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NASLOV 

Pomen analize merilnega sistema pri nadzoru proizvodnega procesa 

IZVLEČEK 

Dandanes so v svetu in še posebej v avtomobilski industriji kakovostne meritve zelo 

pomembne. V diplomskem delu smo se posvetili ocenjevanju kakovosti podatkov, ki 

jih v proizvodnem procesu pridobivamo z merjenjem. Preučili smo metode 

ocenjevanja ustreznosti merilnega sistema, ki ga uporabljamo pri nadzorovanju in 

obvladovanju proizvodnega procesa. 

V delu smo predstavili metodologijo analize merilnih sistemov pri merjenju 

variabilnih (zveznih) veličin. Splošna analiza oz. študija merilnih sistemov vsebuje 

več orodij za oceno kakovosti merilnega sistema, mi pa smo se osredotočili na 

postopke določanja pogreška in raztrosa, ker sta na splošno ter po lastnih izkušnjah 

najpomembnejši statistični lastnosti, ki vplivata na kakovost izmerjenih podatkov in 

imata zato zelo velik vpliv na vsak nadaljnji proces. 

Pri določanju pogreška merilnega instrumenta smo uporabili postopek umerjanja oz. 

kalibracije meril (ang. Calibration), pri določanju raztrosa pa t. i. metodo povprečja 

in razpona (ang. Average and Range Method). 

Našteto metodologijo smo uporabili pri analizi mikrometra za merjenje premerov 

notranjih izvrtin, ki sicer velja za preprostejši, a obenem tudi najočitnejši primer 

merilnega instrumenta, ki ob nepravilni uporabi proizvaja zavajajoče podatke. 

V diplomskem delu smo pokazali, da za zanesljivost proizvedenih podatkov ni 

dovolj optimalni izbor lastnosti merilnega instrumenta, temveč analiza celotnega 

merilnega sistema, vključno z odpravo virov odstopanj. 

KLJUČNE BESEDE 

merilni sistem, kalibracija, pogrešek, odmik, raztros, proces, sposobnost procesa 
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TITLE 

Measuring system analysis and its significance in production process 

quality control 

ABSTRACT 

In today's world and especially in the automotive industry high level quality 

measurements are very important. In the thesis we focused on the quality assessment 

of the data which is derivated from production process quality control. We studied 

measuring system assessment methods, which are used for measuring systems 

adequacy evaluation. Adequacy evaluation study is crucial because measuring 

system itself has a major role in the management and control of production 

processes. 

In the thesis we presented the measurement systems methodology which is used for 

measuring variable quantities. The general measuring systems analysis consists of 

many measuring systems adequacy assessment tools. We mainly focused on 

assessment procedures for bias and variation determination. These statistical 

properties have, in general and also from our experience, major impact on measured 

data quality and a significant impact on every further process. 

The calibration procedure is used for bias determination and the Average and Range 

Method for variation determination. We used the described methodology in an 

adequateness study of the micrometer for measuring internal diameters. The 

micrometer is on one hand a very simple instrument but on the other hand a highly 

representative example, which, when not optimally used, derivates very misleading 

data. 

In the thesis we have showed that optimal selection of statistical properties is nearly 

never enough for the reliability of the gained data, an analysis of the whole 

measurement system, including the elimination of variability sources, is needed.  

KEYWORDS 

measuring system, calibration, bias, deviation, variation, process, process capability 
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1 UVOD 

V današnjem svetu, v katerem vlada tržna ekonomija, je zelo pomembno, da nam 

kupci zaupajo. Razloga, zakaj naj bi se posamezni kupec odločil za točno določen 

izdelek in ne za konkurenčnega, je skoraj nemogoče predvideti. 

Prav gotovo je kakovost  izdelka ena izmed pomembnejših lastnosti. Nesporno je, da 

v primeru zagotavljanja določene kakovosti pridobimo prav vsi. Proizvajalec lahko 

doseže želen dobiček, ki zagotavlja njegov obstoj in nadaljnji razvoj, prodajalec 

najprimernejšo ceno, kupec pa optimalno zadovoljitev potrebe, ki je v prvi vrsti 

razlog za nakup. Tu se sedaj pojavi vprašanje, kaj storiti, da bo naš proizvodni proces 

proizvajal točno takšen izdelek, kot si ga kupec želi ali zahteva. 

Vsak proizvodni proces je sestavljen iz več operacij, ki jih izvajajo razne električne 

in mehanske naprave, ki korak za korakom vodijo h končnemu izdelku. Ena izmed 

teh operacij je vsekakor tudi nadzor procesa oz. sprotno merjenje ključnih 

karakteristik izdelka. Rezultat tega nadzora so meritve oz. podatki, ki imajo zelo 

pomembno vlogo pri vzdrževanju in prilagajanju proizvodnega procesa ter za 

definiranje soodvisnosti raznoraznih karakteristik izdelka, ki še dodatno povečajo 

naše znanje o vzrokih, ki vplivajo na naš proces.  

Če ti podatki pokažejo, da je proces zašel iz določenih mej, se sproži razne 

dejavnosti, ki vodijo do vrnitve v želeno stanje. Kadar pa ti podatki kažejo, da je vse 

v redu, seveda dodatne nastavitve niso potrebne. 

V nadaljevanju diplomskega dela smo se najprej posvetili obrazložitvi določenih 

pojmov, ki so ključnega pomena pri razlagi in razumevanju obravnavane 

metodologije. V naslednjih dveh poglavjih smo utemeljili, zakaj potrebujemo 

verodostojne oz. dovolj kakovostne podatke ter s katerimi statističnimi lastnostmi le-

te ocenjujemo. Peto in šesto poglavje opisujeta nadzor in vodenje proizvodnega 

procesa ter posledice, ki nastanejo pri uporabi neustreznih merilnih sistemov. V 

predzadnjem, sedmem poglavju smo obrazložili splošni način ocenjevanja 

ustreznosti merilnih sistemov, ki smo ga v zadnjem poglavju vsebinsko zaokrožili s 

praktičnim prikazom.  
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Z diplomskim delom smo želeli pokazati pomen ocenjevanja ustreznosti 

analiziranega merilnega sistema, ki je najpomembnejši člen v nadzoru procesa. Z 

ustreznim merilnim sistemom je možno doseči učinkovit nadzor, s katerim lahko 

odpravimo vse napake med posameznimi operacijami znotraj procesa in s tem tudi 

napake v končnih izdelkih, ki lahko vodijo do prevelikega izmeta, odvečnih stroškov, 

zavrnitev celotnih serij in celo do potencialne izgube kupca. 
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2 TERMINOLOGIJA 

V tem poglavju smo obrazložili določene pojme oziroma izraze s področja 

meroslovja in statistike, ki so ključnega pomena za razumevanje obravnavane 

tematike. Ker so uradne definicije suhoparne in širšemu krogu bralcev velikokrat 

manj razumljive, smo vsaki definiciji dodali še komentar oz. dodatno obrazložitev. 

2.1 Splošne definicije 

Meritev in rezultat merjenja 

Meritev ali merjenje je niz operacij, ki se izvajajo z namenom, da se ugotovi 

vrednost veličine. Rezultat merjenja je torej z merjenjem dobljena vrednost, ki se jo 

pripiše merjeni veličini (Mednarodni slovar, 1999). 

Pri tem pa je potrebno dodati, da nobena meritev ni absolutno točna, ker se vsak 

merilni rezultat pridobi z določenim pogreškom in merilno negotovostjo. 

Naj na tem mestu opozorimo še na v praksi pogosto napačno uporabljane in 

razumljene  izraze, ki smo jih v diplomskem delu uporabili: 

• Merilnik je naprava za merjenje (merilni instrument). 

• Merilec je oseba, ki meritev izvaja (izvajalec meritve). 

• Merjenec je predmet merjenja (izdelek, vzorec itd.). 

Prava vrednost 

Prava vrednost veličine je tista vrednost, ki ustreza definiciji določene veličine 

(Mednarodni slovar, 1999). 

Prava vrednost je v bistvu dejanska vrednost neke merjene veličine. V praksi je ta 

vrednost neugotovljiva. Kljub temu je prava vrednost še vedno cilj vsakega merjenja 

in bi jo teoretično lahko izmerili z idealnim merilnikom, za katerega pa vemo, da ne 

obstaja. Lahko rečemo tudi, da prave vrednosti nikoli ne bomo poznali z gotovostjo, 

ker jo bomo venomer izmerili z določeno, pa čeprav minimalno merilno 

negotovostjo.  
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Pravo vrednost s tem razlogom raje imenujemo dogovorjena prava vrednost, ki pri 

vseh študijah ali analizah služi kot najboljši približek. Kljub temu smo v 

nadaljevanju nekajkrat uporabili izraz prave vrednosti, a zgolj zaradi lažjega 

razumevanja obravnavane tematike. 

Etalon in referenčni etalon  

Etalon je opredmetena mera, merilni instrument, referenčni material ali merilni 

sistem, katerega namen je, da definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto 

ali eno ali več vrednosti veličine, tako da služi kot referenca. Referenčni etalon pa je 

opredeljen kot etalon najvišje metrološke kakovosti, ki je na voljo na določeni 

lokaciji (Mednarodni slovar, 1999).  

Kadar je referenčni etalon merilni instrument, je srednja vrednost ponovljenih 

rezultatov merjenja obravnavana kot dogovorjena prava vrednost. V primeru, ko je 

referenčni etalon opredmetena mera oz. vzorec, pa je kot dogovorjena prava vrednost 

obravnavana njegova nominalna vrednost. Pri tem se je potrebno zavedati, da ima 

vsak referenčni etalon določeno merilno negotovost. 

Dogovorjena prava vrednost 

Dogovorjena prava vrednost je vrednost pripisana določeni veličini, ki je včasih z 

dogovorom sprejeta kot tista vrednost, ki ima za dani namen primerno negotovost. 

Dogovorjena prava vrednost je lahko vrednost, ki se realizira z referenčnim etalonom 

(Mednarodni slovar, 1999).  

Ločljivost 

Ločljivost merilnika je najmanjša razlika med kazanji prikazovalne naprave, ki jo je 

še mogoče razločiti (Mednarodni slovar, 1999).  

Pri kazalčnih merilnih instrumentih je to najpogosteje vrednost najmanjšega razdelka 

na skali instrumenta. Kadar je razdelitev skale dovolj groba, je ločljivost lahko 

polovica razdelka. V primeru danes zelo razširjenih digitalnih instrumentov pa je to 

lahko le zadnji oz. po pomembnosti najnižji digit na prikazovalniku.  

V praksi ločljivost velikokrat imenujemo tudi resolucija ali natančnost merjenja. 
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Merilna negotovost 

Merilna negotovost je parameter, ki je v tesni povezavi z merilnim rezultatom in 

označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini 

(Mednarodni slovar, 1999). 

Ta podatek torej pove, kako kvalitetno merimo neko veličino (MSA, 2002). 

Rezultat merjenja, zapisan brez merilne negotovosti, je nepopoln, zato mora biti 

podan v obliki (Bergelj, 2000): 

Merilni rezultat = izmerjena vrednost + korekcija ± merilna negotovost          (1) 

Z merilno negotovostjo je podan interval okoli izmerjene vrednosti, v katerem lahko 

z določeno gotovostjo pričakujemo, da se nahaja prava vrednost merjene veličine. 

2.2 Definicije v zvezi z umerjanjem meril 

Sledljivost 

Sledljivost je lastnost merilnega rezultata ali vrednosti etalona, ki omogoča navezavo 

na navedene reference, najpogosteje nacionalne ali mednarodne etalone, skozi 

neprekinjeno verigo primerjav, ki imajo opredeljeno negotovost (Mednarodni slovar, 

1999). 

Sledljivost merilnih rezultatov ali vrednosti lahko zagotovimo na več načinov. Na 

nivoju podjetja to najenostavneje dosežemo tako, da merilni instrument ali 

opredmetena mera pri akreditiranem organu (laboratoriji organizirani po standardu 

ISO 17025) pridobi akreditirani certifikat o kalibraciji, ki omenjeno sledljivost 

izkazuje na etalone višjega meroslovnega nivoja. 

Umerjanje, kalibracija  

Umerjanje ali kalibracija je niz operacij, s katerim se ugotavlja povezava med 

vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki 

jih predstavlja opredmetena mera ali referenčni material, in pripadajočimi 
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vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod določenimi pogoji (Mednarodni slovar, 

1999). 

Umerjanje ali kalibracija je torej postopek, s katerim ugotavljamo povezavo med 

vrednostmi, ki jih kaže umerjani merilni instrument, in vrednostmi, ki jih predstavlja 

ali kaže referenčni etalon. 

Rezultat umerjanja omogoča naravnavo umerjanega instrumenta ali določanje 

korekcije glede na kazanje. Rezultat umerjanja je dokumentiran v listini, ki se 

imenuje certifikat oz. poročilo o umerjanju. Se pa je potrebno zavedati, da omenjena 

listina izkazuje rezultate, ki veljajo le v trenutku izvedbe umerjanja in zato ne 

izkazuje bodočih rezultatov, ko se instrument zopet uporablja pri lastniku. 

Pogrešek 

Pogrešek merilnega instrumenta je kazanje merilnega instrumenta minus prava 

vrednost ustrezne veličine (Mednarodni slovar, 1999). 

Kot smo že omenili v obrazložitvi definicije prave vrednosti, le-te ne moremo z 

gotovostjo poznati. Zato pogrešek merilnega instrumenta raje definiramo kot razliko 

med odčitkom merilnega instrumenta in dogovorjeno pravo vrednostjo, ki jo 

predstavlja ali realizira referenčni etalon. 

Naravnava, justiranje  

Naravnava ali justiranje je postopek, s katerim se merilni instrument pripravi za 

delovanje, ki ustreza njegovi uporabi (Mednarodni slovar, 1999). 

Naravnava ima zelo pomembno vlogo, ko pri umerjanju ugotovimo prevelik 

sistematični pogrešek, saj z naravnavo le-tega v celoti ali vsaj delno odpravimo. 

Popravek, korekcija 

Popravek ali korekcija je vrednost, ki jo algebrsko prištejemo k nekorigiranemu 

merilnemu rezultatu z namenom, da kompenzira oz. izniči sistematični pogrešek. 

Enaka je negativni vrednosti ocenjenega sistematičnega pogreška. Ker 
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sistematičnega pogreška enako kot prave vrednosti ne moremo nikoli izmeriti, tudi 

korekcija nikoli ne more biti popolna (Mednarodni slovar, 1999).  

2.3 Definicije v zvezi z analiziranjem meril 

Ponovljivost 

Ponovljivost je sposobnost merilnega instrumenta, da pod istimi pogoji merjenja in 

pri ponavljanju iste merjene veličine zelo podobno kaže. Ponovljivost merilnih 

rezultatov pa je ujemanje rezultatov zaporednih meritev iste merjene veličine, 

opravljenih pod enakimi pogoji merjenja (Mednarodni slovar, 1999).   

Med enake pogoje prištevamo isti merilni postopek, istega merilca (izvajalca 

meritve), isti merilnik (merilni instrument), uporabljen v enakih okoliščinah, in 

ponavljanje meritev v kratkem časovnem obdobju. Ponovljivost velikokrat 

poenostavljeno imenujemo kar napaka merilnika, kar seveda ni vedno točno. 

Obnovljivost 

Obnovljivost je ujemanje merilnih rezultatov iste merjene veličine, ki so opravljeni 

pri spremenjenih pogojih merjenja. Obnovljivost se lahko količinsko izrazi z 

upoštevanjem raztrosa merilnih rezultatov (Mednarodni slovar, 1999).    

Med spremenjene pogoje prištevamo vse dejavnike, ki so našteti v zgornji definiciji o 

ponovljivosti. Tudi obnovljivost velikokrat poenostavljeno imenujemo kar napaka 

merilca, kar ni vedno točno. 

Odklon, odmik 

V priročniku MSA, ki je osrednji vir diplomskega dela, sta z izrazom Bias označeni 

naslednji dve definiciji (MSA, 2002): 

• razlika med opazovano srednjo vrednostjo meritev in dogovorjeno pravo 

vrednostjo, 

• sistematični pogrešek merilnega sistema. 
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Angleški izraz Bias je v statističnem terminološkem slovarju preveden kot 

pristranskost, v mednarodnem slovarju splošnih metroloških izrazov pa kot 

odstopanje oz. sistematični pogrešek. 

Pristranskost je v statističnem terminološkem slovarju definirana kot »lastnost, ki 

kaže na odmik od dejanskega stanja, primernih postopkov, primernega ravnanja, 

želenih lastnosti ocenjevanja, npr. pristranskost izbire, pristranskost izpraševalca, 

pristranskost cenilke« (Statistični terminološki slovar, 2001, str. 106). Ker se 

omenjeni izraz v meroslovju ne uporablja za opis lastnosti merilnih instrumentov, je 

potemtakem boljša izbira izraz odstopanje oz. (sistematični) pogrešek. 

Po drugi strani pa sta izraza odstopanje oz. pogrešek v meroslovju rezervirana za 

ovrednotenje merilnih instrumentov in ne za opis kvalitete podatkov. Poleg 

sistematičnega pogreška namreč poznamo še naključni pogrešek, ki pa je posledica 

razpršenosti oz. raztrosa rezultatov.  

Med prebiranjem literature (Mednarodni slovar, 1999, Statistični terminološki slovar, 

2001, Soković, 2005, Cikajlo, 2010 in Bergelj, 2000) smo naleteli na izraz odklon oz. 

odmik, ki sta po našem mnenju ustreznejša za ovrednotenje kvalitete podatkov ali 

odstopanja proizvodnega procesa.  

Zadnjo ugotovitev lahko podkrepimo z naslednjimi definicijami: 

• odmik ali deviacija (ang. Deviation) je »vrednost minus referenčna vrednost« 

(Mednarodni slovar, 1999, str. 42), 

• odklon je razlika med vrednostjo številske spremenljivke in določeno 

vrednostjo, navadno srednjo vrednostjo. Sinonim ali sopomenka besede 

odklon je deviacija oz. odmik (Statistični terminološki slovar, 2001), 

• odmik je razlika med povprečjem izmerkov in nominalno vrednostjo 

(Soković, 2005). 

Poleg tega se izraz odklon nahaja v sami definiciji pristranskosti in v teoriji o 

izračunu merilne negotovosti: »Vsaka negotovost je določena s standardnim 

odklonom, zato jo imenujemo tudi standardna negotovost« (Bergelj, 2000). 
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Na podlagi zgornjih definicij in utemeljitev smo v nadaljevanju dela uporabljali 

pogrešek za ovrednotenje merilnih sistemov, odmik za ovrednotenje kvalitete 

podatkov, izraz odklon pa zgolj v povezavi s standardnim odklonom pri izračunu 

merilne negotovosti. 

Razpršenost, raztros 

V referenčnem priročniku (MSA, 2002) je navedeno, da je varianca (ang. Variance) 

merilnega instrumenta ena od najpomembnejših statističnih lastnosti za ocenjevanje 

kvalitete podatkov. V naslednjem odstavku je še trditev, da je prevelika variacija 

(ang. Variation) najpogostejši vzrok za slabo kvaliteto podatkov. 

Po statističnem slovarju (Statistični terminološki slovar, 2001) je varianca ali 

disperzija vrednost, prirejena slučajni spremenljivki, ki meri njeno variabilnost. 

Variabilnost ali variacija pa je lastnost spremenljivke, da ima različne vrednosti. 

Omenjeni slovar prav tako nedvoumno označuje, da je obema izrazoma skupna 

sopomenka disperzija (ang. Dispersion) ali razpršenost.  

Ker so varianca, variacija, variabilnost in disperzija izpeljanke iz tujih izrazov, je 

razpršenost najboljši slovenski izraz za opis porazdelitve rezultatov, ki jih dobimo 

zaradi ponovljivosti in obnovljivosti analiziranega merilnega sistema. 

Nasprotno izraz raztros ni neposredno opisan v nobenem od naštetih slovarjev. Kljub 

temu se le-ta enako kot odmik uporablja v raznorazni literaturi v zvezi z obravnavano 

tematiko.  

Dovolj trden dokaz, da je tudi raztros ustrezen izraz za disperzijo merilnih 

rezultatov, se skriva v eni od najpomembnejših definicij v meroslovju. 

Merilna negotovost je »parameter, ki je povezan z merilnim rezultatom in označuje 

raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini« 

(Mednarodni slovar, 1999, str. 40). Če namreč pogledamo angleški prevod, vidimo, 

da je izraz raztros preveden iz angleškega izraza Dispersion. 
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V delu smo statistični lastnosti ponovljivosti in obnovljivosti merilnih sistemov 

opisovali s krajšim izrazom raztros merilnih sistemov, širinsko porazdelitev 

dobljenih podatkov pa z razpršenostjo podatkov. 



11 

3 KVALITETA PODATKOV 

Podatki, ki jih dobimo pri merjenju v proizvodnem procesu, so osnova, na kateri se 

sprejemajo vse nadaljnje odločitve. Iz tega sledi, da je kvaliteta našega izdelka 

direktno odvisna od kvalitete podatkov. 

Recimo, da med nadzorom proizvodnega procesa uporabljamo stabilen merilni 

sistem v zares stabilnih okoliščinah. Z omenjenim merilnim sistemom z večkratnimi 

ponovitvami izmerimo določeno karakteristiko. Kako iz dobljenih podatkov oz. 

meritev ugotoviti, ali so le-ti dovolj kvalitetni? En način bi bil, da z merilnikom v 

enakih pogojih večkrat izmerimo neko dogovorjeno pravo vrednost in te podatke 

narišemo na graf v obliki histograma. Iz dobljenega grafa bi lahko sklepali, da 

imamo kvalitetne podatke, kadar so ti enakomerno porazdeljeni na ozkem območju 

okrog vrednosti in obratno, imamo nekvalitetne podatke, če so neenakomerno 

porazdeljeni daleč naokrog prave vrednosti (MSA, 2002). 

Takšen poenostavljen način določanja kvalitetnejših podatkov je zares uporaben le, 

če primerjamo podatke, pridobljene iz dveh ali več različnih merilnih instrumentov 

in nas pri tem zanima zgolj, kateri je ustreznejši za našo uporabo. Ne nudi pa 

zadostnega dokaza, da je izbrani merilni sistem zares zaupanja vreden vir naših 

podatkov, na osnovi katerih se bo prilagajalo nadzorovani proizvodni proces. 

Kvaliteto podatkov, ki jih pridobimo z merilnim sistemom v ponovljivih okoliščinah, 

določimo s statističnimi lastnostmi, ki so najučinkovitejši pokazatelj ustreznosti 

obravnavanega merilnega sistema. 
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4 STATISTIČNE LASTNOSTI MERILNIH SISTEMOV 

Nepoučeni merilec nehote spregleda dejstvo, da ima sleherni merilni instrument 

določene pomanjkljivosti, kot so: ločljivost, točnost, merilna negotovost itd. 

(Validating your measuring systems, 2012). Če upoštevamo, da je merilnik vpet v 

širši merilni sistem, ki še dodatno vpliva na odstopanje rezultatov posameznih 

meritev, lahko upravičeno dvomimo v kvaliteto proizvedenih podatkov. Odstopanje, 

ki jo določeni merilni sistem pri merjenju proizvaja, lahko razdelimo na pet 

statističnih lastnosti (MSA, 2002): 

• POGREŠEK je razlika med srednjo vrednostjo meritev in dogovorjeno pravo 

vrednostjo. 

• STABILNOST je sprememba pogreška v določenem časovnem obdobju. 

• LINEARNOST je sprememba pogreška glede na območje merjenja. 

• PONOVLJIVOST je raztros meritev, ki jih dobimo pri enakih pogojih 

merjenja. 

• OBNOVLJIVOST je raztros srednjih vrednosti meritev, ki jih dobimo pri 

različnih pogojih merjenja. 

Če zgornje definicije statističnih lastnosti dobro pogledamo, ugotovimo, da pogrešek 

nastopa v prvih treh lastnostih. To pomeni, da so od teh petih lastnosti pomembne 

samo še tri, in te so pogrešek, ponovljivost in obnovljivost. Ker lahko nadalje 

ponovljivost in obnovljivost imenujemo s skupno besedo razpršenost oz. raztros, 

dobimo potemtakem le še dve statistični lastnosti, katerih vrednost nas zanima, če 

želimo ovrednotiti merilni sistem. 

Merilni sistem, ki meri z določenim pogreškom in raztrosom, proizvaja podatke, ki 

imajo temu sorazmeren odmik in razpršenost, zato lahko rečemo, da se tovrstno 

odstopanje merilnega sistema neposredno prenaša na podatke, ki jih s tem merilnim 

sistemom proizvajamo. 

Če upoštevamo, da je odmik podatkov možno enostavno odpraviti s korekcijo 

pogreška merilnega sistema, pridemo do zaključka, da je najtežavnejši vzrok za slabo 
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kvaliteto podatkov ravno raztros, ki je posledica interakcije merilnega sistema z 

okolico, v kateri se izvaja meritev. 

V primeru prevelikega vpliva okolice se lahko celo zgodi, da raztros merilnega 

sistema povsem zasenči razpršenost nadzorovanega proizvodnega procesa (MSA, 

2002). 

4.1 Določitev ustreznih lastnosti 

Ko govorimo o ustreznih lastnostih merilnih instrumentov, ne smemo pozabiti tudi 

na ostale, t. i. nestatistične lastnosti, kot so npr. cena in enostavnost uporabe, ki so 

seveda ravno tako pomembne, ker prispevajo k celotni zaželenosti merilnega 

instrumenta. Kljub temu na kvaliteto merilnih podatkov v največji meri vplivajo 

zgolj lastnosti, ki jih pridobimo s statističnimi orodji (MSA, 2002). 

Idealni merilni sistem bi ob merjenju proizvajal samo prave meritve. Vsak izmerek bi 

bil enak pravi vrednosti. Za tak merilni sistem bi lahko trdili, da ima idealne 

statistične lastnosti, kot sta ničelni pogrešek in ničelni raztros, ter s tem posledično 

zanemarljivo verjetnost, da bi z merjenjem napačno razvrstili izdelke. Problem pri 

tem nastane, ko bi takšen merilni sistem hoteli kupiti, če bi bilo to sploh mogoče. 

Na žalost instrumenti s takšnimi statističnimi lastnostmi zelo redko obstajajo, če pa 

že, zelo verjetno njihov nakup ni finančno upravičen in smo zato primorani v nakup 

običajnih merilnih sistemov z manj zaželenimi lastnostmi.  

Čeprav ima vsak merilni sistem svoje lastnosti, so nekatere izmed njih vseeno 

določene kot ključne lastnosti, ki definirajo ustrezen merilni sistem. To so: 

1. Ustrezna ločljivost (ang. Resolution) merjenja mora biti v določenem 

razmerju manjša od razpršenosti proizvodnega procesa oz. tolerančnih mej 

izdelka. Splošno pravilo pri izvajanju dimenzijskih merjenj se glasi 1 : 10, kar 

pomeni, da mora ločljivost merilnega sistema razdeliti območje merjenja na 

najmanj deset ali več delov. To pravilo naj bo vedno prvi korak pri izbiri 

merilnika (MSA, 2002).  
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Območje merjenja je večinoma mišljeno kot podano tolerančno območje 

izdelka ali širina razpršenosti proizvodnega procesa. Ker je nadzorovani 

proizvodni proces predmet neprestanih izboljšav, ki vodijo k zmanjševanju 

njegove razpršenosti, je potrebno ločljivost tem spremembam sorazmerno 

prilagajati. Spremembo ločljivosti lahko pri elektronskih merilnikih dosežemo 

že s spremembo merilnega dosega, drugače pa le z nakupom natančnejšega 

merilnika. 

2. Ustrezna merilna točnost (ang. Measurement Accuracy) uporabljanega 

merilnika mora biti toliko boljša oz. ožja od tolerančnega območja izdelka ali 

celotne razpršenosti proizvodnega procesa. Splošno nenapisano pravilo je, da 

mora biti to razmerje najmanj 1 : 3. Točnost je večinoma podana v tehničnih 

podatkih, ki jih pisno poda proizvajalec. 

3. Velikokrat proizvajalec merilno točnost poda pod imenom merilna 

negotovost (ang. Measurement Uncertainty), kar pa ni enako. Merilna 

negotovost velja samo v določenih okoliščinah in je praviloma ožja od 

merilne točnosti merilnika. 

Od zgoraj omenjenih lastnosti je kot podatek v specifikacijah merilnika največkrat 

dostopna in seveda tudi najlažje določljiva le ločljivost merjenja. Ostali dve nista 

vedno podani in ju na žalost ni moč enostavno določiti. V takem primeru je naslednji 

nujen korak določitev odstopanja merilnega sistema, kar je tudi osrednja tema tega 

diplomskega dela. 

Kot odstopanje merilnega sistema imamo v mislih lokacijsko odstopanje (pogrešek) 

kot tudi širinsko odstopanje (raztros). Ker je raztros težje določljiv, smo se v 

nadaljevanju tega podpoglavja omejili samo na raztros in njegove vplive na proces 

merjenja. 

• Pri nadzoru izdelkov je kriterij sprejemljivosti podan kot tolerančno območje 

izdelka, zato z analizo ocenjujemo raztros merilnega sistema glede na podano 

toleranco izdelka.  
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• Pri nadzoru proizvodnega procesa je kriterij sprejemljivosti širina procesa, 

zato z analizo ocenjujemo raztros merilnega sistema glede na razpršenost 

nadzorovanega procesa. 

Statistične lastnosti merilnih sistemov se lahko spremenijo, če se spremeni predmet 

merjenja. V tem primeru mora biti največji (najslabši) raztros merilnega sistema 

manjši od najmanjše razpršenosti ali tolerančnega območja izmed procesov. Prav 

tako velja tudi, da so za določen proces najprimernejše statistične lastnosti lahko 

manj primerne za drugega, kar pomeni, da je potreben razmislek za vsak merilni 

proces posebej (MSA, 2002). 
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5 NADZOR IN VODENJE PROIZVODNEGA PROCESA 

Bistveni razlog za ocenjevanje kvalitete podatkov je torej stabilen proces znotraj 

določenih mej. Preden se lahko lotimo vodenja katerega koli proizvodnega procesa, 

je treba o tem procesu najprej vedeti (MSA, 2002):  

• kaj naj bi proces delal in  

• kaj proces trenutno dela.  

Kaj naj bi proces delal, praviloma določajo tehnične zahteve in specifikacije, ki si jih 

proizvajalec postavi sam ali pa mu jih določi kupec. Če hočemo vedeti, kaj in kako 

proces dejansko dela, je potreben nadzor procesa. Nadzor proizvodnega procesa s 

pomočjo merilnih instrumentov omogoča potrjevanje ali zavrnitev dejstva, da proces 

deluje v stabilnih okoliščinah in s stališča kupca sprejemljivim raztrosom. 

Na sliki 1 je splošni proces, katerega sestavljajo vhod (vhodne spremenljivke), izhod 

(izhodne spremenljivke) in operacija, ki pretvori vhodne spremenljivke v želeni 

izhod oz. rezultat procesa. Vhodne spremenljivke v primeru proizvodnega procesa so 

vse kombinacije proizvajalcev, dobaviteljev, ljudi, opreme, materiala, postopkov in 

okolja, ki skupaj sodelujejo pri izdelavi rezultata procesa, ter kupcev, ki izdelek 

uporabljajo (SPC, 1995).  

 

 

 

Slika 1: Splošni proces  

(MSA, 2002) 

Tudi nadzor proizvodnega procesa je v bistvu neke vrste proces, ki ga sestavljajo 

določene aktivnosti ter vhodne in izhodne spremenljivke (MSA, 2002). 

  
OPERACIJA 

 

IZHOD 
 

VHOD 



17 

Na sliki 2 vidimo, da merilni proces z interpretacijo meritev oz. merilnih rezultatov 

ključne karakteristike v nadzorovanem procesu analitično spremeni podatke v končni 

rezultat, ki je v tem primeru odločitev o izboljšavi nadzorovanega procesa. 

 

 

 

 

 

Slika 2: Proces merjenja 

(MSA, 2002) 

5.1 Merilni proces 

Merilni proces je sestavljen iz več medsebojno povezanih operacij, od definiranja, 

kaj želimo meriti, pa vse do vpeljevanja korektivnih ukrepov, ki jih sprejmemo na 

osnovi v tem procesu izmerjenih podatkov. Splošen merilni proces (slika 3) 

sestavljajo naslednje operacije oz. koraki (The Measuring Process, 2006): 

1. Določitev merilnega objekta 

V tem koraku definiramo, katere karakteristike je potrebno nadzorovati. Pri tem se 

osredotočimo najmanj na tiste karakteristike, ki so ključnega pomena za kvaliteto 

izdelka. 

2. Določitev možnosti meritve 

Vedno obstaja razlika med tem, kaj je potrebno meriti in kaj lahko merimo. Kaj 

lahko merimo, je seveda odvisno od naših sposobnosti in razpoložljivosti merilne 

opreme. V primeru, da imamo pomanjkljivo merilno opremo, se moramo nujno 

odločiti, ali le-to dokupimo ali pa v ta namen najamemo zunanjega izvajalca. 
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3. Zbiranje podatkov 

Ta korak vključuje dejavnosti, ki se lahko ponavljajo tudi v nedogled. Prav zato je 

pri določenih karakteristikah zelo pomembno, da meritve izvajamo v čim bolj 

ponovljivih okoliščinah. V ta namen moramo imeti jasno definirana navodila oz. 

postopke. 

4. Procesiranje podatkov 

V tem koraku surove podatke, ki jih pridobimo v prejšnji operaciji, uredimo tako, da 

bo njihova nadaljnja uporaba čim bolj enostavna. V ta namen določimo t. i. 

statistične oz. nadzorne meje za prepoznavanje raznih odstopanj ali nepredvidljivih 

dogodkov, ki nadalje služijo kot prvo znamenje za dosego hitrega in uspešnega 

izvajanja intervencij. 

5. Analiza podatkov 

Z analizo pridobljenih podatkov pretvorimo informacije v zavedanje o dogodkih, ki 

so se med nadzorom dogodili. Za analizo podatkov je potrebno imeti več izkušenj in 

znanja kot pri zbiranju ter procesiranju le-teh. 

6. Predstavitev podatkov 

Predstavitev podatkov, njihova interpretacija in predikcija (predvidevanje v bodoče) 

je namenjena predvsem odgovornim osebam za potek nadzorovanega procesa, ki 

nadalje odločajo o potrebnih korektivnih ukrepih. 

7. Vpeljava korektivnih ukrepov 

V prejšnjem koraku pridobljeno znanje in zavedanje pretvorimo v osredotočanje, 

kako optimizirati, izboljšati in prilagoditi nadzorovani proces. 
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Slika 3: Zaporedje korakov v procesu merjenja 

Merjenje torej največkrat izvajamo zato, da (Bergelj, 2000): 

• so izdelki ustrezne kvalitete,  

• je poraba sredstev čim manjša in s tem finančni prihranek kar se da velik,  

• dobimo podatke, ki jih potrebujemo za nadaljnje odločitve in 

• za pravilno ugotovitev cene posameznim izdelkom.  

Na žalost se dandanes še vedno izbira merilno opremo v odvisnosti od pomembnosti 

merjene karakteristike na način, pomembnejša karakteristika – dražja oprema. 

Uporabnost instrumenta ali njegova kompatibilnost z obravnavanim procesom in 

njegovim okoljem so bili redkokdaj predmet obravnave. Posledično je bila ta merilna 

oprema velikokrat napačno uporabljana ali neoptimalno neizkoriščena (MSA, 2002). 

Eden izmed razlogov za izvajanje analize merilnega sistema je torej pridobivanje 

informacij o vplivnosti in vrsti statističnih lastnosti, ki se pokažejo, ko je le-ta 

podvržen realnim okoliščinam. Ta informacija je namreč zelo koristna, ker je za nas 

mnogo bolj gospodarno, če uporabljamo splošno dostopno merilno opremo z znanimi 

lastnostmi oz. pomanjkljivostmi, kot če kupujemo neprimerno dražjo in zelo 

zmogljivo merilno opremo. 

Tudi v primeru razpoložljivosti optimalno zmogljive merilne opreme je vse zaman, 

če je deležna neustrezne uporabe. S tem razlogom je potrebno vsem sodelujočim v 
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procesu najprej priskrbeti jasno definirana navodila za uporabo in po potrebi dodatna 

usposabljanja ter tehnično podporo.  

To pomeni, da moramo merilni proces obravnavati kot ključni podporni proces, ki 

mu je potrebno nameniti veliko pozornosti, če hočemo, da je njegova izvedba 

optimalna in da služi kot vir dovolj zanesljivih podatkov. Študija oz. analiza 

celotnega merilnega sistema, vključno z vsemi sodelujočimi, je potemtakem 

temeljnega pomena. 
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6 POSLEDICE ODSTOPANJA MERILNEGA SISTEMA 

Idealnega merilnega sistema torej ni. Na vsak merilni sistem vplivajo raznorazni 

okoljski dejavniki, ki so najpogostejši razlog za to, da ponavljanje meritev ne daje 

enakega rezultata. V tem poglavju smo po referenčnem priročniku MSA povzeli, kaj 

vse lahko učinkuje na realen merilni sistem in kakšne so posledice pri odločitvah v 

proizvodnem procesu. 

6.1 Definicija odstopanja 

Odstopanje merilnega sistema (slika 4) je lahko lokacijsko (pogrešek), ki je posledica 

navadnih vzrokov, in širinsko (raztros), ki je posledica posebnih vzrokov. Medtem 

ko so posebni vzroki odvisni od trenutnih okoliščin in jih zato ne moremo predvideti, 

so navadni vzroki posledica virov, ki jih lahko prepoznamo in predvidevamo (MSA, 

2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Lokacijsko in širinsko odstopanje merilnega sistema 

(MSA, 2002) 
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Zaradi odstopanja uporabljenega merilnega sistema dobimo podatke oz. meritve, ki 

imajo temu primeren odmik in razpršenost. Če dobljene merilne rezultate narišemo v 

obliki histograma z neprekinjeno krivuljo, dobimo porazdelitev podatkov v obliki 

normalne krivulje, ki jo vidimo na sliki 5. S stališča podatkov odmik potemtakem 

ponazarja lokacijsko odstopanje, medtem ko razpršenost predstavlja širinsko 

odstopanje podatkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Lokacijsko in širinsko odstopanje podatkov 

Če hočemo imeti odstopanje merilnega sistema pod nadzorom, moramo najprej 

prepoznati vse njegove potencialne vire, jih stalno spremljati in, če se le da, tudi 

popolnoma odpraviti.  

Ena od metod, s katerimi lahko definirane vire predstavimo in razvrstimo, je diagram 

vzrok – posledica, ki je pogosto imenovan tudi Išikavin diagram ali diagram ribja 

kost, ker je njegova oblika zelo podobna ribji kosti (Cikajlo, 2010). Na sliki 6 je 

prikazan omenjeni diagram, ki v našem primeru obravnava odstopanje merilnega 

sistema zaradi petih potencialnih virov odstopanj. Ti viri oz. dejavniki so: merilnik, 

merjenec, etalon, okolje in merilec. Vsak posamezni vir odstopanja lahko s pomočjo 

različnih vzrokov, ki so na diagramu označeni z manjšimi puščicami, vpliva na 
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nastanek odstopanja merilnega sistema. Ker se dejanski vzroki odstopanj zelo 

razlikujejo v odvisnosti od merilnega sistema, je ta diagram predstavljen zgolj za 

fiktiven merilni sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Diagram vzrok – posledica  

Za lažje razumevanje diagrama si oglejmo, s katerimi vzroki je lahko merilnik 

potencialni vir odstopanja. Če vzamemo za primer dimenzijski merilnik, je kot prvi 

vzrok potrebno navesti vzdrževanje, ker se merilnik med uporabo obrablja in se celo 

lahko poškoduje. Vzdrževanje namreč ni primerno že, če merilnik ni periodično ali 

vsaj po potrebi očiščen, kar je še posebej pomembno ravno pri dimenzijskih 

merjenjih.  

Kot drugi in tretji vzrok sta lahko oblika in zasnova merilnika, ki sta zelo 

problematični, če ga uporabljamo na način, za katerega ni bil zasnovan. To je, kadar 

merimo neko karakteristiko z nastavki, ki so prilagojeni za merjenje drugih 

merjencev. Meritev je sicer opravljena, ampak zaradi npr. nepopolne naležne 

površine pride do večjih odstopanj, kot če bi bil nastavek namenski.  

Kot zadnji navedeni vzrok naj spomnimo, da ima vsak merilnik svoje statistične 

lastnosti, kot so ponovljivost, linearnost, točnost, stabilnost itd., ki neposredno 
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vplivajo na napačen odčitek pri merjenju. Prispevek omenjenih virov smo 

podrobneje pojasnili v nadaljevanju teksta. 

6.2 Potencialni viri odstopanja 

Nekatere definicije, ki so opisane v nadaljevanju, so sicer obrazložene že v poglavju 

terminologija, a zgolj za splošno razumevanje metroloških izrazov. V tem poglavju 

pa so obrazložene z namenom poglobljenega razumevanja virov odstopanja.  

Vse naštete definicije so v izvirniku vezane na lastnosti merilnih sistemov. Z 

upoštevanjem korelacije merilni sistem – podatki, smo dodatno obrazložitev priredili 

lastnostim pridobljenih podatkov. 

6.2.1 Lokacijsko odstopanje 

Točnost merilnega instrumenta 

Točnost je sposobnost merilnega instrumenta, da so njegovi odzivi blizu prave 

vrednosti (Mednarodni slovar, 1999).  

Podatek v bistvu pove, koliko lahko pridobljeni podatki odstopajo od dogovorjene 

prave vrednosti. Večja oz. boljša kot je točnost merilnika, manjše je njegovo 

lokacijsko odstopanje ter večja je kakovost pridobljenih podatkov. 

Odmik podatkov  

Obrazložili smo že, da je odmik podatkov razlika med dogovorjeno pravo vrednostjo 

in srednjo vrednostjo meritev, ki jih na isti karakteristiki izmerimo z večkratnimi 

ponovitvami.  

Če se navežemo na definicijo točnosti, lahko zaključimo, da imajo možnost manjšega 

odmika tisti podatki, ki so pridobljeni z merilnikom večje točnosti. 

Stabilnost 

Stabilnost merilnega instrumenta pomeni spremembo odmika podatkov v določenem 

časovnem obdobju. Če je merilnik stabilen, ga lahko z umerjanjem določimo in po 

potrebi odpravimo. Šele po tem se lahko v celoti posvetimo analiziranju raztrosa, ki 
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poda končno oceno o njegovi ustreznosti. Pri nestabilnem merilniku se torej analiza 

konča, še preden se dobro začne, ker (MSA, 2002): 

• navadne vzroke razumemo kot posebne in 

• posebne vzroke razumemo kot navadne. 

Stabilnost merilnika je torej temeljna lastnost vsakršnega merilnega sistema. Preden 

pa označimo nek merilnik kot nestabilen, je potrebno preveriti, če je (MSA, 2002): 

• okolje, v katerem smo prišli do te ugotovitve, dovolj stabilno, kar pomeni 

stabilno temperaturo, vlago, čistost ozračja, prisotnost vibracij ali 

elektromagnetnih polj, 

• referenčni etalon, s katerim smo izvedli analizo poškodovan, obrabljen ali 

slabo vzdrževan, 

• neustrezen ali nestalen postopek analiziranja merilnika, 

• ali je analizirani merilnik slabe kvalitete, 

• kalibracijski interval analiziranega merilnika predolg, 

• vzdrževanje analiziranega merilnika pomanjkljivo, 

• analizirani merilnik iztrošen oz. poškodovan. 

Linearnost 

Nelinearnost je definirana kot maksimalni odklon katerekoli meritve glede na idealno 

linijo. Pogosto je izražena v odstotkih glede na merilni doseg (Morris, 1996). Idealno 

linijo ima merilnik, pri katerem se vsaka meritev ujema s pravo vrednostjo, ne glede 

na to, na kateri točki merilnega obsega merimo. 

Lahko jo razumemo tudi kot spremembo odmika izmerjenih podatkov v odvisnosti 

od merjene vrednosti.  
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Konstantna linearnost čez celotno merilno območje je prej izjema kot pravilo. Če 

hočemo dobiti dejanski potek krivulje oz. linearnosti merilnika, moramo izvesti 

kalibracijo merilnika v čim več kontrolnih točkah znotraj merilnega dosega.  

6.2.2 Širinsko odstopanje 

Porazdelitev raztrosa  

Pri večini merjenj je celotni raztros prikazan kot normalna oz. Gaussova 

porazdelitev. V realnem okolju pa obstajajo tudi merilni sistemi, katerih meritve niso 

porazdeljene na ta način. V takšnih primerih je pri upoštevanju normalne 

porazdelitve rezultat analize velikokrat netočen. Oseba, ki analizo izvaja, mora 

dejansko porazdelitev prepoznati in oceno temu primerno popraviti (MSA, 2002). 

Najpogosteje predpostavljamo pravokotno, normalno oz. Gaussovo, Studentovo, 

trikotno in trapezno porazdelitev (Bergelj, 2000). Vendar so to le dobri in slabi 

približki dejanskim porazdelitvam. Realno obliko porazdelitve dobimo le, če veliko 

populacijo podatkov prenesemo v grafično obliko. 

Naj za predstavo omenimo pravokotno porazdelitev, kjer so podatki znotraj meja 

enakomerno porazdeljeni. Tipičen primer pridobivanja podatkov v obliki pravokotne 

porazdelitve je met kocke z oštevilčenimi stranicami. 

Ponovljivost 

Ponovljivost pogosto razumemo kot posledico merilčevih napak, kar pa ne drži. 

Ponovljivost je dejansko razpršenost podatkov, ki nastane, ko isti merilec z 

večkratnimi ponovitvami uporabi isti merilnik v enakih pogojih merjenja. 

Ko govorimo o merilnikih, pri katerih je vpliv merilca zanemarljiv, je odstopanje v 

večji meri posledica vpliva merilne opreme. Zato ponovljivost pogosto razumemo 

tudi kot posledico raztrosa merilne opreme (Niles, 2010), kar pa ni vedno točno. V 

resnici je ponovljivost tista vrsta odstopanja, ki nastane pri zaporednem merjenju pod 

določenimi pogoji merjenja. S tem razlogom je najboljši izraz za ponovljivost 

odstopanje znotraj sistema, pod pogojem, da so okoliščine merjenja stalne in točno 

določene (MSA, 2002).  
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Obnovljivost 

Večkrat ta izraz razumemo kot odstopanje med merilci (Niles, 2010). Obnovljivost 

se definira kot odstopanje srednjih vrednosti meritev, ki jih naredijo različni merilci 

pri uporabi istega merilnika, ko merijo identično karakteristiko na enem merjencu.  

To večinoma drži za merilnike, pri katerih imajo merilci zelo velik vpliv na merjenje. 

Nasprotno pa ne drži za avtomatizirane merilnike, kjer merilec ni glavni vir 

odstopanja. S tem razlogom naj se obnovljivost razume kot povprečno odstopanje 

med merilnimi sistemi ali med pogoji meritev (MSA, 2002). 

Faktor R&R ali GRR (Gage Reproducibility & Repeatability) 

Faktor ponovljivosti in obnovljivosti (ang. Reproducibility & Repeatability, R&R) je 

ocena kombiniranega odstopanja zaradi raztrosa analiziranega merilnega sistema. 

Povedano drugače, varianca raztrosa v enačbi (2) je vsota varianc raztrosa znotraj 

sistema (ponovljivost) in med sistemi (obnovljivost) (MSA, 2002). 

222
& stobnovljivostponovljivoRR σσσ +=                           (2) 

 

Z oznako %R&R je faktor izražen v odstotkih glede na celotno razpršenost 

nadzorovanega procesa. V enačbah, ki smo jih uporabili v naši študiji, smo ga 

označevali z oznako σR&R, ki omenjeni faktor dodatno prikazuje kot eden izmed 

prispevkov k celotnemu raztrosu analiziranega merilnega sistema.  

Merilna negotovost 

Merilna negotovost je podatek, pripisan merilnemu rezultatu, ki z določenim 

intervalom oz. nivojem zaupanja opisuje območje, znotraj katerega se nahaja prava 

vrednost. Krajše povedano, merilna negotovost pomeni kvaliteto izmerjenega 

rezultata ali številčno ovrednoteno zanesljivost merjenja. 

Prava vrednost = merilni rezultat ± U                                (3) 
 
U je oznaka za razširjeno negotovost merilnega rezultata. Razširjena negotovost je 

kombinirani standardni odklon oz. standardni odklon kombiniranih pogreškov 
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(naključnih in sistematičnih), ki ga, da dobimo določen nivo zaupanja, pomnožimo z 

določenim faktorjem pokritja (MSA, 2002).  

Nivo zaupanja pove, kolikšna je v odstotkih izražena verjetnost, da se prava vrednost 

nahaja znotraj območja, ki ga podaja merilni rezultat. Faktor pokritja 3 predstavlja 

99,7 % nivo zaupanja. Faktor 2 kot mednarodno sprejeti faktor pokritja pa 95 % nivo 

zaupanja. 

Glavna razlika med merilno negotovostjo in analizo merilnega sistema je, da analiza 

daje poudarek na razumevanju merilnega sistema z določitvijo velikosti odstopanj pri 

merjenju in s tem ocenjuje njegovo ustreznost pri nadzoru izdelkov oz. procesa. 

Merilna negotovost pa je na drugi strani ovrednoten raztros merilnih vrednosti, ki na 

območju določenega intervala zaupanja predvideno vsebuje pravo vrednost merjenja 

(MSA, 2002). 

Poenostavljeno povedano, analiza povečuje razumevanje merilnega sistema in 

ocenjuje njegovo ustreznost, merilna negotovost pa označuje kvaliteto merilnega 

rezultata. 

6.3 Učinkovanje odstopanj na odločitve 

V prejšnjem podpoglavju smo predstavili statistične lastnosti, ki so najpogostejši vir 

odstopanja pridobljenih podatkov. Kot smo že omenili, širinskega odstopanja 

podatkov za razliko od lokacijskega odstopanja ne moremo enostavno odpraviti. Zato 

smo v nadaljevanju tega podpoglavja opisali zgolj vpliv širinskega odstopanja oz. 

razpršenosti podatkov na odločitve.  

Naj ponovimo, da so ti podatki v bistvu izmerjene karakteristike merjencev oz. 

izdelkov, ki jih proizvaja nadzorovani proces. Status posameznega merjenca je lahko 

(MSA, 2002): 

• sprejemljiv (znotraj določenih mej oz. specifikacij), 

• nesprejemljiv (izven določenih mej oz. specifikacij), 

• kategoriziran (razvrščen po določenih lastnostih). 
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Kategoriziranje velja tudi pri nesprejemljivih merjencih. V tem primeru pomeni 

razvrščanje na popravljive in nepopravljive (t. i. izmet ali škart).  

Za enostavnejši prikaz učinkovanja raztrosa merilnih sistemov na odločitve o 

izdelku oz. proizvodnem procesu smo v enačbi (4) predpostavili, da imamo merilni 

sistem statistično pod nadzorom (stabilen in raztros znotraj statističnih mej) in brez 

pogreška (odmik pridobljenih podatkov je ničen). To pomeni, da je celotno 

odstopanje merilnega sistema (varianca z oznako σ
2

MS) zgolj posledica raztrosa oz. 

ponovljivosti in obnovljivosti merilnega sistema, kar je vidno v enačbi (5). S tem 

razlogom smo v nadaljevanju opisovali varianco merilnega sistema kar z oznako 

σ
2

R&R. 

σ
2
 MS = σ

2
odmik + σ

2
ponovljivost + σ

2
obnovljivost + σ

2
stabilnost = σ

2
ponovljivost + σ

2
obnovljivost    (4) 

σ
2
 MS = σ

2
ponovljivost + σ

2
obnovljivost = σ

2
 R&R                                  (5) 

6.3.1 Učinkovanje raztrosa na odločitve o izdelku 

Napačna odločitev se velikokrat sprejme ravno v primerih, ko en del porazdelitve 

večkratno ponovljenih rezultatov prekorači tolerančno mejo izdelka (MSA, 2002).  

To pomeni, da na posebej izbranem izdelku, ki je blizu spodnje ali zgornje meje 

ustreznosti, večkrat izvedemo meritev in dobljene rezultate narišemo v obliki 

histograma z neprekinjeno krivuljo (slika 7 in 8). 

Na sliki 7 je dober izdelek izmerjen pod spodnjo tolerančno mejo (sivo območje na 

sliki levo) in nad zgornjo tolerančno mejo (sivo območje na sliki desno). To pomeni, 

da obstaja določena verjetnost, da lahko zaradi raztrosa merilnega sistema dober 

izdelek ocenimo kot slab. Verjetnost, da pride do te napačne odločitve, je enaka 

ploščini (označena s sivo barvo), ki se nahaja pod krivuljo. 
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Slika 7: Dober izdelek izmerjen kot slab  

(MSA, 2002) 

Gledano s strani tolerančnih mej, predstavlja raztros merilnega sistema potencialno 

možnost sprejetja slabih odločitev, vedno ko le-ta prekorači tolerančno mejo.  

Enako velja tudi v nasprotnem primeru, ko slab izdelek označimo za dober. Na sliki 

8 je slab izdelek izmerjen nad spodnjo tolerančno mejo (sivo območje na sliki levo) 

in pod zgornjo tolerančno mejo (sivo območje na sliki desno). 

 

 

 

 

 

Slika 8: Slab izdelek izmerjen kot dober  

(MSA, 2002) 

Zgornja obravnava velja le, če je merilni sistem stabilen in brez pogreška. Če 

slučajno to ne drži, je verjetnost, da pridemo do pravilne odločitve, še dodatno 

zmanjšana. 
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Glede na napisano lahko z upoštevanjem raztrosa merilnega sistema ločimo 

razpršenost proizvodnega procesa na tri območja (MSA, 2002).  

Na sliki 9 center procesa s stališča izmerjene karakteristike označuje idealen izdelek. 

Razpršenost nadzorovanega proizvodnega procesa sega v vseh pet območij. Širina 

raztrosa merilnega sistema pa je vidno podana in v našem primeru zavzema polovico 

tolerančnega območja izdelka. Če je dejanska karakteristika nadzorovanih izdelkov v 

III. območju, bo odločitev o ustreznosti izdelka, sprejeta na osnovi meritev našega 

merilnega sistema, vedno prava. V primeru, da se izdelki nahajajo v II. območju, pa 

bo zaradi raztrosa merilnega sistema prišlo do določenega odstotka napačnih 

odločitev. Nasprotno pa je izdelek, izmerjen v I. območju, vedno pravilno prepoznan 

kot slab. 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Tri območja glede na tolerančno mejo izdelka 

(MSA, 2002) 

6.3.2 Učinkovanje raztrosa na odločitve o procesu 

Enako kot izdelek ima tudi proizvodni proces določene meje (večinoma so to 

tolerančne meje izdelka), ki so kriterij njegove sprejemljivosti. Vendar pa za razliko 

od izdelka pri proizvodnem procesu to ni edini način za opis ustreznosti procesa. 

Točnost (odmik) in natančnost (raztros) procesa spremljamo z raznimi kazalci za 

merjenje sposobnosti. Eden izmed kazalcev je indeks Cp, t. i. merilo za natančnost 

procesa, ki upošteva njegov raztros glede na tolerančne meje (Cikajlo, 2010). 
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Odstopanje merilnega sistema vpliva na oceno o stabilnosti, točnosti in varianci 

(razpršenosti) proizvodnega procesa in s tem na odločitve o le-tem. Zveza med 

dejansko in opazovano varianco procesa je (MSA, 2002):  

σ
2

opazovan = σ
2
dejanski + σ

2
R&R                                        (6) 

Če upoštevamo, da je indeks natančnosti procesa Cp definiran kot: 

Cp = Tolerančno območje / 6 σ                                       (7) 

lahko s pretvorbo prejšnjih dveh enačb dobimo zvezo med dejansko in ocenjeno 

natančnostjo procesa: 

Cp
-2

ocenjen = Cp
 -2

dejanski + Cp
 -2

R&R                                    (8) 

S pomočjo enačbe (8) lahko zaključimo, da je ocenjena natančnost procesa 

kombinacija dejanske natančnosti procesa in raztrosa merilnega sistema. Pri tem ne 

smemo pozabiti na predpostavko, da je merilni sistem v statističnih mejah in brez 

pogreška. Če torej hočemo doseči določeno natančnost procesa, moramo nujno 

poskrbeti za minimalni raztros merilnega sistema. 

V priročniku MSA je podana ugotovitev: če je npr. indeks merilnega sistema CpR&R 

= 2, bi moral imeti proizvodni proces Cpdejanski najmanj 1,79 za zagotovitev ocene 

procesa Cpocenjen = 1,33. To nadalje pomeni, da bi moral biti proizvodni proces v 

primeru CpR&R = 1,33 povsem brez odstopanj, kar pa ni izvedljivo (MSA, 2002).  

6.3.3 Sprejemljivost novega proizvodnega procesa 

Analiza merilnih sistemov pa se ne uporablja zgolj za ocenjevanje statusa izdelkov, 

ustreznosti obstoječih proizvodnih procesov, temveč tudi procesov, ki so v postopku 

prevzemanja pri proizvajalcu. Kar pomeni, da je analiza uporabna v vseh življenjskih 

fazah proizvodnega procesa. 

Pri vpeljavi novega proizvodnega procesa se pred končnim prevzemom nujno 

opravljajo analize, ki morajo dokazati njegovo ustreznost. Pri tem gre za razne 

študije, ki se z merilno opremo izvajajo najprej pri dobavitelju in na koncu še pri 

kupcu. Če merilni sistem, ki je uporabljen na eni lokaciji, to je pri dobavitelju, ni 
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enak kot pri kupcu, lahko pride do različnih rezultatov in s tem tudi do napačnih 

odločanj o ustreznosti procesa.  

Najpogosteje pride do takšne situacije v primeru, ko dobavitelj uporablja opremo 

višje ločljivosti, kot jo bo pozneje uporabljal kupec procesa. Vzemimo v priročniku 

MSA predstavljen primer uporabe koordinatnega merilnega stroja pri dobavitelju in 

višinskega merilnika pri kupcu. 

Koordinatni stroj ima zaradi boljše ločljivosti raztros %R&R približno 10 %. Pri Cp 

novega procesa 2 je potemtakem izračunana Cp ocenjevanega procesa na ravni 

sprejemljivih 1,96. Ko je ta isti proces podvržen študiji sposobnosti pri kupcu, kjer se 

uporablja drugi merilnik s 30 % raztrosom, pa pridemo do zaključka, da je samo 

1,71.  

Še slabše se lahko zgodi, da v proizvodnji uporabljamo merilnik, katerega raztros je 

zelo velik (npr. 60 %) in se tega zaradi neizvajanja analiz niti ne zavedamo. Takrat 

dobimo Cp procesa celo 1,2. Razlika med ocenjenim Cp 1,96 proti 1,2 je 

potemtakem samo zaradi različnega merilnega sistema (MSA, 2002).  

6.3.4 Odločanje o ustreznosti izdelka in postopek stalnih izboljšav 

Ker je naš cilj optimalno število pravilnih odločitev o statusu izdelka, imamo na 

voljo le dve možnosti (MSA, 2002): 

• izboljšava merilnega sistema – zmanjšanje raztrosa merilnega sistema, kar 

zoži problematično II. območje (slika 9) in s tem verjetnost napačnih 

odločitev in 

• izboljšava proizvodnega procesa – zmanjšanje razpršenosti procesa na način, 

da noben izdelek ne pade v območje II (slika 9), kjer je možna napačna 

prepoznava. 

S tem razlogom se je potrebno posvečati stalnim izboljšavam ne samo merilnega, 

temveč tudi proizvodnega procesa. Je pa pri tem zelo pomembno, da najprej 

zagotovimo, da je merilni proces znotraj statističnih mej. Nato končno določimo 
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njegovo sposobnost, ki služi kot osnova za neprestane izboljšave nadzorovanega 

proizvodnega procesa (SPC, 1995). 

Iz zgoraj navedenega smo utemeljili koristnost, če že ne rečemo nujnost izvajanja 

analiz na vseh procesih, ki se uporabljajo pri nadzoru izdelkov in proizvodnih 

procesov.  

Ključno za takojšnji začetek izvajanja omenjenih analiz na merilnih sistemih pa je 

dejstvo, da za njihovo izvedbo ni potrebno najemati dragih zunanjih izvajalcev ali 

nabavljati zahtevne programske opreme. Dovolj je že zelo razširjen pisarniški 

program in poznavanje enostavnih postopkov, ki smo jih opisali v praktičnem 

prikazu (8. poglavje). 
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7 OCENJEVANJE MERILNIH SISTEMOV 

Ocenjevanje merilnih sistemov je standardiziran postopek (MSA, 2002), ki ga v 

proizvodnih procesih upoštevajo številna podjetja svetovnega formata. Priročnik so 

leta 2002 izdala ameriška avtomobilska podjetja (DaimlerChrysler, Ford in General 

Motors) pod okriljem ASQ (American Society for Quality) in AIAG (Automotive 

Industry Action Group) z namenom poenotenja priročnikov, postopkov in poročil.  

Ocenjevanje merilnih sistemov poteka po fazah, pomembna pa je tudi izbira 

ustreznih postopkov in končna analiza izmerjenih podatkov. 

7.1 Faze ocenjevanja merilnega sistema 

Pri ocenjevanju splošnega merilnega sistema sta potrebni dve fazi. Najprej se 

vprašamo, če je merilni proces razumljiv in/ali le-ta ustreza določenim zahtevam, 

nato pa sledi vprašanje, če bo merilni proces podanim zahtevam zadoščal tudi v 

prihodnje. 

1. V prvi fazi določimo, katere statistične lastnosti (ločljivost, ponovljivost, 

točnost itd.) potrebuje merilni sistem, da bo ustrezal namenu pridobivanja 

podatkov. Nato izbrani merilni sistem analiziramo, ali te lastnosti zares 

dosega. 

Preden se lotimo kakršnegakoli analiziranja, najprej preverimo, ali merimo 

ustrezno karakteristiko, in to na ustrezen način (npr. z ustrezno metodo 

merjenja, na ustreznem mestu izdelka itd.). V primeru, da merimo napačno 

karakteristiko, samo zapravljamo dragoceni čas. Zatem navedemo vse vplivne 

okoliščine, jih narišemo na diagram v obliki ribje kosti in izračunamo njihov 

vpliv. V ta namen uporabimo razne statistične metode (nekatere smo 

predstavili v nadaljevanju), s katerimi pridemo do dejanskih statističnih 

lastnosti merilnega sistema (npr. pogrešek, raztros). 

Rezultati te faze lahko pokažejo, da delovno okolje bistveno ne prispeva k 

celotnemu odstopanju merilnega sistema ali pa prav nasprotno, da je vpliv 

okolice prevelik. V primeru prevelikega vpliva s pomočjo omenjenega 

diagrama izločimo ali odpravimo čim več definiranih virov motenj. Še več, 
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ugotovimo lahko, da je pogrešek merilnega sistema majhen v primerjavi z 

raztrosom in zato ni potrebe po izvajanju raznih aktivnosti za odpravo le-tega.  

Znanje, ki ga pridobimo s preizkušanjem v prvi fazi, nadalje uporabimo za 

izdelavo načrta vzdrževanja merilnega sistema in za izbiro vrste preizkušanja 

v drugi fazi.  

2. S preizkušanjem v drugi fazi spremljamo ključne vire raztrosa z namenom, 

da vzpostavimo trajno zaupanje v merilni sistem in podatke, ki jih ta 

proizvaja. Prav tako služi kot prvo opozorilo, če se je morda merilni sistem 

začel kvariti. 

7.2 Izbor preizkusnega postopka 

Izbor preizkusnih postopkov je v največji meri odvisen od samih virov odstopanj, ki 

vplivajo na merilni sistem. Ti viri so najpogosteje sestavni del analiziranega 

merilnega sistema, kot npr. merilnik oz. merilna naprava ali merilec oz. izvajalec 

meritve. Merilci s svojimi osebnimi lastnostmi, sposobnostmi in znanjem še posebej 

v veliki meri vplivamo na rezultat merjenja. Vir raztrosa je seveda tudi sama metoda 

merjenja (merilni postopek), ki jo moramo izbrati na način, da je merilni sistem čim 

bolj učinkovit. V primeru, ko je meritev na določenem merjencu ponovljiva, lahko 

testni postopek kar enačimo z dejanskim postopkom merjenja. To je torej pri t. i. 

neporušnih metodah merjenja. V primeru porušnih metod pa je vse skupaj malo bolj 

zapleteno, ker na istem merjencu ne moremo ponoviti meritve. V takšnih primerih pa 

moramo za izvedbo ustrezne analize sprejeti še dodatne predpostavke in 

poenostavitve.  

Izbira preizkusnega postopka je torej odvisna od več dejavnikov, ki pa so različni od 

vsakega primera posebej. V nekaterih primerih moramo predhodno preizkušati, da 

ugotovimo, ali je določen postopek primeren za preverjani sistem ali ne. Vsekakor pa 

moramo izbrani postopek skrbno dokumentirati, da analiza ne postane predmet 

zavajanja. 

Kadar se odločamo o izbiri postopka, moramo upoštevati še: 
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• ali bomo pri preizkušanju uporabljali etalone, in če bomo, kateri nivo bo 

potreben, 

• pri preizkušanju moramo velikokrat predvideti uporabo slepih meritev. Slepe 

meritve so meritve, ki jih pridobimo v realnem okolju, ko se merilec ne 

zaveda, da je vključen v ocenjevanje merilnega sistema, 

• stroške preizkušanja, 

• čas potreben za preizkušanje, 

• v navodilih za izvedbo postopka moramo vsak pojem, ki lahko povzroči 

nesporazum, natančno definirati. Ti pojmi so največkrat točnost, natančnost, 

preciznost, ponovljivost, obnovljivost, ki jih marsikdo lahko razume drugače, 

• koliko pogosto naj izvajamo preizkus v drugi fazi? To odločitev opremo na 

statistične lastnosti posameznega merilnega sistema in na posledice, ki lahko 

nastanejo v proizvodnji ali pri odjemalcih zaradi ne dovolj pogostega 

preizkušanja. 

Zgornjim splošnim točkam lahko dodamo še druge točke, specifične za določene 

merilne sisteme, ki so ravno tako pomembne. Iskanje teh specifičnih točk za točno 

določen merilni sistem je ravno tako eden od dveh ciljev preizkušanja v prvi fazi. 

7.3 Priprave na analizo merilnega sistema 

Pri vsaki študiji ali analizi je potrebna temeljita priprava oz. načrtovanje, preden se 

lotimo izvedbe. Splošna priprava vključuje naslednje: 

• Načrtovanje ustreznega pristopa. Določimo, če je med umerjanjem in pri 

uporabi merilnika prisoten vpliv merilca. Obstajajo tudi merilni sistemi, pri 

katerih je ta vpliv zanemarljiv, ker se avtomatizirana meritev sproži z 

gumbom. 

• Število merilcev, uporabljenih vzorcev in ponovitev naj bo vnaprej določeno. 

Pri tem moramo upoštevati: 



38 

– kritične dimenzije potrebujejo več vzorcev in/ali ponovitev. Razlog je 

v tem, da z več ponovljenimi meritvami dosežemo večje zaupanje v 

končno oceno analize, 

– oblike vzorcev – težki in robustni izdelki naj imajo manj vzorcev in 

zaradi tega več ponovitev. 

• Pri ocenjevanju je pomemben celoten merilni sistem, zato je nujno, da pri 

preizkušanju sodelujejo vsi merilci, ki merilnik tudi dejansko uporabljajo. 

• Število vzorcev je ključni podatek za izdelavo dobre analize in je v prvi meri 

odvisno od izbranega postopka, namena merilnega sistema in številčne 

razpoložljivosti vzorcev, ki predstavljajo proizvodni proces. Pri tem ločimo 

dve študiji: 

– pri kontroli merjencev, kjer s pomočjo merilnega rezultata in 

odločitvenega kriterija odločamo o »ustreznosti ali neustreznosti 

merilnega sistema glede na določeno toleranco izdelka«, ni potreben 

izbor merjencev, ki pokriva celotno razpršenost proizvodnega 

procesa. Tu je ocena merilnega sistema odvisna le od tolerančnega 

območja (t. j. %R&R glede na tolerančno območje), 

– kadar pa ocenjujemo proces (njegovo stabilnost, naravnanost in 

skladnost), je pomembna vključenost merjencev iz celotne širine 

raztrosa proizvodnega procesa (%R&R glede na razpršenost 

procesa). 

• Ločljivost instrumenta mora biti najmanj desetina pričakovane razpršenosti 

procesa. 

• Prepričati se moramo, če merimo prav, kar pomeni, da uporabljamo pravo 

metodo. 

Prav tako je pomembno tudi, kako se analiza izvaja: 

• meritve moramo izvajati v naključnem vrstnem redu merjencev, 
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• merilne rezultate moramo odčitati v skladu z ločljivostjo instrumenta, 

• študijo mora izvajati in nadzorovati oseba, ki razume pomembnost zanesljive 

študije. 

7.4 Analiza rezultatov 

Rezultate moramo oceniti z namenom, da ugotovimo, ali je merilni sistem 

sprejemljiv za določen namen. V nadaljevanju smo predpostavili, da je analizirani 

merilni sistem stabilen, in se zato poglobili zgolj v dva sprejemljivostna kriterija 

(MSA, 2002). 

1. Sprejemljivostni kriterij – lokacijsko odstopanje  

Lokacijsko odstopanje večinoma določimo z umerjanjem merilnika (analiza 

pogreška). Merilnik je ustrezen, če ugotovljeni pogrešek ne presega mej, ki so 

podane s točnostjo merilnika. V primeru, da je pogrešek prevelik, je moramo izvesti 

postopek naravnave ali popravka (korekcije), ki to odstopanje odpravi ali zmanjša na 

sprejemljivo raven. 

2. Sprejemljivostni kriterij – širinsko odstopanje 

V tem primeru ocenjujemo, ali je raztros merilnega sistema dovolj ozek proti 

razpršenosti proizvodnega procesa ali toleranci izdelkov. Splošno pravilo pri tem 

sprejemljivostnem kriteriju je: 

• pod 10 % odstopanje (optimalno ustrezen merilni sistem), 

• od 10 do 30 % odstopanje (merilni sistem je pogojno sprejemljiv glede na 

pomembnost uporabe, vrednosti merilnika, stroškov popravila itd.), 

• nad 30 % odstopanje (merilni sistem ni sprejemljiv, celoten trud moramo 

vložiti v izboljšavo merilnega sistema). 

Poleg tega je zelo pomemben kriterij tudi število prostostnih stopenj (ang. NDC – 

Number of Distinct Categories), ki pove, na koliko delov ocenjevani merilni sistem 

razdeli nadzorovani proces. To število mora biti večje ali enako pet. 
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8 PRIMER ANALIZE MERILNEGA SISTEMA 

8.1 Določitev ključne karakteristike in osrednjega predmeta analize 

V proizvodnem procesu sestavljamo električni motor. Eden izmed podsestavov je 

zadnji pokrov (slika 10). Na sredini pokrova je konusna izvrtina, ki služi kot opora 

rotorskemu ležaju.  

 

Slika 10: Pokrov motorja z vgrajenim ležajem 

Premer te izvrtine je torej ključna karakteristika, ki mora biti predmet stalnega 

nadzora. Povsem razumljivo je, da izvrtina ne sme biti preozka in ne preširoka, ker 

potemtakem ležaja ne bi mogli vstaviti oz. bi lahko »padel skozi«. V ta namen je 

omenjeni izvrtini podano tolerančno območje, ki je hkrati eno izmed več meril 

sprejemljivosti našega podsestava.  

Najprimernejši merilnik za merjenje krajših notranjih premerov izvrtin je 

mikrometer, katerega ločljivost in točnost sta sicer nujen, a še vedno ne zadosten 

pogoj. Merilnik je namreč vpet v širši merilni sistem, katerega statistične lastnosti 

zaenkrat še niso znane. Osrednji predmet naše analize je torej digitalni tritočkovni 

mikrometer, ki smo ga podrobneje predstavili v naslednjem podpoglavju. 

8.2 Predstavitev tritočkovnega mikrometra 

Na splošno je mikrometer merilna priprava, ki se uporablja za precizno merjenje 

krajših razdalj z natančnostjo od 0,01 mm do 0,001 mm.  
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Družino mikrometrov delimo na tri osnovne vrste: 

• mikrometer za zunanje merjenje (za merjenje raznih gredi ali vodnikov), 

 

Slika 11: Mikrometer za merjenje zunanjih dimenzij 

• mikrometer za notranje merjenje (za merjenje odprtin ali izvrtin), 

 

Slika 12: Mikrometer za merjenje notranjih dimenzij 

• mikrometer za globinsko merjenje (za merjenje globine lukenj ali izvrtin). 

 

Slika 13: Mikrometer za merjenje globin 
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Če se omejimo zgolj na mikrometre za merjenje notranjih dimenzij, jih lahko zopet 

ločimo po namenu uporabe na: 

• dvotočkovni (merjenje notranjih dimenzij, ne nujno okroglih), 

• tritočkovni (merjenje izključno okroglih izvrtin). 

V diplomi smo  izvedli analizo merilnega sistema, ki vključuje digitalni tritočkovni 

mikrometer za merjenje notranjih izvrtin, ki ga vidimo na sliki 14.  

 

Slika 14: Tritočkovni digitalni mikrometer 

8.3 Določitev postopka analize 

Postopek analiziranja je ključ do optimalne ocene ustreznosti našega merilnega 

sistema. Meritve, ki jih izvajamo med nadzorom proizvodnje, so lahko ponovljive 

(neporušne) in neponovljive (porušne). Razlika med prvo in drugo vrsto meritve je v 

tem, da lahko pri prvi meritev na istem merjencu večkrat ponovimo, pri drugi pa 

samo enkrat. Primer neponovljive oz. porušne meritve je zagotovo merjenje trgalne 

sile. Ko merjenec enkrat pretrgamo in s tem izmerimo natezno trdnost, je seveda 

meritev na tem istem merjencu neponovljiva.  

V primeru našega mikrometra je ta skrb odveč. Postopek, s katerim smo izvedli 

analizo celotnega merilnega sistema, je do neke mere identičen postopku merjenja, 

kot ga izvajamo pri samem nadzoru izdelkov. Edina razlika pri tem je, da dejansko 

merjenje med izvajanjem nadzora proizvodnega procesa na posameznem merjencu 

izvedemo samo enkrat, in sicer z dvakratno ponovitvijo. Vstavimo mikrometer, 

odčitamo vrednost, zasukamo merilnik za 60 stopinj (slika 15), ponovno odčitamo in 

si zapišemo minimalno vrednost, ki predstavlja izmerjeni premer merjenčeve 

odprtine. Postopek analize pa izvajamo oz. ponavljamo po postopku, ki smo ga 

opisali v nadaljevanju. 
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Slika 15: Uporaba tritočkovnega mikrometra za merjenje notranjih premerov 

V nadaljevanju izvedena analiza je možna le, če veljajo naslednje predpostavke 

(MSA, 2002): 

• Odstopanja znotraj merjencev so minimalna oz. zanemarljiva. 

Izvrtina v merjencu  nima spremenljive vrednosti premera, kar pomeni, da je premer 

čez celoten obod notranje izvrtine enak. 

• Merilnik, ključni del analiziranega merilnega sistema, je stabilen. 

Pri enakih pogojih merjenja istega merjenca dobimo vedno enak rezultat. 

• Ni statistične povezave med merilci in merjenci. 

To z drugimi besedami pomeni, da merilec ne vpliva na merjenec in obratno. 

Enostavno izmeri vsakega izmed merjencev na enak način kot ostale, ker so na prvi 

pogled vsi enaki. 

• Merjenci se med postopkom dimenzijsko ne spremenijo. 

V našem primeru so merjenci kovinski, kar pomeni, da med merjenjem ne pride do 

mehanskih poškodb.  

Postopek, ki smo ga opisali v nadaljevanju, je preprost in za popolno razumevanje ne 

zahteva poglobljenega znanja statistike. Kljub temu ga je možno z manjšimi 

spremembami uporabiti tudi pri drugih zahtevnejših merilnih sistemih.  
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8.4 Izvedba analize 

8.4.1 Določitev pogreška 

V obrazložitvi vpliva odstopanja merilnega sistema na odločitve (podpoglavje 6.3) 

smo prišli do spoznanja, da je stabilen merilni sistem osnova za izvedbo analize. Ker 

je od splošno uporabljanih merilnih sistemov nemogoče pričakovati, da merijo brez 

kakršnega koli odstopanja, smo kot prvi korak v analizi izvedli ravno določitev 

pogreška pri merjenju. Celotna analiza merilnega sistema, vključno z mrežno 

analizo, ki smo jo predstavili v nadaljevanju, je bila izvedena v Microsoftovi 

programski opremi Excel, ki je del programskega paketa Office 2010 (Šuler, 2010).  

Postopek analize pogreška 

a) Najprej smo si priskrbeli oz. posebej izdelali tri vzorčne izdelke z različnimi 

premeri izvrtine glede na meje tolerančnega območja. Podana toleranca 

izvrtine našega podsestava je (62,00 ± 0,01) mm. Eden izmed merjencev je 

imel premer s sredine tolerančnega območja, ostala dva pa s spodnje in 

zgornje meje. 

b) Z referenčnim etalonom smo z večkratnimi ponovitvami izmerili vsak 

merjenec posebej. 

c) Iz dobljenih meritev smo izračunali srednjo vrednost premera vsakega 

posameznega vzorca. Tako pridobljene vrednosti premerov posameznih 

vzorcev (Tabela 1) so nadalje služile kot dogovorjene prave vrednosti, vzorce 

pa smo s tem lahko obravnavali kot referenčne vzorce. 

Tabela 1: Dogovorjene prave vrednosti vzorcev 

 Vzorec Vzorec Vzorec 
  I II III 

Dogovorjena 
prava 

vrednost 
62,0014 62,0093 61,0021 
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Te vrednosti so pri analizi pogreška ključnega pomena, zato smo poskrbeli, da so 

bili vsi vzorci izmerjeni v nadzorovanih pogojih ustreznega laboratorija. 

d) Z merilnikom, ki je predmet naše analize, smo najmanj desetkrat izmerili 

vsak referenčni vzorec posebej in po enačbi (9) izračunali srednje vrednosti 

pridobljenih meritev (Tabela 2). 

Tabela 2: Izmerki analiziranega merilnika 

 Meritev Meritev Meritev Meritev Meritev Meritev Meritev Meritev Meritev Meritev 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Srednja 
 vrednost 

Vzorec I 62,002 62,003 62,003 62,005 62,004 62,003 62,003 62,002 62,002 62,003 62,003 

Vzorec II 62,011 62,011 62,010 62,012 62,011 62,010 62,011 62,011 62,011 62,011 62,011 

Vzorec III 61,005 61,005 61,005 61,004 61,003 61,003 61,004 61,005 61,004 61,005 61,004 

 

n

x

X

n

i

i∑
== 1                                                         (9) 

kjer je: 

X ... srednja vrednost meritev 
xi ... posamezna meritev ali izmerek 
n ... število meritev 
 

e) Izračunane srednje vrednosti smo odšteli od dogovorjenih pravih vrednosti in 

dobili pogrešek merilnika pri merjenju. Zaradi izbora vzorcev je bil le-ta 

ugotovljen zgolj v treh točkah obsega merjenja. Če potrebujemo določitev v 

več vrednostih, pa si enostavno priskrbimo več dodatnih vzorcev.  

Iz rezultatov v Tabeli 3 je razvidno, da je bil pogrešek merilnika približno 

0,002 mm, kar pomeni, da je bil vsak rezultat merjenja naših vzorcev za 2 µm 

višji od dejanske vrednosti premera vzorca. 

Tabela 3: Pogrešek merilnika 

 Vzorec I Vzorec II Vzorec III 

Dogovorjena 
prava vrednost 62,0014 62,0093 61,0021 

Srednja vrednost 
odčitkov 

62,0030 62,0110 61,0040 

Pogrešek -0,0016 -0,0017 -0,0019 
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Analiza študije pogreška 

Z zgornjimi meritvami in izračuni smo preverili, če je pogrešek analiziranega 

merilnika znotraj tolerančnega območja, ki ga podaja proizvajalec merilnika. Ta 

postopek preverjanja se uradno imenuje umerjanje oz. kalibracija (ang. Calibration) 

merilnika (Morris, 1996). V primeru, da je ugotovljeno odstopanje večje od 

dovoljenega ali za nas sprejemljivega pogreška, izvedemo postopek justiranja oz. 

naravnave merilnika (ang. Adjustment) (Morris, 1996).  

Po izvedeni naravnavi je praviloma merilnik brez ali vsaj z minimalnim pogreškom, 

kar pomeni, da bodo podatki, ki jih bo ta merilni sistem proizvajal, brez ali z 

minimalnim odmikom. Če naravnava iz kakršnih koli razlogov ni izvedljiva, pa se 

izvaja merjenje s korekcijo, kar pa ustvarja možnost dodatne napake in s tem večjo 

negotovost pri merjenju. 

Pred nadaljevanjem velja ponoviti, da je bila izvedena analiza pogreška izvedljiva le, 

če sta stabilna ravno tako analiziran merilnik kot tudi referenčni etalon in pri tem 

uporabljena v stabilnem okolju. V primeru nestabilnosti katerega koli od naštetih 

dejavnikov bi bila razdelitev pogreška na sistematično in naključno komponento 

neizvedljiva. 

8.4.2 Določitev raztrosa 

Zgoraj smo opisali, kako določiti pogrešek, ki je ena izmed dveh najpomembnejših 

statističnih lastnosti merilnih sistemov. Druga lastnost merilnih sistemov pa je 

raztros, ki ga ustvarjajo težje določljivi vplivi iz okolice merilnega sistema. Enako 

težko kot definirati jih je tudi odpraviti, ker je raztros za razliko od pogreška 

nedoločljivega predznaka (MSA, 2002). Lahko ga zmanjšamo zgolj z 

odstranjevanjem njegovih virov, nikoli pa ga ne moremo zares v celoti odpraviti.  

Študija, ki omogoča določitev raztrosa merilnega sistema, se lahko izvede s pomočjo 

raznoraznih metod (Niles, 2010). Če naštejemo in na kratko opišemo tri najpogosteje 

uporabljane metode (MSA, 2002): 

• metoda za izračun razpona (Range method), 
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• metoda za izračun povprečja in razpona (Average and Range 

method), 

• metoda ANOVA (Analysis Of Variance). 

Metoda za izračun razpona omogoča le hitro oceno raztrosa merilnega sistema. 

Ker ne poda delitve raztrosa na ponovljivost in obnovljivost, je uporabna predvsem 

za hitro preverjanje, če se je rezultat faktorja R&R po določenem obdobju uporabe 

spremenil. Možnost odkritja neustreznega merilnega sistema pri številu petih vzorcev 

je 80 %, pri številu desetih vzorcev pa 90 % (MSA, 2002).  

Za njeno optimalno izvedbo sta dovolj le dva merilca in pet merjencev, ki jih vsak 

merilec izmeri le enkrat. Razpon je razlika med merilnima rezultatoma obeh 

merilcev. Do približne ocene raztrosa merilnega sistema pridemo tako, da iz 

dobljenih razponov izračunamo povprečje in ga podelimo z določeno konstanto. 

Zaradi njene hitrosti je zelo uporabna v drugi fazi ocenjevanja merilnega sistema. 

Metoda povprečja in razpona, za razliko od enostavnejšega in hitrejšega izračuna 

po zgoraj opisani metodi, omogoča tudi razdelitev sistemskega raztrosa na ločeni 

komponenti ponovljivosti in obnovljivosti. Na žalost pa ne omogoča določitve njune 

soodvisnosti, kar omogoča metoda ANOVA (MSA, 2002). 

Tudi pri tej metodi je lahko število merilcev in merjencev zelo različno. Pomembna 

razlika v primerjavi z metodo razpona je, da je pri tej metodi izračun raztrosa 

zahtevnejši in da mora vsak merilec izvesti najmanj tri ponovitve, kar zelo podaljša 

čas izvedbe.  

V primeru treh merilcev in desetih merjencev postopek poteka tako, da vsak merilec 

prvič izmeri deset merjencev po naključnem vrstnem redu. Vodja analize si medtem 

zapisuje dobljene merilne rezultate v poseben obrazec. Ko se prvi krog meritev 

zaključi, se celoten postopek (krog meritev) še dvakrat ponovi. Ko so merilni 

rezultati zbrani v posebnem obrazcu, se lahko izračuna posamezne komponente 

raztrosa in poda končno oceno o sprejemljivosti merilnega sistema.  

Ta metoda vključuje tudi grafično analizo v obliki dveh diagramov, ki pridejo zelo 

prav v primeru, ko se merilni sistem izkaže za neustreznega. Ta metoda je 



48 

podrobneje opisana v praktičnem prikazu, zato smo jo na tem mestu opisali zgolj z 

namenom primerjave z ostalima dvema metodama. 

Metoda ANOVA je v priročniku MSA (MSA, 2002) definirana kot standardna 

statistična tehnika, ki se uporablja za analizo odstopanja merilnih sistemov. Izvedba 

sama je zelo podobna metodi povprečja in raztrosa, ker potrebujemo za izvedbo 

analize enako število merilcev, merjencev in ponovitev. Bistvena razlika je v tem, da 

je pri tej metodi potrebna dodatna previdnost pri zbiranju podatkov. Če zbiranje ni 

dovolj naključno, se lahko zgodi, da pride celo do napačne prepoznave dodatnega 

vira odstopanja. Zaradi večje matematične kompleksnosti omogoča bolj točne 

rezultate in več dodatnih interpretacij, med drugimi tudi določitev ponovljivosti 

analiziranega instrumenta ter soodvisnosti med merilci in merjenci. 

Mrežna analiza 

Izbor najprimernejše metode za naše potrebe smo izvedli z mrežno analizo (Cikajlo, 

2010). Omenjena analiza je uporabna, ko imamo na voljo več dobrih možnosti in 

številne dejavnike, ki jih pri odločitvi upoštevamo. Na Tabeli 4 so v vrsticah naštete 

tri možnosti oz. metode, ki so predmet našega odločanja, v stolpcih pa so dejavniki z 

različno težo (relativna pomembnost dejavnikov). Vsako možnost ocenimo glede na 

dejavnik z ocenami od 0 (zelo slabo) do 3 (zelo dobro). Kot najustreznejša se izkaže 

možnost z najvišjim doseženim številom točk (Cikajlo, 2010).  

Rezultati v skrajno desnem stolpcu so skupne vsote vseh zmnožkov ocen s 

pripadajočimi utežmi. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je mrežna analiza izrazito 

subjektivna metoda, kar pomeni, da smo kriterije relativne pomembnosti dejavnikov 

postavili glede na naše zahteve in prioritete, možnosti pa ocenili glede na dejansko 

stanje ali potrebe v podjetju. 

Najnižjo težo pri odločanju so imeli stroški, ker so pri vseh treh metodah skoraj 

identični. Za izvedbo analize potrebujemo literaturo in čas za osvojitev zadostnega 

znanja. Ima pa metoda ANOVA to slabost, da je kompleksnejša in smo zato primorani 

v nabavo ustrezne programske opreme. To metodo, kot tudi večino drugih metod, 

podpirajo odprtokodne rešitve, dosegljive na svetovnem spletu, kar pa ni vedno v 

skladu z usmeritvami podjetja; pri tovrstnih rešitvah pogosto naletimo na vrsto 
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napak, zato bi bilo potrebno izčrpno testiranje odprtokodne programske opreme. 

Testiranje lahko opravi le certificiran strokovnjak. Tako je v danem trenutku za 

podjetje ugodnejši nakup programske opreme, kjer dobavitelj jamči za kakovost in 

uporabno vrednost programske opreme. S tega stališča sta bili ostali dve metodi 

primernejši, ker ju z malo matematičnega znanja lahko izvajamo že s pomočjo zelo 

razširjenega komercialno dosegljivega programa preglednic (npr. Excel). 

Po hitrosti izvedbe je razumljivo najboljša izbira metoda za izračun razpona, ker 

potrebuje za optimalno izvedbo najmanj meritev. Vendar pa hitrost izvedbe ni bil 

najpomembnejši dejavnik pri odločanju, zato v naši mrežni analizi ni imela najvišje 

teže. 

V nalogi smo se osredotočili na oceno velikosti raztrosa analiziranega merilnega 

sistema, zato je bil predviden zanemarljiv raztros znotraj merjencev in minimalna 

odvisnost med merilcem in merjencem. S tem razlogom smo razčlenitvi rezultatov 

dali nižjo težo kot pravilnosti rezultatov. 

Nasprotno pa je imela pravilnost pridobljenih rezultatov višjo težo kot sama hitrost 

izvedbe. S pravilnostjo rezultatov imamo v mislih točnost ocene, ki jo določena 

metoda poda. Kot smo že omenili, poda metoda za izračun razpona preveč grobo 

oceno, ker je prvenstveno namenjena za hitro preverjanje.  

Možnost prilagajanja pomeni prilagoditev potrebam izvajalca analize (prilagoditev 

poročil, razporeditve rezultatov, slovenski izrazi, itd.). V tem primeru je prav gotovo 

neprimerno težje prilagodljiva programska oprema, ki je razvita pri tretji osebi, kar 

še posebej velja pri nabavi s svetovnega spleta.  

Kar pa se tiče nivoja potrebnega znanja, ima večja kompleksnost ANOVA metode to 

slabost, da jo povprečni izvajalec analize na nivoju večine podjetij ne zmore 

interpretirati brez dodatnega poglabljanja znanja na področju statistike. 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je bila v danem trenutku po naši subjektivni oceni metoda 

povprečja in razpona najprimernejša metoda za izvedbo analize v našem podjetju. 
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Tabela 4: Izbor ustrezne metode z mrežno analizo 

Faktor Stroški 
Hitrost 
izvedbe 

Razčlenitev 
rezultatov 

Pravilnost 
rezultatov 

Možnost 
prilagajanja 

Potrebno 
znanje 

Teža 1 2 3 4 5 6 
Skupaj 

Metoda 
razpona 3 2 0 0 3 3 34 

Metoda 
povprečja 
in razpona 

3 1 2 2 3 2 46 

Metoda 
ANOVA 3 1 3 3 2 1 42 

 

Postopek analize raztrosa 

Čeprav je lahko število merilcev, merjencev in ponovitev zelo različno, smo v 

nadaljevanju izvedli študijo v optimalni obliki (MSA, 2002): 

a) Izbrali smo deset vzorcev, katerih karakteristike pokrivajo dejanski ali 

pričakovan razpon procesa in jih označili s številkami od 1 do 10. 

b) Merilce, ki so v študiji sodelovali, smo označili s črkami A, B in C. 

c) Pozvali smo prvega merilca, naj oštevilčene merjence izmeri v naključnem 

vrstnem redu. Vrednosti, ki jih je merilec A izmeril, smo vpisali v 1. vrstico 

obrazca (slika 16). 

d) Enako sta v nadaljevanju storila tudi ostala dva merilca. Pri vpisovanju 

rezultatov je potrebno paziti, da katerikoli izmed sodelujočih merilcev ne vidi 

merilnih rezultatov svojih kolegov. Rezultate merilca B smo vpisali v vrstico 

6, rezultate merilca C pa v vrstico 11. 

e) Celoten postopek iz točk c in d smo nato ponovili in zapisali rezultate v 

vrstice 2, 7 in 12. Ker smo izvajali študijo s tremi ponovitvami merjenja, smo 

prej omenjeni točki zopet ponovili in rezultate shranili še v vrstice 3, 8 in 13. 

V primeru večjega oz. manjšega števila merjencev ali ko nimamo možnosti merjenja 

vseh naenkrat, so lahko zgornji koraki tudi spremenjeni. Pri tej študiji je pomembno 

le, da: 
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• imamo najmanj dva merilca, 

• vsak izmed merilcev izmeri merjenca vsaj dvakrat, 

• na posameznem merjencu ne smemo ponavljati meritev zaporedno, 

temveč v vsaki izmed ponovitev izmeriti vse merjence le enkrat.  

Po vnosu vseh pridobljenih rezultatov (slika 16) je bilo potrebno na ostalih dveh 

listih narisati grafični prikaz in izračunati numerične izračune po predpisanih 

enačbah, ki smo jih predstavili v nadaljevanju. 

 

Slika 16: Obrazec za vnos podatkov 

Numerična analiza rezultatov 

Za lažjo razumljivost smo vsak korak v numerični analizi opisali z besedami in na 

koncu še z enačbo. 
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a) V vrsticah od 1 do 3 smo odšteli najmanjši izmerek xi(min) od največjega xi(max) 

in zapisali rezultat Ri v vrstico 5. Enako smo ponovili še v vrsticah 6, 7 in 8 

oziroma 11, 12 in 13. Dobljene rezultate smo zapisali v vrstico 10 oz. 15. 

Vrednosti rezultatov, ki so zapisani v vrsticah 5, 10 in 15, so t. i. razponi in so 

zato vedno pozitivna števila. 

(min)(max) iii xxR −=                                                  (10) 

b) V vrstici 5 smo vse rezultate Ri sešteli in jih podelili s številom v študiji 

uporabljenih merjencev (n). S tem smo dobili srednjo vrednost meritev 

prvega merilca AR . Enako smo storili tudi v vrsticah 10 (za merilca B) in 15 

(za merilca C) in dobili srednje vrednosti razponov z oznako BR  in CR . 

n

R

R

n

i

i∑
== 1                                                         (11) 

c) Dobljene vrednosti smo prenesli v 17. vrstico, jih sešteli ter vsoto delili s 

številom udeleženih merilcev (y). S tem smo dobili srednjo vrednost vseh 

razponov R . 

y

RRR
R

CBA ++
=                                                 (12) 

d) Vrednost R  smo prenesli v 19. vrstico, jo pomnožili s konstanto D4 in dobili 

zgornjo nadzorno mejo (UCLR – Upper Control Limit). Konstanta D4 je 

odvisna od števila ponovitev in znaša 3,27 za dve ter 2,58 za tri ponovitve. 

Vrednost spodnje nadzorne meje (LCLR – Lower Control Limit) je, ker je 

število merilcev (y) manjše od sedem, za razliko od zgornje nadzorne meje, 

vedno enaka nič. 

4DRUCLR ×=                                                    (13) 

)7(0 <= yLCLR                                                (14) 
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e) Vse izmerke xi iz vsake posamezne vrstice 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 in 13 smo 

sešteli ter vsoto podelili s številom merjencev. Izračunano srednjo vrednost 

izmerkov smo vnesli v skrajno desni stolpec z imenom Povprečje/Average. 

n

x

X

n

i

i

vrstice

∑
== 1                                                     (15) 

f) Izračunali smo povprečja vseh izmerkov, ki jih je posamezni merilec v treh 

poskusih (r) izmeril na posameznem merjencu, in jih vpisali v vrstice 4, 9 in 

14. 

r

x

X

r

i

i

iA

∑
== 1                                                      (16) 

g) Vse povprečne vrednosti v vrsticah 4, 9 in 14 smo sešteli, podelili vsoto s 

številom merjencev in zapisali izračunane vrednosti v kvadratke z 

oznakami AX , BX  in CX . 

n

X

X
iA

n

i
A

)(
1
∑
==                                                      (17) 

h) Maksimalno in minimalno povprečje iz vrstic 4, 9 in 14 smo prepisali v 18. 

vrstico ter izračunali njuno razliko z oznako DIFFX . 

),,min(),,max( CBACBADIFF XXXXXXX −=                  (18) 

i) Vrednosti vseh izmerkov na posameznem merjencu smo sešteli in izračunano 

vsoto delili s številom vseh izvedenih meritev, to je številom meritev (r), 

pomnoženo s številom merilcev (y). Vse rezultate srednjih vrednosti 

izmerkov posameznih merjencev smo vstavili v vrstico 16. 

ry

xxx

X

r

i

iC

r

i

iB

r

i
Ai

skupnii

×

++

=

∑∑∑
=== 111

_                                    (19) 
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j) Odšteli smo najmanjšo od največje srednje vrednosti izmerkov in vstavili 

rezultat v okence z oznako Rp v 16. vrstici. To predstavlja razpon povprečnih 

meritev na merjencih. 

)min()max( __ skupniiskupniip XXR −=                                (20) 

k) Prenesli smo dobljene vrednosti R , DIFFX  in Rp v poročilo študije (slika 17). 

 

Slika 17: Poročilo o analizi raztrosa 
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l) Na levi strani poročila v stolpcu z oznako Analiza merilne enote smo izvedli 

naslednje izračune (uporabljene enačbe so zapisane v poročilu na sliki 17): 

• Ponovljivost ali t. i. raztros zaradi opreme z oznako EV (Equipment 

Variation) smo izračunali z zmnožkom srednje vrednosti razponov R  

in konstante K1. Omenjena konstanta je odvisna od števila 

ponovljenih meritev in se v poročilu nahaja v istoimenski tabeli. 

• Obnovljivost ali t. i. raztros zaradi merilcev z oznako AV (Appraiser 

Variation) smo izračunali po enačbi, ki je zapisana v poročilu. V 

enačbi uporabljena konstanta K2 je odvisna od števila merilcev in se v 

poročilu nahaja v istoimenski tabeli. Če je pri tem izračunu vrednost 

pod kvadratnim korenom negativna, se smatra, da je raztros zaradi 

merilcev zanemarljiv. 

• Raztros R&R celotnega merilnega sistema smo nato izračunali na 

podlagi enačbe (21), iz katere je lepo razvidno, da je raztros našega 

merilnega sistema odvisen od raztrosa zaradi opreme EV in raztrosa 

zaradi merilcev AV. 

22& AVEVRR +=                                  (21) 

• Raztros merjencev z oznako PV (Part Variation), brez raztrosa 

merilnega procesa, je bil določen z zmnožkom razpona srednjih 

vrednosti merjencev Rp in konstante K3. Omenjena konstanta je 

odvisna od števila merjencev in se nahaja v istoimenski tabeli. 

• Celoten raztros z oznako TV (Total Variation) je bil določen z vsoto 

kvadratov raztrosa zaradi ponovljivosti in obnovljivosti (R&R) ter 

raztrosa merjencev PV pod kvadratnim korenom. 

Kadar je raztros procesa poznan (osnovan na 6σ), ga lahko uporabimo 

namesto zgoraj izračunanega celotnega raztrosa TV. Da je proces osnovan na 

6σ (six sigma), pomeni, da je raztros našega procesa optimalen in s tem 

posledično izmet minimalen (Pavletić, 2004).  
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To lahko izvedemo z naslednjima enačbama: 

6

procesaRaztros
TV =                                     (22) 

22 )&()( RRTVPV −=                                    (23) 

Obe vrednosti, ki bi ju dobili, bi lahko nadomestili prej izračunani vrednosti.  

m) Vse prispevke raztrosa, ki so bili izračunani na levi strani poročila, smo nato 

primerjali s podano toleranco izdelka. S tem dobimo relativno podano 

vrednost deležev raztrosa z oznakami %EV, %AV, %PV in %R&R. Enačbe 

za izračun najdemo na desni strani poročila v razdelku Delež tolerančnega 

območja [%]. Pri tem se je potrebno zavedati, da vsota vseh izračunanih 

deležev ni enaka 100 %.  

Vse vrednosti zgoraj izračunanih deležev so bile pridobljene z namenom 

ugotavljanja sprejemljivosti analiziranega merilnega sistema. 

n) Končni korak v numerični analizi je bil določitev prostostnih stopenj, ki jih 

lahko zanesljivo ločimo z analiziranim merilnim sistemom. To je število 

neprekritih 97 % intervalov zaupanja, ki prekriva pričakovani raztros 

izdelkov. Ta podatek v naši študiji ne pride do izraza, ker nas zanima le 

raztros merilnega sistema glede na toleranco izdelka (MSA, 2002).  

Rezultat analize je torej ocena raztrosa merilnega sistema ter njegovih statističnih 

lastnosti. Ta informacija se primerja in je hkrati v pomoč pri grafični analizi, ki pride 

še posebej v poštev, če rezultat študije pokaže na neustreznost merilnega sistema. 

Grafična analiza rezultatov 

Uporaba grafičnih orodij (SPC, 1995) je torej pri analizi zelo pomembna. 

Sistematični prikaz podatkov lahko razkrije razne anomalije zaradi posebnih vzrokov 

prej kot katerakoli druga statistična oz. numerična analiza. V nadaljevanju smo 

opisali dve grafični metodi, ki se pri analizi merilnih sistemov najpogosteje 

uporabljata. To sta diagram povprečij in diagram razponov: 
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• Diagram povprečij – X diagram 

Z diagramom povprečij (slika 18) najlažje ocenimo obnovljivost (Measurement 

Systems Analysis, 2004) ali usklajenost med merilnimi pogoji. Ker imajo v našem 

primeru merilci velik vpliv na meritev, lahko rečemo tudi, da s tem diagramom 

ocenimo njihovo medsebojno usklajenost. Na graf smo narisali srednje vrednosti 

trikrat ponovljenih meritev, ki so jih posamezni merilci izmerili na vsakem od 

merjencev. V primeru treh merilcev, treh ponovitev in desetih merjencev smo na 

grafu dobili skupno trideset točk, kar na vsakega posameznega merilca prinese deset 

povprečnih vrednosti treh meritev, ki so bile narejene na vsakem izmed desetih 

merjencev. 
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Slika 18: Diagram povprečij (MS Excel, 2010) 

• Diagram razponov – R diagram 

Z diagramom razponov enostavno ocenimo ponovljivost (Measurement Systems 

Analysis, 2004) ali odstopanje znotraj merilnega sistema. Na diagram smo vrisali 

nadzorne meje, ki takoj opozorijo na vsakršen izrazito izstopajoči rezultat. To je tudi 

razlog, da je potrebno najprej prepoznati in odstraniti vse posebne vzroke odstopanj, 

preden postane izvedena študija zares uporabna. 

Na standardni diagram razpona smo narisali razpone trikratnih ponovitev, ki jih je 

posamezen merilec izmeril na posameznem merjencu. Če so vsi razponi znotraj 
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nadzornih mej, potem vsi merilci opravljajo enako delo. Če je diagram enega izmed 

merilcev izven nadzornih meja, potem velikokrat velja, da je njegova metoda 

merjenja drugačna. V primeru, ko jih je več izven mej pa pomeni, da je merilni 

sistem zelo občutljiv na merilčevo tehniko merjenja in zato potrebuje dodatne 

izboljšave. 

Na sliki 19 vidimo diagrame razponov treh merilcev, ki so jih ustvarili pri merjenju 

desetih merjencev. Poleg omenjenih diagramov sta na sliki še dve črtkani črti, ki 

ponazarjata prej omenjeni nadzorni meji z oznakama UCL in LCL. Zgornja nadzorna 

meja z oznako UCL (Upper Control Limit) je ponazorjena z ravno črtkano črto, 

spodnja nadzorna meja z oznako LCL (Lower Control Limit) pa na sliki ni vidna, ker 

je pri številu merilcev, manjšem od sedem, vzporedna z abscisno osjo grafa. 
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Slika 19: Diagram razponov  

Če grafična analiza predhodno ne pokaže nikakršnega od posebnih vzrokov za 

raztros, se pri ocenjevanju sprejemljivosti merilnega sistema uporabi zgolj splošno 

sprejet, v poglavju 7.4 zapisani, kriterij sprejemljivosti za širinsko odstopanje. 

Zaključek analize 

Po izvedenih izračunih smo dobili rezultat %R&R skoraj 52 %, kar pomeni, da v 

danem trenutku analizirani merilni sistem ne bi bil najboljši pri opravljanju nadzora 
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izdelkov. Raztros našega merilnega sistema je zasedal dobro polovico tolerančnega 

območja izdelka.  

V primeru, da naš proizvodni proces ne bi bil centriran, ali kar je še huje, da se vrh 

krivulje nahaja na spodnji ali zgornji tolerančni meji, to prinese skoraj polovico 

slabih odločitev. Da je proces centriran, pomeni, da je vrh krivulje (največji delež 

izdelkov) narejen po optimalni meri. 

Iz povedanega je že jasno, da je potrebno ukrepanje. Tu je tudi očiten dokaz, da 

odločitev o izboru merilnika ne sme sloneti zgolj na ločljivosti (ločljivost mikrometra 

je 1/10 tolerančnega območja izdelka) in točnosti (točnost merilnika je 1/3 

tolerančnega območja izdelka) izbranega merilnika. 

Preden smo se lotili kakorkoli ukrepati, smo poiskali glavne vire raztrosa, ki so bili 

najzaslužnejši za tako porazen rezultat. V ta namen je, kot drugi korak pri analizi 

rezultatov, prišla zelo prav grafična ponazoritev rezultatov.  

Iz diagrama povprečij na sliki 18 je razvidno, da merilec B v povprečnih vrednostih 

meritev odstopa od ostalih merilcev, ker so vsa povprečja njegovih meritev nižja od 

povprečij ostalih dveh udeležencev.  

Če bi šlo za analogno odčitavanje rezultatov, bi lahko posumili v slabšo sposobnost 

odčitavanja. Mi pa imamo opravka z digitalnim merilnikom, kjer je napaka 

odčitavanja minimalna, torej ta teorija ne pride v poštev.  

Diagram razponov na sliki 19 je zaradi očitnih nihanj razpona dal slutiti, da se 

merilčeva merilna metoda na nek način razlikuje od drugih. Po dodatno izvedenih 

meritvah in podrobnem opazovanju merilca pri merjenju, smo ugotovili, da je pred 

vsako meritvijo merjenec skupaj z vstavljenim merilnikom malo pretresel, da se je 

merilnik bolj prilagodil konusni izvrtini. To početje je sicer koristno pri iskanju 

minimalnega odčitka, vendar povzroča slabšo ponovljivost. 

Ko smo analizirali graf razponov še za ostala dva merilca, smo zaključili, da v 

njunem primeru ni prišlo do medsebojnega odstopanja. Pri tem lahko samo še 

opozorimo na dejstvo, da ima merilec C najbolj konstanten in najmanjši razpon 
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meritev, kar je po vsej verjetnosti posledica resnega pristopa in izkušenosti pri 

rokovanju z merilnikom. 

Razlog, da imata ostala dva merilca večje in nestabilne razpone meritev, je pri 

merilcu A v tem, da je bil pri merjenju hitrejši in s tem manj zainteresiran v 

pridobivanje kvalitetnih rezultatov, medtem ko je merilec B z omenjenim stresanjem 

merilnika in merjenca nevede povzročal nihanje zadnjega digita. 

Iz zgoraj zapisanega se vidi koristnost grafične metode, ki kar sama od sebe ponuja 

odgovor, kako izboljšati analizirani merilni sistem. Najbolje bi bilo, če bi vsi trije 

uporabljali tehniko, ki jo ima merilec B. Poleg tega pa bi bilo potrebno, da imajo 

enak pristop do merjenja, kot ga ima merilec C, kar prinese manjši razpon meritev in 

s tem manjši raztros. Vse te ugotovitve je potrebno skozi pogovor predelati z 

vpletenimi, ker se jim odnos iz prikritega »kaj mi je tega treba« kar hitro spremeni v 

konstruktiven »kako izboljšati rezultat«.  

Ponovitev analize 

Po pogovoru smo se zmenili, da poenotimo način merjenja tako, da merilnik 

previdno vstavimo v izvrtino in narahlo potresemo, da se optimalno prilagodi 

konusni izvrtini, ki je lepo vidna na sliki 20. 

 

Slika 20: Konus izvrtine 

Meritve, ki smo jih izvedli v drugem poskusu, smo zopet vnesli v naš obrazec (glej 

sliko 21 na naslednji strani). 
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Slika 21: Podatki ponovne analize raztrosa 

Če pogledamo grafični prikaz druge izvedbe analize (slika 22), je razlika očitna. 

Diagram povprečij ne pokaže nikakršnega očitnega odstopanja pri nobenem izmed 

udeležencev, kar pomeni, da se je njihov način merjenja poenotil.  

Graf razponov sicer še vedno nakazuje veliko nihanje v razponu rezultatov pri 

merilcu B, je pa potrebno v isti sapi poudariti, da se je istočasno pri njem amplituda 

razponov izmerjenih rezultatov občutno zmanjšala, in sicer iz 0,007 mm (slika 19) na 

0,002 mm, kar je prav gotovo zelo velik napredek. 
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Slika 22: Grafični prikaz ponovne analize raztrosa 

Opazen napredek v odpravljanju raztrosa se prav tako zelo hitro pokaže tudi v 

poročilu, ki je na sliki 23, kjer je lepo razvidno, da smo s poenotenjem merilne 

metode in s pravim pristopom do merjenja več kot prepolovili raztros našega 

merilnega sistema v odnosu do tolerančnega območja merjenca. Razlog uspeha tiči v 

tem, da smo prepoznali in popolnoma odpravili komponento raztrosa AV, ki jo 

povzročajo sodelujoči merilci. Ostala je še komponenta merilne opreme EV, kar pa je 

rešljivo samo, če merilnik zamenjamo za natančnejši (boljša ločljivost), kar pa je 

izven okvirov te diplomskega dela.  

Rezultat je res še vedno enkrat višji od splošno sprejemljivih 10 %, vendar pa je že 

na varni strani sprejemljivosti. Če bi bil nadzorovani proizvodni proces na mejah 
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tolerančnega območja, bi pred našo analizo sprejeli vsako drugo, sedaj pa le vsako 

peto napačno odločitev. 

 

Slika 23: Končno poročilo analize raztrosa 
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9 ZAKLJUČEK 

Izvedena študija je, čeprav zgolj na preprostem merilnem sistemu, dober in 

reprezentativen dokaz, da osnovne zakonitosti izbire merilnikov niso zadostne za 

učinkovit nadzor naših proizvodnih procesov.  

Vedno je namreč potrebno upoštevati celotni merilni sistem, ki znatno vpliva na 

kvaliteto pridobljenih podatkov. V okolju, kjer se merilni sistem nahaja, lahko vsak 

izmed petih virov odstopanj (merilec, merjenec, etalon, okolje in merilnik) vpliva na 

odstopanje merilnega sistema. Pogrešek in raztros kot posledici delovanja omenjenih 

virov, sta posledično najpogostejša vzroka slabe kvalitete podatkov ter s tem 

razlogom osnovni analizi, ki morata biti izvedeni v sklopu celotne študije ustreznosti 

merilnega sistema.  

Na primeru analize pogreška je razvidno, kako pomembno je uporabljati stabilen 

etalon, merilnik in okolje. Na primeru analize raztrosa pa smo pokazali, kako lahko 

zgolj merilci kot eden izmed naštetih virov s pripadajočimi vzroki (izkušnje, odnos, 

hitrost in znanje posameznega merilca) vplivajo na kvaliteto pridobljenih merilnih 

rezultatov. 

Kompleksnejši in celo avtomatizirani merilni sistemi, kjer je vpliv merilcev sicer 

manjši, niso pri tem prav gotovo nobena izjema. Prav nasprotno, lahko se celo zgodi, 

da zaradi prevelikega zaupanja, pride do mnogo večjih težav, kot pri uporabi 

preprostih merilnih sistemov. Skratka, pri pridobivanju podatkov moramo biti zelo 

pozorni na njihovo kakovost, če želimo, da se njihovo pridobivanje obrestuje. 

Lahko rečemo tudi, da se prednosti, ki jih te študije ponujajo, večajo sorazmerno s 

kakovostjo uporabljenih podatkov. Še več, študije na splošno povečajo znanje o 

vzrokih, ki vplivajo na obravnavani proces, kar z drugimi besedami pomeni, da s 

temi študijami dodatno poglobimo razumevanje proizvodnega procesa. 
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