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Nederlandsee Samenvatting 

Statisticall  Process Control (SPC) wordt in het Nederlands vertaald als 
Statistischee Procesbeheersing. Het doel van SPC is om een bedrijfsvoe-
ringg te krijgen die geschoeid is op een kwantitatieve leest. Hierbij spelen 
dee processen een centrale rol. SPC maakt onderscheid tussen variatie 
diee te wijten is aan gewone oorzaken en die te wijten is aan speciale 
oorzaken.. De procesinherente variatie wordt veroorzaakt door gewone 
oorzakenn en wordt ook wel de stem van het proces genoemd. Eigenlijk 
wordtt deze variatie veroorzaakt door variaties in de vele factoren die het 
procesverloopp beïnvloeden. De variatie door speciale oorzaken ontstaat 
doorr gebeurtenissen die niet voortdurend tijdens het proces optreden. 
Voorbeeldenn van speciale oorzaken zijn slijtage van machine-onderdelen, 
wisselendee omgevingsomstandigheden of niet correct uitgevoerde acties. 

Hett is bekend dat er een omgekeerd evenredige relatie is tussen va-
riatiee en kwaliteit; cf. Montgomery (1997). Dit betekent dat als de 
variatiee kleiner wordt, dan wordt de kwaliteit beter. Als variatie alleen 
doorr gewone oorzaken is teweeggebracht, dan heet het proces statistisch 
beheerst.. Door in te grijpen introduceren we extra variatie die niet in 
hett proces thuishoort. Reductie van procesinherente variatie vereist het 
wijzigenn van het proces. Dit is echter de verantwoordelijkheid van het 
management.. Als variatie door speciale oorzaken ontstaat, dan moet 
directt worden ingegrepen. Het is de taak van de operators om de spe-
cialee oorzaken te elimineren. Does, Roes and Trip (1999): "Het niet 
goedd begrijpen van het onderscheid tussen beide soorten variatie kan 
hett verschil zijn tussen succes en mislukking". 

Dee regelkaart is een belangrijk zoniet het belangrijkste statistisch 
instrument,, dat wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen pro-
cesinherentee variatie en variatie door speciale oorzaken. De regelkaart 
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werdd in de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkeld door Walter 
A.. Shewhart. Een regelkaart is een grafiek met de tijd op de horizon-
talee as en de kwaliteitskarakteristiek op de verticale as uitgezet. In dit 
proefschriftt beperken we ons tot regelkaarten voor individuele metin-
gen.. In de standaard-toepassingen wordt aangenomen dat de verdeling 
FF van de beschouwde kwaliteitskarakteristiek normaal is, tenminste als 
err enkel sprake is van procesinherente variatie. In dat geval worden de 
grenzenn berekend op basis van de verwachting en de variantie van de 
onderliggendee normale verdeling F. 

Omdatt deze veronderstelling niet altijd terecht is, bestuderen we 
regelkaartenn die niet steunen op deze aanname. In dit proefschrift 
beschouwenn we het geval waarin we uit het proces de waarnemingen 
Xi,X2,...Xi,X2,... ,Xk hebben verkregen. In feite kijken we alleen of de vol-
gendee waarneming Xk+\ op tijdstip k + 1 dezelfde verdeling F heeft als 
dee eerste k waarnemingen, of dat deze op tijdstip k + 1 is verschoven 
naarr F{--0). 

Inn hoofdstuk twee hebben we een bovengrens afgeleid die geba-
seerdd is op de empirische kwantielfunctie. We bewijzen dat deze bo-
vengrenss voor eindige steekproefomvangen nietparametrisch efficiënt is 
opp een subklasse van de klasse van sterk unimodale verdelingen. Ver-
volgenss hebben we een simulatiestudie uitgevoerd om het gedrag van 
dezee nieuwe regelkaart te vergelijken met dat van een bovengrens ge-
baseerdd op normaliteit van de waarnemingen en met dat van de exacte 
bovengrens.. De conclusie is dat onze nieuwe regelkaart beter presteert. 
Tenslottee hebben we via asymptotiek de fout van de eerste soort en het 
onderscheidingsvermogenn van de toets H0 : 6 = 0 versus het alternatief 
HiHi : 6 > 0 vastgesteld. 

Inn hoofdstuk drie hebben we een enigszins verbeterde versie van de 
niett parametrische regelkaart, die gedefinieerd is in hoofdstuk 2, verge-
lekenn met vier traditionele regelkaarten die gebaseerd zijn op normali-
teitt en met andere nietparametrische regelkaarten die gebaseerd zijn op 
empirischee kwantielen, kernschatters en extreme-waarden theorie. De 
Montee Carlo simulaties uit dit hoofdstuk tonen aan dat onze verbeterde 
versiee de beste prestaties levert van alle voorgestelde regelkaarten. Bo-
vendienn heeft deze kaart het voordeel dat zij gemakkelijk in het gebruik 
is. . 



107 7 

Inn hoofdstuk vier hebben we een scherpe bovengrens vastgesteld op 
dee kans dat een stochast X kleiner is dan de onderste regelgrens of 
groterr dan de bovenste regelgrens. In feite hebben we deze bovengrens 
bepaaldd voor de volgende klassen van verdelingen van X: willekeurige 
verdelingen,, symmetrische, unimodale en verdelingen die zowel symme-
trischh als unimodaal zijn. We hebben gevonden dat als de verdeling 
unimodaall  is dan is de bovengrens gelijk aan 4/9 van de bovengrenzen 
inn het geval van willekeurige verdelingen. Deze ongelijkheden kunnen 
alss generalisaties van de Chebyshev ongelijkheid worden opgevat. 

Err is in de praktijk een groot verschil tussen regelgrenzen en specifi-
catiegrenzen.. De regelgrenzen horen intrinsiek bij het proces, terwijl de 
specificatiegrenzenn extern worden bepaald. Een procesprestatie-index 
iss bedoeld om te kwantificeren hoe goed een beheerst proces doet wat 
hett volgens de specificatiegrenzen zou moeten doen. Juran, Gyrna en 
Binghamm (1974) hebben een eerste voorstel hiervoor gedaan. In de li-
teratuurr zijn vele procesprestatie-indices voorgesteld. De belangrijkste 
wordenn genoteerd met Cp en Cpk- In hoofdstuk vijf laten we zien dat 
dee standaard procesprestatie-indices geen goede indicatie geven van de 
proportiee foutieve producten als de verdeling F niet normaal is. Als 
alternatieff  bestuderen we twee alternatieve procesprestatie-indices die 
gebaseerdd zijn op artikelen van Munechika (1986) en Bai en Choi (1997). 
Wee concluderen dat de procesprestatie-index gebaseerd op Munechika 
(1986)) te veel corrigeert voor scheve verdelingen en dat die van Bai en 
Choii  (1997) deze niet genoeg corrigeert. We stellen voor om naast de ge-
noemdee procesprestatie-indices ook de maximale proportie van foutieve 
productenn te berekenen gebaseerd op de ongelijkheden uit hoofdstuk 
vier. . 
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