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Nederlandse samenvatting

Statistical Process Control (SPC) wordt in het Nederlands vertaald met
Statistische Procesbeheersing. Het doel van SPC is het realiseren van kwa-
liteitsverbetering door het beheersen van variatie in procesuitkomsten. Een
van de belangrijkste SPC-instrumenten die hierbij gebruikt kunnen worden
is de regelkaart. De regelkaart werd in de twintiger jaren ontwikkeld door
dr. Walter A. Shewhart. In de loop der jaren is gebleken dat deze techniek
in de praktijk met succes kan worden ingezet voor het bewaken van pro-
cessen. Echter, de toepasbaarheid van de regelkaart is beperkt tot situaties
waarin kan worden aangenomen dat opeenvolgende procesmetingen statis-
tisch onafhankelijk zijn. Deze veronderstelling kan in de praktijk vaak niet
gemaakt worden: veelal vertonen procesmetingen een of andere samenhang
in de tijd (seriële correlatie). In hoofdstuk 1 worden verschillende ‘echte’
praktijkvoorbeelden besproken waarbij de onafhankelijkheidsaanname niet
kan worden gemaakt. De voorbeelden geven aan dat de standaardregelkaart
in sommige van deze gevallen te vaak een signaal geeft terwijl het proces
in werkelijkheid beheerst is. In andere gevallen is het effect van seriële
correlatie dat een signaal van de regelkaart te lang op zich laat wachten
wanneer het proces niet beheerst is. In beide gevallen is het duidelijk dat
de regelkaart niet zonder meer gebruikt kan worden voor het bewaken van
serieel gecorreleerde data.

De vraag die in dit proefschrift aan de orde gesteld wordt is welke regel-
kaarten gebruikt kunnen worden voor het bewaken van serieel gecorreleerde
data, en hoe signalen van deze regelkaarten gëınterpreteerd dienen te wor-
den.

In hoofdstuk 2 worden de basisbeginselen van SPC besproken. Aller-
eerst wordt getracht een definitie te geven van de term ‘kwaliteit’. Ver-
volgens komt de relatie tussen kwaliteit en variatie aan de orde. Er wordt
een tweedeling in de oorzaken van variatie aangebracht: gewone oorzaken
van variatie en bijzondere oorzaken van variatie. De regelkaart is ontwor-
pen om de aanwezigheid van speciale oorzaken van variatie te signaleren,
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zodat deze verwijderd kunnen worden. De variatie in de uitkomsten van
een proces wordt hierdoor gereduceerd, waarmee de kwaliteit van het pro-
ces verbetert. Een proces waarvan de uitkomsten slechts bëınvloed worden
door gewone oorzaken van variatie wordt ‘statistisch beheerst’ genoemd.
Voor de juiste interpretatie van de signalen van een regelkaart wordt in
het grootste deel van de SPC-literatuur de aanname gemaakt dat de pro-
cesuitkomsten onderling onafhankelijk zijn. Het hoofdstuk besluit met een
korte bespreking van ARIMA tijdreeksmodellen, die kunnen worden ge-
bruikt voor het modelleren van seriële correlatie. In dit proefschrift komt
met name een belangrijk speciaal geval, het AR(1) model, aan de orde.

In hoofdstuk 3 worden Shewhart-regelkaarten voor het gemiddelde van
individuele AR(1) waarnemingen besproken. Een Shewhart-regelkaart voor
individuele observaties gebruikt alleen de laatste waarneming voor het de-
tecteren van bijzondere oorzaken van variatie. Er wordt ingegaan op de
werking en op de interpretatie van signalen van de Shewhart-regelkaart
in geval van onafhankelijke waarnemingen. Vervolgens wordt vastgesteld
hoe een dergelijke regelkaart, die ontworpen is voor gebruik met onafhan-
kelijke waarnemingen, presteert wanneer deze wordt toegepast op AR(1)
waarnemingen. In geval van negatieve autocorrelatie blijkt de Shewhart-
regelkaart minder gevoelig voor verschuivingen in het gemiddelde dan de
bedoeling was. Wanneer er sprake is van positieve autocorrelatie zal de
regelkaart veel valse signalen genereren. Een van de oorzaken voor deze fe-
nomenen is het feit dat de gebruikelijke schatters voor de variantie onzuiver
zijn wanneer de observaties seriële correlatie vertonen.

Vervolgens wordt onderzocht hoe Shewhart-regelkaarten die geschikt
zijn voor gebruik met serieel gecorreleerde data presteren wanneer het on-
derliggende tijdreeksmodel en de bijbehorende parameters bekend zijn. In
de SPC-literatuur kunnen twee soorten regelkaarten onderscheiden worden
die rekening houden met seriële correlatie. De eerste soort is de groep van
zogenaamde ‘modified Shewhart charts’ (aangepaste Shewhart-kaarten).
De datapunten die in een dergelijke regelkaart getekend worden zijn eenvou-
digweg de gecorreleerde waarnemingen. De breedte van de regelgrenzen is
zodanig aangepast dat signalen op de gebruikelijke manier gëınterpreteerd
kunnen worden. De tweede groep van regelkaarten bestaat uit ‘residuals
charts’ (residuenkaarten). Deze regelkaart volgt residuen van een geschat
tijdreeksmodel om bijzondere oorzaken van variatie te detecteren.

Voor beide kaarten wordt de zogenaamde Average Run Length (ARL)
curve besproken. Een vergelijking van deze curves leidt tot het advies om
een residuenregelkaart slechts te gebruiken in geval van negatieve seriële cor-
relatie. Een aangepaste Shewhart-kaart verdient de voorkeur wanneer de
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observaties positief serieel gecorreleerd zijn. Vervolgens wordt uiteengezet
waarom voor positieve autocorrelatie het ARL-gedrag van een residuen-
kaart beduidend slechter is dan dat van een aangepaste Shewhart-kaart.
Dit vormt een belangrijk praktisch nadeel van de residuenkaarten, daar
positieve autocorrelatie in de praktijk veel vaker wordt aangetroffen dan
negatieve autocorrelatie. Op het gebruik van aangepaste Shewhart-kaarten
valt aan te merken dat de extra informatie die de data bevat ten aanzien
van de afhankelijkheidsstructuur in feite niet wordt gebruikt.

In hoofdstuk 3 wordt daarom een derde soort Shewhart-regelkaarten
voorgesteld, die beide nadelen niet kent: de ‘modified residuals charts’
(aangepaste residuenkaarten). Het ARL-gedrag van een dergelijke kaart
blijkt beter te zijn dan dat van een aangepaste Shewhart-kaart en dan dat
van een residuenkaart in geval van positieve autocorrelatie. Wanneer de
observaties negatief gecorreleerd zijn, is het ARL-gedrag bijna net zo goed
als dat van een residuenkaart, en beduidend beter dan dat van een aan-
gepaste Shewhart-kaart. Naast een goed ARL-gedrag voor zowel positieve
als negatieve autocorrelatie maakt de aangepaste residuenkaart expliciet
gebruik van de afhankelijkheid die is aangetroffen in de data. Op grond
van deze argumenten wordt geadviseerd om de aangepaste residuenkaart
te gebruiken voor het bewaken van het gemiddelde van individuele AR(1)
metingen.

In hoofdstuk 4 is de aandacht gericht op Exponentially Weighted Mo-
ving Average (EWMA) regelkaarten voor het gemiddelde van individuele
AR(1) observaties. De opzet van dit hoofdstuk is gelijk aan die van hoofd-
stuk 3. Allereerst wordt ingegaan op de werking van een EWMA-kaart.
Vervolgens wordt uiteengezet hoe een signaal op een EWMA-regelkaart
gëınterpreteerd dient te worden wanneer de observaties onderling onafhan-
kelijk mogen worden verondersteld. Daarnaast wordt vastgesteld wat het
effect is van het toepassen van een EWMA-kaart voor het gemiddelde van
onafhankelijke waarnemingen op AR(1) data. Het effect op het ARL-gedrag
van de EWMA-kaart blijkt nog veel groter te zijn dan dat wat in hoofd-
stuk 3 is waargenomen voor Shewhart-kaarten. Vervolgens worden drie
soorten EWMA-kaarten besproken, en vergeleken op basis van hun ARL-
gedrag. Achtereenvolgens komen de ‘modified EWMA chart’ (aangepaste
EWMA-kaart), de ‘EWMA chart of residuals’ (EWMA-kaart van residuen)
en de ‘EWMA chart of modified residuals’ (EWMA-kaart van aangepaste
residuen) aan de orde. Over het algemeen blijkt het ARL-gedrag van
EWMA-kaarten beter te zijn dan dat van Shewhart-kaarten. De verschillen
tussen de drie soorten EWMA-kaarten vertonen eenzelfde patroon als de
verschillen tussen de drie soorten Shewhart-kaarten. De EWMA-kaart van
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aangepaste residuen blijkt de beste keuze te zijn wanneer het gemiddelde
van AR(1) data met een EWMA-kaart bewaakt dient te worden.

In hoofdstuk 5 worden CUmulative SUM (CUSUM) kaarten voor het
gemiddelde van individuele AR(1) metingen besproken. De opzet van dit
hoofdstuk is analoog aan de opzet van de twee voorgaande hoofdstukken.
Na een inleiding waarin de werking en de interpretatie van een CUSUM-
kaart voor onafhankelijke data uiteengezet wordt, wordt vastgesteld dat de
CUSUM-kaart eveneens zeer gevoelig is voor de aanwezigheid van seriële
correlatie. Wanneer de observaties seriële correlatie vertonen, is de plaat-
sing van de regelgrenzen incorrect. Een signaal op de CUSUM-kaart (of
het ontbreken daarvan) wordt dientengevolge onjuist gëınterpreteerd. Ver-
volgens worden drie CUSUM-regelkaarten besproken die geschikt zijn voor
het bewaken van het gemiddelde van AR(1) data. Achtereenvolgens worden
‘modified CUSUM charts’ (aangepaste CUSUM-kaarten), ‘CUSUM charts
of residuals’ (CUSUM-kaarten van residuen) en ‘CUSUM charts of modified
residuals’ (CUSUM-kaarten van aangepaste residuen) besproken. Tot slot
van het hoofdstuk worden de ARL-curves van deze drie soorten kaarten
besproken voor het geval van AR(1) afhankelijkheid. In het algemeen is
het ARL-gedrag van CUSUM-kaarten vergelijkbaar met dat van EWMA-
kaarten, en dus beter dan dat van Shewhart-kaarten. Echter, de onderlinge
verschillen tussen de ARL-curves van de drie CUSUM-kaarten zijn kleiner.
In het bijzonder valt hierbij op te merken dat een CUSUM-kaart van re-
siduen beduidend beter presteert dan een EWMA-kaart van residuen voor
sterke positieve autocorrelatie. Bovendien blijkt de aangepaste CUSUM-
kaart erg inefficiënt te zijn in het detecteren van verschuivingen die kleiner
zijn dan een verschuiving waarvoor de kaart is ingericht. Wanneer een
CUSUM-kaart voor het gemiddelde van AR(1) data gebruikt dient te wor-
den, heeft òf een CUSUM-kaart van residuen, òf een CUSUM-kaart van
aangepaste residuen de voorkeur.

In hoofdstuk 6 wordt het gebruik van de regelkaarten uit de vorige
hoofdstukken gëıllustreerd aan de hand van twee voorbeelden. De dataset
van het eerste voorbeeld is afkomstig uit het klassieke werk van Shew-
hart (1931). De metingen laten zich goed modelleren als een AR(1) tijd-
reeks. Shewhart stelt een regelkaart voor het gemiddelde van deze data op,
zonder daarbij rekening te houden met de seriële correlatie. De conclusies
die getrokken worden op basis van deze kaart zijn andere dan de onze, wan-
neer we regelkaarten voor het gemiddelde van AR(1) data gebruiken. In
het tweede voorbeeld wordt gedemonstreerd dat een Shewhart-regelkaart
van aangepaste residuen sneller een verschuiving in het gemiddelde van ge-
simuleerde AR(1) data opspoort dan een aangepaste Shewhart-kaart of een
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Shewhart-residuenkaart.
In hoofdstuk 7 worden regelkaarten voor de spreiding van AR(1) data

besproken. In de SPC-literatuur bestaat er in geval van onafhankelijke in-
dividuele waarnemingen controverse ten aanzien van het gebruik van een
zogenaamde ‘moving range’ regelkaart voor de spreiding als toevoeging op
een regelkaart voor het gemiddelde. Ons standpunt is dat de moving range
kaart weinig toevoegt aan een regelkaart voor het gemiddelde van indivi-
duele onafhankelijke waarnemingen. Echter, wanneer toch besloten wordt
tot het gebruik van een moving range kaart, verdient het aanbeveling om
de data te beoordelen slechts met behulp van de bovenste regelgrens van
deze kaart. De onderste regelgrens dient buiten beschouwing gelaten te
worden. In geval van serieel gecorreleerde individuele waarnemingen is het
advies de regelkaart voor de spreiding te baseren op residuen, en niet op de
gecorreleerde waarnemingen.

Vervolgens wordt ingegaan op regelkaarten voor de spreiding, gebaseerd
op subgroepen van AR(1) data. Er wordt aangetoond dat de gemiddelden
van deze groepen ARMA(1,1) correlatie vertonen. Vier regelkaarten worden
besproken waarmee de spreiding in de subgroepen bewaakt kan worden.
Achtereenvolgens komen aan de orde de MR-kaart, de S2-kaart, de R-kaart,
en de R-kaart van residuen. Het hoofdstuk besluit met een vergelijking van
de ARL van deze vier kaarten. De resultaten van de R-kaart van residuen
blijken beter te zijn dan die van de andere drie regelkaarten. Ook voor een
regelkaart voor de spreiding van subgroepen van serieel gecorreleerde data
luidt het advies deze te baseren op residuen.

Het laatste hoofdstuk 8 behandelt een case-study die door de auteur
werd uitgevoerd. Bij Philips Semiconductors Stadskanaal worden diodes
geproduceerd die door de klant op printplaten gesoldeerd worden. Klan-
tenklachten ten aanzien van de soldeerbaarheid van de diodes waren de
aanleiding voor de instelling van een zogenaamd ‘Process Action Team’
(PAT). Dit PAT had zich ten doel gesteld de soldeerbaarheid van de diodes
te verbeteren door de beschermende tin/lood-laag die op de aansluitpunten
wordt aangebracht te verbeteren. In het hoofdstuk worden de ervaringen
besproken die de auteur heeft opgedaan toen hij in de mogelijkheid werd
gesteld om dit PAT te assisteren. Verschillende aspecten van dit kwaliteits-
verbeteringsproject komen aan de orde, zoals Lineair Programmeren, maar
ook het bewaken van serieel gecorreleerde data met behulp van een regel-
kaart. Het PAT slaagde erin de kwaliteit van de tin/lood-laag te verbeteren,
en het aantal klantenklachten terug te dringen naar nul.



272 NEDERLANDSE SAMENVATTING


