− nφ2 + 2φn+1)

n2(1− φ)2
, (5.20)

gdzie

σ̂2 = V ar(Xt) =
σ2
ǫ

1− φ2
, (5.21)

zásφ jest parametrem modelu AR(1) (3.25), aσ2
ǫ jest wariancją niezalėznych zmiennych loso-

wych ǫt występujących w modelu jako biały szum. Dla prostoty zakładamy,żeǫt ∼ N(0, σ2
ǫ ),

gdzieσ2
ǫ = 1. Korzystając z wczésniejszych obliczén (5.13) mamy

µ̂X̄ = 4, 498MΩ. (5.22)

Z kolei podstawiając do wzoru (5.20) wartość φ = 0, 5487 zgodnie z postacią modelu (5.18)
oraz przyjmującn = 4, dostajemy

σ̂X̄ = 0, 888MΩ. (5.23)

Dla tak otrzymanych parametrów konstruujemy tradycyjną kartę kontrolną dlásredniej zgodnie
ze wzorem (2.26). W wyniku otrzymujemy

UCL = 4, 498 + 3 · 0, 888 = 7, 162MΩ

CL = 4, 498MΩ

LCL = 4, 498− 3 · 0, 888 = 1, 834MΩ (5.24)

Wyznaczona karta kontrolna jest odpowiednio zmodyfikowan ˛a kartą kontrolną dlásredniej
z uwagi na postác monitorowanego procesu. Zwróćmy uwagę, i̇z konstruując kartę kontro-
lną dla średniej przy wzięciu pod uwagę,że obserwacje kontrolowanego procesu są skorelo-
wane, a zalėznósć ta opisywana jest modelem AR(1) otrzymujemy istotnie innewartósci granic
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Rysunek 5.22: Karta kontrolna Shewharta dlaśredniej oraz zmodyfikowana karta kontrolna dla
średniej monitorowanego oporu elektrycznego.Źródło danych: tablica 5.40

kontrolnych ni̇z w przypadku, gdy nie weryfikujemy bądź pomijamy założenie konstrukcyjne
karty o niezalėznósci obserwacji procesu. Po uwzględnieniu postaci zależnósci wśród obser-
wacji monitorowanego procesu otrzymaliśmy kartę ze znacznie szerszymi granicami (5.24) niż
w przypadku karty utworzonej przy swym podstawowym założeniu o niezalėznósci obserwacji
procesu (5.15). Granice kontrolne obu tych kart przedstawione są na rysunku (5.22).

Na tradycyjnej karcie kontrolnej dlásredniej konstruowanej w danym przykładzie przy za-
burzonym załȯzeniu o niezalėznósci obserwacji procesu widoczne są sygnały alarmowe. To
z kolei sugeruje,̇ze monitorowany proces pomiaru rezystancji elektrycznej pewnego materiału
izolacyjnego uległ rozregulowaniu i należy podjąc odpowiednie działania celem wykrycia, a na-
stępnie usunięcia przyczyny rozregulowania procesu. Tymczasem na zmodyfikowanej karcie
kontrolnej dlaśredniej, przy konstrukcji której uwzględniony został fakt występowania ko-
relacji wśród danych nie są widoczneżadne sygnały alarmowe. Stąd można przyjmowác, że
monitorowany proces jest w stanie ustabilizowanym. Rozbieżnósć uzyskanych tu wniosków
świadczy o istotnym wpływie zależnósci stochastycznej na własności karty kontrolnej dlásred-
niej. Nie trzeba zatem podkreślác, jak wȧznym elementem statystycznego sterowania procesami
winna býc weryfikacja załȯzenia o niezalėznósci obserwacji procesów.

5.3.2 Przykład dla danych symulowanych

W poprzednim przykładzie skutkiem występowania dodatniej umiarkowanie silnej zalėznósci
wśród danych był wzrost prawdopodobieństwa fałszywego alarmu. W konsekwencji na karcie
kontrolnej dlaśredniej pojawiło się wiele sygnałów alarmowych sugeruj ˛acych rozregulowanie
kontrolowanego procesu. To może zwykle prowadzíc do zatrzymania procesu i poszukiwania
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Rysunek 5.23: Karta kontrolna pojedynczych pomiarów dla procesu o wygenerowanych obser-
wacjach z kopuły Placketta z parametremα = 0, 02. Źródło danych: opracowanie własne

przyczyny specjalnej, która prawdopodobnie nie wystąpiła. Występowanie zależnósci wśród
pomiarów procesu mȯze niésć tėz inny skutek, niemniej niepożądany.

W przykładzie dla danych symulowanych wygenerowano 200 liczb losowych, takich,̇ze
każde kolejne dwie liczby opisywane są kopułą Placketta z parametrem 0,02 o brzegowych
rozkładach wykładniczych (wykres rozproszenia dla danychz takiego modelu widoczny jest
na rysunku 3.7). Ponadto przyjęto,że wystąpiło przesunięcie mierzonej wartości o 0,6 jej od-
chylenia standardowego w chwili 30 pomiaru. Wygenerowane dane imitują kolejne obserwacje
procesu. Wykréslamy je na karcie dla pojedynczych pomiarów (pierwszych 100 pomiarów).
Zgodnie ze wzorami (2.37) wyznaczamy granice tej karty (rysunek 5.23). Na karcie nie ma
widocznychżadnych sygnałów alarmowych. Dodatkowo wykreślamy kartę EWMA dla poje-
dynczych pomiarów według wzorów (2.62). Przebieg procesu na karcie EWMA widoczny jest
na rysunku (5.24). Zwró́cmy uwagę,̇ze na tej karcie tak̇ze nie pojawiają się sygnały alarmowe.
Brak sygnałów na kartach Shewharta sugeruje,że kontrolowany proces jest uregulowany.

Dla wygenerowanych danych konstruujemy kartę Kendalla przyjmując próbki o licznósci
n = 10. Przebieg statystyki Kendalla na karcie widoczny jest na rysunku (5.25). Granice karty
zostały wyznaczone na podstawie wzoru (5.7) dlan = 10 i k = 2, 7. Pierwszy sygnał alarmowy
pojawia się dla 18-tej próbki złȯzonej z obserwacjiZ18, . . . , Z27. Kolejne liczne sygnały alar-
mowe widoczne są dla dalszych próbek.Świadczy to o potencjalnym wystapieniu zależnósci
wśród obserwacji procesu. To z kolei jest zgodne z faktem,że wygenerowane dane wykazują
ujemną zalėznósć.

Na powẏzszym przykładzie mȯzemy zaobserwować jak negatywne konsekwencje niesie
występowanie ujemnej zależnósci wśród obserwacji procesu. Karta Shewharta dla pojedyn-
czych pomiarów nie wykryła przesunięcia, które wystąpiło w chwili 30 pomiaru. Kontynu-
owano zatem proces, przyjmując go fałszywie za uregulowany.
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Rysunek 5.24: Karta kontrolna EWMA dla procesu o wygenerowanych obserwacjach z kopuły
Placketta z parametremα = 0,02. Źródło danych: opracowanie własne
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Rysunek 5.25: Karta Kendalla dla procesu o wygenerowanych obserwacjach z kopuły Placketta
z parametremα = 0,02. Źródło danych: opracowanie własne



Rozdział 6

Rozmyta karta kontrolna Kendalla

W klasycznej teorii statystycznego sterowania procesem parametry kart kontrolnych, jak i wy-
niki kontroli próbek muszą býc wyrȧzone w sposób precyzyjny (tj. opisane liczbami rzeczy-
wistymi). Nie zawsze jednak możliwe jest dysponowanie precyzyjnie określonymi wynikami
pomiarów. Dzieje się tak na przykład w sytuacjach, gdy kontroli podlega cecha jakościowa
z natury trudno mierzalna. Sytuacja ta występuje również wówczas, gdy ocena precyzyjna
jest niewykonalna z przyczyn technicznych lub nieopłacalna z powodów ekonomicznych. Za-
stosowanie w takich przypadkach tradycyjnych metod SPC niejest bezpósrednio mȯzliwe.
Z kolei zastępowanie nieprecyzyjnych ocen kontrolowanych obiektów wartósciami liczbowymi
reprezentującymi te oceny prowadzi do utraty zbyt wielu informacji o faktycznych ocenach
poszczególnych elementów próbki (Grzegorzewski, 2006). Stąd tėz zachodzi potrzeba takiego
uogólnienia metod SPC, które pozwoliłyby na prowadzenie efektywnej analizy nieprecyzyjnych
danych. Wielu ciekawych narzędzi do opisu nieprecyzyjności dostarcza nam teoria zbiorów roz-
mytych. W ostatnich latach pojawiło się kilka propozycji dotyczących konstrukcji rozmytych
procedur statystycznej kontroli jakości, które umȯzliwiają sterowanie jakóscią na podstawie
nieprecyzyjnie postawionych wymagań oraz dopuszczają możliwość posługiwania się niepre-
cyzyjnymi ocenami badanych obiektów. Obszerny przegląd metod rozmytych w statystycznej
kontroli jakósci mȯzna znaleź́c w pracy Grzegorzewskiego i Hryniewicza (2000).

W niniejszym rozdziale wprowadzamy uogólnienie karty kontrolnej Kendalla dla przy-
padku, gdy obserwacje procesu nie są precyzyjnie określone. Zakładamy,̇ze mamy niepełną
wiedzę o wartósciach próbkizi i znamy tylko ich zakres w postaci niepustych przedziałów
rzeczywistych(zi,L, zi,U), takich że, zi,L ≤ zi ≤ zi,U dla i = 1, . . . , n. Dane przedziałowe
traktujemy jako oszacowanie rozmytych obserwacji procesu. Dla takich danych wyznaczamy
rozmytą statystykę Kendalla, na podstawie której konstruujemy rozmytą kartę kontrolną Ken-
dalla jako narzędzie do wykrywania zależnósci pomiędzy kolejnymi nieprecyzyjnymi pomia-
rami procesów. Wczésniej przedstawiamy podstawowe wiadomości teorii zbiorów rozmytych
niezbędne do zdefiniowania rozmytej statystyki Kendalla.

6.1 Podstawowe wiadomósci teorii zbiorów rozmytych

Teoria zbiorów rozmytych została wprowadzona przez Zadeha(1965) jako alternatywa teorii
prawdopodobiénstwa (dzís obie teorie przyjmuje się za komplementarne). Zdefiniowany przez
Zadeha (1965) zbiór rozmyty jest uogólnieniem pojęcia zwykłego zbioru. Zbiór rozmyty mȯzna
bowiem traktowác jako predykat, którego wartość logiczna nalėzy do przedziału[0, 1], a nie do
zbioru{0, 1}, jak to jest w przypadku zwykłego zbioru. Dzięki temu zbiórrozmyty umȯzliwia
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opisywanie poję́c nieprecyzyjnych, dla których granica pomiędzy posiadaniem pewnej własno-
ści a jej brakiem nie jest jednoznaczna.

Do zdefiniowania zbioru rozmytego wymagane jest określenie przestrzeni zwanej obszarem
rozwȧzán będącej pewnym zwykłym zbiorem, w obrębie którego poruszamy się. Zbiór rozmyty
A w przestrzeni rozwȧzán X okrésla się jako zbiór par

A = {(x, µA(x)) : x ∈ X}, (6.1)

gdzie

µA : X → [0, 1] (6.2)

jest funkcją przynalėznósci zbioru rozmytegoA. Funkcja przynalėznósci przypisuje kȧzdemu
elementowix ∈ X stopién jego przynalėznósci do zbioru rozmytegoA. W szczególnósci
µA(x) = 1 oznacza,̇ze elementxw pełni nalėzy do zbioru rozmytegoA, µA(x) = 0, że element
x nie nalėzy doA, zás µA(x) ∈ (0, 1) wskazuje stopnién czę́sciowej przynalėznósci, w jakim
elementx nalėzy do zbioru rozmytegoA. Zauwȧzamy zatem,̇ze zwykły zbiór (tj. nierozmyty)
można przyją́c za szczególny przypadek zbioru rozmytego, którego funkcją przynalėznósci jest
jego funkcja charakterystyczna.

Istnieje kilka konwencji zapisu zbiorów rozmytych. Oznaczmy przezF(X) rodzinę wszy-
stkich zbiorów rozmytych okréslonych na przestrzeni rozważán X. Jésli obszar rozwȧzán jest
zbiorem skónczonym, tzn.X = {x1, . . . , xn}, to zbiór rozmytyA ∈ F(X) zapisujemy często
jako

A = µA(x1)/x1 + . . .+ µA(xn)/xn, (6.3)

jeżeli zásX ma nieskónczoną liczbę elementów, toA ∈ F(X) zapisác mȯzna w postaci

A =
⋃

x∈X
µA(x)/x. (6.4)

Dla zbiorów rozmytych mȯzna podác szereg ich ró̇znych własnósci (Grzegorzewski, 2006).
Poni̇zej ograniczymy się do przedstawienia tylko tych, do których będziemy odwoływác się
w następnych podrozdziałach. Zbiór rozmytyA nazywamy normalnym, jésli istnieje co naj-
mniej jeden element, który całkowicie należy do tego zbioru, czyli takix ∈ X, żeµA(x) = 1.
Zbiór rozmyty, który nie jest normalny nazywamy subnormalnym. Z kolei o zbiorzeA po-
wiemy, że jest wypukły, jėzeli

µA(λx1 + (1− λ)x2) ≥ µA(x1) ∧ µA(x2), ∀x1, x2 ∈ X, ∀λ ∈ [0, 1], (6.5)

gdzie operator∧ oznacza minimum.
Ważnym pojęciem teorii zbiorów rozmytych jest tzw.α-cięcie.α-cięciem zbioru rozmytego

A, α ∈ (0, 1], nazywamy zbiór nierozmytyAα ∈ F(X) postaci

Aα = {x ∈ X : µA(x) ≥ α}. (6.6)

Używając pojęciaα-cięć zbioru rozmytego mȯzna scharakteryzować ten zbiór przez rodzinę
zbiorów nierozmytych. Mówi o tym, fundamentalne dla teoriizbiorów rozmytych twierdzenie
o dekompozycji.
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Twierdzenie 6.1.Każdy zbiór rozmytyA ∈ F(X) mȯzna przedstawić w postaci

A =
⋃

α∈(0,1]
αAα, (6.7)

gdzie

µαAα
=

{

α, gdyx ∈ Aα,
0, gdyx /∈ Aα.

(6.8)

Innym istotnym pojęciem jest tzw. zasada rozszerzania. Dzięki tej zasadzie sformułowanej
przez Zadeha potrafimy przenosić (rozszerzác) dowolne operacje (np. arytmetyczne, algebra-
iczne) ze zbiorów nierozmytych na zbiory rozmyte. NiechX i Y będą zbiorami nierozmytymi,
natomiastf : X → Y pewnym odwzorowaniem. Wówczas zbiór rozmytyA ∈ F(X) indukuje
zbiór rozmytyf(A) ∈ F(Y) postaci

f(A) =
⋃

α∈(0,1]
αf(Aα). (6.9)

Jak więc widác, zasada ta pozwala rozszerzyć obszar okréslnósci odwzorowaniaf ze zbioruX
na zbiór wszystkich podzbiorów rozmytych zbioruX. Funkcja przynalėznósci zbioruf(A) jest
dana wzorem

µf(A)(y) =

{

sup{x: y=f(x)} µA(x), jeśli f−1(y) 6= ∅,
0, jeśli f−1(y) = ∅. (6.10)

Zasadę rozszerzania można uogólníc. Mianowicie, niechX1,X2, . . . ,Xn,Y będą zbiorami nie-
rozmytymi,f : X1 × . . .× Xn → Y orazAi ∈ F(Xi) dla i = 1, . . . , n. Wtedy

f(A1, . . . , An) =
⋃

(x1,...,xn)∈X1×...×Xn

(µA1
(x1) ∧ . . . ∧ µA1

(xn))/f(x1, . . . , xn). (6.11)

Korzystając z zasady rozszerzania (6.11) można okréslić działania arytmetyczne na tzw. licz-
bach rozmytych.

Liczbę rozmytą okrésla się jako zbiór rozmyty w zbiorze liczb rzeczywistychR. Zwykle, ale
nie zawsze zakłada się,że jest ona zbiorem rozmytym normalnym i wypukłym. Na mocy defi-
nicji liczby rozmytejα-cięcia liczby rozmytejA są przedziałami domkniętymiAα = [AL

α, A
U
α ],

gdzie

AL
α = inf {x ∈ R : µA ≥ α},

AU
α = sup {x ∈ R : µA ≥ α}. (6.12)

O liczbie rozmytejA powiemy,że jest dodatnia, jėzeliAL
α > 0, zerowa - jėzeliAL

α ≤ 0 ≤ AU
α ,

zás ujemna, gdyAU
α < 0. Na liczbach rozmytych, podobnie jak na zwykłych liczbach rze-

czywistych, mȯzemy wykonywác różne operacje arytmetyczne. Definiujemy je stosując zasad˛e
rozszerzania (Grzegorzewski, 2006). Pełen opis liczby rozmytej daje jej funkcja przynalėznósci,
bądź tėz - na mocy twierdzenia o dekompozycji - zbiór wszystkichα-cięć tej liczby rozmytej.

6.2 Rozmyta statystyka Kendalla

Rozmytą postác statystykiτ Kendalla wprowadzono w pracy Héberta, Masson, Denœux (2003).
W nowszym artykule tych samych autorów (Denœux, Masson, Héberta, 2005) zaproponowano



158 ROZDZIAŁ 6. ROZMYTA KARTA KONTROLNA KENDALLA

równiėz ciekawą metodę wyznaczania jej funkcji przynależnósci. Hryniewicz (2007) wykorzy-
stywał rozmytą statystykęτ Kendalla w analizie szeregów czasowych składających sięz dwu-
mianowych danych rozmytych. W niniejszej pracy rozważamy rozmytą postác statystykiτ
Kendalla dla bardziej ogólnego przypadku, a mianowicie kiedy szereg kolejnych obserwacji
jest dany wektorem liczb rozmytych(Z̃1, Z̃2, . . . , Z̃n).

Niech (Z̃1, Z̃2, . . . , Z̃n) będzie wektorem liczb rozmytych, takiṁze kȧzda rozmyta ob-
serwacjaZ̃i opisana jest za pomocą funkcji przynależnósci µi(z), i = 1, . . . , n. Korzystając
z zasady rozszerzania, możemy okréslić rozmyty odpowiednik statystyki Kendalla dla seryjnie
skorelowanych obserwacji dany wzorem (3.8).

Przyjmijmy, że kȧzda obserwacjãZi zdefiniowana jest przezα-cięcie[Zα
i,L, Z

α
i,U ], 0 < α ≤

1. Wówczas mȯzna zdefiniowácα-cięcia dla wielkósciVi (3.9) w następujący sposób

V α
i,L = min

zi∈[Zα
i,L

,Zα
i,U

]

i=1,...,n

cardj 6=i{(zj, zj+1) : zj < zi, zj+1 < zi+1}
n− 2

(6.13)

oraz

V α
i,U = max

zi∈[Zα
i,L

,Zα
i,U

]

i=1,...,n

cardj 6=i{(zj , zj+1) : zj < zi, zj+1 < zi+1}
n− 2

(6.14)

dlai = 1, . . . , n−1. Znając z koleiα-cięcia[V α
i,L, V

α
i,U ], 0 < α ≤ 1 dla kȧzdegoi = 1, . . . , n−1

można bezpósrednio wyznaczýcα-cięcia dla rozmytej statystykiτ Kendalla[ταL , τ
α
U ], 0 < α ≤ 1

i w ten sposób otrzymác jej funkcję przynalėznósci. Korzystając ze wzoru (3.8) i stosując zasadę
rozszerzania, otrzymujemy

ταL =
4

n− 1

n−1
∑

i=1

V α
i,L − 1 (6.15)

oraz

ταU =
4

n− 1

n−1
∑

i=1

V α
i,U − 1. (6.16)

Pomimo zwięzłych postaci wzorów (6.15) i (6.16) wyznaczenie funkcji przynalėznósci roz-
mytej statystykiτ Kendalla okazuje się w ogólnym przypadku zadaniem trudnymi skompli-
kowanym obliczeniowo. W sytuacji, gdy liczba obserwacji rozmytych w całym zbiorze jest
niewielka (n ≤ 20) można skorzystác z ogólnej metody obliczania dokładnej postaci funkcji
przynalėznósci zaproponowanej przez Héberta, Masson, Denœux (2003). Innym rozwiązaniem
jest zastosowanie algorytmów optymalizacji stochastycznej opartych na metodach Monte Carlo
(Denœux, Masson, Hébert, 2005). Niemniej, gdy liczba obserwacji rozmytych jest stosunkowo
duża, tj.n ≥ 50 (a w przypadku stosowania interesującej nas karty kontrolnej Kendalla pȯzą-
dane jest by próbka była co najmniej tej wielkości) wymienione metody wyznaczenia funkcji
przynalėznósci rozmytej statystyki Kendalla wcale nie muszą być skuteczne. Istnieje zatem
potrzeba zaprojektowania efektywnego algorytmu obliczającegoταL i ταU . W kolejnym podroz-
dziale przedstawiamy różne podej́scia do wyznaczeniaα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla
w przypadku du̇zej liczby rozmytych obserwacji w rozważanym zbiorze danych.
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6.3 Wyznaczanieα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla

W przypadku małych próbek do szacowania granic rozmytej statystyki Kendalla z powodze-
niem wykorzystuje się metody zaproponowane w pracach Héberta, Masson i Denœux (2003)
oraz Denœux, Masson i Héberta (2005). W niniejszej pracy na podstawie rozmytej statystyki
Kendalla konstruujemy rozmytą kartę kontrolną Kendalla. Biorąc pod uwagę,̇ze karta kontro-
lna Kendalla zdefiniowana w rozdziale 5 wykazuje wysoką efektywność dla próbek o licznósci
co najmniej 50 obserwacji, oczekujemy podobnych rezultatów dla rozmytej postaci tej karty,
kiedy obserwacje nie są określone w precyzyjny sposób. Stąd też zachodzi potrzeba umiejęt-
nego oszacowaniaα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla także w przypadku próbek o dużej
liczności.

Hryniewicz i Szediw (2008a) zaproponowali algorytm do wyznaczania maksymalnej i mi-
nimalnej wartósci rozmytej statystyki Kendalla dla dużych próbek. Algorytm ten opiera się
w całósci na podej́sciu heurystycznym. W przypadku dużych próbek trudno jest zweryfikować
czy uzyskane na jego podstawie wyniki są w wystarczającymstopniu dokładne. W związku
z tym autorzy zaproponowali także inne przybli̇zone metody wyznaczaniaα-cięcia rozmytej
statystyki Kendalla. Ostatecznie przeprowadzony został eksperyment symulacyjny, w którym
uwzględniono wszystkie zaproponowane algorytmy do szacowania maksymalnej i minimalnej
wartósci rozmytej statystyki Kendalla dla dużych próbek, a mianowicie

• algorytm heurystyczny,

• algorytm symulacji Monte Carlo,

• algorytm losowej generacji liniowych rozszerzeń wektorów rang.

Poni̇zej przedstawiamy opis algorytmów zastosowanych do wyznaczaniaα-cięcia rozmytej sta-
tystyki Kendalla i prezentujemy uzyskane na ich podstawie wyniki.

6.3.1 Algorytm heurystyczny

Pierwszym pomysłem na wyznaczanieα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla dla dużych próbek
był algorytm heurystyczny zaproponowany przez Hryniewicza i Szediw (2008a). Konstrukcja
tego algorytmu jest zrozumiała, jeśli rozwȧzy się pewną własność statystyki Kendalla, a mia-
nowicie jésli zwróci się uwagę na sposób w jaki konfiguracja kolejnych obserwacji procesu
wpływa na jej wartósć (rysunek 6.1). Statystyka Kendalla osiąga maksymalne wartości równe1
w przypadku, gdy kolejne obserwacje układają się monotonicznie rosnąco lub malejąco. Z ko-
lei osiąga wartósci minimalne równe−1 w przypadkach, gdy kolejne obserwacje numerowane
nieparzýscie układają się monotonicznie malejąco, a kolejne obserwacje numerowane parzyście
monotonicznie rosnąco bądź na odwrót.

W dalszej czę́sci pracy przyjmujemy,̇ze dysponujemyn-elementową próbką liczb roz-
mytych z̃i reprezentowanych przez ichα-cięcia [zαi,L, z

α
i,U ], i = 1, . . . , n, 0 < α ≤ 1.

Na rysunkach 6.2 i 6.3 widoczne są przykładowe konfiguracjekolejnych obserwacji procesu
zi ∈ [zαi,L, z

α
i,U ], odpowiednio, dla maksymalnej i minimalnej wartości rozmytej statystyki Ken-

dalla. Zaproponowany algorytm heurystyczny składa się z dwóch czę́sci, w których oddzielnie
rozwȧza się wyznaczenie górnego i dolnego oszacowaniaα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla.

Do wyznaczenia najwẏzszych wartósci przyjmowanych przez rozmytą statystykę Kendalla
przy ustalonymα-cięciu poszukujemy takiej serii punktówz∗i ∈ [zαi,L, z

α
i,U ] dla i = 1, . . . , n,

0 < α ≤ 1, która tworzy ciąg monotoniczny (bądź prawie monotoniczny) rosnący (lub
malejący). W celu znalezienia takiej serii jako punkt początkowy przyjmujemyz∗1 = zα1,L,
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Rysunek 6.1: Przykładowe konfiguracje kolejnych obserwacji, dla których statystyka Kendalla
osiąga najwẏzszą i najni̇zszą wartósć.

0 < α ≤ 1, a w następnych krokach zwiększamy odpowiednio kolejne wartósci (nie wykra-
czając przy tym poza dany obszarα-cięcia), tak by ostatecznie otrzymać serię punktów układa-
jących się monotonicznie rosnąco (bądź niemalże monotonicznie rosnąco). W przypadku serii
monotonicznie malejących postępujemy analogicznie. Wówczas za punkt początkowy przyj-
mujemyz∗1 = zα1,U , 0 < α ≤ 1, a w następnych krokach zmniejszamy odpowiednio kolejne
wartósci tej serii, otrzymując serię monotonicznie malejąc ˛a (bądź niemalże monotonicznie ma-
lejącą). Ideę pierwszej części algorytmu heurystycznego zaproponowanego do szacowania gór-
negoα-cięcia statystyki Kendalla można tėz ują́c formalnie w następujący sposób (w zapisie
pominięto literęα)

begin
set ε to a small value
k = 0
z∗k+1 = zk+1,L

loop 1 : k = k + 1
if [(zk+1,L ≥ z∗k) or (zk+1,U < z∗k)] then

if [(zk+1,L ≥ z∗k) ] then z
∗
k+1 = zk+1,L

if [(zk+1,U < z∗k)] then z
∗
k+1 = zk+1,U

else z∗k+1 = z∗k + ε
if k < n− 1 goto loop 1
use (z∗1 , . . . , z

∗
n) for the calculation of τU,1

k = 0
z∗k+1 = zk+1,U

loop 2: k = k + 1
if [(zk+1,L ≥ z∗k) or (zk+1,U < z∗k)] then

if [(zk+1,L ≥ z∗k) ] then z
∗
k+1 = zk+1,U

if [(zk+1,U < z∗k)] then z
∗
k+1 = zk+1,L

else z∗k+1 = z∗k − ε
if k = n− 1 stop

else goto loop 2
use (z∗1 , . . . , z

∗
n) for the calculation of τU,2

τU = max(τU,1, τU,2)
end
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Rysunek 6.2: Przykładowa konfiguracja obserwacji procesuzi ∈ [zαi,L, z
α
i,U ] dla maksymalnej

wartósci rozmytej statystykiτ Kendalla.Źródło danych: opracowanie własne.
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Rysunek 6.3: Przykładowa konfiguracja obserwacji procesuzi ∈ [zαi,L, z
α
i,U ] dla minimalnej

wartósci rozmytej statystykiτ Kendalla.Źródło danych: opracowanie własne.
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Rozwȧzmy teraz problem wyznaczenia dolnego oszacowaniaα-cięcia statystyki Kendalla.
W ogólnósci statystyka Kendalla powinna osiągać najni̇zsze wartósci dla serii, której nieparzy-
ste (parzyste) obserwacje tworzą ciąg malejący (bądźniemal̇ze malejący), zás parzyste (nie-
parzyste) obserwacje układają się rosnąco (lub prawie rosnąco). W celu znalezienia takiej se-
rii jako serię początkową przyjmujemyzα1,L, z

α
2,U , z

α
3,L, . . . lub zα1,U , z

α
2,L, z

α
3,U , . . .. W następnych

krokach kolejne wartósci obserwacji serii początkowej zwiększamy, o ile pocz ˛atkowo odpowia-
dały one dolnej granicyα-cięcia obserwacji oraz zmniejszamy, o ile początkowo odpowiadały
one górnej granicyα-cięcia obserwacji. W ten sposób otrzymujemy serię punktów z∗i tworzą-
cych ciąg na przemian rosnący i malejący. Formalny zapisdrugiej czę́sci algorytmu heurystycz-
nego zaproponowanego do szacowania dolnego ograniczenia rozmytej statystyki Kendalla jest
następujący (w zapisie pominięto literęα)

begin
set ε to a small value
k = 1
z∗k = zk,U

loop 1 : if [(zk+2,L ≥ z∗k) or (zk+2,U < z∗k)] then z
∗
k+2 = zk+2,U

else z∗k+2 = z∗k − ε
k = k + 2
if k < n− 2 goto loop 1

k = 2
z∗k = zk,L

loop 2 : if [(zk+2,L ≥ z∗k) or (zk+2,U < z∗k)] then z
∗
k+2 = zk+2,L

else z∗k+2 = z∗k + ε
k = k + 2
if k < n− 2 goto loop 2
use (z∗1 , . . . , z

∗
n) for the calculation of τL,1

k = 2
z∗k = zk,U

loop 3 : if [(zk+2,L ≥ z∗k) or (zk+2,U < z∗k)] then z
∗
k+2 = zk+2,U

else z∗k+2 = z∗k − ε
k = k + 2
if k < n− 2 goto loop 3

k = 1
z∗k = zk,L

loop 4 : if [(zk+2,L ≥ z∗k) or (zk+2,U < z∗k)] then z
∗
k+2 = zk+2,L

else z∗k+2 = z∗k + ε
k = k + 2
if k < n− 2 goto loop 4
use (z∗1 , . . . , z

∗
n) for the calculation of τL,2

τL = max(τL,1, τL,2)
end



6.3. WYZNACZANIEα-CIĘCIA ROZMYTEJ STATYSTYKI KENDALLA 163

Stosując opisane wyżej obie czę́sci algorytmu heurystycznego, dostajemy w wyniku parę
liczb (τL, τU), która jest przybli̇zonym oszacowaniemα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla.
W przypadku interesujących nas dużych próbek to przybli̇zenie wydaje się bliskie prawdziwej
wartósci poszukiwanegoα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla.

6.3.2 Algorytm symulacji Monte Carlo

Badanie własnósci pewnej statystyki mȯze odbywác się poprzez obserwację jej zachowania dla
wielu powtórzén eksperymentu losowego. Jeśli podczas takiego eksperymentu generowane są
wielkości losowe, to daną procedurę badania nazywamy symulacj ˛a Monte Carlo.

Załóżmy, że dysponujemyn-elementową próbką nieprecyzyjnych danych w postaci liczb
rozmytych reprezentowanych przez ichα-cięcia(zαi,L, z

α
i,U), i = 1, . . . , n, 0 < α ≤ 1. Dla tej

próbki poszukujemy oszacowaniaα-cięcia rozmytej statystyki Kendallãτn. W tym przypadku
algorytm symulacji Monte Carlo polega na wygenerowaniu wielu przebiegówn liczb losowych
z∗i , takichże,zαi,L ≤ z∗i ≤ zαi,U i wyznaczeniu dla kȧzdego z tych przebiegów statystyki Ken-
dalla τ̃n danej wzorem (3.8). W ten sposób otrzymujemy wiele możliwych wartósci statystyki
Kendalla, jakie odpowiadają seriom nieprecyzyjnych pomiarów procesu, dla których znane są
jedynie oszacowania przedziałowe. Największą i najmniejszą z otrzymanych wartości staty-
styki Kendallaτ̃n traktujemy jako oszacowania, odpowiednio, górnego i dolnego ograniczenia
rozmytej statystyki Kendallãτn.

6.3.3 Algorytm losowej generacji liniowych rozszerzén wektorów rang

W opisanym wẏzej algorytmie symulacji Monte Carlo generowane są przebiegi liczb loso-
wych z poszczególnych przedziałów liczbowych opisujących α-cięcia rozmytych obserwacji
procesu. Biorąc pod uwagę,że statystyka Kendalla jest nieparametryczną miarą zależnósci
oprócz przebiegów liczb losowych możemy generowác równiėz wektory (ciągi) rang odpo-
wiadające nieprecyzyjnym obserwacjom procesu. Jeśli wygenerowana permutacja rang jest li-
niowym rozszerzeniem częściowego porządku w zbiorze rang obserwacji rozmytych, towy-
znaczamy dla niej wartość statystyki Kendalla (3.8). Powtarzając wiele razy generowanie linio-
wych rozszerzén wektorów rang, otrzymujemy różne wartósci jakie mȯze przyjmowác rozmyta
statystyka Kendalla dla danej próbki nieprecyzyjnych danych. Największą i najmniejszą z tych
wartósci przyjmujemy jako oszacowania, odpowiednio, górnej i dolnej granicyα-cięcia rozmy-
tej statystyki Kendallãτn.

Do generowania permutacji rang używamy algorytmu Bubleya (Bubley i Dyer, 1999). Wy-
korzystuje się w nim m.in. takie pojęcia jak częściowy porządek, liniowe rozszeszenie częścio-
wego porządku oraz przedziałowy porządek. Poniżej, celem przypomnienia i wprowadzenia
oznaczén podajemy definicje tych pojęć.

Ogólne pojęcia dotyczące relacji porządku w zbiorze danych precyzyjnych

Definicja 6.1. Relacją binarną w zbiorzeZ nazywamy dowolny podzbiórR ⊆ Z2.

NiechZ = {z1, z2, . . . , zn} będzie skónczonym zbioremn-elementowym, gdziezi jest realiza-
cją ciągłej zmiennej losowejZi, i = 1, . . . , n. NiechR będzie relacją w zbiorzeZ. Para(zi, zj)
jest elementem relacjiR co zapisujemy jako(zi, zj) ∈ R lub ziRzj dla i, j = 1, . . . , n, i 6= j.
O relacjiR mówimy,że jest

• zwrotna, jeśli ziRzi dla kȧzdegoi = 1, . . . , n,
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• przechodnia, jeśli (ziRzj ∧ zjRzk) ⇒ ziRzk dla dowolnychi, j, k = 1, . . . , n, i 6= j 6= k,

• symetryczna, jeśli ziRzj ⇒ zjRzi dla dowolnychi, j = 1, . . . , n, i 6= j,

• antysymetryczna, jeśli (ziRzj ∧ zjRzi) ⇒ zi = zj dla dowolnychi, j = 1, . . . , n, i 6= j.

Wymienione wẏzej cechy relacji pozwalają na wprowadzenie ważnej klasy relacji jaką jest
relacja czę́sciowego porządku.

Definicja 6.2. Relacją częściowego porządku (częściowym porządkiem) w zbiorzeZ nazywamy
relację, która jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.

NiechP będzie czę́sciowym porządkiem w zbiorzeZ. Jésli dla zi, zj ∈ Z mamyziPzj lub
zjPzi, to elementyzi, zj nazywamyelementami porównywalnymi. W przeciwnym przypadku
zi, zj nazywamyelementami nieporównywalnymi.

Definicja 6.3. Jeśli kȧzde dwa elementy zbioruZ są porównywalne, to częściowy porządek
nazywamy liniowym porządkiem w zbiorzeZ.

Zakładając,̇ze zi 6= zj dla wszystkichi 6= j, n wartósci z1, z2, . . . , zn indukuje porządek li-
niowyL w zbiorzeZ, taki że

ziLzj wtedy i tylko wtedy, gdyzi < zj. (6.17)

Przyjmując,że λ : R
n → LZ , mamyL = λ(z1, . . . , zn). Liniowy porządekL jest linio-

wym rozszerzeniem częściowego porządkuP wtedy i tylko wtedy, gdyP ⊆ L. Dla kȧz-
dego czę́sciowego porządku istnieje przynajmniej jedno rozszerzenie liniowe (Fishburn, 1985).
NiechPZ i LZ będą zbiorami, odpowiednio, częściowych i liniowych porządków w zbiorzeZ.
Zbiór wszystkich liniowych rozszerzeń czę́sciowych porządkówP oznaczác będziemy przez
Λ(P ) ⊆ LZ .

NiechLX = λ(z1, . . . , zn−1) orazLY = λ(z2, . . . , zn) będą liniowymi porządkami w zbio-
rach, odpowiednio,{z1, . . . , zn−1} i {z2, . . . , zn}. Zauwȧzmy, że współczynnik Kendalla dla
próbki (z1, z2), (z2, z3), . . . , (zn−1, zn) dany wzorem (3.8) zależy wyłącznie od porządków
liniowychLX , LY i równowȧznie mȯzna go zapisác jako

τ(LX , LY ) =
4|LX ∩ LY |

(n− 1)(n− 2)
− 1. (6.18)

Ogólne pojęcia dotyczące relacji porządku w zbiorze danych przedziałowych

Załóżmy teraz,̇ze mamy niepełną wiedzę o wartościachzi zbioruZ i znamy tylko ich oszaco-
wania w postaci niepustych przedziałów rzeczywistych(zi,L, zi,U), takichże zi,L ≤ zi ≤ zi,U
dla i = 1, 2, . . . , n. NiechL będzie relacją liniowego porządku w zbiorzeZ danych przedziało-
wych. Z uwagi na nieprecyzyjność danych relacja porządku liniowegoL także nie jest w pełni
znana. W celu jej okréslenia rozwȧzmy relację przedziałowego porządku w zbiorzeZ (Fish-
burn, 1985).

Definicja 6.4. Relację częściowego porządku P w zbiorze danych przedziałowychZ określoną
jako

P = {(zi, zj) ∈ Z2 | zi,U ≤ zj,L} (6.19)

nazywamy relacją przedziałowego porządku w zbiorzeZ.
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Przyjmując,̇zeπ : Rn → PZ zapisujemyP = π ((z1,L, z1,U), . . . , (zn,L, zn,U)). Denœux, Mas-
son i Hébert (2005) udowodnili,̇ze zbiór rozszerzén liniowych tak okréslonych porządków
przedziałowychP jest zbiorem liniowych porządkówL w zbiorze danych przedziałowychZ.

Twierdzenie 6.2. (Denœux, Masson i Hébert, 2005)
NiechP = π((z1,L, z1,U), . . . , (zn,L, zn,U)) będzie porządkiem przedziałowym w zbiorzeZ da-
nych przedziałowych, takiṁze∃(z1, . . . , zn) ∈ (z1,L, z1,U)×· · ·×(zn,L, zn,U) orazzi 6= zj , ∀i 6=
j. NiechΛ(P ) oznacza zbiór rozszerzeń liniowych dlaP , wówczas

Λ(P ) = {L ∈ LZ | ∃(z1, . . . , zn) ∈ (z1,L, z1,U)× · · · × (zn,L, zn,U)}
= λ((z1,L, z1,U)× · · · × (zn,L, zn,U)). (6.20)

NiechPX = π(z1, . . . , zn−1) orazPY = π(z2, . . . , zn) będą przedziałowymi porządkami
w zbiorach, odpowiednio,{z1, . . . , zn−1} i {z2, . . . , zn}. Zbiór wszystkich mȯzliwych warto-
ści współczynnika Kendalla dla danych przedziałowych zależy wyłącznie od przedziałowych
porządkówPX i PY . W rzeczywistósci zbiór ten zawiera wszystkie możliwe wartósci współ-
czynnika Kendallaτ(LX , LY ), gdzieLX i LY są liniowymi rozszerzeniami przedziałowych po-
rządków, odpowiednio,PX i PY . W szczególnósci przyjmując,̇ze dane przedziałowe(zi,L, zi,U)
sąα-cięciami rozmytych obserwacjĩzi, i = 1, . . . , n dolne oszacowanie rozmytej statystyki
Kendalla (6.15) mȯzemy równowȧznie zapisác jako

τL(PX , PY ) = min
LX∈Λ(PX), LY ∈Λ(PY )

τ(LX , LY ), (6.21)

zás górne (6.16) jako

τU (PX , PY ) = max
LX∈Λ(PX), LY ∈Λ(PY )

τ(LX , LY ). (6.22)

Zgodnie z powẏzszymi wzorami (6.21, 6.22) możliwe jest zatem wyznaczenieα-cięcia rozmy-
tej statystyki Kendalla na podstawie rozszerzeń liniowych przedziałowych porządków w zbio-
rze wektorów rang przypisanym rozmytym obserwacjom procesu.

Wyznaczanie zbioru rozszerzén liniowych czę́sciowych porządków w zbiorze wektorów
rang

NiechP będzie relacją porządku przedziałowego w zbiorze obserwacji rozmytychz̃i reprezen-
towanych przez ichα-cięcia(zαi,L, z

α
i,U), i = 1, . . . , n, 0 < α ≤ 1. Zliczając ilósć elementów

porównywalnych w tym zbiorze, możemy okréslić zbiór wszystkich rozszerzeń liniowych czę-
ściowych porządków w zbiorze rang odpowiadającychα-cięciom rozmytych obserwacji. Dla
każdej rozmytej obserwacjĩzi wyznaczamy

pi = card{(zi, zj) ∈ Z2 | ziPzj} (6.23)

oraz

ri = card{(zi, zj) ∈ Z2 | zjPzi}. (6.24)

Wówczasn-elementowy zbiór danych przedziałowych postaci

[pi + 1, n− ri] (6.25)

dla i = 1, . . . , n jest zbiorem wszystkich rozszerzeń liniowych przedziałowych porządków
w zbiorzen-wymiarowych wektorów rang przypisanym nieprecyzyjnym obserwacjom procesu
zi.
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6.3.4 Porównanie działania algorytmów

Efektywnósć przedstawionych wẏzej algorytmów zaproponowanych do szacowaniaα-cięcia
rozmytej statystyki Kendalla została zbadana w następuj ˛acym eksperymencie symulacyjnym.

Opis eksperymentu symulacyjnego

1. Wygenerowanie próbki losowejz1, z2, . . . , zn z modelu autoregresyjnego

Zt = ρZt−1 + ǫt, (6.26)

gdzieǫt jest niezalėznym losowym zakłóceniem o rozkładzieN(0, 1).

2. Okréslenie przedziałów liczbowych[zi,L, zi,U ] wokół wygenerowanych wartości zi po-
staci

[zi − (wmin + 3uwL), zi + (wmin + 3uwU)], (6.27)

gdziewmin, wL, wU ≥ 0, au jest liczbą losową z rozkładuU [0, 1].

3. Wyznaczenie wartósci minimalnej i maksymalnej rozmytej statystyki Kendalla, oznacza-
nych, odpowiednio, przezτL i τU z wykorzystaniem:

• algorytmu heurystycznego (Approximate),

• algorytmu symulacji Monte Carlo (RandObs),

• algorytmu losowej generacji liniowych rozszerzeń wektorów rang definiowanych
dla obserwacji przedziałowych, w przypadku, gdy generacjapolegała na zamianie
rang losowo wybranych sąsiednich obserwacji (LinExtRanks1),

• algorytmu losowej generacji liniowych rozszerzeń wektorów rang definiowanych
dla obserwacji przedziałowych, w przypadku, gdy generacjapolegała na zamianie
rang losowo wybranych obserwacji o kolejnych rangach (LinExtRanks2).

Powẏzej w nawiasach podano nazwy poszczególnych algorytmów wykorzystywane dalej w za-
pisie wyników (dla prostoty zapisu przyjęto skróty angielskich nazw). Przebieg każdego z algo-
rytmów powtarzany był 1000 razy, przy czym w algorytmie RandObs dla kȧzdej próbki danych
przedziałowych generowaliśmy 5 · 105 przebiegów liczb losowych, natomiast w algorytmach
LinExtRanks1 i LinExtRanks2 dla każdej próbki generowaliśmy 1 · 105 permutacji rang de-
finiowanych dla danych przedziałowych. Uśrednione wyniki dla poszczególnych algorytmów
potraktowano jako poszukiwane oszacowanieα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla.

Wyniki eksperymentu symulacyjnego

Na podstawie opisanego wyżej schematu eksperymentu symulacyjnego wyznaczono oszacowa-
niaα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla. Do budowania przedziałów liczbowych (6.27) wzięto
pod uwagę ró̇zne wartósci parametrówwmin, wL i wU oraz ró̇zne licznósi próbkin.

W pierwszej kolejnósci wyznaczamy rozwiązanie heurystyczne. Znajomość tego rozwią-
zania wykorzystujemy w zastosowaniu pozostałych algorytmów. W przypadku algorytmu sy-
mulacji Monte Carlo wykorzystanie znajomości rozwiązania heurystycznego polega na tym,że
dla kȧzdego przebiegu tego algorytmu wartości τL i τU wyznaczane są, odpowiednio, jako mi-
nimum i maksimum rozwiązania symulacyjnego (RandObs) oraz rozwiązania heurystycznego
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Tablica 6.1: Porównanie wyników algorytmów wyznaczaniaτL i τU dla seryjnie skorelowanych
danych przedziałowych opisanych modelem autoregresyjnym(6.26) dla parametrówn = 20,
wmin = 0, 5, wL = 0, wU = 0

Approximate RandObs LinExtRanks1 LinExtRanks2
ρ τL τU τL τU τL τU τL τU

0,8 0,0046 0,7292 -0,0540 0,7457 -0,1392 0,7629 -0,2518 0,7378
0,0 -0,2569 0,2619 -0,3640 0,3092 -0,3233 0,3151 -0,4704 0,2976

-0,8 -0,7447 -0,2120 -0,8047 -0,1236 -0,7761 -0,1606 -0,8369 -0,1232

(Approximate). Z kolei w przypadku obu algorytmów losowej generacji liniowych rozszerzeń
wektorów rang rozwiązanie heurystyczne wykorzystujemy jako punkt startowy w procesie po-
szukiwania granic przedziału wartości statystyki Kendalla. Gwarantuje to uzyskanie wyniku nie
gorszego od wyniku obliczonego z wykorzystaniem algorytmuheurystycznego.

W tablicach 6.1-6.7 prezentujemy wyniki badania symulacyjnego dla wybranych zestawów
wartósci parametrówwmin, wL i wU . Dla ustalonej wartósci współczynnika korelacjiρ mini-
malne i maksymalne oszacowaniaα-cięcia rozmytej statystyki Kendalla zostały wytłuszczone.
Analizując prezentowane wyniki, łatwo zauważyć, żeżaden z proponowanych algorytmów nie
jest w ogólnym przypadku lepszy od pozostałych. Oczywiście nalėzy miéc tu na względzie,̇ze
symulacje były powtarzane stosunkowo małą liczbę razy, tj. 1000.

Warto zauwȧzyć, że uwzględnienie rozwiązania heurystycznego w zastosowaniu algoryt-
mów RandObs oraz LinExtRanks1 i LinExtRanks2 wpływa na poprawę dokałdnósci wyników.
W przypadku, gdy wynik algorytmu RandObs był w danym przebiegu gorszy ni̇z wynik algo-
rytmu Approximate, wówczas był zastępowany przez ten ostatni. W tablicy 6.8 prezentowane
są rezultaty zastosowania algorytmu RandObs do szacowaniaα-cięcia Kendalla w przypadku,
gdy znajomósć rozwiązania heurystycznego była i nie była wykorzystywana. Natomiast w tabli-
cach 6.9 i 6.10 prezentowane są efekty wykorzystania rozwiązania heurystycznego jako punktu
startowego w przypadku algorytmów LinExtRanks1 i LinExtRanks2.

Podsumowując, rozwiązanie proponowanego algorytmu herystycznego w przypadku gór-
nego ograniczenia rozmytej statystyki Kendalla wydaje si˛e wystarczająco dokładne. Rozwiąza-
nie to mȯzna poprawíc, stosując hybrydę proponowanego algorytmu z innymi tu przedstawio-
nymi. Niemniej takie ulepszenie nie wydaje się konieczne zwłaszcza w przypadku dodatnich
zalėznósci. W wyznaczaniu dolnego ograniczenia rozmytej statystyki Kendalla zdecydowanie
lepsze wyniki przynoszą algorytmy symulacji Monte Carlo oraz losowej generacji liniowych
rozszerzén wektorów rang, w których wykorzystywane jest rozwiązanie heurystyczne. Biorąc
jednak̇ze pod uwagę wyniki prezentowane w tablicach 6.2 i 6.3, istotnym wydaje się prowa-
dzenie dalszych badań celem zwiększenia dokładności szacowaniaα-cięcia rozmytej statystyki
Kendalla w przypadku du̇zych prób. Ma to tym większe znaczenie,że dla przedstawionej tu
rozmytej karty Kendalla tematem otwartym pozostaje zbadanie zachowania wȧznej charaktery-
styki karty, jaką jest ARL wobec występującej nieprecyzyjności obserwacji procesu.

6.4 Konstrukcja rozmytej karty Kendalla

Zdefiniowana w rozdziale 6.2 rozmyta statystyka Kendalla posłużyła do konstrukcji rozmytej
karty Kendalla, czyli uogólnienia karty kontrolnej Kendalla dla przypadku nieprecyzjnych da-
nych. W przeciwiénstwie do kart kontrolnych konstruowanych dla danych precyzyjnych, na roz-
mytych kartach nie jest możliwe zaznaczanie kolejnych pomiarów procesu. W związku ztym
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Tablica 6.2: Porównanie wyników algorytmów wyznaczaniaτL i τU dla seryjnie skorelowanych
danych przedziałowych opisanych modelem autoregresyjnym(6.26) dla parametrówn = 20,
wmin = 0, 2, wL = 0, wU = 0

Approximate RandObs LinExtRanks1 LinExtRanks2
ρ τL τU τL τU τL τU τL τU

0,8 0,2868 0,5671 0,2091 0,6069 0,2416 0,5907 0,1361 0,5888
0,0 -0,1192 0,0689 -0,2043 0,1313 -0,1369 0,0791 -0,2410 0,1057

-0,8 -0,6541 -0,4795 -0,7134 -0,3743 -0,6636 -0,4690 -0,7356 -0,4065

Tablica 6.3: Porównanie wyników algorytmów wyznaczaniaτL i τU dla seryjnie skorelowanych
danych przedziałowych opisanych modelem autoregresyjnym(6.26) dla parametrówn = 20,
wmin = 0, wL = 0, 1, wU = 0, 1

Approximate RandObs LinExtRanks1 LinExtRanks2
ρ τL τU τL τU τL τU τL τU

0,8 0,3264 0,5325 0,2485 0,5813 0,2975 0,5480 0,2036 0,5567
0,0 -0,0970 0,0529 -0,1696 0,1106 -0,1077 0,0593 -0,1924 0,0829

-0,8 -0,6384 -0,5046 -0,6932 -0,4161 -0,6443 -0,4981 -0,7072 -0,4521

Tablica 6.4: Porównanie wyników algorytmów wyznaczaniaτL i τU dla seryjnie skorelowanych
danych przedziałowych opisanych modelem autoregresyjnym(6.26) dla parametrówn = 50,
wmin = 0, 5, wL = 0, wU = 0

Approximate RandObs LinExtRanks1 LinExtRanks2
ρ τL τU τL τU τL τU τL τU

0,8 0,2393 0,7524 0,2222 0,7524 0,1646 0,7539 -0,0315 0,7528
0,0 -0,1587 0,2651 -0,2089 0,2656 -0,2140 0,2967 -0,3348 0,2705

-0,8 -0,6941 -0,2630 -0,7139 -0,2492 -0,7108 -0,2303 -0,7795 -0,2367

Tablica 6.5: Porównanie wyników algorytmów wyznaczaniaτL i τU dla seryjnie skorelowanych
danych przedziałowych opisanych modelem autoregresyjnym(6.26) dla parametrówn = 50,
wmin = 0, 2, wL = 0, wU = 0

Approximate RandObs LinExtRanks1 LinExtRanks2
ρ τL τU τL τU τL τU τL τU

0,8 0,4315 0,6314 0,4078 0,6324 0,3988 0,6453 0,3049 0,6328
0,0 -0,0678 0,0872 -0,1075 0,0922 -0,0834 0,0959 -0,1855 0,0927

-0,8 -0,6348 -0,5013 -0,6576 -0,4697 -0,6428 -0,4929 -0,7065 -0,4708

Tablica 6.6: Porównanie wyników algorytmów wyznaczaniaτL i τU dla seryjnie skorelowanych
danych przedziałowych opisanych modelem autoregresyjnym(6.26) dla parametrówn = 50,
wmin = 0, wL = 0, 1, wU = 0, 1

Approximate RandObs LinExtRanks1 LinExtRanks2
ρ τL τU τL τU τL τU τL τU

0,8 0,4534 0,6001 0,4221 0,6042 0,4328 0,6107 0,3450 0,6035
0,0 -0,0497 0,0635 -0,0890 0,0739 -0,0584 0,0685 -0,1480 0,0719

-0,8 -0,6169 -0,5163 -0,6436 -0,4844 -0,6220 -0,5115 -0,6827 -0,4893
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Tablica 6.7: Porównanie wyników algorytmów wyznaczaniaτL i τU dla seryjnie skorelowanych
danych przedziałowych opisanych modelem autoregresyjnym(6.26) dla parametrówn = 100,
wmin = 0, 5, wL = 0, wU = 0

Approximate RandObs LinExtRanks1 LinExtRanks2
ρ τL τU τL τU τL τU τL τU

0,8 0,3287 0,7683 0,3256 0,7683 0,2893 0,7684 0,1195 0,7686
0,0 -0,1245 0,2687 -0,1461 0,2687 -0,1612 0,2687 -0,2355 0,2716

-0,8 -0,6746 -0,2776 -0,6789 -0,2769 -0,6797 -0,2551 -0,7543 -0,2693

Tablica 6.8: Porównanie wyników algorytmu RandObs z wykorzystaniem (A) bądź bez (B)
rozwiązania heurystycznego(n = 50, wmin = 0, 5, wL = 0, wU = 0)

A B
ρ τL τU τL τU

0,8 0,2221 0,7524 0,2522 0,6460
0,0 -0,2096 0,2656 -0,2036 0,1761

-0,8 -0,7140 -0,2494 -0,6939 -0,3279

Tablica 6.9: Porównanie wyników algorytmu LinExtRanks1, wktórym rozwiązanie heury-
styczne było zastosowane (A) lub nie (B) jako punkt startowy(n = 50, wmin = 0, 5, wL =
0, wU = 0)

A B
ρ τL τU τL τU

0,8 0,1648 0,7539 0,2242 0,6090
0,0 -0,2141 0,2967 -0,1393 0,1232

-0,8 -0,7107 -0,2303 -0,6379 -0,3831

Tablica 6.10: Porównanie wyników algorytmu LinExtRanks2,w którym rozwiązanie heury-
styczne było zastosowane (A) lub nie (B) jako punkt startowy(n = 50, wmin = 0, 5, wL =
0, wU = 0)

A B
ρ τL τU τL τU

0,8 -0,0253 0,7530 0,2879 0,5197
0,0 -0,3119 0,2700 -0,1886 -0,0052
-0,8 -0,7856 -0,2509 -0,6763 -0,5447
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trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy obserwowany układ pomiarów sugeruje występowa-
nie zalėznósci pomiędzy kolejnymi pomiarami procesu. Problem ten można ominą́c np. znajdu-
jąc precyzyjną reprezentację rozmytych wartości τ̃n, czy tėz wprowadzając dodatkowy warunek
przy podejmowaniu decyzji o występowaniu zależnósci pomiędzy kolejnymi rozmytymi obser-
wacjami procesu. W pracy zastosowano w tym celu posybilistyczne podej́scie zaproponowane
przez Hryniewicza (2006), zgodnie z którym odpowiednie decyzje podejmowane są po wyzna-
czeniu tzw. wskaźników mȯzliwości i koniecznósci, iż obserwowana wielkósć τ̃n znajdzie się
poza granicami kontrolnymi karty kontrolnej Kendalla (5.6).

Wskaźniki mȯzliwości (ang.possibility) i koniecznósci (ang.necessity) zaproponowane
przez Dubois i Prade (1983) należą do najczę́sciej stosowanych wskaźników spełnienia rela-
cji porządkującej parę liczb rozmytych. Przy konstrukcji rozmytej karty Kendalla zapropono-
wano u̇zycie wskaźnika mȯzliwości PD (ang.possibility index of dominance) oraz wskaźnika
koniecznósci NSD (ang.necessity index of strict dominance). NiechÃ i B̃ będą liczbami roz-
mytymi. Wskaźnik mȯzliwości PD definiowany jest jako

PD = Poss(Ã ≥ B̃) = sup
x,y:x≥y

min{µÃ(x), µB̃(y)}. (6.28)

Wskaźnik mȯzliwości PD jest zatem oceną (miarą) możliwości, tegoże rozmyta liczbaÃ jest
nie mniejsza od rozmytej liczbỹB. Dodatnie wartósci tego wskaźnika sugerują więc,że istnieją
chócby niewielkie dowody na to, iż relacjaÃ ≥ B̃ jest prawdziwa. Z kolei stopién przekonania,
że relacjaÃ > B̃ jest prawdziwa odzwierciedla wskaźnik konieczności NSD wyrȧzony wzorem

NSD = Ness(Ã > B̃) = 1− sup
x,y:x≤y

min{µÃ(x), µB̃(y)} = 1− Poss(B̃ ≥ Ã). (6.29)

Dodatnie wartósci wskaźnika konieczności NSD sugerują istnienie silnych dowodów na to,że
relacjaÃ > B̃ jest prawdziwa.

Konstruując rozmytą kartę Kendalla, porównujemy rozmytą statystykę Kendallãτn z górną
(UCL) i dolną (LCL) granicą karty Kendalla (5.6). Wyznaczamy przy tym następujące wskaź-
niki koniecznósci NSD

NSDU = Ness(τ̃n > UCL) = 1− αN,U , (6.30)

gdzie

αN,U = inf
α
(α : ταn,L ≥ UCL) (6.31)

oraz

NSDL = Ness(τ̃n < LCL) = 1− αN,L, (6.32)

gdzie

αN,L = sup
α
(α : ταn,U ≤ LCL). (6.33)

Do podjęcia jednoznacznej decyzji konieczne jest przyjęcie odpowiedniej wartósci minimal-
nej dlaNSDU i NSDL. Jésli obliczona wartósć wskaźnika NSD jest większa bądź równa od
ustalonej wartósci minimalnej, wówczas mȯzemy stwierdzíc, że obserwowane dane rozmyte
wykazują charakterystyczny układ dla danych zależnych.
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Stosując klasyczne narzędzia SPC dodatkowo korzysta si˛e z tak zwanych sygnałów ostrze-
gawczych. Dla omawianej rozmytej karty Kendalla w tym celu można zastosowác wskaźnik
możliwości PD. W naszym przypadku wyznaczamy go jako

PDU = Poss(τ̃n > UCL) = 1− αP,U , (6.34)

gdzie

αP,U = sup
α
(α : ταn,U ≥ UCL) (6.35)

oraz

PDL = Poss(τ̃n < LCL) = 1− αP,L, (6.36)

gdzie

αP,L = inf
α
(α : ταn,L ≤ LCL). (6.37)

W tym przypadku równiėz przyjmowana jest wartość minimalna dlaPDU i PDL. Jėzeli ob-
liczona wartósć wskaźnika PD jest większa bądź równa od ustalonej wartości minimalnej, to
powinnísmy przyją́c ostrzėzenie,że układ obserwowanych danych rozmytych jest charakte-
rystyczny dla danych zależnych. Warto zwrócíc uwagę,że jésli PDU = 1, to NSDU > 0
(analogiczna implikacja zachodzi dlaPDL i NSDL).

Własnósci zaproponowanej rozmytej wersji karty Kendalla nie zostały jeszcze dokładnie
zbadane. Problem ten stanowi kierunek dalszych badań nad rozmytą kartą Kendalla.
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Rozdział 7

Zakończenie

Występowanie zalėznósci w danych statystycznych opisujących procesy może w sposób istotny
zmieníc własnósci stosowanych w praktyce procedur statystycznego sterowania procesami
(SPC). Z przedstawionej w rozprawie analizy bieżącego stanu wiedzy dotyczącej tego zagad-
nienia, której przeprowadzenie stanowiłopoboczny cel rozprawywynika, że uwzględnienie
takich zalėznósci w sposób zdecydowany komplikuje procesy projektowaniai wdrażania pro-
cedur SPC. Potrzebna jest więc prosta i uniwersalna procedura pozwalająca praktykom wska-
zác, kiedy zachodzi konieczność stosowania specjalistycznych procedur SPC uwzględniających
występowanie zalėznósci w danych. Opracowanie takiej procedury byłopodstawowym celem
rozprawy, który zrealizowano proponując oryginalne zastosowanienieparametrycznej proce-
dury statystycznej - karty Kendalla - do wykrywania rozregulowań procesu ujawniających się
w postaci zalėznósci występujących pomiędzy kolejnymi jego obserwacjami. Wykonane do-
tychczas badania symulacyjne niosą ciekawe i obiecującewyniki.

Statystyczne własności karty Kendalla nie zalėzą od postaci rozkładu obserwowanych da-
nych. Z tego powodu karta ta może býc ona bezpiecznie stosowana podczas wstępnych ba-
dán procesu, kiedy dostępne informacje nie pozwalają na dokładny opis procesu, a w związku
z tym na wybór odpowiednio efektywniejszego narzędzia SPC. Aspekt ten pozostaje uzasad-
niony tak̇ze w przypadku, gdy dane nie są określone precyzyjnie. Niestety, w przypadku danych
nieprecyzyjnych niezbędne obliczenia stają się znacznie bardziej zawiłe. W rozprawie przed-
stawiono propozycję, co stanowiło jejdrugi cel badawczy, efektywnej metody obliczeniowej,
pozwalającej na skonstruowanie odpowiednika karty Kendalla dla danych przedziałowych (roz-
mytych). Zaproponowany oryginalny algorytm do wyznaczaniaα-cięcia dla rozmytej statystyki
Kendalla ma wystarczająco prostą postać, chociȧz jego własnósci nie mȯzna jeszcze uznać za
w pełni zadowalające. Dalsze badania dotyczące postaci algorytmu obliczającegoα-cięcia dla
rozmytej statystkiτ Kendalla powinny prowadzić do zaproponowania algorytmu znacznie bar-
dziej efektywnego, wyznaczającego w dokładniejszy sposóbα-cięcia. Z kolei innym ciekawym
i ważnym problemem jest analiza wartościARL dla rozmytej karty Kendalla, czyli sprawdze-
nie, w jaki sposób nieprecyzyjność danych wpływa na istotną charakterystykę kart kontrolnych,
jaką jestśrednia liczba pomiarów do pojawienia się pierwszego sygnału alarmowego -ARL.
Temat ten stanowi kierunek dalszych badań nad rozmytą kartą Kendalla.
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Dodatek A

Parametry zmodyfikowanej karty
Shewharta dlaśredniej

Rozwȧzamy proces opisywany modelem AR(2) z funkcją autokowariancji γ(h),h = 0,±1,±2, . . ..
Niechz1, z2 będą pierwiastkami wielomianu

φ(z) = 1− φ1z − φ2z
2. (A.1)

W zalėznósci od postaci pierwiastkówz1, z2, wariancję́sredniej rozwȧzanego procesu wyrażoną
wzorem (4.16) wyznacza się w następujący sposób:

1. jésli z1, z2 są rzeczywiste iz1 6= z2, to

σ2
X̄ =

γ(0)

n

[

z1(1− z22)

(z1 − z2)(1 + z1z2)
λ(z1, n)−

z2(1− z21)

(z1 − z2)(1 + z1z2)
λ(z2, n)

]

=
γ(0)

n
λ(φ1, φ2, n), (A.2)

gdzie

λ(zi, n) =
1 + zi
1− zi

− 2zi(1− zni )

n(1− zi)2
, i = 1, 2, (A.3)

2. jésli z1, z2 są rzeczywiste iz1 = z2 = z, to

σ2
X̄ =

γ(0)

n

{

1 + z

1− z
− 2z(1− zn)

n(1− z)2

[

1 +
(1 + z)2(1− zn)− n(1− z2)(1 + zn)

(1 + z2)(1− zn)

]}

=
γ(0)

n
λ(φ1, φ2, n), (A.4)

3. jésli z1, z2 są zespolone sprzężone, to

σ2
X̄ =

[

Y (d, u) +
2d

n
(W (d, u, n) + Z(d, u, n))

]

=
γ(0)

n
λ(φ1, φ2, n), (A.5)

gdzie

Y (d, u) =
1− d4 + 2d(1− d2) cosu

(1 + d2)(1 + d2 − 2d cosu)
, (A.6)
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W (d, u, n) =
2d(1 + d2) sin u− (1 + d4) sin 2u− dn+4 sin (n− 2)u

(1 + d2)(1 + d2 − 2d cosu)2 sin u
, (A.7)

Z(d, u, n) =
2dn+3 sin (n− 1)u− 2dn+1 sin (n + 1)u+ dn sin (n+ 2)u

(1 + d2)(1 + d2 − 2d cosu)2 sin u
, (A.8)

d2 = −φ2 (A.9)

oraz

u = cos−1

(

φ1

2d

)

. (A.10)

Wielkości pomocniczeλ(φ1, φ2, n) dla dowolnychn ∈ N opisane są przez równania (A.2),
(A.4) i (A.5). Z kolei wielkósci pomocniczec2(φ1, φ2, n) dla dowolnychn ∈ N okréslone są
wzorem

c2(φ1, φ2, n) =

√

1− λ(φ1, φ2, n)

n



1−
V
(

s2

γ(0)

)

8(1− λ(φ1,φ2,n)
n

)2



 , (A.11)

gdzie

V (s2) =
2

n2

n
∑

t=1

n
∑

w=1

γ2(t− w) + 2

[

1

n2

n
∑

t=1

n
∑

w=1

γ(t− w)

]2

− 4

n3

n
∑

t=1

n
∑

w=1

n
∑

v=1

γ(t− w)γ(t− v). (A.12)



Dodatek B

Wybrane algorytmy generowania liczb
losowych z kopuł

W Dodatku B przedstawione zostały algorytmy generowania liczb losowych z wybranych kopuł
opisanych w rozdziale 3. Pierwszy z nich dotyczy symulacji liczb losowych z dwuwymiarowej
kopuły gaussowskiej i równoważny jest generowaniu liczb losowych z dwuwymiarowego roz-
kładu normalnego. Drugi opisuje sposób generowania liczb losowych z dowolnej kopuły archi-
medesowskiej (Nelsen, 2006). Natomiast dwa ostanie przedstawiają sposób generowania liczb
losowych z kopuł Placketta i FGM (Johnson, 1987).

Algorytm generowania liczb losowych z kopuły gaussowskiej

W szczególnósci, generowanie pary liczb losowych(x, y) z dwuwymiarowej kopuły gaussow-
skiej (3.58) z parametremα o brzegowych rozkładach normalnych, odpowiednio,N(µx, σx)
i N(µy, σy) jest równowȧzne generowaniu par liczb losowych z dwuwymiarowego rozkładu
normalnego
N(µx, µy, σx, σy, ρ), gdzie współczynnik korelacjiρ = α. Algorytm opiera się na metodzie
rozkładu warunkowego i przebiega wg następujących kroków:

1. Wygenerowác dwie niezalėzne liczby losowes i t ze standardowego rozkładu normalnego
N(0, 1).

2. Przyją́c x = sσx.

3. Przyją́c y = sρσy + tσy
√

(1− ρ2).

4. Wygenerowana para liczb losowych(x, y) opisana jest dwuwymiarowym rozkładem nor-
malnym ze współczynnikiem korelacjiρ o brzegowych rozkładach normalnych.

Algorytm generowania liczb losowych z kopuł archimedesowskich

1. Wygenerowác dwie niezalėzne liczby losowes i t z rozkładu jednostajnegoU [0, 1].

2. Przyją́c

w = K
(−1)
C (t), (B.1)
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gdzie

KC(t) = t− φ(t)

φ′(t)
(B.2)

jest dystrybuantą kopułyC.

3. Przyją́c

u = φ[−1](sφ(w)) (B.3)

v = φ[−1]((1− s)φ(w)), (B.4)

gdzie

φ[−1] =

{

φ−1(t), 0 ≤ t ≤ φ(0),
0, φ(0) ≤ t ≤ +∞ (B.5)

jest pseudo-odwrotnością ciągłej iścísle malejącej funkcjiφ : [0, 1] → [0,+∞), zwanej
generatorem kopuły, takiejżeφ(1) = 0.

4. Wygenerowana para liczb losowych(u, v) opisana jest kopułą archimedowską o genera-
torzeφ.

Inny równowȧzny algorytm symulacji liczb losowych z kopuł archimedesowskich mȯzna zna-
leźć w pracy Nelsena (2006).

Algorytm generowania liczb losowych z kopuły Placketta

1. Wygenerowác dwie niezalėzne liczby losoweu i t z rozkładu jednostajnegoU [0, 1].

2. Przyją́c

a = t(1− t),

b = θ + a(θ − 1)2,

c = 2a(uθ2 + 1− u) + θ(1− 2a),

d =
√

θ2 + 4auθ(1− u)(1− θ)2. (B.6)

3. Obliczýc

v =
c− (1− 2t)d

2b
. (B.7)

4. Wygenerowana para liczb losowych(u, v) opisana jest kopułą Placketta z parametermθ
(3.64).
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Algorytm generowania liczb losowych z kopuły FGM

1. Wygenerowác dwie niezalėzne liczby losoweu i t z rozkładu jednostajnegoU [0, 1].

2. Przyją́c

a = 1 + θ(1− 2u),

b =
√

a2 − 4(a− 1)t.

3. Obliczýc

v =
2t

b+ a
. (B.8)

4. Wygenerowana para liczb losowych(u, v) opisana jest kopułą FGM z parametermθ
(3.60).
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63–72.

[39] Hryniewicz O., Szediw A. (2008a),Kendall Control Chart for Fuzzy Data, w: Atanassov
K., Chountas P., Kacprzyk J., Krawczak M., Melo-Pinto P., Szmidt E., Zadrozny S. (red.),
Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related
Topics. Applications, EXIT, Warszawa.

[40] Hryniewicz O., Szediw A. (2008b),Fuzzy Kendallτ Statistic for Autocorrelated Data,
w: Dubois D., Lubiano M. A., Prade H., Gil M. A.,Grzegorzewski P., Hryniewicz O.
(red.), Soft Methods for Handling Variability and Imprecision, Advances in Soft Com-
puting, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

[41] Hryniewicz O., Szediw A. (2010),Sequential Signals on a Control Chart Based on Non-
parametric Statistical Tests, w: Lenz H.J., Wilrich P.Th., Schmid W. (red.), Frontiers in
Statistical Quality Control9, Springer, Heidelberg, 99–117.



BIBLIOGRAFIA 183

[42] Hunter J.S. (1986),The exponentially weighted moving averageJournal of Quality Tech-
nology18, 203–210.

[43] Hutchinson, Lai, (1990),Continuous Multivariate Distributions, Emphasising Applica-
tions, Rumsby Publishing Co., Adelaide.
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5.3 Porównanie wartósciARL dla kart Kendalla (karta K) i autokorelacji (karta A)

dla modeluAR(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
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5.8 Porównanie wartósciARL dla kart Kendalla (karta K), autokorelacji (karta A)
i zmodyfikowanej karty autokorelacji (karta Am) dla kopuły FGM z brzego-
wymi rozkładami WeibullaW (1, 1

2
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
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Exp(1) z różnymi wartósciami parametruα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.12 Wykres rozrzutu dla kopuły Gumbela o brzegowych rozkładach normalnych
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