
שימוש בשיטה לניתוחים 
-פירסוןסטטיסטיים של 
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שימושיתסטטיסטיקה 
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דרכים לקבלת החלטות במעבדת כיול

מבוצעות בדיקות קבלה למאות אלפי מונים ולמכשירי  כיוליםבמעבדת ➢
מדידה

עלי לקבל החלטות מהירות לגבי מהימנות  , כמנהל מחלקת מעבדות➢
נתונים נמדדים

הדוגמאות החשובות ביותר לקבלת החלטות היא שאלת הקבלה  אחת ➢
.סיכונים המוגדריםבהתאם לשהתקבלו או אי קבלת הנתונים 
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הדרכים לקביעת  סיכונים בתהליכי עבודה

:דרך אחת לקביעת סיכונים שמשתמשים בה הינה➢

הקובעותבטבלאותשימושנעשה, כדוגמא(ISO9001)ב➢

.  העבודהתהליכיעללהשפיעשיכוליםמגורמיםהנובעים ,סיכוניםהשפעת  

הסבירותאתהמשלבותמומחיםהערכותבסיסעלממולאותאלוטבלאות➢
.השלכותיוחומרתואתלאירוע
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סטטיסטיקה מתמטית היא אוסף של כלים המספקים 
.  לקבלת החלטותעזר אמצעי 

סטטיסטיקה מתמטית מאפשרת לקבוע את הקשר בין משתנים  ➢
.אקראיים

 ,נתונים ניסיונייםהנתונים הראשוניים לניתוח סטטיסטי הם , לפיכך➢
.אקראייםמשתניםשלאוסףשהם

משתמשיםאנו ,הקשרים בין משתנים אקראייםלקבוע את כדי ➢
קורלציה–סטטיסטייםניתוחיםשלעיקרייםסוגים 2-בבמעבדה

.דיספרסיהו

.רגרסיהבמשתמשיםאנוהנחקרהתהליךשלחזויצורךל➢

שלהכלים המשמש לניתוחים סטטיסטיים הוא השיטה אחד ➢

 .פירסוןנוימן ➢
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והגדרת הסיכוניםפירסון-נוימןשיטת העבודה בעיקרון

הסיכון של ו ,מתאימהתוצאהלקבללאהוא )α(סיכון של הסוג הראשוןה➢
.(b)מתאימהלאתוצאהלקבלהואהסוג השני

אלה הסיכונים שאנו  מגדירים כתנאים הראשוניים למחקר בהתאם לשיטת  ➢
.פירסון-נוימן

.אקראייםמשתניםשלכמערכתתוצאות הניסוימגדירים את אנו ➢

מהסוג הראשון והשני יחד עם תוצאות הניסוי אינן דורשות  סיכונים ➢
.מומחה בשונה מהשיטה הקודמתשיקול דעת 
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GUM - Guide Uncertainty Measurement
➢GUM סטטיסטיניתוחשליסודות7ים רוגדמ,בו אנו נעזרים במעבדה.

מאפיינים כמותיים ואיכותיים  הראשון שבהם אומר שתוצאות הכיול הם ➢
.הכיולבתעודתולשקףלקבועישאותם ,(תוצאה ואי ודאות)

מאפיינים כמותיים הם תוצאות המדידות או ערכי הפרמטר , במקרה הכללי➢
המדידההנחקר המחושבים מנתוני 

.מאפיינים איכותיים הם אומדנים של חוסר הודאות של תוצאות המדידה➢

כל תוצאת מדידה היא משתנה אקראי במידה  , עבור מטרולוג, לפיכך➢
:מקובל להשתמשהמטרולוגיתבמעבדה . מסוימת של ודאות

α = 0.05.6



עקרונות פעילות במעבדת כיול
למטרולוגבסיסייםכללים 7ספרי לימוד למטרולוגיה מגדירים 

)גסותטעויות(תומהחמצהמנעות1.

מדידותריבוי2.

ודאותואיהטעותמקורותזיהוי3.

הטעותמקורותשלהשפעתםהחלשת4.

זמנים ארוכים,גבוהעלות–מוגזםמדיוקהימנעות5.

טעויותשלופעולההתרחשותחוקישללימוד6.

תוצאותלעיבודמתמטיותשיטות-החישובשיטותשלאופטימיזציה7.
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קביעת מספר המדידות
פרמטריאתולקבועסטטיסטיניתוחשלהמהימנותאתלהגבירכדי

הדרך לקביעת  (. תוצאות ניסוי)צורך במדידות מרובות יש ההתפלגות
:הסביר הינהמספר הקריאות 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑡 𝑖𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝛼, 𝛽
𝐻𝑜: 𝜃 = 𝜃𝑜; 𝐻1: 𝜃 = 𝜃1

𝐴𝑛 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑛 =
𝜎2(𝑢1−𝛼 + 𝑢1−𝛽)

2

(𝜇1 − 𝜇2 )
2

𝑈0.9 = 1.282, 𝑈0.95 = 1.645 𝑈0.98 = 2.328
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לחישוב גודל דגימה במדידת מתח דוגמאות :  .1טבלה 
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זיהוי מקורות הטעות ואי ודאות

לימוד חוקי התרחשות והשפעה של טעויות מאפשר לחקור את התנודות  •
בזמן בין  מרווח של הערכים הנמדדים על מנת לקבוע את ה( פלוקטואציות)

 .הקריאות

צריך להיות תואם לתנודות  ( רישום תוצאות בניסוי)בין הקריאות מרווח זמן 
(.התהליך הנחקר)של הערך הנמדד 

ניתן לקבל את הערך הממוצע של הערך הנמדד מערכי  , במקרים מסוימים•
.המינימום והמקסימום
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הכיולמה דורש תהליך 

רות מעמיקה של תהליכים פיזיקליים לצורך הערכה נכונה של הכ1.

.הפרמטרים הנחקרים

.אלופרמטריםלמדידתהשיטותבחירת2.

ותרגוםהמדידותתוצאותעלהמשפיעיםגורמיםשלניסיונייםמחקרים3.

.מספריותופונקציותלערכיםאלותוצאות

.המדידהתוצאותשלסטטיסטיד עיבו4.
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שיטות מתמטיות  -אופטימיזציה של שיטות חישוב 
.לעיבוד תוצאות

אנו ממירים את המדידות למספר החזרות  , כדי לקבל דגימה סטטיסטית➢
סטטיסטיניתוחעבורכילזכוריש .תדירות)מרווח בין הקריאותבהתאם ל

אינםאלוערכים ,כלומר .בלתי תלוייםלהיותחייביםהניסויערכי ,מסוים
)קריאה(הניסויבמספרתלויים

:במדגם( קריאות)תהליך האימות ראשוני של נתונים ➢

.הקריאותביןמרווחיםקביעת➢

.למדגםהתואמתהמשוערתההתפלגות הסטנדרטיתבדיקת ➢
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דוגמה

30פי שיטה גרפית להערכת התפלגות על נציג •

.קריאות מקובל במעבדה 

ידוע שפונקציית התדירות של ההתפלגות הנורמלית  

של משתנה אקראי ( גאוס)
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: Vמתחדגימה של מדידת 

229 232 230 229 226 230 227 230 228 227

230 231 231 229 230 227 228 230 229 229

232 228 230 229 230 231 230 233 229 228

•n = 30גודל המדגם

•k = 8חלוקת טווח המדידה
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חזרת ערך נמדדשל התדירות 

z(k) 226 227 228 229 230 231 232 233

n(k)  1      3     4      7     9    3     2      1
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רושמים בטבלה  , דגימה של מדידת המתחעל פי 
פרמטרים לניתוח סטטיסטי

z(k) 226 227 228 229 230 231 232 233

n(k) 1 3 4 7 9 3 2 1

n(k)/n 1/30 1/10 2/15 7/30 3/10 1/10 1/15 1/30

∑ 

(n(k)/n)

1/30 2/15 4/15 1/2 12/15 27/30 29/30 1
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מהחמצותהמנעות

בעת עיבוד סטטיסטי של  ( טעויות גסות)על מנת להימנע מהחמצות 

נוימן-שימוש בשיטת פירסוןנעשה ( קריאות)תוצאות ניסוי 

אנו בודקים בשיטה זו את , תוצאת מדידה פרטנית נראית שגויהאם ➢

.אותה מהמדגם הנחקרלהחריגהאפשרות 

השערה חלופית  וH0השערה מבצעים את תהליך קבלת ההחלטות על ידי ➢

H1.
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בדיקות קריטריונים

2בקריטריון השערה משתמשים לבדיקת ה➢ .

נבחר1סוגשסיכון ,במידה 2סוגמבוססת על צמצום סיכון השיטה ➢
.כפי שמקובל במעבדת כיול.0.05בערך

ההיפותזה הבסיסית קובעת שפרמטרים סטטיסטיים של המדגם  ➢
(.  גאוס)תואמים להתפלגות נורמאלית 
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.ההיפותזהלקבלת הקריטריון 

2
r   <  2 

k

דרגתועם0.05סיכוןכאשר  ערך קריטי מהתפלגות פירסון עם רמת 

.חופש  

k=5נבחר :הקריטריון במעבדה דוגמה לחישוב לפי 

 = k – l – 1 = 5 – 2 – 1 = 2;

l ;קריאותמספרkכאשר  ) .תקןוסטייתממוצע(סטטיסטיקותמספר-
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 2לפי כך הערך  
kלשווה- שלקוונטייליםבטבלתנמצאזהערך . 5.991

.2התפלגות

:הבאהנוסחהלפימחושבערך•

2
r 

•

כאשר • ;קריאות 5שלתקןסטיית– S  ;נורמאליתהתפלגותשלתקןסטיית-

u .מחושבתודאותאילגורםהשווהערך-
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סיכום

הצגנו דוגמה לצורת קבלת החלטות בבניית דגימה לפי  •

פירסוןשיטת נוימן 

לצורך חיזוק דעת מקבלי ההחלטות מומלץ להשתמש •

בשיטות לניתוח סטטיסטי כדי לחזק דעת מקבלי  

.ההחלטות

בספרות על סטטיסטיקות מתמטיות קיימים שיטות רבות •

.לפתרון בעיות בקבלת החלטות
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