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 0571.5112מבדקים ובקרת איכות מתקדמת.
המרצה :ד"ר עירד בן-גל )שעת קבלה :חדר  ,435יום ג' (12-11
בודקת תרגילים :גב' סיגל ארביב

דרישות קדם
 0571.2804סטטיסטיקה תעשייתית )(2
 0571.4150איכות כוללת
 או רמה מקבילהמטרות /תאור הקורס
בתעשיות מתקדמות רבות ,כגון תעשיית הרכיבים המוליכים למחצה ,עלות מבדקי המוצר גבוהה
לעיתים קרובות מעלות הייצור .על מהנדס התעשייה בסביבה מודרנית זו להתמודד עם דרישות
איכות גבוהות תוך שמירה על רווחיות המוצר .הקורס מציג גישות לפתרון בעיה זו.
הקורס מטפל בנושאי אבטחת ובקרת איכות לאורך חיי המוצר משלב התיכון ועד לסיום מחזור
חיים אצל הלקוח .הקורס משלב נושאים מבקרת תהליך סטטיסטית ) ,(SPCאמינות מערכות
טכנולוגיות ,מבדקים )  (Testingותכנון אלגוריתמים באמצעות תורת האינפורמציה.
תוכן הקורס ) +2 5-1נושאים נוספים(:
 .1חזרה על מושגי יסוד בבקרת תהליך סטטיסטית :בקרת תהליך למשתנים ולתכונות,
תרשימי . X , R , σ 2 , P , C
 .2בקרת תהליך סטטיסטית מתקדמת :תרשימי בקרה – תכנון ואנליזה ,תרשימי בקרה
למקרים מיוחדים  -תצפיות בודדות/סדרות קצרות.
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 .3מדדי כושר תהליך  , C p , C pk , C pmמדדי הדירות ושחזור . R& R
 .4שלבים בתכנון הקמה והפעלת מערכת  SPCבמפעל ,גישה כלכלית לתכנון בקרה
סטטיסטית.

 .5תוכניות דגימה )גודל וקצב דגימה( ,עקומות OC ARL
 .6חזרה על מושגי יסוד באמינות Maintainability and Reliability Tests
 .7תכן לחסינות ולמבדקים Robust Design, Design for Testability

Test and Screening Strategy  אסטרטגיות מיסוך ומבדקים.8
Gate level, : מבדקי חומרה ומערכות אלקטרוניות –אסטרטגיות וסיבוכיות.9
.Functional level, Random testing, Pseudo-exhaustive testing etc
 שימוש,בפרט.  שימוש בתורת האינפורמציה לתכנון ואנליזת אלגוריתמים למבדקים.10

Error-Correcting Codes and Group Testing בעקרונות
דרישות הקורס
.הקורס יכלול עבודות בית )תרגילים וקריאת מאמרים( ובחינה מסכמת
:מבנה הציון
:הציון יקבע באופן הבא
20%
שעורי בית
80%
מבחן מסכם
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