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Histografo



histograma

"Histograma", que é uma das sete ferramentas de

CQ, é um tipo de gráfico de barras.

É usado para examinar a distribuição de dados de

qualidade obtida.



histograma

Um histograma é criado plotando o número de dados (frequência) no

eixo vertical e o valor numérico (valor característico) dos dados no

eixo horizontal e plotando-o.

Distribuição em massa de certas partes

peças
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O que você pode ver no histograma

Qual é o formato da distribuição (tipo de distribuição)?

Que tipo de distribuição possui o valor padrão ou o valor-alvo?

Tipo de distribuição



Distribuição e valores padrão

Verifique o seguinte

☑Qual é a distribuição em relação ao valor padrão?

☑Value O valor do centro está desativado?

☑Existem produtos não conformes devido a variações?

tolerância

軸長さ

（a）
Distribuição de

todos os produtos

em conformidade

tolerância

Comprimento do eixo

（ｂ）

Distribuição com 

produtos não 

conformes

Produto
irregular

Produto
irregular



Exemplo de criação de um histograma

Fabricar as peças do eixo mostradas no desenho a seguir em uma

empresa.

é. O valor padrão do diâmetro do eixo é 13 ± 0,5 mm.

Os eixos fabricados são enviados em uma caixa de 50 peças.

Para 50 eixos, se você medir o diâmetro do eixo,

Os dados foram obtidos.

40

φ13±0.5

Valor padrão

Tabela de dados do diâmetro do eixo (mm)

13.3 13.2 13.5 14.0 12.6

13.0 12.6 13.0 12.6 12.4

13.5 13.0 13.3 13.3 13.2

13.2 12.4 12.9 13.0 12.7

12.7 12.7 12.9 12.1 13.2

13.2 13.5 13.0 12.7 13.0

14.0 12.1 13.3 12.9 12.9

12.7 13.7 13.5 13.3 13.2

13.0 13.7 13.0 13.2 12.9

13.2 13.2 13.3 12.6 12.9

n=50個



procedimento de criação de histograma
Vou explicar o procedimento para criar um histograma

Etapa ① Coletar dados

Número de dados n = 50

Etapa ② Encontre os valores máximo e mínimo dos dados

Valor máximo Xmax = 14,0 Valor mínimo Xmin = 12,1

Etapa ③ Determine o número de seções

Para o número de intervalos, calcule a raiz quadrada do número de

dados e descarte quatro para obter um valor inteiro.

Número de seções √n = √50 = 7,07⇒ = 7

Etapa④ Determine a largura da seção

A largura do intervalo deve ser um múltiplo integral da unidade de

medida.

Largura da seção ＝

Unidade de medida = 0,1 mm⇒ Largura da seção = 0,3

Etapa ⑤ Determine o valor limite do intervalo

O valor limite da 1ª seção é decidido para que possa chegar a 1/2 da unidade

de medida.

alor limite inferior da primeira seção =

Valor mínimo-1/2 x unidade de medida = 12,1-1 / 2 x 0,1 = 12,05

Valor limite superior da primeira seção =

Valor limite inferior da seção 1 + largura da seção = 12,05 + 0,3 = 12,35

Valor central da primeira seção =

(Valor do limite inferior + 

Valor do limite superior) / 2 =

valor máximo - valor mínimo 14.0－12.1

＝0.271
Número de seções 7

12.05 + 12.35
＝12.20
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Etapa⑥ Crie uma tabela de frequência

A tabela de frequências dos diâmetros dos eixos é preenchida

contando o número de dados (frequência) pertencentes a cada seção.

Etapa⑦ Desenhe um histograma

ＮＯ seção Valor mediano frequência

1 12.05～12.35 12.20 2

2 12.35～12.65 12.50 6

3 12.65～12.95 12.80 11

4 12.95～13.25 13.10 17

5 13.25～13.55 13.40 9

6 13.55～13.85 13.70 3

7 13.85～14.15 14.00 2

Total 50

No histograma, 

desenhe sem colar a 

lacuna entre as barras.
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Etapa⑧ Considere

Qual é o próximo movimento no histograma?

A análise da causa da variação é realizada com gráfico de Pareto e 

diagrama de fator característico
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O centro da distribuição fica quase no centro, o que se 

aproxima da distribuição padrão simétrica, mas pode-se 

observar que a variação é grande em relação ao valor 

padrão do diâmetro do eixo de 13 ± 0,5 mm.

A seguir, vamos analisar a causa da variação com o 
"gráfico de Pareto" e o "gráfico de fator 

característico" das sete ferramentas de CQ.
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