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 (Control Chartsתרשימי בקרה ) אקטואר:מיומנו של 

לעיתים לא נקבעות מגבלות ספציפיקציה; ובמקומן מגבלות בקרה סטטיסטית מחושבות 

 הנתונים בפועל שנאספו )למשל, מספר הפגומים בקו ייצור מסוים(. לדוגמא, בתרשים בהתבסס על

 ניסויים או מדגמים של תהליך ייצור כלשהו אשר נלקחו בזמנים שונים. 20, ניתן לראות 1 מס'

מספר המדגמים שנלקחו משתנה על פני זמן, ומספר החלקים הפגומים נאסף גם הוא. גבול 

 LCL- Lower Control  ( וגבול הבקרה התחתון )UCL- Upper Control Limitהבקרה העליון )

Limit( מחושבים, כמו גם הקו המרכזי )  CL- Central Line ורמות סיגמא אחרות. התרשים )

(, הרי שקו out of control"יוצא משליטה" )המתקבל נקרא תרשים בקרה, ובמידה והתהליך 

הינו ערך שלילי, אנו  LCL -. ברגיל, כאשר הLCL -וה UCL -הפגומים בפועל יהיה מחוץ לקווי ה

לחלק את  . בעת פיענוח תרשים הבקרה ניתן1קובעים את הרצפה כאפס, כמתואר בתרשים מס' 

, סיגמות לקווים 2 -ו 1על ידי הוספה של ( zonesאזורים ) תחומים או תרשימי הבקרה למספר

. להלן כללי אצבע החלים על תרשימי בקרה לצורך קביעה באם התהליך 2כמתואר בתרשים מס' 

  יוצא משליטה, אם לאו: 

  אם נקודה אחת 'נופלת' מעבר לאזורA 

  אם שתיים מתוך שלוש נקודות עוקבות/רצופות 'נופלות' באזורA או מעבר לו 

 אזור אם ארבע מתוך חמש נקודות עוקבות/ רצופות 'נופלות' בB או מעבר לו 

  אם שמונה נקודות עוקבות/ רצופות 'נופלות' באזורC או מעבר לו 

 

 בנוסף, ניתן לזהות שינוי מבני פוטנציאלי אם אחד מהבאים מתרחש:

  נופלות' בצד אחד של ה נקודות סדרתיות 11מתוך  10לפחות'- CL 

  נופלות' בצד אחד של ה נקודות סדרתיות 14מתוך  10לפחות'- CL  

  נופלות' בצד אחד של ה נקודות סדרתיות 17מתוך  14לפחות'- CL  

  נופלות' בצד אחד של ה נקודות סדרתיות 20מתוך  16לפחות'- CL  

 



 
 

 
 

 

 

  X-Barתרשים מסוג 

משמש כאשר למשתנה ישנם ערכי נתונים גולמיים, מבוצעות מדידות רבות בניסוי המדגם, 

 ע הנתונים שנאספו.מריצים ניסויים מרובים והתוצאה הינה ממוצ

 

  R-Barתרשים מסוג 

משמש כאשר למשתנה ישנם ערכי נתונים גולמיים, מבוצעות מדידות רבות בניסוי המדגם, 

 מריצים ניסויים מרובים והתוצאה הינה טווח הנתונים שנאספו.

 

  XMRתרשים מסוג 

ומדידה בודדת מבוצעת בכל אחד מהמדגמים, משמש כאשר למשתנה ישנם ערכי נתונים גולמיים, 

 היא הערך בפועל של הנתונים שנאספו.מריצים ניסויים מרובים והתוצאה 

 

  Pתרשים מסוג 

משמש כאשר המשתנה שמעניין אותנו הינו תכונה )למשל, פגום או לא פגום( והנתונים שנאספו 

)או מספר הפגומים במדגם ספציפי(, מבוצעות מדידות רבות בניסוי בפרופורציות של פגומים הינם 



 
 

 
 

של דגימות בכל ניסוי, והתוצאה היא  קבועמספר המדגם, מריצים ניסויים מרובים עם 

 הפרופורציה הממוצעת של הפגומים מתוך הנתונים שנאספו.

 

  NPתרשים מסוג 

או לא פגום( והנתונים שנאספו משמש כאשר המשתנה שמעניין אותנו הינו תכונה )למשל, פגום 

הינם בפרופורציות של פגומים )או מספר הפגומים במדגם ספציפי(, מבוצעות מדידות רבות בניסוי 

של דגימות בכל ניסוי, והתוצאה היא  מספר משתנההמדגם, מריצים ניסויים מרובים עם 

 הפרופורציה הממוצעת של הפגומים מתוך הנתונים שנאספו.

 

  Cתרשים מסוג 

משמש כאשר המשתנה שמעניין אותנו הינו תכונה )למשל, פגום או לא פגום( והנתונים שנאספו 

הינם סך מספר הפגומים )או מספר הפגומים במדגם ספציפי(, מבוצעות מדידות רבות בניסוי 

של דגימות בכל ניסוי, והתוצאה היא המספר  אותו מספרהמדגם, מריצים ניסויים מרובים עם 

 גומים מתוך הנתונים שנאספו.הממוצע של הפ

 

  Uתרשים מסוג 

משמש כאשר המשתנה שמעניין אותנו הינו תכונה )למשל, פגום או לא פגום( והנתונים שנאספו 

הינם סך מספר הפגומים )או מספר הפגומים במדגם ספציפי(, מבוצעות מדידות רבות בניסוי 

בכל ניסוי, והתוצאה היא המספר  של דגימות מספר משתנההמדגם, מריצים ניסויים מרובים עם 

 הממוצע של הפגומים מתוך הנתונים שנאספו.

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 בכבוד רב,                                                          

 רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל                                             


