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Anotace 

 

              Cílem této diplomové práce je rozbor současných metodik pro analýzu měřících 

systémů (MSA).  Bude provedeno hodnocení kvality systému měření u vybraných znaků 

kvality.  

  Diplomová práce bude řešena ve firmě Brose, CZ spol. s.r.o.  Tématem diplomové 

práce je: „Hodnocení kvality systému měření u dodavatele automobilového průmyslu“. Práce 

se bude zabývat analýzou současného stavu v metrologické laboratoři (AWP1). Dále budou 

hledána slabá místa v analýze systému měření (MSA) a v případě nutnosti budou zaváděna 

nápravná opatření. 

 

Klíčová slova: analýza, znak kvality, analýza systému měření, ANOVA 

 

Abstract 

 

               The aim of this thesis is to analyze current methods for measurement systems 

analysis (MSA). It will be an evaluation of the quality measurement system in selected quality 

characteristics. 

           The thesis will be addressed in the company Brose, CZ spol. s.r.o. Thesis topic is: 

"Evaluation of the quality measurement system for automotive suppliers." Work will deal 

with the analysis of the current situation in the metrology laboratory (AWP1). There will also 

be searched for weaknesses in the analysis measurement system (MSA) and, if necessary, will 

be implemented corrective measures. 

 

Keywords: analysis, quality characteristic, measurement system analysis, ANOVA 

                

 

  



 

 

 

 

 

Seznam zkratek 

 

MSA – Analýza systému měření 

GRR  – Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

EV – Opakovatelnost měření 

AV – Reprodukovatelnost měření 

PV – Variabilita mezi měřenými vzorky 

TV – Celková variabilita 

ndc – počet různých kategorií 

StdDev – směrodatná odchylka 

ANOVA – Analýza rozptylu (Analysis of variance) 

R&R – Opakovatelnost a reprodukovatelnost (Repeatability and Reproducibility)  

AWP – Laboratoř výběrových zkoušek (AUSWAHL PRUFUNG)  
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Úvod 

 

            Tématem této diplomové práce je hodnocení kvality sytému měření u dodavatele 

automobilového průmyslu ve společnosti Brose CZ, spol. s.r.o. která se zabývá výrobou 

doplňků pro automobily, jako jsou např. sedadlové a uzamykaní systémy pro mnoho 

významných výrobců automobilů. 

            Jedním ze základních principů současného managementu je rozhodování na základě 

faktů. Tato fakta jsou ve většině případů získána měřením. Naměřené údaje se tak stávají 

základním předpokladem pro důležitá rozhodnutí, například při kontrole jakosti produktů, při 

regulaci aktivit zlepšování apod. Navrhovanému nebo již používanému systému měření je 

potřeba věnovat náležitou pozornost, neboť nevyhovující systém měření může poskytnout 

zkreslené informace, které mohou vést k nesprávnému rozhodnutí. Ověřování přijatelnosti 

systému měření, který bude používán při shromažďování potřebných údajů, je tedy důležitou 

součástí plánování a zlepšování jakosti a například v oblasti automobilového průmyslu je 

striktně požadováno (MSA – Measurement System Analysis)[9].  

             MSA v překladu Analýza měřícího systému nebo analýza systému měření je sada 

postupů pro vyhodnocení nastaveného systému měření. MSA vychází z 

měření kvality v automobilovém průmyslu a stala se součástí QS 9000, přesněji 4. vydání. 

Sama o sobě je MSA analytická technika pro posouzení systému měření, která je však 

součástí nějakého systému řízení kvality - buď podle zmiňované QS 9000, nebo jiných norem 

či komplexních metodik řízení kvality (TQM, SixSigma).  

            Přestože byla původně vyvinutá v automobilovém průmyslu, používá se vzhledem ke 

své praktičnosti a univerzálnosti také v dalších odvětvích[4]. Metodika MSA se používá pro 

hodnocení jak samotného měřidla (např. kalibrovaného měřidla), tak na posouzení celého 

systému měření (odtud zkratka Measurement System Analysis). Metodika se zaměřuje na 

analýzu zdrojů variability v celém procesu měření, protože vychází z předpokladu, že pro 

měření nestačí mít jen přesné měřidlo, ale vliv mohou mít i jiné faktory a proto hodnotí měřící 

systém jako celek. Cílem je zjistit vliv různých faktorů na variabilitu výsledků měření, tedy 

jaký mají faktory v celém procesu měření vliv na proměnlivost výsledků (například 

operátora). Metoda MSA proto využívá a obsahuje další statistické metody a techniky. 

Metoda MSA  klade důraz na opakovatelnost a reprodukovatelnost měření (R&R -

 Repeatability and Reproducibility). 

 

https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
https://managementmania.com/cs/automobilovy-prumysl
https://managementmania.com/cs/qs-9000
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/total-quality-management
https://managementmania.com/cs/six-sigma
https://managementmania.com/cs/automobilovy-prumysl
https://managementmania.com/cs/proces
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1 Rozbor současných přístupů k analýze systému měření 

1.1 Metodika MSA 

 

             Metodika MSA – analýza systému měření byla zhotovena společnostmi Daimler- 

Chrysler, Ford a General Motors. Tato metodika je základním dokumentem pro analýzu 

systému měření u dodavatelů automobilového průmyslu [1]. Na systémy měření působí celá 

řada různých faktorů, které ovlivňují naměřené hodnoty. Jedná se například o příčiny 

související s vlastnostmi samotného měřicího prostředku, s postupem měření, s pracovníkem 

provádějícím měření, s měřeným objektem, vlastnostmi prostředí, ve kterém měření probíhá, 

a s řadou dalších faktorů. Působení těchto příčin a míru jejich vlivu lze odhalit a kvantifikovat 

pomocí analýzy statistických vlastností systémů měření [4].    

Vlastnosti systému měření se v zásadě dají rozdělit na charakteristiky polohy a charakteristiky 

variability. K charakteristikám polohy se například řadí:  

 stabilita  

 strannost 

 linearita  

  

1.1.1 Stabilita systému měření  

          Stabilita (Drift) je charakterizována jako celková variabilita výsledků měření, získaných 

měřením jednoho znaku v dostatečně dlouhém časovém úseku. Tato definice je dosti obecná, 

přesnější vymezení poskytuje až doplňující informace, která stabilitu charakterizuje jako 

změnu strannosti v čase [9]. 

 

 

Obr. 1: Stabilita systému měření [5] 
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Analýza stability systému měření 

 

Údaje, potřebné pro analýzu stability jsou získány opakovaným měřením stejného 

vzorku ve vhodně zvolených časových intervalech. Následuje stručný přehled kroků pro 

vyhodnocení stability systému měření dle [9,12]:  

- Výběr vzorku, jehož hodnota měřeného znaku kvality odpovídá středu výrobního 

rozpětí. Je však vhodné provést analýzu stability i na vzorcích, které reprezentují 

dolní, resp. horní mez výrobního rozpětí.  

- Ve zvolených časových intervalech provést 3 – 5 opakovaných měření vybraného 

vzorku.  

-  Je-li získáno alespoň 25 podskupin opakovaných měření, provádí se výpočet 

výběrových charakteristik opakovaných měření v jednotlivých časech (např. variační 

rozpětí, aritmetický průměr nebo směrodatná odchylka).  

-  Na základě vypočtených výběrových charakteristik je třeba dále vypočíst centrální 

přímky a regulační meze pro zvolenou dvojici regulačních diagramů.  

- Při použití dvojice regulačních diagramů        se centrální přímky a regulační meze 

počítají dle následujících vztahů:  

 

Možnými příčinami nevyhovující stability mohou být například:  

• dlouhý interval mezi kalibracemi  

• nesprávná kalibrace  

• opotřebení měřicího zařízení  

• špatná údržba měřicího zařízení  

• variabilita prostředí 

 

1.1.2 Strannost systému měření  

            Strannost (Bias) je definována jako rozdíl mezi aritmetickým průměrem opakovaných 

měření stejného znaku a přijatou referenční hodnotou. Jedná se v podstatě o průměrnou 

odchylku naměřených hodnot od referenční hodnoty [9].  

            Při hodnocení strannosti stanovujeme, zda je strannost přijatelná, tzn. je nulová. 

Přijatelnost vyhodnotíme použitím testu, jehož hypotézy zní:  
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H0: strannost = 0 

H1: strannost ≠ 0 

  

 

Obr. 2: Strannost a shodnost měření [5] 

 

 

Analýza strannosti systému měření  

 

1. Výběr vzorku o známé přijaté referenční hodnotě  

Údaje potřebné pro analýzu strannosti se získávají měřením etalonu nebo vzorku vyrobeného 

dílu se známou referenční hodnotou. Měřený vzorek by měl přibližně odpovídat středu 

výrobního rozpětí sledovaného znaku jakosti. Vhodnější je provést obdobná měření ještě na 

vzorcích přibližně odpovídajících dolní a horní mezi výrobního rozpětí. V tomto případě lze 

získat rovněž první informace o linearitě, tedy o tom, zda strannost závisí na velikosti 

naměřené hodnoty.  

 

2.  Provedení opakovaných měření vzorku v podmínkách opakovatelnosti   

Údaje potřebné pro vyhodnocení strannosti se získají opakovaným měřením vybraného 

vzorku v podmínkách opakovatelnosti. Měření stejného vzorku tedy provádí jeden operátor, 

jedním systémem měření, za stejných podmínek a v co nejkratším čase. Mělo by být 

provedeno alespoň deset opakovaných měření.  
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3.  Průzkumová analýza dat   

Shromážděné údaje by měly být podrobeny řádné průzkumové analýze dat s cílem ohodnotit, 

zda výsledky měření nesignalizují hrubé chyby či zjevné působení zvláštních příčin 

variability. Lze doporučit analýzu odlehlých hodnot pomocí krabicového diagramu, analýzu 

naměřených hodnot pomocí časové řady a, v případě dostatečného počtu měření, sestrojení 

histogramu.  

 

4.  Výpočet aritmetického průměru opakovaných měření  

Z hodnot opakovaných měření daného vzorku se vypočte hodnota aritmetického průměru:  

 

   =  
   

 
   

 
                                                              (1)            

 

kde: 

         xi  -  hodnoty jednotlivých opakovaných měřením  

         n – počet opakovaných měření daného vzorku  

 

5.  Výpočet bodového odhadu strannosti  

Hodnota bodového odhadu strannosti se pak vypočítá podle vztahu:   

 

  i =    - xr                                                                                                (2) 

 

  kde: 

              - aritmetický průměr opakovaných  

           xr   - přijatá referenční hodnota měřeného vzorku  

 

               Samotný bodový odhad strannosti, který odpovídá průměrné odchylce mezi 

naměřenými údaji a referenční hodnotou vzorku, ještě nevypovídá o tom, zda je hodnota 

strannosti statisticky významná (nenulová). Jednou z možností vyhodnocení statistické 

významnosti strannosti je stanovení konfidenčního intervalu odhadu strannosti. Předtím je 

však potřeba ještě vyhodnotit, zda analyzovaný systém měření má vyhovující opakovatelnost 

měření [9].  
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6. Výpočet směrodatné odchylky opakovatelnosti   

Pro výpočet konfidenčního intervalu odhadu strannosti je potřeba stanovit směrodatnou 

odchylku opakovatelnosti podle vztahu:  

 

  e = s =  
          

   
                                                            (3) 

  

kde:  

   xi - jednotlivé naměřené hodnoty  

   n - počet měření vzorku  

  

7.  Vyhodnocení přijatelnosti opakovatelnosti systému měření  

Při analýze strannosti systému měření se předpokládá, že opakovatelnost systému měření je 

vyhovující. To se ověřuje pomocí procentuálního podílu opakovatelnosti z celkové variability 

(%EV), který se počítá podle vztahu:  

 

%EV=   = 
  

  
 *100 =  

   

  
* 100 =  

          
   

  
                               (4) 

kde:  

EV – opakovatelnost (Equipment Variation)  

TV  - celková variabilita (Total Variation) 

  

Hodnota celkové variability se vyjadřuje pomocí směrodatné odchylky sledovaného znaku v 

daném výrobním procesu (přednostně) nebo pomocí šestiny šířky tolerančního pole.  

Procentuální podíl opakovatelnosti by měl být nižší než hodnoty kritérií pro %GRR . 

 

8. Výpočet konfidenčního intervalu odhadu strannosti 

Konfidenční interval strannosti se počítá dle vztahu: 

 

  i  -  
 

  
  *  

    
 

 
    Bi  ≤   i - 

 

  
 * 

    
 

 
                                     (5) 
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kde:  

               - počet stupňů volnosti (ν = n-1) 

 
    

 

 
       - kvantil Studentova rozdělení  

 α          - hladina významnosti (obvykle α=0,05) 

 

                Pro posouzení statistické významnosti strannosti je rozhodující zda vypočtený 

konfidenční interval zahrnuje či nezahrnuje nulovou hodnotu. Pokud tento konfidenční 

interval zahrnuje i nulovou hodnotu, je strannost systému měření považována za statisticky 

nevýznamnou, tedy přijatelnou. Naopak, pokud nezahrnuje nulovou hodnotu, je strannost 

statisticky významná a je žádoucí ji eliminovat (např. rekalibrací systému měření).     

 

Příčinami nevyhovující strannosti mohou být například:  

• nesprávná kalibrace   

• opotřebení měřicího zařízení   

• nevhodné měřidlo pro danou aplikaci   

• odlišná metoda měření [9].   

 

1.1.3 Linearita systému měření 

           Linearita (Linearity) je charakterizována jako rozdíl mezi hodnotami strannosti v 

pracovním rozsahu systému měření. Při jejím vyhodnocení se tedy jedná o posouzení, zda 

hodnota strannosti závisí na velikosti naměřené hodnoty (v rozmezí příslušného pracovního 

rozsahu) [4].  

 

Analýza linearity systému měření 

 

            Při této analýze se postupuje podobným metodou jako při analýze strannosti systému 

měření. Aby bylo možné vyhodnotit, zda se hodnota strannosti mění v závislosti na velikosti 

naměřené hodnoty, je potřeba provést opakovaná měření u několika vzorků pokrývajících 

dosahované výrobní rozpětí [4].  
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Vyhodnocení linearity systému měření by mělo probíhat v těchto krocích:  

 

1.  Výběr vzorků   

Pro analýzu linearity by mělo být k dispozici alespoň pět vzorků o známé přijaté referenční 

hodnotě, jež reprezentují a přibližně rovnoměrně pokrývají pracovní (provozní) rozsah 

systému měření. 

   

2.  Opakovaná měření vzorků v podmínkách opakovatelnosti  

Obdobně jako u analýzy strannosti systému měření je potřeba u každého vzorku potřeba 

provést alespoň deset opakovaných měření. Všechna měření by měla proběhnout v 

podmínkách opakovatelnosti, tedy měření provádí jeden operátor stejným systémem měření 

na stejném místě měření.  

 

3. Výpočet odchylek jednotlivých měření od referenční hodnoty  

V dalším kroku se pro každou naměřenou hodnotu vypočte hodnota odchylky od referenční 

hodnoty podle vztahu:  

 

Odchij = xij – xir                                                         (6) 

 

kde:  

            xij   - naměřená hodnota i-tého vzorku při j-tém měření  

xir  - referenční hodnota i-tého vzorku  

4.  Výpočet strannosti systému měření pro jednotlivé vzorky  

Dílčími výsledky analýzy linearity systému měření jsou hodnoty bodových odhadů strannosti 

pro jednotlivé vzorky, které lze stanovit pomocí vztahu:  

 

  ii =
         

   

 
                                                         (7) 

 

kde:  

        n- počet opakovaných měření vzorku  
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K výpočtu bodového odhadu strannosti pro jednotlivé vzorky lze rovněž použít definiční 

vztah:  

 

  ii =   i - xir                                                                                        (8) 

 

kde: 

       - aritmetický průměr opakovaných měření i-tého vzorku  

  

5.  Sestrojení závislosti hodnot odchylek na referenční hodnotě  

Linearita systému měření se nejprve vyhodnocuje graficky.  Sestrojí se graf závislosti 

odchylek jednotlivých měření od referenčních hodnot na referenčních hodnotách (viz obr. 4). 

Tento graf poskytuje první informace o tom, zda rozdíly mezi naměřenými a referenčními 

hodnotami vzorků závisí na velikosti měřené hodnoty. 

 

6. Proložení rovnice přímky   

V dalším kroku je aplikována regresní analýza a závislost odchylek na referenčních 

hodnotách vzorků je popsána rovnicí přímky (viz obr. 3):  

y = b0 + b1 * xr                                                                                        (9) 

 

kde:  

y – odchylka naměřené hodnoty od referenční hodnoty 

xr – referenční hodnota  

b0 – absolutní člen  

b1 – regresní koeficient  

 

Obr. 3:   Příklad závislosti odchylky naměřených hodnot od referenčních hodnot na 

referenčních hodnotách [9] 
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7. Testování statistické významnosti regresního koeficientu a absolutního členu 

 

 Konečné vyhodnocení linearity systému měření je založeno na testování statistické 

významnosti regresního koeficientu a absolutního členu. Linearita systému měření je 

považována za přijatelnou v případech, kdy odhad regresního koeficientu  b1   není statisticky 

významný (nelze zamítnout hypotézu, že je roven nule)[4]. V podstatě se jedná o posouzení, 

zda proložená přímka se příliš neodlišuje od rovnoběžky s osou x.  Zároveň by mělo být 

potvrzeno, že i odhad absolutního členu b0 je statisticky nevýznamný. Vyhodnocení 

statistické významnosti regresního koeficientu a absolutního členu lze provést pomocí t- testu 

nebo pomocí konfidenčních intervalů [9].  

 

Tak například konfidenční interval odhadu regresního koeficientu se vypočítá podle vztahu: 

 

b1 -       

 
  * Sb1  1   b1 +  

    
 

 
  * Sb1                                                (10) 

kde:  

           
    

 

 
 - kvantil Studentova rozdělení   

           -  počet stupňů volnosti (       

 

         Sb1 - výběrová směrodatná odchylka regresního koeficientu 

Sb1 = S 
 

          
   

                                                 (11) 

         kde s je výběrová směrodatná odchylka reziduí: 

S =  
         

  
   

   
                                                (12) 

 

V případě, že konfidenční interval odhadu regresního koeficientu zahrnuje nulu, lze 

regresní koeficient považovat za statisticky nevýznamný [9].  

Konfidenční interval odhadu absolutního členu se vypočítá podle vztahu: 

b0 -       

 
 * Sb0    0   b0 +  

    
 

 
  * Sb0                                          (13) 

kde: 

        Sb0 – výběrová směrodatná odchylka absolutního členu 
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Sb0 = S 
   

  
   

            
    

                                               (14) 

 

             V případě, že konfidenční interval odhadu absolutního členu zahrnuje nulu, lze 

absolutní člen považovat za statisticky nevýznamný. V případech, kdy jsou parametry 

regresní přímky statisticky významné je linearita systému měření nevyhovující a je potřeba ji 

řešit.  

 

Nevyhovující linearita systému měření může být způsobena například těmito příčinami:  

• kalibrace nezahrnuje celý pracovní rozsah systému měření   

• špatná údržba měřicího zařízení [9].  

 

1.1.4 Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

 

          Opakovatelnost měření charakterizuje variabilitu měření stejného výrobku v 

podmínkách opakovatelnosti (obr. 4). Podmínky opakovatelnosti jsou podmínky, kdy 

nezávislé výsledky měření získává stejný operátor, stejnou metodou, stejným měřicím 

prostředkem, ve stejném místě měření a v co nejkratším časovém rozmezí [1].   

 

 

Obr. 4: Opakovatelnost měření [5] 
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           Reprodukovatelnost měření reprezentuje variabilitu středních hodnot opakovaných 

měření stejného znaku provedených za různých podmínek (obr. 5). Často se jedná o případ, 

kdy je měření prováděno různými operátory, může se však rovněž jednat o situaci, kdy pouze 

jeden operátor měří různými měřidly, případně na různých měřicích stanovištích.  

 

Obr. 5:  Reprodukovatelnost měření [5] 

           V praxi se většinou provádí hodnocení kombinované opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti systému měření GRR a to z toho důvodu, že při samotném měření 

většinou nelze zajistit stabilní podmínky (podmínky opakovatelnosti). Reálné podmínky 

měření se obvykle mění, nejčastěji se jedná o změnu pracovníka (operátora), který měření 

provádí. (GRR   je vlastně rozptyl opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, který se rovná 

součtu rozptylu uvnitř systému a mezi systémy [5]. Rozdělení celkové variability je zobrazeno 

na obrázku 6.  

 

 

Obr. 6: Rozdělení celkové variability [3] 
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                Zkoumání opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření lze realizovat za 

použití různých technik. Ke třem nejpoužívanějším metodám patří:  

 metoda založená na rozpětí 

 metoda průměru a rozpětí 

 metoda ANOVA  

                Použití každé z těchto technik přináší jisté výhody a nevýhody, které mohou 

ovlivnit kvalitu a vypovídací způsobilost dosažených výsledků. Aplikace těchto metod 

nemusí být omezena pouze pro oblast automobilového průmyslu, ale mohou být použity i v 

jiných odvětvích. Výše uvedené metody jsou schopné posoudit i kvalitu systémů měření 

používaných pro měření rozměrů v řádech několika mikrometrů [2].   

1.1.5  Metoda rozpětí  

 

Nazývána také jako „ zkrácená metoda“ je nejméně časově náročnou metodou analýzy 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Hlavní výhodou této metody je rychlé 

provedení, nevýhodou je však skutečnost, že neumožňuje odlišit jednotlivé složky variability 

– samostatnou opakovatelnost a reprodukovatelnost měření [9]. Což je spojeno s minimalizací 

počtu měření, kdy dva operátoři měří celkem pět vzorků, přičemž každý operátor měří každý 

vzorek pouze jednou [5].  

Hodnota kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR) se pak vyhodnocuje na 

základě průměrného variačního rozpětí měření jednotlivých vzorků podle vzorce:  

GRR = 
  

  
                                                              (15) 

kde:  

            - průměrné variační rozpětí měření jednotlivých vzorků 

        
   -koeficient závislý na počtu měření jednotlivých vzorků (m) a počtu měřených dílů (g) 

               Kritériem přijatelnosti systému měření je pak procentuální podíl GRR  z celkové 

variability (TV), která se nejčastěji odhaduje pomocí směrodatné odchylky výrobního 

procesu.    
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             Pokud je minimalizován počet měření může to mít negativní dopad na kvalitu 

dosažených výsledků. Získané výstupy mohou být především ovlivněny výběrem operátorů, 

ale i výběrem zkoumaných vzorků a skutečností, že každý operátor měří daný vzorek pouze 

jednou.  

             Díky malému počtu zpracovaných dat se rovněž výrazně snižuje spolehlivost 

dosažených výsledků.  

1.1.6 Metoda průměru a rozpětí  

 

           Tato metoda je v praxi nejpoužívanější, i když je náročnější na zdroje a čas než metoda 

rozpětí. Její velkou výhodou je to, že poskytuje odhad jak opakovatelnosti, tak i 

reprodukovatelnosti systému měření. Aplikace této metody se dělí na tři fáze a to fázi 

přípravnou, fázi vlastního měření a fázi vyhodnocení analýzy.  

           V přípravné fázi je nutné stanovit všechny základní parametry analýzy systému měření 

jako je počet operátorů provádějících měření, množství měřených kusů a počet opakovaných 

měření libovolných kusu.  

            Ve fázi vlastního měření je nutné zajistit nezávislost měření. Této nezávislosti lze 

dosáhnout tak, že jednotliví operátoři nebudou znát čísla jednotlivých vzorků a ani výsledek 

předchozího měření. Standardně je měření dozorováno pověřeným pracovníkem, který rovněž 

provádí záznam naměřených údajů [5].   

           K samotnému vyhodnocování výsledků metody průměru a rozpětí se používají jak 

grafické, tak numerické metody a jejich kombinace. Vyhodnocení je rozděleno do několika na 

sebe navazujících kroků. V prvním kroku je nutné ověřit jeden z předpokladů, a to statistickou 

stabilitu procesu měření z hlediska variability opakovaných měření. Toto ověření se provádí 

pomocí regulačního diagramu pro rozpětí. Po tomto ověření lze přistoupit k výpočtu hodnoty 

opakovatelnosti měření EV. Opakovatelnost počítáme pomocí tohoto vzorce (16):  

EV =                                                                     (16) 

kde:  

          - průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory   

            - koeficient závislý na počtu opakování měření a počtu měřených vzorků   
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            V následujícím kroku je možné přistoupit k výpočtu reprodukovatelnosti měření. Na 

základě stanovené hodnoty variačního rozpětí aritmetických průměrů opakovaných měření 

jednotlivých kusů jednotlivými operátory        lze vyhodnotit reprodukovatelnost měření AV 

dle vzorce (17):                                              

AV =                 
     

   
                                           (17) 

 

kde:  

                  - variační rozpětí aritmetických průměrů všech měření provedených jednotlivými 

operátory             

         r       - počet měřených kusů   

         n      - počet opakovaných měření   

        K2      - koeficient závislý na počtu operátorů.   

 

            V této chvíli již máme potřebné informace k vyhodnocení opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měření GRR podle vzorce (18).  

 

GRR =                                                              (18) 

 

              Samotná hodnota GRR nic neříká o vhodnosti analyzovaného systému měření [9]. 

Celková variabilita se při standardním postupu, kdy měřené vzorky reprezentují výrobní 

rozpětí, stanovuje na základě variability mezi měřenými vzorky [5]. Vhodnost analyzovaného 

systému měření lze určit až porovnáním opakovatelnosti a reprodukovatelnosti s celkovou 

variabilitou (TV) [15]. Variabilitu mezi měřenými vzorky PV stanovíme podle vzorce (19).  

PV = Rp * K3                                                                                    (19)                                                      

kde:             

         Rp      variační rozpětí aritmetických průměrů všech měření jednotlivých vzorků  

         K3-  koeficient závislý na počtu měřených kusů.  
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            Nyní lze již pomocí hodnoty variability mezi měřenými kusy a opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měření stanovit celkovou variabilitu TV dle vzorce (20).  

TV =                                                               (20) 

           V případech, kdy měřené vzorky nereprezentují výrobní rozpětí, je nutné získat 

hodnotu celkové variability jiným způsobem. První možností je získání hodnoty celkové 

variability na základě variability výrobního procesu. Aby bylo možné tento přístup použít, 

musí být tento proces ve statisticky zvládnutém stavu. Hodnotu celkové variability pak 

vypočteme následovně: 

TV = 
                   

 
                                              (21) 

           Pokud není variabilita výrobního procesu známa, je možné celkovou variabilitu 

vypočíst na základě cílových hodnot indexu Pp nebo Ppk. Vzorec pro výpočet celkové 

variability pak bude mít tento tvar:  

   = 
        

   
                                                       (22) 

           Poslední možností, jak získat hodnotu celkové variability je využití tolerančního 

rozpětí. Zde je nutné, aby daný znak kvality měl oboustranné toleranční meze. Vzorec pro 

výpočet celkové variability pak bude mít následující tvar:  

   = 
        

 
                                                       (23) 

           Tento způsob výpočtu celkové variability je však nejméně preferovaný, protože v 

případě jeho použití se automaticky předpokládá nevyhovující vysoká variabilita procesu    

(Pp = 1).  

           Pokud bude k výpočtu celkové variability použit jeden z tří výše uvedených způsobů, 

je nutné následně zpětně dle vzorce (24) vypočíst hodnotu variability mezi měřenými kusy 

PV.  

PV =        –                                                             (24) 
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            V posledním kroku můžeme přejít k vyjádření opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a variability mezi kusy v procentech celkové 

variability. Procentuální podíl opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření na celkové 

variabilitě se vypočte dle vzorce (25).   

%GRR = 
   

  
 * 100                                                     (25) 

           Obdobně se vypočítají i procentuální podíly ostatních složek celkové variability 

systému měření.   

            Pro konečné vyhodnocení přijatelnosti systému měření je nutné ještě vypočíst hodnotu 

ndc, která představuje počet různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit. Hodnota 

ndc se vypočte takto:  

ndc = 1,41*
  

   
                                                           (26) 

             Po vyhodnocení všech ukazatelů je nutné učinit na základě vypočtených hodnot závěr 

o přijatelnosti systému měření. Mohou nastat tři situace popsané v tabulce 1.  

Tab. 1:  Kritéria přijatelnosti systému měření na základě analýzy GRR [1] 

 

            V případě, že nastane první situace a systém měření je přijatelný, není nutné aktuálně 

provádět žádná opatření ke zlepšení systému měření. V situaci, kdy je systém měření 

přijatelný pouze podmíněně, je žádoucí tento systém průběžně zlepšovat. Pokud není systém 

měření přijatelný, je nutné ihned provést nápravná opatření k okamžitému zlepšení systému 

měření na přijatelnou úroveň [5].  Spoléhat se na interpretaci pouze výše uvedených ukazatelů 

(%GRR a ndc) nemusí nutně vést ke správnému směřování úsilí o zlepšení. Proto je 

navrhováno využít vztah mezi hodnotou %GRR a indexy způsobilosti procesu k přesnějšímu 

určování oblastí, na které se je třeba zaměřit při neustálém zlepšování procesu. Tato opatření 
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je potřeba zaměřit vždy nejprve na zmenšení té části variability systému měření nebo procesu, 

která vykazuje větší procentuální podíl na celkové variabilitě[11].   

            Jak již bylo uvedeno dříve, hodnota opakovatelnosti EV souvisí s variabilitou 

měřicího zařízení, a proto by opatření ke snížení hodnoty opakovatelnosti měla být zaměřena 

na snížení variability měřicího zařízení. Proto mohou být v některých speciálních případech 

výsledné hodnoty sledovaných ukazatelů analýzy GRR ovlivněny výskytem statisticky 

významné korelace mezi opakovanými měřeními. Tato situace není v metodikách pro 

vyhodnocování kvality systému měření vůbec řešena[14]. Naopak, vyšší hodnota 

reprodukovatelnosti AV indikuje velkou variabilitu měření jednotlivých operátorů nebo 

nevyhovující postup měření jednoho nebo více operátorů a je třeba se zaměřit na sjednocení 

postupu měření u všech operátorů. 

1.1.7 ANOVA  

 

                  Ve čtvrté vydání metodiky MSA se klade stále větší důraz na vyhodnocování 

kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti s použitím metody analýzy rozptylu 

(ANOVA) [13]. V případě této tohoto postupu lze celkovou variabilitu rozdělit na variabilitu 

zařízení (EV), variabilitu operátora (AV), variabilitu mezi díly (PV) a na variabilitu 

vyvolanou interakcemi mezi operátory a měřenými vzorky (INT). Podpora jednotlivých 

složek variability se v tomto případě vypočte následovně: 

 

 

EV = 6*                                                           (27) 

                                              

AV = 6* 
        

  
                                               (28) 

 

    = 6 *  
         

 
                                              (29) 

 

 

                                                    PV = 6 * 
        

  
                                              (30) 
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kde:   

        MSe - kvadratický průměr opakovatelnosti  

        MSA - kvadratický průměr reprodukovatelnosti   

        MSAP - kvadratický průměr interakcí   

        MSP - kvadratický průměr dílů  

        n - počet dílů   

        k - počet operátorů  

        r  - počet opakovaných měření 

 

                  Vyhodnocení studie GRR pomocí této metody tedy umožňuje získat více 

informací než v případě metody průměru a rozpětí, protože navíc poskytuje informaci o tom, 

jak velká část celkové variability je způsobena interakcí mezí jednotlivými operátory a díly. 

Pokud je tato interakce statisticky významná, uvádí se její hodnota samostatně a kombinovaná 

opakovatelnost a reprodukovatelnost se vypočte následovně:  

GRR =                                                           (31) 

                 V případě, že je interakce statisticky nevýznamná, je přiřazena k hodnotě 

opakovatelnosti.  Pomocí metody ANOVA lze zjistit mnohem přesnější odhady rozptylů za 

předpokladu, že chyby měření mají normální rozdělení. Nevýhodou této metody jsou 

složitější výpočty jednotlivých složek variability, a proto je při jejím využití žádoucí použít 

počítač [10]. Tato nevýhoda je však vyvážena celou řadou přínosů. 

               Metoda analýzy rozptylu je z výše zmíněných tří metod nejsložitější. Tato statistická 

metoda je založena na hodnocení vztahu mezi rozptyly porovnávaných výběrových souborů. 

Variabilitu systému měření můžeme rozdělit do následujících kategorii, viz obrázek 7. 
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Obr. 7: Rozklad variability v analýze rozptylu [1] 

 

Pro použití metody ANOVA je potřeba splnit základní předpoklady, jako jsou:  

 nezávislost měření, 

 normalita dat v každé skupině,  

 homogenita rozptylu.  

 

Výhody metody ANOVA:  

 možnost zpracování jakákoliv experimentální data,  

 zajišťuje mnohem přesnější odhad rozptylu, 

 umožňuje získat více informací jako např. vzájemnou interakci mezi díly a operátory.  

 

              U této metody založené na analýze rozptylu, která jak již bylo výše zmíněno, 

odhaluje interakci mezi díly a operátory, je zapotřebí uvědomění si důležitého faktu. Metoda 

neidentifikuje další zdroj variability, onu zmiňovanou interakci, ta je již v datech přítomná 

[8]. 
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1.2 Metodika VDA 5 

 

         Metodika VDA 5 byla zhotovena pracovní skupinou pro automobilový průmysl a jeho 

dodavatele a je tedy platná pro toto odvětví průmyslu. První verze příručky VDA 5 – 

Způsobilost kontrolních procesů byla vydána v roce 2003 (české vydání 2004). Druhé vydání 

této příručky následovalo o sedm let později tj. v roce 2010 (české vydání 2011)[5]. 

         Záměrem metodiky VDA 5 je souhrn požadavků a postupů, jež jsou obsaženy v 

platných normách a směrnicích do jednotného a prakticky využitelného modelu pro stanovení 

a zohlednění rozšířené nejistoty měření. Podstata metodiky VDA 5, spočívá ve výpočtech 

nejistot měření, jež ve spojení s tolerancí vztaženou k měřenému dílu je primárním kritériem 

při rozhodování o způsobilosti systému měření. Nejistotu měření lze vyjádřit jednoduchým 

vztahem [8]. 

           pravá hodnota = pozorovaná hodnota měření (výsledek) ± rozšířená nejistota (U) 

          Popsané postupy vycházejí především z normy DIN EN 13 005 – Pokyn pro vyjádření 

nejistoty měření a DIN EN ISO 14253  - Geometrické požadavky na výrobky. Metodika 

obsahuje postupy pro:  

 Získaní důkazu vhodnosti měřicího systému  

 Získaní důkazu vhodnosti procesu měření  

 Získání důkazu vhodnosti systémů měření atributivních znaků 

 

           Vyhodnocování nejistot probíhá v následujícím sledu:  

 standardní nejistota,  

 kombinovaná nejistota,  

 rozšířená nejistota. 
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1.2.1 Standardní nejistota 

 

V příručce metodiky VDA 5 je nejistota měření uváděná jako parametr přidružený k 

výsledku měření, který popisuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisouzen k 

měřené veličině. Parametrem může být například směrodatná odchylka nebo poloviční šířka 

intervalu, který má definovanou konfidenční úroveň. Celková nejistotu měření lze rozložit na 

jednotlivé dílčí nejistoty, jež nazýváme složky nejistot měření [8].  

V praxi měřící techniky pro výrobu může docházet ke zvláštnímu případu 

matematického modelu (součtový / rozdílový model resp. součinový / poměrový model), kde 

jsou koeficienty citlivosti rovny jedné, což vede k jednoduchému kvadratickému součtu 

nejistot [7]. 

 

Obr. 8: Základní metody určování standardní nejistoty měření [7] 

 

1.2.1.1 Metoda A 

 

           Tuto metodu je možné použít pouze v případě, pokud máme k dispozici nebo jsme 

schopni provést opakovaná měření stejného vzorku. Jinými slovy je tato metoda založena na 

principu statistického zpracování dat. Podle VDA 5 se nejistota měření vyhodnocená metodou 

A vyjadřuje jako směrodatná odchylka výsledku měření (vzorec 31).  

                                                  u(xi) = sg =  
         

  
   

   
                                                      (31) 
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             Pro stanovení nejistoty metodou A se nejprve musí provést série n opakovaných 

měření. Metodika doporučuje provést alespoň 25 opakovaných měření. Pokus je v rámci 

zkoumání nejistoty měření proveden zpravidla jednou. Ze statistického hlediska je jasné, že 

standardní nejistota, která je určena metodou A - u(xi) se bude zmenšovat, pokud:  

 bude menší rozptýlení opakovaných naměřených hodnot,  

 dojde k vícenásobnému opakování zkoušky n* > 1. Platí tedy vzorec:  

 

                                       u(xi) = 
  

   
                                                                            (32) 

              Směrodatná odchylka vstupuje do bilance jako nejistot jako standardní nejistota 

měření u (xi), jestliže, jak je to v praxi obvyklé, je výsledek měření určen z jediné zkoušky. 

Menší hodnotu u (xi) dostaneme vícenásobným opakováním zkoušky n > 1 [2]. 

            Druhé vydání metodiky uvádí jako alternativu možnost určit složku nejistoty pomocí 

metody ANOVA. Při použití této metody lze kromě vlivu měřidla posoudit rovněž vliv 

operátora provádějícího měření a vliv interakce. Nevýhodou tohoto komplexního 

vyhodnocení je větší náročnost na zdroje, protože metoda ANOVA vyžaduje v případě dvou 

operátorů provedení minimálně 40 měření (10 vzorků, 2 opakovaná měření každého vzorku) 

[5].   

 

1.2.1.2 Metoda B 

 

Jestliže nelze stanovit standardní nejistota metodou A nebo z důvodu nehospodárnosti, 

mohou se odpovídající standardní nejistoty odhadnout z příchozích informací, jimiž mohou 

býti např. informace z dřívějších nebo starších měření. Předchozí informace mohou být také 

vyvozeny z údajů výrobce nebo z údajů kalibračních listů a certifikátů. 
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1.2.2 Kombinovaná standardní nejistota 

 

            Na základě matematického modelu je kombinovaná standardní nejistota  ( ) 

vypočítána ze všech složek nejistot určených metodou A a B, která se značí  (  ) dle vzorce 

(33): 

                            ( ) =          
    =                                                  (33) 

 

1.2.3 Rozšířena nejistota 

 

             Rozšířená nejistota procesu měření (   ) udává míru nejistoty, s jakou se může pravá 

hodnota lišit od změřené. Tato nejistota je vyjádřena vynásobením koeficientem rozšíření k a 

kombinovanou nejistotou měření. 

                                                          UMP  = k *  ( )                                                              

(34) 

              Koeficient rozšíření (k) je závislý na rozdělení pravděpodobnosti výsledku měření. V 

případě normálního rozdělení pro interval spolehlivosti 95,45 % volíme k = 2. Ostatní 

spolehlivostní intervaly jsou znázorněny na obrázku 9. 

 

Obr. 9: Intervaly spolehlivosti pro normované normální rozdělení [16] 
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2 Představení vybrané společnosti  

2.1 Historie  

 

          Skupina Brose byla založena v roce 1908 Maxem Brose jako obchodní společnost pro 

doplňky do automobilů. Historie tohoto rodinného podniku Brose je v prvé řadě historií dvou 

podnikatelských osobností, Maxe Broseho a jeho vnuka Michaela Stoscheka. První z nich 

firmu dovedl v průběhu bezmála šesti desetiletí od původní pobočky k solidně vystavěnému, 

regionálně zakořeněnému a nadregionálně činnému podniku. Druhý z něj učinil koncern, 

který si ve svých stěžejních oborech právem může nárokovat vedoucí pozice na trhu. Oba 

podnikatelé museli provést svou firmu těžkými údobími, dobami válek a krizí. Max Brose 

řídil podnik během největších světových válek. Michael Stoschek byl zase konfrontován s 

problémy, které uvedly automobilový průmysl i s jeho dodavateli do napjaté existenční 

situace – nejprve v éře ropných a energetických let, a poté v období sílicí globalizace.   

2.2 Aktuální stav společnosti 

 

          Dnes je společnost Brose partnerem mezinárodního automobilového průmyslu a je 

dodavatelem zhruba pro osmdesát automobilových značek. Společnost působí v 32 zemích po 

celém světě a součástí tohoto rodinného podniku je zhruba 23 100 zaměstnanců. V roce 2015 

společnost dosáhla obratu ve výši 588 miliónů eur a řadí se tedy mezi 40 největších 

automobilových dodavatelů. Společnost Brose má v České republice dva závody: jeden 

v Kopřivnici, který se specializuje na výrobu sedadlových systémů. Právě tento závod je 

největší pobočkou společnosti Brose na světě. A druhý závod v Rožnově pod Radhoštěm kde 

se vyrábějí zamykací systémy. Tento závod je největší pobočkou společnosti Brose, která 

vyrábí automobilové zámky.  

2.3 Systém managementu kvality 

 

           Společnost získala certifikáty ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2015 a ISO 

50001:2011. Protože je společnost Brose mezinárodně orientovaný podnik, vidí to jako 

závazek k sociální odpovědnosti, a proto sponzoruje mnoho projektů ať už v oblasti kultury, 

vzdělávání nebo sociální. Jako partner mezinárodního automobilového průmyslu podporuje 

zákazníky v ochraně životního prostředí a poskytuje šetrné výrobní procesy a vysokou 
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účinnost produktů. Ochrana životního prostředí je součástí firemní strategie Brose a má 

dlouhodobou tradici již sto let. Systém environmentálního managementu Brose vychází z 

normy ISO 14001:2015. 

 

2.4 Budoucnost automobilů 

 

         Společnost Brose se snaží utvářet budoucnost automobilů už více než jedno století. 

Produkty zvyšují komfort vozidel, bezpečnost a efektivitu. Brose investuje více než osm 

procent do výzkumu a vývoje. Budoucnost vidí především v konstrukci elektrických motorů 

pro dveřní a sedadlové systémy.  

 

2.5 Sortiment společnosti 

 

         Mechatronické komponenty především sedadlové a zamykací systémy. Základní 

kompetence společnosti je syntéza mechanických a elektronických systémů. Každý druhý vůz 

na světě je vybaven alespoň jedním výrobkem společnosti Brose.  Mechatronická odbornost 

společnosti zvyšuje komfort, bezpečnost a efektivitu vozidel. 

 

 

Obr. 10: Výrobky společnosti Brose [6] 
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3    Analýza současného stavu 

3.1 Charakteristika řešeného problému 

 

Diplomová práce byla řešena ve společnosti Brose CZ, spol. s.r.o. v závodě v Rožnově 

pod Radhoštěm, ve kterém se soustředí převážně na výrobu automobilových zámků pro různé 

typy automobilů jako např. Jaguar, Land Rover a Ford.  

           Cílem této práce bylo hodnocení kvalitu systému měření v  laboratoři (AWP1 = 

AUSWAHL PRUFUNG neboli laboratoř výběrových zkoušek), kde byla spolu s 

realizačním týmem provedena analýzy systému měření (MSA) pro zámky a zámkové moduly. 

Tato laboratoř se zabývá kontrolou vybraných znaků kvality a to jsou např. vůle, dráhy, síly, 

úhly, kroutící momenty atd., které mají velký vliv konečnou kvalitu výrobku. V této 

laboratoři je celá řada měřidel, pomocí kterých lze provádět různá měření. Jsou zde 

mikroskopy, posuvná měřidla, profilové projektory, optická 3D měrka, laserová měřidla, a 

univerzální měřící zařízení se kterými se vyhodnocují výše uvedené znaky kvality. 

          Jak už jsem bylo uvedeno výše, vyrábějí se zde automobilové zámky pro různé značky 

automobilu, kdy každá značka a má svou vlastní výrobní linku. Z těchto linek jsou po každé 

směně náhodně vybrány 3 zámky, které se poté v této laboratoři zkoumají a to na základě 

specifikací které uvádí zákazník. 

         Měření provádějí operátoři, kteří jsou seznámeni s měřícími zařízeními a proškoleni jak 

správně měřit určité znaky kvality. Také měřicí přístroje podléhají přísným kriteriím 

automobilového průmyslu a nacházejí se v čistém prostředí s konstantním tlakem a teplotou.               

Avšak přesto se zde u některých MSA analýz vyskytují znaky, které mají při analýze 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti %GRR > 10, což znamená, že systém měření je 

podmínečně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu, ale vyskytují se zde určité 

nedostatky, které je třeba částečně eliminovat anebo úplně odstranit aby k těmto chybám 

nedocházelo.  
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3.2 Postupy analýzy systému měření 

3.2.1 MSA postup 1 

 

           Všeobecně 

             Postup 1 slouží k posouzení společného působení přesnosti a opakovatelnosti jako 

celkové chyby měření. Pro tento účel se tentýž normovaný etalon nebo sériový díl, u kterého 

byl zkoumaný znak dostatečně prozkoumán, 50 krát měří a z tolerančního rozpětí a také 

směrodatné odchylky řady naměřených hodnot se vypočte index způsobilosti měřících 

prostředků  Cg a Cgk, jako míra pro posouzení celkové chyby měření.  

             U tohoto postupu se zohlední nejdříve pouze variabilita měření daná měřícím 

prostředkem. Vlivy variability, které vyplývají z běžného provozu s odlišnými díly příp. 

pracovníky provádějícími zkoušku, budou zohledněny teprve v postupu 2. 

Provedení  

- Je nutná kalibrace normálu a systému měření. 

- Zpravidla je nutné provést 50 měření, zaznamenat výsledky a zadat do softwaru „Solara“  

- V odůvodněných výjimečných případech, např. v případě velmi náročných měření, může 

být počet měření nižší než 50, avšak nesmí být nižší než 25. Pokud by bylo provedeno 

méně než 50 měření, musí být odůvodnění poznačeno na výtisku ze software. 

- Ze směrodatné odchylky řady naměřených hodnot a tolerančního rozpětí je nutné 

vypočítat index způsobilosti měřících prostředků Cg a Cgk. Použité vzorce jsou popsány 

níže. 

- Požadavek k dosažení způsobilosti měřících prostředků je Cg, Cgk  1,33. 

3.2.2 MSA postup 2  

 

Všeobecně 

             Tato metoda, označovaná v anglicky psané literatuře někdy jako ”R & R Study” 

(Repeatability and Reproducibility study) zkoumá chování měřícího prostředku za reálných 

podmínek použití, což znamená při použití odlišných dílů a zkušebních přístrojů. Z řady 

naměřených hodnot se zjistí parametry ”opakovatelnosti” a ”reprodukovatelnosti” na jejichž 

základě dojde ke zjištění společně způsobené celkové chybě systému měření ”GRR”. Metodu 
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lze použít pouze tehdy, pokud bylo zkoumání/rozbor přesnosti úspěšně provedeno podle 

postupu 1. 

Postup 2 je použitelný pouze tehdy, pokud se testovaný výrobek během opakované 

zkoušky nezmění signifikantně, např. není stanovena použitelnost při destruktivní zkoušce 

nebo signifikačních efektech při záběhu kompletních produktů. V takových případech lze 

provést pouze postup 1 s vhodnou náhradní naměřenou veličinou (např. konstanta, 

dynamometr, zkušební normál). 

 

          Provedení 

- Tento test je zpravidla prováděn s 10 díly, 2 nebo 3 pracovníky provádějícími zkoušku a 2 

nebo 3 měřícími pokusy. V odůvodněných výjimečných případech, např. v případě velmi 

náročných měření, smí být odběr prováděn rovněž s pouze 2 pracovníky a menším počtem 

dílů, ale nutné minimum představuje 5 dílů. Pokud dojde při provádění k odchýlení od na 

úvodu stanoveného předpisu, je nutné provést záznam s odůvodněním na výtisku 

ze softwaru Q-DAS (Solara). 

- Vybere se 10 dílů a označí se čísly 1 až 10. 

- Krok 1: pracovníci A, B a C provádějí zkoušku v totožném pořadí. Výsledky se zapíší do 

Q-DAS (Solary). 

- Krok 2. a 3.: Krok 1 se opakuje s pozměněným pořadím dílů. Ale při zápisu do softwaru 

se musí vyskytovat všechna měření jednoho dílu ve stejném řádku a takto musí být 

jednoznačně přiřazena. 

Základem je nemíchat naměřené hodnoty jednotlivých dílů! 

3.2.3 MSA postup 3  

 

Všeobecné 

             Postup 3 je zvláštním případem postupu 2 a používá se při systémech měření, které 

nejsou ovlivněny obsluhou (např. testovací automaty příp. zkušebny s automatickým 

ovládáním). Provádí se rovněž až po postupu 1. V tomto případě probíhá měření 25 

očíslovaných dílů ve dvou naměřených řadách. Základem výpočtu jsou rozdíly mezi 

naměřenou řadou 1 a 2, z nichž se zjistí celková chyba systému měření ”GRR”. Odpadá 

opakování více pracovníků obsluhy.  
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Provedení 

- Musí se očíslovat 25 dílů a provést měření ve 2 naměřených řadách, přičemž u každé 

naměřené řady je nutné dodržet stejné pořadí dílů. 

- Výsledky je nutné zadat do softwaru (Solara). 

- Musí se vypočítat celková chyba systému měření GRR v procentech.  

 

              V této práci je řešen pouze MSA postup 2 kdy tři operátoři, měří deset vzorků a 

provádí dvě měření u každého vzorku (3x10x2 = 60 měření). 

3.3 Třídění dat 

V tabulce číslo 2 jsou MSA projekty pro jednotlivé značky automobilu. 

Charakteristika popisuje jednotlivé znaky kvality jako např. dráhy, síly nebo vůle. A číslo dílu 

popisuje jednotlivá označení pro každý díl. 

V procesu třídění dat byly všechny analýzy roztřízeny a vybraly znaky kvality 

s největší chybou měření %GRR. Růžově jsou vyznačeny znaky, u nichž bylo %GRR > 10 a 

červeně jsou vyznačeny znaky, u nichž bylo %GRR > 20. 

 

Tab. 2: Roztřízená data podle analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti %GRR 

Projekt Charakteristika Číslo dílu %GRR %PV ndc 

_BBR_DE 

H242 XV10 5,72 16,53 24 

E573 AB12 7,25 4,05 19 

D629 FN14 13,39 40,68 10 

G416 QE16 3,03 23,76 46 

I354 TI18 7,28 36,48 19 

I226 VL20 7,22 32,71 19 

C724 OU22 7,84 9,64 18 

C711 PX24 9,91 49,02 14 

B847 LV26 12,88 11,87 10 

B805 GU28 12,81 29,91 11 

B830 LK30 15,74 18,03 8 

_BBR_AQ_face_FT_LH_B123456 

C725 OL32 13,17 13,13 10 

I138 YV34 24,71 27,45 5 

H245 AL36 6,9 29,52 20 

G326 OX38 18 15,65 7 

G333 XX40 17,84 39,66 7 

G343 RA42 15,3 14,51 9 

G303 AS44 23,83 18,43 5 

F427 AI46 8,72 23,34 16 

G450 UI48 22,14 24,49 6 

_ARL_H20_Face_FT_RH_A98765 

A122 RE50 19,47 12,31 7 

I222 KH52 20,74 14,3 6 

I351 UK54 6,6 22,14 21 
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I397 DE56 14,35 10,48 9 

A179 NL58 9,65 22,9 14 

F436 UV60 9,94 26,25 14 

_QFD_SPA_QS_D654123 

G301 RU62 15,95 22,4 8 

I432 SU64 23,75 37,77 5 

I156 AW66 9,07 21,45 15 

A161 PL68 5,65 7,54 25 

A924 IH70 12,68 9,58 11 

A912 LK72 13,99 11,9 10 

B803 XP74 10,84 28,5 13 

E535 XC76 12,55 20,49 11 

F462 AO78 10,02 21,06 14 

I403 UN80 11,73 19,4 12 

A153 MK82 20,54 12,16 6 

I146 LM84 8,08 21,8 17 

B812 MA86 7,9 18,72 17 

G340 LR88 11,26 7,43 12 

I316 BO90 12,57 11,07 11 

A173 RO92 14,12 12,51 10 

_SKODA_AFA_RS_C852147 

B838 PE94 19,08 43,1 7 

E526 TR96 23,75 37,77 5 

G309 ZA98 11,94 16,64 11 

G315 NI100 15,02 12,78 9 

I335 NE102 13,16 14,44 10 

I420 RO104 7,33 2,24 19 

D621 NA106 9,44 17,62 14 

B815 LD108 8,43 11,99 16 

I256 DO109 5,78 14,55 16 

C727 OI110 18,32 22,41 7 

I312 QU112 12,8 25,5 11 

_POL_105X_DS 

D608 EP114 12,67 21,29 11 

G330 LO116 16,37 14,31 8 

G360 SA118 12,47 18,84 11 

H237 NG120 8,3 23,81 17 

I302 AL122 21,16 4,21 6 

E518 ES124 14,69 7,33 9 

E580 VE126 9,85 16,48 14 

G324 RA128 20,78 14,29 6 

I454 ND130 9,16 17,69 15 

I342 RA132 15,18 14,71 9 

C742 RE134 20,43 23,02 6 

H292 OU136 8,07 37,18 17 

I256 VT138 8,78 14,55 16 

G405 FC140 8,43 15,49 16 

I421 KL142 9,74 15,09 14 

A088 AZ144 18,04 17,32 7 

_CREAT_56PB_RS 

H249 BC146 7,29 35,6 19 

E522 CC148 6,43 19,53 21 

H202 QE10 17,2 16,81 8 

I347 IA12 11,2 22,01 12 

A083 HL14 17,46 36,29 8 

E537 PI16 6,82 4,73 20 
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Při hodnocení kvality systému byla všechna data důkladně roztřízena a vybrány znaky 

kvality s největší chybou měření, které byly následně dopodrobna zkoumány. Tyto znaky 

kvality jsou zaznamenány v tabulce 3. 

 

Tab. 3: Vybrané znaky pro následnou analýzu systému měření 

Projekt Charakteristika Číslo dílu %GRR %PV ndc 

 
_BBR_AQ_face_FT_LH_B123456 

I138 YV34 24,71 27,45 5 

G303 AS44 23,83 18,43 5 

G450 UI48 22,14 24,49 6 

_ARL_H20_Face_FT_RH_A98765 
I222 KH52 20,74 14,3 6 

_QFD_SPA_QS_D654123 A153 MK82 20,54 12,16 6 

 
_POL_105X_DS 

I302 AL122 21,16 4,21 6 

G324 RA128 20,78 14,29 6 

C742 RE134 20,43 23,02 6 

 

3.4 Analýza systému měření pro vybrané znaky kvality 

V této kapitole je popsáno 8 znaků kvality, u kterých se v minulosti vyskytovaly 

největší chyby měření.  Analýzy systému měření jsou zde porovnány v software Solara 10 a 

Minitab 17.  Na konci každé analýzy je provedeno vyhodnocení. 

 

3.4.1 Znak kvality: I138, díl číslo: YV34 

           V tabulce 4 je uvedeno porovnání výsledků a to podle software Solara 10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak I138 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 1. 
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             Tab. 4: Porovnání výsledku mezi software Solara10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance   

  = 6 
  

%Tolerance 

  = 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,719 24,71 0,822 32,91 0,717 28,69 24,62 

EV 0,716 24,65 0,818 32,74 0,708 28,35 24,34 

AV 0,0616 1,77 0,083 3,32 0,108 4,35 3,73 

TV   1,369 54,79 1,079 43,18 37,07 

PV  27,45 1,095 43,81 0,806 32,28 27,71 

ndc  5  1  1 1 

 

           Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá nastavení 

pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná odchylka 

rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

             Drobné rozdíly byly zaznamenány také ve výpočtech směrodatné odchylky 

pro jednotlivé veličiny, které mohou být způsobeny rozdílným zaokrouhlováním v softwaru. 

             Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí a proto je žádoucí tento systém neustále zlepšovat. 
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Obr. 11: Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality I138 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 11 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 3 a to z důvodu minimální variability měření mezi 

jednotlivými vzorky. Operátoři č. 1 a 2 mají variabilitu měření mezi vzorky velkou, což 

potvrzuje i GRR diagram na obrázku 12. Z regulačního diagramu pro průměry je vidět, že 

operátor č. 3 měří odlišně než zbylí dva operátoři. Avšak z diagramu pro průměry a diagramu 

interakcí není možné přesně určit, který operátor měří dobře, proto by měli být všichni 

operátoři proškoleni a měření by se mělo opakovat.  

 

Obr. 12: GRR diagram pro znak kvality I138 



 

 

 

35 

 

3.4.2 Znak kvality: G303, díl číslo: AS44 

 

           V tabulce 5 je porovnání výsledků a to podle software Solara 10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak G303 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 2. 

 

Tab. 5: Porovnání výsledku mezi software Solara10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance   

  = 6 
  

%Tolerance 

  = 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,024 23,83 0,704 28,16 0,693 27,76 23,83 

EV 0,581 19,95 0,603 24,13 0,581 23,24 19,95 

AV 0,550 13,03 0,363 15,52 0,379 15,18 13,03 

TV   0,889 35,57 0,877 35,09 30,12 

PV  10,43 0,543 21,72 0,536 21,46 18,42 

ndc  5  1  1 1 

 

 Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá 

nastavení pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná 

odchylka rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

Drobné rozdíly byly zaznamenány také ve výpočtech směrodatné odchylky pro 

jednotlivé veličiny, které mohou být způsobeny rozdílným zaokrouhlováním v softwaru. 

             Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí a proto je žádoucí tento systém neustále zlepšovat. 
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Obr. 13: Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality G303 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 13 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 1 a to z důvodu minimální variability měření mezi 

jednotlivými vzorky, což potvrzuje i GRR diagram na obrázku 14. U jednoho z operátorů 

v uvedeném regulačním diagramu pro rozpětí je možné identifikovat výskyt vymytitelné 

příčiny, proto je důležité objasnit její vznik a následně tuto vymezitelnou příčinu odstranit. 

Z regulačního diagramu pro průměry je vidět, že operátor č. 3 měří odlišně než zbylí dva 

operátoři. Také je možné vidět u krabicových grafů, že operátor č. 3 naměřil odlehlou 

hodnotu. Z tohoto důvodu je možné konstatovat, že tato analýza systému měření byla 

ovlivněna právě operátorem č. 3 a proto je nutné s ním projít postup při měření tohoto znaku a 

důkladně ho proškolit. 

 

Obr. 14: GRR diagram pro znak kvality G303 
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3.4.3 Znak kvality: G450, díl číslo:UI 48 

          

           V tabulce 6 je porovnání výsledků a to podle software Solara 10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak G450 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 3. 

 

Tab. 6: Porovnání výsledku mezi software Solara10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance   

  = 6 
  

%Tolerance 

  = 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,744 22,14 0,793 26,44 0,779 25,99 22,31 

EV 0,621 17,70 0,635 21,19 0,624 20,82 17,87 

AV 0,451 13,19 0,474 15,82 0,466 15,57 13,36 

TV   1,173 39,10 1,138 37,96 32,59 

PV  24,49 0,864 28,80 0,830 27,67 23,75 

ndc  6  1  1 1 

 

Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá 

nastavení pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná 

odchylka rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

Drobné rozdíly byly zaznamenány také ve výpočtech směrodatné odchylky pro 

jednotlivé veličiny, které mohou být způsobeny rozdílným zaokrouhlováním v softwaru. 

             Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí a proto je žádoucí tento systém neustále zlepšovat. 
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Obr. 15: Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality G450 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 15 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 1 a to z důvodu minimální variability měření mezi 

jednotlivými vzorky, což potvrzuje i GRR diagram na obrázku 16. Z regulačního diagramu 

pro průměry je vidět, že operátor č. 3 měří odlišně než zbylí dva operátoři a také pomocí 

krabicových grafů lze zjistit, že soubor obsahuje odlehlou hodnotu. Z tohoto důvodu je možné 

konstatovat, že tato analýza byla ovlivněna právě operátorem č. 3 a proto je nutné s ním projít 

postup při měření tohoto znaku a důkladně ho proškolit. 

 

 

Obr. 16: GRR diagram pro znak kvality G450 
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3.4.4 Znak kvality: I222, díl číslo: KH52 

 

          V tabulce 7 je porovnání výsledků a to podle software Solara 10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak I222 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 4. 

 

Tab. 7: Porovnání výsledku mezi software Solara10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance   

  = 6 
  

%Tolerance 

  = 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,091 20,74 0,084 21,07 0,095 23,80 20,43 

EV 0,049 10,60 0,044 11,25 0,047 11,83 10,16 

AV 0,060 17,76 0,071 17,81 0,082 20,66 17,73 

TV   0,113 28,44 0,116 29,19 25,06 

PV  14,30 0,076 19,11 0,067 16,90 14,50 

ndc  6  1  1 1 

 

Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá 

nastavení pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná 

odchylka rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

Drobné rozdíly byly zaznamenány také ve výpočtech směrodatné odchylky pro 

jednotlivé veličiny, které mohou být způsobeny rozdílným zaokrouhlováním v softwaru. 

             Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí a proto je žádoucí tento systém neustále zlepšovat. 
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Obr. 17: Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality I222 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 17 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 2 a to z důvodu minimální variability měření mezi 

jednotlivými vzorky, což potvrzuje i GRR diagram na obrázku 18. U jednoho z operátorů 

v uvedeném regulačním diagramu pro rozpětí je možné identifikovat výskyt vymytitelné 

příčiny, proto je důležité objasnit její vznik a následně tuto vymezitelnou příčinu odstranit.  

Z regulačního diagramu pro průměry je vidět, že operátor č. 3 měří odlišně než zbylí dva 

operátoři. Z tohoto důvodu je možné konstatovat, že tato analýza byla ovlivněna právě 

operátorem č. 3 a proto je nutné s ním projít postup při měření tohoto znaku a důkladně ho 

proškolit. 

 

Obr. 18: GRR diagram pro znak kvality I222 
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3.4.5 Znak kvality: A153, díl číslo: MK82 

 

          V tabulce 8 je porovnání výsledků a to podle software Solara 10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak A153 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 5. 

 

Tab. 8: Porovnání výsledku mezi software Solara10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance         

  = 6 
  

%Tolerance 

  = 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,120 20,54 0,114 22,76 0,119 23,92 20,53 

EV 0,120 20,54 0,114 22,76 0,119 23,92 20,53 

AV 0 0 0 0 0 0 0 

TV   0,140 28,03 0,138 27,79 12,15 

PV  12,16 0,081 16,36 0,071 14,16 23,86 

ndc  6  1  1 1 

 

Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá 

nastavení pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná 

odchylka rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

Drobné rozdíly byly zaznamenány také ve výpočtech směrodatné odchylky pro 

jednotlivé veličiny, které mohou být způsobeny rozdílným zaokrouhlováním v softwaru. 

             Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí a proto je žádoucí tento systém neustále zlepšovat. 
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Obr. 19: Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality A153 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 19 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 3 a to z důvodu minimální variability měření mezi 

jednotlivými vzorky, což potvrzuje i GRR diagram na obrázku 20. U jednoho z operátorů 

v uvedeném regulačním diagramu pro rozpětí je možné identifikovat výskyt vymytitelné 

příčiny, proto je důležité objasnit její vznik a následně tuto vymezitelnou příčinu odstranit.  

Z regulačního diagramu pro průměry je vidět, že operátor č. 1 měří odlišně než zbylí dva 

operátoři. Z tohoto důvodu je možné konstatovat, že tato analýza byla ovlivněna právě 

operátorem č. 1 a proto je nutné s ním projít postup při měření tohoto znaku a důkladně ho 

proškolit. 

 

Obr. 20: GRR diagram pro znak kvality A153 
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3.4.6 Znak kvality: I302, díl číslo: AL122 

 

           V tabulce 9 je porovnání výsledků a to podle software Solara10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak I302 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 6. 

  

Tab. 9: Porovnání výsledku mezi software Solara10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance   

  = 6 
  

%Tolerance 

  = 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,165 21,16 0,2 24,03 0,185 22,18 21,15 

EV 0,151 20,69 0,197 23,58 0,181 21,69 20,68 

AV 0,031 4,41 0,038 4,60 0,039 4,63 4,41 

TV   0,215 25,77 0,188 22,61 21,56 

PV  4,21 0,077 9,31 0,037 4,42 4,21 

ndc  6  1  1 1 

 

Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá 

nastavení pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná 

odchylka rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

Drobné rozdíly byly zaznamenány také ve výpočtech směrodatné odchylky pro 

jednotlivé veličiny, které mohou být způsobeny rozdílným zaokrouhlováním v softwaru. 

             Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí a proto je žádoucí tento systém neustále zlepšovat. 
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Obr. 21 : Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality I302 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 21 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 2 a to z důvodu minimální variability měření mezi 

jednotlivými vzorky, což potvrzuje i GRR diagram na obrázku 22. U jednoho z operátorů 

v uvedeném regulačním diagramu pro rozpětí je možné identifikovat výskyt vymytitelné 

příčiny, proto je důležité objasnit její vznik a následně tuto vymezitelnou příčinu odstranit.  

Z regulačního diagramu pro průměry je vidět, že operátor č. 3 měří odlišně než zbylí dva 

operátoři. Avšak z diagramu pro průměry a diagramu interakcí není možné přesně určit, který 

operátor měří dobře, proto by měli být všichni operátoři proškoleni a měření by se mělo 

opakovat.  

 

Obr. 22: GRR diagram pro znak kvality I302 
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3.4.7 Znak kvality: G324, díl číslo: RA128 

 

           V tabulce 10 je porovnání výsledků a to podle software Solara 10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak G324 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 7. 

 

Tab. 10: Porovnání výsledku mezi software Solara 10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance   

  = 6 
  

%Tolerance 

  = 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,161 20,70 0,179 26,85 0,161 24,20 20,77 

EV 0,160 20,65 0,178 26,81 0,160 24,06 20,65 

AV 0,018 2,20 0,010 1,55 0,018 2,63 2,26 

TV   0,217 32,67 0,196 29,37 25,21 

PV  14,29 0,124 18,61 0,111 16,65 14,29 

ndc  6  1  1 1 

 

Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá 

nastavení pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná 

odchylka rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

Drobné rozdíly byly zaznamenány také ve výpočtech směrodatné odchylky pro 

jednotlivé veličiny, které mohou být způsobeny rozdílným zaokrouhlováním v softwaru. 

             Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí a proto je žádoucí tento systém neustále zlepšovat. 
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Obr. 23: Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality G324 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 23 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 2 a to z důvodu minimální variability měření mezi 

jednotlivými vzorky, což potvrzuje i GRR diagram na obrázku 24. U jednoho z operátorů 

v uvedeném regulačním diagramu pro rozpětí je možné identifikovat výskyt vymytitelné 

příčiny, proto je důležité objasnit její vznik a následně tuto vymezitelnou příčinu odstranit.  

Z regulačního diagramu pro průměry je vidět, že operátor č. 3 měří odlišně než zbylí dva 

operátoři. Z tohoto důvodu je možné konstatovat, že tato analýza byla ovlivněna právě 

operátorem č. 3 a proto je nutné s ním projít postup při měření tohoto znaku a důkladně ho 

proškolit. 

 

Obr. 24: GRR diagram pro znak kvality G324 
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3.4.8 Znak kvality: C742, díl číslo: RE134 

 

            V tabulce 11 je porovnání výsledků mezi software Solara 10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak C742 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 8. 

 

Tab. 11: Porovnání výsledku mezi software Solara 10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance   

  = 6 
  

%Tolerance   

= 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,139 20,43 0,145 24,79 0,138 23,80 20,43 

EV 0,139 20,43 0,145 24,79 0,138 23,80 20,43 

AV 0 0 0 0 0 0 0 

TV   0,194 33,22 0,209 35,85 30,77 

PV  23,02 0,129 22,12 0,156 26,81 23,01 

ndc  6  1  1 1 

 

Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá 

nastavení pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná 

odchylka rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

Drobné rozdíly byly zaznamenány také ve výpočtech směrodatné odchylky pro 

jednotlivé veličiny, které mohou být způsobeny rozdílným zaokrouhlováním v softwaru. 

             Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí a proto je žádoucí tento systém neustále zlepšovat. 
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Obr. 25: Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality C742 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 25 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 1 a to z důvodu nejmenší variability měření mezi 

jednotlivými vzorky, což potvrzuje i diagram GRR na obrázku 26. Z regulačního diagramu 

pro průměry je vidět, že operátor č. 3 měří odlišně než zbylí dva operátoři. Avšak z diagramu 

interakcí není možné přesně určit, který operátor měří dobře, proto by měli být všichni 

operátoři proškoleni a měření by se mělo opakovat. 

 

Obr. 26: GRR diagram pro znak kvality C742 
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3.5 Realizace analýzy GRR na konkrétním znaku kvality 

  Z důvodu prozkoumání možných chyb měření, které ukazovaly především z výše 

uvedených analýz na chyby způsobené operátory, byla provedena analýza systému měření pro 

vybraný znak kvality I222 (dráha). Tento znak byl znovu proměřen a v porovnání z minulých 

let se hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti zmenšila a to z 20,74 na hodnotu 13,16 

avšak systém měření je stále podmíněně přijatelný, proto musel byt dále zlepšován. 

3.5.1 Znak kvality: I222, díl číslo: KH52 

             V tabulce 12 je porovnání výsledků a to podle software Solara 10 a Minitab 17. 

V programu Solara 10 je analýza systému měření (MSA) vyhodnocována pomocí metody 

ANOVA. Avšak výsledky pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnost (%GRR), 

opakovatelnost (%EV), reprodukovatelnost (%AV), variabilita mezi měřenými vzorky (%PV) 

a různý počet kategorií (ndc) se při stejné metodě v odlišném software liší. Data a výsledky 

analýzy systému měření pro znak I222 ze software Solara 10 se nacházejí v příloze 9. 

 

Tab. 12: Porovnání výsledku mezi software Solara 10 a Minitab 17 

 Solara Minitab (A&R) Minitab (ANOVA) 

  
%Tolerance 

  = 5,15 
  

%Tolerance   

  = 6 
  

%Tolerance 

  = 6 

%Tolerance      

  = 5,15 

GRR 0,0613 13,16 0,0516 12,91 0,0609 15,24 13,45 

EV 0,0428 9,20 0,0293 7,34 0,0421 10,52 9,09 

AV 0,0439 9,42 0,0424 10,62 0,0441 11,02 9,91 

TV   0,0987 24,69 0,101 25,15 21,60 

PV  17,14 0,0841 21,05 0,080 20 16,90 

ndc  10  2  1 1 

 

Tyto rozdílné výsledky vznikly z důvodu, že v software Solara 10 se používá 

nastavení pro analýzu systému měření podle metodiky MSA 2. vydání kde se směrodatná 

odchylka rovná 5,15 tudíž je analýza systému měření mírnější.  

 V software Minitab 17 se pro analýzu systému měření používá nastavení podle 

metodiky MSA 4. vydání kde je směrodatná odchylka rovna 6, proto jsou ve výsledcích 



 

 

 

50 

 

patřičné rozdíly. Dále byla analýza doplněna o metodu průměrů a rozpětí, která je v tomto 

případě o něco přísnější než metoda ANOVA. 

 

 

Obr. 27: Grafické výsledky analýzy GRR v SW Minitab 17 pro znak kvality I222 

 

Vyhodnocení: Z uvedené grafické podpory na obrázku 27 lze vyčíst v regulačním diagramu 

pro rozpětí, že nejlépe měří operátor č. 3 a to z důvodu minimální variability měření mezi 

jednotlivými vzorky. U jednoho z operátorů v uvedeném regulačním diagramu je možné 

identifikovat výskyt vymytitelné příčiny, proto je důležité objasnit její vznik a následně tuto 

vymezitelnou příčinu odstranit. Dále z regulačního diagramu pro průměry je vidět, že operátor 

č. 1 měří odlišně než zbylí dva operátoři. Z tohoto důvodu je možné konstatovat, že tato 

analýza byla ovlivněna právě operátorem č. 1 a proto je nutné s ním projít postup při měření 

tohoto znaku a důkladně ho proškolit. Toto potvrzuje i GRR diagram na obrázku 28, který 

jasně ukazuje, že operátor č. 1 se úplně odlišuje od průměru a má vysokou variabilitu měření 

mezi jednotlivými vzorky, což ukazuje na jeho jasnou chybu při měření. 
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Obr. 28: GRR diagram pro znak kvality I222 

 

3.5.2 Objasnění možných chyb při měření 

 

            Provedená analýza systému měření u znaku kvality I222 jasně ukazovala na chybu 

způsobenou operátorem, byli svoláni všichni operátoři, kteří se na měření podíleli, aby 

demonstrovali jejich postup při měření daného znaku.  

Měření probíhalo na univerzálním měřícím zařízení (Sutron BT 20), které je schopno 

měřit dráhu, rychlost a snímat sílu. 

 

Obr. 29: Měřící zařízení (Sutron BT 20) 

 

 Po dlouhém hodnocení procesu systému měření jednotlivých operátorů byly nalezeny 

3 hlavní příčiny rozdílu měření u jednotlivých operátorů, které mohou ovlivňovat výslednou 

analýzu. Jednalo se o: 
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1. Pevné upnutí měřící desky pomocí kolíku a dotažení upínky 

 

Obr. 30, 31: Faktory ovlivňující upnutí měřící desky 

 

2. Přímost tažníku 

Obr. 32, 33: Nepřímost tažníku a jeho centrování  
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3. Natočení stolu podle měřícího postupu (348,8 stupňů) 

 

Obr. 34, 35: Přesné natočení stolu na 348,8 stupňů + pohled na otočný stůl 

 

                

 Tyto 3 faktory nejvíce ovlivnily výslednou analýzu systému měření, a proto byly 

s realizačním týmem dopodrobna rozebrány. Po zvážení těchto chyb, které ovlivňovaly 

měření, byla navrhnuta nápravná opatření, která by měla odstranit nebo alespoň zmírnit chyby 

vzniklé při této analýze. 
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3.5.3 Postup měření jednotlivých operátorů 

 

Při jednotlivých měřeních byli operátoři sledování realizačním týmem.  Bylo zjištěno, 

že jeden z operátorů nepostupuje podle předepsaného postupu. Kdy nesplňoval 2 z 3 

podmínek úspěšně zvládnutého měření, jeho hodnoty se odlišovaly od ostatních operátorů a 

tím pádem negativně ovlivňoval celou analýzu.  

 

Operátor č. 1 

- Nesprávně upnutá měřící deska (možný vznik vůle při měření, zkreslování údajů) 

- Nepřímost tažníku (NOK) + tažník nasazený naopak 

 

Obr. 36, 37: Tažník OK vs. Tažník NOK 

 

- Špatně nastavený stůl (348,6 stupňů)  

 

Operátor č. 2  

- Správně upnutá měřící deska  

- Přímost tažníku (OK) 

- Správně nastavený stůl (348,8) 

 

Operátor č. 3  

- Správně upnutá měřící deska 

- Přímost tažníku (OK) 

- Správně nastavený stůl (348,85)  
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4 Návrhy na opatření ke zlepšení 

 

Hodnocení kvality systému měření u vybraných znaků 

 

Analýza systému měření ve společnosti Brose CZ, spol. s.r.o. se provádí v souladu 

s metodikou MSA 2. vydání. Při realizaci této analýza využívá metodu ANOVA, která je 

v porovnání s metodou průměru a rozpětí vhodnějším typem analýzy systému měření, protože 

dokáže odhalit interakci mezi operátorem a vzorkem. Data jsou analyzována pomocí 

programu od společnosti Q-DAS (Solara). Program se využívá pouze pro numerické 

hodnocení, kde se zjistí, zda daný systém měření vyhovuje kritériím. Proto jsou dále uvedena 

nápravná opatření, která by mohla ulehčit práci při analýzách. 

Pro jednodušší analýzu systému měření a lepší identifikaci vzniklých chyb měření by 

se měla více využívat grafická podpora v software Solara. Prvním krokem by mělo pří každé 

analýze sestrojení regulační diagram pro variační rozpětí. Tento regulační diagram, nám 

poskytuje základní informace o naměřených údajích, zda se v souborech naměřených hodnoty 

nevyskytují odlehlé hodnoty, které mohly být způsobeny působením vymezitelné 

(identifikovatelné) příčin variability. V případě, jeho nevyužití a neověření, zda jsou data pod 

statistickou stabilitou, budou všechny následující výpočty zatíženy touto zvýšenou 

variabilitou a vyhodnocené koeficienty budou zhoršeny.  

Také diagram interakcí je jedním z grafických nástrojů, které mohou usnadnit práci 

s prováděnou analýzou. Neboť odhaluje interakce mezi operátory a naměřenými díly. 

 

 

Obr. 38: Diagram interakcí mezi operátorem a vzorkem 
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          Další grafický nástroj, který je velmi užitečné analyzovat je diagram opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti dle metody ANOVA, který je znázorněný např. na obrázku 26. Z toho 

diagramu, lze vyčíst např. výskyt odlišných náměru nebo velké variační rozpětí mezi 

jednotlivými vzorky jednoho operátora od zbylých dvou, a další důležité informace.  

Numerické vyhodnocení analýzy GRR nám poskytne informaci, zda je systém měření 

vyhovující, avšak ve spojení s analýzou grafických výstupu, můžeme docílit daleko větší 

efektivity a výsledků, jež nebudou ovlivněny zvýšenou variabilitou. 

Další impulzem pro zlepšení je následování trendů v řízení kvality. A tím je určitě 

aktualizace software a metodik pro analýzu systému měření. Kdy díky novějšímu software od 

společnosti Q-DAS (Solara) lze lépe pracovat s grafickou podporou, která ve spojení 

s numerickými výpočty ulehčuje hledání chyb při analýze systému měření.  

Jelikož se skoro ve všech případech vyskytovaly chyby způsobeny operátorem, je 

možné že nedodržují správně postup měření. Chyba měření může být způsobena: 

a) nekázní operátora (porušení pracovního postupu) 

b) nepodrobně zpracovaným měřícím postupem 

 

Pokud by se jednalo o situaci b) bylo by vhodné tyto postupy podrobněji popsat, aby 

každý stálý zaměstnanec, ale také zaměstnanci noví měli co nejlépe propracované postupy ke 

každému měření. Tím by se např. zabránilo chybě operátora, který při realizaci analýzy GRR 

špatně nasadil tažník (obr. 36,37, str. 54) 

 

Analýza současného stavu u znaku kvality I222 

 

Po důkladném hodnocení procesu systému měření byly jasně vidět slabá místa, která 

je možné dále zlepšovat. Z důvodu nesprávného měření operátora č. 1 vznikly možné chyby 

v měření, které způsobovaly, že analýza systému měření byla pouze podmíněně přijatelná 

vzhledem k celkové variabilitě procesu resp. tolerančnímu rozpětí a proto bylo žádoucí tento 

systém neustále zlepšovat. 

Z toho důvodu byl operátor č. 1 upozorněn na chyby, kterých se během měření 

dopouštěl a znovu proškolen. 
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           Dalším opatřením, které by mohlo pomoci při hodnocení kvality systému měření, jsou 

drobné inovace měřícího zařízení, které by mohly pomoci ještě o něco více zjednodušit a 

zpřesnit analýzu. Výsledkem těchto nápravných opatření by se eliminovaly chyby vznikající 

lidským faktorem.  

 

 

Obr. 39: Nové měřící zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40: Staré měřící zařízení 

 

             Na obrázku 39 můžete vidět stupňování na novém měřícím zařízení. Je zde vidět 

skosený obdélník, který přesně kopíruje otočný stůl. Na starém měřícím zařízení na obrázku 

40 toto opatření nelze uskutečnit, protože stupnice je mimo otočnou část. Mohl by se ale 

vytvořit podobně skosený obdélník, který by přiléhal přímo k měřícímu stolu, a byla by na 

něm vyznačena stupnice, která by obsahovala i desetinná místa např. o velikosti 15 stupňů a 

přikládal by se na měřící stupnici podle potřeby. Toto opatření by mohlo zabránit špatně 

nastavenému stolu, tudíž by se lépe dodržoval pracovní postup.  Hlavní výhodou by určitě 

bylo odstupňování na desetinná místa, protože nastavit tento stůl např. na 348,8 stupňů, jak je 

možno vidět na obrázku 40 muže být pro nové operátory poněkud složité.. 
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5 Závěr 

 

        Hlavním cílem této diplomové práce bylo hodnocení kvality systému měření u 

vybraných znaků ve společnosti Brose CZ, spol. s.r.o. 

 

         V první části diplomové práce jsou popsány přístupy k analýze systému měření. Nejprve 

je proveden teoretický rozbor analýzy systému měření podle metodiky MSA 4. vydání., 

kterou používají dodavatelé automobilového průmyslu. Je proveden především rozbor 

základních statistických vlastností, na kterých je MSA postaveno. Jsou zde představeny tři 

základní metody vyhodnocování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření a to: 

metoda rozpětí, metoda průměru a rozpětí a metoda ANOVA (analýza rozptylu). 

        V druhé části je představena společnost Brose, CZ spol. s.r.o.. Je zde popsána historie 

společnosti, dále aktuální stav a systém managementu kvality. Popsány jsou také cíle, a kde se 

společnost vidí v budoucnu. Nakonec je představeno produktové portfolio společnosti. 

       V třetí části této práce je provedeno hodnocení kvality systému měření pro znaky kvality, 

u kterých vznikaly největší chyby měření. V této části je také porovnání mezi jednotlivým 

software (Solara a Minitab) a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Jednotlivé analýzy systému 

měření jsou také doplněny o grafickou podporu, která spolu s numerickými výpočty dokáže 

jasně určit, kde vznikly v měření chyby. Dále proběhla analýza současného stavu pro jeden ze 

znaků kvality, kdy byly sledovány postupy jednotlivých operátorů a chyby kterých se 

operátoři při měření dopouštěli.  

         V poslední kapitole této práce byla objasněna slabá místa v jednotlivých hodnoceních 

kvality systému měření a zavedena nápravná opatření, která by měla zmírnit anebo úplně 

eliminovat vzniklé chyby. Jde především o grafickou podporu pro analýzu systému měření, 

ale také objasnění důležitosti aktualizace software a metodik zabývajících se analýzou 

systému měření, které jsou podmínkou k neustálému zlepšování systému managementu 

kvality.   
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