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Deel 1: Hoe uw produktkwaliteit hager, constanter en beter controleerbaar wordt

Statistische kwaliteitsbeheersing is niet
aileen goed voor statistici
Kwaliteitskunde is als vakgebied volop in ontwikke-

Ooit vormde kwaliteitshorging via

ling. Zeker bij complexe eindprodukten zijn professio- ' controle en regelgeving het zwaarnele methoden voor kwaliteitsborging en -verbetering tegenwoordig onmisbaar. Voor de gemiddelde
technoloog zijn veel wiskundige begrippen en
statistische procedures uit dit vakgebied echter nogal
ondoorzichtig. Deze maand start PolyTechnisch tijdschrift een serie artikelen, waarin de belangrijkste
technieken voor kwaliteitsbeheersing begrijpelijk
worden gemaakt voor niet-statistici. In het eerste
deel legt ir. leo Monhemius uit aan welke extreme
eisen moderne produktieprocessen moeten kunnen
voldoen. En wat de statistische basisgereedschappen
zijn om dat mogelijk te maken.

1

betering zijn elkaap; complemem.
en het onderscheid gaat steeds mecr
vervagen. Preventief werken in de
ontwerpfase leidt zowel tot borging
als tot verbetering. Uiteindelijk
wordt kwaliteitskunde ge"i"ntegrcad
in aile functies \an het bedrijf: 'total quality management'.

tepunt van het vak kwaliteitskunde.
Geleidelijk is het zwaanepunt verschoven naar kwaliteitsverbetering.
-hewustzijn en -motivatie. Verbetering van de produktkwaliteit blijft
i hct hoofddnel. maar de wijze van
leidinggeven verschilt. Een manager kwaliteitshorging geeft leiArme toeleveranciers
' ding aan een lahoratorium. en aan
Een toenemcnd kwaliteitsbewust; een groep controleur\. die als pol iziJn van klanten en bet voondurend
tie de hedrijfsvoering bewaken.
complexer worden van de produkEcn manager kwaliteitsverhctering
ten maken de noodzaak van kwalJwcrkl 'amen met pcrsoncn in aile
teitsmanagcment steeds duiddijkcr.
afdclingcn van het hedrijf. en
Om in hct cindfasc ccn rcdelijke
nocmt zichzelf vaak Iiever adviseur
kans op een gocd produktte reali":of coiirdinator. In grote bcdrijven
. ren. moeten aan hct begin van de
!..omen beidc soorten managers
' produktie extreme eisen worden genaast elkaar voor.
steld aan grondstoffcn en onderdcKwaliteitsborging en kwaliteitsverlen. Nccm bij voorbeeld een pro-

Een complex produkt stelt extreme eisen

Als een op de 10 miljoen
handelingen misgaat,
De heer Monhemius heeft naast zijn
werk bij het Frits Philips Institute for
Quality Management (TU Eindhoven)
een praktijk te Eindhoven als
onafhankelijk adviseur op het gebied
van kwaliteitsverbetering.
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mislukt een op de
miljoen toetsen,
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uuktielijn van toetsenborden. In
principe moeten deze allemaal met
de hand worden getest. De fabrikant vindt echter, dat hij deze arrcidsintensieve test wei achterwege
kan Iaten, als hij het aantal dcfecte
-:xcmplaren kan terugbrcngen tot
111aximaal 0, I procent.
De toetscn worden lo~ ingekocht
hij cen toelcverancier. De toetsenhordfabrikant stelt dat lossc defecte
Jochen in nict mecr dan lien procent van de gcvallen de oorzaak
mogcn zijn van een defect cindprodukt. Dat wil dus zeggcn dat bij
ll.O I proccnt van de toetscnborden
ccn toets defect mag zijn. In elk
toctsenbord gaan honderd toetsen,
Jus de fabrikant stelt als cis, dat
niet meer dan 0,0001 procent van
de toetsen defect is; een op de miiJOen toetscn ofwe] een ppm.
:\rme toetscnfabrikant. Hij hceft
cen proces met tien bewcrkingen
voor de vervaardiging van een toets
u1t het basismateriaal. Zijn eerste
rcactie is, dat per processtap dus
minder dan een op tien miljoen foutcn mag optreden. Bij een produkticniveau van ecn toets per secondc.
en cen achturigc werkdag komt dat
ncer op maximaal cen storing in zcventig weken per processtap!
1Aan de andere kant van dit vcrhaal
\laat de koper van een pc. A is tien
proccnt van aile storingen aan het
l<H:tsenbord ligt. zit de klan! nogaltiJd in tien maal 0.1 prncent, dat is
c~cn procent van de gcvallen met

een computer die nict wcrkt 1 )
Ycrvalt de toelcverancier in de
klassieke aanpak van voortdurend
testcn en zonodig repareren van
niet werkende produktcn, dan leidt
dit onherroepelijk tot veel hogere
kosten en dus tot cen slechterc concurrentiepositie. Direct een zeer
hoog kwaliteitsniveau realiseren, is
het enige antwoord. Het berciken
van zo 'n hoog niveau is vaak niet
meer 'aan te voelen', en dat maakt
toepassing van statistische hulpmiddclcn noodzakelijk. Statistiek
Ievert een taal en presentatie om de
kwaliteit te kwantificcren.

steekproef strengere eisen te stellen
dan aan de werkelijke partij, neemt
de kans op niet gesignaleerde afkeur af, maar dat gaat wei ten koste
van een hogere kans op loos alarm.
Als de eisen aan een partij streng
zijn, moet ook de nauwkeurigheid
van de keuring groot zijn. Deze
hangt samen met de wortel van de
steekproefomvang, en dat leidt in
de praktijk vaak tot onuitvoerbaar
grote steekproeven. Als we bij
voorbecld de inhoud van literpakken melk eontroleren, metals cis
dat minder dan ecn procent van de
pakkcn te weinig inhoud heeft, kost
dat honderden pakken per partij.
Anders forrnuleren van de eisen
Keuren van partijen
De meest bekende toepassing van
kan helpen. Als we de inhoud niet
statistische methoden bij kwaliteits- als attribuut maar als variabele mebeheersing is de steekproef. Door
ten (zie kader over statistiek), dus
een aantal metingen te doen en de
k wantitatief meten hoeveel melk in
uitkomsten statistisch te verwerken
het pak zit, kunnen we met een bekan men een uitspraak doen over de perkt aantal metingen de gemidkwaliteit van een partij of batch
delde inhoud en de spreiding schatmet een bepaalde betrouwbaarheid,
ten. Met behulp van de norrnalc
waarbij inspanning en kosten miniverdeling is dan te schatten in hoemaal kunnen blijven,
vee! procent van de gevallen de inSteekproefsgewijs controlcren van
houd onder het minimum zit bij een
partijen kan vier uitkomsten oplebepaald gemiddelde. Zo is af te leiveren, waarvan cr twee foutief zijn.
den hoe de vulmachine moet worDe ene, "producers risk' is loos
den afgesteld om 99 procent van de
alarm of onnodige atkeuring. De
pakken vol genoeg te krijgen.
andere is onterechte goedkeuring of We kunnen ook het attribuut ver·consumers risk'.
vangen door een ander attribuut.
Van twee parameters hangt de kans
Wanneer de spreiding van het
op foutievc uitkomsten af: de
melkpakkenvulproces eenmaal begrootte van de steekproef en de eikend is. kunnen we berekenen wat
sen, die men hantee11. Door aan de
de verhouding zal zijn tussen het

aan het produktieproces...

zodat in lien op de 10 000
sets toetsen een tout zit.

Mede daardoor deugt lien op
de 1000 toetsenborden niet,

en doet een op de 100
computers het niet... de uwe?

... statistiek biedt uitkomst
mei 1992, nummer 5
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Statistiek voor kwaliteitsbeheersers
een warp met een
dobbelsteen

t

Produktiefouten komen voort uit
het feit dat geen twee handelingen
ooit hetzelfde zijn. Gelijke machines zijn noolt gelijk, en gelijk opgeleide medewerkers doen nooit
hetzelfde. Kortom: alles varieert.
Het resultaat van een bewerking is
altijd het resultaat van de gelijktijdige inwerking van allerlei bronnen van variatie. Als van een groot
aantal onafhankelijke oorzaken
sprake is. vertoont de variatie een
zo geheten normale verdeling. De
losse oorzaken hoeven zelf geen
normale verdeling te vertonen. Een
voorbeeld is de kansverdeling van
een dobbelsteen (figuur I). Door
uit te gaan van de normale verde-
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1. Bij sen worp met een dobbelsteen liggen de kansen
gelijk. Hoe vaker men werpt.
hoe meer men de normale
verdeling benadert.

"'

~

aantal pakkcn waar minder dan een
liter in zit. en het aantal pakken met
minder dan bij voorbecld 1,001 liter. Stel dat dat ecn op tien blijkt te
zijn. Eisen dat nict mcer dan lien
procent van de pakken minder dan
I ,001 liter bevat, komt dan op het
zelfde neer als de oorspronkelijke
eis dat maximaal een procent onder
1,000 liter zit. Aileen brengt de afstelling van de niveaumeter op de
hogere waarde de steekproefgrootte
terug naar een acceptabcl niveau.

Steekproef en procesbeheersing
Steekproeven kunnen niet aileen
dienen om afzonderlijke partijen af
te keuren. maar ook als hulpmiddel
voor de proccsbeheersing. Yoor de
keuze van de steekproefgrootte is
in dit geval gedetailleerde proceskennis nodig. Zo wordt vaak het
ccrste en het laatste produkt uit een
partij gemeten. om een beeld tc
krijgen van aanloopverschijnselen
en storingen tijdens de bewerking.
Ook de spreiding in de resultaten is

methode

materiaal

werkwijze per ploeg
ervaring

machines

grondstoffen
onderdelen

type
tijd na onderhoud

De zes belagers van het
kwaliteitsniveau.

milieu

mens

temperatuur

meting

training
motivatie

calibratie
meetnauwkeurigheid

luchtvochtigheid
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ling is het effect van aile onbegrepen factoren statistisch te voorspellen.
Vee! parameters zijn tijdsafhankelijk. De buitentemperatuur in december kan normaal verdeeld zijn
met een gemiddelde van 4 ac en
een spreiding van 4 °C. Toch zal
de temperatuur binnen een uur
weinig veranderen: hij vertoont
een gedempt gedrag. Dit verschijnsel (figuur 2) is te omschrijven met
de tenn autocovariantie.
Een grootheid is niet altijd te beschrijven met een variabele. Soms
is de uitkomst van het type 'goed
of fout'. Soms ook wordt ]1 ij om
praktische redenen gemeten als 'ja
of nee' variabele, terwijl het in
werkelijkheid een continue variabele is (bij voorbeeld overschrijding van een bepaald niveau). Dit
soort grootheden heten attributen.
Vaak gaat het hierbij om steekproeven. Voorbeelden zijn het aantal
zonnige dagen in de zomer of het

van belang. Deze geeft informatie
over zaken als slijtage of verloop
van de procesinstelling. Hoe men
de resultaten kan weergeven in een
'regelkaart' komt in een volgende
aflevering aan de orde.
Steekproef en proceskarakterisarie
Steekproeven zijn eveneens te gebruiken om een proces te karakteriseren. lnformatie over het proces
wordt in dit geval gebruikt voor hct
nemen van tcchnologische besli~-
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aantal snelheidsovertreders bij
een controle van duizend auto's.
Ht:t aantal defecten in een grote
steekproef, waarin de afzonderlijke resultaten een onafhankelijke faalkans vertonen, wordt
beschreven door een Poissonverdeling.
Evenals bij variabelen geldt ook
voor attributen, dat het resultaat
het gevolg is van een groot aantal
parameters. Wanneer vee! onafhankelijke storingsbronnen werkzaarn zijn, die zelf niet een Poisson-kansverdeling vertonen, kan
toch het eindresultaat goed worden beschreven met een Poissonverdeling.
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nodig, maar ze moeten wei zeer betrouwbaar zijn.
Voordat een steekproefgrootte
wordt vastgesteld, is het altijd raadzaam een uitgebreidere analyse te
doen. Deze bestaat vaak uit een
kleine steekproef om een indruk te
krijgen van de spreiding en de
spreidingsbronnen, gevolgd door
een uitgebreide steekproef met een
groter aantal waamemingen. Op
basis van de resultaten wordt de
steekproefgrootte vastgesteld. Dit
voorkomt kennismaking met de
vele valkuilen, zoals systematische
fouten, autocovariantie, meetfouten
en uitschieters. Let wei: een te
grote steekproef vall direct op. een
te kleine steekproef is achteraf
moeilijk te herkennen.

Het ideaal
Bij het beoordelen van beheersbaarheid van een proces moeten we
onderscheid maken tussen technische en statistische beheersing (figuur 3). Bij een statistisch beheerst
proces wordt de kwaliteitsspreiding
in de tijd beschreven door een vaste
kansverdeling. De produkten kunnen daarbij met een zekere regel-
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2. Autocovariantie: over lange
tijd volgen de uitkomsten de
normale verdeling, maar over
kortere tijd duidelijk niet.

singen: moet de produktielijn worden omgebouwd of niei? Dit wil
zeggen dat de nadruk ligt op de betrouwbaarheid van de afzonderlijke
gegevens. Een enkel foutief ingevoerd gegeven maakt de rest waardeloos omdat achteraf niet meer is
na te gaan of het een meetfout. dan
wei een defect produkt betreft.
Afhankelijk van de periode waarover de informatie wordt verlangd,
en van het produktieniveau, zal de
steekproefgrootte worden vastgesteld. A Is relatief vee! partijen van
de produktielijn komen, hoeft wellicht niet elke partij te worden gemeten. De wens met betrekking tot
betrouwbaarheid kan ertoe leiden
de meting door hoger gekwalificeerd personeel te Iaten uitgevoeren.
In de praktijk is de keuze van de
steekproef vaak een com prom is
tussen verschillende eisen. Zo is bij
partijkeuring het aantal monsters
per proef het grootst. waarbij ze
willekeurig worden gekozen. Bij
procescontrole worden minder
monsters genomen. maar de keuze
is systematisch. Bij proceskarakterisatie zijn weinig waarnemingen

maat buiten de specificaties vallen,
maar het proces gedraagt zich stabiel en het aantal uitvallers is constant. Bij een aileen technisch beheerst proces ligt dat anders. De
produktkwaliteit blijft hier altijd
binnen de specificaties, maar hoe
ver ze er binnen ligt is onvoorspelbaar. Met andere woorden: het proces gedraagt zich instabiel, maar de
afwijking is acceptabel.
In het ideate geval gaan technische
en statistische beheersing samen,
maar in de praktijk vaak niet. Dat
leidt a! snel tot problemen op de
werkvloer. Denk bij voorbeeld aan
de discussie. die op vrijdagmiddag

I'; ' ' . · : ·.
.

·

· . '.. · · .·

rond een uur of drie kan ontstaan
bij een statistisch onbeheerst proces. Een machine is verlopen, maar
produceert nog juist binnen specificatie, terwijl een klant wacht op levering. Op zo'n moment moet worden gekozen voor d66rdraaien (wat
de betrokken medewerkers frustreert in hun streven naar kwaliteit),
6f voor bijstellen van de machine
(waardoor de klant tot maandagochtend moet wachten).
Omgekeerd Ieidt een technisch onbeheerst proces tot motivatieproblemen: het proces is stabiel, maar
de medewerkers kunnen niet voorkomen dat sommige batches worden afgekeurd.
Als een proces zowel technisch als
statistisch onbeheerst is, wordt het
vanzelfsprekend· hoog tijd voor programma's ter verbetering van de
kwaliteit. Een aantal mogelijkheden
komt in een volgend nummer aan
•
de orde.

mei 1992, nummer 5

·<

.• ·...

,-'"' ·'

. : ·: i -'::"·;•· ', '

~}"I

3. Technische en statistische
procesbeheersing.

