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SAMENVATTING 

 

 

Statistische procesbeheersing is een methode waarbij statistische technieken 

worden gebruikt om een proces te beheersen en om de kwaliteit van de producten te 

verbeteren. Van deze technieken is de “Shewhart regelkaart” de belangrijkste en het 

meest gebruikt. Dit proefschrift introduceert een aantal univariate en bivariate Shewhart 

regelkaarten voor locatie- en spreidingsparameters voor normaal verdeelde 

kwaliteitskenmerken van een proces. Het proefschrift richt zich voornamelijk op i) 

verbeterde procesbeheersing en ii) robuuste procesbeheersing. 

De verbeterde beheersing van de procesparameters wordt verkregen door gebruik 

te maken van aanvullende informatie uit de data. Door het benutten van de correlatie 

tussen de te besturen grootheid en haar aanvullende kenmerken, zijn nieuwe regelkaarten 

ontwikkeld. Bovendien zijn er vergelijkingen gemaakt met bestaande regelkaarten die 

gebruikt worden voor hetzelfde doel.  

Een regelkaart, genaamd de rM -regelkaart, wordt in Hoofdstuk 2 voorgesteld. 

Deze is bedoeld om de beheersing van locatieparameters in het proces te verbeteren. De 

regelkaart wordt vergeleken met de welbekende Shewhart X -regelkaart en een aantal 

andere regelkaarten die voor dat doel zijn voorgesteld. De vergelijkingen laten zien dat de 

voorgestelde rM -regelkaart beter presteert dan de X -regelkaart en de andere 

regelkaarten als het gaat om het detecteren van verschuivingen in het gemiddelde van het 

proces.  
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De regelkaarten uit Hoofdstuk 3 (de rV -, tV - en zV - regelkaarten) zijn gebaseerd 

op regressie - en ratio type schatters voor de variatie in het proces. Ze zijn ontwikkeld om 

te komen tot een verbeterde beheersing van de spreidingsparameter in het proces. Zij 

worden vervolgens vergeleken met de bekende Shewhart regelkaart die gebaseerd is op 

de steekproefvariantie (de 2S -regelkaart). De voorgestelde rV -, tV - en zV -regelkaarten 

zijn ook onderling vergeleken. Het vergelijk toont aan dat de rV -, tV - en zV -regelkaarten 

alle drie beter presteren dan de 2S -regelkaart als het gaat om het detecteren van 

verschuivingen in de spreiding van het proces. De onderlinge vergelijking tussen rV -, tV - 

en zV -regelkaarten toont aan dat de tV -regelkaart beter is dan de rV -regelkaart en de  zV -

regelkaart, terwijl de rV -regelkaart beter is dan de zV -regelkaart als het gaat om het 

detecteren van verschuivingen in de spreiding van het proces. 

De regelkaarten in Hoofdstuk 4, die worden aangeduid als de Q -, MD-, pwS - en 

G -regelkaarten, zijn gebaseerd op respectievelijk het interkwartiel bereik, het 

gemiddelde van de absolute afwijkingen ten opzichte van de mediaan, de kansgewogen 

momenten en Gini’s gemiddelde verschillen. De regelkaarten worden gepresenteerd als 

robuuste regelkaarten voor de spreiding in het proces. Ze worden vergeleken met de 

welbekende R- en S-regelkaarten en met de QR -regelkaart voorgesteld door Rocke 

(1992). De vergelijkingen laten zien dat de voorgestelde regelkaarten beter zijn dan de 

bestaande R-, S- en QR -regelkaarten als het gaat om robuustheid met betrekking tot niet-

normaliteit en de aanwezigheid van uitschieters. Bovendien worden in Hoofdstuk 4 

richtingen aangegeven voor vervolgonderzoek.  
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Bivariate regelkaarten worden besproken in het laatste hoofdstuk. Een nieuwe 

Shewhart-type regelkaart, genaamd de G
%

-regelkaart, wordt gebaseerd op de determinant 

van de covariantiematrix met als elementen de Gini’s gemiddelde verschillen. Deze 

regelkaart wordt voorgesteld als een robuuste regelkaart voor het  monitoren van de 

tweedimensionale spreidingsparameter. Het ontwerp van de G
%

-regelkaart wordt 

gegeven en een vergelijking wordt gemaakt met de welbekende S
%

-regelkaart die 

gebruikt wordt voor hetzelfde doel. De vergelijkingen gebaseerd op de gemiddelde 

runlengte laten zien dat de voorgestelde G
%

-regelkaart beter presteert dan de S
%

-

regelkaart als het gaat om robuustheid met betrekking tot niet-normaliteit en 

aanwezigheid van uitschieters.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




