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In de Turnhout site worden HID lampen gemaakt voor professionele klanten en markten.
HID is een acroniem voor High Intensity Discharge lampen. In tegenstelling tot
gloeilampen (=zwarte stralers die licht opwekken door het verhitten van een W filament)
gebruiken HID lampen een ontladingsvat waarin metaalhalogenide zouten en kwik tot
een plasma worden verhit. Deze HID lampen hebben een hoog lichtrendement en
worden gebruikt in outdoor verlichting (straat- en snelwegverlichting, city
beautification), sportveldverlichting, retail (winkel) verlichting, projectieverlichting en
entertainment verlichting.
Onderaan zie je het ganse palet aan producten die in de Turnhout fabriek wordt
vervaardigd. Die gebruiken ofwel ontladingsvaatjes uit kwarts of uit een ander
keramisch materiaal: veelkristallijn alumina oxide. De lampenfamilies onderscheiden
zich verder door de buitenballon die tubulair en ovoide van vorm kan zijn en via de
verschillende lampvoeten.
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• De Turnhout fabriek is bij nader inzien een digitale fabriek want er worden dagelijkse
gigantische datastromen uitgewisseld tussen de verschillende afdelingen.
• Alles start reeds bij de marketing afdeling die uit een grote informatiestroom de stem
van de klant mag distilleren. Dit proces is best fuzzy, maar levert noodzakelijke info
voor een ontwikkelafdeling om het juiste product te ontwikkelen en op tijd te
introduceren.
• De GTD-HID ontwikkelafdeling van zijn kant slaat aanzienlijke hoeveelheden
informatie op bij het ontwerpen en valideren van nieuwe producten. Veel aandacht
wordt besteed aan de product en proces criticals to quality (CTQ’s) en de
gevoeligheidsstudies die daarbij horen. Het in kaart brengen van al deze verbanden
levert de noodzakelijk input voor de mechanisatie afdeling (PiNS) en de
productieorganisatie. Het laat hen toe om enerzijds de productielijnen te ontwerpen
en anderzijds dagelijks de productie te voeren met lage uitvalsniveaus.
• De aankoopafdeling gebruikt die info om de productspecificaties op te stellen
waaraan de verschillende componentleveranciers dienen te voldoen. Dat kan gaan
van zuiverheidseisen tot maattoleranties. Typisch voor onze bedrijfsvoering is dat we
voor de meest kritische componenten nog steeds met hofleveranciers werken.
Daardoor is er aanzienlijk veel transparantie in de waardeketen. Onze digitale fabriek
maakt
info
makkelijk
toegankelijk
voor
het
oplossen
van
procesbeheersingsproblemen.
• Verder gebeurt de informatieopslag ook in de kwaliteitsafdeling. Bovenop het
monitoren van product en process CTQ’s is er nog een extra regelkring, namelijk het
levensduren van lampen (nominaal en versneld) op brandramen. Omdat we met zeer
professionele klanten te maken hebben is dit een vereiste, want ze kunnen snel
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afwijkingen op specificaties vast stellen.
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• De digitale fabriek zoals ze in de vorige slide werd voorgesteld leent zich uitstekend
om design for X in de praktijk te brengen.
• Design voor kwaliteit vraagt een data gedreven cultuur in je organisatie, waarbij je
een “let the parts do the talking” cultuur laat primeren. Dit kan pas als je snel alle
nodige informatie kan ophalen om doorsnedes en analyses te maken. De ervaring
van de onze fabriek is dat je heel snel gaat op de leercurve als je digitaal
georganiseerd bent.
• Het komt er niet op neer om producten te maken die goed ontvangen worden bij de
klant, ze dienen ook in grote volumes geproduceerd met lage uitvalsniveau’s.
Hiervoor vallen we terug op design for processeability (DfP). Ook hier staat het
“meten is weten“ principe staat (vaak via in-process metingen). Snelle en flexiebele
toegang tot data is van belang om allerlei trendanalyses te maken. Sommige
processen worden via regelalgortimes gevoerd, waarbij vooraf gekende trends
worden ge-exploiteerd.
• Design for assembly (DfA) is nauw verweven met de procesbeheersing. Daar wordt
de info over de maattoleranties van je producten meegenomen in het
machineontwerp. De machines of onderdelen van een productielijn worden hier zo
geconcipieerd dat ze met de maattoleranties van de producten overweg kunnen.
Niet minder maar ook niet meer, want dit drijft vaak het kostenplaatje.
• Wanneer producten over de top van de levenscyclus heen zijn, wordt er voornamelijk
op kosten gestuurd (DfC). Dan dient men vaak een trade-off te maken: gaat men dit
realiseren via reverse of value engineering waarbij goedkopere componenten worden
aangekocht of drukt men de kosten verder door de yield van de productielijnen te
verhogen en uitval te reduceren. Ook hier biedt een goed opgezette digitale fabriek
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mogelijkheden om die scenario’s uit te werken.
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• Vooraleer een idee daadwerkelijk een product wordt legt het een lange weg af. Dit is
geillustreerd in deze slide, waar het innovation to market process wordt voorgesteld,
met de verschillende toll gates. Productontwikkeling in de fabriek in Turnhout stapt
in vanaf de platform projecten. Dan is bewezen dat een idee voldoende
marktpotentieel heeft en zijn specificaties kan waarmaken. In de daaropvolgende
faze ontwikkelen we ontwerpregels voor de product CTQ’s en voor de eigenschappen
als een functie van de levensduur.
• De kleur van de blokken is geassocieerd aan de waarde van de Cpk’s geassocieerd aan
de product CTQ’s. Cpk’s zijn capability indices. In zo’n Cpk zit de productspreiding en
de ligging ten opzichte van de doelwaarde verdisconteerd. Er is een rechtstreeks
verband tussen de Cpk waarde en de ppm uitvalsniveaus. Hoe hoger de waarde, hoe
kleiner de uitvalsniveau’s bij het vervaardigen van de producten. Een streefwaarde is
1,33.
• Bij het begin van de innovatie is nog weinig aandacht voor beheersingsaspecten, de
klemtoon ligt eerder op de haalbaarheid. Vandaar dat in de platformprojecten de
aandacht verschuift naar het beheersbaar maken van de producten.
• Als product CTQ’s met voldoende hoge Cpk’s kunnen gemaakt, wordt er groen licht
gegeven voor de verdere ontwikkeling tot op de productievloer. Dan kan het product
de firewall passeren en worden de nodige budgetten vrijgemaakt voor de
uiteindelijke product- proces en machinecreatie voorafgaand aan integrale vrijgave.
De firewall moet vermijden dat slecht uitgezochte processen of meetsystemen met te
veel intrinsieke spreiding op de productievloer worden geintroduceerd.
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Hier ziet men een illustratie van wat we met Critical to Quality’s bedoelen, met de focus
op mechanische toleranties. Centraal in de slide staat een CDM Mastercolour Evolution
Tm lamp afgebeeld. Dit is een nieuw platform recent ontwikkeld in Turnhout. De lamp
is onverzadigd; er wordt enkel het noodzakelijke zout gedoseerd, zodat zich tijdens
lampbedrijf geen of enkel een minuscuul kleine zoutplas vormt. Dit stelt zeer zware
eisen aan de procesbeheersing: preciese micro doseertechnieken zijn hiervoor nodig,
alsook de nodige VISION algoritmes om de dosis te controleren. Dit is in een de sessie
“Simultane product- en productieontwikkeling” door Hans Van Reusel van PiNS Turnhout
toegelicht.
De lamp ontwerpafdeling maakt aan de hand van CAD pakketten het ontwerp. Op die
manier krijgen de ontwikkelaars reeds voeling voor bepaalde CTQ’s. De linkergrafiek is
het resultaat van een papieren studie waarbij scenario’s met toleranties worden
doorgerekend, rekening houdend met historische gegevens van gelijkaardige types.
Ter illustratie een aantal CTQ’s:
• De positie van de getter (plaatje bovenaan op het stel, dat een substantie bevat om
onzuiverheden te kraken en afzwarting van de buitenballon te voorkomen) is
bijvoorbeeld belangrijk omdat deze op een bepaalde temperatuur moet bedreven
worden. De werkingstemperatuur bepaalt of de getter de contaminaties effectief
verwijderd.
• Ook de positie van het ZUPje (kanaal in het keramisch materiaal van de burnerwand
langs waar de doseringen gebeuren is kritisch). Bij valproeven is met een snelle
camera geconstateerd dat het Zupje het stel kan raken. Vandaar dat er een knik is
aangebracht in de stelpool.
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• Gevoeligheden zijn er ook op het niveau van de doseertoleranties. Het uitdagende
aan lampontwikkeling is dat men vaak verschillende eigenschappen simultaan moet
optimaliseren: kleurweergave, lichtrendement, licht terugval over levensduur, ... Vaak
tracht men de fysische en chemische wetmatigheden die hier aan ten grondslag
liggen in kaart te brengen. Een ander alternatief is aan de hand proefopzetten
empirische ontwerpregels af te leiden en hier optima in te vinden. In de
linkerbovenhoek is een voorbeeld te zien van zo’n benadering. De invloed van een
aantal burner ontwerpparameters (samenstelling van de metaalhalogide zouten en
de kwik dosis) is weergegeven op devolgende CTQ’s: lampspanning, lichtrendement,
roodweergave en kleurweergave. In de grafiek ernaast zijn de transfert functies
weergegeven die het verband kwantificeren tussen de ontwerp parameters en de
product CTQ’s. Sommige tansfert functies zijn lineair en andere dan weer niet.
Optima vinden gaat via het itereren van designs, vaak met nauwe oplossingsruimte.
• In de grafiek rechtsonderaan wordt de lichtterugval over levensduur gemodelleerd.
Dit gebeurt via extrapolaties aan de hand van fysische modellen om bij hogere
levensduren de maintenance te voorspellen.
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• Modellering van de sterkte van de ontladingsvaten doen we aan de hand van eindige
elementen simulaties. Door de jaren heen is heel wat kennis opgebouwd omtrent
het mechanisch gedrag van alumina oxide (het materiaal van het ontladingsvat).
Deze kennis heeft ertoe geleid om de geometrie van de burners te herzien. De
nieuwste productplatforms wenden in plaats van cilindrische, sferische vormen aan.
Met de opkomst van injection moulding technieken en betere lijmtechnieken is die
transitie tot stand gekomen. De eindige elementen analyses tonen ook aan waarom
sferische burners sterker zijn. Voor de bovenste 3 burners in de rechterhoek van de
slide werd de temperatuur gemodelleerd en in de onderste de corresponderende
spanning die tot stand komt na relaxatie van het alumina oxide na een schakelcyclus.
Dit laat zien dat sferische ontladingsvaten veel minder spanningen ontwikkelen en
dus robuuster zijn.
• Ondanks het feit dat we niet levensvatbare designs al in een vroeg stadium kunnen
filteren met FE simulaties, gaat toch nog een groot gedeelte van de testplannen op
aan levensduren van de lampen. Dit wordt opgezet als validatie van de voorspelde
falingen op scheuren van het alumina oxide met de modelberekeningen.
• Volgens een bepaald testprotocol worden X-ray beelden gemaakt om
vermoeiingsfalingen in kaart te brengen, zoals daar zijn: uitloging van het keramisch
burner materiaal, pitting corrosie, terugbranden van electrodes, ... . Als deze info
wordt opgeslagen in de digitale fabriek en zal nodig blijken om de levensduur van
onze producten te voorspellen en de waarborgperiode vast te leggen.
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• De info uit voorgaande gevoeligheidsstudies kan samengebundeld in een CPS of
critical parameter sheet. Dit lijkt sterk op een house of quality welke men gebruikt bij
toepassing van quality function deployment (QFD), ofschoon het nog een niveau
dieper gaat. Net als een QFD vertrekt een CPS van de customer needs of de
klantenwensen en koppelt deze aan de product CTQ’s. De klantenwensen worden
middels gewichtsfactoren verbonden met de productparameters.
Voor de
productparameters zijn meetmiddelen opgelijst om na te gaan wat de performance
is. De capability indices uit de vorige slide zijn dan een “yard stick” om de
performance te kwantificeren.
• Op dezelfde manier worden op een onderliggend niveau de productparameters
gelinkt aan de procesparameters. Verbanden tussen beide worden in de matrix
weergegeven door middel van een gewichtsfactor of een verwijzing naar een
ontwerpregel. Voor de procesparameters zijn ook meetmethodes en meetmiddelen
geinventariseerd.
Alle meetmiddelen worden gekarakteriseerd door een
zogenaamde gage r&R. In gage studies gaat men na of een meetmiddel in staat is om
product tot product spreiding (de relevante die je wil meten) te onderscheiden van de
operatorspreiding (hij die het meetmiddel bedient) en de meetspreiding veroorzaakt
door het meettoestel zelf. Om de firewall uit vorige slide te kunnen passeren moet
een meetmiddel een voldoende lage gage r&R hebben, ttz zijn intrinsieke
meetspreiding moet verhoudingsgewijs veel lager liggen dan de productspreiding die
je wil meten.
• In principe kan vanuit elk element uit de matrix van de critical parameter sheet de
link gelegd worden naar design rules of naar verbanden die uit proefopzetten zijn
bepaald. Uiteraard vraagt het keurig in orde houden van al deze informatie een
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digitale opzet van je fabriek.
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• In de supply of de productieorganisatie wordt de productie dagelijks gevoerd met alle
gegevens die in de CPS voorhanden zijn. De processen worden gestuurd met
regelalgoritmes die gebruik maken van de ontwerpregels die product en proces CTQ’s
met elkaar verbinden. Voor de productie van de ontladingsvaten van de retail lampen
wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd CIRCLE station. Dit is een centrale
database waar voor elk product dat de fabriek verlaat een record wordt opgeslagen
van alle proces-settings en van de CTQ’s van in-line en back-end metingen. Waar
vroeger veelal deze informatie reactief gebruikt werd om problemen te verklaren en
op te lossen, wordt deze info pro-actief gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe
producten. Daar komen we in een volgend voorbeeld op terug.
• Uit de CIRCLE database worden indien gewenst gegevens gedownloaded die dan
gebruikt worden om allerhande regelkaarten te genereren. Hier zie je een voorbeeld
van een X/R regelkaart waar het gemiddelde en het bereik van een CTQ batchgewijs
wordt voorgesteld over een lange periode. Ook kan je allerhande cusum kaarten
maken (over heel lange periodes), die de cumulatieve som van het gemiddelde van
een product of proces CTQ berekenen. Dit is handig om zeer traag weg driftende
processen in kaart te brengen en de zogenaamde omslagpunten vast te stellen, die
wijzen op een kentering in het proces.
• Omdat sommige van de hofleveranciers van Turnhout ook zo’n transparantie toelaten
kan men in de digitale fabriek heel snel procesproblemen in kaart brengen en
pinpointen waar het probleem ligt. Dit kan in de eigen productie omgeving zijn of bij
de toeleveranciers.
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• In dit voorbeeld tonen we aan hoe het mogelijk is om met alle gegevens die in een
digitale fabriek aanwezig zijn simulaties te doen die inzicht leveren hoe nieuwe
producten zich kunnen gedragen op bestaande machine platformen. Hier geven we
een typisch voorbeeld hoe gegevensstromen uit de GTD-HID, de productie
organisatie, de kwalteitsafdeling en de aankoopafdeling samen worden gebruikt. In
concreet gaat ons voorbeeld over het modelleren van de lampspanning als CTQ.
• HID lampen kunnen enkel met specifieke voorschakelapparatuur (zogenaamde
ballsten) op het electriciteitsnet worden bedreven. Er zijn electronische en
electromagnetische ballasten, die het vermogen regelen dat in de lamp gaat. Over
levensduur neemt de lampspanning van een een HID lamp toe. Echter, de bestaande
voorschakelapparatuur kan enkel een maximale lampspanningstijging aan. Boven die
maximale waarde dooft de lamp, wat als faalmode de levensduur van het
lampsysteem beperkt. Wanneer een lamp de Turnhout fabriek verlaat moet haar
lampspanning, de Vla, binnen een tolerantiegebied moet vallen. De ondergrens van
dit gebied is bepalend voor de lichtoutput; de bovengrens borgt dat lampen een
voldoende lange levensduur zullen hebben. In onze productieomgeving is typisch dat
alles ‘right the first time’ moet zijn. HID lampen lenen zich niet tot re-work. Dus elke
CTQ die niet kan worden nageleefd is een potentiele uitvalsbron.
• Hierna lichten we de modelsimulaties toe van de Vla van een bepaald lamptype. Op
een elegante en snelle manier kan men inschatten hoeveel ppm (parts per million)
uitval men gaat maken op lampspanning zonder dat grote productiebatches werden
gedraaid.
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• De lampspanning beheersen in een productieomgeving is niet zo eenvoudig, want er
zijn best veel spreidingsbronnen.
• Schematisch wordt in bovenstaande figuur aangegeven welke parameters de
lampspanning triggeren. In de lampenfysica geldt er de formule van Elenbaas. Die
stelt dat de lampspanning grofweg van drie hoofdparameters afhangt: het inwendig
volume van het ontladingsvat, de hoeveelheid gedoseerde kwik en de inwendige
electrodeafstand. Deze drie parameters hangen op hun beurt af van een cascade van
secundaire parameters, zodat er heel wat spreiding kan ontstaan.
• In het voorbeeld rekenen we de variaties door voor keramische ontladingsvaten die
een cilindrische vorm hebben. Die worden via extrusie gemaakt en bestaan uit 5
delen (2 schijven, 2 ver uitstekende proppen of VUP’s en een extrusielichaam).
Omdat deze samen gesinterd worden tot één geheel zal er door krimp variatie
ontstaan op het inwendige volume en ook op de totale lengte van het ontladingsvat
(van ene tot andere VUP uiteinde).
• De electrodesamenstelling bestaat uit een Nb pen die via laserlassen op een Mo
spiraal wordt gelast. Deze laatste is op zijn beurt aan een W electrode gelast. Via een
pletblok maakt men een artificiele verdikking in het zachte Nb. De afstand van die
verdikking tot de electrode tip noemt men de pletlengte. Bij montage valt de
electrode assembly onder invloed van de zwaartekracht in het VUP. Op die manier
worden door de insertie van beide electrodesamenstellingen een inwendige
electrode afstand gemaakt. De spreidingen op de pletlengte en de totale lengte van
de burner zijn debet aan de spreiding op de inwendige electrode afstand. Door deze
spreidingen te verdisconteren in de formule van Elenbaas kan met de speiding op de
lampspanning modelleren.
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• Voor het ontwikkelen van ontwerpregels gebruikt men in de HID wereld nog steeds
zoveel mogelijk fysische en chemische modellen. Indien het wetenschappelijk inzicht
ontoereikend is, vallen we terug op ‘design of experiments’ om lineaire of nietlineaire empirische modellen te ontwikkelen. Deze laatste modelleren de CTQ’s als
een functie van de ontwerpparameters.
• In dit voorbeeld maken we gebruik van de formule van Elenbaas. Testen geinspireerd
door de voorgestelde kubus met settings werden uitgevoerd om de coefficienten uit
de formule te bepalen.
• Eens men deze formule kent (liefst met een zo hoog mogelijk correlatiecoefficient!),
kunnen we doorrekenen wat de spreiding op de lampspanning zal zijn. Dit gaat
makkelijk in de digitale fabriek want we kennen tal van historische
productiespreidingen:
• Op het bestaande machine platform kennen we de spreiding waarmee de
kwikdoseurs het bolletje kwik in de lamp doseren.
• Onze toeleverancier van het cilindrisch ontladingsvat gaat door middel van VISION
systemen en/of meetkalibers de maten van elk individueel vaatje opmeten, of dit
steekproefsgewijs doen. Zo kennen we precies per batch de spreidingen op de totale
lengte en het inwendige volume.
• De pletlengte wordt in de productieomgeving ook door middel van een VISION
systeem opgemeten.
• Bijgevolg hebben we het volledige raamwerk goed vastgelegd om die
modelsimulaties van de lampspanning uit te voeren.
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• De simulaties van de lampspanning maken gebruik van de Monte Carlo techniek.
Vandaag de dag is er heel laagdrempelige software om dit te doen. In dit voorbeeld
is Minitab software gebruikt.
• Een random generator levert toevalsgetallen die getrokken zijn uit zelf te kiezen
verdelingen. Als een vuistregel geldt dat ~80% van de product en proces CTQ’s
normaal verdeeld zijn, maw ze kunnen worden gefit met de gekende Gauss verdeling.
Voor de overige 20% kan men andere verdelingen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de
lognormale verdeling of meer exotische verdelingen.
• In onze modelberekening gaan we voor de drie hoofdkarakteristieken van de Vla (de
Hg dosis, de inwendige electrode afstand en het inwendige volume) die random
getallen genereren. Omdat uit historische productiedata of steekproeven het
gemiddelde en de standaarddeviatie geschat zijn, zullen we de trekkingen doen uit
(log) normale verdelingen. In dit voorbeeld doen we dit met in elkaar verweven
Monte Carlo simulaties. De hoofdkaraktistieken zijn immers zelf het resultaat van een
Monte Carlo berekening met ontwerp- en procesparameters.
• Voor een groot aantal trekkingen (bijv >10000) substitueren we dan de waardes van
de Hg dosis, de inwendige electrode afstand en het inwendige volume in de formule
van Elenbaas. Het resultaat is een verdeling van waardes van de lampspanning. De
linkeronder grafiek is een fit van een normale verdeling aan deze data. De
oppervlakte onder de staarten van deze verdeling beneden de onderste en boven de
bovenste tolerantiegrens is een maat voor de ppm uitval die op lampspannning zal
worden gemaakt.
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• Middels de Monte Carlo simulaties hebben we een werkbaar gebied vastgesteld voor
de maatvoering van de ontladingsvaten. Dit staat haaks op de SPC piste waar door
middel van regelkaarten dit toelaatbaar proces window zou worden bepaald. Met de
Monte Carlo techniek houden we zowel rekening met het gemiddelde en de spreiding
op de totale lengte van de ontladingsvaatjes.
• De linker grafiek is een raster van koppels van datapunten (spreiding op totale lengte
en gemiddelde totale lengte geassocieerd aan een partij van ontladingsvaatjes). Per
punt in het raster gaan we, rekening houdend met de andere spreidingen in het
productieproces, berekenen wat de verwachte uitval op de lampspanning zal zijn. Dit
laat toe om topologische gebieden van gelijke ppm uitval te bepalen. De ingekleurde
gebieden correponderen met zones van gelijke ppm uitval.
• Deze benadering geeft aan de leverancier van deze component wat ruimte. Als hij de
totale lengte precies op spec maakt, krijgt hij een vrij ruim toelaatbaar
spreidingsgebied om op te consumeren. Echter, wanneer de totale lengte niet op de
target waarde is, kan de partij toch nog afgeleverd worden, zolang de spreiding op de
totale lengte maar voldoende laag is. Dan stijgt de uitval niet significant.
• In de rechter grafiek hebben we de performantie van de leverancier in kaart gebracht
voor een volledig productiejaar. De grafiek laat zien dat het overgrote deel van de
geleverde batches binnen het 5000 ppm werkgebied van de lampspanninguitval ligt.
Dit is een typisch voorbeeld, waar je door gebruik te maken van gegevens uit de digitale
fabriek op een verantwoord fysische manier afname specs kan opstellen en papieren
studies doen van de verdeling van waardes voor een CTQ.
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• Een tweede voorbeeld illustreert een DfR (design for reliability) topic. Het start
vanuit de design validatie in de GTD HID afdeling. Via nominale of versnelde proeven
wordt een testplan afgewerkt. Indien er voldoende evidentie is voor het bewijs van
de vooropgestelde levensduur, wordt het lampsysteem vrijgegeven.
• Eens een product vrijgegeven is voor commerciele doeleinden, worden additioneel
nog steekproeven uit productie genomen. De lampen uit deze steekproeven worden
doorgebrand tot hoge levensduren, de zogenaamde controle fabricage. Via het
systeem “Koala”, heeft iedere ontwikkelaar toegang tot deze levensduurdata en kan
dit makkelijk downloaden naar eigen rekenbladen. Op die manier kan de
informatiestroom van GTD HID en de kwaliteitsafdeling gebundeld en geverifieerd
worden op consistentie.
• De uitvalscurves en lichtoutput voorspellingen over levensduur, die op de verpakking
vermeld worden, zijn belangrijke differentiators voor onze producten.
Onderhoudsbedrijven die de vervangingsmarkt verzorgen voor onze lampen en ook
lichtarchitecten maken er gebruik van. Onze output is hun input om lichtprojecten te
concipiëren.
• In dit voorbeeld sluiten we een derde regelkring bovenop de eerste twee. Omdat we
goede relaties onderhouden met onze OEM’ers wordt soms “field data” met ons
gedeeld. De Duitse OEM’er Baero maakt een gedetailleerde uitvalsregistratie van zijn
aangekochte CDM lampen. Dit mochten we inkijken en gebruiken om na te gaan of
dit klopt met onze voorspellingen.
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• Voorspellingen van levensduren door middel van systeemberekeningen is “the daily
bread and butter” van de ontwikkelaars. Dit is vraagt een multi-disciplinaire aanpak.
De output van dit proces is grotendeels gekleurd door de detailkennis van de “physics
of failure’ van de faalmechanismes. Tijdens de validatietesten (uitvoeren van het
testplan) worden een hele batterij aan controle metingen uitgevoerd (voor het
meerendeel spectrale metingen om kleureigenschappen en lichtoutput te kennen
over levensduur).
• Additioneel worden volgens een vastgelegd meetprotocol ook X-ray opnames
gemaakt van de lampen.
• Voor elk lampenplatform kennen we een foutenboom van mogelijke failure modes.
Deze zijn vastgelegd in een bibliotheek, waarvan enkele belangrijke zijn weergegeven
in deze slide.
• Door ervaring weten we welke test of versnelde test er moet gehanteerd worden om
een specifieke faalmode op te roepen. Aan het einde van een platformstudie kennen
we voor de belangrijkste faalmodes de acceleratiefactor die gepaard gaat met een
bepaalde test. Dit wordt verwerkt tot betrouwbaarheidsgrafieken.
• De grafiek rechtsonder in de slide is zo’n communicatievehikel om de
betrouwbaarheid van onze producten te karakteriseren. Op de y-as van de grafiek
(gaande van 0 tot 100%) is de faalkans weergegeven, op de x-as wordt de levensduur
uitgezet. Zo kennen we voor de bibliotheek aan faalmodes de faalkans als een functie
van de levensduur.
• HID lampen worden zo ontworpen dat de nog overblijvende faalmodes, wear out of
vermoeiingsfaalmodes zijn. Door de chemie in de lamp te begrijpen en te beheersen
kan men ze uitstellen tot voorbij de vooropgestelde levensduur.
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• Dit is in de praktijk gebracht voor een lamp uit het CDM Mastercolour Elite gamma.
In de bovenste grafiek links, staat terug het communicatievehikel voor de
betrouwbaarheid. We hebben versneltesten uitgevoerd en ge-extrapoleerd naar
nominaal lampbedrijf. Dat is de groene curve op de grafiek. De kwaliteitsafdeling
heeft achteraf de controlefabricages tot hoge levensduren gebrand. Hun uitval staat
op de blauwe curve. We zien een vrij goede correspondentie tussen de
voorspellingen van de GTD HID afdeling en de achteraf bepaalde levensduur door de
kwaliteitsafdeling.
• In de grafiek rechtsonder werden de uitvalsgegevens van onze klant Baero verwerkt
tot betrouwbaarheidsgrafiek. De zwarte datapunten van de grafiek, welke de random
falingen voorstellen, zijn minder interessant. Voor de professionele klant is echter het
B5 (of B10) en B50 punt van tel, namelijk die levensduur waarbij 5%, cq 50% van de
populatie van Elite lampen is uitgevallen in “het veld”. Het 50% punt bepaald door de
klant ligt iets hoger dan door Philips afgegeven en het B5 punt is in lijn met de
voorspellingen van de GTD HID en de kwaliteitsafdeling. Het B5 of B10 punt zal
voornamelijk bepalen wanneer de klant overweegt om een groepsvervanging uit te
voeren en is dus een belangrijke CTQ.
• Er worden dus heel veel inspanningen geleverd en data verzameld om de x% punten
van onze lampsystemen nauwkeurig te voorspellen. Klaarblijkelijk heeft al dit werk in
de digitale fabriek toegevoegde waarde. De derde regelkring bij de OEM klant de
voorspelt immers gelijkaardige levensduren.
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• The proof of the pudding is in the eating
• In bovenstaande tabel zijn de ppm klachtenniveaus weergegeven per product type
van de CDM Mastercolour range voor winkelverlichting. Er is een kanttekening bij,
namelijk dat er reeds een eerste lijn van klachtafhandeling door een customer care
afdeling is overheen gegaan. De ppm niveaus opgelijst in de tabel zijn de klachten
die de kwaliteitsingenieurs in onze fabriek te verwerken krijgen.
• De klachtenniveaus zitten in de ppm range voor de grote ‘runners’ van oze
winkelverlichting portfolio. Lampenfamilies waarvan de jaarlijks geproduceerde
hoeveelheden onder de 200 kpcs zitten kunnen hoger in gemiddelde uitgaande
kwaliteit zitten. Vaak heeft dit te maken met een incident die de resultaten heeft
vertroebeld.
• Dit levert het bewijs dat een digitale fabriek, ondanks de op het eerste zicht hoge kost
van weinig toegevoegde waarde, zich terug verdient via het kwaliteitsimago. Dit zit in
het kwaliteitsdenken ingebakken en vormt het DNA van Philips Turnhout.
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