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uudella anturikomponenttien kokoonpanolinjalla.

Diplomityön kirjallisuusosassa käsitellään kiihtyvyysanturien valmistusta ja 
testausta. Erilaisia laadunvalvontaperiaatteita on esitelty lyhyesti Suurimmaksi 
osaksi kirjallisuusosassa keskitytään tilastolliseen prosessinohjaukseen. Tilastollisen 
prosessinohjauksen päätarkoitus on prosessien seuranta sekä mahdollisten 
erityissyiden havaitseminen.

Kokeellisessa osassa selvitetään toteutettua tilastollista seurantaa. Seurattaviksi 
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Tuotannon mittausprosesseihin tehtiin parannuksia. Kokoonpanolinjan operaattoreita 
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muutettiin. Lisäkoulutuksesta huomattiin olevan apua ja mittaustulosten hajonta 
pieneni. Uusi valaistus sen sijaan aiheutti liikaa kirkkautta ja heijastumia ja huononsi 
näin mittausolosuhteita, joten vanha lamppu otettiin uudelleen käyttöön.
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manufacturing and testing, briefly discusses the quality tools, and presents the 
Statistical Process Control (SPC) created to monitor processes and quickly detect the 
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The results of this master thesis show that improvements are required in order to 
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minor so that the test results can be considered reliable. Process yield also depends 
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1. Johdanto

Elektronisilla antureilla voidaan mitata monia fysikaalisia suureita, kuten kiihtyvyyttä, 
painetta ja lämpötilaa. Tämän vuoksi niitä käytetään useissa erilaisissa sovelluksissa 

autoteollisuudesta lääketieteellisiin sovelluksiin.

VTI Technologies Oy (VTI) on yksi maailman johtavia kapasitiivisten 

kiihtyvyysantureiden suunnittelijoita ja valmistajia. Tällä toimialalla laatuvaatimukset 

ovat tavallista kulutuselektroniikkaa tiukemmat, joten tuotannon kehittämiseen ja 

ohjaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa tilastollinen prosessinohjaus kiihtyvyysanturien 

kokoonpanolinjalle. VTI:llä aloitettiin keväällä 2008 uuden tuotannon ylösajo, jonka 

yhteydessä valmistusprosessien tilastollinen seuranta tuli ajankohtaiseksi. Sekä 

prosessien ja testilaitteiden ylläpidon että asiakkaan vaatimusten takia käyttöön otettiin 

tilastollinen prosessinohjaus.

Tämän opinnäytetyön kiijallisuusosassa käsitellään lyhyesti kiihtyvyysanturien 

rakennetta, valmistusta ja testausta sekä erilaisia laadunvalvontamenetelmiä. 

Kirjallisuusosan loppupuolella esitellään tilastollinen prosessinohjaus eli SPC. 

Kokeellisessa osassa selvitetään, mitkä kokoonpanon tarkastukset valittiin tilastollisen 

seurannan kohteiksi ja miten tarkastukset toteutettiin, sekä esitellään tulokset.

Työn tavoitteena oli kehittää helposti kontrolloitavat kokoonpanoprosessit, joita 

työntekijöiden on helppo käyttää ja seurata, sekä parantaa laadunvalvontaa 

anturikomponenttien kokoonpanossa. Luotettavasti toimivien tuotteiden valmistaminen 

edellyttää, että prossessit toimivat suunnitellusti ja laadunvalvonnan tulosten hajonta on 

pieni.
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2. Kiihtyvyysanturien valmistus ja testaus

Kiihtyvyysanturit valmistetaan pääosin piistä käyttämällä erilaisia 

puolijohdeteknologiasta tuttuja valmistusmenetelmiä. Varsinainen kiihtyvyysanturi 

muodostuu anturielementistä ja integroidusta piiristä. Kokoonpanossa anturielementti ja 

integroitu piiri liitetään toisiinsa ja niiden toiminnallisuutta testataan. /1/

2.1 Kiihtyvyysanturi

Kiihtyvyysantureita voidaan käyttää monissa erilaisissa tuotesovelluksissa. Tällä 

hetkellä kiihtyvyysantureita myydään eniten erilaisiin autoteollisuuden sovelluksiin. 

Autoissa kiihtyvyysantureita käytetään muun muassa turvatyynyissä, jarrujen 

lukkiutumista estävässä ABS-jäijestelmässä sekä auton ali- ja yliohjautuvuutta 

rajoittavassa ESP-jäijestelmässä. /2/

Kuvassa 2.1 on esitetty valmis kiihtyvyysanturi, jonka kanteen on merkitty tuotetyyppi 

ja saijanumero. Kuvan anturit kuuluvat VTI:n uuteen ADP (Automotive Digital 

Platform) -tuoteperheeseen, jonka valmistusta ja testausta tässä työssä on käsitelty. /2/

Kuva 2.1 ADP kiihtyvyysanturikomponentteja
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Kiihtyvyysanturielementit valmistetaan MEMS (Micro Electro Mechanical System) - 

teknologialla, jolla piitä voidaan muovata kolmiulotteiseksi rakenteeksi, koteloida ja 

varustaa kontaktipinnoilla. Teknologialla pystytään valmistamaan erittäin tarkkoja 

anturielementtejä, jotka ovat pieniä ja niiden virrankulutus on vähäistä. /1/

Yksiakselinen kiihtyvyysanturi mittaa kiihtyvyyttä yhden akselin suuntaan. 

Kolmiakselisella kiihtyvyysanturilla pystytään mittaamaan minkä tahansa 

kiihtyvyysvektorin suuruus ja suunta. Mitattavien akselien määrä riippuu elementtiin 

valmistettujen inertiaalimassojen määrästä. Yhdellä massalla voidaan mitata vain yhtä 

suuntaa. Kiihtyvyysmittausten avulla voidaan mitata muitakin suureita kuten sijaintia ja 

tärinää. /1/

2.1.1 Kiihtyvyysanturielementin rakenne ja valmistus

Kiihtyvyysanturin mekaanisen osan muodostaa anturielementti. Anturielementin kolme 

perusosaa ovat piirunko, inertiaalimassa ja jouset, joilla punnus on kiinnitettynä 
piirunkoon. /2, 3/

Kiihtyvyysanturielementti koostuu kolmesta yksikiteisestä piikiekosta, joiden välissä on 

eristävä lasikerros. Lasikerrosten päälle on kasvatettu metallikalvot eli elektrodit, jotka 

ovat pääasiassa alumiinia. Elementin rakennetta on havainnollistettu kuvassa 2.2. /2, 3/

metallikontakti

jousi
inert laatimassa

elektrodi

lasi

Pii

Kuva 2.2 Anturielementin rakenne
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Anturielementtien valmistus tapahtuu puhdastilassa. Puhdastilat luokitellaan usein 
käyttämällä ISO 14644-1 standardia. Puhdasluokantaso ilmoitetaan termillä ISO 1 - ISO 

9. VTI:llä on anturielementtien tuotannossa käytössä puhdastilaluokat ISO 4 ja ISO 5, 

joissa partikkelien koko tulee olla alle 0,3 ja 0,5 pm. /2/

Anturielementtien valmistus perustuu kertautuviin kuviointi- ja syövytysprosesseihin. 

Kiekkovalmistuksen osaprosesseja ovat muun muassa oksidointi, metallointi, 
kaliumhydroksidi (KOH) -syövytys, litografia ja lasitus. /2, 4/

Anturielementin valmistuksen loppuvaiheessa piikiekot liitetään toisiinsa anodisella 

liittämisellä. Anodisessa liittämisessä piin ja lasin välille kytketään jännite korkeassa 

lämpötilassa, jolloin elektronit lähtevät liikkeelle. Näin saadaan aikaan luja kemiallinen 

liitos. Tätä on havainnollistettu kuvassa 2.3. /2, 4/

>

Katodi I
-© © © © © © f 

Lasi

Si

Anodi

Nat^

Elek"-
SiO-f

Kuva 2.3 Anodinen liittäminen

Anturikiekko koostuu kolmesta toisiinsa liitetystä piikiekosta, joiden välissä on 

lasikerros. Kiekolta anturielementit irroitetaan sahaamalla. Elementin pinnalle 

valmistetaan kontaktialueet metalloimalla. Yleisesti käytetty metallointitapa on 

höyrystys, mutta myös sputterointia sekä kemiallista ja sähkökemiaalista pinnoitusta 

käytetään. /2, 4/
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Yhdelle piikiekolle pystytään valmistamaan anturielementtityypistä riippuen 1500 - 

7500 elementtiä. Prosessivaiheet, jotka voidaan toteutettaa kokonaiselle kiekolle yhden 

anturielementin sijasta, ovat yksikkökustannuksiltaan edullisia ja niitä käytetään niin 

paljon kuin mahdollista. /2, 4/

2.1.2 Kiihtyvyysanturin toimintaperiaate

Kiihtyvyyden mittaus perustuu kahden kapasitanssin muutokseen. Kapasitanssit 

muodostuvat anturielementin keskiosan massan ja lasikerrosten pinnoilla olevien 

ohutkalvometallielektrodien välille. /2, 3, 4/

Kiihtyvyyden muuttuessa anturielementin massat reagoivat muutokseen jousen 

välityksellä. Massat on valmistettu piin ja lasin muodostamaan onkaloon, jonka 

reunoissa ne ovat kiinni piistä valmistettujen jousien avulla. Rakennetta on kuvattu 

kuvassa 2.4. Liiketilan muuttuessa jousi taipuu, koska jousen päässä oleva massa 

vastustaa liiketilan muutosta Newtonin toisen lain mukaisesti (F=ma). /2, 3, 4/

Kuva 2.4 Anturielementin periaatekuva
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Jousen taipuessa elementin rungon ja massan välinen etäisyys muuttuu ja näin niiden 

välinen kapasitanssikin muuttuu. Runko ja massat ovat sähköisesti eristetty toisistaan, 

joten niiden välistä kapasitanssia voidaan helposti mitata. Kapasitanssin suuruus riippuu 

elektrodien ja punnuksen välisistä etäisyyksistä sekä niiden yhteisestä pinta-alasta 

yhtälön 2.1 mukaisesti. /4/

C = V (2.1)a

missä C on kapasitanssi [F]

8 on permittiivisyys [F/m]
A on elektrodin pinta-ala [m2] 

d on kondensaattorilevyj en välinen etäisyys [m]

Kapasitanssi kasvaa kondensaattorilevyjen välimatkan pienentyessä. Etäisyyden 

kasvaessa tapahtuu päinvastoin. Tätä on havainnollistettu kuvassa 2.5. Kapasitanssin 

muutos muunnetaan jännitteen muutokseksi sovelluskohtaisella integroidulla piirillä 

(Application Specific Integrated Circuit, ASIC). /4/

+++++++

+++++++

Kuva 2.5 Kapasitiivisen kiihtyvyysanturin toimintaperiaate /4/
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2.1.3 ASIC-piiri

Sovelluskohtaisella integroidulla piirillä eli ASIC (Application Specific Integrated 

Circuit) -piirillä muunnetaan anturielementiltä tuleva kapasitiivinen kiihtyvyysulostulo 

digitaaliseen muotoon. /5/

ASIC-piiri koostuu kahdesta muuntimesta, joiden avulla kiihtyvyysarvo saadaan 

muunnettua digitaaliseksi.

Kapasitanssi muunnetaan ensiksi jännitteeksi käyttämällä kapasitanssi-jännite (C/V) 
muunninta. Kapasitansseista C¡ ja lasketaan ulostulojännite Vm yhtälön 2.2 

mukaisesti. /4, 5/

C -C 
C, + C2

• V (2.2)

missä V on vahvistuskerroin

Ci on alapuolisen elektrodin ja massan välinen kapasitanssi [F]

C2 on yläpuolisen elektrodin ja massan välinen kapasitanssi [F]

Jännite muunnetaan digitaaliseksi analogia-digitaali (A/D) -muuntimella. /5/

Kuvassa 2.6 on esitetty kiihtyvyysanturin toiminnalliset perusosat lohkokaaviossa. 

Muunninten jälkeen digitaalisessa muodossa oleva kiihtyvyysarvo suodatetaan ja sen 

jälkeen luetaan ulos SPI-väylän (Serial Peripheral Interface) kautta. SPI-väylä on 

neljälinjainen saijaväylä, jossa on erillinen tietolinja tuotteelle ja tuotteelta poispäin.

Muunninten lisäksi ASIC-piiriin kuuluu lämpötila-anturi, jolla saadaan lämpötila-arvot 

luettua, joita tarvitaan muun muassa tuotteen lämpötilakompensoinnissa. /5/
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Lämpötila
anturi

Anturi
elementti

Signaalin
käsittelyjä
suodatus

3D-ME MS

Kuva 2.6 Kiihtyvyysanturin lohkokaavio /5/

2.2 Kiihtyvyysanturien kokoonpano

Varsinainen anturikomponentti koostuu kotelosta, anturielementistä ja ASIC-piiristä. 

Seuraavaksi käsitellään anturikomponentin kokoonpanoprosessin päävaiheita.

2.2.1 Anturikomponentin kokoonpanoprosessi

Kokoonpanossa kiihtyvyysantureita valmistetaan erä kerrallaan. Tuotteet ovat kiinni 

kantonauhassa (leadframe), johon niitä mahtuu yhteensä 16 kappaletta. Yhdessä erässä 

on noin 80 kantonauhaa. Kuvassa 2.7 on esimerkki kantonauhasta ja tuotteista.

Kuva 2.7 Kantonauha, jossa ADP-kiihtyvyysanturikomponentteja

Kiihtyvyysanturikomponenttien kokoonpano tapahtuu täysautomaattisella 

kokoonpanolinjalla. Kokoonpanoprosessi koostuu useasta eri vaiheesta. Jokaisella 
prosessivaiheella on saanto ja läpimenoaika, jota ilmaistaan UPH (Units Per Hour) - 

tunnusluvun avulla.
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ASIC-piirit, kantonauhat, kotelot ja kannet tulevat kokoonpanolinjalle alihankkijoilta. 
Anturielementit on valmistettu VTIillä.

Kokoonpanolinjan alussa alihankkijalta tulleet kotelot puhdistetaan käyttämällä 

happiplasmaa. Puhdistuksessa koteloiden pinnalta saadaan pintajännitystä sekä 

epäpuhtauksia vähennettyä. Näin pystytään parantamaan kotelon ja liiman välistä 

adheesiota.

Puhdistuksen jälkeen kotelon pohjaan liimataan ASIC-piiri epoksiliimalla. Liimausta 

kovetetaan 120 °C lämpötilassa kolmen minuutin ajan.

Anturielementin liimauksessa käytetään epoksiliimaa joustavampaa silikonipohjaista 

liimaa. Tämä johtuu siitä, että anturielementin lämpölaajentuminen on kriittisempää 

kuin ASIC-piirin. Anturielementin taipuessa elementin sisällä oleva massa siirtyy pois 

piiontelon keskikohdasta lähemmäs jompaakumpaa reunaa. Tämä muuttaa 

anturielementiltä saatavaa kapasitanssiansa ja aiheuttaa virhettä kiihtyvyysulostuloon. 

Silikonipohjainen liimaa antaa vähän periksi, jolloin elementtiin ei kohdistu liian suuria 

jännityksiä eikä liikaa kiertymistä tapahdu lämpötilan muuttuessa.

Anturielementin liimauksen jälkeen tehdään kokoonpanossa liimauksen kovetus 120 °C 

lämpötilassa puolen tunnin ajan.

Kun osat on liimattu paikoilleen kotelon pohjaan, luodaan niiden välille 

sähköinenkontakti lankaliittämällä. Lankaliittämistä varten pitää elementti sijoittaa 

koteloon kontaktialueet ylöspäin. Lankaliittämisessä käytetään 25 pm ohutta 

kultalankaa. Kuvassa 2.8 on kuva tuotteesta lankaliittämisen jälkeen. Kuvassa 

vasemmalla on ASIC-piiri ja oikealla anturielementti.
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Kuva 2.8 Kiihtyvyysanturi ilman geeliä ja kantta.

Kaikkien osien ollessa paikoillaan kotelossa levitetään osien suojaksi silikonigeeliä. 

Geeli suojaa elektronisia osia erilaisilta ympäristötekijöiltä, kuten kosteudelta ja 
epäpuhtauksilta. Ennen geelin lisäämistä tuotteet puhdistetaan happiplasmalla ja 

tehdään visuaalinen tarkastus. Tarkastuksessa todetaan, onko liiman määrä ollut sopiva 

ja ovatko lankaliitokset onnistuneet.

Kokoonpanoprosessin lopuksi kotelo suljetaan asettamalla kansi kotelon päälle. Kansi 

luo kotelon sisällä oleville osille mekaanisen suojan ympäristöltä. Kannen asennuksen 

yhteydessä koteloon asennetaan EMC (Electro Magnetic Compatibility) -jousi, joka 

maadoittaa kannen. Kansi suljetaan kuumamuovaarnalla kotelon reunat kannen sivujen 

päälle.

2.2.2 Kokoonpanoprosessin ainetta rikkovat tarkastusmenetelmät

Kokoonpanossa ei varsinaisesti vielä testata tuotetta. Tuote-erästä otetaan muutama 

näytekappale, jotka tarkastetaan. Tarkastus poikkeaa testauksesta siten, että siinä 

määritellään vain, onko tuote hyvä vai huono. Mittaustulosten jakaumasta ja hajonnasta 

ei olla kiinnostuneita samalla tavalla kuin testauksessa. Ainetta rikkovissa tarkastuksissa 

ei yleensä ole määritelty tuloksille ylärajaa vaan käytössä on vain alaraja, jonka suhteen 
tuotteita arvioidaan. /6, 7/
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Ainetta rikkovia tarkastuksia varten jokaisesta tuotantoerästä otetaan muutama 

näytekappale, joiden mittaustulosten oletetaan vastaavan koko erän tuloksia Mikäli 

tarkastuksen tulokset ovat alle kontrollirajojen, jää koko erä odottamaan mahdollisten 

vikojen syiden selvittämistä. Selvityksen jälkeen erä vapautetaan menemään eteenpäin 

tai poistetaan tuotannosta. 16, 7/

Kokoonpanon ainetta rikkovia tarkastusmenetelmiä ovat muun muassa 

liimanrasitustesti, langan veto ja pallontyöntö.

Liimanrasitustesti

Sekä ASIC-piiri että anturielementti on liimattu kiinni kotelon pohjaan. Adheesiota 

kotelon ja anturielementin sekä kotelon ja ASIC-piirin välillä testataan työntämällä 

anturielementtiä ja ASIC-piiriä irti kotelon pohjasta. Työntötyökalu sijoitetaan 

liimaliitoksen leveän sivun suuntaisesti. Testausmenetelmää on havainnollistettu 
kuvassa 2.9. /8, 9/

Kuva 2.9 Liimanrasitustestin testiasetelma.

Testin onnistumisen edellytyksenä on, että työntövoima on riittävän suuri. 

Anturielementin ja ASIC-piirin tulisi työnnön lopussa irrota kotelon pohjasta. Jos 

irtoamista ei testissä tapahdu, voidaan tulos hyväksyä myös silloin, kun käytetty 

työntövoima on vähintään kaksi kertaa alemman hylkäysrajan suuruinen. /8, 9/
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Tuote hylätään, jos liimaliitos ei kestänyt tuotespesifikaatiossa määritellyn 

työntövoiman verran. Osa hylätään myös silloin, kun irtoaminen ei tapahdu liimapinnan 

puolivälistä eli, kun liima jää kokonaan kotelon, ASIC-piirin tai anturielementin 
pohjaan. /8, 9/

Langanvetotesti

Langanvetotestauksessa vedetään lankoja, jotka yhdistävät ASIC:n ja anturielementin 

toisiinsa, ja testataan, kuinka suurta vetojännitystä langat kestävät ennen kuin katkeavat 

tai irtoavat kontaktialustalta langan jommastakummasta päästä. Sen lisäksi, että ASIC- 

piiri ja anturielementti on lankaliittämällä yhdistetty toisiinsa, on ASIC-piiri kiinni 

myös kotelon kontaktialueilla. Myös näiden lankojen vetojännityksen kestokykyä 

testataan.

Langanvetotuloksia verrataan alarajaan. Ylärajaa ei tässä testissä ole, sillä mitä 
kestävämpi lanka sen parempi. /10, 11/

Pallontyöntö

Langanvetotestin jälkeen kokoonpanossa tehdään pallontyöntötesti. Siinä langan eri 

päihin muodostuneita liitospalloja, jotka sijaitsevat joko ASIC-piirin tai anturielementin 

päällä, työnnetään ja testataan, kuinka suuren voiman ne kestävät ennen irtoamista. 

Kuvassa 2.10 on kuvattu pallontyönnön mittaustapa. Mittaustuloksen lisäksi myös 

mittauksen vikatyyppi kiijataan. /10, 12/
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liito s-

Kuva 2.10 Pallontyönnön periaatekuva

2.3 Tuotannon lopputuotetestaus

Testauksen tarkoituksena on varmistaa, että tuote toimii halutulla tavalla. Varsinkin 

autoteollisuudessa testit tulee tehdä kattavasti. Muun muassa tuotteilta vaadittavan 

pitkän eliniän takia ei riitä, että karsitaan vain viallisia tuotteita, vaan pitää myös saada 

poistettua tuotteet, jotka todennäköisesti voivat vioittua jo tuotteen elinkaaren alussa.

Kokoonpanolinjan jälkeen tuotteet laitetaan ESS-käsittelyyn (Environmental Stress 

Screening). Käsittelyssä tuotteet kulkevat reflow-uunin läpi, jonka jälkeen ne laitetaan 

vuorokaudeksi shokkikaappiin. Tällä tavalla saadaan kokoonpanon tuotteisiin 

aiheuttamia jännityksiä pienennettyä ja tuotteita vanhennettua sen verran, että 
piilovialliset osat saadaan testauksessa kiinni.

Lopputuotetestauksessa tuote aluksi kalibroidaan huoneenlämpötilassa. Kalibroinnissa 
tuotteen alkuasetukset tarkastetaan. ASIC-piirin muistiin kirjoitetaan 

kalibrointikertoimet, joiden avulla kiihtyvyysulostulot ja mittausalue viritetään. 

Kiihtyvyysulostulojen lisäksi kalibroinnissa muun muassa varmistetaan lämpötila- 

anturin ja analogia-digitaali-muuntimen toiminta. Anturielementiltä testataan sen
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dynamiikka ja taajuusvaste. Myös elementin massojen kohdistus ja toimivuus 

tarkistetaan. Kalibroinnissa tuotteet yksilöidään kirjoittamalla ASIC:n muistirekisteriin 

sarjanumero sekä merkitsemällä tuotetyyppi ja sarjanumero tuotteen kanteen laserilla. 

/13, 14/

Huoneenlämmössä tapahtuvan kalibroinnin jälkeen tuotteita testataan kylmässä ja 

kuumassa. Tuotteen spesifikaatiossa taataan tuotteen toimivuus -40 °C ja + 125 °C 

välisellä lämpötila-alueella. Jokaisessa lämpötilassa tuotteelta mitataan virrankulutukset 

ja kiihtyvyysulostulot. /13, 14/

Eri lämpötiloissa saatujen kiihtyvyysulostuloarvojen avulla lasketaan 

lämpötilakompensointikertoimet, jotka kirjoitetaan tuotteen muistiin 

huoneenlämpötilassa. Kertoimien avulla pystytään vaikuttamaan, että ulostulojen 

vaihtelu eri lämpötiloissa ei ole liian suurta. Lämpötilakompensoinnin onnistuminen 

varmistetaan mittaamalla tuotteen ulostulo kompensoinnin jälkeen huoneenlämmössä ja 

kylmässä. Tämän jälkeen tuote on valmis pakattavaksi. /13, 14/

Pakkauksen yhteydessä tarkastetaan viimeisen kerran, että tuote on toimiva. 

Kiihtyvyysanturilta luetaan ASIC-piirin muistirekisterit, joista nähdään, että tuotteen 

ominaisuudet eivät ole muuttuneet testivuon aikana merkittävästi. Näiden rekisterien 

avulla huomataan, jos jossakin testivaiheessa tuote on mennyt vikatilaan. Tämä toimii 

lopullisena varmistuksena. /13, 14/

Pakkauskoneella tuotteet erotellaan hyviin ja huonoihin. Hyvät tuotteet menevät kelalle 

ja huonot päätyvät tutkittavaksi laboratorioon. Huonojen tuotteiden läpikäyminen ja 

mahdollisten virhesyiden tutkiminen on osa jatkuvan parantamisen periaatetta. Jatkuvaa 

parantamista käsitellään lisää luvussa kolme.

Lopputuotetestauksen testivuo on esitetty liitteessä 1.
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2.4 Jatkuva-aikainen testaus

Usein kaikkia tuotteen ominaisuuksia ei testata tuotannossa. Osa testeistä on esimerkiksi 

ainetta rikkovia tai liian hitaita ja epäkäytännöllisiä tehtäviksi isoille määrille. Tämän 
takia on kehitetty niin sanottu jatkuva-aikainen testaus (ongoing-testaus), johon otetaan 

pieni osa tuotantoerästä, joita testataan tarkemmin kuin tuotannon muita osia. /15/

Jatkuva-aikaisen testauksen avulla pystytään tarkkailemaan tuotteen ja prosessin laatua. 

Ylimääräisellä testauksella tuotantovuon lopussa pystytään varmistamaan, että 

valmistusprosessit ovat pysyneet hallinnassa ja huonot tuotteet ovat karsiutuneet pois. 

Jatkuva-aikaisen testauksen avulla pystytään myös tarkkailemaan testauslaitteiden 
kuntoa. /15/

Jatkuva-aikaisessa testauksessa tehdään kattavampia testejä kuin tuotannossa. 

Tarkoituksena on tuotteen käyttäytymisen lisäksi selvittää, onko tuotteessa olemassa 

potentiaalisia vikaantumissyitä. Tuotannon testauksessa saadaan huonot tuotteet 

karsittua pois eli osat, jotka tuotteiden vikatiheyttä kuvaavassa niin kutsutussa 

kylpyammekäyrässä edustavat laskevan vikatiheyden aluetta. Jatkuva-aikaisten testien 

avulla voidaan löytää keinoja parantaa valmistusprosesseja niin, että vakiovikatiheyden 

tasoa saadaan laskettua. Näin tuotteen luotettavuus saadaan paremmaksi. Tätä on 

havainnollistettu kuvassa 2.11. /15/

karsitaan
tuotannossa

tasoa pyritään laskemaan 
korjaamalla potentiaalisia vikasyitä

Aika

Kuva 2.91 Kylpyammekäyrä
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Jatkuva-aikaisessa testauksessa testien testirajat ovat tuotannon testirajoja laajemmat. 

Normaalisti tuotannon testauksessa on hieman tiukemmat rajat kuin mitä tuotteen on 

määritelty toteuttavan mittalaitteiden mittausepävarmuuden vuoksi. Jatkuva-aikaisessa 

testauksessa on kuitenkin tarkoitus simuloida mahdollisimman pitkälle tuotteen 

elinympäristössään kokemaa rasitusta, eikä lajitella hyviä ja huonoja tuotteita. 

Tarkoituksena on varmistaa, että tuote säilyy hyvänä rasituksen jälkeenkin. Testirajat 

otetaan suoraan tuotespesifikaatiosta ja näin pyritään välttämään tarpeettomia 

hälytyksiä. /15/

Käytännössä jokaisesta pakattavasta tuotantoerästä otetaan muutama tuote, jotka käyvät 

läpi jatkuva-aikaiset testit. Testi vuossa tuotetta rasitetaan ja varmistetaan, että sen 

testitulosarvot eivät muutu merkittävästi. Vasta, kun osat ovat läpäisseet jatkuva- 

aikaisen testauksen, voidaan varsinainen erä lähettää asiakkaalle. Näin varmistetaan, 

että tuote täyttää siltä vaaditut ominaisuudet eikä asiakkaalle lähde huonoja tuotteita. 

/15/

Jos tuote vikaantuu tässä testi vuossa, laitetaan muut saman erän osat odottamaan 

tarkistusta. Vikatilanteen syyn selvittyä päätetään voidaanko saman erän osia lähettää 

asiakkaalle vai ei.
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3. Laadun hallinta

Laadun hallinta voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen; laadun varmistus, suunnittelu 

ja seuranta. Laadun varmistuksessa määritellään menettelytapoja ja standardeja, joiden 

avulla päästään hyvään laatuun. Laadun suunnittelussa valitaan haluttuun laatutasoon 

tähtäävät menetelmät. Laadun seurannassa valvotaan, että laatuun tähtäävät toiminnot 

toteutuvat. /16/

Seuraavaksi käsitellään lyhyesti autoteollisuuden luotettavuusvaatimuksia sekä laadun 

suunnittelussa käytettäviä työkaluja, kuten jatkuvaa parantamista sekä riskianalyysia. 

Kappaleessa neljä käsitellään tilastollista prosessinohjausta, joka on yksi tärkeimmistä 

laadun seurannan työkaluista.

3.1 Autoteollisuuden luotettavuusvaatimukset

Laatu yleisesti käsitetään tuotteen ominaisuutena täyttää sille olevat tarpeet ja 

odotukset. Kiihtyvyysanturien käyttö autoteollisuudessa edellyttää valmistettavilta 

antureilta suuret laatu- ja kestävyysominaisuudet. Tuotteen odotettuelinikä on pitkä ja 
ympäristörasitukset voivat olla kovat. Autoteollisuudessa tuotteen elinikä on usein yli 

kymmenen vuotta. Vastaavasti kulutuselektroniikassa keskimääräinen tuotteen elinikä 

on pari vuotta, jonka jälkeen tuotteiden vikaantumistiheys alkaa nousta. /16, 17/

Suurin osa autoteollisuuden elektroniikasta valmistetaan kestämään -40 °C - 125 °C 

lämpötiloja, mutta kysyntä korkeamman lämpötilan tuotteilla on kasvava. Suuremman 

lämpötilankeston lisäksi halutaan pidempää tuotteen eliniänodotetta. /16, 17/

Lämpötila voi auton eri osissa vaihdella suuresti. Kylmissä paikoissa auton lämpötila 

voi laskea -40 °C ja kuumissa paikoissa autoa ajettaessa lämpötila voi nousta yli 200 

°C. Nämä lämpörasitukset ovat elektroniikalle paljon rankempia kuin esimerkiksi mitä 

kulutuselektroniikka osat kokevat käyttöympäristössään. Autoelektroniikan 

käyttöympäristössä yhdistyvät pääasiassa korkeat lämpötilat, ilmankosteus sekä tärinä. 

Tästä johtuu tuotteen korkeat laatuvaatimukset. /16, 17/
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Autoteollisuuden tavoite on päästä nolla vikamääriin eli käytössä on niin sanottu 

nollavirheperiaate (Zero Defect). Tämä on aiheuttanut lisävaatimuksia alihankkijoille 

laadunvalvonnassa. Aikaisemminkin vaadittua korkeaa laatua pitää entisestään pystyä 

parantamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä tarkempaa prosessien valvontaa sekä 

osien täydellistä testausta. /16, 17/

3.2 Jatkuva parantaminen

Yksi jatkuvan parantamisen määritelmä on, että se on toistuvaa toimintaa, jolla lisätään 

tuotteen kykyä täyttää sille asetetut vaatimukset. Organisaation pysyvänä tavoitteena 

tulisi olla kokonaisvaltaisen suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Jatkuvassa 

parantamisessa pyrkimyksenä on parantaa erilaisten tuotanto-ja liiketoimintaprosessien 

suorituskykyä, tehokkuutta ja toimivuutta. Tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi 

tarvitaan uusia parempia tapoja valmistaa tuotteita sekä samalla pitää pystyä pitämään 

yllä laatua. /18/

Jatkuvan parantamisen prosessin onnistumisessa tärkeimpiä asioita ovat sekä johdon 

että työntekijöiden asenteet. Työntekijöiden koulutus ja parannusten tunnistaminen ja 

tunnustaminen on tärkeää. Kaikkien organisaatioon kuuluvien henkilöiden tavoitteena 

pitäisi olla tuotteiden, prosessien ja jäijestelmien jatkuva parantaminen. /19/

Jatkuvan parantamisen prosessit jaetaan niiden vaikeusasteen mukaan eri luokkiin. 

Jakoperusteet voivat olla erilaisia eri organisaatioissa. Myös prosessin työvaiheet voivat 

vaihdella. Tavoite on kuitenkin kaikille sama eli parantaa organisaation suorituskykyä. 

/20, 21/

VTIillä jatkuvan parantamisen prosessi jaetaan neljään eri vaiheeseen: suunnittelu, 

mittaaminen, toteutus ja loppuyhteenveto. /20, 21/

Suunnitteluvaiheessa luodaan projekti tiimi, jolla on yhteinen näkemys projektin 

sisällöstä ja tavoitteista. Ryhmän tarkoituksena on määritellä projektin eri osa-alueet, 

laajuus, aikataulu sekä arvioida projektin taloudelliset vaikutukset. /20, 21/
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Mittausvaiheessa mitataan prosessin suorituskyky ennen parannuksia. Prosessia 

analysoidaan ja yritetään löytää prosessin ongelmien ja vaihteluiden syitä. 

Parannusehdotuksia aletaan mittausten jälkeen kehittää. /20, 21/

Toteutusvaiheessa otetaan käyttöön ratkaisumalleja, jotka kohdentuvat ongelman 
juurisyyhyn. Tähän vaiheeseen kuuluu myös uusien toiminta- ja työohjeiden tekeminen 

sekä henkilökunnan kouluttaminen /20, 21/

Projektin loppuyhteenvedossa dokumentoidaan projektin opit sekä varmistetaan 

saavutettujen tulosten pysyvyys. Jokaisesta projektista on tärkeää oppia uusia asioita ja 

jakaa niitä muiden organisaatioon kuuluvien henkilöiden kanssa. /20, 21/

Jatkuvaa parantamista sovelletaan kaikilla osa-alueilla. Tyypillisiä kohteita ovat muun 

muassa tuotannon läpäisyajan lyhentäminen, uusien tuotteiden kehittäminen, uusien 

teknologioiden käyttöönotto sekä asiakaspalvelun parantaminen kiinnittämällä 
huomiota asiakasvalitusten syihin. /20, 21/

3.3 Riskianalyysi eli FM E A

Riskianalyysi eli FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) on työkalu, jolla otetaan 

huomioon tuotteeseen tai prosessiin liittyvät mahdolliset riskit ja määritetään niiden 

kriittisyys. Valmistajalle se on keino osoittaa, että mahdolliset vikatyypit ja niihin 

johtavat syyt on otettu huomioon ja korjaavia toimenpiteitä on tehty, jos niihin on ollut 

tarvetta. /16, 22/

Prosessille tehtävästä riskianalyysista käytetään nimitystä PFMEA (Potential FMEA). 

PFMEA:ssa on käsitelty kaikkien tuotannon prosessien toiminta sekä prosesseihin 

liittyvät odotukset ja vaatimukset. PFMEA:ta käytetään työkaluna valmistusprosessin 

vika- ja vaikutusanalyysissa. Sen avulla voidaan poistaa virheiden aiheuttajat sekä 

määrittää tavat, joilla valmistusta tulee valvoa ja ohjata, jotta virheiltä vältytään 

tulevaisuudessa. /16, 22, 23/
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PFMEA:ssa on listattu sekä tuotannon prosesseihin että tuotteisiin liittyvät vikatyypit. 

Vikatyyppien vaikutusten vakavuustasoa on arvioitu asteikolla 1-10 FMEA-taulukossa. 

Arvon 10 saa vika, joka tapahtuu varoittamatta ja on vahingollinen tuotteen tai koneen 
käyttäjälle. Arvo 1 annetaan vaikutukselle, josta ei ole haittaa koneen tai tuotteen 

käyttäjälle. /16, 22/

Vaikutusten viereen on taulukoon arvioitu kyseisen tapahtuman todennäköisyys sekä 

kuinka helppo se on havainnoida. Jos kyseinen vaikutus näkyy yli kymmenessä 

prosentissa tuotteista, niin tapahtuman todennäköisyysarvo on 10. Pienin arvo 1 tulee, 

kun tapahtuman todennäköisyys on luokkaa 10 ppm (0,0001 %). Vastaavasti 

havainnoinnin arvoksi tulee 10, jos virhe on lähes mahdoton havainnoida ja yksi, jos 

vika havaitaan varmasti. /16, 22/

Liitteessä 2 on esitetty vikatiheyden määrittämisessä käytettäviä ns. Fordin asteikoita. 

Myös muita määrittely tapoja on olemassa.

FMEA-taulukkoon koottujen arvojen avulla jokaiselle vikatyypille saadaan laskettua 
niin sanottu RPN (Risk Priority Number) -luku kertomalla eri lukuarvot keskenään. 

Yhtälössä 3.1 on esitetty RPN:n laskutapa. /22, 23/

RPN = vakavuusaste* vikatiheys*havaittavuus (3.1)

RPN-luvun maksimiarvo on 1000. RPN:n avulla vikatyypit voidaan laittaa 

vahingollisuus) äijestykseen. RPN kuvaa siis riskin suuruutta. Joskus käytetään myös 

vakavuusastetta vikatyyppien jäijestämisessä. /22, 23/

Kun eri vikatyypit on laitettu jäijestykseen, lähdetään niille määrittämään 

koijaustoimenpiteitä. Riskianalyysissa määritellään käytössä olevat kontrollit sekä 

kehitetään uusia. Uusille kontrolleille määrätään vastuuhenkilöt ja tavoite päivämäärät, 
jolloin kontrollien pitää olla valmiit. Lopuksi kiljutaan ylös tehdyt toimenpiteet ja 

lasketaan uusi RPN-luku. Koijaustoimenpiteiden toteutuksessa käytetään apuna 

liitteessä 3 olevaa taulukkoa, jota täytetään korjaustyön edistyessä. /22, 23/
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3.4 Pareto ja saantoseuranta

Paretoanalyysilla saadaan selville prosessin laatuun vaikuttavat merkittävät tekijät. Kun 

laitteelle tehdään vika-analyysia, paretodiagrammista nähdään suurimmat vikasyyt ja 

niiden osuus kaikista vioista. Näin pystytään määrittämään, mihin tekijään kannattaa 

ensimmäisenä kiinnittää huomiota eli mistä suurin osa vioista johtuu. /23/

Kuvassa 3.1 on esimerkki paretodiagrammista. Diagrammista saa suoraan luettua eri 

vikatyyppien lukumäärän ja prosentuaalisen osuuden. Myös kumulatiiviset osuudet on 

laskettu kuvaajan alapuolelle.
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Kuva 3.1 Paretodiagrammi

Esimerkin diagrammista näkee heti, että virheiden A määrä on kaikkein suurin. Hyvät 

tuotteet on merkitty 0-vikakoodilla. Poistamalla tekijät, jotka aiheuttavat vikaa A 

saadaan saantoa nostettua 70 %:sta yli 80 %:iin.
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Tulosten käsittelyssä pitää olla tarkka. Paretoanalyysista saadaan luotettava tulos, kun 

eri vikakoodit on priorisoitu. Vikakoodit asetetaan sen mukaan suuruusjärjestykseen, 

että korkeimmalla prioriteetilla ovat viat, mistä voi aiheutua muita vikoja. Näitä vikoja 

kutsutaan juurisyiksi ja, jos tuotteessa on jokin niistä, näkyy juurisyyn vikakoodi ennen 

muita vikakoodeja.

Paretoanalyysissä käytetään usein niin sanottua 20/80-sääntöä, jonka mukaan 20 % 

vioista aiheuttaa 80 % kustannuksista. Paretoanalyysi on siis merkittävä työkalu 

saannon ja kustannustehokkuuden parantamisessa. /23/
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4. Tilastollinen prosessinohjaus

Tilastollinen prosessinohjaus eli SPC (Statistical Process Control) on keino valvoa sekä 

prosessin että tuotteen laatua tilastollisia menetelmiä käyttämällä. Prosessista kerätään 

mittaustuloksia, joista lasketaan tilastollisia tunnuslukuja. Tunnuslukujen avulla 

prosessin kehitystä voidaan seurata. /24/

Prosessilla tarkoitetaan yleensä saijaa tapahtumia, joista saadaan jokin tulos. Prosessia 

pyritään kehittämään, jotta sen tulokset poikkeavat mahdollisimman vähän 

tavoitearvoistaan. /24/

4.1. Prosessin vaihtelu

Kaikissa prosesseissa on vaihtelua. Liika vaihtelu heikentää prosessin suorituskykyä, 
joten vain vaihtelua hallitsemalla saadaan prosessin tuottavuutta paremmaksi. /24/

Tilastollista vaihtelua ja hajontaa kuvaa parhaiten tunnusluku keskihajonta (standard 

deviation), jota usein merkitään kreikkalaisella aakkosella sigma (a). Keskihajonta 

kuvaa havaintoarvojen ryhmittymistä keskiarvonsa ympärille. Laskutapa on esitetty 

yhtälössä 4.1. Yhtälössä x¡ on yksittäinen mittaustulos, x mittaustulosten keskiarvoja n 

tulosten lukumäärä. /24, 25/

(4.1)

Empiirisesti on huomattu, että monet satunnaismuuttujat noudattavat normaalijakaumaa. 

Keskeisen raja-arvolauseen perusteella otoskoon n kasvaessa, samasta jakaumasta 

poimittujen toisistaan riippumattomien satunnaismuuttujien keskiarvon jakauma 

lähestyy normaalijakaumaa. Tämän perusteella tutkittavia prosesseja voidaan pitää 

normaalijakautuneina. Myös prosessien satunnainen vaihtelu, joka johtuu satunnaisista 

syistä, on normaalijakautunutta. Normaalijakautunut vaihtelu on tilastollisesti 

ennustettavaa. /24, 25/
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Kaikista normaalijakautuneista mittaustuloksista 99,73 % osuu kuuden sigman väliselle 

alueelle, joka on levittäytynyt tasaisesti molemmille puolille keskiarvoa. 

Mittaustuloksen osuminen tämän alueen ulkopuolelle katsotaan yleensä olevan 

epätodennäköistä. Todennäköisyys tälle on 0,27 %. Mittaukseen oletetaan vaikuttaneen 

jonkin erityissyyn, jos mittaustulos osuu kauemmas eli on kolmea sigmaa kauempana 

keskiarvosta. Erityissyitä ovat esimerkiksi rikkinäinen mittalaite tai väärä materiaali. Jos 

prosessissa esiintyy tämänkaltaisia poikkeamia, se ei ole hallinnassa. /24, 25/

4.2 Ohjausrajat

Tilastollinen prosessinohjaus perustuu vaihtelun seurantaan. Siinä seurataan ilmeneekö 

prosessissa tapahtumia, joiden ilmenemisen tilastollinen todennäköisyys on pieni. 

Prosessin seurannassa käytetään ohjausrajoja, jotka saadaan laskettua prosessin 

aikaisempien mittaustulosten perusteella. Laskentamenetelmä vaihtelee riippuen 

käytettävästä valvontakortista. Valvontakortteja käsitellään luvussa 4.3. /26/

Ohjausrajojen väliin jää prosessin toiminnan kannalta hyväksyttävien mittalukujen 

joukko. Normaalisti käytetään ohjausrajoja, jotka ovat symmetrisesti kolminkertaisen 

hajonnan etäisyydellä keskiarvosta. Näiden rajojen laskukaavat on esitetty yhtälöissä 

4.2 ja 4.3. Kaikista mittaustuloksista 99,73 % osuu tällä tavoin määriteltyjen 

ohjausrajojen väliselle alueelle. /26/

UCL (Upper Control Limit) eli ylempi ohjausraja = x + 3o (4.2)

LCL (Lower Control Limit) eli alempi ohjausraja = x-3(7 (4.3)

x = keskiarvo, a = keskihajonta.

Kuvassa 4.1 on esitetty normaalijakauma sekä eri levyiset ohjausrajat. Kuvaan on myös 

merkitty prosenttiosuuksilla, kuinka suuri osa mittaustuloksista osuu rajojen väliselle 

alueelle. /26/
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Keskiarvo

-За -2а -1а 1а 2а За

Kuva 4.1 Normaalijakauma

Ohjausrajat eivät liity hylkäysrajoihin. Niiden mukaan ei hyväksytä tai hylätä tuotteita. 

Ohjausrajat kertovat lähinnä, onko prosessin vaihtelu normaalia eli seurausta 

satunnaisista syistä vai ei. Prosessin on toimittava normaalisti ja oltava hallinnassa, jotta 

luotettavat ohjausrajat voidaan määrittää. /27, 28/

Ohjausrajojen ylitykset johtuvat yleensä erityissyistä, joista jokainen tulisi tutkia 

poikkeaman syyn selvittämiseksi. Prosessin tilastollista seurantaa ei voida aloittaa 

ennen kuin mahdolliset haittatekijät on huolellisesti käyty läpi. /27, 28/

Silloin, kun prosessi ei ole täysin hallinnassa, voidaan SPC:stä käyttää lievempää 

seurantaa, jossa prosessia ei tarvitse pysäyttää jokaisen erityissyyn kohdalla. Näissä 

tapauksissa tilastollisesta prosessinohjauksesta käytetään nimitystä SPM (Statistical 

Process Monitoring), jossa jokaiseen ohjausrajan ylitykseen ei välttämättä puututa ja 

prosessin annetaan jatkua normaalisti. Hallitsemattomassa prosessissa ohjausrajojen 

ylitykset ovat melko yleisiä, eivätkä usein johdu mistään erityistapahtumasta. /27, 28/

Ohjausrajojen sisällä olevaa prosessia ei tulisi säätää. Prosessin säätäminen saattaa 

aiheuttaa keskiarvon siirtymistä, jolloin myös ohjausrajat tulisi muuttaa. Uudet 

ohjausrajat joudutaan laskemaan aina prosessin muuttuessa, sillä muutoksissa prosessin
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suorituskyky muuttuu. Uusien rajojen laskentaan johtaneet syyt dokumentoidaan ja 

niiden käyttökelpoisuutta seurataan. /27, 28/

Joissakin tapauksissa halutaan käyttää niin sanottuja liukuvia ohjausrajoja. Näissä 

tapauksissa ohjausrajat lasketaan aina esimerkiksi kahdenkymmenen viimeisimmän 

mittaustuloksen perusteella. Uusinta mittaustulosta verrataan aina viimeisimpiin 

laskettuihin rajoihin ja jos se on rajojen sisällä, otetaan se mukaan laskettaessa uusia 

rajoja. Näitä ohjausrajoja kutsutaan joskus jatkuvan parantamisen rajoiksi ja niitä 

käytetään, kun prosessia halutaan aktiivisesti kehittää. /27, 28/

Ohjausrajat eivät ole hylkäysrajoja. Useimmiten hylkäysrajat saadaan suoraan 

tuotespesifikaatiosta, johon on määritelty tuotteelta vaaditut ominaisuudet. Tuotannossa 

käytetään yleensä tuotespesifikaatioraj oj a tiukempia hylkäysrajoja

mittausepävarmuuden vuoksi. Mittausepävarmuus voi aiheuttaa sen, että ensimmäisellä 

mittauskerralla tuotteen mittaustulokset ovat tuotespesifikaatioraj oj en sisäpuolella ja 

toisella mittauskerralla ulkopuolella. Tämän takia hylkäysrajojen määrittelyssä pitää 

ottaa huomioon suurin mahdollinen epätarkkuus, mitä mittauksesta voi aiheutua. Näin 

vältetään viallisten tuotteiden päätyminen asiakkaalle. Mittausepävarmuutta ja sen 

määrittämistä käsitellään tarkemmin kuvussa 4.4. /27, 28/

4.3 Valvontakortit

Valvontakorttiin merkitään mittaustulokset, joita havainnollistetaan yhdellä tai 

useammalla kuvaajalla. Valvontakortteja kutsutaan usein myös ohjauskorteiksi.

4.3.1 Valvontakorttien käyttötapoja

Erilaisiin tarkoituksiin eri prosesseille on kehitetty erilaisia valvontakortteja. 

Valvontakortti valitaan käyttökohteen mukaan. Seuraavaksi käsitellään neljää 

erityyppistä ryhmää, joihin valvontakortit voidaan jakaa käyttötavan mukaan. /26, 28/
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Raporttivalvontakortit raportoivat menneisyyttä eli niihin kerätään tietoa prosessin 

toteutumista. Näitä kortteja käytetään, kun halutaan tietää, miten prosessi on sujunut. 

Tarkempaa tilastollista tutkimusta tehtäessä erityissyyt pitää poistaa kortista. Yleensä 

prosessin alussa käytetään vain raporttivalvontakortteja, joiden avulla prosessin 

käynnistymistä voidaan tarkkailla. /26, 28/

Mittaustuloksia ja keskiarvoja kuvataan graafisesti säätövalvontakortin avulla. Tulosten 

avulla prosessia voidaan säätää kohti tavoitearvoa. Tämä kortti havainnollistaa 

numeerista tietoa. Ohjausrajoja ei yleensä lasketa, joten erityissyitä ei voida erottaa. 

Kortin käytön tavoitteena on lähinnä yhdenmukaistaa prosessi ennen kuin lähdetään 

tarkemmin sitä tutkimaan. Käytössä tulee olla tarkka, ettei säädä prosessia liikaa tai 

tarpeettomasti. Prosessin parametrien optimointi lisää yleensä aluksi hajontaa ja 

hallinnassa olevan prosessin saa helposti siirrettyä pois tavoitearvosta liialla säätelyllä. 

/28, 29/

Ennen kuin ollaan varmoja siitä, että prosessi on hallinnassa, käytetään niin sanottuja 

seurantavalvontakortteja. Niitä voi olla käytössä useita, joihin tulokset otetaan 

samanaikaisesti. Kun käytössä on useampia kortteja, saadaan helposti lisätietoja 

prosessista ja voidaan esimerkiksi erilaisia riippuvuuksia selvittää. /28, 29/

Jatkuvan parantamisen valvontakorttej a käytetään säännöllisesti ja pitkäaikaisesti. Niillä 

seurataan prosessin tärkeimpiä muuttujia ja vahditaan, että prosessi pysyy hallinnassa ja 

kyvykkäänä. Näiden korttien avulla erityissyyt ja muutokset havaitaan ajoissa ja niihin 

osataan puuttua. /28, 29/

4.3.2 Valvontakortin valinta

Valvontakortin valinta riippuu monesta asiasta. Kuvassa 4.2 on havainnollistettu 

vaiheittain, miten korttityyppi valitaan. Kaaviossa on vain yleisimmät kortit, sillä 

erilaisia valvontakorttej a on olemassa paljon. /26, 30/
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Aivan ensimmäiseksi pitää valita, minkä tyyppistä tietoa halutaan kerätä. 

Muuttujakorttia käytetään, kun halutaan analysoida tuotteesta tai prosessista mitattavaa 

suuretta. Ominaisuuskorttia käytetään lukumääränä esitettävän tiedon käsittelyyn. 

Havainnot voivat olla muutakin kuin vikoja ja virheitä. Mitattaessa suuretta, on 

kyseessä muuttujatieto. /26, 30/

Muuttujan tietotyypin määrittelyn jälkeen on loppuosa kortin valinnasta 

prosessitapahtuman arviointia.

Määrittele 
kerättävä tietoja 

sen tyyppi

Ommaisuustieto Muuttujatieto
Tietotyyppi?

Määrittele lasketaanko 
ominaisuuksien määriä 

tuotteissa vai tuotteita, joissa 
ominaisuus on

Määrittele, mi talaanko 
muuttujaa jatkuvassa 

prosessissa vai 
erävalmistuksessa

Jatkuva
prosessi

Erä-
valmistus

Ominaisuuksien 
määrä —<

Tuotteiden 
-, määräLaskentakohde?

Onko näyte-erän 
koko vakio vai 

vaihteleva

Onko näyte-erän 
koko vakio vai 

vaihteleva

Onko
valmistuserien 

välillä riippuvuutta

Vakio VakioNäyte-erän
koko?

Näyte-erän
koko?

Näyte-erän
koko?

'Riippuvuutta 
erien välillä?

Vaihteleva

u-kortti p-kortti

x-kortti

Kuva 4.2 Valvontakortin valinta /26/
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4.3.3 Näytteenotto ja valvontakortin kyvykkyys

Prosessin läpi menevien tuotteiden määrät ovat usein niin suuria, ettei kaikkia kannata 

mitata. Prosessin hallinnassa oleminen tarkastetaan ottamalla näytteitä, jotka kuvaavat 

koko populaatiota. /30, 31/

Jatkuvatoimisessa prosessissa näytteitä otetaan joko satunnaisesti tai tietyn aikataulun 

mukaan. Näytteitä ei tule ottaa liian usein, jottei osien välinen korrelaatio vaikuta 

tuloksiin. Mittaustulokset merkitään valvontakorteille aikajärjestyksessä, jotta prosessin 

vaihtelua voidaan seurata ajan suhteen. /30, 31/

Eräkohtaisessa prosessissa näytteet otetaan aina yhdestä valmistuserästä kerrallaan. 

Yhdestä erästä otetaan usein sopivaksi katsottu määrä tuotteita ja näiden 

mittaustuloksista lasketaan keskiarvo. Erien välisiä keskiarvoja verrataan ja seurataan 

keskiarvojen hajontaa. /30, 31/

Otettavien näytteiden määrä vaikuttaa tulosten keskihajontaan. Mitä suurempi on 

näytekoko, sitä pienempi keskihajonta ja sitä lähempänä ohjausrajat ovat keskiarvoa. 
Ohjausrajojen ylityksinä havaitaan poikkeamat prosessissa. Näytekoko pitää siis valita 

sillä perusteella, kuinka suuri riski ollaan valmiita ottamaan, että poikkeamaa 

prosessissa ei huomata. Pienellä näytekoolla ohjausrajat ovat laajat ja suurin osa 

pienistä prosessin siirtymistä jää huomaamatta. Suurella näytekoolla pienetkin siirtymät 

prosessissa voidaan huomata. Näytekoko ei saa kuitenkaan olla liian suuri, sillä silloin 

mittaustulosten välillä on todennäköisesti korrelaatiota, eikä oikeanlaista kuvaa 

prosessista tällöin saada. /32/

Valvontakortin kyvykkyyttä voidaan arvioida laskemalla keskimäärin tarvittava 

näytteiden lukumäärä (average run length, ARE) yhtälön 4.4 mukaisesti.

ARL = — =----------- 1----------- (4.4)
a 1 - P(ei _ huomata)
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Yhtälössä muuttuja alfa kuvaa niiden mittaustulosten osuutta, jotka osuvat ohjausrajojen 
ulkopuolelle. Tämä prosenttiluku kuvaa siis väärän hälytyksen todennäköisyyttä. /32/

Normaalijakautuneista mittaustuloksista 99,74 % osuu ohjausrajojen väliin. Loput 

tulokset eli 0,26 % kaikista tuloksista sijoittuu rajojen ulkopuolelle eli 

normaalijakauman ääripäihin. Kun ARL lasketaan käyttämällä alfana 0,26 %, saadaan 

tulokseksi noin 385. Valvontakortti antaa siis keskimäärin väärän hälytyksen, kun 385 

näytettä on mitattuja prosessi on pysynyt koko ajan tilastollisesti hallinnassa. /26/

4.3.4 Erilaisia va Ivo n ta kortteja

x /R - kortti

x/R-kortissa on kaksi kuvaajaa, joista x-kuvaajassa on näyte-eräkohtaisten 

mittaustulosten keskiarvot ja R-kuvaajassa näyte-eräkohtaiset hajonnat. Toinen korteista 

kuvaa jakauman keskiarvoa ja toinen hajontaa. Tätä korttia kannattaa käyttää silloin, 

kun näyte-eriin jakaminen on mahdollista ja järkevää. Näyte-erien kannattaa olla pieniä, 

noin 3-5 näytettä. x/R-kortti on melko herkkä yksittäisille poikkeamille tuloksissa. 

Tämä kortti on yksi yleisimmin käytetyistä valvontakorteista ja sen etuna on muun 

muassa vaihteluvälin R havainnollisuus. /31, 33/

x/MR - kortti

Jos näyte-eriä ei voida käyttää tai ne eivät anna oikeaa kuvaa prosessista, kannattaa 

käyttää x/R-kortin sijasta x/MR-korttia. Tämän kortin x-kuvaaja kuvaa yksittäistä 

mittaustulosta. MR-kuvaajassa on peräkkäisten näytteiden liukuvat vaihteluvälit 

kuvaamassa hajontaa. Liukuva vaihteluväli tarkoittaa yleensä kahden peräkkäisen 

yksittäisen mittaustuloksen tai kahden peräkkäisen näyte-erän keskiarvojen erotuksen 

itseisarvoa. /31, 33/
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Tätä korttia käytetään yleensä kuin kyseessä on kertaluontoinen tulos tai erävalmistus, 

jossa kustakin erästä saadaan vain yksi mittaustulos. Kuvassa 4.3 on esimerkki x/MR- 

kortista. /31, 33/

x-MR Chart of Prosessi
UCL=56.45

55.0-

52.5-

X=50.74
■o 50.0-

c 47.5-

LCL=45.0345.0-

Obser valion

oi 6-

LCL=0

Observation

Kuva 4.3 x/MR -valvontakortti

x/s - kortti

Kahta edellistä valvontakorttia laskennallisempi kortti on x/s-kortti. Tämän kortin x- 

kuvaajassa on näyte-erien mittaustulosten keskiarvot ja s-kuvaajassa näkyy jokaisesta 

näyte-erästä lasketut keskihajonnat. Keskihajonta lasketaan yhtälön 4.5 mukaisesti. /31, 

33/

Xo, -x)2

^-----------  (4.5)

missä n on näyte-erän koko, x¡ on yksittäinen mittaustulos ja x on mittaustulosten 

keskiarvo.
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Tämä kortti soveltuu käytettäväksi, kun näyte-eriin ryhmittely on mahdollista ja näyte- 

erät ovat melko suuria. Näyte-erissä tulisi olla vähintään kuusi näytettä. /31, 33/

Kumulatiivinen summa (CUSUM, Cumulative sum) -kortti

Kumulatiivinen summa kortti on lähinnä pitkänaikavälin tulosten tutkimiseen soveltuva 

valvontakortti. Kortin ideana on hyödyntää sitä, että hallinnassa olevan prosessin 

mittaustulokset vaihtelevat pitkällä aikavälillä keskiarvon molemmin puolin niin, että 

poikkeamien summa on lähellä nollaa. Poikkeamat lasketaan yhteen niin, että 

keskiarvon ylitys on positiivinen ja alitus negatiivinen. /26, 33/

Prosessissa tavoite on yleensä keskellä toleranssiväliä, mutta sille voi määrittyä jokin 

toinenkin arvo, kuten esimerkiksi pitkänaikavälin keskiarvo. Jos tavoitearvo poikkeaa 

tavoitteesta, on prosessissa tasoeroa. Tasoeron voi laskea laskemalla yhteen 

mittaustulosten poikkeamat tavoitearvosta. Optimi tilanteessa tasoero on lähes nolla. 

/26, 33/

CUSUM-korttia käytetään tasomuutosten havaitsemiseen seuraamalla tasoeroa. Kortin 

käyttö voi olla tarpeellista, jos esimerkiksi prosessin tason muutokset ilmaisevat 

parhaiten erityissyyn. /26, 33/

4.3.6 Prosessin tilan muutokset

Valvontakortilta pystyy näkemään ja sen avulla voidaan laskea monia erilaisia 

tilastollisia tunnuslukuja ja tutkia prosessin kyvykkyyttä. Usein yksittäisiä mittauksia 

enemmän kiinnostaa prosessin tila. Tilan muutokset eivät välttämättä näy ohjausrajojen 

ylittymisenä, minkä takia niiden huomaamiseksi pitää osata käyttää ja lukea 

valvontakorttia oikein. /30/

Useat erilaiset tapahtumat voivat SPC:ssä aiheuttaa hälytyksen muutoksesta 

prosessissa. Kaikkien näiden tapahtumien todennäköisyys normaalissa, hallinnassa 

olevassa prosessissa on pieni, mutta koska se on olemassa, ei yleensä voida suoraan
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sanoa, onko hälytyksen syynä erikoissyy vai ei. Tästä syystä kaikki hälytystilanteet 

aiheuttavat aluksi mittauksen tarkastuksen ja mahdollisten erityissyiden läpikäynnin. 

/30/

1. Valvontaraian ylittävä tulos

Valvontaraja ylittyessä prosessissa on hyvin todennäköisesti tapahtunut muutos, sillä 

sattumanvaraisen ylityksen todennäköisyys on hyvin pieni. Muutos voi johtua monesta 
syystä ja sen aiheuttaja tulisi selvittää mahdollisimman pian ja poistaa. Jos mitään syytä 

ei löydetä, voidaan todeta muutoksen aiheuttajan olleen vain hetkellinen. Toistuva 

valvontarajan ylitys voi johtua esimerkiksi huonosta mittaajasta tai materiaalierästä. 

Kuvassa 4.4 on valvontaraja ylittynyt kahdesti. /30, 31/

-JCUM1.53

X=5-33

LCLe-036

Kuva 4.4 Valvontarajan ylitys.

2. Seitsemän tuloksen suuntaus

Prosessissa on epätodennäköistä, että monta peräkkäistä mittaustulosta ovat joko 

suurempia tai pienempiä kuin edellinen mittaustulos. Riippuen siitä, miten tulokset ovat 

toisiinsa nähden asettuneet, kutsutaan tilannetta joko nousevaksi tai laskevaksi 

suuntaukseksi. Nousevaa suuntausta on havainnollistettu kuvassa 4.5. Hälytysrajana 

käytetään yleensä seitsemää peräkkäistä mittauspistettä. Usein hitaat ja systemaattiset 
prosessin muutokset nähdään suuntauksena. /30, 31/
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исы 11.32

7-5.37

1СЫ-0.58

Kuva 4.5 Seitsemän tuloksen nouseva suuntaus

3. Seitsemän tuloksen polku

Käyrän pysyminen keskiarvon toisella puolella pidemmän aikaa on osoitus prosessin 

muutoksesta. Seitsemän tulosta keskiarvon toisella puolella ei ole todennäköistä ja 

aiheuttaa hälytyksen. Todennäköisyys tälle on 0,78 %. Tätä on havainnollistettu kuvassa 

4.6. Myös tapaukset, joissa 10 pistettä ll:sta, 12 pistettä 14:staja 16 pistettä 20:stä ovat 

epätodennäköisiä ja aiheuttavat hälytyksen. /30, 31/

UCU10.11

7=5.01
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Kuva 4.6 Seitsemän tuloksen polku

4, Kaksi tulosta kolmesta yli kahden sigman rajan

Kahden sigman rajat sijaitsevat keskiarvosta kaksi kolmasosaa valvontarajojen 

etäisyydestä. Nämä rajat ovat näkyvissä kuvassa 4.7. Kahden sigman rajojen välissä 

tulisi olla 95,4 % kaikista mittaustuloksista. Todennäköisyys siis, että kaksi tulosta 
kolmesta olisi kahden sigman rajojen ulkopuolella, on pieni. Syynä tähän voi olla 

esimerkiksi vaihtelun kasvu, joka ei missään prosessissa ole toivottavaa. /30, 31/
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2-sicjnnira¡a

2-sigmaraja

Kuva 4.7 Kaksi tulosta kolmesta yli kahden sigman rajan.

5. Äkillinen tason muuttuminen

Äkillinen tason muuttuminen huomataan tulosten sijoittumisena jommallekummalle 

puolelle keskiarvoa, kuten kuvassa 4.8. Tasomuutosten havaitsemista helpottaa liukuvan 

keskiarvon seuraaminen. Kun mittaustulokset alkavat säännöllisesti olemaan 

aikaisempia tuloksia suurempia, keskiarvo nousee. Joissakin prosesseissa käytetään 

keskiarvoa kiinteänä tavoitearvona, mutta jos epäillään prosessissa voivan tapahtua 

keskiarvoa siirtäviä muutoksia, ei tätä kannata käyttää.

Keskiarvon pitäisi olla sitä vakaampi, mitä useampia mittaustuloksia on. Seitsemän 

tulosta on yleensä vähimmäismäärä, jolloin liukuvan keskiarvon voi odottaa olevan 

melko vakaa. Erityissyytä kannattaa ryhtyä etsimään, jos muutosta aletaan huomata. 

/30,31/

Tasomuutos voi toki olla joissakin tapauksissa myös hyvä asia. Hyvässä tapauksessa 

tasomuutos voi ilmaista parantunutta suorituskykyä ja olla seurausta 

parannustoimenpiteistä. Prosessia säädettäessä voi tasomuutoksia tapahtua montakin 

kertaa peräkkäin ennen kuin löydetään optimitilanne. Huonoimmassa tapauksessa 

tasomuutos voi osoittaa heikentynyttä suorituskykyä, jolloin syyn löytäminen ja 

poistaminen on tärkeää. /30, 31/
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Kuva 4.8 Äkillinen tason muuttuminen

Muita vastaavia muutoksia, jotka aiheuttavat hälytyksen SPC:ssä, ovat kaksi tulosta 

kolmesta yli kahden sigman rajan sekä viisi tulosta yli yhden sigman rajan. /31/

4.4 Prosessin kyvykkyys

Prosessi voi olla hallinnassa ja toimia ennustettavasti, mutta siitä huolimatta tuottaa 

paljon hylkyä. Kuvassa 4.9 on esitetty neljä erilaista prosessia. Ensimmäinen prosessi 

kuvastaa optimitilannetta, jossa prosessin hajonta ja paikka ovat kohdallaan. /34/

1. 2. 3. 4.

Prosessin hajonta ja paikka Prosessin hajonta on 
ovat kohdallaan kohdallaan, mutta palkka on

pielessä

Prosessin palkka on 
kohdallaan, mutta 
hajonta on pielessä

Prosessin hajonta ja 
palkka ovat pielessä

Kuva 4.9 Prosessin vaihtelu paikan ja hajonnan suhteen.

Prosessin kyvykkyys kertoo, kuinka hyvin prosessi pystyy vastaamaan tarpeisiin eli 

täyttämään spesifikaatiot. Ennen prosessin kyvykkyyden määritystä tulee varmistaa 

mittausjärjestelmän kyvykkyys tekemällä mittausjärjestelmän analyysi (MSA, 

Measurement System Analysis). /34/
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4.4.1 Mittausjärjestelmän analyysi

Prosessinohjauksen perimmäisenä tarkoituksena on puuttua prosessin erityissyistä 

johtuvaan hajontaan mittaustuloksissa. Prosessin hajonta erottuu mittauksen hajonnasta 

vain, jos mittaustapahtuma on riittävän kyvykäs. Kyvykkyys saadaan selville tekemällä 

mittauslaitteella mittausjärjestelmän analyysi eli MSA. Analyysi antaa tietoa siitä, 

kuinka suuri osa tulosten vaihtelusta aiheutuu mittauksen virheestä. MSA:n avulla 

pystytään myös vertaamaan mittalaitetta ja mittaajaa toisiinsa. /34, 35/

Luotettavan mittausjärjestelmän kokonaisvaihtelun pitäisi olla alle 10%. 

Mittausepävarmuuden määrittämisessä kaikkein käyttökelpoisin tapa on Gage R&R - 

testit. /34, 35/

4.4.2 Gage R&R -testit

Mittalaite voidaan verifioida tekemällä mittausjärjestelmän analyysi eli MSA, jonka 

tärkein osa on niin sanottu Gage R&R -testi. Perusajatuksena tässä testissä on, että 

muutama mittaaja mittaa samoja osia moneen kertaan. Mittausten jälkeen katsotaan, 

kuinka paljon hajontaa on mitattavien osien välillä ja kuinka paljon hajonnasta johtuu 

itse mittaajasta ja mittalaitteesta. Mittauksen toistettavuutta saadaan näin arvioitua. /34, 

35/

Gage R&R testissä valitaan vähintään kaksi mittaajaa, jotka mittaavat samoja osia 

satunnaisessa järjestyksessä. Mittauksen toistokertojen lukumäärän miniminä pidetään 

kolmea kertaa. Testissä käytettävät näytteet tulee valita huolella, jotta ne kattavat koko 

mittausalueen. Yleisesti ottaen ei ole järkevää ottaa kaikkia testissä käytettäviä osia 

esimerkiksi samasta tuotantoerästä. Mittaajien lukumäärän ja näytteiden lukumäärän 

tulon tulisi olla yli 20. /34, 36/
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Mittaustuloksia ja niiden vaihtelua verrataan testin toleransseihin. Toleranssi lasketaan 

testispesifikaation ylä-ja alarajan erotuksena. Tulokseksi saadaan Gage R&R -prosentti 

sekä erotteluluokkien määrä, joista mittauslaitteen kyvykkyys voidaan päätellä. 

Mittausjäijestelmää tulkitaan Gage-prosentin avulla taulukon 4.1 mukaisesti. /34, 36/

Taulukko 4.1. Gage R&R -prosentin tulkinta /33/

Gage R&R prosentti Mittausj äijestelmä
<10%

10-30%

> 30 %

Hyvä
Hyväksyttävissä tilanteesta riippuen (toimenpiteiden kalleus, 
riskit yms.)
Hylkää, järjestelmää on parannettava

Gage R&R -prosentti kertoo, kuinka paljon vaihtelua tuloksissa on eri mittauskertojen 

välillä. Vaihtelu voidaan erotella toistettavuuteen ja uusittavuuteen.

Toistettavuus nimensä mukaisesti tarkoittaa mittausten vaihtelua, kun sama mittaaja 

mittaa samaa kohdetta samalla laitteella. Uusittavuus puolestaan tarkoittaa, että jokaisen 

testin tulisi olla uusittavissa eli eri mittaajat saavat suunnilleen samanlaisia tuloksia, kun 

mittaavat samaa kohdetta samalla laitteella. Gage-prosentissa näkyy näiden kahden 

vaihtelun yhteisvaikutus. /34, 35/

Erotteluluokkien määrä kertoo mittauslaitteen erottelu kyvystä. Mitatut osat jaetaan 

tulosten perusteella eri luokkiin. Saman luokan osilla on keskenään samantyyppiset 

mittaustulokset. Mitä enemmän luokkia pystytään aineistosta jakamaan, sen parempi on 

mittalaitteen erottelukyky. /34, 35/
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4.4.3 Kyvykkyyden tunnusluvut

Prosessin suorituskykyä voidaan kuvata tunnuslukujen avulla. Suorituskykylukuja 

kannattaa laskea vain prosesseille, jotka ovat hallinnassa ja joiden tulokset noudattavat 

ainakin lähes normaalijakaumaa.

Käytännössä prosessi ei milloinkaan ole täysin normaalijakautunut, joten tunnusluvut 

eivät ole tarkkoja. Vaihtelua aiheutuu mittausepävarmuudesta sekä lievät erityissyyt 

aiheuttavat kohinan lisäksi hajontaa. /35,36/

Seuraavaksi käsitellään joitakin yleisimpiä suorituskykylukuj a.

Maksimisuorituskykyluku, Cp

Maksimisuorituskykyluku eli Cp (engl. Capability index) kuvaa, mihin prosessi 

teoriassa pystyy toleranssivaatimuksiin nähden. Cp ilmaisee prosessin potentiaalin eli 

parhaan mahdollisen suorituskyvyn, jos prosessi on keskellä toleranssialuetta. Cp 

lasketaan kaavan 4.6 mukaisesti. Ongelmana Cp-luvun käytössä on, että se ei ota 

huomioon prosessin sijaintia. /36, 37/

Cp

USL-LSL
6(7

(4.6)

missä USL on ylempi spesifikaatioraja 

LSL on alempi spesifikaatioraja 

o on prosessin hajonta

Jos käytössä on vain toinen raja eli toleranssi on yksipuolinen, ei Cp-arvoa voi laskea. 

/36, 37/
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Suorituskykyluku. Спь

Hallinnassa olevan prosessin todellista suorituskykyä kuvaa CPk arvo, joka lasketaan 
yhtälön 4.7 mukaisesti. Se ottaa huomioon mittaustulosten keskiarvon sijainnin ja 

vaihtelun suuruuden verrattuna spesifikaatiorajoihin. Срьп määrää keskiarvoa 

lähempänä oleva spesifikaatioraja. /36, 37/

Cpk = min(USL-x x-LSL 
3<r ’ 3<7

(4.7)

missä x on prosessin mittaustulosten keskiarvo 

USL on ylempi spesifikaatioraja 

LSL on alempi spesifikaatioraja 

c on prosessin hajonta

Prosessia voidaan pitää hyvänä, kun suorituskyky on yli 1.33. Taulukossa 4.2 on esitetty 

eri suorituskykyarvojaja niiden perusteella tehtävät arviot prosessista. /36, 37/

Taulukko 4.2. Cpk-arvon avulla päätelty prosessin tila /35/

Cpk Prosessin tila

< 1.00

1.00-1.33

1.33-1.50

> 1.50

heikko tilanne, jatkuvia toleranssin ylityksiä

huono tilanne, pienet muutokset aiheuttavat toleranssin ylityksiä

kohtuullinen tilanne, pienet muutokset mahdollisia

luotettava prosessi

Testauksessa hylkäysraja sijoitetaan prosesseilla, joiden CPk-rajana käytetään arvoa 

1,33, neljän sigman päähän keskiarvosta eli kaksi sigmaa molempiin suuntiin 

keskiarvosta. Rajat on määritelty sen mukaan, miten pystytään ottamaan mittauksen 

epävarmuus huomioon. Hylkäysrajojen ja spesifikaatiorajojen väliin jäävää aluetta 

kutsutaan "guard band":ksi. /36, 37/
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Autoteollisuudessa käytetään mittausten Cpk-rajana arvoa 1,67. Tällöin mittauksen 

kyvykkyys on riittävä ja hylkäysrajan voi sijoittaa kolmen sigman päähän keskiarvosta. 

Välimatka hylkäysrajan ja spesifikaatiorajan välillä on kyvyttömämpää neljän sigman - 
prosessia pienempi. Virheellisten tulosten todennäköisyys on siis pienempi, sillä 

mittausepävarmuuden takia testauksen hylkäysrajaa ei ole jouduttu liikaa kiristämään. 

Käytettävä Cpk-raja onkin määritelty sillä perusteella, milloin tuotannosta saadaan 

kannattavaaja saanto on riittävän korkea. /36, 37/

Pidemmän aikavälin tunnusluvut

Toimintakykyluvut Pp ja Ppk (performance index) vastaavat suorituskykylukuja Cp ja 

CPk muuten paitsi ne lasketaan pidemmän aikavälin tulosten perusteella. 

Toimintakykylukujen kaavat ovat samanlaiset kuin suorituskykylukujen, mutta 

prosessin hajonnan kohdalla käytetään hajonnan estimaattia. Hajonnan estimaatti eli 

mittaustulosten kokonaishajonta saadaan käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia 

mittaustuloksia hajonnan laskemisessa. Tuloksista ei ole poistettu erityissyitä tai muita 

vastaavia tilanteita. Toimintakykyluvut, kuten suorituskykyluvutkin, kuvaavat teoriassa 

sitä, mihin prosessi vaatimuksiin nähden pystyy. /36, 37/
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5. Työn tarkoitus

Tämä opinnäytetyö tehtiin osana VTI Technologies Oy:n uuden tuotantolinjan 

ylösajoprojektia.

Tämän työn tarkoituksena oli kehittää anturikomponenttien kokoonpanolinjalle 

tuotannon riskianalyysissa määriteltyjen kriittisten parametrien tilastollinen seuranta. 

Kriittisiä parametreja ovat muun muassa langan vetolujuus ja liiman adheesio. Näiden 

parametrien avulla pystytään tarkastamaan, että tuote toimii ja toteuttaa siltä edellytetyt 

vaatimukset.

Autoteollisuuteen valmistettavien kiihtyvyysanturien tarkastaminen ja testaaminen on 

erityisen tärkeää, koska luotettavuusvaatimukset ovat suuret. Prosesseissa ei saa olla 

paljon hajontaa mittaustulosten välillä, sillä hyvät osa pitää pystyä tarkasti erottelemaan 

huonoista. Tuotteiden tulee olla tasalaatuisia. Autoon asennetun kiihtyvyysanturin on 

toimittava moitteettomasti vähintään kymmenen vuotta.
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6. Kokeellinen osa

Kokeellisessa osassa käsitellään toteutettua tilastollista seurantaa ja mittauksia, joille 
seuranta otettiin käyttöön.

6.1 Tilastollinen seuranta

Tilastollinen seuranta oli kiihtyvyysanturien kokoonpanossa tarkoitus ottaa käyttöön 

ainetta rikkovien testien, kuten langanvedon ja pallontyönnön, yhteyteen. Myös 

tuotteiden reunavallin leveyden mittausta haluttiin alustavasti alkaa seurata.

Ennen seurannan aloittamista tuotannon prosesseille tehtiin mittaussysteemi analyysi 

(MSA, Measurement System Analysis), jonka avulla arvioidaan prosessin kyvykkyyttä. 

Prosessin tulee olla hallinnassa, jotta tilastollista seurantaa pystytään käyttämään 

tehokkaasti ilman useita vääriä hälytyksiä. Kyvykkyyksien avulla päätetään, minkä 

tyyppinen seuranta voidaan ottaa käyttöön.

6.1.1 SPC vai SPM

Prosessien kyvykkyyksien perusteella pystytään päättämään otetaanko käyttöön 

tilastollinen kontrolli eli SPC (Statistical Process Control) vai tilastollinen seuranta eli 

SPM (Statistical Process Monitoring).

Tilastollisessa kontrollissa prosessia tarkastellaan aikaisempien mittaustulosten avulla 

laskettavia ohjausrajoja vasten. Ohjausrajat lasketaan prosessin keskihajonnan avulla ja 

prosessin kyvykkyydestä riippuu, mille etäisyydelle keskiarvosta ne sijoitetaan.

Tilastollisessa kontrollissa jokaiseen ohjausrajan ylitykseen reagoidaan. Ylityksen 

tapahtuessa prosessi pysäytetään ja ylityksen syy selvitetään. Kontrollia käytettäessä on 

tärkeää, että tarkat toimintaohjeet on tehty sekä henkilöstö koulutettu toimimaan oikein 
erilaisissa tapauksissa. Ylitystilanteissa toiminnan tulee olla tehokasta, jotta prosessi on 

pysähdyksissä mahdollisimman vähän aikaa.
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Tilastollisessa seurannassa ei käytetä aikaisemmista mittaustuloksista laskettavia 

ohjausrajoja. Laskennalliset ohjausrajat ovat haluttaessa näkyvissä, mutta niiden 

ylityksiin ei reagoida. Vasta, jos mittaustulos ylittää kontrollirajan, joka usein on sama 
kuin tuotteen spesifikaatioraja, tutkitaan, mistä poikkeama johtuu ja selvitetään, onko 

kyseessä huono tuote vai erityissyy mittaustapahtumassa.

Päätettäessä käytetäänkö tilastollista kontrollia vai seurantaa tutkitaan mittausten Gage- 

raportteja. Gage-raportin tulkintaa käsitellään luvussa 6.2. Koska tilastollisessa 

kontrollissa ohjausrajojen ylitykset aiheuttavat koko prosessin pysäyttämisen, ei voida 

hyväksyä turhia ylityksiä, jotka johtuvat mittalaitteen mittausepävarmuudesta. Gage- 

raporteista huomattiin, että suurimmassa osassa prosesseista mittausepävarmuus on 
vielä liian suurta, jotta prosesseissa voisi ottaa tilastollisen kontrollin käyttöön.

Kokoonpanossa otettiin aluksi käyttöön tilastollinen seuranta eli SPM, jonka avulla 

voidaan tarkkailla prosessien kehitystä. Tilastollisessa kontrollissa käytettävät 

laskennalliset ohjausrajat näkyvät kuitenkin valvontakorteissa. Näiden ohjausrajojen 

avulla huomataan määriteltyjä kontrollirajoja paremmin muutokset prosesseissa ja 

säätöjen vaikutukset.

Tilastollinen seuranta on käytössä usein, kun kyseessä on uusi mittaustapahtuma tai uusi 

tuote. Reunavallin mittauksessa olisi Gage-raportin perusteella voinut ottaa käyttöön 

tilastollisen kontrollin, mutta tätäkin mittausta päätettiin aluksi seurata, koska sekä 
mittaus että tuote ovat uusia. Prosessivaihtelut voivat olla suurempia uusissa 

mittauksissa kuin vanhoissa ja testirajoja ei ole heti alussa osattu määritellä sopiviksi. 

Rajojen määrittely vaikuttaa paljon Gage-analyysin tuloksiin, joten tulosten 

luotettavuudesta ei voida olla varmoja.
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6.1.2 Valvontakortin valinta

Valvontakorttia valittaessa aluksi määritellään kerättävä tieto ja sen tyyppi. Sen jälkeen 

pitää selvittää, minkä tyyppinen prosessi on kyseessä.

Tietotyyppejä on kaksi vaihtoehtoa: ominaisuustieto ja muuttujatieto. Ominaisuustieto 

on muuttujatietoa karkeampi. Ominaisuustiedon avulla osat voidaan lähinnä jakaa 

ryhmiin. Se ei kuvaa yhden osan ominaisuuksia sen tarkemmin kuin mihin ryhmään 

osan voi lukea kuuluvaksi. Yleensä kaikkien mittausten tulokset ovat tietotyypiltään 

muuttujatietoja.

Kokoonpanon kaikissa mittauksissa kyseessä on jokin suure, jota mitataan ja joka on 

enemmän tai vähemmän erilainen eri osien välillä. Valvontakorttia valittaessa pitää siis 

ottaa käyttöön kortti, joka soveltuu muuttujatiedon käsittelyyn.

Anturikomponenttien kokoonpanossa tuotteita valmistetaan eräkohtaisesti. Ainetta 

rikkovia testejä varten jokaisesta erästä otetaan testattavaksi yksi kantonauha 

(leadframe). On ajateltu, että tämä riittää edustamaan koko erän tuloksia. Koko erän 

tuloksia pystyttäisiin kuvaamaan paremmin, jos voitaisiin satunnaisesti ottaa 

muutamasta erän kantonauhasta yksi osa, mutta tämä ei ole käytännössä mahdollista. 

Koska koko kantonauha pitää laittaa roskiin, jos siitä otetaan yksi osa, aiheuttaisi tämän 
tapainen näytteenotto saantohukkaa. Koko erä pitää laittaa odottamaan jatkoselvitystä, 

jos erään kuuluvan kantonauhan jonkin osan mittaustulokset menevät yli 

spesifikaatioraj oj en.

Kokoonpanon mittaukset tapahtuvat joka kerta vakio kokoisesta näyte-erästä tai sitten 

ne ovat jatkuva-aikaisia.

Näiden määrittelyjen jälkeen päädytään käyttämään x/MR-korttia. Tässä kortissa 

käsitellään yksittäisiä mittaustuloksia ja niiden poikkeamia aiemmista mittaustuloksista. 

Valvontakorttien yhteydessä luvussa 4.3.4 on kerrottu enemmän tästä kortista.
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Näyte-erän ollessa riittävän suuri kuvaa x/s-kortti parhaiten prosessin hajontaa, mutta 

tässä tapauksessa ei näin ole ja päädytään x/MR-korttiin.

6.1.3 Valvontakortin rajojen määritys

Valvontakortin valinnan jälkeen määritellään rajat, jotka halutaan näkyviin 

valvontakorttiin. Tässä kappaleessa käsitellään yleisesti, mitä rajoja määriteltiin eri 

mittausten yhteydessä käyttöönotettuihin valvontakortteihin. Jokaisessa mittauksessa on 

käytössä samanlainen valvontakortti, vain rajat ovat yksilölliset. Seuraavissa 

kappaleissa käsitellään tarkemmin yksittäisiä mittauksia ja niiden tilastollista seurantaa.

Tilastollisesti seurattaviin mittauksiin kontrollirajat määriteltiin sen mukaan, minkä 

arvon alle mittaustulos ei saa mennä, jos mittaus on kunnossa ja mitä arvoa suurempia 

arvoja ei normaalimittauksessa saa tulla. Näiden rajojen avulla huomataan selvät virheet 

mittaustapahtumassa.

Määriteltyjen kontrollirajojen lisäksi otettiin käyttöön tuotespesifikaatiossa olevat rajat, 

joiden avulla tuotteita arvioidaan. Näiden rajojen ylitykset aiheuttavat tilastollisessa 

seurannassa hälytyksen. Hälytys ei kuitenkaan pysäytä koko mittausprosessia kuten 
tilastollisessa kontrollissa. Erä, jonka osien mittaustulokset ylittivät rajan, laitetaan 

odottamaan jatkoselvitystä. Muiden erien testaus jatkuu normaalisti.

Valvontakorteissa on näkyvissä myös tilastollisessa kontrollissa käytettävät 

laskennalliset ohjausrajat. Mittauksessa tapahtuvat muutokset ja poikkeamat huomataan 

kaikkein selvimmin näiden rajojen avulla. Ohjausrajojen avulla huomataan myös 

kontrollirajoja paremmin, onko erilaisilla parannustoimenpiteillä, kuten mittaajien 

lisäkoulutuksella, vaikutusta mittauksen parantamisessa.

Kuvassa 6.1 on esimerkki valvontakortista. Kuvan kortissa on näkyvissä kaikki 

käytössä olevat rajat. Mustalla katkoviivalla on merkitty laskennalliset ohjausrajat, joita 

käytetään tilastollisessa kontrollissa hälytysrajoina. Tavoite on saada prosessi 

hallintaan, jolloin kaikki mittaustulokset ovat näiden rajojen välissä. Jos esimerkin
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tapauksessa näitä rajoja käytettäisiin hälytysrajoina, tulisi toistuvasti turhia hälytyksiä, 

mitkä kuormittaisivat resursseja.

Pienillä palloilla merkityt rajat ovat määritellyt kontrollirajat, jotka ovat seurannassa 

käytössä hälytysrajoina. Tämä johtuu siitä, että nämä rajat ovat tuotespesifikaatiorajaa 

tiukemmat. Tuotespesifikaatioraja näkyy alimpana ja on merkitty kiijaimilla LS. Tässä 

testissä ei tuotespesifikaatioon ole määritelty ylärajaa mittaustuloksille. Yläraja olisi 

merkitty kirjaimilla US.

uc

Kuva 6.1 ValvontakorttHn kerättyjä mittaustuloksia lyhyeltä aikaväliltä.

Välillä mittauksissa tulee poikkeavia tuloksia, jotka eivät ole hälytysrajojen 

ulkopuolella, mutta ovat merkittävästi ohjausrajojen ulkopuolella. Näitä tulee 

harvemmin hallinnassa olevassa prosessissa kuin hallitsemattomassa. Määrää pystyy 

arvioimaan laskemalla valvontakortin kyvykkyyden.

Poikkeavat tulokset ovat seurausta todennäköisesti jostakin erityissyystä, joka on 

vaikuttanut mittaukseen. Jos syytä poikkeavaan tulokseen ei selvityksen jälkeen löydy, 

voidaan tuloksen olettaa olevan normaalin vaihtelun puitteissa. Todennäköisyys tälle on
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kuitenkin pieni, joten kaikki mahdolliset erityissyyt on tutkittava ennen kuin näin 
voidaan todeta.

Arvot, jotka poikkeavat selvästi muista mittaustuloksista, vääristävät laskennallisia 

ohjausrajoja. Kuvassa 6.1 on tulosjoukko, jossa yksi mittaustulos poikkeaa merkittävästi 
muista. Tämä tulos on kuvaan merkitty katkoviivalla. Alempi laskennallinen ohjausraja 

tippuu lähelle hälytysrajaa ja spesifikaatiorajaa, jos tulos otetaan mukaan ohjausrajojen 

laskentaan. Kun poikkeava mittaustulos otetaan pois laskennasta, muuttuu alempi 

ohjausraja takaisin järkeväksi. Kuvassa 6.1 näin on jo tehtyjä siksi poikkeava tulos 

näkyy katkoviivalla. Jottei tuloksia joutuisi välillä erikseen korjaamaan, joissakin 

seurannoissa halutaan käyttää liukuvia ohjausrajoja. Tällöin uusinta tulosta verrataan 

edelliseen tulokseen ja päätetään, otetaanko se mukaan ohjausrajojen laskentaan vai ei.

Kuvassa 6.2 on esimerkki pidemmän aikavälin käyttäytymisestä. Mittaustulosten 

joukossa on yksi muista tuloksista merkittävästi poikkeava tulos, joka ei ole ulkona 

kontrollirajoista. Tätä tulosta ei ole seurannassa ollut tarve ohittaa, koska, vaikka se on 

vaikuttanut hetkellisesti laskennallisiin ohjausrajoihin, ei se enää pitkällä aikavälillä 

vaikuta merkittävästi. Kontrollissa tämä piste olisi aiheuttanut hälytyksen ja selvityksen 

jälkeen ohitettu. Jos pistettä ei kontrollissa ohitettaisi, tulisi ohjausrajöistä liian leveät 

suhteessa aikaisempiin ohjausrajoihin. Tällöin olisi voinut jokin erityissyy jäädä 

huomaamatta, koska normaalitilassa tuleva hälytys olisi laajempien rajojen takia jäänyt 

tulematta.
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Kuva 6.2 x/MR-valvontakortti pidemmältä aikaväliltä

6.2 Reunavallin leveyden tilastollinen seuranta

Tuotteen reunavallin leveys on tuotannon riskianalyysissa (Potential Failure Mode and 

Effects Analysis, PFMEA) määritelty kriittiseksi parametriksi. Kansi ei pysy kunnolla 

kiinni, jos leveys jää alle sallitun alarajan. Reunan ollessa liian leveä, ei tuotteen kannen 

merkitseminen laserilla onnistu ja tuote hylätään visuaalisessa tarkastuksessa 

lopputuotannon puolella. Kuvassa 6.3 on kuva hyvästä tuotteesta. Kuvaan on merkitty 

myös tuotteen reunat.

Kuva 6.3 ADP-tuote, jossa kansi on laitettu paikoilleen ja kotelon reunat kuumamuovattu kannen 
päälle.
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Kokoonpanossa kansikoneella tuotteen kotelon päälle asetetaan kansi ja se 

kuumamuovataan paikoilleen. Tämän jälkeen visuaalisesti tarkastetaan, että muovaus 

on onnistunut. Automaattista visuaalista tarkastusta varten on käytössä Cognex-kamera, 

joka ottaa kuvan tuotteesta. Kameran ohjelmalle määritetään kuvausalue ja 

referenssikohdat, joiden avulla se lukee tuotteen reunojen leveydet. Kameran ohjelma 

kirjoittaa mittaustulokset tekstitiedostoon. Kamera kuvaa kaksi tuotetta kerrallaan. 

Esimerkki kameran ottamasta kuvasta on kuvassa 6.4.

Kuva 6.4 Kansikoneen Cognex-kamoran ottama kuva, josta reunavallin leveydet mitataan.

Kansikoneelle on asennettu National Instrumentsin LabView-ohjelma, jonka avulla 

kameran antamia tuloksia käsitellään. LabViewdlä luetaan kameran tallentaman 

tiedoston sisältö ja kirjoitetaan se väliaikaiseen muistiin, josta se voidaan kirjoittaa 

edelleen Oracle tietokantaan käyttämällä SQL (Structured Query Language) -kieltä. 

Tietokantaan tulee tuotekohtaisesti mittaustulokset. Tietokannasta löytyy tuotteen 

status, eli onko tuote ollut hyvä vai huono kansikoneen mittauksessa, sekä tuotteen 

reunojen leveydet.

Reunavallin eri reunojen mittaustulosten kehitystä halutaan seurata tilastollisesti. 

Tilastollisen seurannan avulla voidaan arvioida erilaisia materiaaleja, joita 

kannenmuovauksessa käytetään sekä arvioida muun muassa, milloin 

kuumamuovauksen tyssäyspää alkaa kulua ja tarvitsee vaihtaa. Tilastollista seurantaa 

varten on käytössä ohjelma nimeltä Gainseeker, joka on tehty tähän tarkoitukseen.
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Ennen tilastollisen seurannan käyttöön ottoa tehdään mittauksille aina mittaussysteemi 

analyysi. Usein analyysissa riittää, että tehdään Gage-mittaus, jonka tuloksista voidaan 

laskea erilaisia prosessia kuvaavia tunnuslukuja.

6.2.1 Reunavallin leveyden mittauksen Gage-analyysi

Tutkittaessa reunavallin leveyden mittaussysteemiä tehdään ensimmäiseksi Gage- 

analyysi. Koska reunavallin leveyden mittaus on täysin automaattinen, ei mittaajan 

aiheuttamaa vaihtelua käytännössä ole. Tämän takia ei voida tehdä Gage R&R - 

analyysia. Hajonta, mitä on yhden tuotteen mittaustuloksissa, aiheutuu mittalaitteesta.

Alla on esitetty alareunan reunavallin leveyden mittaustuloksista tehdyn Gage R- 

analyysin tulokset sekä kuvassa 6.5 graafinen yhteenveto Gage-analyysista. Vastaavat 

analyysit voidaan tehdä kaikille reunoille, mutta tässä työssä esitetään vain alareunaa 

koskevia tuloksia. Eroavuuksia ei eri reunojen välillä ole merkittävästi.

Alareunan leveyden mittauksen Gage-analyysin tulokset

One-Way ANOVA Table

Source DF SS MS F P
LF_Komp 35 74898 . 7 2139 ..96 215.457 0.000
Repeatability 72 715 .1 9 . 93
Total 107 75613 .8

Gage R&R
%Contribution

Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 9.932 1.38

Repeatability 9.932 1.38
Part-To-Part 710.010 98.62
Total Variation 719.942 100.00

Process tolerance = 300

Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 * SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 3.1515 18.909 11.75 6.30

Repeatability 3.1515 18.909 11.75 6.30
Part-To-Part 26.6460 159.876 99.31 53.29
Total Variation 26.8317 160.990 100.00 53.66

Number of Distinct Categories = 11
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Gage R&R (ANOVA) for Alareuna

Gage name: 
Date of study:

R ChartComponents of Variation

9 13 17 21 25 29 33

Alareuna by LF_Komp XBar Chart

LFJComp
1 5 9 G 17 21 25 29 33

Kuva 6.5 Alareunan leveyden mittauksen Gage-analyysi kuvaajina.

Mittaussysteemiä tutkittaessa tarkastellaan, mistä syistä virheet mittauksessa johtuvat. 

Ensiksi arvioidaan, kuinka hyvin mittaussysteemi pystyy erottamaan osat toisistaan. 

Tätä kuvaa Gage-raportin muuttuja Part-To-Part % Contribution. Tästä Gage-raportista 

näkee, että 98,62 % vaihtelusta aiheutui erosta osien välillä. Tämän prosenttiluvun 

perusteella prosessi on kyvykäs erottelemaan osat. Gage-raportissa on myös 

prosenttiluku toistettavuudelle (repeatability), jonka osuuden tulee olla pieni, koska se 

kuvaa uusintamittauksesta aiheutuvaa hajontaa mittaustuloksiin.

Kokonaisvaihtelun, mikä mittausjäijestelmässä on, voi päätellä Total Gage R&R - 

prosentista. Tämän prosentin tulisi olla alle 10 %, jotta mittaus olisi hyvä. Mittaus on 

kelvollinen, jos prosentti on alle 30 %. Tässä mittauksessa tämä prosentti on 6,3 % 

suhteessa toleranssirajoihin eli tämän verran mittaustuloksissa on hajontaa 

toleranssialueella.
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Mittauksen kyvykkyyden näkee edellä mainittujen prosenttien lisäksi myös 

erotteluluokkienmäärästä (number of distinct categories). Gage-raportin perusteella 

reunavallin leveyden mittaus kykenee erottelemaan 11 erillistä ryhmää. Hyvällä 

mittaussysteemillä erotteluluokkienmäärän tulee olla yli 6.

Gage-analyysin perusteella reunavallin leveyden mittaus on kyvykäs. Reunavallin 

leveyden mittaus on kuitenkin sen verran uusi, että Gage-analyysissa käytetyt testirajat 

ovat olleet melko laajat. Tiukempia rajoja ei ole vielä määritelty. Toleranssialueen 

leveydellä on suuri vaikutus Gage-prosenttiin. Tämän takia päätettiin aluksi ottaa 

käyttöön tilastollinen seuranta kontrollin sijasta. Vielä ei osata sanoa, kuinka 

todenmukaisesti tämä Gage-analyysi kuvaa mittausta eli oliko toleranssialue aivan liian 

laaja. Kun seurantaa on vähän aikaa tehty, päätetään siirrytäänkö tilastolliseen 

kontrolliin vai ei.

6.2.2 Tilastollisen seurannan toteutus

Anturielementtien tuotannossa on käytetty tilastollista seurantaohjelmaa nimeltä 

Gainseeker. Ohjelma on toiminut hyvin, joten sitä päätettiin kokeilla myös 

anturikomponenttien kokoonpanolinjan mittauksissa. Ensimmäiseksi seuranta 

toteutettiin reunavallin leveyden mittauksen yhteyteen.

Reunavallin leveyden mittaustulokset saadaan tietokannasta. Tavoitteena on, että 

Gainseeker-ohjelma käy hakemassa tuloksia tietokannasta säännöllisin väliajoin ja 

päivittää tulokset käytössä olevaan valvontakorttiin. Hälytys annetaan, kun määritellyt 

hälytysrajat ylittyvät. Seurannassa hälytyksestä pääsee eroon kuittaamalla hälytyksen 

pois, mutta, kun jossain vaiheessa käyttöön otetaan tilastollinen kontrolli, keskitytään 

hälytyksiin tarkasti ja vasta tilanteen tarkastelun jälkeen mittausta voidaan jatkaa.

Ensimmäisenä ongelmana tilastollisen seurannan toteutuksessa on mittaustulosten 

määrä. Koska reunavallin leveyden mittaus on täysin automaattinen, ainetta rikkomaton 

testi, tehdään se kaikille tuotteille. Yhdessä erässä voi olla paljon tuotteita ja mitattavia 

eriä voi olla monta. Tästä syystä tuloksia tulee paljon.
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Tilastollisen seurannan tarkoitus ei ole toimia mittarina, jonka avulla tuotteita 

arvioidaan. Tämän takia valitaan sopiva näytekoko edustamaan koko populaatiota. 

Kokoonpanossa tuotteita tehdään erä kerrallaan. Yhdessä erässä on noin 1000 tuotetta. 

Tuotteet ovat kiinni kantonauhoissa (leadframe), jotka kulkevat linjan läpi 

makasiineissa. Yhdessä kantonauhassa on 16 tuotetta. Aluksi näytemääräksi otettiin 

yksi kantonauha jokaisesta makasiinista. Tämä vastaa noin neljää kantonauhaa 

jokaisesta erästä.

Kantonauhassa olevien osien tulokset haetaan kannasta sen jälkeen, kun ne on saatu 

luettua, ja päivitetään valvontakorttiin. Näin pystytään saman tien näkemään, jos jokin 

osa on ollut huono.

Gainseeker-ohjelmaan mittaustulokset haetaan niin kutsutun template :n avulla. Yhteen 

template:een kirjoitetaan hakukäskyjä SQL (Structured Query Language) -kielellä. SQL 

on yksinkertainen ohjelmointikieli, jonka avulla tietokannasta voidaan hakea ja sinne 
voidaan kirjoittaa tuloksia. Hakukäskyjen avulla pystytään tietokanta kyselyjä 

rajaamaan ja vain halutut tulokset saadaan tuotua Gainseeker-ohj elmaan ja 

valvontakortti päivitetään tulosten haun jälkeen.

Gainseeker-ohj elman ensimmäinen huono puoli on, että mittaajan täytyy antaa 

lukukäsky, jotta Gainseeker päivittää valvontakortit. Ohjelma ei osaa tehdä tätä 

automaattisesti. Reunavallin leveyden mittaus ja koko kansitus on prosessina täysin 

automatisoitu, joten olisi hyvä saada käyttöön seuranta, joka myös toimii 

automatisoidusti.

Myös laaja tietokantahaku kestää Gainseeker:llä tehtynä kauan varsinkin, kun on paljon 

tuotteita ja halutaan etsiä vain muutaman kantonauhan tuotteiden tulokset. Peräkkäisten 

kantonauhojen tuloksia ei haeta, koska niissä kiinni olevat tuotteet on valmistettu 

todennäköisesti samaan aikaan samoista ASIC- ja elementtieristä. Valmistuslaitteiden 

käyttäjäkin on todennäköisesti sama peräkkäisten kantonauhojen tuotteilla.
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Näiden syiden takia mietittiin uutta ratkaisua toteuttaa SPM seuranta reunavallin 

leveyden mittaukseen. Vaikka reunavallin leveydet tulevat tietokantaan, päätettiin, että 

kirjoitetaan halutut tulokset myös Gainseekerm omaan väliaikaiseen kantatauluun. 

Kirjoittaminen onnistuu LabView-ohjelmalla, joka on käynnissä koko kansitusprosessin 

ajan. LabView-ohjelma tunnistaa, milloin makasiini vaihtuu, ja kirjoittaa tiedostoon 

pelkän ensimmäisen kantonauhan tulokset. Gainseekerm on nopeampi lukea tulokset 

tiedostosta kuin etsiä ne kaikkien tulosten joukosta tietokannasta. Varsinaiseen 

tietokantaan tulevat kaikki tulokset, jos niitä myöhemmin halutaan tarkemmin tutkia.

Gainseeker poistaa tulokset kantataulustaan, kun se on ne lukenut ja päivittänyt 

valvontakorttiin. Näin kerralla luettavien tulosten määrä ei kasva liian suureksi ja 

varmistetaan, että kukin tulos tulee luettua vain kerran. Huonot tuotteet pystytään 

nopeammin myös jäljittämään, kun hakualue voidaan rajata viimeisimpään makasiiniin 

tai erään. Valvontakortissa on tallessa varsinaisen mittaustuloksen lisäksi muun muassa 

mittausaika, eränumero, kantonauhan numero sekä monesko tuote kantonauhalla on 

kyseessä. Näin huonot tuotteet voidaan paikallistaa.

Gainseeker toimii muuten hyvin tarkoituksen mukaisesti, mutta ei löytynyt keinoa, jolla 

sen saisi lukemaan tulokset ilman, että kukaan on painamassa lukukäsky-nappia. 

Tarvittaisiin kokonaan uusi seurantaohjelma, jolla tämä onnistuisi.

Seurannan toteutus tehtiin lopulta niin, että aina, kun yksi erä on saatu ajettua läpi 

kansikoneelta, operaattori antaa Gainseeker-ohj elmalle lukukäskyn ennen kuin aloittaa 

uuden erän testaamisen. Koska yleensä erä koostuu neljästä tai viidestä makasiinista, 

joiden jokaisen ensimmäisen kantonauhan mittaustulokset halutaan saada luettua 

ohjelmaan, ei kerralla luettavien tulosten määrä ole kuin 64-80 kappaletta.

Valvontakorttia rajoitetaan reunavallin mittauksessa niin, että se näyttää kerralla vain 
parin viimeisimmän erän tulokset. Jos jokin tulos on poikkeava, voidaan sitä tutkia 

erikseen ja päättää laitetaanko koko erä odottamaan lisäselvitystä. Tulokset pystytään 

linkittämään yhteen makasiiniin tai kantonauhaan, joten kohdistettavuus tiettyyn
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tuotteeseen pysyy hyvänä, vaikkei tuloksia heti yhden mittauksen jälkeen pystytäkään 

päivittämään. Makasiinit tulevat ulos samassa järjestyksessä kuin ne on laitettu sisään.

Gainseeker-ohjelmaan jää talteen kaikki luetut tulokset. Vaikka valvontakortti 

tuotannossa näyttääkin vain muutaman erän tulokset kerralla, voidaan 

raportointipuolella hakuasetuksia muuttamalla tutkia mittaustulosten pidemmän 

aikavälin käyttäytymistä.

6.2.2 Tilastollisen seurannan tulokset

Gage-analyysin tuloksia ja luotettavuutta pystytään tutkimaan käytännössä keräämällä 

reunavallin leveyden mittaustuloksia. Vain käytännön seurantatyöllä voidaan varmistaa, 

onko prosessi hallinnassa ja tilastollinen kontrolli käyttökelpoinen.

Valvontakorttiin kuvassa 6.6 on kerätty mittaustuloksia alareunan reunavallin 

leveydestä. Kuvan mittaustulosten välillä on paljon hajontaa. Prosessi ei ole vielä 

kontrollissa, vaikka Gage-prosentit ovat hyvät. Tulosten jakaumasta näkee, että rajat, 

joita Gage-analyysissa käytettiin, olivat liian laajat, jotta tulokset olisivat prosessia 

todenmukaisesti kuvaavia. Toleranssialueen leveys oli 300 pm, mikä on suuri 
vaihteluväli suhteessa reunavallien keskimääräiseen leveyteen.

Mittaustulosten välinen hajonta voi johtua suurelta osalta varsinaisesta kannen 

kuumamuovauksesta. Muovauspään lämpötila ja asento vaikuttavat paljon reunavallien 

muotoon ja leveyteen. Myös se, miten kansi on edellisessä vaiheessa laskettu kotelon 

päälle, vaikuttaa reunavallin leveyteen. Näistä syistä huolimatta mahdolliset 

vaihtelulähteet mittaustapahtumassa pitää pyrkiä karsimaan pois.
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Kuva 6.6 Alareunan reunavallin leveyden mittaustuloksia.

Parannustoimenpide

Reunavallin leveyden mittauksessa kamera etsii kuvasta määritellyn referenssikohdan. 

Tämä on kohta, joka on kaikilla tuotteilla samassa paikassa. Vakiopisteen avulla 

kameran ohjelma pystyy paikallistamaan tuotteen reunat ja mittaamaan niiden leveyden. 

Tällä hetkellä käytössä on tuotteen alareunan ja alustan välinen kohta. Rajapinta 

tuotteen ulkopuolen ja reunan välillä tulee siis olla selvä.

Mittaustapahtumaa haluttiin parantaa vaihtamalla käytössä oleva lamppu isompaan. 
Reunavallin leveyden arvo riippuu paljon kameran saamasta kuvasta. Valaistus on yksi 

merkittävimmistä tekijöistä. Heikossa valossa ei kameran saama kuva ole hyvä ja 

määriteltyjä referenssiarvoja on kuvasta vaikea löytää. Isommalla lampulla valaistus on 

kirkkaampi, jolloin kuva on todennäköisesti parempi.

Lampun vaihdon jälkeen tehtiin uudestaan Gage-analyysi, jonka tulokset ovat liitteessä 

4. Gage-analyysistä näkee, että mittaus huonontui lampun vaihdon jälkeen. 
Toistettavuuden epätarkkuus aiheutti enemmän vaihtelua mittaustuloksiin kuin 

aikaisemmalla lampulla. Myös mittalaitteen erottelukyky huonontui.
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Kuvassa 6.7 on piirretty normaalijakaumat alareunan leveydenarvoista ennen ja jälkeen 
lampunvaihdon. Kuvasta huomataan, että jakauma on vähän siirtynyt keskemmälle 

toleranssialuetta ja samalla leventynyt. Hajonta on siis ollut suurempaa kuin vanhalla 

lampulla. Uudella lampulla Cpk-arvo on yli 1,67, mikä on kyvykkään mittauksen raja, 

mutta vanha mittaus oli kyvykkäämpi.

—i—i—i—i—i—i—■—i—■—M

520 560 600 640 680 720 760 800

Within 
— —• Overall

Potential ^Mithin) Capability
Cp 4.92
CPL 5.89
CPU 3.95
Cpk 3.95

Overall Capability

Pp 4.98
PPL 5.96
PPU 4.00
Ppk 4.00
Cpm *

LSL USL

140 280 420 560 700 840 980

■------ Within
— — Overall

Potential (Within) Capability
Cp 2.07
CPL 2.37
CPU 1.76
Cpk 1.76

Overall Capability
Pp 2.11
PPL 2.43
PPU 1.80
Ppk 1.80
Cpm *

Kuva 6.7 Yläpuolella on vanhalla lampulla, alapuolella uudella lampulla mitattuja alareunan 
leveystuloksia.
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Valaistusta säädettäessä referenssikohta heikkeni. Se ei ollut yhtä selvä kuin 

aikaisemmin. Osaksi tämä johtui hajavalosta, jota tuotteeseen heijastui ja osaksi siitä, 

että kameran mittausalue ei ollut aivan kohdallaan. Kameran mittausaluetta säädettiin, 

joka auttoi, mutta vieläkään tulokset eivät olleet yhtä hyviä kuin vanhalla lampulla. 

Lopulta päätettiin vaihtaa vanha lamppu takaisin.

Muita parannuksia, mitä mittaukseen voidaan tehdä valaistuksen lisäksi, on muun 

muassa kuumamuovauksen tyssäyspään huoltovälin lyhentäminen, tyssäyspään 

lämpötila muovauksessa sekä kannen asetuksen parametrien säätäminen. Mittaus on 

riittävän kyvykäs, mutta mittaustulosten hajontaa osien välillä halutaan kuitenkin 

pienentää. Hajonta pienenee, kun prosessin parametrit saadaan optimoitua.

Seurannan jatkokehitys

Melko pian, kun tilastollinen seuranta oli otettu käyttöön, päätettiin, että luetaan vain 

yhden kantonauhan tulokset jokaisesta erästä. Alussa jokaisen makasiinin ensimmäisen 

kantonauhan tulokset luettiin valvontakorttiin, mutta tuloksia tuli liian paljon. 

Gainseekenllä kesti melkein kymmenen minuuttia lukea yhden erän tulokset, koska se 

lukemisen lisäksi tallensi tulokset ja lopuksi poisti ne väliaikaisesta tietokannasta.

Kuvassa 6.8 on esitetty tuloksia kolmen kuukauden pituiselta ajanjaksolta. 

Mittaustulosten väliset poikkeamat ovat pienempiä verrattuna lyhyemmän aikavälin 

tuloksiin kuvassa 6.6. Näin yleensä käy, kun kerää tuloksia pidemmältä aikaväliltä. 

Kuvan perusteella prosessissa on löytynyt tasapaino, mutta jokin erityissyy prosessissa 

on, joka aiheuttaa poikkeavia tuloksia. Erityissyitä on todennäköisesti monia. Kaikki 

syyt pitää yrittää löytää ja poistaa. Jos käyttöön olisi alussa otettu tilastollinen kontrolli 

eli SPC tilastollisen seurannan sijasta, olisi prosessi pitänyt pysäyttää monta kertaa, kun 

erityissyytä olisi etsitty.
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Kuva 6.8 Alareunan reunavallin leveyden mittaustuloksia kolmen kuukauden ajalta.

Koko kansitus prosessi ja siihen liittyvät mittaukset on ollut epävarma jo pidemmän 

aikaan. Sekä varsinaisessa kansituksessa että reunavallin leveyden mittauksessa on liian 

paljon hajontaa. Erityissyitä on alettu etsiä ja kehitystä varten on perustettu ryhmä, joka 

keskittyy vain laitteen ja siihen liittyvien mittausten parantamiseen. Tavoitteena on 

puolen vuoden sisällä saada reunavallin leveyden mittaus siirrettyä tilastollisesta 

seurannasta tilastolliseen kontrolliin.

6.3 Muut toteutetut tilastolliset seurannat

6.3.1 Langanveto

Langanvetomittauksessa kaikkia ASIC-piiriltä lähteviä lankoja vedetään ja mitataan 

niiden kestämä vetojännitys. ASIC on yhdistetty kontaktialustoiltaan kiinni sekä kotelon 

reunoihin että anturielementtiin.

ADP (Automotive Digital Platform) -kiihtyvyysanturin ASICdta lähtee yhteensä 14 

lankaa, joista 11 on kiinni kotelon reunoissa ja kolme anturielementin 

kontaktialustoissa. Kaikkia lankoja ei ole käytännöllisesti järkevää seurata tilastollisesti. 

Tähän suurin syy on se, että halutaan löytää langat, joiden vetotesteissä on eniten
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hajontaa. Tämän takia kaikkien lankojen vetotuloksia ei voi yhdistää yhteen 

valvontakorttiin, vaan jokaiselle langalle halutaan oma valvontakorttinsa.

Langoista seurattavaksi valittiin neljä lankaa. Kolme langoista on pitkiä kulmalankoja 

ASIC-piiriltä kotelolle ja yksi on ASIC:n ja anturielementin välinen lanka. Kaikki 

langat ovat yhtä kriittisiä, joten langat valittiin sillä perusteella, minkä lankoja 

vetotestissä tulee useimmiten vikaa. Valitut langat ovat numerot yksi, seitsemän ja 11, 

jotka menevät ASIC-piiriltä kotelonreunaan sekä anturielementin ja ASIC:n välinen 

lanka numero kolme. Langat on merkitty näkyviin kuvaan 6.9.

antiuieleinentti 11 10 9 8 7

asic-piin

Kuva 6.9 ADP-tuotteen lankaliitos langat.

Anturielementin ja ASIC:n välisistä kolmesta langasta valittiin yksi lanka seurattavaksi. 

Näistä langoista yksikään ei ole käytännössä toista kriittisempi. Seurantaan valittiin 

lanka numero kolme sen takia, että se on kaikkein pisin.

Kotelon ja ASIC-piirin väliltä valitut langat ovat kulmalankoja, joiden lankaliittäminen 

on kaikkein hankalinta. Näiden lankojen tulee olla riittävän kireällä, jotteivät ne mene 

oikosulkuun viereisten lankojen kanssa. Lankojen ollessa liian kireällä ne katkeavat 

helposti, joten lankaliittämisessä pitää olla erittäin tarkka. Kulmalankojen vetotestissä 

tapahtuu helpommin virheitä kuin muilla langoilla niiden pituuden ja vetokulman takia, 

joten niitä on tärkeä seurata.
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Langanvetotesti ei ole automaattinen mittaus. Tämän takia tilastollinen seuranta oli 

helpompi toteuttaa Gainseeker:llä tämän mittauksen yhteyteen kuin esimerkiksi 

reunavallin leveyden mittauksen yhteyteen.

Operaattori tekee vetotestin yhdelle osalle kerrallaan. Testin tehtyään operaattori 

tallentaa tulokset vetotestilaitteen tietokantaan. Tallennuksen jälkeen operaattori antaa 

Gainseekenlle lukukäskyn. Vetotestitulosten joukosta vetolaitteen tietokannasta 

Gainseeker hakee seurattavien neljän langan tulokset ja tallentaa tulokset omaan 

kantaansa ja päivittää valvontakortit.

Gainseekenllä on kerrallaan luettavana vain yhden osan testitulokset. Tämän takia 

tuloksia ei tarvitse kiijoittaa väliaikaisesti tiedostoon tai Gainseeker:n omaan 

tietokantaan. Yhdeltä osalta tietokannassa on yhteensä 14 tulosta, joiden joukosta 

haluttujen tulosten hakemisessa ei kestä kauan. Koska vetolaitteen tietokannasta ei voi 

poistaa tuloksia, kirjoittaa Gainseeker lukemisen jälkeen tietokannan käyttämättömään 

sarakkeeseen luvun yksi merkiksi siitä, että tulos on luettu.

Valvontakortteihin on määritelty spesifikaatiorajat, joita tulokset eivät saa ylittää. 

Ylärajaa ei tässä testissä ole. Kokeellinen yläraja on määritelty, sillä perusteella, mitä 

arvoa suurempia mittaustuloksia ei vetotestissä voi tulla, jos se on tehty oikein. Rajojen 

ylitystapauksissa Gainseeker antaa varoituksen. Näissä tapauksissa operaattori voi 

kommentoida johtuiko hälytys virheestä mittauksessa vai virheellisestä osasta.

Langanvetokokeen tulokset

Langanvetokoe tehdään kaikille tuotteille, jotka ovat kiinni tuotantoerästä valitussa 

kantonauhassa. Jokaisesta tuotantoerästä otetaan testiin yksi kantonauha. 

Langanvetokokeessa kaikkia tuotteen lankoja vedetään yksi kerrallaan ja lopuksi 

vetotulokset tallennetaan mittalaitteen omaan tietokantaan. Myös lankojen irtoamissyyt 

kinataan.
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Yhden seurattavan langan valvontakortti on kuvassa 6.10. Tuotantolinjan 

ylösajovaiheessa ei vielä paljon eriä valmisteta, joten mittaustuloksia on melko vähän.

LANUANVKro ASlC-KOTEL<V
X.H.u 1лп4 K (luu D»«<rl|i(|n|«: Nul «»I

T
ex V<* 2(mmuu

S и*
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Kuva 6.10 ASIC:n ja kotelon välisen langan numero seitsemän vetotuloksia.

Eri lankojen vetotuloksia tutkimalla huomattiin pari lankaa joiden vetotuloksien hajonta 

oli paljon suurempaa kuin muiden. Nämä olivat langat yksi ja seitsemän. Kuvassa 6.10 
on langan numero seitsemän vetotuloksia.

Langanvetotestauksessa mittauksen tekee operaattori. Tulokset riippuvat paljon siitä, 

mihin kohtaa lankaa operaattori asettaa vetokoukun ja mikä on vetokulma. Työohje on 

olemassa, jossa on määritelty sopiva vetokohta ja -kulma, mutta vaihtelua vetotavassa 

on siitä huolimatta. Kun mittausta alettiin parantaa, ensimmäiseksi parannettiinkin 

työohjetta.

Gainseeker-ohjelman tietokantaan tulee jokaisen mittaustuloksen kohdalle mittaajan 

nimikirjaimet. Raportointipuolella mittaustuloksia haettaessa voidaan määritellä, että 

haetaan vain tulokset, joilla on tietty mittaaja.
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Muokatun haun tuloksena huomattiin pari operaattoria, joiden mittaustulosten hajonta 

oli suurempaa kuin muilla. Molemmat olivat juuri taloon tulleita. Heidän perehdytys oli 

vielä kesken, joten päätettiin kertoa kouluttajalle, mitä oli huomattu. Sen enempää 

asiaan ei vielä puututtaisi.

Kokeneemmista mittaajista niille, joiden mittaustulosten hajonta oli vähän suurempaa 

kuin parhailla mittaajilla, annettiin vähän lisäkoulusta. Myös viikonloppuvuorolta tuli 

toive lisäkoulutuksesta. Viikonloppuisin ei tuotannon tukea ole paikalla, joten työ on 

normaalivuoroa itsenäisempää.

Kuvassa 6.11 on lyhyeltä aikaväliltä saatuja mittaustuloksia lisäkoulutuksen jälkeen. 

Hajontaa vieläkin on, mutta merkittävästi muista tuloksista poikkeavia arvoja ei 

ainakaan tässä esimerkissä näy. Lisäkoulutus vaikuttaa olleen hyödyllistä.

Muitakin parannuksia joudutaan todennäköisesti vielä mittaukseen tekemään, jotta 
tilastollinen kontrolli voidaan ottaa käyttöön seurannan sijasta. Kun tarvittavat 

parannukset on toteutettu, voi olla tarpeellista keskittyä myös itse lankaliittämiseen 

prosessina. Harvoin vain mittaustapahtuman parantaminen yksinään riittää.
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Kuva 6.11 Langanvetokokeen valvontakortti langalle 7 lisäkoulutuksen jälkeen.
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6.3.2 Pallontyöntö

Pallontyöntö testissä sekä anturielementin että ASIC-piirin päällä olevia 

lankaliitospalloja työnnetään ja testataan, kuinka suuren voiman ne kestävät. 

Pallontyöntötulokset anturielementiltä ja ASIC:lta saadaan työntölaitteen omasta 

tietokannasta luettua suoraan Gainseeker-ohj elmaan. Mittauksen tehtyään operaattori 

käy päivittämässä Gainseeker:n, jolloin viimeisimmät mittaustulokset näkyvät 

valvontakortissa.

Gainseeker näyttää ilmoituksen, jos mittaustulos on ollut ulkona kontrollista. Mittausta 
pääsee jatkamaan lisäämällä kommentin syystä, mikä oli kyseisessä mittauksessa 

vikana. Kontrollirajat ovat laajemmat kuin kuuden sigman ohjausrajat, sillä alussa 

halutaan prosessia vain seurata. Kun prosessi vaikuttaa hyvältä ja hallinnassa olevalta, 

siirrytään varsinaisiin ohjausrajoihin ja otetaan käyttöön SPC.

Pallontyönnössä operaattori asettaa työntötyökalu työntökohtaan yksi pallo kerrallaan. 

Työntö voimakkuus ja -korkeus määritetään parametrina mittalaitteelle, mutta kohta, 

josta työntö aloitetaan, on operaattorin määriteltävä itse. Tämän takia pallontyönnössä 

hajonta mittaustulosten välillä on suurempi kuin esimerkiksi langanvedossa. 

Langanveto mittauksena on paljon yksinkertaisempia.

Pallontyönnön tulokset

Kuvissa 6.12 ja 6.13 on esimerkkinä pallontyönnön valvontakortit. Valvontakorteista 

huomataan, että mittaustulokset ovat etäällä spesifikaatiorajoista eli tulokset ovat hyviä. 

Tulosten välinen hajonta sen sijaan on liian suurta, jotta tilastollinen kontrolli voitaisiin 

ottaa käyttöön.
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vn
PALLONTYÖNTÖ ASIC 

X-Bar aiul R Chart, Description: Not set

UC 62.11

LC 31.60

LS 17.40

Kuva 6.12 Pallontyöntö ASIC:n päältä.

vn
PALLONTYÖNTÖ ELEMENTO 

X-Bar anil R Chart, Dr* clip tion: Net set

,UC 85.38

.5 40--

LC 22.13,

30 T- ÜC 29.51

10-I-

Kuva 6.13 Pallontyöntö anturielementin päältä

Pallontyöntöä tehdään sekä anturielementin että ASIC-piirin päällä oleville 

lankaliitospalloille. Seurannasta huomattiin, että pallontyönnön tuloksien hajonta on 
paljon suurempaa anturielementin päällä olevien pallojen työnnössä kuin ASIC-piirin 

päällä.

66



ASIC-piirin liitosalueiden pinnoitus on alumiinia. Anturielementin liitosalueille on 

höyrystetty titaani-platina-kulta (Ti/Pt/Au) kerrosrakenne. Kustannustehokkaista syistä 

harkittiin anturielementtien metalloinnin vaihtamista titaani-alumiini (Ti/Ai) 

rakenteeseen. Uuden metalloinnin toivottiin parantavan lankaliittämisen onnistumista ja 

pienentävän mittaustulosten hajontaa.

Uutta pinnoitetta testattiin vähän yli sadalla osalla. Kuvissa 6.14 ja 6.15 on 

pallontyönnön mittaustulosten jakaumat sekä vanhalla että uudella pinnoitteella. Tämän 

otoksen perusteella uusi pinnoite toimii paremmin. Mittaustulosten hajonta on 

pienempää kuin vanhalla pinnoitteella ja muista tuloksista suuresti poikkeavia arvoja ei 

ole. Näytteiden määrä on pieni, jotta voidaan varmasti sanoa, että uusi pinnoite on 

parempi.

Pallontyöntö elementti, Ti/Pt/Au

«MH* —I I I--------  **

95% Confidence Intervals

(vanha)
Anderson-Darling Normality Test

A-Squared 16.37
P-Value < 0.005

Mean 50.683
StDev 11.535
Variance 133.053
Skewness -2.38843
Kurtosis 5.59939
N 144

Minimum 12.452
1st Q uartlle 49.473
Median 52.084
3rd Q uartile 56.583
Maximum 68.804

95% Confidence Interval for Mean

48.782 52.583

95% Confidence Interval for Median

51.304 53.281

95% Confidence Interval for StDev

10.339 13.046

49 50 51 52 53

Kuva 6.14 Anturielementin pallontyönnön tuloksia pinnoitteella titaani-platina-kulta.
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Pallontyöntö elementti, Ti/AI (uusi}

* *

95% Confidence Intervals

52.5 53.0 53.5 54.0

Anderson-Dariing Normality Test

A-Squared 0.82
P-Value 0.034

Mean 53.460
StDev 4.144
Variance 17.169
Skew ness 0.11876
Kurtosis 1.31086
N 108

Minimum 39.556
1st Q uartile 50.744
Median 53.057
3rd Quartile 55.794
Maximum 65.267

95% Confidence Interval for Mean 

52.670 54.250

95% Confidence Interval for Median 

52.316 54.263

95% Confidence Interval for StDev 

3.655 4.784

Kuva 6.15 Anturielementin pallontyönnön tuloksia pinnoitteella titaani-alumiini.

Kuvassa 6.16 on pallontyönnön mittaustuloksia elementin päältä noin kuukausi sen 
jälkeen kuin uusi pinnoite otettiin käyttöön. Jos vertaa esimerkiksi kuvaan 6.13, 

huomaa, että mittaustulosten hajonta on pienempää ja alempi kontrolliraja on etäämpänä 

spesifikaatiorajasta kuin aikaisemmin. Anturielementin pallontyöntö mittauksena toimii 

nyt yhtä hyvin, kun pallontyöntö ASIC-piirin päältä. Uusi pinnoite on vanhaa 

pinnoitetta parempi. Pientä ongelmaa oli aluksi alumiinin hapettumisen kanssa, mutta 

elementin liitospintojen huolellisella puhdistuksella tästä päästiin eroon.
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VTI
PALLONTYÖNTÖ ELEMENTTI 

X-Bar аш1 R Chart, Description: Not set

Я 60-

LC 30.96

LS 17.40

— M 5.40

Kuva 6.16 Pallontyönnön mittaustuloksia, kun uusi anturielementin liitosalueiden pinnoite ollut 
noin kuukauden käytössä.

6.3.2 Liimanrasitustesti

Liimanrasitustestissä ASIC-piiriä ja anturielementtiä työnnetään ja mitataan, kuinka 

suuren työntövoiman ne kestävät ennen kuin irtoavat kotelon pohjasta. Anturielementti 

on kiinni kotelonpohjassa silikoniliimalla ja ASIC epoksilla. Kotelon pohjan 

tartuntapinta-alaa on lisätty karhentamalla pohjaa laserilla, jotta osat pysyisivät 

paremmin kiinni.

Anturielementin adheesio on huonompi kuin ASIC:n. Tämän takia aluksi keskityttiin 

seuraamaan vain anturielementin liimanrasitustestin tuloksia.

Liimanrasitustesti on mittauksena melko automatisoitu. Operaattori asettaa 
kantonauhan, jossa tuotteet ovat kiinni, mittalaitteeseen ja käynnistää mittauksen. 

Mittalaite määrittää sopivan työntökorkeuden ajamalla työntötyökalun kotelon pohjaan 

ja nostaa sitä niin paljon ylöspäin, kun on laitteen asetuksissa määritelty.
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Työntökorkeus pitää optimoida. Korkeuden ollessa liian matala tai korkea, voi 

leikkausvoima kohdistua väärin ja työntötyökalu työntää elementtiä vinoon sen sijaan, 

että työntäisi sitä kohti suorasti liimanpintaan nähden. Irtoamisen tulee tapahtua kotelon 
pohjan ja anturielementin välisen liimakerroksen kohdalta. Tulos on virheellinen, jos 

liima jää kokonaan elementin tai kotelon pohjaan. Tämän takia myös vikasyy pitää 

mittauksessa tuloksen lisäksi kirjata.

Liimanrasitustestin tulokset haetaan mittalaitteen tietokannasta Gainseeker-ohj elmaan. 

Gainseeker päivittää viimeisimmät tulokset valvontakortin loppuun.

Gainseeker antaa virheilmoituksen, jos tulos menee alle spesifikaatiorajan. Ilmoitus 

kommentoidaan ja erä menee odottamaan tarkempaa tutkimusta vikasyystä. Ylärajaa 

tässä testissä ei ole, sillä mitä lujemmin liima pitää osat kiinni pohjassa sitä parempi. 

Alarajaksi otettiin tuotespesifikaation mukainen raja. Ohjausrajat ovat kolmen sigman 

rajat.

Koska käytössä ei vielä ole tilastollista kontrollia eli SPC:tä, ei ohjausrajojen ylityksistä 

anneta virheilmoitusta. Valvontakorttiin on määritelty karkeat rajat, joiden ylitys tai 

alitus voi antaa syytä epäillä jotakin erityissyytä mittaustapahtumassa. Näistä tulee 

näkyviin ilmoitus, kuten spesifikaatioraj oj en ylityksistä, mutta siitä pääsee eroon 

kommentoimalla, mikä on voinut olla vikana. Mittaustapahtumaa voidaan jatkaa 

normaalisti.

Liimanrasitustestin tulokset

Tuloksista huomattiin, että liimanrasitustesti ei ole vielä kontrollissa. Osa 

mittaustuloksista osuu spesifikaatiorajan kohdalle. Mittausepävarmuuden takia tulosten 

tulisi olla kauempana spesifikaatioraj asta, jotta voidaan olla varmoja, että tuote on hyvä. 

Esimerkki liimanrasitustestin tuloksista on kuvassa 6.17.
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Kuva 6.17 Liimanrasitustestin tuloksia

Mittauksen parannus aloitetaan parametrien optimoinnista. Työntötyökalun 

osumiskohta kotelon pohjaan pitää tarkastaa sekä työntökorkeus. Liimanrastitustestin 
tuloksiin vaikuttaa työntökorkeuden lisäksi käytettävä liima. Tuotannon 

suunnitteluvaiheessa testattiin erilaisia liimoja. Elementin liimauksessa on otettu 

käyttöön silikonipohjainen liimaa. Mittauksen parametrien lisäksi myös liiman 

suorituskykyä ja annostelumäärää on hyvä tutkia. /38/

Varsinaisen mittaustapahtuman lisäksi myös esimerkiksi kotelon ja anturielementin 

plasmapuhdistukseen olisi hyvä kiinnittää huomiota. Epäpuhtaudet kotelon tai 

elementin pohjalla huonontavat adheesiota.

Ennen parannusehdotusten toteutusta tutkitaan, mistä suurin osa tuotteiden 

hylkääntntymisistä aiheutuu. Perusteellinen vika-analyysi tehdään huonoille osille ja 

osille, joiden irtoamismekanismi ei ole ollut sallittu. Yleensä prosessin laadun ja 

kyvykkyyden parantaminen riippuu monesta tekijästä.
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6.4 Pohdinnat ja suositukset

Tässä kappaleessa pohditaan opinnäytetyön kokeellisen osan suoritusta sekä siitä 

saatuja tuloksia.

Työn alussa jouduttiin miettimään, miten tilastollinen seuranta halutaan toteuttaa. 

Valvontakortti oli helppo valita tuotantoprosessin perusteella, mutta ohjelma, jolla 

valvontakortit piirretään, vaati enemmän pohdintaa.

Tilastollinen seuranta toteutettiin lopputuotannon kokoonpanolinjalle käyttämällä 

elementti tuotannossa jo pidempään käytössä ollutta Gainseeker SPC-ohjelmaa. Toinen 

vaihtoehto hylättiin lähinnä sen vuoksi, että VTI:ssä ei ollut kokemusta ohjelmasta eikä 

yrityksen sisällä ollut saatavissa tukea sen käyttöön.

Gainseeker-ohj elma toimii hyvin elementti tuotannossa, koska siellä on käytössä 

erilainen tietokanta, johon mittaustulokset tulevat, kuin lopputuotannossa. 

Lopputuotannon kokoonpanossa mittaustulokset piti hakea suoraan mittalaitteen omasta 

kannasta, koska haku yleisestä tietokannasta kesti liian kauan. Tämä osoittautui jonkin 

verran hankalaksi, mutta lopulta haun tekeminen onnistui käyttämällä SQL- 

ohjelmointikieltä ja National Instrumentsin Lab Vie w-ohj elmaa.

Käytetyssä SPC-ohjelmassa oli puutteena, että se ei osannut hakea mittaustuloksia 

tietyin väliajoin, vaan tarvitsee ulkopuolisen impulssin. Elementtituotannossa tätä ei ole 

pidetty ongelmana, mutta loppukokoonpanossa, varsinkin reunavallin leveyden 

mittauksessa, tämä koettiin ongelmaksi. Ohjelma toimii niin, että jokaisen erän 

reunavallin leveyden mittausten jälkeen operaattori käy päivittämässä Gainseeker:n. 

Kun tuotantomäärät tulevaisuudessa kasvavat, tarvittaisiin jotain käytännöllisempää, 

vaikka se edellyttäisikin kokonaan uutta SPC-ohjelmaa.

Tilastollinen seuranta huomattiin hyvin tarpeelliseksi. Kaikissa mittauksissa, joita 

seurattiin valvontakorteilla, ilmeni joitakin parannustarpeita. Osa parannuksista oli 

helpommin ratkaistavissa/toteutettavissa kuin toiset.
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Langanvetotestissä huomattiin, että uudet operaattorit eivät ole saaneet riittävästi 

koulutusta. Myös operaattorien kokemuksen lisääntyminen on tärkeää, koska 

esimerkiksi vetokoukun paikka ja asento vaikuttavat mittaustuloksiin. Parempia 

tuloksia saadaan, kun koulutusta ja työn ohjeistusta parannetaan ja työntekijät ovat 

työssään kokeneita. Huomiota tulee kiinnittää myös vetäjän työskentelyasentoon ja itse 

mittalaitteen tarkkuuteen. Koulutuksen lisääminen ja työohjeiden tarkentaminen 

osoittautuivat oikeiksi toimenpiteiksi ainakin lyhyellä aikavälillä. Prosessin hallinnan 

parantamiseksi edelleen tarvittaisiin nykyistä testilaitetta pitemmälle automatisoitu 

vetolaite.

Pallontyöntö- ja liimanrasitustestien onnistumiseen pystyttiin vaikuttamaan samoilla 

keinoilla kuin langanvetotestiinkin. Näissä testeissä voidaan lisäksi optimoida joitakin 

parametreja, kuten työntötyökalun korkeutta ja työntövoimaa. Käytettävät materiaalit 

vaikuttavat paljon tuloksiin, kuten työn kokeellisessa osassa huomattiin. Liitosalustojen 

pinnotemateriaalia vaihtamalla saatiin parempia tuloksia.

Reunavallin leveyden mittaus osoittautui hankalimmaksi testiksi, koska siihen 
vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti useammat tekijät, kuin edellä käsiteltyihin testeihin..

Reunavallin leveys mitataan kansikoneella, jossa tuotteeseen ladotaan kansi. Kannen 

päälle muovataan kotelon reunat kuuman tyssäyspään avulla. Tässä on monta kohtaa, 

missä voi tapahtua virhe. Kansi voidaan noukkia vähän vinosti, jolloin se myös asettuu 

vinoon tuotteen päälle. Tyssäyspää voi olla vääränlainen tai liian kulunut. Tyssäyspään 

pinnoitus voi olla väärä, jolloin osa kotelon muovista voi tarttua siihen kiinni. 

Reunavallin leveyden mittausta ei siis voi parantaa vain parantamalla itse 

mittaustapahtumaa, vaan pitää kiinnittää huomiota moneen muuhunkin asiaan.

Kansikoneella ensimmäinen konkreettinen parannus oli uusi kirkkaampi lamppu, joka 

valaisee tuotetta sen ollessa kameran alla. Valo vaikuttaa kuvanlaatuun ja sitä kautta 

mittaustulosten luotettavuuteen. Muutoksen jälkeen huomattiin, että mittausta oli 

arvioitu väärin ja kirkkaampi lamppu huononsikin tilannetta. Vanha lamppu otettiin
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takaisin käyttöön. Tästä opittiin, että mittausprosessi pitää tuntea kunnolla, jotta osataan 

tehdä oikeat parannukset.

Opinnäytetyön kuluessa tehtiin joitakin parannuksia, joiden vaikutuksia seurattiin. 

Paljon parannettavaa jäi kuitenkin myöhemmin tehtäväksi.

Yhdessäkään mittauksessa ei voitu ottaa käyttöön varsinaista tilastollista kontrollia eli 

SPC:tä. Työn tuloksiin oltiin kuitenkin tyytyväisiä, koska tilastollinen seuranta 

kokoonpanossa saatiin käyntiin, löydettiin mittauksissa parannettavaa sekä kehiteltiin 

parannusehdotuksia. Kun seuranta on joissakin mittauksissa otettu käyttöön, on se 

helppo laajentaa muihinkin vastaaviin mittauksiin.

Tuotannon kokoonpanon lisäksi tilastollinen seuranta otetaan todennäköisesti käyttöön 

myös lopputuotteen testauksen puolella. Lopputuotetestauksessa voi olla tarpeellista 

esimerkiksi seurata kalibroinnissa määritettävien kertoimien vaihtelua eri tuotantoerien 

välillä. Jo pitkään on oltu kiinnostuneita siitä, onko eri elementtierien tai ASIC-erien 

välillä suurta eräriippuvuutta. Tilastollinen seuranta on hyvä työkalu, millä lähteä 

selvitystä tekemään.

Testilaitteiden kuntoakin voidaan tilastollisesti seurata. Joihinkin testilaitteisiin tuotteet 

asetetaan testilaudoilla, jotka kuluvat käytössä. Myös erilaiset kontaktialustat ja -pinnit 

kuluvat koko ajan. Huoltoväli näille tietenkin on olemassa, mutta SPC:n avulla voidaan 

selvittää, onko huoltoväli sopiva.

Paljon on kehitettävää ja parannettavaa ja tilastollinen seuranta on siinä hyvä työkalu. 

VTI on sitoutunut jatkuvan parantamisen periaatteeseen, johon kuuluu jatkuva 

prosessien seuraaminen ja kehittäminen. Tilastollisen seurannan soveltamisessa on 

päästy nyt hyvin alkuun.
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7. Johtopäätökset

Tämä opinnäytetyö tehtiin osana VTI Technologies Oy:n uuden kiihtyvyysanturin 

valmistuslinj an ylösaj oproj ektia.

Työn tarkoituksena oli ottaa käyttöön tilastollinen laadunvalvonta anturikomponenttien 

kokoonpanossa. Keväällä 2008 VTI:llä aloitettiin uuden kiihtyvyysanturin valmistus, 

jonka kokoonpanolinjalla haluttiin ottaa käyttöön tilastollinen prosessinohjaus eli SPC. 

Tämä työ painottui tilastolliseen prosessinohjaukseen ja sopivien parametrien 

valitsemiseen sekä rajojen määrittämiseen.

Tilastollisesti seurattaviksi kohteiksi valittiin neljä mittausta: langanveto, pallontyöntö, 

liimanrasitustesti ja reunavallin leveyden mittaus. Nämä mittaukset on määritetty 

tuotannon riskianalyysissa tuotteen toiminnan kannalta merkittäviksi.

Tilastollinen prosessinohjaus eli SPC helpottaa mittausten tarkkailua. Työssä käytettiin 

tilastollista seurantaa varten tehtyä kaupallista Gainseeker-ohjelmaa. Ohjelmaan 

haluttiin tallentaa mittalaitteiden mittaustulokset ja sen haluttiin päivittävän uudet 
tulokset kyseisen mittauksen valvontakorttiin. Ohjelma ilmoittaa, jos tuloksissa on 

jotakin poikkeavaa tai määritellyt hälytysrajat ylittyvät. Tämä helpottaa selvästi 

tuotannon laadunvalvontaa. Myös testilaitteiden kuntoa pystytään näin seuraamaan.

Työn tavoitteeseen päästiin suurimmaksi osin. Tilastollinen seuranta saatiin toteutettua. 

Kaikkia prosessinohjaukseen kuuluvia kontrolleja ei voitu kuitenkaan ottaa käyttöön, 

koska prosessien kyvykkyydet olivat liian huonoja tähän.

Parannuskohteita löydettiin prosesseista ja joitakin parannuksia tehtiin. Osa 

parannuksista osottautui prosessin kontrollin kannalta hyödyllisiksi. Prosessin 

mittaustulosten vaihtelu pieneni. Osa parannuksista sen sijaan huononsi prosessia, mutta 

näistäkin parannuksista oli hyötyä, sillä prosessia opittiin tuntemaan paremmin, jolloin 

uusia toimivampia parannusehdotuksia pystyttiin tekemään. Kaikkiin prosesseihin ei 

ehditty riittävästi paneutua ja tutkittavaa ja parannettavaa jäi vielä.
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Työstä saadut tulokset antavat hyvän pohjan tuleville parannustoimenpiteille. 

Tilastollisesta seurannasta sekä omista prosesseista opittiin paljon uutta.

Tulevaisuudessa tilastollista seurantaa kannattaisi laajentaa kokoonpanosta 

lopputuotteen testaukseen. Lopputuotetestauksessa mittaustulosten hajonnan 

pienentäminen ei ole yhtä tärkeätä kuin kokoonpanossa, mutta esimerkiksi laitteiden 

kunnon seuraamisessa tilastollinen seuranta olisi hyvä työkalu.

Toteutettua seurantaa ja siihen liittyvää ohjelmakoodia voi hyvin käyttää muihinkin 

mittauksiin, mutta laajemmassa käytössä toinen SPC-ohjelma voisi olla Gainseekeniä 
tehokkaampi. Tuotannossa jatkuvana tavoitteena on automaatioasteen lisääminen. 

Gainseeker olisi siis hyvä korvata ohjelmalla, joka ei tarvitse erikseen annettavaa 

lukukäskyä, jotta se hakisi uusimmat tulokset. Myös suurten tulosmäärien käsittelyssä 
Gainseeker on hidas. Varsinkin lopputuotetestauksessa määrät ovat liian suuria tälle 

ohjelmalle ja tarvitaan tehokkaammin toimiva ohjelma.
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Liitel. Kiihtyvyysanturin lopputuotetestauksen testivuo

Kalibrointi

Kylmä

Kylmä

Kuuma

Erottelujapakkaus

Huoneenlämpö

Lämpötllasyklaus eli ns, shokki-käsittely, jossa poistetaan kokoonpanon aiheuttamat jännitykset
Tuotteen kalibrointi ja testaus huoneenlämmössä

Tuotteen testaus kylmässä

Tuotteen testaus kuumassa ja lämpötila kompensointi

Ohjelmointi

Lämpötilakompensoinnin tarkistus

Erottelu kantonauhasta ja pakkaus kelalle
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Liite 2. FMEA-taulukot

Taulukko 2.1 Vian vakavuuden arviointi /22/

Vakavuusaste LuokkaHenkilövahinkoriski 10Suuri toimintahäiriö tuotteessa tai prosessissa 7-9Tuotteen tai prosessin toimintahäiriö 4-6Vähäinen vaikutus 2-3Ei vaikutusta tuotteeseen tai prosessiin 1
Taulukko 2.2 Vian esiintymistodennäköisyyden arviointi /22/

Esiintymistodennäköisyys Vikatiheys /1000 kpl LuokkaErittäin korkea: pysyvät viat >100 10Korkea: 50 9Toistuvat viat 20 810 7Kohtalainen: 5 6Satunnaiset viat 2 51 4Matala 0.5 30.1 2Epätodennäköinen <0.01 1
Taulukko 2.3 Vian löytymistodennäköisyyden arviointi /22/

Löytymistodennäköisyys (%) Luokka68,3 % 9-1095,4 % 7-898 % 4-699,97 % 2-399,99 % 1
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Liite 3. Vikatyyppien käsittelytaulukko /22/

Taulukon leveyden takia se on tässä jaettu kolmeen osaan.

ProsessiOsaprosessi Potentiaalinen vikatyyppi Potentiaalinen vikasyy RPN

Konitrolli ParannusEnnaltaehkäisy Havaitseminen Toimenpide Vastuullinen Valmistusmis pvm

TuloksetSuoritetut parannukset Vakavuusaste Vikatiheys Havaittavuus RPN
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Liite 4. Alareunan leveyden Gage R -analyysi lampun vaihdon jälkeen

One-Way ANOVA Table

Source DF SS MS F P
LF Komp 18 29205.2 1622 .51 45.8543 0.000
Repeatability 38 1344.6 35 .38
Total 56 30549.8

Gage R&R

Source
Total Gage R&R

Repeatability
Part-To-Part
Total Variation

VarComp 
35.384 
35.384 

529.042 
564.426

%Contribution
(of VarComp) 

6.27
6.27 

93.73 
100.00

Process tolerance = 300

Source
Total Gage R&R 

Repeatability 
Part-To-Part 
Total Variation

StdDev (SD) 
5.9484 
5.9484 

23.0009 
23.7577

Study Var 
(6 * SD) 
35.691 
35.691 

138.006 
142.546

%Study Var 
(%SV) 

25.04 
25.04 
96.81 

100.00

%Tolerance
(SV/Toler)

11.90
11.90
46.00
47.52

Number of Distinct Categories = 5

Gage RBtR (ANOVA) for Alareuna
Reported by:

Gage name! Tolerance!
Date of study! Misci

Components of Variation
i Д%С«7Г||>ЛС.-1

■ 'ISMO* Var 
И % feter дпос

Gage R&R Part-to-Part

Alareuna by LFKompl

LFKompl
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