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ZDOLNOŚĆ  PROCESU  POMIAROWEGO  
 

 

 Określenie możliwości systemów pomiarowych jest istotne zarówno z praktycznego jak i 

teoretycznego punktu widzenia, gdyż niejednokrotnie wyniki pomiarów
1
 stanowią główne 

przesłanki do podejmowania decyzji w sytuacjach problemowych
2
. 

 
słowa kluczowe: pomiary, metrologia 

 

 

GAUGE  AND  MEA SUREMENT  SYSTEM  CAPAB I L ITY  
 
 Determining the capability of the measurement system is an important aspect of many 

quality and process improvement activities. It is important from both a theoretical and practical 

point of view, because measurement results serve as the main information for the decision 

process. 

 
keywords: measurements, metrology 

 

 

 

 

 WSTĘP 

 

 Przed oceną systemu pomiarowego3 niezwykle użyteczna jest wcześniejsza 

ewaluacja przyrządu i wyposażenia pomiarowego4, procedur postępowania − SOP5,  
a w tym zasad opracowania i interpretacji wyników. Należy zdawać sobie jednak 
sprawę z faktu oparcia działania nowoczesnych systemów na tych samych zasadach 

fizyko−chemicznych oraz wykorzystania podobnych do tradycyjnych sensorów tak, że 
ich ograniczenia konstrukcyjne oraz uwarunkowania zachodzących w nich zjawisk 
stawiają nadal takie same lub w dużej mierze podobne ograniczenia. Nadal aktualna 
jest tradycyjna wiedza metrologiczna6, która ciągle jest wzbogacana i rozszerzana. 

                                                 
1
wraz z określeniem ich niepewności i metod interpretacji 

2
im większa liczba wiarygodnych danych tym powinno być mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia 

błędu wnioskowania czy powstania niezgodności pod warunkiem, że wnioskujący potrafi poradzić sobie 

także z ich nadmiarem 
3
Jako system pomiarowy uważany jest coraz częściej taki zestaw, który w prosty sposób dostarcza łatwo 

interpretowalne wyniki, przy czym nie wymaga skomplikowanej obsługi przez kwalifikowanych 

operatorów. Dawniej jako przyrząd pomiarowy uważano wyposażenie dedykowane specjalnym typom 

pomiarów. Obecnie pojęcia te, ze względu na znaczny postęp metod i elektronizację pomiarów trudno 

spotkać urządzenie pomiarowe, które nie stanowiłoby skomplikowanego systemu elektro− 

mechanicznego. 
4
Przyrząd pomiarowy to urządzenie przeznaczone do wykonywania pomiarów samodzielnie lub  

w połączeniu z jednym lub z wieloma urządzeniami dodatkowymi [7] 
5
Standard Operating Procedure − SOP 

6
osiągnięcia metrologii są nadal koniecznym elementem wiedzy analityka systemów pomiarowych – dość 

często nieuwzględnianie tego prostego faktu prowadzić może do poważnych problemów  
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 W pomiarach fizyko−chemicznych spotyka się zasadniczo dwie skrajne sytuacje. 
Tradycyjną, gdzie pobierana próbka jest specjalnie obrabiana celem przygotowania jej 
do podania na ustrój urządzenia pomiarowego oraz coraz częściej spotykaną metodą 
monitoringu, gdzie sensor styka się bezpośrednio w sposób ciągły z mierzoną próbką7.  
Przy zastosowaniu monitoringu ważnym jest, aby pomiary były rejestrowane co 
odpowiedni okres czasu. Powtórzenie procesu pomiarowego przed upływem czasu 
odpowiedzi systemu8 odpt  prowadzi do powstania błędów grubych. Przyjmuje się, że 
pomiar nie może być powtórzony przed upływem przynajmniej pięciu wartości stałej 
czasowej τ definiowanej jako odpte ⋅−= )11(τ , co stanowi ok. 63,2% czasu odpowiedzi 
[6]. 
 
 

 METODA 

 Można wyróżnić powiązane historycznym następstwem dwie wzajemnie 
komplementarne metody oceny zdolności procesu pomiarowego. Pierwszą z nich jest 
metoda wzorcowania9, stanowiąca prospektywny sposób oceny. Znajduje ona swe 
główne zastosowanie w metrologii prawnej10, przy wzorcowaniu przyrządów 
pomiarowych11, przy odpowiedzialnych pomiarach12 itp. Teoretycznie wyróżnia się kilka 
rodzajów tych metod: porównania z wzorcem13, porównania z dwoma wzorcami, 
metoda krzywej wzorcowej, niekiedy możliwa jest do zastosowania metoda 
normalizacji wewnętrznej itd. [4]. 
 Metoda wzorcowania nie zawsze może być zastosowana lub jej stosowanie nie 
jest konieczne14, jak to ma miejsce w metodach retrospektywnych15. Za przykład może 

                                                 
7
często spotyka się także systemy pośrednie 

8
czas odpowiedzi to przedział czasu zawarty między chwilą, w której sygnał wejściowy podlega nagłej, 

określonej zmianie a chwilą, w której sygnał wyjściowy osiąga i zachowuje ustaloną wartość końcową 

zawartą w określonych granicach [7] 
9
wzorcowanie (kalibracja) to zbiór operacji ustalonych, w określonych warunkach, relację między 

wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy lub układ pomiarowy albo 

wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub materiał odniesienia a odpowiednimi 

wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary [7] 
10

Badanie typu to zespół czynności mających na celu wykazanie czy przyrząd pomiarowy danego typu 

spełnia wymagania stanowiące podstawę do zatwierdzenia typu [3]. 

Legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem 

legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania [3]. 

Uwierzytelnianie to wynik wzorcowania, który może być poświadczony dokumentem nazywanym 

niekiedy świadectwem wzorcowania lub protokółem wzorcowania [7]. 
11

Uniwersalne systemy pomiarowe wymagają wzorcowania/adjustacji na warunki wykonywania 

pomiarów, gdyż zależnie od doboru ich parametrów pracy mogą być wykorzystane do różnych 

pomiarów, np. chromatograf gazowy zależnie od doboru kolumny, parametrów jej pracy, rodzaju 

detektora i SOP może służyć do pomiarów jakościowych bądź/i ilościowych różnych ciekłych  

i gazowych mieszanin. 

Wzorzec jednostki miary (etalon) to przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy 

przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtwarzania jednostki miary albo jednej 

z wielu wartości pewnej wielkości i służący jako odniesienie [7]. 
12

niekiedy należy dążyć do precyzyjnego oszacowania aktualnej wiarygodności pomiarów, np. w technice 

bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, warunków pracy itp. 
13

metoda odniesienia 
14

czasami zastosowanie jej uniemożliwiają nie tyle przyczyny techniczne co brak uzasadnienia 

ekonomicznego 
15

czasami trudno zastosować wzorcowanie na działającej linii produkcyjnej, gdyż może to wymagać 

zatrzymania procesu produkcyjnego, wyłączenia z ruchu czy przełączenia na równoległy przyrząd, 

który nierzadko jest elementem systemu automatyki – oczywiście prawidłowo zaprojektowane systemy 



Polish Hyperbaric Research 

 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej  

 

35 

posłużyć długoterminowa ocena pracy dla badań wdrożeniowych nowych rozwiązań 
systemów produkowanych seryjnie lub masowo16. Sprawdzenie post factum 
poprawności działania systemu pomiarowego poprzez porównanie z wzorcami daje 
właściwe wyniki, lecz nie może służyć do oceny pracy systemu podczas jego 
wcześniejszego działania. 
 Obserwowany jest szybki rozwój metod oceny zdolności procesu pomiarowego17 
wymuszany przez przemysł produkcji wielkoseryjnej i masowej. Do najważniejszych, 
częściowo zunifikowanych metod należy metoda R&R18 oceny zdolności procesu oraz 
analiza niezawodności.  
 
 Analiza R&R oparta na wzorcu 
 Analiza R&R ma swój początek w ocenie systemu pomiarowego metodą 
wzorcowania. Zauważono jednak, że przy braku wzorców można posiłkować się 
doraźnie ich gorszymi odpowiednikami i na tej podstawie estymować wartości wskazań 
poprawnych19. Rozwój metod statystyki matematycznej pozwolił na opracowanie 
sposobów ewaluacji systemów pomiarowych na podstawie pomiaru tych samych 
próbek pochodzących z ustabilizowanego lub wolnozmiennego procesu20 poprzez 
oszacowanie i oddzielenie zmienności procesu pomiarowego oraz zmienności 
mesuranda21. Przy tego typu ocenie można wyróżnić kilka metod analizy R&R: średniej 
i rozstępu Rx−

_
22, walidacji krzyżowej23, analizy wariancji24 oraz wyznaczania 

specyficznych ocen liczbowych zdolności procesu pomiarowego25. 
 Typowe procedury wzorcowania zostały wspomniane wcześniej26 − tutaj zostanie 
przedstawiony sposób oceny zdolności procesu w metodzie porównania z wzorcem 
celem określenia proporcji precyzji do tolerancji P/T 27 stosunek ten jest definiowany, 
jako [8]: 

 

LSLUSL
kTP

g

−
⋅=

∧
σ

 (1) 

 

gdzie: P/T− stosunek precyzji do tolerancji, 

 k− współczynnik ∈k {5,15 ; 6}, 

 g

∧
σ − odchylenie standardowe „białego szumu”, 

 USL− górna granica specyfikacji, 

 LSL− dolna granica specyfikacji. 

 

                                                                                                                                               
pomiarowe muszą posiadać możliwość wzorcowania, lecz może być ona nieuzasadniona lub kłopotliwa 

w danym momencie 
16

np. automatyczne systemy klimatyzacji samochodowej 
17

bez konieczności stosowania wzorcowania 
18

reliability and reproducibility 
19

np. wzorcowanie chromatografu gazowego gazami technicznymi [4] 
20

np. procesu produkcyjnego 
21

naturalnej fluktuacji wielkości mierzonej 
22

oznaczana także XR – polega na wykorzystaniu metod sukcesywnego wnioskowania statystycznego 

realizowanego na karcie kontrolnej − średniej i ruchomego rozstępu [8] 
23

czasami nazywanej skrośną – crossed R&R 
24

oraz innych metod planowania eksperymentów, np. projektu gniazdowego – nested DOE 
25

przykładowo: R&R, %R&R, R, ρp, ρm, P/T, SNR itp. 
26

dokładniejsze ich omówienie można znaleźć w innych publikacjach, np. [4] 
27

nazywany także PTR – precision to tolerance ratio [2] 
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Współczynnik k jest dobierany zależnie od podejścia, k=6 jest granicą sześciu 

odchyleń standardowych i wybór ten jest zgodny z filozofią systemu Six−Sigma, dla 
k=5,15 odchylenie standardowe znajduje się pomiędzy 95% a 99% rozkładu 
normalnego. 
 Celem zapewnienia randomizacji przy wyznaczaniu stosunku P/T należy dążyć do 
równomiernego pokrycia wzorcami wymaganego zakresu pomiarowego a pomiar 
każdego wzorca powinien być realizowany poprzez jego replikacje, przez kilku 
operatorów. Jeśli system pomiarowy nie wymaga obsługi, to należy pomiary grupować 
i realizować w znaczących odstępach czasu pomiędzy grupami w dopuszczalnych, 
lecz różniących się warunkach, przy różnych stopniach naładowania integralnego 
zestawu akumulatorów, w różnych miejscach28 itp. 
 Wyznaczona wartość stosunku P/T powinna być mniejsza od P/T <0,1, co stanowi 
znaną od lat zasadę mówiącą o tym, że dokładność pomiarowa powinna być o rząd 
wielkości mniejsza niż wymagany zakres pomiarowy. Metoda wyznaczania stosunku 
P/T może być także realizowana bezwzorcowo, co opisano dalej. 
 Innym wskaźnikiem opartym na porównaniach z wzorcem jest stosunek 
obserwowanego średniego błędu bezwzględnego do średniego odchylenia 
standardowego [1]: 
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gdzie: xw− wskazanie systemu pomiarowego, 

 Xp− wartość poprawna
29

, 

 
_

x∆ − średni błąd bezwzględny z serii N pomiarów, 

 
_

s − średnie odchylenie standardowe z serii N pomiarów, 

 N− liczba replikacji pomiaru. 

 

Wartości średniego błędu bezwzględnego
_

x∆  i średniego odchylenia standardowego 
_

s  obliczane są analogicznie do wartości średniej  i odchylenia standardowego wartości 
średniej30. 
 
 Odtwarzalność i powtarzalność 
 Jak wspomniano wcześniej opracowano także standaryzowane metody oceny 
zdolności procesu pomiarowego bez porównania z wzorcem. Metody te bazują na 
pojęciach odtwarzalności31 i powtarzalności32. Odtwarzalność i powtarzalność może 
być oszacowana bez wykorzystania wzorców przez analizę historycznych danych  
z pomiarów33 – metoda retrospektywna. W tym przypadku powtarzalność  
 

                                                 
28

dla przyrządu przenośnego 
29

wartość poprawna − wartość przypisana wielkości określonej i uznanej, niekiedy umownie, jako 

wartość wyznaczona z niepewnością akceptowaną w danym zastosowaniu [7] 
30

właściwie niepewności standardowej u [5] 
31

odtwarzalność to stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości mierzonej, wykonanych  

w zmiennych warunkach pomiarowych [7] 
32

powtarzalność to stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tej samej wielkości mierzonej, 

wykonywanych w tych samych warunkach pomiarowych [7] 
33

istotnym jest wybór wycinka czasu do przeprowadzenia takich oszacowań, gdyż ma on znaczący wpływ 

na estymowane wartości odtwarzalności i powtarzalności – im krótszy tym, z reguły, lepsze wartość 

szacowanych parametrów 
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rys.1. Interpretacja graficzna odtwarzalności i powtarzalności procesu pomiarowego 

 
charakteryzuje potencjalne możliwości procesu pomiarowego34, natomiast 
odtwarzalność charakteryzuje praktycznie osiągalną zdolność procesu przy 
wykorzystaniu konkretnego przyrządu, SOP i zastosowaniu zasad dobrej praktyki 
laboratoryjnej GLP35 – rys.1. 
 
 Bezwzorcowa R&R 
 Określenie zdolności procesu pomiarowego jest istotne w procesach zarządzania 
jakością. Dla dobrze dobranego podsystemu pomiarowego działającego na rzecz 
większego systemu, jedynie niewielka część obserwowanej zmienności powinna 
pochodzić z procesu pomiarowego. Celem oceny R&R jest: określenie, jaka część 
obserwowanej zmienności pochodzi z procesu pomiarowego, ocena poszczególnych 
składowych zmienności procesu pomiarowego, ocena przydatności podsystemu 
pomiarowego dla konkretnego systemu. 
 Podobnie jak dla wielu sytuacji problemowych przyjmuje się tu model liniowy: 
 

ε+= xy  (3) 

 

gdzie: y− obserwowany wynik pomiaru, 

 x− wartość poprawna, 

 ε− błąd pomiarowy. 

 
Wartości x i ε są realizacjami niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie 
normalnym z wartością prawdziwą µ=0 oraz odpowiednio wariancjami 2

pσ  i 2
gσ . Skąd 

całkowitą obserwowaną wariancję można zapisać jako: 

 
222
gp σσσ +=  (4) 

 

gdzie: 
2
pσ − składowa wariancja reprezentującą rozproszenie w próbkach do pomiarów,   

 
2
gσ − składowa wariancja reprezentująca naturalny rozrzut pomiarowy − „biały szum”. 

                                                 
34

zdolność pomiarową 
35

Good Laboratory Practice 



Nr 2 (19) 2007 rok 

 

 Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 

 

38 

 Zmienność wskazań systemu pomiarowego powodowana zmianami warunków 
pomiarów36 jest związana z odtwarzalnością systemu i może być scharakteryzowana 
poprzez jej wariancję 2

odσ . Powtarzalność zaś reprezentuje podstawową i nieodłączną 
precyzję systemu pomiarowego poprzez błędy, które mogą być określone jako wartości 
pochodne wariancji powtarzalności 2

poσ : 

 
222
poodg σσσ +=  (5) 

 

gdzie: 2
odσ − wariancja dla odtwarzalności,  

 
2
poσ − wariancja dla powtarzalności. 

 

 Dla wariancji charakteryzującej system pomiarowy 2
gσ  odchylenie standardowe 

określa się jako wskaźnik R&R: 

 

222& poodgRR σσσ +==  (6) 

 

 Wskaźnik R&R podaje się najczęściej w procentach i oznacza jako %R&R 

względem całkowitej wariancji z analizowanych pomiarów 2σ : 

 

%100&%
2

2

⋅=
σ

σ g
RR  (7) 

 

Wskaźnik %R&R jest powiązany z omówionym dalej wskaźnikiem ρm (9). 
 Do separacji składników całkowitej wariancji (4) nadają się metody kart 
kontrolnych. Najwygodniej do tego celu użyć karty średniej i odchylenia standardowego 
XS37. Karta kontrolna wartości średniej pokazuje możliwość odróżnienia 
poszczególnych próbek38 a karta odchylenia standardowego39 reprezentuje 
bezpośrednio błędy pomiarowe40 [8].  
 
 WYNIKI BADAŃ 
 Jako przykład pokazano porównanie działania dwóch elektrolitycznych 
analizatorów tlenu o odmiennej konstrukcji. Pierwszym z nich był analizator 
membranowy. Dla tej konstrukcji, tlen z otoczenia przenika przez cienką membranę  
z tworzywa sztucznego wnikając do środka celi pomiarowej41 roztwarzając się  
w elektrolicie z wytworzeniem jonów, które ulegając reakcjom elektrodowym powodują 
przepływ prądu będący proporcjonalnym do zawartości tlenu sygnałem analitycznym.  
 

                                                 
36

zmianą: operatora, czasu pomiaru, czasookresu pomiarowego, środowiska pomiaru itp. 
37

jeśli nie dysponuje się odpowiednim oprogramowaniem łatwiej skorzystać z karty kontrolnej średniej  

i ruchomego rozstępu XR 
38

 w przeciwieństwie do kontroli procesu produkcyjnego dla badania systemu pomiarowego powinno 

obserwować się znaczne rozregulowania na karcie kontrolnej wartości średniej 
39

czy ruchomego rozstępu 
40

pokazuje różnice w pomiarach wartości przyjmowanej za stabilną – czyli pokazuje czy istnieją 

problemy ze stabilnością procesu pomiarowego 
41

ogniwa elektrochemicznego 
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a) 

 
b) 

 
rys.2.Reakcja czujników tlenowych na powolne

42
, dobowe zmiany ciśnienia i temperatury  

z naniesionymi granicami deklarowanych przez producenta maksymalnych odchyleń ze 
względu na uchyb temperaturowy i ciśnieniowy obliczony dla warunków eksperymentu 

 
W drugiej konstrukcji typu LS, tlen z otaczającej czujnik atmosfery wnika do takiej 
samej konstrukcji ogniwa poprzez długi, cienki43 kanał dyfuzyjny. Dla pierwszej 
konstrukcji, na dokładność pomiarową ma silny wpływ temperatura i ciśnienie 
monitorowanej atmosfery, drugi wykazuje dużą stabilność w szerokim zakresie zmian 
tych parametrów44. 
 Zgodnie z regułami przekory45 oraz van’t Hoffa46 temperatura musi mieć wpływ na 
reakcje elektrodowe, lecz wpływ ten może być oznaczony i skompensowany 
elektronicznie47. 

                                                 
42

czas pomiaru ok. 18godz 
43

kapilarny 
44

stąd w jego nazwie akronim – LS pochodzący od określenia Long Stability 
45

reguła Le Chateliera−Browna 
46

zazwyczaj zmiana temperatury o 10°C powoduje 2−4 razy zmianę szybkości reakcji 
47

przy czym trudniej skompensować go dla czujnika membranowego gdyż także charakterystyka 

membrany zależy silnie od temperatury a efekt ten jest nieliniowy różniący się dodatkowo pomiędzy 

poszczególnymi partiami tworzywa sztucznego służącego do budowy membran 



Nr 2 (19) 2007 rok 

 

 Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 

 

40 

 Chcąc porównać zdolność procesu pomiaru zawartości tlenu przez oba czujniki 
podłączono je do systemu monitorującego ich wskazania48, co 6s przez ponad 18godz  
w atmosferze pokojowej49 tak, że były one poddane dobowym wahaniom temperatury  
i ciśnienia. 
 Wpływ temperatury i ciśnienia na oba czujniki zobrazowano na rys.2. Wyniki nie 
wykazywały przekroczenia granic deklarowanych przez producenta. Teoretycznie 
ciśnienie nie powinno mieć znaczącego wpływu na przenikanie tlenu przez kanał 
kapilarny50, co potwierdzają wyniki pomiarów – rys.2b. 
 Wyniki pomiarów zestawiono także na karcie kontrolnej XS zliczając wartości 

średnie z kolejno zarejestrowanych 20 próbek51 − rys.3. Na karcie dla średnich 
wskazań czujnika membranowego widać rozregulowania w odróżnieniu od karty 
średnich wskazań dla czujnika LS. Jak wspomniano wcześniej, dla ustabilizowanego 
procesu52, karta kontrolna X powinna wyglądać podobnie jak dla czujnika 
membranowegoświadcząc o niskim progu pomiarowym lub pobudliwości53 systemu 
pomiarowego. Zaś karta kontrolna S podobna do pokazanej na rys.3b świadczy o dość 
dużym tłumieniu. 
 Obserwowana dla czujnika membranowego zmienność wydaje się duża gdyż jest 
mało prawdopodobne, aby następowały tak znaczne fluktuacje zawartości tlenu  
w warunkach pomiaru. Można przypuszczać, że obserwowana zmienność pochodzi od 
pobudliwości systemu pomiarowego na czynniki zakłócające54. Widać to także  
z zarejestrowanych dla czujnika membranowego fluktuacji wartości wyjściowej  
w funkcji ciśnienia i temperatury – rys.2. Obserwowane zmiany wydają się być 
skomplikowane i można sądzić, że pochodzą z interakcji czynników zakłócających czy 
histerezy pomiarowej55. Wykreślenie zmian wartości mierzonej przez oba czujniki w 
kolejności ich zbierania wraz z naniesionymi zmianami temperatury pokazuje, że to 
właśnie ona powoduje odwrotnie proporcjonalne zakłócenia we wskazaniach czujnika 
membranowego – rys.4. Wykonując dodatkową analizę danych można stwierdzić, że 
w wyższych temperaturach membranowy czujnik tlenowy wykazuje wyraźną histerezę 
pomiarową – rys.5a. 

 Karty kontrolne odchylenia standardowego s dla obu czujników są porównywalne  

i świadczą o stosunkowo małym rozrzucie wartości mierzonej56 − rys.3. 

 

                                                 
48

analizatory nie były poddane wcześniejszej kalibracji stąd bezwzględne wyniki wskazań mogą różnić 

się od poprawnych, lecz celem pomiarów było wyznaczenie ich stabilności 
49

bez włączonej klimatyzacji 
50

kanał kapilarny wprowadza jedynie opóźnienie reakcji czujnika na zmiany ciśnienia 
51

stąd populacja próby umieszczona na karcie kontrolnej jest 20−krotnie mniejsza a punkty pokazują 

kolejno uśrednione pomiary odnotowane co 2min 
52

w tym przypadku system pomiarowy realizował pomiary dla ustabilizowanego procesu, gdyż zawartość 

tlenu w atmosferze w warunkach pomiaru była praktycznie niezmienna 
53

Próg pomiarowy rozumiany jest tutaj jako najmniejsza zmiana wartości mierzonej możliwa do 

określenia.  

Z reguły próg pomiarowy określa się na początku skali i ilościowo wyraża jako czterokrotną wartość 

odchylenia standardowego z próbek mierzonych w okolicy początku skali systemu pomiarowego. 

Pobudliwość definiowana jest tutaj tak samo, lecz może dotyczyć dowolnego miejsca skali pomiarowej  

a ogólnie może być zdefiniowana jako czterokrotna wartość odchylenia standardowego z realizowanych 

pomiarów w całym zakresie pomiarowym. 
54

jest dobrym przykładem do oszacowania zdolności procesu pomiarowego 
55

histereza, inaczej błąd odwracalności, charakteryzuje różnicę wskazań przyrządu pomiarowego gdy tą 

samą wartość wielkości mierzonej osiąga się raz przy zwiększaniu a raz przy zmniejszaniu wartości 

mierzonej 
56

dużej powtarzalności systemów pomiarowych 
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a) 

 
b) 

 
 

rys.3.Karty kontrolne średniej i odchylenia standardowego dla czujników tlenowych: a)czujnik 
membranowy; b)czujnik LS 
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Rys.4.Wyniki pomiarów tlenu i temperatury w kolejności ich otrzymania 

 

 DYSKUSJA 

 Zgodnie z normą STANAG 132057 na okręcie podwodnym powinno być 

monitorowane ciśnienie cząstkowe tlenu w zakresie 5−200kPa w zakresie ciśnień 

całkowitych 100−1000kPa. Jak wspomniano, czujnik membranowy bespośrednio 

mierzy ciśnienie cząstkowe tlenu, natomiast wskazania czujnika LS muszą być 

przeliczane na ciśnienia cząstkowe58. Aby porównać oba systemy pomiarowe przyjęto, 

że mają one realizować pomiar zawartości i ustalono górną granicę stężenia 

vUSL %202,01000200 ∝==  oraz dolną vLSL %505,01005 ∝== . Z kart kontrolnych 

wynika, że estymowane odchylenie standardowe dla czujnika membranowego wynosi 

01105,0
_

≅=
∧

sgσ  a dla LS wynosi 00831,0
_

≅=
∧

sgσ  – rys.3. Stąd stosunek precyzji do 

tolerancji P/T dla obu czujników można oszacować z (1): 

 

0033,0
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)(/

0044,0
520
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)(/

≅
−

⋅
=

≅
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⋅
=

LSTP
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 Oba stosunki P/T z (7) są znacznie mniejsze od 0,1 stąd należy wnioskować, że 

oceniane systemy pomiarowe posiadają dostateczną zdolność do monitorowania 

atmosfery okrętu podwodnego. 

 Estymowane wartości odchylenia standardowego dla „białego szumu” 
_

sg =
∧
σ  były 

obliczone jako średnie z chwilowych wartości dla próbek grupujących po 20 kolejnych 

pomiarów – rys.3. Dla całej populacji pomiarów oszacowana wartość średniego 

odchylenia standardowego dla czujnika membranowego i LS wynosi odpowiednio: 

01119,0≅
∧
σ  i 00842,0≅

∧
σ . Korzystając z tych wartości oraz zależności (4) można 

oszacować składową wariancję wyników pomiarowych 2
p

∧
σ : 

                                                 
57

NATO Standardizatin Agreement − STANAG 
58

LS realizuje pomiary zawartości, które muszą być przeliczane przy uwzględnieniu pomiaru ciśnienia 

całkowitego 
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a)  

  
  
b)  

  
  
c)  

  
 

Rys.5.Podział na grupy wyników pomiarów zawartości tlenu przy wykorzystaniu czujnika 
membranowego i z kanałem dyfuzyjnym – porównaj także rys.4 
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 Oszacowania wariancji wyników pomiarów 2
p

∧
σ  (8) mogą posłużyć do wyznaczenia 

innych miar zdolności procesu pomiarowego: 
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gdzie: ρp− stosunek wariancji wyników pomiarów
2
pσ  do całkowitej wariancji 

2σ ,  

 ρm− stosunek wariancji „białego szumu”
2
gσ  do całkowitej wariancji 

2σ . 

 

Skąd dla badanych systemów: 
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Z wyników obliczeń (12) wynika, że ok. 99% obserwowanej zmienności pochodziła  
z samego procesu pomiarowego, co jest zgodne z planem eksperymentu59. 
 
 
 WNIOSKI 
 Przy ciągłej dążności do poszukiwania rezerw oraz podnoszeniu poziomu 
produkcji czy bezpieczeństwa systemów, szybka i prosta ocena zdolności systemu 
pomiarowego stała się niezwykle potrzebna. Ocena systemów pomiarowych była 
zawsze istotna w rozliczeniach oraz szczególnie w technice bezpieczeństwa. 
Rozwijane dotąd metody opierające się na wzorcach miar oraz powiązane z tym SOP 
są nadal istotne i dlatego są nadal rozwijane. 
 Ocena zdolności procesu bez stosowania wzorców nie może być traktowana jako 
substytut metody klasycznej a jedynie jako jej uzupełnienie60 i rozszerzenie61. Ocena 

                                                 
59

pomiary niezmiennej zawartości tlenu w atmosferze 
60

do „zgrubnego” rozpoznania zdolności systemu pomiarowego 
61

możliwość oceny zdolności procesu pomiarowego podczas jego pracy 
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zdolności podczas pracy systemu pomiarowego jest szczególnie cenna, gdyż dotąd 
interpolowano tę ocenę na podstawie porównań pomiarów wartości wzorcowych po 
wzorcowaniu systemu a przed jego włączeniem do pomiarów użytkowych i po 
zatrzymaniu systemu pomiarowego celem powtórzenia takich badań. 
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