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Jednym z ważnych narzędzi statystycznej kontroli 

nad powtarzalnością jakości produktów, a 

także nadzoru nad wyposażeniem 

pomiarowym i badawczym, jest wykorzystanie 

wykresów Shewhart’a, przedstawiających 

zakres zmienności badanych parametrów oraz zakres zmienności badanych parametrów oraz 

trendy ich zmian w krótkich i długich okresach 

czasu. Efektywne stosowanie tej koncepcji w 

praktyce umożliwia m.in. ustalenie optymalnej 

częstotliwości wykonywania okresowych 

sprawdzeń wyposażenia pomiarowego.    



Przykład wykresu Shewhart’ a dla kontroli  trendów w zakresie jakości. Podobne wykresy 

można wykonać dla okresowych kontroli sprzętu pomiarowego , albo badawczegomożna wykonać dla okresowych kontroli sprzętu pomiarowego , albo badawczego



Wykres (diagram) Ishikawy

Stosowany przede wszystkim w celu identyfikacji 

i wartościowania czynników wpływających na 

jakość, albo czynników wpływających na 

wartość niepewności pomiarowej. Efektywne wartość niepewności pomiarowej. Efektywne 

stosowanie tych narzędzi pozwala 

wyeliminować rozpatrywanie czynników o 

pomijalnym znaczeniu oraz uniknąć 

„przeoczenia” czynników o istotnym 

znaczeniu. 





Wzorcowanie, to postępowanie w celu sprawdzenia poprawności

pomiarowej sprzętu / wyposażenia pomiarowego wykonywane z

reguły z zastosowaniem certyfikowanych materiałów odniesienia

(CRM). Dodatkowym, bardzo ważnym celem wzorcowania jest

wykazanie poprzez zbadanie i zdobycie obiektywnych dowodów

istnienia spójności pomiarowej, tzn. wykazanie istnienia ciągłości

„łańcucha” nawiązania do krajowych lub międzynarodowych

wzorców miar w zakresie odpowiedniego, mierzonegowzorców miar w zakresie odpowiedniego, mierzonego

parametru, sprzęt do pomiaru którego podlega wzorcowaniu.

Gdy takie wzorce miar nie istnieją, należy wykazać spójność

pomiarową odpowiednich zastosowanych certyfikowanych

materiałów odniesienia, albo w inny sposób upewnić się o

zgodności mierzonego parametru z „oficjalnymi” jednostkami

miar.



Błąd systematyczny



Pojęcia i zastosowania 

powtarzalności / odtwarzalności
1. Powtarzalność (r) …, to maksymalna (dopuszczalna) wartość 

bezwzględna rozstępu między rezultatami kolejnych dwóch 

wyników badania tej samej próbki, a jeżeli badanie jest 

niszczące dla próbki, kolejnych części tej samej próbki, dla 

określonego parametru, albo jakiejś właściwości materiału, określonego parametru, albo jakiejś właściwości materiału, 

lub produktu, jaki powinien mieć w praktyce miejsce na 

określonym, przyjętym a’priori poziomie ufności (p), 

uzyskana w tym samym laboratorium, przez konkretnego 

tego samego wykonawcę, z zastosowaniem identycznej 

procedury badawczej (analitycznej), wyznaczona w sposób 

statystyczny /w2-w1/. 

Najbardziej prawidłowa metodyka określania (r) polega na zbadaniu rozkładu 

statystycznego wartości wszystkich kombinacji rozstępów dla wykonania 

co najmniej 5-ciu kolejnych pomiarów w warunkach powtarzalności.



Zastosowania i warunki stosowania 
pojęcia „powtarzalności” ( r )

Umożliwia „ograniczenie się” w praktyce do 

wykonywania dwóch oznaczeń określonego 

parametru. 

Pojęcie stosowane, wg definicji, do sterowania Pojęcie stosowane, wg definicji, do sterowania 

wykonywaniem kolejnych badań tej samej 

próbki we wszystkich automatycznych 

analizatorach.

W różnych zakresach wartości badanego parametru / wielkości 

wartości powtarzalności różnią się między sobą, tzn., z reguły : 

r=f(zakresu pomiarowego) 



Pojęcia i zastosowania powtarzalności / 

odtwarzalności
2. Odtwarzalność (R) ..., to maksymalna (dopuszczalna) wartość 

bezwzględna rozstępu między rezultatami wartości średnich

wyników badania jakiegoś określonego parametru, albo 

jakiejś właściwości materiału, lub produktu, jaka powinna 

mieć w praktyce miejsce, na określonym poziomie ufności (p), 

uzyskana w różnych laboratoriach (najczęściej przez różnych 

wykonawców), z zastosowaniem identycznej procedury wykonawców), z zastosowaniem identycznej procedury 

badawczej (analitycznej) i takiego samego sprzętu / aparatury 

analitycznej, wyznaczona w sposób statystyczny /W2-W1/. 

Najbardziej prawidłowa metodyka określania (R) polega na zbadaniu rozkładu 

statystycznego wartości wszystkich kombinacji rozstępów dla wyników co 

najmniej 5-ciu pomiarów tej samej próbki, albo różnych części tej samej 

próbki , w warunkach odtwarzalności. Przy czym, najczęściej 

odtwarzalność jest rezultatem serii badań między-laboratoryjnych (tzw. 

porównań między-laboratoryjnych), wykonanych dla próbek tego samego 

materiału w różnych zakresach zastosowania metodyki badań. 



Zastosowania i warunki stosowania 
pojęcia „odtwarzalności” ( R )

Pojęcie stosowane, wg definicji, do porównań 

między-laboratoryjnych.

Pojęcie odtwarzalności (R) ma znaczenie, przede 

wszystkim, rozjemcze

W różnych zakresach wartości badanego parametru / wielkości 

wartości odtwarzalności różnią się między sobą, tzn., z reguły : 

R=f(zakresu pomiarowego) 



Wzajemne relacje „r” i „R” 

R > r

R = w przybliżeniu 1.25 r do 1.75 r

Najprostszy sposób wyznaczania „r” i „R”  Najprostszy sposób wyznaczania „r” i „R”  
(dopuszczony w niemieckiej normie …………..) 

1.98 X ODCHYLENIE STANDARDOWE (S) WARTOŚCI POJEDYNCZEGO WYNIKU, 
DLA KOLEJNYCH DWÓCH OZNACZEŃ, NIEOBARCZONYCH BŁĘDEM GRUBYM

I NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ STATYSTYKI


