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Hoofdstuk 1. 

K waliteitsbeheer. 

1.1. Introductie. 

Er is een anecdote over een middelgrote fabriek. In deze fabriek werkte ongeveer 
vijftien procent van het personeel als inspecteur van het eindproduct. Deze inspectie 
had ervoor gezorgd, dat er vrij~el geen producten van mindere kwaliteit naar de klan
ten gingen. Nu was er echter een ander probleem. Het aantal klachten van de klanten 
was weI sterk gedaald, maar nu zat men met een enorme stapel afval en producten die 
nog eens bewerkt moesten worden. 

Dit probleem, dat meer voorkomt dan men misschien deiuct, is een symptoom van 
het veel belangrijker probleem dat'men niet goed begrijpt wat kwaliteitsbeheer is en 
wat de consequenties zijn van goed kwaliteitsbeheer. De concentratie op de controle 
van het eindproduct verschuift de kosten van defecten van buiten het bedrijf naar bin
nen. Om de totale kosten van foute productie te verlagen, moet kwaliteitsbeheersing 
plaatsvinden tijdens de productie immers: 

Quality can't be inspected into an item, it has to be built in. t 
Het is essentieel dat kosten-effectief kwaliteitsbeheer ervoor zorgt, dat de produc

ten in een keer goed geproduceerd worden. Het doel van kwaliteitsbeheersing is dan 
ook het voorkomen van de productie van defecte artikelen. 

Om dit te doen, is het van belang om, naast de controle van grondstoffen, het 
productieproces te beheersen. Het is daarom van belang te weten of het proces nog 
werkt zoals verwacht wordt. 

Variatie is inherent aan productie. We verwachten dat de afwijkingen van het doel 
zich gedragen als onafhankelijke trekkingen uit dezelfde verdeling. Als de afwijkingen 
inderdaad uit dezelfde verdeling komen, zeggen we dat het proces statistisch beheerst 
is. Als dit niet het geval is, is het proces statistisch onbeheerst. In dit geval zeggen we 
dat er "aanwijsbare oorzaken" aanwezig zijn, dat wil zeggen dat er een duic;lelijke oor
zaak voor de afwijkingen te vinden zou moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is slijtage 
van een werktuig. 

De controle van het productieproces wordt gedaan met behulp van controlekaar
ten. Er zijn twee soorten grootheden, met verschillende controlekaarten. Grootheden 
die binnen bepaalde grenzen continu kunnen varieren noemen we variabelen. 
Grootheden die in te delen zijn in bepaalde groepen, bijvoorbeeld goed of fout, noe
men we attributen. 

t bron: Schaafsma en Willemse, Modem Kwaliteitsbeleid, derde herziene uitgave, biz 21. 



· - 2 -

ST ATISTISCH KW ALITEITSBEHEER 

procesbeheersing productcontrole 
variabelen attributen variabelen attributen 

controlekaarten voor verschillende methoden 
van 

gemiddelde aantal defecte producten steekproefkeuring 
mediaan proportie d~fecte producten 
lopend gemiddelde aantal fouten 
range aantal fouten per product 
midrange 
standaard deviatie 
lopende range 
multivari 

en/of 
CUSUM 

: , . 
"minder fouten maken" "minder fouten leveren" 

1.2. Basisconcepten van de st~nd~2rd controlekaart. 

1.2.1. Introductie. 
Het concept van een controlekaart is bedacht door W. Shewart in 1924. Hij sug

gereerde dat de controlekaart drie functies behelst: 

(1) om het doel of de standaard voor een proces te definieren, 

(2) als instrument om dit doel te bereiken, en 

(3) om te beoordelen of het doel bereikt is. 

Dus door het gebruik van de controlekaart van Shewart overlappen de gebieden 
productspecificatie, p:'Oductie ea inspectie. elkaar en kunnen ze beter geYntegreerd wor-' 
den. 

1.2.2. Basisconcepten. 

Als in een proces de enige bron van vaIiatie de inherente variabiliteit van het 
proces is, dan geven de afwijIcingen van de standaard uitgezet tegen de tijd een ran
dom statistisch patroon. De kennis' van het gedrag van deze random afwijkingen, als 
het proces statistische beheerst is, is de basis van de theorie van controlekaarten. Dus 
als de data het hierboven bedoelde random gedrag niet vertonen, is het proces statis
tisch onbeheerst, en zijn er aanwijsbare oorzaken aanwezig. 
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De standaard controlekaart bestaat uit een plot tegen de tijd van de 
steekproefwaarden - bijvoorbeeld het gemiddelde - en het vastleggen van limieten op 
deze kaarten om aan te geven wanneer het proces als statistisch onbeheerst beschouwd 
wordt. 

De limieten op de controlekaart zijn zodanig vastgesteid dat, als het proces statis
tisch beheerst is, de kans op een punt buiten de controlegrenzen erg klein is. 

Het is mogelijk twee limieten te stellen, waarschuwings- en actielijnen. Dit zijn 
vaak lijnen die een overscbrijdingskans van 0.025 en 0.001 hebben. Ook wordt weI 
een stel lijnen gebruikt Deze liggen dan vaak op 30 van het gemiddeide. 

1.3. Controlekaarten voor variabelen. 

1.3.1. X - kaart. 

De meest gebruikte controlekaarten zijn de X en de range controlekaart. Het 
principe van de X - kaart vinden we in figuur 1.1. 

.....r. '~IC:: __ - - - - {Jill.. 
_____ ---lII.IL ____ - .. -- w 

loS6 a; 
- - - - L~l. -----~- .. --

_____ ~/~f!- - - - - LA L.. 

figuur 1.1 

Als het proces naar verwachting verloopt, zal 99,8% van de gemiddelden van de 
opeenvolgende steekproeven tussen de lijnen UAL (= upper action limit) en LAL (= 
lower action limit) liggen. Deze liggen op een afs~d 3.09oX aan elke kant van het 
gemiddeide. De kans dat een punt buiten deze lijnen valt is gelijk aan 0.001 als het 
proces beheerst is en groter als dat niet bet geval is. Als er een punt buiten deze 
lijnen valt, moet het proces opnieuw ingesteid worden. Dit hoeft geen ernstige fout te 
betekenen. De.kans dat het proces ten onrechte gestopt wordt is slechts 0.002. 
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Figuur 1.1 laat ook waarschuwingslijnen zien, die op 1.96<Jx van het gemiddelde 

liggen. De kans dat een steekproefgemiddelde buiten een van de waarsehuwingslijnen 
valt is 0.025. Ais dit gebeurt is er reden tot ongerustheid en de gebruikelijke procedure 
is onmiddellijk nog een steekproef te nemen, alvorens een uitspraak over de status van 
het proces te doen. Twee opeenvolgende steekproeven buiten een waarsehuwingslijn 
komt slechts in 1 op de 1600 gevaIlen voor en als dit gebeurt, moet er meteen aetie 
ondernomen worden. 

1.3.2. Range kaart. 

Een proces is aIleen statistisch beheerst als zowel de locatie als de spreiding van 
het proces beheerst zijn. Er is dus een aparte kaart nodig om de spreiding te eon
troleren. Omdat we bij statistiseh kwaliteitsbeheer meestal met kleine steekproeven 
werken, is de range van de steekproef een goede maat voor de spreiding. De 
rangekaart lijkt heel veel op de X - kaart, maar de eontrolegrenzen liggen nu 
asymetriseh om de gemiddelde range. In figuur 1.2 zien we de eonttolekaarten van een 
proces dat statistisch beheerst is. 
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1.3.3. Andere controlekaarten voor varia belen. , 

1.3.3.1. Controlekaart voor individuele waarnemingen. . , 
De eenvoudigste controlekaart is een controlekaart voor individuele waarne

mingen. De controlegrenzen op zo'n kaart zijn meestal de tolerantiegrenzen van de 
specificatie van het product. 

Als het gebruik van de controlekaart voor gemiddelden niet begrepen of geaccep
teerd wordt, of als er slechts weinig waamemingen zijn, is een controlekaart voor indi
viduen beter dan niets. Deze kaart is echter erg ongevoelig voor verschuivingen in 
zowel de locatie als de spreiding van het proces. In het eerste geval zal het uiterste 
gedaan moeten worden om de kaart voor gemiddelden toch geaccepteerd te krijgen. In 
het tweede geval, bijvoorbeeld als 4e waamemingen erg kostbaar zijn, of veel tijd kos
ten, kunnen veel beter de conttolekaarten veor het lopend gemiddelde en de lopende 
range gebruikt worden. 

1.3.3.2. X -kaart met ongelijke st~kproergroottes. 
De X -kaart van paragraaf 1.3.1 heeft een constante steekproefgrootte. Ret is ook 

sterk aan te raden ervoor te zorgen dat dit het geval is. Dit is echter niet altijd 
mogelijk. In dat geval moeten voor iedere steekproefgrootte de controlegrenzen bere
kend worden. Deze kunnen dan tegelijk met het gemiddelde ingetekend worden. Ret is 
aan te raden in dit geval of weI waarschuwingslijnen en actielijnen in verschillende 
kleuren in te tekenen, ofwel aIleen actielijnen te gebruiken, omdat de kaart anders erg 
onoverzichtelijk wordt. 

1.3.3.3. Controlekaarten voor mediaan en mid-range. 

Als uitschieters niet belangrijk zijn, kan in plaats van het gemiddelde de mediaan 
van de steekproef gebruikt worden. Een tweede voordeel van de mediaankaart is dat 
bij oneven steekproefgroottes alle waarnemingen op de kaart ingetekend kunnen wor
den, waama de middelste omcirkeld wordt. Zowel de controlelimieten voor de mediaan 
.als de tolerantie grenzen voor de individuele waarnemingen kunnen op de kaart gete
kend worden. In figuur 1.3 staat de mediaankaart voor lengtes van litografische platen 
uitgezet. 

Als echter de uitschieters erg veel gewicht moeten krijgen, kan de mid-range 
gebruikt worden. De mid-range is het gemiddel~e van de hoogste en laagste waarne
mingo Deze maat is erg gevoelig voor uitschieters. 

1.3.3.4. Controlekaarten voor lopend gemiddelde en lopende range. 

Een belangrijke techniek voor het behandelen van data die moeilijk te verkrijgen 
zijn, of waarvan bet veel tijd kost ze te verkrijgen, zijn de lopend gemiddelde en 
lopende range kaarten. Bijvoorbeeld in de chemiscbe industrie is de aard van de pro
cessen of de analysemethoden .zodanig dat er lange tussenpozen zijn tussen de opeen
volgende waamemingen. We hebben al gezien dat bet plotten van individuele 
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waamemingen geen goede eont 'ole 0;> de productie geeft. Aan de andere kant heeft het 
waehten op een aantal resultaten het nadeel Gat bij een verandering in het proces erg 
veel produetie buiten de specificatiegrenzen ligt. 

Bet principe van de lopend. gemiddelde en de lopende range kaart is als voIgt. Er 
wordt een steekproefgrootte gekozcn. V oor elk volgende gemiddelde en range wordt 
de nieuwste waameming bij de steekproef genomen en de oudste weggelaten. Strikt 
genomen zouden deze punten bij het middelste waamemingspunt geplot moeten wor
den. In de praktijk gebeurt dit echter niet. 

Het effect van bet bijeen nemen van een aantal waarnemingen is dat de variatie in 
de waamemingen algezwakt wonk Hoe groter de steeIcProef, des te groter is dit effect. 
Een nadeel van een grotere steekproefgrootte is echter het vertragingseffect dat dan 
optreedt. Met beide aspec~en zal rekening gehouden moeten worden bij de keuze van 
de steekproefgrootte. 

De berekening van de eontrolegrenzen en de betekenis hiervan is betzelfde als bij 
de gewone eontrolekaarten. W:,ar weI rekeningmee gebouden moet worden is, dat de 
opeenvolgende punten op de kaart niet onafbankelijk van elkaar zijn. Als de 
steekproefgrootte n is, zijn n opeenvolgende punten afbankelijk van elkaar. Om aetie 
te ondememen bij punten buhen de waarschuwingslijnen is het daarom verstandig te 
waehten totdatn + 1 punten buit'!.JI de waarschuwingslijnen liggen. 
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Als waamemingen slechts' heel infrequent beschikbaar komen, is het soms toch 
betereen controlekaart voor induviduele waamemingen te gebruiken. Om toch 
enigszins controle te houden over de spreiding van de waameming kan een Iopende 
range kaan gebruikt worden. 

1.3.3.5. Controlekaart voor standaarddeviatie. 

In het algemeen worden rangekaarten gebruikt om de spreiding van een proces te 
controleren. Strikt genomen moet een kaart voor de standaarddeviatie gebruikt worden, 
maar vanwege de moeilijkheden bij het berekenen en het begrijpen van de standaard
deviatie wordt de range gebruikt 

Grote veranderingen in de computertechnologie hebben echter geleid tot het 
algemeen beschikbaar zijn van pocketcaIcuIators met een toets voor de standaarddevia
tie. Oakland (1986 pag 120) haalt experimenten uit Japan aan, die aangetoond hebben 
dat, als zuIke calculators gebruikt worden, de tijd die nodig is voor het berekenen van 
de range groter is dan die nodig is voor de standaarddeviatie en dat bovendien het aan
tal fouten groter is bij het gebruik van de range. De conclusies van deze experimenten 
waren dan ook dat kaarten voor gemiddelde en standaarddeviatie een betere en sim
pelere methode voor de procesbeheersing zijn dan gemiddelde en range kaarten. als 
een calculator met toets voor de standaarddeviatie beschikbaar is. 

De standaarddeviatie kaart lijkt .heel veel op de rangekaart. De geschatte stan
daarddeviatie (Si) voor eIke steekproef wordt uitgerekend en geplot en vergeleken met 
vooraf vastgelegde limieten, die met behulp van de x2-verdeling bepaald kunnen wor
den. 

In sommige gevallen is het gemiddelde niet van belang, bijvoorbeeld als het gaat 
om de vIakte van een plaat of als er metingen gedaan worden op verschillende 
momenten in het proces. In deze gevallen kunnen range- of standaarddevhttiekaarten 
gebruikt worden. 

1.3.3.6. Multivari Controlekaarten. 

Sommige kwaliteitsmaten laten variatie uit meer dan een bron toe. Bijvoorbeeld 
als cilindrische staven gemaakt worden, kunnen hun diameters varieren van staaf tot 
staaf en over de lengte van de staaf, omdat deze taps toeloopt. Ook kunnen de variaties 
in diameter veroorzaakt worden doordat de staaf ovaal is. ZuIke veelvoudige varia tie 
kan gecontroleerd worden met behulp van de multivari kaart. 

Bij de multivari kaart worden de tolerantiegrenzen als controle limieten gebruikt. 
Over het algemeen worden steekproevenvan drie of vijf elementen gebruikt. De resul
taten worden geplot als een vertikale lijn die de hoogste en laagste waameming ver
bindt en dus de range representeert. V oorbeelden van zuIke kaarten staan in Oakland 
(1986) uit weIk hoek ook de andere voorbeelden komen. 
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1.4. Controlekaarten voor attributen .. 

Er zijn twee klassen van attributen. 

1. Een product in discrete eenheden die elk als goed of fout geclassificeerd kunnen 
worden. 

2. Een product in discrete eenheden die elk een aantal fouten kunnen bevatten. 

Dit leidt tot twee soorten controlekaarten, die elk weer uit twee kaanen bestaan: 

1. a. bet aantal defecte eenbeden (voor con stante steekproefgrootte), 
b. de proportie defecte eenheden (voor varierende steekproefgrootte), 

2. a. bet aantal fouten (voor con stante steekproefgrootte), en 
b. bet aantal fouten per eenheid (voor varierende steekproefgrootte). 

Procesbebeersing kan gedaan worden met bebulp van deze simpele kaarten. Voor-' 
dat hiermee begonnen wordt, is bet absoluut noodzikelijk duidelijk te omscbrijven wat 
een defecte eenheid of een fout is. 

1.4.1. Controlekaart voor bet aanta) defecte eenbeden. 

Het aantal defecte eenheden in een steekproef, gegeven de steekproefgrootte n en 
de proportie defecte eenbeden geproduceerd door bet proces, is binomiaal verdeeld. 
We kunnen dus, analoog aan de controlekaarten voor variabelen, waarschuwings- en 
actielijnen berekenen. 

Deze controlekaan is echter niet zo gevoelig voor een verandering als de con
trolekaart voor bet gemiddelde. Daarom worden de actielijnen en waarscbuwingslijnen 
vaak op hogere percentilen gezet. Meestal ligt de actielijn zodanig dat de over
scbrijdingskans 0.01 is en de waarscbuwingslijn z6 dat de overscbrijdingskans 0.05 is. 

De verlaging van de controlelimieten beeft als voor de hand liggend gevolg dat 
een verboging van de proportie defecte producten sneller ontdekt wordt. Aan de andere 
kant neemt ook het aantal valse alarmen toe. Omdat de inspectie van attributen meestal 
veel goedkoper is dan die van variabelen, is dit niet zo'n bezwaar. 

Een benadering van de actie- resp waarscbuwingslijnen wordt gegeven door bij 
bet gemiddelde 3a resp 2a op te tellen. Dit levert de volgende formules: 

VAL = np + 3..Jnp(1-p), 

UWL'= np + 2..Jnp(1-p). 

1.4.2. Controlekaart voor de proportie defecte producten. 

Als bet niet mogelijk is een con stante steekproefgrootte vast te bouden, kan 
gebruik gemaakt worden van de kaart voor de proportie defecte producten. Natuurlijk 
is bet mogelijk deze kaart te gebruiken· bij vaste steekproefgrootte, maar bet gebruik 
van de kaan voor bet aantal defecte producten is eenvoudiger. . 

De controlelimieten voor de kaart voor de proportie defecte producten moeten 
strikt genomen voor elke steekproefgrootte berekend worden. Ret is echter eenvoudiger 
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om met behulp van een gemiddelde steekproefgrootte actie- en waarschuwingslijnen te 
berekenen. Deze zijn acceptabel voor steekproefgroottes die niet meer dan 25% van 
het gemiddelde verschillen. Voor steekproefgroottes die buiten dit gebied liggen, moe
ten aparte controlelijnen getekend worden, zoals in figuur 1.4. De formules voor de 
controlelimieten worden nu: 

UAL = p+3..Jp (1-p)ln • 

UWL = p+2..Jp(l-p)ln. 

LAL = p-3..Jp (l-p)ln • 

LWL = p-2..Jp (l-p)/n. 

,..., ;. 
j ~ _.-.- -. -., ·--·1 ~.-.-."j -- ._- . . . . 
••. ..... J : ..i ____ J 1.. ______ -_.... ._._, .----~, ----_.-. 
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-----
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figuur 1.4 

1.4.3. Controlekaarten voor bet aantaI fouten en bet aantaI fouten per eenbeid. 

In de procesbeheersing hebben we vaak te maken met situaties waarin het maxi
male aantal fouten niet van te ·voren vast staat. In deze gevaIlen is de verdeling van het 
aantal fouten niet binomiaal maar Poisson. 

Analoog aan de kaart voor het aantal defecte producten kiezen we actielijnen en 
waarschuwingslijnen met overschrijdingskansen 0.01 en 0.05. Deze lijnen kunnen bij 
benadering omschreven worden door 

UAL= c+3~. LAL= c-3~, 

UWL=c+2~. LWL=c-2~. 

waarbij c het gemiddelde aantal fouten is. 
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Als de steekproefgrootte niet constant is. moeten we het aantal fouten per eenheid 
uitzetten. Voor de waarschuw:L,6s- en actielijnen vinden we nu: 

VAL = u+3Vuln • LAL = u-3Villn • 

UWL = il+2Villn • 

waarin il het gemiddelde aantal fOt'.ten per eenheid is en n de steekproefgrootte. Ook 
hier zijn de controlelimieten voor de gemiddelde steekproefgrootte goed genoeg voor 
die steekproefgroottes die minder dan 25% verschillen van het gemiddelde. 

In figuur 1.5 vinden we een voorbeeld. Dit proces is niet statistisch beheerst. 

--UAL 
,.~ 

1.0 

l.AL 
•. S 

0."\ 

o 

figtiur 1.5 
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Hoofdstuk 2. 

Cumulatieve som technieken bij lopende processen. 

2.1. Inleiding. 

In hoofdstuk 1 hebben we de standa3rd controlekaarten behandeld. Bij deze kaar
ten wordt slechts gebruik gemaakt van een of enkele waarnemingen. Een techniek die 
van alle waamemingen gebruik maakt is de cumulatieve som of weI cusum-methode. 
Deze methode is ontwikkeld door E.S. Page in 1954. 

Het voordeel van het gebruik van de cusum-kaart kan door een voorbeeld 
duidelijk gemaakt worden. 

tabel 2.1 aantallen defect in steekproeven van 50 lithografische platen 

Steekproef Aantal Steekproef Aantal Steekproef Aantal Steekproef Aantal 
nummer defect nummer defect nummer defect nummer defect 

1 1 11 3 21 2 31 1 
2 4 12 4 22 1 32 4 
3 3 13 2 23 2 33 1 
4 5 14 3 24 3 34 3 
5 4 15 7 25 1 35 1 
6 3 16 3 26 2 36 5 
7 6 17 5 27 6 37 5 
8 3 18 1 28 0 38 2 
9 2 19 3 29 5 39 3 

10 5 20 3 30 2 40 4 

In tabel 2.1 staan de resultaten van inspectie van 40 steekproeven van vijftig 
lithografische platen. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand. Figuur 2.2 is een COD

trolekaart voor aantallen defecte producten. 

Het proces lijkt duidelijk statistisch beheerst, omdat geen enkel punt buiten de 
actielijn ligt en slechts 1 van de 40 buiten de waarschuwingslijn. Het is niet te zien of 
er significante veranderingen in het proces zijn opgetreden. 

Een verbetering in de presentatie kan bereikt worden door alIe punten te verbin
den en door een horizontale lijn bij 3 defecte producten, het gemiddelde, te trekken. 
Nog steeds is geen duidelijke verandering te zien. Bij nauwgezette inspectie van de 
grafiek vinden we dat het gemiddelde aantal defecte producten bij de steekproeven 2 
tot en met 17 hoger is dan dat bij 18 tot en met 40. We kijken echter nog steeds naar 
de individuele punten. In figuur' 2.4 zijn dezelfde data op een cusum-kaart geplot. De 
berekeningen die hiervoor nodig zijn, zijn eenvoudig en staan in tabel 2.5. 
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figuur" 2.3 
Het gemiddelde aantal defecte producten is van elk steekproefresultaat 

afgetrokken en de residuen" zijn gecumuleerd tot de cusum 'Score' Cj voor elke 
steekproef. De waarden van Cj zijn op de kaart geplot. Het verschil in niveaus is 
duidelijk te zien. Het is duidelijk dat vanaf het begin tot en met steekproef 17 het 
gemiddelde'hoger is dan 3 omdat de cusum stijgt. Tussen de steekproeven 18 en 35 is 
het gemiddelde aantal defecte producten onder de 3 gedaald. De cusum-helling is 
negatief geworden. Wat er na de 35e steekproef gebeurt is nog niet duidelijk. We kun
nen de gemiddelden van de twee groepen berekenen: 
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steekproefnummers 
(inclusief) 

9-17 
18-35 

figuur 2.4 

totaal aantal 
defecte producten 

63 
41 

Dit bevestigt dat het signaal van de cusum-kaart terecht was. 

gemiddeld aantal 
defecte producten 

3.7 
2.3 

Cusum-kaarten kunnen gebruikt worden om zowel korte als lange termijn veran
deringen te ontdekken. Ook een trend kan gesignaleerd worden. Bij de interpretatie van 
cusum-kaarten moet eraan gedacht worden dat niet het niveau maar de helling van de 
grafiek die de verandering aangeeft. Daarom is deze techniek meer geschikt voor het 
management dan voor gebruik op de werkvloer. 

Deze methode kan behalve voor kwaliteitsbeheer ook gebruikt worden voor het 
vergelijken van voorspelde en actuele waarden. Een andere toepassing is de vergelij
king van rondetijden in de sport. 

2.2. Eenvoudige cusum-kaarten. 

De interpretatie van cusum-kaarten is gebaseerd op de helling van grafieken. 
Daarom is het belangrijk de kaart zo te ontwerpen dat de kaart gewenste gevoeligheid 
voor veranderingen heeft. 

De berekening van de cusum, Cj ,· kan beschreven worden als 
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tabe12.5 berekeningen voor de cusum-kaart 

Steekproef Aantal Cusum Steekproef Aantal Cusum 
nummer defect score, C i nummer defect score, Ci 

1 -2 -2 21 -1 9 
2 1 -1 22 -2 7 
3 0 -1 23 -1 6 
4 2 1 24 0 6 
5 1 2 25 -2 4 
6 0 2 26 -1 3 
7 3 5 27 3 6 
8 0 5 28 -3 3 
9 -1 4 29 2 5 

10 2 6 30 -1 4 
11 0 6 31 -2 2 
12 1 7 32 1 3 
13 -1 6 33 -2 1 
14 0 6 34 0 1 
15 4 10 35 -2 -1 
16 0 10 36 2 1 
17 2 12 37 2 3 
18 -2 10 38 -1 2 
19 0 10 39 0 2 
20 0 10 40 1 3 

Cj := !(x;-T) 
;=1 

waarbij T de referentiewaarde is. 

2.2.1. De rererentiewaarde. 

De keuze van de referentiewa3rde is een van de twee belangrijkste keuzes in het 
ontwerp van een cusum-kaart. (De andere is de keuze van de schaal.) Een ongeschikte 
referen~ewaarde zorgt ervoor dat de cusum hardnekkig stijgt of daalt, waardoor veran
deringen minder duidelijk te zien zijn en de grafiek van het papier loopt, waardoor hij 
opnieuw geplot moet worden. De keuze van de referentiewaarde hangt af van de soon 
analyse. 

In sommige toepassingen ligt de referentiewaarde voor de hand. Bij de controle 
van een voorspellingsmodel wordt iedere voorspelling de referentiewaarde voor de 
werkelijke meting. In elit geval kan de referentiewaarde voor elk punt verschillend zijn. 

In andere eenvoudige gevUlen kan de referentiewaarde een vooraf gespecificeerd 
kwaliteitsniveau zijn. Het is weI verstandig in dit geval enigszins te weten dat het 
proces deze kwaliteit kan produceren, anders is de cusum-kaart alleen een pennanente 
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herinn,ering aan het falen. 

Als een cusum-kaart gebruikt wordt voor retrospectieve analyse, is het gemid
delde de natuurlijke referentiewaarde. Oit gemiddelde kan afgerond worden om te veel 
significante cijfers te voorkomen. Afgezien van kleine afwijkingen door dat afronden, 
zorgt deze keuze van referentiewaarde ervoor dat de cusum begint en eindigt op 
dezelfde waarde. 

V oor binaire data. gecodeerd als null en en enen, is een schatting van de proportie 
enen nodig. Deze proportie kan dan als referentiewaarde gebruikt worden. 

2.2.2. De schaal van de kaart. 

Oe relatie tussen de cusum en de steekproefnummers bepaalt het aanzien van de 
kaart. Een te grote cusum-schaal zal de kaart een zaagtand-aanzien geven, waardoor 
kleine veranderingen moeilijk te zien zijn, terwijl bij grote veranderingen de cusurn 
snel van het papier af stijgt of daalt. Een te kleine schaal dempt kleine variaties 
effectief weg, maar zou ook echte veranderingen kunnen verdoezelen. 

Vaak wordt de afstand tussen twee steekproeven op de horizon tale as gelijk geno
men aan een afstand ter grootte 20 eenheden op de vertikale as~ Oit heeft tot gevolg 
dat een verandering ter grootte 20 eenheden een verandering van een horizontaal pad 
naar een pad op 450 inhoudt. Oeze conventie kan op drie manieren toegepast worden: 

I Kies een geschikt interval voor de horizontale as (waarop de steekproefnummers 
staan). Geef dit interval op de verticale cusum-as aan. Laat dit ongeveer 20 zijn. 
Het werkt makkelijk als 20 afgerond wordt naar een geschikt getal. Als 20 mid
den tussen twee geschikte getallen in ligt, moet naar beneden worden afgerond. 

IT Kies een geschikt interval op de cusum-schaal en laat een afstand equivalent met 
20 die schaal op de horizontale as zijn. Oeze methode heeft het kleine voordeel 
dat zij de 20-verhouding exact bewaart. 

m Als identieke schaal en gelijkheid van steekproefintervallen gewenst zijn voor het 
vergelijken van verschillende kaarten, kan een gestandaardiseerde kaart nuttig 

zijn. In dit geval wordt in plaats van de cusum Cj = !(Xi-T) de gestandaar
i=1 

t· (x·-T) 
diseerde cusum Cj = ' gebruikt. Deze handelwijze zorgt ervoor dat de 

i=1 0 

kaart schaalonafhankelijk is. Verschillende kaarten kunnen over elkaar gelegd 
worden. Het nadeel is dat een extra berekening gedaan moet worden en het 
directe contact met de gecontroleerde variabelen verdwenen is. 

2.2.3. Berekening van lokale gemiddelden. 

Een voordeel van de cusum-kaart is dat veranderingen in het gemiddelde niveau 
duidelijk te zien zijn als veranderingen in de helling van de grafiek. Ook biedt de 
cusum-methode een eenvoudige manier om de lokale gemiddelden aan elke kant van 
een mogelijk veranderpunt te berekenen. 
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Deze eenvQudige methode om de lokale gemiddelden te berekenen is het gebruik 
van een helling-gids of 'protractor'. Elke helling van de cusum kan dan vergeleken 
worden met de protractor om een indicatie van het gemiddelde te krijgen. 

De protractor bestaat uit een waaier van lijnen, die elk getrokken zijn onder een 
hoek die overeenkomt met de cusum-helling voor een hypothetisch gemiddelde. Om 
deze lijnen te construeren hoeft men aIleen maar te bedenken dat, voor elk gemiddelde 
i, de cusum een helling van i-T cusum-eenheden per steekproefinterval heeft. Een 
voorbeeld staat in figuur 2.4, rechtsboven in de hoek. Als we deze protractor gebruiken 
om een schatting voor het niveau van de eerste 17 steekproeven te maken, vinden we 
3.75, in werkelijkheid was dit gemiddelde 3.7. 

2.3. De beslissingsregels. 

In deze paragraaf en in de volgende zal alleen nog maar gesproken worden over 
het gebruik van cusum-kaarten voor lopende processen. Retrospectieve analyse wordt 
in hoofdstuk 3 behandeld. 

Het is niet altijd nodig om beslissingsregels te gebruiken, met name in gevallen 
waar cusum-kaarten beschrijvend gebruikt worden. Als echter beslissingen genomen 
moeten worden en eventueel acties volgen, is de cusum-methode vaak efficienter dan 
andere methoden. Efficientie in deze context betekent of dat beslissingen over veran
deringeri sneller genomen worden, of dat er minder vals alarm optreedt, of beiden. 

Als men gecumuleerde data behandelt, zijn sequentiele toetsen vaak nuttig. Het 
probleem bij de controle van series gegevens is dat het onmogelijk is van te voren het 
beginpunt van een sequentiele toets vast te leggen. De beslissingsregels van de 
cusum-methode hebben dan ook als doel zowel een significante verandering te detec
teren als het punt waarop deze verandering plaatsvond. 

2.3.1. Bet V-masker. 

De eenvoudigste beslissingsregels voor cusum-kaarten kunnen in een zogenaarnd 
V-masker weergegeven worden. De constructie van het masker is weergegeven in 
figuur 2.6. 

Het masker bevat een datum-punt, 0, dat op een punt van de kaart gelegd wordt. 
Vaak is dit het laatste punt dat geplot is, of het laatste punt van een bepaald interval 
dat van bijzonder belang is. De as OX wordt paraIl~1 aan de horizontale as gelegd. Als 
het pad van de cusum buiten de hellende beslissingslijnen komt, wordt een significante 
afwijking van de referentiewaarde gesignaleerd. 

Een variant op dit zogenaamde afgeknotte V-masker is het volledig V-masker, 
waarbij de beslissingslijnen AlB 1 en A -IB -1 verlengd worden tot aan hun snijpunt. Dit 
volledige V-masker heeft hetzelfde effect als het afgeknotte V -masker. Met V -masker 
wordt verder een. afgeknot V -masker bedoeld. 

In figuur 2.7 en 2.8 staan twee voorbeelden van V-maskers. 
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figuur 2.6 

figuur 2.7 

figuur 2.8 
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2.3.2. Lokale beslissingslijncr •• 

Een tweede beslissingsregel is het gebruik van lokaIe beslissingslijnen bij elk 
mogelijk veranderpunt. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste is het niet nodig een per
manent masker te maken en ten' tweede kan de beslissingslijn getekend worden aIs de 
cusum-helling een mogelijke veranciering aangeeft. De beslissing dat het proces veran
derd is, wordt natuurlijk niet genomen voordat de beslissingslijn bereikt is. maar aIs de 
cusum de beslissingslijn nadert, kan met de noodzakelijke voorbereidingen voor actie 
aI begonnen worden. Aan de andere kant kan de overenthousiaste constructie van 
beslissingslijnen de cusum-kaart erg onduidelijk maken. 

De methode gebruikt dezelfde constructie aIs het V-masker. maar dan 1800 

gedraaid. (zie figuur 2.9) Men moet weI de veranderpunten locaIiseren. Daarom heeft 
het gebruik van het V-masker de voorkeur. 

\. 

---" 

figuur 2.9 

2.4. Cusum-kaart en Sequentiele Probability Ratio Test. 

In Appendix 1 wordt de Sequentiele Probability Ratio Test (SPRT) behandeld. 
We vinden daar een voorbeeld (£iguur A.l) van een kaart van Armitage. Deze kaart is 
in figuur 2.10 herhaald, samen met een cusum-kaart met V-masker. N.L. Johnson 
(1961) was de eerste die deze barten vergeleek. 

De lijnen A IB I en A_IB_I van de cusum-kaart komen overeen met de lijnen 
AIBI en A_IB_I van de k.aart van Armitage. We zien dat een rotatie over 1800 de 
cusum-kaart in de kaart van Armitage overvoert. 

Een cusum-kaan is dus een grafische weergave van een SPRT. maar dan achter
stevoren. Doordat de cusum-kaart over 1800 geroteerd is wordt bij een verandering 
naar een hoger niveau de onderste arm van het masker geraakt, en omgekeerd. 

Het essentiele verschil tussen beide kaarten is dat de cusum-kaart de nulhypothese 
aIleen maar kan verwerpen. De SPRT kan de nulhypothese ook aanvaarden. Het is in 
principe mogelijk dat op de cusum-kaart ten onrechte een sprong gedecteerd wordt die 
met een SPRT niet gevonden was, omdat deze de nulhypothese aI aanvaard had. 
Daarom moeten sprongen die erg ver voor het toetspunt 0 liggen. met een korreltje 
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A", 

figuur 2.10 
zout genomen worden. Het is natuurlijk ook mogelijk het V-masker van transparant 
materiaal te maken en hier ook de lijnen CD 1 en CD _loP te tekenen. Hierdoor kan 
dan ook de conclusie 'statistisch ,beheerst' getrokken worden. 

Een formeel bewijs van de equivalentie van de cusum-methoden en een SPRT is 
het voorgaande niet. Dit bewijs is door R.A. Khan (1984) gegeven. 

J 

2.5. Cusum-kaart voor steekproefvariantie. 

We hebben in paragraaf 2.4 gezien hoe we het masker voor de cusum-kaart kun
nen berekenen. We gaan dit doen voor een cusum-kaart voor steekproefvarianties. 

Om dit te doen, moeten we een SPRT voor de steekproefvariantie uitrekenen. 

We definieren: 

no : fout van de eerste soort, 

a1 : fout van de tweede soort, 

002 : de referentiewaarde' voor de cusum-kaart, 

012 > 002 : de verandering van belang, 

0_12 < 002 : idem, 

Ni : de i e steekproefgrootte, 

Xij : de r waarneming van de i e steekproef, 
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Ni , 
s·2 = ~(x··-x: )/(N·-l) . steekproefvariantie I ~ IJ I. I • , 

j=I 

Vi = Ni-l, 

en nemen als hypotheses: 

H . .n2_.n2 o . v - vo , 

H . .n2 - .n 2' 1 . v - vI . 

Onder H 0 geldt: 

2 
ViSj _ 2 

2 X Vi' 
CSo . 

dus de likelihood van S 12, ... , Sm 
2 is 

m V· 
Lo=n~ 

j=I CSo 

Analoog geldt onder HI: 

( 2 2)l.V.-I r 1 2 2) lVjSj Icso l' exp l-"2 VjSj lao 

2tVir(; Vj) 

2 
VjSj 2 
--2- - X Vi' 
. CSI 

dus de likelihood van SI2, ... ,sm 2 is 

(. 2 2)1. vi-1 (1 2 2) 
VjSj ICS1 1 exp -"2 VjSj lal 

2t Vir(t Vj) 

Bij een SPRT verwerpen we de nulhypothese als 

L1 . l- a1 
-L ~ , 

o no 
dus als: 

Dit leidt tot de volgende ongelijkheid: 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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m 2 
~V·S· ~ ~ , , 

2In ((1-al)/CXo) 2In (O}/OO) 
1/00

2-1/0}2 + 1/002-1/0}2 i=1 

Ais aan deze ongelijkheid voldaan is, constateren we een sprong. 

We kunnen ook de hypothese H 0 toetsen tegen de hypothese 

H -1: c:? = 0_1
2 < ol· 

We vinden dan op ~aloge wijze: 

m 2 2In ((1- a})/CXo ) 
LViSi S - ---=~2--~2~ 
;=1 110_1 - 1100 

(2.4) 

(2.5) 

Als we deze uitkomsten voor de cusum-kaart willen gebruiken, ldappen de 
ongelijktekens om. Verder moeten we het laatste punt gebruiken als nulpunt. 

Het nadeel van dit masker is, dat de cusum stijgt. We kunnen dit als voIgt verheI
pen. We gaan uit van (2.4), ldappen het ongelijkteken om en herschrijven de vergelij
king tot: 

0 2 

Noem -;. =: kl' dan' is dit 
01 

m [Vi Si 2 ] 2In((1-a})/CXo) 
L -2--Vi S; 1-k 
;=1 00 1 

0 2 

Analoog vinden we uit (2.5) met k_} :=-; 
0-1 

[
-In(k 1) 1 + -1 
1-k1 · 

We kunnen nu een V -masker tekenen als in figuur 2.11. 

Vit (2.6) en (2.7) vinden we: 

2In (l-al)1CXo ) 
d 1 = ----"'----=-

1-k} 

(2.6) 

(2.7) 
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14 ... \ 

figuur 2.11 

2In ((1- al)/ao ) 

d_1 = - k_
1
-1 

In(k l ) 
tanSI = -1. 

1-kl 

In(k_1) 
tanS 1 = -l. - k_1-1 

P.J_, 

t_, 
fr 

J.. .. 

B-1 

In figuur 2.12 vinden we een voorbeeld. N = 5. 002 = 1. kl = _1_ = 0.5. 
k-l 

2.6. Cusum-kaart voor een Poisson-verdeelde variabele. 

Analoog aan paragra3.f 2.5 gaan we een V-masker voor een cusum-kaart bereke-
nen. We hebben hiervoor de volgende definities nodig. 

ao : fout van de eerste soon. 

al : fout van de tweede soon. 

~ : de referentiewaarde voor de cusum-kaart. 

J.1.1 > ~ : de verandering van belang. 
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figuur 2.12 

J.1-1 < Ilo : idem, 

N; = de i e steekproefgrootte, 

Xij = het r element van de i e steekproef, 

Ni 
xi. = LXjj. 

j=l 

We gaan uit van de volgende hypotheses: 

H 0: J.1 = Ilo, 

HI: J.1 = J.11 > Ilo· 

Onder H 0 geldt: 

X· -P (N· II~) I. I ru 

, • 
" " 

~ 

waarin P (Nj Jlo) een Poissonverdeling met gemiddelde N j Ilo is. 

De likelihood van xI.' . . . , xm. is dus 

" 
• , 

Yo 

l tJ; 
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Analoog geldt onder HI: 
.. 

X· -P (N· Ill) I. 1 ,.. 

dus de likelihood van x 1.0 • • • • xm. is 

Bij een SPRT verwerpen we de nulhypothese als : 

Ll l- a l 
-~--
Lo no 

dus als 

Dit leidt tot de volgende ongelijkheid: 

m In ((1- al)/ao ) 
LXi. ~ + 
i=1 In~l-In~ 

J.Ll-~ m 
----LNi • 
In J.Ll -In ~ i=1 

Als we de hypothese H 0 toetsen tegen 

H -1: J.1. = J.1.-1 < ~. 

vinden we op analoge wijze de volgende ongelijkheid: 

m In ((1-al)/ao) ~-J.1.-1 m 

LXi. S - + }2Ni' 
;=1 In ~-In J.L-l In ~-In J.L-l ;=1 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

Deze ongelijkheden beschrijven de gevallen waarin de SPRT concludeert dat er 
een sprong is opgetreden. Voor de cusum-kaart moeten we de tekens omkeren. 
Bovendien willen we dat, als de referentiewaarde J.1.o correct is, de cusum horizontaal 
loopt. We herschrijven (2.11) en (2.12) dus tot: . 

m in r(1-al)/ao) 
L(x.-N.J.1o)S t + ( J.1.1-~ -J.1o)l:Nj (2.13) 
;=1 I. I InJ.1.1-In~ InJ.Ll-ln~ ;=1 
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en 

We kunnen een V-masker voor de cusum-kaart tekenen (zie figuur 2.13). 

--------------------~f 

Uit (2.13) en (2.14) vinden we: 

In ((1-ul)/ao ) 
d 1 = , 

Inlll-In~ 

In ((1-ul)/ao ) 

d-l = - In~-·Inll-l ' 

figuur 2.13 

tanS _ III - Ilo _ 
I - In Ill-In ~ J.1o, 

~-Il-l 
tanS_l = In In - Ilo· 

~-Il-I 

tl_1 

~I 

In figuur 2.14 vinden we een voorbeeld; Nj = 5, ~ = 0.5, III = 1, Il-l = 0.25. 
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Hoofdstuk 3. 

Retrospectief gebruik van cusum-technieken. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe we cusum-kaarten gebruiken voor 
de procesbeheersing van lopende processen. In dit hoofdstuk wordt" retrospectief 
gebruik van cusum-kaarten behandeld. We beginnen met de retrospectieve analyse 
technieken van cusum-kaarten voor normaal verdeelde variabelen. Daarna passen we 
een van deze technieken, de spantoets, aan voor de steekproefvariantie. 

3.1. Introductie. 
Het fundamentele verschil tussen retrospectieve analyse en procesbeheersing van 

lopende processen, is dat voor de laatste de gemiddelde niveaus in alle verdachte seg
menten vergeleken worden met een vooraf gespecificeerde referentiewaarde. Bij de 
retrospectieve analyse ligt veel meer de nadruk op de verschillen tussen aangrenzende 
segmenten. Soms zijn er van te voren bekende redenen voor de indeling in verschil
lende segmenten, maar vaak wordt aan de hand van de cusum-kaart een indeling 
gemaakt. 

Het gebruik van een beslissingsregel om te toetsen of een verschil tussen segmen
ten significant is, is analoog aan de conventionele toetsen voor het verschil in gemid
delde voor twee groepen. Als de indeling in segmenten van te voren bekend is, kunnen 
deze conventionele toetsen ook gebruikt worden. Als echter de indeling in segmenten 
gebaseerd is op de cusum-kaart, worden de hypotbesen geformuleerd na inspectie van 
de data, zodat de conventionele toetsen niet langer gebruikt kunnen worden. 

Er is nog een punt van belang. Bij een retrospectieve analyse van een lange serie 
kunnen vee! toetsen voor verschillen toegepast worden. Elk .van deze toetsen brengt het 
risico van een fout van de eerste soon met zich mee. Ais veel van deze toetsen uit
gevoerd worden, moet de totale significantie met zorg bepaald worden. Het Britse 
Bureau voor Standaarden (BSI) suggereen in deel twee van BSI (1980 par 5.3) om, als 
het verschil in gemiddelden tussen twee segmenten met een totale lengte m uit een 
serie van in totaal N waamemingen getoetst wordt, de onbetrouwbaarheid, a, voor de 
individuele toets veranderd wordt in m alN. Dit om een te groot risico van fouten van 
de eerste soon voor de complete 'set waamemingen te voorkomen. 

Als bekend is, dat er precies 'een veranderpunt in het interval zit, is het probleem 
een zogenaamd veranderpuntprobleem. Voor dit veranderpuntprobleem zijn oplos
singen bekend. Praagman (1986) bekijkt een aantal mogelijkbeden in zijn proefschrift. . 

3.2. De spantoets voor normaal verdeelde varia belen. 

Bij de inspectie van de cusum naar mogelijke veranderpunten is de basis vooi de 
indeling in segmenten het voorkomen van lokale maxima en minima in de cusum. 
Een nuttig criterium voor de significantie van zulke veranderingen is de maximale 



- 28 -

afwijking van de cusum van een reehte lijn die de uiteinden van een interval, waarin 
een verandering vermoed wordt, verbindt. 

Dit maximum wordt bereikt voor een kennelijk keerpunt in de cusum, een lokaal 
maximum of minimum of een punt waar de helling verandert, zuIke punten worden 
hoekpunten genoemd. 

Ook kan de maximale afstand V max berekend worden. 

Als Xl, .•• ,xn een in de tijd geordende set waamemingen is, dan is de ke 

cusum: 
k 

Ck = L (Xi-X)· 
i=l 

Het interval waarin we gelnteresseerd zijn is i + l,j. Het punt met index r is een ken
nelijk keerpunt als geldt: 

k~ r~ 
V = max {ICL-C·--(C·-C·)I} = ICr-C·--(C·-C·)1. 

max i+1<.l:<j A. , j-i J , , j-i J , 

Als a onbekend is, moet deze uit de waamemingen die de cusum vormen geschat 
worden. Onder andere het British Standard Institute (BS! (1980» raacit als schatters 
~oor 0'2 aan 

n-1 
L (Xi+1-Xi)2 

r2 = ...;.i_=l::....-__ _ 

2(n -1) 

of 

in plaats van de meer gebruikelijke 

i (Xi _y)2 
8 2 = ... i_=;;,..l __ _ 

n -1 

De reden hiervoor is dat, als er een verandering in het gemiddelde niveau opgetreden 
is, 8 2 de waarde van 0'2 meer overschat dan r2 of d2• Hierbij zouden dan de standaard 
kritieke waarden gebruikt kunnen worden. Williamson (1985) laat zien dat dit niet 
correet is en bepaalt geeorrigeerde kritieke waarden. Bij het gebruik van deze gecorri
geerde kritieke waarden is het verschil tussen de verschillende schatters veel kleiner. 
Bij kleine segmenten hebben r2 en d 2 een lichte voorkeur boven 8 2• 
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3.2.1. Nadeel van de spantoets. 
De spantoets heeft een groot nadeel. Uit BSI (1980, deel 2, appendix H) blijkt dat 

de spantoets een sprong die niet in het midden van het interval ligt, minder goed vindt. 

M.v.d.Heuvel (1988) heeft een simulatie gedaan, waarbij blijkt dat de spantoets 
een sprong die aan de rand van het interval optreedt, te veel naar het midden van het 
interval neerlegt. De reden hiervoor is dat de afwijlcing van de cusum van de helling 
een veel grotere variantie heeft in het midden van het interval dan aan de rand. 

De afwijking Vk (i < k < j) heeft als variantie: 

k - i 
var Vk = var (Ck - Ci - -.--. (Cj - Ci » 

J -I 
k i k-i j i 

= var (L(xt - T) - L(xt - T) - --;---:-(L(xt - T) - L(xt - T») 
,=1 t=1 J - 1 t=1 t=1 

k k-i J... . = var ( L (Xt - T) - -.-. ( 1.- (Xt - T») 
t=i+l J - 1 t=i+l 

k:· k-i k-i j 
= var ( L (1 - -. -. )(Xt - T) - -. -. ( L (Xt - T» 

t=i+l J - 1 J - 1 t=k+l 

= (k - i)(l - ~ - ~ )2 + U - k)( ~ - ~ )2 
J-I J-I 

= (k - i) (U _ i) _ (k _ i»2 + U _ k) (k - i )2 
U - i)2 U - i)2 

= (k - i) U - k)( U - k) + (k - i» 
U - i)2 

= (k - i) U - k)U - i) 
U - i)2 

= (k - i)U - k) 
U-i) 

Deze variantie is nul als k = i of k = j, dus een van de eindpunten van het inter
val en is maximaal. als k = 1h (i + j ) ofwel in het midden. 

Als voor deze variantie gecorrigeerd wordt, m.a.w. 

Vk:=Vkl«k - i)U - k)IU - i»t 
dan komt de spantoets overeen met de likelihood ratio-test die Praagman behandelt. 

3.3. Het gebruik van beslissingslijnen. 

Een tweede methode om te bepalen of een hoekpunt· van de cusum een 
significante sprong aangeeft is het gebruik van beslissingslijnen. Dit gaat vrijwel 
analoog aan het gebruik van lokale beslissingslijnen dat in paragraaf 2.3.2. behandeld 
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is. Het verschil is dat als referentielijn niet een horlzontale lijn genomen wordt, maar 
een lokale referentielijn. Deze lokale referentielijn wordt gebaseerd op het gemiddelde 
van een van de twee deelsegmenten van het segment dat we bekijken. Als deze deel
segmenten van ongelijke lengte zijn, moet het langste deel gebruikt worden. Het eerste 
en laatste punt van de cusum in dit deelsegment worden verbonden, en deze referen
tielijn wordt verlengd in de richting van het andere deelsegment. Vanuit deze lijn 
wordt dan de beslissingslijn getekend. Een beslissingslijn met H = 5a en d = 10 komt 
overeen met een spantoets met onbetrouwbaarheid 5%. 

Als het kortste deelsegment gebruikt wordt voor de referentielijn, wordt veel te 
vaak een sprong gevonden. 

3.4. Ad-hoc toetsen voor significantie. 

Een andere aanpak die meer algemeen gebruikt kan worden, is het gebruik van 
gewone toetsen voor het verschil van de lokale gemiddelden of andere schatters. 

Het directe analogon voor de spantoets die hiervoor behandeld is, is de schauer 

xI-X2 
U = -;::::==== 

CJ...JIIn 1 + I1n2 

voor twee segmenten van lengte n 1 en n 2 met gemiddelden Xl en X2' Het is echter niet 
correct om de gewone kritieke waarden te gebruiken, omdat de indeling gemaakt is 
nadat de gegevens bekend waren. Een vergelijking met de span-toets geeft aan dat 
voor een tweezijdige toets de kritieke waarde gebruikt moet worden die bij aJ2rm 
(m = n I + n2) hoon. 

Als er verschillende toetsen na elkaar uitgevoerd worden in een serle ter lente N, 
moet ook de aanpassing uit paragraaf 3: 1. gebruikt worden. De aangepaste 
onbetrouwbaarheid wordt dan aVm/(2N). 

3.4.1. Ad-hoc toets voor steekproefvariantie. 

Voor de retrospectieve analys~ van de cusum-kaart voor steekproefvariantie kan 
een ad-hoc toets gebruikt worden. De gebruikte toets is dan bijvoorbeeld de standaard 
F-toets, of een aanpassing daarvan. uhmann (1959, par 5.3) laat zien dat voor de uni
form meest onderscheidende toets de onbetrouwbaarheid niet tweezijdig symmetrisch 
verdeeld hoeft te zijn. 

Het probleem hierbij is dat de aanpassing die bij de ad-hoc toets voor gemiddel
den gebruikt wordt, bepaald is uit een vergelijking van de ad-hoc toets met de span
toets. Deze aanpassing kan niet zomaar overgenomen worden. 

Merk op dat de standaard F-toets niet voor alle significantieniveaus correct is (zie 
par. 4.3.). 
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3.5. Verdelingsvrije cusum-toets. 

Om een verdelingsvrije cusum-toets toe te passen moeten we eerst de mediaan 
van het segment dat we onderzoeken bepalen. Daama worden scores van + 1 en -1 
gegeven aan waarnemingen die groter respectievelijk kleiner dan de mediaan zijn 
(waarnemingen die gelijk zijn aan de mediaan krijgen de score 0). Een cusum-kaan, of 
alleen een cumulatieve som, wordt dan gemaakt en de maximum absolute waarde 
wordt genoteerd. BSI (1980, part 2, app F ) geeft de kritieke waarden. 

3.6. Intervaltoets. 

Deze methode, die door Alma (1982) ontwikkeld is, begint met het tekenen van 
een cusum-kaart. Als referentiewaarde wordt het gemiddelde van de data genomen. 

Uitgaande van een veranderpunt, worden de volgende stappen genomen. 

1. 
8 n-I 

De waarde van de schatter d = 9(n _ 1) i; IXi+1 - Xi I wordt berekend. 

2. De spreiding van de i e cusum Sc = d ... I i (n - i) wordt bepaald. 
I 'J n 

3. Voor iedere cusum wordt het interval (- 2scj ,2s
Cj

) getekend. 

Als de cusum buiten dit gebied komt, is de niveauverandering significant. 

figriur 3.1 

Als er meer veranderpunten zijn, zoals in figuur 3.1, dan moeten we als basis 
voor de intervallen niet de horizontale lijn kiezen, maar de lijn die begin- en eindpunt 
van het interval verbindt. In figuur 3.1 is dat de lijn AC. Bij het berekenen van de 

. spreiding van de cusum, moeten we aIleen de cusum-waarden in het interval meene-

men. Ook moeten we bedenken dat we in de formule sc. = d -V i (n - i) , voor n de 
I n 

lengte van het interval nemen en voor i bij A beginnen te tellen. In figuur 3.2 staan de 
intervallen ingetekend 
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figuur 3.2 
3.7. Spantoets voor steekproefvariantie. 

De voorgaande toetsen zijn van oorsprong bedoeld voor nonnaal verdeelde varia
belen. Voor de steekproefvariantie kunnen we deze niet gebruiken. Alleen de ad-hoc 
toets van paragraaf 3.4.1. is voor de steekproefvariantie te gebruiken. Orndat niet 
bekend is of deze toets juist is, leiden we ook nog een spantoets voor de 
steekproefvariantie af. 

3.7.1. Afleiding spantoets voor steekproefvariantie. 
2 . Ie ViSi 

Bij de cusum-kaart werd als cusum Cle = !1(7 - VJ gekozen. We bekijken 

2 
Ie Vi Si 

eerst het eerste deel: L ~. Als schaner voor 0 2 gebruiken we: 
;=1 0 

Onder de nulbypothese geldt: 

de opeenvolgende waarnemingen zijn onderling afbankelijk. De lengte van bet interval 
dat we bekijken is m. 

Er geldt dan: 
. 2 

t v.s-
C· = -.!....!-J -:-2 

;=1 s 
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Intermezzo 
Als X 12 - 'XV12 en xl - 'XV22 onderling onafhankelijk zijn, dan is 

X2 
2 1 2 - B (VZVl,1/ZV2)· 

Xl +X2 
(Johnson en Kotz (1970) hoofdstuk 24). 
Dit betekent: 

1hvl VI 
lE B (l!zVI,VzV2) = 1 1 = ---

V2Vl + V2V2 VI + V2 
en 

1hvl VZV2 2Vl V2 
var B(VZVl,lhv2) = = ----2-....,·---. 

(VZVl + VZV2)2(1fzvl + 1fzV2 + 1) (vI + V2) (VI + V2 + 2) 

Er geldt dus: 

j 
lEc· = ~V· J ~ I 

;=1 

Als Vi = V dan vinden we: 

lECj = jv 

var c. = 2jv(m - j)v = 2j(m _ j) V . 
J mv+2 m +21v 

Analoog aan de spantoets bepalen we nu 
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1 2 1 
"'t"V'S' rr- "'t"V' ~ , , ~ , 

V _ i=1 i=1 
1 - 1 m m 

1 
(2:EVj :E vj /(2 + :EVj»"i 

i=1 j=A:+l i=1 

V max = maxlV11 
1 

3.7.2. Kritieke waarden voor V max" 

De kritieke waarden zijn met behulp van een simulatie bepaald. De programma
tekst van de procedure staat in Appendix 2. 

. \ 

De procedure trekt een s!eekproef ter grootte m uit een X? v verdeling. Daama 
wordt V max bepaald. Dit wordt 10000 maal herhaald. We kunnen nu een empirische 
verdelingsfunctie voor V max bepalen. Hierna zijn de percentagepunten bekend. 

Dit wordt 20 keer gedaan, zodat we ook een schatting van de spreiding van de 
kritieke waarde kennen: Voor e·1k.ele punten is dit berekend (zie tabel 3.3). 

tabel 3.3 Enkele kritieke waarden voor V max' 

5% 2.5% 0.5% 

m vrijheids- kritieke s!andaard kritieke standaard kritieke standaard 
graden(v) waarde deviatie waarde deviatie waarde deviatie 

10 4 2.526 0.02 2.850 0.03 3.598 0.08 
25 4 2.790 0.02 3.136 0.03 3.979 0.07 
50 4 2.911 0.02 3.262 0.03 4.132 0.08 
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Hoofdstuk 4. 

Een alternatieve toets. 

4.1. Inleiding. 

In de vorige hoofdstukken hebben we twee methoden besproken die als doel heb
ben het productieproces te controleren. Beide methoden, de standaard controlekaart en 
de cusum-kaart, hebben hun nadelen. 

Het nadeel van de controlekaart, die in hoofdstuk 1 behandeld is, is dat elke 
waarneming in principe op zichzelf beschouwd wordt. Er zijn weI pogingen gedaan 
meerdere waarnemingen tegelijk te beschouwen, maar nooit worden alle waarnemingen 
tegelijk bekeken. Dit betekent dat kleine sprongen niet of veel te laat gedetecteerd 
worden. 

Het nadeel van de cusum-kaan uit hoofdstuk 2 is dat enkelvoudige nul- en alter
natieve hypotheses gedefinieerd moeten worden. 

In dit hoofdstuk leiden we een toets af, die alle waarnemingen beschouwt en 
waarbij het niet nodig is een enkelvoudige alternatieve hypothese te definieren. 

4.2. Een eenzijdige toets. 

We bekijken de volgende hypotheses: 

H 0 : CJj 2 = CJo2 voor alle i 

HI: er is minstens een i waarvoor CJj 2 > CJo2. 

Onder de nulhypothese geldt: 

2 
VjSj 2 
--2- -Xv., 

CJo I 

V·S· 2 

We kunnen de overschrijdingskans onder de nulhypotbese Tj = Q l (_'_'_) 
X VI CJo2 

bepalen. Voor de onderschrijdingskans gebruiken we P, voor zijn inverse p-l. Voor 
de cumulatieve kans P geldt: 

2 
V'S' 

P(Tj < t) = P(Qx2 (-!...-2' ) < t) 
VI CJo 

V·S· 2 

= P(1 - P X2 (--!....!-2 ) < t) 
Vi CJo 
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2 
ViSi 

= IP (P 2 (-) > 1 - t) 
Xv/ 002 

V·S· 2 , , 
= 1 - IP(P X2 (-2-) < 1- t) 

'1/ 00 

2 V·S· . 
= 1 - JP (....!...!-2 < p-1

X2 (1 - t» 
00 '1/ 

2 2 
V'S' 00 

= 1 - JP(....!...!- < _p-1 
2 (1 - t» 

~.2 0.2 Xv/ V, , 

0 2 
= 1 - P

X
2 (~2P-1X2 (1- t». 
'1/ 0. '1/ , 

Als Oi 2 = 002 dan is JP (Ti < t) = 1 - (1 - t) = t, dus Ti is onder de nulhy
pothese uniform verdeeld. Dit wil zeggen dat voor de toetsingsgrootheid dan geldt 

m 

Km = -2ln ITTi - X2
2m. 

i=1 

(Km is Erlang verdeeld met m vrijheidsgraden.) 

Als de altematieve hypotJ.1ese geldt en dus 0i 2 > ol is, dan is 
0 2 

IP (Ti < t) = 1 - P X\ ( 0 ~ 2 P -1 X\ (1 - t» > t, dus is Ti stochastisch maximaal onder , 
de nulhypothese. Dan is -2lnTi stochastisch minimaal. 

We kunnen nu (zie intermezzo) een zuivere toets definiere~ door H 0 te verwerpen 
als P x2,.,. (Km) > 1 - a. Het is eenvoudig in te zien dat deze toets ook de enige zuivere 
toets is. 

Natuurlijk kunnen we op analoge wijze een toets voor een sprong naar beneden 
ontwerpen. De altematieve hypothese wordt dan: 

HI· : er is minstens een i waarvoor Oi 2 < 002. 

v·s· 2 
Voor Ti kiezen we dan de onderschrijdingskans PX2 (--!-2' ). Deze is stochastisch 

'1/ 00 

maximaal ten opzichte van de altematieve hypothese HI·. Als toetsingsgrootheid 
krijgen we dan: 

2 
m ViSi 2 

Lm = -2lnITP 2 (--) - X 2m. 
. Xv/ 0 2 
,=1 0 
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Intermezzo 

Stelling 
Als twee stochasten T 1.9 en t2,e stochastisch minimaal zijn in 8o• dan is ook T l,e + T 2.9 

st6chastisch minimaal in 60, 

Bewijs: 
Er geldt: 
P (T l,e ~ t1) ~ P l,eo(t1) 

P (T 2,e ~ t2) < P 2,eo(t~ . 

Dan is: 
I 

P (T l,e + T 2,e) = J P l,O(t l)dt 1 
-00 

I 

= J P l,O(t1)dt1 
-00 

I 

~ J P l,O(t 1)dt 1 
-00 

I 

= J P 2,Oo(t-t1) 
-00 

I 

1-11 

J P2,0(t2)dt 2 
-00 

P2,e(t-t1) 

P2,00(t-t1) 

dP l,e(t1) , 

= J P l,O(t 1) dP 2,Oo(t C t ) 
-00 

I 

~ J P l,Oo(t 1) dP 2,Oo(t 1-t ) 

Dus T 1 0 + T 2 0 is stochastisch minimaal voor 6 = 60, 

4.3. Een tweezijdige toets. 

We hebben nu de volgende hypothese: 

H 0 : Gj2 = Go2 voor aIle i 

HI: er is minstens een i waarvoor Gj 2 ¢. G02. 

We definieren: 

S·2 m. 
als -'- >-' 

a 2 v· o , 
R j = 

s·2 m. ' 
als~ <-' 

~ 2 V. vo , 
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waarbij mj de mediaan van de X? VI verdeling is. We kiezen ervoor de grens bij mj IVj 

te leggen omdat anders R j niet unifonn verdeeld is, zoals blijkt uit het volgende. 

Sj2 mj Sj2 mj 
JP(Rj < r) = P(Rj < r en- > -) + JP(Rj < r en- <-) 

002 Vj 002 Vj 

v·s· 2 v·s· 2 , , , , 
= JP(2(1- P X2 (-2-» < r) + IP(2P X2 (-2-) < r) 

VI 00 Vi 00 

2 2 
00 1 r 00 1 r 

= 1 - P 2 (-P- 2 (1 - -2 » + P 2 (- P- 2 (-». 
XVi 0.2 XVi XVi 0.2 XVi 2 , , 

Ais Oj2 = 002 dan is JP(Rj < r) = r en dus is 

m 2 
Mm = -21nnRj - X 2m. 

j=l 

We kunnen nu een exaete toets definieren door H 0 te verwerpen als 
P X22m (Mm) > 1 - Cl. Deze toets is echter niet zuiver omdat 

d 2 2 d a2 P (R j < r) ~ 0, voor 0 = 00 . 

Eehter voor OJ 2~oo of OJ 2~0 wordt het ondersehijdingsvennogen gelijk aan een. 
Immers JP(Rj < r)~l en Mm~oo. 
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tabel 4.2 waarden van .!!!.. voor enkele vrijheidsgraden. 
v . 

v mlv v mlv 

1 0.455 11 0.940 
2 0.693 12 0.945 
3 0.789 13 0.949 
4 0.839 14 0.953 
5 0.870 15 0.953 
6 0.891 16 0.959. 

·7 .0.907 17 0.961 
8 0.918 18 0.963 
9 0.927 19 0.965 

10 0.934 20 0.966 
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Intermezzo 
Bij de standaard F-toets wordt als de toetsingsgrootheid genomen 

s? sl 
f = max (-2 '-2)' 

S2 Sl 

Dit heeft tot gevolg dat deze standaard F-toets niet voor elk aantal vrijheidsgraden 
en elke onbetrouwbaarheid correct is. 

q18 rn 

figuur 4.1 
In figuur 4.1. is VI = 1 en v2 = 30. De mediaan is dan 0.466. 
Als de onbetrouwbaarheid 80% is, moet bij gelijke steekproefvarianties de nul hypo
these dat de varianties gelijk zijn verworpen worden!! 
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Appendix 1. De sequentiele probability ratio test. 

A 1.1. Toetsing: Aigemeen. 

Bij toetsing van hypothesen hebben we in het algemeen twee verdelingsfuncties 

f (x ,eo) 

en 

met de bijbehorende hypotheses: 

Ho: e = eo 

en 

We kunnen bij het toetsen twee soorten fouten maken. Als eerste kunnen we de 
nulhypothese verwerpen, terwijl deze correct is. Deze fout noemen we een fout van de 
eerste soon en geven we aan met 0.0. Verder kunnen we de nulhypothese aanvaarden, 
terwijl deze onjuist is. Deze fout noemen we een fout van de tweede soort en geven 
we aan met al. 

Als we een toets ontwerpen, bepalen we een toetsingsgrootheid en de grootte van 
de steekproef. Soms kunnen we na slechts een deel van de steekproef getrokken te 
hebben, op grond van de dan beschikbare waarnemingen, al concluderen dat een van 
beide hypotheses waarschijnlijk de juiste is. We mogen dan echter niet stoppen met de . 
toets en deze conclusie trekken, maar moeten toch'de voUedige steekproef bekijken. 

Een sequentiele toets echter is een toets, waarbij na iedere trekking bepaald wordt 
of we een van beide hypotheses kunnen aanvaarden, of dat we nog een waarneming 
moeten doen. 

De sequentiele probability ratio test is een van deze sequentiele toetsen. 

A 1.2 De sequentiele probability ratio test. 

We gaan uit van twee enkelvoudige hypotheses: 

Ho: e = eo 

tegen 

Definitie: Een sequentiele probability ratio test (SPRT) S(b,a) voor het toetsen van de 
hypothese H 0 tegen H 1 is: 
Neem achtereenvolgens {Xi}, i = 1, ... ,n waar en 
bij stap n: 



i accepteer H 0 als Z" S b, 

ii verwerp H 0 als Z" ~ a, 
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III doe een volgende wa.mleming x" + 1 als b < Z" < a, 

waarbij de grenzen (b,a) -00 < b < a < 00 twee reele getallen zijn en 

" TIf(Xi,81) 

Z 1 
_i=_l __ _ 

,,:=n " 
TIf(Xi,8o) 
;=1 

de logaritme van de probability ratio is. 

Voor de fouten geassocieerd met de SPRT S(b,a) geldt: 

a1 
In 1 S min(O,b) 

-CXo 

en 

l-a 1 
In ~ max(O,a) 

CXo 

Als CXo en al klein zijn (heiden kleiner dan 0.5) kunnen we a en b als voIgt 
definieren: 

en 

a1 
b := In--

l-CXo 

l-a l 
a := 10---

ao 
Door deze approximaties introduceren we een fout in de fouten van de eerste en 

tweede soon. Wald (1947) laat zien dat voor de werkelijke fouten van de eerste en de 
tweede soort (ao' en (Xl') geldt: 

no'S 
no 

l- a l 

en 

aI'S 
al 

I-no 
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Verder geldt: 

Deze drie ongelijkheden geven een bovengrens voor de verschillen tussen de gewenste 
en de werkelijke fouten van de eerste en de tweede soon . 

.... 

1 1. ................ C -
~l.Clpb4~ ft -, 

14-

fA- = -$ 
figuur A1.1 

Het vergelijken van meer dan twee hypotheses is gecompliceerder. Voor het ver
gelijken van de' hypotheses 

I 

en 

Ho: 9=90 

HI: 9=91 

H-l: 9=9_1 

8_1 <80 <81 

heeft Armitage (1950) een practisch schema ontwikkeld. Dit schema bestaat uit het 
simultaan toepassen van twee SPRT's, een voor het vergelijken van H 0 met HI en een 
voor het vergelijken van H 0 met H -1' Let op: Hierbij kan een 'fout van de derde 
soon' (HI aannemen terwijl H -1 waar is, of omgekeerd) gemaakt worden. Deze is 
echter in orde kleiner dan de fouten van de eerste en tweede soon. 

Een voorbeeld van de grafische limieten voor de gecombineerde toetsen vinden 
we in figuur ALI. 
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Appendix 2. Programmatekst voor bet scbatten van de kritieke waarde van de 
span. 

procedure chi spa n ( d f , spa n : i n t e g e r ; var pI, P 2 • P 3 : rea 1 ) ; 

const m = 1 0 0 0 0 ; 
type a r ray 1 d r = array [1.. M ] of rea 1 ; 

var i,j,x:integer; 
ab:real; 
a,cua,mm:arrayldr; 

$include "source/statplib/chisar on appl" 
Sinclude "source/combinplib/sortas on appl" 
begin 

writeln('geef een random getal ');read(x); 
for j: = 1 to m do 
begin 

chi s a r ( a , 1 , spa n , d f , x ) ; 
cua[l]:=a[l]; 
for i: = 2 to spa n do c u a [ i ] : = c u a [ i-I ] + a [ i ] 

for i: = 1 to spa n do c u a [ i ] : = c u a [ i ] • spa n • d fIe u a [ spa n ] 

ab:=O; 
for i: = 1 to spa n - 1 do 
begin 

cua[i]:=(~ua[i]-i.df)/SQRT(2.i.(span-i).df/(span+2/df)); 

ff ab < ab~(cua[i]) ~m ab:=abs(cua[i); 
end; 
mm [ j ] : = a b ; 

end; 
s 0 r t a s (mm , 1 ,m) ; 

pI: = mm [ r 0 u n d ( 0 . 9 5 • m ) ] 
p2:=mm[round(O.97S*m)] 
p3:=mm[round(O.99S.m)]; 

end; 
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