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Resumo
No presente trabalho estudou-se o procedimento Taguchi ''On Linfa" para atributos

em processos de produção de pequenos lotes ("short runs") ou horizonte finito. Dois

problemas de produção em horizonte nínito, relacionadosao caso em que os itens
produzidos são todos conformes quando o processo está sob controle e todos não
conformes quando o processo está fora de controle, apresentado por Taguchi et al em 1989,

foram analisados.No primeiro,supõe-seque os itens não conformespodem ser
retrabalhadospara correção. No segundo, os itens não conformes não podem ser corrigidos

e são reftlgados. O objetivo do estudo é encontrar expressões para o custo total de
monitoramento que nos permitam otimizar a freqüência de amostragem, minimizando esse
custo

No primeiro problema, foi obtido uma expressão para o custo total de
monitoramento que possibilita a obtenção do valor ótimo da frequência de amostragem.

Essa expressão foi ainda utilizada para analisar: o efeito dos custos (de inspeção, de
defeituosos e de ajuste do processo); o efeito do número de itens a ser produzido e o efeito

do valor da probabilidade do processo sair de controle no valor ótimo da freqüência de
amostragem.

No segundo problema, devido à dificuldade na obtenção de uma expressão analítica
fechada para o custo total de monitoramento, utilizou-se o método de simulação na análise

e na obtençãodo valor ótimo da frequênciade amostragem.

Abstract
In the present dissertation, Taguchi ''On Linfa'' Procedures for Attributes for Short
Runs have been studied. Two problems related to the case in which the process fraction
detective is O or l according to whether the process is in control or out of control,

respectively, were analyzed. In the Hust, it is assumed that the detectiveitems produced can
be reworked. In the second, reworking is no longer a possibility and it is assumed that the
detective items produced are scraped. The main objectivo is to obtain expressions for the
monitor:ing procedure's total post that can be used in the optimization of the sampling
frequency.

In the first problem,an expressionfor the monitoringproceduretotal post is
obtained and used to: minimize the sampling frequency; analyze the effect of changes in the

difFerentpost factors; analyze the effect of changes in the lot dize and analyze the effect
changes in the probability of the process going out of control, over the optimum sampling
interval

In the second problem, due to the difficulty of obtainingan expression for the
monitoring procedure total cosa in closed form, simulation methods are used to obtain

approximate solutions to the sampling frequency optimization problem and to develop
sensitivity studies
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Capítulo l
1.11ntrodução
Segundo Taguchi, as atividades de controle de qualidade concentram-se em duas

áreas principais: aquelas realizadas durante o desenvolvimentodo projeto e comumente

denominadas
de controlede qualidade"c#-/i/ze",e aquelasrealizadasdurantea
conformação do produto, comumente denominadas controle de qualidade "o/z-/Ine". O
presente trabalho estará voltado à segunda área.

O controle de qualidade "o/z-ZI/ze"tem como objetivo avaliar o desempenhodo
processo de fabricação e as ferramentas de análise mais utilizadas são os gráficos de
controle, instrumento criado por Shewart para monitorar a estabilidade de caracterúticas
especíHlcas do processo.

Características de desempenho de qualquer processo de produção, estão sujeitas a
variações. As causas da variabilidade, entretanto, são classificadas em: calha comtlni, que
são efeitos acumulados de um grande número de pequenas causas que pouco influenciam a
estabilidade dessas características do processo; e calosasespecial.ç, que são efeitos de um
pequeno número de causas que influenciam muito a estabilidade dessas características do

processo. Um processo é dito sob co/zero/eeifafú/íco se estiver sujeito apenas a causas
comuns de variação. Ele é dito Jura de confio/e ei/a/único quando estiver sujeito a causas
especiais de variação.
Neste trabalho, enfocaremos unicamente o monitoramento da estabilidade da fração

defeituosa de um processo de produção, isto é, da proporção de itens produzidos fora das
especíHicações.O processo estará sob controle estatístico se um item produzido no instante
t, t ãO, tiver probabilidade pt = n., constante, de não atender as especificações.

O instrumento clássico de monitoramento, neste caso, é a carta-p. Introduzida por

Shewartno início dos anos 30, esta carta nada mais é do que um gráfico dos pontos
{(i,p;}

í2 /}, em que os .ê;, iã 1, são orações defeituosas observadas em amostras do

l

processo, selecionadas per.iodicamente. O gráHlco contém ainda três rotas paralelas para

auxi[iar o diagnóstico de perda de controle. São elas a ]inha central, LC, e os ]imites
inferior e superior de controle, LIC e LSC, respectivamente. Especificamente,

LIC = z. --tal!!iaÍ!--

/ro) , l,C : z. , l.,SC = z. + k.

em que o tamanho das amostras, n, a amplitude, k, e o intervalo de tempo entre amostras

são escolhidos de tal forma que a carta satisfaça a critérios económicos, estatísticos ou
mistos, bem definidos.

Detalhes sobre a construção e operação das cartas-p podem ser encontrados em
Montgomery (2000) e Box e Luceíío (1998). Nosso interesseespecífico, estarávoltado para

uma outra classe de procedimentospara monitorara estabilidadeda oraçãodefeituosade
processos de produção. Mais precisamente,a dos procedimentosTaguchi ''on-linfa''para
atributos.

1.2 0 Procedimento Taguchi On-Lhe para Atributos
Os primeiros trabalhos de Genichi Taguchi sobre monitoramento da qualidade ''on-

/Ine" foram publicados pela primeira vez no livro intitulado ''On-/í/ze lmli

dzring

Prodzzcflo/z". Neste livro Taguchi(1981) propôs o seguinte procedimento para monitoras a
estabilidade de um processo de produção continuo:
e

O último de cada m itens produzidos em seqüência é inspecionado

e

se o item inspecionado atender às especintcações,nenhuma ação sobre o
processo é tomada. Caso contrário o processo é interrompido para ajuste,
voltando a operar após as correções necessárias.

Taguchi(1981) admite que os itens eram produzidosum a um e que após a
produção de um certo número de itens a fiação de defeituosado processo, it, saltava da
2

condição inicial it = 7to= 0 para it = xi > 0. Assim, a observação de um item defeituoso em

uma inspeção indicava a folgada condição de controle (n = lto = 0 constante). Taguchi
(1981) admite ainda que após o ajuste a fração defeituosa do processo volta ao valor inicial
7t = 7to= 0.

Nesse contexto, Taguchi(1981) sugeriu que o valor de m fosse então escolhido de
forma a minimizar o custo médio do procedimento por unidade produzida
Dois casos foram considerados por Taguchi, o caso 1, em que 7tl = 1, e o caso 2, em

que 0 < n] < 1. Esse trabalho, entretanto,apresentavaproblemas e foi aperfeiçoado mais

tarde por Taguchi, Ekayed e Hsiang (1989) no livro intitulado"Qzza/ÍQEngineer/ng in
Prodzzcfíon Sy.çfems'",traduzido para o português em 1990 com o título de '

/zaríczda

Qualidade em Sistemasde Produção"
No caso 1, Taguchi et al (1989) consideramtrês fatores de custo
'

o custo de um item defeituoso (Cd).

'

o custo de amostragem e inspeção de um item (Ci)

'

o custo de ajuste (C,).

Além disso, supõe-se que durante o diagnóstico da peça retirada para inspeção, a produção

continua. Se o diagnóstico for de não conformidade, o número de itens produzidos do
instanteem que o item é amostrado até a parada do processo para ajuste, é designado como

a/raio e representadopor/.
A

seguinte expressão para o custo esperado do procedimento, por unidade

produzida, é então utilizada:

S. ...reU ..., IS. ...É..
m t 2

Ja'

D'

(1.1)

em que ã é o número médio de itens produzidos entre ajustes sucessivos
Observação: Se um item não conforme é inspecionado, uma das situações apresentadas na

Figura 1.1 podeterocorrido
3

®
(l ÍI r) (q

rara(q(q

oo®@
Figura l.l

oo@

item não conforme

0 item conforme

e$ eD®
Distribuição de produtos não conformes

Taguchi et al (1989) consideram essas situações como sendo igualmente prováveis. Com

isso, o número médio de itens não conformes produzidosentre as duas inspeções é
(m+1)/2.

Resolvendo-se a equação -!E = O , Taguchi et al (1989) obtém o intervalo ótimo de

inspeção, m., dado por:

(1.2)

Nesta expressão, ignora-se a dependência de E em m, que será crescente em m.
Como m. não dependede / nem de C,, Taguchi et al (1989) sugerem ainda que (1.2) sda
aplicada somente se as condições: ã >> / e C, >> -:z- forem válidas. Caso isso não ocorra
U

a solução altemativa proposta é substituir apor (ã+m/2)

na expressão (1.1) e obter o

valor ótimo de m a partir da nova expressão para L. Assim,

' :; --l"Ílt-:h--i:Zz''.--'.'J

(1.3)

4

e o intervalo (5timode inspeção é dado por

2(Ü+ /)C.
/'

(1.4)

Cú --.=1-

O argumento utilizado por Taguchi et al (1989) para esta substituição é de que o número

médio de itens defeituososproduzidos no intervalo em que ocone a folgada condição de
controle deve ser incorporadoem a . Este argumentoé confuso uma vez que üjá leva em
consideração o termo acrescentado.

No caso 2, um novo favor de custo é introduzidoe o custo esperadodo
procedimentopor unidadede tempoé expressopor

L g- + («.+1).gg+g'-+!Q-

(1.5)

Nesta expressão, CD representa o custo de um item defeituoso não detectado que chega ao

consumidor anal. Supondo Cn >> Cd e usando o mesmo argumentodo caso 1, o intervalo
ótimo de inspeção é dado por

F2(a

+/)

. C;

l2. c. . .Q-

(1.6)

Os argumentos que levam a expressão (1.5), entretanto, além de muito confusos,
não estão fundamentados em modelo teórico formal. Para corrigir esses problemas,

Nayebpour e Woodal1 (1993) utilizam um argumentoda teoria da renovação e calculam o
valor de L através da expressão

z,: .gÇQ.
E(7')

(1.7)

5

em que .E(C) é o custo esperado do procedimento em um ciclo e .ETT) é o número esperado
de itens produzidos em um ciclo (intervalo de tempo entre ajustes sucessivos do processo).

Assim, a expressão obtidapor Nayebpoure Woodal1(1993) para L, no caso 1, é

/

L

/-q,"

+ zmfeira

/

.c,+

.z.. ...-eg---+ '
1- q 1- q"'

c,+c.

(1.8)

/-q'"
Observação:o valor de L na expressão(1.8) representa,na realidade,o custo médio
a.çii/zfóficodo procedimento por unidade produzida.
Para o caso 2, as expressõespara E(C) e E(T) obtidas por Nayebpour e WoodaU (1993) são

m . m(l--z')
.E(C):E(Zo)+

I'l'q'

z' J+inteirol

l 'c.+c.,

(1.9)

em que

,'-,:K«-ú.el

«'

'

'-«-«,*'«l .K«-ú*e)««-«,*««:-«,'l
(l.lO)

e

''',:r

*@P*',

(1.1 1)

6

'

Nas expressões obtidas por Nayebpour e Woodal1 (1993), q, 0 < q < 1, é o parâmetroda
distribuição geométrica que descreve o número de itens conformes produzidos em um
ciclo, um elemento não presentenos modelos sugeridos por Taguchi et al (1989).
Devido à complexidade das expressões obtidas por Nayebpour e Woodal1 (1993)
para L, os valores ótimos de m, tanto no caso l quanto no caso 2 só podem ser obtidos por

busca direta. Nayebpour e Woodal1 (1993) observam ainda que os valores ótimos dc m

obtidos através das relações (1.4) e (1.8) dão resultados muito próximos, apesar das
considerações e aproximações "estranhas" feitas por Taguchi et al (1989). Entretanto, os

valores ótimos de m obtidos através das expressões (1.6) e (1.9 e 1.11) são bem distintos.
No caso 2, portanto, recomenda-seo uso da relação (1.9 e 1.11) para a obtenção do valor
ótimo de m.
As estratégias propostas tanto por Taguchi et al (1989) quanto por Nayebopour e
Woodal1 (1993), são semelhantes às propostas por fibra (1978), Montgomery, Heikes e
Manco (1975) e Willians,

Looney e Peters (1985) para cartas p economicamente

planejadas.

1.3 Procedimentos Taguchi para Atributos em HlorizonteFinito
As

estratégias de monitoramento de qualidade apresentadas anteriormente,

pressupõem que os processos operarão continuamente ou em horizonte de tempo infinito.
Muitas vezes, entretanto, as empresas trabalham com baixos volumes de produção, isto é,
em pequenos lotes (x/zorf rzzn.ç).O conceito de pequeno lote, entretanto, é bastante relativo e
seu tamanho pode variar de algumas dezenas a até milhares de peças dependendo do tipo de

empresa, do tipo de peça e da complexidade do processo de produção. Existem processos
que podem durar um dia para produzir algumas dezenas de peças enquanto outros, podem
produzir milhares de peças num único dia.

Assim, é de interesseo estudode procedimentosTaguchi para monitoramentoda
fração defeituosa em processos de produção limitada ou em horizonte omito. Isto será
desenvolvido nos dois próximos capítulos. Nesse estudo iremos tratar de dok problemas de

produção em horizonte omito, relacionadosao caso l do procedimentodescrito na seção

7

anterior. U prunelro, analisado no capítulo 2, em que os itens não conformes podem ser

retrabalhados
para correção.Neste problema,a quantidadede itens produzidosserá
constante uma vez que as peças não conformes produzidas serão corrigidas no retrabalho.
Dessa forma, o número de inspeções programadas será também constante e dependerá do
valor de m. As variáveis aleatór.iasbásicas nesse problema serão: o número de peças não
conformes e o número de inspeções retrospectivas para detecção dos itens não confomtes
produzidos.

O segundo, analisado no capítulo 3, os itens não podem ser corrigidos e são
refogados. Neste problema, a quantidade de itens produzidos será variável pois os itens não
conformes produzidos serão tratados como refugo, devendo, portanto, ser repostos.

O objetivo desse estudo é encontrar relações que nos permitam otimizar a
freqüência de amostragem, minimizando os custos de monitoramento da qualidade.

No capítulo 2, desenvolveu-se uma relação que possibilita a obtenção do valor
ótimo da freqüência de amostragem e, dessa relação, analisou-seo efeito dos custos (de

inspeção, de defeituosose de ajuste do processo), o efeito do número de itens a ser
produzido e o efeitodo valor da probabilidadedo processo sair de controle no valor ótimo
da freqüência de amostragem.

No capítulo 3, devido a dificuldade na obtenção da relação que otimiza a freqüência
de amostragem, utilizou-se a simulação do processo de produção para a obtenção do valor
ótimo da freqüência de amostragem.

Capítulo 2
Muitas indústrias, como de confecção de roupas e de calçados, produzem peças que

podem ser retrabalhadosquando apresentar defeitos de fabricação. Neste capítulo será
tratada a questão do monitoramento da qualidade na linha através do procedimento

Taguchi, para sistemas de produção limitada em que os itens não conformes podem ser
retrabalhados para correção.

2.1 Descrição do problema
Existem vár.ios processos em que os itens não conformes produzidos podem ser
retrabalhados para correção. Para identiÊicá-los, o seguinteprocedimento é utilizado:
.

o último de cada m itens produzidos em seqüência é inspecionado;

e se o item inspecionadoé conforme, o processo de produção continua em
operação. Caso contrário, interrompe-se o processo de produção para ajuste e os
itens não-conformes produzidos são identificados por inspeção retrospectiva.
Supõe-se que, enquanto ajustado, o processo produz apenas itens conformes e que

ao perder o ajuste todos os itens produzidos serão não-conformes.Assim, a busca
retrospectiva descrita acima irá limitar-se às últimas m unidades produzidas. Supõe-se
também que o número de unidades a ser produzido é T, um número finito fixado.

A Figura 2.1 descreve o procedimento utilizado. A quantidade de itens a ser
produzida será constante e igual a T, pois todos os itens não conformes serão retrabalhados
para correçao.
O objetivo neste caso é encontrar o intervalo ótimo de inspeção, isto é, o valor de in

que minimiza o custo médio total do procedimento. Os fatores de custos associados ao
procedimento são:
e

O Custo da inspeção programada de m em m itens (Ci«P);

.

o custo do retrabalho (c«t«b);

.

o custo de ajuste do processo (C4..*.)
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O último intervalo de inspeção, representado por m'k na Figura 2. 1, será menor ou

igual a m, isto é, se T for um múltiplode m então me será igual a m, caso contrár.ioserá
menor.

2.2 Modelagem
Para o problema em questão, as seguintes considerações são feitas
e

quando o processo está sob controle todos os itens produzidos são conformes e
quando fora de controle todos os itens produzidos são não confomtes

e

os itens não conformes identiülcadosserão retrabalhadose transformados em itens
conformes.

e

a inspeção é instantânea, isto é, nenhum item novo é produzido durante a inspeção.

e

após a inspeção de um item não conforme o processo é instantaneamente

interrompido para ajuste e inicia-se a inspeção retrospectivapara a identificação de
todos os itens não conformes produzidos
e

a inspeção é feita num único item.

e

O número de itens conformes produzidos até a perda de custe do processo tem
distribuição geométrica com parâmetro p, O < p < l

O número de inspeções programadas será, portanto, igual ao menor inteiro maior ou
igual a T/m, representado por f=t-l . Assim, o valor de m+ será dado pela seguinte relação:

«* :

,-(];1-')
«

(2.1)

Chamaremos de bloco j, que será representado por Bj, l É j É F-l , o conjunto de

itens produzidos após a inspeção (j-l), até a inspeção j. Os blocos Bj-l, Bj, Bj+i estão
ilustrados na Figura 2.2. Observe que se a inspeção programada em Bj revelar que o item é
11

conforme, não haverá inspeção retrospectiva. Caso contrário, devemos inspecionar
retrospectivamente os itens produzidos até encontrarmos um item não defeituoso. Assim,
teremos identiÊlcado todos os itens não conformes em Bj. Um caso particular ocorre quando

todos os itens em Bj são não conformes. Nesse caso a inspeção retrospectivatermina
quando examinarmos todos os itens do bloco.
inspeçãoj-l

00

00
Bloco j-t

Figura 2.2

inspeçãoj+l

inspeçãoj

Bloco j

Blocoj+l

Ilustração dos blocosBj-i, Bj, Bj+l

Representando por Mj e Dj as variáveis aleatórias, número de inspeções e número de

itens não conformes em Bj, respectivamente, o custo total esperado de produção de T
unidadesé dado por:

..(M,)--C

reüab

;(«J.]Ê'.

zelo, » oD.

(2.2)

Obxen,anão: Note que não há a necessidade de ajuste no último bloco

Levando-se em conta a falta de memória do mecanismo de falha do processo, as
funções de probabilidade das variáveis aleatórias Mj e Dj são dadas por

(l-py"

i=i

p(JI/; =í) =1(i-p)"'''' 'p
~'''

''

l(i-P)'P
U

+ P

j=2,...,m--l

i= m
caso contrãno

(2.3)

e
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i: o

(l-py"
P(0j

í) = '1(i-

p)"'';

1=1,...,m

'p

caso contrário

0

«

:j

«

(2.4)

'14'
m[

Observe que se X é o número de itens conformes produzidos até a perda de ajuste
do processo, teremos:

pÍw,: il: plo, : ol: pÍx à J«.l x zo-o«-l:(i

(2.5)

-p)"

Para 1 < i < m,

P{M, = iJ= /''lO, = i-lJ= P{X =(j-l)"':+(m -í+ 1)1X à(j-l)m}

(2.6)

: '''ifl=ll.=:';*"
: , .G-d"';*:
Co mo referência, a Figura 2.3 representao evento {Mj = i}.
inspeção

inspeção

proglamadapmgramadaprogmmada
')-l'jj+l

l
l

00..,.....
\.

't

Q0 0...

inspeção .

i-linspeções
retrospectivas

'r'''

v+'

O@..® ® 00........

m

m

Blocoj-l

Blocoj

+'

00

"-----...r-----....----/

m

Blocoj+l

Figura2.3 Ilustração do caso de i-l inspeções retrospectivas em Bi
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O evento {.a6 = m} ocorre se uma das duas situaçõesindicadas na Figura 2.4 se
configurar. Assim,

plwj = mJ=p{(j-l)m É x g(./-1)m+ll x 2(./-1)m}
(2.7)

PG-.d'"'

-'-

pa-d''T'":: p+ PG-d

i«'peça'j-l

inspeção j

inspeção j+l

m inspeções
retrospectivas

+,

oo o®

00

./

\.

Bloco j-i

''--/''

© ®
../

Blocoj

oo
Bloco j+l

a) m- l não conformes

inspeçãoj-l

impeção j

inspeçãoj+l

m inspeçõw
retrospectivas

o o ©©

00

eD ©

00

00

m

Bloco j- l

Blocoj

Bloco j+l

b) m não conformes
Figura 2.4 Ilustração do caso de m inspeções retrospectivas em Bj.a) para m-l não
conformes b) para m não conformes.

14

Assim, as esperanças de Mj e Dj serão dadas por

.E(Mj)= ll:í

p(Mj

= 1) = (i - p)" + IE.l li ' (í - p)'';''''
Í:2

,)*«

P)" + mP+ P ' (l - P)"'''' ll:i- (l - P)';

(1

Í:2

P)" +/nP +P

(1

(l- Py"''''

(mP-(l-P» -(l - P)"'"' (2P
(1

P)"+mP+ q-P)(/nP-l+P)-(l-P)"

P)"'P'

(2P - l)

-]

(2.8)

P

(1

P)"+: + (mP -- 1+ 2P -- P')

(1

P
Obsemaçãa: Se o valor de p é igual a 1, isto é, todo item após a perda de controle será não
conforme com probabilidade 1, o valor esperado de Jl4 será m. Por outro lado, quando o

valor de p tende a zero, lim
E(À/ ; ) = 1 .
P-o

.E(Z)j) =

mz--l

m-- l

= Í)= .:Í(l-

P)"': ' P+/nP= mP+ P(l- P)" ' ll:l'(t- P)''

/nP +P(l

P)"

â':;,p»-a- d'': .O-o

/nP +P(l

P)" . Ç/nP l)+(l--P)" ./nP+(l-P).(mzP-l)+(l--P)"

Z

í:o

f:l

««--o

í-l

P

(2.9)

m+(l P)"'-(l-P)
P

Obsemczção: Se o valor de p é igual a 1, isto é, todo item após a perda de controle será não

conforme com probabilidade1, o valor esperado de Z)i será m. Por outro lado, quando o
valor de p tendea zero, lim
.E(Z),) = 0.
P-'}
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Como no último bloco IBj,j=1;11

, o número de itens é m+, os valores

esperados para o número de itens defeituosos e o número de inspeções serão análogos aos
dos blocos anteriores. Especificamente,

.E(w'l;l):

a-;)"

''+(m'p -1+

(2.10)

2p -pb

(l--P)' ''''--(l --P)
P

(2.11)

"l;l ): "' '''

Assim, o custo total esperado do procedimento será

-J*'-. *' 'p''l

.!'('"a ;::,::'l*'..I'
'(«'

P) I'+(m'P-1+2P

!'G-úd«)
f:l

P

']

(2.12)
Observe que a complexidade da expressão de C toma inviável a determinação do
valor ótimo de m através de métodos analíticos. Portanto, o valor ótimo de m será obtido

através do cálculo do custo esperadototal variando m de l a T. Esses cálculos foram
realizados no software S-Plus e o programa para esses cálculos encontra-se no Anexo l.
Esse programa calcula os valores do custo total esperado, mostra um gráfico e encontra m
que minimiza o custo esperado total.
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2.3 Exemplos Numéricos
Neste item estudaremos dois exemplos numéricos. No pr.imeiro, o custo de
retrabalhoserá relativamentebaixo e no segundo alto. Além disso, iremos avaliar o efeito
de cada custo no valor ótimo de m.

Exemplo 1: Considerando 7 = 500, custos de monitoramento dados por

Ci«. = $ 10; c«t«b = $50; C4«.t. = $400
e valores dep iguais a 0,3; 0,1; 0,01 e 0,001. Os valores de /?zque minimizam o custo total

esperadopara cada um dos quatrocasos são dadosna Tabela2.1. Na Figura 2.5
apresentamos os gráficos dos custo total esperado em função de m.
variávelp

0

100

200

variável p = O.l

= 0.3

300

400

m

a)

variávelp

0

500

100

200

300

400

500

m

b)

variávelp

= O.OI

= 0.001

0

UJ

g
0

}-

g
c)

0

100

200

300

400

500
m

0

d)

100

200

300

400

500
m

Figura 2.5 Gráfico de Custo Total Esperado em função de m para vários valores de

p. a) p = 0,3 b) p = 0,1 c) p = 0,01 d) p = 0,001.
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Tabela 2.1: Tabela do valor ótimo de m para vários valores de p
Caso

P

Custo Total Esperado

m õtnno

a

0,3

29895.00

500

b

0,1

27430.22

10

b

0,01

5763.843

14

d

o,001

1412.294

42

A descontinuidadenos gráficos ocorre devido à mudançados valores de m# em
função de m. Dos quatro casos analisados, observamos que existe um ponto de mínimo

excito quando p=0,3. Na Figura 2.5.a temos o gráÊlcodecrescente
e o valor de m que
minimiza o custo total será m = T. Nesse caso, vale mais a pena realizar uma inspeção no

final do processo e encontrar os não conformes e retrabalhá-los,sem a necessidade de
nenhum ajuste no processo.
Usando os mesmos valores de custos e do tamanho do lote, T, calculamos ainda o

valor de m que minimiza o custo esperado total para vários valores de p. Esses cálculos

foram obtidos atravésde um programadesenvolvidopara o soRwareS-Plus que se
encontra no Anexo 2. O resultado encontra-se na Tabela 2.2 e o gráfico desses resultados

naFigura 2.6.
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Tabela 2.2 Tabela do valor ótimo de m em função de p
P
o.ooooo]
o.oo0010
0.000050
0.000090
o.o00100
0.000300
0.000700
o.001000
0.003000
0.010000
0.030000
0.050000
0.090000
o.100000
0.105000
o.110000
0.115000
0.118000
0.119000
0.119030
0.119032
0.119036
0.119037
0.300000
0.500000

m õtmio
500
500
167

125
125

72
50
42
25
14
10
8

10
10
14

20
25
36

72
84

100
125

500
500
500
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Gráfico de m(mínimo) x p

Figura 2.6 GráHlcodo valor de m que minimiza o custo total esperadopara vários
valores de p.

Observe que o valor ótimo de m decresce quando p está próximo a 0,00001 até
aproximadamente 0,05 e depois cresce até aproximadamente 0,12 depois o valor de m
estaciona em 500.

Exemplo 2: Considere agora a situação em que o custo de ajuste é alto e
P : 0,000339;

Ci«.. = $150;
C..t.,b. = $5;

C.j..t. = $4000.
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Esses dados foram utilizados por Berry (1974) e Nayebpour e Woodal1(1993) para
ilustrar a determinação de intervalos ótimos de inspeção. Como nessas aplicações não há
custo de retrabalho, consideramos que o mesmo seja igual ao custo de um item defeituoso
utilizado nas referências citadas .

Foram avaliados quatro valores de T: 100, 1000, 10000 e 50000.

Os valores de m que minimizam o custo total esperado para cada um dos quatro
casos são dados na Tabela 2.3. Quando T = 100, o valor ótimo de m é uma única inspeção
programada e conseqüentementenão haverá nenhum ajuste. Para os outros valores de T o

valor ótimo de m fica estável em 77 ou 76. Para conf#mar esta estabilidadefoi feito mais
um cálculo com T = 100000e o resultadoobtido foi de m ótimo igual a 76. A Figura 2.7
mostra o comportamento do custo total esperadoem função de m para vários valores de T.
Tabela 2.3 Tabela de resultadosdo m ótimo em fllnção de T
Caso

T

l

100

2

1000

5216.08

77

3

10000

53090.84

77

4

50000

265918.10

76

Custo Total Esperado

412.35

m ótimo
100
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Total= 1000

Total= 100

0

8
0
LU

B
P

9
3

c)

0

20
a)

40

60

80

'

100

0

Intervaloentre Inspeções m

200

b)

400

600

800

1000

Intervaloentre ínspeções m

Total= 50000

Total= 10000

ã
g
d
0
0
3

F()

0

2000
c)

4000

6000

8000

10000

Intervalo entre Inspeções m

0

10000
d)

20000

30000

40000

50000

intewalo entre ínspeções m

Figura 2.7 Gráficos do custo total esperado em ftlnção de m

Uma vez que o procedimento utilizado neste trabalho difere substancialmente do

procedimento utilizado por Nayebpour e Woodal1 (1993), particularmenteno que diz

respeito às inspeções retrospectivas,optou-se não fazer uma comparação dos dois
resultados obtidos.

Para avaliar a influência de cada custo no valor ótimo de m, consideramos os custos

relacionados na Tabela 2.4. Combinações desses valores foram também utilizadas por
Nayebpour e Woodal1 (1993) na avaliação de desempenho económico do procedimento em
horizonte infinito. Outros dados são: p = 0,01 e T = 1000.
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Tabela 2.4 Custos de inspeção, defeituosose de ajusteavaliados
Nível

Custos de
15

150

Defeituoso($)

0,5

50

Ajuste ($)

400

4000

Inspeção ($)

Os valores ótimos de m para todas as combinações dos níveis dos custos estão na
Tabela 2.5 e na Figura 2.8.
Tabela 2. 5 Valores ótimos de m para todas combinações de custos.

Custos
Inspeção

Defeituoso

Ajuste

l
2

17
15

+

3

4

+

+

7

+

13
+

1000

+

20

+

+

13

+

+

13

5

6

+

7
8

m ótimo

+
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F'igura 2.8 Valores ótimos de m para todas as combinações dos custos

A Figura 2.8 mostra que o aumento do custo de inspeção diminui o valor ótimo de
m, enquanto o aumento do custo de ajuste aumenta o valor ótimo de m quando o nível do

custo de defeituoso (retrabalho) é baixo (-) e diminui ou se mantém constante quando o
nível do custo de defeituoso (retrabalho) está no nível alto (+). Verificamos também que o
aumento do custo de defeituoso (retrabalho) diminui o valor ótimo de m.

No ponto onde o nível de ajusteé alto e os níveis do custo de defeituosoe de
inspeção são baixos o valor ótimo de m é igual a T, isto é, quando o custo de ajuste é muito
maior que o custo de inspeção e o custo de defeituoso o melhor procedimento é a produção,

sem interrupção, de T itens, inspecionar o último item produzido e retrabalhar os itens
defeituosos que forem encontrados sem a necessidade de nenhum ajuste no processo.
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Capítulo 3
Neste capítulo, estudaremos a questão do monitoramentoda qualidade na linha

através de procedimentosTaguchi para processos de produçãofinita em que os itens
defeituosos são reftJgadose substituídos. Mostraremos a dificuldade de se obter, neste caso,
através de modelos estocásticos, uma expressão exata e explícita para o custo total do
procedimento, em ftlnção do intervalo de inspeção, que facilite a busca do intervalo ótimo.

Mostraremos, entretanto,através de um modelo de simulação, que o intervalo ótimo de
inspeção existe e que podemos obter um valor aproximado para o mesmo, através da
mesma técnica.

3.1 Descrição do problema
Um processo produz itens um a um em seqüência e, em condição de controle, todos
os itens produzidos são conformes. Fora de controle, entretanto,todos os itens produzidos
são não conformes e não admitem retrabalho.

Para monitorar a estabilidadeda fração defeituosa do processo e identificar os itens
não conformes para reftlgo, um procedimento Taguchi idêntico ao utilizado no Capítulo 2 é
implementado. Devido ao reftlgo, o processo deverá permanecer ativo até que um lote com

T itens conformes seja produzido. Esta particularidadecaracterizauma operação em
horizonte aleatório e não propriamente finito.

Assim como no Capítulo 2, supomos que a inspeção de um item e a correção do
processo são instantâneas, e que o número dc itens produzidos até a mudança do estado de

controle para o estado fora de controle tem distribuição geométricacom parâmetrop. A

Figura 3.1 apresentaum ciclo tibico de produção, caracterizadopor uma seqüência (de
comprimento geométrico) de itens conformes e seguida de uma seqüência de itens não
conformes, interrompida pelo procedimento de inspeção
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sob controle

fora de controle
mudança no estado

]i'igura 3.1 Esquema da mudança no estado do processo de produção

Neste ponto o processo é reajustado e volta a operar sob o mesmo esquema até completar o

lote. O intervalode inspeção,entretanto,irá variar. Ele será igual a m se a quantidadede
itens conformes a produzir for maior que m. Caso contrário, esse intervalo será igual à
quantidade de itens conformes que faltam produzir para completar T.
Se não houver perda de controle, a quantidade de itens não conformes produzidos

será igual a zero e o número de itens conformes produzidos será igual a T. Caso ocorram
perdas de controle, o número de itens produzidos será maior que T.

3.2 Modelagem
Para modelar estocasticamente este processo, podemos adorar dois caminhos. Um,
não markoviano, em que partimos de blocos (conjuntos) independentes de unidades

produzidas entre ajustes sucessivos, e outro, markoviano, em que partimos de blocos
dependentesde unidades produzidas entre inspeções sucessivas. Desenvolveremos com
detalhes, entretanto, apenas o primeiro caminho.

Considere, portanto, uma seqüência {Wi; ià 1} de variáveis aleatórias independentes

com distribuição geométrica,com parâmetrop. Mais, precisamente,

P(W. = w.) = qw P

wf = 0, 1, 2, 3, ...

(3.1)
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Não é difícil ver que o evento .4: =lW: àT} representaa situação em que a produção do
lote não requer paradas do processo para ajuste. Neste caso, temos apenas um bloco de
itens em que:

o tamanho do bloco B/ = 7;
o número de itens conformes V/ = 7;
o número de itens não conformes Z)/ = 0;
o número de inspeções programadas 4 = IZ-l ;
lml

o número de inspeções retrospectivas Z/ = O.

De maneira análoga, para k > 1 o evento
.4* =tW]

<T ..., W] +...+Wt.: <7; Wi +...+Wt à7}

representa a situação em que a produção do lote requer exatamente #.l paradas do processo

para ajuste e, neste caso, são formadosk blocos de itens e no bloco k, a parada ocone
quando completamos o número de itens conformes igual a T. Assim, se denotarmos por N«
.7-<í .í&, o número de unidades conformes que faltam ser produzidas para completar o lote,
imediatamente antes de iniciar a produção do bloco i. Por exemplo, para o bloco l:

e Tamanho do bloco

«. : [;]

. «*

«'-{«,

~:

-ÍT]«}
.

;-

[;]*: 'm,.M.

(3.2)

onde: llw' l é o maior inteiro menorou igual a W//m.
8

Número

de

itens

conforme

V]

=

W/

(3.3)

e Número de itens não conformes

Z). = B: --T% = min

[T]': m,N\

(3.4)
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e

Número de inspeções retrospectivas

;. « »[T].«

z):

z.

(3.5)

. « :lTl-

z):-l

«

.:a

Número de inspeções programadas:

©

(3.6)

Generalizando para o bloco i, 2 íl K#-/, teremos
e Tamanho do bloco

,.:l=1-«-1«,«,. -1;1
«1-:«111=-1.:1
«,,«;1
e

Número

de itens

conforme

'iã = Wí

e

Número de itens não conformes

".: ".-« :«-lll:l''l «.l-«

(3.8)

(3.9)

«

e

(3.7)

Número de inspeções retrospectivas

. « »[T].«
;.« : [;] .

D.

z;
D.-]

«

Número de inspeções programadas: z,; =

e

(3.10)

1:!!tl
l/nl

(3.11)

Finalmente, para o bloco k (último bloco), teremos

e

Tamanho

do

bloco

Z?t = Nt

(3.12)
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e

Número de itens conformes Vt = Nt

(3.13)

©

Número de itens não conformes Z)t = 0

(3.14)

e

Número de inspeções retrospectivas Zt : 0

(3.15)

e

Número de inspeções

zt = ]!LI

(3.16)

As variáveis BI, %, Z)f, Zf e Z,í introduzidas acima podem ser deÊmidas para todo

ià 1, a partir da seqüência [W.;iàl}. Para isto basta deHmir a sequência {N'i;iàl}
recursivamente,

tornando-se:

7V/ = 7' e .AC.../ = ]V. -- Wi ,4 .AC , í à .r, onde W. ,A .AC é o mínimo

entre Wi e ÀC, e observar que:

.B;

z);

««l« ll'=1*-1«.1,
«:-

{([»=].:].«,

D.-]
D:

~;i-««

~.,,

:. .,,;:lz-l."
. "';««

(3.17)

(3.18)

(3.19)

caso contrário

e

(3.20)

Com estas definições, podemos então obter uma expressão matemática do custo
médio de produção de um ]ote com T itens conformes, E[Cr]. Para tanto, vamos considerar
os seguintes fatores de custo:
'

o custo de inspeção (Ci«.)

'

o custo de ajuste (Cd«,»)
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'

o custo de item defeituoso (Cd.f)

Assim,

E(C,)

(3.21)

E z(c, ; ..4*)
k:l

e não é difícil ver que para o caso em que não houver ajuste, o custo total é dado por

'(E[)

(3.22)

.««,

e para k > 1, isto é, caso haja pelo menos um ajuste,

insp

Assim,

(Z,; --Z;)--C.

.E

Cr

.O;l--(t

k:l í:l

-l)

C,.,.

.m

.4*,

# »

(3.23)

.r.

bc«,(z,; -- z.)--c. . o. ; ..4.l--E(t
-i)
k:l

p(Á,). c..,,.
(3.24)

Se observarmos ainda que {Á. ; k à 1 } é uma partição do espaço amostrale que .AG= O
então .B/ = % : Z)f = 4 =Lj = 0, j à i, podemos expressar E[CT] como

zlz,;; w: à .v;l--É .elc., . (z,;--z; )--c.
Í:]

o; --c..,. ;w: .: .v;l
(3.25)

A obtenção de uma expressão fechada e explícita para E[CT] em função de m,
entretanto, esbarra na dificuldade de se obter os valores esperados da expressão (3.25). A

obtenção de um valor de m próximo do valor ótimo pode, todavia, ser feito através de um
modelo de simulação.
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3.3 Modelo de Simulação
Desenvolveu-se
um programade computadora fím de simularo processoe
encontrar o intervalo ótimo, aproximado, de inspeção. Neste programa, simula-se o
processo de geração de 7 itens conformes várias vezes (por exemplo: 5000 vezes) para cada
m. Dessas simulações podemos obter o número médio de inspeções (.4/e(Z./nxp), de ajustes

(.A/eaLÁJu.çfe)e de defeituosos(]l/ed.Z)eg para o cálculo do custo total médio para cada
valor de m ( l a 7).

Os itens são gerados um a um através de um gerador de dados Bemoulli com
parâmetrop, onde 0 representaitem conforme e l item não conforme. As variáveis
utilizadas neste programa são:
e

Número de itens conformes a ser produzido (7)

e

Número de itens conformes produzidos no início do próximo intervalo entre
inspeções (W

e

Intervalo entre inspeções, em itens (m ou 7-- tO

e

número de itens defeituosos na produção de T itens conformes ( Z)ef)

e

número de inspeções na produção de T itens conformes (i/zxp)

e

número de inspeções retrospectivas na produção de T itens conformes

( Re/ro)
e

número de parada para ajuste na produção de T itens conformes (parada)

e

Número de repetiçõesda produção de T itens conformes para cada m
(i/zfera)

e

Valor gerado pela distribuição Bernoulli(Irem)

e

número de itens conformes durante a simulação de um intervalo de
inspeções

(ní/em)

os cálculos do número médio de ajuste (it/ezZ..Ájllsfe),de não conformes (.14ezí.l)ef ) e de
inspeções (.A/ezl/nxp) para cada m são dados por:
Med.Ajuste

= parada /intera
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Med.Def = Def/intera
Med.Imp = insp/itttera
O valor médio do custo total para cada m são arquivados no vetor (ve/orou.r/o).

Dessa forma, o valor de m correspondenteao mínimo dos valoresdo custo totalmédio, isto
é, minlveíorCus/o}, será o valor ótimo do intervalo entre inspeções. O fluxograma desse
programa está na Figura 3.2 e o programa desenvolvido em S-Plus no Anexo 3.
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T e- 100
P e- 0,01
Intera <- 5000

Curo.Irsp € 10
Custo..4Jsto .'p- 400 l
Custo.[bf <- 50
l
r

v' toro to

m= 1 atóT

Med.Ir\pe- O
Modal.ste

.ç

l\4od Dd

<-

0
0

Medlnsp .'e"' ModJnsp /Intom
Mod..Ajuslo 'e- Modal.ste/Intera

ModDof € ModDof/Intom

1= 1 oté Int«a

l wtoíCuto

i

®

l

IrsP 'e"- 0
par«ia .-o- O

.ç.-

(Cub.Inp

+ (Cusb.Dd''

' M3d.klsp

)+

Modtbf)

+

+ (Cub.45to- Mm.4Bto)

v.e-o

Def-e- 0
Roço «- 0
Modlnsp

g V< T

-ê- Modlnsp

Mod.Aludo €

+ Insp + oho

te + pai«ia

ModDof <- ModDof + Def

Slm

lbm-e-O

notem
.e- o

sh

Não

(F» zm

e
ritan+0
Item .e- bomoulll©)

Item .+- boinouniG))

Nõo

Slm

nltom <-. nltem + l

bf

e-

Sfm

l

11

r"--«n»m = o;»----Slm

l
1"-

=«h*«:.

.,.-/''--\.

Nõo

'''--.,/
i

[nom-i".

Nõo

Item = 0

Dof «- Dof + (FV- nlbm )

Oef + (m - Ditam)

parada e-pcíada+

.,,'K\

«-'--

piada

«-- parada + l

Slm

.,..-X\

M.

Rota <-- Rotn+l.V.l 1 1 Rabo<- Retn+T.Vnlteml

IrsP .e- Insp + l

v<

Figura 3.2

Fluxograma do simulador do processo de monitoramentoTaguchi para

hor.izonte finito com defeituosos como itens reftlgados.
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3.4 Exemplo Numérico
Os gráficos da Figura 3.3 e a Tabela 3.1 mostram o resultado da simulação quando
adotamos os seguintes valores

T:100
8

P = 0.1;P = 0,01;P = 0,001 e P = 0,0001
Custo de Inspeção = IO

Custo de Ajuste = 400
e

Custo de Defeito = 50
Os gráficos da Figura 3.3 mostram o comportamento do custo esperado total em

função de m e de p.

p:o,l

p:0,01

20

0

a)

IrlervaloentreInspeções m

b)

p:o,001

40

60

80

100

intervalo entre Inspeções m

P:o,o001
0
8

a)
'B

'#b

"""''f"Uh='qHmP=d',...=+M-q',;'u.

0
c)

Irierpalo entre inspeções m

20

d)

40

60

J

.;'f

80

100

intervaloentre inspeções m

laguna 3.3 Gráficos do custo total esperado em ftJnÇão de m para a) p = 0,1;
b) p = 0,01; c) p = 0,001 e d) p = 0,0001.
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Os valores ótimos, aproximados, de m estão na Tabela 3. 1

Tabela 3.1: Tabela do valor de m mínimo para vários valores de p
Caso

P

m (5timo

l

0,1

2

2

0,01

6

3

o,001

18

4

o,ooo]

100

Podemos verificar através dos gráficos que a dispersão dos pontos cresce em função
de m. Isso ocorre principalmente porque o número de combinações de eventos possíveis

aumentacom m. Podemos verificar atravésda Tabela 3.1 e dos gráficos da Figura 3.3, que
o intervalo ótimo de amostragemaumentaquando diminuímos o valor de p. Observe que
quando p é muito baixo ( 0,0001 ) a ftlnção parece decrescente, sem ponto de mínimo local
e, portanto, o valor ótimo de m será m = T.
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Capítulo 4
4.1 Conclusões
Neste trabalho estudou-se dois problemas do procedimento Taguchi ''On-Linfa'' para
atributos para processos de produção em pequeno lote. O primeiro, tratado no Capítulo 2,

os itens defeituosossão retrabalhadose corrigidos. Deste problema, obtivemos uma
expressão que possibilita o cálculo do valor ótimo da freqüência de amostragem, m,
minimizando o custo de monitoramento do processo. Dessa expressão verificamos que em

duas situações a freqüência de amostragem ótima é igual ao tamanho do lote (T). Na
primeira, bastanteintuitivo, ocorre quando p é muito baixo. Na segunda, quando o custo de
ajuste é muito maior que os custos de inspeção e de defeituoso. Analisando o efeito dos
custos, concluímos que o aumento do custo de inspeção tende a diminuir o valor ótimo de
m, enquanto o aumento do custo de a)unte tende a aumentar o valor ótimo de m quando o

nível do custo de defeituoso é baixo e tende a diminuir ou se manter constantequando o
custo de defeituoso é alto. Ver:iHicamos também que o aumento do custo de defeituoso
tende a dnninuir o valor ótimo de m.

No segundo problema, tratado no Capítulo 3, os itens defeituosos são reftlgados

devido a dificuldade ou impossibilidade do retrabalho desse item. Para a solução desse
problema desenvolveu-seum modelo de simulação para a obtenção do valor ótimo da
freqüência de amostragem devido à grande dificuldade na modelagem analítica do custo
esperado total do procedimento. VeríÊicamos, através da simulação, que o valor ótimo da
freqüência de amostragem tende a aumentar quando diminuímos o valor da probabilidade
do processo sair de controle.
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4.2 Sugestões de Pesquisa Futura
Algumas sugestões para pesquisa ftltura são

1. Estudo dos mesmos procedimentos(retrabalho e refugo dos itens não confomes)
para o caso 2 apresentado por Taguchi et al (1989), isto é, quando o processo está fora de
controle os itens produzidos terão oraçãode não conformes
2. Análise com erro no diagnóstico.

3. Análise do procedimentoTaguchi ''On-Lide" para atributosem horizonte omito
com oração de itens não conformes

retrabajhados e fração de itens não conforme

refogados.
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Anexo l
Programa em S-Plus para obter o gráfico e o valor de m que minimiza o custo
esperado total.

Insp<-0
Retrab<-0
Aíuste<-0

par(mfrow=c(2,2»
Cinsp<- 150

Cretrab<-5
Cajuste<-4000
p<-0.000339

m<-0

ml<-0

Total<-50000

CustoTotal<-1 :2&Total

CustoTotal<-matrix(CustoTotal,nrow=Total, nco1=2)
for(i in l :Total)

CustoTota[]i,]] <-i

for (i in l :Total)

{

m<-i
ml <-Total-«ceüing(TotaVm)-

l)*m)

Retrab<-Cretrab*(ceijing(TotaVm)-l)*(m+«l-p)"(m+l)-(l-p»/p)+ Cretrab+(ml+«lp)"(m l+l)-(l-p»/p)
[nsp<-Cinsp*(cei]ing(Tota]/m)-])*«(]-p)"(m+])+(m*p-1+2*p-p"2»/p) + Cinsp*«(]p)"(m l+l)+(m l*p- 1+2*p-p"2»/p)
Aj uste<-Cajus te*(ceiling(TotaVm) -l)*(l-(l
CustoTota[Íi,2] <-]nsp +Retrab+AI uste
}
minimo<- l

-p)"m)

menorCusto<-min(CustoTota][,2])
for(i in [:Total)

{ if(menorCusto==CustoTotal]i,2])
}

mmimo<-l

plot(CustoTotal,main="Total = 50000'',xlab="d)

ylab="Custo TotalEsperado'', pch="'b'')
minimo<-min(CustoTotal[,2])
MENORm<-0
for(i in l:Total)
{ if(miniho==CustoTotal]i,2])
MENORm<-i

intervalo entre inspeções m'',

MENORm
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Anexo2
Programa em S-Plus para obtenção do m para minimizar o custo esperado total para
vários valores de p.
Insp<-0
Retrab<-0
Ajustem-0

par(mfrow=c(l,l»
Cinsp<-10
Cretrab<-50
Cajuste<-400
inda-0
auxiliar<- l

Vetorpm<-1:50
Vetorpm<-matríx(Vetorpm, nrow=25, nco1=2)
Vetorpml1,11<-0.00000 1; Vetorpml2,11<-0.00001 ; Vetorpm[3,11<-0.00005;
Vetorpm[4, 1]<-0.00009 ;
Vetorpm[5,11<-0.0001 ; Vetorpm[6,11<-0.0003; Vetorpm[7,11<-.0007; Vetorpm[8,11<o.001;
Vetorpm[9,11<-0.003; Vetorpm]10,11<-0.01 ; Vetorpm[ 11,11<-0.03;Vetorpm]1 2,11<-0.05;
Vetorpml13,11<-0.09; Vetorpml14,11<-O. 1; Vetorpm[ 15,11<-O.105;Vetorpm]1 6,11<-0.ll ;
Vetorpml17,1J<-0. 115; Vetorpml18,11<-O. 118; Vetorpml19,11<-0. 119; Vetorpm[20,11<0.11903;
Vetorpml21,11<-0. 119032; Vetorpml22,1J<-0. 119036; Vetorpm[23,11<-O. 119037;
Vetorpm[24,1J<-0.3; Vetorpm]25,11<-0.50

for(k in 1:25)

{
p<-Vetorpm]k, ] ]

m<-0

ml<-0

Total<-500

CustoTotal<-1:2#Total

CustoTotal<-matrix(CustoTotal, nrow=Total, nco1=2)

for(i in l:Total)
CustoTota[]i,]] <-i

for (i in l :Total)

{

m<-i
m[ <-Tota]-«cei]ing(Tota]/m)-

]) 4' m)

[nsp<-Cinsp*(cei]ing(Total/m)-])*(m+«]-p)"(m+])-(]-p»/p)
+ Cinsp*(m]+«]p)"(ml+l)-(l-p»/p)
Retrab<-Cretrab#(ceiling(Total/m)-l)*«(l-p)"(m+l)+(m*p-

Cretrab'K«(l-p)"(m l+l)+(m l*p- 1+2*p-p"2»/p)
Ajustem-Caj us te*(ceiling(Total/m)-

1+2*p-p"2»/p)

+

l)*(l-(l-p)"m)

CustoTota[]i,2]<-]nsp+Retrab+Ajuste
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}
minimo<- l

menorCusto<-min(CustoTota][,2])

for(i in l :Total)

if(menorCusto==CustoTota]]i,2])
minimo<-i
Vetorpm[k,2]<-mínimo
}

p[ot(Vetorpm[,1],Vetorpm[,2], main="Gráfico de m(mínimo) x p'',x]ab "P'',
ylab="m mínimo'', pch="+'')
Vetorpm
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Anexo3
Programa em S-Plus para obter o gráfico e o m que minimiza o custo esperado total
para procedimento Taguchi em horizonte anito e quando os itens defeituosos são
refogados.

N<-100
prob<-0.01
Custolnspecao<-100
CustoAjuste<-400
CustoDefeito<-50
interacao<-500

vetorCusto<-1:N
for(j in l:N)
{

m<-J
Medialnspecao<-0
MediaAjuste<-0
MediaDefeito<-0
for(i in l:interacao)
{

inspecao<-0
paradas-0
Total<-0
Defeituosos<-0
Retrospectivas-0
while(Total<N)
(

item<-0
nitem<-O
ú«N-Total) >= m)
{
while«item==0) && (citem l=m»

item<-rbinom(l, 1, prob)
if(item==0)
nitem<-nitem+l
else
{

Defeituosos<-Defeituosos+(m-notem)

paradas-parada+l
if(notem== 0)

Retro spectiva<-Retrospcctiva+messe

l

Retrospectivas-Retrospectivas(m-nitem)
}
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inspecao<-inspecao+l
else

{

while«item==O) &&(citem l=(N-Total»)

item<-rbinom(l,1, prob)
if(item==O)
nitem<-nitem+l
else
{

Defeituosos<-Defeituosos+«N-Total)-notem)
paradas-parada+l
if(nitem == 0)
Retrospectivas-Retrospectivas(N-Total)- l
esse

Retrospectivas-Retrospectivas(N-Total-nitem)
}

inspecao<-inspecao+l
Total<-Total+nitem
}

Medialnspecao<-Medialnspecao+inspecao+Retrospectiva
MediaAjuste<-MediaAjuste+parada
MediaDefeito<-MediaDefeito+Defeituosos
Medialnspecao<-Medialnspecao/interacao
MediaAjuste <-MediaAjuste/interacao
MediaDefeito <-MediaDefeito/interacao
vetorCustoLjl<- Custolnspecao#(Medialnspecao)+CustoDefeito'K
MediaDeFeito
+CustoAjuste4' MediaAjuste
}

plot(veto rCusto,main="p=0,01'',xlab: :"intervalo entre inspeções m'',ylab :"Custo Total

Esperado'',pch="'P'')
mMmo<-min(vetorCusto)

MENORm<-0
for(i in l :N)

{ if(minimo==vetorCusto]i])
MENORm<-i

MENORm
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