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ABSTRAKT 

Analýza vztahů mezi vlastnostmi systému měření a nejistotami měření 

 

 Hlavním cílem Diplomové práce je analýza vztahů mezi vlastnostmi systému měření a 

nejistotami měření. 

 První kapitola je zaměřena na teoretický rozbor vlastností systému měření, nejistot 

měření a jejich vyhodnocování podle příručky MSA a VDA 5. V následující části jsou 

analyzovány rozdíly ve vyhodnocování obou příruček z různých hledisek. 

 V třetí kapitole jsou vyhodnoceny soubory reálných dat a porovnány dosažené 

výsledky dle obou příruček. 

 Čtvrtá kapitola se věnuje analýze faktorů ovlivňující rozdílnost dosažených výsledků a 

vyhodnocením jejich vlivu. 

 

Klíčová slova: Statistické vlastnosti systému měření, analýza systému měření, nejistoty 

měření 

 

ABSTRACT 

Analysis of the Relationships between the Properties of the Measurement System and 

Measurement Uncertainties 

 

 The main aim of this thesis is to analyze the relationship between the properties of the 

measurement system and measurement uncertainties.  

 The first chapter focuses on the theoretical analysis of the properties of the 

measurement system, uncertainty of measurement and evaluation according to manual MSA 

and VDA 5th.  

The following sections are analyzed differences in the evaluation of both handbooks from 

different perspectives.  

 The third chapter analyzes the set of real data and compared the results obtained by the 

both manuals.  

 The fourth chapter is devoted to the analysis of factors affecting the diversity of the 

achieved results and evaluating their impact. 

 

Keywords: Statistical properties of the measurement system, Measurement System Analysis, 

Measurement uncertainty 
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ÚVOD 
 

V současnosti je jedním ze základních principů managementu jakosti princip nazván 

jako Rozhodování na základě faktů. Tyto fakta jsou zpravidla získávána měřením. Dále je pak 

na nás, jak s těmito získanými údaji naložíme. Ale jak poznáme, že získaná fakta jsou 

důvěryhodná? Je třeba si uvědomit, že tato fakta se stávají základem pro další rozhodování. 

V souvislosti s tímto si můžeme klást tyto otázky: ,,Poskytuje tento systém měření pravdivé 

informace?“, ,,Je tento systém měření vyhovující?“ 

 

Při každém měření působí na systém měření mnoho faktorů, které ovlivňují jeho 

výsledek. Jsou jimi zdroje variability, o kterých se dozvíme více v teoretické části této práce. 

Ve většině případů měření se nepodaří nalézt tzv. ,,pravou“ hodnotu. Proto je vhodné použít 

pojem nejistota měření, která definuje interval, ve kterém se tato hodnota s největší 

pravděpodobností nachází. Říká se, že výsledek měření není kompletní, pokud u něj není 

uvedena příslušná nejistota. K získání té nejbližší hodnoty k tzv. ,,pravé“ hodnotě budeme 

potřebovat takový systém měření, který bude mít dostačující vypovídající schopnost. Ve 

většině případů nedokážeme zajistit takové ideální podmínky pro měření, kterými bychom 

získali ,,pravou“ hodnotu. Ideální podmínky bychom zajistili tím, že bychom eliminovali 

všechny možné zdroje variability. Někde je za ideální podmínky považováno např. měření 

v podmínkách opakovatelnosti, kdy opakované měření výrobku provádí stejný operátor, 

stejným systémem měření v co nejkratším časovém úseku. V praxi však není možné zajistit, 

aby dané měřidlo používal vždy stejný operátor. A tímto jsme se dostali až 

k reprodukovatelnosti. A zde je také důvod, proč provádět studii opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti. Tato studie je jednou z metod analýzy systému měření a zkoumá systém 

měření, který bude při realizaci používán.  

 

K vyhodnocení analýzy systému měření v automobilovém průmyslu slouží dvě 

příručky – metodika VDA 5 a metodika MSA. Každá příručka obsahuje odlišné definice 

statistických vlastností, odlišný je však také způsob jejich vyhodnocení.  

 

Hlavním úkolem Diplomové práce bude zjistit, zda-li existuje nějaká závislost mezi 

statistickými vlastnostmi měření a nejistotami měření. Pomocí simulace a vyhodnocení dat 

bude analyzováno, která ze statistických vlastností je závislá na dané nejistotě (pokud bude 

závislost potvrzena). Součástí bude také definování rozdílů ve vyhodnocení podle obou 

příruček.   
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1. Rozbor současných přístupů k analýzám systému měření. 
 

 V následující části diplomové práce budou popsány dva základní přístupy k analýze 

systému měření. Prvním přístupem, který bude představen je analýza systému měření 

označována zkratkou MSA (measurement system analysis). Druhým přístupem je 

vyhodnocování nejistot měření popsaných v příručce VDA 5 Vhodnost kontrolních procesů. 

Analýza systému měření je klíčovým nástrojem plánování jakosti, který je vyžadován 

v oblasti automobilového průmyslu. 

 

1.1.  Analýza systému měření 
 

 Příručka MSA popisuje postup a metody provedení analýzy systému měření.  Tato 

příručka byla vytvořena skupinou amerických dodavatelů automobilového průmyslu a dává 

návod na to, jak posuzovat kvalitu systému měření. Na kvalitě systému měření závisí kvalita 

naměřených dat, a ta je definována pomocí statistických vlastností. Nejčastěji používanými 

statistickými charakteristikami pro popis kvality dat jsou [1]: 

o strannost 

o stabilita 

o linearita 

o shodnost 

o opakovatelnost 

o reprodukovatelnost 

 Výše uvedené statistické vlastnosti systému měření můžeme rozdělit na 

charakteristiky polohy a charakteristiky variability. K charakteristikám polohy řadíme 

strannost, stabilitu a linearitu, kdežto shodnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost se řadí 

k charakteristikám variability. [3] 

 

 Jako každý proces, tak i systém měření je ovlivňován jak systematickými, tak 

náhodnými zdroji variability. Tyto zdroje variability jsou způsobeny zvláštními nebo 

náhodnými příčinami. Jedním z cílů studie systému měření je získat informace o rozsahu a 

druhu variability měření. Pokud budeme chtít regulovat variabilitu systému měření, musíme 

možné zdroje variability identifikovat a eliminovat. [1] 
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 Zdroje variability se nejčastěji identifikují pomocí nástrojů plánování jakosti, mezi 

které patří např. diagram příčin a následků. Nejčastější zdroje variability systému měření jsou 

spojeny s [1]: 

o obrobkem (dílem) 

o přístrojem (měřidlem) 

o metodou měření 

o pracovníkem (operátorem) 

o prostředím 

o etalonem 

Tyto nejčastěji se vyskytující zdroje variability systému měření jsou uvedeny na Obr. 1, kde 

jsou detailněji popsány. Tyto zdroje bývají někdy nazývány také jako 6M [12]: 

o měřidlo 

o muž (operátor) 

o metoda 

o materiál 

o měření 

o matka příroda 

Uvedené zdroje jsou téměř totožné s výše uvedenými zdroji variability. Navíc je zde uveden 

materiál, který blíže specifikuje vlastnosti měřeného dílu.  
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Obr. 1 Diagram příčin a následků variability systému měření [1] 
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1.1.1. Statistické vlastnosti systému měření 

V této podkapitole budou definovány statistické vlastnosti systému měření. Tyto 

statistické vlastnosti budou pro lepší pochopení vysvětleny také pomocí obrázků. V této části 

práce budou rovněž popsány postupy vyhodnocování jednotlivých vlastností systému měření.  

 

K analýze systému měření se používají různé postupy. Jedná se o postupy, které se 

zaměřují buď na jednotlivé vlastnosti systému měření, nebo umožňují vyhodnocení několika 

statistických vlastností najednou. Prvním vyhodnocením by mělo být vyhodnocení analýzy 

stability systému měření, protože je základním předpokladem pro objektivní vyhodnocení 

dalších statistických vlastností [4]. 

 

1.1.1.1. Stabilita systému měření 

Stabilita měření představuje celkovou variabilitu výsledků měření stejné 

charakteristiky v dostatečně dlouhém časovém úseku. Stabilita je změnou strannosti v čase,  

bývá často označována také anglickým termínem drift viz obr. 2.  

 

Obr. 2 Stabilita měření [2] 

 

Nestabilita může být vyvolána těmito možnými příčinami [1]: 

o opotřebený přístroj, zařízení nebo přípravek, 

o běžné stárnutí nebo zastarávání, 

o přístroj je třeba kalibrovat, 

o špatná údržba (ovzduší, energie, hydraulika, koroze, filtry, rez, čistota), 

o opotřebený nebo poškozený hlavní etalon. 
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Postup vyhodnocení stability systému měření: 

 Jak bylo již uvedeno výše, jako první v pořadí by měla být provedena analýza stability 

systému měření. Údaje, které jsou nezbytné pro tuto analýzu, získáme opakovaným měřením 

stejného vzorku ve vhodně zvolených  časových  intervalech. Postup analýzy [6]: 

 

1. Vybereme vzorek, který má zhruba hodnotu odpovídající středu výrobního rozpětí 

sledovaného znaku jakosti (referenční vzorek). 

2. Ve zvolených časových intervalech(hodiny,dny,týdny) provedeme 3-5 opakovaných 

měření daného vzorku .  

3. Po nasbírání dostatečného počtu naměřených údajů se provede výpočet výběrových 

charakteristik opakovaných měření v jednotlivých časech.  

4. Provedeme výpočet regulačních mezí a centrální přímky (záleží na použité dvojici 

Shewhartových regulačních diagramu                   

V případě použití dvojice       regulačních diagramů postupujeme takto: 

R-diagram:                                  

CL=    
   
 
   

 
                                                                                                         (1.1) 

LCL=D3
.   

                                                                                                            (1.2) 

UCL=D4
.    

 
                                                                                                            (1.3) 

                                        

   -diagram: 

CL=   
    
 
   

 
                                                                                                           (1.4) 

LCL=  - A2
.   

                                                                                                            (1.5) 

UCL=  + A2
.   

                                                                                                            (1.6) 

 

kde: 

k – počet podskupin 

D3, D4 – koeficienty závislé na rozsahu podskupiny 

A2 – koeficient závislý na rozsahu podskupiny 

 

5. Sestrojení dvojice regulačních diagramů, jejich analýza a vyhodnocení stability, tzn. 

hodnocení statisticky nezvládnutého stavu nebo nestabilních podmínek. 
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  Interpretaci regulačních diagramů provádíme následujícím způsobem – nevyskytuje-li 

se žádný bod v regulačním diagramu mimo regulační meze, znamená to, že na daný proces 

nepůsobí žádná vymezitelná příčina a proces měření je stabilizován.   

1.1.1.2. Strannost systému měření 

 Vlastnost nazývanou strannost systému měření vyjádříme jako rozdíl mezi 

vypočteným aritmetickým průměrem výsledku opakovaného měření a přijatou referenční 

hodnotou u stejné charakteristiky na stejném dílu viz obr. 3. Tato vlastnost je složkou 

systematické chyby systému měření. [3] 

 

 

Obr. 3 Strannost a shodnost měření [3] 

 

kde: 

  ……průměr systému měření 

  …...referenční hodnota 

 

Nadměrná strannost může být způsobena těmito příčinami[1]:  

o opotřebený přístroj, zařízení nebo přípravek, 

o opotřebený nebo poškozený hlavní etalon,  

o nesprávná kalibrace nebo nesprávné použití hlavního etalonu, 

o špatná kvalita přístroje (návrh nebo shoda), 

o chyba linearity. 
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Postup vyhodnocení strannosti systému měření: 

Při hodnocení strannosti stanovujeme, zda je strannost přijatelná. Přijatelnost 

vyhodnotíme použitím testu hypotézy. Test hypotézy zní [6]: 

H0: strannost   0 

H1: strannost    

 

1. Vybereme vzorek o známé přijaté referenční hodnotě, tento vzorek by měl odpovídat 

středu výrobního rozpětí. 

2. Opakované měření stejného vzorku v podmínkách opakovatelnosti, přičemž počet 

měření n  10. 

3. Provedení průzkumové analýzy dat, která umožňuje posoudit přítomnost hrubých chyb 

a působení vymezitelných příčin variability.  

4. Z opakovaných hodnot  měření vzorku vypočteme aritmetický průměr: 

                                                             
   
 
   

 
                                                                    (1.7) 

kde:  

xi – hodnoty jednotlivých opakovaných měření 

n – počet opakovaných měření daného vzorku 

5. Výpočet bodového odhadu strannosti (odchylka mezi naměřenými údaji a referenční   

hodnotou vzorku): 

                                                                                                                                    (1.8) 

kde: 

xr – přijatá referenční hodnota vzorku  

 Takto vypočítaný bodový odhad strannosti nám neumožňuje posoudit, zda je hodnota 

strannosti statisticky významná. Proto je vhodné pokračovat stanovením konfidenčního 

intervalu strannosti. Nejprve je však nutné vyhodnotit, zda je vyhovující opakovatelnost 

analyzovaného systému měření.  

6. Výpočet směrodatné odchylky opakovatelnosti: 

                                                  e = s = 
        

 

   
                                                         (1.9) 

kde: 

xi – jednotlivé naměřené hodnoty 

n – počet měření vzorku 
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7. Ověření přijatelnosti opakovatelnosti systému měření: 

                                        %EV= 
  

  
      

     

  
.100                                                (1.10) 

kde: 

EV – opakovatelnost (podíl opakovatelnosti by měl být nižší než hodnoty kritérií pro %GRR) 

TV – celková variabilita (směrodatná odchylka sledovaného znaku jakosti) 

 

8. Výpočet konfidenčního intervalu odhadu strannosti: 

                                                
 

  
 .       

 
           

 

  
 .       

 
                                (1.11) 

kde:  

             počet stupňů volnosti (  = n-1) 

      

 
    kvantil Studentova rozdělení 

α          – hladina významnosti (α=0,05 tzn. 95% konfidence, závisí na domluvě se 

zákazníkem) 

 

9. Vyhodnocení pomocí konfidenčního intervalu odhadu strannosti: 

a) konfidenční  interval zahrnuje nulu – strannost je statisticky nevýznamná, platí H0. 

b) konfidenční interval nezahrnuje nulovou hodnotu – strannost je statisticky 

významná a je žádoucí eliminace nevyhovující strannosti, platí H1. 

 

1.1.1.3.  Shodnost systému měření 

Shodnost systému měření vyjádříme jako variabilitu výsledků opakovaného měření 

stejného znaku jakosti. Grafické znázornění shodnosti se nachází na obr. 3. Shodnost je 

složkou náhodné chyby systému měření. [1] 

 

1.1.1.4. Linearita systému měření 

 Linearitu měření vyjádříme jako rozdíl mezi hodnotami strannosti v očekávaném 

pracovním rozsahu měřidla. Linearita je složkou systematické chyby systému měření. [6] 

Chyby linearity mohou být způsobeny těmito možnými příčinami [1]: 

o opotřebený přístroj, zařízení nebo přípravek, 

o přístroj vyžaduje kalibraci, či zkrácení intervalu mezi kalibracemi, 

o špatná údržba (energie, ovzduší, filtry, koroze, hydraulika, čistota), 
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o opotřebený nebo poškozený hlavní etalon (etalony), 

o špatně provedená kalibrace (nepokrývá provozní rozsah). 

Postup vyhodnocení linearity systému měření 

Linearitu vyhodnotíme pomocí následujícího postupu [6]: 

1. Výběr alespoň 5 vzorků o známé přijaté referenční hodnotě pokrývající provozní 

rozsah měřidla.  

2. Opakovaná měření minimálně 10 vzorků v podmínkách opakovatelnosti. 

3. Výpočet odchylek jednotlivých měření od referenční hodnoty: 

                                                    Odchij = xij- xir                                                                                          (1.12) 

kde:  

xij – naměřená hodnoty i-tého vzorku při j-tém měření 

xir – referenční hodnota i-tého vzorku 

4. Výpočet strannosti systému měření u jednotlivých vzorků: 

                                          i =   i - xir                                                                                                  (1.13) 

 kde:  

   i – aritmetický průměr opakovaných měření i-tého vzorku 

5. Sestrojení grafu závislosti hodnot odchylek na referenční hodnotě (graf dává prvotní 

informaci o tom, zda rozdíly mezi naměřenými a referenčními hodnotami závisí na 

velikosti naměřené hodnoty).  

 

6. Sestrojený graf proložíme rovnici přímky (viz obr. 4 ): 

                                          y=b0+br
.
xr                                                                                                 (1.14) 

kde:  

y – odchylka naměřené a referenční hodnoty  

xr – referenční hodnota 

b0 – absolutní člen 

b1 – regresní člen  
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Obr. 4 Závislost naměřených hodnot 

od referenčních hodnot na referenčních hodnotách [6] 

 

7. Testování statistické významnosti regresního koeficientu a absolutního členu 

 Linearita je považována za přijatelnou, pokud odhad regresního koeficientu b není 

statisticky významný (tzn. přímka je přibližně rovnoběžná s osou x) a zároveň, pokud odhad 

absolutního členu b0 je statisticky nevýznamný. Vyhodnocení statistické významnosti 

regresních koeficientů provedeme pomocí t-testu nebo pomocí konfidenčních intervalů viz 

postup níže.  

 

Konfidenční interval odhadu regresního koeficientu: 

                                         b1 -       

 
               b1 +       

 
                                          (1.15) 

kde: 

              počet stupňů volnosti (  = n-2) 

      

 
    kvantil studentova rozdělení 

            výběrová směrodatná odchylka regresního koeficientu       
 

         
  

   

 ,  

     kde s je výběrová směrodatná odchylka reziduí s = 
         

 

   
 

 

Pokud konfidenční interval zahrnuje nulu je regresní koeficient statisticky nevýznamný. 

 

Konfidenční interval odhadu absolutního členu:  

                                       b0 -       

 
               b0 +       

 
                                            (1.16) 
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kde: 

     výběrová směrodatná odchylka absolutního členu 

                                                              
   

  
   

            
  

   

                                                  (1.17) 

Pokud konfidenční interval zahrnuje nulu absolutní člen je statisticky nevýznamný. 

Linearita systému měření je vyhovující v případě, kdy jsou parametry regresní přímky 

statisticky nevýznamné. V opačném případě je linearita systému měření nevyhovující a je 

potřeba ji řešit. [6] 

 

1.1.1.5. Opakovatelnost systému měření 

Opakovatelnost je spojena s pojmem shodnost – opakovatelnost měření představuje 

shodnost v podmínkách opakovatelnosti. Podmínkami opakovatelnosti je myšleno, že měří 

stejný operátor, stejným měřícím prostředkem, stejnou metodou, ve stejném místě měření a 

v co nejkratším časovém úseku. Opakovatelnost je obecně označována jako EV a představuje 

variabilitu zařízení. Tato vlastnost je vyobrazena na obr. 5. [1] 

 

Obr. 5 Opakovatelnost systému měření [1] 

 

 

Chybná opakovatelnost může být způsobena možnými příčinami [1]: 

o uvnitř dílu (výběru): forma, poloha, povrchová úprava, zkosení, konzistence, 

o uvnitř přístroje: oprava, opotřebení, závada zařízení nebo přípravku, špatná kvalita 

nebo údržba, 

o uvnitř metody: technika, variabilita nastavení, uchycení, upnutí, nulování, 

o uvnitř operátora: technika, poloha, nedostatek zkušeností, odbornost, při manipulaci, 

výcvik, cit, únava, 

o uvnitř prostředí: krátkodobé výkyvy teploty, vlhkosti, vibrací, čistoty, osvětlení. 
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1.1.1.6. Reprodukovatelnost systému měření 

 Reprodukovatelnost vyjádříme jako variabilitu průměru opakovaného měření stejné 

charakteristiky, provedených za různých podmínek (např. měření charakteristiky u jednoho 

dílu za použití stejného měřidla provedeno různými operátory viz obr. 5, měření stejné 

charakteristiky na různých měřidlech). Reprodukovatelnost se obecně označuje jako AV a je 

zobrazena na obr. 6. [1] 

 

Obr. 6 Reprodukovatelnost měření [3] 

 

Chyby reprodukovatelnosti mohou být způsobeny potencionálními zdroji [1]: 

o mezi díly (výběry): průměrný rozdíl při měření typů dílů A, B, C atd. za použití 

stejného přístroje, obsluhy a metody, 

o mezi přístroji: průměrný rozdíl při použití přístrojů A, B, C atd. na stejných dílech, 

stejnou obsluhou a ve stejném místě měření, 

o mezi etalony: průměrný vliv různých hlavních etalonů v procesu měření, 

o mezi metodami: průměrný rozdíl způsobený změnou bodových hustot, ručních proti 

automatizovaným systémům, nulování, způsoby upevnění nebo uchycení apod., 

o mezi operátory: průměrný rozdíl mezi operátory A, B, C atd. způsobený výcvikem, 

technikou, odborností a zkušenostmi – viz obr. 6, 

1.1.2. Postupy určování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

 V této podkapitole budou popsány postupy a metody vyhodnocování vlastností 

systému měření podle metodiky MSA. Kapitola je zaměřena zejména na vyhodnocování 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Postupy v této části jsou převzaty z posledního 

vydání metodiky MSA z roku 2010. 
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 Jak již bylo uvedeno, mnohdy nelze vytvořit ideální podmínky pro měření. V praxi se 

skutečné podmínky mění (např. změna operátora). Proto je vhodné provádět studii 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Účelem většiny studií systému měření je [10]: 

 

o určit, jaké množství variability měřidla se podílí na celkové sledované variabilitě, 

o izolovat složky variability v systému měření, 

o posoudit, zda je přístroj či měřidlo vhodné pro zamyšlené použití. 

       Analýzou systému měření je také důležité se zabývat z hlediska zlepšování. Bez ní 

nebudeme vědět, zda bychom se měli své úsilí zaměřit na snížení variability v systému měření 

nebo samostatného procesu výroby dílu [11]. Následující obr. 7 znázorňuje 2 procesy, které 

mají „stejný“ výstup. Při jejich analýze však zjistíme, kde vzniká problém a na kterou oblast 

se zaměřit při zlepšování.  

 

Obr. 7 Složky celkového rozptylu [11] 

 Metodika MSA popisuje řadu technik, kterými lze provést posouzení systému měření. 

Mezi nejčastěji používané patří [1]: 

o metoda založená na rozpětí, 

o metoda založená na průměru a rozpětí (včetně metody regulačních diagramů), 

o metoda ANOVA. 

1.1.2.1. Metoda založená na rozpětí 

 Metoda založená na rozpětí je metodou, která umožní rychlou aproximaci variability 

měření. Nevýhodou metody je, že dává jen celkový obraz o systému měření. Neumožňuje 
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nám vyhodnotit samostatné složky variability (opakovatelnost a reprodukovatelnost). 

Obvykle se využívá pro rychlou kontrolu, která má za cíl ověřit, zda došlo ke změně GRR. [1] 

 

Postup metody probíhá v těchto krocích [1]: 

1. Výběr 2 operátorů a 5 měřených dílů, 

2. Každý operátor měří každý díl jednou, 

3. Vypočet rozpětí pro každý díl (jako absolutní hodnota rozdílu mezi výsledkem měření 

získaným operátorem A a výsledkem měření získaným operátorem B, 

4. Zjistí se součet rozpětí a provede se výpočet průměrného rozpětí    
   

 
 

5. Výpočet celkové variability měření vynásobením průměrného rozpětí hodnotou 
 

  
  

                                                     GRR= 
  

  
                                                           (1.18) 

kde:  

  
   koeficient závislý na počtu měřených kusů (m = 2, g =počet dílů) 

6. Určení procentuálního podílu směrodatné odchylky procesu připadající na variabilitu 

měření  

                                  %GRR= 
   

                           
 . 100                          (1.19) 

Interpretaci výsledků provedeme na základě hodnoty %GRR. Pokud je %GRR <10  

systém měření je přijatelný, pokud je 10<%GRR<30 je systém měření podmíněně přijatelný. 

V případě, že je hodnota %GRR>30 znamená to, že systém měření není přijatelný.  

1.1.2.2. Metoda založená na průměru a rozpětí 

 V této podkapitole bude popsán postup metody vyhodnocení opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti systému měření. Metoda založená na průměru a rozpětí je ze zmíněných 

tří metod nejpoužívanější. Výhodou této metody je, že poskytuje odhad jak samostatné 

opakovatelnosti, tak reprodukovatelnosti systému měření. K vyhodnocení této metody se 

používají jak grafické, tak numerické výsledky. [1] 

 

K důležitým předpokladům této metody patří [6]:  

o ověření, zda je měřena správná veličina; 



16 

 

o dostatečná rozlišovací schopnost systému měření (možnost odečítání alespoň jedné 

desetiny z očekávané variability sledovaného znaku) 

o určení základních parametrů analýzy - počet operátorů, počet měřených kusů a počet 

opakovaných měření jednotlivých kusů (minimálně 10 vzorků a 2 měření každého 

vzorků každým operátorem). 

Realizace studie probíhá v těchto krocích [6]: 

1. Provedení výběru o počtu dílů  10 představující skutečné rozpětí variability.  

2. Výběr a označení operátorů a současně očíslování dílů 1 až n tak, aby operátoři 

nemohli tato čísla vidět. 

3. Kalibrace měřidla a měření n dílů v náhodném pořadí každým operátorem, 

zaznamenávání výsledků do tabulky. 

 Vlastní měření se provádí v místě používání systému měření, přičemž by operátoři 

měli používat stejný postup. Důležitou podmínkou při měření je dodržení nezávislosti měření. 

Tuto nezávislost měření zajistíme tak, že daní operátoři nebudou znát číslo měřeného vzorku 

a ani výsledek předchozího měření. Toto docílíme tím, že měření bude dozorováno a data 

zaznamenávána pověřeným pracovníkem.  

 

Naměřené údaje mají označení ve tvaru xijk, kde: 

i         - označení operátora (h – počet operátorů) 

j        - číslo měřeného vzorku (r – počet měřených vzorků) 

k        - pořadí měření (n – počet měření stejného vzorků jedním operátorem.  

 

4. Ověření stability  

 Nejprve je nutné ověřit jeden z předpokladů, jedná-li se o statistickou stabilitu procesu 

měření z hlediska variability opakovaných měření. Toto ověření se provádí pomocí 

regulačního diagramu pro rozpětí. Proces měření je stabilní tehdy, když všechny hodnoty 

v diagramu leží uvnitř regulačních mezí. 

 Do regulačního diagramu se vynesou vypočtené hodnoty variačních rozpětí 

opakovaných měření jednotlivých vzorků provedených jednotlivými operátory: 

          
                                                                                                       (1.20) 

kde: 

          maximální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem 
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           minimální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem 

 

Mimo tyto hodnoty se navíc stanovují hodnoty průměrného variačního rozpětí 

opakovaných měření dosahované jednotlivými operátory jako: 

                                                          
     
 
   

 
                                                        (1.21) 

kde: 

     –                            opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými     

         operátory  

          kusů 

 

Úroveň centrální přímky regulačního diagramu odpovídá průměrnému variačnímu 

rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory a počítá se podle vztahu: 

                                                         
      
 
   

 
                                                         (1.22) 

     

       hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované  

          jednotlivými operátory 

      počet operátorů 

 

Úroveň horní a dolní regulační meze vypočteme jako: 

                                               UCLR = D4 
.                                                              (1.23) 

                                                LCLR = D3 
.                                                              (1.24) 

kde: 

D3,D4 – koeficienty závislé na rozsahu podskupiny (rozsah podskupiny odpovídá počtu 

opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými operátory). 

 

Takto vypočtené regulační meze, centrální přímka a hodnoty variačních  rozpětí 

opakovaných měření dosahovaných jednotlivými operátory se vynesou do regulačního 

diagramu viz obr.8. Následně se provede jeho analýza.  
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Obr. 8 Regulační diagram pro variační rozpětí variability opakovaných měření [6] 

 

 Pro další vyhodnocení je důležité, aby proces měření byl z hlediska variability 

opakovaných měření ve statisticky stabilním stavu. Všechny hodnoty variačního rozpětí musí 

tedy ležet uvnitř regulačních mezí. Pokud proces měření není statisticky stabilní, je účelné pro 

další postup rozlišit dvě situace. V případě, že je výskyt vymezitelných příčin variability 

zjištěn pouze u jednoho operátora, je to zpravidla způsobeno tím, že jeho metoda měření se 

liší od metody ostatních operátorů. Tehdy je vhodné provést sjednocení metod měření a 

příslušná měření zopakovat. Následně se opětovně provede výpočet regulačních mezí a 

analýza regulačního diagramu. Pokud se však vymezitelné příčiny vyvolávající zvýšenou 

variabilitu opakovaných měření vyskytují u všech operátorů, je systém měření příliš citlivý na 

činnost operátora a je potřeba jej zlepšit.  

 

5. Stanovení hodnoty opakovatelnosti EV 

 Pokud předchozí analýza potvrdila statistickou stabilitu procesu měření z hlediska 

dosahované variability opakovaných měření, lze stanovit hodnotu opakovatelnosti měření a to 

pomocí vztahu: 

                                                        EV = σe = 
  

    
                                                          (1.25) 

 

kde: 

  
  - koeficient závislý na počtu opakování měření, počtu operátorů, součinu počtu měřených dílů.              

Tento koeficient lze najít v tabulkách, které jsou závislé na hodnotách parametrů m a g (m – počet 

opakování, g – počet součástí násobený počtem operátorů)  

σe – směrodatná odchylka opakovatelnosti   
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6. Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření na základě stanoveného variačního rozpětí 

 Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření charakterizuje variabilitu mezi operátory. 

Nejdříve je nutno stanovit hodnoty aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých 

vzorků jednotlivými operátory, které jsou dány vztahem: 

                                                        
     
 
   

 
                                                        (1.26) 

kde: 

      hodnoty získané opakovaným měřením daného vzorku daným operátorem 

n      – počet opakovaných měření 

 

Poté se stanoví hodnoty aritmetických průměrů měření všech vzorků jednotlivými 

operátory      podle vztahu: 

                                                          
      
 
   

 
                                                        (1.27) 

kde: 

r – počet měřených vzorků 

 

Z takto stanovených hodnot se vypočte variační rozpětí těchto průměrů R0: 

                                                                                                                       (1.28) 

kde: 

          - maximální hodnota z aritmetických průměrů měření všech dílů jednotlivými   

                 operátory 

          - minimální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků jednotlivými  

                 operátory 

h            - počet operátorů 

 

Hodnota variačního rozpětí průměrů R0 je základním východiskem pro stanovení 

reprodukovatelnosti měření AV: 

                                   AV=         
     

    
  =    

  

  
     

     

    
                               (1.29) 

kde: 

r    – počet měření kusů 

n    – počet opakovaní měření jednoho kusu 

σ0  – směrodatná odchylka reprodukovatelnosti 
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   - koeficient závislý na počtu operátorů 

 

7. Vyhodnocení opakovatelnost a reprodukovatelnosti měření GRR 

 Stanovené hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti jsou základními prvky pro  

vyhodnocení kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření:  

                                   GRR=                                                                  (1.30) 

 Takto vypočtená hodnota GRR nám zatím nevypovídá o tom, zda je analyzovaný 

systém měření vhodný. Vhodnost analyzovaného systému měření lze určit až porovnáním 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti vzhledem k celkové variabilitě. Celkovou variabilitu 

určíme pomocí vyhodnocené variability mezi měřenými vzorky.  

 

8. Stanovení variability mezi měřenými vzorky PV 

 Ke stanovení variability mezi měřenými vzorky musíme nejprve vyhodnotit 

aritmetické průměry měření jednotlivých vzorků všemi operátory. K příslušenému výpočtu 

lze využít průměrných hodnot opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými 

operátory: 

                                                   
      
 
   

 
                                                             (1.31) 

 Z takto vypočtených hodnot se stanoví hodnota variačního rozpětí aritmetických 

průměrů všech měření jednotlivých kusů Rp: 

 

                                                                                                        (1.32) 

kde: 

          - maximální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých vzorků  

          - minimální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých vzorků  

        Variabilitu mezi měřenými vzorky stanovíme jako: 

                                                                   PV = 
  

  
                                                              (1.33)         

kde:             

Rp – hodnota variačního rozpětí aritmetických průměrů všech měření jednotlivých vzorků 

  
  - koeficient závislý na počtu měřených kusů (m = počet měřených kusů, g =1) 
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 Vhodnost systému měření pro posouzení variability mezi měřenými kusy lze 

vyhodnotit pomocí regulačního diagramu průměrů hodnot opakovaných měření jednotlivých 

vzorků jednotlivými operátory. Jde o zvláštní případ použití regulačního diagramu, neboť 

variabilita uvnitř podskupin je dána opakovatelností měření stejného vzorku a do diagramu 

jsou vynášeny hodnoty průměrů odpovídajících různým vzorkům reprezentujícím výrobní 

rozpětí. Regulační diagram porovnává očekávanou variabilitu výrobního procesu 

s variabilitou dosahovanou u opakovaných měření stejných vzorků. K výpočtu úrovně 

centrální přímky a regulačních mezí se využívají vztahy: 

 

                                                           CL=     
      
 
   

 
                                                       (1.34) 

                                                            UCL=   +A2
.                                                            (1.35) 

                                                            LCL=    - A2
.                                                                   (1.36) 

 

kde: 

       aritmetické průměry měření všech dílů jednotlivými operátory 

A2   – koeficient závislý na počtu opakovaných měření (rozsahu podskupiny) 

      průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory 

 

Obr. 9 Regulační diagram pro aritmetický průměr variability mezi měřenými díly [6] 

 

 Příslušné regulační meze se stanovují na základě variability stanovené uvnitř 

podskupin, proto nelze očekávat, že vynášené hodnoty budou ležet uvnitř regulačních mezí, 

jak lze vidět na obr. 9. Měřící systém je považován za vhodný v případě, že většina (tzn. více 

než 50%) vynesených průměrů leží mimo regulační meze a pokud operátoři se shodují v tom, 

o které kusy se jedná. V tom případě je měřící systém vhodný pro odhalování variability mezi 

jednotlivými vzorky.  
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9. Vyhodnocení celkové variability 

 Celkovou variabilitu lze vyhodnotit pomocí hodnoty variability mezi měřenými 

vzorky a opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření podle vztahu:  

                                             22
PVGRRTV                                                 (1.37)            

 Může však nastat případ, kdy vzorky nereprezentují výrobní rozpětí, ale je známá 

způsobilost procesu, pak lze celkovou variabilitu odhadnout pomocí směrodatné odchylky 

sledovaného znaku dosahované procesem: 

                                                           TV= σprocesu                                                        (1.38)            

 V případě, kdy není známá způsobilost procesu, lze celkovou variabilitu stanovit jako 

maximální hodnotu směrodatné odchylky sledovaného znaku, při které bude ještě proces 

klasifikován jako způsobilý: 

                                                          σprocesu,max= 
       

           
                                                   (1.39)            

 Opakovatelnost a reprodukovatelnost lze rovněž vztahovat k šestině požadovaného 

tolerančního rozpětí sledovaného znaku. Poté se celková variabilita vyjádří jako: 

                                                           TV= 
       

 
                                                              (1.40)            

 Způsob vyjádření celkové variability výrazně ovlivňuje výsledky analýzy, proto je 

třeba jej vždy jednoznačně specifikovat! 
          

 

10.  Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření na     

            celkové variabilitě 

 

  Součástí analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření je vyjádření 

opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a variability 

mezi vzorky v procentech z celkové variability. Tyto procentuální podíly se počítají podle 

vztahů: 

                                                            %EV = 
  

  
 
.
 100                                                        (1.41)            

 

                                                           %AV = 
  

  
 
.
 100                                                        (1.42)            

 

                                                           %GRR = 
   

  
 
.
 100                                                    (1.43)           

 
 

                                                           %PV = 
  

  
 
.
 100                                                         (1.44)            
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11. Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit 

 V případě, že máme stanovenou hodnotu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

(GRR) a variabilitu mezi kusy (PV) můžeme vyhodnotit počet rozlišitelných kategorií (ndc –

number of distinct categories). Toto číslo udává, počet různých kategorií, které lze systémem 

rozlišit. Hodnota ndc je mimo jiné také dalším kritériem přijatelnosti systému měření 

vypočteme ji jako: 

                                                                 
GRR

PV
ndc  41,1                                                      (1.45) 

Vypočtenou hodnotu ndc zaokrouhlujeme na celá čísla směrem dolů.  

 

12. Vyhodnocení přijatelnosti měření 

 Vyhodnocení přijatelnosti měření se provede na základě procentuálního vyjádření 

podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability a počtu různých kategorií, 

které lze systémem měření rozlišit. Kritéria a přijatelnost jsou uvedena v tab. 1: 

 

Tab. 1 Kritéria přijatelnosti při GRR analýze [6] 

(%GRR  10)  (ndc  ) systém měření je přijatelný 

(%GRR>10)   (%GRR 30)  (ndc    systém měření je podmíněně přijatelný 

(%GRR>30) (ndc<5) 

systém měření je nepřijatelný a je nutno jej 

zlepšit! 

 

1.1.2.3. Metoda ANOVA 

 Analýza rozptylu, je standardní statistická metoda, kterou lze použít pro analyzování 

chyb měření a jiných zdrojů variability dat ve studii systému měření. U této analýzy lze 

rozptyl rozdělit do čtyř kategorií. Tyto kategorie jsou nazvány díly, operátoři, interakce mezi 

díly a operátory a chyba replikace způsobena měřidlem. Důležitým předpokladem je 

shromažďování dat náhodně. [1] 

 

 Výhoda metody ANOVA spočívá oproti ostatním dvěma technikám v tom, že měří 

chybu měřidla při interakci operátora a dílu, ale dokáže také vyhodnotit jiné zdroje variability. 

Nevýhodou této metody je složitost numerických výpočtů a vyšší nároky kladené na znalosti 

uživatele spojené s touto metodou. [1] 
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Výhody metod ANOVA v porovnání s metodami pro průměr a rozpětí [1]: 

o jsou schopny se vypořádat s jakýmkoli experimentálním seřízením, 

o dokážou zajistit mnohem přesnější odhad rozptylů, 

o umožňují získat více informací (např. o interakcích mezi díly a o vlivu operátorů) 

z experimentálních dat. 

Grafická analýza  

 Jedna z navrhovaných grafických metod se nazývá diagram interakcí. Tento diagram 

potvrzuje výsledky F-testu (zda interakce je či není významná). Graf je tvořen body pro každý 

průměr měření každého operátora u každého dílu, které se spojí a vytvoří k (počtu operátorů) 

lomených křivek. Grafy interpretujeme následujícím způsobem: je-li k přímek rovnoběžných, 

neexistuje žádná interakce. Nejsou-li přímky rovnoběžné, může být interakce významná. Čím 

je úhel průsečíku větší, tím je větší interakce.  

Dalším používaným grafem je diagram reziduí, tento graf se používá pro kontrolu platnosti 

předpokladu, že měřidlo (chyba) je náhodnou proměnnou mající normální rozdělení. Že se 

jedná o normální rozdělení, jednoduše poznáme z náhodně rozmístěných reziduí nad a pod 

vodorovnou referenční přímkou. [14] 

 

Numerické výpočty  

 Numerickou analýzu GRR lze provádět pomocí rovnic, které uvádí tab. 3. Výsledy 

výpočtů ve většině případů získáme prostřednictvím počítačových programů, které umožňují 

vytvoření tabulky analýzy rozptylu (ANOVA). Tato tabulka je tvořena šesti sloupci[1]: 

o sloupec Zdroj uvádí příčinu variability, 

o sloupec DF (degrese of  freedom) uvádí stupeň volnosti, který souvisí se zdrojem, 

o sloupec SS (sum of squares) neboli součet čtverců uvádí odchylku střední hodnoty 

zdroje, 

o sloupec MS (mean square) neboli kvadratický průměr představuje podíl součtu čtverců 

a stupňů volnosti 

o sloupec EMS (expected mean square) očekávaný kvadratický průměr určuje lineární 

kombinaci složek rozptylu pro každý MS. Tabulka ANOVA rozkládá celkový zdroj 

variability na čtyři složky: díly, operátoři, interakce operátorů a dílů a chybu replikace 

vyvolanou opakovatelností měřidla.  

o sloupec Poměr F (F-ratio) se počítá pouze pro interakci v ANOVA MSA, určíme jej 

jako podíl kvadratického průměru interakce a střední kvadratické chyby.  
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Odhad složek rozptylu každého zdroje je uveden v tab. 2. 

  Tab. 2 Odhad složek rozptylu [1] 

Složka Odhad rozptylu    

Měřidlo (EV) τ
2
= MSe 

Interakce (INT) γ
2
= 

        

 
 

Operátor (AV) ω
2
=  

        

  
 

Díl (PV) σ
2
= 

        

  
 

    

  Tab. 3 Analýza rozptylu (ANOVA) [1]   

 

 
Zdroj       DF  SS             MS        F          EMS 

 

Operátor (AV) 

 

 

 

k-1 

 

 

 

SSA 

 

 

 

MSA=
   

      

 

 

 
τ

2 
+ rγ

2 
+ nrω

2 

 

Díly 

 

 

 

n-1 

 

 

 

SSP 

 

 

 

MSP=
   

      

 

 

 
τ

2 
+ rγ

2 
+ krσ

2 

 

Interakce 

 

 

 

(n-1)(k-1) 

 

 

 

SSAP 

 

 

 

MSAP=
    

           

 

    
   

 

 

τ
2 
+ rγ

2 

 

Měřidlo (EV) 

 

 

 

nk(r-1) 

 

 

 

SSE 

 

 

 

MSe=
   

        

 

 

 
τ

2 

 

Celkem 

 

 

 

 

 

 

 

nkr – 1 

 

 

 

 

 

 

 

TSS 

 

 

 

 

 

 

    

Operátor  N(0, ω2) 

Díly  N(0, σ 2) 

Operátor x díl  N(0, γ2) 

Zařízení  N(0, τ2) 

 

1.2.   Metodika VDA 5 

 Tato metodika popisuje praktické přístupy k provádění analýzy systému měření na 

základě výpočtu nejistoty měření procesů kontroly. Podstatou metodiky je přístup, kdy je 

nejistota měření nebo její komponenty dána do vztahu s tolerancí a použita jako kritérium při 

posuzování shody.  

 Žádné měření nikdy nemůže být dokonalé přesné a precizní. Proto je dobré znát různé 

typy chyb a nejistot měření, které jsou spojené se systémem měření.  Metodika VDA 5 se 

věnuje především vyjadřování nejistot měření a je vztažena pouze na kontrolu geometrických 

veličin. [5] 
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1.2.1. Nejistoty měření 

 Hlavním účelem měření je numericky charakterizovat stav či výkon fyzického nebo 

chemického procesu. Nikdy nebyl a nebude případ, kdy člověk při měření proměnné získá 

skutečnou hodnotu. S tímto souvisí pojem chyba měření. Chyba měření je rozdíl mezi 

naměřenou a skutečnou hodnotou. Pozor, chyba měření však není synonymem nejistoty 

měření. Nejistotu měření můžeme definovat jako odhad mezí, ve kterých můžeme očekávat 

chybu. [7] 

Chyba měření = měřená veličina (odhad) – pravá (skutečná) hodnota [8] 

 Nejistota měření je podle svazku VDA 5 parametr přidružený k výsledku měření, 

který charakterizuje rozptyl hodnot, který by mohl být důvodně přisouzen k měřené veličině. 

Jako parametr můžeme chápat směrodatnou odchylku, nebo její daný násobek. [3] 

 

Nejjednodušším způsobem je nejistota vyjádřená jako [2]: 

 

Pravá hodnota měření = pozorovaná hodnota měření (výsledek)   rozšířená nejistota (U)  

 

Vyhodnocování nejistot se provádí v tomto pořadí [3]: 

o standardní nejistota 

o kombinovaná standardní nejistota 

o rozšířená nejistota měření 

 Standardní nejistotou nazýváme nejistotu vyjádřenou jako směrodatnou odchylku 

výsledku měření.  

 Kombinovaná standardní nejistota je definována jako standardní nejistota výsledku 

měření, pokud je tento výsledek získán z hodnot určitého počtu jiných veličin. 

 Rozšířená nejistota měření je parametr, který charakterizuje interval kolem výsledku 

měření, v němž je možné očekávat velký podíl rozdělení hodnot, které mohou být důvodně 

přisuzovány měřené veličině. [3] 

 

Standardní nejistotu můžeme stanovit pomocí dvou metod [2]: 

o metoda A – statistické vyhodnocení řady měření 

o metoda B – využití předběžných informací 

Tyto metody budou podrobněji vysvětleny v následující části práce.  
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1.2.2.  Zdroje nejistot 

 Jevy, které vedou k nejistotě, se označují jako zdroje nejistot. V oblasti měření se 

může jednat například o tyto zdroje [9]: 

o nereprezentativní výběr vzorků ve výběrovém souboru,  

o nedostatečná znalost vlivu okolního prostředí, 

o vliv lidského faktoru při odečítání analogových hodnot, 

o nepřesnost měřících etalonů, 

o zjednodušení obsažená v podstatě měřící metody i v algoritmu použití metody atd.  

 Také příručka VDA 5 uvádí zdroje nejistot i jejich výpočtový vztah. Základní typy 

zdrojů nejistot popsaných v příručce VDA 5 sumarizuje následující tab. 4.  

 

Tab. 4 Zdroje nejistot [2] 

Symbol Zdroj nejistoty Výpočtový vztah Typ 

uRE Rozlišení stupnice Standardní nejistota je dána vztahem: 

uMS = 
 

  
   

  

 
  = 

 

   
 . RE 

B 

uCAL Nejistota kalibrace uCAL=UCAL/kCAL B 

uEVR Opakovatelnost na 

etalonu uEVR= sg =  
 

   
           

  
    A 

uBI Systematická 

odchylka 
uBI = 

  

  
 = 

        

  
 A 

uLIN Odchylka linearity Pomocí metody ANOVA, nebo z kontrolního 

certifikátu výrobce nebo z kalibračního listu 
B 

uAV Reprodukovatelnost 

operátorů 

Pomocí metody ANOVA 
A 

uMS_REST Zbytkové zdroje posouzení odděleně samostatným experimentem, 

z tabulek nebo informací od výrobce 
 

  

 Rozlišení RE měřícího systému je u analogově zobrazujících přístrojů nejmenší 

vyhodnotitelná hodnota kroku (mezi dvěma dílky), nebo nejmenší hodnota kroku (např. 

0,001;0,5;1,0).  

 

 Nejistotu kalibrace získáme pomocí kalibračního protokolu etalonu. V něm je uvedena 

rozšířená nejistota, která musí být dělena příslušným koeficientem rozšíření. 

 

 Při opakovaných měření na jednom etalonu je cílem experimentu odhad složky 

nejistoty. Na etalonu je zpravidla provedeno alespoň 25 opakovaných mření a z jejich 
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rozptýlení vypočítána směrodatná odchylka opakovatelnosti sg. Ta poskytuje odhad pro 

standardní nejistotu uEVR, kde: 

 

k – počet opakovaných měření, zpravidla k=25 a více 

yi – odečtená hodnota i-tého opakovaného měření 

    – aritmetický průměr odečtených hodnot 

 

 Standardní nejistota uBI v důsledku systematických odchylek spočteme ze vztahu 

uvedeného v tab. 5, kde: 

 

xm – referenční hodnota etalonu z rozsahu tolerance kontrolovaného znaku 

Bi – systematická odchylka 

 

 Při vyšetřování linearity je vypočítána uLIN pomocí metody ANOVA. U systémů 

s lineární ztělesněnou mírou se odchylka linearity zjistí z kontrolního certifikátu výrobce nebo 

z kalibračního listu. Linearitu lze taktéž vyhodnotit pomocí postupu popsaného v příručce 

MSA. 

U reprodukovatelnosti operátorů se zpravidla předpokládají vždy 2 opakovaná měření 

10 zkušebních dílů se 2 resp. 3 operátory. 

 

 Všechny další vlivy působící na měřící systém, pokud existují nebo je lze 

předpokládat, je třeba posuzovat odděleně samostatným experimentem, z tabulek nebo 

informací od výrobce.[2] 

 

1.2.3. Vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 

 V následující části práce jsou obsaženy postupy a vztahy, které slouží k vyhodnocení 

nejistot měření.  

1.2.3.1. Metoda A (směrodatná odchylka) 

 Při sérii měření n individuálních hodnot (je doporučeno n=25 opakovaných měření) se 

vypočítá směrodatná odchylka sg jako [2]: 

                                                             sg= 
         

  
   

   
                                                       (1.46) 
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 Směrodatná odchylka vstupuje do bilance nejistot jako standardní nejistota měření 

u(xi), jestliže je výsledek měření určen z jediné zkoušky. 

                                                                   u(xi) =sg                                                          (1.47) 

1.2.3.2. Metoda B 

 Jestliže nemůže být určena standardní nejistota pomocí metody A, nebo v případě kdy 

její určení není hospodárné, mohou se dané standardní nejistoty odhadnout z předchozích 

informací. Předchozími informacemi jsou: 

o informace z dřívějších nebo starších měření,  

o zkušenosti nebo obecné znalosti o chování a vlastnostech významných materiálů a 

měřidel, 

o údaje výrobce, 

o údaje z kalibračních listů a certifikátů, 

o nejistot, které jsou přirazené referenčním datům v příručkách, 

o hodnoty získané na základě méně než n=10 měření. [2] 

 Rozšířená nejistota UMP a hodnota příslušného koeficientu rozšíření k je známa, pak 

standardní nejistotu stanovím podle vzorce (1.36) [2]: 

                                                                  u(xi)= 
    

 
                                                           (1.48) 

 Pokud není kombinovaná nejistota známa, může být použita mezní hodnota nebo jiná 

horní resp. dolní hranice. Standardní nejistota u(xi) se vypočítá s přihlédnutím ke 

statistickému rozdělení transformace mezní chyby, kde a je mezní hodnota a b faktor 

rozdělení 

                                                                   u(xi) = a . b                                                   (1.49) 

1.2.3.3. Kombinovaná standardní nejistota 

 Tato nejistota se značí u(y) a je na základě matematického modelu vypočítána ze 

všech složek nejistot určených metodou A a B. Pokud jsou koeficienty citlivost rovné 

,,jedné“, je kombinovaná standardní nejistota stanovena kvadratickým součtem. [2] 

                         u(y) =          
 
                                                 (1.50) 
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1.2.3.4. Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota udává míru nejistoty, s jakou se může pravá hodnota lišit od 

změřená. Tuto nejistotu značíme UMP a vypočteme jí vynásobením kombinované nejistoty 

měření koeficientem rozšíření k (viz tabulka 5).  

                                                          UMP = k 
. 
u(y)                                                  (1.51) 

                                                          UMS = k 
. 
u(y)                                                  (1.52) 

 Rozšířená nejistota pro měřící systém (UMS ) zahrnuje pouze opakovatelnost, kdežto 

rozšířená nejistota pro proces měření (UMP) zahrnuje jak reprodukovatelnost, tak 

opakovatelnost.  

 Výpočet hodnot UMP, UMS závisí na intervalu spolehlivosti. Tento interval ohraničuje 

dvoustraně funkci hustoty pravděpodobnosti kombinované nejistoty s příslušnou hladinou 

významnosti α/2. Koeficienty rozšíření pro různé intervaly spolehlivosti nalezneme v tab.5. 

[2] 

Tab. 5 Koeficienty rozšíření k [2] 

Koeficient rozšíření k Interval spolehlivosti 

1 68,27% 

2 95,45% 

3 99,73% 

 

1.2.3.5. Výpočet ukazatele vhodnosti  

 K posouzení metrologických požadavků na měřící systém a proces měření jsou 

zavedeny ukazatele vhodnosti QMS (pro měřící systém) a QMP (pro proces měření). Tyto 

ukazatele se procentuálně vyjádří jako [2]:  

                                                              QMS = 
      

   
 
.
 100%                                                (1.53) 

                                                              QMP = 
      

   
 
.
 100%                                               (1.54) 

 Po výpočtu jsou ukazatelé vhodnosti porovnány s odpovídající limitní hodnotou 

QMS_max resp. QMP_max.  

QMS ≤ QMS_max            resp.        QMP ≤ QMP_max 

 Pokud jsou platné uvedené nerovnosti, znamená to, že jsou dodrženy odpovídající 

limitní hodnoty a měřící systém a proces měření je ohodnocen jako vhodný.  
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 Doporučená limitní hodnota pro měřící systémy je QMS_max=15% a doporučená limitní 

hodnota pro procesy měření je QMP_max=30%. Limitní hodnoty QMS_max a QMP_max  mohou být 

rovněž stanoveny zákazníkem.[2] 
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2. Analýza rozdílů ve vyhodnocování vlastností systému měření 

podle nejpoužívanějších metodik 
 

 V následující části budou analyzovány rozdíly ve vyhodnocování vlastností systému 

měření dle příruček MSA a VDA 5. Jak jsme se již dověděli výše, příručky mají společné to, 

že provádění analýz systémů měření je požadováno u všech dodavatelů automobilového 

průmyslu. MSA je příručkou vytvořenou proslulými americkými automobilkami (Ford, 

Chrystler, General motors), kdežto VDA 5 je odvětvovým standardem německého 

automobilového průmyslu. Postupy popsané ve VDA 5 vycházejí z DIN EN 13005 – Pokyny 

pro vyjádření nejistoty měření (GUM) a DIN EN ISO 14253 – Geometrické požadavky na 

výrobky (GPS). 

 

 Analýza systému měření vychází z hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

měření (GRR). Příručka VDA 5 vychází z přístupu hodnocení nejistoty typu A/B a výpočtu 

ukazatelů vhodnosti QMS a QMP viz obr. 10. Tento obrázek navíc uvádí další metodiku, která 

slouží pro hodnocení systému měření a je založená na vyhodnocení ukazatelů Cg a Cgk. 

 

Obr. 10 Metody sloužící k hodnocení nejistot procesu měření  [20] 

 

2.2. Metodika MSA obecně 

 

 K analýze rozdílů bylo použito 4. vydání příručky MSA z roku 2010. V první kapitole 

příručky, která nese název Všeobecné směrnice pro systémy měření, nalezneme popsán účel 
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této příručky a základní terminologii. Je zde definován proces měření, strategie a postup 

plánovaní měření, rozvoj zdroje měření, nejistota měření a analýza problémů vyskytujících se 

při měření. V kapitole nesoucí název Všeobecné koncepce pro posuzování systémů měření  

nalezneme základní filozofii posuzování, volbu a vývoj zkušebních postupů, které budou 

používány. Součástí jsou také kroky plánování a přípravy studie systému měření, včetně 

samotného průběhu. Mimo jiné je zde také uvedeno, jak postupovat při analýze výsledků, 

včetně potřebných kritérií. Následující kapitola nese název Doporučená praktická řešení pro 

replikovatelné systémy měření. Již z názvu je jasné, že kapitola obsahuje jednotlivé vzorové 

zkušební postupy a směrnice pro určování jednotlivých statistických vlastností systému 

měření. Tato kapitola je rovněž zaměřena na atributivní znaky a obsahuje postup studie 

systému měření metodou srovnáváním. Poslední kapitola s názvem Koncepce a praktická 

řešení jiných měření obsahuje např. praktická řešení pro nereplikovatelné systémy měření, 

křivku výkonnosti měřidla, snižování variability použitím násobných odečtů apod. 

2.3.  Metodika VDA 5 obecně 

 

 Při analýze bylo vycházeno z druhého vydání příručky VDA 5 z roku 2011. Tato 

příručka nese oficiální název Vhodnost kontrolních procesů a obsahuje postupy pro 

prokazování vhodnosti kontrolních procesů, na základě určení nejistot měřícího systému a 

procesů měření.  

 Kromě základních definic a pojmů v příručce nalezneme kapitolu Všeobecný průběh 

stanovení vhodnosti procesu měření. Tato kapitola popisuje základní vztahy výpočtu metody 

A, metody B, kombinované standardní nejistoty, rozšířené nejistoty a výpočty ukazatelů 

vhodnosti. Další kapitola s názvem Důkaz vhodnosti procesu měření uvádí postup pro 

stanovení vhodnosti měřícího systému a praktický příklad určení systematické odchylky 

měření a opakovatelnosti. Dále řeší vyšetření linearity a také příklad určení složek nejistot 

procesu měření. Následující kapitola nese název Průběžná prověrka vhodnosti procesu měření 

a zabývá se zejména dohledem nad stabilitou měření a korekcí regresní funkce. Kapitola č. 7 

uvádí přehled určování typických standardních nejistot použitelných v praxi. Další kapitolou 

v pořadí jsou Speciální procesy měření. Jak již napovídá název, tato kapitola je zaměřena na 

speciální případy jakými jsou např. procesy měření s malými tolerancemi, procesy u kterých 

se provádí třídění kritických znaků, či validace měřícího softwaru. Závěrečná 9. kapitola se 

zabývá stanovení vhodnosti atributivních kontrolních procesů.  
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2.4.  Softwarová podpora  

 

 Pro snadnější vyhodnocení výsledků analýzy systému měření a nejistot měření existují 

nástroje, které jsou součástí počítačových podpor managementu jakosti. Mezi nejznámější a 

nejpoužívanější softwary patří např.: MS Excel, Statgraphic, Palsat a Minitab 16. 

 

 V případě použití softwaru MS Excel je nutné si předdefinovat a uložit vzorce, které 

budou k výpočtům použity. Z toho plyne, že tímto softwarem je možné vyhodnotit jak 

nejistoty měření dle VDA 5, tak metodu průměru a rozpětí a metodu rozpětí dle MSA. Tento 

software byl rovněž použit k vyhodnocení nejistot měření v následující části práce.  

 V softwaru Statgraphic můžeme pracovat s nástroji, které jsou používány 

k vyhodnocení analýzy systému měření dle metod uvedených v příručce MSA. Tento 

software neobsahuje nástroj k vyhodnocení nejistot měření.  

 Software Palstat jako jediný z uvedených umožňuje vyhodnocení analýzy systému 

měření dle MSA a zároveň vyhodnocení nejistot měření dle VDA 5. 

 Minitab 16 je statistický software, který slouží k analýze dat. Obsahuje balík 

statistických nástrojů a postupů, které slouží ke zlepšování kvality. Tento software kromě 

jiných funkcí umožňuje vyhodnocovat také analýzu systému měření. Obsahuje nástroje 

analýzy linearity a strannosti a analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. A to pomocí 

metody průměru a rozpětí a metody  ANOVA. Vyhodnocení studie je doprovázeno 

numerickými výsledky, které jsou vhodně doplněny také grafickými výstupy. Studie Gage 

R&R (Crossed) v programu Minitab určuje, jak dobře systém měření rozlišuje mezi částmi a 

jak velká je variabilita systému měření. Tato studie se využívá v případě, kdy je každý díl 

měřen vícekrát každým operátorem. Základní podmínkou je, aby se měřilo nejméně 10 dílů, 

dále by měli měření provádět alespoň 3 operátoři, přičemž každý díl by měl být měřen 2x. 

Splnění těchto podmínek nám umožňuje získat adekvátní odhad opakovatelnosti. Mimo jiné 

by díly měly být měřeny v běžných podmínkách a operátoři by měli díly měřit v náhodném 

pořadí. Důležitým předpokladem je, že měřící systém by měl být správně kalibrován. Před 

použitím měřícího systému by měla být vyhodnocena stabilita v čase, strannost a linearita. A 

jedním z nejdůležitějších předpokladů je, že by systém měření měl produkovat přesné měření 

a to v celém rozsahu měření, samozřejmě po celou dobu provozu. Měřené díly by měly 

pocházet ze stabilního procesu. K tomu, abychom mohli určit, zda systém měření může být 

použit, je nutno zadat alespoň jednu toleranční mez.  
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 Pokud si dobře prohlédneme výše uvedené zákonitosti studie prováděné v softwaru 

Minitab, můžeme si všimnout, že korespondují s podmínkami uvedenými v příručce MSA. 

Tento software bude použit k vyhodnocení výsledků analýzy systému měření v následující 

části práce.  

 

2.5.  Rozdíly mezi metodikami VDA 5 a MSA 
 

 Hlavní rozdíl mezi vyhodnocováním nejistot měření a analýzou systému měření je 

v tom, že analýza systému měření je zaměřena na porozumění procesu měření. MSA 

stanovuje velikost chyby v daném procesu a posuzuje vhodnost systému měření pro kontrolu 

a řízení produktu a procesu. Současně napomáhá porozumění a zlepšení procesu snížením 

variability.  Kdežto podstatou VDA 5 je přístup, kdy je nejistota měření nebo její komponenty 

dána do vztahu s tolerancí a použita jako kritérium při posouzení shody. Tato kapitola se bude 

věnovat porovnáním obou metodik dle několika různých hledisek: 

 

Směrnice a normy 

 Metodika MSA se používá u auditů podle ISO/TS 16949 ke kvalifikaci měřicích 

systémů. Postupy ve svazku VDA 5 jsou založeny na normě ISO 22514-7: Způsobilost 

procesů měření. Stanovení nejistot měření je založeno na dokumentu GUM (Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement -směrnice vyjádření nejistot měření). 

 

Kontrola srovnáváním 

 Jak metodika MSA, tak VDA 5 obsahuje speciální postupy atributivních kontrol. VDA 

5 obsahuje metodu atributivní kontroly bez znalosti referenčních hodnot, kde je mimo jiné 

prováděn také Bowkerův test na symetrii.  Druhým postupem je postup atributivní kontroly 

s referenčními hodnotami, který je převzat z metodiky MSA (příručka VDA 5 se odkazuje na 

metody uvedené v MSA). Metodika MSA uvádí metodu křížových tabulek spolu s výpočtem 

ukazatele kappa a metodu analytickou.  

 

Zaměření, oblast použití 

 VDA 5 je zaměřena pouze na opakovatelné procesy měření geometrických parametrů, 

kdežto MSA je určena jak pro replikovatelné, tak pro nereplikovatelné procesy. Obecně 

můžeme říci, že výhodou MSA je univerzální použití postupů.   
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Postup 

 Postupy používané v příručce MSA za účelem vyhodnocení aplikovaného systému 

měření či procesu měření jsou v podstatě velmi podobné postupům uvedeným v příručce 

VDA 5. Všechny kontroly jsou prováděny v reálných podmínkách, měřené veličiny jsou 

vyhodnocovány numericky popř. graficky. Dále je proveden výpočet statistických ukazatelů, 

které jsou následně porovnány se stanovenými limity. MSA porovnává vypočtenou hodnotu 

%GRR se stanovenou mezí a VDA 5 vyhodnocuje ukazatele QMS a QMP. Kromě toho, MSA 

vyhodnocuje ještě počet rozlišitelných kategorií ndc.  

 

Ukazatelé 

 Rozdíl mezi metodikami není pouze v samotném postupu, ale také ve 

výpočtu ukazatelů a jejich interpretaci. Metodika MSA používá jediný ukazatel %GRR, 

kdežto VDA 5 pracuje s ukazatelem vhodnosti měřícího systému QMS a ukazatelem vhodnosti 

procesu měření QMP. Hodnoty vypočtených ukazatelů musí splňovat stanovené limity. 

Zároveň však musí platit podmínky týkající se rozlišení.  Používané ukazatele v jednotlivých 

metodikách a jejich limitní hodnoty jsou znázorněny v následující tab. 6. Rozdílný přístup ve 

vyhodnocování je znázorněn také na obr. 11.  

 

Tab. 6 Výpočet ukazatelů a jejich limitní hodnoty  

Metodika MSA VDA 5 

Ukazatelé 
%GRR=

        

  
      

 

ndc = 1,41
  

   
 

QMS=
      

   
     , QMP=

      

   
        

 

Limitní hodnoty 

       %GRR          přijatelný 

10   %GRR  30      podm. přijatelný      

%GRR ≥ 30      nepřijatelný 

 

 Rozlišení ≤ 10%TOL 

QMS  15%       přijatelný 

QMP  30%       přijatelný 

 

 

%RE ≤ 5%TOL 
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Obr. 11 Základní přístupy k hodnocení nejistot procesu měření [20] 

 

Rozlišitelnost 

 Jedním z nalezených rozdílů mezi příručkami souvisí s rozlišitelností. Příručka MSA 

stanovuje praktickou zásadu, že práh citlivosti měřícího přístroje by měl činit nejméně jednu 

desetinu měřeného rozsahu. Význam pravidla 1 ku 10 spočívá ve schopnosti měřícího 

přístroje zajistit práh citlivosti o velikosti rovnající se nejméně jedné desetině variability 

procesu, tzn. daná tolerance je měřidlem rozdělena na 10 dílů. Příručka VDA 5 stanovuje 

dostatečné rozlišení jako %RE  5%TOL, což odpovídá nejméně jedné dvacetině variability 

procesu tzn., že měřidlo rozdělí toleranci na 20 dílů. VDA 5 v tomto případě klade na měřící 

systém 2x vyšší požadavek.   

 

Složky nejistot 

 Nevýhodou MSA oproti příručce VDA 5 je to, že pokud hodnota %GRR překročí 

stanovený limit, neuvede přesnou oblast této příčiny. Průběžné výsledky se musí konzultovat 

a jsou zapotřebí další zkoumání. Svazek VDA 5 vyhodnocuje samostatně každou složku 

procesu měření, která má vliv na nejistotu měření. Toto detailní pozorování složek vlivu 

působících na proces nám umožní přesněji určit kam se zaměřit. Což je základem pro 

zlepšování procesu měření. 
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Teplota 

 Jak již bylo uvedeno studie GRR dle MSA předpokládá stabilní podmínky měření, a to 

i co se týče teploty dílu při měření. Oproti tomu svazek VDA 5 vyhodnocuje vlivy teploty 

prostřednictvím standardní nejistoty uTEMP, navíc dokument VDA 5 nabízí několik metod 

výpočtu. Objekty, které podléhají vlivu teploty, vedou k vysokým složkám variability, což ve 

většině případů není způsobeno systémem měření.  

 

Opakovatelnost a reprodukovatelnost 

 Jak metodika MSA, tak i svazek VDA 5 používají k určení složek variability EV 

(variability zařízení) a AV (variability operátorů) metodu ANOVA (analýzu rozptylu). Podle 

metodiky MSA tyto složky tvoří základ pro výpočet hodnoty %GRR. Svazek VDA 5 

rozděluje tyto dvě složky jako standardní nejistotu uEVO a uAV. EV tedy je ekvivalentem uEVO 

a AV ekvivalentem uAV. Ověření tohoto předpokladu bude předmětem následující kapitoly 

této práce.  

 

 Na základě uvedených hledisek je možno konstatovat, že rozšířenější metodikou je 

metodika MSA. MSA má oproti metodice VDA 5 několik výhod. Jednak jde o univerzální 

použití postupů a jejich srozumitelnost vzhledem k uživatelům. Mimo jiné je příručka MSA 

rozšířenější co se týče použití nástrojů MSA v počítačové podpoře managementu jakosti. 

V posledních vydáních těchto metodik je rovněž patrný trend sbližování obou metodik. 

 Mezi nejvýznamnější poznatky této kapitoly patří předpoklad ekvivalence 

opakovatelnosti a nejistoty měření typu A, a současně předpoklad ekvivalence 

reprodukovatelnosti a nejistoty měření typu B. Tyto předpoklady budou v následující kapitole 

ověřovány a analyzovány pomocí vyhodnocení několika souborů dat.  
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3. Porovnání výsledků analýz systémů měření prováděných na 

reálných datech 
 

 Jedním z cílů diplomové práce je analýza vztahů mezi vlastnostmi systémů měření a 

nejistotou měření. V této kapitole budou provedeny výpočty na reálných datech, a bude 

zjišťováno, jak velké budou rozdíly ve výsledcích hodnocení jednotlivých statistických 

vlastností systému měření při použití obou metodik. Celkem bude k analýze a porovnání 

použito 8 souborů dat převzatých především ze zahraničních literárních zdrojů. Závěr kapitoly 

bude věnován porovnání výsledků analýz systémů měření prováděných podle různých metod. 

Budou porovnány výsledky analýzy GRR jež byly vyhodnoceny jak metodou průměru a 

rozpětí, tak metodou ANOVA s nejistotami měření vyhodnocenými dle příručky VDA 5.  

 

 Soubory dat použité v této kapitole byly ve výše uvedených literárních zdrojích 

použity k vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Numerické výsledky 

prezentované v těchto zdrojích jsou však neúplné a proto byly pro potřeby této kapitoly 

provedeny komplexní analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření pro všechny 

uvedené soubory dat. Vyhodnocení těchto analýz bylo provedeno v statistickém programu 

Minitab 16 jak metodou průměru a rozpětí, tak i metodou ANOVA. Stejné soubory dat byly 

následně využity k vyhodnocení nejistot měření a ukazatelů QMS a QMP dle metodiky VDA 5.  

Protože struktura dat použitá k vyhodnocení analýzy GRR není totožná se standardní 

strukturou naměřených dat, jež by měla být použita k vyhodnocení nejistot měření, byly 

vyhodnoceny nejistoty měření podle upraveného postupu uvedeného níže.  

 

 Po vypočtení výsledných hodnot všech sledovaných parametrů bylo provedeno jejich 

porovnání. Předmětem porovnávání jsou výsledky nejistoty typu A, nejistoty typu B, 

ukazatelé UMS,UMP, QMS,QMP, %EV, %AV, %GRR. 

 

3.1. Postup vyhodnocení nejistot měření 
 

1. Základním podmínkou pro vzájemné porovnání výsledku získaných pomocí postupů 

z obou metodik je vyhodnocení procentuálního podílu hodnot EV, AV a GRR na základě 

tolerance. Jen tak je možné hodnoty %EV, %AV a %GRR porovnat s hodnotami 

ukazatelů QMS a QMP. V případech, kdy v použitých literárních zdrojích nebyly hodnoty 
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tolerančních mezí uvedeny, byly tyto meze dopočteny tak, aby daný proces byl způsobilý 

tj. hodnoty indexů Cp a Cpk byly minimálně 1,33. 

2. Nejvýznamnější složku kombinované nejistoty měření obvykle představuje 

opakovatelnost na etalonu  uEVR. Dle příručky VDA 5  by mělo být provedeno alespoň 25 

opakovaných měření, z nichž se vypučte uEVR dle vzorce (1.46). Hodnota této nejistoty 

byla odhadnuta pomocí výpočtu směrodatné odchylky vypočtené v programu Minitab 16. 

Za dílčí rozptyl považujeme vždy rozptyl opakovaných měření každého vzorku každým 

operátorem. Tato nejistota zahrnuje pouze opakovatelnost měření a je základem pro 

výpočet rozšířené nejistoty měření měřícího systému UMS. Tento ukazatel slouží 

k posouzení metrologických požadavků pro měřící systém. Vypočtený ukazatel vhodnosti 

pro měřící systém dle vzorce (1.53) se porovnává s doporučenou limitní hodnotou 

QMS_max=15%, není-li stanoveno jinak. Systém měření je považován za vhodný, platí-li 

vztah QMS  QMS_max. 

3. Další krok spočívá ve výpočtu průměrné hodnoty všech měření u všech vzorků pro 

daného operátora (viz tab. 7). Z takto vypočtených hodnot se dále vypočte variační 

rozpětí průměrů   i R0. Tato hodnota je dále označována jako mezní hodnota a.  

4. Metodou B se následně vypočte reprodukovatelnost operátorů uEV dle vzorce (1.49). 

K výpočtu této nejistoty měření je nutno znát hodnotu faktoru rozdělení. Hodnota faktoru 

rozdělení b závisí na příslušném rozdělení. Když není známo statistické rozdělení 

transformace mezní chyby a používá se pro určení standardních nejistot pravoúhlé 

rozdělení. Tento faktor rozdělení uvádí příručka VDA 5, kde je určen i jeho výpočtový 

vztah.  

5. V dalším kroku se z nejistot uEVR a uAV vypočte dle vzorce (1.50) kombinovaná 

standardní nejistota. Tato nejistota se skládá ze všech složek nejistot určených metodou A 

a metodou B. 

6. Na základě kombinované nejistoty byla dle vzorce (1.51) vypočtena rozšířená nejistota 

měření UMP. Pro výpočet je nutno určit hodnotu koeficientu rozšíření k. U všech souborů 

dat byla hodnota koeficientu rozšíření volena jako k=3, což odpovídá 99,73% intervalu 

spolehlivosti. Hodnoty koeficientů rozšíření jsou uvedeny v tab. 5. 

7. Posledním krokem je stanovení ukazatele vhodnosti pro proces měření. Tento ukazatel 

slouží k porovnání metrologických požadavků pro proces měření a vypočteme jej podle 

vzorce (1.54). Tomuto ukazateli je přiřazena doporučená limitní hodnota QMP_max=30%, 

se kterou se následně daný ukazatel porovnává. Proces měření je pokládán za vhodný, je-

li QMP  QMP_max 
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Tab. 7  Doplnění vzorců a hodnot použitých při vyhodnocování nejistot měření 

Název Výpočtový vztah 

Faktor rozdělení  b = 
 

  
 = 0,57735 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora      = 
   

 

 
    

Průměr z průměru u daného operátora    i = 
    

 

 
    

Variační rozpětí průměrů   i  (a) R0 (a) = max   i)-min(  i) 

Poznámka: 

        - naměřená hodnota j-tého vzorku i-tým opeátorem 

 

3.2. Vyhodnocení vybraných souborů dat jednotlivými metodami 
 

 Tato část se zabývá vyhodnocením vybraných dat dle postupu uvedeného v kap. 3. 1., 

zároveň se zde nachází vyhodnocení dle metod ANOVA a průměru a rozpětí.   

3.2.1. Data 1 

 Pro následující výpočet a porovnání výsledků byla převzata data ze 4. vydání příručky 

MSA [1]. Naměřené údaje pochází z vyhodnocení studie opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měření. Struktura původních dat byla upravena do tab. 8 tak, aby bylo 

možné vyhodnotit také nejistoty měření. Ze struktury tabulky lze vyčíst, že měření bylo 

prováděno 3 operátory, měřeno bylo 10 vzorků, přičemž každý vzorek byl měřen 3x. Celkový 

počet hodnot n=90. 

U těchto dat bylo nutné zvolit si následující údaje:  

o dolní toleranční mez   LSL = -4,125 

o horní toleranční mez    USL = 4,125 

o šíře tolerance     TOL = 8,25 

 

Metoda vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 

V tab. 8 obsahuje naměřená data a výsledky použité u vyhodnocování nejistot měření dle 

VDA 5.  
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Tab. 8 Naměřené údaje pro vyhodnocení nejistot měření – data 1  [1] 

Operátor 
A 
 

B 
  

C 
  

    číslo 
         měření  
                  
vzorek 

1 2 3      1 2 3      1 2 3      

1 0,29 0,41 0,64 0,45 0,08 0,25 0,07 0,13 0,04 -0,11 -0,15 -0,07 

2 -0,56 -0,68 -0,58 -0,61 -0,47 -1,22 -0,68 -0,79 -1,38 -1,13 -0,96 -1,16 

3 1,34 1,17 1,27 1,26 1,19 0,94 1,34 1,16 0,88 1,09 0,67 0,88 

4 0,47 0,50 0,64 0,54 0,01 1,03 0,20 0,41 0,14 0,20 0,11 0,15 

5 -0,80 -0,92 -0,84 -0,85 -0,56 -1,20 -1,28 -1,01 -1,46 -1,07 -1,45 -1,33 

6 0,02 -0,11 -0,21 -0,10 -0,20 0,22 0,06 0,03 -0,29 -0,67 -0,49 -0,48 

7 0,59 0,75 0,66 0,67 0,47 0,55 0,83 0,62 0,02 0,01 0,21 0,08 

8 -0,31 -0,20 -0,17 -0,23 -0,63 0,08 -0,34 -0,30 -0,46 -0,56 -0,49 -0,50 

9 2,26 1,99 2,01 2,09 1,80 2,12 2,19 2,04 1,77 1,45 1,87 1,70 

10 -1,36 -1,25 -1,31 -1,31 -1,68 -1,62 -1,50 -1,60 -1,49 -1,77 -2,16 -1,81 

  i       0,19       0,07       -0,25 

 

 Tabulka 9 obsahuje vypočtené hodnoty ukazatelů vyhodnocování nejistot měření pro 

data 1, které byly předmětem porovnávání v rámci použitých metod. Konkrétně se jedná o 

hodnoty u(x1), u(x2), u(y), UMS, QMS, UMP a QMP.  

 

Tab. 9 Výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 – data 1 

Ukazatel Výsledek 

Koeficient rozšíření k=3 

Faktor rozdělení  b= 
 

  
 = 0,5774 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora    = viz tab.9 

Průměr z průměru u daného operátora    i= viz tab.9 

Variační rozpětí průměrů  i  (a) R0 (a) = 0,44 

Směrodatná odchylka (Metoda A)  u(x1) = 0,2153 

Standardní nejistota typu B u(x2) = 0,0257 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) = 0,3351 

Rozšířená nejistota měřícího systému  UMS = 0,6460 

Ukazatel vhodnosti pro měřící systém QMS =15,66 % 

Rozšířená nejistota UMP = 0,1005 

Ukazatel vhodnosti pro proces měření QMP = 24,37% 
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 S ukazatelem vhodnosti QMS=15,66% za předpokladu limitní hodnoty QMS_max=15%, 

není měřící systém pokládán za vhodný. S ukazatelem vhodnosti QMP = 24,37% za 

předpokladu limitní hodnoty QMP_max=30%, může být proces měření pokládán za vhodný.  

                

Metoda ANOVA 

 V této části práce se nachází výpočet studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

metodou ANOVA. Předmětem hodnocení byly taktéž data z tab. 9.  K dosažení výsledků byl 

použit statistický software Minitab 16. Vstupem byla naměřená data a zvolené toleranční 

meze LSL a USL. Výstupem softwaru jsou grafické výsledky (viz Příloha 1) a numerické 

výsledky viz obr. 12. 

 
                   Obr. 12 Výsledky metody ANOVA dle softwaru Minitab 16 – data 1 

 

 Důležitým výstupem je celková opakovatelnost a reprodukovatelnost (Total Gage 

R&R), dále je to samostatná opakovatelnost (repeatability) a reprodukovatelnost 

(reproducibility). Obr. 12 uvádí také kombinovanou opakovatelnost a reprodukovatelnost 

vzhledem k dané toleranci a opakovatelnost vzhledem k toleranci. Tyto výsledky jsou v obr. 

12 ohraničeny červeným rámečkem a byly použity při porovnávání jednotlivých metod. Při 

použití metody ANOVA je systém měření s hodnotou %GRR=27,86 a počtem rozlišitelných 

kategorií ndc = 4 považován za nepřijatelný.  

 

Metoda průměru a rozpětí  

 K vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti metodou průměru a rozpětí byl 

taktéž použit statistický software Minitab 16. Vstupem byly stanovené toleranční meze a 

naměřená údaje (viz tab. 8). Na obr. 13 vidíme výstup softwaru shrnující numerické výsledky, 

grafické výsledky této metody uvádí Příloha 1.  
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Obr. 13 Numerické výstupy metody průměru a rozpětí ze softwaru Minitab 16 – data 1 

 

 Stejně jako u předchozí metody, tak i metody průměru a rozpětí (viz obr. 13) lze vyčíst 

hodnoty celkové opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření, ale také samostatnou 

opakovatelnost (repeatability) a reprodukovatelnost měření (reproducibility). Dále 

kombinovanou opakovatelnost a reprodukovatelnost vzhledem k dané toleranci a 

opakovatelnost vzhledem k toleranci. Tyto hodnoty jsou zvýrazněny v červených rámečcích. 

Procentuální hodnota celkové opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (Total Gage R&R) je 

26,68% a hodnota počtu rozlišitelných kategorií ndc=5, z čehož vyplývá, že systém měření je 

podmíněně přijatelný. 

 

Porovnání výsledků provedených metod analýz 

 Tabulka 10 obsahuje výsledky získané pomocí všech tří metod tj. vyhodnocení nejistot 

dle VDA5, a výsledky analýzy GRR vyhodnocené metodou ANOVA a metodou A&R. 

Výsledky vyhodnocování nejistot byly vypočteny ručně, kdežto výsledky metody ANOVA a 

metody průměru a rozpětí byly získány za pomocí statistického softwaru Minitab 16.  

 

Tab.10  Porovnání výsledků jednotlivých metod – data 1 

                                      Metoda  
Hodnota VDA 5 ANOVA A&R 

u(x1) / Opakovatelnost  0,2153 0,1999 0,2018 

u(x2) / Reprodukovatelnost  0,2567 0,2268 0,2299 

u(y)/GRR 0,3351 0,3024 0,3058 

UMP  1,0052 0,9071 0,9177 

QMP /%GRR k toleranci 24,3695 21,9910 22,2468 

UMS  0,6460 0,5998 0,6054 

QMS/%EV k toleranci 15,6606 14,5405 14,6773 
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 Z tab. 10 si můžeme všimnout, že výsledky získané dle metodiky VDA 5 a MSA jsou 

velmi podobné. Standardní nejistota u(x1) se od opakovatelnosti získanou metodami ANOVA 

a průměru a rozpětí liší pouze o cca 2 setiny. Stejně tak je tomu u standardní nejistoty u(x2) 

při porovnáním s reprodukovatelností u metod ANOVY a průměru a rozpětí. Výsledky 

kombinované standardní nejistoty a celkové opakovatelnosti a reprodukovatelnost jsou téměř 

totožné. V tomto konkrétním případě se také ukazatel vhodnosti systému měření dle VDA 5 

téměř shoduje s %GRR metody průměru a rozpětí.  

 

Soubory následujících dat byly vyhodnocovány stejným způsobem, jak tomu bylo v případě 

dat 1. 

3.2.2. Data 2 

 Tato data byla převzata ze zahraničního vědeckého časopisu Total quality 

management, článek pojednává o konfidenčních intervalech opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti používaných v metodě bootstrap [15]. Naměřené údaje pocházejí 

z měření průměru hřídele. Z tab. 11 lze vyčíst, že měření bylo prováděno 3 operátory, kteří 

měřili 10 vzorků, přičemž každý vzorek byl měřen 3x. Celkový počet hodnot n=90.  

Článek neobsahoval zadané toleranční meze a pro další hodnocení bylo nutné si tyto hodnoty 

určit:  

o dolní toleranční mez   LSL = 38,267 

o horní toleranční mez    USL = 78,267 

o šíře tolerance     TOL = 40 

 

Postup výpočtu podle metodiky VDA 5 

Tabulka 11 obsahuje naměřená data a hodnoty, které byly vypočteny při vyhodnocování 

nejistot měření.  
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 Tab.11 Naměřené údaje pro výpočet nejistot měření  - data 2 [15] 

Operátor A B C 
          číslo 
         měření  

                  
vzorek 

1 2 3      1 2 3      1 2 3      

1 56 55 57 56,00 57 58 56 57,00 56 57 56 56,33 

2 63 62 62 62,33 64 64 64 64,00 62 64 64 63,33 

3 56 54 55 55,00 57 55 56 56,00 55 55 55 55,00 

4 57 55 56 56,00 56 57 55 56,00 56 57 55 56,00 

5 58 58 57 57,67 59 60 60 59,67 57 60 60 59,00 

6 56 55 54 55,00 60 59 57 58,67 55 57 56 56,00 

7 56 55 56 55,67 58 56 56 56,67 55 55 57 55,67 

8 57 56 56 56,33 57 58 57 57,33 57 58 57 57,33 

9 65 64 64 64,33 64 64 65 64,33 65 64 65 64,67 

10 58 57 57 57,33 61 60 60 60,33 58 59 60 59,00 

  i       57,567 
   

59,000 
   

58,233 
 

 V tab. 12 jsou shrnuty výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 pro data 2. 

Kromě výsledků je zde zahrnuta hodnota koeficientu rozšíření a faktoru rozdělení.  

 

Tab. 12 Výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 – data 2 

Ukazatel Výsledek 

Koeficient rozšíření k=3 

Faktor rozdělení  b= 
 

  
 = 0,5774 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora    = viz tab.12 

Průměr z průměru u daného operátora    i= viz tab.12 

Variační rozpětí průměrů   i  (a) R0 (a) = 1,433 

Směrodatná odchylka (Metoda A)  u(x1) = 0,8919 

Standardní nejistota typu B u(x2) = 0,8276 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) =1,2167 

Rozšířená nejistota měřícího systému  UMS = 2,6757 

Ukazatel vhodnosti pro měřící systém QMS =13,37 % 

Rozšířená nejistota UMP = 3,6500 

Ukazatel vhodnosti pro proces měření QMP = 18,25% 

 

 Hodnota ukazatele vhodnosti pro měřící systém je 13,37%, tzn. vztah QMS ≤ QMS_max  

je platný a systém měření považován za vhodný. Za předpokladu limitní hodnoty 

QMP_max=30% a výsledku ukazatele vhodnosti QMP = 18,25%  může být proces měření 

pokládán za vhodný.  
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Metoda ANOVA  

Numerické výsledky znázorňuje obr.14. Grafické výsledky jsou obsaženy v Příloze 1. 

 
Obr. 14 Numerické výsledky metody ANOVA – data 2 

 

 Z obr. 14 lze vyčíst výsledky metody ANOVA, které byly předmětem porovnávání 

v následující kapitole. Jedná se o hodnotu GRR,EV, AV, %GRR a %EV. Tyto výsledky jsou 

pro lepší přehlednost ohraničeny červenými rámečky. Metoda ANOVA  tomto případě 

rozeznala interakci mezi operátorem a měřeným dílem. Tato interakce je zvýrazněna zeleně. 

Systém měření je dle metody ANOVA s výsledky %GRR=35,40 a ndc=3 považován za  

nepřijatelný.  

 

Metoda průměru a rozpětí 

Výstupem softwaru byl grafický výstup (viz Příloha 1) a numerický výstup viz obr.15. 

 

 

Obr. 15 Numerické výsledky metody průměru a rozpětí – data 2 
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 V červených rámečcích jsou obsaženy hodnoty, které byly předmětem porovnávání. 

Systém měření je v tomto případě považován za nepřijatelný, o čem vypovídají hodnoty 

%GRR=37,24% a ndc=3. 

 

Porovnání výsledků různých druhů metod  

Tabulka 13 obsahuje výsledky získané pomocí všech tří metod tj. vyhodnocení nejistot dle 

VDA5, a výsledky analýzy GRR vyhodnocené metodou ANOVA a metodou A&R. 

 

 Tab. 13 Porovnání výsledků jednotlivých metod – data 2 

Metoda 
Hodnota VDA ANOVA A&R 

u(x1) / Opakovatelnost  0,8919 0,8882 0,8860 

u(x2) / Reprodukovatelnost  0,8275 0,7912 0,7327 

u(y)/GRR 1,2167 1,1895 1,1497 

UMP  3,6500 3,5684 3,4493 

QMP /%GRR  18,2501 17,8418 17,2465 

UMS  2,6757 2,6645 2,6580 

QMS/%EV 13,3785 13,3228 13,2900 
 

 Z tab. 13, která uvádí porovnání jednotlivých výsledků výše uvedených metod lze 

vyčíst, že hodnoty vypočtené dle metod popsaných v příručce MSA jsou přibližně rovny 

hodnotám  nejistot měření vypočteným dle VDA 5.  

 

3.2.3. Data 3 

 Tato data byla převzata ze zahraničního článku s názvem Journal of Systems Science 

and Systems Engineering. Článek se zabýval posouzením systému měření na základě 

vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti metodou ANOVA [21]. Z tab. 14 je na 

první pohled zřejmé, že měření bylo prováděno 2 operátory, měřeno bylo 20 vzorků, přičemž 

každý vzorek byl měřen celkem 4x. Celkový počet naměřených hodnot je tedy n=160. U 

těchto dat jsou známy toleranční meze: 

o dolní toleranční mez   LSL = 35 

o horní toleranční mez    USL = 45 

o šíře tolerance     TOL = 10 

 

Postup výpočtu dle metodiky VDA 5 

Následující tabulka obsahuje naměřená data a hodnoty, které byly vypočteny při 

vyhodnocování nejistot měření.  
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Tab. 14 Tabulka dat pro výpočet nejistot měření – data 3 [21] 

Operátor A B 
          číslo 
         měření  

                  
vzorek 

1 2 3 4      1 2 3 4      

1 41 41 41 40 40,75 40 39 39 40 39,50 

2 42 42 42 41 41,75 41 41 40 40 40,50 

3 41 42 42 42 41,75 40 41 41 40 40,50 

4 39 40 39 40 39,50 40 41 41 40 40,50 

5 38 39 39 38 38,50 40 40 39 39 39,50 

6 39 39 39 40 39,25 40 40 41 40 40,25 

7 39 40 40 40 39,75 41 41 41 41 41,00 

8 41 42 42 41 41,50 40 41 40 39 40,00 

9 43 42 42 41 42,00 41 42 40 41 41,00 

10 39 38 39 38 38,50 39 40 40 39 39,50 

11 42 41 41 42 41,50 42 40 40 40 40,50 

12 41 41 40 40 40,50 39 39 40 40 39,50 

13 39 40 40 41 40,00 39 40 39 40 39,50 

14 38 39 38 39 38,50 39 39 40 39 39,25 

15 41 42 40 41 41,00 39 40 40 41 40,00 

16 39 39 38 38 38,50 40 39 40 40 39,75 

17 39 40 40 39 39,50 40 41 41 40 40,50 

18 38 39 38 39 38,50 38 39 39 40 39,00 

19 40 41 41 40 40,50 39 40 39 40 39,50 

20 39 38 40 38 38,75 39 40 40 40 39,75 

  i         40,025         39,975 

 

 

Následující tab. 15 obsahuje vypočtené výsledky nejistot měření dle postupu uvedeného ve 

VDA 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Tab. 15 Výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 – data 3 

Ukazatel Výsledek 

Koeficient rozšíření k=3 

Faktor rozdělení  b= 
 

  
 = 0,5774 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora    = viz tab.15 

Průměr z průměru u daného operátora    i= viz tab.15 

Variační rozpětí průměrů  i  (a) R0 (a) = 0,05 

Směrodatná odchylka (Metoda A)  u(x1) = 0,6305 

Standardní nejistota typu B u(x2) = 0,0289 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) =0,6311 

Rozšířená nejistota měřícího systému  UMS = 1,8914 

Ukazatel vhodnosti pro měřící systém QMS =37,83% 

Rozšířená nejistota UMP = 1,8934 

Ukazatel vhodnosti pro proces měření QMP = 37,86% 

 

 S ukazatelem vhodnosti QMS=37,83% nemůže být měřící systém pokládán za vhodný.  

Ukazatel vhodnosti QMP = 37,86% převyšuje zadanou limitní hodnotu QMP_max=30%, což 

znamená, že proces měření není pokládán za vhodný.  

 

Metoda ANOVA 

Z obr. 16 lze vyčíst numerické výsledky dosažené metodou analýzy rozptylu, grafický výstup 

metody je v příloze 1.  

 

Obr.16 Numerické výsledky metody ANOVA – data 3 
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 Předmětem porovnávání budou hodnoty, které jsou obsaženy v červených rámečcích. 

V tomto případě metoda ANOVA odhalila interakci mezi operátorem a měřeným dílem. 

Výsledek interakce je označen zeleným rámečkem a shoduje se s výsledkem 

reprodukovatelnosti. Systém měření je dle metody ANOVA považován za nepřijatelný 

(%GRR=83,03 a ndc=1). 

 

Metoda průměru a rozpětí 

Numerický výstup ze softwaru je zobrazen na obr. 17, doplňující grafické výstupy jsou 

obsaženy v příloze 1. 

 

Obr. 17 Numerické výsledky metody průměru a rozpětí – data 3 

 

 Předmětem porovnávání budou hodnoty, které jsou obsaženy v červených rámečcích. 

Systém měření je meto průměru a rozpětí považován za nepřijatelný (%GRR=62,07 a ndc=1). 

 

Porovnání výsledků vyhodnocených metod 

Výsledky všech vyhodnocených metod byly zaznamenány do tab. 16. 

 

Tab. 16 Porovnání výsledků jednotlivých metod – data 3 

Metoda 
Hodnota VDA ANOVA A&R 

u(x1) / Opakovatelnost  0,6305 0,6292 0,5828 

u(x2) / Reprodukovatelnost  0,0289 0,6942 0,0000 

u(y)/GRR 0,6311 0,9369 0,5828 

UMP  1,8934 2,8107 1,7484 

QMP /%GRR k toleranci 37,8675 56,2146 34,9684 

UMS  1,8914 1,8875 1,7484 

QMS/%EV 37,8379 37,7490 34,9684 
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 V tomto případě jsou si hodnoty standardní nejistoty u(x1) a opakovatelností blízké. 

Metoda ANOVA se od ostatních metod liší u reprodukovatelnosti měření. To může být 

způsobeno výskytem interakce mezi měřeným dílem a operátorem (viz obr. 16). Vyhodnocení 

nejistot dle VDA a metoda průměru a rozpětí mají velmi podobné výsledky.  

 

3.2.4. Data 4 

 Následující data byla převzata z literatury [17], kapitoly pojednávající o základní 

analýze chyby měření. Tyto data byla přebrána z formuláře, který sloužil pro analýzu 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Z tab. 17 lze vyčíst, že měření bylo prováděno 

3 operátory, bylo měřeno 10 vzorků, přičemž každý operátor měřil každý díl třikrát. Celkový 

počet hodnot n=90.  

 

U tohoto souboru dat byly zadány tyto toleranční meze: 

o dolní toleranční mez   LSL = 0 

o horní toleranční mez    USL = 75 

o šíře tolerance     TOL = 75 

 

Metoda vyhodnocení dle metodiky VDA 

Pro usnadnění dalších výpočtů byla z naměřených údajů sestavena tab. 17. 

 

Tab. 17 Tabulka dat pro výpočet nejistot měření [17] 

Operátor A B C 
          číslo 

         měření  
                  
vzorek 1 2 3      1 2 3      1 2 3      

1 62,6 62,4 62,6 62,533 62,5 62,6 62,4 62,500 62,5 62,4 62,5 62,467 

2 57,0 57,2 57,2 57,133 57,1 57,0 57,1 57,067 57,0 57,1 57,2 57,100 

3 51,5 51,5 51,8 51,600 51,8 51,7 51,8 51,767 51,6 51,7 51,5 51,600 

4 46,1 46,4 46,1 46,200 46,0 46,2 46,1 46,100 46,4 46,1 46,2 46,233 

5 41,3 41,0 41,7 41,333 41,7 41,8 41,6 41,700 41,6 41,5 41,4 41,500 

6 35,2 35,1 35,0 35,100 35,1 35,1 35,0 35,067 35,1 35,2 35,0 35,100 

7 29,8 29,7 29,9 29,800 30,1 29,8 29,8 29,900 30,1 30,2 30,0 30,100 

8 24,4 24,3 24,6 24,433 24,2 24,1 24,3 24,200 24,1 24,2 24,3 24,200 

9 19,0 19,1 18,9 19,000 19,0 19,1 19,2 19,100 19,0 19,1 19,0 19,033 

10 13,6 13,5 13,2 13,433 13,5 13,4 13,5 13,467 13,5 13,5 13,4 13,467 

  i       38,057       38,087       38,080 
 

Z výše uvedených hodnot byly vypočteny výsledky nejistot měření (viz tab. 18). 
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Tab.18 Výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 – data 4 

Ukazatel Výsledek 

Koeficient rozšíření k=3 

Faktor rozdělení  b= 
 

  
 = 0,5774 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora    = viz tab. 18 

Průměr z průměru u daného operátora    i= viz tab. 18 

Variační rozpětí průměrů  i  (a) R0 (a) = 0,03 

Směrodatná odchylka (Metoda A)  u(x1) = 0,1288 

Standardní nejistota typu B u(x2) = 0,0173 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) = 0,1299 

Rozšířená nejistota měřícího systému  UMS = 0,3863 

Ukazatel vhodnosti pro měřící systém QMS =1,0302% 

Rozšířená nejistota UMP = 0,3879 

Ukazatel vhodnosti pro proces měření QMP =1,0394% 

 

 Systém měření s ukazatelem vhodnosti QMS=1,03% může být pokládán za vhodný.  

Ukazatel vhodnosti QMP = 1,04% nepřevyšuje zadanou limitní hodnotu QMP_max=30%, což 

znamená, že proces měření je pokládán za vhodný.  

 

Metoda ANOVA 

Numerické výstup softwaru Minitab 16 nalezneme na obr. 18. Grafický výstup nalezneme 

v příloze 1. 

 

Obr. 18 Numerické výsledky metody ANOVA – data 4 
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 Z výsledků na obr. 18 vyčteme hodnoty, které byly použity při porovnávání. Tyto 

hodnoty jsou ohraničeny červeně. Metoda ANOVA odhalila výskyt interakce mezi 

operátorem a měřeným dílem, výsledek této interakce je shodný s výsledkem 

reprodukovatelnosti.  

Systém měření s %GRR=0,88 a ndc=159 je považován jako přijatelný.  

 

Metoda průměru a rozpětí 

Numerický výstup je zobrazen na obr. 19. Grafický výstup se nachází v příloze 1. 

 

Obr. 19 Numerické výsledky metody průměru a rozpětí – data 4 

 

 Hodnoty, které byly předmětem dalšího porovnávání, jsou ohraničeny červeně. Tento 

systém měření vyhodnocený metodou průměru a rozpětí lze považovat za přijatelný, neboť 

%GRR=0,83 a ndc=169. 

 

Porovnání výsledků jednotlivých metod 

Tabulka 19 obsahuje výsledky získané pomocí všech tří metod tj. vyhodnocení nejistot dle 

VDA5, a výsledky analýzy GRR vyhodnocené metodou ANOVA a metodou A&R. 

 

Tab.19 Porovnání výsledků jednotlivých  metod – data 4 

Metoda 
Hodnota VDA ANOVA A&R 

u(x1) / Opakovatelnost  0,1288 0,1282 0,1280 

u(x2) / Reprodukovatelnost  0,0173 0,0691 0,0000 

u(y)/GRR 0,1299 0,1456 0,1280 

UMP  0,3898 0,4369 0,3840 

QMP /%GRR k toleranci 1,0394 1,1651 1,0240 

UMS  0,3863 0,3846 0,3840 

QMS/%EV 1,0302 1,0256 1,0240 
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 Z tab. 19 lze vyčíst, že výsledky jednotlivých metod jsou si přibližně rovny. V tomto 

případě je vyšší podíl opakovatelnosti, v čemž se shodují všechny metody. Standardní 

nejistota u(x1) odpovídá přibližně hodnotě opakovatelnosti a standardní nejistota u(x2) 

přibližně odpovídá hodnotě reprodukovatelnosti měření.  

 

3.2.5. Data 5 

 Ze struktury tabulky 20 lze vyčíst, že měření bylo prováděno 3 operátory, kteří měřili 

10 vzorků, přičemž každý vzorek byl měřen 2x. Celkový počet hodnot n=60. Tyto naměřené 

údaje pochází z knihy popisující statistické metody Six sigma [18], daná kapitola představuje 

metodu ANOVA při studii opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. 

 

U těchto dat byly zadány tyto toleranční meze: 

o dolní toleranční mez   LSL = 0,5 

o horní toleranční mez    USL = 1,5 

o šíře tolerance     TOL = 1 

 

Postup vyhodnocení dle metodiky VDA 

Následující tab. 20 obsahuje naměřená data a hodnoty, které byly vypočteny při 

vyhodnocování nejistot měření.  

 

Tab. 20 Tabulka dat pro výpočet nejistot měření – data 5 [18] 

Operátor 
A 

  
B 

  
C 

  
číslo 

         měření  
                  

vzorek 1 2      1 2      1 2      

1 0,64 0,60 0,62 0,52 0,55 0,54 0,48 0,55 0,52 

2 1,02 0,99 1,01 1,05 0,94 1,00 1,02 1,00 1,01 

3 0,87 0,80 0,84 0,78 0,75 0,77 0,89 0,81 0,85 

4 0,85 0,95 0,90 0,82 0,76 0,79 0,88 0,77 0,83 

5 0,55 0,49 0,52 0,37 0,39 0,38 0,48 0,59 0,54 

6 0,97 0,91 0,94 1,03 1,05 1,04 1,08 1,02 1,05 

7 1,06 0,98 1,02 0,87 0,95 0,91 0,98 0,90 0,94 

8 0,84 0,89 0,87 0,75 0,72 0,74 0,69 0,76 0,73 

9 1,11 1,09 1,10 1,02 0,95 0,99 1,02 1,05 1,04 

10 0,65 0,60 0,63 0,77 0,74 0,76 0,85 0,87 0,86 

  i     0,843     0,789     0,835 
 



56 

 

Následující tab. 21 uvádí výsledky nejistot měření dle postupu uvedeného ve VDA 5. 

 

Tab. 21 Výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 – data 5 

Ukazatel Výsledek 

Koeficient rozšíření k=3 

Faktor rozdělení  b= 
 

  
 = 0,5774 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora    = viz tab. 21 

Průměr z průměru u daného operátora    i= viz tab. 21 

Variační rozpětí průměrů  i  (a) R0 (a) = 0,054 

Směrodatná odchylka (Metoda A)  u(x1) = 0,0451 

Standardní nejistota typu B u(x2) = 0,0312 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) = 0,0548 

Rozšířená nejistota měřícího systému  UMS = 0,1352 

Ukazatel vhodnosti pro měřící systém QMS =27,0460% 

Rozšířená nejistota UMP = 0,1644 

Ukazatel vhodnosti pro proces měření QMP =32,8848% 

 

 Na základě vyhodnocených ukazatelů můžeme tvrdit, že měřicí systém ani proces 

měření nemohou být pokládány za vhodné.  

 

Metoda ANOVA 

Numerické výsledky metoda ANOVA nalezneme na obr. 20. Grafický výstup nalezneme 

v příloze 1. 

 

Obr. 20 Numerické výsledky metody ANOVA – data 5 
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 Výsledky, které byly předmětem porovnávání, jsou ohraničeny červenými rámečky. 

Touto metodou byly odhaleny interakce mezi operátorem a měřeným dílem. Jejich výsledek 

je ohraničen zeleně. Dle metody ANOVA je systém měření považován za nepřijatelný 

(%GRR=36,96% a ndc=3). 

 

Metoda průměru a rozpětí 

Numerický výstup ze softwaru je zobrazen na obr. 21. Grafický výstup uvádí příloha 1. 

 

Obr. 21 Numerické výsledky metody průměru a rozpětí – data 5 

 

 Hodnoty, které jsou ohraničeny červeně, byly předmětem dalšího porovnávání. Tento 

systém měření lze na základě dosažených výsledků hodnotit jako nepřijatelný (%GRR=30,34 

a ndc=4). 

 

Porovnání výsledků jednotlivých metod 

Tabulka 22 obsahuje výsledky získané pomocí všech tří metod tj. vyhodnocení nejistot dle 

VDA5, a výsledky analýzy GRR vyhodnocené metodou ANOVA a metodou A&R 

 

Tab. 22 Porovnání výsledků jednotlivých metod – data 5 

Metoda 
Hodnota 

VDA ANOVA A&R 

u(x1) / Opakovatelnost           0,0451 
 

0,0447 0,0499 

u(x2) / Reprodukovatelnost  0,0311 0,0599 0,0260 

u(y)/GRR 0,0548 0,0748 0,0563 

UMP  0,1644 0,2243 0,1688 

QMP /%GRR k toleranci 32,8848 44,8601 33,7593 

UMS  0,1352 0,1341 0,1498 

QMS/%EV 27,0460 26,8218 29,9544 
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 V tomto případě jsou opět výsledky různých metod velmi blízké. Výjimkou je 

výsledek ukazatele %GRR u metody ANOVA, který se od zbylých metod liší cca o 11%. 

Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben výskytem interakcí, které byly odhaleny z výsledků 

na obr. 20. Tento systém měření je pomocí všech uveden metod hodnocen jako nepřijatelný.  

3.2.6. Data 6  

 Naměřené údaje v tabulce 23 pochází z knihy, která se zabývá odhadem složek 

rozptylu chyby měření [16]. Studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření byla 

prováděna 3 operátory, bylo měřeno 10 částí a každá část byla měřena dvakrát.  

 

U těchto dat byly zvoleny tyto toleranční meze: 

o dolní toleranční mez   LSL = 24,59 

o horní toleranční mez    USL = 25,67 

o šíře tolerance     TOL = 1,08 

 

Metoda vyhodnocení nejistot měření dle metodiky VDA 5 

Sestavená tab. 23 uvádí naměřená data a vypočtené hodnoty     a   i. 

 

Tab. 23 Naměřené údaje pro výpočet nejistot měření – data 6 [16] 

Operátor A B C 
číslo 

         měření  
                  

vzorek 1 2      1 2      1 2      

1 25,21 25,24 25,225 25,20 25,23 25,215 25,22 25,19 25,205 

2 25,33 25,31 25,320 25,31 25,28 25,295 25,29 25,32 25,305 

3 24,98 25,01 24,995 25,02 25,00 25,010 24,97 24,99 24,980 

4 24,99 24,98 24,985 24,98 24,99 24,985 25,00 25,01 25,005 

5 25,02 25,06 25,040 25,03 25,08 25,055 25,03 25,06 25,045 

6 25,40 25,38 25,390 25,39 25,36 25,375 25,41 25,39 25,400 

7 24,97 25,02 24,995 24,96 25,01 24,985 24,98 25,05 25,015 

8 25,11 25,18 25,145 25,14 25,19 25,165 25,12 25,16 25,140 

9 25,08 25,01 25,045 25,09 25,04 25,065 25,08 25,02 25,050 

10 25,17 25,21 25,190 25,15 25,19 25,170 25,15 25,13 25,140 

  i     25,133     25,132     25,129 

 

Následující tab. 24 uvádí výsledky nejistot měření dle upraveného postupu vyhodnocování 

nejistot měření. 
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Tab.24 Výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 – data 6 

Ukazatel Výsledek 

Koeficient rozšíření k=3 

Faktor rozdělení  b= 
 

  
 = 0,5774 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora    = viz tab. 24 

Průměr z průměru u daného operátora    i= viz tab. 24 

Variační rozpětí průměrů  i  (a) R0 (a) = 0,0045 

Směrodatná odchylka (Metoda A)  u(x1) = 0,0283 

Standardní nejistota typu B u(x2) = 0,0026 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) = 0,0284 

Rozšířená nejistota měřícího systému  UMS = 0,0848 

Ukazatel vhodnosti pro měřící systém QMS =15,6957% 

Rozšířená nejistota UMP = 0,0851 

Ukazatel vhodnosti pro proces měření QMP =15,7619% 

 

 Na základě vyhodnocených ukazatelů je možno tvrdit, že proces měření je pokládán za 

vhodný, zatímco měřicí systém je pokládán za nevhodný.  

 

Metoda ANOVA 

Numerické výsledky metody ANOVA lze vyčíst z obr. 22. Grafický výstup se nachází 

v příloze 1. 

 

Obr. 22 Numerické výsledky metody ANOVA – data 6 
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Metoda průměru a rozpětí 

Numerický výstup této metody je zobrazen na obr. 23, grafický výstup nalezneme v příloze 1. 

 

Obr. 23 Numerické výsledky metody průměru a rozpětí – data 6 

 

 Výsledky, které byly předmětem porovnání, jsou ohraničeny v červených rámečcích. 

Tento systém měření je podmíněně přijatelný, o tom vypovídají hodnoty %GRR=24,56% a 

ndc=5. 

 

Porovnání výsledků jednotlivých metod 

Tabulka 25 obsahuje výsledky získané pomocí všech tří metod tj. vyhodnocení nejistot dle 

VDA5, a výsledky analýzy GRR vyhodnocené metodou ANOVA a metodou A&R. 

 

Tab. 25 Tabulka porovnání výsledků jednotlivých metod – data 6 

  Metoda 
Hodnota                                     VDA 5 ANOVA A&R 

u(x1) / Opakovatelnost  0,0283 0,0255 0,0316 

u(x2) / Reprodukovatelnost  0,0026 0,0000 0,0000 

u(y)/GRR 0,0284 0,0255 0,0316 

UMP  0,0851 0,0766 0,0948 

QMP /%GRR k toleranci 15,7619 14,1778 17,5606 

UMS  0,0848 0,0766 0,0948 

QMS/%EV 15,6957 14,1778 17,5606 

 

 V tomto případě jsou výsledky různých metod odlišné, což zřejmé zejména 

z parametrů  QMP /%GRR a QMS/%EV. 
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3.2.7. Data 7  

 Následující údaje byly převzaty z knihy Introduction statistical quality kontrol [10] 

jejímž autorem je M. D. Montgomery. Naměřené údaje pocházejí z měření tepelné impedance 

na napájecím modelu pro indukční spouštěč motoru. Měřenou jednotkou je  C/W x 100. 

 Ze souboru dat byla sestavena tab. 26 obsahující naměřené hodnoty doplněné o další 

výpočty potřebné pro vyhodnocení nejistot měření. Ze struktury tabulky lze vyčíst, že měření 

prováděli 3 operátoři, bylo měřeno 10 vzorků a každý vzorek byl opakovaně měřen 3krát.  

 

U těchto dat byly zvoleny tyto toleranční meze: 

o dolní toleranční mez   LSL = 8,80 

o horní toleranční mez    USL = 62,80 

o šíře tolerance     TOL = 54 

 

Postup vyhodnocení nejistot měření dle metodiky VDA 5 

Sestavená tab. 26 obsahuje mimo naměřená data také vypočtené hodnoty     a   i. 

Tab. 26 Tabulka dat pro výpočet nejistot měření – data 7 [10] 

Operátor A B C 
číslo 

         měření  
                  

vzorek 1 2 3      1 2 3      1 2 3      

1 37 38 37 37,3 41 41 40 40,7 41 42 41 41,3 

2 42 41 43 42,0 42 42 42 42,0 43 42 43 42,7 

3 30 31 31 30,7 31 31 31 31,0 29 30 28 29,0 

4 42 43 42 42,3 43 43 43 43,0 42 42 42 42,0 

5 28 30 29 29,0 29 30 29 29,3 31 29 29 29,7 

6 42 42 43 42,3 45 45 45 45,0 44 46 45 45,0 

7 25 26 27 26,0 28 28 30 28,7 29 27 27 27,7 

8 40 40 40 40,0 43 42 42 42,3 43 43 41 42,3 

9 25 25 25 25,0 27 29 28 28,0 26 26 26 26,0 

10 35 34 34 34,3 35 35 34 34,7 35 34 35 34,7 

  i       34,9       36,5       36,0 

 

Následující tab. 27 uvádí výsledky nejistot měření dle postupu uvedeného ve VDA 5. 

 

 

 

 

 



62 

 

Tab.27 Výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 – data 7 

Ukazatel Výsledek 

Koeficient rozšíření k=3 

Faktor rozdělení  b= 
 

  
 = 0,5774 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora    = viz tab. 27 

Průměr z průměru u daného operátora    i= viz tab. 27 

Variační rozpětí průměrů  i  (a) R0 (a) = 1,5667 

Směrodatná odchylka (Metoda A)  u(x1) = 0,7179 

Standardní nejistota typu B u(x2) = 0,9045 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) = 1,1548 

Rozšířená nejistota měřícího systému  UMS = 2,1537 

Ukazatel vhodnosti pro měřící systém QMS =7,9767% 

Rozšířená nejistota UMP = 3,4644 

Ukazatel vhodnosti pro proces měření QMP =12,8310% 

 

 Na základě vyhodnocených ukazatelů je možno tvrdit, že měřicí systém i proces 

měření mohou být pokládány za vhodné. 

 

Metoda ANOVA 

Numerické výsledky metody ANOVA nalezneme na obr. 24. Grafický výstup této metody 

nalezneme v příloze 1. 

 

Obr. 24 Numerické výsledky metody ANOVA – data 7 
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 Numerické výsledky získané metodou ANOVA dále sloužily k porovnání výsledků 

jednotlivých metod (ohraničeno červeně). Z výsledků je možné si všimnout, že metoda 

ANOVA odhalila vyskytující se interakce mezi operátorem a měřeným dílem (ohraničeno 

zeleně).  

Daný systém měření s %GRR=18,97 a ndc=7 je považován za přijatelný. 

 

Metoda průměru a rozpětí 

Numerický výstup této metody je zobrazen na obr. 25. Grafický výstup nalezneme v příloze 1. 

 

Obr. 25 Numerické výsledky metody průměru a rozpětí – data 7 

 

 Numerické výsledky metody průměru a rozpětí byly dále použity při porovnání 

výsledků použitých metod. Výsledky, které byly porovnávány jsou ohraničeny červeně (viz 

obr. 25). Systém měření je na základě výsledků %GRR=18,07 a ndc=7 podmíněně přijatelný.  

 

Porovnání výsledků jednotlivých metod 

Tabulka 28 shrnuje výsledky všech vyhodnocených metod u dat 7.  

 

Tab. 28 Tabulka porovnání výsledků jednotlivých metod 

  Metoda 
Hodnota                                     VDA 5 ANOVA A&R 

u(x1) / Opakovatelnost  0,7179 0,7149 0,6302 

u(x2) / Reprodukovatelnost  0,9045 1,1369 0,8115 

u(y)/GRR 1,1548 1,3430 1,0274 

UMP  3,4644 4,0291 3,0823 

QMP /%GRR k toleranci 12,8310 14,9224 11,4160 

UMS  2,1537 2,1448 1,8906 

QMS/%EV 7,9767 7,9436 7,0023 
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 Z tabulky 28 lze vyčíst, že hodnoty opakovatelnosti a standardní nejistoty (ux1), 

reprodukovatelnosti a standardní nejistoty (ux2) získaných pomocí různých metod jsou si 

velice blízké. To platí také v případě kombinované nejistoty dle VDA 5 a metod průměru a 

rozpětí a ANOVA. Metoda ANOVA se odlišuje od ostatních metod o cca 2-3% ve výsledcích 

ukazatele %GRR. Toto je pravděpodobně způsobeno výskytem interakce mezi operátorem a 

měřeným dílem. Z těchto výsledků je možno usuzovat, že mezi vyhodnocování nejistot dle 

VDA 5 a statistických vlastností dle MSA 4 existuje závislost.  

3.2.8. Data 8 

 Následující data jsou převzata z literatury [19], a pochází z příkladu hodnocení 

systému měření výšky matic. Z dat byla sestavena tab. 29 a doplněna o výpočty potřebné 

k vyhodnocení nejistot měření. Ze struktury tabulky lze vyčíst, že měření bylo prováděno 3 

operátory, měřeno bylo 10 vzorků, přičemž každý vzorek byl měřen 2x. 

 

U těchto dat byly zvoleny tyto toleranční meze: 

o dolní toleranční mez   LSL = 9,94 

o horní toleranční mez    USL = 11,38 

o šíře tolerance     TOL = 1,44 

 

Postup vyhodnocení nejistot měření dle metodiky VDA 5 

Sestavená tab. 29 obsahuje mimo naměřená data také vypočtené hodnoty     a   i. 

Tab. 29 Data pro výpočet nejistot měření – data 8[19] 

Operátor A B C 
 číslo 

         měření  
                  
díl 1 2      1 2      1 2      

1 10,96 10,97 10,97 10,99 10,96 10,98 10,94 10,91 10,93 

2 10,90 10,89 10,90 10,89 10,93 10,91 10,85 10,84 10,85 

3 10,67 10,68 10,68 10,68 10,74 10,71 10,71 10,64 10,68 

4 10,35 10,40 10,38 10,42 10,39 10,41 10,36 10,33 10,35 

5 10,71 10,68 10,70 10,73 10,72 10,73 10,73 10,65 10,69 

6 10,82 10,81 10,82 10,80 10,84 10,82 10,75 10,76 10,76 

7 10,55 10,56 10,56 10,54 10,60 10,57 10,48 10,49 10,49 

8 10,65 10,63 10,64 10,64 10,69 10,67 10,65 10,66 10,66 

9 10,46 10,47 10,47 10,45 10,43 10,44 10,42 10,45 10,44 

10 10,55 10,57 10,56 10,57 10,54 10,56 10,55 10,53 10,54 

  i     10,66     10,68     10,64 
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Následující tab. 30 uvádí výsledky nejistot měření dle postupu uvedeného ve VDA 5. 

 

Tab. 30 Výsledky vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 – data 7 

Ukazatel Výsledek 

Koeficient rozšíření k=3 

Faktor rozdělení  b= 
 

  
 = 0,5774 

Průměrná hodnota daného vzorku u daného operátora    ij= viz tab.30 

Průměr z průměru u daného operátora    i= viz tab.30 

Variační rozpětí průměrů  i  (a) R0 (a) = 0,04 

Směrodatná odchylka (Metoda A)  u(x1) = 0,0246 

Standardní nejistota typu B u(x2) = 0,0245 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) =0,0347 

Rozšířená nejistota měřícího systému  UMS = 0,0738 

Ukazatel vhodnosti pro měřící systém QMS =10,2486% 

Rozšířená nejistota UMP = 0,1042 

Ukazatel vhodnosti pro proces měření QMP =14,4763% 

 

 Na základě vyhodnocených ukazatelů vhodnosti je jak měřicí systém, tak proces 

měření pokládán za vhodný. 

 

Metoda ANOVA 

Obr. 26 shrnuje numerické výsledky metody ANOVA. Grafický výstup nalezneme v příloze 

1. 

 

Obr. 26 Numerické výsledky metody ANOVA – data 8 
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 Červeně ohraničené výsledky dále sloužily k porovnání metod. Na základě hodnot 

%GRR=17,08 a ndc=8 je možno tvrdit, že daný systém měření je podmíněně přijatelný. 

  

Metoda průměru a rozpětí 

Na následujícím obr. 27 jsou znázorněny numerické výsledky metody průměru a rozpětí. 

 

Obr. 27 Numerické výsledky metody průměru a rozpětí – data 8 

 

 Grafický výstup nalezneme v příloze 1. Výsledky, které jsou ohraničeny červeně, byly 

předmětem dalšího porovnávání. Na základě dosažených výsledků %GRR=17,85 a ndc=75 je 

možno tvrdit, že daný systém měření je hodnocen jako podmíněně přijatelný.  

 

Porovnání výsledků jednotlivých metod 

 V tab. 31 nalezneme dosažené výsledky vyhodnocených metod. Pokud si výsledky 

dobře prohlédneme, můžeme si všimnout, že výsledky jsou si velmi blízké. Rozdíly mezi 

jednotlivými metodami jsou nepatrné. Největší rozdíl se projevuje u ukazatele QMP a %GRR u 

metody ANOVA, kde se vyhodnocení nejistot měření liší o jedno celé %.  

 

Tab. 31  Porovnání výsledků jednotlivých metod 

  Metoda 
Hodnota                                     VDA 5 ANOVA A&R 

u(x1) / Opakovatelnost  0,0246 0,0244 0,0251 

u(x2) / Reprodukovatelnost  0,0245 0,0210 0,0215 

u(y)/GRR 0,0347 0,0322 0,0331 

UMP  0,1042 0,0967 0,0992 

QMP /%GRR k toleranci 14,4763 13,4286 13,7847 

UMS  0,0738 0,0733 0,0754 

QMS/%EV k toleranci 10,2486 10,1800 10,4658 
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3.3. Srovnání výsledků vyhodnocených příkladů 
 

 V této části práce nalezneme srovnání výsledků vyhodnocených příkladů. Předmětem 

srovnávání byla shoda výsledků níže uvedených metod s příručkou VDA 5. Shoda výsledků 

byla vyhodnocena u všech uvedených ukazatelů v tab. 32. Postup vyhodnocení shody 

spočíval v jednoduchých výpočtech. Nejprve byl vypočten podíl výsledků získaných metodou 

VDA 5 a výsledků metod ANOVA a A&R. Takto dosažený výsledek byl vynásoben 100, 

čímž jsme docílili výsledku procentuální shody s metodikou VDA 5 (viz tab. 32). Pokud se 

dosažený procentuální výsledek rovnal hodnotě 100, byla dosažena 100% shoda výsledků. 

 

Tab. 32 Procentuální shoda uvedených metod s metodikou VDA 5 

Data Metoda 
u(x1) / 

EV 
u(x2) / 

AV 
u(y)/GRR UMS QMS/%EV UMP 

QMP 

/%GRR 

Data 1 
ANOVA  107,70 113,18 110,81 107,70 107,70 110,81 110,82 

A&R 106,69 111,66 109,58 106,71 106,70 109,53 109,54 

Data 2 
ANOVA  100,42 104,59 102,29 100,42 100,42 102,29 102,29 

A&R 100,67 112,94 105,83 100,67 100,67 105,82 105,82 

Data 3 
ANOVA  100,21 104,59 102,29 100,42 100,42 102,29 102,29 

A&R 108,18 
 

108,29 108,18 108,21 108,29 108,29 

Data 4 
ANOVA  100,47 25,04 89,22 100,44 100,45 89,22 89,21 

A&R 100,63 
 

101,48 100,60 100,61 101,51 101,50 

Data 5 
ANOVA  100,89 51,92 73,26 100,82 100,84 73,29 73,31 

A&R 90,38 119,62 97,34 90,25 90,29 97,39 97,41 

Data 6 
ANOVA  110,98 

 
111,37 110,70 110,71 111,10 111,17 

A&R 89,56 
 

89,87 89,45 89,38 89,77 89,76 

Data 7 
ANOVA  100,42 79,56 85,99 100,41 100,42 85,98 85,98 

A&R 113,92 111,46 112,40 113,92 113,92 112,40 112,39 

Data 8 
ANOVA  100,82 116,67 107,76 100,68 100,67 107,76 107,80 

A&R 98,01 113,95 104,83 97,88 97,92 105,04 105,02 
 

 

 Z takto vypočtených hodnot byly vypočteny procentuální rozdíly mezi uvedenými 

metodami a metodikou VDA 5 (viz tab. 33).  
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Tab. 33 Procentuální rozdíl výsledků uvedených metod s metodikou VDA 5 

Data Metoda 
u(x1) / 

EV 
u(x2) / 

AV 
u(y)/GRR UMS QMS/%EV UMP 

QMP 

/%GRR 

Data 1 
ANOVA  7,70 13,18 10,81 7,70 7,70 10,81 10,82 

A&R 6,69 11,66 9,58 6,71 6,70 9,53 9,54 

Data 2 
ANOVA  0,42 4,59 2,29 0,42 0,42 2,29 2,29 

A&R 0,67 12,94 5,83 0,67 0,67 5,82 5,82 

Data 3 
ANOVA  0,21 4,59 2,29 0,42 0,42 2,29 2,29 

A&R 8,18 
 

8,29 8,18 8,21 8,29 8,29 

Data 4 
ANOVA  0,47 -74,96 -10,78 0,44 0,45 -10,78 -10,79 

A&R 0,62 
 

1,48 0,60 0,61 1,51 1,50 

Data 5 
ANOVA  0,89 -48,08 -26,74 0,82 0,84 -26,71 -26,69 

A&R -9,62 19,62 -2,66 -9,75 -9,71 -2,61 -2,59 

Data 6 
ANOVA  10,98 

 
11,37 10,70 10,71 11,10 11,17 

A&R -10,44 
 

-10,13 -10,55 -10,62 -10,23 -10,24 

Data 7 
ANOVA  0,42 -20,44 -14,01 0,41 0,42 -14,02 -14,02 

A&R 13,92 11,46 12,40 13,92 13,92 12,40 12,39 

Data 8 
ANOVA  0,82 16,67 7,76 0,68 0,67 7,76 7,80 

A&R -1,99 13,95 4,83 -2,12 -2,08 5,04 5,02 

 

 Následně byly z hodnot procentuálních rozdílů u ukazatelů EV, AV a GRR sestrojeny 

grafy (viz obr. 28, obr. 29 a obr. 30). Čím více se hodnoty v grafech blíží 0, tím je vyšší shoda 

výsledků dané metody s výsledky dle VDA 5. Vyšší číslo než 0 představuje, že dosažený 

výsledek dle metodiky VDA 5 má vyšší hodnotu. Je-li číslo v grafu záporné, znamená to, že 

je daný výsledek získaný dle metodiky VDA 5 nižší. 

 

 

Obr. 28 Procentuální rozdíl výsledků EV jednotlivých metod s výsledky VDA 5 
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 Nejvyšší rozdíl mezi výsledky se projevil u metody ANOVA u dat 7 a to o celých 

13,92%, toto může být pravděpodobně způsobeno výskytem interakcí. Tento předpoklad bude 

ověřen v další části práce.  

 

 

Obr. 29 Procentuální rozdíl výsledků AV jednotlivých metod s výsledky VDA 5 

 

 

Obr. 30 Procentuální rozdíl výsledků GRR jednotlivých metod s výsledky VDA 5 
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3.3.1. Hodnocení systému měření na základě výsledků použitých metod 

 Na základě rozdílnosti dosažených výsledků jednotlivými metodami může být učiněno 

odlišné rozhodnutí o přijatelnosti systému měření. To znamená, že podle jedné metody může 

být systém měření hodnocen jako přijatelný, kdežto u jiné metody jako nepřijatelný. Z tab. 34 

vyčteme hodnocení o přijatelnosti systému měření dle použitých metod vyhodnocení.   

 

Tab. 34 Hodnocení systému měření dle různých metod 

              Data 
Metoda 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 

VDA 5 N P N P N N P P 

ANOVA N N N P N PP PP PP 

A&R PP N N P N PP PP PP 

 

kde: 

P     – přijatelný systém měření 

PP   – podmíněně přijatelný systém měření 

N     – nepřijatelný systém měření  

 

 Experimentem bylo dokázáno, že výsledky vyhodnocení nejistot měření dle příručky 

VDA 5 byly velmi podobné metodám ANOVA a metodě průměru a rozpětí, které jsou 

uvedeny v příručce MSA. Tento fakt však neplatí u všech vyhodnocených dat, a proto je 

vhodné provést analýzu faktorů, jež mohou výsledky a rozdíly ve výsledcích ovlivňovat.  
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4. Analýza faktorů ovlivňující rozdílnost dosažených výsledků 
  

 Následující kapitola se věnuje definování faktorů, které mohou mít vliv na rozdílnost 

dosažených výsledků. K vyhodnocování výsledků byly vybrány soubory dat pocházející 

z měření za různých podmínek. Naměřené údaje pochází z odlišných procesů, rozdílný je také 

počet měřených dílů, operátorů a opakovaných měření (viz tab. 36). Při vyhodnocování dat 

pomocí různých metod bylo zjištěno, že výsledky se přibližně rovnají, pokud jsou splněny  

základní podmínky kladené na vyhodnocování metod. Faktory, které mohou mít vliv na 

rozdílnost dosažených výsledků vyhodnocených metod je zobrazen na obr. 31. 

 

Obr. 31 Ishikawův diagram faktorů způsobujících rozdílnost výsledků použitých metod 

 

V další části byly vybrány nejdůležitější faktory a rozděleny do dvou skupin na: 

 

1. Parametry analýzy 

o počet operátorů  

o počet měřených dílů 

o počet opakovaných měření 

 

2. Naměřené hodnoty 

o vyšší podíl reprodukovatelnosti, nebo opakovatelnosti 

o výskyt interakcí mezi dílem a operátorem 

o statistické vlastnosti systému měření 

o odlehlé hodnoty 
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4.1. Parametry analýzy  
 

 Následující text se zabývá vyhodnocením vlivu všech výše uvedených faktorů. Toto 

vyhodnocení je přehledně zpracováno pomocí tabulek a jednoduchých grafů. Shrnutí 

původních parametrů vyhodnocovaných dat se nachází v tab. 35. 

 

Tab. 35 Parametry vyhodnocovaných dat 

                                 Data 
Parametry 

1  2 3 4 5 6 7 8 

Počet operátorů 3 3 2 3 3 3 3 3 

Počet vzorků 10 10 20 10 10 10 10 10 

Počet opakovaných měření 3 3 4 3 2 2 3 2 

Celkový počet měření 90 90 160 90 60 60 90 60 

 

4.1.1. Počet operátorů 

 Jedním z možných faktorů, který ovlivňuje rozdílnost výsledků použitých metod je 

počet operátorů. Je-li to možné, měli by se analýzy systému měření účastnit ti operátoři, kteří 

obvykle daná měření provádějí. V praxi však nelze zajistit neměnné podmínky měření spojené 

např. se změnou pracovníka. Proto by všichni operátoři měli používat stejný postup, včetně 

všech kroků, které se běžně používají při zajišťování odečtu. Jakýkoliv vliv rozdílu mezi 

měřícím postupem operátorů se odráží v reprodukovatelnosti měření. Chceme-li zkoumat 

reprodukovatelnost měření musí být systém měření obsluhován minimálně dvěma operátory. 

Tento požadavek platí u obou použitých metodik. 

 

 Budeme-li chtít ověřit, zda na vyhodnocené výsledky jednotlivými metodami má vliv 

počet operátorů, je vhodné provést simulaci. K simulaci byla náhodně vybrána data 4. Na 

těchto datech bude prováděna simulace tím způsobem, že se bude počet operátorů postupně 

snižovat. Původní výsledky jsou získány z měření 3 operátorů. V dalším kroku bude tedy 

určen jeden operátor, který bude ze souboru dat odstraněn. Poté budou data znovu 

vyhodnocena. Dosažené výsledky jsou uvedeny v tab. 36. Pro snadnější porovnání rozdílů 

byly původní i nově dosažené výsledky zaneseny do přehledných grafů.   
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Tab. 36 Výsledky metod v závislosti na počtu operátorů 

Metoda 

VDA 5 ANOVA A&R VDA 5 ANOVA A&R Hodnota 

počet 
operátorů 

3 2 

u(x1)/EV 0,8919 0,8882 0,8860 0,9458 0,9585 0,9155 

u(x2) / AV 0,8275 0,7912 0,7327 0,4426 0,5131 0,5174 

u(y)/GRR 1,2167 1,1895 1,1497 1,0442 1,0872 1,0516 

UMS  2,6757 2,6645 2,6580 2,8373 2,8755 2,7466 

QMS/%EV 13,3785 13,3228 13,2900 14,1863 14,3775 13,7330 

UMP  3,6500 3,5684 3,4493 3,1326 3,2616 3,1549 

QMP /%GRR 18,2501 17,8418 17,2465 15,6631 16,3079 15,7743 

 

  

  Obr. 32 Porovnání výsledků metod při měření   Obr. 33 Porovnání % výsledků metod při          

             3 operátory                            měření 3 operátory 

  

  Obr. 34 Porovnání výsledků metod při měření   Obr. 35 Porovnání % výsledků metod při     

          2 operátory                     měření 2 operátory 

0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 

h
o

d
n

o
ta

 u
ka

za
te

le
 

ukazatel 

3 operátoři 

VDA 5 

ANOVA 

A&R 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

QMS/%EV QMP 
/%GRR 

h
o

d
n

o
ta

 u
ka

za
te

le
 v

 %
 

ukazatel 

3 operátoři 

VDA 5 

ANOVA 

A&R 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

h
o

d
n

o
ta

 u
ka

za
te

le
 

ukazatel 

2 operátoři 

VDA 5 

ANOVA 

A&R 12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

QMS/%EV QMP 
/%GRR 

h
o

d
n

o
ta

 u
ka

za
te

le
 v

 %
 

ukazatel 

2 operátoři 

VDA 5 

ANOVA 

A&R 



74 

 

 U těchto dat je nutno uvést, že metoda ANOVA u původních dat odhalila interakci 

mezi měřeným dílem a operátorem. Výsledky jednotlivých metod, kde bylo měření provedeno 

3  operátory jsou velice blízké (viz obr. 32, obr. 33). Po snížení počtu operátorů na 2 jsou 

hodnoty výsledků trochu rozdílné, což může souviset s odstraněnými hodnotami. Dosažené 

výsledky dle jednotlivých metod u 2 operátorů jsou však stále velice podobné (viz obr. 34, 

obr. 35). Z toho vyplývá, že počet operátorů nemá velký vliv na rozdíly ve výsledcích 

vypočtených podle různých metod.  

4.1.2. Počet měřených dílů 

 Při volbě počtu měřených dílů platí stejné podmínky jakou u všech statistických 

metod. Čím větší je počet měřených dílů, tím užší je konfidenční interval. Příliš velký rozsah 

výběru v praxi často nelze zajistit z hlediska neefektivity nákladů. Ve většině případů nastává 

opačný děj a vzrůstá tlak na snižování rozsahů výběru. Metodika MSA uvádí u metody 

průměru a rozpětí a metody ANOVA, aby počet měřených dílů byl minimálně n≥10. Pro 

minimální konfidenční úroveň ve výsledcích však doporučuje, aby n>15.VDA 5 doporučuje 

počet měřených dílů n≥1.  

 

 Stejně jako v předchozím případě je ke zjištění vlivu počtu měřených dílů vhodné 

vyhodnotit vliv počtu měřených dílů pomoci simulací. Pro simulaci byla vybrána data 8, u 

kterých byl výchozí počet měřených vzorků 10 postupně snižován až na minimální počet 2 

vzorků.  Sledována byla velikost rozdílů mezi procentuálními hodnotou QMP vypočtenou dle 

metodiky VDA 5 a hodnotou %GRR vypočtenou dle metody A&R a ANOVA. Výsledky této 

simulace jsou zobrazeny na obrázku 36.  

 

Obr. 36 Vyhodnocení vlivu počtu měřených dílů na dosažené výsledky 
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 Z výsledku provedených simulaci vyplynulo, že počet měřených dílů nemá velký vliv 

na rozdíly ve výsledných hodnotách analýzy systému měření vypočtených podle různých 

metod. Na obrázku 36 lze však vidět vyšší citlivost metody ANOVA na snižující se počet 

vzorků použitých k analýze. Většího rozdílu bylo dosaženou pouze u velmi malých počtu 

vzorků, jež by ale neměl být k analýze systému měření nikdy použit.  

 

 Následující simulace zobrazuje seskok z 10 na 5 měřených dílů. Simulace byla 

provedena na datech 2. Výsledky simulace jsou uvedeny v tab. 37 a následně zobrazeny 

pomocí grafů. Původní výsledky jednotlivých metod jsou zobrazeny na obr. 37 a obr. 38. 

 

Tab. 37 Výsledky metod v závislosti na počtu dílů 

Metoda 

VDA 5 ANOVA A&R VDA 5 ANOVA A&R Hodnota 

počet dílů 10 5 

u(x1)/EV 0,8919 0,8882 0,8860 0,9019 0,8645 0,8577 

u(x2) / AV 0,8275 0,7912 0,7327 0,5774 0,4511 0,4744 

u(y)/GRR 1,2167 1,1895 1,1497 1,0709 0,9751 0,9802 

UMP  3,6500 3,5684 3,4493 3,2126 2,9254 2,9405 

QMP /%GRR 18,2501 17,8418 17,2465 16,0631 14,6269 14,7025 

UMS  2,6757 2,6645 2,6580 2,7057 2,5935 2,5731 

QMS/%EV 13,3785 13,3228 13,2900 13,5287 12,9675 12,8655 

 

  

Obr. 37 Porovnání výsledků metod při měření         Obr. 38 Porovnání % výsledků metod při    

                  10 dílů                             měření  10 dílů 
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Obr. 39 Porovnání výsledků metod při měření        Obr. 40 Porovnání % výsledků metod při    

                   10 dílů                           měření  10 dílů 

 Hodnoty dosažených výsledků u 5 měřených dílů jsou odlišné od původních, což je 

pravděpodobně způsobeno úbytkem hodnot v souboru dat. Celkové rozdíly mezi výsledky 

obou provedených simulací dle hodnocených metod jsou velmi malé (viz obr. 39, obr. 40). 

Počet měřených dílů nepatří mezi nejvýznamnější vlivy způsobující rozdílnost výsledků 

uvedených metod. 

4.1.3. Počet opakovaných měření 

 Stejně jako je tomu u počtu měřených dílů i u počtu opakovaných měření platí, čím 

více, tím lépe ve smyslu dosažení objektivních informací o systému měření. Čím je vyšší 

počet opakovaných měření, tím je užší konfidenční interval. Metodika MSA u metody 

průměru a rozpětí a metody ANOVA stanovuje jako optimální podmínku minimálně 2 

opakovaná měření každého vzorku každým operátorem (viz tab. 38).  

 Počet opakovaných měření, dílů a operátorů by měl mezi po sobě následujícími  

zkouškami zůstat u běžných systémů měření konstantní. Tyto předpoklady nám umožní 

zlepšit porovnání mezi různými výsledky zkoušek.  

Tab. 38 Optimální podmínky realizace studie dle metodiky MSA  a VDA 5 

                                 Metodika 
 

Parametry 

MSA 

VDA 5 
A&R ANOVA 

Počet operátorů ≥2 ≥2 ≥2 

Počet měřených dílů ≥10(>15) ≥10(>15) ≥1 

Počet opakovaných měření ≥2 ≥2 ≥25 
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 Také vliv počtu opakovaných měření byl zkoumán pomocí simulace. Následující tab. 

39 uvádí vyhodnocené výsledky postupného snižování počtu opakovaných měření. Počet 

opakovaných měření byl snížen z 3 na 2. Tato simulace byla provedena na datech 2.  

 

Tab. 39 Výsledky jednotlivých metod v závislosti na počtu opakovaných měření 

Metoda 

VDA 5 ANOVA A&R VDA 5 ANOVA A&R Hodnota 

počet 
opakovaných 
měření 

3 2 

u(x1)/EV 0,8919 0,8882 0,8860 0,9566 1,0004 0,9456 

u(x2) / AV 0,8275 0,7912 0,7327 0,6640 0,5620 0,5637 

u(y)/GRR 1,2167 1,1895 1,1497 1,1645 1,1474 1,1009 

UMP / 3,6500 3,5684 3,4493 3,4934 3,4422 3,3028 

QMP /%GRR 18,2501 17,8418 17,2465 17,4668 17,2108 16,5138 

UMS / 2,6757 2,6645 2,6580 2,8699 3,0011 2,8369 

QMS/%EV 13,3785 13,3228 13,2900 14,3493 15,0053 14,1845 

 

 Z tab. 39 lze vyčíst, že po snížení počtu opakovaných měření se jednotlivé výsledky 

mění, což je pravděpodobně způsobeno úbytkem hodnot. Pokud si dobře prohlédneme 

hodnoty u(x1)/EV, u(x2)/AV a u(y)/GRR nelze přehlédnout, že si tyto hodnoty zůstaly opět 

blízké. Z čehož lze usuzovat, že snížení počtů opakovaných měření nemá významný vliv na 

rozdíly dosažených výsledků dle uvedených metod.  

4.2. Naměřené hodnoty 
 

 V následující části budou vyhodnoceny zbylé faktory, které souvisí s naměřenými 

hodnotami a které mohou mít vliv na rozdíl výsledků dle vyhodnocených metod.  

4.2.1. Vyšší podíl opakovatelnosti, nebo reprodukovatelnosti měření 

 Příčiny chybné opakovatelnosti mohou souviset s variabilitou uvnitř dílu, uvnitř 

přístroje, uvnitř metody, uvnitř operátora, uvnitř prostředí, či nesprávně použitým měřidlem 

pro danou aplikaci. Zdroje chyb u reprodukovatelnosti mohou být vyvolány variabilitou mezi 

díly, mezi přístroji, mezi etalony, mezi metodami, mezi operátory, mezi prostředím, porušení 

předpokladů studie, efektivností výcviku obsluhy a nevhodnou aplikací.  

 Na výpočet reprodukovatelnosti (AV) má v případě použití metody průměru a rozpětí 

vliv i hodnota opakovatelnosti (EV). Toto však u metody ANOVA a u metody 

vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 neplatí.  
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 K simulaci zkoumání vlivu podílu EV a AV byla použita data 4. Změna původních 

hodnot byla provedena tak, aby se docílilo zvýšení či snížení hodnot EV a AV (viz tab.40). Je 

nutno uvést, že u původních dat byla odhalena interakce mezi měřeným dílem a operátorem. 

Zvýšení AV bylo docíleno tím, že každá naměřená hodnota dílu u operátora A byla upravena 

tak, aby všechna 3 opakovaná měření u daného dílu měla stejnou naměřenou hodnotu. 

Naopak ke snížení EV byly výsledky u jednotlivých operátorů upraveny tak, aby všechny 3 

opakovaná měření u daného dílu dosahovala stejné hodnoty. Výsledky těchto simulací 

nalezneme v tabulce 40.  

 

Tab. 40 Výsledky simulací zvýšení AV a snížení EV 

Metoda 

VDA 5 ANOVA A&R VDA 5 ANOVA A&R VDA 5 ANOVA A&R Hodnota 

simulace původní data zvýšení AV snížení EV 

u(x1)/EV 0,1288 0,1282 0,1280 0,0833 0,0831 0,0610 0,0000 0,0000 0,0000 

u(x2) / AV 0,0173 0,0691 0,0000 0,0231 0,0130 0,0177 0,1905 0,7705 0,1728 

u(y)/GRR 0,1299 0,1456 0,1280 0,0865 0,0841 0,0635 0,1905 0,7705 0,1728 

UMS  0,3863 0,3846 0,3840 0,2500 0,2493 0,1830 0,0000 0,0000 0,0000 

QMS/%EV 1,0302 1,0256 1,0240 0,6668 0,6648 0,4880 0,0000 0,0000 0,0000 

UMP  0,3898 0,4369 0,3840 0,2595 0,2523 0,1905 0,5716 2,3115 0,5184 

QMP /%GRR 1,0394 1,1651 1,0240 0,6919 0,6729 0,5081 1,5242 6,1640 1,3820 

 

Z tab. 40 lze vyčíst, že v případě zvýšení AV jsou si podobné výsledky u metod VDA 5 a 

ANOVA. Vyšší rozdíl mezi výsledky se projevil u metody průměru a rozpětí. 

 V případě snižování EV byly výsledky rozdílné. Při této simulaci byla metodou 

ANOVA odhalena interakce mezi měřeným dílem a operátorem. Snížení opakovatelnosti na 0 

se projevilo razantním rozdílem v ukazatelích u(x2)/AV, který v porovnání s původními daty 

vzrostl u všech hodnocených metod až jedenáctinásobně. U ukazatele GRR/u(y) se největší 

rozdíl výsledků vyskytl u metody ANOVA, kde hodnota oproti ostatním metodám vzrostla až 

čtyřnásobně. Tento rozdíl byl způsoben výskytem interakce. Mimo jiné lze na této simulaci 

vidět, které ukazatele jsou ovlivňovány hodnotou EV, konkrétně se jedná o ukazatel UMS a 

QMS/%EV.  
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4.2.2. Výskyt interakcí mezi dílem a operátorem 

 Odlišnost výsledků dle jednotlivých metodik může být vyvolána výskytem interakce 

mezi měřeným dílem a operátorem. Tuto interakci je schopna odhalit ze všech zmiňovaných 

metod jen metoda ANOVA, proto je tato metoda upřednostňována. Metoda průměru a rozpětí 

ani vyhodnocování nejistot dle VDA 5 nezohledňuje interakci mezi měřeným dílem a 

operátorem. Výskyt interakcí se může projevit rozdílným učiněním závěru o přijatelnosti 

systému měření.   

 Interakce mezi operátorem a měřeným dílem lze odhalit pomocí grafických nástrojů 

analýzy, které jsou předmětem článku [13]. 

 

 Metoda ANOVA interakce odhalila u souborů dat 2,3,4,5,7. Nejvyšší podíl interakcí 

mezi měřeným dílem a operátorem obsahovala data 3 a data 5. Proto u těchto dvou souborů 

dat byly sestrojeny grafy (viz obr. 41, obr. 42, obr. 43 a obr. 44). Pokud si grafy dobře 

prohlédneme, u metody ANOVA hodnota u(y)/GRR, UMP a QMP/%GRR viditelně převyšuje 

hodnoty v porovnání s výsledky ostatních metod. Tímto jsme získali prvotní informaci o 

výskytu interakce mezi měřeným dílem a operátorem.  

 

 

Obr. 41 Porovnání výsledků metod v případě Obr. 42 Porovnání % výsledků metod při    

           výskytu interakce     při výskytu interakce 
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Obr. 43 Porovnání výsledků metod v případě Obr. 44 Porovnání % výsledků metod při    

           výskytu interakce                    při výskytu interakce 

 

Abychom získali více informací o vlivu interakcí, byly do grafu zobrazujícího rozdíl výsledků 

GRR přidány procentuální podíly interakcí jednotlivých souborů dat. Tyto hodnoty byly 

získány při numerickém vyhodnocení metody ANOVA. Z takto sestrojeného grafu (viz. obr. 

45) lze vyčíst, že čím větší je podíl interakce, tím je větší rozdíl mezi výsledky získaných 

metodou VDA 5 a metodou ANOVA. Tato skutečnost potvrdila, že vyskytující se interakce 

mezi měřeným dílem a operátorem má vliv na rozdílnost výsledků použitých metod.  

 

Obr. 45 Vyhodnocení vlivu přítomností interakcí 
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4.2.3. Statistické vlastnosti systému měření 

 Klíčovým východiskem každého systému měření je produkce objektivních měření. 

Takový systém měření se však musí vyznačovat statistickými vlastnostmi, jako je nulový 

rozptyl, nulová strannost a nulová pravděpodobnost nesprávné klasifikace libovolného 

produktu. Naneštěstí ale takové systémy měření existují jen zřídka. Z tohoto důvodu jsou 

pracovníci nuceni používat systémy měření, které mají méně žádoucí statistické vlastnosti. 

Kvalita systému měření se tedy určuje výlučně na základě statistických vlastností, které 

systém produkuje v čase. Je důležité identifikovat statistické vlastnosti, které jsou 

nejdůležitější pro dané použití. 

 Statistické vlastnosti systému měření je žádoucí vyhodnocovat, protože mohou 

ovlivnit analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Zejména by měla být 

vyhodnocena strannost měření a linearita. V článku [13] byl navržen postup jak tyto dvě 

vlastnosti vyhodnocovat komplexně v rámci komplexní analýzy kombinované 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. 

4.2.4. Odlehlé hodnoty 

Stejně jako v ostatních oblastech řízení je i v případě analýzy systému měření nutné, 

aby výsledky používaných statistických metod nebyly ovlivněny žádnými odlehlými 

hodnotami. Tyto hodnoty mohou zcela změnit hodnoty hodnocených parametrů, a pokud 

nejsou odstraněny, vedou často k nesprávným výsledkům prováděných analýz. Odlehlá 

pozorování jsou způsobena výskytem hrubých a systematických chyb v průběhu měřicího 

procesu. Míra vlivu odlehlého pozorování na hodnoty výsledných parametrů analýzy GRR je 

závislá na: 

o stupni (míře) odlehlosti této hodnoty  

o místě výskytu této hodnoty v datovém souboru 

o parametru, který tato hodnota ovlivňuje 

 

K posouzení míry vlivu odlehlých pozorování na rozdíly ve výsledných hodnotách 

byly použity data 8. Do těchto dat bylo postupně přidáváno odlehlé pozorování v podobě 

zvyšování hodnoty u měření třetího vzorku operátorem A cílem vyhodnocení vlivu těchto 

pozorování na výsledné hodnoty nejdůležitějších parametrů analýzy GRR. Hodnota třetího 

vzorku byla postupně zvyšována o násobky (0 – 20) hodnoty 0,025 prezentující průměrné 

variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory. Na obrázku 46 jsou znázorněny 
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procentuální rozdíly mezi hodnotou QMP a hodnotou %GRR pro postupně se zvyšující 

hodnotu odlehlé hodnoty. 

 

 

Obr. 46 Vliv odlehlé hodnoty na rozdílnost výsledků analýz systému měření 

 

Z obrázku 46 je patrné, že vůči výskytu odlehlých hodnot je nejcitlivější metoda 

ANOVA. Při použití této metody vyhodnocení byla hodnota %GRR v případě výskytu 

největší odlehlé hodnoty o 35% větší než hodnota ekvivalentního ukazatele QMP vypočteného 

dle příručky VDA 5.  Naopak procentuální rozdíl mezi hodnotou ukazatele QMP a hodnotou 

%GRR vypočtenou pomocí metody A&R se pohybuje kolem počáteční hodnoty a lze tedy 

tvrdit, že na výskyt odlehlé hodnoty reagují obě obdobně.  
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Závěr 
 

 Hlavním cílem Diplomové práce bylo analyzovat vztahy mezi vlastnostmi systému 

měření a nejistotami měření. 

 

 První kapitola diplomové práce je zaměřena na teoretický rozbor současných přístupů 

k analýzám systémů měření. Jsou zde detailně popsány příručky VDA 5 a MSA, které jsou 

používány k hodnocení systému měření u dodavatelů automobilového průmyslu. Nejprve 

byly podrobně popsány jednotlivé vlastnosti systému měření a metody vyhodnocování 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření, které jsou náplní metodiky MSA. 

Jedná se především o metodu rozpětí, metodu průměru a rozpětí a metodu ANOVA. Druhá 

polovina kapitoly se věnuje popisu příručky VDA 5 a obsahuje teoretický rozbor nejistot 

měření a jejich zdrojů. Jsou zde zahrnuty postupy a vztahy, které slouží k vyhodnocení 

nejistot měření. Nedílnou součástí je popis základního principu posuzování vhodnosti 

systému měření a procesu měření na základě vyhodnocených ukazatelů.  

 

 Druhá kapitola se věnuje analýze rozdílů ve vyhodnocování vlastností systému měření 

dle uvedených metodik. Metodiky byly porovnány na základě několika různých hledisek. 

Bylo zjištěno, že nejpodstatnější rozdíl se nenachází v samotném postupu, ale ve 

vyhodnocovaných ukazatelích a jejich kritériích. Naopak společné mají příručky to, že 

k vyhodnocení složek variability může být použita metoda ANOVA. Metodika MSA tyto 

složky variability rozděluje na opakovatelnost a reprodukovatelnost, zatímco VDA 5 tyto 

složky dělí na standardní nejistotu typu A a standardní nejistotu typu B. Z toho vyplývá, že 

standardní nejistota typu A je ekvivalentem opakovatelnosti systému měření a standardní 

nejistota typu B je ekvivalentem reprodukovatelnosti systému měření.  

 

 V úvodu třetí kapitoly byl upraven postup vyhodnocování nejistot pro data původně 

sloužící k vyhodnocení GRR analýzy. Všechna vybraná data byla vyhodnocena metodou 

průměru a rozpětí, metodou ANOVA a metodou vyhodnocování nejistot dle upraveného 

postupu VDA 5. K dosažení numerických výsledků metody průměru a rozpětí a metody 

ANOVA byl použit statistický software popsaný v téže kapitole. Nejistoty měření byly 

vypočteny za pomocí softwaru MS Excel. Po vypočtení všech výsledných hodnot 

sledovaných parametrů bylo provedeno jejich porovnání. U těchto dat byla zároveň 

vyhodnocena procentuální shoda metod uvedených v příručce MSA s příručkou VDA 5. Pro 
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lepší porovnání výsledků byly vypočteny procentuální rozdíly mezi výsledky získanými 

pomocí výše popsaných metod. Následně byly tyto rozdíly zaneseny do přehledných grafů. 

Ve většině případů si vyhodnocené výsledky dle různých metod byly velmi blízké. Toto však 

neplatilo u všech vyhodnocených dat, proto se následující kapitola věnuje analýze faktorů, jež 

mohou mít vliv na rozdílnost dosažených výsledků. 

 V této kapitole bylo současně provedeno porovnání hodnocení přijatelnosti systému 

měření na základě vyhodnocených metod. Konečné výsledky jsou velice zajímavé, protože 

v některých případech se při hodnocení systému měření uvedené metody shodují. U jiných je 

tentýž systém měření danou metodou hodnocen jako přijatelný a jinou metodou jako 

nepřijatelný.  

 

 Jak již bylo uvedeno, čtvrtá kapitola nese název analýza faktorů ovlivňující rozdílnost 

dosažených výsledků. Pomocí ishikawova diagramu byly identifikovány základní faktory, 

které mohou mít vliv na rozdílnost výsledků. Následně byly vybrány nejdůležitější faktory a 

rozděleny do dvou skupin. K tomu abychom byli schopni ověřit, zda-li má daný faktor vliv na 

rozdílnost výsledků bylo zapotřebí provést simulace daných faktorů. Nejprve byly simulace 

provedeny u faktorů parametrů analýzy a poté u faktorů vyplývajících z naměřených hodnot.  

 Prvním zkoumaným faktorem byl vliv počtu operátorů na rozdílnost výsledků 

použitých metod. Původní data byla získána z měření 3 operátorů, následně byl počet 

operátorů snížen na 2 a data byla znovu vyhodnocena. Výsledky jednotlivých metod byly po 

snížení počtu operátorů stále velmi podobné, z čehož vyplývá, že počet operátorů nemá 

významný vliv na rozdílnost výsledků použitých metod. 

 Druhou zkoumanou oblastí byl počet měřených dílů. Pomocí simulací snižování počtu 

měřených dílů bylo zjištěno, že počet měřených dílů nemá velký vliv na rozdíly ve 

výsledných hodnotách analýzy systému měření vypočtených dle různých metod.  

 V pořadí třetím zkoumaným faktorem byl počet opakovaných měření. Zde byla 

simulace stejně tak provedena snížením počtu opakovaných měření a porovnáním dosažených 

výsledků. I v tomto případě si výsledky byly velmi blízké. Snížení počtu opakovaných měření 

taktéž nepatří mezi nejvýznamnější faktory, které mají vliv na rozdíly dle vyhodnocených 

metod.   

 Další zkoumání se týkalo vlivu vyššího podílu opakovatelnosti či reprodukovatelnosti. 

Nejprve byly naměřené hodnoty upraveny tak, aby se zvýšil podíl reprodukovatelnosti. 

Z čehož vyplynulo, že podobné výsledky analýzy systému měření měly metody ANOVA a 

VDA 5. Rozdíly ve výsledcích mezi metodami při simulaci zvýšení podílu 
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reprodukovatelnosti byly vypozorovány u metody průměru a rozpětí. Dále byly pozorovány 

změny mezi výsledky jednotlivých metod při snížení opakovatelnosti. V případě výskytu 

interakcí se při snížení opakovatelnosti rapidně zvýší rozdíl mezi výsledky analýzy systému 

měření u metody ANOVA.    

 U pěti z osmi hodnocených souborů dat byl odhalen výskyt interakcí mezi měřeným 

dílem a operátorem. Proto bylo u tohoto faktoru vhodné posoudit jeho významnost. Výskyt 

interakcí byl doplněn do grafu zobrazujícího procentuální rozdíl výsledků ukazatele 

kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Pomocí tohoto grafu bylo dokázáno, že 

čím je vyšší podíl interakce, tím je větší rozdíl mezi výsledky získaných metodou VDA 5 a 

metodou ANOVA. Z čehož tedy plyne, že tento faktor má významný vliv na rozdílnost 

výsledků použitých metod.  

 Posledním analyzovaným faktorem, který může způsobovat rozdílnost výsledků 

jednotlivých metod, byl vliv odlehlých hodnot. Vyhodnocení vlivu bylo provedeno 

postupným přidáváním odlehlých pozorování v podobě zvyšování hodnoty třetího vzorku u 

operátora A u dat 8. Následně byly pomocí grafů vyhodnoceny procentuální rozdíly mezi 

hodnotou QMP a hodnotou %GRR. Přičemž bylo zjištěno, že vůči výskytu odlehlých hodnot 

je nejcitlivější metoda ANOVA. Kdežto u výsledků získaných metodou průměru a rozpětí a 

VDA 5 je reakce na výskyt odlehlých hodnot obdobná. 

 

 Prostřednictvím vyhodnocení rozličných souborů dat a provedených experimentů byly 

zjištěny následující skutečnosti. V případě, kdy na soubor dat, který sloužící k analýze 

systému měření nepůsobí výše zkoumané faktory, je možno tvrdit, že nejistoty měření a 

ukazatelé vhodnosti vyhodnocené dle VDA 5 jsou ekvivalentní ukazatelům vyhodnocených 

dle metod ANOVA a A&R.  
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Příloha 1 Grafické výstupy ze software Minitab 16 

 

Data 1 – Metoda ANOVA 

 

Data 1 – Metoda průměru a rozpětí 
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Data 2 – Metoda ANOVA 

 
 

Data 2 – Metoda průměru a rozpětí 
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Data 3 – Metoda ANOVA 

 

 

 

Data 3 – Metoda průměru a rozpětí 
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Data 4 – Metoda ANOVA 

 
 

Data 4 – Metoda průměru a rozpětí 
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Data 5 – Metoda ANOVA 

 
 

Data 5 – Metoda průměru a rozpětí 
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Data 6 – Metoda ANOVA 

 
 

Data 6 – Metoda průměru a rozpětí 
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Data 7 – Metoda ANOVA 

 
 

Data 7 – Metoda průměru a rozpětí 
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Data 8 – Metoda ANOVA 

 
 

Data 8 – Metoda průměru a rozpětí 
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