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prosessin ohjaus
Abstract: In the product manufacturing, it is important to measure the production
process variation and thereby create a view of the state of the process. When the
process variation is measured reliably, the process deviations are recognized and
the effect of the control measures is better. This involves the risk that the deviation
is due to an error in the sampling and measurement system, which makes it possible
to adjust the production process incorrectly. In this case, stable production process
fluctuations increases and thereby the quality suffers. The sampling and measure-
ment systems contain several different types of measurements with varying mea-
surement capabilities. Measurements made by different methods include a measu-
rement error that should be evaluated at regular intervals. There are several dif-
ferent methods for evaluating the measurement error, which vary in accuracy and
complexity.

This thesis presents a variogram method that can be used to evaluate the mea-
suring system capability by utilizing the measurement results. The thesis presents
production process control, sampling theory and variogram method. The empirical
section presents the subject of the research and evaluation system implementation.
Results section presents the measurement system capability assessment and pre-
sents development proposals to improve the measurement capability.

The results of the study confirm the perception that the variogram method can
be used to evaluate the sampling and measurement system and to assess the overall
variability and variability components. The variation components offer more accu-
rate information on changes in the production process, making it easier to identify
adjustment and repair needs. On the basis of the research results, attention should
first be paid to measuring capability. When the measurement capability is at a re-
liable level, the estimation of other production process variability components is
more reliable.
Keywords: Sampling, variogram, quality management, measurement error, statis-
tical process control
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1 Johdanto

Prosessiteollisuuden tuotteiden valmistuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien
laatuvaatimukset kiristyvät, jolloin tarvitaan tarkempi tilannekuva tuotantoproses-
sissa tapahtuvista muutoksista. Tuotantolaitoksissa mittaustietoa käytetään tilan-
nekuvan muodostamisessa ja päätöksenteon tukena. Mittauksien määrän lisäänty-
minen ja tarkkuuden parantuminen mahdollistavat paremman tilannekuvan. Mit-
tauksien määrän kasvaessa, myös tarvittavien resurssien määrä kasvaa. Mittauksien
edellyttämä infrastruktuuri ja niiden tuottama mittaustieto vaatii resursseja tiedon-
käsittelyyn ja tulkintaan.

Tuotantolaitoksessa mittauksia voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Yksinkertai-
nen lämpötilamittaus voidaan toteuttaa yksinkertaisella teknologialla, kun taas toi-
sessa ääripäässä monimutkaisemmat analyysit vaativat laboratorioresursseja. Yksit-
täisen mittauksen mittaustavasta, kohteesta, materiaalista ja näytteenottotaajuudes-
ta riippuen, suuretta voidaan mitata luotettavasti, mutta tulee ymmärtää mittaustu-
loksissa esiintyvä mittausvirhe. Kun mittaustietoa käytetään päätöksenteon tukena
ja sen perusteella tehdään toimenpiteitä, tällöin näytteenotto- ja mittausjärjestelmäs-
tä syntyvän virheen osuus tulee ottaa huomioon.

Mittauksien kyky mitata tuotantoprosessia perustuu usein subjektiiviseen ar-
vioon, koska ei ole hyödynnetty mittauksien arviointimenetelmiä. Lisäksi mittaus-
tulosten kriittinen arviointi kuluttaa resursseja huomattavasti. Mittauksien eri ar-
viointimenetelmiä on kehitetty, mutta usein ne vaativat koeasetelmia tai referens-
simateriaaleja arvioinnin tueksi. Niiden hyödyntäminen riippuu painotettavista ar-
viointikriteereistä. Arviointimenetelmää valittaessa tulee ottaa huomioon menetel-
män vaativuus, käytettävät resurssit ja menetelmän tuottama tieto.

Tässä tutkimuksessa hyödynnetyllä variogrammi-menetelmällä arvioidaan mit-
tauksen kykyä mitata tuotantoprosessia. Vastaavaa lähestymistapaa on aiemmin
hyödynnetty kaivos- ja prosessiteollisuudessa näytteenoton arviointiin.

Variogrammi-menetelmästä löytyy useita eri tyyppisiä tutkimuksia. Kirjallisuu-
dessa on aihetta esitelty mm. Pierre Gy kirjassa "Sampling for analytical purposes"[13].
Artikkelissa [34] menetelmää on sovellettu Glencore Nikkelwerkin tuotantolaitok-
sella, missä on testattu arviointimenetelmää pH- ja redox-anturimittauksien arvioin-
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tiin. Artikkelissa [33] hyödynnetään EMPV-ohjelmistoa mittausjärjestelmän arvioin-
tiin variogrammi-menetelmällä. Esbensen ym. [10] ovat hyödyntäneet VARIO-ohjel-
mistoa tutkimuksissaan. Tutkimuksen ohjelmistolla on mahdollista verrata useita
eri mittauksia usealta eri ajanjaksolta, ja seurata mittauskyvykkyyden muuttumista
ajan suhteen.

Tähän opinnäytetyöhön liittyvä tutkimus toteutetaan prosessiteollisuuden yri-
tyksessä, joka valmistaa kobolttituotteita. Tutkimuskohteena on tuotantolinjan osa,
joka koostuu eri prosessivaiheista. Tuotantolinjan näytteenotto- ja mittausjärjestel-
mä sisältää kahdentyyppisiä mittauksia. Anturimittaukset ovat kiinteitä mittauksia,
jotka mittaavat tuotantoprosessia lyhyellä näytteenottovälillä. Lisäksi tuotantopro-
sessista otetaan näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Näiden näytteenotto-
väli on usein pitkä ja näytteenottomenetelmät sekä analytiikka sisältävät virheen
mahdollisuuksia, joilla on vaikutusta lopulliseen mittaustulokseen.

Tässä tutkimuksessa tutkitaan variogrammi-menetelmän soveltuvuutta tuotan-
tolinjan näytteenotto- ja mittausjärjestelmän arviointiin. Tutkimusongelma on jaet-
tavissa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

• Miten menetelmä soveltuu mittauksien arviointiin?

• Mitä menetelmällä havaitaan?

• Mikä on mittausvirheen juurisyy?

• Voidaanko menetelmää hyödyntää reaaliaikaisesti?

Työn teoriaosuudessa käsitellään tuotantoprosessin seuranta ja ohjaaminen. Näis-
sä keskeisenä asiana ovat laadunhallinta, näytteenotto- ja mittausjärjestelmä ja tilas-
tollinen prosessinohjaus. Lisäksi käsitellään näytteenottoteoria, variogrammi-mene-
telmä ja sen hyödyntäminen näytteenotto- ja mittausjärjestelmän arviointimenetel-
mänä. Empiirisessä osuudessa käsitellään tutkimusmenetelmät ja aineisto, johon si-
sältyy tutkimuskohde, -prosessi ja malli, mittaustuloksien valmistelu ja variogram-
min laskentamenetelmä. Lopuksi käsitellään menetelmän arviointikriteerejä. Tulok-
set ja keskustelu -luvussa käsitellään keskeiset menetelmän soveltamisesta saadut
tulokset ja niistä johdetut johtopäätökset.
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2 Tuotantoprosessin seuranta ja ohjaaminen

Teollisessa tuotannossa prosessivaiheet sisältävät paljon mittauksia, joiden tarkoi-
tus on mitata tuotantoprosessia ja luoda kuva tuotantoprosessin tilasta. Mittaami-
sen tarkoitus on havaita muutokset prosessissa, löytää muutokseen johtavat syyt ja
poistaa syytekijät.

Mittauksien suuri lukumäärä mahdollistaa laajemman tilannekuvan prosessista,
mutta samalla se kasvattaa vikaantumisen todennäköisyyttä. Vikaantumisen seu-
rauksena mittaustietoihin voi syntyä eri tyyppisiä häiriötekijöitä kuten kohinaa tai
poikkeavia mittaustuloksia[17]. Mittauksien näytteenottotaajuudet voivat myös vaih-
della[17]. Lisäksi Kadlec ym. [17] mukaan haasteita aiheuttaa tuotantoprosessien
vaihtelu, joka muuttuu vähitellen käytön aikana tai äkillisesti esimerkiksi syötteen
laadun muutoksen seurauksena.

Tuotantoprosessin seurannan kannalta merkittävä ongelma on puuttuvat mit-
taustulokset. Nämä voivat johtua viallisesta anturista tai mittausjärjestelmästä. Li-
säksi mittauksen näytteenottotaajuus voi olla niin pieni, ettei tuotantoprosessin muu-
toksia havaita. Anturit voivat olla rakenteeltaan sellaisia, joissa esimerkiksi kulumi-
nen tai anturin kemiallinen muutos aiheuttaa mittausvirhettä. Mittausjärjestelmässä
mittaustuloksiin voi vaikuttaa tiedonsiirtojärjestelmän, tietokannan tai käyttöliitty-
mien vikaantumiset tai niiden sisältämät virheet[17]. Tuotantoprosessit voivat sisäl-
tää mittauksien lisäksi laskettuja muuttujia, joiden arvo on riippuvainen anturimit-
tauksista. Kun anturimittauksesta puuttuu mittaustuloksia, seurauksena arvoja voi
puuttua myös lasketuista muuttujista[17].

Normaalista poikkeavien tilanteiden seurauksena mitattu arvo tai siitä johdettu
laskettu muuttuja voidaan laadultaan luokitella seuraavasti:

• Mittaustulos edustaa mitattavaa kohdetta.

• Mittaustulos edustaa mitattavaa kohdetta, mutta ei havaitse muutoksia riittä-
vällä tarkkuudella.

• Mittaustulos on kelvoton, jota ei tiedetä.

• Mittaustulos on kelvoton, joka tiedetään ja indikoidaan jollain tavalla.
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Vaikka anturit ovat toimintakuntoisia ja mittaustulokset ovat edustavia, silti mit-
taukset tuovat erinäisiä haasteita. Kano ym. [18] esittää Taulukon 2.1 haasteista, joka
on 26:lle Japanilaiselle yritykselle tehdyn kyselyn tulos.

Taulukko 2.1: Anturimittausten haasteet[18]

27% Kunnossapito
21% Kalibroinnin tarve
15% Ikääntymisestä johtuva heikkeneminen
13% Riittämätön tarkkuus
10% Hidas dynamiikka
8% Korkea kohina
2% Pieni toistettavuus
4% Muu ongelma

Mittausjärjestelmän mittauksien korkea lukumäärä kasvattaa järjestelmän epäta-
vallisen toiminnan tai vikaantumisen todennäköisyyttä. Tällöin mittausvirheen to-
dennäköisyys kasvaa, jonka seurauksena syntyy laadun ja tehokkuuden menetyksiä[29].
Kuten artikkelissa [11] mainitaan, teollisuuden vaatimuksiin kuuluu jatkuva tuo-
tantotehokkuuden kehittäminen, jonka tulee johtaa tehokkaampaan mittaus- ja tuo-
tannonohjauksen menettelytapoihin. Mittauksien määrän kasvaessa on hyvä pohtia
mittauksien laadun arvioinnin menettelytapoja.

2.1 Tuotantoprosessin hallinta

Artikkelissa [5] määritellään tuotantoprosessien hallinnan sisältävän kaikki järjes-
telmät ja ohjelmistot, jotka ohjaavat tuotantoprosessia. Niihin kuuluvat anturit, tie-
donkäsittelylaitteet, asennoittimet, tietoverkot ja algoritmit, jotka linkittävät proses-
simuuttujat tuote-ominaisuuksiin.

Hitomi:n [15] mukaan tuotantoprosessi toimii tehokkaammin, jos todellinen tie-
to tuotantoprosessin toiminnasta saadaan mahdollisimman nopeasti ja tarkasti ope-
raattoreiden käyttöön. Tällöin normaalista poikkeavat tilanteet, kuten laitteiden epä-
kunto, havaitaan mahdollisimman nopeasti.

Tuotantoprosessien monitorointi ja hallinta sisältää useita haasteita. Mittauksien
toteuttaminen vaatii resursseja ja lisäksi mittaustulosten tulkinta vaatii resursseja ja
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osaamista.

2.1.1 Laadunhallinta

Laadunvarmistukseen ei ole olemassa yleispätevää menetelmää, joka kattaisi kaiken
tyyppisen valmistuksen. Poikkeamat ja vaihtelut raaka-aineissa sekä olosuhteissa
luovat haasteita laadun hallintaan[29]. Tuotantoprosessin instrumentointi ja ohjaus
mahdollistavat normaalin ja tehokkaan toiminnan, mutta laadun varmistamiseen
tarvitaan lisäksi muita mittauksia, jotka usein toteutetaan harvemmin ja ne vaativat
enemmän resursseja[29].

Data-pohjaisen prosessinohjauksen tehtävä on havaita prosessin poikkeamat nor-
maalitilanteesta ja havaita muutokseen johtanut juurisyy mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa[29]. Artikkelissa [25] Pai ym. mainitsevat, että on tärkeää vähentää tyy-
pin 1 riskiä, jossa hyväksyttävä tuote virheellisesti arvioidaan vialliseksi ja lisäksi
tyypin 2 riskiä, jossa viallinen tuote hyväksytään virheellisesti. Jos tuotevaatimuk-
sia ei pystytä täyttämään toimitusketjun jokaisessa vaiheessa, se johtaa uusiin poik-
keamiin myöhemmissä toimitusketjun vaiheissa[24].

Tuotteen laadun ylläpito on riippuvainen ammattitaitoisten operaattoreiden osaa-
misesta, joka perustuu kokemukseen ja intuitioon[18]. Artikkelin [18] mukaan on
tehty paljon työtä tuotanto-olosuhteiden ja tuotteen laadun välisen yhteyden sel-
kiyttämiseen, mutta siitä huolimatta ongelma on ratkeamaton, koska tuotteen laa-
dun parantamiseen ei ole olemassa First-Principle -mallia. Toinen lähestymistapa
laadun parantamiseen on hyödyntää tuotantotietoja, joka on Kano ym. [18] mukaan
laajasti hyväksytty tuotantoprosessin laadunhallintamenetelmä eri toimialoilla. Tä-
män mukaan tuotteen laadun parantamiseksi, tulee kehittää järjestelmä, joka sisäl-
tää seuraavat toiminnot:

• Tuotteen laadun ennustaminen tuotanto-olosuhteista.

• Tuotanto-olosuhteiden parantaminen tuotteen laadun parantamiseksi.

• Vikojen ja toimintahäiriöiden havainnointi haitallisen toiminnan estämiseksi.

Vaikka yritys valmistaa tuotteen suunnitelman mukaisesti, tämä Hansen ja Bush:n
[14] mukaan ei välttämättä tarkoita, että tuote on laadukas asiakkaan näkökulmas-
ta. Oakland:n mukaan [24] joissakin teollisuusyrityksissä laatu indikoi materiaalin
tai laitteen vastaavan fyysisiltä ulottuvuuksiltaan määriteltyjä vaatimuksia. Hansen
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ja Bush:n [14] mukaan tuote on laadukas, jos se vastaa asiakkaan vaatimuksia, joten
asiakas on avainasemassa laadun määrittelyssä.

2.1.2 Tuotantoprosessin vaihtelu

Tuotantoprosessin vaihtelulla tarkoitetaan tuotantoprosessin materiaalien ominai-
suuksien ja prosessiolosuhteiden muuttumista ajan suhteen, jonka mittarina on va-
rianssi. Materiaalien ominaisuuksia mitataan keskiarvolla ja mittaustulosten muu-
toksia esitetään keskihajonnalla tai varianssilla. Artikkelissa [23] mainitaan mittaus-
tulosten muutoksien johtuvan useista eri syistä, mutta perinteisesti muutokset esi-
tetään vain yhdellä luvulla.

Tuotantoprosessin vaihtelu voi syntyä useista eri tekijöistä. Minnit [22][23] esit-
tää useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat vaihteluun:

• Prosessin syötteiden luontainen varianssi synnyttää satunnaista vaihtelua, jo-
ka on ominaista kaikille prosesseille.

• Näytteenoton virheistä syntyvä vaihtelu.

• Satunnainen vaihtelu, joka tunnistetaan, mutta sitä ei voida eliminoida täysin.

• Ei-satunnainen vaihtelu, jolla tarkoitetaan ajotavasta, olosuhteista tms. johtu-
vaa vaihtelua, johon voidaan vaikuttaa.

• Jaksoittainen vaihtelu on seurausta prosessin jaksoittaisesta liikkeestä, joka
syntyy ihmisen toiminnasta tai laitteen viasta.

Näiden osatekijöiden yhteisvaikutuksena syntyy kokonaisvaihtelu, jonka pie-
nentäminen mahdollistaa paremmat tuoteominaisuudet ja vähentää kustannuksia[23].

Kun tuotantoprosessin vaihtelu mitataan luotettavasti, tällöin poikkeamien havait-
seminen on helpompaa. Artikkelissa [28] Qi määrittelee poikkeamien (engl. Outlier)
olevan mittaustuloksia, jotka poikkeavat tyypillisestä tai merkityksellisestä arvo-
alueesta. Qin [28] mukaan poikkeamat määritellään kahdella tavalla:

• Ilmeiset poikkeamat (engl. Obvious outliers) ovat mitattuja arvoja, jotka rik-
kovat fyysisiä tai teknisiä rajoituksia. Tällöin anturi mittaa arvoja, jotka ovat
mittausalueen ulkopuolella tai mitattu arvo ei ole teknologisesti mahdollista.
Webster ja Eren [35] mukaan poikkeamat havaitaan asettamalla raja-arvot a
priori -tietojen muodossa.
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• Ei-ilmeiset poikkeamat (engl. Non-obvious outliers) ovat mitattuja arvoja, jot-
ka Webster ja Eren [35] mukaan eivät riko mitään rajoituksia, mutta eivät edus-
ta todellista tuotantoprosessin tilaa.

Artikkelin [29] mukaan on kaksi menetelmää tuotantoprosessin poikkeamien
havaitsemiseksi:

• Prosessin mallintaminen kaikille vikatilanteille käyttäen First-principle- tai data-
pohjaista -mallia. Artikkelin [30] mukaan First-principle lähestymistavassa ai-
nut käytettävissä oleva informaatio on tuotantoprosessin kuvaus tai rakenne,
ja havainnot tuotantoprosessin käyttäytymisessä.

• Normaalin tuotantoprosessiolosuhteen mallintaminen, ja sen hyödyntäminen
normaalista poikkeavien tapahtumien havainnointiin.

Artikkelin [29] mukaan on ilmeistä, että ensimmäinen mallinnustapa vaatii pal-
jon enemmän resursseja kuin jälkimmäinen, jonka takia seurantajärjestelmät kuten
luvussa 2.1.3 käsitelty tilastollinen prosessinohjaus, perustuvat normaaliin proses-
siolosuhteeseen ja sen hyödyntämiseen poikkeamien havainnoinnissa.

Normaalin prosessiolosuhteen määrittely luo omat haasteensa. Tavallisesti tilas-
tollinen prosessinohjaus toteutetaan tavalla, jossa mittaustuloksia verrataan edel-
lisiin mittaustuloksiin ja niiden perusteella tulkitaan, poikkeaako mittaustulokset
normaalista. Haasteena tässä on vertailujakson sisältämä poikkeama, joka kasvat-
taa vertailujakson vaihtelua, jolloin seuraavissa ajanjaksoissa ei välttämättä havaita
samanlaista poikkeamaa.

Toinen tapa on hyödyntää nk. normaalia aikajaksoa, jolloin tuotantoprosessi toi-
mii halutulla tavalla. Tällöin nykytilannetta verrataan normaaliin tilanteeseen, jol-
loin poikkeamat havaitaan nykytilanteessa ja poikkeamat eivät muuta vertailukoh-
detta mitenkään. Toisaalta laitteet ja materiaalit muuttuvat esimerkiksi kulumisen
seurauksena, jolloin tulee määrävälein arvioida tuotantoprosessin laaduntuottoky-
kyä.

Tyypillinen lähestymistapa poikkeamien havaitsemiseksi on käyttää tilastolli-
sia menetelmiä. Tilastollinen menetelmät perustuvat mittaustulosten jakauman ää-
ripäissä esiintyvien poikkeamien havainnointiin[35]. Menetelmän toiminta perus-
tuu mittaustulosjoukon keskiarvoon ja keskihajontaan, jonka perusteella havaitaan
poikkeamat. Karkeampi lähestymistapa on hyödyntää Hampel -menetelmää[6], jo-
ka Webster ja Eren mukaan [35] hyödyntää mittausdatajoukon mediaania ja medi-
aanin absoluuttista keskihajontaa poikkeamien tunnistamiseen.
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2.1.3 Tilastollinen prosessin ohjaus

Tilastollisella prosessinohjauksella tarkoitetaan mittaustulosten tilastollista tarkas-
telua, joka voi olla datajoukkoa kuvaava yhteenveto (engl. Descriptive Statistics)
tai datajoukon poikkeamien havainnointia tilastollisella prosessinohjauksella (engl.
Statistical process control).

Tuotantoprosessin hallintaan tarvitaan tietoa tuotantoprosessissa tapahtuvista
muutoksista, joiden havaitsemiseen hyödynnetään esimerkiksi valvontakortteja. Min-
nit [22] mukaan valvontakortit indikoivat satunnaisen tai jaksoittaisen vaihtelun
esiintymisen mittaustuloksissa. Lisäksi Minnit [23] mukaan on kehitetty erilaisia ti-
lastollisia menetelmiä, joiden tavoite on varmistaa prosessin- ja tuoteominaisuuk-
sien pysymisen tavoitealueella. Artikkelissa [18] Kano ym. mukaan onnistuneen
tuotantoprosessin hallinnan saavuttamiseksi on tärkeä havaita prosessimuutokset,
laitteiden vioittumiset ja muut erityissyyt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja
pyrkiä poistamaan niihin johtavat tekijät.

Yksi perinteinen tilastollisessa prosessinohjauksessa käytetty valvontakortti on
yhden muuttujan I-MR -kortti, jolla havaitaan prosessista normaalista poikkeavat
mittausarvot. Kuvassa 2.1 esimerkki I-kortista, jossa on laskettu ala- ja yläkontrol-
lirajat (LCL ja UCL) 1-3 keskihajonnan estimaatin päähän keskiarvosta. Kun mit-
taustulos ylittää 3 keskihajonnan estimaatin etäisyydellä sijaitsevan kontrollirajan,
Breyfoglen [4] mukaan tällöin prosessi ei ole hallinnassa. Tähän sisältyy oletus, että
mittaustulokset ovat jakautuneet normaalisti. Fortuna ym. [11] mukaan menetelmää
usein sovelletaan käytäntöön vaikka normaalijakauman ehto ei täyty. Fortuna ym.
[11] mainitsee menetelmän, jossa hyödynnetään keskiarvon ja keskihajonnan sijas-
ta mediaania ja mediaanin absoluuttista keskihajontaa, tällöin normaalijakauman
poikkeamien vaikutus on pienempi.

Valvontakorttien käytössä tulee ymmärtää niiden periaate ja sopivat käyttökoh-
teet. Artikkelissa [23] Minnit mainitsee valvontakorttien kehittäjän Walter Shew-
hart:n, jonka mukaan tuotantoprosessin säätäminen tilanteessa, jossa vaihtelun läh-
dettä ei ymmärretä, voi laskea tuotantoprosessin suorituskykyä. Esimerkiksi jos vaih-
telun lähteenä on näytteenotto- ja mittausjärjestelmä eikä tuotantoprosessi, tällöin
tuotantoprosessin säätötoimenpiteet synnyttävät ylimääräistä vaihtelua stabiiliin tuo-
tantoprosessiin. Tällaisessa tilanteessa tulisi keskittyä näytteenotto- ja mittausjär-
jestelmästä syntyvän vaihtelun vähentämiseen. Valvontakortteja käytettäessä tulee
ymmärtää mitattavan tuotantoprosessin vaihtelun luonne. Vaikka kuvasta 2.1 ha-
vaitaan mittaustuloksissa esiintyvät poikkeamat, tulee ottaa huomioon, että val-
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Kuva 2.1: Valvontakortti

vontakortin lisäksi tarvitaan myös tuotantoprosessin asiantuntijaosaamista poik-
keaman arviointiin.

Yleisesti Minnit [22] toteaa vaihtelun olevan osittain virheellistä, joka viittaa sää-
tötoimenpiteiden olevan alttiina ylikorjaukselle ja väärälle mittaustiedon tulkinnal-
le. Minnit ym. [21] mukaan samaa argumentoi Dr. W. Edwards Deming, joka osoitti
useilla kokeilla, ettei tule reagoida kontrollirajojen sisällä tapahtuviin poikkeamiin
koska ei ole loogista syytä reagoida vaihteluun, jota ei esiinny prosessissa. Säätötoi-
menpiteitä tulisi tehdä ainoastaan sellaisissa tapauksissa, jossa prosessimuutokset
ovat niin suuria, että ne havaitaan satunnaisesta kohinasta[21].

Fortuna ym. [11] mukaan pelkkä poikkeamien havainnointi ei riitä, vaan sen li-
säksi on oltava tuotantoprosessin asiantuntijaosaamista arvioinnin tukena. Artikke-
lin [27] mukaan valvontakorttien kontrollirajojen ymmärtäminen ei ole helppo asia,
koska se vaatii syvällistä käsitystä prosessin vaihtelusta. Tämä on usein haaste tilas-
tollisen prosessinohjauksen hyödyntämisessä. Haaste liittyy oletukseen, jonka mu-
kaan stokastinen prosessi oletetaan vakaaksi[27]. Tämä on virheellinen oletus, koska
heterogeeniset dynaamiset prosessit ovat harvoin täydellisesti vakaita[27]. Minnit
[22] mukaan yksinkertainen ja vakaa prosessi on harvinainen, sillä usein prosessien
vaihtelu on dynaamista ja monimutkaista. Lisäksi Minnit [22] mukaan tuotantopro-
sessia mitattaessa tulee ottaa huomioon, että yksittäiset mittaustulokset ovat piste-
mäisiä näytteitä jatkumosta, joka sisältää riskin, että suurempi tai pienempi arvo
on mennyt ohi mittaushetkien välissä. Näytteenottotaajuudella on suuri merkitys
riskin vähentämisessä ja teoriaosuuden luvussa 2.2.1 on käsitelty sen vaikutusta.
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2.2 Näytteenotto- ja mittausjärjestelmä

Näytteenotto- ja mittausjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla pyritään ha-
vaitsemaan tuotantoprosessissa esiintyvä vaihtelu ja arvioida sen perusteella tuo-
tantoprosessin tila. Luvussa käsitellään näytteenottotaajuutta, mittaustulosten tal-
lennusjärjestelmää ja mittausvirhettä.

2.2.1 Näytteenottotaajuus

Näytteenottotaajuudella tarkoitetaan mittauslaitteen suorittamaa mittaustoimenpi-
teiden määrää ajan suhteen. Näytteenottotaajuus ilmoitetaan esimerkiksi 3 krt/vrk,
jolloin mitattavasta kohteesta otetaan 3 näytettä vuorokaudessa, jossa näytteenotto-
väli voi olla kiinteä tai muuttuva.

Analysoidun näytteen tuloksen tulee edustaa mittauksen kohteena olevaa mate-
riaalia mahdollisimman luotettavasti. Ideaalitapauksessa analysoidaan koko mas-
sa tai massa olisi homogeeninen, jolloin näyte olisi edustava. Käytännössä tämä ei
kuitenkaan yleensä ole mahdollista. Näytteenottoteoriassa [13] näytteenoton tarkoi-
tus on vähentää mitattavan kohteen massaa niin, ettei näytteen muut ominaisuudet
muutu. Näytteenotto materiaalivirrasta on esitetty kuvassa 2.2.

Kuva 2.2: Materiaalivirran näytteenoton malli

Materiaalivirrasta otetaan näytteitä In (engl. increment) ja S kuvaa näytteiden
välillä virtaavaa materiaalia.. Näytteenottotaajuus ajan suhteen lasketaan yhtälöllä

τ′ =
Q
L

, (2.1)

missä Q on näytteiden I1...Iq erottamiseen kuluva aika, ja L erän (engl. lot) läpime-
noaika.

Materiaalivirrassa näytteenottotaajuuden kasvattaminen lisää materiaalin muu-
toksien havaitsemisen todennäköisyyttä, mutta samalla se lisää mittaamisen kus-
tannuksia. Pienempi näytteenottotaajuus tarkoittaa pienempiä kustannuksia, mutta
tällöin kasvaa riski, ettei vaihtelua havaita.
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2.2.2 Mittaustulosten tallennus

Usein tuotteiden valmistuksessa vaatimuksiin kuuluu mittaustulosten tallennus ja
säilytys vaatimuksien mukaisen ajan. Eri sidosryhmät kuten asiakkaat, viranomai-
set tai yrityksen omat intressit luovat tarpeen mittaustiedon säilyttämiselle myö-
hempää käyttöä varten. Tällöin valmistettavien tuotteiden jäljitettävyys paranee ja
mahdollisten myöhempien ongelmien ratkaisu tehostuu.

Artikkelissa [11] Fortuna ym. mainitsevat, että valitettavasti usein tiedon keruul-
le asetetut vaatimukset eivät ota huomioon myöhempää tiedon identifiointia, jol-
loin haasteita tulee näytteenottotaajuudessa, puuttuvissa tiedoissa, poikkeamissa,
olosuhteissa ja tarkkuudessa. Lisäksi usein tallennusjärjestelmissä hyödynnetään
pakkausalgoritmeja, joilla säästetään resursseja. Sen seurauksena mittaustuloksia ei
välttämättä tallenneta ja niitä ei voida hyödyntää jälkeenpäin.

2.2.3 Mittausvirhe

Artikkelin [2] mukaan käytännössä näytteenotto- ja mittausjärjestelmä ei aina tuo-
ta tarkkaa tulosta mutta se antaa tuloksen, joka poikkeaa oikeasta arvosta virheen
verran. Taylor [32] mukaan "Jos mittausprosessi on arvioitu tarkaksi, tällöin sen tuot-
tama mittausarvo on myös tarkka". Taylor:n [32] mukaan mitattu arvo on ainoastaan
estimaatti, ja se voi olla tarpeeksi lähellä oikeaa arvoa, jolloin arvoa pidetään vir-
heettömänä. Henry Zumbrum [36] kiteyttää mittausvirheen seuraavasti:

"Kaikki mittaukset sisältävät riskin, että mittaustulos näyttää hyvältä vaikka se
todellisuudessa on huono tai mittaustulos näyttää huonolta kun se todellisuudessa on

hyvä."

Mittaus tulisi tehdä toistuvasti, jotta voidaan arvioida mittausjärjestelmän herk-
kyys[31]. Mittausvirheiden lähteitä voi olla useita, ja tästä syystä Senol [31] kehot-
taa tunnistamaan poikkeamien lähteet ja varmistamaan, että mittausten määrä on
riittävä poikkeamien havaitsemiseen ja mittausherkkyyteen.

Tuotteiden valmistukseen sisältyy riski, jonka seurauksena viallinen tuote läpäi-
see koko tuotantoketjun laadunhallinnan. Tällöin asiakkaalle myydään tuote, joka ei
vastaa asiakasvaatimuksia. Tätä riskiä kasvattavat näytteenotto- ja mittausjärjestel-
män virheet, joiden seurauksena mittaustulokset eivät vastaa todellista tilannetta.
Näytteenotto- ja mittausjärjestelmän virheistä johtuvia riskejä nähdään esiintyvän
kahdenlaisia. Gy [13] mainitsee henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä esiintyvän
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lääketeollisuudessa, ruuan tuotannossa ja terveydenhuollossa. Taloudellisia riskejä
esiintyy teollisuudessa, kaupankäynnissä, oikeustoimissa ja tullivalvonnassa. Pie-
nestä virheestä mittaustuloksessa voi seurata suuria taloudellisia vaikutuksia.

Mittaustuloksissa esiintyvä vaihtelu on seurausta tuotteen ominaisuuksien vaih-
telusta δ2

realvalue, ja mittausvirheestä johtuvasta vaihtelusta δ2
g, jolloin kaikkien ha-

vaittujen mittausten vaihtelu lasketaan yhtälöllä 2.2.

δ2
total = δ2

realvalue + δ2
g. (2.2)

Laadunhallinnassa toimenpiteet kohdistetaan usein vaihtelun pienentämiseen.
Vaihtelun määrittely vaihtelee lähteestä riippuen. Kuten luvussa 3 esitellään, pel-
kästään näytteenotossa esiintyviä vaihtelun lähteitä on useita. Artikkelin [2] mu-
kaan, jos valmistettava tuote poikkeaa ennalta määritellystä rajoista, usein paran-
nustoimenpiteet kohdistetaan tuotantoprosessiin ilman, että ymmärretään vaihte-
lun lähdettä, jolloin tuotantoprosessin laaduntuottokyky ei välttämättä parane. Tuo-
tantoprosessin laaduntuottokyky voi olla jo tarpeeksi hyvä, mutta sitä ei voida to-
dentaa koska näytteenotto- ja mittausjärjestelmälle ei ole arviointimenetelmää[2],
jolloin sen synnyttämän vaihtelun merkitystä ei ymmärretä. Näytteenotto- ja mit-
tausjärjestelmän ollessa kyvykäs mittaamaan tuotantoprosessia, on mahdollista, et-
tä näytteenottotaajuus on liian pieni suhteessa tuotantoprosessin vaihteluun, josta
seuraa satunnaisuuden lisääntyminen mittaustuloksissa. Ihanteellisessa mittausjär-
jestelmässä mittausvirhe on nolla, mutta Pai:n [25] mukaan tällaista mittausjärjes-
telmää tuskin on olemassa.

Senol [31] mukaan mittausjärjestelmän arviointi jaetaan kahden tyyppisiin me-
netelmiin:

• Kvantitatiivisia ja laadullisia mittaustietoja hyödyntävä menetelmät

• Referenssimateriaaleja hyödyntävät menetelmät

Eri laadunhallintajärjestelmissä yksi keskeinen komponentti on näytteenotto- ja
mittausjärjestelmän arviointi, joka luokittelee mittausjärjestelmän kyvykkyyden ja
varmistaa, että tuotteen laatuominaisuudet todennäköisesti muuttuvat koko tuo-
tantoprosessin aikana[25].
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3 Näytteenottoteoria

Näytteenottoteoria on tieteellinen kuvaus näytteenoton oikeellisuudesta. Minnit ja
Esbensen [21] mukaan näytteenottoteoria nähdään olevan ainoa tieteellisesti joh-
donmukainen ja tarkka menetelmä, jolla voidaan erottaa oikea, vinoutumaton, tark-
ka ja luotettava näyte. Näytteenottoteoria kattaa seuraavat osa-alueet:

• Näytteenoton vaiheet

• Näytteenoton oikeellisuuden periaatteet

• Näytteenoton menettelyt ja käytännöt

• Näytteenoton menettelyn kehittäminen ja optimointi

Näytteenottoteoria on syntynyt vuonna 1950 Pierre Gy:n toimesta ja yli 50:n vuo-
den kehityksen seurauksena näytteenottoteoria on saavuttanut tieteellisen teorian
tason[26]. Gy teki merkittävän askeleen, kun hän kehitti matemaattisen mallin näyt-
teenottotilanteen ja näytteenoton virheiden välille[21]. Hän oli ensimmäinen, joka
otti huomioon olosuhteiden merkityksen näytteenottotoimenpiteen aikana. Ennen
näytteenottoa olosuhteisiin voidaan vaikuttaa, mutta näytteenoton jälkeen olosuh-
teisiin ei voida vaikuttaa, mutta niitä voidaan tarkkailla[21].

Petersen ym. [26] mukaan yli 50 vuoden ajan on tiedetty näytteenotosta johtu-
vien virheiden olevan 10 – 100 tai jopa 100–1000 suuremmat kuin analysoinnista
johtuvat virheet. Syynä Petersen [26] mukaan on koulutuksen vähäisyys. Näytteen-
ottoteorian periaatteiden ymmärtämisellä ja osaamisella nähdään olevan merkittä-
vä vaikutus näytteenoton- ja analysoinnin riskeihin. Petersen ym. [26] mukaan il-
man tietämystä näytteenottoteorian periaatteista, on vaikea saada oikeasti edustava
näyte – erityisesti silloin kun on kyseessä heterogeeninen materiaali.

3.1 Näytteenotto

Gy:n mukaan [13] on mahdotonta määritellä kokonaisen erän (engl. lot) koostumus-
ta täysin, koska kustannukset olisivat liian korkeat ja analysointi on usein tuhoa-
va prosessi. Tästä syystä analysoitava erä tulee jakaa pienempiin osiin. Näytteeno-
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ton tarkoitus on massan pienentäminen, jossa näytteen koostumuksen tulee edustaa
kohteena olevaa massaa mahdollisimman tarkasti[13].

Petersen ja Minkkinen [26] mukaan näytteenottoon sisältyy fyysisiä ja geomet-
risia mittakaavasta johtuvia ongelmia, silloin kun partikkelin keskimääräinen koko
on pieni tai iso verrattuna näytteenotossa käytettyyn työkaluun tai luvussa 3.5 käsi-
teltyyn erän kokonaisulottuvuuteen. Lisäksi partikkelin koolla on merkitystä tilas-
tollisesta näkökulmasta. Jos näyte sisältää paljon partikkeleita, se on tilastollisesti
merkittävämpi kuin pieni määrä partikkeleita. Edustavuuden näkökulmasta näyt-
teiden määrä halutaan pitää mahdollisimman isona mutta kustannustehokkuuden
näkökulmasta näytteiden määrä halutaan pitää mahdollisimman pienenä[26].

Perusteellisen näytteenoton periaatteet FSP (engl. Fundamental Sampling Principles)
mahdollistavat oikean ja edustavan näytteenoton. Jos periaatteita ei noudateta, Pe-
tersen ym. [26] mukaan ei voida välttyä vääriltä näytteiltä. Perusteellisen näytteen-
oton periaatteet ovat:

• Kaikilla partikkeleilla tulee olla yhtä suuri, nollasta poikkeava todennäköisyys
joutua näytteeseen.

• Näytteeseen kuulumattomien partikkelien mahdollisuus joutua näytteeseen
on nolla.

• Näytteenotossa näytettä ei tule muokata (engl. altered) millään tavalla.

Lisäksi tulee noudattaa menettelytapoja, jotka koskevat näytteen rajaamista, erot-
tamista ja valmistelua[26].

3.2 Perusmääritelmät ja termit

Näytteenottoteoriassa esiintyviä termejä ja määritelmä on kuvattu Taulukossa 3.1.
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Taulukko 3.1: Näytteenottoteorian termit ja määritelmät

Termi Engl.
termi

Määritelmä

Erä, Lotti Lot Näytteenoton kohde, jota näytteen tulee edustaa. Esi-
merkiksi varasto, prosessivirta, tynnyri tms.

Näyte Sample Näytteenoton kohteesta oikealla tavalla erotettu mää-
rä materiaalia.

Yhdistelmänäyte Increment Näytteenoton kohteesta otetuista osanäytteistä koos-
tuva yhdistelmänäyte.

Hiukkanen Fragment Pienin fyysisesti mahdollinen erotettavissa oleva
näytteen osa, jotka voivat olla molekyylejä, mineraa-
leja jyviä tms.

Analyytti Analyte Näytteestä analysoitava näytteen ominaisuus.

3.3 Materiaalin heterogeenisyys

Pitard [27] mukaan kaikki materiaalit ovat epäjatkuvia tai diskreettejä, jolloin esi-
merkiksi jokaisen atomin ja molekyylin katsotaan olevan diskreetti. Petersen ym.
[26] mukaan tästä seuraa, että kaikki fyysisen maailman materiaalit ovat heterogee-
nisia.

Petersen ym. [26] mukaan homogeeninen materiaali on teoreettinen ilmiö, jolla
tarkoitetaan heterogeenisyyden puutetta. Ilmiötä ei voida koskaan saavuttaa, kos-
ka materiaali ei ole koskaan täysin homogeeninen[26]. Petersen ym. [26] käyttävät
teoreettista esimerkkiä täydellisesti toistetusta näytteenotosta, jossa satunnaisesta
vaihtelusta seuraa, ettei ole mahdollista, että kaikki tulokset ovat identtisiä. Näyt-
teenottoteoriassa materiaalin heterogeenisyys keskittyy kahteen käsitteeseen.

Rakenteellinen heterogeenisyys CH (engl. Constitution heterogeneity) on riippu-
vainen partikkelien koostumuksesta, muodosta, koosta, tiheydestä ym. rakenteelli-
sista ominaisuuksista. Jos partikkelien koostumuksissa on suuria eroja, CH on täl-
löin suuri. Raekoko on hallitseva tekijä CH-arvon pienentämisessä, johon artikkelin
[26] mukaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi murskaamalla tai jollain muulla mene-
telmällä, joka muuttaa näytteen fyysisiä ominaisuuksia.

Jakauman heterogeenisyys DH (engl. Distribution heterogeneity) on riippuvai-
nen fyysisestä, partikkelien alueellisesta jakautumisesta sekä rakenteellisesta hete-
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rogeenisyydestä eli CH-arvosta[26]. DH-arvon pienentämisessä merkittävä tekijä on
sekoitus ja erotetun kappaleen koko. Kuvasta 3.1 havaitaan DH-arvon muuttumi-
nen sekoituksen seurauksena.

Kuva 3.1: Identtinen materiaalikoostumus, jossa CH on vakio ja DH pienenee mer-
kittävästi sekoituksen seurauksena[26].

Materiaalin heterogeenisyys luo useita eri vaihtelukomponentteja, jotka esiin-
tyvät näytteenotossa[22]. Materiaalin heterogeenisyys virtaavassa aineessa voidaan
Pitard:n [22] mukaan esittää yhtälöllä

f [t] = fL + fA[t] + fB[t] + fC[t], (3.1)

missä fL on vakiotermi, fA[t] on satunnainen epäjatkuva komponentti, fB[t] on luon-
tainen mitattava ominaisuus ja fC[t] on jaksollinen komponentti. Vakiotermi fL on
esimerkiksi keskimääräinen osuus kokofraktiosta tietyn ajanjakson aikana. fA[t] on
satunnainen epäjatkuva komponentti, jolle on ominaista kaoottinen ja ennalta ar-
vaamaton muutos kokofraktiossa siitä huolimatta vaikka hiukkaset ovat peräisin
samasta paikasta ja samalta ajalta prosessista. fA[t] on seurausta ennakoimattomista
tai stokastisista muutoksista, jotka aiheuttavat vaihtelua toistuvissa mittauksissa[16].
fB[t] on jatkuva, ei-satunnainen, ei-jaksollinen ja luontainen mitattava ominaisuus.
fC[t] on jatkuva, jaksollinen komponentti, joka syntyy ihmisen tai laitteen aiheutta-
masta jaksoittaisesta vaihtelusta. Komponentti voi sisältää useita eri jaksoja saman-
aikaisesti.

Artikkelissa [22] mainitaan keskiarvon ympärillä olevan vaihtelun osatekijöiden
johtuvan stokastisten ilmiöiden kertymisestä, johon kuuluu satunnaisia, toiminnal-
lisia ja jatkuvia elementtejä, joista jokaisella on omat lähteensä. Luvussa 3.6 käsitel-
lään näitä ilmiöitä.

3.4 Näytteenoton virheet

Näytteenoton virheet ovat seurausta näytteenottomenetelmien puutteista. Näytteen-
ottomenetelmien kehittämisessä on kyse epävarmuuden tunnistamisesta ja sen vai-
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kutuksesta lopputulokseen. Petersen ym. [26] mukaan täytyy ymmärtää edustavan
(engl. correct) ja ei-edustavan (engl. incorrect) näytteenoton vaikutuksista lopputulok-
seen. Lisäksi täytyy olla yleisnäkemys näytteenoton virheiden syntyperästä. Näyt-
teenottoteoriassa kokonaisvirhe GEE koostuu eri lähteistä, jotka on esitetty kuvassa
3.2.

Kuva 3.2: Näytteenoton virheet[10]

Näytteenoton kokonaisepävarmuus GEE (engl. Global Estimation Error) on jaet-
tavissa näytteenotosta johtuvaan epävarmuuteen TSE (engl. Total Sampling Error)
ja analysoinnista johtuvaan epävarmuuteen TAE (engl. Total Analytical Error). Pe-
tersen ym. [26] mukaan TSE on 10-100 tai 100-1000 suurempi kuin TAE.

Analyyttinen virhe TAE (engl. Total Analytical Error) on lähes aina laboratorion
hallinnassa ja usein analytiikan laadunhallinta keskittyy tähän vaiheeseen[26].

Näytteenoton kokonaisvirhe TSE (engl. Total Sampling Error) jakautuu [26] vir-
hekomponentteihin, jotka ovat esitetty kuvassa 3.2. Virheet ovat seurausta materi-
aalin ominaisuuksista tai näytteenottoprosessissa syntyvistä virheistä. Petersen ym.
[26] mukaan on tarkoituksenmukaista tehdä jako kahteen, koska se korostaa op-
timoinnin rajoitteita kun optimoidaan pelkästään näytteenottoprosessia. Minnit ja
Esbensen [21] mukaan syynä virheisiin ovat huonosti suunnitellut laitteistot, väärä
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laitteiston käyttötapa, laiminlyöty huolto tai näytteiden väärä käsittelytapa.

Perusteellisen näytteenoton virheet FSE (engl. Fundamental Sampling Error) on
seurausta materiaalin koostumuksen eroista, ja ettei kaikkia partikkeleja pystytä
analysoimaan[10]. Esbensen ym. [10] mukaan FSE-virhe on aina läsnä kaikissa näyt-
teenottotilanteissa, koska edes täydellisessä näytteenotossa ei ole mahdollista saada
kahta samanlaista koostumusta. FSE-virheeseen vaikutetaan muuttamalla materiaa-
lin koostumusta joko hienontamalla tai murskaamalla[10].

Ryhmittely- ja erottelu virhe GSE (engl. Grouping and Segregation Error) liittyy
näytteenottoprosessiin ja materiaalin heterogeenisyyteen. Artikkelin [26] mukaan
virhe on seurausta materiaalin koostumuksesta ja alueellisesta jakautumisesta, jo-
ta on käsitelty luvussa 3.3. Ilmiö syntyy partikkelien luontaisesta suuntautumisesta
ryhmittyä toisten partikkelien kanssa tai eristäytyä toisistaan. GSE-virheeseen voi-
daan vaikuttaa sekoituksella tai sellaisella erotuksella, jonka seurauksena partikke-
lien numeerinen suuruusluokka muuttuu[10].

Edustavan näytteenoton virhe CSE (engl. Correct Sampling Error) liittyy materi-
aalin koostumukseen ja luvussa 3.3 käsiteltyyn materiaalin heterogeenisyyteen[21].
FSE- ja GSE-virhekomponenttien summaa kutsutaan CSE-virheeksi tai MPE-virheeksi
(engl. Minimal practical error).

Ei-edustavan näytteenoton virhe ISE (engl. Incorrect Sampling Error) on seuraus-
ta huonosti suunnitelluista näytteenottomenetelmistä, laitteista, kunnossapidosta
tai henkilön vääränlaisesta toiminnasta[10]. Tällöin näytteenotto todennäköisesti
aiheuttaa ylimääräisiä - vinoumia sisältäviä virheitä. Artikkelin [21] mukaan ISE-
virheet koostuvat IDE-, IEE- ja IPE-virheistä.

Rajausvirhe IDE (engl. Incorrect Delimitation Error), viittaa materiaalin valintaan
ja se on seurausta fyysisen kolmiulotteisen kappaleen (engl. increment) virheelli-
sestä rajauksesta. Tällöin erotetun kappaleen muoto poikkeaa geometrisesti oikein
rajatusta kappaleesta[21], joka on seurausta näytteen erotuksessa käytetystä näyt-
teenottolaitteesta. Riskin vähentämiseksi, näytteenottomenetelmät on suunnitelta-
va huolellisesti, jotta näytteen erottaminen on toistettavissa.
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Erotusvirhe IEE (engl. Incorrect Extraction Error) viittaa materiaalin valintaan ja se
on seurausta väärästä materiaalin erotuksesta. Virhe on seurausta näytteenottolait-
teen virheellisestä täytöstä. Teorian mukaan kaikkien partikkelien, joiden painopiste
on näytteenottolaitteen sisällä, täytyy erottua näytteeseen.

Valmisteluvirhe IPE (engl. Incorrect Preparation Error) on seurausta väärästä näyt-
teen valmistelusta ja käsittelystä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi materiaalin hukkaa,
kontaminaatiota tai muuta näytemateriaalin muuttumiseen viittaavaa.

Artikkelin [10] mukaan virheiden riskiä ei voida vähentää näytteenottotilantees-
sa, mutta voidaan tutkia kuinka paljon näytteenottomenetelmä poikkeaa kohtee-
na olevan materiaalin täydellisestä näytteenottomenetelmästä. Näytteenottomene-
telmän arvioimiseen voidaan hyödyntää luvussa 4 käsiteltyä variogrammi-menet-
elmää, jolla kvantitatiivisesti arvioidaan näytteenoton virheitä[10].

3.5 Erän ulottuvuudet

Näytteenottoteorian ymmärtämiseksi tulee Petersen ym. [26] mukaan ymmärtää
analysoitavan erän geometria suhteessa luvussa 3.1 käsiteltyyn perusteellisen näyt-
teenoton periaatteisiin. Petersen ym. [26] mukaan geometria vastaa enemmän teo-
reettista matemaattista konseptia kuin fyysistä ulottuvuutta. Erän ulottuvuus mää-
ritellään sen mukaan, kuinka näyte on erotettu erästä. Kuvassa 3.3 havainnolliste-
taan erän ulottuvuudet.
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Kuva 3.3: Erän ulottuvuudet[26].

Taulukko 3.2: Erän ulottuvuudet
Ulottuvuus Määritelmä

0-ulotteinen Kun näytteenä on koko erä, jolloin näytteenotosta ei aiheu-
du näytteenottovirhettä tai näytteen odotusarvo on riippu-
maton näytteenottopaikasta, jolloin ei ole sisäistä(spatiaalista,
fyysistä tai ajallista) korrelaatiota erän yksittäisten ryhmitty-
mien välillä[26]. Ehto täyttyy, jos koko erä sekoitetaan ennen
analysointia[26].

1-ulotteinen Näyte sisältää kokonaisuudessaan kaksi erän geometrista
ulottuvuutta kolmesta. Tällöin näytteet sisältävät hiukkasjo-
noja, ryhmiä tai prosessivirtoja, jotka korreloivat[26], joko spa-
tiaalisesti tai ajallisesti

2-ulotteinen Näyte sisältää kokonaisuudessaan vain yhden erän kolmesta
ulottuvuudesta

3-ulotteinen Näytteeseen ei voida erottaa yhtään erän ulottuvuutta koko-
naan
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3.6 Näytteenotto aikasarjassa

Näytteenotto aikasarjassa toteutetaan ottamalla osanäytteitä (engl. increments) liik-
kuvasta materiaalivirrasta, jolloin erä muodostuu näin saatujen osanäytteiden pe-
rusteella(Kuva 3.4).

Kuva 3.4: Erä muodostuu peräkkäisistä osanäytteistä

Erän ulottuvuuden näkökulmasta näytteenotto on yksiulotteinen, jossa Gy:n [13]
mukaan yksi ulottuvuus on pidempi kuin kaksi muuta poikittaista ulottuvuutta.
Erän pidemmällä ulottuvuudella voidaan mallintaa erä ajan tai etäisyyden funktiona[13].
Kuvassa 3.5 on havainnollistettu kuvan 3.4 peräkkäisistä materiaalisiivuista (engl.
slice) koostuva erä, joka voidaan esittää aika- tai etäisyys-akselilla.

Kuva 3.5: Erä muodostuu peräkkäisistä osanäytteistä

Peräkkäisistä osanäytteistä muodostuvasta sarjasta voidan Gy:n [13] mukaan
tunnistaa kolme eri tyyppistä suhdetta funktion x(t) ja ajan t välillä. Jatkuvassa pro-
sessissa (Kuva 3.6) jokaiselle ajanhetkelle t löytyy funktiolle x(t) arvo. Epäjatkuvas-

Kuva 3.6: Jatkuva prosessi

sa tai kvasisatunnaisessa (engl. quasi-random) prosessissa millä tahansa ajanhetken
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t ja t + ∆t funktion x(t) tuloksena saatujen arvojen välillä ei ole mitään yhteyttä tai
korrelaatiota[13]. Stokastinen prosessi on jatkuvan ja epäjatkuvan prosessin yhdiste.
Jokaiselle ajanhetken t ja t+∆t funktion x(t) ja x(t+∆t) arvojen välillä esiintyy kor-
relaatiota mutta funktio x(t) säilyy epäjatkuvana jokaisessa pisteessä. Stokastisessa
prosessissa elementtien suhde voi vaihdella ja kumpi vain voi olla suurempi[13].
Gy:n [13] mukaan jokainen näyte (engl. increment) on itsenäinen kokonaisuus (engl.
entity), jolloin siinä esiintyy luvussa 3.4 esitettyjä GSE- ja MPE-virheitä. Aikasarjassa
tapahtuvassa näytteenotossa esiintyviä virheitä voidaan Gy:n [13] mukaan arvioida
variogrammi-menetelmällä, joka on käsitelty luvussa 4.
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4 Variogrammi-menetelmä

Variogrammi-menetelmällä voidaan arvioida kokonaisvaihtelun eri osatekijät. Lu-
vussa määritellään variogrammi sekä tarkastellaan variogrammin kuvaajasta saa-
tavia vaihtelun osatekijöitä. Lopuksi käydään läpi variogrammi-menetelmän hyö-
dyntämismahdollisuudet.

4.1 Määritelmä

Variogrammi-menetelmällä voidaan mitata näytteenotto- ja mittausjärjestelmän ko-
konaisvaihtelu ja tunnistaa kokonaisvaihtelun eri osatekijät. Kokonaisvaihtelun eri
osatekijät erottuvat variogrammissa omalla tavallaan, jolloin voidaan arvioida vaih-
telutekijän suuruus ja osuus kokonaisvaihtelusta[23].

Variogrammi on menetelmä, jolla kuvataan materiaalin ominaisuuksien muu-
toksia varianssina eri etäisyyksillä[22]. Teollisessa tuotannossa etäisyydellä viita-
taan usein aikaan näytteiden välillä[22]. Kun liikkuvasta materiaalivirrasta otetaan
näytteitä tasaisin väliajoin, Gy [21] havaitsi etteivät näytteet ole riippuvaisia toisis-
taan, mutta Gy:n [21] ja Minnit ym. [22] mukaan korrelaatiota esiintyy kuitenkin
useimmissa aikasarjassa otetuissa näytteissä. Aikasarjassa otetut peräkkäiset näyt-
teet 1-ulotteisessa näytteenotossa on Esbensen ym. [10] mukaan teoriassa jatkuvaa.

Näytteenottotaajuus määrittelee aikasarjan resoluution, jonka perusteella luo-
daan yleinen käsitys mitattavasta kohteesta[10]. Esbensenin ym. [10] mukaan ma-
teriaalivirran todellista koostumusta ei voida koskaan tietää, koska näytteenotto-
taajuuden tiedetään rajoittavan tietämystä tuotantoprosessin todellisesta vaihtelus-
ta. Esbensen ym. [10] mukaan optimaaliseen näytteenottotaajuuteen ei ole yksise-
litteistä vastausta, mutta variogrammilla voidaan arvioida näytteenottotaajuuden
vaikutus kvantifioimalla autokorrelaatio etäisyyden funktiona.

Materiaalin heterogeenisyyden tiedetään myös rajoittavan mittaamista. Artikke-
lin [19] mukaan materiaalivirta voi olla sekoittumaton tai heterogeenisesti jakautu-
maton, joka näkyy näytteenotossa lyhytaikaisena vaikutuksena.

Variogrammi-menetelmä hyödyntää peräkkäisiä mittaustuloksia. Artikkelin [12] mu-
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kaan varianssi kasvaa kun näytteiden välinen etäisyys kasvaa, koska etäämmällä
olevat näytteet todennäköisesti poikkeavat toisistaan.

Absoluuttinen Va lasketaan tuotantoprosessista otetuista näytteistä yhtälöllä

Va(j) =
1

2(Nu − j)

n

∑
i
(ai+j − ai)

2, (4.1)

missä muuttuja ai on aikasarjan i:s mittaustulos ja Nu on summayhtälön mittaustu-
losparien lukumäärä. Muuttuja j (engl. lag), jolla tarkoitetaan joko aikaa tai spati-
aalista etäisyyttä. Yhtälön Va mittaustulosten ai+j − ai etäisyys kasvaa muuttujan j
myötä seuraavasti:

j = 1 : a2 − a1, a3 − a2, a4 − a3...ai − ai−1

j = 2 : a3 − a1, a4 − a2, a5 − a3...ai − ai−2

j = 3 : a4 − a1, a5 − a2, a6 − a3...ai − ai−3

j = 4 : a5 − a1, a6 − a2, a7 − a3...ai − ai−4

Absoluuttisen variogrammin lisäksi voidaan laskea suhteellinen variogrammi.
Suhteellista variogrammia voidaan Thisted ja Esbensen [34] mukaan hyödyntää
kahden tai useamman eri mittauspisteen tai saman mittauspisteen useamman eri
aikajakson väliseen vertailuun. Suhteellinen variogrammi lasketaan yhtälöllä 4.2.

Vr(j) =
1

2(Nu − j)a2
L

n

∑
i
(ai+j − ai)

2, (4.2)

missä muuttuja aL edustaa mittaustulosten keskiarvoa[22].
Variogrammin hyödyntämisessä tulee ottaa huomioon sen rajoitteet. Artikkelin

[22] mukaan seuraavat rajoitteet on otettava huomioon:

• Variogrammia ei tule laskea, jos mittaustulosparien lukumäärä on alle 20. Toi-
saalta artikkelin [3] mukaan merkityksellisen variogrammin laskentaan tarvi-
taan vähintään 60 mittaustulosta.

• Mittaustulosparien ja etäisyyden erotuksen N − j tulee olla suurempi tai yhtä
suuri kuin N/2.

• Mitattavan kohteen dynaamisuudesta johtuen, se voi sisältää satunnaisia kom-
ponentteja. Tästä syystä tulee valita aikaikkuna, jossa kohteen tila on kohtuul-
lisen johdonmukainen.

• Näytteenottovälin tulee pysyä mahdollisimman vakiona.

• Näytteenottoväli ei saa olla liian pitkä (päiviä, viikkoja).
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4.2 Kuvaaja ja variogrammin komponentit

Edellisen alaluvun yhtälöillä 4.1 tai 4.2 lasketuista varianssiarvoista saadaan ku-
vaaja, jossa x-akselilla on mittaustulosten välistä etäisyyttä kuvaava lag-arvo ja y-
akselilla yhtälön tuloksena saatu varianssiarvo.

Kuva 4.1: Variogrammin komponentit

Kuvaajasta 4.1 havaitaan kokonaisvaihtelun eri osatekijät. Kuvaajan tulkinnassa
tulee ottaa huomioon, että joitakin vaihtelun tekijöitä on vaikeaa havaita, koska yksi
hallitseva vaihtelun tekijä voi peittää toisen tai sisältää toisen tekijän[22].

Lyhytaikainen satunnainen vaihtelu V[0] (engl. Random Variability) on kuvaa-
jan varianssiarvo, kun x=0. Tämä on seurausta kokonaisnäytteenoton- ja mittausjär-
jestelmän vaihtelusta. Minnit ym. [22][23] mukaan V[0] esiintyminen on seurausta
huonosta näytteenottomenettelystä, eikä sillä ole yhteyttä mitattavan kohteen vaih-
teluun. Artikkelien [22] ja [21] mukaan materiaalivirroissa V[0] vaihtelu on seuraus-
ta FSE-, GSE- ja mahdollisesti muista vääristä virheistä, joka tarkoittaa materiaa-
lin koostumuksen erojen ja alueellisen jakautumisen olevan ongelma. Esbensen ym.
[9] mukaan lyhytaikaista vaihtelua voidaan vähentää optimoimalla näytteenotto-
taajuutta tai lisäämällä osanäytteiden määrää.

V[0] arvolla ei ole fyysistä merkitystä itsessään koska luku edustaa kahta näytet-
tä, jotka tulisi ottaa yhtä aikaa[10]. Näytteet, jotka on otettu samalla hetkellä muut-
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taa 1-ulotteisen näytteenottotilanteen 0-ulotteiseksi(Kuva 4.2), jolloin vaihtelu ku-
vastaa pienintä mahdollista virhettä, joka toteutuu saman materiaalin samasta koh-
dasta[10].

Kuva 4.2: Näytteenoton ulottuvuudet variogrammi-kuvaajassa[10]

Jos V[0] vaihtelu on suurta suhteessa kokonaisvaihteluun, voidaan näytteenot-
tojärjestelmän todeta olevan kykenemätön erottelemaan mitattavan tuotantoproses-
sin vaihtelua. Lyhytaikainen vaihtelu V[0] tunnetaan myös nimellä Nugget effect.
Artikkelin [22] mukaan nimi on peräisin kaivosteollisuudesta, jolla viitataan kivi-
materiaalin käsittelyssä suuren rakeen tai pienten rakeiden ryhmittymien esiinty-
miseen.

Kokonaisprosessivaihtelu V[1] (engl. Total process variability) sisältää sekä lyhyt-
aikaisen satunnaisen vaihtelun V[0] että ei-satunnaisen vaihtelun V[P]. Vaihtelu V[1] on
kuvaajan varianssiarvo lag-arvon kohdassa 1. Artikkelin [22] mukaan V[1] vaihtelu
on seurausta näytteenotossa esiintyvistä virheistä, joihin vaikutetaan optimoimalla
näytteenoton menetelmiä.

Prosessivaihtelu V[P] (engl. Process variability) on jatkuva ei-satunnainen kompo-
nentti, joka ilmenee kahden peräkkäisen näytteen välillä[23]. Vaihtelun suuruus las-
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ketaan vähentämällä kokonaisprosessivaihtelusta V[1] lyhytaikaisen satunnaisen vaihte-
lun V[0] osuus. Artikkelien [23][21] mukaan V[P] on seurausta näytteenotossa tai
analytiikassa esiintyvistä virheistä. Prosessivaihteluun V[P] vaikutetaan optimoimal-
la näytteenottotaajuutta[21][22].

Jaksoittainen vaihtelu V[C] (engl. Cyclical variation) on ei-satunnainen vaihtelu-
tekijä, joka on seurausta mitattavan kohteen jaksollisesta käyttäytymisestä. Kuvan
4.3 esimerkissä jaksollisuus havaitaan variogrammin aaltoilevasta luonteesta.

Kuva 4.3: Jaksollinen vaihtelu variogrammissa

V[C]-vaihtelun suuruus on puolet variogrammissa esiintyvän ensimmäisen jak-
son korkeimman ja matalimman kohdan erotuksesta. Minnit ym. [23] mukaan jak-
soittainen vaihtelu voi olla seurausta seuraavista tekijöistä:

• Mekaaniset toimenpiteet

• Säätötoimenpiteet

• Kunnossapito

• Prosessin syötteen muutokset

Jaksoittaisen vaihtelun suuruuden lisäksi, lag-arvon perusteella määritetään jakson
pituus.
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Sill-luku kuvaa Gy:n [13] mukaan koko sarjan heterogeenisyyttä, kun variogrammi
kuvaa sarjan jaksoittaista heterogeenisyyttä. Sill-luku on tärkeä ominaisuus koska se
kuvaa suurinta vaihtelua aikasarjassa, ja on alueellisen satunnaisuuden indikaatto-
ri. Kun variogrammi-kuvaajassa varianssiarvo kohtaa sill -arvon, se kuvaa etäisyyt-
tä j, jonka jälkeen mittaustulokset ai ja ai+j eivät korreloi etäisyyden suhteen[10].

Range-luku kuvaa mittaustulosten välistä etäisyyttä j, jota pienemmillä etäisyyk-
sillä mittaustulokset korreloivat voimakkaammin, mutta pidemmällä etäisyydellä
korrelaatiota ei esiinny[22][10].

4.3 Menetelmän hyödyntäminen

Tuotantoprosessin poikkeamien tunnistamisessa usein hyödynnetään luvussa 2.1.3
käsiteltyä tilastollista prosessinohjausta, mutta se ei huomioi näytteenotto- ja mit-
tausjärjestelmästä syntynyttä vaihtelua. Minnit ja Esbensen [21] tuovat esille, että ta-
vanomaiset tilastolliset menetelmät eivät pysty tunnistamaan ja erottelemaan vaih-
telun lähteitä tuotantoprosessien materiaalivirroissa. Kuten luvussa 3.3 mainitaan,
materiaalin ominaisuudet ja näytteenotto- ja mittausjärjestelmä synnyttävät vaih-
telua mittaustuloksiin. Variogrammi-menetelmää hyödyntämällä mittaustuloksissa
esiintyvä kokonaisvaihtelu jaetaan osatekijöihin kuvassa 4.4 esitetyllä tavalla.

Kuva 4.4: Kokonaisvaihtelun osatekijöiden jakauma[23]
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Kuvan 4.4 perusteella voidaan arvioida vaihtelun eri osatekijöiden suuruus ja
niiden perusteella kohdentaa korjaustoimenpiteitä mittausjärjestelmään tai tuotan-
toprosessiin. Artikkeleissa [34] ja [22] hyödynnetään V[0]/Sill-lukua näytteenotto- ja
mittausjärjestelmän arviointikriteerinä. V[0]/Sill-luku kuvaa lyhytaikaisen satunnai-
sen vaihtelun V[0] osuutta kokonaisvaihtelusta, jolla arvioidaan mittauksen kyvyk-
kyyttä havaita mitattavan prosessin vaihtelu. Thisted ym. [34] luokittelivat mittauk-
set Six Sigma -luokittelun mukaan luotettavaksi, jos V[0]/Sill-luku on alle 30 %. Min-
nit [23] mukaan V[0]/Sill-luvun ollessa yli 65 % FSE- ja GSE-virheet hallitsevat mit-
tausjärjestelmää, joka tarkoittaa mitattavan materiaalin koostumuksen tai partikke-
lien alueellisen jakautumisen olevan suurin ongelma. V[0]/Sill-luvun ollessa suuri,
ensiksi tulee pyrkiä pienentämään lyhytaikaisen satunnaisen vaihtelun V[0] osuutta, ja
vasta sen jälkeen pyrkiä parantamaan muiden vaihtelutekijöiden osuutta.

Toisessa esimerkissä Thisted ym. [34] hyödynsivät suhdetta V[0]/V[P], joka ku-
vaa lyhytaikaisen satunnaisvaihtelun V[0] osuutta prosessivaihtelusta V[P]. Artikkelissa
sovelletaan mittausjärjestelmien arvioinnissa käytettyä luokitusta, jonka kriteerejä
ovat:

• <10 % Kyvykäs

• 10 - 30 % Ehdollisesti kyvykäs

• >30 % Ei-kyvykäs

Kun prosessivaihtelu V[P] on yli kolme kertaa suurempi kuin lyhytaikainen satun-
nainen vaihtelu V[0], tällöin artikkelin [21] mukaan on todennäköistä, että prosessin
vaihtelu on hallitseva tekijä kokonaisvaihtelussa.
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5 Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Tutkimuksen empiirisen osan tavoitteena on selvittää variogrammi-menetelmän so-
veltuvuutta tutkimuskohteen näytteenotto- ja mittausjärjestelmän arviointiin. En-
simmäisessä vaiheessa menetelmällä arvioidaan kokonaisvaihtelun osatekijöiden
suuruus antureille ja laboratoriossa analysoitaville näytteille. Tulosten perusteella
arvioidaan nykyisen näytteenotto- ja mittausjärjestelmän kyvykkyys, tehdään muu-
toksia nykyiseen näytteenotto- ja mittausjärjestelmään, mittaustulosten tallennus-
järjestelmään tai mitattavaan kohteeseen. Lopuksi variogrammi-menetelmällä ar-
vioidaan uudestaan muutoksien vaikutuksia kokonaisvaihtelun osatekijöihin.

5.1 Tutkimuskohde

Tutkimus toteutettiin prosessiteollisuudessa toimivaan yritykseen, joka valmistaa
kobolttituotteita. Tutkimuskohteena on tuotantolinjan osa, joka koostuu neljästä pro-
sessivaiheesta. Tuotantolinja sisältää useita eri mittaus- ja analysointimenetelmiä,
joiden näytteenottotaajuus ja mittaustapa vaihtelee. Näytteenotto- ja mittausjärjes-
telmä koostuu reaaliaikaisista anturimittauksista ja tuotantoprosessista otettavista
näytteistä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Tutkimuskohteen valintaan vaikutta-
via tekijöitä olivat:

• Kohde sisältää eri tyyppisiä mittauksia

• Kohteesta tehdään mittauksia usealla eri tavalla

• Kohteesta on mittaushistoriaa usealta vuodelta

• Kohde on usein tuotantokäytössä

Anturimittaukset koostuvat eri tyyppisistä lämpötila-, virtaus-, tiheys-, paine- ja
nopeusantureista, joita on tutkimuksessa mukana 35 kpl. Anturit mittaavat tuotan-
tolinjaa 1 sekunnin välein. Mittaustulokset välitetään prosessinohjausjärjestelmästä
tehdastietojärjestelmään, johon tallennetaan mittauksien pitkäaikainen mittaushis-
toria. Tehdastietojärjestelmä hyödyntää pakkausmenetelmää, joka on kuvattu liit-
teessä A.
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Tuotantolinjalta otetaan 3 kohdasta näytteitä 1-3 krt/vrk, joista analysoidaan 13
eri analyysia laboratoriossa. Analysoinnin tulos tallennetaan toiminnanohjausjär-
jestelmään ja välitetään tehdastietojärjestelmään. Tehdastietojärjestelmässä analyy-
situloksien tallennuksessa ei käytetä mittaustuloksien pakkausta.

Tutkimuksessa käytetyt mittaustiedot koostuivat noin 11 kuukauden pituises-
ta mittausjaksosta (16.12.2017 - 21.11.2018). Poikkeuksena analyysin 1 näytteenot-
totaajuuden merkityksen tarkastelu, jossa mittausjakso oli n. 4 vuotta (9.11.2014 -
31.7.2018). Tutkimuksesta mahdollisesti seuraava jatkokehitys koskee menetelmän
skaalautumista muiden tuotantoprosessien näytteenotto- ja mittausjärjestelmän ar-
viointiin, jolloin tulee ottaa huomioon menetelmän ohjelmistotekniset skaalautuvuus-
ja suorituskyky-vaatimukset.

5.2 Tutkimusprosessi

Yrityksessä havaittiin näytteiden tuottavan virheellisiä mittaustuloksia satunnaises-
ti ja lisäksi näytteenottotaajuuden valintaperusteet olivat epäselviä suhteessa mitat-
tavan prosessin kokonaisvaihteluun. Näytteenottomenetelmien arvioinnissa ei ole
aikaisemmin hyödynnetty mitään menetelmää. Teoriaosuuden luvussa 2 on lisäk-
si esitelty useita näytteenotto- ja mittausjärjestelmissä esiintyviä haasteita. Näiden
pohjalta syntyi tarve näytteenotto- ja mittausjärjestelmän arviointiprosessille.

Tutkimusprosessi koostui neljästä vaiheesta, jotka ovat esitetty kuvassa 5.1. Tut-
kimusprosessi koostuu teoriasta, tiedon keruusta ja käytännöstä. Teorian ja tiedon-
keruun tarkoituksena on tukea menetelmän testaamista käytännössä. Käytännön te-
keminen koostuu teorian pohjalta luotujen menetelmien soveltamisesta, käytännön
testaamisesta ja arvioinnista. Näiden perusteella saadaan uutta tietoa menetelmän
toimivuudesta.

Toisessa vaiheessa tutustuttiin variogrammi-menetelmään ja sen soveltamiseen
tutkimuskohteeseen. Vaihe sisälsi aiempien tutkimuksien läpikäymisen, ohjelmis-
tokehitystä ja menetelmän testaamista yksittäisissä mittauksissa. Ohjelmistokehi-
tyksen tuloksena kehitetty sovellus arvioi useamman mittauksen samanaikaisesti
usealta eri ajanjaksolta. Tällöin voidaan kerralla arvioida koko tuotantolinjan mit-
tauskyvykkyys pitkältä ajalta.

Kolmannessa vaiheessa tutkitaan sovelluksen tuottamaa näytteenotto- ja mit-
tausjärjestelmän yhteenvetoraporttia, joka sisältää mittauksien kokonaisvaihtelun
osatekijät eri ajanjaksoilta. Neljännessä vaiheessa raportin sisältöä analysoidaan yh-

31



Kuva 5.1: Tutkimusprosessi.

dessä tuotantoprosessin asiantuntijoiden kanssa ja arvion perusteella tehdään kun-
nossapitotoimenpiteitä tuotantoprosessiin, muutetaan näytteenottotaajuutta tai teh-
dään muutoksia tehdastietojärjestelmään. Tämän jälkeen siirrytään vaiheeseen kol-
me ja samalla arvioidaan muutoksien vaikutusta näytteenotto- ja mittausjärjestel-
män arvioinnin näkökulmasta.

5.3 Mittaustuloksien valmistelu- ja laskentaprosessi

Tutkimuksen kohteena oleva näytteenotto- ja mittausjärjestelmä sisältää kahden tyyp-
pisiä mittauksia, joiden mittaustuloksien luonne on erilainen. Mittaustyypit on esi-
tetty Taulukossa 5.1.

Mittaustulosten käsittelyprosessi(Kuva 5.2) koostuu peräkkäisistä vaiheista, jot-
ka toteutettiin C#-kielellä tehdastietojärjestelmään.

Ensimmäisessä vaiheessa sovellus lukee mittauspositiot tehdastietojärjestelmän
tietokannasta. Seuraavaksi sovellus selvittää milloin mittauskohde on ollut tuotan-
tokäytössä, jonka perusteella tehdään mittaustulosten tietokantakysely. Tällä var-
mistetaan etteivät epäselvät olosuhteet vaikuta arvioinnin lopputulokseen. Tieto-
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Kuva 5.2: Mittaustulosten käsittelyprosessi.
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Taulukko 5.1: Mittaustyypit

Mittaustapa Selite Mittaustaajuus

Anturi Anturimittaukset mittaavat tuotantoprosessia 1
sekunnin välein ja välittävät mittaustiedon teh-
dastietojärjestelmän historiatietokantaan. Histo-
riatiedon tallennuksessa hyödynnetään tiedon
pakkausta(liite A)

1/sek

Näytteenotto Tuotantoprosessista otetut näytteet analysoi-
daan laboratoriossa. Tulos välitetään tehdastie-
tojärjestelmän historiatietokantaan ilman tiedon
pakkausta.

1-3/vrk

kannasta luetaan mittaustulokset n. 1 vuoden ajanjaksolta.
Toisessa vaiheessa mittaustuloksista poistetaan poikkeamat. Anturien tuottamat

mittaustulokset eivät sovellu sellaisenaan variogrammin laskentaan, koska mittaus-
tulokset voivat sisältää eri tyyppisiä poikkeamia, jotka häiritsevät arviointia. Poik-
keamat havaitaan visuaalisesti ja tilastollisilla menetelmillä. Tutkimuksessa esiinty-
vien poikkeamien juurisyitä olivat:

• Inhimillisestä tai teknisestä virheestä johtuva poikkeama

• Viallisesta anturista johtuva poikkeama

• Kunnossapidosta tai huonoista prosessiolosuhteista johtuva poikkeama

• Näytteenotosta, analytiikasta tai inhimillisestä virheestä johtuva poikkeama

Poikkeamat suodatetaan ohjelmallisesti hyödyntämällä loogisia ehtoja ja tilas-
tollisia menetelmiä. Ensin mittaustuloksista poistettiin arvot, jotka voitiin helposti
tunnistaa poikkeamiksi. Näitä ovat mittaustulokset, joita ei ole teknisesti mahdol-
lista mitata, kuten esimerkiksi mittaustulos 99999 ja useimmissa mittauksissa mit-
taustuloksen ollessa <0. Seuraavaksi poikkeamia tunnistetaan tilastollisilla mene-
telmillä, joita on käsitelty teoriaosuuden luvussa 2.1.3. Menetelmän ohjelmalistaus
on esitetty liitteessä B. Poikkeamien suodatus toteutetaan laskemalla mittaustulok-
sista mediaani median ja peräkkäisten mittaustulosten keskimääräinen ero s yhtälöl-
lä 5.1.
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s =
∑n−1

i (|ai+1 − ai|)
n− 1

, (5.1)

missä ai tarkoittaa mittaustulosta ja n on mittaustulosten lukumäärää. Seuraavak-
si etsitään pienin ja suurin mittaustulos x, joille lasketaan etäisyys d mediaanista
yhtälöllä 5.2.

d =
|x−median|

s
. (5.2)

Yhtälön 5.2 tulos edustaa mittaustuloksien pienimmän ja suurimman arvon etäi-
syyttä d mediaanista. Etäisyyden d ja ennalta määritellyn raja-arvon perusteella oh-
jelmisto päättelee, onko mittaustulos poikkeama. Jos ohjelmisto tulkitsee mittaus-
tuloksen poikkeamaksi, mittaustulos poistetaan ja tätä vaihetta toistetaan, kunnes
kaikkien mittaustulosten etäisyys d mediaanista on alle ennalta määritellyn rajan.
Raja-arvo asetettiin jäljelle jääneiden mittaustuloksien ja poikkeamahavaintojen pe-
rusteella.

Kolmannessa vaiheessa mittaustulokset jaetaan aikajaksoihin, jonka ohjelmalis-
taus on esitetty liitteessä C. Näytteenotto- ja mittausjärjestelmän kyvykkyyden ar-
vioinnin vaatimuksiin kuuluu eri aikajaksojen vertailu, jolloin havaitaan mittaus-
kyvykkyyden muuttuminen ajan suhteen. Ohjelmistolle annetaan parametreina ai-
kajakson pituus ja siirtymän pituus, joiden perusteella määritellään mittaustulosten
jako aikajaksoihin(Kuva 5.3).

Kuva 5.3: Mittaustulosten jako aikajaksoihin
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Anturimittauksissa aikajakson pituus on 1 vrk ja siirtymän pituus 1 vrk. Täl-
löin aikajaksoihin jako suoritetaan jakamalla mittaustulokset yhden vuorokauden
pituisiksi aikajaksoksi, jossa siirtymän pituus on 1 vrk. Laboratorioanalyyseissä ai-
kajakson pituudeksi asetettiin 90 vrk ja siirtymän pituudeksi 1 vrk. Aikajaksojen
pituuden ja siirtymän valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat näytemäärä ja poikkea-
mien ajallinen paikantaminen. Aikajakson halutaan olevan mahdollisimman pieni,
jolloin poikkeamat havaitaan ajallisesti mahdollisimman tarkasti. Tällöin tulee ottaa
huomioon näytemäärä, joka luvun 4.1 mukaan ei saa olla liian pieni. Jos näytemäärä
on liian pieni, yhteenvetoraportissa kokonaisvaihtelun osatekijät ja muut tunnuslu-
vut asetetaan automaattisesti tyhjiksi.

Neljännessä vaiheessa toteutetaan variogrammin varianssiarvojen laskenta yh-
tälöllä 4.1, jonka ohjelmalistaus on esitetty liitteessä D. Seuraavassa vaiheessa va-
rianssiarvojen avulla sovellus tulkitsee jokaiselle ajanjaksolle eri vaihtelukompo-
nentit ja tunnusluvut. Liitteessä E on esitetty vaiheen ohjelmalistaus. Jokaiselle ajan-
jaksolle lasketaan seuraavat arvot:

• Kokonaisvaihtelu

• V[0]/Sill

• Lyhytaikainen satunnainen vaihtelu V[0]

• Prosessin kokonaisvaihtelu V[1]

• Jaksoittainen vaihtelu V[C] ja jakson pituus

• Keskiarvo

• Range-luku

• Näytemäärä

Viimeisessä vaiheessa ohjelmisto luo yhteenvetoraportin, joka sisältää kaikkien
mittauksien em. mainitut tunnusluvut kaikilta ajanjaksoilta.

Lyhytaikaisen satunnaisen vaihtelun V[0] ekstrapoloinnissa hyödynnetään Linear
Spline -menetelmää[20], johon löytyy C#-kielelle valmis kirjasto. V[0]/Sill -luku las-
ketaan jakamalla aikajakson lyhytaikainen satunnainen vaihtelu V[0] koko mittausjak-
son Sill-luvulla, jolloin havaitaan lyhytaikaisen satunnaisen vaihtelun V[0] muuttumi-
nen ajan suhteen.
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5.4 Arviointimenetelmä

Tutkimuksen tavoite on tutkia variogrammi-menetelmän soveltuvuutta näytteenotto-
ja mittausjärjestelmän arviointiin. Arvioinnin haaste tulee mittauksen kyvykkyyden
määrittelystä, jonka eri arviointikriteerejä on käsitelty teoriaosuuden luvussa 2.2.3.
Tutkimuksessa kyvykkyyden arviointikriteeriksi on valittu V[0]/Sill-luku, joka mit-
taa kuinka paljon mittaustulokset sisältävät lyhytaikaista satunnaista vaihtelua V[0]
suhteessa kokonaisvaihteluun, ja lisäksi tutkitaan sisältävätkö anturimittaukset jak-
soittaista vaihtelua V[C].

Kun V[0]/Sill-luku on korkea, muiden kokonaisvaihtelun osatekijöiden suuruu-
det eivät ole luotettavia. Toteutettava tutkimus on ensimmäinen tuotantolinjalle to-
teutettava arviointimenetelmä, jonka takia tutkimuksessa keskitytään V[0]/Sill ar-
viointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on tuotantolinjan mittauksien kyvykkyyden
arviointi, jonka takia ensimmäisessä vaiheessa mittaukset asetetaan suuruusjärjes-
tykseen V[0]/Sill -luvun perusteella.

Mittauskyvykkyyden muutoksen havaitsemiseksi tarvitaan referenssipiste, jo-
hon arviota verrataan. Tutkimuksessa verrataan mittausajanjaksoa aiempiin ajan-
jaksoihin ja pyritään tällä löytämään mittauskyvykkyyden muutokset. Joissakin mit-
tauksissa on mahdollista tehdä vertailu referenssimittaukseen, joka mittaa samaa
suuretta eri kohdasta tuotantoprosessia.

Arvioinnissa tulee huomioida mitattavan kohteen kokonaisvaihtelu. Jos koh-
teen kokonaisvaihtelu kasvaa suhteessa mittaustaajuuteen, se todennäköisesti lisää
lyhytaikaisen satunnaisen vaihtelun V[0] osuutta. Teoriaosuuden luvun 4.1 mukaan
näytteenotto- ja mittausjärjestelmän arviointi tulee tehdä ajankohtana, jolloin koh-
teen tila on mahdollisimman vakaa. Jatkuvassa arviointiprosessissa ei ole mahdol-
lista valita vakaata prosessin tilaa, jolloin variogrammi-menetelmällä toteutetun ar-
vioinnin lisäksi tulee huomioida kohteen kokonaisvaihtelun muuttuminen.
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6 Tulokset ja keskustelu

Variogrammi-menetelmän hyödyntämisessä mittaustuloksissa esiintyvien poikkea-
mien suodatus vaikuttaa merkittävästi menetelmän lopputulokseen. Yksikin mer-
kittävä poikkeama mittaustuloksissa ilmenee variogrammissa merkittävänä muu-
toksena. Tällä on vaikutusta arviointiin kahdesta näkökulmasta, arvioidaanko mit-
tausjärjestelmän kyvykkyys vain silloin kun mittausjärjestelmä on kunnossa vai si-
sällytetäänkö arvioon myös mittausjärjestelmän vikatilanteet. Tämä asia tulee huo-
mioida mittauksien arvioinnissa.

Ohjelmiston tuottama yhteenvetoraportti sisältää mittauksien kokonaisvaihte-
lun eri osatekijät eri ajanjaksoilta. Kuvassa 6.1 on esitetty yhteenveto anturimittaus-
ten kyvykkyydestä. Kuvan perusteella tuotantolinjan anturimittaukset voidaan luo-
kitella seuraavasti:

• 4 kpl kyvykäs (<10%)

• 5 kpl ehdollisesti kyvykäs (10-30%)

• 26 kpl ei-kyvykäs (>30%)

Kuvassa 6.2 on esitetty yhteenveto laboratorioanalyysien kyvykkyydestä, jonka
perusteella analyysit voidaan luokitella seuraavasti:

• 0 kpl kyvykäs (<10%)

• 8 kpl ehdollisesti kyvykäs (10-30%)

• 5 kpl ei-kyvykäs (>30%)

Kuvaajien 6.1 ja 6.2 perusteella tutkitaan juurisyitä korkealle V[0]/Sill-luvulle.
Tarkasteluun valittiin mittauksia niiden kriittisyyden mukaan ja mittauksista etsit-
tiin yhteisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat kyvykkyyteen. Luvussa 6.3 esitetään kehitys-
toimenpiteitä nykyisen näytteenotto- ja mittausjärjestelmän kyvykkyyden paranta-
miseksi.
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Kuva 6.1: Anturimittausten vuoden keskimääräinen V0/Sill-luku.

39



Kuva 6.2: Laboratorioanalyysien vuoden keskimääräinen V0/Sill-luku.
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6.1 Anturimittaukset

Arvioinnin kohteena oli yhteensä 35 kpl anturimittausta. Tutkimuksessa tarkastel-
tiin yksittäisiä mittauksia niiden kriittisyyden mukaan. Tarkempaan tarkasteluun
otettiin mittaukset, jotka olivat prosessinohjauksen kannalta oleellisia. Arvioinnin
tuloksien perusteella, anturimittaukset luokitellaan V[0]/Sill-luvun perustella:

• 4 kpl kyvykäs (<10%)

• 5 kpl ehdollisesti kyvykäs (10-30%)

• 26 kpl ei-kyvykäs (>30%)

Suurin osa mittauksista luokiteltiin ei-kyvykkäiksi, koska V[0]:n osuus kokonais-
vaihtelusta on suuri. Kun anturimittaukset ryhmitellään prosessivaiheittain, niissä
korostuu prosessivaiheiden välinen ero. Kuvassa 6.3 on esitetty prosessivaiheiden
V[0]/Sill-luvun 1 vuoden keskiarvo, josta havaitaan prosessivaiheiden A ja B kor-
keampi keskiarvo prosessivaihe C:hen verrattuna. Prosessivaihe A ja B ovat luon-
teeltaan nopeasti muuttuvia prosesseja ja prosessivaihe C on hitaasti muuttuva pro-
sessi. Kaikissa prosessivaiheissa mittaustaajuus on sama, jolloin siitä seuraa, että
V[0] on korkeampi nopeasti muuttuvissa prosessivaiheissa.

Kuva 6.3: Anturimittausten 1 vuoden keskimääräinen V[0]/Sill-luku prosessivai-
heittain.

Yksittäisten mittausten tarkastelussa otettiin huomioon mittauksen kriittisyys pro-
sessinohjauksen näkökulmasta. Lisäksi variogrammin avulla tutkittiin jaksoittaisen
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vaihtelun V[C] esiintymistä mittaustuloksissa. Tarkastelun tuloksena mittauksien
korkeaan V[0]/Sill-lukuun vaikuttavia tekijöitä olivat:

• Mittaustaajuus

• Mittaustulosten tallennuksessa hyödynnetty pakkausalgoritmi

• Mittauksen huono tekninen toteutus

Mittaustaajuuden vaikutus korostui eri prosessivaiheiden välillä. Prosessivaiheen
korkeampi kokonaisvaihtelu kasvattaa mittauksien epävarmuutta, joka näkyy kor-
keampana V[0]/Sill-lukuna. Kun kokonaisvaihtelu kasvaa, tulisi mittaustaajuuden
kasvaa, jotta epävarmuus laskee. Kuvassa 6.4 esitetään anturimittaus 9:n V[0]/Sill-
luku ja näytemäärä, josta havaitaan korkea V[0]/Sill-luku kesäkuun ja syyskuun vä-
lisenä aikana. Kuva 6.5 esittää anturimittauksen 9 mittaustuloksia samalta aikajak-
solta, josta havaitaan mittaustulosten kokonaisvaihtelun kasvaneen.

Kuva 6.4: Anturimittauksen 9 V0/Sill-luku, V[0]/Sill-luvun 21 vrk:n keskiarvo ja näy-
temäärä.

Kokonaisvaihtelun kasvaessa suhteessa näytemäärään seuraa V[0]/Sill-luvun kas-
vu, jolloin mittaus ei kykene mittaamaan vaihtelua samalla kyvykkyydellä. Vaikka
prosessin kokonaisvaihtelu on kasvanut, mittauksen tulisi kyetä mittaamaan pro-
sessia samalla kyvykkyydellä.

Juurisyy korkealle V[0]/Sill-luvulle löytyy mittaustuloksien tallennusjärjestelmäs-
tä. Prosessinohjausjärjestelmä mittaa kohdetta 1 sekunnin mittaustaajuudella, joka
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Kuva 6.5: Anturimittauksen 9 mittaustulokset.

todennäköisesti on riittävä suhteessa kohteen kokonaisvaihteluun. Mittaustulok-
sien tallennusjärjestelmässä hyödynnetään pakkausalgoritmia, joka ei välttämättä
tallenna jokaista mittaustulosta. Liitteessä A kuvattu pakkausalgoritmi jättää osan
mittaustuloksista tallentamatta, jos kokonaisvirhe pysyy ennalta määritellyn virhe-
marginaalin sisällä. Pakkausalgoritmia hyödyntämällä säästetään tietojärjestelmien
resursseja, mutta samalla se huonontaa mittaustulosten tietosisältöä. Pakkausalgo-
ritmin vaikutus voidaan arvioida tekemällä variogrammi-arvio mittaustuloksista
ennen pakkausta ja toinen arvio pakkauksen jälkeen. Koetta ei ollut mahdollista
suorittaa tässä tutkimuksessa.

Pakkausalgoritmin vaikutus arvioitiin mittauksella, jossa pakkausalgoritmi oli
poistettu käytöstä aikaisemmin. Kuvassa 6.6 esitetään anturimittauksen 2 V[0]/Sill-
luku ja näytemäärä, ennen ja jälkeen muutoksen. Siitä havaitaan kuinka näytemää-
rän määrän kasvaessa V[0]/Sill-luku laskee merkittävästi. Kun pakkaus oli käytös-
sä, mittauksen keskimääräinen V[0]/Sill-luku oli n. 75% ja ilman pakkausta n. 7%.
Tämän perusteella mittaus voidaan luokitella kyvykkääksi(<10%). Tulkinnan tulee
ottaa huomioon, että mittauskohteen vaihtelu ei välttämättä ole sama eri arviointi-
jaksoilla, joka pienentää tulkinnan luotettavuutta.
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Kuva 6.6: Anturimittauksen 2 V[0]/Sill -luku ja näytemäärä

Teknisesti huonot mittaukset voidaan havaita menetelmällä helposti. Tutkimus-
kohteessa oli mittauksia, jotka olivat ennalta tunnistettu kyvykkyydeltään huonoik-
si. Esimerkkinä kuvassa 6.7 anturimittaus 15, jonka mittaustuloksista havaitaan pe-
räkkäisten mittaustulosten etäisyyden vaihtelevan ja mittausalue on rajoitettu. Ku-
vassa 6.8 esitetään V[0]/Sill-luku samalta ajanjaksolta. V[0]/Sill-luvun perusteella ke-
säkuun jälkeen mittaus on parantunut, joka voidaan havaita myös mittaustuloksis-
sa. Loppuvuodesta mittaus on jälleen huonontunut, joka myös havaitaan mittaus-
tuloksissa.
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Kuva 6.7: Anturimittauksen 15 mittaustulokset

Kuva 6.8: Anturimittauksen 15 V0/Sill % -luku
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Jaksoittaisen vaihtelun V[C] arviointi toteutettiin anturimittauksille, jonka tulok-
set on esitetty liitteessä F. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon mittauksen kyvyk-
kyys ja jaksoittaisen vaihtelun suuruus. Tarkasteluun valittiin anturimittaus 3, kos-
ka V[C]:n osuus (18%) kokonaisvaihtelusta oli korkea. Tarkasteluun valittiin ajan-
jakso, jossa mittauskyvykkyys on luotettava (V[0]/Sill=~10%) ja jaksoittainen vaih-
telu korkealla (V[C]=~80%). Kuvassa 6.9 esitetään mittauksen V[C] ja V[0]/Sill-luku,
josta havaitaan mittaustulosten sisältävän jaksoittaista vaihtelua. Sama todetaan ku-
van 6.10 mittaustuloksissa. Jaksoittaisen vaihtelun jakson pituus on esitetty kuvassa
6.11. Näiden perusteella voidaan todeta, että ajanjaksolla (26.12.2017-30.12.2017) on
esiintynyt jaksoittaista vaihtelua, joka on n. 80 % kokonaisvaihtelusta ja jakson pi-
tuus on n. 6 tuntia. Tulkinta on melko luotettava koska V[0]/Sill-luku on matalalla
(n.10%).

Kuva 6.9: Anturimittauksen 3 jaksoittaisen vaihtelun V[C] osuus kokonaisvaihtelusta
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Kuva 6.10: Anturimittauksen 3 mittaustulokset.

Kuva 6.11: Anturimittauksen 3 keskimääräinen jakson pituus.
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6.2 Laboratorioanalyysit

Laboratorioanalyyseissä kuvan 6.2 perusteella analyysit luokitellaan luvun 4.3 luo-
kituksen mukaisesti:

• 0 kpl kyvykäs (<10%)

• 8 kpl ehdollisesti kyvykäs (10-30%)

• 5 kpl ei-kyvykäs (>30%)

Analyyseissä korostuu kolme merkittävää tekijää, jotka vaikuttavat V[0]/Sill-lukuun:

• Näytteenottomenetelmien virheet

• Näytteenottotaajuus

• Analytiikasta johtuvat rajoitukset

Näiden tekijöiden seurauksena lyhytaikaisen satunnaisvaihtelun V[0] osuus kas-
vaa suhteessa kokonaisvaihteluun, jolloin mittaustuloksissa esiintyvä vaihtelu sisäl-
tää mittausjärjestelmästä syntynyttä vaihtelua. Analyysituloksissa tulee huomioida,
että prosessivaiheen C analyysit 2-3 tehdään samasta näytteestä ja analyysi 4 omas-
ta näytteestä. Prosessivaiheen D analyysit 5-13 tehdään samasta näytteestä. Tällöin
näytteenottovirheistä ja näytteenottotaajuudesta mahdollisesti syntyvä vaihtelu vai-
kuttaa useampaan analyysiin.

Näytteenottomenetelmien vaikutus havaitaan kuvassa 6.12, jossa on esitetty ana-
lyysien 2-4 V[0]/Sill-luku. Siitä havaitaan lukujen usein ylittävä 30%, jolloin mit-
taus todetaan ei-kyvykkääksi. Korkea V[0]/Sill-luku voi olla seurausta näytteenot-
totaajuudesta, näytteenottomenetelmästä tai analytiikasta. Analytiikan vaikutus ar-
vioitiin ottamalla tuotantoprosessista näyte, joka jaettiin neljään osaan. Näytteet ho-
mogenisoitiin ja analysoitiin laboratoriossa. Kaikkien neljän osanäytteen analyysin
3 mittaustulos oli sama, jolloin voidaan todeta, ettei analytiikka aiheuta vaihtelua
mittaustuloksiin. Näytteenottomenetelmää arvioitiin ottamalla tuotantoprosessista
kuusi peräkkäistä näytettä, jotka analysoitiin laboratoriossa. Kuvasta 6.13 havai-
taan analyysien 2 ja 3 tuloksien poikkeavan toisistaan, jolloin voidaan todeta vir-
heiden johtuvan todennäköisemmin näytteenottomenetelmistä kuin analytiikasta.
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Kuva 6.12: Analyysin 2-4 V0/Sill-luku.

Kuva 6.13: Analyysien 2 ja 3 peräkkäiset uusintanäytteet.
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Näytteenottotaajuutta ei ole järkevää optimoida tässä vaiheessa koska näytteenot-
tomenetelmä aiheuttaa suurta vaihtelua.

Näytteenottotaajuuden vaikutusta arvioitiin analyysillä 1 koska tästä analyysistä
oli olemassa mittaustuloksia vaihtelevalla näytteenottotaajuudella. Muista mittauk-
sista poiketen, tässä tutkittiin pidempää aikajaksoa (9.11.2014 - 31.7.2018). Kuvasta
6.14 havaitaan V[0]/Sill-luvun laskevan, jos näytemäärää kasvatetaan. Tulkinnassa
tulee huomioida mahdollisuus, että tuotantoprosessin vaihtelu on samalla muuttu-
nut. Tällöin tulkinta ei välttämättä ole oikea.

Kuva 6.14: Analyysin 1 V[0]/Sill-luku ja näytemäärä.

Analytiikan rajoituksien merkitys näkyy erityisesti analyysissä 13. Kuvasta 6.15
havaitaan, ettei analyysin tulos vastaa muuttuvan tuotantoprosessin tilaa. Juurisyy
korkeaan V[0]/Sill-lukuun on analysointilaitteen määritysraja, jolloin suurimmassa
osassa näytteitä analysoitu tulos oli pienempi kuin määritysraja (5). Tällöin pienem-
pää tulosta ei voida määrittää luotettavasti ja analysoinnin tulokseksi ilmoitetaan
määritysrajan arvo.
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Kuva 6.15: Analyysin 13 mittaustulokset.

6.3 Johtopäätökset

Variogrammi-menetelmällä arvioidaan mittauksien kyvykkyys havaita tuotantopro-
sessin kokonaisvaihtelu ja sen osatekijät. Teoriaosuuden luvun 2.1.3 mukaan V[0]/Sill-
luvun ollessa korkea, mittaus sisältää riskin, jossa mittaustulosten välissä mitattava
tulos on mahdollisesti suurempi tai pienempi, jota ei havaita kyseisellä näytteenotto-
ja mittausjärjestelmällä. Tällöin peräkkäiset mittaustulokset voivat poiketa merkit-
tävästi.

Arvioinnin tuloksien perusteella voidaan todeta vuoden keskimääräisellä V[0]/Sill-
luvulla arvioituna 26 kpl anturimittauksia ja 5 kpl analyysejä ei-kyvykkäiksi. Ar-
vioinnissa tulee huomioida, että se toteutettiin tehdastietojärjestelmän mittaustu-
losten perusteella. Tehdastietojärjestelmässä hyödynnetty pakkausalgoritmi poistaa
anturimittauksien mittaustuloksia, jos ne eivät täytä pakkausalgoritmissa määritel-
tyjä tallennusehtoja. Arvioinnin tuloksien perusteella pakkausalgoritmi kasvattavaa
V[0]/Sill-lukua merkittävästi, joka heikentää anturimittauksien kyvykkyyttä. Labo-
ratorioanalyyseihin pakkausalgoritmilla ei ole vaikutusta.

Tutkimuksien tuloksien perusteella havaittiin useita eri tekijöitä, joilla on vaiku-
tus mittauksien kyvykkyyteen. Näitä tekijöitä olivat:

• Mittaustulosten tallennuksessa hyödynnetty pakkausalgoritmi

• Mittauksen huono tekninen toteutus
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• Näytteenottomenetelmien virheet

• Näytteenottotaajuus

• Analytiikasta johtuvat rajoitukset

• Mittaustuloksissa esiintyvät poikkeamat

Arvioinnin perusteella tuotantoprosessin näytteenotto- ja mittausjärjestelmää on
mahdollista parantaa. Riippuen mittauksen kriittisyydestä, niihin tulisi toteuttaa
seuraavia kehitystoimenpiteitä:

• Anturimittauksissa historiatietokannan pakkauksen vähentäminen tai reaa-
liaikainen analysointi ennen tallennusta

• Anturimittauksien kehittäminen

• Näytteenottomenetelmien kehittäminen

• Analyysien näytteenottotaajuuden optimointi

• Laboratorioanalytiikan kehittäminen

Kun mittauksien kyvykkyys on saatu luotettavalle tasolle, tällöin voidaan ar-
vioida kokonaisvaihtelun eri osatekijöitä luotettavammin. Tällöin kehitystoimenpi-
teiden voidaan kohdentaa paremmin, eikä tuotantoprosessiin aiheuteta turhaa vaih-
telua.

Tutkimuksessa tarkasteltiin mittaustuloksissa esiintyvää jaksoittaista vaihtelua V[C].
Tuloksien perusteella ensin tulee kiinnittää huomiota V[0]/Sill-lukuun. Kun V[0]/Sill-
luvun perusteella mittaus todetaan luotettavaksi, myös jaksoittainen vaihtelu mita-
taan luotettavammin. Jaksoittaisen vaihtelun tulkinnassa tulee ottaa huomioon lu-
vussa 4.1 määriteltyjen rajoitteiden vaikutus.

Variogrammi-menetelmässä käytetyn aikajakson laajuudella on merkitystä arvioon.
Laajempi aikajakso antaa kattavamman näytteenotto- ja mittausjärjestelmän arvion,
mutta liian laajana poikkeavuuksien havainnointi kärsii. Tällöin poikkeamat mah-
dollisesti havaitaan, mutta niiden ajallinen paikantaminen on vaikeampaa. Lyhyt
aikajakso parantaa poikkeamien ajallista paikannusta, mutta arvioinnin kattavuus
laskee. Tässä tutkimuksessa aikajakson laajuus anturimittauksissa oli 1 vrk, jonka
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seurauksena V[0]/Sill-luku vaihteli päivittäin. Sellaisenaan V[0]/Sill-luvun perus-
teella ei voida arviota mittauksen kyvykkyyttä, mutta pidemmän jakson keskiarvon
perusteella pystytään tekemään arvioita.

Variogrammi-menetelmän hyödyntämisessä tulee huomioida laajemman koko-
naisuuden merkitys. Vaikka menetelmällä voidaan arvioida mitattavan prosessin
kokonaisvaihtelu ja sen osatekijät, niiden vaikutus laadunhallinnan kannalta voi ol-
la pieni.
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7 Yhteenveto

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuuko variogrammi-menetelmä tuotan-
toprosessin näytteenotto- ja mittausjärjestelmän arviointiin. Variogrammi-menetelmällä
arvioitiin tutkimuskohteen näytteenotto- ja mittausjärjestelmä, jonka perusteella luo-
kiteltiin mittauksien kyky mitata prosessin vaihtelu.

Teoriaosuudessa käsiteltiin tuotantoprosessin hallinta, näytteenotto- ja mittaus-
järjestelmä sekä prosessin ohjauksessa hyödynnettyjä tilastollisia prosessinohjaus
menetelmiä. Lisäksi käsiteltiin näytteenottoteoria, termit, periaatteet, materiaalin
heterogeenisyys ja näytteenoton virheet. Lopuksi käsiteltiin variogrammi-menetelmä
ja sen hyödyntäminen käytännössä.

Empiirisessä osassa esiteltiin tutkimuksen toteutus, jossa käsitellään variogrammi-
menetelmän toteutus kohdeorganisaatiossa. Tutkimuskohteena oli tuotantolinjan osa,
jonka näytteenotto- ja mittausjärjestelmässä käsitti useita eri tyyppisiä mittauksia.
Näytteenotto- ja mittausjärjestelmä sisälsi anturimittaukset ja laboratoriossa analy-
soitavat näytteet. Kohteessa ei ole aiemmin hyödynnetty näytteenotto- ja mittausjär-
jestelmän arviointimenetelmää, joten vertailupohjaa ei ollut. Tutkimus toteutettiin
tekemällä yhteenveto tuotantoprosessin mittauksien kokonaisvaihtelusta ja vaihte-
lun osatekijöistä, jonka perusteella arvioitiin luotettavuutta.

Variogrammi-menetelmä todettiin soveltuvaksi tutkimuskohteen näytteenotto-
ja mittausjärjestelmän arviointiin. Arviointimenetelmän perusteella voidaan arvioi-
da näytteenotto- ja mittausjärjestelmän kyvykkyys, selvittää juurisyitä ja ehdottaa
kehitystoimenpiteitä. Menetelmä ei vaadi erillisiä koeasetelmia, eikä sitä varten tar-
vita referenssimittauksia tai referenssimateriaalia.

Arviointimenetelmällä voidaan arvioida näytteenotto- ja mittausjärjestelmän ky-
ky mitata kohteen kokonaisvaihtelu ja erottaa vaihtelun eri osatekijät. Näytteenotto-
ja mittausjärjestelmän mittaustuloksissa esiintyvän lyhytaikaisen satunnaisen vaih-
telun perustella voidaan arvioida mittauksen kykyä mitata tuotantoprosessia. Jos
näytteenotto- ja mittausjärjestelmän on sen perustella arvioitu kyvykkyydeltään luo-
tettavaksi, tällöin voidaan luotettavammin arvioida tuotantoprosessissa esiintyvän
jaksoittaisen vaihtelun suuruus ja jakson pituus.

Menetelmää voidaan hyödyntää käytännössä kehittämällä järjestelmä, joka ar-
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vioi näytteenotto- ja mittausjärjestelmää reaaliaikaisesti. Järjestelmän tuottaman uu-
den tiedon avulla voidaan esittää kehitysehdotuksia mittauksen, menetelmien ja tie-
tojärjestelmien parantamiseksi.

Aiheita jatkotutkimukselle on useita. Näytteenotto- ja mittausjärjestelmän ar-
viointimenetelmien jatkotutkimuksena monimuuttuja-variogrammi, jota on käyty
läpi Dehainea ym. [8] tutkimuksessa A multivariate approach for process variograms.
Artikkelin [8] mukaan monimuuttuja-variogrammi antaa paremman kuvan materi-
aalin heterogeenisyydestä verrattuna yksimuuttuja-variogrammiin. Toinen Dehai-
nea ym. tutkimus [7], jossa vertaillaan eri arviointimenetelmiä.

Data-analyysin näkökulmasta osa mittauksista on epäluotettavia. Tällä on mer-
kitystä mallintamisessa ja muiden analysointimenetelmien hyödyntämisessä koska
eri menetelmät edellyttävät edustavia mittaustuloksia. Nykyisellä näytteenotto- ja
mittausjärjestelmän kyvykkyydellä on mahdollista tutkia mittaustulosten suodatus-
menetelmiä kuten esimerkiksi Kalman-suodattimia.
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A Quantization Lane -pakkaus

Pakkausalgoritmina käytetään Quantization Lane -pakkausta. Pakkausta hyödyntä-
mällä voidaan säästää 40 % tallennustapahtumissa, joka [1] mukaan parantaa suori-
tuskykyä. Jokaiselle mittaukselle määritellään erikseen maksimivirhe, jonka perus-
tella päätetään tallennettavat mittaustulokset. Toimintaperiaatteeseen kuuluu, että
minimissään kolme mittaustulosta tallennetaan aina:

• Viimeisin tallennettu mittaustulos

• Viimeisin mittaustulos

• Viimeistä edeltävä mittaustulos

Mittaustulos tallennetaan, jos se ei sisälly viimeisen tallennetun mittaustuloksen
ja sitä seuraavan mittaustuloksen perusteella lasketun virhemarginaalin sisälle. Ku-
vassa A.1 on havainnollistettu tilanne, jossa on vastaanotettu kuusi mittaustulosta.

Kuva A.1: Quantization Lane pakkaus[1].

Kuudes mittaustulos pakottaa tallentamaan viidennen mittaustuloksen. Kuvas-
sa A.1 vasemmalla ensimmäinen arvo on viimeisin tallennettu mittaustulos. Sen ja
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viidennen mittaustuloksen avulla lasketaan virhemarginaalirajat, joiden perusteel-
la päätetään tallennetaanko mittaustulokset 1-4. Koska mittaustulokset 1-4 jäävät
virhemarginaalin sisälle, niitä ei tallenneta.
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B Poikkeamien tilastollinen suodatus

public Dictionary<DateTime, double>

RemoveOutliers(Dictionary<DateTime, double> Values,

double Sigmalimit)

{

bool Continue = true;

if (Values.Count < 2) Continue = false;

while (Continue) {

double [] ValueArray = Values.Values.ToArray();

double Maximum =

MathNet.Numerics.Statistics.Statistics.Maximum(ValueArray);

double Minimum =

MathNet.Numerics.Statistics.Statistics.Minimum(ValueArray);

double val = double.NaN;

double Dist_Max = double.NaN;

double Dist_Min = double.NaN;

if (Maximum == 99999) {

Continue = true;

val = Maximum;

}

else if (Minimum < 0) {

Continue = true;

val = Minimum;

}

else {

double Median =

MathNet.Numerics.Statistics.Statistics.Median(ValueArray);

Statistics stats = new Statistics(Values, 9, 0);
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double s = stats.Stddevwithin;

Dist_Max = System.Math.Abs((Maximum - Median) / s);

Dist_Min = System.Math.Abs((Minimum - Median) / s);

if (Sigmalimit > 0) {

if (Dist_Max < Sigmalimit && Dist_Min < Sigmalimit)

Continue = false;

}

else

Continue = false;

if (s == 0 || Values.Count < 2 || double.IsNaN(s))

Continue = false;

val = (Dist_Max >= Dist_Min) ? Maximum : Minimum;

}

if (Continue) {

DateTime key = Values.FirstOrDefault(x => x.Value ==

val).Key;

Values.Remove(key);

}

}

return Values;

}
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C Mittausarvojen jako aikasegmentteihin

private void TimeSets(TimeSpan _setWindowSize, TimeSpan

_ReportFrom) {

if (_setWindowSize.Ticks == 0) {

ValueSets.Add(0, new int[] { 0, Values.Count });

ValueDateSets.Add(0, new DateTime[] { from, to });

}

else {

int set = 0;

DateTime SetReportFrom = from;

if (_ReportFrom.Ticks > 0)

SetReportFrom =

SetReportFrom.Subtract(_ReportFrom);

List<DateTime> ValuesDateTimeList =

Values.Keys.ToList();

int startindex = 0;

for (DateTime dt = ValuesDateTimeList[0]; dt < to; dt =

dt.Add(setSlidingSpanLength))

{

DateTime startdate = new DateTime();

for (int i = 0; i < Values.Count; i++)

{

if (startdate.Ticks == 0 &&

ValuesDateTimeList[i].CompareTo(dt) >= 0)

{

startdate = ValuesDateTimeList[i];
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startindex = i;

}

if (startdate.Ticks >= 0 &&

ValuesDateTimeList[i].CompareTo(dt.Add(_setWindowSize))

>= 0)

{

if (i > startindex) {

ValueSets.Add(set, new int[] { startindex, i

- 1 });

ValueDateSets.Add(set, new DateTime[] {

startdate, ValuesDateTimeList[i - 1] });

startindex = i;

}

i = ValuesDateTimeList.Count;

}

}

set++;

}

}

}
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D Variogrammilaskenta

private void CalculateLagValues() {

if (Values.Count == 0) return;

for (int setindex = 0; setindex < ValueSets.Count;

setindex++)

{

List<double> singlesetvalues = GetValueSet(setindex,

null).Values.ToList<double>();

int setnumber = ValueSets.ElementAt(setindex).Key;

double SingleSetMean = Mean(singlesetvalues.ToArray());

double SingleSetVariance =

Variance(singlesetvalues.ToArray(), true);

Dictionary<int, double> LagValues = new Dictionary<int,

double>();

int n =

System.Convert.ToInt32((double)(singlesetvalues.Count) /

2);

if (Maxlag > 0 && Maxlag < (n / 2))

n = Maxlag;

LagValues.Add(0,0);

// Variance

for (int lag = 1; lag < n; lag++)

{

double VariogramSum = 0;

int lags = 0;

for (int i = 0; i + lag < n; i++)
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{

lags++;

VariogramSum += Math.Pow(singlesetvalues[i + lag] -

singlesetvalues[i], 2);

}

double result = ((double)1 / (2 * lags)) * VariogramSum;

if (LagValues.ContainsKey(lag))

LagValues[lag] = result;

else

LagValues.Add(lag, result);

}

// V0 Value

double[] keys = new double[LagValues.Count - 1];

for (int x = 1; x < LagValues.Count - 1; x++)

keys[x - 1] = Convert.ToDouble(LagValues.ElementAt(x).Key);

double V0 = 0;

if (LagValues.Count > 2)

V0 = MathNet.Numerics.Interpolation.LinearSpline

.InterpolateSorted(keys,

LagValues.Values.Skip(1).Take(LagValues.Count -

1).ToArray<double>()).Interpolate(0);

if (V0 > 0)

LagValues[0] = V0;

AddDictToSet(setnumber, LagValues, ref VariogramLagValues);

}

}
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E Varianssikomponenttien tulkinta

private void CalculateMetrics() {

if (Values.Count == 0) return;

// TotalVariance, mean

Totalvariance = Variance(Values.Values.ToArray(), true);

double TotalStandardDevWithin =

StandardDevWithin(Values.Values.ToArray());

Totalmean = Mean(Values.Values.ToArray());

for (int i = 0; i < VariogramLagValues.Count; i++) {

// Set values

Dictionary<int, double> VariogramLagValuesSet =

VariogramLagValues.ElementAt(i).Value;

int setnumber = VariogramLagValues.ElementAt(i).Key;

Dictionary<DateTime, double> singlesetvalues =

GetValueSet(null, setnumber);

// Set metrics

double setvariance = (singlesetvalues.Count < Values.Count)

? Variance(singlesetvalues.Values.ToArray(), true) :

Totalvariance;

double setmean = Mean(singlesetvalues.Values.ToArray());

DateTime[] dates;

ValueDateSets.TryGetValue(setnumber, out dates);

DateTime start = dates[0];

DateTime end = dates[1];
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// V0

double V0_Short_range_random_variability = double.NaN;

VariogramLagValuesSet.TryGetValue(0, out

V0_Short_range_random_variability);

if (!double.IsNaN(V0_Short_range_random_variability))

_V0_Short_range_random_variability.Add(setnumber,

V0_Short_range_random_variability);

// V1

double V1_SamplingVariability = double.NaN;

VariogramLagValuesSet.TryGetValue(1, out

V1_SamplingVariability);

if (!double.IsNaN(V1_SamplingVariability))

_V1_SamplingVariability.Add(setnumber,

V1_SamplingVariability);

// V[p]

double VProcess_variance = V1_SamplingVariability -

V0_Short_range_random_variability;

if (VProcess_variance < 0)

VProcess_variance = 0;

if (!double.IsNaN(VProcess_variance))

_ProcessVariability.Add(setnumber, VProcess_variance);

// CyclicVariability

double CyclicVariability = double.NaN;

TimeSpan Cyclelength = new TimeSpan();

KeyValuePair<int, double> cyclicHigh = new KeyValuePair<int,

double>(VariogramLagValuesSet.Count, 0);

KeyValuePair<int, double> cyclicLow = new KeyValuePair<int,

double>(0, setvariance);

KeyValuePair<int, double> TrendLow = new KeyValuePair<int,

double>(0, setvariance);

bool bHighFound = false;
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bool bLowFound = false;

foreach (KeyValuePair<int, double> item in

VariogramLagValuesSet)

{

if (!(bHighFound && bLowFound))

{

if (item.Value < cyclicLow.Value && item.Key

> cyclicHigh.Key && item.Value <

setvariance)

{

cyclicLow = item;

bHighFound = true;

}

if (item.Value > cyclicHigh.Value &&

item.Value > setvariance && !bHighFound)

cyclicHigh = item;

if (item.Value > setvariance && bHighFound)

bLowFound = true;

}

if (item.Value > TrendLow.Value)

TrendLow = item;

}

if (bHighFound && bLowFound) {

CyclicVariability = (cyclicHigh.Value -

cyclicLow.Value) / 2;

if (!double.IsNaN(CyclicVariability))

{

_CyclicVariability.Add(setnumber,

CyclicVariability);

Cyclelength = new TimeSpan(cyclicLow.Key *
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avglagspanlength.Ticks);

_CyclicVariabilitySpanlength.Add(setnumber,

Cyclelength);

}

}

// Sill

_sill.Add(setnumber, setvariance);

// Range

int Range = VariogramLagValuesSet.Count;

foreach (KeyValuePair<int, double> lagvalue in

VariogramLagValuesSet)

if (lagvalue.Value >= setvariance)

{

Range = lagvalue.Key;

break;

}

_range.Add(setnumber, Range);

// SampleSize

_samplessize.Add(setnumber, singlesetvalues.Count);

}

}
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F Anturimittausten jaksoittainen vaihtelu

Kuva F.1: Anturimittausten 1 vuoden keskimääräinen V[0]/Sill ja V[C].
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