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Abstrakt  

Náplní této bakalá ské práce je vypracování a vyhodnocení analýzy systému 

mě ení. Bakalá ská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická se 

zabývá p edstavením současných p ístupů k analýze systému mě ení. V části praktické   je 

na úvod p edstavena společnosti ve, které byla tato bakalá ská práce vykonávána. Dále je 

p edstaven mě ící p ístroj a obě mě ení, které byly provedeny. A nakonec této praktické 

části je uvedeno samotné zpracování a vyhodnocení analýzy systému mě ení dle metodiky 

MSA. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to elaborate and evaluate the analysis of 

measurement system. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. 

The theoretical part deals with presenting the current approaches to the analysis of the 

measurement system. The practical part introduces the company in which this bachelor 

thesis was performed. Next, the measuring instrument and the two measurements that have 

been performed are presented. Finally, this practical part includes the processing and 

evaluation of the analysis of the measurement system according to the MSA methodology. 

 

Key words: MSA (measurement system analysis), analysis, measurement 
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Seznam použitých zkratek  
 

AIAG   Automotive Industry Action Group 

ANOVA Analysis of variation (analýza rozptylu) 

LCL  Lower control limit (dolní regulační mez) 

UCL  Upper control limit (horní regulační mez) 

CL  Center line (centrální p ímka) 

MSA  Measurement systém analysis (analýza systému mě ení) 

PV  Part variation (variabilita dílů) 

TV  Total variation (celková variabilita) 

ndc  Number of distinic categories (počet rozlišitelných kategorii) 

EV  Equipment variation (variabilita za ízení) 

VDA  Verband der Automobilindustrie (sdružení německého 

automobilového průmyslu) 

GRR  Repeatibility and reproducibility (opakovatelnost a 

reprodukovatelnost 
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Úvod 

Součástí fungujícího a kvalitního managementu kvality je i plánování kvality, které 

využívá principu analýzy systému mě ení, jako ově ení, zda daný systém mě ení 

neprodukuje neshodné produkty. Je nutné tuto analýzu provést, jelikož způsobilost systému 

mě ení má velký vliv na výsledné namě ené hodnoty, které musí být v daném tolerančním 

rozpětí. Správné výsledné hodnoty tvo í základ k lepšímu ízení procesu. 

Mezi hlavní metodiky pomocí, kterých se hodnotí způsobilost systému mě ení 

v automobilovém průmyslu jsou MSA (Measurement system analysis) a VDA 5 – 

Vhodnost kontrolních procesů. V této bakalá ské práci se větší část obsahu věnuje MSA 

jelikož její postup byl použit pro praktické vyhodnocení mě ení, které jsou v této práci 

vyhodnoceny. 

Cílem této bakalá ské práce je ově it, zda stávající systém mě ení nečistot na 

povrchu materiálu je způsobily k této činnosti. Hodnocený systém je použit ve firmě 

Hanon Autopal Systems s.r.o. a je t eba zjistit, jak moc námi testované p íčiny ovlivňují 

systém mě ení. V závěru pak budou okomentovány a zhodnoceny všechny výsledky, 

kterých bude dosaženo. Budou p idány i p ípadné návrhy na zlepšení současného systému 

mě ení. 
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1 ROZBOR NEJNOV JŠÍCH P ÍSTUP  

K ANALÝZÁM SYSTÉM  M ENÍ 

 

V první kapitole mé bakalá ské práce bude uvedeno, jak se v současnosti p istupuje 

k analýze systémům mě ení, které pomohou zjistit, zda mě ící systém, který je použit je 

způsobily k dané činnosti. Nejčastěji se p istupuje k analýze systému mě ení v praxi podle 

metodiky MSA nebo VDA 5. 

Metodika MSA (Measurement Systems Analysis) neboli analýza systému mě ení 

byla původně pro automobilový průmysl, ale díky své praktičnosti se používá i v jiných 

odvětvích. Metoda MSA je součástí normy QS 9000. Tato metoda nám slouží pro 

posouzení vhodnosti mě ícího prost edku, ale i celého sytému mě ení na základě statistické 

analýzy. Cílem této analýzy je zjistit vliv různých faktorů, a to nap íklad operátorů, 

prost edí na variabilitu výsledků a zajistit tak vyšší p esnost systému mě ení. 

Druhý z nejčastějších p ístupů se kterým se můžeme setkat je pomocí metodiky 

VDA 5 Vhodnost kontrolních procesů, která je zároveň německou oborovou normou pro 

automobilový průmysl. Cílem této normy je seskupit všechny požadavky a postupy, které 

jsou uvedeny v platných normách a směrnicích do univerzálního modelu, který je možno 

v praxi využít ke stanovení a zohlednění rozší ené nejistoty mě ení. Součástí toho svazku 

jsou i osvědčené metody analýzy způsobilosti z metodiky MSA. 

 

1.1 MSA – Analýza systém  m ení 

Namě ená data, která jsou v procesu získávána jsou v současné době mnohem 

důležitější, protože p i správném použití a vyhodnocení nám tyto data poskytnou důkazy o 

tom, zda náš proces, výrobní za ízení, zaměstnanec funguje správně. Namě ená data se 

porovnávají s regulačními mezemi a když se hodnota nachází mimo ně tak by se mělo 

provést se ízení a dostat tak proces do staticky stabilního stavu. Dalším použitím 

namě ených hodnot je stanovení, zda mezi dvěma nebo více znaky existuje nějaký 

významný vztah, vyhodnocení tohoto vztahu provádíme pomocí regresní analýzy. Ke 

vzniku hodnot s nízkou kvalitou nejčastěji dochází z důvodu velké variability [2].  
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1.1.1 Variabilita a její zdroje 

Variabilita vzniká i v procesech, které jsou relativně stále, ale na proces působí i 

ada dalších vlivů, které nap íklad neumožňují vyrobit dva úplně totožné produkty. Tyto 

vlivy však můžeme zkoumat a pokusit se tyto vlivy usměrnit tak aby se vyskytovaly uvnit  

mezí a nedocházelo tak ke vzniku neshodných produktů. Vlivy, které působí na proces lze 

rozdělit do dvou hlavních skupin, a to náhodné a identifikovatelné [1].  

Zdroje ze zahraniční literatury popisují variabilitu jako tendenci procesu mě ení 

k vytvo ení mírné odlišného mě ení na stejném mě eném dílu, kde se vyskytují stabilní 

podmínky nebo se mění v průběhu času, teploty nebo vlivem operátora [7].  

Náhodné vlivů (p íčin) působí na proces mnoho, ale pouze v malém rozsahu. P i 

působení těchto vlivů má mě ený proces nebo znak stabilní rozdělení pravděpodobnosti, 

díky parametrům toho rozdělení můžeme p edvídat chování procesu, a tudíž ho i regulovat. 

Působení náhodných vlivů nelze zcela odstranit, ale můžeme pouze zmírnit [1].  

Naopak identifikovatelné vlivy působí na proces systematicky. Parametry rozdělení 

sledovaného procesu nebo znaku se v čase mění, proto je proces nestabilní a není 

statisticky zvládnutý. K odstranění identifikovaných p íčin se obvykle stačí zamě it pouze 

na lokální činnost [1].  

 

1.1.2 Statistické vlastnosti systému m ení 

V praxi se setkáváme s procesy, které ne úplně splňují statistické vlastnosti 

dokonalého procesu. V tomto p ípadě dokonalý proces p edstavuje proces, který produkuje 

výrobky, které absolutně splňují požadavky ve všech směrech a hodnoty získané mě ením 

těchto výrobků mají nulový rozptyl, nulovou strannost a nulovou pravděpodobnost 

nesprávné klasifikace libovolného produktu. Proto je nutné popsat jednotlivé statistické 

vlastnosti a vysvětlit, jak působí na výsledek mě ení [1].  

 

1.1.3 Strannost 

Strannost odráží rozdíl mezí pozorovaným mě ením a pravou hodnotou, která je 

získaná z kalibru nebo z jiného mě ení o kterém víme, že produkuje p esné hodnoty [3]. 

Strannost mě ení nám rovněž charakterizuje celkovou systematickou chybu mě ení. 

Mezí možné p íčiny nadměrné strannosti pat í [2]:  
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• Špatně zkalibrovány p ístroj 

• Nesprávně použité mě idlo pro dané mě ení 

• Nevhodné prost edí 

• Špatná aplikace nebo používání p ístroje 

 

Obrázek 1:Strannost [2] 

 

1.1.4 Shodnost 

Shodnost mě ení vyjad uje očekávanou variabilitu opakovaných mě ení stejného 

znaku v daném rozsahu mě ení. Rozsah může být velikost nebo čas [2].  

 

1.1.5 Opakovatelnost 

Opakovatelnost je nejčastěji používána jako označení pro variabilitu operátora, 

tudíž osoby, která provádí mě ení. Výsledky mě ení, které podrobujeme analýze by měly 

být získány jedním mě ícím p ístrojem, který byl užíván jednou osobou a byly mě ené 

stejné znaky na stejných dílech v co nejkratším časovém rozmezí. Opakovatelnost je 

nejčastěji označena jako EV (equipment variation) a je znázorněná viz obrázek 2 [2]. 
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1.1.7 Stabilita  

Definuje stabilizovaný proces ve statisticky regulovaném stavu vzhledem k poloze 

a variabilitě. Stabilitu hodnotíme na stejných vzorcích nebo etalonu p i hodnocení jednoho 

znaku za dostatečně dlouhé časové období.  

Hlavním použitím statistické regulace procesu je ízení kvality daného procesu, 

které je založeno na principu včasného odhalování odchylek s možností zásahu do procesu 

a udržet tak proces na dlouhodobě stabilní úrovni. Pro hodnocení statistické stability 

procesu mě ení se nejčastěji používá regulační diagram. Je to grafický nástroj pro 

zobrazení působení variability procesu v čase využívající principů testování statistických 

hypotéz [2]. 

K posouzení statistické stability v regulačním diagramu pomáhají 3 základní čáry, a 

to centrální p ímka (CL), dolní regulační mez (LCL) a horní regulační mez (UCL). 

Centrální p ímka odpovídá referenční (požadované) hodnotě dané charakteristiky.  

Referenční hodnotu můžeme definovat více způsoby [2]: 

• Jako nominální hodnotu, která je daná technickým p edpisem 

• Jako hodnotu založená na p edchozích zkušenostech s daným procesem 

• Jako odhad z hodnot regulované veličiny získaných v podmínkách 

statisticky zvládnutého procesu 

Kromě centrální p ímky se také musí stanovit dolní a horní regulační mez, která 

vymezuje pásmo působení náhodných p íčin variability. P i p ekročení těchto mezí 

dochází k zásahu do procesu a následné ešení daného problému. 
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1.1.9 Uniformita 

Uniformita je rozdíl ve variabilitě v provozním rozsahu mě idla. Může být 

považována za stejnost opakovatelnosti mě ení vzhledem k velikosti rozsahu [2]. 

Faktory ovlivňující uniformitu [2]:  

• Špatná čitelnost stupnice na p ístroji 

• Možnost mít různou polohu mě ení pro menší a větší velikost 

 

1.1.10 Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti GRR 

Analýza opakovatelnost a reprodukovatelnosti slouží pro správné sledování a 

zlepšení výrobního procesu je nutné mě it atributy výstupu hodnoceného procesu. Pro 

jakoukoli skupinu mě ení shromážděných pro tento účel je alespoň část změny variability 

způsobena mě ícím systémem [11]. Tato analýza slouží k hodnocení, zda mě ení, které je 

prováděno obsluhou daného p ístroje splňuje podmínky, které jsou nutné pro správné 

vyhodnocení výsledků mě ení. Je nutné tuto analýzu provádět, jelikož v praxi je skoro 

nemožné vytvo it neměnné podmínky pro dané mě ení. Pro výpočet a následné 

vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému mě ení se nejčastěji používají 

dvě metody, a to metoda založena na průměru, průměru a rozpětí, nebo vyhodnocení podle 

ANOVA [2]. 

Vyhodnocení této analýzy se provádí po výpočtu procentuálního podílu 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti vzhledem k celkové variabilitě. Tento výsledek se 

následně porovnává s kritérii, které určí, v jaké fázi se systém mě ení nachází a co je 

pot eba vykonat pro jeho zlepšení, viz tabulka 1 [12]. 

 

Tabulka 1: Kritéria opakovatelnosti a reprodukovatelnosti mě idla [2] 

%GRR <10 % 
Systém mě ení je p ijatelný, není nutné 

provádět zásah do systému mě ení 

10 % <%GRR <30 % Je p ijatelný, ale pouze pro určité aplikace 

%GRR >30 % 

Tento systém je nep ijatelný a je nutné 

vynaložit značné úsilí na zlepšení systému 

mě ení 
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1.1.10.1 Metoda založena na rozp tí 

Tato metoda slouží pro kontrolu, zda nedošlo ke změně GRR tím, že umožňuje 

rychlou aproximaci variability mě ení. Výsledek vyhodnocení nám poskytne pouze 

celkový obraz o systému mě ení, a to kvůli toho, že nerozkládá variabilitu na 

opakovatelnost a reprodukovatelnost [2].  

Průběh vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pomocí této metody 

začíná tím, že se zvolí počet operátorů a počet mě ených dílu. U této metody se obvykle 

volí dva operáto i a pět dílů. Poté dojde k výpočtu rozpětí, kde se od sebe odčítají hodnoty, 

které namě il operátor A a hodnoty namě ené operátorem B. Po vypočtení rozpětí pro 

jednotlivé díly se vypočte průměrné rozpětí ̅ pomocí vzorce 1 [2].  

̅ = ∑𝑔                                                                    

Celková variabilita mě ení pak vypočteme jako součin hodnot ̅ a 𝑑2∗ kde hodnotu 

koeficientu d2 určíme z tabulek kde m vyjad uje počet operátorů a g počet dílů [2].  

𝐺 = ∗̅                                                                    

Pro následné určení, jaký procentuální podíl směrodatné odchylky procesu p ipadá 

na celkovou variabilitu mě ení se hodnota GRR procentuálně vyjád í tak, že se vynásobí 

stem a podělí směrodatnou odchylkou procesu. Po následné interpretaci výsledků můžeme 

poté íci, zda v hodnoceném procesu došlo ke změně a zda je pot eba do procesu zasáhnout 

či nikoliv [2].  %𝐺 = ∗ ( 𝐺ě á ℎ  )                           

1.1.10.2 Metoda založena na pr m ru a rozp tí 

Metoda založena na průměru a rozpětí je charakteristická tím, že pomocí této 

metody lze zjistit samostatně odhad jak opakovatelnosti, tak i reprodukovatelnosti. I když 

metoda poskytuje více informací, než metoda založena pouze na průměru tak interakci 

mezi díly či operátory pomocí této metody nelze zjistit.  
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Jako první je nutné si stanovit jaký znak bude mě en, aby nedošlo k záměně a následné 

nepoužitelnosti výsledků. Zároveň je nutné vybrat správný systém mě ení s dostatečnou 

rozlišovací schopností, obvykle se požadovaná p esnost pohybuje v ádu jedné desetiny.  

Druhým krokem je stanovení základních parametrů analýzy a to tak, že se vybere 

dostatečný počet operátorů (obvykle 2) a dostatečný počet dílů, které budou náhodně 

vybrány z procesu, který chceme podrobit hodnocení. Vybrané díly by měly prezentovat 

celé výrobní rozpětí a měly by být ádně označeny tak aby jejich uspo ádání bylo 

p ehledné. 

Je nutné podrobit vybrané mě ící za ízení kalibraci, aby výsledná data byly objektivní 

a neobsahovala chybu [2]. 

Mě ení by se mělo vykonávat v p edem daném postupu. Všichni operáto i by měli 

postupovat stejně a to znamená, že musí dodržovat stejný postup mě ení. Vybrané vzorky 

jsou mě eny náhodě a operáto i, kte í mě ení provádí by neměli vědět, který vzorek mě í, a 

p i opakovaném mě ení by neměl znát p edchozí výsledek [10].  

Pracovník, který celému mě ení dozoruje, všechny namě ené údaje zaznamenává do 

p edem dané tabulky, která slouží pro následné vyhodnocení.  

Dalším krokem je samotné vyhodnocení metody průměru a rozpětí. Toto 

vyhodnocení se provádí pomocí regulačních diagramů a dělí se na dvě fáze. V první fázi je 

t eba zjistit, zda je proces z hlediska variability statisticky zvládnutý. Vyhodnocení, zda je 

proces z hlediska variability statisticky zvládnutý se provádí pomocí regulačního diagramu 

pro variační rozpětí viz obrázek 6. Pokud se některá z namě ených hodnot nachází mimo 

vypočtené regulační meze je nutné provést mě ení znova, p epočítat regulační meze a 

analýzu regulačního diagramu. Tento proces se provádí do té doby, než se všechny 

hodnoty budou nacházet uvnit  regulačních mezích [2].  
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Tabulka 3: Hodnoty koeficientu K2 [2] 

Počet operátor  2 3 

K2 0,7071 0,523 

 

Po výpočtu samostatné opakovatelnosti a reprodukovatelnosti je možné vyhodnotit 

analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR – Gage Repeatability & 

Reproducibility), tato výsledná hodnota však nevypovídá o vhodnosti daného systému 

mě ení, protože se nevztahuje k celkové variabilitě [10]. Výpočet se pak provede podle 

vzorce 6. 𝐺 = √ + 𝐴                                                        

 

Pro stanovení celkové variability TV (Total Variation) je nutné si vypočítat 

variabilitu dílů PV (Part Variation) a to pomocí vzorce 7: 

 = 𝑝 ∗                                                                

Pro výpočet je nutné znát hodnotu 𝑝, která znázorňuje variační rozpětí 

aritmetických průměrů všech mě ení jednotlivých vzorků a také koeficient K3, který je 

závislý na počtu mě ených dílů viz tabulka 4 [2].  Je vhodné zde sestrojit a vyhodnotit 

regulační diagram pro průměry, jelikož pomocí výsledného diagram pro průměry se dá 

určit zda je systém mě ení vhodný pro posouzení variability mezi kusy [4]. 

Tabulka 4: Hodnoty koeficientu K3 [2] 

Díly 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K3 0,7071 0,5231 0,4467 0,4030 0,3742 0,3534 0,3375 0,3249 0,3146 

 

Další krok, který můžeme udělat po všech zatím získaných informacích, je vypočet 

celkové variability (TV). K výpočtu pot ebujeme výslednou hodnoty opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti (GRR) a variabilitu dílu (PV), poté můžeme provést výpočet dle 

vzorce 8. = √ 𝐺 +                                                      
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Když nastane situace, kdy mě ené vzorky nepokrývají celkové výrobní rozpětí tak 

obecně existují čty i způsoby, jak stanovit variabilitu procesu, která se používá pro analýzu 

p ijatelnosti variability mě ení [2].  

První možnost, jak provést analýzu p ijatelnosti variability systému je použití 

variability procesu, která je z části p evzatá ze studie GRR a zvolený výběr p edstavuje 

očekávanou variabilitu procesu. Druhá možnost umožňuje použít informace o variabilitě 

z podobného procesu, který je statisticky zvládnutý. Když hodnota této variability je 

založena na principu 6σ tak je možné jí použít do výpočtu celkové variability (TV), podle 

vzorce 9. =                                                     

 

T etí možnost nabízí použití cílové hodnoty Pp nebo Ppk. K této možnosti se 

p istupuje tehdy když není dostatečný výběr a ani existující proces s podobnou variabilitou 

nebo se očekává, že nový proces bude mít nižší variabilitu. Když se provede výpočet 

celkové variability tímto způsobem tak výsledná hodnota musí být dále použita v analýze 

GRR [2].  ž 𝑝 = −σ𝑝 = − = −
 

 = −𝑝                                                     

Poslední čtvrtá možnost je založena na principu použití tolerance daného procesu. 

A to tak, že lze opakovatelnost a reprodukovatelnost vztahovat také k šestině 

požadovaného rozpětí, které určují toleranční meze daného znaku [10]. Výpočet celkové 

variability pak lze vyhodnotit pomocí vzorce 11. 

 = −                                                              

 

Poté co se poda ilo stanovit podle výše uvedených postupů celkovou variabilitu 

procesu mě ení je t eba vypočítat ukazatele. Tyto ukazatele slouží pro výpočet 

procentuálního podílu jednotlivých ukazatelů vzhledem k celkové variabilitě [2]. Výpočet 

procenta jednotlivých ukazatelů se vypočítá dle vzorců pod tímto odstavcem. 
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% = ∗  

%𝐴 = 𝐴 ∗  

%𝐺 = 𝐺 ∗  

% = ∗  

 

Nesmí se zapomenout, že součet procent p ipadajících na každý ukazatel se nesmí 

rovnat 100 %, protože se sčítají pouze hodnoty daných rozptylů [2].  

Posledním krokem v celé metodě, která je založena na průměru a rozpětí je 

stanovení počtu různých kategorii, které může systém mě ení rozlišit. Pro výpočet ndc 

(Number of Distinct Categories) je nutné znát hodnoty variability dílů (PV) a hodnoty 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR). Výsledná hodnota se vždy zaokrouhluje na 

celá čísla směrem dolů a její hodnota by měla splňovat podmínku ndc ≥ 5 [2].  

 = , ∗ (𝐺 )                                                   

 

1.1.10.3 Analýza rozptylu pomocí metody ANOVA 

Tato analýza rozptylu je běžná statistická metoda, která má uplatnění p i 

analyzování chyb mě ení či zjišťování jiných zdrojů variability dat v procesu mě ení. 

Krom toho, že ANOVA umožňuje analyzovat opakovatelnost a reprodukovatelnost u dílů 

nebo operátorů, dokáže taky rozeznat interakci mezí díly a operátory nebo zjistit chybu 

replikace způsobenou mě idlem. Díky tomu, že metoda dokáže zjistit více informací tak je 

metoda mnohem početně náročnější a její vyhodnocení se doporučuje provádět pomocí 

softwaru v počítači. 

Než dojde k vyhodnocení výsledků touto metodou je nutné dbát na to, aby data, 

která pro výpočet používáme byly shromažďovány náhodně. Tyto data je poté vhodné 

zapisovat ve srozumitelné a p ehledné tabulce. Vyhodnocení výsledků můžeme provést 

numericky nebo také graficky.  
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1.2 VDA 5 

Druhým způsobem, jak ově it způsobilost procesu a zjistit tak zda jde proces 

mě ení použitelný je metodika VDA 5, která byla vytvo ena pro německý automobilový 

průmysl a každý kdo dodává zákazníkovi, který využívá principu této metodiky musí 

splňovat všechny požadavky. Tato metodika klade důraz na to, aby systém mě ení a 

samotný proces byl dostatečně hodnocen a zároveň kontrolován. Díky dostatečné kontrole 

je zabezpečeno to, aby nedošlo k uvolnění nevhodných procesů mě ení, kde následné 

„nekorektní“ výsledky mě ení mohou způsobit obrovské dodatečné náklady na proces a 

výsledný produkt. Zároveň je však nutné uvést, že výsledná nejistota nutně nep edstavuje 

chybu mě ení, ale p ipisuje výstupu z procesu mě ení reálnou kvalitu či záruku [8]. 

 

VDA 5 je zamě eno na opakovatelné procesy mě ení geometrických veličin, jako je 

nap íklad mě ení délek a úhlů, a umožňuje nám zamě it se na [8]:  

• Vhodnost mě ících systémů. 

• Analýzu vhodnosti procesu mě ení z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. 

• Poskytnutí důkazů o způsobilosti kontrolních procesů a doporučení pro mezní 

hodnoty. 

Nyní je vhodné si vysvětlit určité pojmy se, kterými se setkáme p i analýze 

vhodnosti procesu mě ení. 

• Standartní nejistota  – Nejistota vyjád ená jako směrodatná odchylka 

výsledku mě ení 

• Kombinovaná standartní nejistota  – Standartní nejistota výsledku 

mě ení, pokud je tento výsledek získán z určitého počtu jiných veličin. Je rovna 

kladné druhé odmocnině součtu složek, p ičemž těmito složkami jsou rozptyly 

nebo kovariance těchto jiných veličin vážené podle toho, jak se výsledek mě ení 

mění se změnami těchto veličin [8].  

• Rozší ená nejistota m ení – Parametr, který charakterizuje interval kolem 

výsledků mě ení, v němž je možné očekávat velký podíl rozdělení hodnot, které 

mohou být důvodně p isuzovány mě ené veličině [8].  
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1.2.1 Určení standartní nejistoty  

Určení standartní nejistoty se dá provést klasickým statistickým vyhodnocením 

namě ených hodnot pomocí metody A anebo využijeme p edchozích informací, dat 

pomocí metody B. Standartní nejistoty určené metodou A, B jsou posuzovány shodně 

[8].  

1.2.2 Metoda A (sm rodatná odchylka) 

Princip této metody spočívá ve výpočtu směrodatné odchylky ze souboru n 

individuálních hodnot (ideálně n = 25) získaných a definovaných podmínek [8]. 

𝑔 = √∑ − ̅𝑛= −                                                        

Směrodatná odchylka vstupuje do bilance nejistot jako standartní nejistota 

mě ení  jestliže, jak je to v praxi obvyklé, je výsledek mě ení určen z jediné 

zkoušky [8].  

=  𝑔                                                              

Menší hodnotu  je možno získat vícenásobným opakováním zkoušky ∗ >
 jako standartní nejistotu aritmetického průměru [8].  

=  𝑔√ ∗                                                           

 

1.2.3 Metoda A (ANOVA) 

Kromě postupu uvedeném v kapitole 1.1.10 existuje také postup pomocí 

metody ANOVA, která umožňuje v rámci jedné zkoušky určit více ovlivňujících 

veličin současně. Způsob výše popisovaný se používá pod názvem určovaní 

způsobilosti podle MSA k určení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti mě idla na 

základě pokusů, kde je určen, jak vliv mě idla, tak operátora. Pro správnost mě ení 

musí být data shromažďována za stejných podmínek, aby se zabránilo vzniku nových 

p íčin variability [8]. 
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1.2.4 Metoda B 

V p ípadě, že standartní nejistota nemůže být určena pomocí metody A, 

náklady na její určení jsou velké, mohou se pro odhad standartní nejistoty použít 

informace z p edchozích mě ení, zkušenosti nebo znalostí získané praxí, údaje výrobce 

nebo údaje, které jsou p i azeny referenčním hodnotám v p íručkách.  

Existují dva p ípady pro stanovení standartní nejistoty pomocí metody B. První 

varianta počítá s tím, že rozší ená nejistota 𝑀𝑃 a hodnota koeficientu k známá, a tudíž 

je možno p ejít k výpočtu podle vzorce 16 [8].  

= 𝑀𝑃                                                           

 

Druhá varianta počítá s tím, že rozší ená nejistota 𝑀𝑃 není známá a pro 

výpočet standartní nejistoty je použita mezní hodnota a nap .: dolní nebo spodní 

hranice. Další hodnota pot ebná pro výpočet je faktor rozdělení b, který závisí na 

p íslušném rozdělní [8].  = ∗                                                           

 

1.2.5 Určení kombinované standartní nejistoty 

Kombinovaná standartní nejistota 𝑦  je na základě matematického modelu 

vypočítána ze všech složek nejistot určených metodou A a B podle vzorce 18 [8]. 

= √∑𝑛
= = √ + + +. . .                        

 

 

 

 

 



 

18 

 

1.2.6 Rozší ená nejistota 

Udává míru nejistoty, s jakou se může lišit pravá hodnota od namě ené. Tato 

nejistota se nazývá nejistota mě ení 𝑀𝑃 a je vypočítána součinem mezi kombinovanou 

nejistotou a koeficientem rozší ení k, hodnota tohoto koeficientu je určena podle hodnoty 

intervalu spolehlivosti viz tabulka 5 [8].  

 𝑀𝑃 = ∗                                                           

 

Tabulka 5: Koeficient rozší ení k [8] 

Koeficient rozší ení k Intervaly spolehlivosti 

1 68,27 % 

2 95,45 % 

3 99,73 % 

 

1.2.7 Výpočet ukazatele vhodnosti 

U variabilních zkoušek (mě ení) se p edpokládá poskytnutí důkazu vhodnosti 

procesu mě ení na základě rozší ené nejistoty mě ení specifické pro danou úlohu mě ení 

s důrazem ke všem hlavním vlivům. Kritéria, která tvo í základ pro posouzení požadavků 

na mě ící systém nebo proces jsou 𝑀𝑆 pro mě ící systém a 𝑀𝑃 pro proces mě ení. 

Ukazatele se následně po vypočtení porovnají s limitními hodnotami, které jsou stanoveny 

pro mě ící systém 𝑀𝑆𝑀𝐴𝑋 = % a pro proces mě ení je 𝑀𝑃𝑀𝐴𝑋 = %. Výpočet pro 

porovnání kritérii s limitními hodnotami se provede viz výpočet [8].  

 

𝑀𝑆 = ∗ 𝑀𝑆 ∗ %       .      𝑀𝑃 = ∗ 𝑀𝑃 ∗ %                    

 

Pokud se prokáže, že ukazatele vhodnosti splňují podmínky dle vztahu níže, tak je 

mě ící systém, respektive proces mě ení hodnocen jako vhodný [8].  

 𝑀𝑆  𝑀𝑆𝑀𝐴𝑋         .         𝑀𝑃  𝑀𝑃𝑀𝐴𝑋                                
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2 P EDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Tato bakalá ská práce byla zpracována ve společnosti Hanon Systems Autopal 

s.r.o., která má své hlavní sídlo v Novém Jičíně. Pobočka v Novém Jičíně a je součástí 

celosvětové společnosti Halla Visteon Autopal s.r.o. se sídlem v Jižní Koreji. Tato firma 

pat í k jedním s největších dodavatelů klimatizačních systému do automobilů s výnosy 

z prodejů za rok 2016 okolo 3617 miliónů amerických dolarů. Firma zaměstnává p ed 

16500 zaměstnanců, kte í jsou rozmístění po celém světě ve více než 40 pobočkách [6].  

Firma se zabývá výrobou klimatizačních systémů pro automobilový průmysl. 

Závod v Novém Jičíně se specializuje na výrobu systému hliníkových trubek pro 

klimatizaci. 

2.1 Historie společnosti 

Firma byla založena roku 1986 jako společný podnik spolu s Ford Motor a Mando 

Machinery. Po krátkém působení na trhu si firma uvědomila, že je důležité neustále 

pracovat na nových produktech, a tak založila nová vývojová centra a rozší ila svůj obchod 

i do ostatních zemí po celém světě.  

Od roku 2000 byla firma už velice známým a kvalitním dodavatelem. Za své 

počínání si vysloužila mezi roky 2000 a 2006 mnoho ocenění a po splnění požadavků 

normy ISO/TS 16949: 2002 se jí poda ilo získat certifikát. V dalších letech si firma 

udržovala trvalý růst, který jenom potvrdily další ocenění a rozší ení svých výrobních 

závodů do dalších zemí. 

Mezi lety 2007 až 2014 firma neustále pracovala na svých úspěších a byla za to 

stále oceňována. Roku 2014 se společnost rozhodla spojit s koncernem Visteon a společně 

tak utvo it druhého největšího dodavatele klimatizačních systémů pro automobilový 

průmysl. 

V současnosti firma stále pracuje na neustálém zlepšování svých produktů a 

dosažení výrobní dokonalosti za pomocí inovativních technologií [6].  

 



 

20 

 

2.2 Systém managementu kvality 

Firma Hanon Systems Autopal má certifikovaný a zavedený systémy managementu 

kvality, který pomáhá ídit firmu a poskytovat dlouhodobě produkty vhodné pro své 

zákazníky. V roce 2012 firma získala certifikát ISO/TS 16949:2009. O tom, že v dnešní 

době je nutnost mít certifikaci není pochyb, a tak má firma také certifikován systém 

enviromentálního managementu podle normy ISO 14001:2009. Je nutné také dbát o své 

zaměstnance, a proto je firma vlastníkem i certifikátu OHSAS 18001:2007 pro systém 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví. Díky tomu, že firma dodává své produkty po 

celé zemi různým zákazníkům tak také vlastní specifické certifikáty, které získala p ímo od 

svých zákazníků, za zmínku určitě stojí [6]:  

• Ford Q1 Award (od společnosti Ford) 

• JLRQ Award (společnosti Jaguar a Land Rover) 

• Volvo VQE Award 

• VW Formel Q Capability 

2.3 Produktové portfolio společnosti 

Jak už bylo zmíněno výše, tak firma Hanon se zabývá výrobou klimatizačních 

systémů do automobilů. Produkty, které se vyrábějí v Novém Jičíně tvo í jen část 

celkového sortimentu nabídky firmy Hanon. Konkrétní produkty můžete vidět na obrázku  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Produkty vyráběné v Novém Jičíně 
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3 POPIS SYSTÉMU M ENÍ ČISTOTY POVRCHU 

MATERIÁLU VYBRANÝCH SOUČÁSTEK 

P ístroj Recognoil byl vyroben firmou TechTest a slouží pro detekci mastných 

nečistot a kvalitu povrchu součástek z různých materiálů. Používá se nejen 

v automobilovém průmyslu, ale také v oblasti optických systémů nebo elektrotechnice kde 

může docházet ke znečištění povrchu. [5]  

P ístroj je v reálném čase schopný podávat informace o povrchu materiálu a pomocí 

výstupu (2D, 3D) v softwaru je možno zjistit, jak moc je povrch znečištěn. Díky tomu, že 

je možné data a výstupy ihned propojit s jiným za ízením nap íklad chytrým telefonem 

nebo tabletem je možné výsledky sdílet a konzultovat s dalšími pracovníky v reálném čase. 

To dává možnost ešit problémy p ímo na pracovišti a zamezit tak časovým prodlevám. 

Všechny tyto výstupy z mě ení pomocí p ístroje nám pomohou zjistit, zda jsou hodnocené 

procesy optimálně nastaveny [5].  

3.1 P ístroj Recognoil 

Recognoil funguje na principu elektronické analýzy fluorescence se zamě ením na 

detekci mastných látek nahrazuje neobjektivní a mnohdy i náročné metody kontroly 

znečištění povrchu. Podstatou principu detekce je vyvolání luminiscence kontaminujících 

látek, její zachycení a následné vyhodnocení pomocí dodávaného softwaru. Následný 

výstup má pak podobu viz obrázek 8. kde na levé straně je možno vidět témě  odmaštěný 

vzorek, kde se průměrná hodnota mě ené části pohybuje okolo 230 bodů. Druhý obrázek 

popisuje situaci, kdy byl změ en vzorek znečištěny kapkou oleje, který se používá ve 

výrobě, aby byl jasně vidět rozdíl mezi odmaštěným a zamaštěným povrchem, průměrná 

hodnota druhého obrázku se pohybuje okolo hodnoty 18600 tedy p ibližně 81x větší 

hodnota než u prvního vzorku [5].  
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Obrázek 8: Grafický výstup ve 2D 

Metoda detekce pomocí za ízení Recognoil je bezkontaktní́ (resp. spočívá pouze v 

p iložení p ístroje Recognoil na povrch p edmětu) a p edstavuje tak nedestruktivní́ způsob 

testování rovinných ploch a ploch větších rádiusů, jenž neovlivňuje vlastnosti celého 

objektu, ani jeho povrchu. Snímání složitých ploch, zkosení, malých rádiusů a snímání 

prostorových objektů je ešeno pomocí speciálních p edsádek, které jsou určeny pro různé 

druhy součástek a je možné si je vyrobit ve 3D tiskárně nebo objednat u firmy na míru.  

 Software je poskytován ve t ech různých verzích Basic, Advanced a Professional. 

Tento software nám umožňuje vyhodnotit a pracovat s výslednými obrázkovými výsledky 

[5].  

3.1.1 Technické specifikace 

• Detekční rozsah mastné látky od cca 15 mg.m-2 (~17 nm) do cca 6000 

mg.m-2 (~6 µm). 

• Rozsah stupnice: 0–25000 (bez jednotková veličina) 

• Rozměry vyhodnocené plochy: 12,2 x 18,3 mm.  

• Rozměry a hmotnost za ízení: 130 x 210 x 45 mm, 400 g.  

• P ipojení a napájení pomocí USB 2.0. 
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3.2 Popis procesu m ení 

Mě ení se používá p i částečné vstupní, „online“ a výstupní kontrole, kdy je 

podez ení, že jsou kusy znečištěné. U tohoto mě ení byly zkoušce součástky zvané 

„mufflery“, které byly uvedeny do různých stavu znečištění tak jak se mohou vyskytovat 

ve výrobě. Tyto „mufflery“ jsou součástí klimatizačního systému a nava ují se na systém 

trubek. P i této činnosti vznikaly vady v oblasti sváru, kde hlavním úkolem bylo zjistit, jak 

moc ovlivňuje kvalitu svá ení nečistoty (zamaštění) vyskytující se na povrchu materiálu. 

Celkově byly provedeny dvě analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

mě ení. První mě ení se zabývalo závislostí vlivu času na znečistění „mufflerů“ a druhé 

mě ení bylo zamě eno na vliv operátora na mě ení. 

3.2.1 M ení č.1 – Závislost vlivu času na znečišt ní 

Pro první mě ení bylo p ipraveno 10 kusů „mufflerů“ ,které byly postupně 

p ipraveny na mě ení tak, že každý z nich byl jinak znečištěn. Znečištění odpovídá  

situacím, které mohou nastat ve výrobě. První vzorek byl důkladně očištěn rounem a 

následně ještě ofoukán, druhy vzorek byl také očištěn rounem, očištění nebylo však tak 

důsledné a neproběhlo „ofouknutí“ vzduchem, t etí vzorek byl pouze ot en běžným 

bavlněným had íkem, na čtvrtý vzorek byla nanesena mírná vrstvu mýdla, které je 

používáno ve výrobě pro pracovníky, pátý vzorek byl ot en běžným papírem, šestý a 

sedmý vzorek byl znečištěn pouhým dotykem čímž byla smilována situace kdy obsluha 

svá ecího stroje nepoužívá ochranné pomůcky (rukavice), na osmý vzorek byla nanesena 

vrstva oleje BWN 320, který je používán ve výrobě a následně byl tento vzorek ot en 

papírem. Poslední dva vzorky byly znečištěny pouze vrstvou oleje BWN 320. Všechny 

vzorky uvedené v textu byly pro lepší p ehled zpracovány do tabulky 6. 
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Tabulka 6: P ehled mě ených vzorků 

Číslo vzorku Typ úpravy 

1 Důkladně očištěn rounem 

2 Očištěn rounem 

3 Očištěn bavlněným had íkem 

4 Naneseno mýdlo 

5 Ut ený papírem 

6 Znečištěno dotykem 

7 Znečištěno dotykem 

8 Nanesen olej + ot ení papírem 

9 Nanesený olej BWN 320 

10 Nanesený olej BWN 320 

Po znečištění jednotlivých vzorků mě ení bylo provedeno mě ení, které bylo 

provedeno v klasické kancelá i, a ne ve speciální místnosti pro mě ení. Jednotlivé mě ení 

bylo vykonáváno postupně tak, že jednotlivé vzorky se vložili do nástavce p ipraveného 

speciálně pro tyto vzorky a následným p iložením p ístroje Recognoil bylo provedeno 

mě ení. Po dokončení mě ení vzorku spolupracující pracovník sepnul stopky a operátor, 

který mě ení prováděl vyčkával až uplyne první z intervalů a to 40 sekund. Mezi tím byly 

zaznamenány hodnoty do tabulky a po vypršení 40 sekund bylo provedeno opakované 

mě ení, tento postup se opakoval u každého vzorku 3x. Tento stejný postup byl u intervalu 

50 sekund tak 60 sekund, celkem tedy bylo provedeno 90 mě ení a všechny hodnoty byly 

zaznamenány do tabulky pro následnou analýzu. Jak mě ení probíhalo je vidět na obrázku 

9.  
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3.2.2 M ení č.2 – Test operátor  

Druhé mě ení se zabývá vlivem operátorů na mě ení a tím i na kvalitu výsledků. 

Mě ení bylo prováděno se stejnými vzorky jako p i prvním mě ení. Mě ení probíhalo jiný 

den, a tak dalo p edpokládat, že vzorky budou mít hodnoty mírně zvětšené, jelikož se na 

nich mohl usadit zrnka prachu, které mohou také způsobit větší znečištění. S kolegou bylo 

dohodnut postup a to tak, že každý operátor provede dvě opakování, kde ihned za sebou 

bude změ eno všech deset vzorků. Všechny použité pomůcky včetně vzorků, p ístroje a 

nástavců jsou uvedeny v obrázku 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Veškeré pomůcky použité p i mě ení 

Obrázek 9: Ukázka mě ení 
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4 PRAKTICKÁ ANALÝZA OPAKOVATELNOSTI A 

REPRODUKOVATELNOSTI M ENÍ 

V praktické části mé bakalá ské práce jsem se zabýval mě ením povrchu čistoty 

materiálu pomocí p ístroje Recognoil. Součástky zvané „mufflery“ jsem postupně podrobil 

mě ení a výsledky zaznamenal to tabulky. Následně jsem provedl vyhodnocení v programu 

Minitab 17 a zjistil tak zda je mě ící p ístroj způsobily pro tento druh mě ení.  

4.1 Analýza GRR pomocí metody pr m r  a rozp tí pro m ení vlivu času 

na systém m ení 

P edtím než budeme samotnou analýzu provádět je nutné si mě ení p ipravit a 

naplánovat. Celková p íprava se skládá z několika kroků, které jsem musel dodržet, aby 

vyhodnocení bylo objektivní. P edem jsem si stanovil p ístup, jakým budu mě ení 

provádět. Dále jsem si určil, že toto první mě ení budu provádět a sám a kolega mi bude 

pouze asistovat se stopkami, ale jinak se mě ení účastnit nebude a bude pouze dohlížet nad 

průběhem. Jíž p ed tímto mě ením jsem provedl v praxi několik mě ení v abych se naučil 

správně zacházet s p ístrojem. Vybral jsem celkem 10 dílů a ty očísloval dále jsem stanovil 

počet opakování na t i, aby mě ení bylo uznatelné a objektivní. Určitě je pot ebné brát 

v úvahu i požadavky zákazníka neboli toleranci do, které je znečištění dílů p ijatelné pro 

zákazníka, a to jsem si stanovil na 1000 bodů.  Díly vybrané pro mě ení pokrývají 

kompletní rozsah a je tak zobrazena celková variabilita. P ístroj, který byl použit byl ádně 

zkalibrován pomocí kalibračního štítku. Výsledná data jsou zaznamenána do tabulky 7. 
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Tabulka 7: Namě ené hodnoty 

In
te

rv
a
ly

 

 

Po
ad

í m
en

í  

Číslo m eného kusu  
�̅�i.k 

�̅�i.. 

 �̅�i.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

40 

sec 

1 597 812 912 2758 2953 3329 5026 5619 13737 15024 5076,7   
2 568 814 897 2755 2981 3239 5019 5655 13512 14609 5004,9   
3 568 817 908 2749 2987 3315 5030 5604 13654 14637 5026,9   𝒙ij. 577,7 814,3 905,7 2754,0 2973,7 3294,3 5025,0 5626,0 13634,3 14756,7   5036,17 �̅�ij. 29 5 15 9 34 14 11 51 225 415  80,8 

50 

sec 

1 570 802 905 2706 2957 3327 4963 5617 13446 14741 5003,4   
2 573 803 928 2718 2990 3296 4934 5651 13476 14921 5029   
3 573 795 906 2721 2978 3265 4833 5635 13626 14874 5020,6   𝒙ij. 572 800 913 2715 2975 3296 4910 5634,33 13516 14845,3   5017,67 �̅�ij. 3 8 23 15 33 62 130 34 180 180   66,8 

60 

sec 

1 562 788 897 2632 2951 3262 4884 5624 13412 14711 4972,3   
2 554 789 902 2667 2939 3141 4849 5587 13905 14680 5001,3   
3 558 790 899 2592 2918 3134 4873 5507 13724 14575 4957   𝒙ij. 558,0 789,0 899,3 2630,3 2936,0 3179,0 4868,7 5572,7 13680,3 14655,3   4976,87 �̅�ij. 8 2 5 75 33 128 35 117 493 136   103,2 

 ̅  569,2 801,1 906,0 2699,8 2961,6 3256,4 4934,6 5611,0 13610,2 14752,4    
 

4.1.1 Posouzení statické zvládnutosti procesu m ení z hlediska variability 

Statická stabilita je jednou z důležitých vlastnosti procesu. Proces musí být 

statisticky stabilní, aby mohl být p ijatelný, a proto musíme provést jeho analýzu dle SPC 

regulačních diagramů. K provedení analýzy nejd íve pot ebujeme vypočítat variační 

rozpětí a výběrový průměr namě ených hodnot. Následně pomocí těchto hodnot bude 

sestrojen diagram pro rozpětí, kde je nutné vypočíst nejprve regulační meze ze, kterých 

bude následně sestrojen regulační diagram viz obrázek 11 podle vztahu. 

= ̿ = ∑ ̅ℎ=ℎ = , + , + , = ,  = ∗ ̿ = , ∗ , = ,  = ∗ ̿ = ∗ , =  
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p edstavovaly různé podmínky právě intervaly (40,50 a 60 sekund). Pro výpočet je pot eba 

stanovit si hodnoty aritmetických průměrů opakovaných mě ení jednotlivých dílů 

v jednotlivých intervalech podle vzorce 22. Dále potom výpočet aritmetický průměr 

mě ení všech dílu v jednotlivých intervalech podle vzorce 23. Všechny tyto výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 8. 

̅ = ∑𝑟=                                                             

kde:   – namě ené hodnoty daného dílu v daném intervalu 

r – počet mě ených dílů 

.. ∑ ̅𝑛=                                                               

kde: 

 n – počet opakovaných mě ení 

Tabulka 8: Vypočítané hodnoty opakovaných mě ení daného dílu v daném intervalu �̅�  𝒔𝒆𝒄 80,8 �̅�  𝒔𝒆𝒄 66,8 �̅�  𝒔𝒆𝒄 103,2 

 

Dalším krokem je stanovení variačního rozpětí aritmetických průměrů ze všech 

mě ení �̅� 𝐼 , která byla provedena v jednotlivých intervalech. Tato hodnota se vypočteme 

jako rozdíl maximální a minimální hodnoty jednotlivých průměrů uvedených v tabulce 4 a 

to podle vzorce 24. 

 �̅� 𝐼 = 𝐴𝑋 , ; , ; , − 𝐼 , ; , ; , = ,                 

 

Poté co byly provedeny všechny pot ebné hodnoty pro výpočet reprodukovatelnosti 

je možné provést poslední výpočet podle vzorce 5. 

 

𝐴 = √ �̅� 𝐼 ∗ − ∗ = √ , ∗ , − , ∗ = ,  

 

kde:  
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- koeficient pro výpočet reprodukovatelnosti závislý na počtu operátorů 

 

4.1.4 Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti m ení (GRR) 

Pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti je nutné vypočítat samotnou 

opakovatelnost (EV) a reprodukovatelnost (AV) a až poté může být provedeno 

vyhodnocení této analýzy. Vztah určený pro výpočet podle vzorce 6 je založený na tom, že 

celkový rozptyl namě ených údajů vyvolaný opakovatelností a reprodukovatelností 

odpovídá součtu rozptylu opakovatelnosti a rozptylu reprodukovatelnosti. 

𝐺 = √ + 𝐴 = √ , + , = ,  

Za tímto krokem je vhodné si vypočítat jaký procentuální podíl mají na celkové 

variabilitě samotná opakovatelnost (EV) a reprodukovatelnost (AV). Součet hodnot  𝑉 a 𝐴𝑉 se musí rovnat 100 % což odpovídá celkové variabilitě. 

𝑉 = 𝐺 ∗ = ,, ∗ = , % 

𝐴𝑉 = 𝐴𝐺 ∗ = ,, ∗ = , % 

𝑉 + 𝐴𝑉 =  

4.1.5 Analýza variability nam ených vzork  

Ke stanovení variability dílů je pot eba si nejd íve vypočítat aritmetické průměry 

mě ení jednotlivých dílů ve všech intervalech pomocí vzorce 25. Pot ebná data pro tento 

výpočet jsou uvedena v tabulce 9. ̅. . = ∑ ̅ .ℎ=ℎ                                                                

 

 

Tabulka 9: Průměrné hodnoty opakovaných mě ení jednotlivých dílů v jednotlivých 

intervalech 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ̅  569,2 801,1 906,0 2699,8 2961,6 3256,4 4934,6 5611,0 13610,2 14752,4 
 

P edtím než dojde k výpočtu variability dílu je pot eba stanovit 𝑝 a koeficient . 

Hodnotu 𝑝 neboli variační rozpětí aritmetických průměrů všech namě ených dílů 
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vypočteme jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou z aritmetických průměrů 

všech mě ení. Konkrétní výpočet 𝑝 je pak uveden ve vzorce 26. Dále si pot ebujeme určit 

koeficient  , ten je závislý na počtu dílů. V našem p ípadě koeficient  odpovídá 

hodnotě 0,3146. V p ípadě, že mám všechny pot ebné parametry pro výpočet variabilitu 

jsem provedl výpočet PV dle vzorce 7. 

 𝑝 = max ̅. . − min ̅. . = ,                                       

 

kde: max ̅. . − maximální hodnota z aritmetických průměrů všech mě ení jednotlivých 

dílů min ̅. . − minimální hodnota z aritmetických průměrů všech mě ení jednotlivých 

dílů = 𝑝 ∗ = , ∗ , = ,   
 

 

4.1.6 Ov ení statistické stability z hlediska polohy v či regulačním mezím 

 

. Z dvojice regulačních diagramů, který jsme použili pro sestavení regulačního 

diagramu jsem pro ově ení statistické stability z hlediska polohy použil regulační diagram 

pro průměry. Tento diagram umožňuje analyzovat polohu procesu a jeho odchylky. Pro 

ově ení je nutné vypočíst centrální p ímku a regulační meze. Centrální p ímku vypočteme 

jako sumu průměrů jednotlivých mě ení, která je následně vydělena velikostí podskupiny 

h. Pro výpočet regulačních mezí následně využijeme hodnotu centrální p ímky, koeficient 

A2, který slouží pro výpočet regulačních mezí v regulačním diagramu pro průměr a je 

závislý na počtu operátorů h. Proto byla taky hodnota tohoto koeficientu stanovil na 1,023 

a jako poslední pot ebujeme hodnotu centrální p ímky z regulačního diagramu pro rozpětí. 

 = ̿ = ∑ ̅ ..ℎ=ℎ = , + , + , = ,  = ̿ + 𝐴 ∗ ̿ = , + , ∗ , = ,  = ̿ − 𝐴 ∗ ̿ = , − , ∗ , = ,  
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Obrázek 12: Regulační diagram pro průměr 

Z obrázku 12 kde je znázorněn regulační diagram pro průměry je jasně vidět, že 

systém mě ení je vhodný pro posouzení variability mezi mě enými díly, jelikož alespoň 

50% hodnot leží mino meze. 

 

4.1.7 Analýza celkové variability 

Provedený výpočet je podle vzorce 8 a pro správný výpočet je t eba znát hodnotu 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR) a variabilitu dílů (PV). =  √ 𝐺 + = √ , + , = ,  

 

4.1.8 Určení procentuálního podíl  GRR z celkové variability 

V posledním kroku je t eba porovnat a spočítat procentuální podíl jednotlivých 

analýz na celkovou variabilitu mě ení. Proto je pot eba opakovatelnost, 

reprodukovatelnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost a variabilitu dílu vyjád it 

v procentech, a to pomocí následující vzorců pod tímto odstavcem. 

 % = ∗ = , , ∗ = , % 

%𝐴 = 𝐴 ∗ = , , ∗ = , % 

%𝐺 = 𝐺 ∗ = , , ∗ = , % 

% = ∗ = ,, ∗ = , % 
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4.1.9 Stanovení počtu kategorii, které systém m ení m že odlišit 

Posledním krokem je stanovení počtu kategorii podle vzorce 12, které může 

analyzovaný systém mě ení rozlišit. Pro výpočet ndc (Number of Distinct Categories) 

pot ebujeme ukazatele PV (variabilita dílů) a ukazatel GRR (opakovatelnosti a 

reprodukovatelnost). Výsledek tohoto výpočtu pak musí být pak odpovídat podmínce 

ndc  = , ∗ (𝐺 ) = , ∗ ( ,, ) = , =  

 

Grafické výsledky pro metodu průměru a rozpětí jsou vypracovány v p íloze 1 

pomocí programu Minitab 17. 

 

4.2 Analýza GRR pomocí metody ANOVA 

Analýza rozptylu ANOVA je standartní statistická metoda a lze ji použít pro 

analyzování chyb mě ení a celkové variability procesu mě ení. Výhodami této metody 

v porovnání s metodou pro průměr a rozpětí jsou nap íklad ty, že metoda je schopna se 

vypo ádat i s neobvyklými se ízeními a zajistit mnohem p esnější odhad rozptylu. Grafické 

zpracování tohoto mě ení je zobrazeno v p íloze 2, které bylo provedeno pomocí softwaru 

Minitab 17. 

4.3 Analýza GRR pomocí metody pr m r  a rozp tí pro m ení 

r zných operátor  

Po provedení první analýzy nyní p istoupíme k analýze druhé, která se zabývá 

vlivem operátora na mě ení. Opět musím být provedena p íprava p ed samotným mě ením 

kde je pot eba si stanovit podmínky mě ení. Byl stanoven postup mě ení a počet účastníků 

toho mě ení byl definován na dva. Zvoleno bylo 10 dílů a ty byly následně očísloval. Počet 

opakovaných mě ení byl stanoven na dva. Stejně jako v mě ení č.1 byla stanovena 

toleranční mez na 1000 bodů. Díly byly opět postupně znečištěny, byl stanoven stejný 

postup mě ení jako p i prvním mě ení. Tohle „uměle“ vyvolané znečistění způsobilo 

značnou uniformitu dat, a proto data obsažená v mě ení mají velkou variabilitu. 

V posledním kroku byla provedena kalibrace p ístroje pomocí kalibračního štítku. Všechna 

data nasbírána v průběhu jsou zaznamenána do tabulky 10. 
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Tabulka 10: Hodnoty mě ení č.2 

O
pe

rá
to

r  

Po
ad

í m
en

í 

Číslo m eného kusu 
�̅�i.k 

�̅�i.. 

 �̅�i.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 

1 908 1237 1469 2589 2736 3101 5099 7789 11123 11834 4787,8  
2 922 1272 1452 2561 2611 3069 5048 7797 11107 11935 4777,4  𝒙ij. 915 1254,5 1460,5 2575 2673,5 3085 5073,5 7789,5 11115 11885  4782,6 �̅�ij. 14 35 17 28 125 32 51 15 16 101  43,4 

2 

1 931 1264 1469 2616 2661 3082 5160 7942 11298 120008 4843,1  
2 933 1214 1397 2514 2478 3021 5209 7741 10993 11879 4737,9  𝒙ij. 932 1239 1433 2565 2569,5 3051,5 5184,5 7841,5 11146 11944  4790,5 �̅�ij. 2 50 72 102 183 61 49 201 305 129  115,4 
 923,5 1246,8 1446,8 2570 2621,5 3068,3 5129 7815,5 11130 11914   

 

4.3.1 Posouzení statické zvládnutosti procesu m ení z hlediska variability 

Stejně jako p i p edchozím mě ením je nutné ově it, zda je proces z hlediska 

statistické stability stabilní. Ově ení této vlastnosti je provedeno pomocí regulačních 

diagramů SPC. K provedení analýzy nejd íve pot ebujeme vypočítat variační rozpětí a 

výběrový průměr namě ených hodnot. Následně pomocí těchto hodnot bude sestrojen 

diagram pro rozpětí, kde je nutné vypočíst nejprve regulační meze se, kterých bude 

následně sestrojen regulační diagram viz obrázek 13 podle vztahu: 

 = ̿ = ∑ ̅ℎ=ℎ = , + , = ,  = ∗ ̿ = , ∗ , = ,  = ∗ ̿ = ∗ , =  

kde: ̅  – je průměrná hodnota rozpětí všech mě ení po ízených v jednotlivých intervalech 

h – počet operátorů (intervalů)  a  – jsou součinitele pro výpočet regulačních mezí a závisí na velikosti 

parametru h 
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Obrázek 13: Regulační diagram pro rozpětí 

 

Dle výsledků z obrázku 13 můžeme vidět, že hodnoty z mě ení, které bylo 

provedeno prvním operátorem jsou uvnit  regulačních mezích a pro toto mě ení je proces 

statisticky stabilní. Kdežto u druhého operátora můžeme pozorovat, že hodnota vzorku č.9 

se nachází mimo regulační mez. Tato chyba může být způsobena nap íklad chybným 

mě ením, nedodržením podmínek mě ení nebo vlivem vnějších podmínek. 

 

 

4.3.2 Analýza opakovatelnosti m ení 

Stejně jako u prvního mě ení je nutno provést analýzu opakovatelnosti a zjistit tak 

shodnost mě ení v opakovaných podmínkách. Výpočet provádíme pomocí vzorce 4. 

 =  ̿ ∗ = , ∗ , = ,  

Hodnotu koeficientu K1 jsem stanovil podle počtu mě ení. Kde počet mě ení je dva 

a hodnota koeficientu K1 pak odpovídá hodnotě 0,8862 dle tabulky 2. 

4.3.3 Analýza reprodukovatelnosti m ení 

Reprodukovatelnost nám vyjad uje variabilitu st edních hodnot opakovaného 

mě ení stejného znaku kvality, které bylo provedeno za různých podmínek. Různé 

podmínky zde p edstavovaly právě operáto i a to dva. Pro výpočet jsem si pot eboval 

stanovit hodnoty aritmetických průměrů opakovaných mě ení jednotlivých dílů 

v jednotlivých intervalech podle vztahu 22. Dále potom výpočet aritmetický průměr 
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mě ení všech dílu v jednotlivých intervalech podle vztahu 23. Všechny tyto výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 11. ̅ = ∑𝑟=
 

kde:   – namě ené hodnoty daného dílu v daném intervalu 

r – počet mě ených dílů 

.. = ∑ ̅𝑛=  

kde: 

 n – počet opakovaných mě ení 

 

Tabulka 11: Vypočítané hodnoty opakovaných mě ení daného dílu v daném intervalu �̅�  43,4 �̅�  115,4 

 

 

Dalším krokem je stanovení variačního rozpětí aritmetických průměrů ze všech 

mě ení �̅� 𝐼 , která byla provedena v jednotlivých intervalech. Tato hodnota se vypočte 

jako rozdíl maximální a minimální hodnoty jednotlivých průměrů uvedených v tabulce 4 a 

to podle vztahu: �̅� 𝐼 = 𝐴𝑋 , ; , − 𝐼 , ; , =  

 

Poté co byly vypočteny všechny pot ebné hodnoty pro výpočet reprodukovatelnosti 

je možné provést poslední výpočet podle vzorce 5. 

𝐴 = √ �̅� 𝐼 ∗ − ∗ = √ ∗ , − , ∗ = ,  

kde:  

- koeficient pro výpočet reprodukovatelnosti závislý na počtu operátorů 

 

4.3.4 Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti m ení (GRR) 

Pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti je nutné vypočítat samotnou 

opakovatelnost (EV) a reprodukovatelnost (AV) a až poté může být provedeno 
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vyhodnocení této analýzy. Vztah určený pro výpočet je založený na tom, že celkový 

rozptyl namě ených údajů vyvolaný opakovatelností a reprodukovatelností odpovídá 

součtu rozptylu opakovatelnosti a rozptylu reprodukovatelnosti. Vše se pak vypočítá dle 

vzorce 6. 

𝐺 = √ + 𝐴 = √ , + , = ,  

Stejně jako p i prvním mě ení je vhodné si vypočítat jaký procentuální podíl mají 

na celkové variabilitě samotná opakovatelnost (EV) a reprodukovatelnost (AV). Součet 

hodnot  𝑉 a 𝐴𝑉 se musí rovnat 100 % což odpovídá celkové variabilitě. 

𝑉 = 𝐺 ∗ = ,, ∗ = , % 

𝐴𝑉 = 𝐴𝐺 ∗ = ,, ∗ = , % 

𝑉 + 𝐴𝑉 =  

 

4.3.5 Analýza variability nam ených vzork  

Pro výpočet variability dílů je pot eba si nejd íve vypočítat aritmetické průměry 

mě ení jednotlivých dílů ve všech intervalech pomocí vztahu 25. Pot ebná data pro tento 

výpočet jsou uvedena v tabulce 12. ̅. . = ∑ ̅ .ℎ=ℎ  

 

Tabulka 12: Průměrné hodnoty opakovaných mě ení jednotlivých dílů v jednotlivých 

intervalech 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 �̅�𝒋 923,5 1246,75 1446,75 2570 2621,5 3068,25 5129 7815,5 11130,3 11914 

 

P ed výpočtem variability dílu je pot eba stanovit 𝑝 a koeficient . Hodnotu 𝑝 

neboli variační rozpětí aritmetických průměrů všech namě ených dílů, které se vypočte 

jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou z aritmetických průměrů všech mě ení. 

Konkrétní výpočet 𝑝 je pak uveden ve vztahu pod tímto odstavcem. Dále je pot eba si 

určit koeficient  , ten je závislý na počtu dílů. V tomto p ípadě koeficient  odpovídá 

stejně jako v p edchozím mě ení hodnotě 0,3146. V p ípadě, že všechny pot ebné 
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parametry pro výpočet variability jsou k dispozici, může se provést výpočet variability dílů 

PV dle vzorce 7. 

 𝐑𝐩 = 𝐚𝐱 �̅�. . − �̅�. . = 𝟗𝟗 ,  

kde: max ̅. . − maximální hodnota z aritmetických průměrů všech mě ení jednotlivých 

dílů min ̅. . − minimální hodnota z aritmetických průměrů všech mě ení jednotlivých 

dílů = 𝑝 ∗ = , ∗ , = ,  

 

4.3.6 Ov ení statické stability z hlediska polohy v či regulačním mezím 

Je nutné si stanovit hodnotu koeficientu A2, který slouží pro výpočet regulačních 

mezí v regulačním diagramu pro průměr a je závislý na počtu operátorů h. Proto byla 

hodnota tohoto koeficientu stanovena na 1,023. 

 = ̿ = ∑ ̅ ..ℎ=ℎ = , + , =  = ̿ + 𝐴 ∗ ̿ = + , ∗ , =  = ̿ − 𝐴 ∗ ̿ = − , ∗ , =  

 

 

Obrázek 14: Regulační diagram pro průměr 

Z obrázku 14 je možné stejně jako p i p edchozím vyhodnocení regulačního 

diagramu pro průměr íci, že systém mě ení je vhodný pro posouzení variability mezi 

mě enými díly, protože alespoň 50 % hodnot leží mino meze. 
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4.3.7 Analýza celkové variability 

 =  √ 𝐺 + = √ , + , = ,  

 

4.3.8 Určení procentuálního podíl  GRR z celkové variability 

V posledním kroku je t eba porovnat a spočítat procentuální podíl jednotlivých 

analýz na celkovou variabilitu mě ení. Proto je pot eba opakovatelnost, 

reprodukovatelnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost a variabilitu dílu vyjád it 

v procentech, a to pomocí následující vzorců: % = ∗ = , , ∗ = , % 

%𝐴 = 𝐴 ∗ = , , ∗ = , % 

%𝐺 = 𝐺 ∗ = , , ∗ = , % 

% = ∗ = ,, ∗ = , % 

 

 

4.3.9 Stanovení počtu kategorii, které systém m ení m že odlišit 

Posledním krokem je stanovení počtu kategorii, které může analyzovaný systém 

mě ení rozlišit. Pro výpočet ndc (Number of Distinct Categories) je pot eba ukazatel PV 

(variabilita dílů) a ukazatel GRR (opakovatelnosti a reprodukovatelnost). Výsledek tohoto 

výpočtu pak musí být pak odpovídat podmínce ndc . 

 = , ∗ (𝐺 ) = , ∗ ( ,, ) = , =  

 

Grafické výsledky pro metodu průměru a rozpětí jsou vypracovány v p íloze 3 

pomocí programu Minitab 17. 

 

3.1. Analýza GRR pomocí metody ANOVA 

Analýza rozptylu ANOVA je standartní statistická metoda a lze ji použít pro 

analyzování chyb mě ení a celkové variability procesu mě ení. Výhodami této metody 
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v porovnání s metodou pro průměr a rozpětí jsou nap íklad ty, že metoda je schopna se 

vypo ádat i s neobvyklými se ízeními a zajistit mnohem p esnější odhad rozptylu. 

Vyhodnocení této analýzy jsem provedl pomocí programu Minitab 17 a grafické výstupy je 

možno vidět v p íloze 4 kde jsou znázorněny grafy pro metodu ANOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDK , 

NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

5.1 Vyhodnocení dat 

V poslední kapitole dojde ke zhodnocení dosažených výsledků a popsání 

jednotlivých vlivů, které působí na hodnocený proces.  

U vzorků, které byly vybrány pro mě ení proběhlo simulované znečištění, tak aby 

bylo pokryto rozpětí, které p ístroj nabízí. Jednotlivé vzorky byly znečištěny různými 

způsoby díky, kterých se poda ilo nastavit podmínky jako v běžném provozu. Toto 

„umělé“ znečištění vedlo k tomu, že výsledná data mají určitou uniformitu. Tím, že vzorky 

byly i silně znečištěné, výsledné hodnoty byly mnohem větší oproti toleranční mezi, která 

byla stanovena, a to vedlo i většímu rozptylu celého mě ení. Na samotné mě ení by to však 

vliv mít nemělo, jelikož v reálném procesu se k hodnocení dostávají vzorky, které tak silně 

znečištěné nejsou.  
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5.2 Vyhodnocení vlivu času na m ení 

Z dosažených výsledků je možné íct, že vliv časových intervalů na mě ící proces 

nemá skoro žádný vliv. P i jednotlivých intervalech sice docházelo k postupnému 

snižovaní hodnot v ádu desítek, ale vzhledem k celkovému rozsahu stupnice je to 

zanedbatelná změna, která mě ení neovlivní. U zkoumání vlivu jednotlivých časových 

intervalů na mě ení se z výpočtu pro procentuální podíl jednotlivých vlastností konkrétně 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti se dá usoudit, že podíl opakovatelnosti ( 𝑉 =, % , který tvo í většinu z celkového rozptylu je t eba p íčiny variability hledat spíše 

nestabilních podmínkách mě ení, kterým je těžké zamezit v nelaboratorních prostorech. 

Určitý vliv může být p ikládán i nehomogennosti vzorků v delším časovém úseku. Kdy 

dochází ke změně znečištění nap íklad vlivem vyprchání olejové skvrny z povrhu 

materiálu. 

 

 

5.3 Vyhodnocení vlivu operátor  na m ení 

Stejně jako u prvního mě ení bylo dokázáno, že vliv operátorů na mě ení má 

minimální vliv. Opět p i mě ení docházelo ke kolísání hodnot, ale vše se pohybovalo 

v ádu desítek bodů. P i zkoumání vlivů jednotlivých operátorů na proces mě ení se opět 

prokázalo, že opakovatelnost zaujímá většinový podíl z celkového rozptylu. Dle 

procentuálního podílu opakovatelnosti 𝑉 = , %  můžeme íci, že p íčiny 

variability můžeme hledat jak v používané metodě mě ení, tak v nestabilních podmínkách 

mě ení. Tyto p íčiny je obtížné eliminovat z důvodu působení lidského faktoru, který může 

výsledné mě ení velice ovlivnit. Z toho důvodu nebyl proces mě ení statisticky stabilní 

z hlediska opakovaných mě ení. V tom p ípadě by operáto i měli být znovu proškoleni, 

aby dodržovali p esně stejný pracovní postup. 

 

5.4 Doporučené návrhy na zlepšení 

Důležitým aspektem tohoto mě ení je čas. Z p ibývajícím časem dochází ke 

znečištění vzorků a ty pak ztrácejí vypovídací hodnotu. Proto doporučuji provádět mě ení 

v co nejkratším čase od zjištění problému a eliminovat tak působení vnějších vlivu na 

vzorky. 
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Pokud není možné využívat p istroj v co nejkratším času od vyskytnutí problému 

z kapacitních důvodů tak bych následně doporučil uchovávat vzorky mě ení v izolovaných 

nádobách, které budou taktéž tyto vzorky chránit od působení vnějších vlivů. 

Jelikož je princip mě ení p ístroje založen na optickém mě ení, tak velký vliv na 

kvalitu mě ení má působení okolního světla. K částečnému p edcházení působení světla 

byly vytvo eny ve 3D tiskárně speciální nástavce pro dané díly. Ty však působení okolního 

světla eliminují jen částečně, a tak by se mě ení mělo provádět v zatemněné místnosti. 

P esnost a kvalita procesu mě ení stejně jako vypovídající hodnota výsledků by pak mohla 

být větší. 

 

 

 

 

 

 

Záv r 

Hlavním cílem této bakalá ské práce bylo zhodnocení kvality systému mě ení, 

který zkoumá čistotu povrchu materiálu pro firmu Hanon Systems Autopal s.r.o Nový 

Jičín. 

Na úvod byly p edstaveny současné p ístupy k analýze systému mě ení. Byly 

p edstaveny a teoreticky popsány dvě hlavní metodiky, se kterými se v automobilovém 

průmyslu můžeme nejčastěji setkat. První metodikou je MSA (Measurement System 

Analysis), která vznikla pod akční skupinou pro automobilový průmysl (AIAG – 

Automotive Industry Action Group). Druhou metodikou je VDA 5 – Vhodnost kontrolních 

procesu, který vznikla pro německý automobilový průmysl. Pro první metodiku MSA jsou 

uvedeny jednotlivé statistické vlastnosti a p edstaveny t i základní způsoby vyhodnocení 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému mě ení. Konkrétně se pak jedná o metodu 

založenou na průměru, metodu průměru a rozpětí a poslední metodou založenou na 

analýze rozptylu ANOVA. Druhá metodika VDA 5 je taktéž teoreticky popsána a jsou zde 

uvedeny způsoby, jak vyhodnotit analýzu systému mě ení. 

 

Ve druhé kapitole je popsána firma Hanon Systems Autopal s.r.o včetně jejího 

výrobního závodu v Novém Jičíně ve, které byla tato bakalá ská práce vypracovávána. 
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Postupně je popsána historie firmy, čím se tato firma zabývá, jaké certifikáty firma má a 

celkové produktové portfolio, které je nabízeno. 

 

T etí kapitola se zabývá popisem mě ícího p ístroje Recognoil, který je využíván 

pro dané mě ení. Je zde uveden princip a specifikace p ístroje. Dále jsou zde popsány obě 

mě ení. První mě ení se zabývá vlivem času na mě ení, kde se mě ení provádělo v určitých 

intervalech (40,50 a 60 sekund). Druhé mě ení je zamě eno na vliv operátora na mě ení 

(počet operátorů dva). U každého mě ení je popsán postup a použité pomůcky. 

 

 Čtvrtá kapitola se zabývá samotným vyhodnocením obou mě ení, a to jak pomocí 

metody průměru a rozpětí tak i pomocí metody ANOVA. Postupně se vyhodnotily vybrané 

statistické vlastnosti a byl proveden výpočet opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.  První 

metoda je v praxi častěji využívána, ale neposkytne nám tak detailní rozbor jednotlivých 

ukazatelů jako p i metodě ANOVA, která je zase náročnější na vyhodnocení. 

 

 Poslední kapitola se zabývá vyhodnocením všech výsledků, které byly vypočteny 

ve čtvrté kapitole. Jsou zde popsána data a jejich vlastnosti poté mě ení, které zkoumalo 

vliv jednotlivých intervalů na mě ení a druhé mě ení, které se zabývalo vlivem operátorů 

na mě ení. V poslední části této kapitoly jsou uvedeny návrhy na zlepšení, které by měly 

pomoci k ještě kvalitnějšímu vyhodnocování touto metodou. 
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