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Skratky 

Značka Význam  Jednotka 

AIAG  automotive industry action group – akčná skupina automobilového 

priemyslu 
[-] 

ANOVA analyses of variance – analýza rozptylu [-] 

APQP  advanced product quality planning - moderné plánovania kvality 

produktu 
[-] 

AV reproducibility – variabilita reprodukovateľnosti [%] 

CNC computer numerical control – číslicové riadenie [-] 

DLŠP lower watershed specification limit - dolný limit špecifikácie povodia  [mm] 

DMR dolný medzný rozmer (dolná tolerančná hranica)   [mm] 

EMP evaluating measurement process – vyhodnocovanie meracích 

procesov 
[-] 

EV equipment variability – eariabilita zariadenia (opakovateľnosť) [%] 

GRR gage repeatability and reproducibility – opakovateľnosť 

a reprodukovateľnosť zariadenia 
[-] 

HLŠP upper watershed specification limit - horný limit špecifikácie povodia [mm] 

HMR horný medzný rozmer (horná tolerančná hranica) [mm] 

IATF international automotive task force – medzinárodná automobilová 

pracovná skupina 
[-] 

PMMA polymethylmethakrylát [-] 

PPAP production part approval process - proces schvaľovania dielov de 

sériovej výroby 
[-] 

PV part variation – variabilita dielov [%] 

SPC statistical process control – štatistická kontrola procesu [-] 

TV total variation – celková variabilita [%] 

VCE Volvo construction equipment – Volvo stavebné stoje  [-] 

VDA  Verband der Automobilindustrie – združenie automobilového 

priemyslu 
[-] 

VDI Verein Deutsche Ingenieure  - združenie nemeckých inžinierov [-] 

VDE 
Verbands der  Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

-  asociácia pre elektrotechnické, elektronické a informačné 

technológie 

[-] 

ndc number of district categories – počet rozlíšiteľných tried [-] 

𝑟0 medzi-skupinový koeficient korelácie [-] 

(1 −  𝑟0) doplnok medzi-skupinového koeficienta korelácie [-] 

(�̂�𝑝)
2

, (�̂�𝑥)2 druhá mocnina variability dielov, druhá mocnina celkovej variability [-] 
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Anotácia dizertačnej práce 

Dizertačná práca za 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 jej podrobné 

vysvetlenie a 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 procesu a konzistenčných diagramov 

meracieho zariadenia. 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, ktorá 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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Annotation of Dissertation Thesis 

The 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 dát sa upravujú výrobné procesy a zároveň 

vykonávajú rozhodnutia o prijatí alebo odmietnutí výrobku. A.G. Knowles, J. Anthony 

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. 

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 a systém merania vhodný na kontrolu procesu, resp. určuje 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 [2] alebo E.  Dietrich  [3]. 

Medzi najpoužívanejšie v európskom výrobnom prostredí  patria práve:  

 AIAG (MSA) metodika,  

 VDA 5 metodika.  

Medzi relatívne nové dostupné metodiky patrí (najmä v USA) EMP metodika. Metodika 

nie je veľmi rozšírená v prostredí európskych výrobných.  

                                                      

 

1 GRR analýza – analýza opakovateľnosti a reprodukovateľnosti: z anglického originálu gage repeatability 

&  reproducibility analyses. 
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2. TEORETICKÁ ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

2.1.  PROBLEMATIKA MERANIA 

Kvalita nameraných dát 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 a je znázornená na obr. 1 [4]. Práve túto problematiku rieši jedna 

z častí analýzy systému merania, kedy je zisťované, či variabilita je spôsobená rozdielnosťou 

dielov alebo variabilitou vo vnútri meracieho systému. Ak ja 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.  

Systémy merania sú vyhodnocované na základe charakteristík variability, 

čo je opakovateľnosť (EV) a reprodukovateľnosť (AV) a taktiež na základe charakteristík 

variability polohy, čo je linearita, strannosť a stabilita. Postupy pre výpočet charakteristík 

variability pozri úplné znenie predloženej dizertačnej práce.  

 

 

Celková variabilita 

Variabilita procesu 

(variabilita produktu)  

Variabilita meracieho 

systému 

Reprodukovateľnosť (AV) Opakovateľnosť (EV) 

Obr. 1 Rozklad celkovej variability na jej jednotlivé zložky [4] 
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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. Stanovené ciele a hypotézy boli 

postupne  doplňované, upravované a čiastočne predefinované na základe pribúdajúcich 

praktických skúseností, vrátane simulácií a teoretických znalostí. 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, pričom odkazy na kapitoly 

a podkapitoly v tejto časti sú na úplnú verziu znenia dizertačnej práce:  

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 noriem, štandardov 

a rôznych fáz realizácie výrobku.  

 

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. 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. 
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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 (metódy priemeru a rozpätia a metódy 

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 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 rôznorodosti dielov v rámci tolerancie (porovnanie  veľkostne viac a menej 

rozdielnych dielov) 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, a zároveň je odporúčané ho 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, odborných seminárov, praxe a vlastných experimentov a simulácií.  
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4. METÓDY GRR ANALÝZY  

Z technických alebo ekonomických dôvodov nie je vždy možné vplyvy na systémy merania 

spôsobujúce neistoty merania eliminovať. Preto sú potrebné metódy na identifikáciu veľkosti 

týchto vplyvov a  komplexne posúdenie kvality systému merania. V priemyselnej praxi 

sa  využívajú rôzne metodiky pre GRR analýzu, ktorá je súčasťou analýzy systému merania. 

V dizertačnej práci sú vysvetlené postupy AIAG (MSA) metodiky a relatívne novej 

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

4.1.  AIAG (MSA) METODIKA 

Pri AIAG (MSA) metodike posudzovanie systému merania sa vzťahuje k určitej tolerancii, 

alebo k celkovej variabilite a na vyhodnocovanie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti spojitého 

meradla odporúčajú tri metódy: metóda založená na rozpätí, metóda založená na priemere a rozpätí 

a metóda rozptylu ANOVA. Systém merania pri týchto postupoch sa vyhodnocuje na základe 

dvoch ukazovateľov. Prvým je % GRR, ktorý vyjadruje aké percento z celkovej variability pripadá 

na kombinovanú opakovateľnosť (EV) a reprodukovateľnosť (AV). Ako tvrdí Plura [4] jedná 

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

Hraničné hodnoty ukazovateľa %GRR sú zobrazené v tab. 1[6] (platí pre metódu priemere 

a metódu rozpätia a priemeru a metódu ANOVA). Druhým ukazovateľom je ndc 2. 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. 

Hraničné hodnoty ukazovateľa  ndc  sú zobrazené v tab. 2 (platí pre metódu ANOVA a metódu 

priemeru a rozpätia).  

Tab. 1 Rozhodovacia matica na vyhodnotenie systému merania podľa %GRR [6] 

% 𝐺𝑅𝑅 <  10% 
Prijateľný systém merania – systém merania nás spoľahlivo 

informuje o tom, čo sa deje v procese (vhodný pre účely SPC) 

10 % < %𝐺𝑅𝑅 <  30% 
Podmienečne prijateľný systém merania, môže byť prijateľný 

pre určité aplikácie.  

% 𝐺𝑅𝑅 >  30% 
Neprijateľný systém merania – systém merania nás nespoľahlivo 

informuje o tom, čo sa deje v procese (nevhodný pre účely SPC) 

                                                      
 

2 Počet rôznych tried: z anglického originálu number of distric categories. 
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Tab. 2 Rozhodovacia matica na vyhodnotenie systému merania podľa ndc [5] 

ndc  ≥ 5    
 

Prijateľný a podmienečne prijateľný systém merania  
 

 ndc  < 5 
 

Neprijateľný systém merania  
 

 

Pri vyhodnocovaní systému meranie pozornosť nie je venovaná iba %GRR a ukazovateľu 

ndc, avšak aj iným charakteristikám variability, pričom platí nasledujúce fakty o príčinách 

variability.  

Ak je 𝐸𝑉 > 𝐴𝑉 dôvodom môže byť:  

 potreba údržby kontrolného prípravku, 

 zmena konštrukcie, návrh viac presného a stabilného meradla,  

 potrebu lepšieho upevnenia dielu k meraciemu prípravku alebo kontrolnému 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 𝐴𝑉 > 𝐸𝑉  dôvodom môže byť:  

 nedostatočné zaškolenie operátorov, ako používať meradlo a odčítavať z neho 

namerane hodnoty, 

 potreba pomocného prípravku na správne používanie meradla a zabezpečenie 

konzistencie merania alebo nesprávna kalibrácia  meradla a iné. 

 

4.2.  PRAVDIVÁ GRR ŠTÚDIA – (EMP) METODIKA 

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

meracieho zariadenia. Pravdivá GRR štúdia3 bola predstavená vo Wheererovej knihe s názvom 

EMP III Vyhodnocovanie meracích procesov a používanie neperfektných dát4 r. 2006 [6] 

a následne v článku s rovnakým názvom  r. 2009. [7] 

                                                      

 

3 Pravdivá GRR štúdia – z anglického originálu an honest gauge R&R study. 
4Vyhodnocovanie meracích procesov a používanie neperfektných dát: z anglického originálu evaluationg the 

measurement process & using inperfect data.   
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Wheeler pri svojej pravdivej GRR štúdii sleduje konzistenciu merania, prostredníctvom 

konzistenčného diagramu, ktorý najčastejšie býva diagram individuálnych hodnôt a kĺzavých 

rozpätí ( [7], str.14), ktorú porovnáva so signálmi výrobného procesu prostredníctvom 

regulačného diagramu procesu. Významným ukazovateľom pri tejto metóde je medzi-skupinový 

koeficient korelácie, ktorý predstavuje tradičnú mieru relatívnej užitočnosti meracieho systému. 

Medzi-skupinový koeficient korelácie 𝑟0  sa vypočíta podľa vzťahu (4.1) a na základe neho sa 

merací systém klasifikuje do jednej zo  štyroch tried. Doplnok medzi-skupinového koeficienta 

korelácie (1 − 𝑟0), predstavuje časť z celkovej variability, ktorá je prisudzovaná chybe merania.  

 
 𝑟0  =  

 (�̂�𝑝)
2

 (�̂�𝑥)2
 (4.1) 

Kde:  

(�̂�𝑝)
2
 je druhá mocnina variability dielov, 

 (�̂�𝑥)2je druhá mocnina celkovej variability.  

Pre celý postup výpočtu pravdivej GRR štúdie pozri úplné znenie dizertačnej práce. 

Podľa príslušného medzi-skupinového koeficienta korelácie sú zadefinované spomínané štyri 

triedy meracieho systému5: prvá, druhá, tretia a štvrtá trieda. Prehľad tried a ich charakteristík 

je systematicky zobrazený v tab. 3.  

                                                      
 

5 Triedy meracieho systému: z anglického originálu monitor classes. 

Tab. 3 Triedy meracieho systému a ich charakteristiky pre rôzne  𝑟0 [7] 

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 𝐶𝑝80    

0,50 – 0,80 Druhá  11 - 30  

Viac ako 88 % na základe  

uplatnenia pravidla odhalenia 

číslo 1. do 𝐶𝑝50    

0,20 – 0,50 Tretia  30  - 55  

Viac ako 91 % na základe  

uplatnenia pravidla odhalenia 

číslo 1.– 4. do 𝐶𝑝20    

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

schopná  
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Platí (pozri obr. 3), že čím je vyššia trieda meracieho systému, tým väčšie percento pripadá 

na oslabenie signálov meracieho systému a naopak. Tiež platí čím vyššia trieda meracieho 

systému, tým menšie percento oslabenia signálov výrobného procesu a naopak.  

 

Jednotlivé triedy určujú schopnosť meracieho systému redukovať silu signálov výrobného 

procesu v regulačnom grafe, odhaliť posun a zachytiť zlepšenie výrobného procesu. Jedným 

z krokov pri pravdivej GRR štúdii je určenie PE, čo je pravdepodobnostná chyba6pri pravidelnom 

opakovanom meraní pozri obr. 3. 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. 

Definovanie presnosti rozlíšenia meracieho zariadenia prostredníctvom najväčšieho 

a najmenšieho efektívny prírastok merania. Rozlíšenie meradla by malo byť medzi najmenším 

a najväčším efektívnym prírastkom merania. Príliš veľké zaokrúhlené (odčítanie hodnoty na menej 

                                                      

 

6 Pravdepodobnostná chyba (PE): z anglického originálu probability error. PE bola definovaná pred  r.1820 

Wilhemom Besselom ako 0,675.𝜎𝑒. [7] 

Medzi-skupinový koeficient korelácie 

Obr. 2 Závislosť signálov výrobného procesu a meracieho systému [6] 

Sila signálu  

Krivka oslabenia 

signálov výrobného 

procesu 

Krivka oslabenia signálov 

meracieho systému 
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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 to 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 úplného znenia dizertačnej práce). 

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 povodia7  a to HLŠP (horný limit špecifikácie 

povodia) a DLŠP (dolný limit špecifikácie povodia), podľa vzťahu (4.2)  

 

 
𝐻𝐿Š𝑃 =  𝐻𝑀𝑅 +

1

2
 𝑝𝑟í𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑘 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎 

 

𝐷𝐿Š𝑃 =  𝐷𝑀𝑅 −
1

2
 𝑝𝑟í𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑘 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎 

(4.2) 

 

                                                      
 

7 Limity špecifikácii povodia: z anglického originálu watershed specification limits 

Obr. 3 Pravdepodobnostná chyba PE [6] 

�̂�𝑒 je chyba kombinovanej opakovateľnosti a reprodukovateľnosti 

50% medzi +/- 1PE 
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Po identifikácii HLŠP a DLŠP môže byť zadefinovaných päť rôznych tried výrobných 

tolerancií (pozri obr. 4). Súčasťou úplného znenia dizertačnej práce je podrobná charakteristika 

jednotlivých tried na základe oslabenia procesného signálu, odhalenia posunu o tri smerodajné 

odchýlky a schopnosti zachytenia procesného zlepšenia.  

  

Obr. 4 Závislosť výrobných špecifikácii a pravdepodobnosť výroby zhodných výrobkov [6] 

 

64 % pravdep. zhodných 

výrobkov 

96 % pravdep. zhodných 

výrobkov 99 % zhod.výrobkov 

99,99 % zhod. 

výrobkov 

 

85 % pravdep. zhodných 

výrobkov 

Dolný limit špecifikácie povodia  Horný limit špecifikácie povodia 
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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.8 Pre správne aplikovanie APQP prístupu sa využíva v priebehu 

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

 

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. A ako zdôrazňuje Plura [4] 

úlohou analýzy systému merania je tiež overiť spôsobilosť systému merania k sledovanému znaku 

kvality vo výrobnom alebo tolerančnom rozpätí. Podkapitola 4.2 APQP manuálu [8], 

ktorá je súčasťou kapitoly 4 „Validácia produktu a procesu“, odporúča pre procesy uvedené 

v pláne kontroly a riadenia (pozri APQP manuál [8]), 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 s názvom „Analýza systému merania (MSA)“. [5] Na správne aplikovanie APQP 

prístupu sa  v praxi používajú APQP revízne dotazníky. Na obr. 5 je ako praktický príklad uvedená 

časť APQP revízneho dotazníka AB Volvo skupiny9, 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. 

                                                      
 

8 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 

predpokladá sa, že aj príučka APQP, PPAP, MSA a iné AIAG príučky sa dočkajú čoskoro aktualizácie.  
9 AB Volvo skupina - výrobca kamiónov, autobusov, stavebných strojov a riadiacich systémov pre námorníctvo 

a priemysel. 

https://managementmania.com/cs/vyrobky
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Súčasťou APQP procesu je PPAP10 [9] - 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. Účelom PPAP 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 [10]. 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. [11]  

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

ISO/TS 16949:2009. [12] 11 Podľa kapitoly 7.6.1 uvedenej normy sa musia vykonávať štatistické 

štúdie pre  meracie systémy v riadiacom pláne12, aby sa mohla analyzovať premenlivosť 

výsledkov merania. Technický termín „riadiaci plán“ používaný v norme ISO/TS 16949:2009 [12] 

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

                                                      
 

10 Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby (PPAP): z anglického originálu production part approval process. 
11 V októbri 2016 IATF zverejnila nový medzinárodný štandard IATF 16949:2016, ktorý nahradzuje 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. 
12 Riadiaci plán z anglického originálu: control plan 

Obr. 5 APQP revízny dotazník, AB Volvo skupina  

[Zdroj: firemná domunentácia] 
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spôsobilosti je vyžadované zároveň v norme ISO/TS 16949:2009 [12] 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 [13], 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“ [14], 

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 [15], alebo napríklad v koncerne VW je to dokument Formel 

Q Konkret [16], čo je dohoda o riadení kvality medzi spoločnosťami koncernu a  ich dodávateľmi. 

Dokument Formel Q Konkret pozostáva z časti dokumentu Formel Q Spôsobilosť [17], 

ktorý kopíruje VDA 6.3 a zároveň obsahuje doplňujúce požiadavky a Formel Q Integrál. [18] 

Dokument Formel Q Konkret taktiež poukazuje na dôležitosť zaistenia trvalej procesnej 

spôsobilosti podľa noriem VW  10130 [19], VW 10131 [20] a normy VW 10119 [22]. 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. Dietrich13. Z jeho pohľadu sú dôležité nasledovné normy 

a nariadenia pozri obr. 6 [23]. Uvedené prehľady sú jednými z možných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                      
 

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

Obr. 6 Dôležité normy a nariadenia v súvislosti s vhodnosťou kontrolných procesov [23] 
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6. GRAFICKÉ NÁSTROJE ANALÝZY SYSTÉMU MERANIA 

Pri analýzach systému merania nestačia na vyhodnotenie systému merania iba numerické 

výsledky. Preto súčasťou GRR analýzy a iných čiastočných analýz ako napr. analýza 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 systému merania iba  na základe numerických výsledkov sa budú 

hľadať neexistujúce problémy systému merania alebo naopak nastane nečinnosť v prípade, 

kedy je  nutné okamžité zlepšenie systému merania. Pri EMP metodike sa na vyhodnotenie kvality 

meracieho procesu využívajú dva grafické nástroje a to konzistenčný diagram a regulačný diagram 

procesu. Regulačné diagramy procesu sa využívajú aj pri GRR analýze podľa AIAG (MSA) 

metodiky. Podľa D.C. Montgomeryho a C. Rungera [21] 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.  

Súčasťou úplného znenia dizertačnej práce sú detailne predstavené dva novo navrhnuté 

grafické nástroje, ktoré sú podrobne predstavené a je vypracovaný ich prehľad pri používaní dvoch 

štatistických softvéroch a to Minitabu a Statgraphicsu. 

 

6.1.  NÁVRH NOVÝCH GRAFICKÝCH NÁSTROJOV PRE GRR ANALÝZU 

Dva predstavené grafické nástroje sú diagram rôznorodosti dielov obr. 7 a nová 

odporúčaná forma diagramu individuálnych hodnôt obr. 8.  

 �̿� = 5,965 

Obr. 7 Diagram rôznorodosti dielov 

[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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Pri analýzach systému merania (napr. AIAG (MSA) metodika) je kladená požiadavka 

na rôznorodosť meraných dielov, čo bolo podnetom pre návrh grafického nástroja s názvom 

diagram rôznorodosti dielov (obr. 7), prostredníctvom ktorého daná požiadavka je dobre graficky 

viditeľná. 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.  

 Výhodou druhého navrhovaného grafického nástroja a to odporúčanej formy diagramu 

individuálnych hodnôt (obr. 8) je, že každá nameraná hodnota je vyjadrená samostatným bodom 

a v prípade zhody dvoch meraní, budú merania zobrazené tesne vedľa seba (pozri napr. hodnota 

5,969 mm pre piaty diel - dve rovnaké namerané hodnoty).  

 

6.2.  PREHĽAD VYBRANÝCH GRAFICKÝCH NÁSTROJOV  

Prehľad vybraných grafických výstupov a ich dostupnosť pri dvoch štatistickým 

softvéroch (Minitab a Statgraphics) je uvedený v tab. 4. Avšak aj  pri  dostupnosti úplného balíčku 

informácii (numerické a grafické výstupy GRR analýzy) je  riziko nesprávneho vyhodnotenia 

výsledkov. Vysoké riziko nesprávnych záverov o systéme merania je najmä vtedy, ak je využívaná 

metodika AIAG (MSA) a systém merania je vyhodnotený ako vyhovujúci alebo podmienečne 

vyhovujúc, čo bolo dokázané aj pri simuláciách v  dizertačnej práci (pozri podkapitola 6.4. 

úplného znenia dizertačnej práce). 

Obr. 8 Odporúčaná forma diagramu individuálnych hodnôt 

[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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Tab. 4 Vybrané grafické výstupy a ich dostupnosť pri dvoch štatistickým softvéroch. 
 

Graf ako súčasť:  
Metódy 

ANOVA 

Metódy 

priemeru 

a rozpätia 

Iného 

grafickéh

o nástroja 

Metódy 

ANOVA 

Metódy 

priemeru 

a rozpätia 

Iného 
grafického 
nástroja 

Názov grafu Minitab , Inc. , verzia 16.1.1.0 Statgraphics Centurion XVI,  

Diagram 

Interakcii  
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 rozp. 

nie nie áno nie nie áno 

Diagram pre 

priemer 

a rozpätie 

nie nie áno nie nie áno 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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7. METODIKA MERACÍCH ÚLOH 

 

Na účely dizertačnej práce boli vykované tri meracie úlohy. Pri všetkých meracích úlohách 

bolo odobraných desať dielov zo sériovej výroby.  Následne boli vzorky očíslované od 1 po 10 

a zmerané troma operátormi, ktorí bežne vykonávajú meranie špecifikovaného dielu. Pri  meraní 

bola zabezpečená štatistická nezávislosť, čo znamená, že  jednotliví operátori pri meraní dielu 

nevedeli číslo meraného dielu. Hodnoty merania boli zapisované do tabuľkového procesoru Excel. 

Viac k metodike merania pozri úplné verziu dizertačnej práce. Prvá meracia úloha bola vykonaná 

na účely analýzy správanie sa grafu pre rozpätie pri zmenách variačného rozpätia alebo viacerých 

rozpätí a na analýzu interakcií numerických a grafických výstupov GRR analýzy. Pri analýze 

sa vychádzalo z nameraných hodnôt spojovacieho čapu s funkčným rozmerom priemeru 6 mm 

a toleranciou h11 (obr. 9). Meranie bolo vykonávané prostredníctvom  kalibrovaného mikrometru 

Mitutoyo s rozsahom merania  0 – 25 mm a presnosťou merania 0,001 mm. Samotná meracia 

úloha bola vykonaná v meracom laboratóriu Volvo stavebné stroje (Hameln, Nemecko).  

Výsledky merania sa nachádzajú v tab. 5. 

  

Tab. 5  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. 9 Výrez v výkresu – spojovací čap  

[Zdroj: firemná dokumentácia, VCE] 
 

Zdroj  
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Druhým dielom na analýzu systému merania bola predná časť kabínky kompaktného 

nakladača obr. 10. Špecifikovaný diel je vyrobený z PMMA14 materiálu technológiou vákuového 

tvarovania za tepla (pozri napr. [22]) na stroji GEIS a následne orezaný na CNC frézovacom stroji.  

Výsledky merania sa nachádzajú v tab. 6. Jednotlivé merania (meranie I. a meranie II.) boli 

vykonané vo firme BTF, s.r.o. (Lipany, Slovensko). Pri prvom meraní bol použitý kalibrovaný 

ultrazvukový hrúbkomer značky Benetech GM100 s rozlíšením 0,1 mm (pozri tab. 6). Pri druhom 

meraní bol použitý presnejší hrúbkomer značky PosiTector UTG s rozlíšením 0,01 mm 

(pozri tab. 7). Výsledky oboch meraní boli použité na analýzy vybraných faktorov vplývajúcich 

na analýzu systému merania.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

14 PMMA - Polymethylmethakrylát, známi pod pojmami plexisklo alebo akrylátové sklo.  

Obr. 10 Výrez výkresu plastového dielu na prednú časť kabínky kompaktného nakladača 

[Zdroj: firemná dokumentácia, VCE]  
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Tab. 6 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] 

Tab. 7 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] 
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8. ANALYZOVANÉ ÚLOHY 

8.1.  PODROBNÁ ANALÝZA DIAGRAMU PRE ROZPÄTIE 

Na účely preskúmania a obohatenia teoretickej problematiky ohľadom diagramu 

pre rozpätie boli urobené dve analýzy systému merania prostredníctvom metódy ANOVA, 

a to pre merané hodnoty z tab. 5 (originál dáta) a simulované dáta 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 diagramu 

pre rozpätie možno tvrdiť, že proces je v štatisticky zvládnutom stave s ohľadom 

na opakovateľnosť a pri simulácii 1.1 nie je. Na základe vykonaných experimentov je možné 

stanoviť závery:  

 diagram pre rozpätie je citlivým grafickým nástrojom, 

 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.  

 

8.2.  INTERAKCIA GRAFICKÝCH A NUMERICKÝCH VÝSTUPOV GRR ANALÝZY 

AIAG (MSA) a aj EMP metodika odporúčajú vyhodnocovať systémy merania na základe 

numerických a grafických výstupov.  Preto v ďalšej časti práce je analyzovaná interakcia grafu 

pre rozpätie (pre namerané hodnoty a ich simulácie 1.1, 1.2., 2.1, 2.2 a 3.1) s výslednými  

hodnotami % GRR a ndc, na základe ktorých sa vyhodnocuje systém merania. Pri analýze 

sa opätovne vychádzalo z nameraných dát (tab. 5). Pri vyhodnocovaní systému merania je použitá 

metóda ANOVA, pričom  sa určuje prijateľnosť systému merania vzhľadom k variabilite 

výrobného procesu. Na základe numerických výsledkov možno konštatovať, že systém merania 

pre namerané hodnoty je prijateľný  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. Avšak diagram pre rozpätie označuje proces za nezvládnutý. Pri  simulácii 3.2 

je systém merania vyhodnotený ako podmienečne vyhovujúci a  proces nie je štatisticky zvládnutý 

na základe diagramu pre rozpätie.  

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. Na základe urobeného experimentu možno definovať záver:  
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 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.  

 

8.3.  POROVNANIE METÓD NA GRR ANALÝZY 

Pri analýzach systému merania nie je definované, ktorá metóda má byť použitá a preto bolo 

účelom daného experimentu zistiť vplyv použitej metódy na výsledky analýzy systému merania. 

Boli analyzované metóda priemeru a rozpätia, metóda ANOVA a pravdivá GRR štúdia (Wheeler). 

V tejto vykonanej štúdii sú analyzované hodnoty merania I. (tab. 6) podľa AIAG (MSA) a EMP 

metodiky. Ako prvá je preskúmaná AIAG (MSA) metodika, kde sú porovnané metóda priemeru 

a rozpätia a metóda ANOVA. Na základe experimentálnej činnosti pri aplikovaní AIAG (MSA) 

metodiky 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 je EV – opakovateľnosť meradla, 

 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.  

V ďalšej časti bola porovnaná  EMP metodika, kedy je použitá pravdivá GRR štúdia 

s metódou priemeru a rozpätia. Na základe experimentov je možné definovať 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  opatrení pre systém merania (v prípade podmienečne 

vyhovujúceho a nevyhovujúceho systému) 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 
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systému, pravdepodobnosti odhalenia posunov o 3σ pri podskupine 𝑛  =  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. 

 

8.4.  ANALÝZA  ZLOŽIEK VARIABILITY PRI METÓDE PRIEMERU A ROZPÄTIA  

Na základe danej analýzy, ktorá je súčasťou úplného znenia dizertačnej práce možno 

tvrdiť, že jednotlivé percentuálne pomery opakovateľnosti (EV), reprodukovateľnosti (AV), 

kombinovanej opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (GRR) a variability dielov (PV) 

pri metodike AIAG (MSA) nie sú pomermi celkovej variability, ale funkcie trigonometrických 

vzťahov [7]. Dodatočne, na základe porovnania výsledkov GRR  analýzy metódou priemeru 

a rozpätia možno tvrdiť, že výsledky získané metódou priemeru a rozpätia sú nadhodnotené 

v porovnaní s pravdivou GRR štúdiou(pozri tab. 8). Rovnaké nadhodnotenie výsledkov merania 

je viditeľné pre merané hodnoty merania II. (pozri tab.16, str. 94 úplné znenie dizertačnej práce). 

Tab. 8 Výsledky GRR analýzy pre metódu priemeru a rozpätia a  pravdivú GRR štúdiu  

(meranie  I.,  tab. 6). 

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] 

 

8.5.  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. Preto v prvej časti experimentu bol analyzovaný vplyv desatinných miest odčítania 

(namerané hodnoty hrúbky plastového dielu tab. 6 a tab. 7) na GRR analýzu a boli porovnané 
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výsledky pri aplikovaní metódy priemeru a rozpätia a metódy ANOVA.  Na základe poznatkov 

experimentu je možné stanoviť niekoľko záverov: 

 hodnoty numerických výsledkov pre GRR (% GRR a ndc) analýzy môžu vychádzať 

rozdielne pokiaľ je  presnosť zariadenia rozdielna - jedna, dve, tri a viac desatín 

(pozri grafické vyjadrenie výsledkov na obr. 11 pre metódou priemeru a rozpätia 

a metódu ANOVA), 

 stanovenie záverov o systéme merania môže vychádzať rozdielne pri rôznych počtoch 

desatinných miest odčítania meranej hodnoty.  

 

8.6.  VPLYV DESATINNÝCH MIEST NA VÝSLEDKY GRR ANALÝZY – EMP METODIKA 

Obdobne ako pri AIAG (MSA) metodike, aj pri EMP metodike bol skúmaný vplyv desiatových 

miest na výsledky analýzy systému merania  (namerané hodnoty hrúbky plastového dielu tab. 6 a 

tab. 7). Výsledky experimentu sa nachádzajú v tab. 9. Závery experimentu sú zhrnuté do 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 je  odporúčané 

sledovať regulačný diagram procesu na identifikáciu zmien v procese, 

 výsledky pravdivej GRR štúdie nie sú extréme citlivé na presnosť meracieho 

zariadenia,  

Obr. 11 Porovnanie výsledkov metódy priemeru a rozpätia a ANOVA - meranie I. a II. 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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 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 prírastku. 

 

8.7.  VPLYV ROZDIELNOSTI DIELOV NA GRR ANALÝZU  

Metodika  AIAG (MSA) [5], ako aj iné zdroje, napr. Rolls  –  Royce príučka [23], vyžadujú 

pri vykonávaní analýzy systému merania, aby vybrané diely pokrývali celé výrobné rozpätie. Na 

základe toho, bola vykonaná analýza systému merania, ktorá si kládla za cieľ danú požiadavku 

overiť. Opätovne boli porovnané metóda priemeru a rozpätia, metóda ANOVA a  pravdivá GRR 

štúdie a ich výsledky GRR analýzy pri skúmaní dielov nepokrývajúcich celé výrobné rozpätie. 

Detaily vykonanej analýzy a podrobné výsledky pozri úplné znenie dizertačnej práce 

podkapitola  7.2.6, pričom závery pre obe metodiky AIAG (MSA) a EMP sú rovnaké. Pokiaľ nie 

sú k dispozícii dostatočne rozdielne diely, analýza systému merania pri GRR analýze nemôže byť 

aplikovaná ani jednou z troch testovaných metód.  

 

 

Tab. 9 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 𝐶𝑝80 

Výsledky 

Merania II. 
10,38 0,78 0,89 88,84 11,16 100,00 Prvá  

trieda 
5,74 

<ako 

99% 
(pravidlo 1) 

Do 𝐶𝑝80 

Rozdiel 

Merania I. a  

II.  

3,45 0,48 0,04 3,94 3,93 0,00 - 2,06 - - 

Komparácia

výsledkov 
- - 

R
o

v
n

a
k

ý
 

in
te

rv
a

l 

- - - 

R
o

v
n

a
k

á
 

tr
ie

d
a

  

- - - 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 



 

31 

8.8.  PRÍSTUPY K HRANIČNÝM HODNOTÁM SYSTÉMOV MERANIA PODĽA 

AIAG (MSA) A EMP 

Na základe tvrdenia Dietricha [24], praktické skúsenosti potvrdili, že len málo meracích 

procesov, dokáže splniť požiadavku prijateľnosti systému merania. Faktom je, že  meracie 

systémy sa nachádzajú väčšinou v kategórii označujúcej systém merania ako podmienečne 

vyhovujúci alebo nevyhovujúci. Preto je k hodnotám pre ukazovateľ % 𝐺𝑅𝑅 pristupované 

združeniami automobilového priemyslu a firmami pomerne benevolentne. Prehlaď prístupu 

Q- DAS, Ford a General Motors v porovnaní s AIAG (MSA) metodikou sa nachádza v tab. 10.  

 

Tvrdenie o prísnych hraniciach AIAG (MSA) metodiky potvrdzuje aj Wheeler [6], pričom 

existuje značný nepomer a nelineárny vzťah medzi EMP (pozri obr. 12) a AIAG  (MSA) 

metodikou (pozri obr. 13) pri GRR analýze ohľadom hraníc pre vyhodnotenie systému merania. 

Ľavá strana oboch obrázkov predstavuje merací systém bez chyby merania. Naopak pravá strana 

predstavuje merací systém so 100 % šumom. Na základe grafického znázornenia, 

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 % > koeficient 

korelácie  >99 % atď. 

                                                      
 

15 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 [33] postavenú na štatistickom softvéri 

qs-STAT od Q-DASu.  
16 GMPT – General motors powertrain, USA  

Tab. 10 Hraničná tabuľka pre ukazovateľ % GRR 

Príučka Nové meracie zariadenie Používané meracie zariadenie 

 AIAG (MSA) [5] 

% 𝐺𝑅𝑅 < 10 − 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ý 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑦𝑠𝑡é𝑚 

10< % 𝐺𝑅𝑅 < 30 − 𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑒𝑛𝑒č𝑛𝑒 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ý 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚 

% 𝐺𝑅𝑅 > 30 – nevhodný merací systém 

Q-DAS15 [25] 
% 𝐺𝑅𝑅 ≤ 20 − 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ý 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚 

% 𝐺𝑅 > 20 −  𝑛𝑒𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ý 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚 

% 𝐺𝑅𝑅 ≤ 30 − 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ý 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚 

% 𝐺𝑅𝑅 > 30 −  𝑛𝑒𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ý 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚 

Ford [26] %𝐺𝑅𝑅 ≤ 20 − 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ý 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚 

20≤ % 𝐺𝑅𝑅 ≤ 30 − 𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑒𝑛𝑒č𝑛𝑒 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ý 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚 

% 𝐺𝑅𝑅 ≥ 30 – nevhodný merací systém GMPT16 [27] 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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 Konštatovaním je, že vyhodnocovanie meracích systémov podľa AIAG (MSA) metodiky 

je extrémne konzervatívne a prísne. Viac informácii k danej téme je dostupné v úplnom znení 

dizertačnej práce v podkapitole 7.2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Klasifikácia tried systému merania podľa AIAG (MSA) metodiky [6] 

Obr. 13 Klasifikácie tried systému merania podľa EMP metodiky [6] 

Prvá trieda 
Druhá 

trieda 
Tretia 

trieda 

Štvrtá 

trieda 
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8.9.  PREHĽAD ZÁKLADNÝCH CHARAKTERISTÍK GRR ANALÝZY  

Súčasťou dizertačnej práce je vypracovaný aj zrozumiteľný prehľad troch GRR metód 

(metóda priemeru a rozpätia, metódy ANOVA a pravdivej GRR štúdie) s ich základnými 

charakteristikami a parametrami, pozri tab. 11.  

Tab. 11 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 

Napr. tabuľkový 

procesor (Excel),  

 (Minitab, Statgraphics) 

Napr. štatistický 

softvér 

(Minitab, Statgraphics) 

Napr. QI Macros pre 

Excel [28] 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
 

Alternatívny pohľad na porovnanie metódy priemeru a rozpätia a ANOVA pozri napr. článok 

[29]. 
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9. NÁVRH POSTUPU A VÝVOJOVÉHO DIAGRAMU PRE ANALÝZU SYTÉMU 

MERANIA  

Existuje množstvo metodických prístupov k vyhodnocovaniu systému merania. 

V praktickej časti úplného znenia 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. S ohľadom na vykonané analýzy 

a získané fakty je navrhnutý komplexný postup pre vykonávanie analýzy systému merania, ktorý 

má v sebe zakomponované prvky z metodiky AIAG (MSA), EMP, vlastné 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. 

Navrhovaný systém merania je definovaný pri nasledujúcich vstupných podmienkach: sériová 

výroba, nedeštruktívne testy, meracia úloha s vplyvom obsluhy a jedno meracie zariadenie. 

Navrhnutý postup pre komplexnú analýzu systému merania sa skladá z ôsmich krokov 

(každý jeden krok je súčasťou plného znenia dizertačnej práce). Jednotlivé kroky sú podrobne 

vysvetlené, prípade je poskytnutý odkaz na kapitoly a podkapitoly dizertačnej práce, ktoré sú 

venované danej problematike. Jednotlivé kroky navrhnutej analýzy sú:  

 identifikácia potreby meracej úlohy,  

 definovanie referenčnej vzorky (master sample), 

 analýza správneho nastavenia pracovného meradla, 

 analýza strannosti pracovného meradla, 

 definovanie pracovnej referenčnej vzorky, 

 analýza linearity pracovného meradla, 

 analýza konzistencie referenčnej vzorky, 

 GRR analýza. 

 

 Postup na riadenie procesu komplexnej analýzy systému merania je graficky zobrazený 

v prehľadom vývojovom diagrame na str. 36 – 40, v ktorom sú zobrazené jednotlivé logické kroky 

a toky riadenia procesu. Lineárny vývojový diagram bol zostrojený podľa odporúčaní 

D Noskievičovej [30]. Pri implementovaní navrhnutého postupu pre analýzu systému merania, je 

odporúčané postupovať podľa krokov vývojového diagramu. 
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Odobratie jedného dielu 

z výrobného procesu => 

master sample 

Potreba meracej úlohy 

Voľba etalónu 

Definovanie referenčnej hodnoty 

Definovanie pracovného meradla 

Analýza správneho nastavenia pracovného meradla 

Vyhovujúci 

výsledok? 
Nastavenia meradla 

nie 

Analýza strannosti 

Vyhovujúci 

výsledok? 
Nastavenia meradla 

nie 

áno 

áno 

1/1 2/1 
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Bezpečne uloženie master sample 

Definovanie pracovnej vzorky 

Analýza konzistencie merania na referenčnej vzorke 

Zostrojenie 

konzistenčného 

diagramu  

GRR analýza 

Analýza linearity 

Vyhovujúci 

výsledok? 
Nastavenia meradla 

nie 

áno 

1/1 2/1 
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Identifikácia 10 dielov 

GRR analýza 

Výber 3 operátoroch 

Meranie dielov – 2 až 3 krát 

Analýza rôznorodosti dielov 

Sú diely 

rôzne? 

Výber nových 

(iných) dielov 

nie 

Výber vyhodnocovacej metódy 

Analýza 

rozpätia 

áno 

Analýza 

priemeru a 

rozpätia 

Analýza 

ANOVA 

Pravdivá GRR 

analýza 

Spracovanie 

analýzy 

Spracovanie 

analýzy 

Spracovanie 

analýzy 

Spracovanie 

analýzy 

1/2 3/2 2/2 



 

38 

  

nie 

áno 

za určitých 

podmienok 

Vyhovujúca 

Identifikácia 

dôvodu 

(EV/AV) 

Merací proces je 

vhodný na 

posúdenie procesu 

Vyhodnotenie 

GRR Analýzy 

Podmienečne 

vyhovujúca 

1/2 

Nevyhovujúca 

EV > AV 

Bližšie preskúmanie 

meracieho systému 

Použiteľný 

systém? 

Zásah do meracieho 

systému 

2/2 

áno 

Vplyv operátorov=> preškolenie 

operátorov; pravdepodobne nie je 

potreba nový merací systém 

nie 
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3/2 

Potreba nového meracieho systému 

alebo zásahu do meracieho systému 

Trieda I Trieda II Trieda III Trieda IV 

Postačujúce 

sledovanie 

RDP 

Sledovanie 

RDP 

a doporučene 

sledovanie 

konzistenčného 

diagramu 

Sledovanie 

RDP a 

konzistenčného 

diagramu 

 

Neodporúča sa  

2/2 

Vyhovujúci 

systém 

Merací systém je 

vhodný na posúdenie 

procesu 
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10. ZÁVERY DIZERTAČNEJ PRÁCE A DOPORUČENIA  

Faktom je, že postupy AIAG (MSA) metodiky [5] 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 – 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.  

10.1. 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 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 z možných AIAG (MSA) metód sa odporúča využívať pri GRR analýzach 

metódu ANOVA (zohľadňovanie interakcií), pozri podkapitola 7.2.1 v úplnom znení 

dizertačnej práce, 

 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 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 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 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 nutnosť interpretovania výsledkov GRR analýzy na základe numerických a zároveň 

aj grafických výstupov, pozri podkapitola 6.4 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 relatívne prísny prístup AIAG (MSA) metodiky pre hraničné hodnoty GRR analýzy 

pri vyhodnocovaní systému merania, pozri podkapitola 7.2.7 a 7.2.8 v úplnom znení 

dizertačnej práce,  

 nadhodnotenie veľkosti jednotlivých zložiek variability, pozri podkapitola 7.2.3 v úplnom 

znení dizertačnej práce,  

 pokiaľ výrobný proces má príliš malú variabilitu dielov metodika AIAG (MSA) sa nedá 

aplikovať, pozri podkapitola 7.2.6 v úplnom znení dizertačnej práce. 
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10.2. 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 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 možnosť úspešného upravovania výrobných procesov na základe rôznych tried meracích 

systémov, pozri podkapitola 4.4 v úplnom znení dizertačnej práce,  

 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 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 výpočet jednotlivých zložiek variability predstavuje ich skutočnú veľkosť, 

pozri podkapitola 7.2.2 a 7.2.3 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 pokiaľ výrobný proces má príliš malú variabilitu dielov EMP metodika sa nedá aplikovať, 

pozri podkapitola 7.2.6 v úplnom znení dizertačnej práce. 

 
 

10.3. 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 v úplnom znení dizertačnej 

práce, 

 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 chyby17 (jedná sa o neznámu problematiku), 

 štatistický prieskum aplikácie analýz systémov merania v prostredí slovenských a českých 

výrobných podnikov, rozšírenie diskusie k publikovanému článku [31], 

 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  [24] 

                                                      
 

17 Opakované testovanie chyby: z anglického originálu test – retest error. 
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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 v úplnom znení dizertačnej práce. 

 

10.4. 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 v úplnom znení dizertačnej práce,  

 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 v úplnom znení dizertačnej práce,  

 predstavenie návodu na vykonávanie analýzy strannosti a linearity pri jednostranných 

toleranciách, pozri kapitola 6 str. 66 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 prehľad doporučení, ktoré by mali byť zohľadňované pri vyhodnocovaní systémov merania 

AIAG (MSA) a EMP metodikov, pozri kapitola 9 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 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 v úplnom znení dizertačnej práce,  

 dostupnosť prehľadu grafických nástrojov AIAG (MSA) a  EMP metodiky, 

pozri  podkapitola  6.1 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 predstavenie nových nástrojov pre analýzu systému merania, pozri podkapitola 6.3 

v úplnom znení dizertačnej práce,  

 rozšírenie poznatkov ohľadom správnej interpretácie regulačných diagramov 

(diagramu pre rozpätie), pozri podkapitola 6.2 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 poskytnutie prehľadu dostupnosti vybraných grafických nástrojov štatistických softvérov 

Minitab a Statgraphics, pozri str. 68 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 poskytnutie dôkazu o dôležitosti interpretovania výsledkov GRR analýzy na základe oboch 

jej výstupov (grafickej a numerickej časti), pozri podkapitola 6.4 v úplnom znení 

dizertačnej práce, 
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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 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 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 

v úplnom znení dizertačnej práce, 

 predstavenie iných pohľadov na hraničné hodnoty vyhodnocovania GRR analýzy, 

pozri  podkapitola 7.2.7 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 návrh efektívneho postupu a vývojového diagramu pre komplexnú analýzu systému 

merania s prihliadaním na minimalizáciu potrebných nákladov, pozri kapitola 8 v úplnom 

znení dizertačnej práce. 

 

10.5. 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 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 doplnenie a rozšírenie vedeckých poznatkov o správaní sa regulačných diagramov 

(diagramu pre rozpätie), pozri podkapitola 6.2 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 rozšírenie palety grafických nástrojov pre analýzu systému merania, pozri  podkapitola  6.3 

v úplnom znení dizertačnej práce, 

 vytvorenie podnetu pre zamyslenie sa nad kriticky definovanými hranicami 

pre vyhodnotenie systému merania podľa zaužívaných definícii AIAG  (MSA) metodiky, 

pozri podkapitola 7.2.7 v úplnom znení dizertačnej práce, 

 predstavenie rôznych vplyvov (ako napr. počtu miest odčítania, použitá metodika, 

rôznorodosť použitých vzoriek v rámci tolerancie) 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 v úplnom 

znení dizertačnej práce, 

 poskytnutie detailného vysvetlenia jednotlivých zložiek variability pri použití metódy 

priemeru a rozpätia AIAG (MSA) metodika, pozri podkapitola 7.2.3 v úplnom znení 

dizertačnej práce, 

 ukážka využitia štatistických prístupov na maximalizáciu ich účinkov pri komplexnej 

analýze systému merania, pozri kapitola 8 v úplnom znení dizertačnej práce.  
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11. THE CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The fact is that the steps of AIAG (MSA) method [5] 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. 

11.1. 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 in the full version of dissertation theses, 

 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 

in the full version of dissertation theses, 

 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 in the full version of dissertation theses, 

 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 in the full version of theses, 

 by the GRR analyses there is a necessity to interpret the results based on both numerical 

and graphical evaluation outputs, see subchapter 6.4 in the full version of theses, 

 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 in the full version 

of dissertation theses, 

 there is a presence of exaggeration of each variation component, 

see  subchapter  7.2.3in  the full version of dissertation theses, 

 by low part to part variation the AIAG (MSA) method is not applicable, 

see  subchapter 7.2.6 in the full version of dissertation theses. 



 

45 

11.2. 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 

in the full version of dissertation theses, 

 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 

in the full version of dissertation theses, 

 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 in the full version of dissertation theses, 

 the variability component count reflects the real size of the variability, 

see  subchapter  7.2.2 and 7.2.3 in the full version of dissertation theses, 

 by low part to part variation the AIAG (MSA) method is not applicable, 

see  subchapter  7.2.6 in the full version of dissertation theses.  

 

11.3. 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 in the full version of dissertation theses, 

 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 [31], 

 the statistical interpreting of the results based on the GRR analyses (average and range 

method, ANOVA method) with focus on the measurement systems classification 

(further elaboration of a question by author E. Dietrich and A. Schulz [24] regarding 

the  evaluation boarders by AIAG (MSA) method for measurement system analyses that 
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are rarely respected), closer discussion regarding the approach to the boarder definition 

for measurement system evaluation, see subchapter 7.2.7 in the full version of theses. 

11.4. 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 chapter 4 and subchapter 7.2.9 in the full version of dissertation theses, 

 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 

in the full version of dissertation theses, 

 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  in the full version of dissertation theses, 

 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 in the full version of dissertation theses, 

 the availability of graphical tools overview by AIAG (MSA) method and EMP method, 

see subchapter 6.1 in the full version of dissertation theses, 

 introduction of some new graphical tools for measurement system analyses, 

see  subchapter 6.3 in the full version of dissertation theses, 

 extension regarding the correct interpretation of process behaviour charts (range chart), 

see. subchapter  6.2 in the full version of dissertation theses, 

 the overview of availability of selected graphical tools of statistical software Minitab 

and Statgraphics, see page 68 in the full version of dissertation theses, 

 the prove of the necessity to conduct the measurement system evaluation based on their 

both outputs (graphical and numerical), see subchapter 6.4 in the full version of theses, 

 the prove of possible measurement system evaluation based on used AIAG (MSA) method 

(average and range method, ANOVA method), see subchapter 7.2.1 in the full version 

of dissertation theses, 
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 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 

in the full version of dissertation theses, 

 the introduction of different view to the boarder limits for GRR analyses evaluation, 

see  subchapter 7.2.7 in the full version of dissertation theses, 

 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 

in the full version of dissertation theses. 

 

11.5. 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 in the full version of dissertation theses, 

 the addition and extension of the scientific knowledge regarding the correct process 

behaviour charts (range chart), see. subchapter 6.2 in the full version of dissertation theses, 

 the extension of available graphical tools for measurement system analyses, 

see  subchapter 6.3 in the full version of dissertation theses, 

 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 

in the full version of dissertation theses, 

 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 in the full version of dissertation theses, 

 the availability of detail each variability component explanation by the use of average 

and range method AIAG (MSA) method, see subchapter 7.2.3 in the full version of theses, 

 the prove that good statistical approach can maximize the advantages of measurement 

system analyses, see chapter 8 in the full version of dissertation theses.  
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