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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO.
Každý člen ISO zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být
v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž
ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech otázkách elektrotechnické normalizace.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní
normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech
patentových práv.

ISO 22514-7 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69, Aplikace statistických metod, subkomisí
SC4, Aplikace statistických metod v managementu procesu.

ISO 22514 se skládá z následujících částí pod společným názvem Statistické metody v managementu
procesu –
Způsobilost a výkonnost:

Část 1: Obecné principy a pojmy●



Část 2: Způsobilost a výkonnost časově závislých modelů procesu●

Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech●

Část 4: Odhady způsobilosti procesu a měření výkonnosti [Technická zpráva]●

Část 6: Statistiky způsobilosti procesu pro znaky s vícerozměrným normálním rozdělením●

Část 7: Způsobilost procesů měření●

V budoucnosti je plánována Část 5 o způsobilosti a výkonnosti procesu pro kvalitativní znaky.
Připravuje se Část 8 o výkonnosti stroje při vícestavových výrobních procesech.

Úvod

Cílem procesu měření je získat výsledky měření definovaných znaků dílů nebo procesů. Způsobilost
procesu měření je odvozena ze statistických vlastností měření z procesu měření, který probíhá
predikovatelným způsobem.

Výpočty ukazatelů způsobilosti a výkonnosti jsou založeny na výsledcích měření. Aby byly ukazatele
smysluplné, musí být odhadnuta nejistota procesu měření, který tyto ukazatele způsobilosti
a výkonnosti generuje. Skutečná nejistota měření má být přiměřeně malá.

Použije-li se proces měření pro posouzení, zda znak produktu vyhovuje nebo nevyhovuje specifikaci,
musí být nejistota procesu měření porovnána s touto specifikací. Je-li proces měření použit při
procesní regulaci znaku, tuto nejistotu je třeba porovnat s kolísáním procesu. V obou případech mají
být stanoveny meze přijatelnosti.

Kvalita výsledků měření je dána nejistotou procesu měření. Ta je definována statistickými vlastnostmi
opakovaných měření, nebo odhadem těchto vlastností podložených znalostmi o procesu měření.

Metody popsané v této části ISO 22514 se zabývají pouze nejistotou zavedení. (Další informace
o nejistotě zave-
dení viz ISO 17450-2.) Jsou proto použitelné pouze v případě, kdy je známo, že nejistota metody
a nejistota specifikace jsou malé ve srovnání s nejistotou zavedení. Tato část ISO 22514 popisuje
metody, které definují a počítají ukazatele způsobilosti pro procesy měření na základě odhadnutých
nejistot. Tento přístup je založen na přístupu v ISO/IEC Guide 98-3.

1 Předmět normy

Tato část ISO 22514 definuje postup validace měřicího systému a procesu měření aby se potvrdilo,
zda daný proces měření vyhovuje požadavkům pro určitou měřicí úlohu s doporučením přejímacích
kritérií. Kritéria pro přijetí jsou definována jako ukazatel způsobilosti (CMS) nebo jako reciproká hodnota
ukazatele způsobilosti procesu (QMS).

POZNÁMKA 1 Tato část ISO 22514 využívá přístup použitý v ISO/IEC Guide 98-3, Guide to the
expression of the uncertainty in measurement (GUM), a představuje základní, zjednodušený postup
pro vyjadřování a kombinování složek nejistoty, které jsou používány při odhadu ukazatele
způsobilosti procesu měření.
POZNÁMKA 2 Tato část ISO 22514 je určena především pro jednoduché jednorozměrné procesy
měření, kdy je známo, že nejistota metody a nejistota specifikace jsou malé ve srovnání s nejistotou
zavedení. Může být použita také v podobných případech, kdy jsou měření použita k odhadu
způsobilosti nebo výkonnosti procesu. Není vhodná pro složité procesy měření geometrického
charakteru jako měření struktury povrchu, forem, orientace a pozice, která používají více měřicích
bodů nebo současná měření v různých směrech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


