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Predložená dizertačná práca sa zaoberá analýzou systému merania, 

ktorá  je  nevyhnutnosťou pri validácii meracích systémov počas prípravnej fázy realizácie 

produktu, ale aj vo fáze samotnej realizácie procesu. Existuje niekoľko možností 

na vykonávanie analýz systému merania, ktoré pozostávajú z analýzy strannosti, stability, 

linearity a analýzy opakovateľnosti a reprodukovateľnosti meracieho zariadenia. 

Oblasť priemyslu striktne vyžadujúca dané analýzy, je spätá s výrobou automobilov, kde je 

aplikovaná najmä AIAG (MSA) metodika. Metodika sa vďaka pracovnej migrácii vo veľkej 

miere rozšírila aj do ostatných oblastí, ako napr. letecký priemysel, priemysel stavebných 

strojov, chemický priemysel a iné. Metodika AIAG (MSA) nepatrí medzi jediné možné 

metodiky. V nemeckom automobilovom priemysle a dodávateľskom reťazci sa využíva 

metodika validácie meracích procesov podľa VDA 5. 

V americkom prostredí je pozorovaná metodika EMP, ktorá nie je využívaná v prostredí 

európskych výrobných podnikov. Parciálnym cieľom dizertačnej prácne je podrobné 

vysvetlenie a jej porovnanie s AIAG (MSA) metodikou. Na naplnenie cieľov dizertačnej práce 

boli definované vlastné meracie úlohy. Ich výstupy boli využívané na potrebné simulácie 

a  analýzy. Jednou z výhod EMP metodiky je, že umožňuje kvalitu meracieho systému rozdeliť 

do štyroch tried a použitím troch prvých tried systému je možné správne regulovať výrobné 

procesy prostredníctvom sledovania regulačných diagramov procesov a konzistenčných 

diagramov meracích zariadení. K ďalším výhodám patrí možnosť identifikácie veľkosti 

výrobných špecifikácií, ktoré korešpondujú s rôznym percentuálnym stupňom výroby 

zhodných výrobkov. Jedným z výstupov predloženej práce je návrh postupu komplexnej 

analýzy systému merania, vrátane logického vývojového diagramu, ktorý zohľadňuje 

skúsenosti z praxe, reálne problémy meracích stredísk vo výrobných podnikoch a získané 

poznatky na základe vykonaných analýz a simulácií pri metodike AIAG (MSA) a EMP. 

Cenným výstupom je taktiež prehlaď troch metód pre aplikáciu GRR analýzy (metóda priemeru 

a rozpätia, metóda ANOVA a pravdivá GRR metóda) a spracovaný prehlaď konštatovaní,  

ktoré treba brať do úvahy, pri aplikovaní AIAG (MSA) alebo EMP metodiky. 
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The submitted dissertation work is dedicated to the problematic of measurement system 

analyses that is a necessity by measurement systems validation during the preparation 

and realization phase of product development. There are few possibilities for measurement 

system analyses conducting, that contain of bias, stability, linearity analyses and GRR – 

gage repeatability and reproducibility analyses. The industry strictly to request this study 

is an automotive industry, where is this applicated by AIAG (MSA) method. This mephitic 

is tanks to working fluctuation widely speeded to other industries such as: aviation industry, the 

construction equipment industry, chemical industry and others. The AIAG (MSA) method 

is not the only one that can be used. In the German automotive industry with full sub-supplier 

chain is used VDA 5 method.  

In the American environment is observed the EMP method that is unknown 

for European working industry. The partial goal of this dissertation thesis its detail explanation 

and compares with the AIAG (MSA) method. To achieve the dissertation thesis goal, there were 

done practical measurement activities, and their outputs were used for necessary simulations 

and analyses. One of the EMP method advantage is, there is a possibility to divide the 

measurement system quality into the four group. By the use of the first three groups it is possible 

correctly regulate the production processes by process behaviour diagram and consistency chart 

observation. To other advantages belong the working specification identification that provide 

the produced part a corresponsive percentage class of conforming product manufacturing. 

To the outputs of the presented dissertation work also belong the proposal for complex 

measurement system analyses conduction including the availability of a logical flow chart that 

takes in consideration the experience from praxes, real measurement department issues and 

gained information based on conduced simulation analyses by AIAG (AMS) and EMP method. 

The valuable output of dissertation thesis is also the overview of three GRR analyses methods 

(average and range method, ANOVA method and the honest GRR study) and conducted 

overview of  weak points and point as to be necessary aware of by application of AIAG (MSA) 

method and EMP method.
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1. ÚVOD 

Namerané hodnoty sa v súčasnosti využívajú viac ako kedykoľvek v minulosti, 

pretože nároky na kvalitu výrobkov a znižovanie nákladov sa s rastúcim konkurenčným 

prostredím neustále zvyšujú. Na základe nameraných hodnôt sa upravujú výrobné procesy 

a zároveň vykonávajú rozhodnutia o prijatí alebo odmietnutí výrobku. A.G. Knowles, 

J. Antony a G.  Vickers [1] zdôrazňujú, že meranie je základný kameň rozhodnutí a podniky 

tieto rozhodnutia robia na základe predpokladov, že  sa na namerané hodnoty môžu spoľahnúť. 

Existuje jednoduchá dogma, pričom platí, že len tak dobre vieme vyrábať, ako správne vieme 

merať a interpretovať interakcie medzi systémom merania a jeho prostredím. 

Pri riešení problematiky merania je dobre zamyslieť sa nad samotnými dôvodmi 

merania. Podľa Wheelera je [2] možno definovať štyri vlastnosti merania:  

• opisná – meranie sa využíva na opis meranej veci, dôvodom môže byť zvedavosť, 

potreba informácie, túžba mať k dispozícii hodnoty pre budúce použitie, 

• charakterizujúca – druhé použitie merania je charakteristika merania v závislosti 

k špecifikáciám,  

• zástupná – tretie použitie sa používa na odhad hodnoty, ktorá nebola počítaná, 

• predpovedajúca – meranie sa používa na identifikovanie budúceho výstupu procesu 

na základe predchádzajúceho sa správania procesu.  

Z uvedeného vyplýva, že analýzy systému merania, vrátame GRR1 analýz, 

sú  nevyhnutnou súčasťou ako prípravnej, tak aj realizačnej fázy plánovania produktu. 

Určuje sa, či je dané meracie zariadenie vhodné na kontrolu procesu, resp. zisťuje sa 

spôsobilosť systému merania. Existujú rôzne prístupy a používané metodiky na analýzy 

systému merania. Komparácii metodiky AIAG (MSA) a VDA 5 sa venujú napr. P. Klaput [3] 

alebo E.  Dietrich  [4]. Medzi najpoužívanejšie metodiky v európskom prostredí patria práve:  

• AIAG (MSA) metodika,  

• VDA 5 metodika.  

Medzi relatívne nové dostupné metodiky patrí (najmä v USA): 

• EMP metodika. 

                                                      
 

1 GRR analýza – analýza opakovateľnosti a reprodukovateľnosti: z anglického originálu gage repeatability & 
reproducibility analyses. 



Dizertačná práca 

 
  

 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 6 
 Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie 
  

2.  TEORETICKÁ ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

2.1. PROBLEMATIKA MERANIA 

Kvalita nameraných hodnôt je definovaná štatistickými vlastnosťami násobných meraní 

za stabilných podmienok. V prípadoch, kedy sa všetky merania nachádzajú tesne okolo 

skutočnej hodnoty meranej charakteristiky, hovoríme, že kvalita dát je vysoká, naopak pokiaľ 

sú niektoré alebo väčšina meraní výrazne vzdialená od skutočnej hodnoty meranej veličiny, 

hovoríme, že kvalita nameraných dát je nízka. Pri meraní výstupov z výrobného procesu 

je  treba brať do úvahy celkovú variabilitu. Je to variabilita procesu spôsobená rozdielnosťou 

dielov a variabilitou meracieho systému, pozri obr. 1 [5]. Práve túto problematiku rieši jedna 

časť analýzy systému merania, kedy je zisťované, či variabilita je spôsobená rozdielnosťou 

dielov alebo variabilitou vo vnútri meracieho systému. Ak je variabilita meracieho systému 

väčšia ako variabilita spôsobená rozdielnosťou meraných dielov pri ich vzájomnom porovnaní, 

výsledné merania potom nemusia poskytovať relevantné informácie. Úlohou analýzy systému 

merania je zistiť, či merací systém cez svoju vlastnú variabilitu deteguje variabilitu výrobného 

procesu.  

Dôvodom, prečo systémy merania s veľkou variabilitou merania nie sú vhodné 

pre  analyzovanie výrobného procesu, je fakt, že variabilita systému merania má značný vplyv 

na pozorovaný rozptyl výrobného procesu od skutočného rozptylu výrobného procesu, 

ako  je znázornené na obr. 2 a obr. 3 [6]. 

Celková variabilita 

Variabilita procesu 

(variabilita produktu)  

Variabilita meracieho 

systému 

Reprodukovateľnosť (AV) Opakovateľnosť (EV) 

Obr. 1 Rozklad celkovej variability na jej jednotlivé zložky [5] 
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Základný vzťah medzi pozorovaným a skutočným rozptylom procesu je vyjadrený 

vzťahom (2.1). Kde: 

 ý   - pozorovaný rozptyl procesu, 

 č ý  - skutočný rozptyl procesu, 	 	 é  - rozptyl meracieho systému.  

Analýza systému merania sa snaží porozumieť celému procesu merania a stanoviť jeho 

chybu. Toto je zásadný rozdiel oproti neistote merania. Podľa medzinárodného slovníka 

metrológie [7] je výsledok merania definovaný, ako množina hodnôt priradená meranej 

veličine spolu so všetkými dostupnými informáciami. Zväzok VDA 5 [8] podrobnejšie 

špecifikuje vyššie uvedenú definíciu, že výsledok merania Y je všeobecne vyjadrený ako jediná 

nameraná hodnota yi a neistota merania UMP, čo je vyjadrené vzťahom (2.2). 

Vyjadrenie neistoty merania neznamená uvedenie niečoho negatívneho alebo odhalenie 

nejakého nedostatku, ale vyjadrením neistoty merania sa meraniu pripisuje jeho reálna kvalita 

a zároveň vyjadruje celkový výsledok merania. Podľa VDA 5 [8] neistota merania je parameter 

pridružený k výsledku merania, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré by mohli byť 

prisúdené k meranej veličine. Podľa autorov R. Palenčár, F. Vdoleček a M. Halaj [9] neistota 

merania súvisí s výsledkom merania, pretože vymedzuje interval, v ktorom bude s určitou 

 ý = č ý + 	 é  (2.1) 

 = ±  (2.2) 

Obr. 3 Rozptyl sledovaného procesu je málo  
ovplyvnený meracím systémom [6]  

 

Malý rozptyl 
meracieho 

procesu 

Pozorovaný 
rozptyl 
procesu  

Skutočný 
rozptyl 
procesu  

Veľký rozptyl 
meracieho 

procesu 

Pozorovaný 
rozptyl 
procesu  

Skutočný rozptyl procesu  

Obr. 2 Rozptyl sledovaného procesu je 
ovplyvnený meracím systémom [6] 
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pravdepodobnosťou ležať skutočná hodnota meranej veličiny. Vo všeobecnosti neistota 

merania obsahuje mnoho náhodných zložiek, ale aj komponentov systematického vplyvu 

pochádzajúcich z korekcií a referenčných etalónov. Podľa E. Dietricha a A. Schulzeho [6] 

významné vplyvy neistoty výsledku merania a variability systému merania sú:  

• Etalón (pozri podkapitola 2.2) – neistota etalónu je spravidla uvedená v protokole 

z kalibrácie etalónu. 

• Meracie zariadenie/merací systém – neistota môže byť spôsobená rozlíšením meracieho 

zariadenia, odchýlkou strannosti, linearity, opakovateľnosti a iné.  

• Vplyv okolia – teplota (kolísanie teploty má zvlášť vplyv na objekt merania, merací 

systém a upínací prípravok), relatívna vlhkosť a tlak vzduchu, znečistenie, magnetické 

vyžarovanie, vibrácie i iné. 

• Vplyv operátora – chyba paralaxy (nesprávne odčítanie nameranej hodnoty spôsobené 

možným rôznym uhlom pohľadu pri odčítaní), fyzický a psychický stav, atď. 

• Objekt merania – materiálové vlastnosti, napr. pružnosť, nedostatočná vlastná stabilita, 

odchýlky tvaru a iné. 

• Metóda merania a vyhodnotenia – počet meraných bodov, stanovenie a určenie rôznych 

referenčných bodov, použitie odlišnej matematickej metódy výpočtu a softvéru 

vyhodnotenia, rýchlosť merania, zaokrúhľovanie atď. 

• Upínací prípravok meradiel.  

Pri riadení variability systému merania sa identifikujú možné zdroje variability, 

napríklad prostredníctvom diagramu príčin a následkov, nazývaným tiež rybia kosť. 

Tento  nástroj kvality je napr. súčasťou štatistického softvéru Minitab [5] alebo 

Excel dokumentu od firmy IQ Macros [10]. Pokiaľ je to možné, zdroje variability sa redukujú 

alebo eliminujú. Je odporúčané následky zdrojov variability hodnotiť v krátkych a  dlhých 

časových úsekoch. Hodnotenie systému merania v krátkych časových úsekoch je definované 

ako  určovanie spôsobilosti systému merania. Hodnotenie systému merania v dlhom časovom 

úseku je definované ako určovanie funkčnosti systému merania. Výstupy hodnotenia systému 

merania sa používajú pri  rozhodovaní o produkte a procese. S ohľadom k znalosti, 

že  každému meraniu prináleží určitá neistota, sa môže stať, že vznikne chyba I. typu, 

čo  znamená, že meraný vyhovujúci diel je niekedy označený za nezhodný výrobok alebo chyba 

II. typu, kedy je nezhodný výrobok označený za vyhovujúci diel, ako vyjadruje obr. 4. 

Spomínaná možnosť nesprávneho rozhodnutia nastáva, keď chyba systému merania pretína 
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tolerančné hodnoty špecifikácie dielu. Pri existencii neistoty merania môže byť produkt 

rozdelený do troch kategórii (viď obr. 4). 

Jednotlivé kategórie sú nasledovné:  

• Prvá kategória - nevyhovujúci diel vždy označený za nezhodný výrobok (správne určenie).  

• Druhá kategória - oblasť možných chybných rozhodnutí, kde vyhovujúci diel môže byť 

označený ako nezhodný výrobok a nevyhovujúci diel ako zhodný diel (spomínaná chyba 

I. a II typu). 

• Tretia kategória - v tretej oblasti sa vždy nachádzajú správne diely a sú aj tak označené 

(správne určenie).  

Cieľom rozhodovania o produkte je maximalizovať správne rozhodnutia (určenia), čo 

je možné dosiahnuť iba dvoma spôsobmi. Buď zlepšením výrobného procesu, to znamená 

znížiť variabilitu procesu tak, aby žiadne diely neboli vyrábané v oblasti možných chybných 

rozhodnutí. Toto však nie je vždy možné z technologického alebo z ekonomického hľadiska, 

a preto druhou z možností je zníženie vplyvov, ktoré spôsobujú chyby systému merania, čím sa 

Obr. 4 Možné nesprávne rozhodnutia z dôvodu nedostačujúceho meracieho procesu [6] 

Vyhovujúci diel  

Nevyhovujúci diel  

Vyhovujúci diel  

Nevyhovujúci diel  

Vyhodnotenie:   
Nevyhovujúci diel 

 

Vyhodnotenie:   
Vyhovujúci diel 
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následne zúži oblasť možných chybných rozhodnutí. To znamená, že všetky vyrábané diely  

budú vždy svojou hodnotou ležať v oblasti správnych rozhodnutí, oblasť I a III podľa obr. 5. 

2.2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE Z OBLASTI MERANIA A ŠTATISTIKY 

Kontrola meraním je stanovenie konkrétnej hodnoty meranej veličiny, jej násobku 

alebo podielu jednotky alebo dohodnutého vzťažného systému. Pri meraní sa vykonáva 

kvantitatívne zrovnávanie meranej veličiny so vzťažnou veličinou pomocou meradla alebo 

meracieho zariadenia. Pojem meranie bol v r. 1963 definovaný CH. Eisenhartom2 

ako  priraďovanie čísel alebo hodnôt hmotným veciam za účelom reprezentovania 

ich  vzájomných vzťahov s ohľadom na konkrétne vlastnosti. [8] 

Meradlo (pracovné meradlo) je akékoľvek zariadenie používané na meranie 

s definovaným prahom citlivosti meradla (rozlíšenie meradla). Odporúča sa, aby pracovné 

meradlo malo možnosť odčítania aspoň jednej desatiny z očakávanej variability sledovaného 

znaku. Citlivosť meradla je najmenšia odčítateľná jednotka, resp. najmenšia jednotka stupnice 

meradla alebo výstup meracieho prístroja. Inými slovami rozlíšenie je najmenšia zmena 

meranej veličiny, ktorá spôsobí rozpoznateľnú zmenu v meracom údaji alebo je to taká šírka 

                                                      
 

2 Churchill Eisenhart (1913 -1994) bol americký matematik, riaditeľ oddelenia aplikovanej matematiky 
v národnom štatistickom ústave  z anglického originálu national bureau of standards (predchodca NIST). 

Obr. 5 Oblasti s jasným rozhodnutím [6] 

I - nevyhovujúci diel označený vždy ako nezhodný výrobok, II - oblasť možných chybných 
rozhodnutí, III - vyhovujúci diel označený vždy ako zhodný diel. 
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triedy, na ktorej už meraná veličina nie je spojitá a trieda priradí rovnakú hodnotu každému 

dielu, ktorý do nej spadne. Podľa Stanka [11] rozlíšenie zariadenia má dôležité vlastnosti: 

• nezávisí na neistote merania,  

• nezávisí na prostredí alebo iných faktoroch meracieho procesu,  

• nezávisí na vybranom diele určenom na meranie.  

Rozlíšenie je výhradne citlivosť meracieho zariadenia podľa jeho skonštruovania. 

Ak  je  rozlíšenie príliš veľké, odhad opakovateľnosti a reprodukovateľnosti bude nepresný. 

Pri  aplikovaní analýzy systému merania sa rozlíšenie berie do úvahy ako súčasť neistoty 

merania. Podľa starších teoretických prístupov, by prah citlivosti prístroja mal byť jedna 

desatina meraného rozsahu. V poslednej dobe sa však význam pravidla 1 ku 10 interpretuje ako 

schopnosť použitého meracieho zariadenia umožniť priame odčítanie najmenej jednej desatiny 

očakávanej variability procesu, tj. ak variabilita charakteristiky je 0,1 mm meracie zariadenie 

by malo byť schopné odčítať zmenu o veľkosti 0,01 mm. [7] 

Počet rôznych tried (ndc3) je, popri ukazovateľovi %GRR (percentuálny podiel 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti na celkovej variabilite, ktorý bude vysvetlený podrobne 

neskôr), ďalším ukazovateľom na vyhodnocovanie systému merania. Je to štatistika variability 

systému merania a indukuje počet kategórií, do ktorých možno proces merania rozdeliť, resp. 

sú to triedy, do ktorých je meradlo schopné opakovateľne roztriediť merané diely s  97% 

konfidenčným intervalom (pravdepodobnosťou), pokiaľ je pokryté celé výrobné rozpätie. 

Táto hodnota by mala byť väčšia alebo rovná 5. [12] Ndc vychádza historicky 

z  tzv.  klasifikačného pomeru ( ), ktorý je dnes celkom zabudnutý = √2 × , kde  

je variabilita dielov a  je variabilita meracieho zariadenia. [12], [11]  

Merací systém je súbor prístrojov a meradiel, etalónov, vyhodnocovacích metód, 

prípravkov, softvéru, personálu a vplyvov prostredia používaných ku kvantifikácii jednotky 

merania alebo k stálemu posudzovaniu meranej charakteristiky. Podľa A. M. Kazeroumi [13] 

je to efektívnosť meracieho systému vo vzťahu s presnosťou meracieho zariadenia a väčšinou 

meracie zariadenia ako posuvné meradlá a mikrometre, spôsobujú najväčšie problémy, pokiaľ 

sú nesprávne používané. Kombinácia zdrojov meracieho systému a aktivít s ním spojených, 

                                                      
 

3 Počet rôznych tried: z anglického originálu number of distric categories. 
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je nazývaná proces merania. Výstupom procesu merania je výsledok merania 

(pozri  kapitola  2.1). S pojmom výsledok merania súvisí aj termín konzistencia, čo je rozdiel 

vo variabilite merania v danom čase. Pojem nameraná (referenčná hodnota) hodnota, je prijatá 

hodnota artefaktu a používa sa ako zástupca pravej hodnoty (skutočnej hodnoty) artefaktu, 

ktorá je neznáma a nepoznateľná. Zaužívaný je aj pojem referenčná vzorka (master  sample) 

a pod pojmom sa rozumie diel s určenou definovanou hodnotou, ktorá bola získaná meraním 

dielu overeným kalibrovaným meradlom, ktoré by malo byť o rád presnejšie, ako je požiadavka 

na minimálnu rozlišovaciu schopnosť pracovného meradla. Etalón podobne ako referenčná 

vzorka je bežne používaný na kalibráciu alebo verifikáciu meradiel a systémov merania. 

Popis presnosti metód merania je regulovaný normou ČSN ISO 5725-2 [14]. 

Správnosť je definovaná ako tesnosť zhody medzi aritmetickými priemermi výsledkov skúšok 

a referenčnou hodnotou alebo inak povedané, ako sa namerané hodnoty zhodujú so skutočnou 

meranou hodnotou. Zhodnosť sa týka tesnosti zhody medzi výsledkami skúšok alebo inak 

povedané ako sa opakované merania zhodujú medzi sebou (pozri obr. 6 [15]). 

Štandardná neistota je neistota vyjadrená ako smerodajná (štandardná) odchýlka 

výsledku merania a je definovaná ako kladná druhá odmocnina z rozptylu. Štandardné neistoty 

sú delené na štandardné neistoty typu A (jedná sa o náhodne chyby merania, ktorých veľkosť 

je možné odhadnúť opakovanými meraniami) a štandardné neistoty typu B 

(jedná  sa  o systematické chyby, ktorých veľkosť je možné získať iba na základe doplňujúcich 

informácií od výrobcu meracieho prístroja, ako je napr. presnosť prístroja resp. jej odhad 

je založený na informáciách o možnej variabilite hodnôt meranej veličiny). [8] 

Podľa  Ševčoviča  [16] sa na vyhodnocovanie neistôt používajú dve metódy: metóda typu A 

(jedná sa o štatistické spracovanie nameraných údajov) a metóda typu B (jedná sa o iné ako 

štatistické spracovanie nameraných údajov).  

A C B D 

Obr. 6 Správnosť a zhodnosť merania [15] 
 

A –Nízka správnosť, vysoká zhodnosť merania 
B – Nízka správnosť, nízka zhodnosť merania 
 

C – Vysoká správnosť, vysoká zhodnosť merania 
D – Vysoká správnosť, nízka zhodnosť merania 
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Náhodná premenná (diskrétna alebo spojitá) patrí k základným pojmom induktívnej 

štatistiky. Je to premenná, ktorej hodnotu určuje výsledok náhodného pokusu. Na to, aby mohla 

byť náhodná premenná plne charakterizovaná, musí sa určiť množina možných hodnôt 

a pravdepodobností, ktoré môžu nastať. Je charakterizovaná prostredníctvom distribučnej 

funkcie (pre diskrétne a spojité náhodne premenné) a funkcie hustoty (spojité náhodne 

premenné). [17] 

Existujú rôzne rozdelenia pravdepodobnosti, avšak pri analýzach systému merania 

sa  najčastejšie využíva  normálne (Gaussovo rozdelenie) a Studentovo t-rozdelenie. 

Pre t- rozdelenie platí, že so zvyšujúcim sa počtom stupňov voľnosti sa blíži normálnemu 

rozdeleniu, pre ktoré sú dôležité nasledujúce vlastnosti: 1. priemer, medián a modus sa rovnajú, 

teda stredná hodnota je jediná, 2. rozdelenie je symetrické okolo osi y, 3. rozdelenie nemá 

minimum ani maximum a 4. v intervale 	 ± 	  leží 68 % hodnôt, v intervale 	 ± 	2  leží 95  % 

hodnôt a v intervale 	 ± 	3  leží 99,7 % hodnôt, pričom  predstavuje strednú hodnotu 

a 	predstavuje smerodajnú odchýlku. [17] Normálne rozdelenie sa používa na aproximáciu 

v prípadoch výskytu malých odchýlok od menovitej hodnoty. Toto je charakteristické 

pre  meracie prístroje od spoľahlivého výrobcu. Pri tomto rozdelení platí, že s rastúcou 

veľkosťou odchýlok pravdepodobnosť ich výskytu klesá. [16] 

Počet stupňov voľnosti je matematické obmedzenie, ktoré sa zohľadňuje pri odhade 

jedného parametra pomocou odhadu iného, resp. iných parametrov. Podľa Rimarčíka [17] tento 

princíp sa uplatňuje všeobecne, pričom použitie odhadu namiesto parametra spôsobuje stratu 

jedného stupňa voľnosti.  

Intervalový odhad parametrov, ktorý s určitou pravdepodobnosťou bude obsahovať 

skutočnú hodnotu odhadovaného parametra základného súboru, je reprezentovaný intervalom 

(Gd, Gh), pričom platí, že < ℎ a 1 –	  sa nazýva spoľahlivosť odhadu. Takýto interval 

sa nazýva 100	 1 − 	%	- ný interval spoľahlivosti parametra. Inými slovami tiež možno 

povedať, že intervalové odhady odpovedajú na otázku, v akých hraniciach a s akou 

pravdepodobnosťou možno očakávať skutočný efekt v základnom súbore. [17] 

Hypotéza je tvrdenie, ktorého pravdivosť nemožno bez ďalšieho skúmania potvrdiť 

ani  vyvrátiť, pričom štatistická hypotéza je tvrdenie o neznámej hodnote parametra 

základného súboru. Z ekonomických a technických dôvodov, nie je možné skúmať celý 

základný súbor a preto overovanie hypotéz sa robí iba na vybranej vzorke. Tento proces sa 
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nazýva testovanie štatistických hypotéz alebo testy štatistickej významnosti. Pri analýzach 

systémov merania je taktiež využívaná parametrická metóda štatistickej hypotézy s názvom 

dvojfaktorová analýza rozptylu (ANOVA), ktorá skúma závislosť intervalovej premennej Y 

na viacerých nominálnych premenných (faktoroch). ANOVA umožňuje porovnávať niekoľko 

stredných hodnôt nezávislých náhodných výberov (pozri podkapitola 4.3). 

 

2.3. VARIABILITA PROCESU MERANIA  

Systémy merania okrem charakteristík variability, ako sú opakovateľnosť 

a reprodukovateľnosť, musia byť vyhodnocované aj z pohľadu variability polohy. 

V  nasledujúcej časti dizertačnej práce budú postupne vysvetlené najskôr variability polohy 

a následne charakteristiky polohy, ktoré sú súčasťou variability systému merania znázornenej 

na obr. 1 (pozri str. 6). 

2.3.1. Základné variability polohy  

Na analyzovanie stability sú využívané regulačné diagramy. Používané sú regulačný 

diagram pre priemer 		a rozpätie , ako zobrazuje obr. 7., alebo pre priemer   a smerodajnú 

odchýlku ̅. Referenčnú hodnotu v týchto prípadoch predstavuje aritmetický priemer všetkých 

meraní 		a rozpätí 	,	alebo v prípade smerodajnej odchýlky je to aritmetický priemer 

výberových smerodajných odchýlok ̅. Pri samostatnej analýze stability je odporúčané získať 

dáta na analýzu stability opakovanými meraniami (3 – 5 meraní) počas dlhšieho časové úseku, 

ktorý bude závisieť od znalosti meracieho systému a faktorov naň vplývajúcich. Je odporúčané 

zmerať tri výrobené diely označené ako referenčné vzorky na meranie stability. Dôležité je, 

aby  zhotovené vybrané diely pokrývali celé výrobné rozpätie. To znamená, aby sa nachádzali 

v blízkosti horného (HMR) a dolného medzného rozmeru (DMR) a v oblasti centrálnej 

priamky. Pre výpočet regulačných medzí pozri vzťah (6.1). Pri analýze stability nie je potrebná 

známa referenčná hodnota. Následne pri grafickom vyhodnotení stability je pre každú vzorku 

vygenerovaný samostatný regulačný diagram. Ak sa meranie nachádza v stanovených limitoch 
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regulačného diagramu, merací proces je považovaný za stabilný a je možné pokračovať 

v  ďalších rozboroch potrebných pre analýzu systému merania.  [1,3] 

Druhou významnou charakteristikou polohy je strannosť a spolu s rozptylom 

sa najčastejšie používa na vyhodnocovanie kvality dát. Je identifikovaná ako zložka 

systematickej chyby merania a je to rozdiel medzi referenčnou hodnotou (konvenčne pravou 

hodnotou) a pozorovanou priemernou hodnotou meraní rovnakej charakteristiky (pozri obr. 8). 

Môžeme tiež tvrdiť, že keď meracie zariadenie konzistentne odčítava príliš vysoké alebo príliš 

nízke hodnoty, hovoríme o strannosti. [18] 

Obr. 8 Zobrazenie strannosti merania [2] 

Obr. 7 Analýza stability merania prostredníctvom diagramu pre 
priemer a rozpätie 

 [Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Použitím nezávislej metódy hypotéz sa určuje, či je strannosť prijateľná. 

Vo  všeobecnosti platí, že chyba strannosti systému merania je prijateľná, pokiaľ sa štatisticky 

významne nelíši od nuly. Z toho vyplýva, že opakovateľnosť musí byť v prípade porovnania 

s variabilitou procesu prijateľná, aby bola na analýzu strannosti užitočná. Definovaná hypotéza 

je, nech H0: strannosť= 0, HA: strannosť ≠0. Prítomnosť strannosti môže byť zapríčinená 

chybou linerity (charakteristika bude vysvetlená ako ďalšia variabilita polohy nižšie), použitím 

nevhodného meradla pre danú aplikáciu alebo nevhodnej metódy merania, deformáciou 

meracieho zariadenia alebo kontrolného prípravku, deformáciou dielu, potrebou kalibrácie 

zariadenia a inými faktormi. Prvým krokom pri analýze strannosti je aplikovanie nezávislej 

výberovej metódy, čo  znamená zaistenie nezávislých vzoriek (3 - 5 výrobných dielov). 

Pre  tieto vzorky (každú samostatne) sa určí referenčná hodnota ako priemer meraní vzorky 

n ≥10. V ďalšom kroku bude jeden operátor merať rovnakú vzorku n ≥10 pri sériových 

výrobných podmienkach a  určí sa bodový odhad strannosti podľa vzťahu 

(2.3), kde  je meraná hodnota v i-tej podskupine a  ̅	je priemer zo všetkých meraných 

hodnôt (referenčná hodnota). 

  

ť = 	 − ̅ 
 

(2.3) 

 

Na analýzu bodového odhadu strannosti sa odporúča použiť niektorý nástroj grafického 

zobrazenia napr. histogram, nakoľko predstavuje pomerne jednoduchú metódu, ako odhaliť 

anomálie merania. Ďalším krokom je určenie priemernej strannosti podľa vzťahu (2.4).  

 

 á	 ť	 = 	∑ ť	
 (2.4) 

 

Následne sa podľa vzťahu (2.5) pri opakovanom meraní vypočíta percentuálny podiel 

opakovateľnosti (% EV) na celkovej variabilite (TV), pričom opakovateľnosť EV sa vypočíta 

ako smerodajná odchýlka. TV predstavuje variabilitu odhadovanú pomocou smerodajnej 

odchýlky výrobného procesu. Pre vyhodnotenie prijateľnosti systému merania z hľadiska 

opakovateľnosti sú použité rovnaké kritéria, ako pri vyhodnotení % GRR. 
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%EV	 = 	100	 	= 100	
Xi − X− 1 	 (2.5) 

 

V nasledujúcom kroku sa vypočíta štatistika  pre strannosť (2.6), pričom 	 	(neistota 

strannosti) sa vypočíta podľa vzťahu (2.7), kde 	je smerodajná odchýlka opakovateľnosti. 

  

 Š 	 	 = 	 á	 ť	 (2.6) 

 

	 = 	√ =	
∑ −=1 2

− 1√ 	 (2.7) 

Štatistická významnosť strannosti (pozri kapitola 2.2) sa určuje prostredníctvom t-testu 

alebo intervalového odhadu strannosti. Pri t-teste je definovaná  − ℎ , ktorá sa 

následne porovnáva s kritickou hodnotou na hladine . Ak je vypočítaná − ℎ <
	 á	ℎ 	 ý , potom nulová hypotéza H0: starnnosť = 0, bude 

zamietnutá a bude prijatá hypotéza HA: strannosť ≠ 0. V prípade, že − ℎ ≥
	 á	ℎ 	 ý , vo vzorke zistený rozdiel nie je štatisticky významný 

a nulová hypotéza H0 sa nezamietne. Ako zdôrazňuje Rimarčík [17] v praxi sa však mnohokrát 

nesprávne tvrdí, že nulová hypotéza sa príjme. Správne je vyjadriť sa, že nulová hypotéza nie 

je zamietnutá. Pri intervalovom odhade strannosti sa stanovuje konfidenčný interval odhadu 

strannosti podľa vzťahu (2.8), kde  = 	 − 1, pričom  je stupeň voľnosti. Strannosť je 

nevýznamná pokiaľ vypočítaný interval obsahuje nulu. Hodnoty , 	sa získavajú zo 

štandardných tabuliek pre t.  

 

 Strannosť	 −	 	 , 	≤ 	0	 ≤ 			Strannosť	 +			 	 , 		 (2.8) 

 

V poradí treťou charakteristikou polohy je linearita zobrazená na obr. 9., ktorá 

je  definovaná ako zmena strannosti v bežnom rozsahu vzhľadom k veľkosti. Príčiny linearity 

môžu byť náhodné a násobné chyby, nesprávna kalibrácia meradla, nevyhovujúci etalón, 
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nezjednotená a nevhodná metóda merania, zlá údržba meracieho alebo kontrolného zariadenia, 

nevhodné meradlo pre danú aplikáciu, nevyhovujúce podmienky merania a  iné. 

 

 

Pri zisťovaní linearity je potrebné mať k dispozícii 3 - 5 dielov, ktoré pokrývajú celý 

výrobný rozsah. Analýza linerarity, spolu s analýzou strannosti, je často súčasťou jednej 

analýzy, napr. v štatistickom softvéri Minitab. Pretože súčasťou linearity je taktiež 

vyhodnocovanie strannosti, je potrebné vyhodnotiť % EV, čo je prijateľnosť systému merania 

na základe opakovateľnosti (pozri vzťah (2.5)). Pri analýze linearity sa pre všetky merané diely 

určia ich referenčné hodnoty. Každý diel sa nechá v náhodnom poradí zmerať jedným 

z operátorov n  ≥10. Podľa vyššie uvedenej analýzy strannosti a vzťahov  

(2.3), (2.4) sa môže do lineárneho grafu zakresliť priamka priebehu každého merania 

a priamka priemernej strannosti pre každý diel. Podľa vzťahu (2.9) sa zakreslí priliehajúca 

priamka a konfidenčné intervaly týchto priamok. 

 = 	 	. 	+ 	 	 (2.9) 

Kde:  

 - referenčná hodnota, 

 - priemer strannosti, 

a - smernica priamky (pre výpočet ukazovateľa a pozri [12] str.97), 

b - absolútny člen (pre výpočet ukazovateľa b pozri [12] str.97).  

 

 

 

Obr. 9 Linearita systému merania [12] 
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2.3.2. Základné charakteristiky variability  

Medzi charakteristiky variability zaraďujeme opakovateľnosť a reprodukovateľnosť 

merania. Obe charakteristiky sa samostatne a komplexne študujú v rámci GRR analýzy. 

Opakovateľnosť má označenie EV. Je to variabilita zariadenia, pričom používané odborné 

onačenie je zavádzajúce. V skutočnosti sa nezisťuje variabilita zariadenia, ale či nameria 

rovnaký operátor, používajúci rovnaké meracie alebo kontrolné zariadenie rovnaký výsledok 

merania pri meraní identickej charakteristiky tak, ako to zobrazuje tab. 1. 

Príčiny nevyhovujúcej opakovateľnosti môžu byť:  

• vo vnútri dielu – forma, poloha, povrchová úprava, skosenie, konzistencia výberu,  

• vo vnútri meracieho prístroja - oprava, opotrebenie, chybná alebo zlá údržba meracieho 

zariadenia, 

• vo vnútri etalónu – kvalita, nevhodná trieda, opotrebenie, 

• vo vnútri meracej metódy - variabilita meracieho zariadenia, nevyhovujúca a nestabilná 

technika merania, nevhodné upnutie dielov pri meraní, 

• vyvolané operátorom - nedostatok skúseností s meraním, nízka odbornosť 

a cit  s manipuláciou, únava operátora, zlé odčítanie meranej veličiny, chyba paralaxy,  

• prostredím - výkyvy teploty, vlhkosti, vysoké vibrácie prostredia, slabé osvetlenie alebo 

vysoká miera nečistoty prostredia a iné. [12] 

 

Reprodukovateľnosť má označenie AV. Je to variabilita medzi operátormi, 

resp.  variabilita priemeru meraní, získaná meraním rôznych operátorov, pomocou rovnakého 

meracieho zariadenia za predpokladu merania rovnakej charakteristiky u rovnakého dielu 

ako znázorňuje tab. 2. Grafické zobrazenie reprodukovateľnosti vyjadruje obr. 10. 

Tab. 1 Opakovateľnosť zariadenia  

Diel  
Operátor A používajúci 

meracie zariadenie 1 
Operátor A používajúci 

meracie zariadenie 1 
1.meranie 2.meranie 1.meranie 2.meranie 

1 0,65 0,65 0,65 0,67 

2 0,66 0,66 0,67 0,65 

Variabilita zariadenia EV Nie je prítomná Je prítomná 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Z definície reprodukovateľnosti je zrejmé, že zložka variability reprodukovateľnosti pri 

automatizovaných procesoch merania, kedy obsluha nie je zdrojom variability, bude nízka. 

 

 

Preto príčiny nevyhovujúcej reprodukovateľnosti môžu byť:  

• vplyv operátorov – rozdielnosť techniky merania medzi operátormi z dôvodu rôznych 

skúsenosti s použitím meracej techniky a odbornosti, rôzny cit pri meraní a únava 

operátorov,  

• vplyv prostredia - zmeny teploty v krátkych cykloch, zmeny prostredia, vibrácie, 

osvetlenie, prašivosť prostredia,   

• variabilita medzi dielami – konzistencia výberu, povrchová úprava, 

• vplyv etalónov – vplyv rozdielného nastavenia etalónov v meracom procese, 

• vplyv používanej meracej metódy -  nulovanie meracieho zariadenia, spôsoby upnutia 

meraného dielu, manuálne verzus automatizované systémy merania a iné. [12]  

  

Tab. 2 Variabilita merania medzi operátormi  

Diel  
1. 

Meranie 
2. 

Meranie 
Diel  

1. 
Meranie 

2. 
Meranie 

Variabilita 
reprodukovateľnosti 

AV 
1 Operátor A   

Meracie 
zariadenie 1 

0,65 0,65 Operátor B   
Meracie 

zariadenie 1 

0,65 0,65 Nie je prítomná  

2 0,65 0,65 0,66 0,66 Je prítomná  

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
 

Obr. 10 Reprodukovateľnosť [12] 
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3. CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE  

Primárnym cieľom dizertačnej práce je podrobné a kritické rozpracovanie rôznych 

oblastí týkajúcich sa problematiky analýzy systému merania. Problematika merania, 

spôsobilosť výrobných procesov a parametrov sú každodennou diskusiou zamestnancov 

techniky, výroby, nákupu a kvality vo výrobných podnikoch. Pravidelné stretávanie sa s danou 

problematikou na pracovnej úrovni a niekoľkoročné štúdium odborných literárnych zdrojov 

vyšpecifikovalo body jednotlivých cieľov predloženej dizertačnej práce. Stanovené ciele 

a  hypotézy boli postupne  doplňované, upravované a čiastočne predefinované na základe 

pribúdajúcich praktických skúseností, vrátane simulácií a teoretických znalostí. Hypotézy boli 

definované pre vlastné namerané hodnoty plastového výlisku prostredníctvom ultrazvukových 

hrúbkomerov značky Benetech GM100 a Posi Tector UTG a spojovacieho čapu 

prostredníctvom mikrometra značky Mitutoyo. Vyhodnocovanie systému merania, vrátane 

grafických výstupov a všetkých štatistických štúdií, bolo realizované prostredníctvom 

štatistických softvérov Statgraphics a Minitab pri AIAG (MSA) metodike a prostredníctvom 

vlastných výpočtov v tabuľkovom procesore Excel pri EMP metodike – pravdivej 

GRR analýze.  

Ciele predloženej dizertačnej práce sú definované nasledovne:  

I. Prvým cieľom dizertačnej práce je prehľadné spracovanie komparácie metód 

GRR analýz. Jednotlivé metódy sú predstavené v štyroch podkapitolách. V praxi 

európskych výrobných podnikov sa najviac využíva AIAG (MSA) metodika. 

Avšak hlavným naplnením prvého cieľa je predstavenie a podrobné vysvetlenie 

relatívne nového komplexného prístupu pre analýzu systému merania 

tzv.  EMP metodiky, ktorá v podmienkach prostredia európskych výrobných podnikov 

nie je známa. 

 

II. Druhým cieľom dizertačnej práce je vypracovanie prehľadu potreby uskutočňovania 

analýzy systému merania (resp. štatistických štúdii) z pohľadu požiadaviek 

automobilového priemyslu (najmä VW koncernu) pri uvoľňovaní dielov do sériovej 

výroby. Požiadavka analýzy systému merania je vysvetlená z pohľadu rôznych fáz 

realizácie výrobku, noriem a štandardov. 
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III. Tretí cieľ dizertačnej práce je venovaný grafickým nástrojom GRR analýzy. Naplnenie 

cieľa je rozdelené do štyroch podkapitol. V podkapitole 6.1 je podrobne vysvetlených 

dvanásť grafických nástrojov GRR analýzy a iných analýz využívaných v AIAG (MSA) 

metodike alebo EMP metodike. Grafy sú predstavené z pohľadu skonštruovania, 

využitia a interpretácie výstupov. V závere podkapitoly sa nachádza porovnanie 

dostupných grafických výstupov získaných použitím štatistických softvérov Minitab 

a Statgraphics. Druhá podkapitola 6.2 je venovaná analyzovaniu grafu pre rozpätie 

a jeho citlivosti na minimálne zmeny prostredníctvom simulácií v nameraných 

hodnotách. V podkapitole 6.3 sú navrhnuté dva nové grafické nástroje GRR analýzy. 

Jedná sa o diagram individuálnych hodnôt a diagram rôznorodosti dielov. 

Posledná  podkapitola 6.4 je venovaná posúdeniu pomeru dôležitosti grafických 

a numerických výstupov GRR analýzy. 

 

IV. V poradí štvrtým cieľom dizertačnej práce je analyzovanie faktorov s vplyvom 

na  výsledky GRR analýzy v závislosti na percentuálnej zložke variability výrobného 

procesu (poznámka: nie na tolerancii k dielu), ktorá je spotrebovaná variabilitou 

systému merania. Je aplikovaná AIAG (MSA) metodika (metóda priemeru a rozpätia 

a metóda ANOVA) a EMP metodika (pravdivá GRR štúdia). Analýzy a simulácie 

prispeli k poznaniu správania sa jednotlivých metód. Experimenty majú obzvlášť 

dôležitú vypovedaciu hodnotu, pretože EMP metodika nie je v európskom prostredí 

a odbornej spoločnosti veľmi známa. Analyzované faktory sú rozdelené 

do  jednotlivých podkapitol. V podkapitole 7.2.1 a 7.2.2 je analyzovaný vplyv použitej 

metódy na numerické výsledky GRR analýzy. V tejto časti je najskôr porovnávaná 

metóda priemeru a rozpätia s metódou ANOVA (obidve patria k AIAG (MSA) 

metodike) a následne je metóda priemeru a rozpätia porovnávaná s pravdivou GRR 

metódou (EMP metodika). Súčasťou podkapitoly je aj diskusia ekonomických dopadov 

na podnik pri vylepšeniach systémov merania. V  podkapitole 7.2.3 je vykonaná analýza 

jednotlivých zložiek variability pri metóde priemeru a rozpätia. Táto podkapitola 

vysvetľuje aplikáciu trigonometrických prístupov pri výpočte jednotlivých zložiek 

variability. Podkapitola 7.2.4 a 7.2.5 sa venuje vplyvu zaokrúhľovania na výsledky 

GRR analýzy. Ďalšia podkapitola, označená ako 7.2.6, sa venuje vplyvu veľkosti dielov 

vzhľadom k tolerancii (porovnanie  veľkostne viac a menej rozdielnych dielov) 
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na  výsledky GRR analýzy. Diskusia ohľadom rôzne definovaných hraničných limitov 

na vyhodnotenie systému merania sa nachádza v podkapitole 7.2.7.  

 

V. Posledným, piatym cieľom dizertačnej práce je navrhnutie postupu pre komplexnú 

analýzu systému merania tak, aby bola efektívna, pochopiteľná (jedná sa o relatívne 

zložitý súbor analýz) a z pohľadu nákladov a úžitku optimálna pre výrobný podnik. 

Súčasťou návodu pre analýzu systému merania je aj prehľadný vývojový diagram. 

Komplexný postup na analýzu systému merania a vývojový diagram sú navrhnuté tak, 

aby boli hodnotným pracovným nástrojom pre osoby vykonávajúce analýzy systému 

merania, napr. dodávatelia, odberatelia, zamestnanci metrologického oddelenia, 

oddelenia kvality, výroby a iní. Postup je zároveň odporúčané využívať v oblasti 

školstva, ako nástroj, s ktorým sa študenti vo výrobných podnikoch v danej odbornej 

oblasti budú v budúcnosti stretávať. Pri návrhu boli zohľadňované všetky získané 

teoretické znalosti dostupné z odbornej literatúry, seminárov, praxe a výstupov 

vlastných experimentov a simulácií.  
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4. METÓDY GRR ANALÝZY  

Ako bolo spomínané v kapitole 2.1, z technických alebo ekonomických dôvodov 

nie  je  vždy možné vplyvy na systémy merania eliminovať. Preto sú  potrebné metódy 

na identifikáciu veľkosti zložiek variability a  komplexne posúdenie kvality systému merania. 

V priemyselnej praxi sa využívajú nasledujúce metodiky pre GRR analýzu, ktorá je súčasťou 

analýzy systému merania. Je to AIAG (MSA), VDA 5 alebo EMP metodika (tzv. pravdivá 

GRR štúdia). V jednotlivých podkapitolách kapitoly 4 budú predstavené metódy 

pre GRR analýzu podľa AIAG (MSA) metodiky a relatívne novej EMP metodiky. 

V praxi  európskych výrobných podnikov je najviac rozšírená AIAG (MSA) metodika. 

Príučka MSA4 [12] analýza systému merania bola vytvorená v rámci odvetvových 

štandardov amerického automobilového priemyslu a historicky bola jednou zo záväzných 

dokumentov normy QS 9000. Aktuálne je jej 4. vydanie z roku 2010 vydané skupinou Chrysler, 

Ford a General Motors ako manuál AIAG. Príučka mala prvotné uvedenie do povedomia 

odbornej verejnosti v roku 1990 s aktualizáciami v roku 1995 a v roku 2002. Na mnohých 

technických univerzitách je táto metodiky zahrnutá do študijných osnov pre technických 

inžinierov a  inžinierov kvality. Metodiky pre analýzu merania podľa  MSA príučky sú 

využívané v automobilovom priemysle, z ktorého sa vďaka pracovnej migrácii dostali aj 

do ostatných priemyselných odvetví. Príučka vysvetľuje celkovú problematiku merania, 

obsahuje všeobecné koncepty pre posudzovanie systémov merania a uvádza praktické príklady 

pre replikované a nereplikované systémy merania. V prípade nereplikovateľných systémov 

merania sa jedná o merania na základe deštruktívnych testov alebo o merané diely, pri ktorých 

sa ich fyzické charakteristiky pri meraní menia. Posudzovanie systému merania sa 

pri AIAG (MSA) metodike vzťahuje k určitej tolerancii, alebo k celkovej variabilite. 

Podľa AIAG (MSA) príručky sa na vyhodnocovanie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti 

spojitého meradla odporúčajú tri metódy, ktoré budú postupne podrobne vysvetlené: metóda 

založená na rozpätí, metóda založená na priemere a rozpätí a metóda rozptylu ANOVA. 

                                                      
 

4 Analýza systému merania: z anglického originálu measurement system analyses. 
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EMP metodika5 (Metóda pre vyhodnocovanie meracích procesov) predstavuje ďalšiu 

z metód na vyhodnocovanie procesu merania. Ako zdôrazňuje G. Knowles, G. Vickers 

a J.  Anthony [19], redukovanie variability merania je v súčasnosti oblasť záujmu výrobných 

organizácií. Základy metódy boli vyvinuté v 80.-tych rokoch americkým štatistikom 

a uznávaným expertom na kontrolu kvality Dr. Donaldom J. Wheelerom, ktorý bol viac ako 

21 rokov kolegom Dr. W. E. Deminga6. V roku 2010 bol Dr. Wheeler ocenený Americkou 

spoločnosťou pre kvalitu (ASQ) a získal americké ocenenie za kvalitu 

(Demingovú medailu) [20]. EMP metóda je v súčasnosti diskutovaná (najmä v USA) 

v odbornej spoločnosti pozri napr. [21] [22], existujú kvalifikované kurzy na jej predstavenie 

a do praxe je implementovaná prostredníctvom štatistických softvérov napr. je súčasťou 

softvéru SAS/QC [23]. 

 

4.1. METÓDA ZALOŽENÁ NA ROZPÄTÍ 

Metóda založená na rozpätí je najjednoduchšou technikou z troch možných analýz 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti podľa AIAG (MSA) metodiky a preto bude vysvetlená 

ako prvá. Metóda poskytuje celkový obraz o systéme merania, pričom nerozkladá variabilitu 

na opakovateľnosť a reprodukovateľnosť, čo je jej nedostatkom. Naopak k prednostiam 

uvedenej metódy patrí jej jednoduchosť, nevyžadovanie si špeciálneho štatistického softvéru 

a preto sa v praxi používa na rýchlu kontrolu variability merania. Napriek jednoduchosti 

sa  pri využití tejto metódy odporúča použitie tabuľkového procesoru Excel, aby sa predišlo 

výpočtovým chybám. Metóda rozpätia dokáže pri výbere podskupiny o veľkosti piatich 

meraných dielov zistiť neprijateľný systém merania s 80 % pravdepodobnosťou a pri výbere 

podskupiny 10 meraných dielov je pravdepodobnosť až 90 % [12]. Základná úloha, ktorá sa pri 

metóde rozpätia používa si vyžaduje dvoch operátorov, päť dielov pokrývajúcich celé výrobné 

                                                      
 

5 Metóda pre vyhodnocovanie meracích procesov: z anglického originálu evaluating measurement process 
method. 
6 W. Edwards Deming [71] (1900 – 1993) patrí medzi popredné osobnosti svetového manažérstva kvality 
a štatistiky. Preslávil sa najmä v Japonsku, kde po druhej svetovej vojne prednášal a vo výrobných firmách 
implementoval štatistické metódy. V USA sa preslávil až v  osemdesiatke, kedy bol publikovaný dokument v 
NBCs White Papers (televízny program) s názvom: If Japan can, Why Can´t We [70] (Ak Japonsko môže, prečo 
my nie). Známi je Demingov reťazec: zlepši kvalitu – znížiš náklady- zlepšíš produktivitu -  získaš väčší podiel 
na trhu kvalitou a cenou – upevníš podnik – poskytneš zamestnanie.  
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rozpätie a jedno meranie bez opakovania. Potom, čo operátori zmerajú diely, určí sa ich rozpätie 

ako  absolútna hodnota rozdielu nameraných hodnôt získaných operátorom jedna a operátorom 

dva. V nasledujúcom kroku sa vypočíta súčet rozpätí pre každý diel a vypočíta sa priemerné 

rozpätie . V ďalšom kroku sa vypočíta hodnota GRR podľa vzťahu (4.2).  

 
 

= 	 ∗ (4.1) 

Kde: 
∗- je koeficient podľa prílohy A str.134. Je potrebné ho hľadať ako g = 5 

(počet  dielov) a m = 2 (počet operátorov), v základnom príklade (5 dielov, 

1  opakovanie a 2 operátori) je koeficient 1,19105. 

Posledným krokom pri metóde rozpätia je výpočet percentuálneho podielu GRR  

na  celkovú variabilitu podľa vzťahu (4.2), ktorý klasifikuje merací systém do jednej z troch 

kategórií (pozri tab. 3). Smerodajná odchýlka procesu vo vzťahu (4.2) je vypočítaná, 

ako smerodajná odchýlka všetkých nameraných hodnôt. Na hraničné hodnoty pri klasifikácii 

systému merania do jednej z troch kategórií existujú aj alternatívne pohľady. Problematika 

je  riešená v praktickej časti predloženej dizertačnej práce v podkapitole 7.2.7. Merací systém 

môže byť vyhodnotený ako:  

1. prijateľný merací systém (vyhovujúci merací systém), 

2. podmienečne prijateľný merací systém (podmienečne vyhovujúci merací systém), 

3. neprijateľný merací systém (nevyhovujúci merací systém). 

 % = 100	 ×	 á	 ℎý 	  (4.2) 

 
Tab. 3  Rozhodovacia matica na vyhodnotenie systému merania podľa %GRR [12] 

%	 	 < 	10% 

 

Prijateľný systém merania – systém merania nás spoľahlivo 
informuje o tom, čo sa deje v procese (vhodný pre účely SPC) 

 

10	%	 < % < 	30% 

 

Podmienečne prijateľný systém merania, môže byť prijateľný 
pre určité aplikácie.  
 

%	 	 > 	30% 

 

Neprijateľný systém merania – systém merania nás nespoľahlivo 
informuje o tom, čo sa deje v procese (nevhodný pre účely SPC) 
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4.2. METÓDA ZALOŽENÁ NA PRIEMERE A ROZPÄTÍ  

Metóda založená na priemere a rozpätí ( ̅, ) je druhou metódou podľa AIAG (MSA) 

metodiky na vyhodnocovanie systému merania, ktorá umožňuje štúdium spojitého meradla. 

Podľa J. Pluri [24] sa jedná o metódu poskytujúcu viac informácii v porovnaní s metódou 

založenou na  rozpätí. Výhodou metódy je, že dokáže rozložiť variabilitu systému merania 

na dve samostatné zložky: 

• variabilitu meracieho zariadenia (opakovateľnosť), 

• variabilitu operátora (reprodukovateľnosť).  

Nevýhodou metódy je, že nezohľadňuje interakcie medzi operátorom a dielom alebo 

meracím zariadením. Pri tejto metóde štatistický súbor skúmaných dát tvoria výsledky meraní 

rovnakého typu dielov prostredníctvom kalibrovaného meradla a meranie vykonávajú obyčajne 

dvaja alebo traja operátori. Prvým krokom je zabezpečenie 	 ≥ 10 dielov určených na meranie 

(zvyčajne sa zabezpečí 10 dielov). Ako tvrdí Barrentine [25] pokiaľ nie je možné zabezpečiť 

10 dielov odporúča sa, aby (počet dielov) x (počet operátorov) bol väčší ako 15 a tiež 

je  odporúčané, v týchto prípadoch znásobiť opakovateľnosť jednotlivých meraní pre diel. 

V prípade dostupnosti 10 dielov sa diely očíslujú číslicami od 1 do 10. Jednotliví operátori 

zmerajú diely v náhodnom poradí, pričom je dôležité, aby nevedeli, ktorý očíslovaný diel 

merajú. Dodržanie uvedenej podmienky je dôležité z pohľadu štatistickej nezávislosti merania. 

Pokiaľ je súčasťou bežných postupov systému merania kalibrácia, tak ju vykonajú. Samotné 

meranie prebieha nasledovne: najskôr prvý operátor zmeria všetky diely, potom druhý operátor 

a nakoniec, pokiaľ meranie vykonávajú traja operátori, tak aj tretí operátor. Meranie každého 

dielu sa bude ešte opakovať raz alebo dvakrát (bude to záležať od definície úlohy pre analýzu 

GRR). To znamená, že každý diel bude zmeraný dvakrát alebo trikrát každým jedným 

operátorom. Výsledky jednotlivých meraní sú zapisované do formulára pre zber dát na analýzu 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti meradla (pozri príloha D, str. 138) inžinierom kvality 

alebo niektorým z operátorov. Vyhodnocovanie štatistického súboru sa odporúča vykonávať 

graficky a numericky. 

Výpočet zložiek variability pozostáva z niekoľkých logicky nadväzujúcich krokov. 

Najskôr sa overuje štatistická stabilita procesu merania z hľadiska variability opakovaných 

meraní prostredníctvom diagramu pre rozpätie. Odporúča sa tiež preskúmať bodový diagram 

(viditeľnosť interakcií medzi dielom a operátorom a odľahlých hodnôt), pozri obr. 11 (meranie 
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desiatich dielov, troma operátormi, pričom každý diel bol zmeraný dvakrát). Nameraná hodnota 

pre 1. diel meraná 1. operátorom pri 1. meraní je 6,029 a nameraná hodnota pre 1. diel meraná 

1. operátom pri 2. meraní je 6,030.  

 

Po overení štatistickej; stability procesu sa vypočíta opakovateľnosť merania EV 

podľa  vzorca (4.3). 

 	 = 	 ∗ (4.3) 

Kde: 

 				– priemerné variačné rozpätie opakovaných meraní všetkých operátorov, 
∗ 		– korekčný faktor pre rozpätie pre hodnoty súvisiace s rozdelením priemerného 

rozpätia - príloha A str. 134. Je potrebné ho hľadať v predposlednom riadku, pričom 

m  = počet opakovaní merania, kde platí pre m = 2 -> ∗ = 1,12838  a pre m = 3 -> 
∗ = 1,69257.  

 

 

 

Obr. 11 Analýza štatistickej stability procesu prostredníctvom bodového diagramu 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 

6,029 

6,030 
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V ďalšom kroku sa vypočíta reprodukovateľnosť merania AV podľa vzťahu (4.4). 

 

Pričom 	 , čo je variačné rozpätie priemeru opakovaných meraní jednotlivých 

kusov jednotlivými operátormi a vypočíta sa podľa vzťahu (4.5). 

 

 	 = | − 	| (4.5) 

Kde: 

	- najväčší aritmetický priemer pre jedného z operátorov,  

 - najmenší aritmetický priemer pre jedného z operátorov, 

r   - počet meraných kusov, 

n - počet opakovaní merania, 
∗ 	- korekčný faktor pre rozpätie pre hodnoty súvisiace s rozdelením priemerného 

rozpätia - príloha A str.134. Je potrebné ho hľadať ako g (počet podskupín) = 1 

a m  (rozsah podskupiny) = počet operátorov, kde platí m = 2 -> ∗ = 1,41421  

a pre  m = 3 -> ∗ = 1,91155.  

V nasledujúcom kroku je možné pristúpiť k vyhodnoteniu merania kombinovanej 

reprodukovateľnosti a opakovateľnosti GRR podľa vzorca (4.6).  

 

 =		 +	 	 (4.6) 

Vypočítaná hodnota GRR nemá vypovedaciu schopnosť. Vhodnosť systému merania 

(% GRR) je možné posúdiť až po porovnaní opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (variabilita 

meracieho systému) s celkovou variabilitou TV (variabilita procesu), ktorá sa vypočíta 

podľa  vzťahu (4.7). 

 = + 	 (4.7) 

Kde:  

PV - variabilita dielov, ktorá sa vypočíta podľa vzťahu (4.8).  

 = ∗ 	 (4.8) 

 	 = 	 	 ∗ −	 1. ∗  (4.4) 
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Kde:  

Rp - variačné rozpätie aritmetických priemerov jednotlivých opakovaní pre jednotlivé 

podskupiny dielov,  
∗ 	- korekčný faktor pre rozpätie pre hodnoty súvisiace s rozdelením priemerného 

rozpätia - príloha A str.134. Je potrebné ho hľadať ako g (počet podskupín) = 1 

a m (rozsah podskupiny)  = počet meraných dielov, kde platí m = 5 -> ∗ = 2,48124  

a pre m = 10 -> ∗ = 3,17905. 

Celková variabilita sa dá určiť aj alternatívnymi spôsobmi, záleží to od vstupných dát, 

ktoré sú pri analýze dostupné. Ak je známa variabilita procesu, celková variabilita (TV) 

sa  vypočíta podľa vzťahu (4.9). 

 =	 	6 	 (4.9) 

Pokiaľ nie je variabilita procesu známa a znak kvality má obojstranné tolerančné 

hranice, horný medzný rozmer (HMR) a dolný medzný rozmer (DMR), môže sa celková 

variabilita (TV) vypočítať na základe cieľových hodnôt indexu Pp alebo Ppk,, 

podľa vzťahu (4.10).  

 =	 −6 	 (4.10) 

Ukazovateľ Pp je ukazovateľom výkonnosti procesu. Porovnáva výkon procesu 

s maximálnym dovoleným kolísaním definovaným tolerančnými medznými rozmermi 

a  vyjadruje mieru toho, ako dobre splňuje proces požiadavky na kolísanie procesu. 

Ukazovateľ Ppk je index výkonnosti procesu, ktorý zohľadňuje polohu procesu. V prípade 

obojstranných tolerancií platí 	≤ 	 . [26] 

Posledná možnosť na výpočet celkovej variability má nasledujúci tvar (4.11). 

Tento  spôsob výpočtu sa využíva len ojedinele, pretože v prípade jeho použitia sa predpokladá 

príliš vysoká a nevyhovujúca variabilita procesu Pp = 1.   

 =	 −6 	 (4.11) 

Predposledným krokom danej analýzy je výpočet vhodnosti systému merania % GRR, 

opakovateľnosti zariadenia % EV, reprodukovateľnosti % AV a variability produktu % PV. 
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Ako prvé % GRR sa vypočíta podľa vzťahu (4.12), pričom podiel kombinovanej 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti je vydelený celkovou variabilitou a vynásobený 100. 

Hodnota označená  % GRR je interpretovaná ako percento z celkovej variability pripadajúce 

na kombinovanú opakovateľnosť (EV) a reprodukovateľnosť (AV). Ako tvrdí Plura [27] jedná 

sa o význame vyjadrenie, pretože na jeho základe sa posudzuje prijateľnosť systému merania.  

 

 
% 	 = 	100	.  (4.12) 

 

 
Percentuálne zastúpenie variability zariadenia % EV sa vyčíta podľa vzťahu (4.13). 

Hodnota označená % EV predstavuje percento z celkovej variability pripadajúce 

na  opakovateľnosť zariadenia.  

 % = 	100	.  (4.13) 

 
Percentuálne zastúpenie druhej zložky % GRR variability je variabilita operátora % AV, 

ktorá sa vypočíta podľa vzťahu (4.14). Hodnota % AV predstavuje percento z celkovej 

variability pripadajúce na reprodukovateľnosť.  

 

 % 	 = 	100	.  (4.14) 

 
Ako predposledný krok sa vypočíta percentuálne zastúpenie variability produktu % PV 

podľa vzťahu (4.15). Pričom hodnota % PV predstavuje percento z celkovej variability 

pripadajúce na variabilitu produktu.  

 

 % 	 = 	100	.  (4.15) 

 

Posledným krokom je výpočet ndc (počet rozlíšiteľných kategórii). To znamená, 

stanovuje sa počet rôznych kategórii, ktoré je možno spoľahlivo rozlíšiť systémom merania. 

AIAG (MSA) metodika a taktiež napr. štatistický softvér Minitab počítajú ndc podľa 

nasledujúceho vzorca (4.16). 

 



Dizertačná práca 

 
  

 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 32 
 Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie 
  

 	 = 	1.41	.  (4.16) 

 
 

Záverom metódy založenej na priemere a rozpätí je určiť rozhodnutie o prijateľnosti, 

podmienečnej prijateľnosti alebo zamietnutí systému merania podľa rozhodovacej matice 

na vyhodnotenie systému merania na základe dvoch kritérií:  

• % GRR pozri tab. 3 v predchádzajúcej kapitole 4.1., 

• ndc pozri nasledujúca tab. 4. 

 

Tab. 4  Rozhodovacia matica na vyhodnotenie systému merania podľa ndc [12] 

ndc		 ≥ 5	    

Prijateľný a podmienečne prijateľný systém merania  
 	ndc		 < 5 
 

Neprijateľný systém merania  
 

 

4.3. METÓDA ANOVA 

V poradí treťou metódou podľa AIAG (MSA) metodiky na vyhodnocovanie 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti spojitého meradla, je analýza rozptylu (ANOVA alebo 

test o zhode viac než dvoch stredných hodnôt). ANOVA patrí medzi štatistické metódy a bola 

vytvorená R. A. Fisherom7. Podstata analýzy spočíva v tom, že celkový rozptyl sa rozloží 

na rozptyl vo vnútri jednotlivých výberov, tzv. vnútorná variabilita a na rozptyl medzi 

jednotlivými výbermi, tzv. medzitriedna variabilita. Základnou úlohou analýzy rozptylu 

je  posúdenie účinkov kvalitatívneho faktora (operátor, diel) na strednú hodnotu premennej 

kvantitatívneho znaku (nameraná hodnota). Pokiaľ skúmané kvalitatívne znaky nemajú 

na kvantitatívny znak žiaden vplyv, potom sa ich pôsobenie neprejaví na štatistických 

charakteristikách tejto veličiny. Naopak pokiaľ je vplyv daného kvalitatívneho znaku 

významný, potom je vyjadrený prostredníctvom príslušných charakteristík, najmä rozptylom 

a strednou hodnotou.  

 

                                                      
 

7 Roland Aylmer Fisher (1890 – 1962) bol anglický štatistik, evolučný biológ a genetik. 
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Analýzu rozptylu na základe počtu kvantitatívnych faktorov delíme na:  

• Jednofaktorovú - najjednoduchší prípad, kde sa analyzuje účinok jedného 

kvalitatívneho faktoru na skúmanú závislú premennú (kvantitatívny znak = nameraná  

hodnota ).  

• Viacfaktorová (najčastejšie dvojfaktorová bez opakovania alebo s opakovaním) - 

analyzuje sa účinok dvoch alebo viacerých kvalitatívnych faktorov (aj operátori, 

aj diely) na skúmanú závislú premennú (nameraná hodnota). 

Na rozdiel od metódy rozpätia a metódy priemeru a rozpätia zabezpečuje táto metóda 

presný odhad rozptylu, pričom dokáže rozptyl rozdeliť do štyroch kategórií (zložiek 

variability):  

• diely (medziskupinová variabilita), 

• operátori (medziskupinová variabilita), 

• interakcie medzi dielami a operátormi (variabilita v rámci skupiny),  

• chyba replikácie spôsobená meradlom (reprodukovateľnosť). 

Ako uvádzajú D.C. Montgomery a G.C. Runger [28] ANOVA metóda je presnejšia ako 

metóda založená na priemere a rozpätí, pretože berie do úvahy interakcie medzi operátorom 

a dielom. Presnosť a komplexnosť metódy patrí medzi jej výhody a zároveň aj nevýhody, 

pretože si vyžaduje určitý stupeň štatistických znalostí pri interpretácii výsledkov a štatistický 

softvér je nevyhnutnosťou. Obdobne, ako pri metóde priemeru a rozpätia, aj metóda ANOVA 

potrebuje nasledujúce vstupy pre GRR analýzu: počet dielov 	 ≥ 10 (zvyčajme sa zabezpečí 

10 dielov ako pri analýze priemeru a rozpätia), pričom každé meranie bude opakované dva až 

trikrát a meranie bude vykonávané prostredníctvom 3 operátorov. Preto sa v tomto prípade 

používa dvojfaktorová ANOVA, kde faktormi sú operátori a diely. Na správne vykonanie 

ANOVA štúdie je potrebné, aby boli dáta zhromažďované náhodne a tak sa predišlo vzniku 

strannosti z výrobného procesu. Znáhodnenie merania je dôležité a vykoná sa tak (jedna 

z možností), že sa zabezpečia lístočky s popisom A1 (meranie operátora A a dielu číslo 1) až 

Cn. Tieto  lístočky sa dajú do misky a postupne sa budú vyťahovať a tým bude určené poradie 

merania. Pri metóde ANOVA je potrebné urobiť výpočty podľa vzťahov v tab. 5. Jednotlivé 

výpočty pre zdroje variability budú vo vzťahu k:  

• DF - stupňu voľnosti, 

• SS - sume súčtu štvorcov (výpočet variability okolo priemeru), 
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• MS - priemerom štvorcov (je ako smerodajná odchýlka), 

• F – testovanej štatistiky (F – faktor vyjadruje proporciu variability v rámci skupiny 

ako medzi-skupinovú, buď pre diely, alebo operátorov alebo diely a operátorov) , 

• p - hodnote. 

 

Tab. 5  Súbor výpočtov – ANOVA tabuľka  [5] 

Zdroj 

variability 

DF - Stupeň 

voľnosti 
SS – ∑ úč 	š 	 MS – Priemer 

štvorcov  

F – Testovaná 

štatistika 

Diel  − 1		 . . − 	 ̅ 	 	 	
	.		  

Operátor − 1	 . . − 	 ̅ 	 		 	.		  

Diel a  

operátor 
− 1 . − 1 	 −	 + + 	 	.		

	.		 	
	.		

 

Reprodukova- 

teľnosť 
. . − 1 	 	 − 	 ̅ 	 	 - 

Celkovo  . . − 1	 	 − 	 ̅ 	 -	 -	
 

Kde: 

k – počet dielov,  

b – počet operátorov, 

n – počet opakovaní,  

 – priemer každého dielu, 

̅ – aritmetický priemer všetkých dielov, 

 – každé meranie,  

̅  – priemer pre danú skupinu,  

 – súčet štvorcov pre diely, 

 – súčet štvorcov pre operátorov, 

 – súčet štvorcov 

pre  reprodukovateľnosť, 

 –  celkový súčet štvorcov, 

. 	– súčet štvorcov pre diely 

a operátorov, 

 – priemer štvorcov pre diely, 

 – priemer štvorcov pre operátorov, 

 – priemer štvorcov 

pre  reprodukovateľnosť, 

. 	– priemer štvorcov pre diely 

a operátorov, 

 – stupeň voľnosti pre diely, 

 – stupeň voľnosti pre operátorov, 

 – stupeň voľnosti pre 

reprodukovateľnosť, 

. 	– stupeň voľnosti pre diely 

a operátorov. 
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V ďalšej časti ANOVA analýzy sa vypočítajú príspevky jednotlivých zložiek 

variability, pokiaľ je významná interakcia operátora a dielu podľa nasledujúcich vzťahov.  

 

 %	 	 = 	  (4.17) 

 

 %	 	 = 	 −	 	.			. + 	.		 	 −		. 	  (4.18) 

 

 %	 	 = 	 +	 	.			.  (4.19) 

 

 %	 	 = 	 + 	 (4.20) 

Pokiaľ nie je významná interakcia operátora a dielu, príspevok variability AV 

sa  vypočíta podľa vzťahu (4.21) a PV podľa vzťahu (4.22). Zložky variability % EV a % GRR 

sa vypočítajú rovnako, ako keď je významná interakcia operátora a dielu. Počet rozlíšiteľných 

tried (ndc) sa vypočíta rovnako, ako pri metóde priemeru a rozpätia a vyhodnotenie ndc 

a  %  GRR je tiež rovnaké, ako pri metóde priemeru a rozpätia (pozri tab. 3 v kapitole 4.1 

a  tab. 4 v kapitole 4.2).  

 % 	 = 	 −	 	.			.  (4.21) 

 

 %	 	 = 	 +		.  (4.22) 

 

Pri numerickej interpretácii výsledkov GRR analýzy prostredníctvom ANOVA metódy 

a taktiež metódy priemeru a rozpätia je treba vykonať bližšiu grafickú analýzu. Významnosť 

a opodstatnenosť grafickej požiadavky bola dokázaná v praktickej časti dizertačnej práce 

v podkapitole 6.4. V bližšom rozbore zložiek variability pri podmienečne vyhovujúcom alebo 

nevyhovujúcom systéme merania sa porovnávajú opakovateľnosť merania (EV) 

s reprodukovateľnosťou merania (AV). Na základe odborného preskúmania výsledkov možno 

urobiť nápravné opatrenia na zlepšenie systému merania, aby bol prijateľný (resp. použiteľný 
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pre danú aplikáciu). Môžu nastať dve rôzne situácie: opakovateľnosť ) > 

reprodukovateľnosť (AV) alebo reprodukovateľnosť (AV)	> opakovateľnosť (EV).  

Ak je 	 > 	dôvodom môžu byť:  

• potreba údržby kontrolného prípravku, 

• zmena konštrukcie, návrh viac presného a stabilného meradla,  

• potrebu lepšieho upevnenia dielu v meracom prípravku alebo kontrolnom prípravku 

pri meraní tak, aby bolo zaistené meranie jednotnej pozície (podľa správnosti 

sa  vyžaduje montážna pozícia dielu),  

• vysoká variabilita dielov (napr. meranie oceľovej tyče, ktorá je nie je na každom 

konci rovnaká – v takomto prípade je potreba definície presného uloženia dielu 

do prípravku, pomôckou môže byť značka na meranom diely) a iné.  

 
Ak je 	 > 	 dôvodom môžu byť:  

• nedostatočné zaškolenie operátorov, ako používať meradlo a odčítavať z neho 

namerane hodnoty, 

• potreba pomocného prípravku na správne používanie meradla a zabezpečenie 

konzistencie merania,  

• nesprávna kalibrácia  meradla a iné. 

 

4.4. PRAVDIVÁ GRR ŠTÚDIA (EMP) 

EMP metodika obdobne ako AIAG (MSA) metodika odhaduje chybu presnosti merania 

meracieho zariadenia na základe rôznych metód: krátka EMP metóda, základná EMP metóda, 

dvojfaktorová EMP metóda alebo pravdivá GRR štúdia8. Pravdivá GRR štúdia bola 

predstavená vo Wheererovej knihe s názvom EMP III - Vyhodnocovanie meraceho procesu 

a používanie neperfektných dát9 r. 2006 [2] a následne v článku s rovnakým názvom  r. 2009. 

[29]  

                                                      
 

8 Pravdivá GRR štúdia – z anglického originálu A honest gauge R&R study. 
9Vyhodnocovanie meracieho procesu a používanie neperfektných dát: z anglického originálu evaluationg the 
measurement process & using inperfect data.   
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Meracia úloha pri krátkej EMP metóde si vyžaduje jedného operátora, ktorý opakovane 

meria diely s jedným meracím zariadením. Jediným zdrojom variability je v tomto prípade 

variabilita produktu. Jedná sa o rýchlu metódu, ktorá nerozkladá chybu presnosti merania 

na  opakovateľnosť a reprodukovateľnosť. Z tohto pohľadu je veľmi podobná AIAG (MSA) 

metóde rozpätia (pozri podkapitola 4.1) [12]. Wheelerová základná EMP metóda 

nezaznamenáva iba variabilitu dielu, ale aj faktor šumu10 spôsobujúci chybu 

reprodukovateľnosti a strannosti pochádzajúcu od operátorov, meracieho zariadenia alebo 

rôznych meracích laboratórií. Vstupné údaje pre základnú EMP metódu sú podobné ako pri 

AIAG (MSA) metóde priemeru a rozpätia alebo metóde ANOVA (pozri podkapitola 4.2 a 4.3), 

čo znamená, že niekoľko operátorov opakovane meria niekoľko dielov. V poradí treťou 

predstavenou metódou je dvojfaktorová EMP metóda, ktorá zachytáva dva faktory majúce 

vplyv na chybu presnosti merania. Pri meracej úlohe viac operátorov vykonáva merania 

rôznymi meracími zariadeniami na skupine dielov. Toto je rozdiel oproti AIAG (MSA) 

metodike, kde sa pri analýzach opakovateľnosti a reprodukovateľnosti zisťuje variabilita 

meracieho systému iba pre jedno meracie zariadenie. Wheelerová posledná metóda s názvom 

pravdivá GRR štúdia je najviac podobná rozšírenej AIAG (MSA) metodike, konkrétne metóde 

priemeru a rozpätia, s ktorou bude neskôr v praktickej časti dizertačnej práce porovnaná. 

Meracia úloha si opätovne vyžaduje 3 perátorov,10 dielov a 2 – 3 opakovania merania. Pravdivá 

GRR štúdia delí zdroje variability podobne ako AIAG (MSA) metodika na:  

• variabilitu výrobného procesu (variabilita produktu), 

• variabilitu systému merania, 

• celkovú variabilitu.  

Wheeler pri svojej pravdivej GRR štúdii sleduje konzistenciu merania prostredníctvom 

konzistenčného diagramu, ktorý je najčastejšie vo formu diagramu individuálnych hodnôt 

a kĺzavých rozpätí (pozri [2], str. 14), ktorý porovnáva so signálmi výrobného procesu 

prostredníctvom regulačného diagramu procesu (meranie dielov z výrobného procesu). 

Oba  diagramy sú podrobne predstavené v podkapitole 6.1 predloženej dizertačnej práce. 

Konzistencia merania sa vykonáva nezáväzne od merania 10 dielov na  GRR analýzu. 

Pri  určovaní konzistencie merania sa používa rovnaké meracie zariadenie ako pri GRR analýze, 

                                                      
 

10 Faktor šumu: z anglického originálu nuisance factor. 
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s ktorým sa  merajú referenčné diely (1 – 3 dielov) a sleduje sa vývoj nameraných hodnôt 

v dlhšom časovom úseku. Merací systém je považovaný za konzistentný, pokiaľ výsledok 

opakovaných meraní rovnakej charakteristiky vykazuje homogénne (konzistentné) hodnoty. 

Keď sa namerané hodnoty nachádzajú mimo HMR a DMR stav nie je žiadúci a je prítomná 

nekonzistencia merania. Analytická časť pravdivej GRR štúdie pozostáva z niekoľkých 

výpočtových nadväzujúcich krokov. V prvom kroku sa vypočíta druhá mocnina zložky 

variability s názvom opakovateľnosť podľa vzťahu (4.23). 

 	 = 	 = 	 	  (4.23) 

Kde: 

 			– priemerné variačné rozpätie opakovaných meraní všetkých operátorov pre všetky 

 diely, 

		– korekčný faktor pre rozpätie pre hodnoty súvisiace s rozdelením priemerného 

rozpätia - príloha B str.135. Je potrebné ho hľadať v predposlednom riadku, pričom 

m  -  počet opakovaní merania, kde platí pre m = 2 -> = 1,128a pre m = 3 -> =
1,693.  

V druhom kroku sa vypočíta druhá mocnina zložky variability s názvom 

reprodukovateľnosť, podľa vzťahu (4.24). 	  sa vypočíta rovnako ako pri metóde priemeru 

a rozpätia, a to podľa vzťahu (4.5).  

 	 	= = 		 	 ∗ − 1. 	 . 	  (4.24) 

Pre vzťah (4.24) platí:  

r   - počet meraných kusov, 

n - počet opakovaní merania, 

o - počet operátorov,  
∗ 	- korekčný faktor pre rozpätie pre hodnoty súvisiace s rozdelením priemerného 

rozpätia - príloha B str.135. Je potrebné ho hľadať ako g (počet podskupín) 

=  1 a m (rozsah podskupiny) - počet operátorov, kde platí m = 2 -> ∗ = 1,414  a pre  m 

= 3 ->  ∗ = 1,906.  
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V ďalšom kroku sa vypočíta druhá mocnina kombinovanej opakovateľnosti 

a reprodukovateľnosti (variabilita meracieho systému) podľa vzťahu (4.25) a druhá mocnina 

celkovej variability podľa vzťahu (4.26). 

 			 = = +	  (4.25) 

   

 			 = 	 = +	  (4.26) 

   

Pretože druhá mocnina variability dielov nie je známa, je potrené ju vypočítať 

a na výpočet sa využije vzťah (4.27).  

 	 = = 	 ∗  (4.27) 

Kde:  

Rp - variačné rozpätie aritmetických priemerov jednotlivých opakovaní pre  jednotlivé 

podskupiny dielov,  
∗ 	- korekčný faktor pre rozpätie pre hodnoty súvisiace s rozdelením priemerného 

rozpätia - príloha B, str. 135. Je potrebné ho hľadať ako g (počet podskupín) = 1 a m 

(rozsah podskupiny) - počet meraných dielov, kde platí m = 5 -> ∗ = 2,477  

a pre  m  =  10  - > ∗ = 3,076. 

 

V nasledujúcom kroku sa vypočíta percentuálne zastúpenie kombinovanej 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti % GRR vid. vzťah (4.28). Taktiež percentuálne 

zastúpenie samostatných zložiek opakovateľnosti pozri vzťah (4.29) a reprodukovateľnosti 

pozri  vzťah (4.30). 

 % 	 = 	100. 		  (4.28) 

  

 

 	% 	 = 100. 	  (4.29) 
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V ďalšom kroku sa určí medzi-skupinový koeficient korelácie, ktorý predstavuje 

tradičnú mieru relatívnej užitočnosti meracieho systému. Medzi-skupinový koeficient korelácie 

	 sa vypočíta podľa vzťahu (4.31) a na základe neho sa merací systém klasifikuje do jednej 

zo  štyroch tried. Doplnok medzi-skupinového koeficienta korelácie 1 −	 , predstavuje časť 

z celkovej variability, ktorá je prisudzovaná chybe merania.  

 
 	= 	 		  (4.31) 

Podľa príslušného medzi-skupinového koeficienta korelácie sú zadefinované triedy 

meracieho systému11 do štyroch skupín: prvá, druhá, tretia a štvrtá trieda. Platí, že čím je  vyššia 

trieda meracieho systému (prvá trieda najvyššia), tým menšie percento pripadá na oslabenie 

signálov výrobného procesu a naopak. Prehľad tried a ich charakteristík je systematicky 

zobrazený v tab. 6. Jednotlivé triedy určujú schopnosť meracieho systému redukovať silu 

signálov výrobného procesu v regulačnom grafe, odhaliť posun a zachytiť zlepšenie výrobného 

procesu. Z tohto dôvodu sú individuálne triedy charakterizované z pohľadu týchto troch 

faktorov, ktoré  budú postupne bližšie v aktuálnej podkapitole špecifikované a vysvetlené. 

 

 

 

 

                                                      
 

11 Triedy meracieho systému: z anglického originálu monitor classes. 

 % 	 = 	100. 		  (4.30) 

Tab. 6 Triedy meracieho systému a ich charakteristiky pre rôzne 	  [29] 

Medzi 
skupinová 
korelácia  

Trieda 
meracieho 
systému  

Oslabenie 
procesného 
signálu [%] 

Detekcia posunu o 3 σ pre 
podskupinu  n = 10 [%] 

Zachytenie 
procesného  
zlepšenia 

0,80 -1,00 
Prvá 

(najvyššia 
trieda) 

Menej ako 11  
Viac ako 99 % na základe 

uplatnenia pravidla odhalenia 
číslo 1. do 			 

0,50 – 0,80 Druhá  11 - 29  
Viac ako 88 % na základe  

uplatnenia pravidla odhalenia 
číslo 1. do 			 

0,20 – 0,50 Tretia  30  - 55  
Viac ako 91 % na základe  

uplatnenia pravidla odhalenia 
číslo 1.– 4. do 			 

0,00 -0,20 Štvrtá  Viac ako 55  Rapídne mizne 
Nie je 

schopná  
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V ďalšom kroku sa vypočíta oslabenie signálov výrobného procesu meracím systémom, 

pozri vzťah (4.32).  

 

 	  	 á 	 ý éℎ 	 	 = 	1 −	 	 (4.32) 

 

Ďalším krokom je určenie PE, čo je pravdepodobnostná chyba12pri pravidelnom 

opakovanom meraní. Je to alternatíva k určovaniu smerodajnej odchýlky merania. Z teórie 

chýb a modelu normálneho rozdelenia vyplýva, že chyba merania je menšia ako jedna PE 

polovičku času a presahuje jednu PE tiež polovičku času. PE je minimálna hodnota pre chybu 

mediánu jedného merania, pozri obr. 12.  

Akékoľvek meranie by nemalo byť interpretované ako viac presné než plus alebo mínus 

jedna PE, pretože každé meranie chybuje o túto hodnotu alebo viac aspoň najmenej polovičku 

času. PE definuje limity pre rozlíšenie akéhokoľvek merania a na základe toho sa môže:  

• definovať na koľko desatinných miest treba zaznamenávať meranie,  

• určiť výrobné tolerancie, pri ktorých s určitou pravdepodobnosťou budú vyrábané 

zhodné výrobky podľa špecifikácii zákazníka (pozri obr. 13). 

                                                      
 

12 Pravdepodobnostná chyba (PE): z anglického originálu probability error. PE bola definovaná pred  r.1820 
Wilhemom Besselom ako 0,675. .  

Obr. 12 Pravdepodobnostná chyba PE [2] 

50% medzi +/- 1PE 
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PE sa vypočíta podľa vzťahu (4.33). 

 
= 	0,675	.  (4.33) 

Definovanie rozlíšenia meracieho zariadenia (resp. desatinných miest odčítania 

meradla) sa určuje podľa vzťahu (4.34) prostredníctvom najväčšieho a najmenšieho 

efektívneho prírastku merania. Rozlíšenie meradla by malo byť medzi najmenším a najväčším 

efektívnym prírastkom merania. Príliš veľké zaokrúhlovanie (odčítanie hodnoty na menej 

desatinných miest ako je potrebné) znamená väčší prírastok merania ako jedna PE a výsledkom 

je nesprávne meranie (meranie je prezentované horšie ako v skutočnosti je). Na druhej strane, 

ak  zaokrúhľovanie je príliš malé (odčítanie hodnoty na viac desatinných miest ako je potrebné), 

znamená oveľa menší prírastok merania ako jedna PE a potom meranie bude prezentované 

oveľa lepšie ako v skutočnosti je. V reálnych meracích úlohách však existujú opodstatnené 

situácie, kedy nie je potrebné, aby malo meracie zariadenie rozlíšenie medzi najmenším 

a najväčším prírastkom merania (pozri podkapitola 7.2.2 str. 86). 

 

 š 	 í 	 í 	 	 = 	0,2	.  

 

äčší	 í 	 í 	 	 = 	2	.  

(4.34) 

 

Rozdiel medzi toleranciami definovanými zákazníkom (HMR a DMR) a výrobnými 

toleranciami bude záležať od pravdepodobnosti očakávaného percenta výroby zhodných 

výrobkov. Predtým, ako sa určia výrobné špecifikácie pri určitej pravdepodobnosti zhodných 

výrobkov, sa musia určiť tzv. limity špecifikácii povodia13  a to HLŠP (horný limit špecifikácie 

povodia) a DLŠP (dolný limit špecifikácie povodia), podľa vzťahu (4.35). 

 

 Š 	 = 	 + 12 	 í 	  

 

Š 	 = 	 − 12 	 í 	  

(4.35) 

                                                      
 

13 Limity špecifikácii povodia: z anglického originálu watershed specification limits 
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Po identifikácii HLŠP a DLŠP môže byť zadefinovaných päť rôznych tried výrobných 

tolerancií (pozri obr. 13). Pokiaľ budú použitá HLŠP a DLŠP ako výrobná špecifikácia, existuje 

najmenej 64 % pravdepodobnosť, že vyrábaný produkt bude vždy zhodný. Keď bude 

HLŠP  a DLŠP zúžená o +/- 1PE zvyšuje sa pravdepodobnosť na 85 %, že vyrábaný produkt 

bude vždy zhodný. Pri zúžení HLŠP a DLŠP o +/-2PE je 96 % pravdepodobnosť, že vyrábaný 

produkt bude v špecifikácii. Toto je odporúčaná hranica na zúženie výrobných tolerancií. 

V predposlednej skupine výrobných tolerancií sa HLŠP a DLŠP zužuje o +/-3PE a to znamená, 

že 64 % pravdepodobnosť výroby zhodného produktu sa zvyšuje na 99 %. Maximálna presnosť 

zhody o veľkosti 99,99 % nastáva, keď je HLŠP a DLŠP zúžený o +/-4PE. Výber triedy 

výrobných tolerancií bude v konečnom dôsledku záležať od výšky želanej pravdepodobnosti 

dodať zákazníkovi zhodný výrobok. Rovnaké zákonitosti platia aj v prípade jednostranného 

špecifikačného limitu.  

Posledným krokom je výpočet ukazovateľa spôsobilosti14 	, ktorý porovnáva 

spôsobilosť procesu s maximálnym možným kolísaním procesu definovaným tolerančnými 

medznými rozmermi. Ukazovateľ vyjadruje mieru toho, ako dobre proces splňuje požiadavku 

na  variabilitu. [26] Určuje sa aplikovateľnosť triedy meracieho systému pre konkrétny merací 

                                                      
 

14Ukazovateľ spôsobilosti: z anglického originálu capability ratio. 

Obr. 13 Závislosť výrobných špecifikácii a pravdepodobnosť výroby zhodných výrobkov [2] 
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systém. Hraničná hodnota zachytenia procesného zlepšenia15 do 			pre prvú kontrolnú 

triedu (tj. kvantifikácia hodnoty, do ktorej prvá trieda meracieho systému dokáže zachytiť 

procesné zlepšenia) sa vypočíta podľa vzťahu (4.36). Pre výpočet hraničnej triedy zachytenia 

procesného zlepšenia do 	 pre druhú kontrolu triedu sa použije vzťah (4.37) a hraničná 

hodnota zachytenia procesného zlepšenia do 	pre tretiu kontrolnú triedu sa určí 

podľa  vzťahu (4.38).  

 	 =	HLŠP − DLŠP	
6. 	

	 . 1 − 0,80 (4.36) 

•  

 	 =	HLŠP − DLŠP	
6. 	

	 . 1 − 0,50 (4.37) 

•  

 	 =	HLŠP − DLŠP	
6. 	

	 . 1 − 0,20 (4.38) 

 

Charakteristika tried podľa oslabenia procesného signálu 

Prvým predstaveným faktorom je oslabenie signálov výrobného procesu, ktorý určuje 

o koľko percent je schopný merací systém oslabiť signály výrobného procesu (degradovať 

informáciu poskytovanú procesnou variabilitou). To znamená, oslabiť pozorovaný rozptyl voči 

skutočnému rozptylu procesu. Pozorovaný rozptyl, skutočný rozptyl a rozptyl meracieho 

systému boli vysvetlené v kapitole 2.1 a zobrazené na obr. 2 a obr. 3 str.7. Závislosť signálov 

výrobného procesu a signálov meracieho systému je vyjadrená na nasledujúcom obr. 14, pričom 

na x-vej osi je zobrazený medzi-skupinový koeficient korelácie ( ) a na y-ovej osi je sila 

signálu v percentách pre merací systém a výrobný proces. 

 

 

                                                      
 

15 Hraničná hodnota procesného zlepšenia: z anglického originálu crossover capability. 
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V nasledujúcej tab. 7 sa nachádza prehľad oslabených signálov výrobného a meracieho 

procesu pri rôznych hraničných hodnotách medzi-skupinového koeficienta korelácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ďalšej časti práce bude podrobne vysvetlená závislosť signálov výrobného procesu 

a signálov meracieho systému pre jednotlivé triedy meracieho systému. Na nižšie uvedenom 

obr. 15 je zobrazená závislosť oslabenia signálov výrobného procesu a meracieho systému 

pre  medzi-skupinový koeficient korelácie 100 % - 80 %, čo predstavuje prvú triedu meracieho 

systému. Z obrázku je zrejmé, že signály výrobného procesu sú oslabené o menej ako 11 %, 

Tab. 7 Veľkosť oslabených signálov [30] 
 

Medzi-skupinový 
koeficient korelácie 

Sila signálu 
výrobného 

procesu [%] 

Sila signálu 
meracieho 

procesu [%] 

0,99 99,50 10,00 

0,80 89,44 44,72 

0,50 70,71 70,71 

0,20 44,72 89,44 

0,01 10,00 99,50 

Medzi-skupinový koeficient korelácie 

Obr. 14 Závislosť signálov výrobného procesu a meracieho systému [2] 
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kým signály meracieho systému sú oslabené o 55 % - 90 %. To znamená, že akékoľvek signály 

zaznamenané regulačným diagramom procesu16 sú interpretované ako prichádzajúce 

z výrobného procesu. Na reguláciu výrobného procesu stačí sledovať regulačný diagram 

procesu. Pre viac detailov ohľadom regulačného diagramu procesu, pozri  podkapitola 6.1. 

Obr. 16, podobne ako predchádzajúci obrázok, zobrazuje závislosť oslabenia signálov 

výrobného procesu a meracieho systému. V tomto prípade medzi-skupinový koeficient 

korelácie nadobúda hodnotu intervalu 80 % - 50 %. Pri druhej triede meracieho systému 

sú  signály výrobného procesu oslabené o 11 % - 29 %, kým  signály meracieho systému 

sú  oslabené o menej ako 55 % - 29 %. To znamená, že regulačné diagramy výrobného procesu 

budú viac senzitívne na zmeny výrobného procesu, ako na zmeny meracieho systému. 

Preto druhá trieda meracieho systému poskytuje stále veľmi vysokú pravdepodobnosť 

odhalenia zmien vo výrobnom procese. Navyše, ak sú signály výrobného procesu menej 

oslabené ako signály prichádzajúce zo systému merania, je viac pravdepodobné, že akékoľvek 

signály v regulačnom diagrame výrobného procesu sú práve z výrobného procesu. Treba však 

poznamenať, že  pri  druhej triede meracieho systému sa musí brať do úvahy možnosť, 

že signály meracieho systému budú zachytené regulačným diagramom výrobného procesu. 

                                                      
 

16 Regulačný diagram procesu: z anglického originálu process behavior chart. 

Merací systém: 
akékoľvek signály sú 

značne oslabené 

Výrobné procesy: 
akékoľvek signály sú iba 

mierne oslabené 

Obr. 15 Závislosť oslabenia signálov výrobného a meracieho systému pre prvú triedu [2] 
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Pokiaľ je merací systém predvídateľný, potom stačí sledovať iba regulačný diagram výrobného 

procesu. Avšak v situáciách, kedy nie je možná predvídateľnosť meracieho systému, 

je odporúčané sledovať konzistenčný diagram meracieho procesu ako doplnok k regulačnému 

diagramu výrobného procesu (najmä v prípadoch keď má medzi-skupinový koeficient korelácie 

nižšiu hodnotu).  

Keď má medzi-skupinový koeficient korelácie hodnotu medzi 50 % - 20 %, signály 

výrobného procesu sú oslabené o 29 % - 55 % a signály meracieho systému sú oslabené 

o 29  %  - 11 %. Dané charakteristické vlastnosti sú typické pre tretiu triedu meracieho systému. 

Jednotlivé proporcie oslabenia signálov znamenajú, že regulačný diagram výrobného procesu 

bude viac senzitívny na posuny meracieho systému ako na zmeny výrobného procesu. 

Toto  je  presný opak správania sa druhej triedy meracieho systému, kedy regulačný diagram 

výrobného procesu je viac senzitívny na zmeny výrobného procesu ako na zmeny meracieho 

systému. Na  základe charakteristiky tretej triedy meracieho systému, tento merací systém môže 

byť používaný na odhalenie zmien vo výrobnom procese, ale iba za podmienky vylúčenia 

možnosti vzniknutej zmeny v meracom systéme. To znamená, že pri použití tretej triedy 

meracieho systému je potrebné sledovať výrobný proces ako prostredníctvom regulačného 

diagramu. tak aj konzistenčného diagramu. Pokiaľ sú zmeny na oboch diagramoch (pre výrobný 

proces a merací systém), potom sú zmeny interpretované ako pochádzajúce z meracieho 

systému. Pokiaľ sú zmeny signálov iba na regulačnom diagrame pre výrobný proces, 

Výrobný proces: akékoľvek 
signály sú oslabené o   11% 

- 29% 

Merací systém: 
akékoľvek signály sú 
oslabené o 55% -29% 

Obr. 16 Závislosť oslabenia signálov výrobného a meracieho 
systému pre druhú triedu [2] 
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potom  sú  tieto zmeny interpretované ako zmeny pochádzajúce z výrobného procesu. Veľkosti 

oslabenia signálov pri tretej triede meracieho systému sú zobrazené na nasledujúcom obr. 17.  

Na obrázku obr. 18 je zobrazená závislosť oslabenia signálov výrobného procesu 

a meracieho systému pre medzi-skupinový koeficient korelácie menší ako 20 %, čo predstavuje 

štvrtú triedu meracieho systému. Pri tejto triede signály výrobného procesu sú značne oslabené, 

čo znamená, že meracie zariadenie nie je schopné identifikovať zmeny vo výrobnom procese.   

 

Obr. 17 Závislosť oslabenia signálov výrobného a meracieho systému pre tretiu triedu [2] 
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Obr. 18 Závislosť oslabenia signálov výrobného a meracieho systému pre štvrtú triedu [2] 
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Charakteristika tried podľa odhalenia posunu o tri smerodajné odchýlky 

Druhým dôležitým faktorom je možnosť detekcie posunu výrobného procesu 

o tri  smerodajné odchýlky podľa pravidiel Western Electric pri podskupine desiatich dielov, 

(pozri  obr. 19) [31]. Vyjadrenie je potvrdené S. Wachsom [32], ktorý tvrdí, že posuny 

výrobného procesu sa sledujú prostredníctvom regulačného diagramu procesu.  

Na základe pravidiel Western Electric signál procesnej zmeny je zaznamenaný pokiaľ: 

• Pravidlo I: akýkoľvek jeden meraný bod sa nachádza za HMR alebo DMR, 

• Pravidlo II: dva z troch po sebe nasledujúcich bodov na jednej strane od  priemeru 

v regulačnom diagrame sa nachádzajú v zóne A alebo za  ňou, 

• Pravidlo III: štyri z piatich po sebe nasledujúcich bodov na jednej strane od  priemeru 

v regulačnom diagrame sa nachádzajú v zóne B alebo za ňou, 

• Pravidlo IV: osem po sebe idúcich bodov sa nachádza na jednej strane od  priemeru. 

Pre viac informácií o pravidlách Western Electric pozri napr. kniha [33] Montgomery, Runger.  

  

HMR 

DMR 

HMR 

DMR 

HMR 

DMR 

HMR 

DMR 

Obr. 19 Pravidlá Western Electric [31] 

Pravidlo I 

Pravidlo IV 
Pravidlo III 

Pravidlo II 
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Prvá a druhá trieda systému merania detegujú pravidlo I veľmi dobre, to znamená, 

že  posun nameranej hodnoty nad horným alebo pod dolným medzným rozmerom odhalia 

z regulačného diagramu procesu. Na obr. 20 je znázornená závislosť pravdepodobnosti 

odhalenia posunu o  3σ  pri  podskupine  	 = 10	a pri hodnote medzi-skupinového koeficientu 

korelácie špecifického pre prvú triedu meracieho systému. Z obrázku je zjavné, 

že keď medzi- skupinový koeficient korelácie presiahne 80 %, je viac ako 99 % 

pravdepodobnosť odhalenia posunu o 3σ pri podskupine 		 = 	10 a uplatnení pravidla I 

samostatne. Pretože, krivka v prípade použitia pravidla I je v intervale medzi-skupinového 

koeficientu korelácie 100  % - 80 % identická ako krivka v prípade použitia pravidiel II, III 

a IV nie je potrebné uplatňovať všetky štyri pravidla a stačí pri tejto triede systému merania 

uplatniť iba pravidlo I. 

Závislosť pravdepodobnosti odhalenia posunu o  3σ pri podskupine 		 = 10	a hodnoty 

medzi-skupinového koeficientu korelácie pre druhú triedu meracieho systému je znázornená 

na obr. 21. Z obrázku je zrejmé, že pokiaľ nadobudne medzi-skupinový koeficient korelácie 

hodnotu 80 % - 50 %, je viac ako 88 % pravdepodobnostná šanca, že pri uplatnení pravidla I, 

bude odhalený posunu o 3σ pri podskupine = 10. Na obr. 22 je znázornená tretia závislosť 

pravdepodobnosti odhalenia posunu o  3σ pri podskupine 		 = 10	a hodnoty medzi-

skupinového koeficientu korelácie pre tretiu triedu meracieho systému. Na odhalenie posunu 
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Obr. 20 Detekcia posunu o 3 σ pre prvú triedu meracieho systému [2] 
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signálov procesnej zmeny o 3σ pri podskupine  =  10 je pri medzi-skupinovom koeficiente 

korelácie 50 % - 20 % viac ako 91 % pravdepodobnosť odhalenia tohto posunu pri použití 

všetkých štyroch pravidiel odhalenia (pravidlo I, II, III a IV). V tomto prípade platí rovnaké 

stanovisko, ako pri druhej triede meracieho systému, a to že aj napriek faktu, že chyby merania 

predstavujú dominantnú časť z celkovej variability, stále je vysoká pravdepodobnosť odhalenia 

vzniknutých posunov. Pokiaľ by bolo použité iba pravidlo I, posun o 3σ by bol odhalený 

s pravdepodobnosťou viac ako 39 %. 

Hodnota medzi-skupinového koeficientu korelácie 

Pravidlo I, II, III, IV 

Pravidlo I 
Viac ako 88% 
šanca odhalenia    
na základe 
pravidla číslo 1. 

Obr. 21 Detekcia posunu o 3 σ pre druhú triedu meracieho systému [2] 
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Obr. 22 Detekcia posunu o 3 σ pre tretiu triedu meracieho systému [2] 

Hodnota medzi-skupinového koeficientu korelácie 

Pravidlo I, II, III, IV 

Pravidlo I Viac ako 91% 
šanca 
odhalenia 
posunu na 
základe 
pravidiel číslo 
I., II., III. a IV.  

P
ra

vd
ep

od
ob

no
sť

 o
dh

al
en

ia
 p

os
un

u 
o 

3σ
 p

ri
 p

od
sk

up
in

e 
n 

=
  1

0 



Dizertačná práca 

 
  

 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 52 
 Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie 
  

Na obr. 23 je znázornená štvrtá závislosť pravdepodobnosti odhalenia posunu 

o  3σ pri  podskupine  =  10 a hodnoty medzi-skupinového koeficientu korelácie pre štvrtú 

triedu meracieho systému. Z obrázku je zjavné, že pokiaľ nadobudne medzi-skupinový 

koeficient korelácie hodnotu pod 20 %, šanca odhalenia posunu o 3σ sa rapídne znižuje 

a namerané hodnoty získané prostredníctvom meracieho systému, označeného za štvrtú triedu, 

by mali byť využívané iba vtedy, pokiaľ nie sú k dispozícii iné namerané hodnoty. Merací 

systém štvrtej triedy poskytuje veľmi málo užitočných informácií o produktoch. 

Charakteristika tried podľa možnosti zachytenia procesného zlepšenia 

Posledným faktorom je schopnosť meracieho systému zachytiť procesné zlepšenie 

(pozri klasifikačné hranice v tab. 6 str. 40). Posledný stĺpec tab. 6 vyjadruje, ako veľké musí 

byť procesné zlepšenie alebo zhoršenie, aby sa posunul merací systém z jednej triedy do druhej. 

Na  vysvetlenie je potrebné predstaviť si situáciu, kedy je napr. vykonané zlepšenie výrobného 

procesu (napr. zmena technológie vyrábania dielu – rezanie plazmou sa zmení na rezanie 

laserom), čo  spôsobí zlepšenie ukazovateľa spôsobilosti procesu  , pretože sa zredukuje 

variabilita výrobného procesu. Pokiaľ variabilita meracieho systému ostala v uvedenom 

príklade konzistentná, táto variabilita sa prejaví, nie ako nezmenená, ale ako zvýšená. Ak 

ukazovateľ spôsobilosti procesu je väčší než Cp80, potom medzi-skupinový koeficient korelácie 

je menší než 80 % a merací systém sa už nebude nachádzať v prvej triede, ale bude spadať pod 
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Obr. 23 Detekcia posunu o 3 σ pre štvrtú triedu meracieho systému [2] 
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druhú triedu. To znamená, že v prvej triede je možné zachytiť maximálne procesné zlepšenie 

do vypočítanej hodnoty podľa vzťahu (4.36) pre Cp80, v druhej triede do vypočítanej hodnoty 

podľa vzťahu pre (4.37) Cp50 a v tretej triede do vypočítanej hodnoty podľa vzťahu (4.38) 

pre Cp20. Merací systém v štvrtej triede nie je schopný zachytiť zlepšenie výrobného procesu 

a preto je potrebný nový merací systém.  
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5. POŽIADAVKY NA ANALÝZU SYSTÉMU MERANIA  

Správne posúdenie výrobných procesov a dielov prostredníctvom kvalitne nameraných 

hodnôt predstavuje technickú nevyhnutnosť. Preto v priemyselnej výrobe existuje množstvo 

všeobecných noriem, nariadení a nástrojov kvality upravujúcich danú problematiku. Obzvlášť 

automobilový priemysel je veľmi striktný a ním používané metodiky sú preberané aj inými 

oblasťami priemyslu, ako je strojársky, letecký, chemický priemysel, priemysel stavebných 

strojov a iné. Dôležitou súčasťou plánovania kvality produktu pri vývoji výrobku s cieľom 

uspokojiť konečného zákazníka je sústava postupov a technik nazývaná APQP - moderné 

plánovanie kvality produktu.17 Pre správne aplikovanie APQP prístupu sa využíva v priebehu 

realizácie výrobku časový diagram plánovania kvality produktu, pozostávajúci z piatich fáz:  

1. fáza - plánovanie a definovanie programu,  

2. fáza - overovanie návrhu a vývoja produktu,  

3. fáza - overovanie návrhu a vývoja procesu,  

4. fáza - validácia produktu a procesu,  

5. fáza - spätná väzba, posudzovanie a nápravné opatrenia. 

 
Každá fáza realizácie výrobku pozostáva z niekoľkých oblastí, kde je revíznym 

dotazníkom kontrolovaný stav a naplnenosť jednotlivých bodov konkrétnej fázy. Jedným 

z bodov v  revíznom dotazníku je aj analýza navrhnutého systému merania. Jej cieľom je overiť, 

že používané meracie metódy a zariadenia počas vývoja, testovania a produkovania výrobkov 

sú opakovateľné a spoľahlivé. A ako zdôrazňuje Plura [27] úlohou analýzy systému merania je 

tiež overiť spôsobilosť systému merania k sledovanému znaku kvality vo výrobnom alebo 

tolerančnom rozpätí. Podkapitola 4.2 APQP manuálu [34], ktorá je súčasťou kapitoly 4 

„Validácia produktu a procesu“, odporúča pre procesy uvedené v pláne kontroly a riadenia 

(pozri APQP manuál [34]), aby špecifikované monitorovacie a meracie zariadenia používané 

v priebehu overovania výroby, alebo pred ňou, boli podrobené hodnoteniu systému merania. 

Toto hodnotenie, ako už bolo spomínané, sa môže vykonávať podľa referenčnej príručky AIAG 

                                                      
 

17 Moderné plánovanie kvality produktu (APQP): z anglického originálu advanced product quality planning.  
Dokumenty AIAG sú priamo naviazané na ISO/TS 16949:2009. Vzhľadom k faktu, že štandard mal nedávno 
revíziu (pozri poznámka 20.) predpokladá sa, že aj príučka APQP, PPAP, MSA a iné AIAG príučky sa dočkajú 
čoskoro aktualizácie.  
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s názvom „Analýza systému merania (MSA)“. [12] Na správne aplikovanie APQP prístupu 

sa  v praxi používajú APQP revízne dotazníky. Na obr. 24 je ako praktický príklad uvedená 

časť APQP revízneho dotazníka AB Volvo skupiny18, ktorá sa týka problematiky analýzy 

systému merania a rôzne stupne jej predloženia sú požadované vo vyššie spomínanej  druhej, 

tretej a štvrtej fáze časového diagramu plánovania kvality produktu. Je vyžadované, aby vo fáze 

validácie produktu a procesu podľa najaktuálnejšej výkresovej dokumentácie bol plán analýzy 

systému merania komplexne definovaný. 

Súčasťou APQP procesu je PPAP19 [35] - metóda pre nastavenie procesov schvaľovania 

dielov vo výrobe. PPAP stanovuje všeobecné požiadavky na zavedenie dielov do sériovej 

výroby a je súčasťou validačnej fázy (fáza č.4) pri realizácii produktu. Jej účelom je zaistenie, 

že výrobný podnik správne rozumie všetkým požiadavkám zákazníckej technickej 

dokumentácie, špecifikáciám a, že výrobný proces je trvale schopný kapacitne vyrábať produkt 

splňujúci tieto požiadavky v priebehu sériovej výroby [36]. PPAP príučka rozlišuje 18 oblastí 

s rôznymi požiadavkami a jednou (ôsmou) z nich, je práve analýza systému merania. 

                                                      
 

18 AB Volvo skupina - výrobca kamiónov, autobusov, stavebných strojov a riadiacich systémov pre námorníctvo 
a priemysel. 
19 Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby (PPAP): z anglického originálu production part approval 
process. 

Obr. 24 APQP revízny dotazník, AB Volvo skupina  
[Zdroj: firemná domunentácia] 
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Podľa požiadavky 2.2.8 v PPAP príučke organizácia musí vykonávať štúdie systému merania, 

napr. analyzovať opakovateľnosť a reprodukovateľnosť meradla, strannosť, linearitu, stabilitu 

u všetkých nových a modifikovaných meradiel a meracích a skúšobných zariadení. [35] 

Aj nemecký zväz automobilového priemyslu VDA disponuje príučkou realizácie produktu. 

Príučka upravujúca problematiku má názov VDA 2 – Uvoľňovanie výrobného procesu 

a produktu. VDA 2 príučka, obdobne ako PPAP príučka, vyžaduje pri rôznych fázach realizácie 

produktu rôzne stupne a oblasti predloženia. [37] Bod predloženia pätnásť s názvom „Skúmanie 

spôsobilosti meradiel, či sú prijateľné (výsledky)“ korešponduje s bodom osem PPAP príučky 

s názvom „Štúdie analýzy systému merania“ a vyžaduje overenie požiadaviek na proces. 

Pri tomto bode sa skúma spôsobilosť meradiel a systému merania podľa VDA zväzku 4 

s názvom „Zaistenie kvality v oblasti procesov“ a podľa VDA zväzku 5 s názvom 

„Vhodnosť kontrolných procesov“.  

Taktiež ISO normy zahrňujú analýzu meracieho systému, ktorá je požadovaná normou 

ISO/TS 16949:2009. [38] 20 Podľa kapitoly 7.6.1 sa musia vykonávať štatistické štúdie 

pre  meracie systémy v riadiacom pláne21, aby sa mohla analyzovať premenlivosť výsledkov 

merania. Technický termín „riadiaci plán“ používaný v norme ISO/TS 16949:2009 [38] 

je  totožný s termínom „plán kontroly a riadenia“ v APQP manuáli. Vykonávanie procesnej 

spôsobilosti je zároveň vyžadované normou ISO/TS 16949:2009 [38] v kapitole 7.5.2 a 8.ff. 

Predpokladom analýzy systému merania je samotné meranie, a preto je dôležité spomenúť 

normu ČSN EN ISO 10012:2003 [39], ktorá je venovaná problematike kvality systému 

merania. Normy dostupné odbornej verejnosti pri riešení problematiky merania, neistoty 

a presnosti merania sú napríklad norma ČSN ISO 21748 (010290) „Návod na použitie odhadov 

opakovateľnosti, reprodukovateľnosti a pravdivosti pri odhadovaní neistoty merania“ [40], 

alebo súbor noriem ČSN ISO 5725-1-6:1997 „Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód 

a výsledkov merania“ (Časť 1.-6.). Vo vyššie spomínanej automobilovej výrobe medzi 

význame postupy pri uvoľňovaní nových dodávateľov do dodávateľského reťazca patrí 

procesný audit, ktorý sa vykonáva podľa VDA 6.3 [41], alebo napríklad v koncerne VW je to 

                                                      
 

20 V októbri 2016 IATF zverejnila nový medzinárodný štandard IATF 16949:2016, ktorý nehraduje ISO/TS 
16949:2009. IATF 16949:2016 nie je samostatný štandard pre riadenie kvality, ale jedná sa o doplnok normy ISO 
9001:2015. Na certifikovanie sa momentálne využíva ISO/TS 16949:2009. Certifikovať podľa IATF 16949:2016 
je povinné po 1. októbri 2017. 
21 Riadiaci plán z anglického originálu: control plan 
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dokument Formel Q Konkret [42], čo je dohoda o riadení kvality medzi spoločnosťami 

koncernu a  ich dodávateľmi. Dokument Formel Q Konkret pozostáva z časti dokumentu 

Formel Q Spôsobilosť [43], ktorý kopíruje VDA 6.3 a zároveň obsahuje doplňujúce požiadavky 

a Formel Q Integrál. [44] V zväzku VDA 6.3 (procesný audit) spôsobilosť kontrolných 

procesov a  meracích zariadení je  preverovaná auditovou otázkou č. P4.1 a P4.7. Pri otázke 

P4.1 sa zisťuje, či sú definované požiadavky pre testovacie zariadenia. Otázka P4.7 sa venuje 

spôsobilosti merania a či boli meracie zariadenia uvoľnené. Významná otázka P6.4.2 v znení: 

„Môžu byť požiadavky na  kvalitu efektívne monitorované s používanými meracími 

a testovacími zariadeniami?“ je  spojená s presnosťou merania, spôsobilosťou meradiel 

a porovnania meradiel a meracích postupov dodávateľa so zákazníkom atď. Pri tejto otázke 

dokument prílohy Formel Q  Spôsobilosť vyžadoval v 1. vydaní z r. 2012 [45] nad rámec 

VDA  6.3 overenie spôsobilosti procesu a zohľadnenie meracej neistoty v skúšobných 

procesoch podľa technickej normy VW 10119 [46] a metodiky VDA 5 [8]. Daná požiadavka 

sa nezmenila ani  v aktualizovanom 2.  vydaní z roku 2015. [43] Dokument Formel Q Konkret 

taktiež poukazuje na dôležitosť zaistenia trvalej procesnej spôsobilosti podľa noriem 

VW  10130 [47], VW 10131 [48] a už spomínanej normy VW 10119. S rôznymi 

automobilovými koncernami, ako Audi AG, BMW AG, Daimler Chrysler AG, Fiat Auto 

S.p.A., Ford – Werke AG, Adam Opel AG a Volkswagen AG, v otázke spôsobilosti procesov 

a analýzy systému merania, úzko spolupracuje E. Dietrich22. Z jeho pohľadu sú dôležité 

nasledovné normy a nariadenia pozri obr. 25. Uvedené prehľady sú jednými z možných 

najdôležitejších.  

 

 
 
 
 
 
 

Rôzne firemné nariadenia  

                                                      
 

22 Edgar Dietrich – člen ISO/TC 69, za jeho podpory bolo vypracované druhé vydanie VDA5.  

Obr. 25 Dôležité normy a nariadenia v súvislosti s vhodnosťou kontrolných procesov [6] 
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6. GRAFICKÉ NÁSTROJE ANALÝZY SYSTÉMU MERANIA 

Pri analýzach systému merania nestačí pri vyhodnotení systému merania zohľadňovať 

iba výstupy numerických výsledkov. Opodstatnenosť tvrdenia je experimentálne preverená a 

vysvetlená v podkapitole 6.4 str. 74. Preto  súčasťou GRR analýzy a iných čiastočných analýz 

ako napr. analýzy stability, strannosti alebo linearity podľa AIAG (MSA) a EMP metodiky je 

aj grafická analýza dát. Grafy slúžia k  lepšiemu pochopeniu numerických výsledkov 

jednotlivých analýz. V prípade nevyužívania grafických nástrojov, obzvlášť pri GRR analýze, 

sa môže stať, že pri vyhodnocovaní systémov merania iba  na základe numerických výsledkov 

sa budú hľadať neexistujúce problémy alebo naopak nebudú sa vykonávať nápravné opatrenia 

v prípade, kedy je nutné zlepšenie systému merania. Pri EMP metodike – pravdivej GRR štúdii 

sa na vyhodnotenie kvality meracieho procesu využíva ja konzistenčný diagram a regulačný 

diagram procesu. Regulačný diagram proces sa využíva aj pri GRR analýze podľa AIAG 

(MSA) metodiky. Podľa D.C. Montgomeryho a C. Rungera [33] regulačné diagramy 

sú  obľúbené z nasledujúcich dôvodov: sú osvedčená technika na zlepšenie produktivity, 

sú  efektívne pri prevencii nezhodných výrobkov, slúžia na prevenciu nepotrebných zásahov 

do výrobného procesu, poskytujú diagnostické informácie o spôsobilosti procesu. 

Grafické nástroje nám poskytujú informácie o systému merania z viacerých pohľadov:  

• overenie štatistickej stability procesu merania, 

• zistenie vhodnosti systému merania pre posúdenie variability medzi meranými dielmi 

(variability produktu),  

• zisteniu interakcií medzi dielmi a operátormi (vizuálny doplnok numerických 

výsledkov analýzy opakovateľnosti a reprodukovateľnosti).  

 

6.1.  PREHĽAD GRAFICKÝCH NÁSTROJOV PRE ANALÝZU SYSTÉMU MERANIA 

Ku grafickým nástrojom GRR analýzy na zistenie interakcií medzi dielmi a operátormi 

patria dva diagramy. Je to diagram interakcií a bodový diagram. Ako prvý bude predstavený 

diagram interakcií, ktorý je zobrazený na obr. 26. Tento diagram je niekedy označovaný 

ako  združený diagram pre priemer. Diagram zobrazuje priemer meraní každého operátora 

(y os) pre každý meraný diel (x os). Merania jednotlivých operátorov sú od seba farebne 

odlíšené a preto diagram poskytuje dobrú prehľadnosť. Diagram interakcií potvrdzuje výsledky 
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F-testu, a to či interakcia je alebo nie  je  významná. Pokiaľ sú úsečky v grafe rovnobežné, 

znamená to, že medzi operátormi neexistujú interakcie. Naopak, pokiaľ úsečky 

nie sú v jednotlivých intervaloch rovnobežné, interakcia môže byť významná, pričom platí, 

že čím je uhol zvierajúci dvoma úsečkami väčší, tým je interakcia významnejšia. Na  obr. 26 

je  viditeľná interakcia medzi operátormi a dielami u 1. – 4. meraného dielu. Interakcie 

v systéme merania sú nežiadúce a preto je snaha prijímať vhodné opatrenia na ich elimináciu. 

 

Druhým grafom na analýzu interakcií je bodový diagram. Bodový diagram zobrazuje 

namerané hodnoty jednotlivých operátorov (y os) pre jednotlivé diely (x os). V bodovom 

diagrame na obr. 27 je pre diel 1 zobrazený bodový odhad najskôr operátora 1 (meranie 1,2), 

potom operátora 2 (meranie 1,2) a nakoniec operátora 3 (meranie 1,2). Rovnaké zobrazenie je 

aplikované aj na ostatné diely, pričom takéto zobrazenie poskytuje informácie o tom, ako 

presne každý operátor meria alebo rozdielne merajú operátori medzi sebou. Na osi y je taktiež 

vyjadrený aritmetický priemer všetkých meraní prostredníctvom referenčnej priamky, čo 

prispieva k analýze rozdielnosti meraných dielov a  identifikácii najmenšieho a najväčšieho 

dielu z analyzovaného súboru. Výhodou bodového diagramu je tiež dobrá viditeľnosť 

odľahlých hodnôt a zobrazenie interakcií medzi dielom a operátorom. Výhodou oboch 

predstavených grafov pre zistenie interakcií je, že dokážu dosť presne určiť miesto výskytu 

interakcie, avšak ich nevýhodou je ich nízka prehľadnosť, preto sa odporúča zoradenie dielov 

podľa veľkosti pre účely tejto grafickej analýzy. [3] 

Obr. 26 Diagram pre interakcie s viditeľnou interakciou 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Ďalším dôležitým grafickým nástrojom GRR analýzy je rozložený diagram 

pre priemer, ktorý je v podstate rozložený diagram interakcií pre každý diel a každého 

operátora. V grafe obr. 28 sa nachádzajú priemery odčítaných hodnôt (y os) pre jednotlivé diely 

(x os). Celkový priemer všetkých meraných hodnôt ) predstavuje stredovú referenčnú 

priamku. Horná a spodná regulačná hranica je vypočítaná podľa vzťahu (6.1), kde  je veľkosť 

i-tej podskupiny.  

Ak sa väčšina bodov nachádza vo vnútri horného a dolného medzného rozmeru 

znamená to, že celková variabilita je ovplyvnená viac meracím systémom. V tomto prípade 

je  potrebné, aby boli identifikované a eliminované príčiny variability systému merania. 

 = 	 	
, 	 = 	 , 

(6.1)  

   

Obr. 28 Rozložený diagram pre priemer 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 

Obr. 27 Bodový diagram 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Ak sa v diagrame nachádza väčšina bodov mimo interval DMR, HMR ako na  obr. 28, kde 

21 bobov je mimo tento interval, resp. 9 bodov je v intervale DMR, HMR znamená to, 

že celková variabilita je ovplyvnená najmä variabilitou medzi dielami (variabilita produktu). 

Táto situácia je žiadúca a systém merania v tomto prípade poskytuje užitočné informácie 

na analyzovanie a reguláciu procesu, pričom je zároveň vhodný na detegovanie variability 

medzi meranými dielami. 

Nasledujúci grafický nástroj GRR analýzy diagram pre rozpätie obr. 29 sa používa 

k identifikácii procesu v štatisticky zvládnutom stave s ohľadom na opakovateľnosť 

a porovnaniu konzistencie procesu merania medzi operátormi pre každý meraný diel.  

Zostavenie grafu pre rozpätie je podobné ako pri rozloženom grafe pre priemer. 

Rozdiel  spočíva v tom, že v grafe pre rozpätie sa namiesto priemerov odčítaných hodnôt 

nachádzajú hodnoty rozpätia odčítané operátorom pre daný meraní diel (y os). Na x ovej osi 

sú čísla jednotlivých dielov. Stredová referenčná priamka sa vypočíta ako priemer rozpätia 

všetkých podskupín (pozn. pod podskupinami sa rozumejú jednotlivé odhady pre každý diel). 

Výpočet regulačných medzí sa vykonáva podľa vzťahu (6.2), kde  a  sú koeficienty podľa 

prílohy C, str. 137. Je potreba poznamenať, že regulačné medze bez ohľadu na veľkosť 

odčítanej chyby túto chybu zohľadňujú a preto odľahlé hodnoty majú zásadný vplyv 

na  interpretáciu grafu a treba ich z analyzovaného súboru vylúčiť.  

Proces je považovaný v štatistickom zvládnutom stave, keď sa namerané hodnoty 

všetkých operátorov nachádzajú medzi horným a dolným medzným rozmerom. [49] Tiež platí, 

že pokiaľ je bodový odhad pre daný diel nulový, ako napr. u prvého operátora pre diely číslo 

 = 	 . − 3. . . , 	 = 	 . + 3. . .   (6.2)  

   

Obr. 29 Rozložený diagram pre rozpätie pre štatisticky zvládnutý stav 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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1, 4, 6, 7 a 10 (pozri obr. 29) znamená to, že operátor meral diel pri opakovaných meraniach 

rovnako (jednotlivé  merania majú nulové rozpätia). Čím je väčší odstup od DMR smerom 

k HMR, tým sa merania operátora viac líšia. V danom príklade merania u operátora jedna mali 

rozpätie 0,1 mm pre diely číslo 2, 3, 5, 8, a 9. Ak niektoré rozpätie operátora vybočuje 

zo  štatisticky zvládnutého stavu, systém merania je citlivý na jeho meraciu techniku a operátor 

má problémy s konzistentným meraním daného dielu. V tomto prípade systém merania 

si  vyžaduje zlepšenie, aby mohli byť výsledky merania používané na reguláciu výrobného 

procesu. Ak rozpätia opakovaných meraní dvoch alebo všetkých troch operátorov pri dvoch 

a viac dieloch sa nachádzajú mimo horného medzného rozmeru, znamená to, že systém merania 

je citlivý k technike operátorov a vyžaduje si zlepšenie. Nie je doporučené pokračovať vo 

vyhodnocovaní systému merania. Diagram pre rozpätie sa  používa v dvoch variantoch, buď 

ako združený diagram pre rozpätie alebo rozložený diagram pre rozpätie. 

Ďalším grafom využívaným pre GRR analýzu (metóda ANOVA) je diagram rezíduí 

(pozri obr. 30). Rezídua predstavujú rozdiely medzi nameranými hodnotami a priemerom 

opakovaných odpočtov každého operátora pre každý diel. Diagram rezíduí slúži pre kontrolu 

platnosti predpokladov. Predpokladá sa, že nameraná hodnota je náhodnou premennou majúcou 

normálne rozdelenie. Pokiaľ rezíduá nie sú náhodne rozmiestnené nad  a pod  vodorovnou 

referenčnou priamkou navrhuje sa ďalšie preskúmanie dát.  

Obr. 30 Diagram rezíduí [12] 
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Nasledujúci graf obr. 31 predstavuje diagram pre iterácie, ktorý slúži k zisteniu 

variability jednotlivých dielov a k identifikácii chýb merania alebo odľahlých hodnôt. Diagram 

zobrazuje odpočty hodnôt všetkých operátorov (y os) podľa dielov (x os). Čím je väčší interval 

medzi najväčšou a najmenšou odčítanou hodnotou, tým je väčší odhad variability pre daný diel. 

V znázornenom diagrame je priemer meraní označený plným kruhom a jednotlivé merania 

majú značku prázdneho kruhu. Z grafu je preto viditeľná rozdielnosť veľkosti použitých dielov 

v experimente.  

V poradí šiestym predstaveným grafickým nástrojom je GRR diagram zobrazený 

na obr. 32, ktorý je charakteristický ohraničenými obdĺžnikovými oblasťami s výsledkami 

meraní jednotlivých operátorov pre každý diel (x os). Každý bod v diagrame vyjadruje rozdiel 

medzi meraniami dielu a celkovým priemerom všetkých meraní dielov pre daného operátora. 

Vodorovné úrovne v jednotlivých obdĺžnikoch zodpovedajú rozdielom medzi aritmetickými 

priemermi meraní všetkých kusov jednotlivými operátormi a celkovým priemerom zo všetkých 

meraní. Diagram je vhodný pre posúdenie variability opakovaných meraní prostredníctvom 

jednotlivých operátorov. 

Obr. 32 GRR diagram 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 

Obr. 31 Diagram pre iterácie 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Ďalším veľmi dôležitým a zároveň posledným vybraným grafickým nástrojom analýzy 

nameraných dát je krabicový diagram. Na účely GRR analýzy sa odporúča používať 

krabicový diagram pre jednotlivých operátorov alebo krabicový diagram pre jednotlivé diely 

alebo krabicový diagram pre diely a operátorov. Na obr. 33 je zobrazený krabicový diagram, 

v ktorom sú zobrazení jednotliví operátori (y os), čo poskytuje informácie o ich meraniach 

pre  jednotlivé diely a umožňuje ich porovnanie. Avšak takýto graf nie je najvhodnejší 

k analýze príčin vysokej variability systému merania. Diagram umožňuje identifikovať výskyt 

odľahlých hodnôt a charakterizovať symetrickosť rozdelenia nameraných hodnôt. 

V obdĺžnikovom boxe sa nachádza 50 % meraní operátora, ktoré sa nachádzajú medzi dolným 

a horným kvartilom. Fúzy (whishers) sú línie vychádzajúce zo strednej časti diagramu 

nachádzajúce sa napravo a naľavo od krabicového boxu a vyjadrujú variabilitu dát pod horným 

a dolným kvartilom. Odľahlé hodnoty tzv. outlinery sú vyjadrené pomocou jednotlivých bodov. 

Vertikálna čiara v boxe predstavuje medián pre merania daného operátora (vo všetkých 

prípadoch na obr. 33 je to hodnota 5) a bod v strede obdĺžnikového boxu znamená priemer 

meraní pre každého operátora (u operátora 1 a 3 je to 4,98 mm a u operátora 2 nadobúda priemer 

hodnotu 4,96 mm).  

V prípadoch, kedy nie je možné vytvoriť logické podskupiny sa využíva regulačný 

diagram pre individuálne hodnoty a kĺzavé rozpätia s názvom aj ,  diagram. Jedná sa 

o veľmi citlivý nástroj [50]. Pod pojmom kĺzavé rozpätie sa rozumie miera rozptýlenia procesu 

resp. rozdiel medzi najväčšou a najmenšou hodnotou medzi dvoma alebo viacerými po sebe 

Obr. 33 Krabicový diagram pre merania jednotlivých operátorov 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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idúcimi výbermi. Najčastejšou formou je graf pre individuálne hodnoty, ktorý vypočítava 

kĺzavé rozpätia z dvoch po sebe idúcich individuálnych hodnôt (pozri obr. 34). Diagram 

pozostáva z dvoch častí. V  hornej časti sa nachádza diagram individuálnych hodnôt pre merané 

hodnoty s definovanou centrálnou priamkou a horným a dolným medzným rozmerom. 

Centrálna priamka predstavuje priemernú hodnotu jednotlivých meraní ). Na výpočet HMR 

a DMR pre  diagram individuálnych hodnôt sa používa vzťah (6.3), pričom platí, že pri výpočte 

kĺzavých rozpätí dvoch po sebe idúcich hodnôt sa používa koeficient E2 = 2,660. 

V dolnej časti sa nachádza graf kĺzavých rozpätí, pričom centrálna priamka predstavuje 

priemer kĺzavých rozpätí )	dvoch po sebe nasledujúcich hodnôt. Na výpočet HMR a DMR 

pre  diagram kĺzavých rozpätí sa používa vzťah (6.4), pričom platí, D3 = 0 a D4 = 3,267. 

Daný diagram sa využívaná pri EMP metodike - pravdivej GRR štúdii často na analýzu 

konzistencie meradla (pozri [2], str. 14). ako tzv. konzistenčný diagram. 

Významným grafickým nástrojom pri analýze strannosti merania je histogram 

(pozri obr. 35), pri ktorom na x osi sú zobrazené jednotlivé veľkosti strannosti od referenčnej 

 =	 .+	 .		, 	 = 	 . −	 .  (6.3)  

 	 = 	 . 	, 	 	 = 	 .  (6.4)  

Obr. 34 Diagram individuálnych hodnôt a kĺzavých rozpätí  
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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hodnoty meraného dielu alebo etalónu a na y-osi sú zobrazené početnosti nameranej strannosti. 

Mnohokrát je súčasťou analýzy strannosti aj analýza linearity. Potom sú  obidve charakteristiky 

spoločne vyhodnocované prostredníctvom diagramu lineárneho grafu obr. 36.  

Linearita meracieho systému je akceptovateľná, pokiaľ priamka nulovej strannosti 

sa nachádza v konfidenčných intervaloch priamky linearity, ako vyjadruje obr. 44. Nevýhodou 

daného grafického vyhodnotenia analýzy strannosti je, že pri riešení úlohy sa počíta 

s rozptýlením nameraných hodnôt na obe strany od  referenčnej priamky. Preto v prípadoch 

jednostranných tolerančných hraníc, pri ktorých namerané hodnoty sú rozptýlené iba na jednu 

stranu od referenčnej priamky, nie je možné analýzu strannosti a linearity vykonať. V tomto 

prípade je potrebné vstupné dáta upraviť. Prvým krokom je roztriedenie meraní do veľkostne 

Obr. 35 Histogram používaný pri analýze strannosti merania [12] 
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Obr. 36 Diagram lineárneho grafu (linearita nie je nulová) [12] 
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logicky podobných podskupín (je potrebné, aby boli podskupiny veľkostne rovnaké) a určiť 

ich  strednú referenčnú hodnotu. Druhým krokom je implementovanie klasického postupu 

pre  analýzu strannosti a linearity prostredníctvom štatistického softvéru. Navrhnutý postup 

je  použitý aj pri praktických experimentoch dizertačnej práce, kedy bol meraný spojovací čap 

s označením tolerancie h11. Namerané hodnoty pozri tab. 9 str. 69 a diagram lineárneho grafu 

pre  analýzu strannosti a linearity pozri obr. 44 str. 74. 

Ďalším diagramom je diagram pre priemer a rozpätie. Diagram môže byť využívaný 

aj napr. pri analýze stability obr. 7, str. 15. pri AIAG (MSA) metodike. Pri EMP metodike je 

práve tento diagram najčastejšie využívaný ako regulačný diagram procesu [51], [2]. Obdobne, 

ako  diagram individuálnych hodnôt a kĺzavých rozpätí, aj tento diagram pozostáva z dvoch 

častí. V hornej časti sú zobrazené hodnoty priemerov meraní (je potreba vytvorenia logických 

podskupín – rational subgrouping) a v spodnej časti sa nachádzajú hodnoty rozpätí meraní.  

Horná časť diagramu je podobná rozloženému diagramu pre  priemer (obr. 28, str. 60), s tým 

rozdielom, že diagram zobrazuje len jedny namerané hodnoty (nie merania troch operátorov). 

Spodná časť diagramu je podobná rozloženému diagramu pre rozpätie (obr. 29,  str.  61) s tým 

rozdielom, že diagram tiež zobrazuje opätovne len  jedny namerané hodnoty (nie traja 

operátori). Horné a dolné medzné rozmery sú stanovené rovnako ako pri  rozloženom diagrame 

pre priemer alebo rozloženom diagrame pre rozpätie (vysvetlené vyššie). 

Na základe detailného vysvetlenia vybraných grafických nástrojov GRR analýzy, 

analýzy strannosti, linearity, stability, konzistenčného diagramu a regulačného diagramu 

procesu využívaných pri analýzach systému merania, bol potvrdený výrok, že grafické nástroje 

slúžia pre lepšie pochopenie a doplnenie komplexity numerických výsledkov. Výhodou 

vyhodnocovania systému merania v dnešnej dobe je možnosť využitia štatistických softvérov 

resp. tabuľkových procesorov. Pri týchto nástrojoch kvality sú grafické vyjadrenia 

ich  automatickou súčasťou alebo sa nachádzajú ako doplnky iných štatistických nástrojov. 

Podľa názoru P. Klaputa [3] je odporúčané pre lepšiu prehľadnosť grafických nástrojov 

jednotlivé namerané hodnoty pred konštrukciou grafov zoradiť podľa veľkosti, čo prispeje 

k lepšej prehľadnosti grafu. Prehľad vybraných grafických výstupov a ich dostupnosť pri dvoch 

štatistických softvéroch (Minitab a Statgraphics) je uvedený v tab. 8 (prvých 10 diagramov je 

využívaných pri AIAG (MSA) metodike a posledné dva pri EMP metodike). Avšak 

aj  pri  dostupnosti úplného balíčku informácii (numerické a grafické výstupy GRR analýzy -

AIAG (MSA) metodika) je  riziko nesprávneho vyhodnotenia výsledkov. Vysoké riziko 
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nesprávnych záverov o systéme merania je najmä vtedy, keď sú numerické výsledky GRR 

analýzy pri AIAG (MSA) metodike vyhovujúce t.j.  %  GRR <	10 alebo podmienečne 

vyhovujúce 10	%	 < %	 < 	30	%	a ndc > 5. V týchto prípadoch sa stáva, že grafická časť 

GRR analýzy je prehliadnutá alebo ignorovaná a pritom, keby bola zohľadňovaná, v niektorých 

prípadoch je možné z grafickej analýzy usúdiť, že namerané hodnoty nemusia byť vhodné pre 

posúdenie systému merania resp. ignorujú štatistickú stabilitu. Spomínané riziko je bližšie 

analyzované v podkapitole 6.4. 

Tab. 8 Vybrané grafické výstupy a ich dostupnosť pri dvoch štatistickým softvéroch. 
 

Výstup   
Metódy 

ANOVA 

Metódy 
priemeru 
a rozpätia 

Iného 
grafického 
nástroja 

Metódy 
ANOVA 

Metódy 
priemeru 
a rozpätia 

Iného 
grafického 
nástroja 

Typ grafu 
Minitab , Inc. , verzia 16.1.1.0 Statgraphics Centurion XVI  

Diagram 
interakcií  

áno áno   nie  áno áno   nie  

Bodový diagram  nie   nie áno  nie   nie áno  

Rozložený 
diagr.pre priemer  

áno áno   nie  nie nie nie 

Diagram pre 
rozpätie 

áno áno   nie  nie áno nie 

Diagram reziduí  nie nie nie nie nie nie 

GRR diagram   nie nie nie áno áno   nie  

Diagram pre 
iterácie  

áno áno   nie  nie nie nie 

Krabicový 
diagram  

áno áno áno áno áno   nie  

Histogram  nie nie áno nie nie áno 

Diagram 
lineárného grafu  

nie nie áno nie nie áno 

Diagram individ. 
hodnôt 
a kĺzavých 
rozpätí  

nie nie áno nie nie áno 

Diagram pre 
priemer 
a rozpätie  

nie nie áno nie nie áno 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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6.2. PODROBNÁ ANALÝZA DIAGRAMU PRE ROZPÄTIE  

V ďalšej časti dizertačnej práce je analyzované správanie sa grafu pre rozpätie 

pri zmenách variačného rozpätia alebo variačných rozpätí. Pri analýze sa vychádzalo 

z nameraných hodnôt spojovacieho čapu s funkčným rozmerom priemeru 6 mm a toleranciou 

h11 (obr. 37). Meranie bolo vykonávané prostredníctvom kalibrovaného mikrometru Mitutoyo 

s rozsahom merania  0 – 25 mm a rozlíšením 0,001 mm. Označenie h11 udáva hornú tolerančnú 

hranicu 0 µm a dolnú tolerančnú hranicu -75 µm., pričom namerané hodnoty sú udávané 

v tisícinách milimetra. Obvykle (aj AIAG (MSA) požiadavka) požaduje možnosť odčítania 

aspoň jednej desatiny z očakávanej variability sledovaného znaku. Samotná meracia úloha bola 

vykonaná v meracom laboratóriu Volvo stavebné stroje (Hameln, Nemecko) prostredníctvom 

troch operátorov, ktorí merali opakovane desať dielov. Každý diel bol meraný každým 

operátorom dvakrát. Prehľad výsledkov merania sa nachádza v tab. 9.  

Tab. 9  Hodnoty merania spojovacieho čapu [mm] 
Operátor 1. 

Meranie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Opakovanie 5,989 5,979 5,964 5,942 5,969 5,931 5,955 5,975 5,945 5,984 

2.Opakovanie 5,990 5,980 5,963 5,942 5,969 5,932 5,957 5,978 5,947 5,988 

Operátor 2. 
1. Opakovanie 5,993 5,980 5,967 5,945 5,974 5,933 5,957 5,979 5,947 5,989 

2.Opakovanie 5,992 5,979 5,967 5,946 5,974 5,932 5,956 5,975 5,946 5,985 

Operátor 3. 
1. Opakovanie 5,991 5,980 5,968 5,944 5,975 5,935 5,955 5,976 5,947 5,986 

2.Opakovanie 5,990 5,980 5,966 5,944 5,974 5,934 5,954 5,975 5,946 5,985 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

Obr. 37 Výrez v výkresu – spojovací čap  
[Zdroj: firemná dokumentácia, VCE] 
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V prvom kroku boli urobené dve analýzy systému merania prostredníctvom metódy 

ANOVA, pre merané hodnoty z tab. 9 (originál namerané hodnoty) a simulované hodnoty 1.1. 

Pri simulácii 1.1. bola zmenená jedna hodnota pri prvom meraní u operátora číslo 1, pre meraný 

diel číslo 10  z hodnoty 5,984 mm na hodnotu 5,983 mm (to spôsobilo zväčšenie rozpätia). 

Na základe preštudovania diagramu pre rozpätie nameraných hodnôt (obr. 38), možno tvrdiť, 

že proces je  v štatisticky zvládnutom stave s ohľadom na opakovateľnosť, pretože rozpätia 

všetkých podskupín sa nachádzajú medzi horným a dolným medzným rozmerom (pre výpočet 

DMR, HMR pozri vzťah (6.2, str. 61). Opačné stanovisko platí ohľadom diagramu pre rozpätie 

pre simuláciu 1.1. Z diagramu pre rozpätie pre  simulácii 1.1 obr. 39 je vidieť, že rozpätie 10 

dielu, pri operátorovi číslo 1. je nad horným medzným rozmerom. To znamená, že proces 

nie  je v štatisticky zvládnutom stave s ohľadom na opakovateľnosť. 

 

Bola rozvinutá myšlienka, že pri určitých posunoch (zväčšení variačného rozpätia) 

nameraných hodnôt sa hodnoty nad horným medzným rozmerom môžu dostať 

do akceptovateľného tolerančného pásma regulačného diagramu pre rozpätie. Predpoklad je, 

Obr. 38 Diagram pre rozpätie pre originál namerané hodnoty 
[Zdroj: vlastné spracovanie]  

Obr. 39 Diagram rozpätia pre simuláciu 1.1  
[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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že pri simulácii 1.1 sa hodnota nad horným medzným rozmerom pre meranie dielu číslo 10 

pri operátorovi číslo 1, môže posunúť do pásma medzi dolným a horným medzným rozmerom. 

Toto môže nastať, pokiaľ bude zväčšené niektoré variačné rozpätie alebo variačné rozpätia 

opakovaného merania. Na preverenie daného predpokladu boli stanovené dve hypotézy: nulová 

hypotéza (H0) a alternatívna (HA). Hypotézy sú definované nasledovne:  

H0: Diagram pre rozpätie sa môže dostať do štatisticky regulovaného stavu, pokiaľ bude 

zväčšené jedno alebo viac rozpätí.  

HA: Diagram pre rozpätie sa nemôže dostať do štatisticky regulovaného stavu, pokiaľ 

bude zväčšené jedno alebo viac rozpätí.  

Na overenie predpokladu bola urobená simulácia 1.1.1. Pri simulácii sa vychádzalo 

z hodnôt simulácie 1.1., pričom boli zmenené nasledovné hodnoty. Hodnota druhého merania 

u operátora číslo 1, pre diel číslo 4 bola zmenená z 5,942 mm na 5,946 mm a hodnota prvého 

merania pri operátorovi číslo 3 pri diely číslo 4. bola zmenená z 5,944 mm na  5,948 mm. Toto 

zapríčinilo zväčšenie nulových variačných rozpätí z hodnoty 0 mm na  hodnotu 0,004 mm 

a tým sa systém merania na základe diagramu pre rozpätia opätovne dostal do  štatisticky 

regulovaného stavu (obr. 40). Na základe uskutočnenej analýzy sa nezamietne hypotéza H0. 

To znamená, že diagram pre rozpätie sa môže dostať do štatisticky regulovaného stavu, pokiaľ 

bude zväčšené jedno alebo viac rozpätí.  

Správanie diagramu pre rozpätia platí aj opačne. Toto bolo viditeľné pri analyzovaní 

diagramu pre rozpätie pre namerané hodnoty a simuláciu 1.1, kde sa tiež jednalo o zväčšenie 

variačného rozpätia z veľkosti 0,004 mm na veľkosť 0,005 mm. Na základe vykonaných 

experimentov je možné stanoviť záver:  

• diagram pre rozpätie je citlivým grafickým nástrojom, 

Obr. 40 Diagram rozpätia pre simuláciu 1.1.1 
[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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• pri meraniach na tri tisíciny aj zmena jedného merania o tisícinu môže mať vplyv 

na to, či je alebo nie je proces v štatisticky zvládnutom stave s ohľadom 

na  opakovateľnosť. 

 

6.3. NÁVRH NOVÝCH GRAFICKÝCH NÁSTROJOV PRE GRR ANALÝZU 

Na základe podkapitoly 6.1 je odporúčané pre analýzu systému merania namiesto 

diagramu pre iterácie používať diagram individuálnych hodnôt. Daný diagram, nie je súčasťou 

grafického balíčka GRR analýzy ani jedného z testovaných štatistických softvérov, 

ale je  doplnkovým grafom v softvéri Minitab. Navrhovaný diagram slúži k zisteniu variability 

jednotlivých dielov a k identifikácii zaznamenaných chýb merania. Diagram zobrazuje odpočty 

hodnôt všetkých operátorov (y os) podľa dielov (x os). Diagram individuálnych hodnôt je veľmi 

podobný diagramu pre iterácie, ktorý je odporúčaný AIAG (MSA) manuálom [12], avšak jeho 

grafické vyjadrenie poskytuje presnejšie informácie ohľadom chyby merania. V diagrame 

pre iterácie na obr. 41 je viditeľné, že meranie napr. prvého a piateho dielu nie je konzistentné 

(konzistencia, pozri podkapitola  2.2 str.12), pretože jedno alebo viac meraní sa výrazne 

odlišuje od priemeru meraní daného dielu, ktorý je označený plným kruhom. Z diagramu pre 

iterácie však nie je  jednoznačné, koľko meraní je vzdialených od priemeru meraní jednotlivého 

dielu, pretože jednotlivé merania majú značku prázdneho kruhu a pri opakovaných meraniach 

tieto kruhy spolu splynú.  

 

Výhodou navrhovaného diagramu individuálnych hodnôt (obr. 42) je, že každá 

nameraná hodnota je vyjadrená samostatným bodom a v prípade zhody dvoch meraní budú 

merania tesne vedľa seba (pozri napr. hodnota 5,969 mm pre piaty diel - dve rovnaké namerané 

Obr. 41 Diagram pre iterácie 
[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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hodnoty). Pre lepšiu prehľadnosť diagramu individuálnych hodnôt je odporúčané jeho 

zväčšenie a vyjadrenie nameraných hodnôt ako kružníc s definovaným stredom. 

V teoretickej časti dizertačnej práce bola kladená požiadavka na rôznorodosť meraných 

dielov (pokrytie celého tolerančného rozpätia), čo bolo podnetom pre návrh druhého grafického 

nástroja s názvom diagram rôznorodosti dielov (obr. 43). V diagrame sú na osi x zobrazené 

jednotlivé diely a na osi y sú merané hodnoty, pričom v grafe je zobrazený aj priemer všetkých 

meraných dielov. Značky v tvare kosoštvorca predstavujú priemer meranej podskupiny dielov. 

 

	 = 5,965 

Obr. 43 Diagram rôznorodosti dielov 
[Zdroj: vlastné spracovanie]  

 

Obr. 42 Odporúčaná forma diagramu individuálnych hodnôt 
[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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6.4. INTERAKCIA GRAFICKÝCH A NUMERICKÝCH VÝSTUPOV GRR ANALÝZY 

V ďalšej časti práce je analyzovaná interakcia grafu pre rozpätie 

(pri rôznych simuláciách) s výslednými hodnotami % GRR a ndc, na základe ktorých 

sa vyhodnocuje systém merania. Pri analýze sa opätovne vychádzalo z nameraných hodnôt 

(tab. 9), ktoré boli používané v podkapitole 6.2 pri simuláciách s diagramom pre rozpätie. 

Pri vyhodnocovaní systému merania je použitá metóda ANOVA, pričom  sa určuje prijateľnosť 

systému merania vzhľadom k variabilite výrobného procesu. Predtým ako sa začne so samotnou 

GRR štúdiou, vykoná sa analýza strannosti a linearity meracieho zariadenia. 

Obe  charakteristiky variability sú  v poriadku (pozri diagram lineárneho grafu obr. 44). 

Hodnota linearity je 1,4 %, priamka nulovej strannosti sa nachádza v konfidenčných 

intervaloch priamky linearity a hodnota strannosti je 0,1 %. Je odporúčané pokračovať 

so samotnou GRR analýzou.  

 

 

Obr. 44 Analýza linearity a strannosti zariadenia 
[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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Na účely danej analýzy boli opätovne stanovené dve hypotézy, nulová hypotéza (H0) 

a alternatívna hypotéza (HA). Hypotézy sú definované nasledovne:  

H0: Ak je systém merania vyhodnotený ako vyhovujúci na základe numerických 

výpočtov, nemusia vždy byť použité dáta v štatisticky zvládnutom stave (vhodné na analýzu 

systému merania).  

HA: Ak je systém merania vyhodnotený ako vyhovujúci na základe numerických 

výpočtov, musia vždy byť použité dáta v štatisticky zvládnutom stave (vhodné na analýzu 

systému merania). 

Za účelom preverenia pravdivosti definovaných hypotéz je pri analýzach nameraných 

hodnôt a simuláciách, vyhodnocovaný diagram pre rozpätie a výstupy GRR analýzy 

pre  hodnoty % GRR a ndc. Ako prvý krok je preštudovaný diagram pre rozpätie zobrazený 

na  obr. 38. Z diagramu je zrejmé, že merania všetkých operátorov sú v štatisticky zvládnutom 

stave, pretože všetky bodové odhady meraní sa nachádzajú medzi horným a dolným medzným 

rozmerom, pozri vzťah (6.2). Variačné rozpätie opakovaných meraní na hrane horného 

medzného rozmeru má diel číslo 8 a 10 pri operátorovi číslo 2 a diel číslo 10 pri operátorovi 

číslo 1. Operátor číslo 1 pre diel číslo 4 a 5 nameral pri oboch meraniach rovnaké hodnoty, 

a preto je variačné rozpätie opakovaných meraní nulové. Obdobne operátor číslo 2 nameral 

rovnaké hodnoty pre diely číslo 3 a 5 a operátor číslo 3 pre diely číslo 2 a 4. V druhom kroku 

je urobené numerické vyhodnotenie systému merania, pričom systém merania pre namerané 

hodnoty je označený za akceptovateľný (pozri tab. 10). 

V nasledujúcej časti experimentu je vykonaných niekoľko simulácií. Najskôr boli 

pri 1. operátorovi a meranom diely číslo 10. variačné rozpätia opakovaných meraní zväčšené 

o 0,001 mm (simulácia 1.1) a 0,002 mm (simulácia 1.2). V nasledujúcom kroku 

k už  uskutočnenej simulácii 1.1. bolo zmenené ďalšie rozpätie, a to pre operátora číslo 2 

pri  meranom diely číslo 8 pridaním posunu o 0,001 mm (simulácia 2.1). Simulácia 2.2 

vychádza zo simulácie 1.2, ku  ktorej bola pridaná ďalšia zmena rozpätia, a to pre operátora 

číslo 2 pri meranom diely číslo 8 ( posun o 0,002 mm). Simulácia 3.1 k zmenám v simulácii 

2.1 pridala zmenu ďalšieho rozpätia, a to pre 2. operátora pri diely číslo 10 (opäť posun 

o 0,001  mm). Simulácia 3.2 analogicky k simulácii 3.1 pridáva k zmenám v simulácii 2.2 

zmenu rozpätia (posun o 0,002  mm). Prehľad jednotlivých simulácií a ich výsledky 

pre  diagram rozpätia a % GRR a  ndc sú zaznamenané v nasledujúcej tab. 10.  
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Tab. 10  Výsledky podľa AIAG (MSA) metodiky pre GRR analýzu  (ANOVA)  

Hodnoty/
Simulácia 

 Detail simulácie  

Proces 
v štatisticky 

zvládnutom stave 
s ohľadom na 

opakovateľnosť 

 

EV 

[%] 

 

AV 

[%] 

 

PV 

[%] 

 

 

GRR 

[%] 

 

ndc 

Namerané 
hodnoty  

- 
Je zvládnutý 

obr. 38, str. 70 
6,11 6,52 99,60 8,94 15 

Simulácia 
1.1 

1.OP,10. D, 1. M: 
 Posun o -0,001 mm 
Zväčšenie rozpätia 

nie je zvládnutý  
obr. 39, str.70 

6,43 6,41 99,59 9,08 15 

Simulácia 
1.2 

1.OP 10. D, 1.M.:  
Posun o -0,002 mm  
Zväčšenie rozpätia 

nie je zvládnutý  
obr. 45, str. 77 

6,79 6,29 99,57 9,26 15 

Simulácia 
2.1 

1.OP 10. D, 1. M:  
Posun o -0,001 mm 
Zväčšenie rozpätia 
2.OP 8. D, 1. M: 

 Posun o +0,001mm 
Zmenšenie rozpätia 

nie je zvládnutý 
(na zákl. 

diagramu pre 
priemer) 

6,72 6,34 99,57 9,24 15 

Simulácia 
2.2 

1.OP 10. D, 1. M:  
Posun o -0,002 mm 
Zväčšenie rozpätia 
2.OP 8. D, 1. M:  

Posun o +0,002 mm 
Zmenšenie rozpätia 

nie je zvládnutý 
(na zákl. 

diagramu pre 
priemer) 

7,40 6,15 99,54 9,62 14 

Simulácia 
3.1 

1.OP 10. D, 1. M:  
Posun o -0,001 mm 
Zväčšenie rozpätia 
2.OP 8. D, 1. M: 

 Posun o +0,001mm  
Zmenšenie rozpätia 
2.OP 10. D, 1. M:  

Posun o +0,001 mm 
Zväčšenie rozpätia  

nie je zvládnutý 
(na zákl. 

diagramu pre 
priemer) 

7,00 6,29 99,56 9,41 14 

Simulácia 
3.2 

1.OP 10. D, 1. M:  
Posun o -0,002 mm 
Zväčšenie rozpätia 
2.OP 8. D, 1. M:  

Posun o +0,002 mm 
Zmenšenie rozpätia 
2.OP 10. D, 1. M: 

Posun o +0,002 mm 
Zväčšenie rozpätia 

nie je zvládnutý 
(na zákl. 

diagramu pre 
priemer)  

7,94 6,10 99,50 10,01 14 

Legenda: OP – operátor, D – diel, M - meranie 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Záverom štúdie GRR na základe numerických výsledkov získaných metódou ANOVA  

je možno konštatovať, že systém merania pre namerané hodnoty je prijateľný 

( 		 < 	30%	 	 	 > 5 	a proces je v štatisticky zvládnutom stave (na základe diagramu 

pre  rozpätie). Pri simuláciách 1.1, 1.2., 2.1, 2.2 a 3.1 je systém merania taktiež vyhovujúci, 

pretože 		 < 	10%	 	 	 > 5	.	 Avšak diagram pre rozpätie označuje proces za nezvládnutý. 

Pri  simulácii 3.2 je systém merania vyhodnotený ako podmienečne vyhovujúci 

(10	≤ 	% 		 ≤ 	30	 	 	 > 5), pretože % GRR je 10,01. A  proces nie je zvládnutý na základe 

diagramu pre rozpätie. Vykonaná experimentálna činnosť, nezamietla hypotézu H0. 

To znamená, že ak je systém merania vyhodnotený ako vyhovujúci na základe numerických 

výpočtov, nemusia vždy byť použité dáta v štatisticky zvládnutom stave a vhodné na analýzu 

systému merania.  

Ďalej na základe diagramu pre rozpätie možno pri simuláciách 1.1 (obr. 39) a 1.2 

(obr. 45) konštatovať, že meracia technika 1. operátora je odlišná od ostatných operátorov, 

pretože variačné rozpätie opakovaného merania pre diel číslo 10 sa nachádza nad horným 

medzným rozmerom. V tomto prípade sa odporúča preveriť meraciu techniku operátora. 

Dôležité je na tomto mieste poznamenať skúsenosti a odporúčania z praxe. Pokiaľ leží jeden 

nameraný bod nad hodným medzným rozmerom, odporúča sa skontrolovať, či  sa  nejedná 

o chybu preklepu [52]. To je napr. možné zabezpečiť tak, že na začiatku analýzy je dohodnuté, 

že všetky namerané hodnoty budú zapisované dvoma operátormi do dvoch rôznych 

tabuľkových zdrojov alebo dvoch formulárov pre zber dát na analýzu opakovateľnosti 

a reprodukovateľnosti meradla.  

Obr. 45 Diagram pre rozpätie – Simulácia 1.2 
[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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Pri simuláciách 2.1 a 2.2 dve rozpätia a pri simulácii 3.1 (obr. 46) a 3.2 tri rozpätia 

nameraných hodnôt operátorov sa nachádzajú nad HMR. V takomto prípade, je systém merania 

citlivý k technike operátorov a vyžaduje si zlepšenie, aby bolo možné získať použiteľné dáta. 

Nie je doporučené pokračovať vo vyhodnocovaní systému merania. Všetky prevedené 

simulácie 1.1 – 3.2 sú ukážkou toho, ako je možno systém merania pri ignorovaní grafických 

výstupov GRR analýzy nesprávne vyhodnotiť. Pri grafickom vyhodnotení diagramu 

pre  rozpätie ani pri jednej simulácii nie je proces v štatisticky zvládnutom stave s ohľadom 

na  opakovateľnosť a preto nie je vhodný pre analýzu systému merania.  

Na základe urobeného experimentu možno definovať nasledujúci záver:  

• v praxi pri používaní štatistických softvérov a málo skúsenosťami s analýzami merania 

hrozí riziko nesprávneho rozhodnutia, pretože pri stanovení záverov o systéme merania 

sú tendencie, robiť závery iba na základe numerických výstupov, ktoré sú jednoduchšie 

na interpretáciu. Môže sa stať, že grafické výstupy budú ignorované alebo 

nezohľadňované.  

Opísané riziko bolo už zdôrazňované v závere predchádzajúcej časti dizertačnej práce, 

(pozri podkapitola 6.1), kde bola vyzdvihnutá dôležitosť grafických výstupov GRR analýzy, 

ako neodmysliteľná súčasť numerických výsledkov pri hodnotení vhodnosti systému merania. 

  

Obr. 46 Diagram pre rozpätie – Simulácia 3.1 
[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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7. ANALÝZA FAKTOROV VPLÝVAJÚCICH NA GRR ANALÝZU 

7.1. MERACIA ÚLOHA PRE ZÍSKANIE VSTUPOV NA EXPERIMENTÁLNU ČINNOSŤ 

V nasledujúcej časti dizertačnej práce budú porovnávané vybrané metodiky 

GRR analýzy z pohľadu rôznych vplyvov a faktorov na nich pôsobiacich. Prijateľnosť systému 

merania bude určovaná vzhľadom k variabilite výrobného procesu počítanej na základe 

variability medzi nameranými dielmi. Jedná sa o nasledujúce metody:  

• metódu priemeru a rozpätia - AIAG (MSA) metodika, 

• metódu ANOVA - AIAG (MSA) metodika; 

• pravdivú GRR štúdiu (EMP metodika).  

Vybraným meraným dielom na analýzu systému merania bola predná časť kabínky 

kompaktného nakladača obr. 47. Špecifikovaný diel je vyrobený z PMMA23 materiálu 

technológiou vákuového tvarovania za tepla (pozri napr. [53]) na stroji GEIS a následne 

orezaný na CNC frézovacom stroji. 

                                                      
 

23 PMMA - Polymethylmethakrylát, známi pod pojmami plexisklo alebo akrylátové sklo.  

Obr. 47 Výrez výkresu plastového dielu na prednú časť kabínky kompaktného nakladača
[Zdroj: firemná dokumentácia, VCE]  
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Podľa výkresovej dokumentácie má vybraný diel špecifikovanú hrúbku materiálu 

po  technologickej úprave 4 mm, s toleranciami -0.5 /+1,5 mm, vyplývajúcich z predpísanej 

tolerancie tvaru plochy. Diely na experiment boli postupne odoberané z výroby. Každú smenu 

bola odobraná jedna vzorka, tak aby bolo k dispozícii 	 = 10 dielov. Následne boli vzorky 

očíslované od 1 po 10 (na vnútornej strane meraného dielu) a zmerané troma operátormi, ktorí 

bežne vykonávajú meranie špecifikovaného dielu. Samotné meranie bolo uskutočnené 

v metrologickom laboratóriu oddelenia kvality výrobcu dielu vo firme BTF, s.r.o. 

(Lipany, Slovensko) kalibrovaným ultrazvukovým hrúbkomerom značky Benetech GM100 

a rozlíšením 0,1 mm. Každý operátor zmeral diel z vonkajšej strany trikrát. Pri  meraní bola 

zabezpečená štatistická nezávislosť, čo znamená, že  jednotliví operátori pri meraní dielu 

nevedeli číslo meraného dielu. Hodnoty merania neboli zapisované do formulára pre zber dát 

na analýzu systému merania (pozri príloha D, str.138), ale boli zaznamenané tabuľkovým 

procesorom Excel. Ich  prehľad sa nachádza v  tab. 11 a bude sa označovať ako meranie I. 

Na  obr. 48 sa nachádza bodový graf meraní z tab. 11. 

 

Namerané hodnoty boli vyhodnotené bodovým diagramom. Z diagramu na obr. 48 

je viditeľné, že meranie bolo vykonávané troma operátormi, pričom bolo meraných 10 dielov 

a každý diel bol meraný trikrát. Každý obdĺžnik predstavuje meranie jedného dielu všetkými 

operátormi pri  všetkých opakovaniach, preto každý obdĺžnik obsahuje 9 nameraných hodnôt. 

Tab. 11 Hodnoty merania I. plastového dielu [mm] 
Operátor 1. 

Meranie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Opakovanie 5,0 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 4,9 5,1 4,9 5,0 
2.Opakovanie 5,0 4,9 4,8 5,0 5,0 5,2 4,9 5,0 4,9 5,0 
3.Opakovanie 5,0 4,8 4,9 5,0 5,0 5,2 4,9 5,0 5,0 5,0 

Operátor 2. 
1. Opakovanie 5,1 4,8 4,8 5,0 5,0 5,2 4,9 5,0 5,0 5,0 
2.Opakovanie 5,0 4,8 4,8 5,0 5,0 5,1 4,9 5,0 4,9 5,0 
3.Opakovanie 5,0 4,8 4,9 5,0 5,0 5,2 4,8 5,0 4,9 5,0 

Operátor 3. 
1. Opakovanie 5,0 4,8 4,8 5,0 5,0 5,2 4,9 5,0 4,9 5,0 
2.Opakovanie 5,0 4,8 4,8 5,1 5,0 5,2 4,9 5,1 4,9 5,0 
3.Opakovanie 5,1 4,9 4,8 5,0 5,1 5,2 4,9 5,0 4,9 5,1 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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V hornej rade diagramu sú zobrazené merania pre diely 1 až 5 a v spodnej časti diagram 

merania pre diely 6 až 10. Pre viac informácií k bodovému diagramu pozri podkapitolu 6.1. 

Z nameraných hodnôt merania I. je možné konštatovať vyhovujúcu strannosť a linearitu 

meradla. Analýza spôsobilosti procesu pre merané hodnoty je zobrazená na obr. 49. Je zjavné, 

že  hodnoty nepokrývajú celé tolerančné rozpätie, avšak majú normálne rozdelenie. Dôvodom 

nepokrytia celého tolerančného rozsahu je fakt, že variabilita výrobného procesu vákuového 

tvarovania za  tepla, nie je taká veľká, aby pokryla celé tolerančné pole výrobku. Na základe 

štandardov pre tolerancie produktov vyrábaných technológiou vákuového tvarovania za tepla, 

boli navrhnuté tolerancie stanovené správne. Pre skúmané dáta bol vypočítaný kritický index 

spôsobilosti procesu 	24= 1,53, pre výpočet pozri [26] str.132. Výrobný proces sa považuje 

za stabilný pokiaľ je 	≥ 1,33 [26]. Ako tvrdí Plura [27], táto hodnota splňuje požiadavku, 

aby stredná hodnota sledovaného znaku kvality ležala vo vzdialenosti najmenej 

4 	od  tolerančných medzí. Na účely pokračovania experimentálnej činnosti sa však 

predpokladá, že vybrané diely sú dostatočne rozdielne na to, aby mohli byť použité na analýzu 

                                                      
 

24  je ukazovateľ spôsobilosti procesu, ktorý prihliada k polohe procesu: z anglického originálu capacity index. 

Obr. 48 Bodový diagram meraných hodnôt v tab. 11 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 

  



Dizertačná práca 

 
  

 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 82 
 Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie 
  

systému merania. Predpoklad bol overený prostredníctvom diagramu rôznorodosti dielov 

(nový  navrhnutý nástroj pre GRR analýzu, viac informácií pozri  podkapitola 6.3). 

Druhým súborom vstupných informácií, s ktorým sa na účely GRR analýzy bude 

pracovať, sú namerané hodnoty s názvom meranie II. (pozri tab. 12). Meranie prebiehalo 

pri nezmenených laboratórnych podmienkach a meracom postupe ako meranie I. Jediným 

rozdielom bol použitý presnejší hrúbkomer značky PosiTector UTG s rozlíšením 0,01 mm. 

Namerané hodnoty merania II boli podrobne preskúmané. Diagram rôznorodosti dielov potvrdil 

dostatočnú rôznorodosť dielov merania II. (obr. 50). Strannosť a linearita pre  namerané 

hodnoty vyhodnotila meradlo ako vyhovujúce. Kritický index spôsobilosti procesu 	= 1,38 

[26] (tj. proces je označený za spôsobilý).  

Tab. 12 Hodnoty merania II. plastového dielu [mm] 
Operátor 1. 

Meranie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Opakovanie 5,03 4,82 4,93 5,01 5,14 5,23 4,89 5,13 4,93 4,97 

2.Opakovanie 5,02 4,94 4,81 5,03 5,03 5,21 4,87 5,02 4,91 4,98 

3.Opakovanie 5,01 4,84 4,93 5,00 5,02 5,23 4,92 5,03 5,01 4,95 

Operátor 2. 
1. Opakovanie 5,13 4,78 4,83 4,99 5,03 5,22 4,88 5,00 5,02 5,00 

2.Opakovanie 5,03 4,79 4,82 4,99 5,03 5,11 4,89 5,00  4,94 5,03 

3.Opakovanie 5,03 4,78 4,94 4,98 5,03 5,22 4,78 4,98 4,92 5,02 

Operátor 3. 
1. Opakovanie 5,03 4,77 4,82 5,02 4,99 5,22 4,92 5,02 4,94 5,03 

2.Opakovanie 5,04 4,78 4,82 5,14 5,03 5,22 4,94 5,14 4,92 5,01 

3.Opakovanie 5,13 4,89 4,80 5,01 5,10 5,24 4,94 5,02 4,91 5,14 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

Obr. 49 Spôsobilosť procesu meraných dát 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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7.2.  VPLYV FAKTOROV NA GRR ANALÝZY  

Vzhľadom k predpokladu existencie faktorov s vplyvom na GRR analýzy budú 

postupne v nasledujúcich podkapitolách niektoré vybrané faktory podrobnejšie preskúmané 

ako napr. vplyv použitej vyhodnocovacej metódy, počet desatinných miest, prístup 

k hraničným hodnotám, výber súboru dielov na analýzu a iné.  

7.2.1. Porovnanie metódy priemeru a rozpätia s metódou ANOVA  

V nasledujúcej štúdii sú analyzované hodnoty merania I. (tab. 11) podľa AIAG (MSA) 

a EMP metodiky. Je použitá metóda priemeru a rozpätia a metóda ANOVA a pravdivá GRR 

štúdia (Wheeler). Ako prvá je preskúmaná AIAG (MSA) metodika a sú stanovené 

dve hypotézy, nulová hypotéza (H0) a alternatívna hypotéza (HA). Hypotézy sú definované 

nasledovne:  

H0: kategorizácia systému merania na základe numerických výsledkov metódy priemeru 

a rozpätia sa bude rovnať kategorizácii systému merania na základe numerických výsledkov 

metódy ANOVA. 

HA: kategorizácia systému merania na základe numerických výsledkov metódy 

priemeru a rozpätia sa nebude rovnať kategorizácii systému merania na základe numerických 

výsledkov metódy ANOVA.  

Obr. 50 Diagram rôznorodosti dielov - meranie II 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 

	 = 4,989 
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Výsledky analýz systému merania pri aplikovaní oboch AIAG (MSA) metód 

sa  nachádzajú v tab. 13 a ich grafické porovnanie je vyjadrené grafom na  obr. 51. Na základe 

rešpektovania hraničných hodnôt pre % GRR a ndc podľa AIAG (MSA) (pozri tab. 3 a tab. 4), 

je možné formulovať nasledovné tvrdenia. Na základe metódy priemeru a rozpätia namerané 

hodnoty charakterizujú podmienečne vyhovujúci systém merania. %	 	 = 	26,88	a ndc 

parameter = 5. Metóda ANOVA vyhodnocuje systém merania ako nevyhovujúci, pretože 

%	 = 35,15	a	to	je	 > 30	%		a ndc parameter má hodnotu 3, čo je tiež nevyhovujúca 

hodnota ndc parametra. Pri porovnania výsledkov získaných metódou priemeru a rozpätia 

a metódou ANOVA nie je možné stanoviť rovnaké rozhodnutia o systéme merania. 

To  znamená, že sa zamieta nulová hypotéza (H0), pričom kategorizácia systému merania 

na  základe numerických výsledkov metódy priemeru a rozpätia sa bude rovnať kategorizácii 

systému merania na základe numerických výsledkov metódy ANOVA. A prijíma sa 

alternatívna hypotéza HA. Rozdielny výsledok vyhodnotenia systému merania na základe oboch 

metód môže byť spôsobený výskytom štatisticky významného vplyvu interakcie medzi 

operátorom a dielom. Toto však nie je prípad daného súboru nameraných hodnôt a preto 

je  predpokladané, že rozdielnosť výsledkov súvisí s výpočtovými krokmi samotnej metódy.  

Nevýhodou postupov AIAG (MSA) metodiky pri aplikovaní GRR analýz je chýbajúce 

explicitné vyjadrenie, ktorá metóda má byť použitá, čo môže viest k rôznym záverom 

pri vyhodnocovaní systému merania, napr. na účely splnenia požiadaviek procesu schvaľovania 

dielov do sériovej výroby (PPAP). Preto je nutné sa vždy dohodnúť a uviesť 

(dodávateľ  –  zákazník, v rámci rôznych oddelení podniku), ktorá vyhodnocovacia metóda je, 

alebo bude, používaná pri GRR analýzach v praxi. Ako bolo spomínané v predchádzajúcej časti 

dizertačnej práce a je diskutované v rôznych odborných článkoch a  literatúre, 

Tab. 13  Výsledky GRR analýzy podľa AIAG (MSA) metodiky – meranie I.   

Použitá 
metóda  

Metóda priemeru a rozpätia Metóda ANOVA 

Zložky 
variability 

EV 
[%] 

AV 
[%]   

PV 
[%]   

GRR 
[%]  ndc 

TV  
[%]     

EV 
[%] 

AV 
[%]   

PV 
[%]   

GRR 
[%]  ndc 

TV  
[%]     

Numerické 
výsledky  

26,32 5,48 96,32 26,88 5 123,20 34,75 5,29 93,62 35,15 3 128,77 

Vyhodnotenie 
systému 
merania  

(AIAG pravidlá) 

- - - PV  V  - - - N N   

Legenda: V – vyhovujúci, PV -  podmienečne vyhovujúci, N – nevyhovujúci  
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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ako  napr.  [54],  [28], pri vyhodnocovaní systémov merania sa odporúča metóda ANOVA, 

ktorá je presnejšia ako metóda založená na priemere a rozpätí, pretože zohľadňuje interakcie 

medzi operátorom a dielom (pokiaľ sú významné). Interakcie sú nežiaduce, pretože môžu 

negatívne ovplyvniť výsledok vyhodnotenia systému merania. Metóda priemeru a rozpätia 

nie  je odporúčaná pre GRR analýzy ani podľa vyjadrenia [55] BPI Consulting skupiny. 

Na základe experimentálnej činnosti možno sformulovať nasledujúce závery:  

• výsledky GRR analýzy pre zložky variability môžu vychádzať rozdielne 

pri aplikovaní metódy priemeru a rozpätia a metódy ANOVA, 

• zložka variability s najväčšou citlivosťou bola EV – opakovateľnosť meradla 

(zložka variability EV pri metóde priemeru a rozpätia je 26,32 % a zložka 

variability  EV pri metóde ANOVA  je  34,75  %), 

• rozdielnosť výsledkov môže v niektorých prípadoch spôsobiť rozdielne 

vyhodnotenie systému merania (hodnota % GRR a ndc), 

• pri vyhodnocovaní systému merania sa odporúča použiť metódu ANOVA, pretože 

zohľadňuje pri výpočtoch interakcie medzi operátormi a dielami.  

 

Obr. 51 Porovnanie výsledkov metódy priemeru a rozpätia s metódou ANOVA – meranie I. 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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7.2.2. Porovnanie metódy priemeru a rozpätia s pravdivou GRR štúdiou 

V nasledujúcej podkapitole bude experimentálne preverený rozsah získaných 

informácii o systéme merania na základe metódy priemeru a rozpätia (AIAG (MSA)) 

a pravdivej GRR štúdie podľa EMP metodiky pre namerané hodnoty s názvom meranie I. 

Pre účely analýzy boli definované opätovne dve hypotézy H0 (nulová hypotéza) 

a  HA  (alternatívna hypotéza). 

H0: rozsah získaných informácií o systéme merania bude rovnaký pri metóde priemeru 

a rozpätia AIAG (MSA), ako pri pravdivej GRR štúdii (EMP). 

HA: rozsah získaných informácií o systéme merania nebude rovnaký pri metóde 

priemeru a rozpätia AIAG (MSA), ako pri pravdivej GRR štúdii (EMP). 

 Na overenie definovaných hypotéz boli uskutočnené analýzy podľa metódy priemeru 

(AIAG (MSA) metodika) a pravdivej GRR metódy (EMP metodika). Výstupy z oboch analýz 

sa nachádzajú v tab. 14. 

Tab. 14 Porovnanie a výsledky analytických krokov dvoch GRR metód  

Krok AIAG (MSA) metodika Pravdivá GRR štúdia 

1. 	 = 	 	  =	 	  

2. 	 = 	 	 −	 . . .  		 = 	 −	 . . .  

3. GRR = 		 +	  	 = 	 +	 	  

4. =  =	  

5. = +  =	 	 +  

6. % = 	100	.  = 26,32 =	  = 0,0639 = 6,93 % 

7. % 	 = 	100	.  = 5,48 =	 	  = 0,003 = 0,30 % 

8. % 	 = 	100	.  = 96,32 	 = 	 = 	0,0093 = 0,93 

9. 
% 	 = 	100	.  =26,88  

 
=	 	  = 0,0723 = 7,23 % 
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Krok AIAG (MSA) metodika Pravdivá GRR štúdia 

 10. 	 = 	1.41	.  = 5 
Určenie triedy meracieho systému na základe 	  

= 0,93 => Prvá trieda meracieho systému => 
sledovanie regul. diagramu procesu 

11. Vyhodnotenie systému merania 
na základe %GRR a parametra ndc 

	 á 	 ý éℎ 	 =		1 −	  = 3,68% 

12.   
Výpočet pravdepodobnostnej chyby  = 0.675.√ 	 = 0,0213 

13. - 
 

Výpočet hraníc pre prírastok merania (PM): Najmenší	efekt	PM	 = 0,2	. PE  = 0,0043 Najväčší	efekt	PM	 = 2,0. PE = 0,0425  

14. - 
Analýza rozlíšenia meracieho zariadenia. 

Hodnota by sa mala nachádzať medzi 0,2	. PE	a	 2,0. PE. (neplatí vždy) 

15. - 
Určenie špecifikácie pre minimálne 96 % 

pravdepodobnosť výroby zhodného výrobku: 
DLŠP 3,6 mm – HLŠP 5,4 mm 

16. - 
Určenie posunu o tri sigma = > viac ako 99 % na 

základe uplatnenia pravidla odhalenia číslo 1. 

17. - 	 ý č 	 	 =	0,80 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

Ako už bolo v podkapitole 7.2.1 spomínané, metóda priemeru a rozpätia vyhodnocuje 

systém ako podmienečne vyhovujúci (%	 = 26,88	a ndc  parameter má hodnotu 5, čo je 

vyhovujúca hodnota ndc parametra). Zložka variability opakovateľnosti (EV) má hodnotu 

26,32 %, zložka reprodukovateľnosti (AV) má hodnotu 5,48 %, zložka variability dielov má 

hodnotu (PV) 96,32 %, zložka kombinovanej opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (GRR) má 

hodnotu 26,88 %. Po sčítaní jednotlivých zložiek variability (PV, EV, AV) na základe vzťahu 

vyjadreného obr. 1, zložka celkovej variability nadobúda hodnotu 123,20 %. Hodnota čísla 

123,20 % > 100 % (hodnota celku), a preto problematika bude bližšie rozoberaná 

v nasledujúcej podkapitole 7.2.3. V danom prípade by systém merania mohol byť použitý 

pre určité aplikácie. Pretože zložka opakovateľnosti má najväčšie zastúpenie, je odporúčane 

napr. preveriť presnosť a stabilitu meradla, dodatočného zabezpečenia kontrolného prípravku 

(upnutie dielu v prípravku). Meraný diel nie je v súčasnosti pri procese kontroly hrúbky 

materiálu uchytený v meracom prípravku. 
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Podľa výsledkov pravdivej GRR štúdie patrí analyzovaný merací systém do prvej triedy, 

pretože medzi-skupinový koeficient korelácie má hodnotu 0,93. Obdobne, ako pri metóde 

priemeru a rozpätia, môžu byť zadefinované jednotlivé zložky variability. 

Zložka opakovateľnosti (AV) má hodnotu 6,93 %, zložka reprodukovateľnosti (EV) má hodnotu 

0,30 %, zložka variability dielov (PV) má hodnotu 92,77 % a zložka kombinovanej 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (GRR) má hodnotu 7,23 %. Po sčítaní jednotlivých 

zložiek variability veľkosť celkovej variability nadobúda hodnotu 100,00 %. Oslabenie 

procesného signálu bude o 3,68 % (relatívne malé) a oslabenie signálov meracieho systému 

bude o 96,32 % (pozorovaný proces bude veľmi podobný skutočnému procesu, pozri situácia 

vyjadrená na obr. 3). Pre merací systém v prvej triede je viac ako 99 % pravdepodobnosť 

odhalenia posunu o 3σ pri podskupine 		 = 10 pri uplatnení pravidla odhalenia I. 

Podľa  Western Electric merací systém je schopný zachytiť procesné zlepšenie do  

a  najmenší prírastok merania mal byť 0,0043 mm, najväčší prírastok merania 0,0425 mm. 

To  znamená, že rozlíšenie meracieho zariadenia podľa pravdivej GRR štúdie, by malo byť 

medzi týmito dvoma intervalmi, t.j. napr. 0,01 mm. Použité meracie zariadenie s rozlíšením 

na 0,1 mm (aj  keď vyhovuje napr. požiadavke AIAG (MSA), kde je vyžadované, aby meracie 

zariadenie malo rozlišovaciu schopnosť odčítania aspoň jednej desatiny z očakávanej 

variability sledovaného znaku), nie je vyhovujúce na určenie variability podľa aplikácie 

metodiky pravdivej GRR štúdie. Na základe preskúmania nameraných hodnôt má najmenšia 

hodnota veľkosť 4,8 mm a najväčšia hodnota 5,2 mm. Pokiaľ bude rešpektovaná požiadavka 

minimálne 96% pravdepodobnosti zhodných výrobkov pri dodávke zákazníkovi, diel by mal 

byť vyrábaný pri DMR = 3,51 mm a HMR 5,49 mm. Pri použitom meracom zariadení 

s rozlíšením 0,1 mm to znamená: DMR = 3,6 mm a HMR = 5,4 mm. Pretože vyhodnocované 

diely sú vyrábané v užšom tolerančnom pásme, ako je najlepšia kvantifikovateľne možná trieda 

výroby zhodných výrobkov (t.j. 99,99 % trieda), pozri obr. 52, znamená to, že použitie 

zariadenia s rozlíšením  0,1 mm je v tomto prípade vyhovujúce pre aplikáciu. 

Na vyhodnocovanie systému merania je odporúčané sledovať iba vývoj regulačného diagramu 

procesu. Poznatky z analýzy sú zohľadnené pri navrhovaní postupu analýzy systému merania 

(pozri podkapitola  8.7., str. 109).  
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Na výsledky pozorovania v aktuálnej podkapitole sa možno pozrieť aj nasledujúcim 

pohľadom. Metóda priemeru a rozpätia vyhodnotila systém merania ako podmienečne 

vyhovujúci. Pravdivá GRR štúdia vyhodnotila systém merania ako systém prvej triedy. 

Podľa výstupu článku Wheelera [56], je potrebné hľadať nový merací systém, pokiaľ máme 

systém merania štvrtej kontrolnej triedy. To znamená, podľa AIAG (MSA) metodiky, je potreba 

vykonávať aktivity na zlepšenie systému merania a podľa EMP metodiky nie, pretože 

je postačujúce sledovať regulačný diagram procesu. Faktom je, že náklady na vylepšenie 

meracieho systému prispievajú k zvyšovania operatívnych nákladov podniku, 

a preto schopnosť práce s menej perfektnými nameranými hodnotami (menej presným meracím 

systémom) a zároveň možnosťou správnej regulácie výrobného procesu, sú nezanedbateľnou 

výhodou využitia pravdivej GRR štúdie pri analýze systému merania na účely regulácie 

výrobného procesu. Viac informácií k vysvetleniu ekonomických aspektov štatistickej 

regulácie výrobných procesov sa nachádza napr. v prezentácii [57]. Výsledkom experimentu je 

fakt, že sa zamietne nulová hypotéza (H0) v prospech alternatívnej hypotézy (HA): rozsah 

získaných informácií o systéme merania nebude rovnaký pri metóde priemeru a rozpätia AIAG 

(MSA), ako pri pravdivej GRR štúdii (EPM). Jednotlivé zložky variability sú znázornené 

na  obr. 53. 

Obr. 52 Rôzne triedy pravdepodobnosti výroby zhodného výrobku 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Na základe experimentov a porovnaní je možné definovať nasledujúce tvrdenia: 

• pravdivá GRR štúdia (EMP) poskytuje viac informácií o systéme merania, 

ako  metóda priemeru a rozpätia AIAG (MSA), 

• regulovať výrobný proces na základe aplikácie výsledkov a postupov pravdivej 

GRR štúdie pri špecifikovanom meradle je optimálnejšie z pohľadu nákladov, 

ako pri aplikovaní výsledkov a nápravných opatrení pre systém merania 

(v prípade podmienečne vyhovujúceho a nevyhovujúceho systému merania) 

na základe AIAG (MSA) metodiky, 

• pravdivá GRR štúdia (EMP) nad rámec informácií o jednotlivých zložkách 

variability poskytuje informácie o oslabení procesných signálov, oslabení signálov 

meracieho systému, pravdepodobnosti odhalenia posunov o 3σ pri podskupine 

		 = 	10 a schopnosti zachytiť resp. nezachytiť procesné zlepšenie, 

• celková variabilita pri pravdivej GRR štúdii má hodnotu 100 %, čo predstavuje 

jeden celok a pri metóde priemeru a rozpätia je to viac ako jeden celok. 

 

Obr. 53 Porovnanie výsledkov metódy priemeru a rozpätia a pravdivej GRR štúdie 
pre meranie I. 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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7.2.3. Analýza jednotlivých zložiek variability pri metóde priemeru a rozpätia  

Rozdielnosť záverov o systéme merania na základe analýzy systému merania 

aplikovaním metódy priemeru a rozpätia a metódy ANOVA, ako bolo dokázané experimentom 

v podkapitole 7.2.1, nie je jediné slabé miesto AIAG (MSA) metodiky. V odbornej spoločnosti 

je často diskutovaná problematika súčtu jednotlivých zložiek variability, ktorý nedáva 100 % 

(pozri napr. článok Ermera) [58]. Tieto diskusie vznikajú aj napriek tomu, že príučka  

AIAG  (MSA) na str. 122 [12] komentuje problematiku jednotlivých zložiek variability 

nasledovne: „súčet percent pripadajúcich na každý faktor sa nebude rovnať 100 %.“ 

Hodnoty variability pre  opakovateľnosť (EV), reprodukovateľnosť (AV), kombinovanú 

opakovateľnosť a reprodukovateľnosť (GRR) a variabilitu dielov (PV) pre merané hodnoty 

z tab. 11 vychádzajú pri aplikovaní vzťahov (4.3), (4.4) nasledovne: =   0,031502,              

 = 0,006586,  = 0,032183 a  = 0,115377. Po dosadení získaných hodnôt 

do vzťahu pre celkovú variabilitu (TV), nadobudne hodnota celkovej variability veľkosť 

0,119781, podľa vzťahu (7.1). 

 

V ďalšom  kroku budú získané výsledky hodnôt dosadené do vzťahov pre výpočet 

%  EV podľa vzťahu (4.13), % AV podľa vzťahu (4.14), % GRR podľa vzťahu (4.12) a % PV 

podľa vzťahu (4.15). 

 %  =  100 . ,  
,

=  26,88  

 

% =  100 . ,  
,

 = 26,32 

 

% =  100 . ,  
,

 = 5,48 

 

 

 = + +   
0,119781= 0,031502 + 0,006586 + 0,115377  

0,119781=0,119781 
(7.1) 



Dizertačná práca 

 
  

 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 92 
 Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie 
  

%	 	 = 	100	. 0,1153770,119781 = 	96,32 
 

 

 

Na vysvetlenie problematiky budú jednotlivé variability analyzované na základe dvoch 

pravouhlých trojuholníkov pozri obr. 54. Na výpočet % EV sa použije vzťah (7.2). 

 %	 = 	 sin . cos  

 

% EV = ĺž 	 ľ 	ĺž 	 	 . ĺž 	 ľ 	ĺž 	  

 

% EV = 
,, . ,,  = 0,2632.100 = 26,32  

(7.2) 

 

Na výpočet % AV sa použije vzťah (7.3). 

 % =	sin . sin  

 

% AV = ĺž 	 ľ 	ĺž 	 	 . ĺž 	 ľ 	ĺž 	  

 

% AV = 
,, . ,,  = 0,0548.100 = 5,48  

(7.3) 

 

Na výpočet % GRR sa použije vzťah (7.4). 

 %	 = 	 sin  

 
(7.4) 

TV = 0,119781 

Obr. 54 Trigonometrická závislosť hodnôt EV, AV, GRR, PV a TV 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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% GRR = ĺž 	 ľ 	ĺž 	 	 
 

% GRR = 
,,  = 0,2688.100 = 26,88  

 

Na výpočet % PV sa použije vzťah (7.5). 

 %	 = 	 cos  

 

% PV = ĺž 	 ľ 	ĺž 	 . 100  

 

% PV = 
,,  = 0,9632.100 = 96,32 

(7.5) 

 

Získané hodnoty sa zhodujú so zložkami variability pre namerané hodnoty 

merania I. metódou priemeru a rozpätia (pozri tab. 13). To je dôkazom toho, že jednotlivé 

percentuálne pomery opakovateľnosti (EV), reprodukovateľnosti (AV), kombinovanej 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (GRR) a variability dielov (PV) nie sú pomermi 

celkovej variability, ale funkcie trigonometrických vzťahov [29]. Dodatočne, na základe 

porovnania výsledkov GRR  analýzy metódou priemeru a rozpätia a metódou ANOVA 

(pozri tab. 15) možno tvrdiť, že výsledky získané metódou priemeru a rozpätia 

sú nadhodnotené v porovnaní s pravdivou GRR štúdiou. Rovnaké nadhodnotenie výsledkov 

merania je viditeľné pre merané hodnoty merania II., ktoré boli vyhodnotene metódou 

ANOVA, pozri tab. 16.  

Tab. 15 Výsledky GRR analýzy pre metódu priemeru a rozpätia a  ANOVA 
(meranie  I.,  tab. 11). 

Zložka variability 
Metóda priemeru 

a rozpätia 
Meranie I. 

Pravdivá GRR 
štúdia             

Meranie I. 

Nadhodnotenie výsledkov 
pri metóde priemeru 

a rozpätia v porovnaní 
s pravdivou GRR metódou  

EV [%] 26,32 6,93 áno 
AV [%] 5,48 0,30 áno 
PV [%] 96,32 92,78 áno 

GRR [%] 26,88 7,23 áno 
TV [%] 123,20 100,00 áno 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Tab. 16 Výsledky GRR analýzy pre metódu priemeru a rozpätia a  ANOVA 
(meranie  II.,  tab. 12). 

Zložka variability 
Metóda priemeru 

a rozpätia 
Meranie II. 

Pravdivá GRR 
štúdia             

Meranie II. 

Nadhodnotenie výsledkov 
pri metóde priemeru 

a rozpätia v porovnaní 
s pravdivou GRR metódou  

EV [%] 32,23 10,38 áno 
AV [%] 8,81 0,78 áno 
PV [%] 94,25 88,84 áno 

GRR [%] 33,41 11,16 áno 
TV [%] 135,29 100,00 áno 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

 

7.2.4. Vplyv desatinných miest na výsledky GRR analýzy - AIAG (MSA)  

Na základe skúsenosti z praxe, je známe, že pri meraniach (vrátane analýz systému 

merania) vo výrobných podnikoch, môže byť počet desatinných miest odčítania meracieho 

zariadenia, priamo spätý s dostupnosťou meracej techniky na danom pracovisku, 

resp. meracom stredisku. Napr. počet desatinných miest na odčítanie merania na základe 

výkresovej dokumentácie je postačujúci na jedno desatinné miesto, ale  podnik má k dispozícii 

iba meracie zariadenie s možnosťou odčítania hodnoty na dve desatinné miesta. Preto úlohou 

nasledujúcej štúdie je overiť vplyv počtu zmeny desatinných miest resp. zmeny rozpätí meraní 

(meranie na jednu desatinu a meranie na dve desatiny) na výsledky GRR analýzy 

a kategorizáciu systému merania. V prvej časti experimentu bol analyzovaný vplyv desatinných 

miest odčítania pre GRR metódu priemeru a rozpätia a metódu ANOVA. Opätovne sa vychádza 

z nameraných hodnôt merania  I. (tab. 11) a merania II. (tab. 12). Definovaná nulová hypotéza 

(H0) a alternatívna hypotéza (HA) znejú: 

 H0 pre metódu priemeru a rozpätia: kategorizácia systému merania pre  meranie  I. 

a  meranie II. sa  nebude rovnať na základe numerických výstupov GRR analýzy. 

 HA pre metódu priemeru a rozpätia: kategorizácia systému merania pre  meranie  I. 

a  meranie II. sa  bude rovnať na základe numerických výstupov GRR analýzy. 

 H0  pre metódu ANOVA: kategorizácia systému merania pre  meranie  I. a  meranie II. 

sa  nebude rovnať na základe numerických výstupov GRR analýzy. 
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 HA pre metódu ANOVA: kategorizácia systému merania pre  meranie  I. a  meranie II. 

sa  bude rovnať na základe numerických výstupov GRR analýzy. 

Pri analýze systému merania metódou priemeru a rozpätia a  metódou ANOVA boli 

pozorované rozdiely vo výsledkoch jednotlivých zložiek variability. Komplexný prehľad 

výsledkov analýzy pre meranie I. a meranie II. pri aplikovaní oboch GRR AIAG (MSA) metód 

sa  nachádza v tab. 17. a grafe (pozri obr. 55). 

Rozdielne vyhodnotenie systému merania pri zohľadňovaní % GRR a ndc 

je  pozorovaný pri aplikovaní metódy priemeru a rozpätia. Pre meranie I. (meranie na jednu 

Tab. 17 Porovnanie výsledkov meraní - GRR analýza, AIAG (MSA) metodika  
Použitá 
metóda  

Metóda priemeru a rozpätia Metóda ANOVA 

Zložky 
variability 

EV 
[%] 

AV 
[%]   

PV 
[%]   

GRR 
[%]  

ndc 
TV  
[%]     

EV 
[%] 

AV 
[%]   

PV 
[%]   

GRR 
[%]  

ndc 
TV  
[%]     

Výsledky  
Merania I.  

26,32 5,48 96,32 26,88 5 123,20 34,75 5,29 93,62 35,15 3 128,77 

Výsledky  
Merania 

II.  
32,23 8,81 94,25 33,41 3 127,66 37,90 17,16 90,93 41,60 3 132,53 

Rozdiel 
Merania I. 

a  II.  

5,91 3,33 1,47 6,53 2 5,06 3,15 11,87 2,69 6,45 0 3,76 

Komparácia  
výsledkov 

   Rôzne     Rovnaké  

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

 

Obr. 55 Porovnanie výsledkov metódy priemeru a rozpätia a ANOVA - meranie I. a II. 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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desatinu) systém merania bol vyhodnotený ako podmienečne vyhovujúci (10	%	 < %	 <
	30	%	a ndc ≥ 5) a pre meranie II. (meranie na dve desatiny) ako nevyhovujúci (% GRR > 30 

a ndc < 5 . To znamená, že nulová hypotéza pre metódu priemeru a rozpätia sa nezamietne. 

Platí, že kategorizácia systému merania pre meranie I. sa nebude rovnať kategorizácii systému 

merania pre meranie II. na základe numerických výstupov.  

Analýza ANOVA vyhodnotila merací systém pre obe merania (meranie I. a meranie II.) 

ako nevyhovujúci (% GRR > 30 a ndc < 5). To znamená, že sa príjme alternatívna hypotéza 

pre metódu ANOVA. Platí, kategorizácia systému merania pre meranie I. sa bude rovnať 

kategorizácii systému merania pre meranie II. na základe numerických výstupov. Najväčší 

rozdiel vo výsledkoch variability pri metóde ANOVA bol pri zložke variability 

reprodukovateľnosť. Reprodukovateľnosť nadobudla pre meranie I. hodnotu 5,29 % 

a pre  meranie II. hodnotu 17,16 %. 

Na základe poznatkov experimentu je možné stanoviť niekoľko záverov: 

• hodnoty numerických výsledkov GRR analýzy môžu vychádzať rozdielne pokiaľ 

je  presnosť zariadenia rozdielna - jedna, dve, tri a viac desatín 

(pozri výsledky v  tab. 17 pre metódou priemeru a rozpätia), 

• stanovenie záverov o systéme merania môže vychádzať rozdielne pri rôznych 

počtoch desatinných miest odčítania meranej hodnoty.  

Obdobné konštatovanie vyplýva aj z článku Milivojevicha [59] pre diagram priemeru 

a rozpätia. Preto, je možné tvrdiť, že počet desatinných miest odčítania (resp. presnosť merania) 

má nielen vplyv na numerické výsledky GRR analýzy, ale aj na ich grafické výstupy 

pri aplikovaní AIAG (MSA) metodiky. Analogické závery sú aj súčasťou podkapitoly 6.2, 

kde je analyzovaný grafický nástoj s to diagram pre rozpätie.  

 

7.2.5. Vplyv desatinných miest na výsledky GRR analýzy – EMP 

V ďalšom kroku, podobne ako pri aplikovaní AIAG (MSA) metód, bude analyzovaný 

vplyv počtu desatinných miest odčítania nameraných hodnôt na výsledky analýzy systému 

merania pri aplikovaní pravdivej GRR štúdie (EMP metodiky). Na účely analýzy boli 

definované dve hypotézy, nulová hypotéza (H0) a alternatívna hypotéza (HA):  
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 H0: kategorizácia triedy systému merania pre meranie I. sa nebude rovnať kategorizácii 

triedy systému merania pre meranie II. na základe numerických výstupov.  

 HA: kategorizácia triedy systému merania pre meranie I. sa bude rovnať kategorizácii 

triedy systému merania pre meranie II. na základe numerických výstupov. 

Výsledkom bude vyhodnotenie triedy systému merania, sily oslabenia procesného 

signálu a posunu o 3 sigma. Prehľad numerických výsledkov po vykonaní analýz 

prostredníctvom vlastne zostrojeného Excel výpočtového modelu s aplikáciou postupov 

vyhodnocovania systému merania podľa pravdivej GRR štúdie pre  meranie I. a meranie II. 

sa nachádza v tab. 18.  

 

  Na základe získaných numerických výsledkov pre meranie I. a meranie II., 

pozri tab. 18, sa jedná o prvú triedu meracieho systému, pretože medzi-skupinový koeficient 

korelácie má hodnotu 0,93 pri meraní I. a 0,89 pri meraní II. Oslabenie procesného signálu bude 

o 3,68 % pri meraní I. a o 5,74 % pri meraní II. (relatívne malé oslabenie signálov výrobného 

procesu v oboch prípadoch).   

Závery experimentu sú zhrnuté do nasledujúcich bodov: 

• pravdivá GRR štúdia (EMP metóda) zaradila systém merania pre hodnoty merania I. 

a merania II. do rovnakej kategórie – triedy jedna, t.j. pri používaní meracieho 

systému sa predpokladá, že signály pochádzajú z výrobného procesu, a preto 

Tab. 18 Numerické výsledky - pravdivá GRR štúdia podľa EMP metodika 

Zložky 
variability 

EV 
[%] 

AV 
[%] 

ro 
PV 
[%] 

GRR 
[%] 

TV 
[%]  

Trieda 
mer. 

systému 

Oslabenie 
procesného 

signálu % 

Posun 
o 3 sigma  

Zachytenie 

procesn. 
zlepšenia  

Výsledky 
Merania I 

6,93 0,30 0,93 92,78 7,23 100,00 Prvá  
trieda 

3,68 
<ako 
99% 

(pravidlo 1) 

Do  

Výsledky 
Merania II 

10,38 0,78 0,89 88,84 11,16 100,00 Prvá  
trieda 

5,74 
<ako 
99% 

(pravidlo 1) 

Do  

Rozdiel 
Merania I. a  

II.  

3,45 0,48 0,04 3,94 3,93 0,00 - 2,06 - - 

Komparácia
výsledkov 

- - 

R
ov

na
ký

 
in

te
rv

al
 

- - - 

R
ov

na
ká

 
tr

ie
da

  

- - - 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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je  odporúčané sledovať regulačný diagram procesu na identifikáciu zmien 

v procese, 

• výsledky pravdivej GRR štúdie nie sú extréme citlivé na presnosť meracieho 

zariadenia,  

• presnosť meracieho zariadenia (na jednu, dve, tri a viac desatín) bude ovplyvňovať 

percentuálnu hodnotu oslabenia procesného (výrobného) signálu, veľkosť 

medzi - skupinového koeficienta korelácie, pravdepodobnostnú chybu merania, 

najmenší a najväčší efekt prírastu. 

Rovnako do jednej kategórie bol zaradený systém merania pre meranie I. a II. pri použití 

metódy ANOVA pri AIAG (MSA) metodike (pozri podkapitola 7.2.4, tab. 17).  

 

7.2.6. Vplyv rozdielnosti dielov na GRR analýzu  

V ďalšej časti bude vykonaná analýza systému merania prostredníctvom opätovného 

porovnania metódy priemeru a rozpätia, metódy ANOVA a  pravdivej GRR štúdie. 

Metodika  AIAG (MSA) [12], ako aj iné zdroje, napr. Rolls  –  Royce príučka [52], vyžadujú 

pri vykonávaní analýzy systému merania, aby vybrané diely pokrývali celé výrobné rozpätie. 

Daná požiadavka je základom pre preverenie tvrdenia prostredníctvom jedného páru hypotéz 

na nameraných hodnotách merania I. Definované hypotézy znejú:  

 H0 pre meranie I.: výber veľkostne podobných dielov bude mať vplyv na numerické 

výsledky analýzy systému merania, tak že analýza nebude môcť byť aplikovaná.  

 HA pre meranie I.: výber veľkostne podobných dielov nebude mať vplyv na numerické 

výsledky analýzy systému merania, tak že analýza nebude môcť byť aplikovaná. 

Z nameraných údajov boli vybrané diely číslo 1, 4, 5, 8 a 10, ktoré sa nachádzajú 

najbližšie k priemeru na základe preštudovania diagramu rôznorodosti dielov pre všetkých 

desať dielov (pozri obr. 50, str. 83). Následne bol pre vybraných päť dielov zostrojený diagram 

rôznorodosti dielov (pozri obr. 56). 
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Prvotným indikátorom, že vybrané diely nie sú vhodné na analýzu systému merania, 

je  rozložený diagram pre priemer. Ako je viditeľné na obr. 57, všetky body (pozri pravidlo 

poloviny nameraných hodnôt pre rozložený diagram pre priemer v podkapitole 6.1) 

sa  nachádzajú v intervale ohraničeného dolným a horným medzným rozmerom, a to znamená, 

že celková variabilita je ovplyvnená zväčša meracím systémom. Situácia nie je žiadúca, pretože 

systém merania neposkytuje užitočné informácie na analyzovanie systému merania, 

a to znamená, že nie je vhodný na odhalenie variability medzi meranými dielami. 

Na základe vyššie uvedených vstupných informácií by sa v praxi nepokračovalo 

v analýze systému merania. Bol by urobený nový výber dielov, tak aby boli diely dostatočne 

rozdielne na analýzu systému merania. Avšak na účely experimentu a analyzovania správania 

sa meracích systémov, sa v analýze bude pokračovať rovnakým spôsobom, ako keby boli 

k dispozícii veľkostne dostatočne rozdielne diely. Predpokladá, že systém merania bude 

pri všetkých troch metódach vyhodnotený, buď ako nevyhovujúci - pri dvoch metódach 

AIAG (MSA) metodiky, alebo ako v štvrtej triede systému merania - pri aplikovaní pravdivej 

	 = 5,0178 

Obr. 56 Diagram rôznorodosti dielov 
[Zdroj: vlastné spracovanie] 

Obr. 57 Diagram pre priemer  
[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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GRR štúdie. Výsledky GRR analýzy podľa AIAG (MSA) metodiky sa nachádzajú v tab. 19. 

a výsledky podľa EMP metodiky sa nachádzajú v tab. 20. 

 

 

 

Na základe získaných výsledkov GRR analýzy a pri rešpektovaní hraničných hodnôt 

AIAG (MSA) metodiky pre % GRR a ndc, pozri tab. 3 a tab. 4, je možné formulovať záver, 

že podľa obidvoch metód (metódy priemeru a rozpätia a metódy ANOVA) namerané hodnoty 

sú nevhodné na analýzu systému merania a charakterizujú nevyhovujúci systém merania. 

%	  je v obidvoch prípadoch väčšie ako 30 % a ndc parameter nie je väčší ako 5. Podobne 

systém merania pri vyhodnotení na základe postupu pravdivej GRR metódy je označený 

za štvrtú triedu, čo znamená, že signály výrobného procesu sú značne oslabené a meracie 

zariadenie nie je schopné identifikovať zmeny vo výrobnom procese. Merací systém nie je 

schopný zachytiť zlepšenie výrobného procesu a šanca odhalenia posunu o 3σ sa rapídne 

znižuje. Experiment potvrdil platnosť nulovej hypotézy H0, t.j. výber veľkostne podobných 

Tab. 19 Numerické výsledky - GRR analýza podľa AIAG (MSA) metodiky  

Použitá 
metóda  

Metóda priemeru a rozpätia Metóda ANOVA 

Zložky 
variability 

EV 
[%] 

AV 
[%]   

PV 
[%]   

GRR 
[%]  

ndc 
TV  
[%]     

EV 
[%] 

AV 
[%]   

PV 
[%]   

GRR 
[%]  

ndc 
TV  
[%]      

Numerické 
výsledky  

93,07 34,04 13,37 99,10 1 112,47 97,22 23,43 0 100,00 1 100,00 

Vyhodnotenie 
systému 
merania  

(AIAG pravidlá) 

- - - N N  - - - N N  

Legenda: V – vyhovujúci, PV -  podmienečne vyhovujúci, N – nevyhovujúci  
[Zdroj: vlastné spracovanie] 

Tab. 20 Numerické výsledky -  pravdivá GRR štúdia podľa EMP metodiky    

Z
lo

žk
y 

va
ri

ab
il

it
y 

EV 
[%] 

AV 
[%] 

ro 
PV 
[%] 

GRR 
[%] 

TV 
[%]  

Trieda 
mer. 

systému 

Oslabenie 
procesného 

signálu % 

Posun 
o 3 

sigma  

Zachytenie 
procesného 

zlepšenia  

N
um

er
ic

ké
 

vý
sl

ed
ky

 

89,17 8,98 0,0184 1,84 98,16 100,00 Štvrtá 
trieda 

86,43 
Rapídne 
mizne 

Nie je 
možné 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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dielov bude mať vplyv na numerické výsledky analýzy systému merania, tak že analýza nebude 

môcť byť aplikovaná. 

Záver experimentu je: 

• pokiaľ nie sú k dispozícii dostatočne rozdielne diely, analýza systému merania 

pre GRR analýzu nemôže byť aplikovaná ani jednou z troch testovaných metód.  

 

7.2.7. Prístupy k hraničným hodnotám pre klasifikáciu systémov merania 

Pri vyhodnocovaní systémov merania podľa AIAG (MSA) metodiky sa robia závery 

na základe hodnoty ukazovateľa % GRR25 (pozri tab. 3 str. 26) a hodnoty ukazovateľa ndc26 

(pozri tab. 4. str. 32). Pri obidvoch ukazovateľoch sú  dve hranice, ktoré nám rozdeľujú systém 

merania na tri kategórie, a to buď je merací systém vyhovujúci, resp. nevyhovujúci alebo 

podmienečne vyhovujúci. Ako už bolo v teoretickej časti dizertačnej práce 

v podkapitolách 4.1 a 4.2 spomínané, pokiaľ je %	 ≤ 10 jedná sa o vyhovujúci systém 

merania. Ak platí, 10	 ≤ %	 	 ≤ 30,	jedná sa o podmienečne vyhovujúci merací systém 

a v prípade, že platí %	 	 ≥ 30, jedná sa o nevhodný systém merania. 

Toto je najpoužívanejšia kategorizácia pre diskutované ukazovatele. Ako však tvrdí 

Dietrich [6], praktické skúsenosti potvrdili, že len málo meracích procesov, dokáže splniť 

požiadavku prijateľnosti systému merania, t.j. je mať hodnotu ukazovateľa %	 ≤ 10. 

Faktom je, že  meracie systémy sa nachádzajú väčšinou v kategórii označujúcej systém merania 

ako podmienečne vyhovujúci alebo nevyhovujúci. Preto je k interpretácii hranice 

pre ukazovateľ	%	 	pristupované združeniami automobilového priemyslu a firmami 

pomerne benevolentnejšie. Stupeň benevolencie záleží od typu výroby a používanej výrobnej 

a meracej technológie. Vo firmách sa väčšinou jedná o dohodu medzi zákazníkom 

a  dodávateľom. Vybraný prehlaď prístupu Q-DAS, Fordu a General Motors v porovnaní 

s AIAG (MSA) metodikou sa nachádza v tab. 21.  

 

                                                      
 

25 Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť meradla (GRR): z anglického originálu gage reproducibility and 
repeatability. 
26 ndc – počet rozliśiteľných tried: z anglického originálu number of district categories. 
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7.2.8. Hranice GRR analýzy podľa AIAG (MSA) a EMP metodiky 

Na základe Wheelera [2] je značný nepomer a nelineárny vzťah medzi AIAG  (MSA) 

metodikou (pozri obr. 58) a EMP metodikou (pozri obr. 59) pri GRR analýze ohľadom hraníc 

pre vyhodnotenie systému merania. Ľavá strana oboch obrázkov (obr. 58 a obr. 59) predstavuje 

merací systém bez chyby merania, merané hodnoty predstavujú skutočnú referenčnú hodnotu. 

Naopak pravá strana predstavuje merací systém so 100 % šumom, ktorý zakrýva akékoľvek 

informácie o meranej skutočnej referenčnej hodnote. Na základe grafického znázornenia 

na  obr. 58, podľa AIAG (MSA) metodiky je za akceptovaný merací systém považovaný taký 

merací systém, kde % GRR predstavuje	< 10 % celkovej variability. Podľa EMP metodiky by 

táto hranica predstavovala interval medzi-skupinového koeficienta korelácie 100 % > 99 %. 

Za podmienečne akceptovaný podľa GRR štúdie (AIAG metodiky) sa považuje systém 

merania, pri ktorom % GRR nadobúda percentuálnu hodnotu medzi 10 % až 30 %. 

Táto hodnota zodpovedá medzi-skupinovému koeficientu korelácie medzi 99 % - 91 %. 

A do skupiny nevyhovujúcich meracích systémov sú zaradené také meracie systémy, 

                                                      
 

27 Q-DAS – firma ponúkajúca komplexné štatistické riešenia. Jej zakladateľom je Dr. Ing. Edgar Dietrich, ktorý 
patrí medzi uznávané osobnosti nemeckej ako aj svetovej štatistickej spoločnosti. Napr. Daimler AG má svoju 
príučku kvality s názvom Analýzy vzoriek a procesov – metódy aplikovanej štatistiky [71] postavenú na 
štatistickom softvéri qs-STAT od Q-DASu.  
28 GMPT – General motors powertrain, USA  

Tab. 21 Hraničná tabuľka pre ukazovateľ % GRR 

Príučka Nové meracie zariadenie Používané meracie zariadenie 

 AIAG (MSA) 

[12] 

%	 	 ≤ 10 − ℎ ý	 í	 é 	10≤ %	 	 ≤ 30 − č 	 ℎ ý	 í	 é 	
%	 	 ≥ 30	–	nevhodný	merací	systém	

Q-DAS27 [60] 
%	 	 ≤ 20 − ℎ ý	 í	 é  

%	 > 20 − 	 ℎ ý	 í	 é  

%	 	 ≤ 30 − ℎ ý	 í	 é  

%	 	 > 30 − 	 ℎ ý	 í	 é  

Ford [61] % 	 ≤ 20 − ℎ ý	 í	 é  

20≤ %	 	 ≤ 30 − č 	 ℎ ý	 í	 é  

%	 	 ≥ 30	–	nevhodný	merací	systém GMPT28 [62] 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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kde	%	 	predstavuje < 30 % z celkovej variability. Pri EMP metodike táto hranica 

predstavuje  interval medzi- skupinového koeficienta korelácie hodnotu <	91 %.  

Je viditeľné, že vyhodnocovanie meracích systémov podľa AIAG (MSA) metodiky 

je extrémne konzervatívne a prísne. Grafické zobrazenie percentuálneho ukazovateľa GRR 

v porovnaní s medzi-skupinovým koeficientom korelácie ,	vysvetľuje aktivity združení 

automobilového priemyslu a pridružených podnikov o rozvoľňovanie hraničných hodnôt 

definované metodikou AIAG (MSA), obzvlášť pre prvú kategóriu (vyhovujúci systém 

merania). Viac informácií ohľadom rozvoľňovania hraníc pre vyhodnocovacie ukazovatele 

pozri predchádzajúca kapitola 7.2.7. Viac informácií k jednotlivým triedam EMP metodiky 

pozri podkapitola 4.4. 

 

7.2.9. Prehľad základných charakteristík GRR analýzy  

Na základe naštudovania dostupných informácií, vykonaných experimentov a simulácií 

pre systémy merania prostredníctvom troch GRR metód bol vypracovaný zrozumiteľný prehľad 

s ich základnými charakteristikami a parametrami (pozri tab. 22). Účelom spracovaného 

Obr. 58 Klasifikácia tried systému merania podľa AIAG (MSA) metodiky [2] 

Obr. 59 Klasifikácie tried systému merania podľa EMP metodiky [2] 

Prvá trieda Druhá 
trieda Tretia 

trieda 
Štvrtá 
trieda 
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konceptu je rozšíriť dostupné literárne zdroje k problematike pre zainteresovanú odbornú 

verejnosť, výrobné podniky a študentov. Iné zaujímavé porovnanie všetkých troch metód je tiež 

diskutované napr.na stránkach BPI Consulting, LLC [55].  

Tab. 22 Prehľad charakteristík a základných parametrov metód GRR analýzy 

Hľadisko 
a predpoklady  

Metóda priemeru a 
rozpätia  

ANOVA  
Pravdivá GRR 

štúdia 

Vznik metódy  
r. 1960  - GM, v r. 

1989 prevzatie metódy 
AIAG (MSA) príučkou  

r. 1960  - GM, v r. 
1989 prevzatie metódy 
AIAG (MSA) príučkou 

80. te roky –                      
D. Wheeler  

Potreba veľkostne 
rozdielnych dielov   

Áno  Áno  Áno  

Typ skúšok  Nedeštruktívne Nedeštruktívne Nedeštruktívne 

Počet meracích 
zariadení 

Jedno  Jedno Jedno 

Vstupné údaje pre GRR 
analýzu 

3 operátori, 
2 - 3 opakovania 
meraní,10 dielov  

3 operátori, 
2 - 3 opakovania 
meraní,10 dielov 

3 operátori, 
2 - 3 opakovania 
meraní,10 dielov 

Interakcia operátor a 
diel  

Nie  Áno  Nie 

Zložky variability 
v meracom systéme 

1.Variabilita dielov 
2.Opakovateľnosť 

3.Reprodukovateľnosť  

1.Variabilita dielov 
2. Opakovateľnosť 

3. Interakcia diel a oper. 
4. Reprodukovateľnosť 

1.Variabilita dielov 
2.Opakovateľnosť 

3.Reprodukovateľnosť 

Súčet zložiek 
variability  

≠ 100 ≠ 100 =	100 

Ukazovatele pre 
hodnotenie výsledkov  

%GRR, ndc  %GRR, ndc 
Medzi-skupinový 

koeficient korelácie 
a kontrolné triedy 

Informácie o systéme 
merania  

Obmedzené  Obmedzené Rozšírené 

% kvantifikácie výroby 
zhodného výrobku   

Nie Nie  Áno  

Citlivosť meracieho 
systému na presnosť  

Veľká 
Značná  

Veľká 
Značná 

Malá 
Zanedbateľná 

Komplexita metódy  
Nízka - manuálne 
výpočty, využitie 

výpočtovej technológie 

Vysoká – odporúčané 
využitie výpočtovej 

technológie 

Vysoká – odporúčané 
využitie výpočtovej 

technológie 

Využitie výpočtovej 
technológie 

Tabuľkový processor 
(Excel), štat. softvér 

 (Minitab, Statgraphics) 

Napr. štatistický 
softvér 

(Minitab, Statgraphics) 

Napr. QI Macros pre 
Excel [63] 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
 
Alternatívny pohľad na porovnanie metódy priemeru a rozpätia a ANOVA pozri napr. článok 
[64]. 
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8. NÁVRH POSTUPU PRE ANALÝZU SYTÉMU MERANIA  

Existuje množstvo metodických prístupov k vyhodnocovaniu systémov merania, 

na základe ktorých sa vyhodnocujú štatistické vlastnosti systému merania. V praktickej časti 

dizertačnej práce bola venovaná pozornosť metodickým prístupom podľa príučky 

AIAG  (MSA) a EMP metodiky (pozri podkapitola 2.3 a kapitola 4), ktoré vysvetľujú 

postupy  čiastočných analýz systému merania. Tieto analýzy sú veľmi náročné na časové 

a ľudské zdroje. Na základe vykonaných analýz a simulácií v praktickej časti dizertačnej práce 

bolo dokázané, že ponúkane postupy majú určitý stupeň nejasnosti. Obzvlášť vyhodnocovacie 

kritéria analýzy opakovateľnosti a reprodukovateľnosti prezentované AIAG (MSA) 

manuálnom sú príliš prísne. Výsledky opakovateľnosti, reprodukovateľnosti, variability dielov 

a celkovej variability sú nadhodnotené a pri uplatňovaní metódy priemeru a rozpätia alebo 

metódy ANOVA pre rovnaké namerané hodnoty je možné dostať rôzne závery o vyhodnotení 

systému merania.  

S ohľadom na tieto fakty je navrhnutý komplexný postup pre vykonávanie analýzy 

systému merania, ktorý má v sebe zakomponované prvky z metodiky AIAG (MSA) a EMP, 

vlastne návrhy grafického vyhodnotenia nameraných dát a  dodatočných analýz, ako je napr. 

overovacia analýza správneho nastavenia pracovného meradla. Jednou z výhod navrhnutého 

postupu je jeho úplnosť s prihliadnutím na minimalizáciu nákladov pri vykonávaní analýz 

systému merania. Toto bolo dosiahnuté definovaním logických krokov postupnosti 

jednotlivých analýz. Postup je zároveň navrhnutý tak, aby boli overené všetky významné 

charakteristiky systému merania. Navrhovaný systém merania je definovaný pri nasledujúcich 

vstupných podmienkach:  

• sériová výroba,  

• nedeštruktívne testy,  

• meracia úloha s vplyvom obsluhy,  

• jedno meracie zariadenie. 

Navrhnutý postup pre komplexnú analýzu systému merania sa skladá z nasledujúcich krokov:  

• identifikácia potreby meracej úlohy,  

• definovanie referenčnej vzorky (master sample), 

• analýza správneho nastavenia pracovného meradla, 
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• analýza strannosti pracovného meradla, 

• definovanie pracovnej referenčnej vzorky, 

• analýza linearity pracovného meradla, 

• analýza konzistencie referenčnej vzorky, 

• GRR analýza. 

 

8.1. IDENTIFIKÁCIA POTREBY MERACEJ ÚLOHY  

Analýza systému merania je potrebná napr. v nasledujúcich situáciách:  

• proces uvoľňovania dielu do výroby (PPAP dokumentácia), 

• zmena niektorého vstupného parametra vyrábaného dielu (napr. zmena postupu 

kompletizácie dielu, zmena dodávateľa surového materiálu a iné), 

• zmene vstupného parametra výrobného procesu (napr. zmena rýchlosti rezania CNC 

stroja, zmena orientácie polotovaru na rezacom pláne, zmena vstrekovacieho lisu, 

zmena stroja pre vákuové thermoformovanie, zmena kontrolného alebo zváracieho 

prípravku a iné), 

• zmena niektorého z operátorov vykonávajúcich pravidelné meranie,  

• zmena meracieho zariadenia pre pravidelné meranie dielu,  

• v prípadoch rozdielneho posúdenia zhodnosti dielu z pohľadu dodávateľa a odberateľa.  

 

8.2. DEFINOVANIE REFERENČNEJ VZORKY (MASTER SAMPLE)  

Vo fáze analýzy merania s názvom definovanie referenčnej vzorky sú odporúčané kroky:  

• Odobratie jedného dielu z prvých zhotovených dielov výrobného procesu a jeho 

označenie (nezmazateľné/nezničiteľné označenie) za referenčnú vzorku 

(master  sample), pozri teoretická časť dizertačnej práce str.12, odstavec 1. Druhou 

možnosťou je  voľba etalónu merania (pozri teoretická časť dizertačnej práce str. 12, 

odstavec 1). Výber rozhodnutia môže napr. záležať od nákladov spojených so 

zabezpečovaním referenčných vzoriek alebo etalónu alebo nemožnosťou dlhodobo 

uschovávať vyrobený diel (degradovanie materiálu napr. guma, plasty). V týchto 

prípadoch sa preferuje etalón. 
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• Premeranie referenčnej vzorky (master sample) v internom metrologickom stredisku 

oddelenia kvality overeným kalibrovaným meradlom. Overené kalibrované meradlo 

by malo byť o rád presnejšie ako je požiadavka na minimálnu rozlišovaciu schopnosť 

pracovného meradla (pozri teoretická časť dizertačnej práce str.10, posledný odstavec). 

Výstupom daného merania je určenie referenčnej hodnoty ako priemeru z jednotlivých 

nameraných hodnôt. Počet meraní na stanovenie referenčnej hodnoty by mal byť 

	 ≥ 	10. Premeranie referenčnej vzorky (master sample) môže byť vykonané aj 

v  externom metrologickom stredisku, napr. v prípade, že nie je k dispozícii overené 

kalibrované meradlo vyžadovanej presnosti.  

 

8.3. ANALÝZA SPRÁVNEHO NASTAVENIA PRACOVNÉHO MERADLA 

Vo fáze analýzy merania s názvom správne nastavenie pracovného meradla je odporúčané:  

• Zmeranie referenčnej vzorky (master sample alebo etalónu) n	 = 3 − 5	krát. 
Preskúmanie nameraných hodnôt a pokiaľ sa namerané hodnoty nenachádzajú okolo 

stanovenej referenčnej hodnoty meradlo sa nastaví a uvedený proces sa zopakuje. 

Ak  sa výsledky merania pohybujú okolo referenčnej hodnoty pokračuje sa v analýze 

strannosti. 

 

8.4. ANALÝZA STRANNOSTI PRACOVNÉHO MERADLA 

Vo fáze analýzy systému merania s názvom analýza strannosti pracovného meradla 

sú odporúčané nasledujúce kroky:  

• Referenčná vzorka (master sample) sa zmeria 	 ≥ 10 (predpokladom je správne 

nastavenie meradla). 

•  Na základe numerického postupu analýzy strannosti merania vysvetleného 

v teoretickej časti dizertačnej práce (pozri od str. 16) sa vypočíta štatistická významnosť 

strannosti. 

• Na overenie numerických výsledkov sa zostrojí histrogram (pozri obr. 35 str. 66), 

na  základe ktorého sa analyzuje strannosť jednotlivých meraní. Definovaná referenčná 

hodnota bude predstavovať nulovú strannosť.  
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• Pokiaľ je zaznamenaná nenulová strannosť, pracovné meradlo sa rekalibruje a analýzy 

nastavenia a strannosti je potrebné opakovať.  

• Ak nie je možné strannosť pracovného meradla nastaviť na nulu, je možné pokračovať 

v analýze systému merania, ale každá nameraná hodnota musí byť upravená o hodnotu 

definovanej strannosti.  

 

8.5. ANALÝZA LINEARITY PRACOVNÉHO MERADLA 

Vo fáze analýzy systému merania s názvom analýza linearity pracovného meradla 

sú  odporúčané nasledujúce kroky: 

•  Z výroby sa odoberie ďalších päť až sedem dielov.  

• Pre každý jeden diel sa určí jeho referenčná hodnota ako priemer z 	 ≥ 10 meraní. 

K súboru referenčných hodnôt pridáme referenčnú hodnotu master samplu.  

• Pretože je potrebné, aby vzorky boli od seba veľkostne rozdielne, zostrojí a preštuduje 

sa diagram rôznorodosti dielov (obr. 43, str. 73) vzhľadom k celkovej variabilite 

výrobného procesu.  

• Z hodnôt získaných z predchádzajúceho merania sa vyhodnotí linearita pracovného 

meradla na základe diagramu lineárneho grafu (obr. 36 str. 66), ktorý sa preštuduje 

z hľadiska indikácií zvláštnych príčin a prijateľnosti linearity. Súčasťou tohto grafu 

je  aj analýza strannosti pre každú podskupinu opakovaných meraní každého dielu.  

• Rovnako ako pri analýze strannosti, pokiaľ je zaznamenaný problém s linearitou 

pracovného meradla, meradlo sa rekalibruje a analýzy nastavenia, strannosti a linearity 

je potrebné opakovať.  

 

8.6. ÚSCHOVA MASTER SAMPLE A ANALÝZA KONZISTENCIE REFERENČNEJ 

VZORKY  

Vo fáze analýzy systému merania s názvom úschova master sample a analýza 

konzistencie referenčnej vzorky sú odporúčané tieto kroky: 

• V prípade akceptovateľnej strannosti a linearity pracovného meradla označená 

referenčná vzorka (master sample) sa bezpečne uloží spolu s výsledkami vykonaných 

analýz.  
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• V prípade straty alebo poškodenia pracovnej referenčnej vzorky bude referenčná vzorka 

(master sample) plniť funkciu vzoru na základe, ktorého sa odvodí nová pracovná 

referenčná vzorka. 

• Zostrojenie regulačného diagramu pre individuálne hodnoty a kĺzavé rozpätia 

tzv.  konzistenčného diagramu (pozri obr. 34 na str.65). 

• Pravidelné meranie pracovnej referenčnej vzorky v definovaných intervaloch 

(napr.  každé dve hodiny, začiatok smeny, raz za týždeň atď.) a aktualizovanie 

konzistenčného diagramu. 

 

8.7. GRR ANALÝZA 

Vo fáze analýzy systému merania s názvom GRR analýza sú odporúčané kroky: 

• Výber a označenie desiatich vzoriek zo sériovej výroby v definovaných intervaloch. 

Odporúča sa výber vzoriek napr. vždy na začiatku smeny. Očíslovanie vzoriek 

od  1  do  10 a ich zmeranie 3 operátormi, ktorí bežne vykonávajú alebo budú vykonávať 

meraciu úlohu. Meranie každej vzorky bude opakované dva až trikrát. Pre zaručenie 

štatistickej nezávislosti merania je dôležité, aby jednotliví operátori nevedeli, 

ktorú vzorku merajú.  

• Zaznamenanie nameraných hodnôt dvoma operátormi, ktorí nevykonávajú meranie, 

aby  sa eliminovali chyby z preklepu pri zaznamenávaní meranej hodnoty.  

• Zhotovenie a preskúmanie bodového diagramu nameraných hodnôt 

(pozri obr. 27 str.  60). Diagram slúži na identifikovanie interakcií medzi dielom 

a operátorom a identifikáciu chybne nameraných hodnôt (viditeľné odľahlé hodnoty).  

• Zhotovenie a preskúmanie zväčšeného diagramu individuálnych hodnôt pre diely 

(pozri obr. 42 str. 73) a diagramu rôznorodosti dielov (pozri obr. 43 str. 73) na základe 

ktorého sa zisťuje, koľko nameraných hodnôt v podskupine opakovaných meraní je 

vzdialených od priemeru. To znamená, že sa analyzuje variabilita podskupiny, 

tzv. vnútorná variabilita. 

• Zhotovenie a preskúmanie. diagramu pre priemer (obr. 28, str. 60) a diagramu 

pre rozpätie (pozri obr. 29, str. 61 ). 

• Výpočet opakovateľnosti (EV), reprodukovateľnosti  (AV), kombinovanej 

opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (GRR), celkovej variability (TV), variability 
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dielov (PV) a percentuálny prírastok (EV), (AV) a (GRR), podľa postupu pravdivej 

GRR štúdie (pozri podkapitola 4.4 str. 36). V tomto prípade môže byť použitá AIAG 

(MSA) alebo EMP metodika.  

• Vypočítanie medzi-skupinového koeficientu korelácie a určenie čísla kontrolnej triedy 

systému merania, pozri podkapitola 4.4 str. 36 (časť pravdivá GRR štúdia). 

• Vypočítanie oslabenia signálov výrobného procesu, pozri podkapitola 4.4 str. 36 

(časť  pravdivá GRR štúdia). 

• Určenie pravdepodobnostnej chyby merania a na jej základe výpočet najmenšieho 

efektívneho prírastku merania a najväčšieho efektívneho prírastu merania, 

pozri podkapitola 4.4 str. 36 (časť pravdivá GRR štúdia). 

• Preverenie, či sa použité meracie zariadenie nachádza medzi najväčším a najmenším 

efektívnym prírastom merania a vyhodnotenie významu informácie, s ohľadom 

na toleranciu meraného dielu a rozpätie výrobného procesu (časť pravdivá GRR štúdia).  

• Zostrojenie regulačného diagramu procesu a jeho pravidelná aktualizácia (časť pravdivá 

GRR štúdia). 

 

8.8. NÁVRH VÝVOJOVÉHO DIAGRAMU ANALÝZY SYSTÉMU MERANIA 

Postup na riadenie procesu komplexnej analýzy systému merania je graficky zobrazený 

v prehľadom vývojovom diagrame na str. 111 – 115, v ktorom sú zobrazené jednotlivé logické 

kroky a toky riadenia procesu. Lineárny vývojový diagram bol vybraný a zostrojený podľa 

odporúčaní D. Noskievičovej [65]. Pri implementovaní navrhnutého postupu pre analýzu 

systému merania, je odporúčané postupovať podľa krokov vývojového diagramu. 

Na doplnenie informácií o problematike je odporúčané využívať poznatky z celého 

predloženého dokumentu. 
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9. ZÁVERY DIZERTAČNEJ PRÁCE A DOPORUČENIA  

Faktom je, že postupy AIAG (MSA) metodiky [12] sú využívané hlavne 

v automobilovom priemysle a z neho sa vďaka pracovnej migrácii extrémne rozšírili 

do ostatných oblastí priemyslu. Realitou je, že štatistické softvéry (napr. Minitab, 

Statgraphics  – užívateľsky prístupné a relatívne rozšírené štatistické softvéry) pracujú vo 

veľkej miere na základe postupov AIAG  (MSA) metodiky pri vyhodnocovaní systému 

merania. Avšak pravdou je, že táto metodika nie je jediná na vyhodnocovanie systémov 

merania. V predloženej dizertačnej práci bola detailne preskúmaná a vzájomne porovnaná 

AIAG (MSA) a EMP metodika. Na základe zistení sú formulované nasledovné závery 

a odporúčania, ktoré je potrebné zohľadňovať pri vyhodnocovaní systému merania. 

 

9.1. ODPORÚČANIA PRI APLIKOVANÍ AIAG (MSA) METODIKY 

• použitá GRR metóda podľa AIAG (MSA) metodiky môže mať značný vplyv 

na výsledky vyhodnotenia systému merania (rozdielne hodnotenie systému merania), 

pozri podkapitola 7.2.1, 

• z možných AIAG (MSA) metód sa odporúča využívať pri analýzach GRR 

metódu ANOVA (zohľadňovanie interakcií), pozri podkapitola 7.2.1, 

• pri poskytovaní výsledkov analýzy systému merania na uvoľnenie meracieho zariadenia 

a procesu ako súčasť PPAP dokumentácie pre nový alebo modifikovaný diel 

je odporúčané uviesť vyhodnocovaciu metódu, pozri podkapitola 7.2.1, 

• počet miest odčítania meranej veličiny (rozdielne variačne rozpätie)  môže mať značný 

vplyv na výsledky vyhodnotenia systému merania pri GRR analýze (rozdielne 

hodnotenie systému merania), pozri podkapitola 7.2.4 a 7.2.5, 

• nutnosť interpretovania výsledkov GRR analýzy na základe numerických a zároveň 

aj grafických výstupov, pozri podkapitola 6.4, 

• relatívne prísny prístup AIAG (MSA) metodiky pre hraničné hodnoty GRR analýzy 

pri vyhodnocovaní výsledku jednotlivých zložiek variability, pozri podkapitola 7.2.7 

a  7.2.8,  

• nadhodnotenie veľkosti jednotlivých zložiek variability, pozri podkapitola 7.2.3,  
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• pokiaľ výrobný proces má príliš malú variabilitu dielov metodika AIAG (MSA) sa nedá 

aplikovať, pozri podkapitola 7.2.6. 

9.2. ODPORÚČANIA PRI APLIKOVANÍ EMP METODIKY 

• poskytnutie komplexnejšieho pohľadu na analýzu systém merania, ucelené 

porozumenie zdrojom variability a možnosť identifikácie vyrábania zhodných 

výrobkov s presne určeným percentom pravdepodobnosti dosiahnuť špecifikácie 

zákazníka, pozri podkapitola 4.4, 7.2.2, 7.2.5 a 7.2.9, 

• možnosť úspešného upravovania výrobných procesov na základe rôznych tried 

meracích systémov, pozri podkapitola 4.4,  

• možnosť definovania pravdepodobnostnej chyby a určenie správneho rozlíšenia 

meracieho zariadenia (pokiaľ je to aplikovateľné vzhľadom na tolerancie dielu 

a rozpätie výrobného procesu), pozri podkapitola 4.4 a 7.2.2, 

• výpočet jednotlivých zložiek variability predstavuje ich skutočnú veľkosť, 

pozri podkapitola 7.2.2 a 7.2.3, 

• pokiaľ výrobný proces má príliš malú variabilitu dielov EMP metodika sa nedá 

aplikovať, pozri podkapitola 7.2.6. 
 

9.3. ODPORÚČANÉ OBLASTI A MOŽNÉ DISKUSIE PRE BLIŽŠIE PRESKÚMANIE  

• vyhodnocovanie systémov merania v prípade presných (malo kolísajúcich) výrobných 

procesov pri výrobe dielov s malými toleranciami (t.j. problematický výber dostatočne 

rozdielnych dielov), rozšírenie diskusie k podkapitole 7.2.6, 

• dvojfaktorová EMP metóda s vplyvom na presnosť merania, kde sú rozdielni operátori 

a rozdielne meracie zariadenia (AIAG (MSA) metodika túto problematiku nerieši), 

• základná EMP metóda, na základe ktorej je možná identifikácia zložiek šumu v chybe 

merania pri použití opakovaného testovania chyby29 (jedná sa o neznámu 

problematiku), 

• štatistický prieskum aplikácie analýz systémov merania v prostredí slovenských 

a českých výrobných podnikov, rozšírenie diskusie k publikovanému článku [66], 

                                                      
 

29 Opakované testovanie chyby: z anglického originálu test – retest error. 
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• štatistické spracovania výsledkov vyhodnotenia systémov merania prostredníctvom 

GRR analýzy (metóda priemeru a rozpätia a metóda ANOVA) so zameraním 

na klasifikáciu systémov merania (rozpracovanie otázky E. Dietricha 

a A. Schulzeho  [6] ohľadom vyhodnocovacích hraníc AIAG (MSA) metodiky, 

ktoré sú zriedka dodržiavané), bližšia diskusia ohľadom prístupu podnikov rozvoľňovať 

interval pre klasifikáciu vyhovujúceho systému merania, pozri podkapitola 7.2.7. 

9.4. PRÍNOS PRÁCE PRE PRAX 

• prehľadné spracovanie porovnania troch metód pre GRR analýzu (metóda priemeru 

a rozpätia, metóda ANOVA a pravdivá GRR štúdia), ich náročnosti a rozsahu výstupu, 

pozri kapitola 4 a podkapitola 7.2.9,  

• predstavenie relatívne novej komplexnej EMP metodiky využívanej pri analýze 

systému merania, ktorá v podmienkach prostredia európskych výrobných podnikov 

nie je známa, pozri podkapitola 4.4,  

• predstavenie návodu na vykonávanie analýzy strannosti a linearity pri jednostranných 

toleranciách, pozri kapitola 6 str. 66, 

• prehľad doporučení, ktoré by mali byť zohľadňované pri vyhodnocovaní systémov 

merania AIAG (MSA) a EMP metodikov, pozri kapitola 9, 

• poskytnutie prehľadu požiadaviek automobilového priemyslu na vykonávanie analýzy 

systému merania pri komplexom plánovaní kvality produktu, uvoľňovaní dielov 

do sériovej výroby na základe AIAG (MSA) a VDA 5 metodiky, VW koncernu 

a Volvo AB skupiny, pozri kapitola 5,  

• dostupnosť prehľadu grafických nástrojov AIAG (MSA) a  EMP metodiky, 

pozri  podkapitola  6.1, 

• predstavenie nových nástrojov pre analýzu systému merania, pozri podkapitola 6.3,  

• rozšírenie poznatkov ohľadom správnej interpretácie regulačných diagramov (diagramu 

pre rozpätie), pozri podkapitola 6.2, 

• poskytnutie prehľadu dostupnosti vybraných grafických nástrojov štatistických 

softvérov Minitab a Statgraphics, pozri str. 68, 

• poskytnutie dôkazu o dôležitosti interpretovania výsledkov GRR analýzy na základe 

oboch jej výstupov (grafickej a numerickej časti), pozri podkapitola 6.4, 
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• poskytnutie dôkazu o rozdielnosti záverov GRR analýzy o systéme merania v závislosti 

od použitej metódy AIAG (MSA) a to metóda priemeru a rozpätia vs. metóda ANOVA, 

pozri  podkapitola 7.2.1, 

• poskytnutie poznatkov o vplyve počtu desatinných miest odčítania na výsledky 

GRR analýzy pri  použití AIAG (MSA) a EMP metodiky, pozri podkapitola 

7.2.4 a 7.2.5, 

• predstavenie iných pohľadov na hraničné hodnoty vyhodnocovania GRR analýzy, 

pozri  podkapitola 7.2.7, 

• návrh efektívneho postupu a vývojového diagramu pre komplexnú analýzu systému 

merania s prihliadaním na minimalizáciu potrebných nákladov, pozri kapitola 8. 

 

9.5. VEDECKÝ PRÍNOS PRÁCE  

• predstavenie relatívne novej komplexnej EMP metodiky využívanej pri GRR analýze 

systému merania, ktorá v podmienkach prostredia európskych výrobných podnikov 

nie je známa, pozri podkapitola 4.4, 

• doplnenie a rozšírenie vedeckých poznatkov o správaní sa regulačných diagramov 

(diagramu pre rozpätie), pozri podkapitola 6.2, 

• rozšírenie palety grafických nástrojov pre analýzu systému merania, 

pozri  podkapitola  6.3, 

• vytvorenie podnetu pre zamyslenie sa nad kriticky definovanými hranicami 

pre vyhodnotenie systému merania podľa zaužívaných definícii AIAG  (MSA) 

metodiky, pozri podkapitola 7.2.7, 

• predstavenie rôznych vplyvov (ako napr. počtu miest odčítania, použitá metodika, 

veľkosť použitých vzoriek) na výsledky GRR analýzy pri použití AIAG  (MSA) alebo 

EMP metodiky, pozri kapitola 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 a 7.2.5, 

• poskytnutie detailného vysvetlenia jednotlivých zložiek variability pri použití metódy 

priemeru a rozpätia AIAG (MSA) metodika, pozri podkapitola 7.2.3, 

• ukážka využitia štatistických prístupov na maximalizáciu ich účinkov pri komplexnej 

analýze systému merania, pozri kapitola 8.  
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10. THE CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The fact is that the steps of AIAG (MSA) method [12] are used mainly in the automotive 

industry and from there thanks to the working migration they are extremely spreaded to other 

industries. Other fact is that the statistical softwares are based on procedures of the AIAG 

(MSA) method by the measurement systems evaluation. The truth is that AIAG (MSA) method 

is not the only one. In the submitted dissertation theses there is scrutinizigly analysed and 

compared AIAG (MSA) method and the EMP method. Based on the gained finding out, there 

were formulised the following conclusion that is necessary to take into consideration by 

conducting and interpreting results of the measurement system analyses. 

 

10.1. RECOMMENDATIONS BY AIAG (MSA) APPLICATION 

• the used GRR method according to the AIAG (MSA) method can have a great impact 

on the results regarding the measurement system analyses (the system can be evaluated 

differently), see the subchapter 7.2.1, 

• out of the possible AIAG (MSA) methods by the GRR analyses the ANOVA method 

is  recommended (it takes into consideration the interactions), see the subchapter 7.2.1, 

• by conduction the measurement system analyses as the part of the PPAP process 

for  new or modified part number it is necessary to mention the evaluation method, 

see  subchapter 7.2.1, 

• the number of discernment of measured value could have a rather great influence 

on the results of the measurement systems evaluation by GRR analyses (the  system  can 

be evaluated differently), see subchapter 7.2.4 and 7.2.5, 

• by the GRR analyses there is a necessity to interpret the results based on both numerical 

and graphical evaluation outputs, see subchapter 6.4, 

• relative a strict rules by boarders definition of GRR analyses for variability component 

evaluation by AIAG (MSA) method, see subchapter 7.2.7 and 7.2.8, 

• there is a presence of exaggeration of each variation component, see  subchapter  7.2.3, 

• by low part to part variation the AIAG (MSA) method is not applicable, 

see  subchapter 7.2.6. 
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10.2. RECOMMENDATION BY EMP METHOD  

• more complex method availability of measurement system analyses and a total 

understanding of the variability components and the possibility to identify the product 

by certain percentage level of conformity, see the subchapter  4.4, 7.2.2, 7.2.5 and 7.2.9, 

• production processes adjustment possibility based on not very precise measurement 

systems, as eg. the measurement system class three and four, see the subchapter 4.4, 

• the possibility of probable error definition and the right measuring device decrement 

(in  case this is applicable to part tolerances and production process range, 

see  subchapter 4.4 a 7.2.2, 

• the variability component count reflects the real size of the variability, 

see  subchapter  7.2.2 and 7.2.3, 

• by low part to part variation the AIAG (MSA) method is not applicable, 

see  subchapter  7.2.6.  

 

10.3. RECOMMENDATION FOR FURTHER DISCUSSION AND ANALYSES 

• measurement system evaluation for very precise production, where is a problematic 

selection of diverse part with significant part to part variation –  might be the extension 

to the discussion in the subchapter 7.2.6, 

• two factor EMP studies where the influence of measurement precision is based on two 

factors: different operators and different measurement equipment AIAG (MSA) method 

does not take this problematic into consideration),  

• basic EMP studies, based on which there is a possibility to identify the nuisance 

component in the measurement error by test re-test error (this is an unknown 

problematic),  

• the statistical research of measurement systems applications in the environment 

of  Slovak and Czech manufacturing companies, an extended discussion the published 

article [66], 

• the statistical interpreting of the results based on the GRR analyses (average and range 

method, ANOVA method) with focus on the measurement systems classification 
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(further elaboration of a question by author E. Dietrich and A. Schulz [6] regarding 

the  evaluation boarders by AIAG (MSA) method for measurement system analyses that 

are rarely respected), closer discussion regarding the approach to the boarder definition 

for measurement system evaluation, see subchapter 7.2.7. 

 

10.4. PRACTICAL BENEFIT OF WORK 

• a clear understandable overview of three GRR methods (average and range method, 

ANOVA method and the honest GRR studies), their difficulty level and the output 

range, see subchapter 4 and 7.2.9, 

• the introduction of relative new complex EMP method that is used by measurement 

system analyses, that is not known to the European manufacturing companies, 

see   subchapter 4.4, 

• the introduction of an instruction for bias and linearity analyses by single tolerances, 

see  page 66, 

• the recommendation overview that should be keep on mind while conducting 

the  measurement system analyses via AIAG (MSA) method or EMP method, 

see  chapter  9, 

• the availability of automotive industry requirements for conducting the measurement 

system analyses by the complex product planning and product release into the serial 

production, see chapter 5, 

• the availability of graphical tools overview by AIAG (MSA) method and EMP method, 

see subchapter 6.1, 

• introduction of some new graphical tools for measurement system analyses, 

see  subchapter 6.3, 

• extension regarding the correct interpretation of process behaviour charts (range chart), 

see. subchapter 6.2, 

• the overview of availability of selected graphical tools of statistical software Minitab 

and Statgraphics, see page 68, 

• the prove of the necessity to conduct the measurement system evaluation based on their 

both outputs (graphical and numerical), see subchapter 6.4, 
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• the prove of possible measurement system evaluation based on used AIAG (MSA) 

method (average and range method, ANOVA method), see subchapter 7.2.1, 

• the prove of number of discernments impact on the results of GRR analyses 

by  the  use  of AIAG (MSA) method and EMP method, see subchapter 7.2.4 and 7.2.5, 

• the introduction of different view to the boarder limits for GRR analyses evaluation, 

see  subchapter 7.2.7, 

• the introduction of an effective instruction and flow chart for conducting a measurement 

system analyses with the goal to operate by the minimum needed cost, see chapter 8. 

 

10.5. SCIENTIFICAL BENEFITS OF WORK  

• the introduction of relative new complex EMP method that is used by GRR analyses 

of  measurement system that is not known in the environment of European 

manufacturing companies, see subchapter 4.4, 

• the addition and extension of the scientific knowledge regarding the correct process 

behaviour charts (range chart), see. subchapter 6.2, 

• the extension of available graphical tools for measurement system analyses, 

see  subchapter 6.3, 

• the creation for some thoughts regarding critically defined boarder limits 

for  measurement system evaluation, based on used definitions in AIAG (MSA) method, 

see subchapter 7.2.7, 

• the introduction of the influences (eg. number of decrements, used method, different 

part size) to the used AIAG (MSA) method and EMP method, see subchapter 7.2.1, 

7.2.2, 7.2.4 and 7.2.5, 

• the availability of detail each variability component explanation by the use of average 

and range method AIAG (MSA) method, see subchapter 7.2.3, 

• the prove that good statistical approach can maximize the advantages of measurement 
system analyses, see chapter 8.  
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15. PRÍLOHY 

15.1. PRÍLOHA A: TABUĽKA 2
∗ 		 

Prvá časť prílohy A tj. tabuľky ∗  [12] znázorňuje hodnoty súvisiace s rozdelením priemerného 

rozpätia. 
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Druhá časť prílohy A tj. tabuľky ∗  [12] znázorňuje hodnoty súvisiace s rozdelením 

priemerného rozpätia 

 

 

Vstupy do tabuľky (platí pre prvú aj druhú časť tabuľky ∗): 1. riadok v každej bunke je stupeň 

voľnosti (v) a 2. riadok v každej bunke je ∗,  je nekonečná hodnota ∗: ďalšie hodnoty (v) 

možno zistiť z konštantného rozdielu (cd).  
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15.2. PRÍLOHA B: TABUĽKA KOREKČNÉHO FAKTORU STRANNOSTI  

Tabuľka korekčného faktoru strannosti [2] používa priemerné rozpätie na odhad variability.  

=	veľkosť podskupín používaných pri  

=	počet opakovaní pre podskupinu  

Odhady v tabuľke sú ∗ , kde ∗  = korekčný faktor strannosti pre  

 

∗  =  +   kde 	je stupeň voľnosti pre rozpätie priemeru  

Variabilita pri štatistike priemeru rozpätia bude o veľa väčšia ako upravenie získané z použitia 
∗ , ktorého použitie ∗  je akademické.  
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15.3. PRÍLOHA C: KOEFICIENTY PRE VÝPOČET REGULAČNÝCH HRANÍC 

Koeficienty na výpočet dolného a horného medzného rozmeru pre diagram rozpätia [5] 
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15.4. PRÍLOHA D: FORMULÁR PRE ZBER DÁT PRI GRR ANALÝZE  
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15.5. PRÍLOHA E: VÝSTUPY VÝPOČTOVEJ DOKUMENTÁCIE  

Na CD nosiči v doskách dizertačnej práce sú dostupné podrobné výstupy z výpočtov 

AIAG  (MSA) a EMP metodiky pre:  

• Podkapitolu 6.2 a 6.4, 

• Kapitolu 7. 

 


