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ABSTRAKT 
Analýza systému měření v případě destruktivních zkoušek 

Celá diplomová práce je celkem rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá 

současnými metodami pro analýzu systému měření. Problematice analýzy systémů 

destruktivních zkoušek, kde jsou popsány dva modely návrhu výběru vzorků z procesu, se 

věnuje druhá kapitola. Následuje kapitola, kde je popsána společnost Indet Safety Systmems 

a.s., ve které byla tato diplomová práce řešena. Zde je popsán současný stav společnosti, její 

produkty a měřicí zařízení, na kterém byly provedeny destruktivní zkoušky. Poslední kapitola 

je věnována zpracování analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti destruktivních 

zkoušek pyrotechnického iniciátoru pro dva vybrané parametry. Reprodukovatelnost byla 

vyhodnocena ve vztahu k operátorům a k použitému zkušebnímu zařízení. Zahrnuje popis 

výběru vzorků, aplikaci metody průměru a rozpětí doplněnou grafickými nástroji a metodou 

analýzy rozptylu. Na závěr kapitoly jsou navržena nápravná opatření. 

Klíčová slova: analýza systému měření, destruktivní zkoušení, nejistota měření, strannost, 

shodnost, linearita, stabilita, opakovatelnost, reprodukovatelnost, metoda průměru a rozpětí, 

metoda rozpětí, analýza rozptylu. 

ABSTRACT 
Measurement System Analysis in the Case of Destructive Tests 

The diploma thesis consists of four chapters. The first chapter deals with current 

methods for the analysis of the measurement system. The second chapter discusses the system 

of destructive tests and presents two models for the selection of the samples. The following 

chapter describes the company Indet Safety Systems a.s., where the diploma work was carried 

out. The current state of the company and their products and instruments used for 

the destructive analysis performed in frame of this work are described. The last chapter is 

devoted to the analysis of reproducibility and repeatability of destructive tests of 

pyrotechnic initiators for two selected parameters. The effect of the operator and equipment 

used for the measurement on the reproducibility was evaluated. The analysis includes the 

description of sample selection and statistical methods for the determination of mean and 

variance. Graphical tools and the analysis of variance are described, too. Corrective measures 

are suggested at the end of the chapter. 

Keywords: measurement system analysis, destructive testing, measurement uncertainty, bias, 

precision, linearity, drift, repeatability, reproducibility, average and range method, range 

method, analysis of variance. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ANOVA – Analýza rozptylu 

AV  – Reprodukovatelnost měření 

BW  – Drátek můstku 

CL  – Centrální přímka 

EV  – Opakovatelnost měření 

GRR   – Opakovatelnost a reprodukovatelnost měřidla 

ISS  – Indet Safety Systems 

LCL  – Dolní regulační mez 

LSL  – Dolní toleranční mez 

MSA   – Analýza systému měření 

ndc  – Počet různých kategorií 

pmax   – Maximální výstupní tlak v MPa 

PkPČ  – Postup k pracovní činnosti 

PLSQ  – Produkt – Plastový iniciátor 

PPAP  – Schvalování dílů pro výrobu 

PV  – Variabilita mezi měřenými vzorky 

QMS  – Systém managementu kvality 

t2bar   – Čas při dosažení tlaku 2bary v ms 

TTC   – Tepelná odezva v mV 

TV  – Celková variabilita 

UCL  – Horní regulační mez 

USL  – Horní toleranční mez 
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ÚVOD 

Analýza systému měření (MSA) je velmi důležitou metodou přispívající k celkovému 

úspěchu měření. MSA dává odpověď, že nejen měřidlo samotné, ale i pracovníci pověření 

kontrolou jsou řádně proškoleni a seznámeni se způsobem měření, protože právě operátor a 

měřicí zařízení tvoří měřicí systém (mimo automatické měřicí systémy bez vlivu operátora). 

Analýza systému měření je završení přípravných fází procesu z hlediska volby měřicí metody 

a přípravy měřicího zařízení. 

O jakosti naměřených údajů rozhoduje způsobilost použitého systému měření. 

Uvážíme-li, že management jakosti se neobejde bez naměřených údajů, je zřejmé, že MSA je 

potřeba věnovat patřičnou pozornost. Naměřené údaje jsou základním podkladem pro 

rozhodování, např. při regulaci procesu, posouzení shody výrobku, hodnocení účinnosti 

nápravných opatření atd. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat současné poznatky o řešené problematice, 

zjistit stávající stav využívání analýz systémů měření ve spolupracující společnosti INDET 

SAFETY SYSTEMS a.s., navrhnout postup analýzy systému měření v případě destruktivních 

zkoušek a provést příslušnou analýzu na vybraném znaku jakosti. Na závěr práce budou 

navržena případná nápravná a preventivní opatření. 

  



5. 

 

1 ANALÝZA SYSTÉMU MĚŘENÍ (MSA) 

Analýza navrženého systému měření je důležitou součástí plánování jakosti. Tato 

analýza ověřuje způsobilost daného systému měření k měření sledovaného znaku jakosti 

v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí. [1] 

Nejdříve si nadefinujeme základní používané termíny dle příručky MSA: 

- Měření = „přiřazování čísel (nebo hodnot) hmotným věcem za účelem 

reprezentování jejich vzájemných vztahů s ohledem na konkrétní vlastnosti“. 

Proces přiřazování čísel je definován jako proces měření, přičemž přiřazená 

hodnota je definována jako hodnota měření. 

- Měřidlo = „libovolné zařízení používané k měření“. Často se používá ke 

specifickému označení zařízení používaných v dílnách a také zahrnuje zařízení 

s dobrou/zmetkovou stranou. 

- Systém měření = „soubor přístrojů nebo měřidel, etalonů, operací, metod, 

přípravků, softwaru, personálu, prostředí a předpokladů používaných ke 

kvantifikaci jednotky měření nebo ke stálému posuzování měřeného stěžejního 

znaku“. Úplný proces, který se používá k získání měření. 

Aby bylo možné efektivně řídit variabilitu libovolného procesu, je zapotřebí znát: 

• co by měl proces dělat, 

• co se může pokazit, 

• co proces dělá. 

Specifikace a technické požadavky definují, co by měl proces dělat. Účelem analýzy druhů 

poruchových stavů procesu a jejich důsledků je definovat riziko související s potenciálními 

poruchami procesu a navrhnout opatření k nápravě ještě před výskytem těchto poruch. 

Výsledek se pak přenáší do plánu kontroly a řízení. Poznatky o tom, co proces dělá, se získají 

na základě hodnocení parametrů nebo výsledků procesu. Tato činnost, která se často nazývá 

kontrola, je v podstatě vyšetřováním parametru procesu, rozpracovaných dílů, smontovaných 

subsystémů nebo dokončených konečných produktů. [2] 
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1.1 Zdroje variability 

Podobně jako všechny procesy je systém měření ovlivněn jak náhodnými, tak i 

systematickými zdroji variability, které jsou vyvolány náhodnými nebo zvláštními příčinami. 

Pro řízení variability systému měření se identifikují možné zdroje variability a eliminují se 

nebo monitorují.  

Zvláštní příčiny obvykle závisí na situaci a některé typické zdroje variability lze 

identifikovat. Existují různé metody prezentace a kategorizace těchto zdrojů variability, jako 

jsou diagramy příčin a následků, schémata stromu poruchových stavů atd. [2] 

1.2 Statistické vlastnosti systémů měření 

Ideální systém měření by při každém použití vytvářel pouze správná měření. Každé 

toto měření by tedy vždy odpovídalo etalonu. Systém měření, který by mohl produkovat tato 

měření, má být považován za systém, který se vyznačuje statistickými vlastnostmi jako 

nulovým rozptylem, nulovou stranností a nulovou pravděpodobností nesprávné klasifikace 

libovolného produktu, u něhož se provádělo měření. Systémy měření s takovými žádoucími 

vlastnostmi se však bohužel vyskytují zřídka, a proto osoby, které řídí proces, jsou nuceny 

používat takové systémy měření, které mají méně žádoucí statistické vlastnosti. Obvykle se 

kvalita systému měření určuje na základě statistických vlastností dat, které systém vytváří za 

určité časové období. Ostatní vlastnosti jsou však také důležité, protože přispívají k celkové 

vhodnosti systému měření. 

Podle příručky MSA je vedení organizace odpovědné za identifikaci statistických 

vlastností, které jsou nejdůležitější pro konečné použití dat. Vedení je také odpovědné za to, 

že zajistí, aby tyto vlastnosti byly použity jako základ pro volbu systému měření. 

Jakost systému měření se posuzuje na základě řady statistických vlastností. 

V následujícím textu uvádím vysvětlení pouze některých z nich. [2] 

1.2.1 Strannost (Bias) 

Strannost je mírou správnosti měření. Vyjadřuje se jako rozdíl mezi aritmetickým 

průměrem opakovaných měření stejného znaku jakosti x  a přijatou referenční hodnotou rx  

(Obr. 1.1). Charakterizuje tedy celkovou systematickou chybu měření. [1] 
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Přispívá k celkové chybě tvořené kombinovanými účinky všech zdrojů variability, 

známých nebo neznámých, jejichž příspěvky k celkové chybě mají tendenci důsledně a podle 

očekávání vyrovnávat všechny výsledky opakovaných aplikací téhož procesu měření v čase 

měření. Možnými příčinami nadměrné strannosti může být opotřebený přístroj, nesprávná 

kalibrace, chyba linearity, špatné měřidlo pro danou aplikaci, měření nesprávného znaku, 

deformace měřidla nebo vzorku, prostředí atd. [2] 

 

Obr. 1.1 Shodnost a strannost měření 

1.2.2 Shodnost (Precision) 

Shodnost vyjadřuje variabilitu výsledků opakovaného měření stejného znaku jakosti 

(Obr. 1.1). Mírou shodnosti měření je obvykle jeho neshodnost, která se vyjadřuje pomocí 

směrodatné odchylky výsledků měření, resp. oblasti skutečné variability výsledků měření 

(6σ). Shodnost měření charakterizuje působení náhodných chyb měření. [1] 

V některých organizacích se shodnost zaměřuje při použití s opakovatelností. Ve 

skutečnosti je shodnost nejčastěji používána k popisu očekávané variability opakovaných 

výsledků měření v rozsahu měření. Tímto rozsahem může být velikost nebo čas. [2] 

1.2.3 Linearita (Linearity) 

Linearita se vyjadřuje jako rozdíl mezi hodnotami strannosti v předpokládaném 

pracovním rozsahu měřidla [1]. Lze ji považovat za změnu strannosti vzhledem k velikosti. 

Mezi možné příčiny chyb linearity patří např. opotřebený přístroj, zařízení nebo přípravek, 

špatná údržba, nesprávná kalibrace, odlišná metoda měření, prostředí atd. [2] 
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1.2.4 Stabilita (Drift) 

Stabilita představuje celkovou variabilitu výsledků měření stejného znaku jakosti 

v delším časovém období (Obr. 1.2) [1]. To znamená, že stabilita je změnou strannosti v čase. 

Mezi možné příčiny nestability patří např. běžné stárnutí nebo zastarání, špatná údržba, 

přístroj špatné kvality, deformace, variabilita prostředí atd. [2] 

 

Obr. 1.2  Stabilita měření 

1.2.5 Opakovatelnost (Repeatability) 

Opakovatelnost charakterizuje shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti. 

Podmínky opakovatelnosti jsou takové, kdy nezávislé výsledky měření získává stejný 

operátor, stejnou metodou, stejným měřicím prostředkem, ve stejném místě měření a v co 

nejkratším časovém rozmezí. [1] 

Běžně se opakovatelnost označuje jako variabilita operátora. Je to inherentní 

variabilita nebo způsobilost samotného zařízení. Ve skutečnosti je opakovatelnost rozptylem 

vyvolaným náhodnými příčinami v po sobě následujících zkouškách realizovaných za 

definovaných podmínek měření. Nejlepším je tedy pro opakovatelnost výraz variabilita uvnitř 

systému, kdy jsou stanoveny a definovány podmínky měření (stanovený díl, přístroj, etalon, 

metoda, obsluha, prostředí a předpoklady). [2] 

1.2.6 Reprodukovatelnost (Reproducibility) 

Reprodukovatelnost představuje variabilitu středních hodnot opakovaných měření 

stejného znaku jakosti prováděných za různých podmínek. Nejčastěji se jedná o případ, kdy 
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měření provádějí různí operátoři (Obr. 1.3), může se však rovněž jednat o situaci, kdy jeden 

operátor měří různými měřidly, případně na různých měřicích stanovištích. [1] 

Obvykle se označuje reprodukovatelnost jako variabilita mezi operátory. Často to platí 

pro ruční přístroje ovlivněné odborností obsluhy. Neplatí to však pro procesy měření, u nichž 

obsluha není hlavním zdrojem variability. Z tohoto důvodu se reprodukovatelnost nazývá 

průměrnou variabilitou mezi systémy nebo mezi podmínkami. [2] 

 

Obr. 1.3  Reprodukovatelnost měření 

1.3 Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

Při praktické realizaci měření nelze většinou zajistit podmínky opakovatelnosti. 

Skutečné podmínky měření se obvykle mění, přičemž nejčastěji se jedná o změnu operátora, 

který měření provádí. Za těchto okolností se proto provádí analýza opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti. [1] 

K vyhodnocení reprodukovatelnosti a opakovatelnosti lze použít různých přístupů, 

např. metoda rozpětí (tzv. zkrácená metoda), metoda průměru a rozpětí a metoda 

ANOVA. [3] 

1.3.1 Metoda rozpětí 

Metoda založená na rozpětí je modifikovanou studií měřidla spojitých proměnných, 

která umožní rychlou aproximaci variability měření. Hlavní výhodou této metody je, že 

umožňuje rychlé provedení a nevýhodou je, že tato metoda poskytuje pouze celkový obraz o 

systému měření a neumožňuje rozklad variability na opakovatelnost a reprodukovatelnost. 
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Běžně se proto používá pro rychlou kontrolu, aby se ověřilo, že nedošlo ke změně 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla. [2] 

Prvním krokem této analýzy je výběr vzorků, které reprezentují výrobní rozpětí 

měřeného znaku. Tato metoda běžně využívá 5 vzorků, které jsou měřeny minimálně dvěma 

operátory, kde každý měří vzorek pouze jednou. Z těchto naměřených hodnot se nejdříve 

vyhodnotí variační rozpětí dle vztahu: 

ij
j

ij
j

i xxR minmax. −=  (1.1) 

Kde: ij
j

xmax – maximální naměřená hodnota i-tého vzorku j-tým operátorem 

 ij
j

xmin –   minimální naměřená hodnota i-tého vzorku j-tým operátorem 

Z těchto hodnot rozpětí pro jednotlivá měření se dále stanoví průměrné rozpětí: 

r

R

R

r

i
i∑

== 1
.

 (1.2) 

Kde: r  –  počet měřených kusů 

A dále se stanoví hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti GRR pomocí vztahu: 

*
2d

R
GRR =  (1.3) 

Kde: *
2d  -  koeficient závislý na počtu měření jednotlivých dílů a počtu dílů  

   (m = počet měření jednotlivých dílů; g = počet měřených dílů) 

Vypočítanou hodnotu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR) je dále třeba porovnat 

s hodnotou směrodatné odchylky procesu (1.4), popřípadě šestinou šířky tolerančního 

rozpětí (1.5). 

100% ⋅=
procesu

GRR
GRR

σ
 (1.4) 
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100

6

% ⋅
−

=
LSLUSL

GRR
GRR  (1.5) 

Posledním krokem je porovnání vypočteného procentuálního podílu %GRR 

s kritériem přijatelnosti systému měření pro metodu rozpětí (viz. Tab. 1.1). [3] 

Tab. 1.1  Kritéria přijatelnosti systému měření u metody rozpětí 

%GRR < 10 systém měření je přijatelný 

10 < %GRR < 30 
systém měření může být přijatelný (podle důležitosti aplikace, nákladů 

na měřidlo, nákladů na opravy, atd.) 

%GRR > 30 systém měření je nepřijatelný, je nutné ho zlepšit 

1.3.2 Metoda průměru a rozpětí 

Metoda založena na průměru a rozpětí je způsob, který poskytuje odhad jak 

opakovatelnosti, tak i reprodukovatelnosti systému měření. Tato metoda je detailnější a dává 

nám i mnohem více informací než metoda založená na rozpětí.  

Nejdříve je nutné ověřit, zda je měřena správná veličina a zda je vybráno správné 

měřidlo s dostatečnou rozlišovací schopností. Dále je nutné stanovit základní parametry 

analýzy, jako je určení počtu operátorů, kteří budou měření provádět, počet měřených vzorků 

a počet opakovaných měření, kde musí být minimálně 10 vzorků a 2 měření každého vzorku 

každým operátorem. Vzorky, na kterých je prováděna analýza systému měření by měly být 

vybrány z probíhajícího procesu tak, aby reprezentovaly a rovnoměrně pokrývaly celé 

výrobní rozpětí. Před samotným měřením musí být vybrané vzorky očíslovány na viditelném 

místě. 

Vybrané vzorky se měří v místě používání měřidla a přitom by měli všichni operátoři 

používat stejný postup. Tyto vzorky jsou měřeny v náhodném pořadí a operátoři by neměli 

vědět, který kus právě měří a při opakovaném měření by neměli znát předchozí výsledek. 

Proto zápis výsledků provádí pověřený pracovník, aby byla zároveň zaručena objektivita. [3] 

A) Grafická analýza 

Pro vyhodnocení výsledků je velice důležité použít nejen numerickou analýzu, ale i 

použití grafických nástrojů. Statistické analýze by mělo předcházet systematické třídění dat 

podle zřejmých zvláštních příčin variability za použití těchto grafických nástrojů. [2]  
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Mezi diagramy grafické analýzy patří tyto: 

1. Regulační diagram pro aritmetický průměr 

Jedná se o zvláštní případ použití regulačního diagramu, protože variabilita uvnitř 

podskupin je dána opakovatelností měření stejného kusu a do diagramu jsou vynášeny 

hodnoty průměrů odpovídajících různým vzorkům reprezentujícím výrobní rozpětí. [3] 

Systém měření se považuje za vhodný pro posouzení variability mezi vzorky 

v případě, že více než 50% vynesených průměrů v regulačním diagramu leží mimo regulační 

meze a operátoři se shodují, o které kusy se jedná [3]. Když se ale nachází mimo regulační 

meze méně než jedna polovina bodů, potom buď systém měření postrádá odpovídající 

efektivní rozlišitelnost, nebo výběr vzorků nereprezentuje očekávanou variabilitu procesu [2]. 

Výpočty regulačních mezí najdeme níže v Numerické analýze, bod 5. 

2. Regulační diagram pro rozpětí 

Regulační diagram pro rozpětí se používá k určení, zda je proces z hlediska variability 

ve statisticky stabilním stavu. Důvodem je, že regulační meze berou v úvahu tuto chybu bez 

ohledu na velikost chyby měření. A proto se musí před případnou studií měření provést 

identifikace a odstranění zvláštních příčin. 

Rozpětí z náhodných měření zjištěných každým operátorem u každého vzorku se 

zakreslí do běžného diagramu pro rozpětí, včetně průměrného rozpětí a regulačních mezí 

(výpočty viz. Numerická analýza, bod 1). [2] 

Jestliže regulační diagram pro rozpětí opakovaných měření nesignalizuje žádnou 

hodnotu vně regulačních mezí, vykazuje statistickou stabilitu procesu měření z hlediska 

variability opakovaných měření. [4]  

Druhým případem je, kdy nějaké hodnoty leží vně od regulačních mezí. Potom 

rozeznáváme dvě situace. Když je statistická nestabilita zjištěna pouze u jednoho operátora, je 

to s největší pravděpodobností způsobeno tím, že používá jinou metodu měření než ostatní 

operátoři. Poté by se měla metoda sjednotit a provést nové měření, nový výpočet regulačních 

mezí a provést nová analýza. Jestliže je však zjištěna statistická nestabilita u všech operátorů, 

je systém měření příliš citlivý na činnost operátora a je potřeba ho zlepšit. [3] 

 

 



13. 

 

3. Diagram pro interakce 

Jednotlivé hodnoty měření všech operátorů se zakreslí podle dílu, aby se získalo 

hodnocení vlivu jednotlivých dílů na konzistenci variability a vyznačení odlehlých hodnot 

měření. [2] 

4. Bodový diagram 

U tohoto diagramu se jednotlivé hodnoty měření zakreslí podle „dílu“ a podle 

operátora, aby se získalo hodnocení na konzistenci mezi operátory, vyznačení možných 

odlehlých hodnot a interakce typu díl-operátor. [2] 

5. Krabicový graf 

Tomuto diagramu se také říká krabicový graf, Whisker diagram nebo kvartilový 

diagram. Tímto diagramem získáme analýzu konzistence mezi operátory, vykázání odlehlých 

hodnot a interakce mezi dílem a operátorem. [2] 

6. Diagramy normovaných hodnot 

Data, které získáme z analýzy systému měření lze hodnotit pomocí průběhu diagramů 

chyb jednotlivých odchylek od přijatých referenčních hodnot. Jednotlivá odchylka nebo chyba 

se vypočítá podle vzorce (1.6) nebo (1.7), podle toho, zda jsou, či nejsou k dispozici 

referenční hodnoty měřených dat. [2] 

odchylka = pozorovaná hodnota – referenční hodnota (1.6) 

normovaná hodnota = pozorovaná hodnota – průměr měření dílu (1.7) 

7. Histogram normovaných hodnot 

Histogramem se rozumí graf, který znázorňuje rozdělení četností chyby měřidla 

operátorů, kteří se zúčastnili studie. Také zároveň znázorňuje jejich kombinované rozdělení 

četností. Když jsou k dispozici referenční hodnoty, tak se počítá chyba stejně jako u diagramu 

chyb, podle vzorce (1.7) a normovaná hodnota se počítá takto [2]: 

normovaná hodnota = pozorovaná hodnota – průměr dílu  (1.8) 

Podle histogramu se získá rychlá vizuální informace, o tom, jak je chyba rozdělena. 

Tato analýza histogramů podporuje analýzu diagramů chyb. [2] 
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8. Grafy X-Y pro průměry podle velikosti 

Průměry násobných hodnot měření zjištěných každým operátorem na každém dílu se 

znázorní proti referenční hodnotě. Tímto znázorněním se může určit linearita nebo 

konzistence v linearitě mezi operátory. [2] 

9. Porovnání grafů X-Y 

U porovnání grafů X-Y se průměry násobných hodnot měření zjištěných každým 

z operátorů u každého dílu znázorňují jako body při vzájemné projekci dvojic operátorů. 

Analyzují se zde hodnoty znázornění získané jedním operátorem s hodnotami získanými 

druhým operátorem. Jestliže by byla mezi operátory naprostá shoda, tvořily by vynesené body 

přímku procházející počátkem a svírající s osou úhel 45°. [2] 

B) Numerická analýza 

Metoda průměru a rozpětí probíhá dále v několika krocích popsaných v následujícím 

textu: 

1. Vyhodnocení opakovatelnosti měření (EV) 

K ověření statistické stability procesu měření z hlediska variability opakovaných 

měření, se využívá regulační diagram pro rozpětí. Vynášené hodnoty v regulačním diagramu 

představují rozpětí opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými operátory. [4] 

Z naměřených údajů se nejdříve vypočítají hodnoty variačních rozpětí opakovaných 

měření jednotlivých vzorků provedených jednotlivými operátory, které se vynáší do 

regulačního diagramu pro rozpětí (viz. Grafická analýza, bod 2) [3]: 

ijk
k

ijk
k

ij xxR minmax. −=  (1.9) 

Kde: ijk
k

xmax – maximální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem 

 ijk
k

xmin –   minimální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem 

 ijkx   – hodnoty získané opakovaným měřením daného kusu daným operátorem 

 hi ;1∈  -  označení operátora 

 rj ;1∈  -  číslo měřeného vzorku 
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 nk ;1∈ -  pořadí měření 

 h – počet operátorů  

 r – počet měřených vzorků 

 n  –  počet opakovaných měření 

Vedle těchto hodnot variačního rozpětí jednotlivých opakovaných měření se dále 

stanovují hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované 

jednotlivými operátory ..iR , podle vztahu [3]: 

r

R

R

r

j
ij

i

∑
=

=
1

.

..  (1.10) 

Kde: r  –  počet kusů 

Úroveň centrální přímky regulačního diagramu odpovídá průměrnému variačnímu 

rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory. Dále je potřeba vypočítat úrovně horní a 

dolní regulační meze regulačního diagramu pro variační rozpětí opakovaných měření. 

Hodnoty pro konstrukci regulačních mezí a centrální přímky pak získáme následovně [3]:  

h

R

RCL

h

i

i∑
=== 1

..

 (1.11) 

RDUCLR ⋅= 4  (1.12) 

RDLCLR ⋅= 3   (1.13) 

Kde:  D3, D4 –  koeficienty závislé na rozsahu podskupiny (na počtu opakování n) 

 h  – počet operátorů 

Tyto vypočtené hodnoty se zakreslí do regulačního diagramu pro rozpětí a provede se 

jeho analýza (viz. Grafická analýza, bod 2). [4] 

Když dosáhneme statistické stability, můžeme stanovit hodnotu opakovatelnosti podle 

vztahu [3]: 
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*
2d

R
EV e == σ   (1.14) 

Kde:  eσ
 

– směrodatná odchylka opakovatelnosti 

 
*
2d   –  koeficient závislý na počtu opakování měření a součinu počtu vzorků a počtu 

   operátorů 

2. Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření (AV) 

Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření se provádí v několika dílčích krocích. 

Nejdříve je potřeba stanovit hodnoty aritmetických průměrů opakovaných měření 

jednotlivých kusů jednotlivými operátory podle vztahu [3]: 

n

x

x

n

k
ijk

ij

∑
== 1

.   (1.15) 

Dále se stanoví hodnoty aritmetických průměrů měření všech kusů jednotlivými 

operátory ..ix  podle vztahu [3]: 

   
r

x

x

r

j

ij

i

∑
=

=
1

.

..

 
(1.16) 

Na základě těchto vypočtených hodnot se stanoví variační rozpětí průměrů měření 

všech kusů jednotlivými operátory 0R  podle vztahu [3]:  

....0 minmax i
i

i
i

xxR −=   (1.17) 

Kde:  ..max i
i

x –  maximální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků  

   jednotlivými operátory 

 
..min i

i
x –  minimální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků  

   jednotlivými operátory 

Po vypočtení hodnoty variačního rozpětí průměrů 0R  lze vyhodnotit 

reprodukovatelnost měření AV dle vztahu [3]:  
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rn

EV

d

R

rn

EV
AV

⋅
−








=

⋅
−=

22

*
2

0
2

2
0σ   (1.18) 

Kde:  2
0σ

 
– směrodatná odchylka reprodukovatelnosti 

 *
2d  – koeficient závislý na počtu operátorů (m = počet operátorů; g = 1) 

Je-li výsledkem druhé odmocniny záporná hodnota, je reprodukovatelnost rovna 

nule. [2] 

3. Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

Na základě stanovené opakovatelnosti (EV) a reprodukovatelnosti (AV) měření lze 

vyhodnotit opakovatelnost a reprodukovatelnost (GRR) podle vztahu [2]:  

22 AVEVGRR +=  (1.19) 

Samotná hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR) ještě nevypovídá o 

vhodnosti analyzovaného systému měření, protože není vztažena k celkové variabilitě. [3] 

V tomto kroku lze navíc stanovit jakým podílem se na hodnotě GRR2, tj. na rozptylu 

vyvolaném opakovatelností a reprodukovatelností, podílí opakovatelnost a jakým podílem 

reprodukovatelnost, dle vztahů [4]: 

100
2

2

⋅=
GRR

EV
pEV  (1.20) 

100
2

2

⋅=
GRR

AV
pAV

 
(1.21) 

Kde: pEV – podíl opakovatelnosti měření 

 pAV – podíl reprodukovatelnosti měření 

Součet pEV a pAV by se měl rovnat 100%. Nepatrná odchylka by mohla vzniknout 

pouze zaokrouhlením a potom by se tento součet pouze blížil k 100%. Z výsledků lze určit, 

jakým procentním podílem se na rozptylu měření účastní opakovatelnost měření a jakým 

podílem reprodukovatelnost měření. [4] 
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4. Stanovení variability mezi měřenými vzorky (PV) 

Pro stanovení variability mezi měřenými vzorky se nejdříve vyhodnotí aritmetické 

průměry měření jednotlivých vzorků všemi operátory. K tomuto výpočtu lze využít 

průměrných hodnot opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými operátory .. jx , dle 

vztahu: 

h

x

x

h

i

ij

j

∑
== 1

.

..  (1.22) 

Z vypočtených hodnot se dále stanoví hodnota variačního rozpětí aritmetických průměrů 

všech měření jednotlivých kusů Rp podle vztahu [3]: 

.... minmax j
j

j
j

p xxR −=  (1.23) 

Kde: ..max j
j

x   – maximální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

 ..min j
j

x    – minimální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

Pro stanovení variability mezi měřenými kusy (PV) potom lze použít vztah [3]: 

*
2d

R
PV p

p == σ  (1.24) 

Kde:  *
2d  -  koeficient závislý na počtu měřených vzorků (m = počet měřených vzorků; g = 1) 

 pσ
 

-  směrodatná odchylka znaku u měřených kusů 

5. Vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi vzorky 

Pro posouzení variability mezi měřenými vzorky lze vhodnost systému měření 

vyhodnotit pomocí regulačního diagramu průměrů opakovaných měření jednotlivých kusů 

jednotlivými operátory .ijx  (viz. Grafická analýza, bod 1). [3] 

Regulační meze v regulačním diagramu získáme ze vztahů [4]: 
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h

x

xCL

h

i

i∑
=== 1

..

 (1.25) 

RAxUCL ⋅+= 2  (1.26) 

RAxLCL ⋅−= 2  (1.27) 

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

6. Vyhodnocení celkové variability (TV) 

S použitím hodnoty variability mezi měřenými vzorky a opakovatelností a 

reprodukovatelností měření lze potom stanovit celkovou variabilitu TV, podle vzorce [3]: 

22 PVGRRTV +=  (1.28) 

Jestliže není k dispozici dostatečné množství vzorků, které reprezentují proces, je 

možné použít jinou metodu výpočtu. Místo celkové variability TV vypočítané z dat ze studie 

měřidla je možné použít směrodatnou odchylku procesu σprocesu. Toto je znázorněno pomocí 

vzorce: 

procesuTV σ=  (1.29) 

A potom se dopočítá hodnota variability mezi měřenými vzorky PV podle vzorce [2]: 

22 GRRTVPV −=  (1.30) 

Dalším alternativním výpočtem celkové variability je za pomocí použití indexu 

výkonnosti procesu Pp (příp. Ppk). Tento způsob se použije, když není k dispozici dostatečný 

výběr vzorků reprezentující proces a není také k dispozici existující proces s podobnou 

variabilitou procesu, nebo se očekává, že nový proces bude mít menší variabilitu než 

existující proces. Potom se použije výpočtu pro TV: 

pP

LSLUSL
TV

⋅

−
=

6
 (1.31) 

Poté se dopočítává hodnota PV dle vzorce (1.30). [2] 
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Čtvrtým způsobem výpočtu TV je za pomocí použití tolerance. Tento způsob se 

používá tehdy, když se má systém měření použít pro hodnocení procesu a proces má index 

výkonnosti Pp < 1,0. Potom se použije rovnice: 

6

LSLUSL
TV

−
=

 
(1.32) 

Poté se zase dopočítává hodnota PV dle vzorce (1.30). [2] 

7. Výpočet procentuálního podílu 

Potom co byla stanovena pro každý faktor daná variabilita, tak ji lze porovnat 

s celkovou variabilitou TV. Ke stanovení procentuálního podílu opakovatelnosti (%EV), 

reprodukovatelnosti (%AV), opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (%GRR) a variability mezi 

kusy (%PV) použijeme následující vztahy [2]: 

100% ⋅=
TV

EV
EV  (1.33) 

100% ⋅=
TV

AV
AV  (1.34) 

100% ⋅=
TV

GRR
GRR  (1.35) 

100% ⋅=
TV

PV
PV  (1.36) 

Součet stanovených podílů vyjádřený v procentech se dohromady nerovná 100%, 

protože hodnoty směrodatných odchylek nelze sčítat. [3] 

8. Stanovení počtu různých kategorií, které lze systém měření rozlišit (ndc) 

Posledním krokem v numerické analýze je stanovit počet různých kategorií (ndc), 

které lze spolehlivě rozlišit systémem měření. Je to počet nepřekrývajících se 97% 

konfidenčních intervalů, které pokrývají rozpětí očekávané variability výrobku. [2] 

Stanovení počtu rozlišitelných skupin se provede na základě vztahu (1.37). Tato 

hodnota ndc je dalším ukazatelem přijatelnosti systému měření. [3] 
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GRR

PV
ndc ⋅= 41,1  (1.37) 

Jestliže je pro výpočet TV použita metoda Pp, potom je výpočet ndc stanoven takto [2]: 

GRR

GRRTV

GRR

PV
ndc

22

41,141,1
−

⋅=⋅=   (1.38) 

V analýze je ndc vypočtenou hodnotou zaokrouhlenou dolů na celé číslo. Tento 

výsledek by měl být ≥ 5. [2] 

9. Vyhodnocení přijatelnosti systému měření 

Při posouzení, zda je systém měření vhodný, je nejdůležitější procentuální podíl 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability (%GRR) a počet různých kategorií 

(ndc). [3] 

K vyhodnocení přijatelnosti systému měření se získané výsledky %GRR a ndc 

porovnají s údaji v tabulce 1.2. [4] 

Tab. 1.2  Kritéria přijatelnosti při analýze opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

%GRR < 10 

∧  
ndc ≥ 5 

systém měření je přijatelný 

10 < %GRR < 30 
∧  

ndc ≥ 5 

systém měření může být přijatelný (podle důležitosti aplikace, 
nákladů na měřidlo, nákladů na opravy, atd.) 

%GRR > 30 
∨  

ndc < 5 
systém měření je nepřijatelný, je nutné ho zlepšit 

 

Metoda založená na průměru a rozpětí, tak i metoda ANOVA (viz. kapitola 1.3.3.) 

poskytují informace, které se týkají příčin variability systému měření nebo měřidla. [2] 

 Důležitými jsou ovšem i vypočítané procentuální hodnoty samotné opakovatelnosti a 

samotné reprodukovatelnosti, které dokážou rozlišit příčiny dosahované variability 

používaného systému měření. [3] 

Jestliže je např. opakovatelnost v porovnání s reprodukovatelností velká, může být 

důvodem to, že [2]: 

• přístroj vyžaduje údržbu, 
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• ke zvýšení odolnosti měřidla je potřeba změnit jeho konstrukci, 

• pro měření je potřeba zlepšit upevnění nebo umístění měřidla, 

• existuje příliš veliká variabilita dílu, atd. 

V případě, že je reprodukovatelnost v porovnání s opakovatelností velká, může být 

příčinou [2]: 

• operátor potřebuje lepší školení, jak používat měřidlo a z něho odečítat 

hodnoty, 

• kalibrace stupnice měřidla je nečitelná, atd. 

Součástí analýzy systému měření je také důležité grafické znázornění a hodnocení 

měřených údajů. Kromě regulačního diagramu pro variační rozpětí a aritmetické průměry se 

využívá řada dalších způsobů grafického zobrazení. [3] 

1.3.3 Analýza rozptylu – metoda ANOVA 

Mezi standardní statistickou metodu patří analýza rozptylu, neboli metoda ANOVA. 

Lze ji používat pro analýzu chyby měření a jiných zdrojů variability dat ve studii systému 

měření. U ANOVY lze rozptyl rozdělit do čtyř kategorií [2]: 

• díly, 

• operátoři, 

• interakce mezi díly a operátory, 

• chyba opakovatelnosti způsobená měřidlem. 

V porovnání s metodami pro průměr a rozpětí je u metod ANOVA výhodou, že jsou 

schopny se vypořádat s jakýmikoliv experimentálním seřízením, mohou zajistit mnohem 

přesnější odhad rozptylů a umožňují získat více informací z experimentálních dat. Nevýhoda 

je, že jsou složitější numerické výpočty a uživatelé by měli mít určité statistické znalosti pro 

interpretaci výsledků. 

U této metody je důležitou součástí shromáždění dat. Jestliže jsou totiž data 

shromážděna nenáhodně, tak to může vést ke vzniku zdroje odlehlých hodnot, a proto by měla 

být data znáhodněna. Pro tvorbu náhodného výběru existuje spousta způsobů. Musí se ovšem 

dávat pozor na odlišení mezi náhodným, namátkovým a realizovatelným výběrem. [2] 
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1) Grafická analýza 

V případě grafické analýzy dat shromážděných jako součást studie ANOVA lze použít 

kteroukoliv z grafických metod, které jsou popsány v kapitole 1.3.2. Jedna z navrhovaných 

grafických metod je znázornění interakcí pomocí regulačního diagramu pro interakce. Toto 

znázornění potvrzuje výsledky F-testu, zda interakce je, či není významná. Vytvoří se lomené 

přímky, a pokud jsou rovnoběžné, tak potom neexistuje žádná interakce. Jestliže však nejsou 

lomené přímky rovnoběžné, potom může být interakce významná. Čím je úhel protnutí větší, 

tím je větší i interakce. K eliminaci těchto příčin se dále musí přijmout vhodné opatření. 

Mezi další významné grafy patří diagram residuí. Tento graf se většinou používá pro 

kontrolu platnosti předpokladů. Předpokladem může být, že je chyba náhodná proměnná, 

která má normální rozdělení. Zakreslí se residua, která představují rozdíly mezi pozorovanými 

hodnotami a predikovanými hodnotami. Predikovanou hodnotou je zde průměr opakovaných 

hodnot každého operátora pro každý kus. Jestliže nejsou residua náhodně rozmístěna nad a 

pod nulou (která představuje vodorovnou referenční přímku), mohly by být důvodem 

nesprávné předpoklady a navrhne se další zkoumání dat. [2] 

2) Numerická analýza 

Přestože lze hodnoty vypočítat ručně, je rychlejším a lehčím způsobem použít vhodný 

počítačový program. Tabulka ANOVA tvoří pět sloupců [2]: 

• Zdroj – příčina variability, 

• DF – stupně volnosti; který souvisí se zdrojem, 

• SS – součet čtverců; uvádí odchylku střední hodnoty zdroje, 

• MS – průměrný čtverec; součet čtverců dělený stupněm volnosti, 

• Poměr F – pro určení statistické významnosti hodnoty zdroje. 

Pro účely analýzy se záporné složky rozptylu položí rovny nule. Informace získané 

v ANOVĚ se používají pro určení vlastností systému měření jako u metody založené na 

průměru a rozpětí. [2] 

1.4 Nejistota měření 

Nejistota měření je dle příručky MSA definována jako parametr související 

s výsledkem měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, jež lze odpovídajícím způsobem 

přiřadit měřené veličině. Tento termín, nejistota měření, se používá mezinárodně k popisu 
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kvality hodnoty měření. Normy vyžadují, aby byla nejistota měření známá a odpovídala 

požadované způsobilosti měření libovolného kontrolního, měřicího nebo zkušebního 

zařízení. [2] 

Nejistota je důsledkem neznámého znamení náhodných efektů a omezení na úpravu 

systematických vlivů, a proto se vyjadřuje jako množství neboli interval okolo výsledku. To 

je hodnoceno kombinací několika složek nejistoty. Tyto komponenty jsou kvantifikovány buď 

hodnocením výsledků několika opakovaných měření, nebo odhadem na základě údajů z 

evidence, předchozích měření, znalosti zařízení a zkušeností měření. [5] 

Nejistotou měření se tedy rozumí parametr charakterizující rozsah hodnot (interval 

hodnot) okolo výsledku měření, které je možné odůvodněně přiřadit k hodnotě měřené 

veličiny. Nejistota se určuje u výsledku měření, hodnot odečítaných z přístrojů, hodnot 

používaných konstant, korekcí atd. [6] 

Nejistota měření zahrnuje obecně mnoho složek a některé z nich lze vyhodnotit na 

základě statistického rozložení výsledků série měření. Nejistota se však nevztahuje pouze k 

výsledkům měření, ale také na měřidla, použité konstanty, korekce a další.  

Nejistoty jsou určovány na základě statistického přístupu, kde se předpokládá určité 

rozdělení pravděpodobnosti, které popisuje, jak se může naměřená hodnota měřené veličiny 

odlišovat od skutečné hodnoty. Z tohoto rozdělení pravděpodobnosti můžeme určit 

pravděpodobnost, s jakou se může nacházet skutečná hodnota v intervalu daném 

nejistotou. [7] 

 

Obr. 1.4  Intervaly nejistoty a interval shody/neshody 
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V příručce VDA 5 se píše, že norma DIN EN ISO 14253-1 stanovuje pravidla pro 

rozhodnutí o shodě a neshodě určitých zpracovávaných dílů nebo měřidel se specifikovanými 

požadavky, tolerancí pro díly a dovolenými chybami pro měřidla s uvažováním nejistot 

měření. Určuje také postupy v případě, kdy nelze jednoznačně určit shodu nebo neshodu se 

specifikovanými požadavky, např., kdy naměřená hodnota padne do intervalu nejistoty, které 

existují kolem tolerančních mezí (viz. Obr. 1.4). [8, 9] 

Pro interval nejistoty platí, že se nachází v blízkosti tolerančních mezí, pro které se 

nedá v důsledku nejistoty měření jednoznačně prokázat shoda anebo neshoda. Jestliže 

obsahuje výsledek měření Y jednu z tolerančních mezí, nelze prokázat shodu ani neshodu 

(viz. Obr. 1.5). [9] 

 

Obr. 1.5  Nelze jednoznačně prokázat ani shodu, ani neshodu 

V podstatě je nejistota měření interval přiřazený k výsledku měření, který popisuje 

rozsah v rámci definované konfidenční úrovně, v němž se očekává, že leží pravá hodnota 

měření. Nejistota měření je kvantitativním vyjádřením věrohodnosti měření a je vyjádřena 

takto [2]: 

Pravá hodnota měření = Y ± UMP (1.39) 

Kde: Y – pozorovaná hodnota měření 

 UMP – rozšířená nejistota 

Rozlišujeme tři základní druhy nejistot: 

1. Standardní nejistoty 

Standardní nejistoty jsou stanoveny na principu matematického modelu procesu 

měření pro všechny důležité zdroje. Standardní nejistoty kvantifikují jednotlivé podíly na 
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nejistotě. V bilanci nejistot jsou tyto standardní nejistoty popsány patřičnými koeficienty 

citlivosti a z nich stanovenými kombinovanými a rozšířenými nejistotami. [9] 

Pro určení standardních nejistot u(xi) jsou k dispozici tyto možnosti [9]: 

a) nejistoty hodnocené metodou typu A 

Určují se pomocí statistického vyhodnocení řady měření. V sérii měření n 

individuálních hodnot, které byly získány za definovaných podmínek, se vypočítá směrodatná 

odchylka sg podle vzorce: 

( )

1
1

2

−

−

=

∑
=

n

xx

s

n

i
i

g  (1.40) 

Pro stanovení této směrodatné odchylky je doporučeno n = 25 opakovaných měření a pokus 

se provádí zpravidla pouze jednou. 

Směrodatná odchylka vstupuje do bilance nejistot jako standardní nejistota měření 

u(xi), jestliže je výsledek měření určen z jednané zkoušky: 

( ) gi sxu =  (1.41) 

Menší hodnotu u(xi) potom dostaneme vícenásobným opakováním zkoušky n* >1 jako 

standardní nejistotu aritmetického průměru: 

( )
*n

s
xu g

i =  (1.42) 

b) nejistoty hodnocené metodou typu B 

V případě že nemůže být určena standardní nejistota metodou A, nebo není její určení 

hospodárné, mohou se odpovídající standardní nejistoty odhadnout z předchozích informací. 

Těmito informacemi mohou být: 

- informace z dřívějších nebo starších měření, 

- zkušenosti nebo obecné znalosti o chování a vlastnostech významných 

materiálů a měřidel, 

- údaje výrobce, 
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- údaje z kalibračních listů a certifikátů,  

- nejistoty, které jsou přiřazené referenčním datům v příručkách, 

- hodnoty získané na základě méně než n = 10 měření. 

Existují dvě varianty výpočtu. Jedna z nich je, že je známá rozšířená nejistota: 

( )
k

U
xu MP

i =   (1.43) 

Kde: k – koeficient rozšíření 

a druhou variantou je, že rozšířená nejistota není známá: 

( ) baxu i ⋅=  (1.44) 

Kde: a – mezní hodnota 

 b – faktor rozdělení (pro normální rozdělení b = 0,5) 

2. Kombinovaná standardní nejistota 

Kombinovaná standardní nejistota u(y) je na základě matematického modelu 

vypočítána ze všech složek nejistot určených metodou A a B. Tato nejistota měření je 

stanovena kvadratickým součtem [9]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...2
3

2
2

2
1

1
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n

i
i

 
(1.45) 

3. Rozšířená nejistota 

V praxi se doporučuje udávat nejistoty intervalem, u kterého je jen malá 

pravděpodobnost, že bude překročen [7]. Proto se zavádí rozšířená standardní nejistota UMP, 

která je počítána násobením kombinované nejistoty měření u(y) koeficientem rozšíření k, viz 

vzorec (1.46). 

( )yukU MP ⋅=   (1.46) 

Výpočet UMP je založen na intervalu spolehlivosti ohraničující dvoustraně funkci 

hustoty pravděpodobnosti kombinované nejistoty. Pro výpočet vhodnosti měřicích systémů a 

procesů měření je doporučován interval spolehlivosti 95,45% s koeficientem rozšíření k = 2. 
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Jestliže nemůžeme předpokládat Normální rozdělení hustoty pravděpodobnosti, mohou 

obzvlášť u vysokých hladin spolehlivosti vznikat veliké odchylky. 

 

Obr. 1.6  Zobrazení intervalu 

Tady může být tedy zaujato stanovisko, že s danou pravděpodobností leží pravá 

hodnota měřené veličiny uvnitř intervalu MPiMPi UyUy +− ,...,  (Obr. 1.6). [9] 

Hlavním rozdílem mezi nejistotou měření a analýzou systému měření je to, že MSA se 

zabývá porozuměním procesu měření, kde zjistí velikost chyby procesu, a posouzením 

adekvátnosti systému měření pro kontrolu řízení produktu a procesu. [2] 
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2 SYSTÉMY S DESTRUKTIVNÍM MĚŘENÍM 

Analýza systému měření obvykle předpokládá, že je možné náhodným způsobem 

získat opakovaná měření a z nich data ze všech vzorků od všech operátorů. To však není vždy 

možné. Zahrnuje-li analýza systému měření více odběrových míst, může být požadavek 

náhodného výběru z logistického hlediska neproveditelný. Také některé zkoušky, zvláště 

analýzy chemické a metalurgické, mohou vyžadovat odběr různých vzorků z celého procesu 

(tzv. průřezový odběr), které nejsou součástí homogenního procesu a vzorky nemusí být 

k dispozici ve stejnou dobu. 

Systém měření se považuje za destruktivní, jestliže se měřený vzorek během 

prováděných zkoušek zničí (změní své měřené vlastnosti). Patří sem celá řada systémů měření 

označených jako „systémy s destruktivním měřením“. Například destruktivní zkoušky svarů, 

destruktivní zkoušky oplechování, zkouška v solné komoře, zkoušky rázové pevnosti nebo 

hmotnostní spektroskopie a jiné procesy zkoušení materiálových charakteristik. Jedná se tedy 

o příklady neopakovatelného systému měření, protože nelze provádět opakované měření na 

každém zkoušeném vzorku. [2] 

Jestliže je měření ve skutečnosti destruktivního charakteru, znamená to, že není žádná 

možnost opakovaného měření, a je zcela obtížné získat opakované hodnoty z těchto zničených 

vzorků. Ale existují možnosti, pomocí kterých mohou být tyto hodnoty sledovány. Například 

možnost vzorkům libovolně přiřadit dvojice nebo trojice měření, které budou znázorňovat, 

jako kdyby byl jeden opakovaně měřený vzorek. Tato měření budou reprezentovat opakovaná 

měření, a provede se analýza systému měření klasickým způsobem, jako kdyby platil 

předpoklad opakovatelnosti. [10] 

V typické studii GRR je opakovatelnost určena pomocí několikanásobného 

opakovaného měření na stejném vzorku. To však není možné v případě těchto destruktivních 

zkoušek. V systému destruktivních měření se vyskytují dvě možnosti pro předpoklad 

opakovatelnosti [11]: 

- najít nedestruktivní test, který koreluje s výsledky destruktivních zkoušek a použít ho 

místo nich (jestliže je to možné, je tato volba tou lepší), 

- shromáždit vzorky, které jsou si vlastnostmi tak podobné, že se dá předpokládat, že mají 

identické vlastnosti. 
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2.1 Studie stability a variability pro destruktivní zkoušky 

U studie stability se realizuje hodnocení systému měření na homogenním výběru 

vzorků. Tuto studii je možné použít u systémů s destruktivními a neopakovatelnými 

měřeními, protože měření jednotlivých vzorků nepředstavují opakovatelné měření. 

Předpokládá se, že je známa doba životnosti měřené vlastnosti vzorku a přesahuje 

očekávanou dobu trvání studie; tzn., že se měřená vlastnost vzorku nemění v očekávaném 

časovém rozmezí použití a/nebo skladování. Dále by vzorky měly pokrývat očekávaný rozsah 

variability procesu. Měla by být již také známa (dokumentovaná) linearita systému měření 

v očekávaném rozmezí znaku (vlastnosti). 

Při měření jednoho nebo více vzorků z izolovaného výběru za časový úsek se použijí 

regulační diagramy ( x , R) nebo (xj, Rkl) s regulačními mezemi. Zakreslené body se porovnají 

s regulačními mezemi a zjistí se, zda nejsou přítomny trendy. Vzhledem k tomu, že se vzorky 

nemění (izolovaný výběr), mají se přičíst všechny projevy nestability změně v systému 

měření. 

U studie variability se stejně jako u studie stability předpokládá, že se měření stejných 

zkušebních vzorků neopakují. Proto je možné použít studii variability u systémů 

s destruktivními a neopakovatelnými měřeními.  

Mezi předpoklady použití studie variability patří doba životnosti znaku, která je známa 

a přesahuje očekávanou dobu trvání studie; tj. měřený znak se nemění v očekávaném časovém 

úseku použití a/nebo skladování. Dále se předpokládá, že vzorky pokrývají očekávaný rozsah 

variability procesu a rozdělí se na m zkušebních vzorků. 

Analýza se provádí standardními metodami pro vyhodnocení opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti, včetně grafických a také pomocí metody ANOVA. [2] 

2.2 Studie Aplikované analýzy systému destruktivních měření 

Na základě velikosti dávky a předpokladu homogenity vzorků existují dvě metody 

návrhu a analyzování pro systém destruktivních měření, zahrnující „hierarchické“ MSA a 

„zkřížené“ MSA. Jestliže je malá velikost dávky a vzorky nemohou být dány ze stejné dávky 

jednotlivým operátorům, je vhodným řešením použít hierarchický model. 
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Obrázek 2.1 ukazuje hierarchický model návrhu, kde jsou tři operátoři, dvanáct dávek 

vzorků a velikost každé homogenní dávky jsou tři vzorky. Velikost dávky je nedostatečná, 

aby byla měřena každým operátorem a proto se měří pouze třikrát jedním operátorem. 

Nicméně, hierarchický návrh nelze použít pro odhad reprodukovatelnosti, protože jednotliví 

operátoři neměří stejné dávky vzorků. Variabilita je v důsledku různých operátorů 

(reprodukovatelnost) ovlivněna variabilitou dávek, resp. variabilitou vzorků. V programu 

MINITAB je reprodukovatelnost hierarchického modelu nastavena na nulu, a variabilita 

způsobená různými operátory je přidaná k variabilitě dávek, která zvyšuje variabilitu 

vzorků. [12] 

 

Obr. 2.1 Hierarchický model návrhu 

Zkřížený návrh a jeho analýza mohou být vhodnými, pokud je velikost dávky 

dostatečně velká, aby mohly být přiřazeny každému operátorovi alespoň dva vzorky z každé 

dávky. To je proto, že každý operátor může testovat každou dávku vícekrát. Když si operátor 

vybírá vzorky z dávky (tedy kříží dávku), je v tomto návrhu dovolen odhad vzájemného 

působení mezi operátory a dávkou. [12] 

 

Obr. 2.2 Zkřížený model návrhu 

Operátor 

Dávka 

Vzorek 

Operátor 

Dávka 

Vzorek 
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Obrázek 2.2 ukazuje zkřížený model, kde jsou tři operátoři, čtyři dávky a velikost 

dávky je devět vzorků. Z toho plyne, že mohou být výrobní dávky měřeny každým 

operátorem třikrát. Pro tento návrh se k analýze destruktivního systému měření používá 

standardně zkřížená ANOVA. Opakovatelnost a reprodukovatelnost systému měření mohou 

být odhadnuty za předpokladu, že je stejná dávka výrobků homogenní. [12] 

2.3 Analýza destruktivního systému měření pro trhací síly 

Pomocí navrhování a analyzování zkoušek testování trhací síly může být závěrem, že 

je tato metoda vhodná pro řízení procesů a pro kontrolu. Nicméně, pro všeobecné systémy 

destruktivních měření je několik hledisek, která je potřeba zdůraznit [12]: 

1. Odhad opakovatelnosti se zvýší, pokud je porušen předpoklad homogenity dávky. 

Jestliže je systém destruktivních měření chybný, je to ve většině případů kvůli chybné 

odchylce opakovatelnosti. Z toho tedy vyplývá závěr, že je systém měření nedostačující, 

protože nelze přímo ze studie rozpoznat, zda je sporný předpoklad homogenity nebo se 

jedná o vysoké hodnoty variability díky měřícímu systému, nebo se jedná o oba případy 

dohromady. Nepochybně lze systém destruktivních měření považovat za vhodný, 

jestliže analýza systému měření splňuje určené požadavky. 

2. Rozpětí ve skutečnosti představuje kombinaci variability opakovatelnosti měřícího 

systému a variability uvnitř dávky. Může být tedy použit regulační diagram pro rozpětí, 

aby se zjistilo, zda někteří operátoři mají problémy s konzistentní přípravou a 

testováním vzorků. 

3. Ačkoli použití hierarchických modelů se obvykle doporučuje jako výchozí metoda 

analýzy systému destruktivního měření, lidé z praxe doporučují zvážit použitelnost 

„standardních“ postupů pro získání odhadu opakovatelnosti a schopnosti zjistit u 

operátorů výsledky vzájemných interakcí se vzorky. 

2.4 Kritéria přijatelnosti 

Kritéria pro přijetí měřidla mohou být spojena s odpovídajícími proměnnými. Jestliže 

je odezva proměnných rozhodující, pak by měla být míra opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti %GRR rovna nebo menší 10%. Na druhou stranu, jestliže není odezvová 

proměnná rozhodující, pak by %GRR mělo být rovno nebo méně 30%. V ostatních případech 

se jedná o nevyhovující systém měření. 
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Kritéria používaná organizacemi, které jsou ve snaze o světovou prvotřídní kvalitu, 

pokud je %GRR [13]: 

 méně než 10%, pak se měří prvotřídně – světová třída, 

 mezi 10% a 20%, pak jsou měření přijatelná, 

 větší než 20% a menší nebo rovno 30%, pak jsou měření přijatelná, ale potřebují 

další kontrolu, 

 větší než 30%, produkt potřebuje být pod dohledem a kontrolou.  Měřidlo je potřeba 

zlepšit nebo nahradit. 
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3 ISS – INDET SAFETY SYSTEMS A. S. 

Tato kapitola představuje společnost INDET SAFETY SYSTEMS a.s., která vyrábí 

pyrotechnické iniciátory a generátory plynu pro moduly pasivní ochrany v automobilech, tj. 

předpínače bezpečnostních pásů a inflátory airbagů. Navazuje na tradici výroby průmyslové 

pyrotechniky ve Vsetíně a rozvíjí technologie vyvinuté mateřskou firmou Nippon Kayaku. 

Díky fúzi INDET SAFETY SYSTEMS a.s. a Nippon Kayaku CZ, s.r.o. k 1. 1. 2011, bylo 

portfolio ISS rozšířeno o vyvíječe plynu. 

Ve společnosti ISS panují přísné opatření pro chod celé firmy. Důvodem toho je, že 

pracují s výbušnými složkami. Je zde zaveden systém řízení a jednotlivé procesní instrukce 

jsou navedeny do programu EISOD (viz. Příloha 1). Tento program obsahuje veškerou 

dokumentaci, která se nachází ve firmě (od pracovních postupů po výsledky měření) a je 

dostupná na firemní síti, ke které mají přístup všichni pracovníci. Zároveň je pro pracovníky 

tato dokumentace v tištěné podobě u každého stroje. [14] 

3.1 Obchodní strategie ISS 

Obchodní strategie ISS má za cíl stát se jedním z pěti nejvýznamnějších výrobců 

iniciátorů na světě, známým pro svou technickou a jakostní excelenci svých výrobků, pro svůj 

inovační přístup a flexibilitu ve vývoji a výrobě. 

ISS má za cíl stát se strategickým dodavatelem evropských výrobců modulů, žádaným 

nejen zákazníkovými nákupčími, ale také jejich inženýry a zástupci jakosti. [14]  

Firemní mise: „Žádný systém nemůže pracovat bez spolehlivého srdce.  

Pyrotechnika ISS: Srdce automobilových bezpečnostních systémů.“ 

3.2 Historie ISS 

Společnost ISS byla založena 20. 3. 1997. Navázala na činnost firmy Indet –Zbrojovka 

Vsetín – výrobou průmyslových rozbušek od roku 1953. Dále pokračoval následující 

historický vývoj [14]: 

01/1999 Partnerem této české firmy se stala japonská společnost Nichimen Corporation a 

 známá japonská společnost Nippon Kayaku. Firma zahájila svou činnost výrobou 

 plastových squibů. 
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02/2000 V únoru 2000 byla změněna akcionářská struktura. Podnik je 100% vlastněný 

 japonskými korporacemi Nippon Kayaku a Nichimen. 

07/2000 V červenci 2000 byla firma certifikována dle normy ISO 9001. 

02/2001 V únoru 2001 byla nainstalována první sestavovací linka pro výrobu MGG (Mikro 

 Gas Generator). 

12/2001 V prosinci 2001 byla firma certifikována dle normy QS 9000. 

03/2002 V březnu 2002 byla nainstalována první sestavovací linka GTMS squibů (iniciátorů 

 se skleněným zátavem). 

08/2002  V srpnu 2002 byla firmou expedována první dodávka MGG. 

12/2002 V prosinci 2002 byla firma certifikována dle standardu ISO 14001. 

12/2002 V roce 2002 byla otevřena obchodní kancelář v Horeldsbergu, Německo. 

04/2003 V dubnu 2003 byla expedována první dodávka MGG s GTMS squibem. 

10/2003 V říjnu 2003 byla firma certifikována dle standardu jakosti ISO/TS 16949:2002. 

04/2004 V dubnu 2004 byla změněna akcionářská struktura: Nippon Kayaku získala 100% 

 podíl akcií ve firmě. 

10/2004 V říjnu 2004 proběhl úspěšný recertifikační audit dle systému managementu jakosti 

 dle ISO/TS 16949:2002. 

12/2004 V prosinci 2004 zahájilo zkušební činnost výzkumné a vývojové centrum. 

06/2005 V červnu 2005 proběhlo oficiální otevření výzkumného a vývojového centra. 

12/2005 V prosinci 2005 proběhl úspěšný recertifikační audit dle normy ISO 14001:2004. 

02/2006 V únoru 2006 byla založena sesterská společnost Nippon Kayaku CZ, s.r.o. 

03/2006 V březnu 2006 byl vyroben 100miliontý kus PLSQ (plastový squib). 

05/2006 V květnu 2006 byla zahájena výroba CBMGG (CB Mikro Gas Generator). 

11/2006 V listopadu 2006 byla zahájena výroba LWMGG (Lankové Mikro Gas Generatory). 

07/2007 V červenci 2007 byla otevřena R&D a obchodní kancelář v Götzisu, Rakousko. 

09/2007 V září 2007 byla přesunuta administrativní centrála a sklady na Bobrky, Vsetín. 

02/2008 V únoru 2008 změnila společnost sídlo na Bobrky 462, Vsetín. 
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10/2009 V říjnu 2009 byla společnost úspěšně recertifikována dle normy ISO/TS 16949:2009 

 certifikační společností LRQA (Lloyd´s Register Quality  Assurance Limited). 

01/2011 Dne 1. 1. 2011 došlo ke sloučení společnosti INDET SAFETY SYSTEMS a.s. (ISS) 

 a Nippon Kayaku CZ, s.r.o. (NKCZ). Následnickou společností se stala INDET 

 SAFETY SYSTEMS a.s., NKCZ k tomuto dni zanikla. 

3.3 Organizační struktura ISS 

Na obrázku 3.1 je uvedena organizační struktura ISS. V čele společnosti stojí 

generální ředitel, který je zároveň předsedou představenstva. Pod generálního ředitele spadají 

přímo úseky: personální oddělení, finanční oddělení, podnikové plánování, nákup, expedice, 

obchod a marketing, výzkum a vývoj, výrobní závod Jasenice a výrobní závod Jablůnka, 

řízení jakosti a nově zavedený Závod 3. Tyto úseky jsou přitom všechny na stejné 

úrovni. [14] 

 

Obr. 3.1  Organizační struktura firmy 

3.4 Systém managementu jakosti ISS 

V ISS jsou nyní zavedeny nejmodernější systémy řízení pro oblasti řízení jakosti a 

životního prostředí. Vývoj byl následující [14]: 

Historie managementu jakosti: 

rok 2000 - certifikace dle ISO 9001 

rok 2001 - certifikace dle QS 9000 

rok 2003 - certifikace dle ISO/TS 16949 
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rok 2008 - vznik integrovaného systému IMS (integrace QMS a EMS) 

rok 2011 - recertifikační audit systému EMS a 2. dozorový audit normy ISO/TS 16949. V 

obou případech systém rozšířen i na Závod 3. 

Současný systém integrovaného managementu (IMS - Integrated Management 

System) je vybudován dle požadavků normy ISO/TS 16949:2009 (pro kvalitu) a 

ISO 14001:2004 (pro enviroment). Vztahuje se na vývoj, výrobu a prodej elektrických 

iniciátorů a mikro plynových generátorů pro bezpečnostní systémy automobilů. 

Všechny činnosti jsou definovány jako součást procesů s cílem definovat zdroje a 

výstupy a jejich vzájemné vazby, viz. Příloha 2. [14] 

Vývoj a testování nových výrobků 

Vývoj nových a inovace současných elektrických iniciátorů se realizuje v přímé 

spolupráci všech čtyř společností skupiny Nippon Kayaku Group. Nové výrobky jsou 

testovány podle požadavků kvalifikačních programů vytvořených světovými automobilkami 

(Toyota, Ford, Mercedes, Renault, Volkswagen atd.). Výsledky Kvalifikačních zkoušek jsou 

prezentovány zákazníkům formou schvalovacího procesu PPAP. Testy jsou prováděny [14]: 

a) ve zkušební laboratoři firmy, 

b) ve spolupráci s externími akreditovanými laboratořemi. 

Metrologie 

Metrologie je zajišťována ve spolupráci s akreditovanými kalibračními laboratořemi a 

servisními středisky formou [14]: 

• kalibrace testovacího zařízení ve výrobních linkách, 

• kalibrace zkušebních přístrojů a zařízení, 

• ověřování výrobních a kontrolních měřidel a přístrojů. 

Výsledky jsou evidovány pomocí SW programu METROLOG, kde se navádí do 

systému veškerá měřidla s uvedením jejich kalibrace. Prvotní kalibrace se provádí 

v akreditovaných laboratořích, základní měřidla jako je posuvné měřítko si oddělení 

metrologie kalibruje samo, ostatní měřidla jsou kalibrována externě. Tento program je 

zároveň využíván pro MSA pro významné a kritické rozměry. [14] 
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Neustálé zlepšování 

V rámci neustálého zlepšování QMS společnost provádí pravidelné interní audity, 

školení pracovníků na všech úrovních a vzniklo také zlepšovatelské hnutí Kaizen (každý 

pracovník má možnost přispět svým nápadem k lepšímu a efektivnějšímu fungování 

společnosti). [14] 

3.5 Dosavadní zkušenosti společnosti s MSA 

Analýza systému měření je završení přípravných fází procesu z hlediska volby měřící 

metody a přípravy měřícího zařízení. Povinnost provedení MSA plyne z požadavku normy 

ISO/TS 16949, kap. Řízení monitorovacích a měřících zařízení. MSA studie je provedena pro 

všechny významné a kritické znaky, jejichž kontrola je předepsána v kontrolním plánu. MSA 

lze použít také jako důkaz o zaškolení pracovníka na měřicím zařízení. 

Ve společnosti ISS se již tato analýza používá podle příručky QS 9000 – MSA, avšak 

v oblasti destruktivních zkoušek zatím nemá tuto analýzu zavedenu. ISS využívá pro 

vyhodnocení MSA program Metrolog, ale i program Microsoft Excel. 

3.5.1 Používané metody MSA 

Analýza systému měření se provádí v případě nového výrobku nebo kvalifikace 

nového měřicího zařízení. ISS používá pět metod pro vyhodnocení MSA: 

1) Metoda 1 

Pomocí této metody se měří třicetkrát jeden vzorek jedním operátorem a systém 

měření je vyhodnocen pomocí indexu způsobilosti měřidla Cgk.  Tento index způsobilosti 

měřidla vyjadřuje vhodnost měřidla pro kontrolu znaku jakosti v určitém tolerančním rozpětí. 

Údaje pro hodnocení způsobilosti měřidla se získají opakovaným měřením etalonu o 

jmenovité hodnotě pokud možno odpovídající středu tolerančního pole znaku jakosti. 

Stanovením hodnoty Cgk lze o systému měření zjistit preciznost (měříme na etalonu), 

opakovatelnost (směrodatná odchylka naměřených hodnot) a způsobilost měřícího zařízení. 

Dále ISS vyhodnocuje stabilitu pomocí regulačního diagramu pro individuální hodnoty a 

klouzavá rozpětí. Vyhodnocení této metody ve společnosti ISS je následující: 

Cgk > 1,33  - systém měření je způsobilý 
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1 < Cgk < 1,33  - systém měření je podmíněně způsobilý (nutno zvážit nákup nového 

   měřidla, kalibrace) 

Cgk < 1  - systém měření není způsobilý 

2) Metoda 2 (dlouhá) 

V této druhé metodě je měřeno třikrát deset vzorků třemi operátory. Studie 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla pomocí průměru a rozpětí pro ruční systémy 

měření – obsluha má vliv na výsledky měření. Při výběru vzorků podskupiny je velmi 

důležité vybrat vzorky tak, aby pokryly celý výrobní rozsah. Tato metoda je hodnocena podle 

následujících kritérií: 

do 10%  - hodnota vyhovující - přijato 

10 až 30%  - hodnota s výjimkou - přijato s podmínkou 

30% a více  - systém měření není způsobilý 

3) Metoda 3 (krátká) 

Studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření pomocí rozpětí pro 

automatizované systémy měření – obsluha nemá vliv na výsledky měření. Metoda rozpětí 

představuje metodu, která relativně rychle poskytuje odhad variability procesu měření. Měří 

se zde dvakrát 25 vzorků a to jedním operátorem. Kritéria pro vyhodnocení této metody jsou 

stejná jako pro metodu 2. 

4) Metoda  ANOVA 

Jestliže překročí %GRR hodnotu 10, je dále podle zavedených směrnic pokračováno 

hodnocením pomocí metody ANOVA. Kompletní analýza zkoumající významnost faktorů 

operátor, kusy a jejich vzájemné působení pomocí interakce. Metodou ANOVA se hledá 

nejvýznamnější zdroj variability v systému měření. Kritéria pro vyhodnocení této metody jsou 

také stejná jako pro metodu 2. Podle analýzy metody ANOVA lze celkovou variabilitu 

rozložit do 4 složek: 

1. operátoři (reprodukovatelnost) 

2. kusy 

3. vzájemné působení (operátor x kusy) 

4. měřidlo (opakovatelnost) 
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5) Atributivní měřidla 

Studie měření metodou srovnáváním pro měřidla, která mají pouze dva možné 

výsledky (ano/ne), např. kalibry. Je zde měřeno dvakrát 20 vzorků dvěma operátory a 

vyhodnocení výsledků je následující: 

= 100% - systém měření přijatelný 

≤ 97%  - systém měření přijatelný s výjimkou – může se vyžadovat zlepšení 

< 94%  - systém měření nepřijatelný – vyžaduje se zlepšení 

3.6 Produkty společnosti ISS 

Společnost ISS vyvíjí a vyrábí pyrotechnické iniciační prvky pro použití v 

bezpečnostních systémech automobilů (airbagy, bezpečnostní pásy). Základním principem 

funkce výrobků ISS je vytvoření odporového můstku, na kterém je vytvořena tzv. pilule 

z pyrotechnické slože. Tato pilule se iniciuje po přivedení elektrického proudu a způsobuje 

další iniciaci pro funkci airbagu, utahovače bezpečnostních pásů či jiné aplikace 

bezpečnostních prvků automobilů. [14] 

Výrobkové portfolio ISS tvoří [14]: 

a) Iniciátory ISS vyrábí jak pro vlastní sestavu do vyvíječů plynů a aktuátorů, tak pro 

externí prodej, kde jsou používány zejména v inflátorech airbagů, jako jejich zažehovací 

prvek. Do skupiny iniciátorů se zahrnuje:  

• Plastový squib (PLSQ – Plastic Squibs) (Obr. 3.2). Iniciátory (squiby) pinového typu 

jsou tradičními výrobky ISS, založenými na plastovém těle s vysokou mechanickou 

pevností a odolností. Jsou využívány jako zažehovače pro inflátory airbagů, vyvíječe 

plynu (MGG - mikro gas generator), omezovače zatížení (LL - load limiter) a další 

systémy pasivní ochrany pasažérů. 

• Skleněný squib (GTMS – Glass To Metal Seal Squibs) (Obr. 3.3) je iniciátor 

pinového typu využívající technologii skleněného zátavu. Slouží jako zažehovače pro 

inflátory airbagů, přitahovače bezpečnostních pásů a další systémy pasivní ochrany 

pasažérů, které využívají pro zážeh pyrotechniku. 

• Pilule (FH) (Obr. 3.4) slouží jako zažehovací prvek pro vyšší sestavy ve vyvíječích 

plynu drátového typu kompletovaných u zákazníka. Stejně jako plastové iniciátory 
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jsou vyráběny technologií máčení. Kromě jejich relativně nízkých výrobních nákladů 

je jejich významnou charakteristikou schopnost sériového odpalu. 

   

      Obr. 3.2  Plastový squib              Obr. 3.3  Skleněný squib                 Obr. 3.4  Pilule 

b) Speciální aplikace iniciátorů. Speciální mechanismy, které využívají iniciátory 

sestavené v držáku, se používají v pokročilejších bezpečnostních modulech. Jsou určeny 

pro: 

• Předpínače omezovací síly (LL - Load Limiter) (Obr. 3.5) slouží jako iniciační 

jednotka mechanismu, který se spouští při nadměrném zatížení bezpečnostního pásu. 

Funkcí takového mechanismu, jinými slovy omezovače zatížení, je ochránit pasažéry 

před vážným zraněním v případě střetu vozu s překážkou ve vysoké rychlosti. 

S narůstající setrvační rychlostí je k zadržení pasažéra třeba větší síly. Základní 

myšlenkou LL je částečné uvolnění bezpečnostního pásu ve chvíli, kdy je na pás 

vyvíjena velká síla. 

• Inteligentní předpínače omezovací síly (SLL - Smart Load Limiter). 

• Aktivní hlavové opěrky (AHRS) jsou použity v pasivních bezpečnostních systémech 

automobilů ke snížení následků poškození krční páteře posádky při nárazu do zadní 

části vozidla. V momentě zadního nárazu dojde k náhlému pohybu těla cestujícího 

dopředu. Díky systému AHRS je aktivována opěrka hlavy, která se vysune ve směru 

pohybu hlavy. Tím je snížena vzdálenost mezi opěrkou a hlavou, což eliminuje zátěž 

na krční páteř pasažéra při zpětném pohybu těla. 

 

Obr. 3.5  Předpínač omezovací síly 
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c) Gas Generatory jsou určeny pro externí prodej výrobcům modulů bezpečnostních pásů, 

kde slouží jako iniciační a hnací prvek předpínače. Do skupiny vyvíječů plynu patří:  

• Pinové mikro plynové generátory (MGG - Micro Gas Generator) (Obr. 3.6) jsou 

použity v nejrůznějších typech předpínačů bezpečnostních pasů. Jsou vyráběny na 

základě specifických požadavků zákazníků na velikost výstupního tlaku zajišťujícího 

optimální sílu modulu a délku potáhnutí bezpečnostního pásu. Pro sestavu MGG 

používá ISS vlastní produkci iniciátorů – plastových (PLSQ) a skleněných (GTMS). 

• CB mikro plynové generátory (CBMGG - CB Micro Gas Generator) (Obr. 3.7) je 

pyrotechnický výrobek určen pro laboraci do vyšších celků a předpínačů 

bezpečnostních pásů používaných v automobilovém průmyslu. Na základě 

specifických požadavků zákazníků na velikost výstupního tlaku zajišťuje optimální 

sílu modulu a délku potáhnutí bezpečnostního pásu. Pro sestavu CBMGG používá ISS 

vlastní produkci iniciátorů PLSQ nebo GTMS, stejně jako u MGG. 

• Lankové mikro plynové generátory (LWMGG – Lead-Wire Micro Gas Generator) 

(Obr. 3.8). Funkční podstatu tohoto druhu lankového mikro plynového generátoru 

tvoří tzv. pilule. Hlavní oblastí použití jsou předpínače bezpečnostních pásů. 

                                 

      Obr. 3.6  Pinový mikro plynový generátor                       Obr. 3.7  CB mikro plynový generátor            

 

                     Obr. 3.8  Lankový mikro plynový generátor 

d) Aktuátory. Aktuátor je pyrotechnické zařízení, které se tvoří z iniciátoru, pístu, těla a 

případně z kabelového svazku. Je používán do bezpečnostních systémů na ochranu 

chodců, pro systémy aktivních hlavových opěrek, pro zařízení na odpojení baterie a do 
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jiných aplikací vyžadujících rychlý reakční čas, kompaktní a spolehlivý design, stejně 

jako různé zdvihy a výkony. Mezi typy akuátorů patří: 

• lankový typ – dlouhý zdvih (Obr. 3.9) 

• lankový typ – krátký zdvih (Obr. 3.10) 

• pinový typ - dlouhý zdvih (Obr. 3.11) 

• pinový typ - krátký zdvih (Obr. 3.12) 

               

Obr. 3.9  Lankový typ – dlouhý zdvih                        Obr. 3.10  Lankový typ – krátký zdvih 

                 

Obr. 3.11  Pinový typ – dlouhý zdvih                        Obr. 3.12  Pinový typ – krátký zdvih 

e) Vyvíječe plynu (GG – Gas Generator) je pyrotechnická sloučenina schopná chemickým 

rozkladem vyvinout ve velmi krátké době velký objem dusíku a dalších plynů.  

Technologický postup výroby spočívá v mísení práškových směsí oxidovadel a paliv s 

následným lisováním materiálu do tvaru tablet. GG ve formě tablet je implementován do 

inflátoru, zařízení sloužícího k nafukování airbagu, které je součástí záchranného systému 

automobilu. 

Všechny tyto výrobky jsou vyráběny v sériové výrobě, která využívá špičkové 

pracovníky kvalifikované pro pyroprovoz a nejmodernější montážní linky s vysokou výrobní 

kapacitou. [14] 
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3.7 Výroba produktu plastového iniciátoru 

Pro moji diplomovou práci byl po konzultaci vybrán plastový iniciátor PLSQ, protože 

patří mezi tradiční výrobky ISS. 

Postup výroby plastových iniciátorů PLSQ je znázorněn v příloze 3 a jeho konstrukce 

je vidět na obrázku 3.13. Od externího dodavatele je dodán kovový drátek - pin, z kterého je 

následně tvarováním vyrobena tzv. podkova. Následuje operace, kde se na podkovu, na kterou 

je nejdříve nanesen těsnící lak, nalisuje plastové tělo. Dalším krokem je lamelový zástřih a 

tvarování, vložení odporového drátku a následné svaření. Po provedení těchto operací 

následuje kontrola odporu, kde jsou přesně dané hodnoty pro každý určitý typ výrobku. 

Následujícím krokem je nezbytné odmašťování těla iniciátoru a lamel.  

Na iniciátory, uložené do desek, je dále nanášena již vysoce citlivá primární slož na 

odporový drátek. Tato slož je nanášena buď ručně pracovnicemi firmy třikrát za sebou, nebo 

nově zavedeným mechanickým strojem pro tuto operaci, kde je polotovar iniciátoru namáčen 

rovnoměrně. Následujícím krokem je sušení ve speciálních pecích za předepsané teploty, 

tlaku a doby sušení. Na takto připravený polotovar je nanášen barevný lak a dalším 

namáčením je vytvořena tzv. pilule, která se zase nechává sušit.  

Po vysušení pilule musí být provedena její 100% vizuální kontrola vzhledu, 100% 

kontrola odporu drátku a teplotní odezvy můstku (TTC – Thermal Transient Current). Dílčím 

krokem je připravení kalíšku, do kterého je mechanicky vložena sekundární slož (způsobuje 

výšleh plamene a je zapalována primární složí). Dále je provedena kontrola hmotnosti 

sekundární slože a kalíšku. Zkontrolované kalíšky jsou poté mechanicky spojovány s pilulemi 

a znova je provedena kontrola odporu na drátku. Dále dochází k přepravě výrobků do 

zkušebny a k balení na export, kde jsou iniciátory po 500 kusech vkládány do kartonových 

krabiček s přidáním vysoušedla. 

 

Obr. 3.13  Schéma plastového iniciátoru PLSQ 



45. 

 

Funkcí iniciátoru je, že při nárazu automobilu na překážku vyšlou senzory elektrický 

impuls, který při přechodu iniciátorem zahřeje elektrický můstek. Díky tomuto teplu dochází 

k iniciaci pyrotechnických složí iniciátoru a dále pak ostatních chemických prvků v inflátoru 

nebo mikro plynovém generátoru. Celý děj musí začít do 2ms od přivedení impulsu a 

maximální tlak vyvinutý iniciátorem je potom dosažen kolem 5ms. 

3.8 Měřicí zařízení 

Podle firemního Postupu k pracovní činnosti (PkPČ) se pro měření balistických 

parametrů pyrotechnických výrobků používá metoda měření průběhu tlaku v uzavřené bombě 

po temperaci na předepsané teploty, s přesně definovaným objemem, tzv. p/t testy. Vybírá se 

náhodně 10ks a ty jsou poté odpáleny. Vše je nastaveno podle požadavků zákazníka. 

Pro společnost ISS jsou nejdůležitějšími měřenými parametry (Obr. 3.14) reakční čas (za 

jakou dobu je po impulsu iniciován výrobek – max. 2ms), čas od iniciace (t2bar) (náběžná 

hrana odpalovacího impulsu – po dosažení tlaku 2bar (0,2MPa)) a maximální tlak ve zkušební 

bombě (pmax). 

 

Obr. 3.14  Graf p/t testu 

Mezi další významné hodnotící parametry patří: 

- tpmax – čas od iniciace (náběžná hrana odpalovacího impulsu) do dosažení maxima tlaku. 

- tzst – čas od iniciace (náběžná hrana odpalovacího impulsu) do přerušení odporového 

můstku iniciátoru. 

- If – hodnota odpalovacího proudu. 
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- t50bar – čas od iniciace (náběžná hrana odpalovacího impulsu) do dosažení tlaku 50bar 

(5MPa). Mohou být použity i jiné hodnoty tlaku dle požadavků testování. 

- p7ms – hodnota tlaku v čase 7ms od iniciace (náběžná hrana odpalovacího impulsu). 

Mohou být použity i jiné hodnoty tlaku dle požadavků testování. 

- dp/dt – gradient tlaku (rychlost nárůstu tlaku), udává rychlost změny tlaku ve zvolené 

oblasti tlakové křivky. Oblast lze zadat v procentech maximálního tlaku, nebo 

v hodnotách tlaku. 

- BRT – (ballistic rise time) je definován jako časový interval od prvního tlakového 

projevu po dosažení 80% maximálního zaznamenaného tlaku. 

Objem bomby závisí na typu testovaného výrobku a je stanoven v příslušném 

kontrolním plánu (CP). Konkrétní sestava testovací bomby je popsána v PkPČ. Tlak ve 

zkušební bombě je snímán tlakovým čidlem a signál z tohoto čidla je zaznamenán spolu 

s odporovým proudem a napětím Balistickým analyzátorem BA04S. 

Měření odpalovacího proudu je zajištěno pomocí přesného a stabilního rezistoru o 

hodnotě 1Ω, který je vsazen do odpalovacího vedení. Úbytek napětí vyvolaný proudem 

předcházejícím odpalovacím vedením je měřen napěťovým kanálem analyzéru BA04S. 

Napětí na testovaném iniciátoru je snímáno v místě připojení iniciátoru k odpalovacímu 

vedení. Blokové schéma měřicí sestavy pro testování pyrotechnických výrobků je uvedeno 

v příloze 4. 

Kontrola objemu zkušebních bomb se provádí porovnáním hmotnosti bomby před a po 

vyplnění dutiny vodou. Detailní postup je zpracován v interním dokumentu PkPČ Kontrola 

objemu zkušebních bomb. Pro zkušební bombu plastového iniciátoru je jmenovitý objem 

3cm3 a povolená tolerance je 2%. Kontrola objemu se provádí 2x ročně. Kontrola parametrů 

odpalovacích přístrojů se provádí 1x ročně interně ve středisku Metrologie. 1x za 3 roky jsou 

přístroje kalibrovány v akreditované kalibrační laboratoři. 

Pro ověření funkčnosti iniciátoru v předepsaném teplotním rozsahu jsou obecně 

stanoveny tři testovací teploty: nízká, okolní a vysoká. Naše zkoušky byly provedeny za 

okolní teploty, což znamená 23±5°C. Plastové iniciátory jsou podle PkPČ Balistické zkoušky 

pyrotechnických výrobků temperovány v bombě ≥ 1 hodinu. 

Před začátkem měření musí být Balistický analyzér BA04S pro zkoušený produkt 

PLSQ nastaven na tyto hodnoty: 
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- vzorkovací frekvence ≥ 100kHz 

- délka záznamu tlaku ≥ 10ms 

- vstupní filtr 2kHz 

- spouštění záznamu od náběžné hrany proudu, úroveň 12,5% 

Ještě před použitím musí být tlakový snímač sestaven do adaptéru, jehož pomocí je 

připojen ke zkušební bombě. Typ adaptéru závisí na použité bombě a snímači. Před 

sestavením tlakového snímače do adaptéru musí být adaptér vyplněn vakuovanou silikonovou 

vazelínou, která zajišťuje teplotní ochranu čidla. Postup nanesení vazelíny je následující:  

1. na přední stranu (membránu) snímače nanést přiměřené množství vazelíny 

(odpovídající asi velikosti hrášku), 

2. snímač zašroubovat do adaptéru za současného ucpání otvoru v čele prstem, 

3. postupným pomalým zašroubováním musí být vytlačen z adaptéru všechen 

vzduch, tak, aby byl prostor v komůrce před membránou snímače vyplněn pouze 

vazelínou, 

4. vazelínu je nutné vyměnit vždy před zahájením testování nového souboru testů, 

v případě s větším počtem ran pak po každých 10-ti ranách, 

5. snímač se v adaptéru utahuje pomocí momentového klíče, předepsané utahovací 

momenty jsou stanoveny podle typu čidla. V našem případě se jedná na zkušebně 

#17 o typ čidla 601H a tomu odpovídá utahovací moment 8Nm, a na zkušebně se 

jedná o čidlo 6217A, kde je utahovací moment stanoven na 20Nm. 

Při vkládání iniciátoru do zkušební bomby je nutné dodržet správné rozměry, osazení 

a rozmístění všech předepsaných „O-kroužků“ a těsnění. Pokud je pro testovací bombu a daný 

výrobek stanoven utahovací moment, musí být před testováním bomba se sestaveným 

iniciátorem dotažena momentovým klíčem na předepsanou hodnotu. Tabulka s těmito 

hodnotami je uložena v programu EISOD. 

K samotným zkouškám patří samozřejmě i čištění testovacích bomb. Před jakýmkoliv 

čištěním musí být bomba celkově rozebrána a jednotlivé součásti vyčištěny samostatně. Po 

vyčištění bomb následuje jejich důkladná kontrola. Dutina bomby musí být zbavena 

veškerých nečistot, pevných částic a zbytků zplodin po funkci. Pokud jsou i po vyčištění 

nalezeny v dutině bomby jakékoliv nečistoty, nelze bombu použít pro další testování a je 

nutné provést čištění znova. Pracovníci zkušebny jsou povinni dodržovat předepsané intervaly 

a stanovené postupy čištění. Pro náš zkoušený produkt PLSQ je interval čištění po každé ráně 
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a to 15 minut v ultrazvukové pračce, po vysušení se dále čistí mechanicky a dále kartáčkem 

ve vrtačce. 

Dalšími důležitými výstupními zkouškami jsou: 

- Rozměrová kontrola – provádí se 100% kontrola předepsaných rozměrů pro 

jednotlivé druhy iniciátorů. 

- Heliová netěsnost – provádí se kontrola těsnosti mezi pinem a tělem squibu ve 

vakuu. Řádově se hodnoty pohybují v hodnotách 10-6 mbar·l/sec a méně. 

- Bruceton test – kontrola při jakém minimálním proudu (zážehový proud AFC 

[mA], který se temperuje na minusové hodnoty, musí být menší než předepsané 

hodnoty) nastane 100%-ní zážeh a při jakém maximálním proudu (bezpečný proud 

NFC [mA], který se temperuje na kladné hodnoty, musí být větší než předepsané 

hodnoty) nedojde 100%-ně k zážehu. Kontroluje se celkem 100ks (50ks a 50ks), 

což vede k likvidaci nejvíce kusů a tím je tento test nejvíce nákladný. 
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4 ANALÝZA DESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK 

Jak již bylo řečeno, diplomová práce se zabývá analýzou systému provádění 

destruktivních zkoušek pro plastový iniciátor PLSQ. Nejdříve musela být provedena důkladná 

příprava výběru vzorků. Poté následoval výběr těchto vzorků iniciátoru, provedení zkoušek a 

následná analýza výsledků. 

K analýze byly vybrány pro společnost ISS dva nejdůležitější parametry: t2bar a pmax. 

Destruktivní zkoušky byly prováděny nejdříve třemi operátory ve zkušebně #17 na stejném 

zařízení, které zaznamenávalo měřené parametry. Pro kompletní analýzu systému měření ve 

společnosti ISS byly destruktivní zkoušky zkušebny #17 srovnány se zkušebnou #35. Tyto 

zkoušky byly provedeny stejným operátorem, který prováděl již zkoušky na zkušebně #17. 

Z toho vyplývá, že byly pro analýzu použity již naměřené vzorky operátora 1 ze zkušebny 

#17 a byly srovnány se střelbami téhož operátora na zkušebně #35. 

V dalších podkapitolách je uvedeno, jak byly vzorky vybrány a analýza výsledků 

z naměřených údajů.  

4.1 Analýza příčin ovlivňujících vlastnosti vyrobených iniciátorů PLSQ 

Před samotnou analýzou systému destruktivních měření musela být provedena analýza 

možných příčin, které ovlivňují vlastnosti vyrobených produktů a samotný průběh zkoušky. 

Tento výzkum je velice důležitý, neboť musí být vzorky vybrány tak, aby bylo zajištěno, že 

budou reprezentovat celý výrobní proces a zkouška proběhne podle přesně stanovených 

pravidel uvedených v PkPČ.  

Jako nástroj pro sběr informací byl vybrán Ishikawův diagram, který je znázorněn 

v příloze 5, pomocí něhož byly identifikovány možné příčiny ovlivňující výsledky testování. 

Tyto příčiny byly analyzovány pomocí brainstormingu, kterého byli přítomni: manažer 

kvality, technolog, metrolog, vedoucí vývojové laboratoře a seřizovač. 

V první řadě byl definován následek, který byl zaznamenán na pravou stranu listu. 

Následně byly stanoveny a zaznamenány hlavní kategorie příčin, které jsou znázorněny jako 

hlavní větve diagramu: prostředí, pracovníci, měřící zařízení, materiál a metoda. Dalším 

krokem týmu bylo postupné analyzování všech možných subpříčin a elementárních příčin 
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definovaného následku. Tato analýza probíhala tak dlouho, dokud nebyli členové týmu 

přesvědčeni, že přišli na všechny kořenové příčiny následku. 

Pro stanovení životně důležité menšiny (nejdůležitějších příčin posuzovaného 

následku) byla dále použita Paretova analýza, která navazuje na již sestavený Ishikawův 

diagram. Každý člen týmu dostal k rozdělení body 1, 2, 3, 4, 5, kde 5b. znamená, že tato 

příčina je podle něj ta nejdůležitější. Toto rozdělování bodů probíhalo v pěti kolech, kde 

každý člen rozdělil přidělené body podle svého uvážení. Bodové hodnocení bylo následně 

použito pro vytvoření tabulky 4.1, z které byly využity informace pro sestrojení Paretova 

diagramu (Obr. 4.1). 

Tab. 4.1  Tabulka pro sestrojení Paretova diagramu 

č. 
příčina 

(přesnost p/t testu) 
celkové bodové 

hodnocení 
kumulativní 

celkový součet 
relativní kumulativní 

součet v % 
1 pozice iniciátoru v desce 16 16 21,62 
2 způsob nanesení vazelíny 14 30 40,54 

3 
pracovník u namáčení 
materiálu 

12 42 56,76 

4 dotažení redukce 12 54 72,97 
5 dotažení bomby 11 65 87,84 
6 opotřebení bomby 2 67 90,54 
7 sušení 2 69 93,24 
8 kontakt slože s BW (TTC) 2 71 95,95 
9 tvar redukce 1 72 97,30 

10 stav O-kroužku 1 73 98,65 

11 
stabilita a přesnost 
odpalovacího přístroje 

1 74 100,00 

 

Obr. 4.1  Paretův diagram příčin ovlivňujících vlastnosti produktu PLSQ 
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Paretova analýza je jedním z nejefektivnějších dostupných a snadno aplikovatelných 

rozhodovacích nástrojů. Umožňuje oddělit podstatné faktory od méně podstatných a ukázat, 

kam zaměřit úsilí při odstraňování nedostatků v procesu zabezpečení jakosti. Poprvé použil 

aplikaci Paretova principu americký odborník pro jakost J. M. Juran. Objevil a dokázal, že 

většina následků (problémů s jakostí - 80%) je způsobena malým počtem příčin (20%). Tyto 

příčiny byly nazvány „životně důležitá menšina“ a ostatní příčiny „užitečná většina“. [15] 

Pro stanovení „životně důležité menšiny“ bylo zvoleno toto rozhodovací kritérium 

80/20 (tzn., že 80% kumulativních součtů bodů představuje „životně důležitou menšinu“ a 

20% kumulativních součtů bodů „užitečnou většinu“). Jako nejdůležitější příčiny zvýšené 

variability byly stanoveny tyto faktory:  

1. pozice iniciátoru v desce, 

2. způsob nanesení vazelíny, 

3. pracovník u namáčení materiálu, 

4. dotažení redukce, 

5. dotažení bomby. 

Z výsledků Paretovy analýzy vyplývá, že při výběru vzorků iniciátorů je potřeba se 

nejvíce zaměřit na těchto pět nedůležitějších faktorů. Je také nutné poznamenat, že první a 

třetí faktor se týká výroby a zbylé faktory se týkají samotné destruktivní zkoušky.  

Prvním a nejdůležitějším faktorem je pozice iniciátoru v desce. Při výběru vzorků 

z desky by měla být kladena tomuto faktoru největší pozornost, protože je zapotřebí odebrat 

vzorky, které jsou si co nejvíce podobné. Výběr desek a z nich následný odběr vzorků je 

popsán v následující kapitole. Třetí faktor, pracovník u namáčení materiálu na iniciátor, je 

rovněž důležitý, avšak v průběhu procesu nelze zabezpečit, aby vybrané vzorky namáčel 

stejný pracovník. 

Faktory, které se týkají samotné zkoušky lze ovlivnit tím, že operátoři budou 

postupovat přesně podle stanoveného pracovního postupu pro provádění destruktivních 

zkoušek uvedeného v PkPČ. Proto byl také v době průběhu zkoušek přítomen vedoucí 

pracovník zkušební laboratoře, který dohlížel nad správností postupu sestavování bomb. 
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4.2 Výběr vzorků a provedení zkoušky 

Po detailním prostudování výroby produktu PLSQ a následné analýze příčin 

ovlivňujících výrobu a zkoušku, byly odebrány pracovníkem společnosti ISS desky ze série  

(lotu) č. 320 11 132 III, které by měly reprezentovat celé výrobní rozpětí. Celkem bylo 

odebráno 10 desek, kde v každé desce je 50 kusů iniciátoru. Dále bylo vybráno z desky 12 

vzorků, tak aby byly co nejblíže k sobě, viz. obrázek 4.2. Tyto vybrané vzorky byly 

očíslovány, tak aby bylo poznat z které desky, a z jaké pozice v desce pocházejí. Po 

očíslování všech vybraných vzorků, byly tyto uloženy. 

 

Obr. 4.2  Pozice výběru vzorků z desky 

Pro destruktivní zkoušku byli vybráni tři operátoři, kteří mají s příslušnými zkouškami 

zkušenosti a běžně je provádějí. Ke každé desce byla stanovena jedna bomba, takže všechny 

zkoušky byly provedeny v jedné desítce bomb (tzn., že všechny vzorky z desky 1 byly 

odstříleny v bombě 1). Náhodně vybrané vzorky z dané desky, které byly operátorem 

odzkoušeny, byly také zaznamenány do tabulky Listu o sběru dat (Příloha 6). Po každé 

zkoušce musela být bomba vyčištěna, jak již bylo vysvětleno v kapitole 3.8. Ze všech sérií 

měření byly počítačem zaznamenány protokoly, které jsou uvedeny v příloze 7 – 18. 

4.3 GRR studie pro parametr t2bar 

Jak už je psáno na začátku kapitoly, patří t2bar a pmax mezi analyzované parametry. 

Princip výpočtů u obou parametrů je stejný a proto podrobně uvádím pouze výpočtové 

vyhodnocení systému měření parametru t2bar. 

1. Ověření statistické stability procesu měření z hlediska variability opakovaných 

měření 

K ověření statistické stability bylo využito regulačního diagramu pro rozpětí. 

V regulačním diagramu bylo v tomto případě vyneseno 30 hodnot. Z naměřených údajů byly 

nejdříve vypočteny podle vzorce (1.9) hodnoty variačních rozpětí opakovaných měření 
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jednotlivých vzorků provedených jednotlivými operátory, které budou vynášeny do 

regulačního diagramu. 

065,0202,1267,1minmax 1111.11 =−=−= k
k

k
k

xxR
 

Další hodnoty byly získány stejným způsobem a jsou uvedeny v příloze 19 v řádku Rij.. 

Kromě těchto hodnot variačního rozpětí jednotlivých opakovaných měření byly 

vypočítány hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované 

jednotlivými operátory ..iR , podle vzorce (1.10). 
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Z vypočítaných průměrných rozpětí je patrné, že operátor 2 má vysoké průměrné 

rozpětí. Důvodem je vysoká variabilita u měření vzorků třetí a čtvrté desky, což potvrzuje i 

diagram na obrázku 4.3. 

 

Obr. 4.3  Diagram odchylek měření operátorů od průměru všech měření parametru t2bar 
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Dále bylo vypočteno průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny 

operátory, neboli centrální přímka regulačního diagramu a úroveň horní a dolní regulační 

meze regulačního diagramu pro variační rozpětí opakovaných měření. Tyto hodnoty byly 

vypočítány podle vzorců (1.11), (1.12) a (1.13). 
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Obr. 4.4  Regulační diagram pro variační rozpětí parametru t2bar 

 

 

Obr. 4.5  Naměřené hodnoty u jednotlivých vzorků pro jednotlivé operátory 
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Regulační diagram pro rozpětí opakovaných měření (Obr. 4.4) nesignalizuje žádnou 

hodnotu vně regulačních mezí, vykazuje tedy statistickou stabilitu procesu měření z hlediska 

variability opakovaných měření a lze tedy pokračovat k dalším krokům. Graf také ukazuje, že 

dvě hodnoty u operátora 2 se blíží k horní regulační mezi. Jak již bylo řečeno, je to způsobeno 

měřeními ze vzorků třetí a čtvrté desky u tohoto operátora, což potvrzuje i graf na 

obrázku 4.5. 

2. Stanovení opakovatelnosti měření (EV)  

Výpočet opakovatelnosti byl proveden podle vztahu (1.14), podle kterého je 

opakovatelnost měření rovna hodnotě 0,03346. 

03346,0
69257,1

057,0
=== eEV σ  

3. Stanovení reprodukovatelnosti měření (AV)  

Jak již bylo řečeno, reprodukovatelnost měření charakterizuje variabilitu mezi 

operátory. Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření se provádí v několika dílčích krocích, je 

nejprve potřeba stanovit hodnoty aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých 

vzorků jednotlivými operátory podle vzorce (1.15). 
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Další hodnoty aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých vzorků jsou 

uvedeny v příloze 19 v řádku .ijx . 

Hodnoty aritmetických průměrů měření všech vzorků jednotlivými operátory ..ix  jsou 

počítány podle vztahu (1.16). Mezi průměrnými hodnotami všech měření jednotlivých 

operátorů nejsou výrazné rozdíly, což je vidět i na výše uvedeném obrázku 4.3. 
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Dalším krokem je stanovení variačního rozpětí průměrů měření všech vzorků 

jednotlivými operátory 0R  podle vztahu (1.17). 

0159,022237,123827,10 =−=R  

Následujícím výpočtem je již zjištění hodnoty reprodukovatelnosti měření podle 

vzorce (1.18), kde je reprodukovatelnost měření rovna hodnotě 0,0056. 
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4. Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření (GRR) 

Opakovatelnost a reprodukovatelnost (GRR) měření jsem vyhodnotila podle 

vzorce (1.19), kde hodnota GRR je rovna 0,0339. 

0339,00056,00335,0 22
=+=GRR  

Dále je hodnoceno dle vzorců (1.20) a (1.21) jakým podílem se účastní na hodnotě 

GRR2 rozptyl opakovatelnosti a jakým podílem rozptyl reprodukovatelnosti. 
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2

2
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Z uvedených výsledků lze odvodit, že se vysokým podílem na rozptylu měření podílí 

opakovatelnost měření. Z těchto výsledků rovněž vyplývá, že operátor výsledky zkoušek 
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prakticky neovlivňuje. Pro zlepšení systému měření je potřeba hledat zlepšení v používaném 

měřícím prostředku, zlepšit metodu měření, zlepšit podmínky měření, zlepšit měřidlo, atd. 

5. Vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi vzorky 

Pro vyhodnocení vhodnosti systému měření byl použit regulační diagram pro průměry. 

Do diagramu jsou vynášeny hodnoty průměrů odpovídajících různým vzorkům 

reprezentujícím výrobní rozpětí. 

Regulační meze v regulačním diagramu byly získány ze vzorců (1.25), (1.26) a (1.27). 
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2899,1057,0023,1232,1 =⋅+=UCL  

174,1057,0023,1232,1 =⋅−=LCL  

 

Obr. 4.6 Regulační diagram pro průměry opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými 
operátory pro parametr t2bar 

Z obrázku 4.6 je viditelné, že se všechny průměry nacházejí uvnitř regulačních mezí, 

to znamená, že variabilita měření potlačuje variabilitu procesu. Jinými slovy, proces měření 

má větší variabilitu než výrobní proces a při monitorování nebo regulaci tohoto procesu nemá 

žádný význam. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit, aby měřené vzorky 

reprezentovaly výrobní rozpětí, nelze tento regulační diagram využít pro vyhodnocení 
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vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi vzorky, ale pouze pro porovnání 

aritmetických průměrů měření jednotlivých vzorků jednotlivými operátory. Za pozornost stojí 

zmínit třetí a čtvrtý průměr u operátora 2 a sedmý průměr u operátora 3 (Obr. 4.7). Tyto 

průměry se výrazně liší od ostatních průměrů vzorků vybraných ze stejné desky. 

 
Obr. 4.7  Srovnání průměrných hodnot měření operátorů podle vzorků 

 

6. Vyhodnocení celkové variability (TV) 

Vzhledem k tomu, že měřené vzorky nereprezentují výrobní rozpětí sledovaného 

znaku, byla celková variabilita počítána za pomocí použití tolerance. Parametr t2bar má 

stanovenu dolní toleranční mez LSL = 0ms a horní toleranční mez USL = 2ms. Potom je TV 

dopočítáno podle vzorce (1.32) a má hodnotu 0,1925. 

3333,0
6

02
=

−
=TV  

7. Stanovení variability mezi měřenými vzorky (PV) 

Jestliže už máme stanoveno TV, můžeme dopočítat hodnotu variability mezi měřenými 

vzorky PV a to podle vzorce (1.30). Pak je variabilita mezi měřenými vzorky rovna 0,1895. 
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8. Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové 

variability 

Ke stanovení procentuálních podílů jednotlivých složek variability byl použit vzorec 

(1.33), (1.34), (1.35) a (1.36). 
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9. Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit 

Stanovení počtu rozlišitelných skupin jsem realizovala pomocí vztahu (1.37). Z tohoto 

výpočtu po zaokrouhlení na celé číslo dolů vyplývá, že hodnota počtu různých kategorií je 

rovna 13. 

79,13
0339,0

3316,0
41,1 =⋅=ndc  

10. Vyhodnocení přijatelnosti systému měření 

V tabulce 4.2 jsou znázorněny výsledky analýzy pro parametr t2bar. Vypočítané 

hodnoty %GRR a ndc byly porovnány s údaji v tabulce 1.2, kde jsou stanovená kritéria 

přijatelnosti pro systém měření. Po porovnání těchto hodnot analýza systému měření ukázala, 

že systém měření může být podmínečně přijatelný (za podmínky akceptování zákazníkem), 

protože %GRR = 10,18 a ndc = 13. Měly by se však hledat možnosti zlepšení systému měření.  

Tab. 4.2  Výsledky analýzy parametru t2bar 

EV AV pEV pAV GRR PV TV %EV %AV %PV %GRR ndc 

0,033 0,006 97,23% 2,77% 0,034 0,332 0,333 10,04% 1,69% 7,40% 10,18% 13 

 

4.4 GRR studie pro parametr pmax 

Jak už bylo řečeno v kapitole 4.3, je postup výpočtů pro oba parametry stejný. Dílčí 

výpočtové hodnoty jsou zaznamenány v příloze 20. Liší se ovšem v grafické analýze. Dolní 

toleranční mez LSL = 8MPa a horní toleranční mez USL = 18MPa. 



60. 

 

Na obrázku 4.8 je uveden regulační diagram pro variační rozpětí parametru pmax. Tento 

graf nesignalizuje žádnou hodnotu vně regulačních mezí, vykazuje tedy statistickou stabilitu 

procesu měření z hlediska variability opakovaných měření, stejně jako u parametru t2bar. 

 

Obr. 4.8  Regulační diagram pro variační rozpětí parametru pmax  

 

Obr. 4.9 Regulační diagram pro průměry opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými 
operátory pro parametr pmax 

Stejně jako u analýzy systému měření pro parametr t2bar, nelze použít regulační 

diagram na obrázku 4.9 pro vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability 

mezi vzorky, ale pouze pro porovnání aritmetických průměrů měření jednotlivých vzorků 

jednotlivými operátory. Vzorky totiž nereprezentují výrobní rozpětí. Na tomto diagramu je 

rovněž vidět, že průměrné hodnoty operátora 1 se výrazně liší od ostatních operátorů, což 

potvrzuje i diagram na obrázku 4.10, kde každý bod v grafu představuje odchylku 

jednotlivých měření od celkového průměru všech měření. 
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Obr. 4.10  Diagram měření operátorů vůči odchylce od průměru parametru pmax 

Tabulka 4.3 znázorňuje metodu ANOVA, která byla použita pouze pro vyhodnocení 

významnosti jednotlivých vlivů na systém měření, a k jejímuž vyhodnocení byl použit 

program Microsoft Excel. Hodnocení se provedlo pomocí p-hodnoty, která je porovnána 

s hladinou významnosti 0,05. Tato analýza potvrzuje, že operátor má významný vliv na 

výsledky měření. Jak již bylo uvedeno, má největší vliv operátor 1, u kterého by mělo být 

provedeno alespoň školení ohledně celkového sestavování bomb. 

Tab. 4.3  ANOVA pro parametr pmax 

Zdroj 
variability 

Stupně 
volnosti (DF) 

Součet čtverců 
SS 

Průměrný čtverec 
MS 

EMS Fratio Fkrit Hodnocení pvalue 

operátor (A) k-1 2 SSA 1,93784 SSA /DF 0,96892 0,98701 8,7957 3,15041 významné 0,00045 

kusy (P) n-1 9 SSP 1,60287 SSP / DF 0,17810 0,19619 1,6167 2,04010 nevýznamné 0,13100 

intreakce 
(AP) 

(k-1)(n-1) 18 SSAP 1,65723 SSAP / DF 0,09207 0,11016 0,8358 1,77845 nevýznamné 0,65259 

měřidlo (E) nk(r-1) 60 SSE 6,60950 SSE / DF 0,11016 0,11016 
  

    

suma nkr-1 89   11,80743           
 

Vypočítané výsledky analýzy systému měření pro parametr pmax jsou uvedeny 

v tabulce 4.4. Tyto výsledky byly opět srovnány s kritérii přijatelnosti z tabulky 1.2 a bylo 

rozhodnuto, že je systém měření podmínečně vyhovující (pokud s tím bude zákazník 

souhlasit), protože hodnota %GRR a ndc se nachází v rozmezí podmíněné přijatelnosti. 

Společnost by se však měla zabývat i možnostmi pro zlepšení těchto hodnot. 

Tab. 4.4  Výsledky analýzy parametru pmax 

EV AV pEV pAV GRR PV TV %EV %AV %PV %GRR ndc 

0,347 0,177 79,34% 20,66% 0,389 1,621 1,667 20,80% 10,16% 6,69% 23,35% 5 
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4.5 GRR studie pro parametr t2bar stanovený na různých zkušebních 

zařízeních 

Další analýzu jsem provedla pro srovnání zkušeben pro oba již zmiňované parametry. 

Analýza systému měření pro srovnání zkušeben parametru t2bar probíhala stejným způsobem, 

jak je popsáno v kapitole 4.3. Dílčí výpočtové výsledky jsou uvedeny v příloze 21. 

Na obrázku 4.11 se nachází regulační diagram pro variační rozpětí pro parametr t2bar. 

Jak můžeme vidět, žádné body neleží mimo regulační meze a nevykazuje žádné mimořádné 

odlišnosti, proto je proces z hlediska variability opakovaných měření statisticky stabilní. 

 

Obr. 4.11  Regulační diagram pro variační rozpětí parametru t2bar vyhodnoceného na zkušebnách 

 

Obr. 4.12 Regulační diagram pro průměry opakovaných měření jednotlivých vzorků 
jednotlivými operátory pro parametr t2bar zkušeben #17 a #35 
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Obrázek 4.12 ukazuje regulační diagram pro průměry. Tento diagram nemůže být 

rovněž použit pro vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi 

vzorky, protože měřené vzorky nereprezentují výrobní rozpětí. Může být ovšem použit pro 

porovnání aritmetických průměrů měření jednotlivých vzorků jednotlivými operátory. Je z něj 

tedy patrné, že obě zkušebny naměřily v průměru stejné hodnoty. Za povšimnutí stojí zmínit, 

že u vzorku 2, 3, 4 a 7 byly naměřeny odlišné průměrné hodnoty (Obr. 4.13). 

 

Obr. 4.13  Srovnání průměrných hodnot měření zkušeben podle vzorků 

Po porovnání výsledků uvedených v tabulce 4.5 s tabulkou 1.2 bylo možné dojít k 

závěru, že systém měření může být podmínečně vyhovující, pokud s tím bude zákazník 

souhlasit. Hodnoty %GRR a ndc se nachází v rozmezí kritérií podmíněné přijatelnosti. Podíl 

opakovatelnosti měření je vysoký a podíl reprodukovatelnosti není žádný a proto by měla 

společnost ISS hledat další možnosti pro zlepšení systému měření v zaměření se na měřidlo, 

pracovní prostředí, podmínky měření, lépe zpřesnit postup měření atd. 

Tab. 4.5  Výsledky analýzy parametru t2bar zkušebny #17 a #35 

EV AV pEV pAV GRR PV TV %EV %AV %PV %GRR ndc 

0,044 0 100% 0 0,044 0,330 0,333 13,21% 0 7,14% 13,21% 10 

 

4.6 GRR studie pro parametr pmax stanovený na různých zkušebních 

zařízeních 

Pro studii parametru pmax pro srovnání zkušeben #17 a #35 jsou v příloze 22 uvedeny 

dílčí výpočtové výsledky. Na obrázku 4.14 je uveden regulační diagram pro variační rozpětí. 
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Žádný bod nepřekročil regulační meze, avšak je zajímavé, že hodnoty zkušebny #17 leží nad 

centrální přímkou a hodnoty zkušebny #35 pod centrální přímkou tohoto regulačního 

diagramu.   

 

Obr. 4.14  Regulační diagram pro variační rozpětí parametru pmax vyhodnoceného na zkušebnách 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit reprezentující vzorky výrobního rozpětí, 

nelze využít regulační diagram pro průměry na obrázku 4.15 pro vyhodnocení vhodnosti 

systému měření pro posouzení variability mezi vzorky, ale pouze pro porovnání aritmetických 

průměrů měření jednotlivých vzorků jednotlivými zkušebnami. 

 

Obr. 4.15 Regulační diagram pro průměry opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými 
operátory pro parametr pmax zkušeben #17 a #35 

Průměrné hodnoty měření zkušebny #17 se pohybují výhradně nad centrální přímkou 

a průměrné hodnoty měření zkušebny #35 pouze pod centrální přímkou. Z toho lze 

jednoznačně odvodit, že je potřebná rekalibrace obou systémů měření. 
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V tabulce 4.6 je znázorněna metoda ANOVA, která byla použita pouze pro 

vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů na systém měření, stejně jako v kapitole 4.4. 

Tato analýza potvrzuje, že má zkušebna významný vliv na naměřené hodnoty daného 

parametru. Tento jev může být zapříčiněn rozdílnými typy snímačů, které mají vysoký rozsah 

přesnosti (±1MPa). 

Tab. 4.6  ANOVA pro parametr pmax 

Zdroj 
variability 

Stupně 
volnosti (DF) 

Součet čtverců 
SS 

Průměrný čtverec 
MS 

EMS Fratio Fkrit Hodnocení pvalue 

zkušebny (A) k-1 1 SSA 14,74708 SSA /DF 14,74708 14,76648 157,819 4,0847 významné 0,0000 

kusy (P) n-1 9 SSP 1,36157 SSP / DF 0,15129 0,17069 1,61902 2,1240 nevýznamné 0,1428 

intreakce 
(AP) 

(k-1)(n-1) 9 SSAP 0,66636 SSAP / DF 0,07404 0,09344 0,79235 2,1240 nevýznamné 0,6250 

měřidlo (E) nk(r-1) 40 SSE 3,73771 SSE / DF 0,09344 0,09344 
  

    

suma nkr-1 59   20,51271           
 

Z výsledků uvedených v tabulce 4.7 je patrné, že po jejich srovnání s kritérii 

přijatelnosti (tab. 1.2) lze považovat systém měření za nepřijatelný. Opakovatelnost, ale 

hlavně reprodukovatelnost měření se účastní vysokým podílem na rozpětí opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti. V první řadě je nutné přijmout nápravná opatření v podobě již zmíněné 

rekalibrace. Pokud by se touto rekalibrací podařilo snížit reprodukovatelnost na nulu, tak stále 

zůstává otázka, co s vysokou opakovatelností. Pro její snížení by se měla společnost ISS 

zabývat používaným měřicím prostředkem, používanou metodou měření, nestabilními 

podmínkami měření, detailním popisem pracovního postupu při provádění zkoušek, použití 

stejného typu snímačů atd. 

Tab. 4.7  Výsledky analýzy parametru pmax zkušebny #17 a #35 

EV AV pEV pAV GRR PV TV %EV %AV %PV %GRR ndc 

0,461 0,696 30,53% 69,47% 0,835 1,442 1,667 27,69% 41,76% 7,77% 50,11% 2 

 

4.7 Celkové zhodnocení a návrh opatření 

V této diplomové práci jsou provedeny analýzy čtyř systémů měření, přičemž tři 

z nich podmínečně vyhovují a jeden analyzovaný systém nevyhovuje. V tabulce 4.8 vidíme 

rekapitulaci výsledků všech provedených analýz systému měření. Je zde očividné, že parametr 

t2bar je na tom lépe než parametr pmax.  
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Tab. 4.8  Celková tabulka výsledků 

  Měřený parametr 

t2bar pmax 
t2bar 

(#17x#35) 
pmax 

(#17x#35) 
EV 0,0335 0,3466 0,0440 0,4615 
AV 0,0056 0,1769 0 0,6960 
pEV 97,23% 79,34% 100% 30,53% 
pAV 2,77% 20,66% 0% 69,47% 

GRR 0,0339 0,3891 0,0440 0,8351 
PV 0,3316 1,6206 0,3304 1,4423 
TV 0,3333 1,6667 0,3333 1,6667 

%EV 10,04% 20,80% 13,21% 27,69% 
%AV 1,69% 10,61% 0% 41,76% 
%PV 7,40% 6,69% 7,14% 7,77% 

%GRR 10,18% 23,35% 13,21% 50,11% 
ndc 13 5 10 2 

Hodnocení 
podmínečně  

vyhovuje 
podmínečně  

vyhovuje 
podmínečně  

vyhovuje 
nevyhovuje 

 

Jednou z pravděpodobných příčin podmínečně vyhovující a nevyhovující analýzy 

systému měření je vliv operátora. Důležité je, jakým způsobem je operátorem vnesena do 

bomby vazelína, která má funkci tepelné ochrany pro čidlo (postup nanesení je uveden 

v kapitole 3.8. Pokud není dodržen pracovní postup vnesení vazelíny, může se stát, že je jí 

málo, nebo není vytlačen všechen vzduch z bomby. To vede k odlišnému vyhodnocení oproti 

dobrým měřením. Tahle příčina by se dala odstranit použitím snímače, který nemá potřebu 

použití vazelíny. Toto opatření odstraní jak práci s vazelínou, tak i nesrovnalosti operátorů 

s jejím nanášením. 

Pro měření tlaku bylo použito piezoelektrického snímače tlaku KISTLER. Ve 

zkušebně #17 se jednalo o typ 601H o rozsahu měření tlaku 0-1000bar (0-100MPa) a ve 

zkušebně #35 o typ 6217A s rozsahem měření tlaku 0-2000bar (0-200MPa). Použitím těchto 

různých snímačů, které mají navíc rozdílný rozsah měření, došlo u analýzy systému měření 

pro porovnání zkušeben k výrazným rozdílům. Proto je nutné sjednotit používané typy 

snímačů pro měření tlaku. Důležité je také podotknout, že se měřené hodnoty pohybují 

v první čtvrtině celkového rozsahu snímače a proto by bylo vhodné použít snímače s nižším 

rozsahem, např. 250bar. Tyto snímače by měly být také kontrolovány kvůli jejich opotřebení, 

např. co půl roku. Dále by bylo vhodné kalibrovat tlakové čidla každý měsíc na rozsah 

0 až 100bar a stanovit jeho užší citlivost, z původního ±1MPa. Tato kontrola čidla je nutná 
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vždy při výskytu nestandardních výsledků, nebo při jeho jakémkoli mechanickém unavení. 

Dále by měla být prováděna v kratším intervalu kalibrace nábojových zesilovačů balistického 

analyzátoru BA04S, doposud byla tato kalibrace prováděna jednou za 2 roky výrobcem 

zařízení. 

Další opatření by mělo být zavedeno na přeškolení operátorů, jak utahovat sestavu 

bomby a jakou silou přišroubovat snímač k bombě momentovým klíčem. I když je tato 

hodnota stanovena v PkPČ, mělo by být pracovníkům dostatečně vysvětleno, že rozdílné 

utažení může vést k nepoužitelným výsledkům. Jedním z důležitých aspektů je také čistota 

bomby, kdy její špatné vyčištění nečistot dokáže zkreslit výsledky. Proto musí být také kladen 

důraz na přesný pracovní postup, který je stanoven v PkPČ. 

Do budoucna by bylo také vhodné v delším časovém období zaznamenávat 

atmosférický tlak a vlhkost vzduchu. Tento výzkum by měl probíhat minimálně rok, aby se 

projevily vlivy všech ročních období. Po vyhodnocení by se zjistilo, zda tyto parametry 

ovlivňují výsledky zkoušek. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat současné poznatky o řešené problematice, 

zjistit stávající stav využívání analýz systémů měření ve spolupracující společnosti INDET 

SAFETY SYSTEMS a.s. Navrhnout postup analýzy systému měření v případě destruktivních 

zkoušek, aplikovat navržený postup na vybraném znaku jakosti a navrhnout případná 

nápravná a preventivní opatření. 

V rámci teoretického zpracování byly popsány vlastnosti systému měření, postup 

vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření metodou rozpětí, metodou 

průměru a rozpětí a analýzou rozptylu. U těchto metod byly pro vyhodnocení uvedeny 

výpočty a případné grafy. Pozornost byla věnována rovněž nejistotám měření, které jsou 

součástí analýzy systému měření. 

V kapitole 2 byly podle příručky MSA a dalších literárních zdrojů popsány přístupy 

k analýzám systémů s destruktivním měřením. Důležitou částí byl popis výběru vzorků 

z procesu, kde bylo na výběr ze dvou variant, hierarchický nebo zkřížený model návrhu. 

V této kapitole byla rovněž popsána kritéria přijatelnosti systému měření z pohledu 

společností, které se snaží být na světové úrovni. 

V další kapitole byla podrobně představena společnost, se kterou jsem spolupracovala, 

INDET SAFETY SYSTEMS a.s. Součástí této kapitoly 3 byl popis produktů, které ISS vyvíjí 

a vyrábí. Dále byla popsána bližší výroba plastového iniciátoru PLSQ, na kterém byly 

provedeny destruktivní zkoušky. Nedílnou součástí byl také popis měřicího zařízení, kde se 

tyto zkoušky prováděly. 

V praktické části diplomové práce byla provedena důkladná příprava výběru vzorků a 

jejich následný výběr, dále byly provedeny zkoušky a následovala analýza výsledků. Před 

výběrem vzorků iniciátorů bylo nejdříve Paretovou analýzou zjištěno na jaké faktory je 

potřeba se zaměřit. Jako nejdůležitější příčiny zvýšené variability byly stanoveny tyto faktory:  

1. pozice iniciátoru v desce, 

2. způsob nanesení vazelíny, 

3. pracovník u namáčení materiálu, 

4. dotažení redukce, 

5. dotažení bomby. 
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První a třetí faktor se týká výroby a zbylé faktory se týkají samotné destruktivní zkoušky. 

Po tomto přezkoumání bylo odebráno 10 desek a z nich bylo vybráno po dvanácti 

vzorcích. Byli také vybráni tři operátoři, kteří následně podle přesného postupu prováděli 

zkoušky. K analýze byly vybrány dva nejdůležitější parametry a to: t2bar a pmax. Destruktivní 

zkoušky byly prováděny ve zkušebně #17 a pro kompletní analýzu systému měření byly i 

jedním operátorem srovnány se zkušebnou #35. 

Pro vyhodnocení systému měření bylo použito všech prostředků popsaných 

v teoretické části diplomové práce, jak výpočetních, tak i grafických. Detailní zpracování bylo 

provedeno pouze pro vyhodnocení parametru t2bar na zkušebně #17. Celkem byly provedeny 

analýzy čtyř systémů měření, přičemž tři z nich podmínečně vyhovovaly a jeden analyzovaný 

systém nevyhovoval. Z výsledků bylo zřejmé, že parametr t2bar je na tom lépe než parametr 

pmax. U tohoto parametru se pohybovaly výsledné hodnoty ndc na (ndc=5), nebo pod (ndc=2) 

hranicí přijatelnosti. Hodnota %GRR pro zkušebnu #17 byla v intervalu podmíněné 

přijatelnosti (%GRR = 23,35%) a pro srovnání zkušeben #17 a #35 se tato hodnota 

pohybovala vysoce nad intervalem přijatelnosti (%GRR = 50,11%). 

Jednou z pravděpodobných příčin podmínečně vyhovujících a nevyhovující analýzy 

systému měření byl vliv operátora. Na nevyhovujícím výsledku u parametru pmax pro 

porovnání zkušeben se s největší pravděpodobností podepsala různá kalibrace měřidel. Pro 

odstranění příčin byla ve spolupráci s pracovníky ISS navržena tato nápravná opatření: 

• použít snímač, který nemá potřebu aplikace vazelíny 

• sjednotit používané typy snímačů pro měření tlaku 

• použít snímače s nižším rozsahem 

• kontrola snímačů kvůli jejich opotřebení 

• kalibrace tlakového čidla každý měsíc na rozsah 0 až 100bar 

• stanovit užší citlivost čidla 

• kalibrace nábojových zesilovačů balistického analyzátoru v kratším intervalu 

• celkové přeškolení operátorů 

Do budoucna by bylo vhodné v delším časovém období zaznamenávat atmosférický 

tlak a vlhkost vzduchu. Tento výzkum by měl probíhat minimálně rok, aby se projevily vlivy 

všech ročních období. Po vyhodnocení by se zjistilo, zda tyto parametry ovlivňují výsledky 

zkoušek. 
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