
Analiza systemów pomiarowych (Measurement System 
Analysis – MSA)

Charakterystyka
Rosnące znaczenie pomiarów prowadzonych w organizacji, których wyniki coraz 

częściej mogą być wykorzystywane do kontrolowania procesów produkcyjnych, zwal-
niania wyrobów gotowych z produkcji czy decydowania o przyjęciu surowców nakazuje 
zwrócić uwagę na generujące je systemy pomiarowe. Jako system pomiarowy w MSA 
traktowany jest układ trzech składowych, które wspólnie decydują o jego właściwościach 
i możliwym zastosowaniu:
1) metoda przeprowadzenia pomiaru,
2) sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane do pomiaru,
3) personel wykonujący pomiary.

Systemy pomiarowe powinny zagwarantować, że dane będące wynikami pomiarów 
mają odpowiednie własności statystyczne, czyli cechują się odpowiednią jakością. Włas-
nościami tymi są najczęściej błąd systematyczny dotyczący położenia danych względem 
wartości wzorcowej oraz wariancja dotycząca rozrzutu danych. 

Analiza systemów pomiarowych ma zapewnić, że wyniki prowadzonych pomiarów 
mogą być zastosowane do przyjętych przez organizację procedur ich wykorzystania. 
Wiedząc, że niewiele systemów pomiarowych generuje wyniki charakteryzujące się ze-
rową wariancją i zerowym błędem statystycznym, organizacja poprzez ocenę stosowa-
nych systemów pomiarowych chce poznać ich niedoskonałość. 

Analiza systemu pomiarowego obejmuje dwie fazy. 
Faza pierwsza polega na weryfikacji, czy pomiar prowadzony jest na właściwej 

zmiennej oraz czy posiada on odpowiednie dla jego zastosowania własności statystyczne 
umożliwiające zamierzone zastosowanie w organizacji. Faza ta powinna zostać przepro-
wadzona przed rzeczywistym użyciem systemu w organizacji. Dodatkowym zadaniem 
jest określenie, czy system może wymagać określonych warunków do zapewnienia 
prawidłowości jego pracy. Jeżeli istnieją warunki środowiskowe, takie jak na przykład 
temperatura, wilgotność powietrza czy oświetlenie, które mogą mieć znaczący wpływ 
na jakość pomiarów, organizacja powinna te wartości monitorować i nadzorować, by 
zapewnić minimalizację tego wpływu.

Celem drugiej fazy analizy systemu pomiarowego jest weryfikacja, czy system pomia-
rowy po zaakceptowaniu go do użycia w organizacji będzie zachowywał odpowiednie dla 
niego własności statystyczne. Faza druga często jest traktowana jako element ogólnego 
systemu zarządzania pomiarami, obejmującego również takie zagadnienia jak nadzór 
nad sprzętem wykorzystywanym do pomiarów czy zapewnienie spójności pomiarowej. 

Jakość systemu pomiarowego jest zwykle wyznaczana wyłącznie za pomocą staty-
stycznych własności danych, jakie wytwarza. Inne własności, takie jak ergonomiczność 
zastosowania, koszt czy czas niezbędny na przeprowadzenie pomiaru są istotne dla or-
ganizacji, ale nie decydują o jakości systemu. Podstawowymi własnościami oznaczanymi 
w fazie drugiej oceny systemów pomiarowych są: błąd systematyczny (w niektórych 
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źródłach literaturowych zwany również dokładnością), stabilność, liniowość, powta-
rzalność i odtwarzalność. Faza druga MSA często jest nazywana oceną powtarzalności
i odtwarzalności przyrządu (Gage Repeatability and Reproducibility – Gage R&R), gdyż 
parametry te są najczęściej oznaczane w ramach oceny systemów pomiarowych. 

Tabela 33. Charakterystyka własności statystycznych oznaczanych w fazie drugiej oceny 
systemów pomiarowych

Błąd pomiarowy
Definicja Wizualizacja graficzna 

1 2

Błąd systematyczny
Różnica między wartością 
średnią uzyskanych wyników 
a wartością rzeczywistą 
(wartości wzorcowej)

Stabilność
Całkowita zmienność 
wyników pomiarów 
uzyskanych za pomocą 
systemu pomiarowego na 
podstawie tego samego 
wzorca lub detalu (części), 
gdy pomiary wykonywane 
były w dłuższym czasie

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

Błąd
systematyczny

Wartość średnia
z wykonania
pomiarów

Rzeczywista
wartość

mierzona

Wyniki otrzymane
w trakcie pomiarów

Czas A

Wyniki otrzymane
w trakcie pomiarów

Czas B

Stabilność
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1 2

Liniowość
Różnica wartości błędu 
systematycznego w 
określonym zakresie 
roboczym przyrządu 
pomiarowego

Powtarzalność
Zmienność wyników 
pomiarów uzyskanych za 
pomocą jednego przyrządu 
pomiarowego, użytego kilka 
razy przez tego samego 
pracownika podczas pomiaru 
określonej charakterystyki 
tego samego detalu (części)

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

Średnia wartość
z pomiarów

Błąd
systematyczny

Brak błędu
systematycznego

Wartość odniesienia

Wyniki otrzymane
w trakcie pomiarów

Wartość odniesienia
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Źródło: Opracowane na podstawie Measurement System Analysis, Reference Manual, ed. Chrysler 
Corp. Ford Motor Co. GM Co., 2003, s. 18–21.

Istnieje wiele metod wykorzystywanych w drugiej fazie analizy systemów pomia-
rowych. Wybór, która z metod powinna być zastosowana, oraz częstotliwość jej prze-
prowadzania zależy przede wszystkim od specyfiki określonego systemu pomiarowego
i jego zastosowania w organizacji. Wśród najczęściej wykorzystywanych wymienić na-
leży metody średniej i zakresu oraz metody analizy wariancji – ANOVA, które dotyczą 
określania powtarzalności i odtwarzalności przyrządu pomiarowego. 

Zastosowanie
Ocena systemów pomiarowych ma na celu:

1) zapewnienie odpowiedniej jakości danych generowanych przez funkcjonujące
w organizacji systemy pomiarowe,

2) zapewnienie odpowiedniego doboru stosowanych systemów pomiarowych do plano-
wanego wykorzystania w organizacji, 

3) weryfikację systemów podejrzanych o nieprawidłowe działanie,
4) porównanie systemów pomiarowych, w tym porównanie urządzeń przed i po napra-

wie.

1 2

Odtwarzalność
Zmienność średniej wyników 
pomiarów przeprowadzonych 
przez kilku pracowników, 
uzyskanych za pomocą 
jednego przyrządu 
pomiarowego użytego 
kilka razy podczas pomiaru 
określonej charakterystyki 
tego samego detalu (części)

3.1.2

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

Wyniki otrzymane
w trakcie pomiarów

Pracownik A

Wyniki otrzymane
w trakcie pomiarów

Pracownik B

Wyniki otrzymane
w trakcie pomiarów

Pracownik C

Odtwarzalność
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Postępowanie
Poniższe postępowanie dotyczy przeprowadzenia analizy systemu pomiarowego

w fazie drugiej – powtarzalność i odtwarzalność przyrządu (Gage R&R).
1. Określenie liczby pracowników do przeprowadzenia pomiarów, liczby powtórzeń po-

miarów oraz liczby mierzonych detali (wyrobów):
– w przypadku prowadzenia oceny systemów krytycznych dla organizacji należy 

stosować możliwie dużą liczbę części i powtórzeń pomiarów, aby zmniejszyć ryzy-
ko nieprawidłowego funkcjonowania systemu pomiarowego,

– w przypadku detali o dużych rozmiarach lub takich, które z powodu swoich cech 
mogą powodować duże utrudnienia, przy prowadzeniu pomiarów dopuszczalnym 
rozwiązaniem jest zwiększenie liczby powtórzeń pomiaru kosztem zmniejszenia 
liczby detali,

– wybierając pracowników, należy wybrać tych, którzy zwykle w organizacji wyko-
nują dany pomiar (są częścią określonego systemu pomiarowego),

– detale przeznaczone do pomiaru powinny reprezentować cały zakres roboczy 
systemu pomiarowego. Jeśli jest to konieczne, należy prowadzić analizę w ciągu 
kilku dni, by próbki były reprezentatywne dla całej produkcji,

– dobór detali powinien być dostosowany do spodziewanej zmienności procesu
i zapewniać przynajmniej dziesięciokrotnie większą zdolność odczytu mierzo-
nej wartości, np. jeśli wskazania mikrometru umożliwiają wykrycie zmiany do
0,01 mm, to mierzona średnica wałka nie powinna przekraczać przedziału
± 0,1 mm.

2. Przygotowanie przeprowadzenia badania.
– wszystkie mierzone detale muszą zostać odpowiednio oznaczone, by zapewnić 

ich identyfikację przy prowadzeniu analizy. Jednocześnie numery nie powinny być 
widoczne dla prowadzących pomiary pracowników,

– należy rozważyć przeprowadzenie analizy w rzeczywistym środowisku funkcjono-
wania systemu pomiarowego. W przypadku takiego rozwiązania nie należy dopuś-
cić, by wykonujący pomiary byli świadomi przeprowadzania analizy.

3. Przeprowadzenie badania.
– wybrani pracownicy przeprowadzają pomiary zgodnie z przyjętą procedurą ba-

dawczą. Należy zapewnić, aby każdy z nich zastosował wszystkie wskazane w niej 
kroki. Jeśli procedura przewiduje kalibrację urządzenia pomiarowego przed rozpo-
częciem pracy, należy uwzględnić tę czynność w trakcie prowadzenia analizy,

– wyniki są raportowane przez nadzorującego badanie. W przypadku prowadzenia 
badania w rzeczywistych warunkach pomiary są rejestrowane zgodnie z przyjętą 
metodyką (najczęściej przez samych pracowników).

4. Dokonanie niezbędnych obliczeń w celu ustalenia własności statystycznych systemu 
pomiarowego.

5. Podjęcie decyzji, czy przyrząd posiada odpowiednie dla niego własności statystyczne, 
bazując na wynikach przeprowadzonej analizy:
– w przypadku stwierdzenia odchyleń należy wdrożyć działania korygujące. Po 

podjęciu działań należy ponownie przeprowadzić analizę, weryfikując ich skutecz-
ność.

3.1.3

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Przykład
Organizacja przeprowadza analizę systemu pomiarowego wykorzystywanego do oce-

ny poprawności procesu tłoczenia fragmentu wyrobu z blachy cynkowanej. Do analizy 
zostało przygotowanych 10 próbek, które w ocenie nadzorującego badanie prezentują 
rzeczywisty zakres zmienności procesu. Każda z próbek została oznaczona od 1 do 10,
a na oznaczenie naklejono plaster w celu ukrycia go przed prowadzącym badanie. Usta-
lono, że każdy pomiar zostanie wykonany trzykrotnie.

Ocena poprawności procesu jest wykonywana na podstawie grubości blachy w punk-
cie przyłożenia tłoku. Pomiar wykonywany jest mikrometrem XR-200a wykorzystywa-
nym na stanowisku tłoczenia. 

Każdy pracownik rozpoczyna pomiary od kalibracji mikrometru, ponieważ jest to 
część normalnej procedury. Następnie wykonuje pomiary 10 części w losowej kolejno-
ści. W ocenie bierze udział 3 pracowników, ale zagwarantowano, że pracownicy nie widzą 
się wzajemnie podczas prowadzenia pomiaru oraz nie znają uzyskanych przez siebie 
wyników. Wszystkie wyniki są spisywane przez nadzorującego. Po zakończeniu pomia-
rów przez ostatniego z pracowników wykonywana jest kolejna seria. W tabeli 34 zostały 
przedstawione wyniki poszczególnych pomiarów.

Tabeli 34. Wyniki poszczególnych pomiarów

3.1.4

Wyrób
Pracownik 1 Pracownik 2 Pracownik 3

Próba 1 Próba 2 Próba 3 Próba 1 Próba 2 Próba 3 Próba 1 Próba 2 Próba 3

1. 9,503 9,503 9,503 9,503 9,502 9,503 9,503 9.503 9,503

2. 9,503 9,503 9,503 9,503 9,502 9,503 9,503 9,503 9,503

3. 9,510 9,510 9,509 9,511 9,509 9,509 9,510 9,510 9,509

4. 9,497 9,497 9,497 9,497 9,498 9,498 9,497 9,497 9,497

5. 9,499 9,499 9,499 9,500 9,500 9,499 9,499 9,499 9,500

6. 9,509 9,509 9,509 9,507 9,508 9,507 9,502 9,502 9,502

7. 9,505 9,505 9,505 9,503 9,504 9,503 9,504 9,504 9,504

8. 9,505 9,505 9,505 9,500 9,500 9,500 9,505 9,505 9,505

9. 9,503 9,505 9,503 9,504 9,503 9,503 9,504 9,503 9,503

10. 9,499 9,499 9,499 9,497 9,498 9,497 9,499 9,497 9,497

Źródło: Opracowanie własne.

Najpierw należy oznaczyć powtarzalność systemu pomiarowego, która w literaturze 
oznaczana jest symbolem EV. Aby przystąpić do dalszych działań, należy obliczyć roz-
stęp dla każdego przeprowadzonego pomiaru, a następnie obliczyć rozstęp średni.

EV = Rśr × K1

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

Próby K

2 4,46

3 3,05
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Wartość 5,15 to rozrzut odchylenia standardowego, który przykrywa 99% powierzch-
ni pod krzywą normalną i jest stosowana domyślnie.

Odchylenie standardowe obliczane jest zgodnie ze wzorem:

σ = R
d2

gdzie wartość d2 jest pobierana z tablic statystycznych i zależy od liczby prób, liczby 
oceniających i liczby części.

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymana zostaje wartość powtarzalności 
systemu pomiarowego EV = 0,0018 (%EV = 9,15%).

Następnie należy obliczyć powtarzalność (oznaczoną najczęściej AV) zgodnie ze wzo-
rem:

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

AV =  [XDIFF × K2] – √ EV2

nr

gdzie:
XDIFF – wartość maksymalnej średniej różnicy między oceniającymi,
K – stała oznaczana na podstawie zależności,
n – liczba części,
r – liczba prób (powtórzeń pomiarów).

Po podstawieniu odpowiednich wartości odtwarzalność systemu pomiarowego
EV = 0,0018 (%EV = 9,15%).

Gdyby w trakcie obliczeń pod pierwiastkiem wartość była ujemna, to powtarzalność 
jest przyjmowana jako zerowa.

Zmienność dla powtarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego (R&R) jest 
obliczana zgodnie ze wzorem:

R & R = √ΕV2 + AV2, (%R&R = 19,75%)

Zgodnie z wymaganiami ustalonymi dla grupy urządzeń pomiaru długości błąd ak-
ceptowalny (wyrażony %R&R) nie powinien przekroczyć 10%. Błąd w przedziale od 10% 
do 30% jest dopuszczalny dla systemów pomiarowych do mniej ważnych zastosowań. 
Jako że pomiar poprawności tłoczenia nie został wpisany do kontroli procesu technolo-
gicznego i nie jest wymagany przez klienta, wynik umożliwia zaakceptowanie analizowa-
nego systemu bez konieczności wprowadzania działań korekcyjnych.

Dla ułatwienia analizy systemów pomiarowych można wykorzystać specjalnie przy-
gotowane formularze, które automatycznie przeliczają wykonane bezpośrednio badania. 
Każdy wynik pomiaru jest automatycznie wpisywany do specjalnie zaprogramowanego 
pliku połączonego z urządzeniem, a wynik pomiarów jest widoczny zaraz po wykonaniu 
wszystkich zaplanowanych działań.
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Tabela 35. Przykład karty R&R (MSA)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów firmy produkującej wiązki 
elektryczne.

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

Analiza powtarzalności i odtwarzalności

Odniesienie: przedział tolerancji

Jednostka miary: mm
Zakres pomiaru: 0:25 mm
Data obserwacji: 12.05.07

Narzędzie wzorcowe: zacisk kontrolera
   43030-0001 na metalu
   przewód 1A22FT16MXX
   0,84±0,03 mm

Opis: MIKROMETR
Kod przyrządu: C 0040-13
Charakterystyka: Wielkość zacisku

Mini: 0,810
Maxi: 0,870
I.T.: 0,030

Badanie dot.: Zauważnonej całkowitej zmienności    N    Przedział tolerancji:  O

Operat. A: B: C:

n° 1 2 3 R 1 2 3 R 1 2 3 R

1 0,841 0,842 0,001 0,840 0,842 0,002 0,842 0,840 0,002

2 0,841 0,840 0,001 0,840 0,842 0,002 0,842 0,840 0,002

3 0,842 0,840 0,002 0,841 0,843 0,002 0,842 0,840 0,002

4 0,840 0,841 0,001 0,842 0,843 0,001 0,842 0,841 0,001

5 0,841 0,841 0,000 0,839 0,844 0,005 0,841 0,842 0,001

6 0,841 0,840 0,001 0,839 0,841 0,002 0,843 0,841 0,002

7 0,842 0,842 0,000 0,840 0,842 0,002 0,843 0,839 0,004

8 0,843 0,842 0,001 0,841 0,841 0,000 0,841 0,839 0,002

9 0,842 0,842 0,001 0,841 0,842 0,001 0,840 0,840 0,000

10 0,842 0,840 0,002 0,839 0,840 0,001 0,841 0,841 0,000

Tt 8,415 8,411 0,010 8,402 8,420 0,018 0,417 8,403 0,016

R/  A: 0,001 R/  B: 0,002 R/  C: 0,002

X/  A 0,841 X/  B 0,841 X/  C 0,841

som R/ 0,004 Max X/ 0,841 N° prób D4

R// 0,001 Min X/ 0,841 (R//) x (D4) = UCLr

X/ 0,841 2 3,27 0,001 3,27 0,005

Rp: 0,001 x/ diff 0,000 3 2,58

Powtarzalność N° prób K1/5.15s

Zmienność średnia (EV) 2 4,56 (R//) x (K1) = E.V.

3 3,05 0,001 4,56 0,007 %E.V. = 22%

Odtwarzalność N° oper. K2/5.15s

Zmienność op. (AV) 2 3,65 V((x/diff)xK2)2–(EV2/nr) =     A.V.

3 2,70 0,000 0,000 0,000 %A.V. = 0%

Powtarzalność

Odtwarzalność N° sztuk K3 R&R = V EV^2 + AV^2

3 2,70 R&R 0,007 %R&R = 22%

4 2,30

Zmienność sztuk 5 2,08 Rp x K3 = PV

6 1,93 0,001 1,62 0,002 %P.V. = 5%

7 1,82

Zmienność całkowita 8 1,74

9 1,67 TV = V (R&R2 + PV2)

10 1,62 TV = 0,007

< 10 => DOBRE; 10% a 30% => AKCEPTOWALNE; > 30 => NIEAKCEPTOWANE

DYSPERSJA POMIARÓW

Podsumowanie:

sposób kontroli: MIKROMETR                C 0040-13

jest przezn.     Odpowiedni     do realizacji tego pomiaru

Zaobserwowana zmienność jest większa niż UCLR

Wypełniono przez:
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Formularz przedstawia analizę systemu pomiarowego wykonaną na urządzeniu MI-
KROMETR wykorzystywanym do pomiarów wysokości zacisku na plastiku i metalu prze-
wodów ciętych na maszynach typu KOMAX.

Jak można zauważyć, wynik pomiaru jest akceptowalny i zgodny z założeniami.

Zasady
Prowadzenie oceny systemów pomiarowych najczęściej wsparte jest oprogramo-

waniem ułatwiającym wykonanie skomplikowanych obliczeń. Ze względu na możliwość 
błędu przy kolejnych etapach obliczeń coraz popularniejszym wsparciem MSA staje się 
arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Istnieją również specjalne dodatki ułatwiające ob-
liczenia dla poszczególnych metod statystycznych wykorzystywanych w obszarze MSA
w postaci makr instalowanych w MS Excel. Na rynku coraz częściej spotykane są pro-
gramy wspierające zarządzanie firmą, zawierające funkcje statystyki przemysłowej,
w tym właśnie MSA.

Arkusz kontrolny (Checksheet) 

Charakterystyka
Arkusz kontrolny to uporządkowany, przygotowany formularz umożliwiający zbiera-

nie i zestawianie danych ze źródeł historycznych lub obserwacji aktualnych zdarzeń dla 
wykrycia i uwidocznienia dominujących tendencji. Może być stosowany także do po-
twierdzania i notowania wykonywanych poszczególnych kroków danego procesu.

Zastosowanie
Arkusze kontrolne stosuje się najczęściej:

1) przy zbieraniu danych odnoszących się do częstotliwości, problemów i wad w trakcie 
procesu produkcyjnego,

2) przy zbieraniu danych na każdym etapie wdrażania nowego projektu, 
3) przy obserwowaniu i zbieraniu powtarzalnych danych, np. przez tę samą osobę lub

w tej samej lokalizacji,
4) przy standaryzowaniu listy działań, np. przy tworzeniu listy działań prewencyjnych, 

przy sprawdzaniu części wyposażenia. 

Postępowanie
1. Podjęcie decyzji odnośnie do tego, co będzie obserwowane, oraz jasne określenie 

definicji obserwowanych akcji, wydarzeń lub sytuacji.
2. Podjęcie decyzji, kto, jak długo i z jakich źródeł będzie zbierał dane.
3. Sprawdzenie, czy zbierający dane mają odpowiednią wiedzę i odpowiednio dużo cza-

su na ich kompletację i rejestrację.
4. Opracowanie jasnego i prostego w użyciu formularza, który będzie arkuszem kontrol-

nym. Do zapisu danych należy używać prostych symboli, tj. parafki, „X” lub podob-
nych. Do analizy należy unikać kopiowania wszystkich danych.

3.2.3

3.2.2

3.2

3.2.1

3.1.5

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania


