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Motywacja

Ten artykuª b¦dzie zabawny. Poka»emy, »e co±, co przez dªugi czas traktowali±my
jako dwa niezale»ne kryteria, na podstawie których dopuszczali±my (b¡d¹ nie)
nasz ukªad pomiarowy, jest gruncie rzeczy jednym kryterium. Poka»emy jak
prosta arytmetyka (bo na niej opieraª si¦ b¦dzie dowód) otworzy kolejn¡ furtk¦
w gªowach i pozwoli jeszcze lepiej zrozumie¢ / zinterpretowa¢ liczby, na które
patrzymy od dawna. A zatem, do rzeczy!
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%GRR

i

ndc

Do±¢ regularnie mam do czynienia z badaniem zdolno±ci ukªadów pomiarowych.
Wynikiem bada« jest oczywi±cie wyznaczenie wska¹ników charakteryzuj¡cych
system, czyli

%GRR

oraz

ndc

zgodnie z [1]. Ocena warto±ci tych wska¹ników

okre±la zdolno±¢ ukªadu pomiarowego. AIAG w podr¦czniku [1] podaje, dla ukªadu pomiarowego sªu»¡cego analizie procesu, kryterium
(warunkowo dopuszczalne

%GRR < 30%).

ndc  5 i %GRR ¬ 10%

Dodatkowo ukªad musi by¢ oczywi-

±cie w statystycznej kontroli i nale»y prze±ledzi¢ odpowiednie graczne reprezentacje pomiarów, zgodnie z metod¡ graczn¡. Ponadto podr¦cznik mówi te»:

The use of the GRR guidelines as threshold criteria alone is NOT an acceptable
practice for determining the acceptability of a measurement system [1].
W praktyce jednak bardzo cz¦sto stawia si¦ konkretne wymagania na warto±ci wska¹ników i na ich podstawie klasykuje si¦ system pomiarowy. Aby
obliczy¢ wielko±ci

%GRR i ndc

musimy przej±¢ przez caª¡ procedur¦, lecz tego

rodzaju detale nie s¡ tutaj istotne. Skupmy si¦ na samej ko«cówce, w której

TV
GRR -

PV

wyznaczy¢ musimy

- caªkowit¡ zmienno±¢ w procesie,

rzonych cz¦±ci,

zmienno±¢ ukªadu pomiarowego, oraz nalnie

ndc.

- zmienno±¢ mie-

%GRR

i

Wielko±ci te s¡ zwi¡zane poni»szymi trzema wzorami [1]

T V 2 = P V 2 + GRR2
GRR
%GRR =
100
TV
√ PV
ndc = 2
GRR

(1)
(2)
(3)

ndc= f(%GRR)
%GRR i jest tylko od

Przez »onglerk¦ powy»szymi wzorami poka»emy, »e tak naprawd¦
co oznacza, »e zmienia si¦ ono w ±ci±le okre±lony sposób z
niego zale»ne. Dla danej warto±ci
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%GRR istnieje zatem jedna, okre±lona warto±¢
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ndc, co mo»e stanowi¢ dobry test werykuj¡cy rzetelno±¢ analizy i demaskuj¡cy
próby podkr¦cania wyników.
Zacznijmy zatem od podniesienia (3) do kwadratu:

ndc2 = 2
Je»eli z (1) wyliczymy

PV 2

PV 2
GRR2

(4)

to dostaniemy oczywi±cie

P V 2 = T V 2 − GRR2

i

podstawiaj¡c to do (4) dostaniemy

ndc2 = 2

T V 2 − GRR2
GRR2

Po podzieleniu uªamka po prawej stronie przez

ndc2 = 2

mamy

TV 2
−1
GRR2

Korzystaj¡c teraz z (2) wyliczamy sobie

TV 2 =

GRR2

(5)

TV

GRR2
%GRR

(6)

i caªo±¢ podnosimy do kwadratu:

4
2 10

(7)

Podstawiaj¡c (7) do (6) dostajemy
2

GRR
4
2 10
ndc2 = 2 %GRR 2 − 1
GRR

(8)

Upraszczaj¡c uªamek po prawej i pierwiastkuj¡c obie strony, dostajemy nalnie
wzór

s
ndc =

Maj¡c wi¦c wyznaczone

%GRR

2

104
%GRR

2

−1

(9)

mo»na (prawie) w ciemno poda¢ warto±¢

Z ciekawo±ci pootwieraªem sobie kilka arkuszy

GR&R

ndc.

i potestowaªem formuª¦

(9). Zapewniam, »e dziaªa!
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Konsekwencje

Konkluzji wynikaj¡cych ze wzoru (9) jest co najmniej kilka.
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Rysunek 1: Zale»no±¢ (9) i kryteria akceptacji.

ndc

zostaªo oczywi±cie zaokr¡-

glone do caªkowitej warto±ci st¡d przebieg zale»no±ci nie jest gªadki.



zale»no±¢ (9), z naªo»onymi kryteriami akceptacji jest pokazana na wykresie (1)



jednej warto±ci



ukªad charakteryzuj¡cy si¦

%GRR

odpowiada jedna warto±¢

ndc

28 ¬ %GRR < 30 jest nie do zaakceptowandc (przynajmniej dla ce-

nia - ukªad taki ma niedopuszczalnie niskie

lów analitycznych); formalnie rzecz bior¡c, kryterium z manuala AIAG

%GRR < 30%

jest w zasadzie

%GRR < 28%

(praktycznie - nad ukªadem

i tak warto popracowa¢)



je»eli kierowa¢ si¦ reguª¡ dziesi¡tki, to by¢ mo»e pole zielone na wykresów
(1) powinno rozci¡ga¢ si¦ a» do

%GRR=

14; mieliby±my w tedy w peªni

akceptowalny ukªad pomiarowy o maksymalnych warto±ciach
i



%GRR= 14

ndc=10

zale»no±ci (9) mo»na u»ywa¢ w celach diagnostycznych - sprawdzi¢ czy nikt
przypadkiem nie podkr¦ciª wyników, lub czy arkusz oblicze« (kto±kolwiek
liczy to jeszcze w Excelu?) wolny jest od bª¦dów.

I to w zasadzie tyle. Wypada jeszcze wspomnie¢, »e powy»sza analiza odnosi si¦
do analiz metod¡ ±rednich i rozst¦pów i metod¡ ANOVA.
Dodam jeszcze, »e kiedy wpadªem na powy»sze, czytaj¡c manual AIAGa
ucieszyªem si¦ jak dziecko. Nast¦pnego dnia nie wytrzymaªem i poszukaªem,
czy kto± przypadkiem wcze±niej nie odkryª zale»no±ci (9). I niestety znalazªem
artykuª [2], opublikowany w 2013 roku. Wszedªem wi¦c na niezdobyty szczyt
i znalazªem tam zatkni¦t¡ hiszpa«sk¡ ag¦ Andresa Carrion García i Angeli
Grisales del Rio... Damn!
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Disclaimer

Niniejszy tekst jest autorstwa Krzysztof Maªysiaka. Powielanie bez zgody autora
zabronione. Je»eli u»ywasz tego tekstu jako ¹ródªa - zacytuj mnie. Je»eli chcesz

©kmalysiak.pl@gmail.com

Strona 3

Zale»no±¢

ndc

od

%GRR

ten tekst gdzie± umie±ci¢ lub znalazªe± bª¡d, lub masz pytania - napisz do mnie
na

kmalysiak.pl@gmail.com.
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