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PROCESYPROCESY

Dr Mariusz MaciejczakDr Mariusz Maciejczak

Formy organizacji Formy organizacji 
produkcjiprodukcji

•• StacjonarneStacjonarne
•• NiepotokoweNiepotokowe
•• PotokowePotokowe
•• GniazdoweGniazdowe
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Charakterystyka stacjonarnej Charakterystyka stacjonarnej 
formy organizacji produkcji o formy organizacji produkcji o 
niskim poziomie technicznymniskim poziomie technicznym

• Prosta organizacja
• Różnorodne umiejętności pracowników
• Szybka realizacja zadań i szybki przyrost wartości 

dodanej
• Łatwa do opanowania różnorodność zadań
• Łatwe dostosowanie zadań do potrzeb klienta
• Niskie wykorzystanie wyposażenia.

Zadania na wysokim poziomie Zadania na wysokim poziomie 
technicznym technicznym –– organizacja 
macierzowa
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Zadania na wysokim poziomie Zadania na wysokim poziomie 
technicznym technicznym –– organizacja 
macierzowa (cechy sterowania)

• Jasne sformułowanie celu
• Uzgodnienie kwantyfikowalnych wyników do 

uzyskania w określonych przedziałach czasu.
• Istnienie zespołu zarządzającego 

przedsięwzięciem, mającego odpowiednie 
uprawnienia decyzyjne w zakresie angażowania 
pracowników, przyjmowania i realizacji zadań
oraz wykorzystania innych zasobów.

Niepotokowe formy Niepotokowe formy 
organizacji produkcjiorganizacji produkcji

Metody te wymagają, ażeby proces danego zadania 
był podzielony na części lub operacje, a ponadto 
żeby każda z operacji została wykonana na całej 

serii wyrobu, zanim rozpocznie się realizację
następnej operacji.
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Niepotokowe formy Niepotokowe formy 
organizacji produkcji organizacji produkcji -- celecele

• Skoncentrować kwalifikacje

• Osiągnąć wysokie wykorzystanie 
maszyn i urządzeń

Niepotokowe formy Niepotokowe formy 
organizacji produkcjiorganizacji produkcji
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Przepływ produkcji w warunkach struktury technologicznej

Specjalizacja Specjalizacja 
technologiczna technologiczna -- wadywady

1. Powoduje przebywanie zadania w jednostce 
organizacyjnej, chociaż nie jest ono w jakikolwiek 
sposób w niej przetwarzane, przez czas znacznie 
dłuższy od czas odpowiadającego pracochłonności 
zadania.

2. Stwarza problemy organizacyjne o dużej złożoności.
3. Stanowi bardzo trudny problem sterowania 

przepływem produkcji, gdyż wymaga śledzenia 
przebiegu każdego z zadań przez każdy z zasobów. 
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Specjalizacja Specjalizacja 
technologiczna technologiczna -- zaletyzalety

1. Elastyczność: łatwo można zmieniać kolejność i 
priorytety realizacji zadań.

2. Wysoki stopień wykorzystania wyposażenia 
produkcyjnego.

3. Ze względu na skłonność robotników do 
specjalizacji w wykonywaniu pojedynczych 
procesów, ich umiejętności w tym zakresie mogą
być znaczne.

Specjalizacja Specjalizacja 
technologiczna technologiczna -- zaletyzalety

4. Sprawowanie nadzoru nad grupą wykonującą
takie same lub zbliżone funkcje pozwoli na 
uzyskanie głębokiej wiedzy dotyczącej 
realizowanych w danej grupie procesów.

5. Niedostępność pojedynczych zasobów dla 
realizacji jakiegoś procesu nie powoduje 
zatrzymania prac — inne zasoby są przecież
dostępne.
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CharakterystykaCharakterystyka niepotokowychniepotokowych
formform organizacji produkcjiorganizacji produkcji

1. Trudne organizacyjnie.
2. Wymagane wykorzystanie specjalistycznych 

kwalifikacji ludzi i sprzętu.
3. Wykorzystanie sprzętu może być znaczne.
4. Prawdopodobieństwo niesprawnego przepływu 

prac.
5. Powolny przyrost wartości dodanej i powolne 

tempo realizacji prac.

Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji

Formy potokowe to takie formy organizacji, w której 
zadania realizuje się w sposób ciągły lub w których 

przetwarzanie materiału odbywa się ciągle i 
progresywnie.
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Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- celecele

1. Ulepszony przepływ materiału i przebieg 
prac.

2. Niższe kwalifikacje ludzi.
3. Szybszy przyrost wartości dodanej i 

szybsze tempo realizacji prac.

Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- warunkiwarunki

• ZNACZNA STABILNOŚĆ POPYTU. Jeśli popyt 
będzie mieć charakter nieregularny, to nastąpi 
narastanie ilości zakończonych prac, co z kolei 
spowoduje trudności z magazynowaniem. Z drugiej 
strony, jeśli zechcemy dopasować zmiany w produkcji 
do zmian popytu, to trzeba będzie często ustawiać i 
równoważyć linię, co z kolei spowoduje nadmierne 
koszty. W niektórych organizacjach doświadczających 
znacznych zmian popytu wyrównywanie różnic osiąga 
się przez produkcję na zapas podczas
okresów równomiernego zapotrzebowania. 
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Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- warunkiwarunki

• WYROBY LUB USŁUGI MUSZĄ BYĆ
ZNORMALIZOWANE. Właściwością linii 
potokowej jest jej nieelastyczność, w 
związku z czym nie może dostosowywać się
do wymaganych zmian profilu prac. Pewien 
zakres zmienności można osiągnąć przez
zmianę wykończenia wyrobów, ozdób czy 
innych drobiazgów.

Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- warunkiwarunki

• DOSTAWY MATERIAŁÓW MUSZĄ
ODBYWAĆ SIĘ O CZASIE I ZGODNIE ZE 
SPECYFIKACJĄ. Linia potokowa nie jest w 
stanie zaakceptować zmian materiałów, na które 
zezwalają stacjonarne lub niepotokowe formy 
organizacji prac. Jeśli materiału zabraknie w 
pożądanym terminie to grozi to przestojem całej 
linii.
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Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- warunkiwarunki

• WSZYSTKIE OPERACJE ZADANIA MUSZĄ BYĆ
ZDEFINIOWANE. Dla utrzymania spokojnej pracy linii 
wszystkie wykonywane w niej operacje muszą pozostać
niezmienne.Może to być osiągnięte tylko pod warunkiem 
występowania szczegółowego opisu operacji.

• WYKONANIE PRAC MUSI ODPOWIADAĆ PRZYJĘTYM 
NORMOM JAKOŚCI. W organizacji potokowej do każdego 
stanowiska przyporządkowano określone operacje o 
ustalonym z góry czasie trwania.

Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- warunkiwarunki

• KAŻDEMU ZE STANOWISK PRACY MUSZĄ BYĆ
ZAPEWNIONE SPRAWNE MASZYNY I URZĄDZENIA.
Brak sprawnie działającej aparatury zdezorganizuje pracę linii 
i spowoduje powstawanie różnych słabych punktów w całej
wykonywanej sekwencji działań. 

• OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA MUSI MIEĆ
CHARAKTER WYPRZEDZAJĄCY, A NIE SAMOISTNY.
Jeśli sprzęt na dowolnym stanowisku ulegnie awarii, cała linia 
ulegnie zatrzymaniu. Ażeby się tego ustrzec, należy 
wprowadzić w życie program prewencji remontowej. 
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Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- warunkiwarunki

• PRZEPROWADZANIE KONTROLI MUSI ZOSTAĆ
WŁĄCZONE W SEKWENCJĘ POZOSTAŁYCH
OPERACJI. Jeśli operacja kontroli nie będzie 
skoordynowana z wykonywaniem pozostałych operacji, to 
nieuchronnie nastąpi zakłócenie przebiegu prac.

• SYNCHRONIZACJA MUSI DOTYCZYĆ WSZYSTKICH 
STANOWISK. Jeśli warunek występowania braku kolejek 
zadań ma być spełniony, to czas realizacji każdego z 
etapów przetwarzania musi być taki sam.

Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- korzykorzyśścici

1. Zmniejszenie robocizny bezpośredniej. Efektem 
koniecznego, dogłębnie prowadzonego planowania 
wstępnego bywa często oszczędność czasu.

2. Przy założeniu, że wyroby lub zadania są oryginalnie dobrze 
„zaprojektowane", powtarzalność, a przez to dokładność i 
precyzja ich wykonania są znaczne.

3. Ze względu na bieżące przeprowadzanie kontroli wszelkie 
odstępstwa od norm są szybko wychwytywane.

4. Ponieważ nie ma przerw międzyoperacyjnych, poziom robót 
w toku jest minimalny.

5. Z tego samego powodu organizowanie magazynów robót w 
toku stało się niepotrzebne; znacznie zmniejszyło się także 
zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową.
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Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji -- korzykorzyśścici

6. Zmniejszono zakres transportu wewnętrznego i
przeładunków materiałów.

7. Uproszczono kontrolę (w tym operacji, budżetów, jakości 
i sprawowanie nadzoru) faktycznie linia podlega 
samokontroli.

8. Natychmiast można zauważyć wszelkie wady 
materiałowe czy niewłaściwe metody pracy.

9. Można dokładniej planować zapotrzebowanie
materiałowe.

10. Inwestycje w maszyny i materiały wykorzystywane do 
realizacji zadania mogą szybciej przekształcać się w 
przychody ze sprzedaży.

Potokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji 
produkcjiprodukcji

W praktyce organizacja linii potokowej łączy się z 
dwoma zagadnieniami:

1. minimalizacją przerw,
2. maksymalizacją wykorzystania zasobów.
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PorPoróównanie: a) niepotokowej i b) wnanie: a) niepotokowej i b) 

potokowej formy organizacji produkcjipotokowej formy organizacji produkcji

Gniazdowa forma organizacji Gniazdowa forma organizacji 
produkcjiprodukcji

W podejściu grupowym, identyfikuje się
podobieństwo zadań (prac, wyrobów) i 

tworzy się ich rodziny, a niezbędne do ich 
wykonania zasoby łączy się w gniazda lub 

komórki. 
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Gniazdowa forma organizacji Gniazdowa forma organizacji 
produkcjiprodukcji -- korzykorzyśścici

• łatwiejsze planowanie prac, 
• skrócenie czasów przygotowania produkcji, 
• lepsze stosunki międzyludzkie w produkcji. 

Gniazdowa forma organizacji Gniazdowa forma organizacji 
produkcjiprodukcji

Tworzenie grup autonomicznych można rozpatrywać
w trzech zasadniczych aspektach: 

• technicznym, 
• społecznym,
• kierowniczym.
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Gniazdowa forma organizacji Gniazdowa forma organizacji 
produkcjiprodukcji –– implikacja technicznaimplikacja techniczna

Zastosowanie metod umożliwiających:

• zbadanie potrzeb każdego z zadań z punktu 
widzenia realizacji zróżnicowanych procesów -
jest to analiza przepływu produkcji;

• analizę charakterystyki konstrukcyjnej wyrobów -
stosując ją trzeba dysponować obszernym 
systemem klasyfikacji i kodowania.

Gniazdowa forma organizacji Gniazdowa forma organizacji 
produkcjiprodukcji –– implikacje spoimplikacje społłeczneeczne

•• Wzbogacenie pracyWzbogacenie pracy
– praca w małych grupach, ze znaczną autonomią

poszczególnych operatorów, wpływa na 
poprawę efektywności.
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Gniazdowa forma organizacji Gniazdowa forma organizacji 
produkcjiprodukcji –– implikacje kierowniczeimplikacje kierownicze

• Planowanie przepływu produkcji sprowadza się do 
zaplanowania strumienia wejściowego i
wyjściowego komórki produkcyjnej. Nie   ma  
potrzeby   planowania   przepływu   produkcji   
przez   każdy   z   zasobów   komórki.

• Monitorowanie zachowania się komórki 
produkcyjnej powoduje faktyczne monitorowanie
zachowania się wszystkich jej pracowników.

Charakterystyka gniazd Charakterystyka gniazd 
specjalizowanych przedmiotowospecjalizowanych przedmiotowo

1. Zespół. Grupa składa się z określonej liczby samodzielnie 
lub grupowo pracujących robotników.

2. Wyroby (zadania). Gniazda autonomiczne wytwarzają lub 
wykonują określoną „rodzinę", czyli zbiór wyrobów bądź
zadań. 

3. Maszyny i urządzenia. Gniazda wyposażone są w 
określony zestaw maszyn i (lub) urządzeń, 
wykorzystywanych indywidualnie lub przez całą grupę
robotników.

4. Specjalizacja przedmiotowa. Maszyny i urządzenia 
rozmieszczone są w przestrzeni zarezerwowanej dla danej 
grupy autonomicznej.
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Charakterystyka gniazd Charakterystyka gniazd 
specjalizowanych przedmiotowospecjalizowanych przedmiotowo

5. Cel. Robotnicy w grupie autonomicznej mają wspólny 
cel produkcyjny. Tym celem może być „zlecenie 
zbiorcze" przekazane grupie na początku każdego okresu
planistycznego do wykonania na koniec tego okresu.

6. Niezależność. Od momentu otrzymania materiałów i 
zadań ich działanie nie powinno zależeć od
funkcjonowania innych gniazd.

7. Rozmiary. Powinno się ograniczać grupom możliwość
zmniejszenia liczby ich członków. Powszechnie zaleca 
się tworzenie grup autonomicznych o liczebności 6-15 
robotników. 

GGniazdniazdaa specjalizowanspecjalizowanee
przedmiotowoprzedmiotowo -- korzykorzyśścici

1. Skrócony czas przygotowania gniazda do pracy.
2. Szybsze tempo uczenia się, w efekcie skrócenie 

czasów wykonania.
3. Zwiększona wydajność pracy wskutek 

normalizacji i uproszczenia przepływu produkcji.
4. Zwiększenie efektywności wykorzystania 

urządzeń.
5. Krótsze czasy transportu wewnętrznego 

materiałów dzięki skróceniu długości dróg 
transportowych. 
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GGniazdniazdaa specjalizowanspecjalizowanee
przedmiotowoprzedmiotowo -- korzykorzyśścici

6. Uproszczenie procedur planowania.
7. Zmniejszenie zakresu magazynowania 

międzyoperacyjnego, a w efekcie obniżenie 
poziomu zapasów i zmniejszenie zakresu robót w 
toku oraz zmniejszenie powierzchni
magazynowych.

8. Skrócenie cykli produkcyjnych.
9. Prostsze zarządzanie.
10. Lepsze stosunki międzyludzkie.

Projektowanie systemProjektowanie systemóów w 
produkcyjnychprodukcyjnych
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Typy organizacji Typy organizacji 
produkcjiprodukcji

•• Produkcja jednostkowaProdukcja jednostkowa
•• Produkcja seryjnaProdukcja seryjna
•• Produkcja masowaProdukcja masowa
•• Technologia grupowaTechnologia grupowa

Technologia grupowaTechnologia grupowa

Technologia grupowa polega na grupowaniu Technologia grupowa polega na grupowaniu 
komkomóórek lub stanowisk roboczych w celu rek lub stanowisk roboczych w celu 

przetwarzania rodziny podobnych wyrobprzetwarzania rodziny podobnych wyrobóów.w.
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Technologia grupowaTechnologia grupowa
Identyfikacja grup (rodzin) ułatwiona jest przez:

• klasyfikację i kodowanie wyrobów na podstawie 
ich cech konstrukcyjnych, 

• koncepcję wyrobu-przedstawiciela – syntezy cech 
całej rodziny wyrobów,

• analizę przepływu produkcji, której klasyfikacja 
polega na podobieństwie przebiegu procesu 
technologicznego.

Elastyczne systemy Elastyczne systemy 
produkcyjne (ESP)produkcyjne (ESP)

Zastosowanie w komórce technologii grupowej 
automatyzacji i sterowania komputerowego daje 

elastyczny system produkcji (ESP).
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Elastyczne systemy Elastyczne systemy 
produkcyjneprodukcyjne

Jako elastyczny system produkcyjny (ESP) może być
potraktowana komórka mająca następujące udogodnienia:

• sterowane komputerowo obrabiarki zdolne do samodzielnego   
przezbrajania   się na podstawie polecenia przekazanego im 
przez komputer;

• urządzenia mogące przemieszczać obrabiane przedmioty od 
jednej obrabiarki do drugiej w odpowiednim czasie i w 
odpowiednim ustawieniu przestrzennym, także na polecenie 
wydane przez komputer (wózki automatyczne, roboty);

• komputer łączący obrabiarki i urządzenia manipulacyjne.

Elastyczne systemy Elastyczne systemy 
produkcyjne produkcyjne -- korzykorzyśścici

• obniżenie kosztów wytwarzania wyrobów dzięki 
zwiększonemu wykorzystaniu maszyn i urządzeń, 

• obniżenie poziomu braków, 
• skrócenie czasów przezbrojeń, 
• polepszenie pozycji konkurencyjnej wskutek zdolności do 

szybkich zmian zarówno asortymentu jak i produkowanych 
ilości wyrobów, także z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb klientów; 

• podwyższenie poziomu jakości wskutek poprawy procesu 
produkcji oraz stałego sprawowania nadzoru.
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Elastyczne systemy Elastyczne systemy 
produkcyjne produkcyjne -- cechycechy

• zdolność do zarządzania różnorodnością wyrobów
wraz z obniżeniem cykli ich dostaw i poziomu zapasów, 

• wytwarzanie według projektów specjalnych w celu 
sprostania dokładnym potrzebom rynku, 

• zdolność do szybkich reakcji na zmiany zarówno wyrobu 
jak i popytu i wymagań produkcyjnych, 

• poważne początkowe nakłady kapitałowe oraz wysokie 
koszty eksploatacji sprzętu i oprogramowania
komputerowego.

Kontrola jakoKontrola jakośścici
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Tradycyjne podejTradycyjne podejśście do cie do 
kontroli jakokontroli jakośścici

Zadanie kontroli jest przez wielu uwaZadanie kontroli jest przez wielu uważżane za bierne ane za bierne 
selekcjonowanie dobrych wyrobselekcjonowanie dobrych wyrobóów od zw od złłych, ych, 

podczas gdy powinno ono bypodczas gdy powinno ono byćć aktywnym aktywnym 
narznarzęędziem zapobiegania powstaniu niezgodnodziem zapobiegania powstaniu niezgodnośści ci 

pomipomięędzy podzy pożążądanym a rzeczywistym stanem danym a rzeczywistym stanem 
procesu.procesu.

PodejPodejśście systemowecie systemowe

W kaW każżdym systemie poprawy jakodym systemie poprawy jakośści dane tworzci dane tworząą
podstawy do podejmowania odpowiednich decyzji podstawy do podejmowania odpowiednich decyzji 

i dziai działłaańń, a wi, a więęc niezbc niezbęędne jest posiadanie dne jest posiadanie 
precyzyjnego systemu rejestracji tych danych.precyzyjnego systemu rejestracji tych danych.
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PodejPodejśście systemowecie systemowe

•• Analiza Analiza ParetoPareto

•• Wykres przyczyn i skutkWykres przyczyn i skutkóów (wykres w (wykres 
IshikawyIshikawy, wykres rybich o, wykres rybich ośści)ci)

Statystyczna kontrola Statystyczna kontrola 
procesu produkcyjnegoprocesu produkcyjnego
Aby zaAby załłoga mogoga mogłła osia osiąągngnąćąć odpowiedniodpowiedniąą jakojakośćść musi musi 

bybyćć wyposawyposażżone w one w śśrodki niezbrodki niezbęędne do:dne do:
•• okreokreśślania molania możżliwoliwośści koci końńcowego osicowego osiąągnignięęcia lub cia lub 

nie przez proces okrenie przez proces okreśślonych wymagalonych wymagańń,,
•• okreokreśślenie molenie możżliwoliwośści osici osiąągnignięęcia lub nie przez cia lub nie przez 

proces okreproces okreśślonych wymagalonych wymagańń w kaw każżdej chwili jego dej chwili jego 
trwania,trwania,

•• dokonania zmian lub poprawek w procesie, w dokonania zmian lub poprawek w procesie, w 
przypadku gdy osiprzypadku gdy osiąągnignięęcie wymagacie wymagańń jest jest 
niemoniemożżliwe.liwe.



25

Statystyczna kontrola Statystyczna kontrola 
procesu produkcyjnegoprocesu produkcyjnego

Metody statystycznej kontroliMetody statystycznej kontroli procesu produkcyjnego procesu produkcyjnego 
mogmogąą bybyćć wykorzystywane do uzyskania informacji o wykorzystywane do uzyskania informacji o 

zdolnozdolnośści procesu i utrzymania jego stabilnoci procesu i utrzymania jego stabilnośści. ci. 
Techniki tej kontroli badajTechniki tej kontroli badająą zmiennozmiennośćść

charakterystyk wyrobcharakterystyk wyrobóów, usw, usłług i procesug i procesóów przy w przy 
wykorzystaniu reprezentatywnych prwykorzystaniu reprezentatywnych próóbek.bek.

Przyczyny zmiennoPrzyczyny zmiennośści ci 
procesuprocesu

Zasadniczo istniejZasadniczo istniejąą dwa rodzaje przyczyn zmiennodwa rodzaje przyczyn zmiennośści: ci: losowe i losowe i 
istotneistotne. . 

•• KaKażżda losowa, lub przypadkowa przyczyna zmiennoda losowa, lub przypadkowa przyczyna zmiennośści jest ci jest 
stosunkowo nieznaczna i nie ma okrestosunkowo nieznaczna i nie ma okreśślonej charakterystyki lonej charakterystyki 
przebiegu. przebiegu. 

•• Istotne lub specjalne przyczyny zmiennoIstotne lub specjalne przyczyny zmiennośści majci mająą wiwięększe ksze 
znaczenie. Moznaczenie. Możżna je na je śśledzi i analizowaledzi i analizowaćć wedwedłług okreug okreśślonego lonego 
zdarzenia, osoby, maszyny, materiazdarzenia, osoby, maszyny, materiałłu.u.

•• W przypadku obecnoW przypadku obecnośści jedynie losowych przyczyn ci jedynie losowych przyczyn 
zmiennozmiennośści proces okreci proces okreśśla sila sięę jako stabilny. W przypadku jako stabilny. W przypadku 
obecnoobecnośści przyczyn istotnych proces przestaje byci przyczyn istotnych proces przestaje byćć stabilny.stabilny.
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Karty kontrolneKarty kontrolne
Karta kontrolna jest rodzajem ulicznego Karta kontrolna jest rodzajem ulicznego 

sygnasygnałłu u śświetlnego, a jej prowadzenie oparte wietlnego, a jej prowadzenie oparte 
jest na informacjach losowo pobranych jest na informacjach losowo pobranych 
prpróóbek podczas trwania procesu.bek podczas trwania procesu.

•• „„Zielone Zielone śświatwiatłłoo”” ukazuje siukazuje sięę, gdy proces , gdy proces 
przebiega dobrze. przebiega dobrze. 

•• „„ŻŻóółłte te śświatwiatłłoo”” zapala sizapala sięę, gdy przewidywane , gdy przewidywane 
ssąą zakzakłłóócenia.cenia.

•• „„Czerwone Czerwone śświatwiatłłoo”” śświadczy o wiadczy o 
rozregulowaniu procesu i koniecznorozregulowaniu procesu i koniecznośści jego ci jego 
zatrzymania w celu poprawy i zapobiegnizatrzymania w celu poprawy i zapobiegnięęcia cia 
wytwarzaniu wadliwych wyrobwytwarzaniu wadliwych wyrobóów bw bąąddźź
prowadzeniu bprowadzeniu błęłędnego procesu.dnego procesu.

Karty kontrolne Karty kontrolne -- rodzajerodzaje

•• Dla danych zmiennych:Dla danych zmiennych:
–– Karty Karty śśredniej wartoredniej wartośści     i rozstci     i rozstęępu R pu R 

stosowane stosowane łąłącznie.cznie.
•• Dla danych atrybutowych:Dla danych atrybutowych:

–– karty z liczby wad w prkarty z liczby wad w próóbce,bce,
–– karty kontrolne z wadliwokarty kontrolne z wadliwośści w prci w próóbce.bce.

•• Inne karty:Inne karty:
–– karty c i u karty c i u śśredniej ruchomej i rozstredniej ruchomej i rozstęępu pu 

liczby sztuk wadliwych w prliczby sztuk wadliwych w próóbce,bce,
–– karty sum kumulowanych.karty sum kumulowanych.
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