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SYSTEM STATYSTYCZNEGO STEROWANIA JAKOŚCIĄ  
W SKALI CAŁEJ ORGANIZACJI  

dr inż. Adam Walanus, StatSoft Polska 

Trzy stopnie rozwoju metod kontroli jakości 

Rozwój cywilizacji ma jeden zdecydowany kierunek, jest nim coraz skuteczniejsze 

sterowanie procesami zachodzącymi w otoczeniu człowieka. Najwyraźniej jest to widoczne 

w produkcji przemysłowej, ale również w usługach, nie wyłączając szkolnictwa i 

medycyny. Środkiem realizacji celu panowania nad procesami jest ich poznanie, 

znajomość ich bieżącego stanu. Monitorowanie, kontrola procesów dokonywana jest 

różnymi środkami, które można objąć klasyfikacją mającą analogię właśnie w rozwoju 

cywilizacji. I tak, epoce przedindustrialnej odpowiada ogląd zmysłowy produktu i procesu. 

Sukces epoki przemysłowej wiąże się z pomiarami, z ilościowym, liczbowym opisem 

rzeczywistości. Pomiary były konieczne do wytworzenia działającej maszyny. Dziś, w 

epoce informacji, komunikacji pomiary są już wystarczająco dokładne, dziś postęp polega 

na skutecznym przetwarzaniu produkowanej masowo w pomiarach informacji. 

Statystyczne przetwarzanie informacji 

Informacja pochodząca z pomiarów lub innych źródeł rzadko bywa zupełnie adekwatna do 

potrzeb, rzadko w realnym świecie produkcji przemysłowej zdarza by podjęcie decyzji 

wymagało jedynie prostego zapytania, wydobycia z bazy danych jednego bitu informacji; 

tak/nie wskazującego jednoznacznie czy działać czy zaniechać działania. Danych może być 

za dużo, za mało, mogą być niepewne, wewnętrznie sprzeczne. To sytuacja standardowa, a 

decydować trzeba. W warunkach działania w niepewności konieczne jest wnioskowanie 

natury statystycznej, konieczne jest uwzględnienie prawdopodobieństw. 

Zmienność, niepewność podlega badaniu i ocenie jak wszystko. Zmienność, niestabilność 

procesu może być kontrolowana. Sterowanie procesem losowym czyli "statystyczne 

sterowanie procesem" nie jest sformułowaniem zadania wewnętrznie sprzecznego, 

niemożliwego do spełnienia. Statystyczna analiza danych dostarcza danych ilościowych 

podobnie jak pomiar, ale wznosząc się ponad dokładność pomiarów poprzez sumowanie 

informacji z wielu pomiarów. Być może warto przybliżyć ideę badania statystycznego za 

pomocą przykładu. W zbiorniku zawierającym surowiec wykonano pięć pomiarów 
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koncentracji istotnego składnika. Otrzymano pięć 

różnych liczb, jest to więc w zasadzie sprzeczna 

informacja o koncentracji, ile więc ona wynosi? Zdrowy 

rozsądek mówi 14-15%. Oczywiście należy obliczyć 

średnią. Warto też obliczyć odchylenie standardowe, a w 

przypadku większej liczby pomiarów zbadać 

normalność rozkładu. Średnia i rozrzut to dwa 

parametry mówiące wszystko o koncentracji w 

zbiorniku, to jest wyczerpująca informacja, przy tych 

danych pomiarowych. Informacja ta, a właściwie wiedza 

zdobyta została metodą statystyczną. 

Mając więcej pomiarów otrzymuje się 

lepszą wiedzą, średnia jest dokładniejsza. 

Ale uzupełniając pomiary można też pójść 

znacznie dalej. Jeżeli zmierzono głębokość 

w zbiorniku, z której pobierano próbki do 

pomiaru koncentracji, to można poszukać 

zależności między dwoma wielkościami. 

Jeżeli korelacja będzie tak duża jak na 

rysunku to można wiedzę o zależności 

koncentracji od głębokości wykorzystać. 

Można co najmniej wymieszać zawartość 

zbiornika, wiedząc, że to jest potrzebne. 

Ale można też uzyskiwać precyzyjne koncentracje pobierając surowiec z kontrolowanej 

głębokości, zgodnie z wzorem g[cm]=(k[%]-13.913)/0.023 wynikającym z regresji. 

Źródłem rozrzutu jest wpływ 

zewnętrznego, niekontrolowanego 

świata. Jest to źródło 

nieredukowalne. Przy badaniu 

zadowolenia klienta przyczyną 

zmienności wyniku jest zmienność 

osobnicza, którą można ewentualnie 

zmniejszać kierując ofertę do 

zawężonego kręgu odbiorców. 

Zmienność, niekontrolowana 

zmienność cech surowca, maszyny i 

produktu daje się badać, daje się 

określić, poznać. Nie jest to pomiar, 

jest to analiza, analiza wielu wyników pomiarów. Serię dziesięciu, stu lub tysiąca liczb - 

wyników pomiarów charakteryzują, w najlepszym wypadku dwie liczby i jeden atrybut 

alternatywny. Są to: wartość średnia i odchylenie standardowe oraz wynik oceny zgodności 

danych z rozkładem normalnym. Gdy dane nie są uregulowane, gdy nie są zgodne z 

najprostszym modelem normalnym, do ich opisu potrzebne będą kolejne cechy. Mogą to 
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być współczynniki skośności i smukłości, parametry trendu, periodyczności itd. Przy 

danych wielowymiarowych, a takich jest coraz więcej w komplikującym się świecie, gdzie 

wszystko zależy od wszystkiego, statystycznych cech danych jest więcej i nie są one już 

tak proste do zrozumienia jak średnia arytmetyczna. 

Jak postępować ze skomplikowanym i nie do końca zrozumiałym narzędziem noszącym 

nazwę "metody statystyczne". Postępować trzeba w sposób systemowy. Konieczne jest 

szkolenie pewnej części personelu. Konieczna jest implementacja statystycznego 

oprogramowania, osoby kierujące się niezależnymi ocenami z międzynarodowych 

czasopism wybiorą program STATISTICA. W przypadku więcej niż jednego stanowiska 

pomiarowego w produkcji warto mieć system do SPC (Statistical Process Control). W tej 

chwili jest taki system, jest to SEWSS (STATISTICA Enterprise-Wide SPC System), 

zbudowany w najnowszej technologii system SPC dla całej organizacji. System z jasno 

określoną osobową odpowiedzialnością, z dzieleniem centralnie gromadzonej informacji i 

wiedzy, obejmujący wszystkie szczeble produkcji; operatorski, inżynierski i zarządu. 

Zastosowanie systemu SPC pozwala zredukować do minimum konieczność zapoznawania 

się personelu z teorią statystyki. Ułatwia "outsoursing", umożliwia umieszczenie w 

systemie wiedzy statystycznej adekwatnej do konkretnych potrzeb w momencie 

implementacji systemu. Dostawca oprogramowania statystycznego jest w stanie wykonać 

analizę potrzeb w zakresie statystyki i włączyć jej wyniki do systemu. Niezbędne, mimo 

wszystko szkolenie pracowników systemu zapewnienia jakości ograniczyć się może, w 

skrajnym przypadku do zagadnień obsługi interfejsów systemu SPC, które, jako 

specjalizowane do konkretnych zadań mogą być bardzo proste. 
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