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Definitív szűrési tervek (Definitive Screening Designs)
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for Tolerance Intervals)

Kevert hatású modell (Mixed Effects Model)

DOE hatásábrák (DOE Effects Plots)

Mérőrendszer elemzés (Gage R&R)

Általános Lineáris Modell - Válaszváltozó optimalizálása 
(GLM Response Optimizer)



Session  ablak megújítása 
(Updated Session Window)
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Definitív szűrési tervek 
(Definitive Screening Designs)

A Definitív szűrési DOE lehetővé teszi,
hogy a sok bemeneti faktor közül a
legfontosabbakat kiválasszuk néhány
kísérlet elvégzésével. Minitab 48 faktort
– kategorikust és folytonost – tud
kezelni tíz ismétlés erejéig. Segítségével
szűrést lehet végezni a főhatások, a
másodrendű kölcsönhatások és a
négyzetes hatások között. Főhatások
nem keverednek kölcsönhatásokkal.

A Tolerancia intervallumba a mérési
eredmények bizonyos százaléka
(pl. 90%) nagy biztonsággal (pl. 95%)
beleesik. Általában a tolerancia
intervallumot összehasonlítják a tűrési
intervallummal, hogy meggyőződjenek
vajon a bizonyos százaléka a méréseknek
– nagy biztonsággal – a tűrésmezőn belül
található. Az intervallumhoz különböző
elméleti eloszlások használhatók.

Tolerancia intervallum
(More Distributions for Tolerance Intervals )



Keverthatású modell
(Mixed Effects Model)

A Kevert (hatású) modell felhasználhat
véletlen és fix faktort, valamint
társváltozót a válaszváltozó becsléséhez.
Minitab a modellépítéshez a Restricted
Maximum Likelihood, REML (korlátolt
legnagyobb valószínűség) módszert
használja. Többszörös összehasonlítások
és faktorhatások vizsgálata a legjobb
megoldáshoz vezet.

DOE hatásábrák
(DOE Effects Plots )

A kísérlettervezés (Design of Experiments, DOE)
során megállapításra kerülnek a jelentős faktor
fő- és kölcsönhatások. Ha a faktorok hatása
nem jelentős, de a kölcsönhatásuk igen, akkor a
– egymagukban nem jelentős – faktorok is
bekerülnek a végső modellbe. A Pareto-ábra
mutatja – kiemelt színnel – a kiválasztott modell
tagokat.



Mérőrendszer – R&R – elemzés
(Gage R&R )

A Minitab a számításokhoz két lehetőséget kínál:
felhasználni a minták alapján számított szórást,
vagy lehetővé teszi, hogy az előző tapasztalatok
alapján meghatározott folyamatszórást használjuk
a mérőrendszer ingadozásának megállapításához
(ismételhetőség és reprodukálhatóság , R&R).

GLM válaszváltozó optimalizálása
(GLM Response Optimizer)

Az Általános Lineáris Modell (General Linear
Modell, GLM) felhasznál kategorikus faktorokat és
társváltozókat (covariates) a folytonos
válaszváltozó becsléséhez. A Minitab 18 lehetővé
teszi, hogy a társváltozókat bevonjuk az
optimalizálásba.


