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Statystyczne sterowanie procesem
(Statistical Process Control – SPC)

Charakterystyka
Statystyczne sterowanie procesem to zespół narzędzi, które służą nadzorowaniu po-

wtarzalnego procesu, w celu stwierdzenia, czy przebiega on w granicach dla niego usta-
lonych. Ma to zapewnić, że efekt finalny procesu – produkt, jest oczekiwanej i powtarzal-
nej jakości. SPC to zespół metod i technik statystycznych stosowanych przy założeniu, 
że proces przebiega zgodnie z rozkładem normalnym (inaczej rozkładem Gaussa), gdyż 
opiera się na twierdzeniu granicznym, zgodnie z którym „suma wartości zmiennych loso-
wych o dowolnym rozkładzie układa się według rozkładu normalnego”. SPC ma na celu 
usprawnienie przebiegu prac przez redukcję występujących odchyleń78.

Rozkład normalny nierozerwalnie związany jest z regułą trzech sigm (3σ), która 
mówi, że wartość środkowa rozkładu (wartość oczekiwana) zawarta jest w granicach:
– -3σ < –x < +3σ – mieści się około 99,73% wszystkich obserwacji,
– -2σ < –x < +2σ – mieści się około 95,45% wszystkich obserwacji,
– -1σ < –x < +1σ – mieści się około 68,27% wszystkich obserwacji.

Rozkład normalny służy do wyznaczenia naturalnych granic rozrzutu (±3σ), w któ-
rych mieścić się będzie 99,7% z całości obserwacji:

Rysunek 50. Krzywa rozkładu normalnego Gaussa

3.10

3.10.1

78 R. Karaszewski, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego 
biznesu, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 234.
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Źródło: Por. m.in. J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydaw-
nictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 334; A. Hamrol, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, 
PWN, Warszawa 2005, s. 282; K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicz-
nych, CEDEWU, Warszawa 2004, s. 180; D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 
2002, s. 433–434.
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Najczęściej SPC wykorzystywane jest w przemyśle produkcyjnym (wieloseryjnym), 
gdzie występuje duża jednorodność poszczególnych cech wyrobów. W tym przypadku 
nie jest zasadne prowadzenie kontroli stuprocentowej. Jest to spowodowane tym, że 
każda cecha w partii wyrobów wyprodukowanych (przy założeniu stabilności i sprawno-
ści procesu) powinna poddawać się prawom rozkładu normalnego i zależeć jedynie od 
błędów naturalnych procesu technologicznego.

Jednakże istnieją odmiany metod SPC, które z powodzeniem można wykorzystywać 
do nadzorowania procesów małoseryjnych czy nawet jednostkowych. 

Prowadzenie działań w ramach SPC opiera się na zasadzie systematycznego po-
bierania i badania określonej liczby próbek. Należy jednak znaleźć optimum pomiędzy 
minimalnymi wymogami metody odnośnie do liczby próbek a aspektem ekonomicznym, 
zwłaszcza gdy przeprowadzane badanie prowadzi do zniszczenia próbki.

U podstaw statystycznego sterowania procesem leży konieczność rozróżnienia przy-
czyn zmienności analizowanego procesu. Czynniki wpływające na stabilność procesu 
można podzielić na dwie grupy:
1) czynniki naturalne – są nierozerwalnie związane z procesem, jest ich na ogół bardzo 

dużo, lecz żaden z nich nie jest na tyle silny, aby doprowadzić do rozregulowania 
procesu (np. zmiany ciśnienia atmosferycznego, temperatury, wilgotności powietrza 
itp.),

2) czynniki szczególne – działają z dużą siłą, mając wpływ na rozregulowanie procesu 
(np. awarie maszyny).

Jeśli na proces wpływają wyłącznie przyczyny naturalne, można stwierdzić, że jest on 
statystycznie kontrolowany. Jeśli natomiast zadziałają czynniki szczególne, proces nie 
będzie statystycznie uregulowany.

Podstawowymi pojęciami, które należy wyjaśnić dla sprawnego posługiwania się na-
rzędziami SPC, są precyzja i dokładność:
1) dokładność, inaczej poprawność, to miara zgodności produktów ze wzorcem,
2) precyzja natomiast jest miarą rozrzutu.

Pojęcia te często są błędnie uważane za tożsame. W celu pełniejszego zobrazowania 
różnic między precyzją a dokładnością posłużono się poniższym schematem.

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Rysunek 51. Różnice między precyzją (P) a dokładnością (D)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R.I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywno-
ści, Wydawnictwo AE Poznań, 2002, s. 162.

Należy pamiętać, że jeden pomiar nie jest podstawą do ingerowania w proces 
– potrzeba całej serii pomiarów w celu określenia poprawności i dokładności. Łatwiej
i taniej jest poprawić dokładność niż doprowadzić do osiągnięcia lepszej precyzji. 

Obie te właściwości opisywane są poprzez proste narzędzia statystyczne:

Tabela 43. Miary dokładności i precyzji w SPC

Miary dokładności Miary precyzji

1 2

Średnia arytmetyczna – X
Jest to suma wszystkich pomiarów podzielona przez 
liczbę obserwacji:

X = 
n

X1 + X2 + … + Xn

Rozstęp – R
Jest to różnica pomiędzy największą i najmniejszą 
obserwacją w próbce co najmniej dwuelementowej:

R = xmax – xmin

Średnia geometryczna – xg
Jest pierwiastkiem n-tego stopnia z iloczynu n 
pomiarów:

Xg = √ X1X2…Xn

n

Odchylenie standardowe – σ
Jest to przeciętna różnica poszczególnych wartości od 
średniej arytmetycznej:

n
1

σ = √         (xi – x)2

i=1
∑
n

Modana (modalna, wartość najczęstsza) – Mo
Jest to wartość cechy, która w danym rozkładzie 
empirycznym pomiarów występuje najczęściej
i zajmuje szczególną pozycję w szeregu 
(rozdzielczym)

Wzór uzależniony od rodzaju szeregu

Wariancja – War
Jest to średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń 
poszczególnych wartości od średniej arytmetycznej 
zbiorowości:

n
1

i=1
∑
n

War =        (Xi – X)2

 =         xi
2ni – x2

n
1

i=1
∑
n
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie R.I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywno-
ści, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 125–127.

Statystyczne sterowanie procesem obejmuje bardzo dużą liczbę narzędzi. Jednak do 
najpopularniejszych można zaliczyć79:
1) karty kontrolne,
2) arkusze analityczne,
3) histogramy,
4) diagramy korelacji.

Oprócz wyżej wymienionych, stosowane są także metody mniej znane, np.80:
1) regresja wielokrotna,
2) analiza skupień,
3) SEPATH,
4) planowanie doświadczeń,
5) sieci neuronowe.

Zastosowanie
1. W celu zapobiegania powstaniu niezgodności między pożądanym a rzeczywistym sta-

nem procesu.
2. Do pomiaru stopnia zgodności dostarczonych materiałów, usług, procesów i wyrobów 

z wcześniej uzgodnioną specyfikacją.
3. Do sprawowania bieżącego nadzoru nad stabilnością i wydajnością procesu.
4. Norma ISO 11462-1:2001 podaje przykłady praktycznego zastosowania SPC:

– projektowanie i rozwój, produkcja, instalacja, i/lub serwisowanie,
– produkcja masowa i wykonywana na specjalne zamówienie,
– produkcja małoseryjna i produkcja wielkoseryjna,
– produkcja na małą, średnią i wielką skalę,
– procesy nieciągłe, seryjne lub ciągłe,

79 J. Łańcucki, op. cit., s. 269.
80 A. Walanus, System statystycznego sterowania jakością w skali całej organizacji [w:] Metody i narzędzia 
doskonalenia jakości, Tom 1, Polskie Forum ISO, Warszawa 2000, s. 150.

3.10.2
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1 2

Mediana – Me
Jest to wartość środkowa obserwacji, pomiarów 
uszeregowanych w rosnącej lub malejącej kolejności.

Me = x n + 1
2

gdy n – nieparzyste

Me =     (x   + x      )1
2 + 1

n
2

n
2

gdy n – parzyste
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– zawieranie transakcji, np. w usługowych, komunikacyjnych, informacyjnych, ma-
nualne lub automatyczne technologie w procesach komunikacyjnych, produkcji, 
montażu, testowania.

Postępowanie
Ze względu na dużą liczbę różnorodnych metod i technik wchodzących w skład SPC 

procedura postępowania została przedstawiona bardzo ogólnie.
1. Należy określić, jaki proces będzie poddawany analizie oraz jakie są cele dla tego 

procesu.
2. Trzeba zastanowić się, jakie dane chce się zbierać.
3. Należy zacząć od zbierania danych. Dane powinny być zbierane rzetelnie, zgodnie

z przyjętymi założeniami (wielkość próbki oraz częstotliwość pomiaru).
4. Obliczyć podstawowe wskaźniki statystyczne wymagane przez dane narzędzie. Jeśli 

istnieje taka potrzeba – opracować niezbędne wykresy graficzne.
5. Dokonać interpretacji uzyskanych wyników oraz wdrożyć niezbędne działania korygu-

jące, jeśli będą one niezadowalające.
6. Należy przeprowadzać systematyczną kontrolę w określonych odstępach czaso-

wych.

Zasady
Norma ISO 11462-1:2001 definiuje podstawowe elementy SPC:

1)  udokumentowanie procesu oraz opracowanie planów kontrolnych,
2)  udokumentowanie celu procesu i jego granic,
3)  dokonywanie oceny funkcjonowania procesu oraz przeprowadzanie kontroli,
4)  opracowanie i udokumentowanie instrukcji stanowiskowych oraz wskazanie odpo-

wiedzialności,
5)  przeprowadzenie szkoleń dla pracowników stosujących SPC,
6)  gromadzenie i przetwarzanie danych,
7)  nadzorowanie i ocena realizacji etapów produkcyjnych,
8)  ocena podwykonawcy,
9)  etapy przetwarzania elementów wchodzących w skład procesu,
10) rejestracja danych,
11) zapewnienie niezawodności procesu,
12) ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu monitorowania elementów wyj-

ściowych z procesu,
13) ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu oceny procesu,
14) oszacowanie zmienności krótko- i długookresowej,
15) przekazywanie wyników analiz procesu zainteresowanym komórkom,
16) ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu informowania klienta – jeśli jest to 

zasadne. 

3.10.3

3.10.4
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Układ warstwowy (Stratification)

Charakterystyka
Układ warstwowy jest techniką używaną w połączeniu z innymi narzędziami analizo-

wania danych. Kiedy dane pochodzące z różnych źródeł lub kategorii są zebrane razem, 
trudno jest rozstrzygnąć o ich znaczeniu. Ta technika klasyfikuje dane, zwracając uwagę 
na ich istotność.

Zastosowanie
1. Przy używaniu arkusza kontrolnego, diagramu relacji między zmiennymi, wykresu 

kontrolnego, wykresu słupkowego lub podobnych narzędzi zbierania lub analizowania 
danych.

2. Kiedy dane pochodzą z różnych źródeł, takich jak różne zmiany, dni tygodnia, tygo-
dnie, partii, dostawców, części wyposażenia itd.

Postępowanie
1. Zanim zebrane zostaną dane, trzeba zastanowić się, jakie informacje o źródłach da-

nych mogą mieć wpływ na rezultaty. Należy tak zaplanować zbieranie danych, by ze-
brać również takie informacje. Poniższa lista podaje przykłady typowych informacji, 
które do uwarstwienia wymagają danych.

Maszyny   Materiały   Dzień tygodnia
Wyposażenie  Zmiany   Produkty
Pracownicy   Pora dnia   Dostawcy

2. Podczas tworzenia wykresu dla zebranych danych na diagramie relacji między zmien-
nymi, na wykresie kontrolnym, wykresie słupkowym czy innym narzędziu analizy na-
leży używać różnych oznaczeń lub kolorów, aby oznaczyć dane pochodzące z różnych 
źródeł. Dane oznaczone w taki sposób określane są jako uwarstwione.

3. Przeanalizować oddzielnie podukłady uwarstwionych danych, np. na diagramie relacji 
między zmiennymi, gdzie dane są uwarstwione w dane ze źródła 1 i dane ze źródła 2, 
narysować ćwiartki i punkty obliczeniowe oraz określić wartość krytyczną dla danych 
ze źródła 1, a następnie dla danych ze źródła 2.

Przykład
Zespół produkcyjny ZZ-400 narysował diagram relacji między zmiennymi, aby 

sprawdzić, czy czystość produktu i zanieczyszczenie żelaza są powiązane. Diagram nie 
wykazał związku. Potem jeden z członków zespołu uświadomił sobie, że dane pochodzą 
z trzech różnych reaktorów. Ponownie narysował diagram, używając różnych symboli 
dla danych z każdego reaktora. Teraz można było dostrzec wzór. Dane z reaktora 2
i 3 są obrysowane. Nawet bez przeprowadzania kalkulacji jest jasne, że dla tych dwóch 
reaktorów czystość spada, kiedy wzrasta żelazo. Jednakże oznaczone kropkami dane
z reaktora 1 nie są obrysowane i nie wykazują związku. Reaktor 1 czymś się różni.

3.11.4

3.11.3
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Rysunek 52. Przykład stratyfikacji

Źródło: N.R. Tague, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press, Miliwaukee 1995, s. 257.

Rozwarstwianie danych należy brać pod uwagę przy wszystkich narzędziach służących 
do zbierania i analizy danych. Poniżej przedstawiony zostanie przykład rozwarstwiania 
danych na arkuszu kontrolnym.

Rysunek 53. Arkusz kontrolny – przed i po rozwarstwieniu
Wady

Wada A llll llll llll llll llll llll llll ll

Wada B llll llll llll llll llll llll llll llll

Wada C llll llll llll l

Arkusz kontrolny przed rozwarstwieniem

Wady [] – maszyna 1,   {} – maszyna 2

Wada A [llll llll llll llll llll llll] llll ll

Wada B [llll llll] {llll llll llll llll llll llll}

Wada C {llll llll llll l}

Arkusz kontrolny po rozwarstwieniu

Źródło: J. Sęp, A. Pacana, Metody i narzędzia zarządzania jakością, OW Politechniki Rzeszowskiej, 
Rzeszów 2001, s. 22.
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Arkusze przedstawiają zebrane dane przed rozwarstwieniem, czyli bez podziału na 
maszyny, w których powstają wady, oraz po rozwarstwieniu, który pomaga nam ziden-
tyfikować, na której z maszyn powstała dana wada.

Zasady
1. Jeśli można wykonać kopię swojego wykresu, do uwarstwienia danych należy użyć 

raczej różnych symboli niż różnych kolorów.
2. Do wykresu należy dołączyć legendę identyfikującą użyte znaki lub kolory. 

Wykresy prezentacyjne (Graphs)

Charakterystyka
Wykresy są obrazowym przedstawieniem danych liczbowych w celu osiągnięcia 

głębszego i szybszego zrozumienia znaczenia liczb. Zastosowanie wykresów pomoże
w przyciągnięciu uwagi na wystawie, prezentacji, w czasopiśmie czy książce o wiele bar-
dziej niż zbiór „suchych” danych zawartych w tablicy czy nawet pojedynczym szeregu 
statystycznym.

Przedstawienie danych w postaci wykresu ułatwia ich zrozumienie i analizę, unaocznia 
problemy, które powinny zostać rozwiązane. Ponadto schematy opisowe świetnie nadają 
się do różnego rodzaju podsumowań, prezentacji i przedstawiania efektów pracy81.

Wykresy prezentacyjne są powszechnie stosowanymi narzędziami. Za ich przydat-
nością przemawia fakt, że analizowanie np. tendencji czy innych informacji dotyczących 
liczb zajmuje o wiele mniej czasu niż w przypadku analizowania wielu danych zawartych 
w tabelach. Ponadto dzięki zastosowaniu prostych narzędzi informatycznych (np. arku-
szy kalkulacyjnych) łatwo i szybko można opracować dowolny wykres.

W celu stworzenia dobrego wykresu należy pamiętać o podstawowych zasadach:
1) należy umiejętnie dobrać typ wykresu – wykres musi być właściwy do prezentowane-

go zjawiska;
2) z należytą starannością wykonać wykres;
3) wykres zaopatrzyć w:

– tytuł informujący odbiorcę o tym, co przedstawia, 
– legendę (objaśnienie) wyjaśniającą znaczenie poszczególnych znaków, deseni, 

symboli, kolorów itp.,
– przyjętą skalę, podziałkę.

W zależności od prezentowanego zjawiska schematy opisowe (wykresy prezentacyj-
ne) mogą być przygotowywane w różnej postaci. Mogą to być:
– schematy powierzchniowe, np. kolumnowe, kołowe, rzadziej prostokątne i trójkąt-

ne,
– schematy tendencji,
– schematy obrazkowe.

3.12

3.12.1

3.11.5

81 E. Kreier, J. Łuczak, Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu ISO 9000, Forum, Poznań 1997–2006,
s. 235.
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Zastosowanie
Wykresy są często wykorzystywane do:

1) analizowania danych,
2) prezentowania danych (np. do prezentacji wyników dotyczących kosztów jakości, wy-

ników analiz, np. reklamacji, przy prezentacji wyników analiz marketingowych, przy 
prezentacji samej firmy itp.).

Postępowanie
1. Zebranie danych, które chce się zaprezentować za pomocą wykresu. Przemyślenie, 

co należy przeanalizować lub pokazać za pomocą wykresu.
2. Zdecydowanie o formie wykresu.
3. Zdefiniowanie zakresu wykresu.
 Określenie najwyższej i najniższej wartości, którą umieści się na wykresie, wybranie 

odpowiedniej skali dla każdej z grup danych.
4. Narysowanie osi i zaznaczenie na nich skali.
 Skalę można zaznaczyć poprzez wstawienie kreseczek na osi, pamiętając jednak, aby 

nie było ich za dużo – może to utrudnić odczytanie wykresu. Na skali umieścić należy 
odpowiednie informacje – liczby lub etykiety.

5. Określenie odpowiednich symboli dla danych oraz połączenie tych danych ze sobą. 
Jeśli ma to być wykres tendencji – połączyć punkty linią.

6. Jeśli jest to odpowiednie, należy narysować dodatkowe linie odniesienia (np. średnia 
wartość), z którymi dane na wykresie powinny być porównywane.

7. Zaopatrzenie wykresu w tytuł, legendę oraz, jeśli to potrzebne, dodatkowe informa-
cje.

8. Dokonanie analizy wykresu.

Przykład
Dla przykładu przedstawiono najczęściej używane formy wykresów prezentacyj-

nych.

Wykres kolumnowy
Za pomocą wykresu kolumnowego, przy wykorzystaniu prostokątów, przedstawia się 

zjawiska o charakterze ilościowym. Są bardzo pomocnym narzędziem służącym porów-
naniu grup danych. Wykres kolumnowy służy najczęściej do przedstawienia jednorod-
nych kategorii danych, jednak może być z powodzeniem wykorzystywany do głębszych 
analiz, z podziałem na większą liczbę kategorii. 

Wykres tworzą prostokąty (kolumny) o równych podstawach, lecz o różnej wyso-
kości, co odzwierciedla ilość (bądź np. nasilenie) danego zjawiska. Wykres kolumnowy 
może mieć zarówno układ poziomy, jak i pionowy.

Przykładowy wykres kolumnowy w układzie pionowym:

3.12.4

3.12.3

3.12.2

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Rysunek 54. Wykres kolumnowy – Wolumen sprzedaży wyrobów gotowych w latach 
2000–2006 – w układzie pionowym82

Ten sam wykres można przedstawić w układzie poziomym:

Rysunek 55. Wykres kolumnowy – Wolumen sprzedaży wyrobów gotowych w latach 
2000-2006 – w układzie poziomym

Analizując wykresy kolumnowe, należy zwracać szczególną uwagę na następujące 
elementy:
1) najwyższa kolumna,
2) najniższa kolumna,
3) wzrost lub zmniejszenie się kolumn w czasie,
4) położenie kolumn w stosunku do siebie.

Zatem z przykładowych wykresów można szybko wywnioskować, że firma znajduje 
się w bardzo dobrej kondycji – wielkość sprzedaży wyrobów gotowych z roku na rok 
wzrasta.
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82 Rysunki 54–63 por. m.in. W. Ignatczyk, M. Chromińska, Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004, s. 58–60; A. Bielecka, Statystyka w Biznesie i Ekonomii. Teoria
i Praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005, 
s. 54–56; J. Paradysz, Statystyka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 30–33; A.D. Aczel, Statystyka
w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, s. 38–45; J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania 
jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 280–283.
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Jak już wcześniej wspomniano, na wykresach kolumnowych z reguły umieszcza się 
jedną grupę danych. Z powodzeniem mogą one jednak służyć do prezentacji dwóch
i więcej grup danych, co obrazuje kolejny przykład.

Rysunek 56. Wykres kolumnowy – Wartość zwrotu surowców do dostawców w latach 
2004–2006

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Z analizy wykresu można wywnioskować, że wartości surowców zwróconych do 
dostawców zmniejsza się w przypadku Dostawcy 4, wzrasta w przypadku Dostawcy 1
i Dostawcy 3, utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie w przypadku Dostawcy 5, 
natomiast w przypadku Dostawcy 2 nie zauważono jasnej tendencji.

Wykres kołowy (struktury)
Jak sama nazwa wskazuje, ten typ wykresu jest szczególnie przydatny, gdy chce 

się przedstawić strukturę danego zjawiska – np. udziału procentowego poszczególnych 
elementów w całości. Podstawowym założeniem tego wykresu jest stwierdzenie, że całe 
koło reprezentuje 100% danej zbiorowości. Łatwo obliczyć, że 3,6° jest odpowiednikiem 
1% zbiorowości. 

Rysunek 57. Wykres kołowy – Struktura ocen z zaliczenia przedmiotu. Metody staty-
styczne w Zarządzaniu Jakością – w roku akademickim 2005/2006
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Wykresy kołowe mogą również z powodzeniem być stosowane w celu przedstawienia 
zmian w strukturze danego zjawiska zachodzących w czasie. W tym celu należy zestawić 
ze sobą dwa wykresy, co umożliwia porównanie zawartych w nich danych.

Przedstawione wyżej wykresy są przykładami podstawowych wykresów powierz-
chniowych. Istnieją jednak inne ich odmiany.

Rysunek 58. Przykłady innych typów wykresów powierzchniowych

Wykresy tendencji
Wykresy tendencji przedstawiają dane zjawisko z punktu widzenia jego zmian

w czasie. Dzięki nim można zaobserwować istnienie trendów (zwyżkowych i spadko-
wych) oraz cykli.

Dla przykładu przedstawiono wykres tendencji ceny akcji jednej ze spółek giełdo-
wych:
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Rysunek 59. Wykres tendencji – Cena akcji spółki giełdowej w lipcu 2006 r.

Proste narzędzia informatyczne, takie jak arkusze kalkulacyjne, pozwalają na two-
rzenie bardziej atrakcyjnych form wykresów. Dla przykładu przedstawiono poprzedni 
wykres tendencji w wersji trójwymiarowej:

Rysunek 60. Wykres tendencji – Cena akcji spółki giełdowej w lipcu 2006 r. – w wersji 
trójwymiarowej

Wykresy obrazkowe
Wykresy obrazkowe prezentują dane liczbowe za pomocą znaków lub obrazków od-

powiadających swym wyglądem zbiorowości, którą mają prezentować, np. symbolem 
ludzi będzie sylwetka człowieka, lasu – drzewo, samochodu – obrazek auta, a pieniędzy 
– moneta.

Ponieważ wykresy obrazkowe mogą przysparzać trudności w obliczeniu powierzchni 
figury, należy najpierw określić, jaką liczebność reprezentuje dany symbol, i na wykresie 
umieścić odpowiednią liczbę symboli o tej samej wielkości. Dla przykładu, jeżeli sylwet-
ka człowieka ma reprezentować 10 osób, to pięć sylwetek będzie odzwierciedlać grupę 
pięćdziesięcioosobową.
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Cechą charakterystyczną wykresów obrazkowych jest brak dokładności. Jednak ich 
głównym zadaniem jest przyciągnięcie uwagi i skierowanie jej na prezentowane zjawi-
sko.

Przykładowy wykres obrazkowy zaprezentowano poniżej. Jest to przedstawienie gra-
ficzne struktury zatrudnienia w zakładzie pracy, z podziałem na członków kierownictwa, 
pracowników produkcyjnych i biurowych.

Rysunek 61. Wykres obrazkowy – Struktura pracowników w zakładzie pracy

Schematy obrazkowe o wiele bardziej nadają się do prezentacji dużych populacji, 
gdzie tak naprawdę dokładna liczebność zjawiska nie odgrywa wielkiego znaczenia (np. 
powierzchnia lasów, produkcja samochodów w kraju, liczba ludności danego kraju itp.).

Innym przykładem wykresu obrazkowego może być wykres przedstawiający struktu-
rę kosztów jakości w przedsiębiorstwie X:

Rysunek 62. Wykres obrazkowy – Struktura kosztów jakości w przedsiębiorstwie X

%                 10          20          30          40          50          60          70          80          90          100

2004 Koszty niezgodności Koszty oceny Koszty prewencji

2005 Koszty niezgodności Koszty oceny Koszty prewencji

2006 Koszty 
niezgodności Koszty oceny Koszty prewencji

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

Kierownictwo (10) Produkcja (10) Biuro (10)
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Analiza wykresu pozwala na stwierdzenie, że struktura kosztów jakości z roku na rok 
się poprawia – udział kosztów niezgodności maleje, rośnie natomiast udział kosztów pre-
wencji. Można jedynie przypuszczać, że ogólny wolumen kosztów jakości zmniejsza się z 
roku na rok, jednak sam wykres nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 

Wykres punktowy
Wartości na wykresie punktowym są wskazane przez pozycję kropek na wykresie 

w odniesieniu do naprzeciwległej skali. Wykresy punktowe służą do porównywania par 
danych. Dla przykładu przedstawiono wykres punktowy ilustrujący liczbę reklamacji 
przypadających na dany wyrób w określonym czasie:

Rysunek 63. Wykres punktowy – Liczba reklamacji na wyroby w miesiącu lutym 2007

Z wykresu można łatwo wywnioskować, że najczęściej reklamowanym wyrobem
w miesiącu lutym 2007 r. był wyrób A.

Zasady
1. Wykresy muszą być zrozumiałe dla odbiorcy, nie powinny zawierać zbędnych ele-

mentów, takich jak zbędne linie siatki, informacje wewnątrz wykresu, grube kolumny 
zamiast linii itp.

2. Symbole na wykresie muszą być duże i czytelne.
3. Punkty na wykresie połączyć należy jedynie w przypadku wykresów tendencji.
4. Jeśli na wykresie tendencji przedstawione są dwa zjawiska zachodzące w tym samym 

czasie, należy się upewnić, że odbiorca będzie potrafił je rozróżnić (np. zastosowanie 
różnych kolorów linii), zwłaszcza w miejscach ich przecięcia. Warto też zastanowić 
się, czy nie lepiej będzie zrobić dwa osobne wykresy.

5. Należy wybrać skalę wykresu, która będzie równa lub minimalnie większa od naj-
większej wartości na wykresie, pamiętając, że skala nie musi zaczynać się od zera.

3.12.5

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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6. Jeśli dąży się do porównania dwóch wykresów – należy pamiętać, aby ich skale były 
sobie równe. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na porównanie wartości bezwzględ-
nych (np. 15 szt. i 150 szt.), trzeba się upewnić, że długości słupków reprezentujące 
tę samą wartość są sobie równe.

7. Trzeba pamiętać, że dane na wykresie można zaprezentować w odniesieniu do dwóch 
skali, np. skala z wartościami bezwzględnymi (np. sztuki) oraz względnymi (np. %).

Karty kontrolne (Control charts)

Charakterystyka
Karty kontrolne służą graficznemu monitorowaniu przebiegu procesu. Są bardzo 

pomocnym narzędziem służącym do zbierania danych w trakcie procesu. Zastosowanie 
kart pozwala zespołowi roboczemu na stwierdzenie, czy proces jest stabilny – wtedy na-
leży pozostawić go bez zmian, czy może należy dokonać jakichś modyfikacji – gdy karta 
kontrolna wskazuje na zbyt dużą niestabilność procesu. Należy pamiętać, że proces nie 
może wyprodukować dwóch identycznych produktów – zawsze będą one się różniły mię-
dzy sobą pod pewnymi względami. Te odchylenia mogą mieć zarówno charakter:
1) naturalny – są one nierozerwalnie związane z procesem, jest ich zazwyczaj wiele, ale 

żaden z nich nie jest na tyle silny, aby rozregulować proces,
2) szczególny – działają silniej od czynników naturalnych. Mogą one być na stałe zwią-

zane z procesem (np. zużycie maszyny), a równocześnie mogą mieć charakter przy-
padkowy (np. awaria maszyny).

Zadaniem organizacji jest zapewnienie warunków, aby odchylenia były jak najmniej-
sze oraz aby miały charakter naturalny.

Podstawy teoretyczne kart kontrolnych zostały opracowane już w 1924 r. przez dok-
tora Waltera E. Shewarta, dlatego też karty kontrolne często nazywa się kartami She-
warta (lub też wykresem kontrolnym, kartą sterowania jakością).

Podstawowe założeniami podczas korzystania z kart kontrolnych to83:
1) dane muszą mieć znany rozkład statystyczny (najczęściej normalny, możliwe też, że 

dwumianowy i Poissona),
2) monitorowanie procesu odbywa się poprzez wyrywkowe pobieranie określonej liczby 

sztuk próbek z danej zbiorowości (w zależności od rodzaju karty),
3) jeżeli pobieranie próbek nie prowadzi do polepszenia rozkładu normalnego, można 

zastosować przekształcenie danych (np. logarytmowanie, pierwiastkowanie lub stan-
daryzowanie),

4) zmienność procesu w czasie wymaga od zespołu jednoczesnego monitorowania do-
kładności i precyzji.

Ponadto zespół musi cechować konsekwencja prowadzenia pomiarów na określonych 
wcześniej próbkach w jednakowych odstępach czasu.

3.13

3.13.1

83 R.I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 157.
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