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 2022ביוני  17
 י"ח בסיוון תשפ"ב

 2022 יוניב iCQE ,17 בחינת

 :ך הבחינהמהלתיאור 

  להשתמש במכשיר יהיה חומר פתוח, אבל אסור עם במתכונת פרונטלית הבחינה תתקיים

 אינטרנטית.כלשהו שיש בו יכולת של גלישה 

  אנא אל וקריא ברוריד  בבכתנייר  פיעל דות, הן מילוליות והן חישוביות, לכתוב את התשוביש .

לרשום את השם הפרטי, את שם המשפחה וכן את יש תענו באריכות, ענו בקצרה, ישר ולעניין. 

 . עליה משיבים בדף הזה מספר השאלה , אתבראש כל דףכן, סוג הבחינה ו

  מרגע ( שעות 3שלוש )מסור את דפי התשובות למשגיחים/ות תוך הבחינה וליש לסיים את

 השאלונים והצהרת המשגיחים/ות על תחילת הבחינה.  קבלת

 אישור מתאים מטעם האיגוד הישראלי לאיכות /הלמי שיש ברשותו ינתןהארכת זמן ת.  

  אחרי זמן סיום הבחינה.  דפי תשובות לא יתקבלו 

 כל נבחן/נת לבד.  לא םימי כחודש יישלח בתוך הבחינה ציון 

 יקבלו אותן כקובץ  תעודות מטעם האיגוד הישראלי לאיכותם/ות לקבלת זכאי/ות שמועמדים

 בדואר רגיל.כתעודה מחשב אל כתובת הדוא"ל שלהם/ן, ומאוחר יותר גם 

 
 אנא פתרו את השאלות לבד ושמרו על טוהר הבחינה. 
  

 . ייתנו הבהרות בזמן הבחינהו יכם/ןעל שאלות נים שיענובוחחינה, , בחדר הבדולרשות הנבחנים יעמ
 

 .שאלות בלבד 5ל עלהשיב  /ןכםשאלות, עלי 6בטופס הבחינה יש 

 אל תאריכו במלל בתשובות, השיבו בקצרה ולעניין. 

 .מגדריים-, גם אם יש ניסוחים חדהשאלות מיועדות לנשים ולגברים גם יחד

 .בה הגעתם/ן לתשובהאת הדרך  תארבשאלות חישוב מומלץ ל

 ,בהצלחה

  

 אבנר הלוי.
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ושתי  (lamp), נורת תאורה (switch)נתון שרטוט של מערכת תאורה פשוטה ובה מתג הפעלה  .1

 בטור: הםבמערכת  הסוללות, המתג והנורהזוג מקבילות.  (battery 1, battery 2)סוללות 

 

 
 
 נתון:כלשהו.  t0שהמערכת תתפקד ללא כשל במשך זמן פעולה שנקבע מראש,  דרשנ

 . 0.95היא  t0האמינות של המתג )סוויץ'( למשך זמן פעולה  -

 . 0.95האמינות של הנורה למשך אותו זמן פעולה היא  -

 . 0.8ים במקביל( למשך אותו זמן פעולה היא תקנהאמינות של כל אחד משני המצברים )שמו -

 סכמת אמינות של המערכת. /ישרטט .א

 ( של המערכת.FTAעץ תקלות )עץ ניתוח תקלות,  /ישרטט .ב

 .t0את האמינות של מערכת התאורה למשך זמן הפעולה  /יחשב .ג

 
 

. כדי שהמערכת תסיים בהצלחה A, B, Cמערכות, -שלוש תתמורכבת ממערכת מסוימת  .2

תת המערכות , די בכך שלפחות שתיים מתוך שלוש t0משימה מוגדרת למשך זמן מוגדר 

 יתפקדו כנדרש. אמינויות תת המערכות עבור המשימה הנדרשת למשך הזמן הנדרש הן:

R(A) = 0.9 

R(B) = 0.8 

R(C) = 0.9 

 .המוגדרת חשב/י את אמינות המערכת לביצוע המשימה
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ם ביקורת איכות  הגמורי שבביםלייצור שבבים קטנים ומורכבים מעבירים את כל הבמפעל  .3

כל מידות הנדרשות של להתאמות -)באמצעות בדיקה אוטומטית( שבודקת פגמים שונים ואי

(. שימו לב, 100%בדיקת ם נבדקים )זו לוים, וכשבב 500שבב. כל מנת ייצור היא בגודל של 

יכולים להימצא כמה  ממידות נדרשות )כלומר,השונות המכשיר סופר את סך החריגות 

להלן תוצאות הבדיקות (. אותו שבבבשונות יכולות להיות כמה סטיות של מידות פגמים ו

 מנות ייצור עוקבות: 16-בדיות שנעשו מהמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( המדגמיםנתוני רק לאחר איסוף  ך)שנערעבר  סטטיסטי של נתוני חשב/י גבולות של תרשים .א

 המתאים לאופי הנתונים ושרטט/י את התרשים.

 נתח/י את התרשים, הסק/הסיקי מסקנות ותן/תני המלצות להמשך בקרת התהליך. .ב

 האם לדעתך, על פי תרשים העבר שערכת, תהליך הייצור הנדון נמצא תחת בקרה סטטיסטית? .ג

תשובתך לסעיף ד' והצע/הציעי דרך לייצב את התהליך בעזרת תרשימים  הסבר/הסבירי את .ד

 ם.בישבה ייצור תהליך ה סטטיסטית שלבקרערוך לאיך  –ואחרי הייצוב שלו  ,סטטיסטיים

 

 

ישראלי לייצור חלקים למנועים קיבל הזמנה ארוכת טווח לייצור ולהספקה של חלק מפעל  .4

של המפעל את פעילותו הזמנה כזו תייצב  מסוים במנועים שמייצר אותו מפעל מזמין.

. נקרא למפעל הישראלי מאמץלה  מקדישולכן הוא  ,לאורך זמן הישראלי ואת מעמדו במשק

 המנועים "לקוח".  רויצמפעל י"יצרן" ול

 במנה החריגותמספר סך  מספר נהמ במנה החריגותמספר סך  מדגם מספר

1 5 9 8 

2 6 10 1 

3 7 11 4 

4 3 12 5 

5 5 13 16 

6 2 14 10 

7 9 15 10 

8 3 16 12 
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ששיעור , ובקווי הייצור ארוך השנים במפעלמניסיונם  ,מעריכים של היצרןמנהלי קווי הייצור 

 . 0.25%הוא  אצלם צריםויהמ יםהפגומ חלקיםה

בדיקת קבלה תקנית שהגיעה אליו מנה ערך לוחלקים  1000מנה של  הלקוח הזמין מהיצרן

. מנהל איכות II ,AQL=0.25%דגימה רגילה סוג רמת , ISO 1:20152859-התקן  לפי

תקן הרשומים בללי הדגימה לפי כ מספר חלקים מהמנה דגם באקראישל הלקוח הרכש 

  חלקים( נבדקו. 1000שנלקטו במדגם התקני )מתוך מנה של  . כל החלקיםהמוזכר

בביקורת הקבלה בהצלחה תתקבל  חלקים 1000מנה בת שה מה היא ההסתברות .א

, בהנחה ששיעור ISO 1:20152859-התקנית המדגמית על פי קריטריון הקבלה של 

  (?0.25%הפגומים במנה הוא אמנם זה שמנהלי היצרן מניחים אותו )

תתקבל  יםפגומחלקים  9שיש בה  חלקים 1000ההסתברות לכך שמנה בת מה היא  .ב

 ?שצוינה לעיל בביקורת הקבלה המדגמית

 0.5% בה הוא יםהפגומ חלקיםשיעור השחלקים  500 מה היא ההסתברות שמנה בת .ג

 ?הזו המדגמית ידחה בביקורת הקבלהת

 

 

ל גלב. רכיבים יבמשלוח עיכוביםלקוחות על תלונות חוזרות של קיבל  פלסטיק מפעל לרכיבי .5

גדולה, אחת לעסקה  סיכוי לקוח אחד גדול של מפעל הרכיבים איבד בהספקות, העיכובים

    . לרכיבי הפלסטיק מפעלהמ את רכישותיולגמרי  הפסיק זההגדול הולכן הלקוח 

תחקיר מוכר אחד לביצוע  כליב /יבחר .כאןלבעיה שתוארה  התבקשת לבצע תחקיר .א

 המפעל לעניין התלונות. תהליכיתרומתם הפוטנציאלית של  את באמצעותו /הציגיוהצג

 ?ומועיל מעמיק, יסודי, מקיףיהיה תחקיר שהלהבטיח  כדימה עליך לעשות  .ב

מעוניין לבחון את רמת הסיכון העסקי הקיים בתלונות של המפעל יו"ר הדירקטוריון  .ג

בהינתן של המפעל הכללי מצב באמצעותו את ה /הציגיכלי והצג /הציעיהצע .אלה

 .במשלוחים העיכוב
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טכנולוג במפעל מזון מציע לשפר את הטעם של מעדן מסוים מתוצרתם על ידי הגברת  .6

לי . כדי למצוא מינון אופטימB-ו Aשיסומנו להלן תבלינים התוספת של שני תבלינים במעדן, 

 פשוט עם שלושה מצבים לכל תבלין:סטטיסטי של התבלינים במעדן הוא מבצע ניסוי 

למעדן ( B-ו A) ניםהתבלימוסיפים את , ובו לפני הניסוי הוא המצב הקיים 0מצב  (1)

 .הנוכחי בתהליך הייצור במינון הנתון במפרט הייצור

 (.Bו/או  A) או שניהם ניםהתבלימ אחדמציין הכפלה של המינון של  1מצב  (2)

 ( לגמרי מהמעדן.או שניהם Bאו  A ) ניםשל התבלי ם( מציין את הוצאת-1מצב ) (3)

הטכנולוג ייצר דגמים של המעדן בכל אחת מקומבינציות המצבים האלה וערך לכל דגם 

מבחן טעימה. ציוני מבחני הטעימה נתונים להלן )ככל שהציון גבוה יותר, הטועמים אמרו 

 שהמעדן טעים יותר(:

 ציון הטעם

y 
B A 

ריצה 

 מספר

31 -1 -1 1 

27 -1 1 2 

25 1 -1 3 

21 1 1 4 

26 0 0 5 

27 0 0 6 

 

ם של שני התבלינים ואת האפקט של גורם יאת האפקטים הראשי /יחשב .א

 האינטראקציה ביניהם על הטעם של המעדן.

 את מובהקות האפקטים. /יחשב .ב

כדי  בצעכדאי ל ותוטעם המעדן, אשני התבלינים לל ה לדעתך המינון הכי מוצלח שמ .ג

 חלקו בשוק?הגדיל את שפר את טעם המעדן ולל
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