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Resumo

Diversos estudos comprovam a maior eficiência de estimadores baseados em amostra-
gem por conjuntos ordenados (ACO) em relação aos similares via amostragem aleatória
simples (AAS). Esse delineamento amostral é adequado quando de primeiro momento,
a característica de interesse por qualquer motivo é inacessível, porém há uma variável
concomitante de fácil acesso e baixo custo. Introduzido no contexto de Controle Estatístico
do Processo (CEP), possui o melhor domínio em casos que utilizam, tamanhos amostrais
menores e pequenas alterações no nível do processo. Outras técnicas facilitam a detecção
de um processo em descontrole, como por exemplo, variar o tamanho amostral durante
o monitramento ou fazer o uso de informações das amostras passadas, para planejar a
amostragem futura (MDS). O seguinte trabalho tem como objetivo, propor um novo
gráfico de controle para a média, com tamanho variável de amostra, utilizando ACO e a
técnica MDS. Foi realizado dois estudos por simulação de Monte Carlo, com a finalidade
de analisar o desempenho do gráfico proposto em relação a outros delineamentos. A
comparação foi feita através do indicador Comprimento Médio de Sequência (CMS) e o
Tamanho Médio de Amostra (TMA). Também foi desenvolvida uma projeção de custos
aplicada em dados simulados. Com os resultados obtidos, concluímos que a proposta do
novo gráfico de controle, demonstrou ser superior aos outros delineamentos, tanto em
questão de desempenho, quanto em questão de custos.

Palavras-chave: Amostragem por conjuntos ordenados (ACO). Gráficos de controle com
tamanho variável de amostra. Multiple dependent state sampling (MDS). Comprimento
médios de sequência (CMS). Simulação Monte Carlo.
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1 Introdução

O setor secundário da economia é um dos propulsores do desenvolvimento de um
país, englobando todos os tipos de indústrias conectadas a qualquer meio de melhoria
que viabilize maior lucro. O Controle Estatístico de Qualidade (CEQ) ganha destaque
nesse setor, pois, sendo implantado corretamente, visa a eficiência em todas as fases de
produção, garantindo a qualidade final do produto e incrementando o ganho financeiro.

A qualidade de um produto, segundo Montgomery (2001), pode ser resumida
como a sua adequação ao uso. Segundo o autor, a qualidade é inversamente relacionada
à variabilidade. Portanto, na fase de produção, um dos principais objetivos é identificar
e eliminar as fontes de variação comuns. O Controle Estatístico de Processos (CEP) é
um conjunto de técnicas estatísticas de monitoramento de um processo de produção, que
auxiliam na prevenção e detecção de qualquer problema que indique um descontrole no
processo, comprometendo a qualidade do produto final.

Inicialmente proposto por Shewhart (1924), o gráfico de controle é uma das
ferramentas mais utilizadas em CEP, simples porém muito poderosa, capaz de detectar
rapidamente sinais de alterações nos parâmetros do processo. O gráfico de controle é
formado por uma estrutura de pontos, que representam os valores de alguma estatística
calculada a partir de amostras extraídas do processo sequencialmente no tempo. As
estatísticas calculadas representam características de qualidade, servindo como estimadores
de parâmetros do processo. O gráfico também é composto por uma linha central, que
representa o valor esperado da estatística, e um par de limites, chamados limites de
controle, que são definidos com base na sua distribuição, calculada sob o cenário em que o
processo opera sob controle estatístico, não estando sujeito a causas comuns.

O planejamento do gráfico de controle é um ponto muito importante em um
processo de produção, pois exerce influência direta em seu desempenho. Dentre os compo-
nentes referentes ao planejamento de um gráfico de controle podemos destacar o tamanho
amostral, a amplitude dos limites de controle e a frequência de amostragem a ser utilizada.
Quando estrategicamente uma ou mais dessas especificações variam ao longo do tempo,
temos como resultado os chamados gráficos de controle adaptativos. Esse tipo de gráfico é
mais eficiente que os gráficos usuais pois são construídos tomando como base resultados de
amostras recentes do processo, permitindo a detecção mais rápida de pequenas mudanças
nos parâmetros sob monitoramento.

Reynolds et al. (1988) propôs inicialmente os gráficos de controle adaptativos,
considerando a variação do intervalo amostral. Prabhu, Runger e Keats (1993) e Costa
(1997), por sua vez, propuseram gráficos de controle com tamanhos amostrais variáveis.
Diversos estudos abordam a proposta e avaliação de gráficos de controle adaptativos,
destacando sua maior eficiência e melhor desempenho econômico em relação aos gráficos de
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controle tradicionais. Dentre eles, destacam-se Costa (1999), Park e Jr (1999),Magalhães,
Costa e Epprecht (2002).

Outra técnica recentemente introduzida em estudos sobre gráficos de controle
adaptativos, denotada por Multiple Dependent State Sampling (MDS), foi apresentada
inicialmente por Wortham e Baker (1976), em um contexto de plano de amostragem
por aceitação, com o objetivo de verificar a adequação de lotes. A técnica baseia-se no
planejamento de uma próxima amostragem, com base não apenas nos dados da amostra
mais recente, mas sim k amostras anteriores. Recentemente, diversos estudos foram
realizados para demonstrar os benefícios da técnica no contexto de gráficos de controle,
como por exemplo, Aslam, Arif e Jun (2016) em que a técnica MDS, combinada com o
uso de tamanho variável de amostra, contribui para detectar alterações nos parâmetros do
processo, possibilitando identificar pontos fora dos limites de controle mais rapidamente.

O delineamento amostral usualmente utilizado na elaboração de gráficos de controle
é a Amostragem Aleatória Simples (AAS), baseado na seleção completamente ao acaso,
das unidades produzidas a compor a amostra. McIntyre (1952) sugeriu um delineamento
amostral chamado Amostragem por Conjuntos Ordenados (ACO), aplicado inicialmente
em um contexto de estimação do rendimento médio de pastagens. Esse delineamento é
adequado quando a variável de interesse é difícil de ser obtida ou cara de ser mensurada,
mas há possibilidade de ordenar amostras segundo julgamento pessoal, ou alguma variável
correlacionada, de maneira eficiente e com baixo custo (STOKES, 1980).

A amostragem por conjuntos ordenados consiste inicialmente em obter n2 unidades
amostrais retiradas do processo, que são alocadas aleatoriamente em n conjuntos de tama-
nho n, posteriormente ordenados de acordo com algum critério de ordenação estabelecido,
como por exemplo por julgamento pessoal ou através de uma variável concomitante de
baixo custo. Deve-se ressaltar que todas as unidades amostrais são ordenadas dentro de
cada conjunto, porém ao final do processo, apenas n são de fato mensuradas. Portanto, o
uso de ACO resulta na mensuração do mesmo número de unidades amostrais que em AAS.

Takahasi e Wakimoto (1968) provaram que a média amostral baseada em ACO é
um estimador não viesado e mais eficiente que o correspondente estimador produzido via
AAS. No entanto, deve-se ter cuidado no procedimento de ordenamento, pois erros influ-
enciam diretamente a eficiência desse delineamento. Dell e Clutter (1972), demonstraram
que a média amostral via ACO, mesmo na presença de erros de ordenação, ainda é mais
eficiente que a média amostral via AAS. No entanto, sua superioridade diminui à medida
que os erros de ordenação aumentam. Caso o critério de ordenação adotado seja completa-
mente aleatório, o desempenho dos estimadores produzidos pelos dois delineamentos são
equivalentes.

Existem várias publicações que abordam o desempenho de gráficos de controle
via ACO, Salazar e Sinha (1997) foram os primeiros a apresentarem um estudo nesse
contexto, Muttlak e Al-Sabah (2003) desenvolveram o primeiro estudo sobre o desempenho
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de gráficos de controle para a média utilizando ACO, outros estudos são citados por
Al-Omari e Bouza (2014), que realizou uma revisão de literatura sobre ACO e outros
delineamentos baseados em ordenamento de amostras.

Na literatura existe uma lacuna quanto ao uso de gráficos de controle adaptativos
em ACO, sendo um tema ainda não abordado. Dessa forma, o uso combinado de ACO com
tamanho de amostra variável mostra-se relevante, juntamente com a aplicação de MDS, a
fim de analisar se esse método influencia o desempenho do monitoramento do processo.

1.1 Objetivo Geral
Através dos conceitos apresentados, há uma brecha oportuna entre gráficos de

controle adaptativos e amostragem por conjuntos ordenados. Portanto, este trabalho
apresenta uma proposta de gráfico de controle via ACO, introduzido em um contexto
MDS e utilizando tamanho variável de amostra, visando melhorar a performance no
monitoramento do processo. Foi realizado também, um estudo comparativo sobre os custos
inerentes a diferentes delineamentos, baseado em uma aplicação em dados simulados.

1.1.1 Objetivos Específicos

• Comparar o desempenho dos gráficos de controle adaptativos via ACO em relação
aos não adaptativos, que utilizam o mesmo delineamento amostral;

• Comparar o desempenho dos gráficos de controle adaptativos via ACO em relação
aos adaptativos utilizando AAS;

• Verificar o impacto na eficiência dos gráficos propostos fazendo uso da técnica de
amostragem MDS;

• Fazer uma projeção de custos, para todos os planos amostrais considerados, aplicado
em um estudo por simulação de um processo contínuo.
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2 Material e Métodos

Este capítulo apresenta a estruturação de gráficos de controle para a Média,
utilizando AAS e ACO, introduzidos em um contexto onde o tamanho amostral é variável,
além da aplicação de MDS em gráficos de controle. Para a aplicação da metodologia
sugerida, foi feito o uso de estudos por simulação, nos quais foram analisados o custo e o
desempenho do processo.

2.1 Gráfico de Controle para a Média Usando AAS
Seja X uma variável aleatória numérica que caracteriza a qualidade do processo.

Considere µ e σ, respectivamente, a média e o desvio padrão dessa variável, para um
processo atuando sob controle (sem a ação de causas de variações atribuíveis). O gráfico
de controle para a média, apresenta uma sequência de pontos que representam a média de
amostras de tamanho n, retiradas periodicamente, utilizando amostragem aleatória simples.
O gráfico também contém uma linha central (LC) que é a representação da própria média
do processo sob controle (µ), juntamente com um par de limites, denominados Limite
Superior do Controle (LSC) e Limite Inferior do Controle (LIC), que são definidos por:

LSC=µ +c
√
V ar(X̄AAS) = µ+c σ√

n

LC= µ

LIC=µ - c
√
V ar(X̄AAS) = µ - c σ√

n

em que c configura o coeficiente de amplitude, determinando a probabilidade da média
amostral exceder os limites de controle, configurando um indicador de descontrole.
Usualmente esse coeficiente é fixado em c = 3. Para essa configuração, considerando a
distribuição normal para média amostral, tem-se a probabilidade de 0,0027 de falso
alarme (pontos externos aos limites para um processo operando sob controle).Há a
possibilidade de fazer uso adicional de um outro par de limites, denominado limites de
atenção, utilizando c = 2 como coeficiente de amplitude. Esses limites são aplicáveis para
a definição de uma região de alerta.

Caso µ e σ sejam desconhecidos, devem ser estimados a partir dos resultados de
n amostras extraídas do processo, quando operando sob controle estatístico.
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2.2 Gráfico de Controle para a Média Usando ACO
O processo de amostragem por conjuntos ordenados, proposto inicialmente por

McIntyre (1952), baseia-se em selecionar n2 unidades amostrais aleatoriamente, alocando-as
em n conjuntos pré-definidos, de n unidades posteriormente ordenadas dentro de cada
conjunto. Essa amostragem é indicada quando a característica de interesse é cara ou de
difícil mensuração, e também quando a ordenação das unidades amostrais dentro de cada
conjunto, faça-se de maneira acessível, por julgamento pessoal ou através de uma outra
variável de baixo custo, que possua relação com a variável de interesse.

Após ser realizado o processo de ordenamento dentro de cada conjunto, segundo
um critério de ordenação estabelecido, o menor valor do primeiro conjunto é quantificado,
seguido do segundo menor valor do segundo conjunto, sendo assim sucessivamente até ser
quantificado o maior valor do n− ésimo conjunto, resultando em n unidades realmente
mensuradas. Em cada ciclo do processo demonstrado, é plotado um ponto no gráfico de
controle, que representa a média amostral via ACO. Para um processo sob controle, de
maneira similar aos gráficos de controle via AAS, há uma linha central e um par de limites
de controle, porém definidos por:

LSC = µ+ c
√
V ar(X̄ACO) = µ+ c

√
σ2

n
− 1

n2
∑n
i=1 (µ[i] − µ)2

LC= µ

LIC = µ− c
√
V ar(X̄ACO) = µ− c

√
σ2

n
− 1

n2
∑n
i=1 (µ[i] − µ)2

em que µ[i] é a observação ordenada na posição i no i− ésimo conjunto. Caso µ, µ[i] e σ
forem desconhecidos, devem ser estimados a partir dos resultados de amostras extraídas
do processo, quando operando sob controle estatístico.

2.3 Gráfico de Controle com Tamanho Variável de Amostra
Ao ser realizada a amostragem de determinada variável de interesse no monito-

ramento do processo, há a possibilidade de estrategicamente variar o tamanho amostral.
Essa técnica é utilizada com o objetivo de reduzir o custo e melhorar o desempenho de um
gráfico de controle. São considerados n tamanhos amostrais, que podem variar durante
o monitoramento do processo. A decisão do próximo tamanho amostral a ser aferido, é
tomada com base no valor da média amostral calculada na amostra mais recente.

A estruturação de um gráfico de controle com tamanho variável de amostra, é
semelhante aos gráficos de controle para a média. A única modificação é verificada no
desenvolvimento dos limites do controle e dos limites de atenção, que são alterados pelo
tamanho da amostra variável. Para um gráfico de controle adaptativo para a média, com
dois tamanhos distintos de amostra (n1 e n2), tem-se os seguintes pares de limites:



15

LSA=µ+c1 σ
√

1
ni
; LIA= µ - c1 σ

√
1
ni

LSC=µ+c2 σ
√

1
ni

; LIC= µ - c2 σ
√

1
ni

em que LSA é o limite superior de atenção e LIA o limite inferior de atenção, com c1 < c2

sendo os coeficientes de amplitude e n1, n2 os dois tamanhos amostrais considerados. Na
sequência, é descrito o procedimento para o delineamento do gráfico de controle
adaptativo, considerando o cálculo da média amostral X̄ = ∑ni

j=1
Xj
ni

e a seleção da
primeira amostra com o menor tamanho amostral proposto (ni = n1) :

1. Para uma particular amostra, se a média amostral não estiver entre os limites de
controle (X̄ > LSC ou LIC > X̄), declarar que o processo está fora de controle,
parando o imediatamente;

2. Para uma particular amostra, se a média amostral estiver entre os limites de atenção
(LIA ≤ X̄ ≤ LSA), declarar que o processo está sob controle e retirar a próxima
amostra com o menor tamanho de amostra considerada (ni = n1);

3. Para uma particular amostra, se a média amostral não estiver entre os limites
de atenção, porém estiver entre os limites de controle (LSA < X̄ < LSC ou
LIC < X̄ < LSA), declarar que o processo está sob controle e retirar a próxima
amostra com o maior tamanho de amostra considerada (ni = n2).

2.4 Gráfico de Controle Utilizando MDS
Multiple dependent State é uma técnica aplicada originalmente por Wortham e

Baker (1976) para a inspeção de lotes. Aslam, Nazir e Jun (2015) foram responsáveis por
incorporar essa técnica a construção de gráficos de controle. Usando MDS, a definição do
tamanho de uma próxima amostra é feita com base nos resultados de k amostras anteriores.
Portanto, deve-se estipular k, que é o número de amostras passadas que irá influenciar na
tomada de decisão do tamanho da amostra futura. Considere três tamanhos variável de
amostra, sendo n1 < n2 < n3 e k o número de amostras passadas a serem consideradas. O
gráfico de controle utilizando MDS é definido de maneira similar a um gráfico de controle
com tamanho variável de amostra, os limites de controle e atenção, o cálculo da média
amostral e o critério para a primeira amostra, são os mesmos utilizados na seção 2.3, porém
a tomada de decisão em relação a amostragem futura é definida pelas seguintes etapas:

1. Para uma particular amostra, se a média amostral não estiver entre os limites de
controle (X̄ > LSC ou LIC > X̄), declarar que o processo está fora de controle,
parando o imediatamente;
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2. Para uma particular amostra, se a média amostral estiver entre os limites de atenção
(LIA ≤ X̄ ≤ LSA), declarar que o processo está sob controle e retirar a próxima
amostra com o menor tamanho de amostra considerada (ni = n1);

3. Para uma particular amostra, se a média amostral não estiver entre os limites
de atenção, porém estiver entre os limites de controle,(LSA < X̄ < LSC ou
LIC < X̄ < LSA), e se das k amostras anteriores, nenhum ponto excede os limites
de atenção, declarar que o processo está sob controle e retira-se a próxima amostra
com o segundo menor tamanho de amostra proposto (ni = n2);

4. Para uma particular amostra, se a média amostral não estiver entre os limites
de atenção, porém estiver entre os limites de controle,(LSA < X̄ < LSC ou
LIC < X̄ < LSA), e se das k amostras anteriores, existir ao menos um ponto que
exceda os limites de atenção, declarar que o processo está sob controle e retira-se a
próxima amostra com o maior tamanho de amostra proposto (ni = n3).

2.5 Comprimento Médio da Sequência
O comprimento médio da sequência (CMS) é um indicador que permite estudar o

desempenho de gráficos de controle. Esse indicador consiste no número médio de amostras
observadas antes que algum ponto exceda os limites de controle. Quando o processo está
sob controle temos CMS0 = 1

α
, sendo α a probabilidade de falso alarme. Para um processo

fora de controle, com média µ1 6= µ0, tem-se CMS1 = 1
1−β(µ1)

, sendo β a probabilidade do
processo fora de controle gerar um ponto entre os limites de controle.

Quando o processo está sob controle é preferível um CMS alto, pois indica uma
taxa de falso alarme pequena. Se o processo estiver fora de controle é favorável ter um CMS
baixo, indicando que as mudanças na média do processo serão detectadas rapidamente.

2.6 Metodologia do Estudo
Esta seção apresenta a proposta de gráficos de controle para a média, com

tamanho variável de amostra via ACO, introduzidos no contexto MDS. Para a aplicação da
metodologia proposta, foram desenvolvido dois estudos por simulação Monte Carlo e uma
projeção de custos. No primeiro estudo desenvolvido, foram realizadas 10 000 simulações
de processos industriais, registrando os valores de CMS e tamanho médio de amostra. O
segundo estudo realizado, simulou um processo industrial contínuo, permitindo analisar
seu monitoramento e projetar custos com base nas informações obtidas.
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2.6.1 Proposta de Gráficos Adaptativos via ACO Utilizando MDS

Os gráficos de controle via ACO foram proposto inicialmente por Muttlak e
Al-Sabah (2003) e estão sendo estudados desde então. Porém, na literatura não encontra-
se estudos referente a gráficos de controle adaptativos via ACO. Portanto, no presente
trabalho propomos gráficos de controle para a média via ACO, com tamanhos variáveis de
amostra e utilizando MDS. A proposta para o desenvolvimento dos limites de controle e
dos limites de atenção é dada por:

LSC2 = µ0 + c2

√√√√σ2
0
ni
− 1
n2
i

ni∑
i=1

(µ[i] − µ)2;

LIC2 = µ0 − c2

√√√√σ2
0
ni
− 1
n2
i

ni∑
i=1

(µ[i] − µ)2;

LSC1 = µ0 + c1

√√√√σ2
0
ni
− 1
n2
i

ni∑
i=1

(µ[i] − µ)2;

LIC1 = µ0 − c1

√√√√σ2
0
ni
− 1
n2
i

ni∑
i=1

(µ[i] − µ)2;

(2.1)

sendo µ0 e σ0 a média e o desvio padrão do processo sob controle, c1 e c2 os coeficientes
de amplitude.

2.6.2 Estudo por Simulação do Desempenho de Gráficos Adaptativos via ACO
e Utilizando MDS

Para o estudo por simulação, consideramo X a variável de interesse que caracteriza
a qualidade do processo, que segue uma distribuição normal com média µ = 0 e desvio
padrão σ = 1, para um processo operando sob controle. Foram considerados diferentes
tamanhos amostrais (n), níveis de descontrole do processo (µ), valores para os coeficientes
de amplitude (c1 e c2) e para o número de amostras anteriores avaliados (k) sob MDS,
sendo especificados por:

• Parâmetro do MDS (k) : {0, 1, 3, 5};

• Tamanho amostral (n): {3, 4, 5} e {3, 5, 8};

• Níveis de descontrole do processo (µ): {0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.50, 1.00, 1.50,
2.00, 2.50, 3.00 };
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• Coeficiente de amplitude para o par de limites de controle (c2): 3;

• Coeficiente de amplitude para o par de limites de atenção (c1): {1.5, 2.0, 2.5}

Os valores definidos para o parâmetro k, o coeficiente de amplitude c2, o tamanho
amostral e os níveis de descontrole do processo, foram baseados nas simulações realizadas
por Aslam, Arif e Jun (2016). Após alguns testes de simulação, percebemos que ao
considerarmos o processo atuando sob controle (µ = 0), qualquer valor do coeficiente
de amplitude c1 poderia nos fornecer um CMS=370, que é o valor comumente utilizado,
fundamentado na seção (2.5). Portanto optamos por três valores de c1, sendo 2 o valor
usualmente utilizado, 1.5 um valor que faz com que os limites de atenção se estreitem e
2.5 um valor que produz limites de atenção mais alargados.

Para cada combinação de k, n, µ e c1, foram realizados 10.000 simulações. Em
cada uma delas tem-se o monitoramento do processo até um ponto exceder os limites
de controle. Os valores da variável de interesse X, foram simulados de uma normal com
média µ e desvio padrão, σ = 1. Sendo µ todos os valores dos níveis de descontrole do
processo, com µ = 0 o processo operando sob controle. O delineamento amostral ACO foi
utilizado na seleção de cada amostra do processo, seguindo o procedimento descrito na
seção 2.2. Os pares de limites foram desenvolvidos a partir da equação (2.1). O cálculo da
média amostral, o critério para a primeira amostra e a tomada de decisão em relação ao
valor calculado da média amostral, são os mesmos usados na seção 2.4. Deve-se notar que
para k = 0, tem-se gráfico de controle adaptativo via ACO, sem utilizar a técnica MDS,
portanto, para desenvolver os pares de limites foi utilizado apenas os valores n:{3, 5} e
n:{3, 8}.

Para fins de comparação com o gráfico de controle com tamanho variável de
amostra via ACO e utilizando MDS, foi realizado um estudo de simulação semelhante
considerando AAS, além dos delineamentos ACO e AAS não adaptativos. O desempenho
foi analisado através do calculo do CMS e pelo tamanho médio de amostra utilizado para
cada cenário simulado (combinação dos valores de k, n, µ e c1). Vale ressaltar que os
valores de CMS para gráficos de controle não adaptativos via AAS, foram obtidos com
base nas propriedades da distribuição normal padrão. Para um cenário simulado qualquer,
considerando CS como sendo o Comprimento da Sequência e TA como o Tamanho amostral,
definimos:

CMS = 1
10000

10000∑
i=1

CSi; (2.2)

TMA = 1
10000

10000∑
i=1

CSi∑
j=1

TAij
CSi

; (2.3)

sendo TMA definido como Tamanho Médio de Amostra.
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2.6.3 Aplicação em Dados de Processos Industriais Simulados

Nessa etapa, consideramos processos industriais operando por 10 anos, sendo o
monitoramento do processo feito de hora em hora. A variável de interesse X que caracteriza
a qualidade do processo, segue uma distribuição normal com média µ0 = 0 e desvio padrão
σ0 = 1, para um processo atuando sob controle. O desvio padrão foi fixado (σ0 = 1) em todo
o período, de maneira que o descontrole do processo, quando ocorrer, será caracterizado
por uma alteração na média do processo, sendo µ1 6= µ0 e µ1 ∼ N(0, σ1). O tempo até o
processo entrar em descontrole, foi definido por uma variável aleatória T ∼ exp(λ). Os
seguintes parâmetros foram considerados nesse estudo de simulação:

• Parâmetro do tempo (λ): {0.006, 0.001};

• Desvio padrão do descontrole (σ1) : {1, 2};

Os valores definidos para o parâmetro k, o tamanho amostral e os valores para
os dois coeficientes de amplitude, foram os mesmos utilizados no primeiro estudo por
simulação (2.6.2). Para λ = 0.006 corresponde, em média, a ocorrência de um descontrole
a cada 1

0.006 ≈ 166.67 horas, o que corresponde, aproximadamente, a ocorrência de um
descontrole por semana. De forma análoga,para λ = 0.001 corresponde, em média, a
ocorrência de um descontrole por mês. O parâmetro σ1 controla a variação no nível de
descontrole (nova média do processo), de forma que, quanto maior o seu valor, mais
propenso estará o processo a apresentar alterações de maior magnitude na média.

Para cada combinação de k, n, λ, σ1 e c1, foram simulados 87.600 procedimentos
de amostragem, que totalizam o monitoramento de hora em hora, por dez anos. O
procedimento de produção do gráfico de controle e tomada de decisão sobre os valores das
médias amostrais, são os mesmos utilizados na primeira simulação, na subsecão 2.6.2.

Consideramos um processo sob controle, em que os valores da variável de interesse
X, foram simulados de uma normal com média µ0 = 0 e desvio padrão σ0 = 1, qualquer
ponto que exceda os limites de controle nesse período é considerado falso alarme, e o
processo permanece sob controle ate o tempo T ∼ exp(λ). Após o processo entrar em
descontrole, os valores da variável de interesse X, são simulados de uma normal com média
µ1 e desvio padrão σ0 = 1. O processo retorna ao estado sob controle, imediatamente após
a ocorrência de um ponto fora dos limites de controle, que nesse período configuram um
indicador de descontrole. Não há a interrupção do processo, apenas inicia a amostragem
com o maior tamanho amostral proposto.

As informações obtidas através desse estudo de simulação, foram utilizadas para a
avaliação dos custos dos diferentes planos amostrais. Foram definidos os seguintes custos:

• Custo fixo de Amostragem (CA): foi considerado um custo fixo ca = 0.5, correspon-
dente a cada amostragem realizada;
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• Custo por Unidade Mensuradas (UT): custo de todas as unidades amostrais de fato
mensuradas (ut = 0.1);

• Custo por Unidade Levantada (UL): custo adicional associado a cada unidade
levantada (mas não mensurada) em ACO ( ul = 0.005 ou ul = 0.01);

• Custo de Troca de Plano (TP): custo de todos os momentos em que o monitoramento
muda o tamanho amostral (tp = 0.5 ou tp = 1).

• Custo de Falso Alarme (FA): custo de todos os momentos em que o monitoramento
detecta um ponto fora dos limites de controle, porém o processo está operando sob
controle (fa = 50). Foi calculado a partir dos valores de CMS do processo operando
sob controle (µ = 0), simulados na seção 2.6.2.

• Custo para o processo voltar Sob Controle (SC): custo dos momentos em que o
processo está operando fora de controle, e necessita de manutenção para voltar ao
estado sob controle (sc = 25).

• Custo pela produção em Descontrole (PD): custo de todas as peças produzidas nos
momentos em que o processo estava em descontrole, é considerado três intervalos
para os níveis de descontrole (0 < µi ≤ 0.5), (0.5 < µi ≤ 1) e (1 < µi ≤ ∞) e
respectivamente seus valores, pd = 10, pd = 50 e pd = 100.

O custo final para um cenário simulado qualquer, corresponde a soma dos custos
apresentados acima, para o conjunto de 87600 simulações.

2.6.4 Materiais

O software utilizado para realizar as simulações e a projeção de custos é o R, com
interface gráfica RStudio Team (2015), além do pacote plotly para criar gráficos.
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3 Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da metodologia proposta
no capítulo 2. O estudo permite a comparação do desempenho de gráficos de controle,
sob diferentes delineamentos, através do CMS e TMA. Adicionalmente, uma aplicação
considerando custos, em dados simulados, é apresentado.

3.1 Análise do Desempenho dos Gráficos de Controle Adaptativos
via ACO
O primeiro estudo de simulação, descrito na subseção 2.6.2, teve como intuito

analisar o desempenho da proposta de gráficos de controle adaptativos utilizando ACO,
em um contexto MDS. Para fins de comparação, o estudo também contempla gráficos de
controle adaptativos via AAS e gráficos não adaptativos, nos dois delineamento amostrais
citados.

Foram realizadas 10.000 simulações para cada combinação de n, k, µ e c1,
registrando-se os valores de CMS e TMA. Deve-se ressaltar que utilizamos CMS0 = 370
como valor de referência, pois esse valor é amplamente utilizado no contexto AAS, configu-
rando a probabilidade de α = 0, 0027 de falso alarme e coeficiente de amplitude c2 = 3. Os
resultados de CMS0 para o delineamento ACO mostraram-se abaixo do valor esperado,
levamos em consideração o estudo realizado por Muttlak e Al-Sabah (2003) e optamos por
não fazer o ajuste desses valores, ou seja, fixamos o coeficiente de amplitude em c2 = 3
para fins de comparação ao delineamento AAS, porém consequentemente a taxa de falso
alarme é maior.

Através dos valores calculados de CMS, conseguimos determinar os valores para
β, que é a probabilidade de um ponto cair entre os limites de controle sob o processo em
descontrole, sendo definido por β = 1− 1

CMS
e representado pelos gráficos das figuras 1, 2 e

3. Nessas três figuras, podemos perceber a superioridade do delineamento ACO sobre AAS,
fato já verificado em diversos estudos. Porém, ao analisarmos o desempenho dos gráficos
de controle adaptativo via ACO, em relação aos gráficos de controle adaptativos utilizando
AAS e aos não adaptativos via AAS, demonstramos a superioridade do gráfico proposto,
em que quando o nível do descontrole é pequeno, há uma queda mais acelerada do CMS,
significando a detecção mais rápida do descontrole. Já em comparação aos gráficos de
controle não adaptativos utilizando ACO, o gráfico de controle proposto nesse estudo
possui um desempenho intermediário, apresentando melhor desempenho que o gráfico de
controle não adaptativo com n=3, porém pior que os com n=4, n=5 e n=8. No entanto,
também é necessário analisar o esforço de amostragem, com relação ao número de itens
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amostrados sob cada um dos delineamentos.

Figura 1 – Probabilidade do erro tipo II para os gráficos de controle (considerando c1 = 1.5
para os gráficos adaptativos).

Fonte: Os autores

Figura 2 – Probabilidade do erro tipo II para os gráficos de controle (considerando c1 = 2
para os gráficos adaptativos).

Fonte: Os autores

Figura 3 – Probabilidade do erro tipo II para os gráficos de controle (considerando c1 = 2.5
para os gráficos adaptativos).

Fonte: Os autores
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Quando analisamos o efeito do parâmetro c1, que controla a amplitude do intervalo
de atenção, podemos perceber nas Figuras 1, 2 e 3, que os gráficos de controle adaptativos
baseados em c1 = 1.5 possuem maior eficiência em detectar o descontrole. Isso ocorre
devido ao estreitamento da faixa de atenção, tornando mais provável um ponto exceder os
correspondentes limites e influenciar na troca de tamanho amostral, facilitando a detecção
mais rápida da alteração na média. Consequentemente aumentando a taxa de falso alarme.
Inversamente ocorre quando utilizamos c1 = 2.5. Nesse caso, os limites de atenção se
alargam, dificultando um ponto cair fora dos limites de atenção, assim não fazendo o uso
de um tamanho amostral maior, dificulta o monitoramento do processo. Aumentando as
chance de produzir em descontrole.

Estudando o efeito do parâmetro do MDS (k), a princípio não notamos grandes
influências no desempenho, em relação à detecção do descontrole. Podemos perceber que
ao considerarmos k = 0, sendo o cenário onde não se utiliza a técnica MDS, visualizamos
nas Figuras 1, 2 e 3, que seu desempenho é superior, porém deve-se lembrar que não se faz
o uso de um tamanho amostral intermidiário. Qualquer sinal de alerta, o monitoramento
passa do menor tamanho amostral, diretamente para o maior, facilitando a detecção mais
rápida do descontrole.

Para os gráficos de controle adaptativos, em relação aos tamanhos amostrais
utilizados, ao mudarmos de n:{3, 4, 5} para n:{3, 5, 8}, não observamos mudanças
acentuadas na detecção do descontrole. Em contrapartida, os gráficos de controle não
adaptativos, quanto maior o tamanho amostral utilizado, mais rápido será encontrado o
descontrole do processo.

Ao verificarmos os resultados do TMA, constatamos nas tabelas 1 e 2, que tanto
para gráficos de controle adaptativos utilizando ACO , quanto aos adaptativos em AAS, é
utilizado tamanhos amostrais semelhantes. Porém quanto maior o valor de c1, menor o
tamanho médio de amostra. Isso ocorre pois os limites de atenção se alargam, gerando
menor troca de tamanho amostral.
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Tabela 1 – Tamanho médio amostral para gráficos de controle adaptativos via AAS,
utilizando tamanhos amostrais n: {3, 4, 5}

c1 = 1.5 c1 = 2 c1 = 2.5
µ k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5
0 3.26 3.15 3.18 3.20 3.09 3.04 3.05 3.05 3.02 3.01 3.01 3.01

0.05 3.26 3.15 3.18 3.20 3.09 3.05 3.05 3.05 3.02 3.01 3.01 3.01
0.10 3.27 3.16 3.18 3.21 3.09 3.05 3.05 3.06 3.02 3.01 3.01 3.01
0.15 3.29 3.16 3.20 3.22 3.10 3.05 3.06 3.06 3.02 3.01 3.01 3.01
0.20 3.31 3.18 3.22 3.24 3.11 3.06 3.06 3.07 3.03 3.01 3.01 3.01
0.25 3.34 3.20 3.24 3.27 3.12 3.07 3.07 3.08 3.03 3.02 3.02 3.02
0.50 3.55 3.35 3.43 3.48 3.24 3.13 3.15 3.17 3.07 3.04 3.04 3.04
1.00 4.03 3.79 3.89 3.91 3.63 3.42 3.49 3.51 3.25 3.14 3.16 3.17
1.50 3.88 3.64 3.65 3.65 3.69 3.47 3.50 3.50 3.38 3.22 3.24 3.25
2.00 3.48 3.29 3.29 3.29 3.42 3.25 3.25 3.25 3.27 3.15 3.16 3.16
2.50 3.16 3.09 3.09 3.09 3.15 3.08 3.08 3.08 3.11 3.06 3.06 3.06
3.00 3.03 3.01 3.01 3.02 3.03 3.01 3.01 3.01 3.02 3.01 3.01 3.01

Fonte: Os autores

Já nos cenários em que n:{3, 5, 8} (Tabelas 3 e 4), para gráficos de controle
adaptativos tanto em ACO, quanto em AAS, ocorre o aumento no tamanho médio de
amostra. Em relação ao parâmetro k do MDS, para k = 0, ao não ser utilizado um valor
intermediário de tamanho amostral, tem-se os maiores tamanhos médios de amostras.
Enquanto que para k = 1 possui os menores valores. Vale ressaltar que na maioria dos
cenários apresentados, o TMA foi próximo ao menor tamanho amostral utilizado, nos
indicando que os delineamentos adaptativos podem ser alternativas econômicas em relação
aos não adaptativos.

Tabela 2 – Tamanho médio amostral para gráficos de controle adaptativos via ACO,
utilizando tamanhos amostrais n: {3, 4, 5}

c1 = 1.5 c1 = 2 c1 = 2.5
µ k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5
0 3.26 3.15 3.18 3.20 3.09 3.04 3.05 3.05 3.02 3.01 3.01 3.01

0.05 3.27 3.15 3.18 3.20 3.09 3.05 3.05 3.05 3.02 3.01 3.01 3.01
0.10 3.29 3.16 3.19 3.22 3.10 3.05 3.06 3.06 3.02 3.01 3.01 3.01
0.15 3.32 3.18 3.22 3.25 3.11 3.06 3.06 3.07 3.03 3.01 3.01 3.01
0.20 3.36 3.21 3.26 3.29 3.13 3.07 3.08 3.08 3.03 3.02 3.02 3.02
0.25 3.42 3.25 3.31 3.34 3.16 3.09 3.10 3.11 3.04 3.02 3.02 3.02
0.50 3.84 3.59 3.70 3.74 3.41 3.24 3.29 3.32 3.13 3.07 3.08 3.08
1.00 3.82 3.61 3.62 3.63 3.64 3.45 3.47 3.46 3.35 3.22 3.23 3.24
1.50 3.40 3.23 3.22 3.22 3.36 3.20 3.20 3.20 3.25 3.13 3.13 3.13
2.00 3.07 3.04 3.03 3.04 3.06 3.03 3.03 3.03 3.05 3.03 3.03 3.02
2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Fonte: Os autores
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Tabela 3 – Tamanho médio amostral para gráficos de controle adaptativos via AAS,
utilizando tamanhos amostrais n: {3, 5, 8}

c1 = 1.5 c1 = 2 c1 = 2.5
µ k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5
0 3.65 3.31 3.39 3.46 3.21 3.09 3.10 3.11 3.05 3.02 3.02 3.02

0.05 3.66 3.32 3.40 3.47 3.22 3.09 3.10 3.11 3.05 3.02 3.02 3.02
0.10 3.69 3.33 3.42 3.49 3.23 3.10 3.11 3.12 3.05 3.02 3.02 3.02
0.15 3.73 3.35 3.45 3.53 3.25 3.11 3.12 3.13 3.06 3.02 3.02 3.03
0.20 3.79 3.39 3.50 3.58 3.28 3.12 3.14 3.15 3.07 3.03 3.03 3.03
0.25 3.87 3.43 3.56 3.65 3.31 3.14 3.16 3.18 3.08 3.03 3.03 3.03
0.50 4.51 3.87 4.14 4.27 3.64 3.31 3.37 3.42 3.18 3.08 3.08 3.09
1.00 5.41 4.77 4.90 4.91 4.58 3.99 4.11 4.15 3.65 3.32 3.36 3.39
1.50 4.84 4.16 4.17 4.19 4.51 3.89 3.93 3.92 3.86 3.46 3.47 3.50
2.00 4.16 3.53 3.53 3.53 3.98 3.46 3.45 3.47 3.68 3.29 3.30 3.31
2.50 3.40 3.17 3.16 3.16 3.39 3.16 3.15 3.15 3.27 3.10 3.11 3.12
3.00 3.07 3.03 3.03 3.03 3.06 3.02 3.03 3.03 3.05 3.02 3.02 3.02

Fonte: Os autores

Tabela 4 – Tamanho médio amostral para gráficos de controle adaptativos via AAS,
utilizando tamanhos amostrais n: {3, 5, 8}

c1 = 1.5 c1 = 2 c1 = 2.5
µ k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5
0 3.65 3.31 3.39 3.46 3.21 3.09 3.10 3.11 3.05 3.02 3.02 3.02

0.05 3.67 3.32 3.41 3.47 3.22 3.09 3.11 3.12 3.05 3.02 3.02 3.02
0.10 3.74 3.36 3.46 3.53 3.25 3.11 3.12 3.13 3.06 3.02 3.02 3.03
0.15 3.85 3.42 3.54 3.62 3.29 3.12 3.14 3.16 3.07 3.03 3.03 3.03
0.20 4.01 3.51 3.66 3.77 3.35 3.15 3.18 3.20 3.09 3.04 3.04 3.04
0.25 4.23 3.64 3.84 3.96 3.45 3.20 3.23 3.26 3.11 3.05 3.05 3.05
0.50 5.02 4.44 4.54 4.57 4.09 3.62 3.70 3.76 3.34 3.16 3.18 3.19
1.00 4.75 4.02 4.02 4.03 4.40 3.78 3.79 3.78 3.80 3.40 3.42 3.42
1.50 4.03 3.41 3.41 3.41 3.90 3.37 3.36 3.37 3.60 3.24 3.24 3.25
2.00 3.18 3.07 3.07 3.07 3.17 3.07 3.06 3.07 3.12 3.05 3.05 3.05
2.50 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.01 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Fonte: Os autores

3.2 Comparação Entre os Delineamentos Estudados: uma aplica-
ção em dados simulados
Na subseção 2.6.3 foi proposto um estudo por simulação, baseado em uma pro-

jeção de custos para cada delineamento, com base nas informações obtidas através do
monitoramento do processo, com amostragem de hora em hora, sem interrupção, por um
período de 10 anos. Todos os custos atribuídos estão sintetizados na subseção 2.6.3, sendo
calculado o custo total para cada cenário proposto, conforme apresentado os resultados a
seguir.
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Na Tabela 5, o processo indústrial em questão, representa um cenário onde o
tempo até um próximo descontrole, segue uma distribuição exponencial com parâmetro
0.001, e a magnitude do descontrole segue uma distribuição normal com parâmetros µ = 0
e σ1 = 1. A tabela nos mostra que o menor custo total é referente ao uso de gráficos de
controle adaptativos via ACO, utilizando c1 = 2 e k = 3. De forma geral, se analisarmos
os menores custos dentro de cada delieamento (AAS fixo 4, ACO fixo 3, AAS 1.5 5, AAS
2.0 3, AAS 2.5 5, ACO 1.5 3, ACO 2.0 3, ACO 2.5 3), apesar do delineamento ACO
possuir um custo adicional, referente às n2 unidades levantadas, o custo total ainda assim
é menor comparado com os outros delineamentos. Analisando o comportamento dos custos,
verificamos que há influência da utilização da técnica MDS na rapidez da detecção do
descontrole, reduzindo a produção em descontrole, e consequentemente diminuindo o custo
total.

Na comparação dos resultados da tabela 5 com a tabela 6, verificamos que os
custos são menores quando fixamos o valor de λ em 0.001, e alteramos o valor de σ1 de
1 para 2. Isso ocorre, pois esse processo de monitoramento, quando em descontrole, tem
maior possibilidade de alterações de maior magnitude na média do processo, sendo mais
rápida a detecção. O comportamento dos custos em geral, seguem de certa forma o mesmo
padrão da tabela 5, onde os custos do delineamento utilizando ACO são menores, mesmo
o delineamento AAS utilizando maiores valores para k. O menor custo nesse cenário é
referente aos gráficos de controle adaptativos via ACO que utilizam c1 = 1.5 e k = 1.
É razoável perceber que quanto menor o valor de c1 mais estreitos serão os limites de
atenção, facilitando a mudança de tamanho amostral, resultando na detecção mais rápida
do descontrole. Podemos tomar também como sendo o menor custo, o uso de gráficos
de controle adaptativos via ACO com c1 = 2 e k = 3, que utiliza um coeficiente de
amplitude maior, alargando os limites de atenção. Porém faz o uso de um maior valor
para o parâmetro MDS.

Ao analisarmos o pior cenário de um processo, que se aplica quando o descontrole
segue uma distribuição exponencial com parâmetro 0.006 e a magnitude do descontrole
segue uma distribuição normal com parâmetros µ = 0 e σ1 = 1, podemos perceber, pela
Tabela 7, que os custos de todos os delineamento são maiores, devido ao tempo entre os
descontroles serem menores e tem-se também maior probabilidade de alterações na média
de menor magnitude em descontrole. Em geral, o menor custo seria utilizando gráficos de
controle não adaptativos via ACO com tamanho amostral n = 5, ou seja, utilizarmos o
maior tamanho amostral sempre, para obter o máximo de informação sobre o processo e
conseguir detectar o descontrole rapidamente. Neste cenário os delineamentos que utilizam
gráfico de controle adaptativos, fazem o uso de maiores valores de k, que disponibilizam
mais informações sobre o processo e consequentemente diminui seus custos finais. Se
compararmo esse mesmo cenário, porém utilizando um maior tamanho amostral como
demonstrado na tabela 8, a estratégia de menor custo ainda seria utilizando gráficos de
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Tabela 5 – Tabela de custos do monitoramento com parâmetros σ1 = 1, λ = 0.001 e
n:{3, 4, 5}. As linhas sombreadas são os menores valores de cada delineamento
abordado.

UL = 0.005 e UT = 0.1 UL = 0.01 e UT = 0.1
n c1 k 0.5 1 0.5 1

AAS F 3 214.256,35 214.256,35 214.256,35 214.256,35
AAS F 4 206.111,35 206.111,35 206.111,35 206.111,35
AAS F 5 206.456,35 206.456,35 206.456,35 206.456,35
ACO F 3 169.266,00 169.266,00 173.208,00 173.208,00
ACO F 4 172.408,00 172.408,00 179.416,00 179.416,00
ACO F 5 187.984,50 187.984,50 198.934,50 198.934,50

AAS AD 1.5 0 241.680,50 252.158,50 241.680,50 252.158,50
AAS AD 1.5 1 215.004,60 225.436,10 215.004,60 225.436,10
AAS AD 1.5 3 223.109,60 233.626,60 223.109,60 233.626,60
AAS AD 1.5 5 202.222,60 212.434,10 202.222,60 212.434,10
AAS AD 2.0 0 224.488,00 228.556,50 224.488,00 228.556,50
AAS AD 2.0 1 183.700,00 187.740,50 183.700,00 187.740,50
AAS AD 2.0 3 170.829,50 174.892,50 170.829,50 174.892,50
AAS AD 2.0 5 190.681,00 194.777,00 190.681,00 194.777,00
AAS AD 2.5 0 195.503,60 196.796,10 195.503,60 196.796,10
AAS AD 2.5 1 246.382,50 247.646,50 246.382,50 247.646,50
AAS AD 2.5 3 208.590,70 209.779,70 208.590,70 209.779,70
AAS AD 2.5 5 181.390,10 182.611,10 181.390,10 182.611,10
ACO AD 1.5 0 174.327,92 184.487,92 179.223,04 189.383,04
ACO AD 1.5 1 179.843,12 190.237,12 184.298,45 194.692,45
ACO AD 1.5 3 163.784,68 174.131,18 168.345,96 178.692,46
ACO AD 1.5 5 197.435,96 207.900,96 202.102,42 212.567,42
ACO AD 2.0 0 169.242,40 173.241,90 173.522,80 177.522,30
ACO AD 2.0 1 184.461,33 188.531,33 188.582,66 192.652,66
ACO AD 2.0 3 160.370,89 164.389,89 164.504,98 168.523,98
ACO AD 2.0 5 182.045,20 186.133,20 186.196,79 190.284,79
ACO AD 2.5 0 190.440,98 191.721,98 194.488,26 195.769,26
ACO AD 2.5 1 193.627,31 194.886,31 197.632,52 198.891,52
ACO AD 2.5 3 169.113,55 170.371,55 173.118,11 174.376,11
ACO AD 2.5 5 181.198,18 182.457,68 185.204,27 186.463,77

Fonte: Os autores

controle não adaptativos via ACO, porém com tamanho n = 8, sendo surpreendentemente
mais barato que utilizar o mesmo delineamento com n = 5, evidenciando que a produção
em descontrole, neste caso, está sendo mais cara que a amostragem com o maior tamanho
de amostra. Com o aumento do tamanho amostral verificamos que os gráficos de controle
adaptativos via ACO e via AAS, necessitam de menores valores para o parâmetro MDS,
para reduzir os custos finais.
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Tabela 6 – Tabela de custos do monitoramento com parâmetros σ1 = 2, λ = 0.001 e
n:{3, 4, 5}. As linhas sombreadas são os menores valores de cada delineamento
abordado.

UL = 0.005 e UT = 0.1 UL = 0.01 e UT = 0.1
n c1 k 0.5 1 0.5 1

AAS F 3 156.041,35 156.041,35 156.041,35 156.041,35
AAS F 4 163.261,35 163.261,35 163.261,35 163.261,35
AAS F 5 150.241,35 150.241,35 150.241,35 150.241,35
ACO F 3 140.111,00 140.111,00 144.053,00 144.053,00
ACO F 4 151.903,00 151.903,00 158.911,00 158.911,00
ACO F 5 159.009,50 159.009,50 169.959,50 169.959,50

AAS AD 1.5 0 165.860,90 176.097,90 165.860,90 176.097,90
AAS AD 1.5 1 193.648,20 204.043,70 193.648,20 204.043,70
AAS AD 1.5 3 149.417,60 159.602,60 149.417,60 159.602,60
AAS AD 1.5 5 152.988,80 163.449,80 152.988,80 163.449,80
AAS AD 2.0 0 149.245,00 153.275,50 149.245,00 153.275,50
AAS AD 2.0 1 181.026,70 185.094,70 181.026,70 185.094,70
AAS AD 2.0 3 190.242,30 194.293,80 190.242,30 194.293,80
AAS AD 2.0 5 150.174,70 154.059,70 150.174,70 154.059,70
AAS AD 2.5 0 199.364,40 200.599,90 199.364,40 200.599,90
AAS AD 2.5 1 189.243,40 190.437,90 189.243,40 190.437,90
AAS AD 2.5 3 197.828,90 199.081,90 197.828,90 199.081,90
AAS AD 2.5 5 153.140,90 154.285,40 153.140,90 154.285,40
ACO AD 1.5 0 134.452,56 144.654,56 139.332,72 149.534,72
ACO AD 1.5 1 133.918,01 144.283,01 138.368,92 148.733,92
ACO AD 1.5 3 139.472,28 149.928,28 144.050,46 154.506,46
ACO AD 1.5 5 138.185,90 148.593,40 142.828,51 153.236,01
ACO AD 2.0 0 155.165,88 159.189,38 159.447,56 163.471,06
ACO AD 2.0 1 151.037,11 155.015,11 155.152,33 159.130,33
ACO AD 2.0 3 133.985,64 138.010,64 138.117,77 142.142,77
ACO AD 2.0 5 166.308,54 170.428,54 170.464,78 174.584,78
ACO AD 2.5 0 155.811,16 157.049,66 159.854,92 161.093,42
ACO AD 2.5 1 142.508,72 143.781,22 146.511,84 147.784,34
ACO AD 2.5 3 143.282,20 144.548,70 147.288,29 148.554,79
ACO AD 2.5 5 123.500,54 124.796,04 127.509,88 128.805,38

Fonte: Os autores
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Tabela 7 – Tabela de custos do monitoramento com parâmetros σ1 = 1, λ = 0.006 e
n:{3, 4, 5}. As linhas sombreadas são os menores valores de cada delineamento
abordado.

UL = 0.005 e UT = 0.1 UL = 0.01 e UT = 0.1
n c1 k 0.5 1 0.5 1

AAS F 3 552.766,35 552.766,35 552.766,35 552.766,35
AAS F 4 477.761,35 477.761,35 477.761,35 477.761,35
AAS F 5 436.406,35 436.406,35 436.406,35 436.406,35
ACO F 3 372.366,00 372.366,00 376.308,00 376.308,00
ACO F 4 339.228,00 339.228,00 346.236,00 346.236,00
ACO F 5 309.864,50 309.864,50 320.814,50 320.814,50

AAS AD 1.5 0 535.636,60 546.598,10 535.636,60 546.598,10
AAS AD 1.5 1 461.921,90 472.880,90 461.921,90 472.880,90
AAS AD 1.5 3 463.005,50 474.027,00 463.005,50 474.027,00
AAS AD 1.5 5 476.576,00 487.556,50 476.576,00 487.556,50
AAS AD 2.0 0 507.895,70 512.620,70 507.895,70 512.620,70
AAS AD 2.0 1 497.257,30 501.813,80 497.257,30 501.813,80
AAS AD 2.0 3 552.473,90 557.201,90 552.473,90 557.201,90
AAS AD 2.0 5 492.390,90 496.906,90 492.390,90 496.906,90
AAS AD 2.5 0 513.946,10 515.503,10 513.946,10 515.503,10
AAS AD 2.5 1 518.422,10 519.965,10 518.422,10 519.965,10
AAS AD 2.5 3 561.400,40 563.059,40 561.400,40 563.059,40
AAS AD 2.5 5 495.318,80 496.934,80 495.318,80 496.934,80
ACO AD 1.5 0 358.837,94 369.706,44 363.827,78 374.696,28
ACO AD 1.5 1 370.911,73 381.845,23 375.439,77 386.373,27
ACO AD 1.5 3 359.871,97 370.598,47 364.497,85 375.224,35
ACO AD 1.5 5 333.348,01 344.151,51 338.077,82 348.881,32
ACO AD 2.0 0 366.476,48 371.164,98 370.829,76 375.518,26
ACO AD 2.0 1 386.212,89 390.896,39 390.374,97 395.058,47
ACO AD 2.0 3 347.835,18 352.308,18 352.008,56 356.481,56
ACO AD 2.0 5 356.722,46 361.316,46 360.919,31 365.513,31
ACO AD 2.5 0 395.549,10 397.208,10 399.630,70 401.289,70
ACO AD 2.5 1 423.677,18 425.283,18 427.702,57 429.308,57
ACO AD 2.5 3 394.422,72 396.010,72 398.452,25 400.040,25
ACO AD 2.5 5 399.224,72 400.936,22 403.262,84 404.974,34

Fonte: Os autores
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Tabela 8 – Tabela de custos do monitoramento com parâmetros σ1 = 1, λ = 0.006 e
n:{3, 5, 8}. As linhas sombreadas são os menores valores de cada delineamento
abordado.

UL = 0.005 e UT = 0.1 UL = 0.01 e UT = 0.1
n c1 k 0.5 1 0.5 1

AAS F 3 552.766,35 552.766,35 552.766,35 552.766,35
AAS F 5 436.406,35 436.406,35 436.406,35 436.406,35
AAS F 8 409.561,35 409.561,35 409.561,35 409.561,35
ACO F 3 372.366,00 372.366,00 376.308,00 376.308,00
ACO F 5 309.864,50 309.864,50 320.814,50 320.814,50
ACO F 8 274.902,00 274.902,00 302.934,00 302.934,00

AAS AD 1.5 0 449.690,50 460.549,50 449.690,50 460.549,50
AAS AD 1.5 1 488.520,40 499.449,90 488.520,40 499.449,90
AAS AD 1.5 3 454.134,30 464.935,80 454.134,30 464.935,80
AAS AD 1.5 5 461.371,50 472.311,50 461.371,50 472.311,50
AAS AD 2.0 0 494.770,50 499.319,00 494.770,50 499.319,00
AAS AD 2.0 1 520.896,20 525.367,70 520.896,20 525.367,70
AAS AD 2.0 3 535.559,60 540.114,10 535.559,60 540.114,10
AAS AD 2.0 5 517.449,20 522.057,70 517.449,20 522.057,70
AAS AD 2.5 0 547.429,50 548.983,00 547.429,50 548.983,00
AAS AD 2.5 1 465.063,30 466.580,80 465.063,30 466.580,80
AAS AD 2.5 3 509.520,50 511.098,50 509.520,50 511.098,50
AAS AD 2.5 5 507.925,50 509.536,50 507.925,50 509.536,50
ACO AD 1.5 0 329.140,00 339.758,00 336.591,00 347.209,00
ACO AD 1.5 1 322.614,59 333.284,09 328.080,58 338.750,08
ACO AD 1.5 3 324.843,09 335.531,59 330.813,89 341.502,39
ACO AD 1.5 5 350.887,29 361.374,79 357.149,98 367.637,48
ACO AD 2.0 0 347.643,15 352.043,65 352.901,30 357.301,80
ACO AD 2.0 1 338.951,45 343.420,95 343.459,09 347.928,59
ACO AD 2.0 3 357.722,03 362.313,03 362.363,36 366.954,36
ACO AD 2.0 5 359.883,91 364.271,91 364.523,42 368.911,42
ACO AD 2.5 0 350.583,65 352.140,15 354.983,80 356.540,30
ACO AD 2.5 1 420.961,90 422.647,40 425.172,80 426.858,30
ACO AD 2.5 3 406.113,71 407.743,21 410.316,52 411.946,02
ACO AD 2.5 5 370.124,27 371.718,77 374.329,93 375.924,43

Fonte: Os autores



31

4 Conclusões

Este trabalho teve como principal objetivo, desenvolver gráficos de controle para
a média, utilizando amostragem por conjunto ordenados, tamanho variável de amostra e
técnica MDS. O desempenho do gráfico de controle proposto, foi comparado através do
comprimento médio de sequência e do tamanho médio de amostra, em relação à gráficos
não adaptativos utilizando AAS e ACO, além da comparação com os gráficos adaptativos
via AAS. O estudo também apresentou uma aplicação em dados simulados, em que utilizou
as infromações obtidas através do monitoramento, para projetar valores de custos.

Os resultados apresentados, se mostraram favoráveis quanto à performance do
gráfico de controle proposto, ele possui um desempenho superior em questão de agilidade
na detecção do descontrole, se comparado com qualquer delineamento que utilize AAS.
Ao compararmos com os gráficos de controle não adaptativos que também utilizam ACO,
os gráficos adaptativos via ACO perdem, em questão de eficiência, para os tamanhos
amostrais fixos de n:{4, 5, 8}, porém vale ressaltar que, em geral, o TMA dos delineamentos
adaptativos possuem o valor do menor tamanho amostral.

Analisando os parâmetros utilizados na primeira simulação(c1, k e n), não visuali-
zamos grande influência de k sobre o desempenho do gráfico de controle adaptativo via
ACO, porém menores valores para c1 e maiores valores de n, demonstraram influência
sobre os valores de CMS e TMA, melhorando a performance do gráfico proposto.

Ao considerarmos a projeção de custos realizada na simulação 2, também com-
provamos a superioridade dos gráficos de controle adaptativos via ACO, resultando em
linhas gerais, nos menores valores para o custo, comparado aos custos de todos os delinea-
mentos abordados. Em todos os cenários propostos, foi observado que as combinações dos
parâmetros exercem maior influência sobre os custos e possuem comportamento funcional
diretamente alocados aos valores.

O parâmetro de MDS, que não possui destaque em relação ao desempenho, se
torna um diferencial nos resultados obtidos para o custo. Quanto maior o tamanho de
k, mais informações sobre o processo, ajudando na detecção rápida do descontrole e
consequentemente minimizando o custo. Para o parâmetro c1 ocorre um comportamento
similar, em que se decidirmos pelo menor valor, os limites de atenção se estreitam,
facilitando o monitoramento do processo. O aumento no tamanho amostral, é outro
parâmetro muito utilizado na melhora do monitoramento, em que quanto maior melhor.
Porém, deve-se ter em mente que só vamos obter o menor custo, se ponderarmos as melhores
combinações entre todos os parâmetros, para que um monitoramento não resulte em um
número alto de falso alarme ou em uma situação de produção excessiva em descontrole.

Este trabalho propiciou duas visões complementares do gráfico de controle com
tamanho variável de amostra utilizando ACO, em ambas concluímos que a proposta, é
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uma ótima opção para obter um monitoramento eficaz e barato.
Em trabalhos futuros, sugere-se avaliar o uso do gráfico de controle adaptativo

via ACO, em um contexto aplicado a vários níveis de ordenação imperfeita. Também
sugere-se desenvolver uma proposta, em que durante o monitoramento do processo, ocorra
a troca de delineamentos amostrais, de maneira similar aos gráficos de controle adaptativos,
propondo otimizar principlamente os custos do monitoramento.
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APÊNDICE A - Tabelas CMS

Tabela 9 – Comprimento Médio de Sequência para gráficos de controle via AAS, com
tamanhos amostrais fixos n:{3, 4, 5, 8}

µ n = 3 n = 4 n = 5 n = 8
0.00 370.40 370.40 370.40 370.40
0.05 357.16 352.93 348.79 336.89
0.10 322.10 308.43 295.75 262.74
0.15 275.66 253.14 233.65 188.34
0.20 227.72 200.08 177.73 130.86
0.25 184.24 155.22 133.16 90.65
0.50 60.69 43.89 33.40 17.73
1.00 9.76 6.30 4.50 2.32
1.50 2.91 2.00 1.57 1.12
2.00 1.47 1.19 1.08 1.00
2.50 1.10 1.02 1.00 1.00
3.00 1.01 1.00 1.00 1.00

Fonte: Os autores

Tabela 10 – Comprimento Médio de Sequência para gráficos de controle via ACO, com
tamanhos amostrais fixos n:{3, 4, 5, 8}

µ n = 3 n = 4 n = 5 n = 8
0 345.10 350.90 344.97 342.43

0.05 317.68 308.45 291.19 251.47
0.10 262.12 237.88 206.44 125.60
0.15 211.71 163.37 130.92 62.33
0.20 155.31 112.20 81.81 32.45
0.25 117.19 77.21 51.49 17.56
0.50 28.08 14.23 7.93 2.33
1.00 3.65 1.90 1.30 1.00
1.50 1.38 1.06 1.01 1.00
2.00 1.04 1.00 1.00 1.00
2.50 1.00 1.00 1.00 1.00
3.0 1.00 1.00 1.00 1.00

Fonte: Os autores
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Tabela 11 – Comprimento médio de sequência para gráficos de controle adaptativos via
AAS, utilizando tamanhos amostrais n: {3, 4, 5}

c1 = 1.5 c1 = 2 c1 = 2.5
µ k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5
0 373.88 372.83 377.90 368.60 368.33 376.57 373.89 367.75 377.53 374.90 370.13 364.62

0.05 357.36 352.73 352.11 356.94 357.22 355.55 361.13 358.90 363.47 359.09 359.98 361.56
0.10 314.49 315.75 322.17 320.14 318.91 318.68 319.17 316.98 318.49 321.87 323.46 317.78
0.15 268.04 272.35 271.37 270.59 274.38 274.22 275.73 274.00 273.34 274.13 276.30 276.33
0.20 218.77 224.26 225.73 216.95 220.47 229.74 229.68 228.97 225.62 225.32 226.96 231.59
0.25 174.22 178.03 176.64 175.85 178.55 181.20 185.38 181.93 180.54 185.47 185.46 182.68
0.50 48.75 53.05 51.39 51.43 54.87 56.49 56.37 56.60 59.60 58.97 59.54 59.61
1.00 5.95 6.72 6.46 6.41 7.21 7.87 7.60 7.55 8.45 9.00 9.02 8.91
1.50 2.13 2.28 2.26 2.24 2.24 2.37 2.40 2.39 2.51 2.64 2.66 2.62
2.00 1.35 1.38 1.39 1.38 1.37 1.39 1.39 1.39 1.40 1.43 1.41 1.42
2.50 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.09 1.10 1.09 1.10 1.10 1.10 1.09
3.00 1.01 1.01 1.01 1.02 1.01 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02

Fonte: Os autores

Tabela 12 – Comprimento médio de sequência para gráficos de controle adaptativos via
AAS, utilizando tamanhos amostrais n: {3, 5, 8}

c1 = 1.5 c1 = 2 c1 = 2.5
µ k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5
0 365.35 367.09 372.73 363.61 368.16 372.14 369.10 375.16 376.32 364.87 374.05 370.67

0.05 354.60 354.79 359.87 352.30 359.83 355.51 357.00 355.34 354.77 347.43 363.07 360.94
0.10 313.80 320.16 318.84 315.20 317.28 317.82 316.58 318.01 326.18 319.09 314.06 316.13
0.15 257.84 266.58 261.89 260.91 272.42 275.77 275.61 270.68 273.09 272.68 275.70 273.84
0.20 205.86 215.54 214.67 208.48 217.97 225.99 228.49 229.06 222.94 228.17 223.24 226.28
0.25 155.74 168.91 163.18 163.00 174.44 178.24 179.14 178.33 178.15 186.12 180.45 185.51
0.50 35.02 43.33 39.55 37.39 46.73 52.37 51.60 51.19 55.39 58.82 58.50 57.38
1.00 3.85 4.69 4.45 4.40 4.82 6.05 5.75 5.56 6.92 8.08 7.92 7.97
1.50 1.83 2.02 2.00 2.03 1.97 2.18 2.16 2.17 2.27 2.45 2.43 2.45
2.00 1.34 1.35 1.35 1.35 1.34 1.37 1.36 1.38 1.39 1.42 1.40 1.40
2.50 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10
3.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02

Fonte: Os autores

Tabela 13 – Comprimento médio de sequência para gráficos de controle adaptativos via
ACO, utilizando tamanhos amostrais n: {3, 4, 5}

c1 = 1.5 c1 = 2 c1 = 2.5
µ k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5
0 348.44 346.08 343.80 343.99 338.67 343.66 341.07 346.35 349.73 346.33 348.82 342.09

0.05 316.16 319.16 319.83 321.99 319.10 329.68 311.98 318.78 322.31 321.38 319.64 318.45
0.10 254.44 261.07 259.21 263.73 263.76 270.51 270.30 267.79 272.08 270.61 273.22 266.21
0.15 190.34 199.25 200.82 198.59 200.77 206.20 205.88 204.71 206.51 212.10 212.83 210.01
0.20 136.84 144.27 142.29 139.20 148.57 155.57 152.78 152.26 154.89 159.17 157.64 154.26
0.25 91.16 102.33 98.57 96.50 106.31 112.54 112.70 109.08 112.74 114.73 115.05 115.77
0.50 13.61 16.42 14.91 14.36 18.28 22.30 20.72 20.12 24.02 26.13 25.73 25.47
1.00 2.11 2.34 2.35 2.36 2.30 2.59 2.59 2.57 2.79 3.05 3.06 2.99
1.50 1.27 1.29 1.29 1.30 1.29 1.30 1.30 1.31 1.32 1.33 1.32 1.32
2.00 1.04 1.04 1.03 1.04 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04 1.04 1.04 1.04
2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fonte: Os autores
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Tabela 14 – Comprimento médio de sequência para gráficos de controle adaptativos via
AAS, utilizando tamanhos amostrais n: {3, 5, 8}

c1 = 1.5 c1 = 2 c1 = 2.5
µ k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 0 k = 1 k = 3 k = 5
0 338.75 338.35 343.74 343.10 350.48 344.12 337.51 339.39 339.20 345.93 340.34 342.42

0.05 310.70 314.19 313.35 318.49 315.98 323.90 321.80 324.63 319.92 322.69 320.70 321.11
0.10 234.25 254.20 250.71 244.37 253.86 263.23 265.95 262.78 266.27 267.35 270.82 272.63
0.15 152.10 182.43 173.99 167.47 185.75 197.76 196.76 198.65 203.17 209.42 208.38 208.99
0.20 88.49 120.73 107.87 101.64 123.44 144.45 142.82 140.76 149.37 153.56 154.86 155.43
0.25 48.93 74.98 64.13 58.76 76.50 101.34 96.93 93.83 105.12 112.13 112.04 111.72
0.50 5.19 7.29 6.77 6.52 8.14 13.25 11.77 10.98 15.67 22.86 21.23 20.98
1.00 1.90 2.07 2.06 2.06 2.11 2.28 2.26 2.25 2.59 2.72 2.78 2.75
1.50 1.28 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29 1.30 1.32 1.32 1.32 1.31
2.00 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04 1.04 1.04
2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fonte: Os autores
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APÊNDICE B - Tabelas Custos

Tabela 15 – Tabela de custos do monitoramento com parâmetros σ1 = 2, λ = 0.006 e n:{3,
4, 5}. As linhas sombreadas são os menores valores de cada delinemaneto
abordado.

UL = 0.005 e UT = 0.1 UL = 0.01 e UT = 0.1
n c1 k 0.5 1 0.5 1

AAS F 3 422.901,35 422.901,35 422.901,35 422.901,35
AAS F 4 380.141,35 380.141,35 380.141,35 380.141,35
AAS F 5 296.021,35 296.021,35 296.021,35 296.021,35
ACO F 3 305.651,00 305.651,00 309.593,00 309.593,00
ACO F 4 303.313,00 303.313,00 310.321,00 310.321,00
ACO F 5 263.719,50 263.719,50 274.669,50 274.669,50

AAS AD 1.5 0 390.493,90 401.425,90 390.493,90 401.425,90
AAS AD 1.5 1 359.796,80 370.637,80 359.796,80 370.637,80
AAS AD 1.5 3 357.645,60 368.549,10 357.645,60 368.549,10
AAS AD 1.5 5 350.982,70 361.865,20 350.982,70 361.865,20
AAS AD 2.0 0 380.686,60 385.081,10 380.686,60 385.081,10
AAS AD 2.0 1 384.942,60 389.424,60 384.942,60 389.424,60
AAS AD 2.0 3 392.608,10 397.040,60 392.608,10 397.040,60
AAS AD 2.0 5 369.566,00 374.164,00 369.566,00 374.164,00
AAS AD 2.5 0 423.773,30 425.484,30 423.773,30 425.484,30
AAS AD 2.5 1 419.617,20 421.302,20 419.617,20 421.302,20
AAS AD 2.5 3 409.788,30 411.404,80 409.788,30 411.404,80
AAS AD 2.5 5 372.936,70 374.520,20 372.936,70 374.520,20
ACO AD 1.5 0 251.194,36 261.926,36 256.149,32 266.881,32
ACO AD 1.5 1 275.312,61 285.871,11 279.801,02 290.359,52
ACO AD 1.5 3 270.324,54 281.104,54 274.953,07 285.733,07
ACO AD 1.5 5 302.470,67 313.266,17 307.177,94 317.973,44
ACO AD 2.0 0 275.429,78 280.006,78 279.765,86 284.342,86
ACO AD 2.0 1 305.562,35 310.140,85 309.720,71 314.299,21
ACO AD 2.0 3 260.689,48 265.183,98 264.859,57 269.354,07
ACO AD 2.0 5 248.533,34 252.948,84 252.714,97 257.130,47
ACO AD 2.5 0 319.198,00 320.810,50 323.274,00 324.886,50
ACO AD 2.5 1 303.937,67 305.633,67 307.973,33 309.669,33
ACO AD 2.5 3 286.819,47 288.485,97 290.855,85 292.522,35
ACO AD 2.5 5 313.354,18 314.970,18 317.386,97 319.002,97

Fonte: Os Autores
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Tabela 16 – Tabela de custos do monitoramento com parâmetros σ1 = 1, λ = 0.001 e n:{3,
5, 8}. As linhas sombreadas são os menores valores de cada delinemaneto
abordado.

UL = 0.005 e UT = 0.1 UL = 0.01 e UT = 0.1
n c1 k 0.5 1 0.5 1

AAS F 3 214.256,35 214.256,35 214.256,35 214.256,35
AAS F 5 206.456,35 206.456,35 206.456,35 206.456,35
AAS F 8 203.891,35 203.891,35 203.891,35 203.891,35
ACO F 3 169.266,00 169.266,00 173.208,00 173.208,00
ACO F 5 187.984,50 187.984,50 198.934,50 198.934,50
ACO F 8 178.802,00 178.802,00 206.834,00 206.834,00

AAS AD 1.5 0 195.392,50 205.804,00 195.392,50 205.804,00
AAS AD 1.5 1 212.783,20 223.280,20 212.783,20 223.280,20
AAS AD 1.5 3 197.972,70 208.287,20 197.972,70 208.287,20
AAS AD 1.5 5 167.567,40 177.919,90 167.567,40 177.919,90
AAS AD 2.0 0 200.391,50 204.452,00 200.391,50 204.452,00
AAS AD 2.0 1 208.586,20 212.599,70 208.586,20 212.599,70
AAS AD 2.0 3 213.110,70 217.129,20 213.110,70 217.129,20
AAS AD 2.0 5 202.648,30 206.819,80 202.648,30 206.819,80
AAS AD 2.5 0 212.652,00 213.962,00 212.652,00 213.962,00
AAS AD 2.5 1 242.469,20 243.733,20 242.469,20 243.733,20
AAS AD 2.5 3 192.111,00 193.327,00 192.111,00 193.327,00
AAS AD 2.5 5 203.825,80 205.126,80 203.825,80 205.126,80
ACO AD 1.5 0 151.025,50 161.375,00 158.300,50 168.650,00
ACO AD 1.5 1 189.813,53 200.111,03 195.105,86 205.403,36
ACO AD 1.5 3 178.425,10 188.973,10 184.250,70 194.798,70
ACO AD 1.5 5 164.737,44 174.943,94 170.862,28 181.068,78
ACO AD 2.0 0 162.292,70 166.314,20 167.408,40 171.429,90
ACO AD 2.0 1 176.047,10 180.037,60 180.438,39 184.428,89
ACO AD 2.0 3 146.687,40 150.596,90 151.140,11 155.049,61
ACO AD 2.0 5 209.867,38 213.931,88 214.405,75 218.470,25
ACO AD 2.5 0 148.802,10 150.053,10 153.097,20 154.348,20
ACO AD 2.5 1 174.722,80 176.039,80 178.847,79 180.164,79
ACO AD 2.5 3 206.238,10 207.501,60 210.359,01 211.622,51
ACO AD 2.5 5 187.530,43 188.831,93 191.663,16 192.964,66

Fonte: Os autores
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Tabela 17 – Tabela de custos do monitoramento com parâmetros σ1 = 2, λ = 0.001 e n:{3,
5, 8}. As linhas sombreadas são os menores valores de cada delinemaneto
abordado.

UL = 0.005 e UT = 0.1 UL = 0.01 e UT = 0.1
n c1 k 0.5 1 0.5 1

AAS F 3 156.041,35 156.041,35 156.041,35 156.041,35
AAS F 5 150.241,35 150.241,35 150.241,35 150.241,35
AAS F 8 167.056,35 167.056,35 167.056,35 167.056,35
ACO F 3 140.111,00 140.111,00 144.053,00 144.053,00
ACO F 5 159.009,50 159.009,50 169.959,50 169.959,50
ACO F 8 179.037,00 179.037,00 207.069,00 207.069,00

AAS AD 1.5 0 180.816,00 191.158,00 180.816,00 191.158,00
AAS AD 1.5 1 162.373,40 172.724,90 162.373,40 172.724,90
AAS AD 1.5 3 150.294,40 160.568,90 150.294,40 160.568,90
AAS AD 1.5 5 154.189,70 164.428,20 154.189,70 164.428,20
AAS AD 2.0 0 143.476,50 147.422,00 143.476,50 147.422,00
AAS AD 2.0 1 154.940,40 159.038,90 154.940,40 159.038,90
AAS AD 2.0 3 146.193,60 150.160,10 146.193,60 150.160,10
AAS AD 2.0 5 159.496,40 163.443,90 159.496,40 163.443,90
AAS AD 2.5 0 160.304,00 161.574,50 160.304,00 161.574,50
AAS AD 2.5 1 154.219,90 155.466,40 154.219,90 155.466,40
AAS AD 2.5 3 161.222,20 162.391,70 161.222,20 162.391,70
AAS AD 2.5 5 142.804,70 144.016,20 142.804,70 144.016,20
ACO AD 1.5 0 139.964,83 150.318,33 147.218,65 157.572,15
ACO AD 1.5 1 153.785,48 164.182,48 159.072,57 169.469,57
ACO AD 1.5 3 138.876,33 149.163,83 144.633,46 154.920,96
ACO AD 1.5 5 172.851,65 183.059,65 178.963,11 189.171,11
ACO AD 2.0 0 149.237,12 153.224,12 154.338,25 158.325,25
ACO AD 2.0 1 135.544,60 139.516,60 139.935,51 143.907,51
ACO AD 2.0 3 147.709,09 151.630,59 152.153,58 156.075,08
ACO AD 2.0 5 152.937,14 156.917,14 157.456,37 161.436,37
ACO AD 2.5 0 122.256,07 123.538,57 126.559,15 127.841,65
ACO AD 2.5 1 151.326,55 152.580,05 155.440,79 156.694,29
ACO AD 2.5 3 123.750,37 124.966,87 127.864,44 129.080,94
ACO AD 2.5 5 149.348,82 150.616,82 153.483,53 154.751,53

Fonte: Os autores
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Tabela 18 – Tabela de custos do monitoramento com parâmetros σ1 = 2, λ = 0.006 e n:{3,
5, 8}. As linhas sombreadas são os menores valores de cada delinemaneto
abordado.

UL = 0.005 e UT = 0.1 UL = 0.01 e UT = 0.1
n c1 k 0.5 1 0.5 1

AAS F 3 422.901,35 422.901,35 422.901,35 422.901,35
AAS F 5 296.021,35 296.021,35 296.021,35 296.021,35
AAS F 8 313.126,35 313.126,35 313.126,35 313.126,35
ACO F 3 305.651,00 305.651,00 309.593,00 309.593,00
ACO F 5 263.719,50 263.719,50 274.669,50 274.669,50
ACO F 8 254.967,00 254.967,00 282.999,00 282.999,00

AAS AD 1.5 0 340.787,50 351.616,50 340.787,50 351.616,50
AAS AD 1.5 1 325.347,90 336.208,40 325.347,90 336.208,40
AAS AD 1.5 3 333.210,00 344.055,50 333.210,00 344.055,50
AAS AD 1.5 5 346.826,90 357.552,40 346.826,90 357.552,40
AAS AD 2.0 0 354.613,00 359.014,00 354.613,00 359.014,00
AAS AD 2.0 1 388.139,00 392.682,00 388.139,00 392.682,00
AAS AD 2.0 3 368.973,40 373.517,40 368.973,40 373.517,40
AAS AD 2.0 5 342.107,90 346.673,90 342.107,90 346.673,90
AAS AD 2.5 0 412.503,00 414.196,00 412.503,00 414.196,00
AAS AD 2.5 1 407.625,00 409.255,50 407.625,00 409.255,50
AAS AD 2.5 3 396.762,00 398.448,00 396.762,00 398.448,00
AAS AD 2.5 5 421.722,20 423.334,70 421.722,20 423.334,70
ACO AD 1.5 0 244.041,92 254.541,42 251.384,85 261.884,35
ACO AD 1.5 1 247.856,25 258.394,25 253.272,00 263.810,00
ACO AD 1.5 3 256.759,29 267.355,79 262.683,98 273.280,48
ACO AD 1.5 5 231.671,27 242.487,77 237.986,74 248.803,24
ACO AD 2.0 0 252.975,02 257.282,02 258.196,05 262.503,05
ACO AD 2.0 1 248.748,08 253.134,58 253.256,46 257.642,96
ACO AD 2.0 3 270.544,61 274.943,61 275.135,32 279.534,32
ACO AD 2.0 5 249.377,46 253.903,46 254.040,52 258.566,52
ACO AD 2.5 0 306.840,80 308.400,80 311.231,60 312.791,60
ACO AD 2.5 1 283.791,95 285.480,45 288.013,90 289.702,40
ACO AD 2.5 3 277.084,80 278.682,30 281.301,41 282.898,91
ACO AD 2.5 5 273.181,27 274.868,27 277.413,74 279.100,74

Fonte: Os autores
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APÊNDICE C - Cálculo do estimador σACO

Será gerado e salvo um arquivo no formato .RData com quatro
estimativas para o desvio padrão, calculadas referente quatro
tamanhos amostrais n:{3, 4, 5, 8}.

# =======================================================

### Função densidade de probabilidade da i-ésima estatística

#de ordem de uma a.a. de tamanho n.

FdpOrdem <- function(n, i, x){
(factorial(n)*(pnorm(x)^(i-1))*

*((1-pnorm(x))^(n-i))*
*dnorm(x))/(factorial(i-1)*factorial(n-i))

}

# =======================================================

### Cálculo da variância da i-ésima estatística de ordem.

# Var(X) = E(X^2) - [ E(X) ]^2

#Média da i-ésima estatística de ordem de uma a.a.

#de tamanho n (E(X)).

FdpOrdemX <- function(n, i, x){
((x*factorial(n))*(pnorm(x)^(i-1))*

*((1-pnorm(x))^(n-i))*
*dnorm(x))/(factorial(i-1)*factorial(n-i))

}

e1 <- integrate(FdpOrdemX ,lower=-Inf ,upper=+Inf ,n=n,i=i)$value

# =======================================================

### Cálculo E(X^2).

FdpOrdemX2 <- function(x,i,n){
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(((x^2)*factorial(n))*(pnorm(x)^(i-1))*
P((1-pnorm(x))^(n-i))*
*dnorm(x))/(factorial(i-1)*factorial(n-i))

}

e2 <- integrate(FdpOrdemX2 ,lower=-Inf ,upper=+Inf ,n=n,i=i)$value

# =======================================================

### Cálculo da variância.

v <- e2 -e1^2

# =======================================================

### Criando uma função.

varOrder <- function(n,i){

ex2 <- integrate(FdpOrdemX2 ,lower=-Inf ,upper=+Inf ,n=n,i=i)$value

ex <- (integrate(FdpOrdemX ,lower=-Inf ,upper=+Inf ,n=n,i=i)$value )^2

ex2 - ex
}

# =======================================================

### Utilizando a função para variância e calculando o

#desvio padrão para uma amostra de tamanho n=3.

x <- 1:3

vars <- lapply(x , FUN = varOrder , n = 3)

vars <- unlist(vars)

sigmaxbar3 <- sqrt((1/n^2) * sum(vars))

# =======================================================

### Utilizando a função para variância e calculando o
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#desvio padrão para uma amostra de tamanho n=4.

x <- 1:4

vars <- lapply(x , FUN = varOrder , n = 4)

vars <- unlist(vars)

sigmaxbar4 <- sqrt((1/n^2) * sum(vars))

# =======================================================

### Utilizando a função para variância e calculando o

# desvio padrão para uma amostra de tamanho n=5.

x <- 1:5

vars <- lapply(x , FUN = varOrder , n = 5)

vars <- unlist(vars)

sigmaxbar5 <- sqrt((1/n^2) * sum(vars))

# =======================================================

### Utilizando a função para variância e calculando o

#desvio padrão para uma amostra de tamanho n=8.

x <- 1:8

vars <- lapply(x , FUN = varOrder , n = 8)

vars <- unlist(vars)

sigmaxbar8 <- sqrt((1/n^2) * sum(vars))

# =======================================================

### Salvando todos os resultados.

var_ACO<-c(sigmaxbar3 ,sigmaxbar4 ,sigmaxbar5 ,sigmaxbar8)
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save(var_ACO , file= "var_ACO.RData" )
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APÊNDICE D - Simulação 1, gráficos de
controle via ACO.

Esse código foi utilizado para simular o monitoramento do processo ,
utilizando gráficos de controle via ACO , com tamanho variável
de amostra e técnica MDS. Para cada combinação de k, n, \mu e c_1,
o código produz valores para o CMS e TMA , que são salvos em um
arquivo no formato R.Data. Vale ressaltar que esse código foi
utilizado como molde para realizar a simulação dos outros
delineamentos. No fim é produzido uma matriz geral ,

de todos os valores de CMS e TMA , de cada combinação.

# =======================================================

mu <- c(0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.50, 1, 1.5, 2, 2.5, 3)
###Parâmetro da média

k <- c( 0, 1, 3, 5)
### Parâmetro do MDS (número de amostras anteriores a verificar ).

c1 <- c(1.5, 2, 2.5)
c2 <- 3
### Parâmetros dos coeficientes de amplitude dos limites de

# controle e atenção

n <-c(3,5,8)
### Tamanhos amostrais

load("var_ACO.RData")
sigma <- c(var_ACO[1], var_ACO[3], var_ACO [4])
### Desvio padrão de xbarra para cada

# tamanho amostral.

resultados <- numeric()
### resultados vai armazenar o comprimento
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# de sequência acada simulação.

listatam <- list()
### listatam vai armazenar as sequências de

# tamanhos amostraisem cada simulação.

listfaixa <-list()
### lisfaixa vai armazenar as faixas de

# cada sequência de cada simulação.

listaCMS <-numeric()
### listaCMS vai armazenar os

#CMS de cada processo.

listaMNS <-numeric()
### listaMNS vai armazenar as médias

#de unidades amostrais retiradas por processo.

lista <- list()
#lista vai armazenar todos os dados de

#cada simulação

set.seed (34987998)

#Todos os parametros variando em loop.

for (i in mu){
for (j in c1) {

for (l in k) {

for (m in 1:10000){

cont <- 0
### cont é o contador , que vai registrar ,

# a cada simulação,o comprimentode sequência.

faixa <- 0
### faixa será o indicador da região do

# gráfico em que o ponto cai , a cada simulação.

### faixa = 1: entre os limites de atenção;
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### faixa = 2: entre os limites de atenção

#e os limites de controle;

### faixa = 3: além dos limites de controle.

ni <- n[1] ### Começa com o maior tamanho

#amostral.

tamanho <- numeric()
tamanho [1] <- ni
### O vetor tamanho vai armazenar a sequência

#de tamanhos amostrais usados.

f <- numeric()
f[1] <- faixa
### O vetor f vai armazenar a sequência

#de faixas de cada simulação.

anter <- rep(1,l)
### anter vai armazenar a posição das k amostras

# anteriores , e será atualizado a cada nova amostra.

while(faixa!=3){
cont <- cont+1

x <- matrix(rnorm(ni*ni ,i,1), ncol = ni)
x <- apply(x, MARGIN = 2, sort ,decreasing = TRUE)

### Simula uma ACO de tamanho ni^2.

z<-mean(diag(x))### Média da amostra.

indica <- which(n == ni)
### indica pega a posição do vetor n, para

# pegar o valor correspondente de sigmaxbarra.

carta <- c(0, j*sigma[indica], c2*sigma[indica], Inf)
### limites de controle

#(rebatidos para a metade de cima).

faixa <- findInterval(abs(z), carta)
### identifica a faixa que a média cai.
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if (faixa == 1) ni <- n[1]
### Se faixa 1, pega o menor tamanho de

# amostra para a próxima.

### Agora , dois caminhos.

###Primeiro ,se houver MDS (k=1,2,3,...).

if (faixa == 2 & l > 0){
ni <- ifelse(sum(anter == 2) > 0, n[3], n[2])
### Se faixa 2, verifica as anteriores e parte para

# o segundo ou terceiro tamanho de amostra.

### Desmembrando , acomodamos

#a situação de k = 1 (ainda MDS).

### Atualiza o vetor de resultados de

#amostras anteriores.

}

### Agora , se não houver MDS (k=0). Então, só dois

# tamanhos de amostras são considerados

#(o menor e o maior).

if (faixa == 2 & l == 0)
ni <- n[3]

anter <- c(anter , faixa)
anter <- anter[-1]

tamanho[cont +1] <- ni
f[cont +1]<-faixa
### A próxima posição do vetor tamanho

#armazena o tamanhoda próxima amostra.

}

resultados[m] <- cont ### Armazena o

#CS da simulação i, i=1 ,2 ,... ,10.000.
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listatam [[m]] <- tamanho[-length(tamanho )]
listfaixa [[m]]<-f[-1]

NS <- lapply(listatam , sum)
### Número de unidades amostradas

# em cada simulação.

### Tira a última posição porque seria o

#tamanho de uma próxima amostra.

}

CMS<-mean(resultados)
### Calcula o comprimento médio de sequência.

listatam ### Sequências de tamanhos

#amostrais em cada simulação.

MNS<-mean(unlist(NS)) ### Número médio

#de unidadesamostradas por simulação.

listaCMS <- c(listaCMS ,CMS)
listaMNS <- c(listaMNS ,MNS)

lista <-list(listatam ,i,j,l,"n␣:␣(3,5,8)",CMS ,MNS)
###lista armazena , a lista com a sequencia

# do tamanho amostral em cada simulação,

# o CMS , o número médio de amostras retiradas

#em cada simulação, e todos os parâmetros utilizados.

nome<-paste("ACO␣n2␣mu",i,"c1",j,"k",l,".RData")

###nome dado ao arquivo

save(lista , file= nome )#salvando cada lista com seu

#respectivo nome

}
}

}

matrizCMS4 <-t(matrix(listaCMS , nrow = 12, ncol =12))
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matrizMNS4 <-t(matrix(listaMNS , ncol=12, nrow = 12))

matriz_ACO_n2<-list(matrizCMS4 ,matrizMNS4)

save(matriz_ACO_n2 , file="matriz_ACO_n2.RData")
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APÊNDICE E - Simulação 2

Esse código foi utilizado para simular um
monitoramento do processo , onde ocorre amostragem

de hora em hora , sem interrupção, durante
um período de 10 anos. Foi utilizando gráficos de
controle via ACO , com tamanho variável de amostra e técnica
MDS. As informações obtidas nesse algoritmo , foram utilizadas
para projeção de custo. Vale ressaltar que esse código , foi
reutilizado para calcular os demais delineamentos.

# =======================================================

### Este programa simula descontrole

#segundo uma exponencial (lambda),

### a magnitude do descontrole

#segundo uma Normal (0,1).

# =======================================================

### Parâmetros do delineamento do

#gráfico de controle.

n <-c(3,4,5)
### Tamanhos amostrais.

c2 <- 3
### Parâmetro do gráfico adaptativo.

k <- c( 0, 1, 3, 5)
### Parâmetro do MDS.

c1 <- c(1.5, 2, 2.5)
### Parâmetro do gráfico adaptativo.

load("/Users/Santore/Documents/
Laboratório A/Códigos/var_ACO.RData")
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sigma <- c(var_ACO[1], var_ACO[2], var_ACO [3])
### Desvio padrão de xbarra para

#cada tamanho amostral.

# =======================================================

### Vetores que vão armazenar resultados

#e informações das simulações.

tamanho <- numeric()
### Vai armazenar o tamanho

#amostral a cada simulação.

mu <- numeric()
### Vai armazenar a média do

#processo a cada simulação.

faixa <- numeric()
### Armazena a faixa em

que cada ponto caiu.

#anter <- rep(1,k)

### Vetor com as posições (faixas)

#das k amostras anteriores.

VetTempo <- numeric()
### Vai armazenar os momentos em

#que ocorrem os descontroles.

VetDelta <- numeric()
### Vai armazenar as médias

#do processo sob descontrole.

lista <-list()

i <- 1
### Contador.

nsimul <- 24*365*10
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### Tamanho da simulação 87600

#10 anos

lambda <- c(1/(24*7),1/(24*30))
### Parâmetro da exponencial 1

# a cada 7 dias e 1 a cada 30 dias.

sd<-c(1,2)

cont <- 1

set.seed (1114256)

# =======================================================

### Simulação.

for (m in sd){

for (g in c1) {

for(l in k){

for(o in lambda ){

while(i <= nsimul ){

anter <- rep(1,l)
### anter vai armazenar a posição das k

#amostras anteriores , e será atualizado

# a cada nova amostra.

tempo <- round(rexp(1, o))
### Simula o tempo (em número de

#amostras) até o próximo descontrole.

VetTempo[cont] <- tempo + i - 1
### Armazena o momento do descontrole.

delta <- rnorm(1, 0, m)
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### Simula o nível do descontrole

# (nova média do processo ).

VetDelta[cont] <- delta
### Armazena o nível de descontrole.

ni <- n[3]
### A cada recomeço, volta com o

#maior tamanho de amostra.

### Até o momento tempo -1,

#simula do processo sob controle.

for (j in 1:(tempo -1)){

x <- matrix(rnorm(ni*ni ,mean = 0,
sd = 1), ncol = ni)

x <- apply(x, MARGIN = 2, sort ,
decreasing = TRUE)

### Simula uma ACO de tamanho ni^2.

z<-mean(diag(x))### Média da amostra.

tamanho[i] <- ni
mu[i] <- 0

indica <- which(n == ni)
### indica pega a posição do vetor n,

#para pegar o valor correspondente

### de sigmaxbarra.

carta <- c(0, g*sigma[indica],
c2*sigma[indica], Inf)

### limites de controle

#(rebatidos para a metade de cima).
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faixa[i] <- findInterval(abs(z), carta)

if (faixa[i] == 1) ni <- n[1]
### Se faixa 1, pega o menor tamanho

#de amostra para a próxima.

### Agora , dois caminhos. Primeiro ,

#se houver MDS (k=1,2,3,...)

if (faixa[i] == 2 & l > 0){
ni <- ifelse(sum(anter in c(2 ,3)) > 0, n[3], n[2])
### Desmembrando , acomodamos

#a situação de k = 1 (ainda MDS)

### Atualiza o vetor de resultados

#de amostras anteriores.

}

### Agora , se não houver MDS (k=0).

#Então, só dois tamanhos de amostras

#são considerados

### (o menor e o maior).

if (faixa[i] == 2 & l == 0)
ni <- n[3]

### Se aparecer um ponto fora dos limites

#de controle , volta com o maior

#tamanho de amostra.

if (faixa[i] == 3) ni <- n[3]

### Atualização do vetor de

#amostras anteriores.

anter <- c(anter , faixa[i])
anter <- anter[-1]

i <- i+1 ### Atualizando a contagem.

}

### A partir do momento t
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#(e até haver um ponto fora dos limites),

#processo em descontrole.

faixaAux <- 1
### Este cara é só um auxiliar ,

#que , quando um ponto sair dos limites ,

# vai encerrar a simulação do processo

#sob descontrole.

while(faixaAux!=3){

x <- matrix(rnorm(ni*ni ,mean = delta ,
sd = 1), ncol = ni)

x <- apply(x, MARGIN = 2, sort ,
decreasing = TRUE)

### Simula uma ACO de tamanho ni^2.

z<-mean(diag(x))### Média da amostra.

tamanho[i] <- ni
mu[i] <- delta

indica <- which(n == ni)
### indica pega a posição do vetor n,

#para pegar o valor correspondente

### de sigmaxbarra.

carta <- c(0, g*sigma[indica],
c2*sigma[indica], Inf)

### limites de controle

#(rebatidos para a metade de cima).

faixa[i] <- findInterval(abs(z), carta)
### identifica a faixa que a média cai.

if (faixa[i] == 1) ni <- n[1]
### Se faixa 1, pega o menor tamanho
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#de amostra para a próxima.

### Agora , dois caminhos. Primeiro ,

#se houver MDS (k=1,2,3,...)

if (faixa[i] == 2 & l > 0){
ni <- ifelse(sum(anter == c(2 ,3)) > 0, n[3], n[2])

### Desmembrando , acomodamos

#a situação de k = 1 (ainda MDS)

### Atualiza o vetor de resultados de

#amostras anteriores.

}

### Agora , se não houver MDS (k=0).

#Então, só dois tamanhos de amostras

#são considerados

### (o menor e o maior).

if (faixa[i] == 2 & l == 0)
ni <- n[3]

### Se o ponto cair fora dos limites de

#controle , volta com o maior

#tamanho de amostra.

if (faixa[i] == 3) ni <- n[3]

anter <- c(anter , faixa[i])
anter <- anter[-1]
### Atualizando o vetor de

#k posições anteriores.

faixaAux <- faixa[i]
### Vai servir de verificação para a

#retomada do controle do processo.

i <- i+1
}
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cont <- cont + 1
### Este contador é externo , para atualizar

#e armazenar os momentos em que

# houve descontrole e o nível de descontrole.

}

i<-1
cont<-1 #zerando o contador

tamanho <- tamanho [1: nsimul]
faixa <- faixa [1: nsimul]
mu <- mu[1: nsimul]

lista <-list(m,g,l,o,"n : (3,4,5)",tamanho ,
faixa ,mu,VetTempo ,VetDelta)

nome<- paste("/Users/Santore/Documents/
Laboratório A/Códigos/Simulação2/Resultados/
ACO n1/ACO n1 sd",m,"c1",g,"k",l,"lambda",
round(o,3),".Rdata")
###nome para vetores guardados.

save(lista , file= nome)
### Há uma simulação excedente ,

#mas só queremos nsimul simulações.

}
}

}
}
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APÊNDICE F - Custos

Esse código foi utilizado para realizar uma aplicação
de custos , nos dados da simulação 2. Vale ressaltar
que esse código , foi reutilizado para calcular
os demais delineamentos.

# =======================================================

### Calculo de custos para sd=1,

#lambda =0.001 e tamanho amostral n=(3,4,5).

##FA é o custo de Falso Alarme

##TP é o custo de Troca de Plano

##CA é o custo de Amostragem

##UL é o custo por Unidade Levantada

##UT é o custo por Unidade Testada

##SC é o custo de colocar Sob Controle

##PD é o custo de Produção em Descontrole

custo.final <-numeric()
## Vetor com o Custo Final de

#todas as combinações

C<-c(1,2)##Combinação 1 ou 2

##Se 1, CA=0.5, UL=0.005 , UT=0.1 .

##Se 2, CA=0.5, UL=0.01, UT=0.1 .

p<-c(0.5 ,1)##Custo de troca de plano

for(i in C){
for(j in p){

##calculo dos custos para AAS fixo.

##Cada arquivo que será carregado , referente a AAS fixo ,

# contêm uma lista com 7 informações.

##lista [[1]] contêm o parâmetro utilizado na variância do

#descontrole.
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##lista [[2]] contêm o tamanho amostral utilizado.

##lista [[3]] contêm o parâmetro lambda utilizado na

#frequência do descontrole.

##lista [[4]] contêm o vetor com todas as faixas , onde

#a média amostral foi observada em cada simulação.

##lista [[5]] contêm o vetor com o valor da média do

#processo em cada simulação.

##lista [[6]] contêm o vetor com todos os momentos

#onde houve um descontrole.

##lista [[7]] contêm o vetor com todas as médias

#do processo em descontrole.

n<-c(3,4,5)## tamanho amostral

for(k in n){

nome<- paste("/Users/Santore/Documents/Laboratório
A/Códigos/Simulação2/Resultados/AAS fixo/AAS n",k,
"sd","1","lambda","0.001",".Rdata")

##Nome do arquivo

load(nome)##Carregando o arquivo do diretório.

CA<-87600*0.5

UL<-0

UT<-87600*k*0.1

TP<-0

FA<-(10000/370)*50

SC<-length(lista [[6]])*25

mu<-lista [[5]]
## vetor que contem a média de

#todas as 87600 simulações



63

defeitos <-numeric()
## Vetor com o número de peças

#fabricadas fora de especificação.

for(l in 1:87600){

if (mu[l] == 0) defeitos <-c(defeitos ,0)

if (mu[l] != 0){

intervalo <- c(0, 0.5 , 1 , Inf)
### Três intervalos para os níveis de descontrole.

faixa <- findInterval(abs(mu[l]), intervalo)
### Encontrar em qual parte do intervalo

#que a média em descontrole está.

if (faixa ==1){
defeitos <-c(defeitos ,(10))

}

if (faixa ==2){
defeitos <-c(defeitos ,(50))

}

if (faixa ==3){
defeitos <-c(defeitos ,(100))

}
}

}

PD<-sum(defeitos)

custo <-sum(CA ,UL,UT,TP,FA ,SC,PD)##Soma de todos os custos

custo.final <-c(custo.final ,custo)
}

##calculo dos custos para ACO fixo.
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##Cada arquivo que será carregado , referente a ACO fixo ,

# contêm uma lista com 7 informações.

##lista [[1]] contêm o parâmetro utilizado na variância do

#descontrole.

##lista [[2]] contêm o tamanho amostral utilizado.

##lista [[3]] contêm o parâmetro lambda utilizado na

#frequência do descontrole.

##lista [[4]] contêm o vetor com todas as faixas , onde a

#média amostral foi observada em cada simulação.

##lista [[5]] contêm o vetor com o valor da média do

#processo em cada simulação.

##lista [[6]] contêm o vetor com todos os momentos

#onde houve um descontrole.

##lista [[7]] contêm o vetor com todas as médias

#do processo em descontrole.

for(k in n){

nome<- paste("/Users/Santore/Documents/
Laboratório A/Códigos/Simulação2/Resultados/ACO fixo
/ACO n",k,"sd","1","lambda","0.001",".Rdata")

##Nome do arquivo

load(nome)
##Chamando o arquivo do diretório.

CA<-87600*0.5

UL<-ifelse(i==1, (87600*k*k)*0.005, (87600*k*k)*0.01)

UT<-87600*k*0.1

TP<-0

load("\\Users\\ Santore \\ Documents \\ Laboratório A\\Códigos \\
Simulação1\\ Resultados \\Aco n3\\ listaCMS_n3.RData")
##CMS para tamanho amostral fixo igual a 3, utilizando ACO.
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load("\\Users\\ Santore \\ Documents \\ Laboratório A\\Códigos \\
Simulação1\\ Resultados \\Aco n4\\ listaCMS_n4.RData")
##CMS para tamanho amostral fixo igual a 4, utilizando ACO.

load("\\Users\\ Santore \\ Documents \\ Laboratório A\\Códigos \\
Simulação1\\ Resultados \\Aco n5\\ listaCMS_n5.RData")
##CMS para tamanho amostral fixo igual a 5, utilizando ACO.

ACO.fixo<-c(listaCMS_n3[1], listaCMS_n4[1], listaCMS_n5[1])
##CMS de ACO fixo quando o processo está sob controle ,

ou seja , a taxa de falso alarme.

CMS.ACO.fixo<-round ((10000/ACO.fixo),2)

pos <- which(n == k)##posição do valor k no vetor n.

FA<-CMS.ACO.fixo[pos]*50

SC<-length(lista [[6]])*25

mu<-lista [[5]]## vetor que contem a média de

#todas as 87600 simulações

defeitos <-numeric()
## Vetor com o número de peças fabricadas

#fora de especificação.

for(l in 1:87600){

if (mu[l] == 0) defeitos <-c(defeitos ,0)

if (mu[l] != 0){

intervalo <- c(0, 0.5 , 1 , Inf)
### Três intervalos para os níveis de descontrole.

faixa <- findInterval(abs(mu[l]), intervalo)
### Encontrar em qual parte do intervalo que a
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#média em descontrole está.

if (faixa ==1){
defeitos <-c(defeitos ,(10))

}

if (faixa ==2){
defeitos <-c(defeitos ,(50))

}

if (faixa ==3){
defeitos <-c(defeitos ,(100))

}
}

}

PD<-sum(defeitos)

custo <-sum(CA ,UL,UT,TP,FA ,SC,PD)
###Soma de todos os custos

custo.final <-c(custo.final ,custo)

}
##calculo dos custos para ASS adaptativo.

##Cada arquivo que será carregado , referente a AAS

#adaptativo , contêm uma lista com 7 informações.

##lista [[1]] contêm o valor do parâmetro

#utilizado na variância do descontrole.

##lista [[2]] contêm o valor do parâmetro c1,

# utilizado no gráfico adaptativo.

##lista [[3]] contêm o valor do parâmetro k,

#que é o parâmetro do MDS.

##lista [[4]] contêm o valor do parâmetro

#lambda utilizado na frequência do descontrole.

##lista [[5]] contêm o valor dos três

#tamanhos amostrais utilizados.

##lista [[6]] contêm o vetor com o tamanho

#amostral utilizado em cada simulação.
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##lista [[7]] contêm o vetor com todas as faixas , onde

#a média amostral foi observada em cada simulação.

##lista [[8]] contêm o vetor com o valor da média

#do processo em cada simulação.

##lista [[9]] contêm o vetor com todos os

#momentos onde houve um descontrole.

##lista [[10]] contêm o vetor com todas as

#médias do processo em descontrole.

k <- c( 0, 1, 3, 5)#### Parâmetro do MDS

#(número de amostras anteriores a verificar ).

c1 <- c(1.5, 2, 2.5)### Parâmetros do gráfico adaptativo.

cont.1<-1##Contador utilizado na posição do

#vetor que contêm a taxa de falso alarme

for(m in c1){
for(n in k){

nome<- paste("/Users/Santore/Documents/
Laboratório A/Códigos/Simulação2/
Resultados/AAS n1/AAS n1","sd","1",
"c1",m,"k",n,"lambda","0.001",".Rdata")
##Nome do arquivo

load(nome)
##Chamando o arquivo do diretório.

CA<-87600*0.5

UL<-0

UT<-sum(lista [[6]])*0.1

cont.2<-0

for(o in 1:87600){
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ifelse(lista [[7]][o] == lista [[7]][o+1],
cont.2<- cont .2+0, cont.2<- cont .2+1)

}

TP<-cont.2*j

load("\\Users\\ Santore \\ Documents \\
Laboratório A\\Códigos\\ Simulação1\\
Resultados \\AAS n1\\ matriz_AAS_n1.RData")

CMS.AAS.n1<-round ((10000/matriz_AAS_n1[[1]][1 ,]) ,2)
##CMS de AAS Adaptativo quando o processo está

#sob controle , ou seja , a taxa de falso alarme.

FA<-CMS.AAS.n1[cont .1]*50

cont.1<-cont .1+1

SC<-length(lista [[9]])*25

mu<-lista [[8]]## vetor que contem a média

#de todas as 87600 simulações

defeitos <-numeric()## Vetor com o número de

#peças fabricadas fora de especificação.

for(l in 1:87600){

if (mu[l] == 0) defeitos <-c(defeitos ,0)

if (mu[l] != 0){

intervalo <- c(0, 0.5 , 1 , Inf)
### Três intervalos para os níveis de descontrole.

faixa <- findInterval(abs(mu[l]), intervalo)
### Encontrar em qual parte do
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#intervalo que a média em descontrole está.

if (faixa ==1){
defeitos <-c(defeitos ,(10))

}

if (faixa ==2){
defeitos <-c(defeitos ,(50))

}

if (faixa ==3){
defeitos <-c(defeitos ,(100))

}
}

}

PD<-sum(defeitos)

custo <-sum(CA ,UL,UT,TP,FA ,SC,PD)
##Soma de todos os custos

custo.final <-c(custo.final ,custo)
}

}

##calculo dos custos para ACO adaptativo.

##Cada arquivo que será carregado , referente

# a ACO adaptativo , contêm uma lista com 7 informações.

##lista [[1]] contêm o valor do parâmetro

#utilizado na variância do descontrole.

##lista [[2]] contêm o valor do parâmetro c1,

#utilizado no gráfico adaptativo.

##lista [[3]] contêm o valor do parâmetro k,

#que é o parâmetro do MDS.

##lista [[4]] contêm o valor do parâmetro

#lambda utilizado na frequência do descontrole.

##lista [[5]] contêm o valor dos três

#tamanhos amostrais utilizados.

##lista [[6]] contêm o vetor com o tamanho
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# amostral utilizado em cada simulação.

##lista [[7]] contêm o vetor com todas as faixas ,

# onde a média amostral foi observada

#em cada simulação.

##lista [[8]] contêm o vetor com o valor da

#média do processo em cada simulação.

##lista [[9]] contêm o vetor com todos os

# momentos onde houve um descontrole.

##lista [[10]] contêm o vetor com todas

#as médias do processo em descontrole.

k <- c( 0, 1, 3, 5)
#### Parâmetro do MDS

c1 <- c(1.5, 2, 2.5)
### Parâmetros do gráfico adaptativo.

cont.1<-1

for(m in c1){
for(n in k){

nome<- paste("/Users/Santore/Documents/
Laboratório A/Códigos/Simulação2/Resultados
/ACO n1/ACO n1","sd","1","c1",m,"k",n,
"lambda","0.001",".Rdata")
##Nome do arquivo

load(nome)
##Chamando o arquivo do diretório.

CA<-87600*0.5

UL<-ifelse(i==1, sum(lista [[6]]^2)*
0.005, sum(lista [[6]]^2)*0.01)

UT<-sum(lista [[6]])*0.1

cont.2<-0
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for(o in 1:87600){

ifelse(lista [[7]][o] == lista [[7]][o+1],
cont.2<- cont .2+0, cont.2<- cont .2+1)

}

TP<-cont.2*j

load("\\Users\\ Santore \\ Documents \\
Laboratório A\\Códigos\\ Simulação1\\
Resultados \\ACO n1\\ matriz_ACO_n1.RData")

CMS.ACO.n1<-round ((10000 /matriz_ACO_n1[[1]][1 ,]) ,2)
##CMS de ACO Adaptativo quando

#o processo está sob controle ,

#ou seja , a taxa de falso alarme.

FA<-CMS.ACO.n1[cont .1]*50

cont.1<-cont .1+1

SC<-length(lista [[9]])*25

mu<-lista [[8]]## vetor que contem a

#média de todas as 87600 simulações

defeitos <-numeric()## Vetor com o

#número de peças fabricadas

#fora de especificação.

for(l in 1:87600){

if (mu[l] == 0) defeitos <-c(defeitos ,0)

if (mu[l] != 0){

intervalo <- c(0, 0.5 , 1 , Inf)
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### Três intervalos para os

#níveis de descontrole.

faixa <- findInterval(abs(mu[l]), intervalo)
### Encontrar em qual parte do

#intervalo que a média em descontrole está.

if (faixa ==1){
defeitos <-c(defeitos ,(10))

}

if (faixa ==2){
defeitos <-c(defeitos ,(50))

}

if (faixa ==3){
defeitos <-c(defeitos ,(100))

}

}
}

PD<-sum(defeitos)

custo <-sum(CA ,UL,UT,TP,FA ,SC,PD)
##Soma de todos os custos

custo.final <-c(custo.final ,custo)
}

}
}

}
matriz.Custo <-matrix(custo.final , ncol=4, nrow = 30)

nome<- paste("/Users/Santore/Documents/
Laboratório A/Códigos/Simulação3 Custo V1/
Resultados/Matriz Custo n1 sd 1 lambda 0.001. Rdata")
##nome para a matriz custo
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save(matriz.Custo , file= nome)#salvando matriz custo.
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