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Abstract 
 Microhardness tests are used with loads lighter than 200 g, which typically creates 
indentation with the diagonal on the order of 50 µ m. The Vickers test is carried out in a similar 
manner to the Vickers macroindentation tests with the same pyramid. Due to their specificity, 
microhardness testing can be used to observe changes in hardness on the microscopic scale. 
Unfortunately, microhardness values vary with load and work-hardening effects of materials. 
Additionally, it is difficult to standardize microhardness measurements.  
        The capability of a process is a measure of its ability to satisfy customer’s 
requirements. Process capability studies are carried out to compare customer’s requirements 
with process performance and to identify the stakes-in-the-ground for process monitoring. 
        The semiconductor grade copper Cu - K3A – 534 EG, delivered  as a cylinder φ� 40 
mm was used as an experimental material.   The  surface for metallographic analysis   was  
prepared  by  standard way by grinding  through a series of gradually finer silicon carbide water 
cooled papers. The sequence was 220, 240… and 3000 grit (ANSI/CAMI grit size scale). 
Finally, it was mechanically polished with  Al2O3,  moistened  with  water and cleaned with 
ultrasonic cleaning equipmnent. Polished surface was etched with 4 g FeCl3 - 30 cm3 HCl - 1000 
cm3 CH3OH. The material has coarse - grained structure with grain diameter 8 – 15 mm. The 
samples  for microhardness analysis No. 1 – 4  were taken from the grain No. 1, the samples No. 
5 – 9 from the grain No. 2 and sample 10 was part of the grain No. 3. The dimensions of  
samples were 3 ×  5 mm with thickness 6 mm.  Before microhardness  measurement the samples 
were mechanically polished  as well as before etching.  
          The optical microscope   NEOPHOT 32 with microhardness tester Hanemann, type 
Mod D32 was used as measurement equipment No 1.  The smallest graduation on the scale of 
the equipment’s measurement system equals 0.3058 µ m. The measurement equipment No. 2 
was optical microscope NEOPHOT 1 with microhardness tester of the same type as with 
microscope No. 1. The smallest graduation on the scale of the equipment’s measurement system 
equals 0.2865 µ m. Both testers were up to standard STN EN ISO 6507 – 2. The microhardness 
was measured according to standard STN EN ISO 6507 – 1 with load 20 g and loading time 10 
s. The linearity requirement for the tester was satisfied between loads of 10 and 50 g.  
           Discrimination (resolution) is the amount of change from a reference value that an 
instrument can detect and faithfully indicate. The measure of this ability is typically  the value of 
the smallest graduation on the scale of the equipment’s measurement system. A general rule of 
thumb is the measuring instrument discrimination ought to be at least one - tenth the process 
variation. If the measurement system lacks discrimination (sensitivity or effective resolution), it 
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may not be an appropriate system to identify the process variation.  The discriminations for both 
testers and used experimental material are  not  sufficient. 
          Grubbs’ test  (with significant level α = 0,05 %)  was used for outliers detection. The 
statistical outliers indicate, that the process is out of statistical control. Again ideally, the causes 
of outiers are eliminated and new data is obtained. Only one outlier (tester No. 1 and appraiser 
C) was found. Normal probability is an assumption of the standard methods of MSA 
(Measurement Systems Analysis). In fact, there are measurement systems that are not normally 
distributed. When this happens and normality is assumed, the MSA method may overestimate 
the measurement system error. Therefore, before use, the data should be checked to confirm that 
its distribution is approximately normal. The normality was evaluated by normal probability 
plot, using software Freeware Process Capability Calculator by Symphony technologies. The 
normality of results of both testers and appraisers  was confirmed.  
           One of the MSA methods, periodic GRR studies make it easy to establish and monitor 
the performance of a tester. A  GRR study can quickly establish the short - time performance of 
a tester, including appraiser influence. The method will allow the measurement system’s 
variation to be decomposed into two separate components, reproducibility and repeatability, but 
not their interaction. 
            The GRR method - combined estimate of measurement system repeatability and 
reproducibility, with confidence 99 % and  coverage 99 % (5,15 σ ) was used for determination 
of microhardness (HV 0.02)  measurement system capability.  The method used 3  appraisers, 10 
samples, 3 trials (impressions) on each sample and 2 microhardness testers for quantification of  
capability (%GRR),  repeatability (% EV – the influence of tester),  reproducibility (% AV – the 
influence of appraisers) and part variation (% PV –  variation between samples) of the system.  
Software Palstat CAQ, module MSA was used for calculation. 
           As the value of capability %GRR has been  56.3 %  for the  first tester and 77.3 %  for 
the second one, the hardness measurement system and  process realized within it are not  capable 
and heavy depends  on appraisers,  mainly  their different image focusing on  testers, also in 
result of  their different construction.   
          On the other hand, the means of results of both testers, compared by unpaired  t  test 
(  � = 0,05 %) are consider to be not statistically significant (p = 0.3543).  
           The Z-score and Mandela’s statistics  were used for comparison.  Z – score  show  
significant sample sensitivity  and markedly appraisers and samples variability for tester No. 2. 
Mandela’s statistics are less sensitive as Z-score.  
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Abstrakt 
 Cieľ om predkladanej práce je analyzovať  systém merania mikrotvrdosti na dvoch 
tvrdomeroch a stanoviť  jeho spôsobilosť , a tým spôsobilosť  procesu realizovaného 
v analyzovanom systéme. Na urč enie spôsobilosti systému merania tvrdosti (HV 0,02) bola 
použitá analýza systémov merania (MSA).   
            Ako experimentálny materiál bola použitá polovodič ová meď .  Ako skúšobné 
zariadenie č . 1 bol použitý mikrotvrdomer znač ky Hanemann, typ Mod D32, v zostave 
s optickým mikroskopom Neophot 32, ako  skúšobné zariadenie č . 2 bol použitý rovnaký typ 
mikrotvrdomera v zostave s optickým mikroskopom Neophot 1, Mikrotvrdosť  bola meraná 
podľ a normy STN EN ISO 6507-1. Meranie sa realizovalo pri zať ažení 20 g,  doba zať aženia 
bola 10 sekúnd.   
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          V rámci MSA bola na vyhodnotenie spôsobilosti použitá metóda analýzy priemeru 
a rozpätia GRR, meranie realizovali traja operátori na desiatich vzorkách   s troma 
opakovaniami na dvoch mikrotvrdomeroch. Urč ovala sa spôsobilosť  (%GRR), vplyv meracieho 
prostriedku (%EV), operátora (%AV) a medzivzorkovej variability (%PV).  Numerické výpoč ty 
sa realizovali na hladine významnosti  99 % s intervalom pokrytia 99 % (5,15 α). Č asť  výpoč tov 
sa realizovala s použitím softvéru Palstat CAQ, modul MSA.  
            Odľ ahlé hodnoty a normalita sa urč ovali separátne pre oba použité mikrotvrdomery. 
Odľ ahlé hodnoty sa urč ovali s použitím Grubbsovho testu na hladine významnosti  α �� = � 0,05 %.  
Pri meraní na mikrotvrdomeri č . 1 bola jedna odľ ahlá hodnota zistená u operátora C. Normalita 
sa urč ovala podľ a normálneho diagramu pomocou softvéru Freeware Process Capability 
Calculator firmy Symphony technologies. Bola potvrdená  normalita celkových  súborov 
nameraných pre jednotlivé mikrotvrdomery aj parciálnych súborov jednotlivých operátorov.  
            Nakoľ ko spôsobilosť  meraní %GRR  na prvom mikrotvrdomeri bola 56,34 % a na 
druhom 77,3 %, analyzovaný systém a v ň om realizovaný proces sú nespôsobilé a výrazne 
závisia od operátorov,  predovšetkým v dôsledku rozdielneho zaostrovanie obrazu na 
mikrotvrdomeroch. 
          Na druhej strane nepárovým t - testom posudzovania priemerov dvoch súborov bolo 
zistené, že rozdiel medzi priemernými mikrotvrdosť ami  nameranými na mikrotvrdomeroch č . 1 
a 2 na všetkých vzorkách všetkými operátormi nie je na hladine významnosti  α = 95% 
štatisticky významný (p = 0,3543).  
           Ako porovnávacie metódy boli použité Z-skóre a Mandelove štatistiky.  Podľ a z - 
skóre, namerané výsledky vykazujú citlivosť  na vzorku (teda na originálne zrno, z ktorého bola 
odobratá vzorka). Na mikrotvrdomeri č . 2 je výraznejší rozptyl, jednak medzi operátormi 
a jednak medzi vzorkami v rámci jednotlivých operátorov.  Mandelove štatistiky sú menej 
citlivé.  
 
 

1. Úvod 
             Meranie tvrdosti predstavuje, vzhľ adom na jeho jednoduchosť , perspektívny typ 
skúšok mechanických vlastností. Na meranie tvrdosti veľ mi malých predmetov, tenkých vrstiev, 
na identifikáciu jednotlivých štruktúrnych fáz v metalografii sa č asto používa metóda merania 
mikrotvrdosti. Princíp merania je zhodný s Vickersovou metódou, pracuje však s oveľ a menším 
zať ažením. Mikrotvrdomer je spravidla súč asť ou optického mikroskopu.  Hodnota mikrotvrdosti 
závisí od veľ kosti použitého zať aženia, presnosti odč ítania, ako aj  rozmerov vtlač ku [1]. 
            Vzhľ adom na uvedené skutoč nosti je dôležitá otázka posúdenia kvality – spôsobilosti 
procesu merania mikrotvrdosti, tým skôr, že kalibrácia mikrotvrdomerov je obtiažna (vysoké 
náklady na etalóny, problematika ich nadväznosti). 
            Ako pri každej skúške mechanických vlastností, aj tu je prirodzená požiadavka na 
zabezpeč enie spoľ ahlivosti výsledkov merania, č o je nemysliteľ né bez  dostatoč nej spôsobilosti 
procesu merania.           
            Spôsobilosť  procesu merania je možné vyhodnotiť  dvomi spôsobmi.  Prvý spôsob, 
založený na analýze kontrolných procesov vychádza z požiadaviek normy VDA 5 (resp. DIN 
EN V 13005), prihliadajúci k neistotám merania. Jeho nevýhodou je obmedzenie použiteľ nosti 
na meranie geometrických velič ín.  Druhý spôsob, založený na analýze systému merania nie je 
zatiaľ  normovaný. Absenciu normy v súč asnosti vykrývajú podnikové štandardy. Na ich báze 
bola vypracovaná príruč ka  Analýza systémov merania (MSA – Measurement Systems 
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Analysis). Príruč ka je doplň ujúcim dokumentom k technickej špecifikácii STN ISO/TS 
16 949:2002 - Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 
9001: 2000 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných č astí.  Ide o posúdenie 
zamerané na hodnotenie, č i je meranie realizované správne a za vhodných podmienok. Spôsob je 
vhodný v prípade, ak sa dá  meranie na každej súč iastke, vzorke, objekte opakovať . Analýza 
systému merania je možná na základe urč enia opakovateľ nosti a reprodukovateľ nosti  (metódy 
pre priemer a rozpätie – GRR, v staršej literatúre sa označ ovala aj ako R&R) alebo využitím 
analýzy rozptylu (ANOVA). Analýza rozptylu je schopná „vysporiadať  sa“ s akýmkoľ vek 
experimentálnym zoradením, umožň uje presnejší odhad rozptylov a získať  viac informácií 
z experimentálnych údajov. Na druhej strane vyžaduje zložitejšie výpoč ty a urč itý stupeň  
štatistických vedomostí na interpretáciu výsledkov. Vzhľ adom na jednoduchší prístup 
a možnosť  použitia výpoč tovej techniky bola na vyhodnocovanie spôsobilosti procesu merania 
tvrdosti použitá metóda GRR [1]. 
 
 

2. Metodika experimentov 
             Cieľ om predkladanej práce je analyzovať  systém merania mikrotvrdosti na dvoch 
tvrdomeroch a stanoviť  jeho spôsobilosť , a tým spôsobilosť  procesu realizovaného 
v analyzovanom systéme.  
             Ako experimentálny materiál sa použila meď  č istoty pre polovodič e 4 a 5 znač ky Cu - 
K3A – 534 EG, výrobcu VUK Panenské Bř ežany, Č eská republika vo forme valcovitého 
polotovaru s priemerom 40 mm. Pred delením bol povrch vzorky s hrúbkou 6 mm brúsený sadou 
brúsnych papierov č . 220 až 3000 a leštený vodnou suspenziou Al2O3.  Na zviditeľ nenie 
mikroštruktúry bolo použité leptadlo 4 g FeCl3 - 30 cm3 HCl - 1000 cm3 CH3OH.  Nasledovalo 
delenie vzorky po tetive vedenej 10 mm od stredu na 10 vzoriek (pravidelne od jedného okraja 
valca k druhému) s rozmermi cca 2×3 mm, prebrúsenie na brúsnom papieri č . 3000 a leštenie. 
Materiál mal hrubozrnnú štruktúru, vzorky č . 1 až 4 boli zo zrna I, vzorky č . 5 až 9 boli zo zrna 
II a vzorka č . 10 zo zrna III.  
            Ako skúšobné zariadenie č . 1 bol použitý mikrotvrdomer znač ky Hanemann, typ Mod 
D32, v zostave s optickým mikroskopom Neophot 32, pri použitom zväč šení jeden dielik 
stupnice meracieho  zariadenia  na meranie uhloprieč ky odtlač ku zodpovedal 0,3058  µm. Ako 
skúšobné zariadenie č . 2 bol použitý rovnaký typ mikrotvrdomera v zostave s optickým 
mikroskopom Neophot 1, jeden dielik stupnice zodpovedal 0,2865 µm.  Mikrotvrdosť  bola 
meraná podľ a normy STN EN ISO 6507-1. Meranie sa realizovalo pri zať ažení 20 g,  doba 
zať aženia bola 10 sekúnd.  Mikrotvrdomery sp

ĺ ň ali požiadavku  linearity v rozsahu zať aženia 10 
- 50 g. Vzhľ adom na absenciu vhodného etalónu nebol mikrotvrdomer kalibrovaný priamym 
porovnávaním. Pri aplikácii zať aženia operátori polohu medzi dielikami stupnice odhadovali 
s presnosť ou na desatinu dielika. Podľ a skúseností z predchádzajúcich meraní bola aplikácia 
presného merania zať aženia (pomocou mikrometrickej skrutky nastavujúcej zaostrenie) č asovo 
nároč ná a porovnaním výsledkov oboch spôsobov merania zať aženia nebol zistený štatisticky 
významný rozdiel. 
             Č o sa týka požiadavky na dostatoč nú rozlišovaciu schopnosť  meracieho zariadenia,  
obvykle sa požaduje možnosť  odč ítania aspoň  jednej desatiny z oč akávanej variability 
sledovaného znaku.   
             Túto podmienku mikrotvrdomer č . 1 nesp

ĺ ň al, nakoľ ko maximálna rozlišovacia 
schopnosť  (t. j. hodnota najmenšieho dielika stupnice)  v intervale meraných hodnôt bola 2,59 
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HV 0,02 a celková smerodajná odchýlka meraných hodnôt mikrotvrdosti pre troch operátorov 
bola  5,98 HV 0,02.  
             Mikrotvrdomer č . 2 tak isto podmienku nesp

ĺ ň al, nakoľ ko maximálna rozlišovacia 
schopnosť  v intervale meraných hodnôt bola 2,18 HV0,02 a celková smerodajná odchýlka bola 
8,95 HV 0,02. 
             Tvrdosť  merali najprv na mikrotvrdomeri č . 1 a následne na mikrotvrdomeri č . 2 traja 
operátori (A, B, C). Každý operátor realizoval na jednej vzorke tri merania, poradie bolo volené 
náhodne. Po zmeraní vzorky č . 1 sa merala vzorka č . 2 až 10, výsledky sú uvedené v tabuľ ke 1 
a na obr. 1 a 2.  
             Odľ ahlé hodnoty a normalita sa urč ovali separátne pre oba použité mikrotvrdomery. 
Odľ ahlé hodnoty sa urč ovali s použitím Grubbsovho testu na hladine významnosti  α �� = � 0,05 %.  
Pri meraní na mikrotvrdomeri č . 1 bola jedna odľ ahlá hodnota zistená u operátora C. Normalita 
sa urč ovala podľ a normálneho diagramu (normal probability plot) pomocou softvéru Freeware 
Process Capability Calculator firmy Symphony technologies. Bola potvrdená  normalita 
celkových  súborov nameraných pre jednotlivé mikrotvrdomery aj parciálnych súborov 
jednotlivých operátorov. Použitá metóda vyhodnotenia spôsobilosti GRR (analýzou 
opakovateľ nosti a reprodukovateľ nosti) je bližšie opísaná v literatúre [2; 3]. Numerické výpoč ty 
sa realizovali na hladine významnosti  99 % s intervalom pokrytia 99 % (5,15 α).  Č asť  
výpoč tov sa realizovala s použitím softvéru Palstat CAQ, modul MSA.  
          Nepárovým t - testom posudzovania priemerov dvoch súborov bolo zistené, že rozdiel 
medzi priemernými mikrotvrdosť ami  nameranými na mikrotvrdomeroch č . 1 a 2 na všetkých 
vzorkách všetkými operátormi nie je na hladine významnosti  α = 95% štatisticky významný (p 
= 0,3543).  
 
 Table 1  The values measured by individual appraisers 

Mikrotvrdomer č . 1 A B C spolu 

x  86,53 85,0 86,87 86,13 

SD 5,75 7,17 4,83 5,98 
normalita N N N N 

Mikrovrdomer č . 2 A B C spolu 

x  82,63 82,53 90,03 85,07 

SD 7,88 7,01 9,68 8,92 
normalita N N N N 

 Poznámka: N - normalita bola potvrdená,   F – normalita nebola potvrdená. 
 
 

3. Výsledky 
             Oblasť  vo vnútri regulač ných hraníc regulač ného diagramu pre priemer predstavuje 
citlivosť  merania. Pretože skupina meraní  reprezentuje variabilitu procesu, je žiaduce, aby sa 
aspoň  50 % priemerov nachádzala mimo regulač né hranice.  V tomto prípade je systém  merania 
vhodný na zistenie variability medzi meraniami. V opač nom prípade systému chýba efektívna 
rozlíšiteľ nosť , alebo výber nereprezentuje oč akávanú variabilitu procesu [2]. Skutoč nosť , že 
poč et údajov mimo regulač ných hraníc bol pri meraní na mikrotvrdomeri č . 1 iba 43 % 
poukazuje na nízku rozlíšiteľ nosť  analyzovaného systému merania. Na  mikrotvrdomeri č . 2  
bola situácia  lepšia, mimo regulač né hranice bolo iba 26,7 % údajov. 
           Oč akáva sa štatistická zvládnutosť  procesu, teda aby všetky hodnoty variač ného 
rozpätia meraní ležali medzi regulač nými hranicami regulač ného diagramu rozptylov. V prípade 
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mikrotvrdomera č . 1 bola podmienka  splnená, nakoľ ko žiadna z hodnôt neležalo mimo 
regulač ných hraníc. V prípade mikrotvrdomera č . 2  ležala mimo regulač ných hraníc jedna 
hodnota (3,3 %) z meraní realizovaných operátorom C. Zvýšená štatistická nezvládnutosť  
u operátora  je obvykle spôsobená tým, že jeho metóda merania sa líši od metódy používanej 
ostatnými operátormi [3]. 
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Fig.1 The average microhardness  of individual samples, measured by individual appraisers by both testers 
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Fig.2 The average microhardness of individual samples, measured by both testers 

 

 

 S otázkou rozlišovacej schopnosti meracieho prostriedku súvisí parameter „ndc“  – 
poč et oddelených tried (Wheelerov klasifikač ný pomer), udávajúci poč et rôznych kategórií, 
ktoré sa dajú spoľ ahlivo rozlíšiť  systémom merania. Je to poč et neprekrývajúcich sa 97 %-ných  
konfidenč ných intervalov, ktoré pokrývajú rozpätie oč akávanej variability produktu. Č íslo „ndc“ 
by malo byť  rovné aspoň  5 (na hrubé odhady v má byť  aspoň  2) [2].   
               Priemerná hodnota „ndc“ pri meraní na mikrotvrdomeri č . 1 bola 2,08 a na 
mikrotvrdomeri č . 2 bola  1,16. Analýza regulač ných diagramov pre priemer, rozlíšiteľ nosti, ako 
aj  indexu „ndc“ svedč í o nízkej citlivosti  použitého meracieho prostriedku vzhľ adom 
k variabilite sledovaného znaku.  
             Index %EV predstavuje kumulovaný vplyv meracieho prostriedku, použitej metódy 
a podmienok merania na variabilitu. Je funkciou priemerného variač ného rozpätia opakovaných 
meraní pre všetkých operátorov. Hodnota %EV u mikrotvrdomera č . 1 bola  53,7 %, 
u mikrotvrdomera  č . 2 bola 61,0 %. Rozdiel medzi mikrotvrdomermi je malý, mohla sa prejaviť  
urč itý rozdiel vo zväč šení oboch mikroskopov (5,4 %) a nevhodne umiestneného zariadenia na 
zaostrovanie u mikrotvrdomera č . 2. Vzhľ adom na rovnaké podmienky merania a použitú 
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normovanú metódu merania je v tomto smere možný vplyv metodických chýb operátorov, teda 
nedokonalosti v aplikácii normovanej metódy. 
             Index %AV vyjadruje vplyv operátora na variabilitu, napr. jeho prístup alebo 
schopnosti. Je funkciou variač ného rozpätia aritmetických priemerov meraní vykonaných 
jednotlivými operátormi. Hodnota  %AV v prípade mikrotvrdomera č . 1 bola  17,1 %. V prípade 
mikrotvrdomera č . 2 bola 47,3 %.  Rozdiel môže byť  následkom indispozície alebo únavy 
operátorov, prípadne horšej adaptácie operátorov na problematickejšie zaostrovanie obrazu 
u mikrotvrdomera č . 2. 
 

 
Fig.3 Normalized histogram 

           
 

         Histogram normovaných hodnôt, uvedený na obr. 3 je graf, ktorý znázorň uje 
rozdelenie poč etnosti chýb merania jednotlivých operátorov. Umožň uje získať  rýchlu vizuálnu 
informáciu o tom, ako je chyba, teda rozdiel medzi pozorovanou a normovanou hodnotou 
rozdelená. Merania na mikrotvrdomeri č . 2 majú väč šiu konzistenciu, na druhej strane sa viac 
prejavuje strannosť  (u operátora B záporná, u operátora A kladná). 
              Index %GRR predstavuje podiel vplyvu meracieho prostriedku na variabilite. Jeho 
hodnota prakticky vyjadruje spôsobilosť  procesu. S rastom hodnoty indexu %GRR spôsobilosť  
systému merania klesá. Pokiaľ  jeho hodnota nepresahuje 10 %, systém merania sa považuje za 
prijateľ ný, v rozsahu 10 - 30 % za podmieneč ne prijateľ ný. 
             Analyzovaný proces merania je neprijateľ ný  -  nespôsobilý, nakoľ ko obe hodnoty 
indexu %GRR prekrač ujú 30 %.  Hodnota indexu na mikrotvrdomeri č . 1 predstavuje 56,3 %, na 
mikrotvrdomeri č . 2 bola 77,3 %.   
            Index %PV je funkciou variač ného rozpätia aritmetických priemerov všetkých meraní 
na jednotlivých vzorkách. Je citlivý na vplyv variability medzi meranými vzorkami. Jeho 
hodnota nepriamo  charakterizuje vhodnosť  meracieho prostriedku na dané meranie. Veľ mi 
presné meracie prostriedky majú hodnotu %PV nad 99 %, vhodne zvolené nad 90 %, prijateľ né 
nad 70% a nepresné nad 50 %. Nižšie hodnoty vykazujú nevhodné meracie prostriedky [4].  
             Hodnota indexu  %PV u mikrotvrdomera č . 1 bola 82,6 %  a u  mikrotvrdomera č . 2 
bola   63,5 %, č o poukazuje na prijateľ nosť , resp. u mikrotvrdomera č . 2 nepresnosť  použitého 
meracieho prostriedku. 
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             Na validáciu vyššie uvedených výsledkov bola použitá metóda Z – skóre a 
Mandelove štatistiky,  využívane pri medzilaboratórnych porovnávaniach. Pre naše úč ely sme 
použili zjednodušenie, podľ a ktorého jeden operátor merajúci na jednom mikrotvrdomeri 
zodpovedá jednému laboratóriu.   
 Pre jednotlivé vzorky sa Z - skóre vypoč íta:  
 

 iz  =
s

xxi −
 

 

kde ix  je priemer hodnôt nameraných na jednej vzorke na jednom mikrotvrdomeri  jedným 

operátorom, x je priemer všetkých hodnôt nameraných na jednej vzorke na oboch 
mikrotvrdomeroch a „s“ je smerodajná odchýlka všetkých nameraných hodnôt na jednej vzorke 
na oboch mikrotvrdomeroch. Výsledky, ktorých absolútna hodnota iz  ≤  2 sú uspokojivé, 

ktorých absolútna hodnota prekroč í 3 sú neuspokojivé [5].            
          Operátori môžu vykazovať  kladné aj záporné výsledky. Poč et operátorov so 
zápornými výsledkami môže byť  približne rovnaký ako poč et operátorov s kladnými 
výsledkami. Pozornosť  si zaslúži situácia, keď   výsledky jedného operátora  majú rovnaké 
znamienko a výsledky ostatných operátorov majú opač né znamienko alebo keď  výsledky 
extrémne a systematicky závisia na skúšanej vzorke. 
             Ako vidno na obr. 4, namerané výsledky vykazujú citlivosť  na vzorku (teda na 
originálne zrno, z ktorého bola odobratá vzorka). Na mikrotvrdomeri č . 2 je výraznejší rozptyl, 
jednak medzi operátormi a jednak medzi vzorkami v rámci jednotlivých operátorov.  
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Fig.4 Z – score 

 
 

            Č o sa týka Mandelových štatistík za predpokladu, že sa v p laboratóriach, teda 
v našom prípade p = 6 (traja operátori ×  dva mikrotvrdomery) meria opakovane niekoľ kokrát, 
potom pre výpoč et charakteristiky hi  pre jednu vzorku meranú v i-tom laboratóriu operátorom 
platí: 
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kde ix je priemer výsledkov  i-teho laboratória na jednej vzorke a x je priemer tvrdostí 
nameraných na jednej vzorke poč as celého experimentu. Hodnoty hi  sa zakreslia do grafu, 
prič om môžu nastať  rôzne zoskupenia. Do grafov Mandelových štatistík sa zakresľ ujú priamky 
zodpovedajúce kritickým hodnotám, na hladine významnosti α = 0,05 a na hladine významnosti 
α =0,01.  
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Fig.5  Mandela’s statistic h 
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Fig.6 Mandela’s statistic k 

 

 Mandelová k štatistika, závislá na analyzovanom rozptyle sa vypoč íta: 
 

  ki = 

∑
=

p

i
i

i

s

ps

1

2

 

 

kde je si  je  rozptyl výsledkov v  i-tom laboratóriu na jednej vzorke. Štruktúra grafu 
Mandelových charakteristík ki je podobná ako u Mandelovej hi charakteristiky, i keď   táto 
štatistika nadobúda iba kladné hodnoty [6].  
 Mandelove štatistiky sú menej citlivé na rozdiely medzi operátormi 
a mikrotvrdomermi. Kritické hodnoty,   resp. hodnoty blízke kritickým boli zistené v prípade h – 
štatistiky u všetkých operátorov, u k - štatistiky u operátorov B a C. Výrazný rozdiel daný 
opač nou orientáciou (znamienkom) nameraných hodnôt zistený nebol. 
           V prípade merania mikrotvrdosti HV 0,02 na železe (ferit) dvoma operátormi (A, B) 
boli hodnoty  %GRR v rozmedzí 62,0 % až 92,3 %, hodnoty indexu ndc boli 0,59 až 1,78 [7].  
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Nespôsobilosť  procesu je  pre meranie tvrdosti typická. Pri meraní tvrdosti odliatkov zo 
silumínu metódou HV 10/30 v závislosti od mikroštruktúry, modifikovanej rýchlosť ou 
ochladzovania kolísali hodnoty indexu %GRR v rozmedzí 42,2 % až 71 % (nižšie hodnoty boli 
pri vyššej rýchlosti ochladzovania a jemnejšej mikroštruktúre).  Pri opakovanom meraní tvrdosti 
HBS2,5/187,5 na konštrukč nej oceli 11 373 dvoma operátormi  (A a D) kolísala hodnota indexu 
%GRR v rozpätí 40,9 % až 86,5 % a indexu ndc v rozpätí 0,82 až 3,08. Vyhodnocovalo sa  8 
experimentov [8].  Nízka spôsobilosť  (70,9 %)  v prípade merania metódou HBS 5/250/30 sa 
zistila aj pri meraní tvrdosti odliatkov zo silumínu.  [9]. 
 
 

Záver 
1. Proces merania tvrdosti je na oboch mikrotvrdomeroch nespôsobilý. 
2. Prínos oboch mikrotvrdomerov k celkovej nespôsobilosti bol podobný, rozdiel 

v spôsobe zaostrovania obrazu na oboch mikrotvrdomeroch sa preniesol do vplyvu 
operátora. 

3. Prekroč enie regulač ných hraníc v Mandelovej k – štatistike koreluje z celkovou 
nespôsobilosť ou analyzovaného procesu, Mandelova h – štatistika a Z – skóre sú menej 
citlivé.  
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