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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je vypracování postupu pro interní kalibraci kalibrů. Tato 

práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část by měla vést k popisu 

vzájemných vztahů a účelů mezi současnými analýzami systému měření. Praktická část je pak 

věnována charakteristice společnosti a definování její politiky a cílů. Dále tato část obsahuje 

postup pro kalibraci kalibrů a je zde také podrobně rozvedena problematika určování nejistot 

při měření mikrometrem. 

 

Klíčová slova 

 Kalibrace, nejistota, systém měření, analýza 

 

The Abstract 

 The aim of this work is to develop a procedure for internal calibration of gauges. This 

work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part should lead to describe 

relations and purposes of the present measurement system analysis. The practical part is 

devoted to the characteristics of the company and define its policy and objectives. This 

section also includes a procedure for calibrating gauges and there is also detail of the problem 

of determining the uncertainties in measuring with micrometer.  
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ÚVOD 

 

Rozhodování na základě faktů je jedním ze základních principů managementu kvality. 

Tato fakta jsou ve většině případů získávána měřením, u kterého se při jeho vyhodnocování 

stále častěji setkáváme také s pojmem nejistota měření. Tato veličina je jednou 

z nejdůležitějších veličin popisující variabilitu systému měření, která je určována v rámci 

analýzy systému měření. Jedním z nejběžnějších důvodů vzniku souboru dat nízké kvality je 

jeho příliš velká variabilita. Při nízké kvalitě naměřených dat vzniká obava, zda popisují 

skutečný proces, nebo zda dochází ke zkreslení hodnot systémem měření. Kdyby byla vina 

přisuzována právě výrobnímu procesu, byly by vynakládány zbytečné zdroje a úsilí pro 

dosažení požadovaných hodnot. Proto je analýza systému měření jedním z nejdůležitějších 

nástrojů plánování jakosti. 

Každé měření probíhá po určitou dobu v konkrétním prostředí, ve kterém může být 

měřená veličina ovlivňována jinými veličinami. Proto jsou v současné době kladeny stále 

větší požadavky na stanovení a zohlednění nejistot měření na všechny společnosti, které chtějí 

určitým způsobem budovat a certifikovat svůj systém řízení kvality. Stanovováním nejistot 

měření se v současné době zabývá několik různých norem a směrnic. Tyto dokumenty se stále 

více snaží o zajištění jednotného přístupu ke stanovování nejistot, a to zejména proto, aby 

výsledná nejistota mohla sloužit jako vhodné měřítko, pomocí kterého lze porovnávat 

schopnosti různých laboratoří zabývajících se stejným měřením.  

 Teoretická část je zaměřena právě na analýzy systémů měření, které se snaží 

poskytnout směrnice pro posuzování kvality systému měření u dodavatelů automobilového 

průmyslu. V rámci praktické části bakalářské práce byl nejdříve stanovován postup pro interní 

kalibraci kalibrů. Dále byly podrobně analyzovány nejistoty při měření mikrometrem. 

V rámci stanovování těchto nejistot bylo také provedeno ověření vhodnosti procesu měření a 

systému měření.  
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1. ANALÝZY SYSTÉMU MĚŘENÍ 

V současné době se v oblasti automobilového průmyslu posuzuje kvalita systému 

měření pomocí dvou metodických příruček.  

První z nich je metodika VDA 5, která je příručkou odvětvových standardů 

německého automobilového průmyslu. Tento svazek shrnuje požadavky obsažené v platných 

normách do jednoho a prakticky využitelného modelu pro stanovení a zohlednění rozšířené 

nejistoty měření [1]. Popisu tohoto modelu pro stanovování nejistot budou věnovány další 

kapitoly. Metodika dále popisuje postupy pro [7]: 

 stanovení použitelnosti kontrolních prostředků, 

 důkaz způsobilosti kontrolních procesů a doporučení pro mezní hodnoty, 

 přihlédnutí k nejistotě měření při hodnocení výsledků měření ve vztahu ke 

shodě nebo neshodě se stanovenou tolerancí. 

Metodika VDA 5 se vztahuje pouze na kontrolu geometrických veličin. Zároveň 

přispívá ke zvýšení důvěry k měřícím prostředkům a zlepšení jejich porovnatelnosti [12]. 

Druhou a v současné době více využívanou příručkou je metodika MSA – Analýza 

systému měření. Tato příručka je odvětvovým standardem amerického automobilového 

průmyslu. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout postupy pro posuzování kvality systému 

měření [13]. MSA je také jedním z požadavku kvality standardu QS-9000 a normy ISO/IEC 

TS 16949. Více se této metodice budu věnovat v kapitole 1.2 MSA – Analýza Systému 

Měření. 

1.1.   Teorie nejistot měření dle VDA 5 

Nejistotu měření považujeme za parametr, který je přidružený k výsledku měření a 

vymezuje interval, v němž lze s určitou pravděpodobností předpokládat výskyt skutečné 

hodnoty měřené veličiny. Tímto parametrem je nejčastěji směrodatná odchylka nebo její daný 

násobek [1]. Jednoduše se pojem nejistota dá vyjádřit jako: 

  Pravá hodnota měření = Pozorovaná hodnota měření (výsledek) ± Rozšířená nejistota (U) 

Celková nejistota měření obsahuje obecně mnoho komponent (tzv. složek nejistot) 

[14]. Některé z těchto komponent se mohou stanovit ze statistického rozdělení řady měření 

jako výběrová směrodatná odchylka. Ostatní komponenty se mohou stanovit ze znalosti 

statického rozdělení, které je založeno na zkušenostech nebo jiných informacích.  
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Předpokládá se, že výsledek měření je nejlepším odhadem hodnoty měřené veličiny a 

že všechny komponenty nejistoty přispívají k rozptylu, včetně těch, které jsou důsledkem 

systematických vlivů, například takových, které pocházejí z korekcí a referenčních etalonů 

[1]. 

Postupně se vyhodnocují následující nejistoty: 

 Standardní nejistota 

 Kombinovaná standardní nejistota 

 Rozšířená nejistota měření 

1.1.1. Standardní nejistota měření 

Jelikož se celková nejistota měření skládá z několika dílčích nejistot, takzvaných 

složek nejistot měření, ke stanovení velikosti těchto složek se používají dvě základní metody 

(viz. Obr. 1). 

 

Obr. 1 Základní metody určování standardní nejistoty 

1.1.1.1. Metoda A 

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

schopni provést opakovaná měření [3]. Jinými slovy je tato metoda založena na principu 

statistického zpracování dat. Podle VDA 5 se tato nejistota vyjadřuje jako směrodatná 

odchylka výsledku měření. Platí tedy vztah (1.1). 

 u(xi) = sg  (1.1) 
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Pro stanovení nejistoty metodou typu A se nejprve musí provést série n opakovaných 

měření. Tyto hodnoty by měli být získány v podmínkách opakovatelnosti. Což znamená, aby 

byly zajištěny takové podmínky, při kterých mají zdroje určené metodou typu B po dobu 

opakovaných měření konstantní hodnotu [3]. V případě série měření n individuálních hodnot, 

které byly získány za definovaných podmínek, se směrodatná odchylka 𝑠𝑔  vypočítá podle 

vzorce (1.2) [1]. 

 

sg =  
 (xi − x )2n

i=1

n − 1
 (1.2) 

Pro stanovení směrodatné odchylky 𝑠𝑔  je potřeba, nejméně n = 10 naměřených 

hodnot, kdyby tomu tak nebylo, je nutno využít při určování standardní nejistoty metodu typu 

B. Podle VDA 5 je však doporučeno n = 25 opakovaných měření a pokus by měl být v rámci 

zkoumání nejistoty měření proveden zpravidla pouze jednou. 

  Ze statistického hlediska je jasné, že standardní nejistota, která je určena metodou A - 

𝑢(𝑥𝑖) se bude zmenšovat, pokud[3]: 

 bude menší rozptýlení opakovaných naměřených hodnot, 

 dojde k vícenásobnému opakování zkoušky n* > 1. Platí tedy vztah (1.3) 

 u(xi) =
sg

 n∗
 (1.3) 

Vedle výše popsaného postupu jak přesně určit složku nejistoty zdroje u xi , existuje 

také jiný způsob určení účinku ovlivňujících veličin současně pomocí jedné zkoušky. Tato 

metoda se nazývá ANOVA a patří mezi běžně užívané metody analýzy systému měření MSA. 

1.1.1.2. Metoda B 

Na systém měření působí vedle vlivů popsatelných metodou A i další zdroje nejistoty, 

které lze poznat co do konkrétní příčiny, velikosti variability a statistického chování, aniž 

bychom k tomu potřebovali opakované měření.  

Důležitou vlastností těchto zdrojů je fakt, že [3]: 

 se určují nestatistickými metodami 

 jejich množství závisí na rozhodnutí operátora (jeho rozboru systému měření),  

 jejich vliv nelze snížit opakovanými měřeními. 
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Při určování složek nejistot které se vyhodnocují metodou typu B, se používá zejména 

těchto údajů: 

 údaje o nejistotě z dřívějších nebo starších měření, 

 zkušenosti nebo obecné znalosti o chování a vlastnostech významných 

materiálů a měřidel (konstrukčně podobná resp. shodná měřidla), 

 údaje výrobce, 

 nejistoty přiřazené referenčním datům v příručkách, 

 hodnoty získané na základě méně než n = 10 měření. 

Platí také, že pokud nemůže být určena standardní nejistota metodou A nebo pokud 

není tento způsob určování hospodárný, mohou se odpovídající standardní nejistoty 

odhadnout z předchozích informací. Základními složkami nejistot procesu měření, které jsou 

určovány v rámci metody B, mohou být například uvedené složky nejistot v následující 

tabulce (viz. Tab. 1). 

Tab. 1 Typické standardní nejistoty určované v rámci metody B v praxi [1] 

Složky nejistoty Symbol Model 

Nehomogenita objektu 

kontroly 

𝑢𝑂𝐵𝐽  uOBJ =
aOBJ

 3
 

S max. odchylkou tvaru aOBJ  

Teplota 𝑢𝑇 uT =  uTD
2 + uTA

2   ,kde platí že: 

uTD = ∆T ∙ α ∙ l ∙
1

 3
   anebo  uTD = ∆l ∙

1

 3
 

uTA = ∆T ∙ α ∙ l ∙
1

 3
 

Pozn.: Vysvětlení těchto vzorců v kapitole 4.5.2 Metoda B 

Zbytková nejistota 𝑢𝑅𝐸𝑆𝑇  Všechny ostatní vlivy procesu měření jsou brány v úvahu 

samostatně. 

Rozlišení ukazatele/odečtu 𝑢𝑅𝐸  %RE musí být menší než 5% tolerance. Standardní 

nejistota je dána vztahem (RE značí rozlišení): 

uMS =
1

 3
∙  

RE

2
 =

1

 12
∙ RE 
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Nejistota kalibrace etalonu 𝑢𝐶𝐴𝐿  Z kalibračního protokolu etalonu. 

V protokolu je uvedena rozšířená nejistota, ta musí být 

dělena příslušným koeficientem rozšíření: 

uCAL =
UCAL

kCAL
 

 

1.1.2. Kombinovaná standardní nejistota 

Jelikož je v praxi obvykle třeba společně jediným číslem vyjádřit oba typy 

předchozích nejistot a tím stanovit jejich výsledný efekt. Z toho důvodu byla zavedena tzv. 

Kombinovaná standardní nejistota značená 𝑢 𝑦 . Tuto nejistotu vypočítáme pomocí 

matematického modelu ze všech složek nejistot určených metodou A a B, které se značí 

𝑢(𝑥𝑖). A určujeme jí podle vztahu (1.4) [1]. 

 

𝑢 𝑦 =   𝑢(𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖=1

=  𝑢(𝑥1)2 + 𝑢(𝑥2)2 + 𝑢(𝑥3)2+. . . (1.4) 

1.1.3. Rozšířená nejistota měření 

Kombinovaná nejistota má však význam a velikost jedné směrodatné odchylky. U 

normálního rozdělení to přestavuje interval určený s pravděpodobností přibližně 68%             

(viz. Obr. 2). To je z hlediska dalšího použití a stanovení rizik neshody velmi nevýhodné. 

Proto metodika VDA 5 i dokument EA 4/02 požadují vyjadřovat nejistotu s pravděpodobností 

nejméně 95% [3]. 

 

Obr. 2 Normální rozdělení [15] 
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Proto bylo nezbytné zavést tzv. koeficient rozšíření k, který zajistí dosažení 

požadavku, aby bylo dosaženo nejméně 95% pravděpodobnosti. Na základě tohoto 

koeficientu a kombinované nejistoty měření jsme schopni vypočítat takzvanou rozšířenou 

nejistotu, která se značí 𝑼𝑴𝑷 a spočítáme ji dle vztahu (1.5). Rozšířená nejistota měření nám 

charakterizuje míru nejistoty, s jakou se může pravá hodnota lišit od změřené [1].  

 𝑈𝑀𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑢(𝑦) (1.5) 

Hodnota tohoto koeficientu rozšíření závisí na typu rozdělení pravděpodobnosti 

výsledku měření. V praxi se používají různé hodnoty koeficientů rozšíření podle typu 

rozdělení a požadované hodnoty pravděpodobnosti (viz. Tab. 3). Kupříkladu pokud chceme u 

normálního rozdělení dosáhnout pravděpodobnosti 95%, potom platí, že koeficient rozšíření 

𝑘 = 2 [14].  Pro výpočet vhodnosti měřících systémů a procesů měření je tento interval tj. 

95,45%, kdy 𝑘 = 2 doporučován. Pro normální rozdělení platí tedy vztahy uvedené v    

tabulce 2 [7]. 

Tab. 2 Koeficienty rozšíření k pro normální rozdělení [1] 

koeficient rozšíření k interval spolehlivosti 

1 68,27% 

2 95,45% 

3 99.73% 

 

Tab. 3 Koeficienty rozšíření pro různá rozdělení [5] 

Rozdělení pravděpodobnosti a jejich koeficienty - k 

Rozdělení 𝒛𝑴𝑨𝑿 k Rozdělení 𝒛𝑴𝑨𝑿 k 

Normální (Gaussovo) 

 

a 3 

Rovnoměrné pravoúhlé 

 

a  3 

b 2 
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Trojúhelníkové (Simpsonovo) 

 

a  6 

Trojúhelníkové (Bimodální) 

 

a  2 

Lichoběžníkové 

 

a 

2,04 

při  

 𝑏 =
2𝑎

3
  

U-rozdělení 

 

a 1 a 

2,19 

při  

 𝑏 =
𝑎

2
  

a 

2,32 

při  

 𝑏 =
𝑎

3
  

 

1.1.4. Přihlédnutí k nejistotě měření  

Po přičtení rozšířené nejistoty měření k jednostranným nebo oboustranným 

tolerančním mezím, mohou nastat při rozhodování o shodě či neshodě posuzovaného znaku 

kvality dvě situace [7]. 

V případě, kdy naměřená hodnota xi  leží vně rozšířených tolerančních mezí,             

tzn. 𝑥𝑖 ≤ 𝐿𝑆𝐿 − 𝑢 nebo 𝑥𝑖 ≤ 𝑈𝑆𝐿 + 𝑢, je jasně rozhodnuto o překročení tolerančních mezí, 

dochází k jasné neshodě se specifikacemi (na Obr. 3 je tento interval zaznačen tmavě 

červenou barvou). Další případ může nastat tehdy, pokud naměřená hodnota  xi  leží 

v intervalu 𝑈𝑆𝐿 < 𝑥𝑖 < 𝑈𝑆𝐿 + 𝑈 nebo 𝐿𝑆𝐿 − 𝑈 < 𝑥𝑖 < 𝐿𝑆𝐿, v tomto případě nemusí být 

pravděpodobnost, s níž leží hodnota mimo toleranční meze natolik malá, aby opravňovala 

k rozhodnutí o neshodě (na Obr. 3 je tento interval zaznačen červenou barvou).  Podobně 

může být v případě, kdy naměřená hodnota leží v intervalu USL − U < xi < USL nebo 

LSL < xi < LSL + U pravděpodobnost, s níž leží hodnota uvnitř mezí, nedostatečná pro 

potvrzení shody (na Obr. 3 je tento interval zaznačen oranžovou barvou).  Jediný případ, ve 

kterém dochází ke shodě se specifikacemi je interval LSL + U ≤ xi ≤ USL − U (na Obr. 3 je 

tento interval zaznačen žlutou barvou) [7].   
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 Pro tyto situace je potřebné na základě rozhodovacího pravidla stanovit oblast přijetí a 

oblast zamítnutí tak, že pokud naměřená hodnota leží v oblasti přijetí, je daný znak kvality ve 

shodě se specifikací, a pokud v oblasti zamítnutí, je tomu naopak. V situaci, kdy je 

požadována vysoká pravděpodobnost správného rozhodnutí o shodě znaku kvality se 

specifikací, zmenší se hodnota tolerančních mezí o vypočtenou rozšířenou nejistotu měření 

[7]. 

Obr. 3 Oblast přijetí pro vysokou pravděpodobnost správného přijetí [7] 

Zcela podobně se řeší situace, kdy je požadována vysoká pravděpodobnost správného 

zamítnutí tj. rozhodnutí o překročení definovaných mezí. Tato situace je znázorněna na 

obrázku 4. 

 

Obr. 4 Oblast přijetí pro vysokou pravděpodobnost správného zamítnutí [7] 
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1.1.5. Vhodnost procesu měření a měřících systémů 

Po určení rozšířené nejistoty měření se předpokládá také poskytnutí důkazu o 

vhodnosti procesu měření. Typický průběh hodnocení vhodnosti měřících systémů a procesů 

měření je zobrazen na obrázku 5 [1]. 

 

Obr. 5 Hodnocení měřícího systému a procesu měření [1] 
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V tomto vývojovém diagramu, který je zobrazen na předchozím obrázku, jsou 

zavedeny dva ukazatele vhodnosti. První ukazatel vhodnosti je pro měřící systém a značí se 

𝐐𝐌𝐒, druhý ukazatel je označen  𝐐𝐌𝐏 a je pro proces měření. Tyto ukazatele jsou definovány 

procentuálním vyjádřením podle vztahů (1.6) a (1.7) [1].  

 
 QMS =

2 ∙ UMS

TOL
∙ 100% (1.6) 

 
QMP =

2 ∙ 𝑈𝑀𝑃

𝑇𝑂𝐿
∙ 100% (1.7) 

Těmto ukazatelům jsou také přiřazeny odpovídající limitní hodnoty  QMS _max  a 

 QMP _max . Požadavek je aby platilo [1]: 

          QMS ≤  QMS _max                      resp.                        QMP ≤  QMP _max                                                   

 , tedy aby byly dodrženy tzv. limitní podmínky, pak může být měřící systém a proces 

měření označován za vhodný. Limitní hodnoty pro vhodnost měřícího systému a procesu 

měření jsou stanoveny metodikou VDA 5, následovně [1]: 

Limitní hodnota pro měřící systémy:   QMS _max = 15%                                                  

Limitní hodnota pro procesy měření:   QMP _max = 30%                                                 

 Tyto limitní hodnoty musí být však chápany pouze jako orientační, nelze je 

zevšeobecňovat. Proto jsou ve většině případů tyto limitní hodnoty stanovovány po dohodě 

mezi zákazníky a dodavateli. Pro stanovení limitních hodnot mezi těmito stranami jsou proto 

brány v úvahu jak ekonomické, tak technické zájmy. Mělo by být docíleno toho, aby limitní 

hodnota byla nastavena tak velká, jak je to možné a jen tak malá jak je to potřeba. Proto se 

stanovuje minimální možná tolerance pro měřící systémy / procesy měření, která se 

vypočítá podle vztahu (1.8) pro měřící systémy a podle vztahu (1.9) pro procesy měření [1]. 

 
TOLMIN _UMS =

2 ∙ UMS

QMS _max
∙ 100% 

(1.8) 

 

 

 
TOLMIN _UMP =

2 ∙ 𝑈𝑀𝑃

𝑄𝑀𝑃_𝑚𝑎𝑥
∙ 100% (1.9) 
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1.2.   Změny ve vydáních metodiky VDA 5  

 První verze příručky VDA 5 byla vydána v roce 2003 a byla pojmenována - 

Způsobilost kontrolních procesů. Českého vydání se tato příručka dočkala v roce 2004. Druhé 

vydání této příručky bylo pojmenováno – Vhodnost kontrolních procesů a bylo vydáno až o 

sedm let později tj. v roce 2010. Českého vydání se tato příručka dočkala o rok později. 

 Druhé vydání z roku 2010 je oproti prvnímu zcela přepracované. Hlavním rozdílem 

mezi prvním a druhým vydáním je, že v prvním vydání byla oblast použití omezena pouze na 

kontrolu geometrických veličin. Zatímco u druhého vydání je uvedena poznámka, že pro jiné 

metody zkoušení (destruktivní zkoušení, hodnoty rychle se měnící v čase a jiné fyzikální 

veličiny) je možné po ověření vhodnosti uvedené postupy použít. Dalším rozdílem mezi 

starším a novým vydáním je převzetí některých osvědčených postupů z metodiky MSA. 

Zejména jde o použití metody ANOVA [8]. 

1.3.   MSA – Analýza systému měření 

Zkratka MSA vznikla spojením tří anglických slov - Measurement Systems Analysis. 

Nejvhodnější překlad tohoto spojení do češtiny je určitě Analýza Systému Měření.  

Metodika MSA byla vytvořena společnostmi DaimlerChrysler, Ford a Generals 

Motors. Poslední vydání této příručky existuje z roku 2010. Tato metodika charakterizuje 

analýzu, která je důležitou součástí plánování kvality a jejím cílem je zkoumání navrženého 

systému měření, který bude při realizaci výrobku používán. Měřící systém je chápán jako 

obsáhlý proces, používaný k získání měřených hodnot konkrétních znaků kvality, který 

zahrnuje různé standardy (normy), zaměstnance, metody měření a mnoho dalších [16]. 

Úkolem analýzy MSA je také ověřit způsobilost daného systému měření k měření 

sledovaného znaku kvality v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí [7]. 

Dříve než však přejdu k popisování základních metod pro posuzování systému měření, 

je nejprve nutné uvést další důležité statistické vlastnosti systému měření. Mezi ty 

nejdůležitější vlastnosti patří [7]: 

 Strannost 

 Shodnost 

 Stabilita  

 Linearita 

 Opakovatelnost a Reprodukovatelnost 
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1.3.1. Statistické vlastnosti systému měření 

První statistickou vlastností je strannost. Tato vlastnost se vyjadřuje jako rozdíl mezi 

aritmetickým průměrem výsledků opakovaného měření a přijatou referenční hodnotou. 

Strannost je míra systematické chyby systému měření a přispívá k celkové chybě tvořené 

kombinovanými účinky všech zdrojů variability, známých nebo neznámých. Pokud je 

strannost nenulová, je nutné hodnotu strannosti přičíst k výsledkům měření [7]. Grafické 

vysvětlení strannosti je na obrázku 6. 

Shodnost měření vyjadřuje variabilitu výsledků opakovaného měření stejné 

charakteristiky. Mírou shodnosti měření je obvykle jeho neshodnost, která se vyjadřuje 

pomocí jeho směrodatné odchylky výsledku měření. To znamená v oblasti skutečné 

variability výsledku měření (5,15σ a 6σ), (viz. Obr. 6) [4]. 

                     

Obr. 6 Shodnost a strannost měření (𝐱  - aritmetický průměr opakovaných měření, 𝐱𝐫- přijatá 

referenční hodnota) [4] 

 

Stabilita měření představuje celkovou variabilitu výsledků měření stejné 

charakteristiky v různém časovém období [10]. Tato vlastnost je zobrazena na obrázku 7. 
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Obr. 7 Stabilita měření [4] 

 Linearita se vyjadřuje jako rozdíl mezi hodnotami strannosti v předpokládaném 

rozsahu měřidla. Linearitu lze považovat za změnu strannosti vzhledem k velikosti naměřené 

hodnoty [4] 

 Opakovatelnost měření úzce souvisí s pojmem shodnost, neboť opakovatelnost 

představuje shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti. Podmínkami opakovatelnosti je 

myšleno, že dané výsledky měření získává stejný operátor, stejným měřícím prostředkem, 

stejnou metodou, ve stejném místě měření v co nejkratším časovém úseku [10]. 

Opakovatelnost je také běžně chápána jako variabilita měření a značí se EV [7]. 

 Reprodukovatelnost představuje variabilitu středních hodnot opakovaných měření 

stejné charakteristiky, provedených za různých podmínek. To znamená, že měření provádí 

různí operátoři, avšak používají stejný měřící prostředek a měří stejný výrobek. Může se také 

ale rovněž jednat o situaci, kdy jeden operátor měří různými měřidly, případně na různých 

měřících stanovištích. Reprodukovatelnost je běžně označována jako AV a podstata této 

vlastnosti je zobrazena na obrázku 8 [4]. 
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Obr. 8 Reprodukovatelnost měření [4] 

1.3.2. Opakovatelnost a reprodukovatelnost systému měření (GRR) 

 Velice důležitými vlastnostmi systému měření jsou opakovatelnost a 

reprodukovatelnost, které představují dvě složky variability systému měření [9]. Studií 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření lze provést za použití celé řady 

různých technik. Běžně užívané metody MSA jsou [7]: 

 metoda založená na rozpětí 

 metoda průměru a rozpětí 

 metoda ANOVA 

 První metoda, která je založená na rozpětí patří v současné době mezi nejméně 

používané studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Naopak druhá metoda 

průměru a rozpětí patří v praxi mezi nejvíce používané metody. Abychom však byli schopni 

vyhodnotit opakovatelnost a reprodukovatelnost pomocí této metody, je potřeba opakovaných 

měření vzorků vyrobených výrobků různými operátory. Poté se stanoveným postupem stanoví 

hodnoty opakovatelnosti (EV) a reprodukovatelnosti (AV). Z jejich hodnot pak lze vyjádřit 

kombinovanou opakovatelnost a reprodukovatelnost podle vztahu (1.10) [9]. 

 GRR =  (EV)2 + (AV)2 (1.10) 
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 Kritériem přijatelnosti systému měření je procentuální podíl GRR z celkové 

variability a hodnota ndc (number of distrinct categories), které se počítají podle vztahů: 

 
%GRR =

GRR

TV
∙ 100 (1.11) 

 
ndc = 1,41 ∙

PV

GRR
 (1.12) 

 , kde TV – total variation (𝑇𝑉 =  (𝐺𝑅𝑅)2 +  𝑃𝑉 2), PV – parts variation [9]. 

 Následně se tyto kritéria porovnávají s limitními hodnotami a vyhodnocuje se 

přijatelnost systému měření, kde mohou nastat 3 varianty zobrazené v tabulce 4. Metoda 

ANOVA známá také jako Analýza rozptylu je standardní statistická metoda a lze ji použít při 

analyzování chyby měření a jiných zdrojů variability dat při studii systému měření [7]. 

Podrobněji se však této metodě nebudu dále věnovat. 

Tab. 4 Kritéria přijatelnosti analýzy GRR [4]   
 

%GRR  < 10% a ndc ≥ 5 systém měření je přijatelný 

10% < %GRR  < 30% a ndc ≥ 5 

systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem 

k celkové variabilitě procesu resp. tolerančnímu 

rozpětí, to závisí na poměru ceny nápravy a 

významnosti sledované veličiny. 

%GRR > 30% nebo ndc < 5 systém měření není přijatelný a je nutné jej zlepšit 

 

 Pozn.: Oproti MSA je u metodiky VDA 5 proces měření považován za vhodný pouze 

tehdy, pokud je ukazatel vhodnosti systému měření 𝑄𝑀𝑃 ≤ 30% [1].                                                  

1.4.   Porovnání analýz systémů měření 

Hlavním rozdílem mezi teorií nejistot měření a analýzou opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti (GRR) je to, že analýza systému měření MSA je zaměřena na 

porozumění procesu měření. Tato analýza stanovuje velikost chyby v daném procesu a 

posuzuje adekvátnost systému měření pro kontrolu a řízení produktu a procesu. MSA 

napomáhá porozumění a zlepšení (zmenšení variability). Nejistota je rozsah hodnot měření a 

u něhož se očekává, že zahrnuje s určitou pravděpodobností pravou hodnotu měření [2]. 

Vysvětlení a rozdíl uplatnění těchto dvou analýz je také popsáno na obrázku 9.                     

Na obrázku 10 jsou znázorněny rozdíly mezi indexy a limitními hodnotami obou analýz.  
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Obr. 9 Porovnání metod hodnocení způsobilosti procesů [13]. 

 

 

Obr. 10 Porovnání indexů metod hodnocení způsobilosti procesů [17]. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Pro vypracování mé bakalářské práce jsem si vybral firmu Indet Safety Systems 

a.s. (dále většinou jen ISS) se sídlem ve Vsetíně. Společnost Indet Safety Systems byla 

založena v březnu roku 1997 a nachází se na konci areálu bývalé Zbrojovky Vsetín              

(viz. Obr. 11). Indet Safety Systems je dceřinou společností Nippon Kayaku, tato společnost 

se na trhu uplatňuje v mnoha průmyslových oblastech jako je např. chemický, farmaceutický, 

agrochemický průmysl a zabývá se také výrobou bezpečnostních systémů do automobilů.  

 

Obr. 11 Budovy areálu společnosti Indet Safety Systems [6] 

Mezi hlavní činnosti společnosti Indet Safety Systems a.s. patří výroba 

pyrotechnických inicíátorů a generátorů plynu pro moduly pasivní ochrany v automobilech. 

Mezi hlavní výrobky této společnosti patří tedy předpínače bezpečnostních pásů a inflátory 

airbagů. Součástky a výrobky vyrobené touto společností jsou zobrazeny na obrázku 12. 

 

Obr. 12 Výrobky a součástky Indet Safety Systems [6] 

2.1.   Firemní vize 

Všechny firemní vize vychází z takzvaného „ KAYAKU SPIRIT “ mateřské 

společnosti Nippon Kayaku. Tato filozofie definuje čtyři následující oblasti: 

 Kayaku spirit ISS 

 Chartu etiky 

 Etický kodex 

 Firemní politiku 
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2.1.1. Kayaku spirit ISS 

Vize Kayaku spirit ve společnosti je zobrazena na obrázku 13.  

 

Obr. 13 Kayaku spirit Indet Safety Systems [6] 

Z obrázku však plyne, že aby byla tato vize naplněna, musí pracovníci ve společnosti 

poskytovat vždy ty nejlepší výrobky skrze neustálý pokrok a sdílené morální hodnoty. 

Kayaku spirit je tedy představou ideálního stavu ve všech oblastech a zemích ve kterých 

skupina Nippon Kayaku působí.  

2.1.2. Charta etiky skupiny Nippon Kayaku 

Tato příručka jasně definuje firemní etiku, která je pilířem podnikatelských aktivit. 

Obsah této brožurky by měl sloužit k systematickému pochopení struktury firemní vize a je 

definován v následujících bodech: 

 Podnikatelské aktivity 

1. Skupina Nippon Kayaku klade důraz na bezpečnost a spolehlivost svých výrobků a 

služeb, aby byla schopna uspokojovat potřeby svých zákazníků. 

2. Skupina Nippon Kayaku ve všech svých podnikatelských aktivitách dodržuje příslušné 

zákony a jejich ducha, stejně jako své vnitřní předpisy a vede pouze spravedlivý, 

průhledný a svobodný konkurenční boj. 

3. Skupina Nippon Kayaku při svém podnikání v zahraničí dodržuje příslušné místní i 

zahraniční zákony a respektuje místní kulturu a zvyky. 

4. Skupina Nippon Kayaku řádně spravuje a využívá své zdroje, zasazuje se o zefektivnění 

svých podnikatelských činností a snaží se o trvalý rozvoj. 
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5. Skupina Nippon Kayaku zaujímá nekompromisní postoj vůči protispolečenským silám a 

nikdy neodpovídá na nepatřičné a nezákonné požadavky. 

 

 Vztah ke společnosti 

6. Skupina Nippon Kayaku se zasazuje o interakci a harmonii se společností a jako její 

řádný firemní občan přispívá k jejímu rozvoji. 

7. Skupina Nippon Kayaku podává svým zákazníkům, akcionářům, místní společnosti, 

zaměstnancům a obchodním partnerům včasné a řádné informace o svých 

podnikatelských aktivitách, založené na objektivních skutečnostech. 

8. Skupina Nippon Kayaku má vždy na zřeteli vliv své činnosti na životní prostředí, 

stanovuje si vlastní normy nad rámec vždy dodržovaných zákonných povinností a 

zasazuje se tak o soulad své činnosti s životním prostředím. 

 

 Nakládání s vnitropodnikovými informacemi 

9. Skupina Nippon Kayaku řádně uchovává informace, které získala během své 

podnikatelské činnosti a důsledně zamezuje jejich úniku či zneužití zvenčí. 

10. Skupina Nippon Kayaku si uvědomuje vlastnickou povahu informací a uznává proto 

práva jiných na duševním vlastnictví. 

 

 Vztah firmy k jednotlivcům 

11. Skupina Nippon Kayaku dodržuje legislativu v oblasti práce, zajišťuje bezpečné a 

odpovídající pracovní prostředí a zároveň respektuje základní lidská práva a právo na 

soukromí. 

 

2.1.3. Etický kodex 

 Za účelem dodržování Charty etiky byl vydán ve společnosti Etický kodex, dle 

kterého jednají všichni zaměstnanci ISS a členové statutárních orgánů. Pokud členové 

statutárních orgánů či zaměstnanci poruší Etický kodex, mohou být stíhání dle Pracovního 

řádu a souvisejících právních předpisů. Stručný obsah etického kodexu je zobrazen na 

obrázku 14. 
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Obr. 14 Etický kodex [6] 

 

2.1.4. Firemní politika 

 Firemní politika ISS je vyjádřena v několika základních bodech: 

 snaha o naučení se naslouchání hlasu zákazníka, 

 zlepšování komunikace ve společnosti a zvýšení kvality sdílených informací, 

 opakováním cyklu PDCA (viz. Obr. 15) dokázat reagovat na změny v trhu, 

 snaha společnosti o to, aby měli všichni pracovníci vždy na paměti náklady a přitom se 

snažili zvyšovat přidanou hodnotu, 

 spolupráce v dobře fungujících týmech. 

 

Obr. 15 Cyklus PDCA [6] 
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2.2.   Kvalita a Ekologie 

 Současný systém IMS (Integrated Management System) společnosti je vybudován na 

základě požadavků ISO/TS 16949:2009 (pro kvalitu) a ISO 14001:2004 (pro životní 

prostředí). Vztahuje se na vývoj, výrobu a prodej elektrických iniciátorů a 

mikrogasgenerátorů pro bezpečnostní systémy automobilů. 

Stručná historie managementu kvality a ochrany životního prostředí: 

rok 2000 - certifikace dle ISO 9001 

rok 2001 - certifikace dle QS 9000 

rok 2002 - certifikace dle ISO 14001 

rok 2003 - certifikace dle ISO/TS 16949 

rok 2008 - vznik integrovaného manažerského systému IMS (integrace QMS a EMS) 

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

V obou případech systém rozšířen i na závod 3. 

rok 2012 - recertifikační audit ISO/TS 16949    

 

2.3.   Vývoj a testování nových výrobků 

 Vývoj nových a inovace současných elektrických iniciátorů realizuje společnost 

v přímé spolupráci všech čtyř společností skupiny Nippon Kayaku Group. Nové výrobky 

společnosti 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: 

a) ve zkušební laboratoři firmy 

b) ve spolupráci s externími akreditovanými laboratořemi 

 

2.4.   Neustálé zlepšování 

 V rámci neustálého zlepšování QMS provádí společnost pravidelné interní audity, 

školení pracovníků na všech úrovních. Ve společnosti také vzniklo zlepšovatelské hnutí 

Kaizen. 
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 Kaizen je jeden ze základních systémů zlepšování po malých krocích. U tohoto 

principu má každý pracovník možnost přispět svým nápadem k lepšímu a efektivnějšímu 

fungování společnosti. 

2.5.   Metrologie 

 Metrologie ve společnosti je zajišťována ve spolupráci s akreditovanými kalibračními 

laboratořemi a servisními středisky formou: 

 kalibrace testovacího zařízení ve výrobních linkách, 

 kalibrace zkušebních přístrojů a zařízení, 

 ověřování výrobních a kontrolních měřidel a přístrojů. 

 Výsledky jsou evidovány pomocí softwarového programu Metrolog W2011. 

2.5.1. Metrolog 

 Program Metrolog je jednoduchý a spolehlivý nástroj na evidenci, kalibraci a výpočet 

způsobilosti všech druhů měřidel. Tento software je určen pro pracovníky metrologických 

oddělení podniků a pro pracovníky kvality, aby jim ulehčil práci při sestavování podnikové 

evidence měřidel, pomáhal jim sledovat termíny platných kalibrací, připravoval seznamy 

měřidel, které se mají v brzké době předat na metrologické středisko nebo pověřené 

organizaci na pravidelnou kalibraci. 

 V tomto programu má každé měřidlo založenu svoji kartu (viz. Obr. 16), ve které jsou 

uchovány přehledně nejdůležitější informace o vlastním měřidle, o jeho umístění, o uživateli 

včetně historie použití, jsou zde také zaznamenány všechny předchozí kalibrace včetně 

naměřených úchylek. Díky možnosti vyhledávání je software schopen velmi rychle a 

spolehlivě nalézt jakékoliv evidované měřidlo a zobrazit o něm všechny potřebné údaje.   
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Obr. 16 Karta měřidla v programu Metrolog W2011 

 Měřidla jsou v programu Metrolog kalibrována pomocí speciálních postupů včetně 

automatického výpočtu mezních rozměrů zejména: 

 Posuvek 

 Mikrometrů 

 Číselníkových úchylkoměrů 

 Válcových nebo rovnoběžných koncových měrek 

 Úhloměrů 

 Časových stopek a tlakoměrů 

 Elektrických přístrojů a multimetrů 

 Uživatel programu provádí kalibrační postup podle svých možností a zvyklostí, aby 

výsledek byl podle jeho představ. Pokud se mu z ekonomických důvodů nevyplatí pořizovat 

si vlastní podnikové etalony. Program Metrolog spolupracuje i při externích kalibracích a 

zaznamená nejdůležitější údaje o měřidle do své databáze včetně možnosti uchovat a zobrazit 

originální kalibrační list. 
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 Pro zjišťování nezkalibrovaných měřidel slouží buď úvodní test, který automaticky 

prověří platnost všech zkalibrovaných měřidel nebo další výběry, které jsou nastaveny 

programem, nebo si je uživatel sestaví podle svých požadavků. 

 Další součástí tohoto programu je modul na výpočet způsobilosti měřidel. Měřidlo je 

konfrontováno s budoucím konkrétním rozměrem a tolerancí výrobku, který má podle 

technologického postupu kontrolovat. Metoda výpočtu podle standardů firmy Bosch 

(koeficienty Cg a Cgk) prověří přesnost měřidla, metoda MSA (R&R) ostatní parametry jako 

je opakovatelnost, srovnatelnost a reprodukovatelnost. Atributivní měřidla (kalibry a jiná 

indikační zařízení) jsou vyhodnocovány jinou speciální metodou dle VDA 5 nebo metodou 

Risk dle MSA (čtvrté vydání), která prověří vhodnost nasazení těchto měřidel [11]. 
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3. NÁVRH NOVÉHO POSTUPU INTERNÍ KALIBRACE 

 Prvním mým úkolem po příchodu do společnosti bylo přepracování a dokončení již 

rozpracovaného postupu pro interní kalibraci kalibrů do více přehledné a obsáhlejší nové 

formy. Dříve než jsem začal s vypracováváním, nejprve jsem si s panem Křupalou, který ve 

společnosti pracuje na pozici metrologa, prošel krok po kroku současný postup pro kalibraci 

kalibrů, který on sám již dříve začal dělat. Pan Křupala mi objasnil nedostatky tohoto postupu 

a ukázal mi postup kalibrace v programu Metrolog W2011. 

 Hlavním cílem při přepracování starého postupu na nový byla přehlednější a více 

pochopitelnější forma zadávání údajů do programu METROLOG W2011. Tak aby způsob 

postupu zadávání pochopili i pracovníci, kteří s tímto programem nemají žádné zkušenosti. 

Snažil jsem se také, aby byl více podrobněji popsán postup činností při kalibraci. Změnil jsem 

také celkovou formu formuláře. 

 Celkový návrh postupu pro interní kalibraci je obsažen v příloze číslo 1. 
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4. ANALÝZA NEJISTOT PŘI MĚŘENÍ MIKROMETREM  

4.1.   Popis zkoušky 

Cílem zkoušky bylo praktické měření za účelem stanovení nejistot měření a 

provedení následného ověření vhodnosti měřidla – MIKROMETR třmenový, digitální 

/0-25mm/ (E-00911/2). Toto měřidlo je zobrazeno na obrázku 17. 

 

Obr. 17 Mikrometr – třmenový, digitální 

 

4.2.   Příprava měření 

4.2.1. Potřebné pomůcky  

 Sada koncových měrek (I-00560), 

 Měřící stojánek MITUTOYO (E-02057). 

4.2.2. Temperace 

 Před samotným měřením byl přístroj zapnut a ponechaný spolu s etalony po dobu 1 

hodiny, aby došlo k natemperování, které zaručuje co nejlepší stabilitu měření. 

4.2.3. Podmínky při měření 

Tab. 5 Měřící podmínky během měření 

Datum měření Čas měření Teplota Vlhkost Tlak 

16.8.2012 9:01 20,8°C 51% 102144Pa 
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4.3.   Postup měření 

1) Zkoušený přístroj jsem upnul do měřícího stojánku (viz. Obr. 18). 

 

Obr. 18 Upnutí mikrometru v měřicím stojánku 

 

2) Dále jsem přístroj zapnul a zkontroloval nastavení správných jednotek, tzn. milimetry.  

3) Provedl jsem vynulování přístroje. 

4) Následně jsem provedl třicetkrát měření každé hodnoty, kterou jsem si nastavil pomocí 

koncových měrek. Dostal jsem tedy 90 naměřených hodnot, které jsem použil při 

určování nejistot měření. Tyto hodnoty jsou vybrány tak, aby pokryly celý měřící 

rozsah přístroje, a jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 6 Velikosti koncových měrek 

Velikost koncových měřek 

4,6 15,8 23 

 

5) Po každém měření jsem provedl vynulování přístroje. 
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4.4.   Tabulka naměřených hodnot 

Tab. 7 Naměřené hodnoty 

Číslo měření 
Naměřené hodnoty nastavených koncových měrek (mm) 

4,6 15,8 23 

1. 4,600 15,801 23,800 

2. 4,601 15,803 23,799 

3. 4,599 15,800 23,800 

4. 4,602 15,799 23,799 

5. 4,601 15,801 23,798 

6. 4,598 15,797 23,800 

7. 4,601 15,798 23,799 

8. 4,600 15,800 23,801 

9. 4,602 15,801 23,803 

10. 4,599 15,801 23,800 

11. 4,601 15,803 23,801 

12. 4,602 15,802 23,803 

13. 4,600 15,799 23,799 

14. 4,601 15,802 23,801 

15. 4,602 15,800 23,800 

16. 4,599 15,799 23,801 

17. 4,602 15,800 23,800 

18. 4,601 15,802 23,799 

19. 4,599 15,799 23,801 

20. 4,601 15,800 23,803 

21. 4,602 15,801 23,800 

22. 4,599 15,802 23,799 

23. 4,600 15,800 23,798 

24. 4,601 15,801 23,802 

25. 4,600 15,799 23,801 

26. 4,603 15,799 23,798 

27. 4,601 15,798 23,799 

28. 4,598 15,799 23,802 

29. 4,598 15,802 23,800 

30. 4,600 15,801 23,798 
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4.5.   Výpočet nejistot měření 

4.5.1. Metoda A 

Pozn. : Pro ukázku výpočtů jsem zvolil referenční hodnotu etalonu l = 4,6mm. Výpočty 

pro ostatní dva etalony jsou zobrazeny v příloze 2. 

 

Pro stanovení standardní nejistoty metodou A, použijeme vzorec pro směrodatnou 

odchylku viz. vzorec (1.2), aby však šlo tuto odchylku určit je potřeba pro výpočet 

aritmetický průměr naměřených hodnot: 

 
𝑥 =

 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (5.1) 

 

𝑥 =
 𝑥𝑖

30
𝑖=1

30
=

4,6 + 4,601 + 4,599+ . . .4,600

30
 

 
𝑥 =  4,6004333     mm 

 Po vypočtení aritmetického průměru, můžeme přejít k výpočtu směrodatné odchylky podle 

vzhahu (1.2):  

sg =  
  xi − x  230

i=1

30 − 1

=  
 4,6 − 4,600433 2 +  4,601 − 4,600433 2 +  … +  4,6 − 4,600433 2

29

= u(xi) = 0,00135 mm 

 

Výpočtem jsem zjistil, že velikost složky nejistoty, kterou určuje pomocí     

metody A je 0,00135 mm. 

 

4.5.2. Metoda B 

Vliv na systém měření by mohly mít při tomto měření 4 typické složky nejistot, které 

jsou určovány v rámci metody B. Jako hlavní zdroje byly vybrány: 

a) Linearita 

Na základě předchozích informací získaných se společnosti je známo, že linearita už 

byla dříve určována a její velikost je ze statistického hlediska zanedbatelná. Platí tedy, že: 

𝑢𝐿𝐼𝑁 = 0 
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b) Teplota 

Teplota je první velmi důležitou složkou nejistoty, určovanou v rámci metody B. 

Velmi důležité jsou zejména účinky kolisání teploty na objekt měření, měřící systém a upínací 

přípravek. To při měření délky vede k tomu, že se při různých teplotách zaznámenávají 

rozdílné hodnoty měření [1]. Tento vliv teploty se určuje podle vztahu: 

 
𝑢𝑇 =  𝑢𝑇𝐷

2 + 𝑢𝑇𝐴
2  (5.2) 

 Kde značí:  uTD … nejistotu z rozdílu (kolísání) teplot 

     uTA …nejistotu z koeficientu teplotní roztažnosti 

 

 Vzorce a legenda složek celkového vlivu teploty na měřící systém a systém měření 

jsou zobrazeny v následující tabulce (viz. Tab. 8). 

Tab. 8 Složky celkového vlivu teploty [1] 

uTD = ∆T ∙ α ∙ l ∙
1

 3
 (5.3) uTA =  T − 20℃ ∙ uα ∙ l (5.4) 

∆T…rozdíl teplot (rozdíl kolísání), 

α …koeficient tepelné roztažnosti 

𝑙 … měřený rozměr 

𝑇…střední teplota měření, 

𝑢𝛼…nejistota koeficientu tepelné 

roztažnosti, 

𝑙 … měřený rozměr 

  

 Při určování první složky tj. nejistota z rozdílu (kolísání) teplot, která se určuje 

podle vztahu (5.3), se vychází z rozdílu kolísání teplot při měření v kalibrační laboratoři. Tato 

teplota by se měla pohybovat v rozmezí (20±1°C). Maximální rozdíl teplot při měření je tedy 

2°C. Dále se vychází z koeficientu tepelné roztažnosti, který je jak u koncových měrek, tak u 

mikrometru přibližně stejný. Hodnota tohoto koeficientu je  11,5 ± 1 ∙ 10−6 ∙ 𝐾−1. 

Posledním členem tohoto vztahu je měřený rozměr, který je roven hodnotě měřené koncové 

měrky tzn. l = 4,6mm  

uTD = ∆T ∙ α ∙ l ∙
1

 3
= 2 ∙  11,5 ∙ 10−6 ∙ 4,6 ∙

1

 3
= 0,000061 mm 
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 Při určování druhé složky, tj. nejistota z koeficientu teplotní roztažnosti, se vychází 

ze střední teploty měření, která je rovna podmínkám okolí při měření, tzn. 20,8°C. Dále 

z nejistoty koeficientu tepelné roztažnosti 𝑢𝛼 . Nejistota u koeficientu teplotní roztažnosti se 

pohybuje v intervalu hodnot (10,5; 11,5) ∙ 10−6 ∙ 𝐾−1 čili platí, že nejistota je rovna tomuto 

intervalu hodnot (𝑢𝛼 = 1 ∙ 10−6 ∙ 𝐾−1). V tomto intervalu je také uvažována stejná 

pravděpodobnost výskytu všech hodnot, a proto je zde využito rovnoměrného rozdělení. 

Nejistota koeficientu teplotní roztažnosti se stanovuje pomocí vztahu (5.5) [18]. 

 
uα =

1 ∙ 10−6

 3
= 5,774 ∙ 10−7 ∙ 𝐾−1 (5.5) 

Posledním členem tohoto vztahu je měřený rozměr, který je roven hodnotě měřené 

koncové měrky tzn. 𝑙 = 4,6𝑚𝑚.  

Nejistota z koeficientu teplotní roztažnosti se vypočítá podle vztahu (5.4) 

uTA =  T − 20℃ ∙ uα ∙ l =  20,8 − 20 ∙ 5,774 ∙ 10−7 ∙ 4,6 = 0,000002125 𝑚𝑚 

 Celkový vliv teploty na nejistotu měření, se počítá podle vztahu (5.2). 

𝑢𝑇 =  𝑢𝑇𝐷
2 + 𝑢𝑇𝐴

2 =  0,0000612 + 0,0000021252 = 0,000061 𝑚𝑚 

c) Nejistota kalibrace etalonu  

Dalším zdrojem standardní nejistoty určované pomocí metody B je nejistota kalibrace 

etalonu (koncových měrek), které byly použity při kalibraci. Tato standardní nejistota se 

označuje jako 𝑢𝐶𝐴𝐿  a počítá se pomocí vztahu (5.6). 

 
𝑢𝐶𝐴𝐿 =

𝑈𝐶𝐴𝐿

𝐾𝐶𝐴𝐿
 (5.6) 

𝑈𝐶𝐴𝐿…hodnota převzatá z kalibračního listu 

𝐾𝐶𝐴𝐿…konfidenční interval na hladině významnosti 95% 

 

U použitých koncových měrek je udána rozšířená nejistota měření 𝑼𝑪𝑨𝑳 =  𝟎,𝟏𝟑 + 𝟏,𝟓𝟐 ∙

𝑳 𝝁𝒎, viz. příloha 5 (kde L je délka v metrech). U konfidenčního intervalu na hladině 

významnosti 95% platí, že koeficient k = 2. Po zjištění těchto údajů se může přejít k výpočtu 

této standardní nejistoty podle vzorce (5.6). 
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𝑢𝐶𝐴𝐿 =
𝑈𝐶𝐴𝐿

𝐾𝐶𝐴𝐿
=

 0,13 + 1,52 ∙ 4,6 

2
= 0,068496 𝜇𝑚 = 0,0000689496 𝑚𝑚 

 

d) Rozlišení ukazatele (odečtu) 

Při určování nejistoty vzniklé vlivem nepřesnosti rozlišení (odečtu) platí, že RE je 

nejmenší vyhodnotitelná hodnota na stupnici (mezi dvěma dílky) u analogového zobrazení 

nebo odečet nejmenší hodnoty kroku u digitálních ukazatelů. V případě mikrometru použitého 

při tomto měření odpovídá nejmenší možná hodnota kroku RE = 0,001mm. Rozlišení by 

mělo být zřetelně jemnější než kontrolovaná tolerance součásti. Měl by tedy platit následující 

vztah (5.7). 

 %RE ≤ 5% Tolerance součásti (5.7) 

Součástka, která je měřena tímto mikrometrem, má rozměr 6,45mm a toleranci ±0,07, 

toleranční pásmo je tedy 0,14mm. Na základě těchto parametrů je možno vypočítat %RE 

následovně: 

 
%RE =

RE

TOL
∙ 100 =

0,001

0,14
∙ 100 = 0,714% 

(5.8) 

Jelikož má mít měřící systém menší rozlišení rozlišení než 5% tolerance znaku kvality 

tzn. že vztah 0,714% ≤ 5% je dodržen. Platí tedy, že požadavek na rozlišitelnost odpovídá. 

Kdyby tomu tak nebylo, musel by být pro měření použit jiný vhodný měřící systém. 

Dále se počítá nejistota rozlišitelnosti, podle vztahu: 

𝑢𝑅𝐸 =
1

 12
∙ 𝑅𝐸 =

1

 12
∙ 0,001 = 0,000289𝑚𝑚 

4.5.3. Kombinovaná standardní nejistota 

Po určení všech předchozích složek nejistot měření určených metodou A a B, se určuje 

kombinovaná standardní nejistota, která je kvadratickým součtem všech těchto složek a 

vypočítá se podle vztahu (1.4). 

                𝑢 𝑦 =   𝑢 𝑥𝑖 2

𝑛

𝑖=1

=  𝑢𝐴
2 + 𝑢𝑇

2 + 𝑢𝐶𝐴𝐿
2 + 𝑢𝑅𝐸

2

=  0,001352 + 0,0000612 + 0,000068952 + 0,0002892    = 0,00139 𝑚𝑚 
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4.5.4. Rozšířená nejistota 

V dalším kroku se určuje rozšířená nejistota měření, která se vypočítá násobením 

kombinované nejistoty měření a koeficientem rozšíření k, a to sice podle vztahu (1.5). 

Jelikož je podle metodiky VDA 5 pro výpočet vhodnosti měřících systémů a procesů měření 

doporučován interval spolehlivosti 95,45% (viz. kapitola 1.1.3 Rozšířená nejistota měření)  je 

tedy koefient rozšíření 𝑘 = 2. 

Výpočet rozšířené nejistoty měření podle vztahu (1.5): 

𝑈𝑀𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑢 𝑦 = 2 ∙ 0,00139 = 0,00278 𝑚𝑚 

 

4.6.   Analýza vhodnosti měřícího systému a procesu měření 

Pozn.: Hodnocení měřícího systému a procesu měření se provádí podle vývojového 

diagramu, který je zobrazen na obrázku 5. 

4.6.1. Vhodnost měřícího systému 

Po určení rozšířené nejistoty měření, se dále provádí poskytnutí důkazu o vhodnosti 

měřícího systému a to sice podle vývojového diagramu, který je zobrazen v příloze 3. Pro 

výpočet ukazatele vhodnosti je podle metodiky VDA 5 nutné, si nejdříve určit následující 

nejistoty, které jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tab. 9 Vhodnost měřícího systému 

Složky nejistot Symbol Vzorec Výpočet 𝐮 

Kalibrace etalonu 𝐮𝐂𝐀𝐋  UCAL = max  
uCALi

2
  UCAL =

0,000083

2
 0,0000415 

Systemtatická 
odchylka měření 

𝐔𝐁𝐢 uBi = max  
Bi

 3
  uBi =

0,000433

 3
 0,00025 

Chyba linearity 𝐮𝐋𝐈𝐍 - - 0 

Opakovatelnost na 

etalonu 
𝐔𝐄𝐕𝐑 uEVR = max  

sgi

2
  uEVR =

0,001512

2
 0,00075 

Nejistota rozlišitelnosti 𝐔𝐑𝐄 𝑢𝑅𝐸 =
1

 12
∙ 𝑅𝐸 𝑢𝑅𝐸 =

1

 12
∙ 0,001 0,000289 
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Kombinovaná nejistota měření 

𝒖𝑴𝑺 =  𝐮𝐂𝐀𝐋
𝟐 + 𝐦𝐚𝐱 𝐮𝐄𝐕𝐑

𝟐 , 𝐮𝐑𝐄
𝟐  + 𝐮𝐁𝐈

𝟐 + 𝐮𝐋𝐈𝐍
𝟐  

𝑢𝑀𝑆 = 0,00079 

𝑢𝑀𝑆 =  0,00004152 + 0,000752 + 0,000252  

Rozšířená nejistota měření 

𝑼𝑴𝑺 = 𝒌 ∙ 𝒖(𝒚) 
𝑈𝑀𝑆 = 0,001583 

𝑈𝑀𝑆 = 2 ∙ 0,00079 

Vhodnost měřícího systému 

 𝐐𝐌𝐒 =
𝟐 ∙ 𝐔𝐌𝐒

𝐓𝐎𝐋
∙ 𝟏𝟎𝟎% 

 𝐐𝐌𝐒 = 𝟐,𝟐𝟔% 

 QMS  2,26% ≤  QMS max
(30%) 

 QMS =
2 ∙ 0,001583

0,14
∙ 100 

 

4.6.2. Vhodnost procesu měření 

Poskytnutí důkazu o vhodnosti procesu měření se provádí podle vývojového 

diagramu, který je obsažen v příloze 4. Pro stanovení vhodnosti procesu měření je potřeba si 

nejdříve stanovit následující složky nejistot zobrazené v tabulce 10. 

Tab. 10 Vhodnost procesu měření 

Složky nejistot Symbol Vzorec Výpočet 𝐮 

Kalibrace 

etalonu 
𝐮𝐂𝐀𝐋  UCAL = max  

uCALi

2
  UCAL =

0,000083

2
 0,0000415 

Teplota 
𝐮𝐓 

uT =  𝑢𝑇𝐷
2 + 𝑢𝑇𝐴

2 =  0,0000612 + 0,0000021252  0,000061 

Systemtatická 

odchylka měření 
𝐔𝐁𝐢 uBi = max  

Bi

 3
  uBi =

0,000433

 3
 0,00025 

Opakovatelnost 

na etalonu 
𝐔𝐄𝐕𝐑 uEVR = max  

sgi

2
  uEVR =

0,001512

2
 0,00075 

Chyba linearity 𝐮𝐋𝐈𝐍 - - 0 

Nejistota 

rozlišitelnosti 
𝐔𝐑𝐄 𝑢𝑅𝐸 =

1

 12
∙ 𝑅𝐸 𝑢𝑅𝐸 =

1

 12
∙ 0,001 0,000289 
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Kombinovaná nejistota měření 

𝒖𝑴𝑷 =  𝐮𝐂𝐀𝐋
𝟐 + 𝐦𝐚𝐱 𝐮𝐄𝐕𝐑

𝟐 ,𝐮𝐑𝐄
𝟐  + 𝐮𝐁𝐈

𝟐 + 𝐮𝐋𝐈𝐍
𝟐 + 𝐮𝐓

𝟐  
𝑢𝑀𝑃 =0,000794 

𝑢𝑀𝑃 =  0,00004152 + 0,000752 + 0,000252 + 0,0000612 

Rozšířená nejistota měření 

𝑼𝑴𝑺 = 𝒌 ∙ 𝒖(𝒚) 
𝑈𝑀𝑆 = 0,001588 

𝑈𝑀𝑆 = 2 ∙ 0,000794 

Vhodnost měřícího systému 

 𝐐𝐌𝐒 =
𝟐 ∙ 𝐔𝐌𝐒

𝐓𝐎𝐋
∙ 𝟏𝟎𝟎% 

 𝐐𝐌𝐒 = 𝟐,𝟐𝟕% 

 QMS  2,27% ≤  QMS max
(30%) 

 QMS =
2 ∙ 0,001588

0,14
∙ 100 

 

4.7.   Vyhodnocení 

Cílem předchozích výpočtů bylo stanovení celkové nejistoty při měření mikrometrem. 

Velikost této nejistoty by se dala zapsat do tvaru: 𝐿 = 4,6 𝑚𝑚 ± 0,003 𝑚𝑚 (𝑃 = 95%). 

Tento výsledek znamená, že parametr polohy je 4,6 𝑚𝑚 a kolem této hodnoty se v pásmu 

±0,003 𝑚𝑚 nachází pravá hodnota s pravděpodobností 𝑃 = 95%. Dále bylo prokázáno, že 

ukazatel vhodnosti měřícího systému 𝑄𝑀𝑆  je při porovnání s limitní hodnotou pro měřící 

systémy  𝑄𝑀𝑆_𝑚𝑎𝑥  menší, lze tedy tento systém měření ohodnotit jako vhodný. Stejného 

výsledku bylo dosaženo i při určování vhodnosti procesu měření. 
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5. ZÁVĚR 

První část této bakalářské práce je věnována rozboru současných přístupů k analýzám 

měření. V této části jsou popsány nejdříve dvě základní metodiky pro dodavatele 

automobilového průmyslu. U první metodiky VDA 5 je nejdříve rozveden popis postupu 

určování nejistot s přihlédnutím k těmto nejistotám měření. Je zde rozvedeno také určování 

vhodnosti jak procesu měření, tak systému měření. U druhé metodiky MSA jsou popsány 

hlavní statistické vlastnosti systému měření a dále je zde uveden výčet základních metod pro 

posuzování systému měření. V závěru této kapitoly jsou ještě uvedeny hlavní rozdíly mezi 

těmito dvěma metodikami. 

 

Druhá část této bakalářské práce obsahuje stručnou charakteristiku společnosti Indet 

Safety Systems a.s., ve které byly získány podklady pro vypracování této práce. Jsou zde 

uvedeny také základní firemní vize a politika společnosti. Obsahem této části je také popis 

metrologie ve společnosti včetně popisu softwaru Metrolog W2011.  

 

Po charakteristice společnosti následuje vlastní praktická část bakalářské práce. Ta je 

věnována vypracovávání postupu pro interní kalibraci kalibrů. Jsou zde uvedeny největší 

nedostatky tohoto postupu, který je obsažen v přílohách této práce. Dalším tématem této části 

je praktické určení nejistot měření při měření mikrometrem. Celý tento postup i výpočty 

navazují na požadavky metodiky VDA 5, které jsou obsaženy na začátku v teoretické části 

této práce. V úplném závěru je ještě provedeno ohodnocení systému měření a procesu měření.  
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1. Popis zkoušky 
 
Při kontrole vnějších a vnitřních kalibrů které jsou používány na linkách, se kontroluje 
jejich skutečný rozměr pomocí vhodného měřicího přístroje. 
 

2. Zkušební zařízení a pomůcky pro kontrolu 
 
Zkušební zařízení: 
U této kalibrace by měl být podle vhodnosti použit měřicí přístroj s rozlišením 0,001: 

 3D VERTEX 

 Profilprojektor 

 Mikrometr digitální 
 
Pomůcky: 
Sada koncových měrek 

 
3. Postup činnosti 

 
3.1. Příprava kalibrace 

 
Pro ustálení parametrů musí být použitý měřicí přístroj zapnut nejméně 30 
minut před zahájením měření a kontrolovaný kalibr musí být uložen poblíž. 
 

3.2. Vlastní kalibrace 
 
1) Na stupnici měřicího přístroje zkontrolovat nastavení správných jednotek 

(mm) a před každým prováděným měřením přístroj vynulovat. 

2) Kontrolovaný kalibr umístit na střed plochy stolu měřicího přístroje, nebo 
mezi měřicí dotyky použitého měřidla 

3) Následně provést vlastní měření (vždy 3x) a naměřené hodnoty zaznamenat 
do programu METROLOG (viz. 3.3. Postup kalibrace v programu Metrolog) 
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 Úchylkoměr digitální 

 Dutinoměr digitální 
 



  

 
 

 

 
3.3. Postup kalibrace v programu Metrolog 

1) Zapneme program Metrolog, 

2) Nalezneme kartu měřidla, 

3) Vyplníme příslušené kolonky (název, rozsah, rozlišitelnost atd.) 

4) Klikneme na tlačítko - Kalibrovat 

 

5) Zvolíme typ kalibrace – Vnitřní 

6) Klikneme na tlačítko – Pokračovat 
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7) Vyplníme všechny příslušné kolonky, kromě kolonky - Přítlačná měřící síla   (v 
okně a do návaznosti na etalon vložíme se seznamu etalonů koncové měrky) 

8) Klikneme na tlačítko – Pokračovat 

 

9) V dalším okně zvolíme počet měření 𝑛 = 10 

10) Nyní desetkrát změříme koncovou měrku (3 mm) a výsledek zaznamenáme do 

tabulky 

11) Do nejistoty etalonu vyplníme číslo, které zjistíme z výpočtu vzorce pro nejistotu 

měření viz. Kalibrační list použitých koncových měrek (Příloha 5) 
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12) V tabulce nejistot u chyby digitu vyplníme hodnotu 𝑍𝑀𝐴𝑋  podle toho jakou 

odchylku má měřidlo se kterým kontrolu kalibrů provádíme (pozn. 𝑈𝑏𝑖 =
𝑍𝑀𝐴𝑋

2
). 

Ostatní dvě nejistoty (kolísání teploty, roztažnost mat.) vyplníme na základě 
předchozích informací. 

13) Klikneme na tlačítko – Vypočítat 

                          

14) Do dalšího okna zapíšeme 3 naměřené hodnoty kalibru (výška). 

15) Zvolíme - Následující stupnice 

 

 

16) Do dalšího okna zaznamenáme 3 naměřené hodnoty kalibru (průměr) 

17) Zvolíme – Ukončit 
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18) Nakonec vyhodnotíme stav měřidla pomocí výsledku v METROLOGU a 
vystavíme kalibrační list pomocí tlačítka - Konec 

 

 

 

4. Vyhodnocení 

Odchylka zjištěného rozměru od jmenovitého rozměru smí být pouze v rozsahu uvedené 
tolerance dané pro jednotlivý kalibr. 
 
Pokud skutečná chyba nepřekračuje povolenou toleranci, opatří pracovník metrologie 
kalibrační list zeleným razítkem „VYHOVUJE“ a podpisem. Poté kalibrační list založí i 
s aktualizovanou kartou měřidla do příslušného pořadače. Nakonec kontrolovaný kalibr 
opatří nálepkou s vyznačenou dobou platnosti kalibrace. 
 
Pokud je při kalibraci zjištěný rozměr mimo povolené tolerance, nesmí být kalibr dále 
používán. Metrolog nevyhovující kalibr označí, zajistí jeho vyřazení z evidence a zajistí 
mechanickou likvidaci. 
 

5. Interval kalibrací 

Interval kalibrace kontroly rozměrů kalibrů je stanoven v příloze - Intervaly kalibrací 
měřidel Metrologického řádu. Pro válečkové kalibry je perioda kalibrace 24 měsíců. 

6. Přílohy 

Příloha 1_Kalibrační list 

7. Podpis                                          …………………………………………….. 
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PŘÍLOHA 2 – Výpočet nejistot měření                                                                              List 1/2 

Výpočet nejistoty měření 

 

 Číslo 

měření 

Naměřené 

hodnoty 

1. 15,801 

2. 15,803 

3. 15,800 

4. 15,799 

5. 15,801 

6. 15,797 

7. 15,798 

8. 15,800 

9. 15,801 

10. 15,801 

11. 15,803 

12. 15,802 

13. 15,799 

14. 15,802 

15. 15,800 

16. 15,799 

17. 15,800 

18. 15,802 

19. 15,799 

20. 15,800 

21. 15,801 

22. 15,802 

23. 15,800 

24. 15,801 

25. 15,799 

26. 15,799 

27. 15,798 

28. 15,799 

29. 15,802 

30. 15,801 

 

 

𝑳 = 𝟏𝟓,𝟖 𝒎𝒎 ± 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 𝒎𝒎 (𝑷 = 𝟗𝟓%) 

Měřící jednotka  [mm] 

Měřený rozměr 15,8 

Počet měření 30 

Koef. rozšíření 𝑘 =  2 

 

Tabulka výpočtů 

Střední hodnota 𝐱  15,8003 [mm] 

METODA A 

Výběrová směrodatná odchylka 𝒔 0,001512 [mm] 

METODA B 

Teplota 𝐮𝐓 0,0002 [mm] 

 

Nejistota z rozdílu teplot 𝐮𝐓𝐃 0,0002 [mm] 

Nejistota z koeficientu teplotní 
roztažnosti 

𝐮𝐓𝐀 0,000007 [mm] 

Nejistota kalibrace etalonu 𝐮𝐂𝐀𝐋  0,000077 [mm] 

Rozlišení ukazatele (odečtu) 𝐮𝐑𝐄 0,000289 [mm] 

Kombinovaná nejistota 𝒖(𝒚) 0,001554 [mm] 

Rozšířená nejistota 𝑼𝑴𝑷  0,00311 [mm] 

 

Výsledek měření včetně nejistoty: 
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Výpočet nejistoty měření 

 

 Číslo 

měření 

Naměřené 

hodnoty 

1. 23,800 

2. 23,799 

3. 23,800 

4. 23,799 

5. 23,798 

6. 23,800 

7. 23,799 

8. 23,801 

9. 23,803 

10. 23,800 

11. 23,801 

12. 23,803 

13. 23,799 

14. 23,801 

15. 23,800 

16. 23,801 

17. 23,800 

18. 23,799 

19. 23,801 

20. 23,803 

21. 23,800 

22. 23,799 

23. 23,798 

24. 23,802 

25. 23,801 

26. 23,798 

27. 23,799 

28. 23,802 

29. 23,800 

30. 23,798 

     

 

𝑳 = 𝟐𝟑 𝒎𝒎 ± 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 𝒎𝒎 (𝑷 = 𝟗𝟓%) 

Měřící jednotka  [mm] 

Měřený rozměr 23 

Počet měření 30 

Koef. rozšíření 𝑘 =  2 

 

Tabulka výpočtů 

Střední hodnota 𝐱  23,80013 [mm] 

METODA A 

Výběrová směrodatná odchylka 𝒔 0,001479 [mm] 

METODA B 

Teplota 𝐮𝐓 0,000316 [mm] 

 

Nejistota z rozdílu teplot 𝐮𝐓𝐃 0,000316 [mm] 

Nejistota z koeficientu teplotní 
roztažnosti 

𝐮𝐓𝐀 0,00001 [mm] 

Nejistota kalibrace etalonu 𝐮𝐂𝐀𝐋  0,000083 [mm] 

Rozlišení ukazatele (odečtu) 𝐮𝐑𝐄 0,000288 [mm] 

Kombinovaná nejistota 𝒖(𝒚) 0,001542 [mm] 

Rozšířená nejistota 𝑼𝑴𝑷  0,003084 [mm] 

 

Výsledek měření včetně nejistoty: 
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