
MODUŁ IV

Zmienność w procesach i jej odmiany. 

Podstawy statystycznego nadzorowanie 

procesów. Zdatność jakościowa procesu. 

Elementy koncepcji Six Sigma 



Zmienność jest naturalnym zjawiskiem związanym z
realizacją wszelkich procesów. Powoduje ona
niejednorodność wytwarzanych dóbr, sprawia że
niemożliwe jest uzyskanie dwóch takich samych
wyrobów, mimo, że dokłada się starań by identyczność
taką zapewnić.
Zmienność wyników procesów jest wynikiem
występowania dwóch rodzajów przyczyn:

- przypadkowych (losowych, chronicznych),
uwarunkowanych przez szereg, zwykle mało
znaczących czynników, których określenie jest bardzo
trudne, niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

- wyznaczalnych, nielosowych (sporadycznych) które
można określić i wyeliminować,



Przyczyny nielosowe (wyznaczalne) wpływają na dokładność 
procesu, a przypadkowe na jego precyzję
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Stabilność procesu

Proces stabilny to taki, w którym zmienność jest wynikiem
wielu przyczyn przypadkowych, powodujących drobne
zmiany, a nie kilku przyczyn wyznaczalnych, powodujących
istotne zmiany wartości parametrów. Zadaniem producenta
jest, w pierwszej kolejności, ograniczenie przyczyn
zmienności wyłącznie do zmienności losowej, a następnie jej
zmniejszanie.

Redukcja wpływu przyczyn przypadkowych jest znacznie
trudniejsza niż przyczyn nielosowych, wymaga bowiem
dokonania "przełomu" w procesie i leży w gestii
kierownictwa firmy (zakup nowych urządzeń, lepszych
materiałów, technologii itp.). Twierdzi się, że u źródła około
85% problemów spotykanych w produkcji, leżą przyczyny
przypadkowe.



Rodzaje cech jakościowych

- cechy wynikające z oceny liczbowej (pomiaru) -
czyli parametry zmieniające się według funkcji ciągłej,
mogące przyjmować w danym przedziale liczbowym
dowolną wartość. Są to np. wymiary wyrobów, masa,
własności mechaniczne materiałów, zużycie energii,
rezystancja elementów elektronicznych itp.,

- cechy wynikające z oceny alternatywnej 
(atrybutywne), przyjmujące stany - zgodny/niezgodny 
lub jest/nie ma, oraz oceniane według odpowiednio 
przyjętej skali np. bardzo dobry - dobry - średni - zły -
bardzo zły.



Parametry zbiorowości statystycznej

Miary skupienia

� średnia arytmetyczna

�Mediana Md to środkowa wartość z szeregu 
wartości uszeregowanych od najmniejszej do 
największej (lub odwrotnie).

�Moda(wartość modalna) jest to najczęściej 
występująca wartość w zestawie danych



Parametry zbiorowości statystycznej

Miary rozproszenia
� rozstęp R różnica najmniejszej i największej wartości w zbiorze:

R = Xmax- Xmin

� odchylenie standardowe:

- próbki wybranej z analizowanej populacji:

s =

gdzie: - wartość średnia w próbce,

n - liczność próbki,

- populacji (np. w dużej partii wyrobów ):

σ =

gdzie: µ - wartość średnia w populacji,
N - liczność populacji.

x



Rozkłady prawdopodobieństwa

1) Ciągłe - dla cech mierzalnych, na podstawie których można określić prawdopodobieństwo,
że dana cecha będzie przyjmowała wartości z pewnego przedziału (nie można tu mówić o
prawdopodobieństwie wystąpienia jakiejś ściśle określonej wartości). Najważniejszym
rozkładem ciągłym, ze względu na zastosowania w sterowaniu jakością, jest rozkład
normalny (Gauss'a).

2) Dyskretne (nieciągłe) - dla cech atrybutywnych, niemierzalnych takich jak liczba braków w
próbce, liczba wad w jednostce wyrobu, przyjmujących wartości ze skali skokowej.
Najistotniejsze w praktyce metod statystycznych, rozkłady dyskretne to rozkład
dwumianowy Bernouliego i rozkład Poissona.



Rozkład normalny

Występuje, gdy na wartość rozpatrywanej cechy, ma wpływ
wiele drobnych, przypadkowych przyczyn, z których każda
wywiera podobny, niewielki wpływ

Równanie rozkładu normalnego N(µ,σ) zmiennej losowej x, jest

następujące:

f(x)=                                          ;                          ;   σ2 > 0 

gdzie: µ - średnia populacji generalnej,

σ - odchylenie standardowe populacji generalnej
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Rozkład normalny o różnych wartościach 
średniej i odchyleniach
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STANDARYZOWANY ROZKŁAD NORMALNY

� Ponieważ istnieje nieskończenie wiele normalnych zmiennych 

losowych, jedną z nich wybieramy aby służyła jako pewien 

standard. Prawdopodobieństwa związane z wartościami 

przyjmowanymi przez zmienną normalną standaryzowaną zostały 

stablicowane

Standaryzowaną normalną zmienną losową Z jest zmienna o średniej 0=µ  i odchyleniu 

standardowym 1=σ . (zapis: Z – N(0, 1) ) 
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Standaryzacja

µ = 0

σ = 1

µ

σ

Z = (x - µ)/ σ

N(µµµµ , σσσσ)

N(0 , 1)

XZ



Rozkład normalny

Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa x (np. wymiar, masa,

wzrost) znajduje się w granicach od x1 do x2, określa się poprzez

obliczenie pola pod krzywą normalną (tzw. całki Laplace’a):

gdzie:

z =               - tzw. zmienna standaryzowana
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Rozkład normalny

µµµµ
6 8 , 2 6 %6 8 , 2 6 %6 8 , 2 6 %6 8 , 2 6 %  

9 5 , 4 6 %9 5 , 4 6 %9 5 , 4 6 %9 5 , 4 6 %

9 9 , 7 3 %9 9 , 7 3 %9 9 , 7 3 %9 9 , 7 3 %

9 9 , 9 9 %9 9 , 9 9 %9 9 , 9 9 %9 9 , 9 9 %

f ( x )

x
-4σ      - 3σ        -2σ        -σ                              +σ         +2σ       +3σ      +4σ



Rozkład normalny

 x 1 µ x 2

z 1 z 2

)( 1zΦ )( 2zΦ

Φ(z1) i Φ(z2) oznaczają pola zawarte pod krzywą normalną i ograniczone osią odciętych i rzędnymi x1 i x2.



Tablice standaryzowanego rozkładu normalnego – jak je czytać?
           

u 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

0,0 0,50000 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 

0,1 0,53983 0,54380 0,54776 0,55172 0,55567 0,55962 0,56356 

0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,59871 0,60257 

0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,62930 0,63307 0,63683 0,64058 

0,4 0,65542 0,65910 0,66276 0,66640 0,67003 0,67364 0,67724 

                

0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,70540 0,70884 0,71226 

0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,74215 0,74537 

0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,76730 0,77035 0,77337 0,77637 

0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 

0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,83147 

                

1,0 0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,85314 0,85543 

1,1 0,86433 0,86650 0,86864 0,87076 0,87286 0,87493 0,87698 

1,2 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 

1,3 0,90320 0,90490 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91308 

1,4 0,91924 0,92073 0,92220 0,92364 0,92507 0,92647 0,92785 

                

1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 

1,6 0,94520 0,94630 0,94738 0,94845 0,94950 0,95053 0,95154 

1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,95994 0,96080 

1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 

1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,97320 0,97381 0,97441 0,97500 

                

u



Rozkład normalny

W celu praktycznego znalezienia powierzchni pod krzywa
normalną, odpowiadającej procentowi wyrobów, dla których
wartość badanego parametru znajduje się w wybranym
przedziale np. tolerancji należy:

- obliczyć zmienną standaryzowaną z dla obu granic
przedziału analizowanej cechy, wyrażającą odległość wartości x
(np. granicy tolerancji) od średniej w populacji jako
wielokrotność odchylenia. standardowego,

- korzystając z tabel rozkładu normalnego z wartościami
funkcji Φ(z), odczytać wartość Φ odpowiadającą wartościom z
dla obu granic rozpatrywanego przedziału,

- obliczyć łączną powierzchnię pod krzywą normalną 
(sumę Φ(z1) i Φ(z2)), czyli prawdopodobieństwo, że wartość 
danego parametru znajduje się w badanym przedziale



Przykład:

Producent samochodów jest przekonany, że liczba

kilometrów, które można przejechać na jednym z jego

silników, ma rozkład normalny ze średnią 144 000 km i

odchyleniem standardowym 30 000 km. Jakie jest

prawdopodobieństwo, że silnik tego typu wytrzyma

przebieg ponad 180 000 km?



Producent żarówek na podstawie doświadczenia
ocenia, że trwałość jego produktu ma rozkład

normalny o x = 60 dni i σ = 20 dni. Jaki procent
żarówek będzie wymagał wymiany po:
• 100 dniach życia,
• czasie mniejszym niż 30 dni,
• czasie większym niż 30 a mniejszym niż 100
dni?



Problemy z rozwiązywaniem problemów

� Nie dostrzeganie problemu

� Jedna technika rozwiązywania do wszystkich

� Karanie winnych a nie rozwiązywanie

� Postawy asekuracyjne (stołki)

� Brak „właściciela” problemu

� Manipulacja kierownictwa



Cztery poziomy dojrzałości w zakresie podejścia 
do problemów:

� Zamknąć oczy na problem, oczekując na to że 
sam przeminie, lub się rozwiąże;

� Dopasować się (znaleźć wynik zadowalający 
decydentów);

� Doraźnie usunąć problem 

� Wyeliminować przyczyny problemu 
(przeprojektować system, podejście czystej karty) 

(Na podstawie Ackoff, R. Zarządzanie w małych dawkach

Warszawa: PWE, 1993)



Do rysowania schematów  będziemy wykorzystywać ustaloną standardową galerię symboli.

Elementem schematów blokowych, wymagającym pewnego komentarza jest tzw. blok decyzyjny – oznaczany symbolem rombu. Odpowiada on 

na pytanie zamknięte - Czy…? Np.. czy zamawiany towar jest w magazynie?

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć Tak lub Nie – w związku z tym, blok decyzyjny ma dwa wyjścia, odpowiadające tym wariantom 

dalszego przebiegu procesu.

W efekcie możemy opisać nasze procesy w następującej formie

.

SCHEMATY BLOKOWE (PRZEPŁYWOWE)

KIERUNEK 

Blok decyzyjny

Dokument/ 
zapis

Czynność/
działanie

Początek 
i koniec
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Opis procesów z wykorzystaniem programu iGrafx
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Sekretariat

Kierownik
realizacji

Pracownik 

Przyjęcie

zamówienia Start 

Zapoznanie się 
ze specyfikacją 

zamówienia
jest zgodna ze 

specyfikacją? 

Czy wykonana usługa 
Czy

możliwa
realizacja?

Informacja dla 
klienta

Realizacja usługi 
Korekcja 

niezgodności

Przekazanie 
do klienta

Rejestr 1

Rejestr 2

Koniec

Nie

Tak



Arkusz Danych

Dzień L. zleceń Zlecenia zrealizowane z 

opóźnieniem 

L. opóźnień 

01/09/ur 260 IIII IIII IIII ... IIII II 52 

02/09/ur 320 IIII IIII IIII ... IIII I 81 

03/09/ur 180 IIII IIII IIII ... IIII IIII 44 

. 

. 

. 

   

15/09/ur 250 IIII IIII IIII ... IIII IIII 64 

 

 
suma = 4000 suma= 1000
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Arkusze danych



Arkusz identyfikacji problemu

Dzień Awaria 

maszyny 

Brak 

operatora 

Zbiorowe 

zamówienia 

Brak 

odczynników 

Inne 

01/09 15 6 10 11 10 

02/09 30 10 13 17 11 

03/09 15 1 10 13 5 

. 

. 

. 

     

30/09 30 7 10 10 7 

suma 440 80 90 320 70 

 

 

7 podstawowych narzędzi jakości



Arkusz identyfikacji problemu

� Pozwala na ustalanie najważniejszych 

przyczyn, przez co ukierunkowuje nasze 

dalsze działania.

� Pozwala nam dostrzec prawidłowości tam, 

gdzie ich na pozór nie ma. 

� Pozwala nam dostrzec potencjalne relacje 

zachodzące pomiędzy różnymi przyczynami.
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Analiza Pareto prawo "20-80", prawo
nierównomierności rozkładu czy metoda ABC.
Identyfikowane są te problemy, które pomimo,
że są w mniejszości (ok. 20%), wywierają
dominujący wpływ na rozpatrywane zagadnienie
(liczbę braków, koszty poprawek, itp.).



Analiza Pareto

Empirycznie stwierdzona prawidłowość, że:

20-30% przyczyn (czynników)

decyduje o około 70-80% skutków

Przykłady:

� 80% skarg w sklepie pochodzi od 20% klientów,

� 80% błędów jest skutkiem 20% przyczyn,

� 80% przestępstw popełnia 20% ludności.



Poszukiwanie rozwiązań

100

20

80

A B C

10050

90

20% 30% 50%

Metoda ABC - Diagram Pareto



Analiza Pareto



Analiza Pareto



Liczba poszczególnych typów wad

stwierdzanych przy produkcji zbiorników:

• korozja 13

• obróbka mechaniczna 29

• nieodpowiednie pokrycie malarskie 3

• wady spawalnicze 17

• wady odlewnicze 34

• niedopasowanie elementów 6

• błędy wymiarowe 4

• złe oznaczenie typu 3
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Wykresy Ishikawy celem wykorzystania tej

metody jest prezentacja przyczyn składających się na

rozpatrywany rezultat, przy uwzględnieniu łańcucha tych

przyczyn (np. 5M+E). Częstą praktyką jest wykorzystanie

wykresów Ishikawy w następstwie analizy Pareto do

zdefiniowania obszarów mających największy wpływ na

jakość



Diagram Ishikawy

Problem
Skutek

Przyczyna 1

Przyczyna 5Przyczyna 4

Przyczyna 3Przyczyna 2
Główne kategorie

przyczyn

Drugi poziom
przyczyn

Trzeci poziom
przyczyn
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Sporządzić diagram Ishikawy dla problemu

Wypadki przy pracy w zakładzie 
produkcyjnym



19,98 20,16 20,10 19,94 19,96 20,06 19,88 19,99 19,96 20,00

19,85 19,79 19,74 19,97 20,02 19,98 20,01 19,99 19,80 20,10

20,03 19,79 20,03 19,93 20,01 19,94 20,13 20,00 19,88 20,12

19,89 19,97 19,94 19,80 19,93 20,14 20,02 20,10 19,84 19,95

20,04 20,12 20,03 19,74 20,06 19,89 19,86 20,03 20,02 19,88

20,07 19,76 19,98 19,85 19,83 19,87 19,98 20,04 19,93 20,14

19,95 19,87 20,01 19,82 20,03 20,09 19,78 20,04 19,98 20,00

19,94 20,00 20,08 20,07 20,02 20,10 20,06 20,00 19,87 19,89

19,98 20,13 20,21 19,88 20,04 20,07 20,14 20,05 20,22 19,89

20,20 20,07 20,00 20,03 20,08 19,89 19,98 19,97 19,95 19,80

Wyniki pomiaru cechy produktu w 100 losowo pobranych sztukach 
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Histogramy wykresy słupkowe przedstawiające rozkład częstotliwości
występowania analizowanych danych.

W celu skonstruowania histogramu należy:

1) określić liczbę obserwacji n,

2) znaleźć największą i najmniejszą wartość obserwacji,

3) obliczyć rozstęp R (największa minus najmniejsza wartość),
4) określić liczbę N i szerokość K przedziałów, korzystając z zasad:

- stosować od 6 do 15 przedziałów,

- przedziały powinny mieć równą szerokość,
- jako regułę można przyjąć, że liczba przedziałów N=1+3.3log n lub N=

-wybrać jako dolną granicę pierwszego przedziału wartość nieco mniejszą
niż stwierdzona najmniejsza wartość wśród danych,

- szerokość przedziału wynosi K = R/N ,

5) określić L liczbę danych zawartych w poszczególnych przedziałach ,

6) obliczyć częstość F występowania w poszczególnych przedziałach:

F = L/n,

7) sporządzić histogram, w którym pionowe słupki odpowiadają częstości F
dla określonych przedziałów wartości rozpatrywanej cechy.

n



Tolerancja parametru
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Interpretacja histogramu

1.Czy wyniki procesu znajdują się w obrębie tolerancji i jak jest on

wycentrowany?

2.Czy proces charakteryzuje się dużą zmiennością ?

3.Jaki jest kształt histogramu? – jeśli kształt znacznie odbiega od

kształtu rozkładu normalnego- może to oznaczać istnienie w procesie

istotnej przyczyny zmienności.



Przykłady histogramów i ich interpretacji

Dwa izolowane 

histogramy

� przestawienie średniej 

procesu

� zmieszane dane (np. 

wyroby z różnych maszyn 

lub materiałów) 

„Dziura” w histogramie

� błąd przyrządu 

pomiarowego

� nieprawidłowy odczyt



Przykłady histogramów i ich interpretacji

Dwa „wierzchołki”

� zmieszane dane (np. 

wyroby z różnych 

maszyn)

Histogram obcięty

� przeprowadzono 

selekcję wstępną

� procesy nieopanowane 
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Wykresy współzależności  -związki pomiędzy różnymi 
wielkościami::

1) każdej wartości jednego parametru odpowiada jedna
wartość drugiego (zależność funkcyjna),

2) zmiana jednego parametru wywołuje zmianę
drugiego, ale zależność ta nie jest funkcyjna, ma natomiast
wpływ na skupienie i rozrzut tejże wielkości (zależność
korelacyjna),

3) zmiana wartości jednego parametru nie ma żadnego 
wpływu na drugi parametr.

Korelacja nie oznacza koniecznie zależności przyczynowo-
skutkowej – np. obie zmienne mogą być zależne od innej

trzeciej zmiennej



Przykłady wielkości skorelowanych i nieskorelowanych

Silna korelacja

dodatnia
Silna korelacja

ujemna

Korelacja

dodatnia

Korelacja

ujemnaBrak korelacji

Potrzebna

stratyfikacja



Ustalenie przybliżonej wartości “r”
Współczynnika korelacji liniowej
Y

=
f(

x
)

x
r

W

L
≈ ± −







1

r ≈ − −






= −1
6 7

12 6
47

.

.
.

+ = positive slope

- = negative slope

L
| | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6.7 12.6

•Nanieś punkty na wykres

• Opisz naniesione punkty elipsą 

•Określ „kierownice” elipsy W i L 

•Oblicz współczynnik korelacji 

liniowej r wg podanego  niżej 

wzoru:



Zadania SPC:
1. zbieranie danych,
2. ustalanie granic
odniesienia,
3. porównanie dzia³ania
procesu z granicami
odniesienia,
4. podejmowanie
dzia³añ koryguj¹ cych

Proces 1 wejście Proces 2 wyjście Proces 3



 

 

Karty kontrolne Shewharta 
(PN-ISO 8258+AC1:1996) 

 

1.Po raz pierwszy karty kontrolne zastosował dr Walter Shewhart w ro-

ku 1924. 

 

2. Stosuje się je do sterowania i regulacji procesów. 

 

3. Sterowanie to ma na celu redukcję zmienności, czyli uzyskanie jedno-

rodności uzyskiwanych w procesie produktów. 

 

4. Podstawa rola kart sprowadza się do sygnalizowania występowania  

nielosowych przyczyn zmienności w procesie. 



Karta kontrolna – wykres z zaznaczoną górną i/lub dolną

granicą kontrolną, na którym rejestrowane są wartości pewnej

miary statystycznej, uzyskane z serii próbek lub podzbiorów,

zwykle w porządku ich występowania w czasie lub w po-

rządku numerów próbki. Często na karcie występuje linia

centralna, która ułatwia śledzenie trendu jaki wykazują war-

tości rejestrowane względem granic kontrolnych.



Górna granica kontrolna (UCL)

Dolna granica kontrolna (LCL)

Linia centralna 

(CL)

1        2         3        4         5         6

Numer podzbioru (próbki)

Linie (granice) kontrolne



Karty kontrolne typu 

Shewharta

Wg alternatywnej oceny 

właściwości

Wg liczbowej oceny 

właściwości

karta    – R

karta    – s

karta Me – R

karta x -R

karta p

karta np

karta c

karta u

bez zadanych wielkości 

normatywnych
z zadanymi 

wielkościami 

normatywnymi

x

x



 
 

Istota kart kontrolnych sprowadza się do: 
* regularnego pobierania próbek (w odstępach czaso-

wych lub sztukowych) 

* jednakowej (na ogół) liczności i jednorodności pró-

bek 
* badania określonych parametrów w próbkach 

* nanoszenia wartości badanych parametrów na wy-

kres 

* wnioskowania o stabilności bądź destabilizacji proce-

su 



Przebieg procesu w czasie – dlaczego diagramy x i R?



Obliczanie granic na kartach kontrolnych 

(bez zadanych wartości normatywnych) 
 

       linia centralna      linie graniczne 
          CL     UCL i LCL 
 

dla toru średniej –               
k

X
X

∑
=         RAX

2
±  

dla toru rozstępu – R            k

R
R

∑
=             RRD 4D  lub   3   

dla toru   - s                       k

∑
=

s
s      ssB 4B  lub  3  

x



Liczność 
próbki n

A A2 D1 D2 D3 D4 d2

2 2,121 1,880 0 3,686 0 3,267 1,128

3 1,732 1,023 0 4,358 0 2,574 1,693

4 1,500 0,729 0 4,689 0 2,282 2,059

5 1,342 0,577 0 4,918 0 2,114 2,326

6 1,225 0,483 0 5,078 0 2,004 2,534

7 1,134 0,419 0,204 5,204 0,076 1,924 2,704

8 1,061 0,373 0,388 5,306 0,136 1,864 2,847

Współczynniki do obliczania linii na kartach kontrolnych 



datadatadatadata    06.01.04 06.01.04 06.01.04 06.01.04 06.01.04 06.01.04 07.01.04 07.01.04 

czasczasczasczas    06:30 09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 06:30 09:30 

1111    12,67 12,66 12,66 12,59 12,76 12,68 12,63 12,59 

2222    12,62 12,68 12,74 12,67 12,7 12,63 12,63 12,57 

3333    12,59 12,64 12,68 12,62 12,79 12,73 12,68 12,64 

4444    12,59 12,67 12,63 12,69 12,61 12,58 12,56 12,62 

po
m

ia
ry

 w
 p

ró
bc

e
po

m
ia

ry
 w

 p
ró

bc
e

po
m

ia
ry

 w
 p

ró
bc

e
po

m
ia

ry
 w

 p
ró

bc
e     

5555    12,68 12,64 12,61 12,65 12,75 12,61 12,56 12,69 

    ΣΣΣΣ suma suma suma suma    63,15 63,29 63,32 63,22 63,61 63,23 63,06 63,11 

X średniaśredniaśredniaśrednia    12,63 12,658 12,664 12,644 12,722 12,646 12,612 12,622 

Rrozstęprozstęprozstęprozstęp    0,09 0,04 0,13 0,1 0,18 0,15 0,12 0,12 

 



Zadanie

Zaprojektować tory karty kontrolnej  x - R do kontroli grubości warstwy 

powłoki ochronnej luster odblaskowych reflektorów samochodowych na 

podstawie wyników kontroli 15 próbek [µm]: 

20    19   19     19    21    19    20   21   19   20   21   18    17   20   19 

20     19   19     18    21    23   19    21    19   20  19    18    17   21   19

19     18   19     21    20    19   18    17    19   21   22    23   18   19   21

19     20   19     18    17    23   24    19    20   24   17   18    19   20   21



Karty kontrolne



Karty kontrolne

Oszacowanie wartości średniej i odchylenia
standardowego za pomocą kart kontrolnych umożliwia
oczywiście oszacowanie wadliwości procesu.

Należy przy tym podkreślić, że stwierdzenie
statystycznej stabilności monitorowanego procesu nie
oznacza, że wadliwość tego procesu jest
odpowiednia.

Proces może się bowiem ustabilizować na
nieodpowiednim poziomie. Konieczne stąd jest, dla
próbek wstępnych obliczenie współczynników zdolności
jakościowej i w razie potrzeby, podjęcie odpowiednich
działań korygujących



Karty kontrolne
Interpretacja kart kontrolnych



 

 ZASADY WESTERN ELECTRIC (WE) 
 

Nielosowe wzory w kartach kontrolnych często nie dają 
się wykryć przez samo zastosowanie granic kontrolnych. 
Zgodnie z zasadami WE pole pomiędzy granicami 
kontrolnymi podzielone jest na sześć głównych stref. 
Każda z nich ma szerokość 1 σσσσ. 

strefa A

strefa B

strefa C

strefa C

strefa B

strefa A

σ3

σ2
σ1

górna granica kontrolna

dolna granica kontrolna

linia centralna

9
9

,7
3
%

9
5

,4
5

%

6
8

,2
7
%

 
 

Zasady WE: 
a) jeden punkt znajduje się poza granicami kontr. 
b) 2 spośród 3 kolejnych punktów wchodzą w strefę A  
c) 4 z 5 spośród kolejnych punktów wchodzą w strefę A 
lub B  
d) 7 (8) kolejnych punktów znajduje się po tej samej 
stronie od linii centralnej 
e) 15 kolejnych punktów w jednej ze stref C  



 
 
 

W przypadku kart kontrolnych przy alternatyw-

nej ocenie właściwości wystarcza pojedyncza karta , 

gdyż założony rozkład ma tylko jeden parametr nieza-

leżny, poziom  średni. Karty „p” i „np.” bazują na 

rozkładzie dwumianowym, karty „c” i „u” zaś są 

oparte na rozkładzie Poissona. 



Obliczanie granic na kartach kontrolnych przy 

alternatywnej ocenie właściwości 
 

Badany    Linia    Granice 

parametr      centralna   kontrolne 

  p      p       )/np-(1p3±p  

 np       n p       )p-(1pn3pn ±  

  c      c            cc 3±  

  u       u     nuu /3±  
   



Zadanie

Zaprojektować kartę kontrolną „np” do
kontroli wkrętów wykonywanych na automacie.
Pobrano 20 próbek o liczności n= 50 sztuk, w
których znaleziono następujące liczby sztuk
wadliwych:

5,3,1,4,0,1,1,8,2,2,3,2,1,0,1,1,0,2,5,3

Ocenić stabilność procesu



PRZYKŁAD KARTY p



Zdolność jakościowa procesów

Zdatność (zdolność) jakościowa procesu jest
pojęciem związanym ze zmiennością
charakteryzującą proces przebiegający w
danych warunkach, odniesioną do
przewidywanego pola tolerancji dla parametru
wyrobu (cechy), uzyskiwanego w tym procesie.

Zdolność jakościowa procesu określana jest
stopniem pokrycia pola tolerancji
analizowanego parametru przez rzeczywisty
rozkład prawdopodobieństwa wartości tego
parametru (jako zmiennej losowej) w
analizowanej populacji.



Zdolność jakościowa procesów

Podstawowymi miernikami zdatności jakościowej procesu są:

1) Wskaźnik zdatności potencjalnej Cp (procesu),

Cp=

gdzie:

T – wielkość tolerancji dla analizowanego parametru,

σ - odchylenie standardowe badanego parametru w populacji.

Wskaźnik ten nie uwzględnia przesunięć wartości średniej względem
środka pola tolerancji

σ6

T





Zdolność jakościowa procesów

Wskaźnik rzeczywistej zdatności Cpk  procesu:

Cpk= min. 

gdzie: 

A, B - dolna i górna granica tolerancji rozpatrywanego 

parametru,

µ, σ - wartość średnia i odchylenie standardowe 

parametru.

Wskaźnik Cpk uwzględnia więc także błędy "wyśrodkowania"

procesu .
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Zdolność jakościowa procesów

Cp=1;
Cpk=0.67

Cp=Cpk=1



Zdolność jakościowa procesów

Wzory na współczynniki zdolności jakościowej dotyczą
parametrów o rozkładzie normalnym, procesów, w

których nie występują systematyczne przyczyny
zmienności. W praktyce najczęściej zakłada się z góry,
że rozkład badanej cechy jest normalny nie
przewidując ewentualnych konsekwencji takiego
założenia. Niezgodność rozkładu rzeczywistego

badanego parametru z rozkładem normalnym powoduje,

że obliczone wskaźniki zdolności jakościowej nie

odpowiadają rzeczywistości.



Six Sigma jest:

Standardem statystycznym oznaczającym:
• Prawdopodobieństwo uzyskania w procesie nie więcej niż 3,4 

błędów na milion

Procesem
• DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) –

prowadzącym do usprawniania istniejących procesów

• projektowania nowych, wolnych od błędów produktów i procesów

• integrującym procesy biznesowe



Wskaźnik zdolności procesu Cp
Liczba braków na milion (ppm)

0,50 133600

0,75 24400

1,00 2700

1,10 967

1,20 318

1,30 96

1,40 26

1,50 6,8

1,60 1,6

1,70 0,34

1,80 0,06

2,00 0,0018



±3σ 

±6σ 

GGT DGT 

±3σ 

±6σ 

GGT DGT 

1.5σ 1.5σ 

Cp=2, Cpk=2, ppm<1 Cp=2, Cpk=1.5, ppm=3.4 

przesunięcie 
średniej 

Istota filozofii „six sigma”



PPM COPQ *σ

2 308,537 Nie konkurencyjny

3 66,807 25-40% sprzedaży*

4 6,210 15-25% sprzedaży*

5 233 5-15% sprzedaży*

6 3.4 <1% sprzedaży*

Zdolność
Procesu

Ilość wad na milion
części

Koszt Złej Jakości

Six Sigma: Rewolucja Zmiany Strategii Zarządzania Najlepszych Światowych Korporacji

M.Harry and Richard Schroeder, Doubleday, 2000.



Picie niebezpiecznej wody przez 
prawie 15 minut każdego dnia

5,000 błędnych operacji 
chirurgicznych na tydzień

Dwa za krótkie lub za długie 
lądowania na większości dużych 
lotnisk każdego dnia

200,000 źle przepisanych lekarstw 
każdego roku

Brak elektryczności przez prawie 
siedem godzin na miesiąc

Jedna niebezpieczna minuta na 
każde siedem miesięcy

1.7 błędnych operacji na tydzień

Jedno za długie lub za krótkie 
lądowanie na każde pięć lat

68 źle przepisanych lekarstw na rok

Jedna godzina bez elektryczności 
na każde 34 lata

99.99966% Dobrze (6 Sigma)99% Dobrze (3.8 Sigma)

Dlaczego redukujemy zmienność?



Zdefiniuj

Zmierz

Zanalizuj

Ulepsz,popraw

Kontroluj

Zdefiniuj problemy praktyczne dla Y

Zdefiniuj problemy praktyczne dla projektu Y

Zdefiniuj problemy statystyczne dla projektu Y

Zdefiniuj statystyczne rozwiązania dla projektu Y

Zdefiniuj rozwiązania praktyczne dla projektu Y

Six Sigma
Overview

DMAIC


