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Resumo

Uma classe de procedimentos utilizados para monitorar processos por atributos são os

procedimentos introduzidos por Taguchi(1981,1984,1985) e Taguchi et. al. (1989). Esses

procedimentos envolvem apenas a inspeção de um item retirado da linha de produção, a cada

intervalo fixo de m itens produzidos, e o seu planejamento é tratado por Taguchi e seus
colaboradores através de critérios económicos .

Este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo formal, unificado, para

descrever o procedimento de Taguchi para atributos e obter, a partir dele, a expressão analítica

para o custo médio assintótico do procedimento de controle, por item produzido. Neste

contexto, o trabalho corrige um resultado obtido por de Nayebpour e Woodal1 (1993), no

desenvolvimento de uma modelagem altemativa para o mecanismo de falha, quando este é

monitorado pelo procedimento de Taguchi. Aborda, ainda, a questão da estimação dos

parâmetros do processo a partir dos dados observados no procedimento de controle. Neste

último caso, dá-se ênfase, em particular, ao ponto de mudança ou instante da falha do

processo.
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Abstract

An important class of process monitoring procedures used to monitor processos for

attributes are the procedures introduced by Taguchi(1981,1984,1985) and Taguchi et. al.

(1989). These procedures involve the inspection of an item out of every m produced and their

design is treated by Taguchi and his coauthors under an economical perspective.

The objectivo of this work is to present a formal unified modal to describe Taguchi's

monitoring procedures for attributes and to obtain, from it, the analytical expression for the

asymptotic mean post of the control procedure, per item produced. In this context, the

conection of a result obtained by Nayebpour and Woodal1 (1993) in the development of an

altemative modal for the process failure mechanism, and the development of estimate in

procedures parameters from observed process and contrai data, are present. In the lather case,

emphasis is givem to the process change point.
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Capítulo l

Controle Estatístico de Processos

Por maior que seja o esforço destinado ao desenvolvimento e a operação dos processos

industriais, as características de qualidade do produto final estão sujeitas as variações
resultantes de diversos fatores. Assim, se não houver interferência sobre os processos, grandes

desvios nas características de qualidade dos produtos podem ser gerados, resultando em
índices elevados de não conformidades.

O Controle Estatístico de Processo (CEP) é uma disciplina de gestão em que
interferências sobre os processos são decididas com base na análise estatística de dados

gerados por este. Neste contexto, uma ferramenta importante de análise é a carta de controle.

Introduzidas por Shewhart nos anos 20, as cartas de controle têm como objetivo monitorar a

estabilidade de características específicas do processo e sinalizar desvios em relação à
condição estável, produzidos por diversos fatores ou cazzsas espec/afs.

Quando a característica de interesse é a fração defeituosa do processo, a carta de
controle normalmente utilizada é a Garras-p ou n/2. Sua operação consiste em: coletar
periodicamente amostras de itens produzidos; classificar cada item amostrado como conforme

ou não conforme; nas car/as-p, constitui-se um gráfico formado pelos pontos a, p)), em que ./
indica a amostra observada e py a fração defeituosa na mesma, ./ > 1. Esse gráfico contém,

ainda, três netas auxiliares denominadas /im//e i/Úeríor de co/z/ro/e (LIC), /in/za centra/ (LC) e

/fmife super/or de confio/e (LSC). O processo é declarado /ora de can/ro/e se um ponto do
gráfico é registrado acima do LSC ou abaixo do LIC. Outros critérios de intervenção podem

ser definidos para aumentar a sensibilidade da carta de controle. Os mais comuns são:
seqüência crescente ou decrescente de sete ou mais pontos consecutivos, seqüência de nove
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pontos consecutivos do mesmo lado da linha central e quatorze pontos consecutivos

altemando acima e abaixo da linha central, conforme sugerido no Westem Eletric Handbook

(1956). Uma discussão a respeito de critérios de intervenção pode ser encontrada em Nelson

(1984) .

Nas Garras-p, a linha central é dada por po e os limites de controle por

Po ÜZ'. Po (l -- Po ) )
n ( 1.1)

em que po é a proporção de itens defeituosos produzidos pelo processo em seu estado de

controle, n o tamanho da amostra e Z, é o parâmetro que detemuna a distância dos limites de

controle à linha central. Se as amostras não possuem o mesmo tamanho, n é substituído por ny
em (1 . 1), que representa o tamanho da amostra ./, ./ 2 1.

No estado de controle, supõe-se que os itens são produzidos independentemente com

probabilidade po de serem não conformes. Assim, se a fração defeituosa do processo, pa, é

desconhecida, é necessário estima-la através de dados observados com o processo em
condição de controle. O procedimento usual é selecionar m amostras preliminares (geralmente,

m = 20 ou 25) e estimar po por

EOj
P. : -u (1.2)

em (1.2) Z)J denota o número de itens não confomies na amostra./, l É ./ É m. Os limites de
controle são obtidos substituindo po por po na expressão (1.1). Supõe-se ainda que desvios/

na fiação defeituosa do processo ocorram apenas entre as janelas de "tempo'' em que as
amostras são obtidas. Dessa forma, Z4 , ./ à 1, terá sempre distribuição binomial .com
parâmetros n] e py, em que p7 é a fração defeituosa do processo durante aj-ésima janela de

"tempo". Esta suposição corresponde à noção prática de formação de subgrupos racionais

introduzida por Shewhart. Observe que, operar a carta de controle é equivalente a realizar, a

cada amostra coletada, um teste de hipótese para a proporção não conforme do processo, em
que a hipótese nula é pJ = po (hipótese de controle) contra a altemativa p.r # po (hipótese de

perda de controle).
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O Exemplo 1.1 adaptado de Montgomery (1996) para ilustrar uma aplicação da carta

P

Exemplo 1.1: Uma Empresa fabricante de suco concentrado de laranja, está interessada em

melhorar a qualidade de suas embalagens. O suco é envasado em um único tipo embalagem,

com corpo de papelão e fundo de metal. A embalagem é produzida por uma máquina, que
dobra e sela a parte de papelão e a coloca sobre o painel de metal. A inspeção das embalagens

determina se, quando cheias, haverá vazamento. Isso poderá ocorrer se houver defeito de

selagem, tanto na emenda do corpo de papelão quanto ao redor do fundo de metal. Assim, é de

interesse construir uma carta de controle para monitorar a fiação de embalagens não

conformes produzidas pela máquina e verificar se as ações para reduzi-la são eficazes. Para

determinar os limites da carta de controle, 30 amostras de 50 embalagens foram selecionadas a

cada 30 minutos, em um período em que a máquina estava em operação contínua. Os dados

são apresentados na Tabela l . l.

Inicialmente, foi construída uma carta de controle preliminar para verificar se seria

razoável supor que processo estava sob controle quando os dados foram coletados. Usando
Z, = 3 e Po = 0,23 1 3 para estimar a verdadeira fração defeituosa do processo, obteve-se LSC =

0,2313 + O,1789 = 0,4102 e LIC = 0,23 13 - 0,1789 = 0,0524. A carta de controle é apresentada

na Figura l.l. Observe que dois pontos, referentes as amostras 15 e 23, superam o LSC,

indicando que o processo não estava sob controle.

Investigando o processo, verificou-se que uma nova batelada de cartão foi colocada na

produção durante um período de 30 minutos, justamente quando foi retirada a amostra 15.

Acredita-se que, a introdução da nova batelada de matéria prima pode causar um desempenho

irregular de produção. Além disso, um operador relativamente inexperiente assumiu
temporariamente o controle da máquina durante o período no qual a amostra 23 foi retirada,

ocasionando uma alta fração defeituosa. Consequentemente, as amostras 15 e 23 foram
eliminadas e novos limites de controle foram calculados, obtendo-se LSC = 0,3893 e LIC =

0,0407. A carta de controle com os limites revirados, sem os pontos 15 e 23, está apresentada

na Figura ] .2. Observe agora, que nenhuma amostra excede os limite de controle. Assim, os
limites da carta da Figura 1.2 foram usados para monitorar amostras futuras, concluindo-se a

fase de estimação da fração defeituosa do processo e obtenção dos limites de controle.
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Tabela 1.1: Fração de embalagens não conformes

2

3

4

5

6

7
8

9

10
1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30

Total

15

8

10
4
7

16

9

14
10
5

6

17

12

8

10
5

13

1 1

19

18

24
15

9

12
7

13

9

6

347

0.30
0.16
0,20
0.08
0.14
0.32
0.18
0.28
0.20
0.10
0.12
0.34
0.24
0.44
0.16
0.20
0.10
0.26
0.22
0.38
0.36
0.48
0.30
0.18
0.24
0.14
0.26
0.18

0,12
Po = 0,2313

5

Número Número de oração não
da embalagens não conforme na

Amostra conformes ( Z); ) amostra ( ê; )
l 12 0.24



Carta para a Proporção de Embalagens Defeituosas

[SC:0.4W4

UC:0.05194

0 10 20 30
Número da Ain)stra

Figura 1.1: Carta de Controle para os dados da Tabela l.l.

Carta para a Proporção de Embalagens Defeituosas

LS(=:0.3884

U(::0.o#2

300 10 20
Núrmro da Amostra
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Figura 1.2: Carta de Controle para os dados da Tabela 1 .1 sem as amostras 15 e 23 Q

No exemplo 1.1, o procedimento de controle utilizou amostras de tamanho /z = 50
selecionadas a cada 30 minutos e Z, = 3. Que critérios foram utilizados na escolha desses

parâmetros, isto é, no planejamento da carta de controle? Existem duas formas de tratar
formalmente o planejamento destas cartas: através de critérios estatísticos de desempenho e de

através de critérios económicos de desempenho. Mais recentemente, têm sido desenvolvidos

alguns trabalhos que envolvem critérios económicos e estatísticos. Na prática, costuma-se a

tomar Z, = 3, que caracterizam os chamados /Imí/es de con/ro/e 3 sigla. A justificativa para o

uso de Z, = 3 é apenas histórica. Alterações no valor de Z,, entretanto, têm impacto direto nas

probabilidades de alamte falso ou erro /ipo / (rejeitar a condição de controle quando ela é

verdadeira) e de não-detecção ou erro /Üo /7 (não rejeitar a condição de controle quando ela
é falsa).

Vários critérios estatísticos têm sido sugeridos na literatura para detemlinar o tamanho

n e a freqüência de amostragem, #, para car/as-p (ou np). Duncan (1986) sugere que o

tamanho da amostra seja suficientemente grande para que, a probabilidade de detectar uma

mudança de magnitude â fixada, seja pelo menos 0.50. Pela simetria da distribuição normal, n

deve ser tal que o limite superior de controle coincida exatamente com a fiação não conforme

que deseja-se detectar, ou seja, â = 3.l-eÍ!:-e! +> n Í 3 I'p(l p). Costuma-se sugerir

também, que n seja tal que a carta de controle tenha um limite inferior de controle positivo, ou

seja, LIC = p --3.l-e111.:.e} > O ++ n >9g:-e}. Este critério assegura a identificação de

oportunidades de melhoria no processo. O tamanho da amostra também pode ser determinado

com o auxílio das curvas características de operação (CCO). Estas curvas descrevem a
probabilidade do erro /Üo /7 em função da fração defeituosa do processo; provêm uma medida

da sensibilidade da carta de controle em detectar mudanças nessa característica do processo. A

probabilidade do erro tipo ll de uma car/a-p é deHlnida por

n

n P

p{ » g mc l p} - p{ P < z,.rc l p} P{Z)J g /zZ,SC l P} P{D.i < nZ,/C l P}, (1.3)
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em que DJ tem distribuição binomial com parâmetros n e p ej é fixo. A escolha do tamanho da

amostra é feita fixando-se a magnitude da mudança que se deseja detectar e o risco
(probabilidade do erro ripa /D que se deseja comer.

Outra fenamenta de planejamento estatístico de cartas de controle, que também prevê

uma medida do desempenho da carta, é a curva do comprimento médio da sequência (CCMS).
Esta curva descreve o número médio de pontos que serão marcados na carta de controle, até

que um ponto sqa marcado na região fora dos limites de controle, em função da fração

defeituosa do processo. Especificamente

'cms b) - i:$a. (1.4)

Vários autores tratam e sugerem soluções para a questão do planeamento estatístico
das cartas car/a-p (ou /zp). Em particular: Burr (1953) propõe npo > 1 e Z, = 3; Cowden (1957)

npo > 25 e 1, = 3; Feigenbaum (1961) sugere n = 25, /z = 1 ou 8 horas e Z, = 3, Juran et al.

(1974) /z > 50 com npo > 4 e Z, = 3, lshikawa (1976) n > 50 com 3 < npo < 4, /z = 8 horas e

Z, = 3 e Grant and Leavenworth (1980) propõe inspeção 100%, /z = 8 horas e Z, = 3. As
propostas de maneira geral baseiam-se em critérios distintos, embora todos concordem em
recomendar a escolha de Z, = 3.

O primeiro a sugerir critérios económicos para o planeamento de cartas de controle foi

Ducan (1956). Para Garras'p, especificamente, a primeira abordagem em planeamento
económico foi proposta por Ladany (1973) que desenvolveu um modelo admitindo a
ocorrência de somente um tipo de cczusa especia/. Após o trabalho de Ladany, diversos autores

fizeram contribuições importantes no planejamento económico de car/as-p. Em particular,

Chiu (1975) que modiHlcou o trabalho de Duncan para car/as-np, supondo ainda que, após a
detecção de um desvio em seu estado de controle, o processo é interrompido até ser ajustado.

Montgomery, Heikes e Mance (1975) desenvolveram um modelo para a carta /zp, em que o
processo está sujeito à ocorrência de múltiplas causas expecíaís. Esta flexibilidade também é

incorporada por Chiu (1976) em seu modelo proposto em 1975 [Chiu (1975)]. Gibra (1978)

desenvolve dois modelos diferentes para o planejamento económico de Garras-np; o primeiro,

supõe que o processo continua em operação durante a investigação da causa especia/; e o
segundo, supõe que o processo é interrompido. A abordagem de Gibra é similar a Duncan
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(1956) mas incorpora outros fatores de custo que podem ocorrem na prática. Em outra direção

Montgomery e Heikes (1976) avaliaram o impacto do principal elemento dos modelos de

planeamento económico do procedimento de controle: a distribuição do tempo em que o

processo pemlanece sob controle, denominada Mecanismo do Processo de Falha (MPF).

Montgomery e Heikes apresentaram exemplos numéricos para Garras-/z/2 supondo MPF's
poissonianos, geométricos e logarítmicos. Duncan (1978) apresentou uma análise extensiva da

sensibilidade das Garras'p planeadas economicamente, em processos sujeitos a somente uma

causa especia/. Willians, Looney and Peters (1985), por sua vez, desenvolveram planos
amostrais para o planeamento de Garras-np. De maneira geral, as seguintes suposições sobre o

processo de produção são feitas no planejamento económico de Garras'p:
1. processo em seu estado de controle, produz uma fração constante, p., de itens

não conformes;

2. Após um período de tempo 't, ocorre uma cau.ça expecla/, fazendo com que a
fração defeituosa do processo sofra uma mudança de magnitude õ, isto é, mude de
po para pi ' âpo.O processo permanece em pi até que a ca sa expecia/ seja
removida;

3. . O processo é monitorado retirando-se do processo amostras de tamanho n a cada
/z horas;

4. A velocidade de produção é suficientemente alta para justificar a formação de
subgruposracionais.

Além disso, os modelos económicos são geralmente formulados com base no custo total do

procedimento de controle por unidade de tempo. Três fatores de custos são normalmente

considerados: o custo de diagnóstico, o custo de reparar o processo e o custo de produzir itens

não confom)es. Como o processo retoma ao seu estado inicial após o ajuste, o teorema da

renovação garante que, o custo médio assintótico do procedimento por unidade de tempo é
dado Dor

E(C)
E(r)'

(1.5)

em que C e T são as variáveis aleatórias que representam respectivamente o custo do
procedimento de controle em um ciclo e a duração de um ciclo. Um ciclo é o intervalo de
tempo entre sucessivos ajustes do processo.
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Exemplo 1.2: Considere um processo de produção em que a distribuição do tempo até a
mudança do processo é exponencial, com média l/À,. Se o número de itens não conformes

supera d (denominado valor aceitável), o processo é interrompido por ra horas a um custo

médio de .Ao, se a caz/sa especía/ não for encontrada; e por r/ horas a um custo médio de Áz

caso contrário. Sda yo, o valor ganho por unidade de tempo quando o processo opera no
estado ioó congro/e; Vi, o valor ganho por unidade de tempo quando o processo opera no

estadolora de co/irra/e; « a probabilidade do número de itens não conformes em uma amostra

selecionada superar d, quando o processo está no estado de controle; e P', a probabilidade do

número de itens não conformes superar d, em uma amostra particular, quando o processo não
está no estado de controle. Assim

":--$il=t;':-,.,''; .
' - :-:l:tfa - ,o.'';

Suponha que em um ciclo, a mudança do processo ocorre entre as amostras m e (m+l), com

um tempo médio de ocorrência de

7
(m+l)h

J exp'F 2?»(y
(m+l)A .

m/z)dy/ Jexp{

(l - (l + ,ü) expF ,ü)}
,Z(l -exp'F ü}

Desta maneira, o ganho médio por unidade de tempo é dado por

/. ,
E(Z,) '

em que .E(G) é o ganho médio de um ciclo e ÉKZ) é a duração média de um ciclo. Têm-se que
/ = Vo -- F', em que F é o custo médio do procedimento de controle por item produzido.
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De acordo com Duncan (1956), o comprimento de um ciclo de produção consiste em

quatro partes: o período em que o processo permanece em controle, dado por l/X; o período

em que o processo sai do estado de controle, dado por /z/ P -- 7 ; o período destinado à procura
de cau.ças especfaix associadas a alarmes falsos, dado por aro(l/,a--7)/A; e o período

destinado à procura de causas especíaix associadas alarmes verdadeiros, //. Assim,

E(Z,) 1/ ,1 +/z/ P - 7 + m.(l/,a - 7)//z + ri ,

e o ganho médio em um ciclo é expresso por

E(G) Uo / .l + Vi (A / P - r) - cii4o (l / .a z)Ih- A\ - (b-t cnàÇ\lÀ-} hlP-'t)Ih.

Após algumas simplificações, obtêm-se o custo médio esperado do procedimento de controle,

por unidade de tempo

F mB. + TB. + ,aW + (b + c#)(l + ,aBi ) / /z
1+,aBi+r..B.+.Üi '

em que .Boca(1--2í)/A, .Bi=À/P--t, .A/ =Vo--Vi, T=.4o+Voro e W=.At+Vorl.

Assim, deve-se, por pesquisa direta, detenninar os valores À, /z e d que minimizam F. i3

IJma outra classe de procedimentos para monitorar processos por atributos são os

procedimentos introduzidos por Taguchi(1981,1984,1985) e Taguchi et. al. (1989). Taguchi e

seu colaboradores tratam o planejamento desses procedimentos por critérios económicos. Eles

envolvem apenas a inspeção de um item retirado da linha de produção, a cada intervalo fixo

de /?z itens produzidos. Se o item inspecionado é diagnosticado como não conforme, o
processo é interrompido para ajuste de modo que ao ser reiniciado, as características de

interesse dos itens produzidos atendam novamente às especificações. Uma correção da

expressão analítica parra o custo médio do procedimento de controle, por item produzido,
utilizado por Taguchi é o objeto de estudo dessa dissertação. Este será apresentado e discutido

em detalhes no Capítulo 2.

No capítulo 3, será apresentada uma correção da expressão analítica para o custo médio

assintótico do procedimento de controle, por item produzido, utilizada por Tagu(ihi

\
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(1981,1984,1985) e Taguchi et. al. (1989). Esta correção foi introduzida por Nayebpour e

Woodal1 (1993) utilizando uma modelagem altemativa para o mecanismo de falha do processo

e será desenvolvida de fomla unificada neste Capítulo, a partir de um novo modelo

explicitamente caracterizado. Abordaremos também a questão da estimação dos parâmetros do

processo a partir de dados observados no procedimento de controle, com particular ênfase no

ponto de mudança ou instante da falha do processo.
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Capítulo 2

O Método de Controle de Taguchi para
Atributos com Diagnóstico Perfeito

Considere um processo de produção onde inspeções periódicas nos itens produzidos

são realizadas para assegurar que as características de qualidade do produto satisfaçam as

especificações exigidas. Os itens inspecionados são classificados como conformes, se
atenderem a essas especificações, ou não conformes, caso contrário.

A inspeção é feita retirando-se um item da linha de produção a cada intervalo fixo de m

itens produzidos. O item retirado é analisado e diagnosticado como conforme ou não
conforme. Se o item é diagnosticado como não conforme, para-se o processo para ajuste ou
reparo de modo que, ao ser reiniciado, as características de interesse dos itens atendam

novamente as especificações. Supõe-se que não há erro de diagnóstico, isto é, as
probabilidades de diagnosticar um item como não confomle quando ele na verdade atende as

especificações e de diagnosticar um item como conforme quando ele na verdade não atende as

especificações são nulas. Supõe-se também que a partir do momento em que um item não

conforme é inspecionado até o momento em que o processo é interrompido para ajuste pode

haver um ''atraso" em que são produzidos / itens. Durante este período as inspeções são
suspensas.

Diz-se que o processo está sob co/z/ro/e quando produz apenas itens conformes.

Quando uma causa especial faz com que o processo passe a produzir itens não confomtes, diz-

se que o processo mudou para o estado fora de contra/e. O retorno ao estado de controle
requer intervenção no processo para repara-lo. Quando o processo retoma ao estado de
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controle, inicia-se um novo ciclo de produção. Os intervalos entre ajustes sucessivos são

denominados ciclos. Os itens não conformes produzidos em um ciclo podem ser localizados

por inspeção retrospectiva. A inspeção desses itens evita que os mesmos sejam enviados para

processos posteriores ou para o mercado.

Taguchi desenvolveu um modelo para determinar o intervalo de diagnóstico (m) que

minimiza o custo do procedimento de controle por item produzido, levando-se em conta o

custo de inspeção, o custo da produção de itens não conformes, o custo de reparar o processo e

de interromper o processo durante o período de reparo. Neste desenvolvimento foram

considerados dois casos: no primeiro caso, que será apresentado na Seção 2.1, supõe que ao

mudar para o estado fora de controle, o processo passa a produzir somente itens não
conformes; no segundo caso, que será apresentado na Seção 2.2, supõe que ao mudar para o

estado fora de controle, n x 100% dos itens produzidos são não conformes (O<7t<1). Embora

os resultados produzidos por Taguchi e seus colaboradores sejam relativamente simples, as

suposições e aproximações utilizadas para obtê-los não são fundamentadas em um modelo

estatisticamente bem definido. Uma discussão a respeito dos problemas e limitações da
abordagem de Taguchi e seus colaboradores será apresentada na Seção 2.3.

2. 1 Abordagem de Taguchi para o Caso l

Com o objetivo de determinar o intervalo ótimo de diagnóstico os seguintes fatores de
custo são considerados:

(2.1) Cú : o custo de um item não confomle produzido;

(2.2) Ci : o custo de amostragem e inspeção de um item produzido;

(2.3) C. : o custo de ajuste do processo de produção, incluindo o custo de reparo e o custo

de parar o processo de produção para repara-lo.

Observação: Taguchi e seus colaboradores sugerem expressar Ca por

C.= Cif+C2,
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em que C/ é o custo de interromper o processo por unidade de tempo; f é o tempo médio que o

processo permanece interrompido para ajuste e C2 é o custo de reparo, incluindo mão-de-obra,

material e equipamento.

Uma visão gráfica do processo com os fatores de custo considerados acima é
apresentada na Figura 2. 1 .

Causa

Parada
para

ajuste

(c.)(c.)
//l iten S /}z itens ínitens r itens

Item conforme
Ciclo

Item não conforme ( Cd )

Figura 2.1: Realização típica de um ciclo em que a fração defeituosa do processo muda de O

para l.

A função objetivo considerada é o custo médio do procedimento de controle, por item

produzido,expressa por

L
m 2 ã ....$.... ZxQ- (2.1)

em que ü é o número médio de itens produzidos em um ciclo.

Segundo Taguchi, o primeiro termo da expressão (2.1) refere-se ao custo esperado de

inspeção em um ciclo, por item produzido. A justificativa para a este termo, é que a cada m
itens produzidos há um acréscimo Cf no custo do procedimento de controle. O segundo termo,

refere-se ao custo esperado de itens não conformes em um ciclo por item produzido. Taguchi e

seus colaboradores argumentam que como a mudança de estado no processo ocorre no último

intervalo de diagnóstico, o número de itens não conformes produzidos em um ciclo pode

variar entre l e m, de tal forma que são produzidos em média, --L(l + . . . + m) = .e!! itens não

conformes. Deve ser suposto, evidentemente, que estes resultados possíveis são igualmente
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prováveis. O terceiro termo da expressão (2.1), refere-se ao custo esperado de ajuste em um
ciclo, por item produzido. A justificativa para este termo, é que a cada ciclo há um acréscimo

C. no custo do procedimento. E o quarto termo, ao custo esperado do atraso no ajuste em um

ciclo, por item produzido Taguchi argumenta que há um acréscimo /Ca no custo do
procedimento a cada ciclo do processo.

Assim, o primeiro intervalo de diagnóstico que minimiza a expressão (2.1) é obtido

resolvendo-se a equação
ê)z, c; . c, .

l

em relação a m, cuja solução é

....h;g
Cú (2.2)

Como (2.2) não leva em consideração o número de itens produzidos durante o período de

"atraso'' do ajuste, /, e o custo do ajuste, C., Taguchi e seus colaboradores sugerem que a
expressão (2.2) seja utilizada apenas se as condições

ü>> / e Cb>> .g!
Ü

(2.2.a)

forem satisfeitas. O Exemplo 2.1 apresentado a seguir ilustra o impacto destas condições na

perda mínima esperada.

Exemplo 2.1: Berry (1974) apresenta resultados do monitoramento da produção de tomos.
Um sistema de monitoramento computadorizado foi instalado para minimizar a perda total dos

160 tomos automáticos de uma planta. Os parâmetros do processo de produção são:

Ca = $5,00, Cí = $150,00, / 1.000 itens, ã 4.000 itens e C. = $4.000

Pela equação (2.2), /zz " lilzle99zl99 : 490 itens e a perda média mínima, calculada pela

equação(2.1) é de $2,86
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Supondo agoraque:
Ca = $5,00, Ci= $150,00, / = 10 itens , ü=4.000 itens e Ca = $40,

teremos m ': 490 itens e perda média mínima de $0,32985. B

Na situação em que as condições (2.2.a) nãosão satisfeitas, Taguchi e seus

colaboradores sugerem substituir apor ã+ m/2 em (2.1), argumentando que quando o k-

ésimo item inspecionado é não conforme, a mudança de estado do processo ocorre entre os

diagnósticos k-l e k, produzindo, em média, ::= itens não confomles. Assim, o número

esperado de itens produzidos em um ciclo seria ü + m/2 ao invés de ü . Com esta substituição

e aproximando

;b; *:L;;l:-#::=1 -«

obtêm-se

' :3*;1:-tl"r', ' '« .''. l (2.3)

A expressão para o intervalo ótimo de diagnóstico é obtida resolvendo-se a equação

g1 ; -3 -- % -- .e'#E' - á ''. -- '', , : ..
(2.4)

Observação: a expressão dada em (2.4) é a versão corrigida apresentada por Nayebpour (1991
p.15) da equação dada por Taguchi(1989 p.107).

Na solução de. (2.4), Taguchi e seus colaboradores omitem o terceiro termo da
derivada, argumentando ser ele bem menor que o segundo. Com essa simplificação obtêm-se
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(2.5)

Utilizando a aproximação

i'. -'l-'yl' - ii'. -'il: -ee«ll''
: I'. - 'il'T '' ' ?/: ;i;pz;J'' " l-
: I'. -'il'T:, ., - #- ,.,,,l:
:l'.-'lJT:*Tl-l'.-'iJT:* l

obtém-se uma expressão altemativa para o intervalo ótimo de diagnóstico que é dada por

(Ü+/)Ci2x c.
a

(2.6)

O Exemplo 2.2 apresentado a seguir foi usado para ilustrar a diferença entre os
resultados obtidos pelas equações (2.2) e (2.6) no cálculo do intervalo ótimo de diagnóstico.

Exemplo 2.2: Considere a situação apresentada no Exemplo 2.1. Os parâmetros do processo

ução são osseguintes:
Ca = $5,00, Ct = $150,00, / = 1000 itens , ü=4.000 itens e C. = $4.000.

Pela equação (2.6), m" = 12x-l$:1E.!)Ci : .J5.4.000/4.000 612 itens e a perda média

de prodr

mínima, calculada pela equação (2. 1) é de $e )

(ã' + /)cl2x
c.

Ca
U
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Observe que, a equação (2.2) resulta em inspecionar um item a cada 490 itens produzidos e a
perda média mínima, calculada pela equação (2. 1) é de $2,86.

Supondo novamente que:

CÓ = $5,00, Ci= $150,00, / = 10 itens , ü =4.000 itens e C. = $40,

Pela equação (2.6), m" = 549 itens e a perda média mínima, calculada pela equação (2.1) é de
$l 63)

Observe que, a equação (2.2) resulta em inspecionar um item a cada 490 itens produzidos e a

perda média mínima, calculada pela equação (2. 1) é de $0,329.

A comparação entre as expressões do intervalo ótimo de diagnóstico está apresentada na
Tabela 2. 1

Tabela 2.1 : Cálculo dos intervalos de diagnóstico e perda média mínima considerando Ca

$5,00, Cí = $150,00, ü= 4.000 itens e C. = $4.000.

U

Taguchi afirma que, embora a diferença no custo pareça ser insignificante, existe uma

grande diferença entre os intervalos de inspeção obtidos pelas expressões (2.2) e (2.6). A

diferença entre os resultados diminui quando as condições dadas em (2.2.a) são satisfeitas.

Caso isso não aconteça, é recomendado usar a expressão (2.6).
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Número de itens

produzidosno
período de atraso (Z)

Intervalo Otimo de Diagnóstico

Equação (2.2) Equação (2.6)
# L d* L

/: l.ooo 490 2,86 612 2,88
/; lO 490 0,33 548 1,63



2.2 Abordagem de Taguchi para o Caso 2

Uma visão gráfica do processo com os fatores de custo é apresentado na Figura 2.2

Causa

Inspeção ( CÍ )

Ü Atraso

ajuste

(c.)
/nltens z/t itens /nitens / itens

.3
Item conforme Ciclo

Item não conforme ( Ca )

Figura 2.2 -- Realização típica de um ciclo em que a fração defeituosa do processo outros
muda de O para it (O<1< 1 ).

Para determinar o intervalo de diagnóstico ótimo no Caso 11, é considerado Co , o
custo esperado de um item não conforme que não pode ser identificado no estágio de produção

e é enviado para processos posteriores ou para o mercado e os fatores de custo Ca, Ci e C.
como definidos na Seção 2.1. Na prática Co >> Ca, uma vez que Co é constituído por fatores

de custo imponderáveis, como o custo da insatisfação do cliente ao receber um item não
confomie.

Taguchi e seus colaboradores expressam a custo esperado de itens não confomies
produzidos em um ciclo como

C,.., =k.C,+k:Co,

em que Ca+o é o custo esperado de um item não conforme em um ciclo, n a fração de itens não

conformes produzidos após a mudança do processo, ki e k2 dados pelas seguintes expressões
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*- - l-Í'?'l-- («o-,)*«bo-«)' *-)-- Go-«)' *«d--

: .ÇelJl;2Zi: + «.,« ki - «-)« + a - 'oÜ + . . .l .É!!1l;Z-x «."a - z)z

e

k, : («* o) -'" I'''(l - z)xÉl!!!!Z l-- « (i - '''): lg!'tlZ -'- m«'l-- «(i - ")' IÇlL!!» -- 2«z l-- .

= .ç!!!:!)z l(i - z)z' +(i -7z'yz+.. .l+ mzl(t -z)'z+ 2(1-z)' z' +...+(í -- 2)(i --z'y'' z+'. .l:

= .Çe=!2x (l -- z')z' + m(l - n') :q - ' - '

Assim,

c,.., + «-"a - ")lc, + l.ÇITDx a - ")" + «-o - z)'lc. . (2.7)

Taguchi e seus colaboradores justificam esta expressão construindo a Tabela 2.2 (Taguchi et

al., 1989, p. 1 10). Supõe-se que os itens não conformes produzidos entre o diagnóstico que

detectou anomalia no processo e o anterior, podem ser identificados por inspeção
retrospectiva e removidos; os demais não podem ser identificados e são enviados para
processos posteriores ou para o mercado. Para obter a Tabela:.2:!, supõe-se que o número de
itens não conformes produzidos no intervalo de diagnóstico onde oconeu a mudança bo

processo podevariar entre l e m, com a mesma probabilidade, de tal forma que são produzidos

conformes produzidos após a mudança no processo sda 7t
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Tabela 2.2 - Número esperado de itens não conformes em diferentes pontos de inspeção

Se nnl, a equação (2.7) reduz a equação (2.2) do caso 1, e segundo Taguchi, deve ser

usada para determinar o intervalo ótimo de diagnóstico. Entretanto, se 7w0 a equação (2.7) se
reduz a mCo . Taguchi argumenta que mCo corresponde a perda ÍlgDCd da equação (2.1).
Considerando (!gÜ = .f e substituindo 2Co por Ca na equação (2.1), obtém-se o custo médio

do procedimento de controle, por item produzido, para o Caso 11, que é expresso por
/

z, - .çc -- («- + i) .ge- +.Ç.: .... / xg'
(2.8)

Os outros termos da expressão são justificados por Taguchi e seus colaboradores usando os
mesmos argumentos da Seção 2. 1.

O intervalo de diagnóstico que minimiza o custo do procedimento de controle por item

produzido é expresso por

(ü+/)c.
(2.9)

que é detemiinado igualando a zero a derivada da equação (2.8) e resolvendo em relação a m
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Ponto Probabilidade de Número esperado de Número esperado de itens
de detectar uma itens não conformes qun não confomtes não

Diagnóstico anomalia no processo podem ser identificados identificados

l n (m +l)7t'/ 2 0

2 (l - it)n n7z7t (m +l)7t / 2
3 (1 - 1)2n   (m +1)l / 2 + mn

4 (1- 1)3z   (m +l )n / 2 + 2mn

[ (l- 7t)i'17t   (m +l)7t/2 + (Í - 2)mn



Taguchi afirma que se 7t<1 é possível identificar todos itens não conformes voltando ao

ponto onde o processo mudou para o estado fora de controle. Assim, todos os itens não
conforme podem ser identificados e o custo Cb se equivale ao custo Ca. Neste caso, a

equação(2.8)reduz-se a

(«. + 1) .Çg
H

....$..... /x-g'a' a (2.10)

e o intervalo ótimo de diagnóstico é expresso por

(ü+/)c.
(2.11)

Taguchi afirma ainda que, a equação (2.1 1) resulta numa superinspeção do processo de

produção quando n não é próximo de zero e recomenda usar as expressões (2.2) e (2.6) quando

O Exemplo apresentado a seguir ilustra como a escolha do intervalo de diagnóstico

atua no custo esperado em um ciclo por item produzido (Taguchi et al., 1989).

n à 0.5

Exemplo 2.3: Num processo de produção, placas de circuito impresso são montadas com
dispositivos soldados. As ligações soldadas de cada placa são inspecionadas para detectar

falta de dispositivos, ligações indevidas e ausência de filetes de solda. Esta inspeção é
rea[izada em diferentes pontos ao longo da ]inha de produção. A perda causada pe]a produção

de uma placa de circuito não conforme é $3,00 e o custo da inspeção por placa é $ 10,00. O
processo é ajustado em um intervalo médio de 500 placas, a um custo de $25,00. O atraso do

ajuste no processo, expresso em itens de produção é de 5 placas. Quando um item não
conforme é diagnosticado os outros itens não conformes produzidos no período são retirados

do processo. Os parâmetros do processo de produção são os seguintes:

Ca = $30,00, CI = $10,00, / 5 itens , ü= 500 itens e C. = $25
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Pela equação (2.6), m" = 12x-Çl991==. : 18 itens e a perda média mínima, calculada pela

500

equação (2.1)é de $1,48

30

Pela equação (2.11), m'' = 1"''.---------.---;F = 13itens e a perda média mínima, calculada
2(30) -;;

' 500

pela equação(2.10) é de$ 1 ,96 . 13

2.3 Comentários sobre a Abordagem de Taguchi

Para determinar as expressões do custo médio do procedimento de controle dadas em

(2.1), (2.3), (2.8) e (2.10) e seus correspondentes intervalos ótimos de diagnóstico, Taguchi

não basca-se em um modelo probabilístico. Assim, estabelece algumas aproximações e
suposições não fundamentadas e expressões de custo e intervalo ótimo de diagnóstico

questionáveis.

Ao formular o custo esperado de inspeção em um ciclo por item produzido, é
argumentado que a cada m itens produzidos há um acréscimo de Cí no custo do procedimento.

Entretanto, se k representa o número médio de inspeções em um ciclo, o custo médio de

inspeção em um ciclo, por item produzido devia ser dado por =Et que difere do termo

utilizado por Taguchi e seus colaboradores

O custo esperado de itens não conformes em um ciclo por item produzido, formulado

para o Caso l é baseado no número médio de itens não conformes do último intervalo de

diagnóstico. Observe, entretanto que, o "último intervalo de inspeção'' pode ser o primeiro, o

segundo, etc... de tal forma que este valor é apenas uma esperança condicional. Mais
precisamente, se Ofor o número de itens não conformes no ciclo

a
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E(#m -l/ «(k

EÍx P(0;k«. m(k 0Zk«.)

;;*; : lo -- «)*Tl*; - "#
f:l

Ainda assim, se são produzidos / itens não conformes durante o período de atraso, temos, em

média, ::=-==+/ itens não conformes em um ciclo. Assim, o custo médio de itens não

conformes em um ciclo, por item produzido é J

!Cy. ... / 'l* .gc : .ely x .g. .... / x -g',
2 J ü 2 ü ü

que na expressão (2.1) é o segundo e o último do termo. Taguchi se refere ao último termo

como o custo esperado do atraso em um ciclo, por item produzido.

Os intervalo de diagnóstico que minimizam o custo do procedimento de controle por

item produzido, dados em (2.2), (2.6), (2.9) e (2.11) são obtidos pela derivada parcial das
expressões (2. 1), (2.3) e (2.8) e (2.10), respectivamente. Observe que, qualquer dependência

entre ü e m é ignorada na derivação.

Na determinação da expressão do custo médio do procedimento de controle dada em

(2.3) e de m" expresso em (2.6), o número de itens produzidos em um ciclo é definido como

ã+ #z/2, ao invés ü. Note que, neste ponto, a definição inicial de üé alterada. Para obter
(2.6), Taguchi simplifica (2.5) usando uma aproximação que só é válida se ü>> / e Ca >>

C. /ü . Entretanto, o uso da equação (2.6) é recomendado justamente quando estas suposições

não são satisfeitas. Observe que, ambas as equações (2.5) e (2.6) apresentam a mesma

complexidade e (2.6) não minimiza (2.3) ou (2.1). No Exemplo 2.2, a equação (2.6) é usada

para determinar o intervalo de diagnóstico, entretanto o custo esperado em um ciclo por item

produzido não é detemunado pela equação (2.3).

No Caso 11, para a determinação expressão do custo médio do procedimento de
controle dada em (2.8) e o correspondente intervalo de diagnóstico em (2.9), Taguchi

considera n=O. Assim, estas equações são válidas neste caso. Observe que, o último termo da

expressão (2.8), deveria ser expresso por /zxEC . A expressão sugere que todos os itens
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produzidos durante o período de atraso no ajuste do processo são não conformes, ou sda, n=

1 . Note também que, as equações (2.9) e (2. 1 1) não dependem do valor de n.

Taguchi afirma que se 7t<1 é possível detectar todos os itens não conformes voltando

ao ponto onde o processo muda para o estado fora de controle. Entretanto, uma vez que não é

determinado o ponto de mudança do processo, a inspeção retrospectiva toma-se inviável; caso

fosse, não foi incluído o custo da inspeção retrospectiva na função de perda esperada (2.8).

Pode-se concluir que, tanto para o Caso l quanto para o caso 11, Taguchi estabelece

algumas aproximações e suposições que são questionáveis, uma vez que não são baseadas em

um modelo estatisticamente bem definido. Consequentemente, as expressões do custo médio

do procedimento de controle e dos intervalos ótimos de diagnóstico possuem problemas
substanciais em sua determinação, e as recomendações indicadas foram feitas sem nenhum
embasamento matemático.
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Capítulo 3

A Correção de Nayebpour and Woodall
Neste capítulo será apresentada uma correção da expressão analítica para o custo

médio assintótico do procedimento de controle, por item produzido, utilizada por Taguchi

(1981,1984,1985) e Taguchi et. al. (1989). Esta correção foi introduzida por Nayebpour and
Woodal1 (1993), utilizando uma modelagem alternativa para o mecanismo de falha do
processo. Entretanto, um pequeno erro em duas expressões desenvolvidas por Nayebpour and

Woodal1 (1993) foi apontado por Borgas et al. (2000) ao estenderem os resultados de

Nayebpour and Woodal1 (1993) para a situação em que as inspeções são imperfeitas. Segundo

Borgas et al. (2000) uma consideração equivocada no modelo utilizado levou ao erro. Por esse

motivo, a correção será desenvolvida, de fomla unificada, neste Capítulo, a partir de um novo

modelo. Abordaremos também a questão da estimação dos parâmetros do processo a partir de

dados observados no procedimento de controle, com particular ênfase no ponto de mudança ou

instante da falha do processo. Como veremos, esta questão inferencial está inteiramente

relacionada com a recomendação técnica de inspecionar retrospectivamente, em cada ciclo,

apenas os itens produzidos durante o último intervalo de amostragem e o atraso.

Como o processo retorna ao seu estado inicial após o custe, o teorema da renovação

nos garante que, o custo médio assintótico do procedimento por item produzido é dado por

E(C)
E(7') '

(3.1)
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em que C e r são as variáveis aleatórias que representam o custo do procedimento de
controle em um ciclo e o número de itens produzidos em um ciclo. O intervalo ótimo de
diagnóstico é dado pelo valor de m que minimiza Z,.

Para obtermos a expressão analítica de Z, em função dé m, utilizaremos um processo
{(X;,O,): ià O}, em que as variáveis aleatórias binárias, X}, ià 1 , representarão a condição

do i-ésimo item produzido. Mas especificamente,

Xf = O, se o l-ésimo item produzido é conforme;

= 1,caso contrário.

As variáveis aleatórias Oí , í 2 1 , representarão a fração defeituosa do processo do instante da

produção do i-ésimo item e o mecanismo de falha será descrito pelo comportamento
estocástico de {Oí : ià O}. Especificamente, vamos supor que esta seqüência é uma cadeia de

q (i-q) l
Markov com espaço de estados Zl=ÍO,z}, matriz de transição Ã/-l' ' z'l, e

distribuição inicial P(Oo =0) =1 concentrada no ponto 0c E. Supõe-se ainda que, dados
Oi =Oi,...,O. =0.,Xo,Xi,...,X. são independentes e tais que P{Xi =llOí =Oil=l
--/'lXí =010i =Oí} =Oí. Observe que estamos de fato descrevendo um processo que

permanece na condição de "controle'', Ot =0, até que uma causa especial produza uma

"absorção'' na condição "fora de controle'', OI = z. Definimos ainda a variável aleatória

Wr=infliàl:Oí =zl--l=suplí21:®í =O}, que representa o "ponto'' de mudança do

processo. Note que, W é também o número de itens confomies produzidos em um ciclo.
Portanto,

P(W2i;l=PtOi =0,...,Ot =0l=gA, #20,
,/

(3.2)

isto é, W tem distribuição geométrica com média q/(l--q). O parâmetro q representa,

portanto, a probabilidade do processo permanecer sob controle.

O processo de produção é definido considerando as suposições feitas por Taguchi,

apresentadas no Capítulo 2. O caso 1 , em que z = 1 , pode ser representado pela Figura 2.1; e
o caso 11, em que z < 1, pela Figura 2.2.

Para detefhinar o número médio de itens produzidos em um ciclo, E(7') = m.E(O+ /,

em que € denota o número de inspeções, observe que
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z(e) = 1:: p'k > kl=i + lE: pÍe > k}
k:o &:l

= i+lE:/"Íx,,, = o,...,x*., = o}

= 0, .. ., Xt. = 01 Wl].

k:l

- l+: .E[P{X. (3.3)

mo '[)ara k :2 1

P{X,,, =0,...,Xk., =0iWl} =1, se k/ngH'

=(1-7z')*'j, se JrngW<(J+l)m, 0$./<k

Isto é

P{X. =0,...,X*. =01Wl=(1--z')( 't"l"o l

em que [x] denota o maior inteiro menor ou igua] a x. Assim

E[P{X«: = 0,..., XI,. = 01 Wl]

'*+;],«.= E[(l --z') L"J ]

m (j+l)»i-l

=lE. IE.(l-7z')«'D"oq"(l-q)
j=o w=jtn
t--l (J+l)m-l m (j+l)mrl

E, IE.(i-z'y'jç"(i-q) +}. }:q"(l-q)
k-l -

./=o }t'=jm J=A: )t,=Jm

12.(i - zy''í q j"(l - q") + IE: q j'(l -q")
j-0 j-K

k l

(l - z)* (l- q "' )}:
J=o 1--z'

)

J

(3.4)

= (1 -- gz') * (l - q "' )

:a -«)'Q-qq «li"r :q")/a-z)' ...q*«.

= (i - z')(l - q" ) -çli:ii;;1':3-- + q" . (3.5)
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Substituindo(3.5) em(3.3) obtêm-se

E({) t+E [plx,,.
k:l

1--z' l+
z l --q"'

k:l
(l - z')(l -- g" )

(1

(l -- z)(l -- q " )
(l-z'- q"')

1:.-%'

oiwh

g$*««]

(3.6)

Logo

z(r) = --!!L- +e(!=.g) + /.
' ' 1- q" z'

(3.7)

Observe que, para o Caso l, .E(7) se reduz a ---::=-- + / .

Para detemlinar o numerador de (3.1), isto é, o custo médio do procedimento de

controle em um ciclo, será considerada inicialmente a situação em que não é realizada

inspeção retrospectiva no último intervalo de diagnóstico. Assim como em Taguchi

(198 1,1984,1985) e Taguchi et. al. (1989), são definidos aqui os seguintes fatores de custo: Cí,

o custo de inspeção; Co, o custo de um item não conforme produzido e C., o custo de a)unte no

processo. Assim,

g

C = Co >: Xí +Cfe+ C. (3.8)

Consequentemente,

E(C)= CoE(}:Xi)+CiE(e)+C.

= CnE[E( E. Xí ] é',W)t + CiÉI(f) + C..

í:l

(3.9)
1:1
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Como P{W=w,f=#l>0somentese wà0 e Am>w, para wàO e ./àl, temos

plw ; w, f: l1l-' jl: piw - wlpÍé: 1-=1-- J lw : w}

= P{W = wlP{X., = 0,
ll:l',-- "ll=1.'

= 1 1 W = w}

= q '' (l - q)(l - z') j'' 7z', (3.10)

em que [x] denota o maior inteiro menor ou igual a x. Assim

z[z( }. xí if, w)]

: ã: 1111;l ,.ly-w- il" -- a -0(m - o« -- /« --ila- ay-' "« "a-õ.

í:l

(3.11)

Como

êl }l lll-zl ' : }' - « - -l'a - «r'' "« "a - ®
w (.Í+l)/n--l

+ 1)« - w - Íbq " (l - q)
j=0 w-jnt

m (J+l)ni--l

: za-d: E[(i--l)«-w-lb''
»Z -- l .o

E
iJ=0 . ./=0

=z(l-q) E{m -- 1 -- zl }q " qJ"

:"a-dl(":o-tü«-o-ü.-otç" . (.-Dqa-ç-ul l

:"',-«,[U-qF]Õ
-ol'«-«-''l='l (3.12)

e
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1)(m -- l)z(l -- zy'' /z'q '' (l -- q)
}t,=0 k=l

(m - i)zlE: (k - 1)(1 - z)*'' z&:l

(m - l)Z' -Ç!=Z2. ,Z (3.13)

substituindo(3.12) e(3.13) em(3.11) obtêm-se

) rtz(Ex;
1:1

&[.«-

ol«-

;[«'3

l f,w)t
f-l

. 1) -- a(l - a"'')] +(m - l)z-Ç!=Z! + /z +lz +(l
' (i- q) J ' ' z' ' '

! - 1)(1 -- z) + /z' + z + (l - z')
(i - q)j

L-- +l lz' + m(l -- z') + /;z'
-d J

g--- lz + m(l - z') + /z'
-@J

- ---í-- lzz. + m(l - z') + /z'.
(l - q)j

/z')]

(3.14)

A expressão (3.14) coincide com o coeficiente de Cb obtido por Nayebpour and Woodall
(1993: pg. 58, expressão 4.5a). Substituindo (3.14) e (3.6) em (3.9) obtêm-se

,'', :ll-n-úl-««-«,*,«}»*l'f*+} *.. ' ''
No entanto, o coeficiente de Cí na expressão do custo esperado do procedimento de controle

em um ciclo, apresentado por Nayebpour and Woodal1 (1993: pg. 58, expressão 4.5a), não
coincide com o coeficiente de Cí em (3.15). A diferença ocorre pois a expressão obtida por

Nayebpour and Woodall não considera a interrupção das inspeções durante o atraso. Isto

justifica o acréscimo de 1 -= 1 no coeficiente da expressão de Nayebpour and Woodall.
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Para a situação em que a inspeção retrospectiva (100%) é realizada durante o último
intervalo de diagnóstico mais o período de atraso, são considerados os falares de custo Cí , C. ,

Ca e Co . Neste caso, C; e C. são definidos da mesma forma que na situação anterior, Ca é o

custo de um item não conforme identificado por inspeção retrospectiva e Co o custo de um

item não conforme não identiÊícado por inspeção retrospectiva e enviado para processos
posteriores. ou para o mercado. Assim, o custo do procedimento de controle em um ciclo pode

serexpresso por

C=Cn +Ca
j:

:x, + c; (e +/ -- «
:»}(f--i)+i

1)-- c.
(3.16)

Consequentemente,

«:({-1)/}if+l

ZK) z( l>:xj)+c.Z( ExD+c.(.e(é)+/+;«-'i)+c.
j=0j=/n(f-l)+l

m(f-l). if+/m(f-l). mf+l
= Co.E[E( 1:.1 X.Í 1 6, W)] + Có E[E( }.l XJ ] f, W)] + Cí (.E(e) +' / + "'' - 1) + C.

/=0j=»t(f--l)+l

(3.17)

Como
'w

z'"lSlxllw
j=o

: 0, se k=l

.w-ll''+@
2)(m-l)z, se k > 1,

(3.18)

(3.19),."g'ç., - ãXllli l*,}-«-:l-«-:««-««l,"«-«'"--",'-'

Poroutrolado,
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1:1 1E: (k - 2)(m - l)zg" (l - q)n'(l - zy''
}t,=0 &=2

= (m-l )7z'll, g " (l - ç)IE: (k - 2)z(l - zy''
w=0 t=2

: '«-' ,«[; * « - :]
= (m-l XI -- z') :

= (m-l )zz' 1 - z - 2(i -n')

(3.20)

e

}l )l lll=1 -' .} $ «- -1", " a - õ"a - «p-'

-âlll l*,
= z(l -z')(l- q)}. IE.{(J+l)m-l- wb"

.. m-\

1:0 w=jm

= z'(l - z)(l - Ç)ll: l). (m - 1 - H)g j"'''"
J=o 11=o

: "'a -©o-dEç",l("'0-1ü--O-ü--Olç" ... G-DçG- ç'-UI

-"a-©« E«'"l-í:i--õ:;x'l
-z0 «l i-q Jl-ç"'

( /+1)/n--l

'" (l - g)(l - z)m -- w -- l

(3.21)

Substituindo(3.20) e(3.21) em(3.19) obtemos o coeficiente de Co na expressão(3.17), isto é

zr"g'x p - "a - z)l«. - \:g- li:l?- -'" ("-ua - ")'

: "a - '')IÍ:?= - iJil -'" ("-ua - «.)' . o-2D
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Observe que

"a -")liJ>--iLI ' ("-oa -«):

li:a' ' i:il + (" - oa - ") : - "a - z)

: "a - z)li::=- - i!;l ' "a - zy - a - "y - "a - z)

: "a - '')lilt; - i51 -' «''a - "p - a - ") (3.23)

coincide com o coeficiente de Co obtido por Nayebpour and Woodal1 (1993: pg 58, expressão

4.2) a menos do fator -(l-@. Este erro, como mencionamos, havia sido apontado

anteriormente por Borgas et al. (1999).
Da mesma forma

: l;l --©

= (m-l )z + /z + 1, caso contrário

z+/z+l. se k =lll=1*'t-«-:
J=m(f--l)+l

(3.24)

Assim,

}l:.. , - É 1111=1 * : } - « - :} . '- :1« « « - «,-

+ lE' l). {'m-l )z + /n' + íb " (i - g)JZ'(l - JZ') *''
w=0k=2

: ":«-«,âlll=1*.}-«--1
-«''- «,[=-]Lf?j=h*,«:'"*
+(m -- l)z(l -- z) + /z(l -- z) +(l - z)

: z21 --!!L- l+/zz.z +(m-l)z(l -z)+/z(l-z)+l
Li-ç"' i-çJ

+ /z2 +z + {(m - l)n' + /z +lkl-- z)

(3.25)
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Observe novamente que

«'ls --L-l + /z.' +(/" - 1)/z'(] - 7z') + /z(] - z') + l
i:k'l + /(n'' + ,z'(l - "'» + («- - i)";(i

: ,' li:;= - i!;l -'" /" -'- ü. - o"a - ") -- i- ','

- -#--l + /"' + «."'a - "') - "'a - "')+ l

; ,'li:a -i$1 -'- /'; ' «-"a - ") -«+"' ' :
-'-lz'+«."'0-z)+0-''')

7Z.2

(3.26)

coincide com o coeficiente de C.f em 4.2 dado por Nayebpour and Woodal1(1993: pg 58,
expressão 4.2) a menos do fator (l- 4. A soma dos coeficientes de Co e Ca em (3.26) e (3.23),

entretanto, coincide com o coeficiente de CP em (3.15) no caso em que não há inspeção
retrospectiva, como era de se esperar.

Substituindo(3.6),(3.22) e(3;25) em(3.17) obtêm-se

E(C)
l q"'

g

l

l q

l
+

-q"

+mz(1-4')+/x'+(l 7Z')

z') '0 +'(l -z)+ m(l -z): - (l

/+ m--llC'.+ C.
(3.27)

Observe que o coeficiente de Ci na expressão do custo esperado do procedimento de controle

em um ciclo, apresentado por Nayebpour and Woodal1 (1993: pg. 58, expressão 4.5a) também

não coincide com o coeficiente de Cí em (3.15). A diferença ocorre pois Nayebpour and
Woodall não consideram a interrupção das inspeções durante o atraso e incluem o termo
(m+/) no custo de Cí.
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A partir das expressões analíticas para E(C) e .E(7), desenvolvidas acima, a obtenção

do intervalo ótimo de diagnóstico se toma uma questão apenas computacional. Devido a
complexidade da expressão analítica para o custo médio assintótico do procedimento, por item

produzido, o valor m que minimiza (3.1) deve ser obtido, como fazem Nayebpour and
Woodal1 (1993) e Borgas et al. (2000), por busca direta. Programas computacionais como o

Mathematica ®, por exemplo, facilitam sobremaneira esta tarefa.

Para concluir vamos examinar as questões da estimação dos parâmetros q e z do
processo e da estimação do ponto de mudança W. Esta última, em particular, tem uma certa
afinidade com a recomendação técnica de inspecionar retrospectivamente, em cada ciclo,

apenas os itens produzidos durante o último intervalo de diagnóstico e o atraso, feita por
Nayebpour and Woodal1 (1993). Observe que uma estimativa do ponto de mudança W nos

permitiria inspecionar retrospectivamente até o ponto 1% ou descartar essas unidades conforme

os custos envolvidos. Examinaremos essas questões sob o princípio de máxima-

verossimilhança.

Para determinar o estimador do ponto de mudança do processo, vamos supor que não é

realizada inspeção retrospectiva e que o valor z é cç)nhecido. Não é difícil ver que a função de

verossimilhança neste caso é dada por

Z,(w) = P'k = k l W = w} = 0,

7z'(l-z) 'f:l-- (3.28)

Considerando l .Z 1 = ./ , temos
l m l

Z,(w) = PÍe = Ê l W = w} = z(l -- z')*'J''
: 0

se jm É w < (./ +1)m, ./ < k
se jm É w < (J +])m, J 2 k (3.29)

Assim, Z,(w) é máximo se (k -- l)m É w < km e a estimativa de máxima verossimilhança não é

única. Este fato, portanto, justifica informalmente a recomendação de inspecionar

retrospectivamente as unidades produzidas durante o último intervalo de inspeção e o atraso.
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Se anão for conhecido, é necessário obtermos pelo menos uma estimativa de seu
valor.

Para obtermos, simultaneamente, uma estimativa de w e z, observe que

[og Z,(z) = ]og z + (k -- ./ - ]) ]og(] -- z) (3.30)

para ./m g w < (./+ 1)m. Como

Üe@-;-''-'-:,Ú-.
implica

(1 - ») = (k - ./ - l)á

e portanto

Um estimador de máxima verossimilhança de w e 4 seria (f -- l)m e l. Observe que, já que

não estamos fazendo inspeção retrospectiva, estimamos z essencialmente com base em um

sucesso obtido em um ensaio. A estimação de zpode ser melhorada quando houver inspeção

retrospectiva. Neste caso, teremos observado também dados referentes à fração defeituosa
durante o último intervalo de diagnóstico e o atraso.

A estimativa simultânea de q e it pode ainda ser obtida por máxima verossimilhança se

observarmos que

Ple = # IW = w} = 0 se jm É w<(j+ l)«': e k g ./

=z(l-z)*'j'' sejmgw<(./+1)m e k>./ (3.31)

e, consequentemente, que
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tl=lE:P{ =klW =wlq"(l-q)
w=0

m (j+l)/n--l

= : IE:P{Í=kiW'= wJq"(l-q)
j=o w:jnt
k--l (J+l)lti--l

=:. 1).1(i-zy''í''w"(i-ç)
j=o 'iv:jttt

k--l (j+l)#i--l

= z(i-ç)IEI,(i-7z'y'''' ):g"
j=o xwjtn

= Z(l -- q" )(l -- zy'' 1- (q'' /(l-- z'y )

: "a-«oa-,)*-- tTt-::ÇÚç"m -«)
= z(l- q") (l- z'y -- gÀ"'

(l -- n') -- g "'

& l

= z(l-- q")(l-z)*'' lE:
J=o â

J

(3.32)

Reparametrizando para O = 1 -- z e ü q'" , a função de verossimilhança será dada por

Z,(0, u) - (1- 0)(1- ")'Ç;'::-. (3.33)

Assim, estimativas de máxima verossimilhança para O e tz podem ser obtidas resolvendo-se,
numericamente o sistema não-linear

qP:.,
(3.34)
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Conclusão

A abordagem de Taguchi para monitorar processos por atributos é vantajosa por sua

simplicidade. Entretanto, as expressões desenvolvidas por Taguchi e seus colaboradores para o

custo médio assintótico do procedimento de controle por item produzido e os intervalos

ótimos de diagnóstico correspondentes não são corretas. Para determina-las, Taguchi não
toma como base em um modelo probabilístico formal e estabelece seus resultados com base

em aproximações e suposições não fundamentadas.

Para corrigir os defeitos dos trabalhos originais de Taguchi e seus colaboradores, foi

apresentado um modelo probabilístico unificado para descrever um processo de produção

submetido a monitoramento de Taguchi para atributos e obtêm-se, a partir dele, a expressão

para o custo médio assintótico do procedimento de controle, por item produzido. Esse modelo

é utilizado para corrigir um erro encontrado em um dos resultados obtidos por Nayebpour e
Woodal1 ( 1 993) no desenvolvimento de um modelo altemativo com a mesma finalidade.

A questão da estimação dos parâmetros do processo a partir de dados observados no

procedimento de controle, com particular ênfase no ponto de mudança ou instante da falha do

processo, também foi abordada. Entretanto, para obter as estimativas de máxima

verossimilhança de O e a deve-se resolver um sistema não-linear que possui parâmetros não

identificáveis. Pesquisas futuras devem ser realizadas com o objetivo de soluciona-lo.
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