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gibi deðerli kazanýmlar elde ettikleri Altý Sigma
uygulamalarýndan memnundur.

Verimsizlikleri
önlemek
Ronald J.M.M. Does
Ian San Agustin ve Ijaz A. Rauf

BÝR ÜRETÝCÝNÝN YARIÝLETKEN
SÝLÝKON PLAKALARIN
KESÝLMESÝ SÜRECÝNÝN,
MALZEMENÝN TRANSFER
ÖZELLÝÐÝ ÝLE OPTÝMÝZE
EDÝLMESÝ.

Bu makale, ASQ (American Society for Quality) tarafýndan yayýnlanan
Six Sigma Forum Magazine dergisinin 2008 yýlý Aðustos sayýsýndan alýnarak
aslýna uygun olarak tercüme edilmiþtir.
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arý iletken üretimi en zor üretim
yöntemlerinden birisidir. Ham silikadan
paketlenmiþ entegre devreye (IC) doðru
giden süreç, çok çeþitli ve türde ekipmanlar ile bir
çoðunun temiz odada gerçekleþtirildiði yüzlerce
adýmdan oluþmaktadýr. Tüm testleri geçmiþ ve
kullanýma uygun hale getirilmiþ ürünlerin oranýna
baðlý olan verim, kontrolü çok zor olan birkaç
faktöre baðlýdýr. Deðiþkenliklerin karmaþýklýðý,
yalýtýmý ve azaltýlmasý gibi tam Altý Sigma'ya
uygun bu görev aslýnda inanýlmaz derecede zor
bir görevdir.
Yarý iletken endüstrisinde Altý Sigma araçlarý;
tutarlýlýk, öngörülebilirlilik ve nihayetinde süreç
sonuçlarýnýn uygunluðunun saðlanmasýnda artan
seviyede kullanýlmaktadýr. Bir çok yarý iletken
firmasý, birbirine baðlý olarak geliþen yüksek
kontrol, optimum performans ve artan verimlilik

Bu makalede, Altý Sigma'nýn yarý iletken üretimi
yapan bir firmadaki uygulanýþýnda özellikle
silikon plakanýn kesilmesi sürecindeki verimlilik
ve gelir artýþý sonuçlarý sergilenecektir. Bu son
adým, silikon plaka üretiminde, üretim miktarýný
ve toplam verimi belirleyen en kritik süreçtir.

Çip köþesi kaynaklý
mikro çatlak

Çip hasarý

Devre bölgesi

En Uygun Yaklaþým
Üretici, birbirini peþi sýra takip eden ve bunlardan
en çok verimi sýnýrlandýran silikon plakanýn
kesilmesi sürecini de içerecek þekilde genellikle
%65'lik verim ile yürütülen toplu süreçlere sahip
olarak yapýlanmýþtýr. Her bir toplu süreçte 25 adet
6 inch çaplý her biri 10,000 yarý iletken kalýbý
içeren silikon plakalar iþlenmektedir. Bu verimi
sýnýrlandýran süreç, Altý Sigma'nýn tanýmlama,
analiz etme, geliþtirme ve control (DMAIC)
yaklaþýmlarýnýn sürecin optimizasyonunda
olduðu kadar operasyonun veriminin de
arttýrýlabileceðini gösterecek mükemmel bir fýrsat
sunmaktadýr.
Silikon plaka kesimi sürecinin amacý, iþlenmiþ
silikon plakalardan alýnmýþ her bir kalýbýn
yaklaþýk sayýsýnýn belirlenmesidir. Sürecin bu
aþamasýndaki düþük verim bir önceki aþamadaki
silikon plaka üretimi tesisinin daha fazla üretim
yapmasý gerektiðini gösterir ve bu sayede silikon
plaka kesimi sýrasýnda elde edilen düþük kaliteli
malzemenin kopmanzasyonu ile verimin yine
%65 seviyesine çýkartýlmasý saðlanýr. Sürecinin
optimizasyonu ile düþük kalitenin yarattýðý
maliyetler düþürülecek ve silikon plaka
üretiminde hattýn kapasitesi planlanacaktýr.

Þekil-1: Entegre devrenin üstten basitleþtirilmiþ kesit görünüþü

Çip hasarlarýnýn oluþumunun kaynaðý; fiziksel kalýbýn
çatlatmasý ya da üretim sürecinin sonundaki bölünmeler
olabilir. Montajda ya da saha uygulamasýnda mikro çatlaklar,
entegre devre kalýbýnýn devre bölgesine zarar verebilir. Bu son
kontrolde elektriksel hatalara ya da saha uygulamasýndaki
güvenilirlik hatalarýna neden olabilir.
Sürecin ilk incelemesi operasyonunda istatistiksel süreç kontrolü
(Statistical Process Control-SPC) ve data-izleme sistemleri;
silikon plakasý kesme aracýnýn çalýþýlan-kesik-geniþliði
(kesicilerin malzeme üzerinde kesici geniþliði kadar býraktýðý
aralýk) ve çip hasarý gözlem kamerasý sayesinde yer alabilmiþtir.
Her ne kadar çip hasarlarý gözlenebilse de sürecin tanýmlanmýþ
spesifikasyonlarý bulunmamaktadýr. Tartýþma bu nedenle, ürün
mühendisliði ile çip hasarý için uygun spesifikasyonlarýn
belirleneceði bir üst seviyeye taþýnmýþtýr.

Tablo-1: Optimizasyon öncesi ve sonrasýnda çip köþesi deðerleri

Metrik

Optimizasyon
öncesi (Þekil 2)

Optimizasyon
sonrasý (Þekil 16)

Anlamlý deðer (mean)

0,4935

0,304

Fazýn Tanýmlanmasý

Standart sapma

0,092

0,067

Durumun ilk deðerlendirmesinde hata modunun,
yarý iletken kalýbýnýn kenarlarýnda; çip hasarý ya
da kenar fraksiyonlarýnýn oluþtuðu belirlenmiþtir
(þekil 1).

Cpk

0,02

0,97

ppm

471,959

1,932
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Çip hasarlarý için ürün mühendisleri tarafýndan yapýlan
tasarýmda çip hatasý üst spesifikasyon limiti olarak 0,5mm
belirlenmiþtir. Ana hat verileri toplanmýþ ve þekil 2'deki
histogramda gösterilen çip hatasý datasý ile yeni belirlenen
spesifikasyon karþýlaþtýrýlmýþ ve süreç performansýnýn anlýk bir
görüntüsü verilmiþtir. Bu anlýk görüntü, çalýþmanýn baþlangýç
noktasý olmuþtur.
Tanýmlama fazý ve veri kýyaslamasý fazý sýrasýnda ayrýca iki farklý
-silikon plaka kesici- tekerin montajý operasyonu yürütülür.
Görece yeni olan orijinali, operasyon sürecinde eskisi ile
deðiþtirilir. Hali hazýrda orijinali üzerinde incelemeler devam
ederken, bir diðer silikon plaka kesicisinin takýlmasý ile
operasyon sürdürülür. Bu gözden geçirme, teker montaj
düzlemine monte edilmiþ tekerin durumunun yarattýðý etkinin
derinlemesine ortaya çýkarýlmasýný saðlayacaktýr. Sonuç
histogramý çift modlu olarak þekil 2'de gösterilmiþtir.
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Ayrý ürün performans çalýþmalarý doðrulamýþtýr ki
kalýp çatlaklarý ya da üretim sürecinin içerdiði
bölünmelerden kaynaklanmayan çip hasarlarý
0,5 milimetrenin altýnda kalmalarý halinde ürün
güvenilirliðine etki etmemektedirler. Bunun
korunabilmesi için USL, süreç için çalýþma zarfý
olarak tahsis edilmelidir. Çalýþmanýn amacý bu
aþamada þeklen tanýmlanmýþtýr;
• Çip hasarýna etki eden süreç faktörlerini
anlaþýlmasý.
• Mümkün olan en az çip hatasý için olasý en
hýzlý sürede, en iyi faktör deðerlerinin
bulunmasý.
• Çip hatalarýnýn USL 0,5 mm deðeri için
sürecin optimize edilmesi.

ALTI SÝGMA ARAÇLARI YARI
ÝLETKEN ENDÜSTRÝSÝNDE,
SÜREÇ ÇIKTILARININ
TUTARLILIÐI, ÖN
GÖRÜLEBÝLÝRLÝÐÝ VE
NÝHAYETÝNDE DE
OPTÝMALÝNÝ SAÐLAMAK
ÝÇÝN ARTAN BÝR ÞEKÝLDE
KULLANILMAKTADIR.

Þekil-2: Optimizasyon çalýþmalarý öncesi çip köþesi histogramý (%99 güvenilirlik kullanýlarak).

Ölçme Fazý
Ölçme fazýnda öncelik, silikon çip kesicinin üzerindeki süreç-içi
çip hasarý görüntüleme kamerasýn ölçme hassasiyetinin ve
doðruluðunun belirlenmesidir. Bu amaçla tekrar
ayarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik (GR&R) çalýþmalarý
yürütülür.
Silikon plaka üzerinde boydan boya, tanýmlanmýþ bir aralýk
miktarýnda sekiz paralel kesik yaptýk ve kesicisi içinden
aldýðýmýz silikon plaka ile kesiciyi, ayný kesicileri ölçümler için
kullanacak olan iki operatöre verdik. Ayrýca aralýklarý bir
program aracýlýðý ile her operatörün silikon plakayý içine
yüklediði bir cihaz içinde çalýþtýrdýk ve kameradan
gözlemleyerek optik olarak ölçülen her ölçümü not aldýk. Bu
çalýþma için her iki operatör de bu uygulamalarý iki kez
gerçekleþtirdi. Bu GR&R çalýþmasýnýn sonuçlarý Þekil 3'te
sunulmaktadýr. Elde edilen %1'den az bir katký ve % 10'dan az
bir çalýþma varyasyonu ile, Automotive Industry Action Group
standartlarýna göre süreç içi gözlem kamerasýnýn ölçüm
kabiliyeti kabul edilebilir düzeydedir ve bundan ötürü de bu
çalýþma için uygundur.

Þekil-3: GR&R çalýþmalarý
Gage (R&R)
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Kaynak

Hesaplanan deðiþkenlik (VarComp)

Yüzdelik katký (VarComp'un)

Toplam Gage R&R

0,0000108

0,09

Tekrar edilebilirlik

0,0000108

0,09

Tekrar üretilebilirlik

0

0

Operatör

0

0

Parçadan parçaya

0,0120832

99,91

Toplam varyasyon

0,0120940

100,00

Kaynak

StdDev (SD)

Çalýþma Varyasyonu (6 * SD)

Yüzdelik Çalýþma Varyasyonu

Toplam Gage R&R

0,003288

0,019731

2,99

Tekrar edilebilirlik

0,003288

0,019731

2,99

Tekrar üretilebilirlik

0

0

0

Operatör

0

0

0

Parçadan parçaya

0,109923

0,659541

99,96

Toplam varyasyon

0,109973

0,659836

100
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baðlantýyý çözebilmek için, her gürültü girdisi etki
düzeylerine göre geçerliliði denetlenmiþtir.

Monte edilen
Silikon

Besleme hýzý

Silikon plaka

Spindle devri

Montaj filmi

Býçak yüksekliði

Tablo sýcaklýðý

Kesici yönü

Silikon/film önýsýtma

Su basýncý

Çip üretimi verisi
(Deðiþken)

Çip için kesilen
plakalar (nitelik)

Býçak ömrü
Kesici monteli düzlem

Sabit girdi, C
Deney girdisi, X

Bir varyasyon analizi türü (ANOVA) ile iki set
halindeki kesici býçaðýn yeni ve 4,000 kesiþten
sonra oluþturduðu çip hatalarýnýn býçaðýn toplam
kullaným ömründeki deðerlerine yakýn olduðu
tespit edilmiþtir. Hipotez testi %99 güvene
dayanmakta iken sonuçlarýmýz alfa riskinin
sadece 0,01 olduðunu göstermektedir;

Döndürme þaftý

Monte teker

Dönme ekseni

Girdi süreç çýktý (GSÇ) ve kontrol, gürültü ve deneysel
deðiþkenler (KGD) ile ilgili bir diyagram giriþ ve çýkýþ
parametrelerini ve ayný þekilde onlarýn süreç içindeki
karakteristiklerini kurmak üzere oluþturulmuþtur. GSÇ/KGD
diyagramý Þekil 4'te gösterilmektedir.
Diyagram silikon plaka testeresi sürecini etkileyebilecek olan iki
gürültü girdisi tanýmlar. Bu çalýþma için iki gürültü girdisi býçak

ömrü ve disk yuvalama düzlüðüdür. Bizim bu
öðeleri gürültü olarak tanýmlamamýzýn nedeni
onlarýn belirgin biçimde doðal aþýnma eðilimi
göstermeleridir. Koþullarýn sýký bir þekilde kontrol
edildiði normal bir üretim sürecinde, bu iki
deðiþkenden birinin sürecin doðasýný etkileyip
etkilemeyeceðinden emin deðildik. Bundan
dolayý, onlarý gürültü girdisi olarak tanýmladýk ve
etkilerini doðrulamak üzere süreci sürdürdük. Bu

Þekil-5: Yeni býçak ile eski býçaðýn ANOVA'sý (4,000 kesim sonrasý)

Source
DF
SS
Factor
1
0.0036
Error
22
0.4789
Total
23
0.4826
S = 0.1475 R-Sq = 0.75%

MS
0.0036
0.0218

F
0.17

Level
After 4000 lines
New blade

Mean
0.5237
0.4991

StDev
0.1656
0.1269

N
12
12

Pooled StDev = 0.1475
DF = Degrees of freedom

P
0.687

SS = Sum of squares

Individual 99% ICs for mean based on pooled StDev
----+---------+---------+---------+--(----------------*----------------)
(----------------*----------------)
----+---------+---------+---------+--0.420
0.490
0.560
0.630
MS = Mean squares

P=0,687> alfa riski=0,01 olduðu için hipotez
testi 1 iki data setinin istatistiki olarak belirgin
olmadýðýný göstermektedir. Bu nedenle eski ve
yeni býçak kullanýmýn etki seviyesi düþüktür.
Býçak ekseni

Gürültü girdisi validasyonu: Disk
montajýnýn düzgünlüðü
Disk montajý yuvalamasý ve düzletilme
kontrollerinin normal olarak býçak ekseninin
sürekli olarak dönme eksenine dik ve en yüksek
performans ile kesme iþleminin tamamlanmasý
için yapýldýðý þekil 6'da gösterilmiþtir.
Zaman içinde yüzey býçaðýn arkasý ile kontak
haline geçerek toz ve parçacýklarý toplayarak
býçaðýn eðilmesine neden olabilmektedir. Bu
býçaðýn salýntýsýna ve kesme süreci etkinliðinin
düþmesi ile býçak yükünün artmasýna neden
olmaktadýr. Býçak yükü de çip hasarýný
arttrýmaktadýr.
Bir çok silikon plaka kesicisi üreticisi kullaným
kýlavuzlarýn da disk montaj yuvalamasý sýrasýnda
biriken atýklarýn alýnmasýnýn iyi sonuçlar
vereceðini belirtmektedir. Bu prosedür çok sýk

Þekil-6: Kesim süreç diyagramý

Þekil-7: Deðer (yuvarlatýlmýþ daðýlým) karþýlaþtýrmasý

Frekans

Analiz Fazý

Altý Sigma Forum

Monte teker

Anovanýn sonuçlarý þekil 5 içinde gösterilmiþtir.

Þekil-4: IPO/CNX Diyagramý

2 0 0 8 - S AY I - 1 4

Býçak

• Hipotez 1 : Yeni býçak = kullanýlmýþ býçak
• Hipotez 1 : Yeni býçak =
/ kullanýlmýþ býçak

Gürültü girdisi, N

38

Gürültü girdisi validasyonu: Býçak
ömrü

Deðer
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GÝRDÝLER VE DENEY TASARIMI

SÜRECÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN ALTI SÝGMA ARAÇLARININ
NASIL KULLANILDIÐINI GÖSTEREN MÜKEMMEL BÝR ÖRNEKTÝR

2 gürültü girdisini inceledikten sonra, IPO/CNX
diyagramýnda belirtilen diðer girdi faktörleri
Deney Tasarýmý yöntemleri kullanýlarak
deðerlendirilebilir. Girdi faktörlerinin listesi ve
bunarýn düþük ve yüksek seviyeleri Þekil 9 da
gösterilmiþtir.

Tam faktöriyel deney seçeneði maliyetinin yüksek olmasý ve
silikon devre levhasý testeresinin kýsýtlý bir zaman diliminde
kullanýlabilecek olmasý nedenlerinden dolayý elendi. Geri kalan
2 seçenek içerisinde takým, 26-2 Çeyrek Kesirli Deneyi seçeneðini
uygulamayý tercih etti. Bu tercihin sebebi ise çeyrek kesirli
deneyde uygulanacak olan yöntemin, iþi yapan ekip tarafýndan
daha kolay anlaþýlacaðýnýn ve benimseneceðinin düþünülmüþ
olmasýdýr.

uygulanmamakla beraber uygulayýcý kiþiler
tarafýndan da gözle görülür bir iyileþtirme
olmayacaðý düþünülmektedir. Bunun sonucunda
iki set halindeki çip hasarý verisi disk yuvalamasý
öncesinde ve sonrasýnda alýnmýþtýr. Sonuçlar 7.
Þekilde gösterilmiþtir.

Burada listelenen faktörler, ürün ve tasarým
mühendisleri tarafýndan beyin fýrtýnasý yöntemi
ile IPO/CNX aracý kullanýlarak ortaya konulmuþ
olan ve sonuç almada etkili olduðu düþünülen
süreç girdileridir.

Deney Tasarýmlarý arasýnda bu seçeneði seçmenin temeli,
maliyet olarak ortaya çýkan kýsýtlý ekipman kullaným zamaný ve
iþi yapacak olan teknisyen ve mühendislerin deney
uygulamasýna katýlýmýnýn zaman bakýmýndan kýt bir kaynak
olmasýdýr.

Deneyin tasarýmý yapýlýrken 3 farklý yaklaþým
kullanýldý:

Bu seçeneklerden farklý olarak 32 denemeli ve 2 tekrarlý bir yarý
kesirli deney yapmak da mümkündü. Fakat ekip üyeleri,
faktörler arasý pek çok etkileþimin kendi tecrübelerine göre
etkisiz olduðunu düþünerek çeyrek kesirli bir deney yapmayý
tercih etti.

Doðrusallýk

BU ÇALIÞMA YARI ÝLETKEN ÜRETÝMÝNDEKÝ KRÝTÝK BÝR

StDevs için Benferroni %99 güven aralýklarý

Doðrusallýk

Her iki veri seti de istatistiksel araçlar ile
karþýlaþtýrýlarak belirgin olarak çip hasarlarýnýn,
disk yuvalamasý ve düzeltilmesi sýrasýnda alýnan
verinin bu çalýþmadan önce alýnan ile
karþýlaþtýrýlmasý sonucu düþme þeklinde olmadýðý
yönündedir. Test eþit deðiþkenlerin veri setleri ile
yapýlmýþ ve sonuçlar þekil 8'de gösterilmiþtir.

Deðer

Bir baþka hipotez testi %99'luk güven seviyesinde
(ya da alfa riski 0,01 olduðunda) yapýlmýþtýr.
Alternatif ve boþ hipotezler aþaðýdadýr;

StDevs için Benferroni %99 güven aralýklarý
Eþit Deðerler ile Test: deðere karþý doðrusallýk
Standart deviasyon için Bonferroni %99 güven aralýklarý
Doðrusallýk
Önce
Sonra

N
19
19

Alt
0,058822
0,267568

StDev
0,087050
0,395975

Üst
0,155744
0,708446

F-testi
Test istatistiði = 0,05, p-deðeri=0

Þekil-8: Eþit deðiþkenler ile test doðrusallýðýn öncesinde ve sonrasýnda
test

• Hipotez 1 : Yeni býçak = kullanýlmýþ býçak
• Hipotez 1 : Yeni býçak =
/ kullanýlmýþ býçak

40

Besleme oraný

2

Ýð devri

3

Soðutucu suyun akýþ hýzý

4

Býçak yüksekliði

5
6

3. Taguchi L12 Görüntüleme Deney
Tasarýmý- 12 Deneme her deneme için 4
tekrar

Bunun yanýnda “26-2 Çeyrek Kesirli Deney- 16 Deneme her
deneme için 3 tekrar” bir deneyde toplam 48 deneme yapýlýrken
yarý kesirli ve 2 tekrarlý bir deneyde toplam 64 denemeye gerek
duyulmasý daha fazla malzeme, kaynak ve zamana ihtiyaç
duyulmasý anlamýna geliyordu.

Þekil-10: Çip köþesi daðýlým grafiði

(çip köþesi verisi alfa=0,01)

Etki türü
Belirgin
Belirgin deðil

Yüzdesi
Ýnch/saniye (IPS)

0,1

1

Dönüþ/dakika (RPM)

20,000

40,000

Litre/dakika (LPM)

1

2

Mil

1

3

Kesme yönü

-

Arka

Ön

Ön ýsýtmalý silikon plaka

-
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2. 26-2 Çeyrek Kesirli Deney- 16 Deneme her
deneme için 3 tekrar

P=0,000 < alfa riski=0,01 olduðu için çýkarým
hipotez 1'in reddetmekte ve veri setlerinin
varyant sonucunun istatistiksel olarak farklý
olduðu sonucunu çýkarmaktadýr. Bu nedenle etki
seviyesi yüksek ve disk yuvalama alýþtýrmalarý
araç bakým periyotlarý sýrasýnda yapýlmalýdýr.

Þekil-9: Deðerlendirmeye alýnan girdiler
1

1. 26 Tam Faktöriyel Deney- 64 deneme her
deneme için 2 tekrar

Faktör adý
Beslenme oraný
Ýð devri
Su akýþý
Býçak yüksekliði
Kesim yönü
Sýcak plaka

Standardize edilmiþ etki

Evet
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Makale-3

Çeviri
Makale-3

Þekil-11: Çip hatasý DoE ve rezidüel analiz

Tahmini etkiler ve çip hatasý katsayýlarý (kodlanmýþ)
Terim

Etki

Katsayý

Standart hata

T

P

katsayýsý
Sabit

0.35517

0.009535

37.25

0.000

0.11316

0.05658

0.009535

5.93

0.000

Ýð devri

-0.12072

-0.06036

0.009535

-6.33

0.000

Su akýþý

-0.01228

-0.00614

0.009535

-0.64

0.522

Býçak yüksekliði

-0.02459

-0.01230

0.009535

-1.29

0.203

0.02009

0.01005

0.009535

1.05

0.297

Besleme oraný * ið devri

-0.09041

-0.04520

0.009535

-4.74

0.000

Besleme oraný * su akýþý

-0.06459

-0.03230

0.009535

-3.39

0.001

Besleme oraný * býçak

-0.05441

-0.02720

0.009535

-2.85

0.006

Besleme oraný * kesim yönü

0.09416

0.04708

0.009535

4.94

0.000

Besleme oraný*ið devri*býçak yüksek.

0.06878

0.03439

0.009535

3.61

0.001

DF

Seq SS

Adj SS

Adj MS

F

P

Ana etkiler

5

0.45659

0.45659

0.091318

15.69

0.000

2 yönlü etkileþimler

4

0.38674

0.38674

0.096684

16.61

0.000

3 yönlü etkileþimler

1

0.07569

0.07569

0.075694

13.01

0.001

53

0.30842

0.30842

0.005819

5

0.04460

0.04460

0.008920

1.62

0.172

48

0.26382

0.26382

0.005496

63

1.22744

Besleme oraný

Kesim yönü

S = 0.0762834
R-Sq = 74.87%
R-Sq (adj) = 70.13%

Çip hatalarý için ANOVA (kodlanmýþ)
Kaynak

Residual hata
Uygunsuzluk
Tam hata
Toplam
DF = Serbestlik derecesi

SeqSS = Karelerinin toplamýnýn sekansý
Adj SS = Ayarlanmýþ SS
Adj MS = Ayarlanmýþ anlamlý deðer karesi
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Deneyin Gerçekleþtirilmesi ve
Analizi

Þekil-12: Çip hatasý ana etkiler grafiði

Deney Tasarýmý çalýþmasý çapak ölçümleri ve
proses zamanýný gözlemleyerek gerçekleþtirildi.
Figür-10 da gösterildiði gibi ilk iterasyon
analizinde çapak çýktýsýnda etkisiz pek çok faktör
ortaya çýktý ve sonraki denemelerde bunlar
analizden çýkarýldý. Ýkinci iterasyon analizi bu
etkisiz faktörler olmadan gerçekleþtirildi ve
bunun sonucunda süreç için etkili faktörler
belirlendi. Analize ait diðer istatistikî ve artýklar ile
ilgili bilgiler Figür-11 de gösterilmiþtir.
Ortaya çýkan bu regresyon, R2 ve düzeltilmiþ R2
deðerlerinin birbirine çok yakýn olmasý ve R2
deðerine bakarak çýktýdaki deðiþkenliðin yaklaþýk
%75 'inin elimizdeki model ile tahmin edilebilir
olmasýndan ötürü ekip tarafýndan kabul edildi.
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Çeviri
Makale-3

Çeviri
Makale-3

Estimated effects and coefficients for process time (coded units)
Term
Effect
Coefficient SE coefficient
Constant
32.73
0.1220
Feed rate
-53.47
-26.73
0.1220
Spindle speed
0.03
0.02
0.1220
Water flow
-0.03
0.02
0.1220
Blade heigh
-0.09
-0.05
0.1220
Cut direction
-0.16
-0.08
0.1220
Feed rate*spindle speed
-0.03
-0.02
0.1220
Feed rate*water flow
0.03
0.02
0.1220
Feed rate*blade height
0.22
0.11
0.1220
Feed rate*cut direction
-0.09
-0.05
0.1220
Feed rate*spindle speed*blade height 0.03
0.02
0.1220
S = 0.975677, R-Sq = 99.89%, R-Sq(adj) = 99.87%
Analysis of variance for process time (coded units)
Source
DF
Seq SS
Main effects
5
45743.1
2-way interactions
4
0.9
3-way interactions
1
0.0
Residual error
53
50.5
Lack of fit
5
0.7
Pure error
48
49.8
Total
63
45794.5

Adj SS
45743.1
0.9
0.0
50.5
0.7
49.8

Adj MS
9148.62
0.23
0.02
0.95
0.14
1.04

T
268.40
-219.21
0.13
-0.13
-0.38
-0.64
-0.13
0.13
0.90
-0.38
0.13

P
0.000
0.000
0.899
0.899
0.702
0.525
0.899
0.899
0.374
0.702
0.899

F
9610.44
0.25
0.02

P
0.000
0.911
0.899

0.14

0.983

Figür-12 de gösterilen Ana Etki grafiðinde
faktörler arasý etkileþimler görülmesine raðmen
çapak çýktýsýný etkilen 2 ana faktörün besleme hýzý
ve mil eksen hýzý olduðu belirlenmiþtir. Diðer ve
daha az etkili olan faktörlerin modelden
çýkarýlmamasýnýn sebebi bu faktörlerin besleme
hýzý ve mil eksen hýzý faktörleri ile olan
etkileþimlerinin çýktý üzerinde halen etkili
olmasýdýr. (Figür-11 e bakýnýz)
Sonuçlarý incelemeye devam edersek, modelde
kalan diðer faktörlerin (2'li ve 3'lü etkileþimler) Fistatistiði deðerleri bunlarýn modelde olmalarýný
gerektirecek kadar yüksek çýktýðýný görüyoruz.
Buradaki F istatistiði deðerlerinden birinin
modele uyma eksikliðini görüyoruz. Bu durum da
modelden çýkarýlan etkisiz faktörlerden
kaynaklanmaktadýr. Aslýnda bu deðer Deney
tasarýmýnýn bütünselliðini bozacak kadar büyük
de deðildir. Deneye ait Normallik Grafiði Figür13 de verilmiþtir.

Çip hasarý

Ýð hýzý

Þekil-13: Süreç zamaný DoE ve normal olasýlýk daðýlýmý

Deðerler
Su akýþý: 2
Býçak yüksekliði: 1
Kesim yönü: Arka

Besleme oraný

Þekil-14: Çip hatasý kontur grafiði

Parameters

Analiz sonucunda proses zamanýný etkileyen tek
faktörün besleme hýzý olduðu açýkça görüldü. Bu
durum Olasýlýk grafiðinde ve son modelde
besleme hýzý faktörünün p-deðerinin sýfýra yakýn
çýkmasýndan da görülebilir.

Faktör adý
Beslenme oraný
Ýð devri
Su akýþý
Býçak yüksekliði
Kesim yönü
Sýcak plaka

Yüzdesi

Standardize edilmiþ etki
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Kontur grafiði Dönme hýzý ve besleme hýzýnýn en
yüksek seviyelere getirildiði durumda en düþük
çapak oranýný göstermektedir. Bu ayarlar cevap
yüzeyinde uygulanmýþ ve sonuçlar Figür 15'de
gösterilmiþtir. Sistemde etkili faktörler için elde
edilen çözüm çalýþmanýn optimum sonucunu
vermektedir ve bu ayarlamalar proses
deðerlendirme ve izleme fazýnda uygulanacaktýr.

Global solution
Feed rate
Spindle speed
Water flow
Blade height
Cut direction

=1
= 40000
=2
=1
= -1

Lower
0
0

Target
0
0

Upper
0.3
30

Weight
1
1

(Back)

Ýð hýzý

Etki türü
Belirgin
Belirgin deðil

Baþarýlý bir þekilde uygulanan bir DOE
uygulamasýnýn avantajlarýndan biri de kontur
grafikleri oluþturarak sürecin optimal
performansýný verecek girdi parametrelerinin
belirlenebilmesidir. Dönme hýzý ve besleme
hýzýnýn kesiþimini gösteren kontur grafiði Figür
14'de gösterilmiþtir.

Goal
Minimum
Minimum

Predicted responses
Chipout
= 0.20159, desirability = 0.32802
Process time
= 5.99752, desirability = 0.80008
Composite desirability = 0.51229

Model Optimizasyonu
(çip köþesi verisi alfa=0,01)

Chipout
Process time

Deðerler
Su akýþý: 2
Býçak yüksekliði: 1
Kesim yönü: Arka

Besleme oraný

Þekil-15: Cevap optimizasyonu
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Þekil-16: Optimizasyon sonrasý çip hasarý histogramý (%99 güven ile)

Ýyileþtirme Fazý
Çalýþma sonucu elde edilen en bariz iyileþtirme ppm endeksi
deðerinin yaklaþýk 245 kat azalmýþ olmasýdýr. Ppm skalasýnda
silikon devre kartý kesim sürecinin süreç verimliliði ortalamada
%99,4 seviyesine yükselmiþ veya baþka bir ifadeyle yaklaþýk
çalýþmanýn baþlangýç seviyesine göre yaklaþýk %34 lik bir artýþ
gözlemlenmiþtir.
Bu çalýþmanýn ölçülemeyen iyileþtirmelerinden biri de, çalýþan
ekip üzerindeki katkýlarýdýr. Ekip hem teknik yönden hem de
veriye dayalý ve istatistiksel yönden bakýþ açýsýnýn geliþmesidir.
Ekibin öðrendiði Altý Sigma araçlarý fayda saðlamýþ ve diðer
süreçlere de adapte edilmiþtir.

Kontrol Fazý
Çalýþan ekibi aþaðýda sýralanan konularý hýzlý biçimde ve sürekli
olarak kontrol altýnda tutmak için standart operasyon
prosedürleri geliþtirmiþtir:

46

Altý Sigma Forum
2 0 0 8 - S AY I - 1 4

• Süreç içi izleme kamera cihazý ve ölçüm
deðiþkenliðini izlemek için periyodik
GageR&R uygulamalarý ile çaðak oluþum
sürecinin yüksek sýklýkla izlenmesi
• Bakým periyotlarý esnasýnda yüksek
frekanslý disk montaj yuvalamasý ve
düzletmesi
• Süreçteki uzun vadede oluþabilecek
kaymalar ve düzensizlikleri izleyebilmek için
daha yaygýn ÝPK ve Histogram kullanýmý
Bu çalýþma yarýiletken üretim süreçlerindeki
kritik süreçlerin birini iyileþtirmek için Altý Sigma
araçlarýnýn nasýl kullanýldýðýný gösteren
mükemmel bir örnektir. Milyonda hata adedinin
245 kat azaltýlmasý ve toplam verimliliðin
%62'den %99,4 seviyesine kadar iyileþtirilmesi
geleneksel süreç iyileþtirme metotlarý ile hayal bile
edilemeyecek bir baþarýdýr.

Altý Sigma Yalýn Altý Sigma
Vizyonu Nedir?
S.P.A.C. Altý Sigma Danýþmanlýk
firmasýnýn 45 Türk firmasýndaki Altý
Sigma uygulamalarý sonucu elde
ettiði deneyimlerini kaleme aldýðý bu
kitapta;

Yalýn Altý Sigma konusunda Dünya
lideri George Group Consulting
firmasýnýn kurucusu ve sahibi olan
Michael George'un Yalýn Altý Sigma
kitaplarý, Dünya'da en çok satan iþ
yönetimi kitaplarý arasýnda yer
almaktadýr.

• Altý Sigma'ya baþlamadan önce hazýrlýklar,
• Üst yönetimin sorumluluklarý,
• Kritik baþarý faktörleri,
• Karakuþak projeleri nasýl
seçilecek?
• Karakuþaklar nasýl seçilecek?
• Projel Yönetimi ve uygulama
planý,
• Süreç Yönetimi'nin önemi,
• Yalýn Altý Sigma,
• TRIZ,
• Altý Sigma Uygulamasýný ölçmek
gibi konular hakkýnda bilgi
edinebilirsiniz.

Bu kitabýn amacý, sizlere Yalýn Altý
Sigma'yý tanýtmaktýr. Anahtar
konulara odaklanmaktadýr ve
referans kýlavuzu olmasý amacýyla
yazýlmamýþtýr.
Altý Sigma'nýn, Yalýn ile
desteklenmesinin saðlayacaðý
avantajlarý ve farklýlýklarý Michael
George'un Yalýn Altý Sigma Nedir
adlý bu kitabýndan öðrenebilirsiniz.

Yazarlar:
Akýn POLAT (Karakuþak)
Birol CÖMERT (Uzman Karakuþak)
Tümer ARITÜRK (Uzman Karakuþak)

Altý Sigma
Nedir?

Yazarlar:
Mike GEORGE
Dave ROWLANDS
Bill KASTLE

Yaratýcý Tasarým
Geliþtirme Teorisi
TRIZ

S.P.A.C. Altý Sigma Danýþmanlýk
firmasýnýn, Türk iþ dünyasýna
metodolojiyi anlatmak, Altý Sigma'nýn
temel prensiplerini ve araçlarýný
tanýtmak amacýyla kaleme aldýðý bu
kitapta;
• Altý Sigma felsefesi
• Müþteri-Tedarikçi iliþkisi
• Sigma seviyesi
• Ürün kalitesi-Süreç kalitesi
• DMAIC Aþamalarý ve araçlarý
• Uygulama örnekleri
- ANOVA
- Lojistik Regresyon
- Deney tasarýmý
konularýnda bilgi sahibi olabilirsiniz.

TRIZ - Yaratýcý Problem Çözümü
Teorisi'nin babasý olarak bilinen
Genrich Altshuller tarafýndan yazýlan
ve SPAC tarafýndan Türkçe'ye
çevrilen bu kitap konu hakkýndaki
tek Türkçe yayýndýr.
• Kalite çalýþanlarý,
• Ürün geliþtirme iþiyle
uðraþanlar,
• Üretim ve tasarým sürecinde
çalýþanlar,
• Yaratýcýlýk-patent-buluþ
konularýyla ilgilenenler,
• Akademisyenler ve
mühendislik öðrencilerinin
zevkle okuyarak TRIZ tekniðinin
temel prensiplerini öðrenebilecekleri
önemli bir kaynak.

Yazarlar:
Akýn POLAT (Karakuþak)
Birol CÖMERT (Uzman Karakuþak)
Tümer ARITÜRK (Uzman Karakuþak)

Yazar:
Genrich Altshuller
(TRIZ tekniðinin yaratýcýsý)

