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Matematyk i fi lozof Nassim Nicolas Taleb napisał w jednej ze 
swoich książek, że „jeśli nie masz zaufania do dokładności 

linijki, którą mierzysz stół, to równie dobrze możesz użyć stołu do 
pomiaru linijki”. Trudno o bardziej błyskotliwe podkreślenie, jak waż-
ne jest stosowanie poprawnych, wiarygodnych metod pomiarowych 
jak i sprawdzonych narzędzi. Obojętnie czy mówimy o badaniach 
innowacyjnych czy już o procesie produkcyjnym na większą ska-
lę, wyniki pomiarów są każdego dnia podstawą dla dziesiątek, jeśli 
nie tysięcy ważnych decyzji. Specyfi ka branży farmaceutycznej jest 
zarazem taka, że niewielka pomyłka w oznaczeniu składu produktu 
może skutkować milionowymi stratami związanymi z wycofywaniem 
parti i z rynku albo realnym zagrożeniem dla zdrowia kupujących. Jak 
zatem zyskać zaufanie do metaforycznej „linijki” i sprawdzić, że na-
sze urządzenia oraz systemy pomiarowe dobrze oddają rzeczywiste 
właściwości wyrobów?

Zgodnie z wymaganiami, laboratorium musi wykazać popraw-
ność każdej stosowanej metody. Do jej oceny mogą służyć procedury 

opisane w normie PN-ISO 5725, które mówią, jak ocenić wiarygod-
ność danego laboratorium za pomocą eksperymentu porównują-
cego wyniki kilku placówek lub wyniki jednej z nich ze znanymi już 
wcześniej rezultatami. Badania walidacyjne mogą dotyczyć różnych 
aspektów rozważanych metod analitycznych, takich jak dokładność, 
liniowość, stabilność w czasie, granice wykrywalności. Ponadto, jeśli 
nawet używamy sprawdzonych metod, w wielu  badaniach koniecz-
ne jest podawanie wyników wraz ze szczegółową analizą ich niepew-
ności, z uwzględnieniem wszelkich możliwych do wskazania źródeł 
błędu. Mogą to być dane z certyfi katów i świadectw wzorcowania, 
rozdzielczość, korekty tła, odzysk, czystość stosowanych roztworów 
i wiele innych. Pomocne w opracowaniu pod tym kątem wyników 
badań mogą być  wytyczne EURACHEM  QUAM:2012.P1. Wykonanie 
odpowiednich obliczeń – zarówno w zakresie szacowania niepew-
ności konkretnych pomiarów, jak i walidacji metod - znacząco uła-
twia profesjonalne narzędzie informatyczne, takie jak np. programy 
wchodzące w skład Zestawu Laboratoryjnego StatSoft  Polska. 

Pomiar pomiarowi nierówny
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Rozwiązanie to zawiera szereg modułów dedykowanych analizie 
danych pomiarowych pod różnymi kątami. Program Wyznaczanie 
niepewności pomiaru pozwala na obliczanie dokładności oznacza-
nych wartości zgodne z Przewodnikiem (GUM) Międzynarodowego 
Biura Miar i Wag – zarówno dla pojedynczych wielkości mierzonych 
bezpośrednio, jak i dla wyników uzyskiwanych na drodze skompli-
kowanych obliczeń (stosując prawo propagacji błędu). Dla  każdego 
wyniku otrzymanego na podstawie większej liczby składowych two-
rzony jest budżet niepewności - opis udziału poszczególnych źródeł 
w niepewności złożonej za pomocą odpowiednich tabel i wykresów. 
Często nawet w bardzo złożonym procesie pomiarowym jedno bądź 
dwa źródła błędu mają dominujący wpływ i ingerencja w pojedynczy 
aspekt procesu znacząco polepsza działanie całości. Budżet niepew-

ności ułatwia rozpoznanie takich sytuacji i świadczy o dobrym zrozu-
mieniu wykonywanych pomiarów.

Za pomocą programu Walidacja metod pomiarowych jesteśmy 
w stanie ocenić nie tyle dokładność konkretnej oznaczanej warto-
ści, co ogólną jakość stosowanych metod i aparatury. Wyniki takich 
analiz mogą posłużyć do wykazania wiarygodności wykonywanych 
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pomiarów a następnie być wykorzystywane w szacowaniu niepew-
ności (np. jako poprawka na dokładność metody). Najważniejsze oce-
niane cechy metod to:
    • Poprawność, czyli jak bardzo różni się faktyczna wartość mie-

rzonego parametru i średni wynik uzyskany z wielu pomiarów.
    • Precyzja metody, wyrażana najczęściej za pomocą odchylenia 

standardowego powtarzalności, precyzji pośredniej lub odtwa-
rzalności, określa stopień zgodności między kolejnymi pomiara-
mi, które otrzymujemy w danych warunkach.

    • Liniowość mówi nam o tym, czy wyniki otrzymywane z danej 
metody pomiarowej zmieniają się proporcjonalnie do rzeczywi-
stej oznaczanej wartości. Typowa procedura badania liniowości 
obejmuje pomiary wzorcowych próbek o różnych wartościach 
nominalnych badanego parametru.

    • Stabilność oznacza, że pomiary tej samej próbki/wzorca po-
wtarzane w dłuższych odstępach czasu dają zbliżone wyniki o 
podobnej dokładności. Do oceny stabilności metody używamy 
zwykle kart kontrolnych tworzonych podobnie jak te stosowane 
w produkcji bieżącej.

Walidacja metod pomiarowych umożliwia sprawne przeprowa-
dzenie analiz wszystkich wymienionych rodzajów, gwarantuje też 
sposób przeprowadzenia obliczeń zgodny z odpowiednimi normami. 
Ocenie statystycznej może podlegać nie tylko dana metoda anali-
tyczna, ale także całe laboratorium – program pozwala zarówno na 
całościową ocenę wyników w danej placówce, jak i porównanie jej z 
innymi instytucjami prowadzącymi podobne badania.

Z analizami statystycznymi jest w przemyśle podobnie jak z 
większością innych zadań  – nie wystarczy wykonywać je prawidło-
wo, trzeba jeszcze robić to z bardzo dużą regularnością i w ustandary-
zowany sposób. Wyznaczanie niepewności pomiaru często jest ele-
mentem rutynowo wykonywanych badań. Również proces walidacji 
metod powinien być systematycznie powtarzany w celu wykrywania 
nieprawidłowości oraz zapewnienia stałego poziomu jakości. Wobec 
tych dodatkowych wymagań również nieocenionym ułatwieniem są 
narzędzia z rodziny Stati sti ca, w których każdą raz przeprowadzoną 
ścieżkę analizy można zautomatyzować tak, aby jednym kliknięciem 
generować kompletne zestawienia wyników dla nowych danych.

Rozwiązania wchodzące w skład Zestawu Laboratoryjnego idą 
jeszcze o krok dalej, oferując wbudowane opcje tworzenia gotowych 
raportów zgodnych ze standardami. W ten sposób użytkownicy zy-
skują nie tylko przyspieszenie pracy, ale także ujednolicenie raporto-
wania w obrębie danego laboratorium lub całej organizacji. 

Ponadto zestaw programów analitycznych można zintegrować z 
fi rmowymi bazami danych lub systemem Stati sti ca Enterprise, dzięki 
czemu różne grupy osób – m.in. personel laboratoriów, kierownicy, 
dział jakości - mają dostęp do interesujących je danych, funkcjonal-
ności i raportów. Jednocześnie wszystkie ważne wyniki pozostają 
bezpieczne w centralnej bazie danych.

Rysunek 3. Karta kontrolna służąca do oceny stabilności badań w laboratorium 
utworzona w programie Walidacja metod pomiarowych StatSoft Polska

Rysunek 4. Wykres statystyk Mandela porównujących osiągnięcia różnych laboratoriów 
utworzony w programie Walidacja metod pomiarowych StatSoft Polska

Rysunek 5. Przestrzeń robocza Statistica zawierająca kolejne etapy przykładowej analizy. 
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Jak stwierdziliśmy w tytule, „pomiar pomiarowi nierówny” 
– pewna zmienność mierzonych wyników jest nieodłączną czę-
ścią badań i procesów produkcyjnych. Jednak nie musi być ona 
przyczyną problemów, jeśli poznamy jej przyczyny i skalę błę-
dów pomiarowych, a także wypracujemy działające procedury 
oceny wiarygodności wyników. Stosując poprawne podejście 
do statystycznego opracowania zbieranych danych, które moż-
na poznać np. w ramach dedykowanych szkoleń prowadzonych 
przez StatSoft  Polska i posiłkując się dedykowanymi narzędzia-
mi informatycznymi, możemy osiągnąć ten cel. 
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Rysunek 6. Fragment przykładowego raportu wygenerowanego automatycznie przez program Walidacja Metod Pomiarowych StatSoft Polska

Kierownik zespołu analityków StatSoft  Pol-
ska, realizuje projekty konsulti ngowe i prowadzi 
szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu anali-
zy danych w przemyśle. Uczestniczy w tworzeniu 
rozwiązań analitycznych StatSoft  Polska dla prze-
mysłu, w szczególności narzędzia Wyznaczanie 
niepewności pomiaru. Absolwent matematyki 
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
autor publikacji z zakresu statystyki matema-
tycznej.

StatSoft  Polska  dostarcza innowacyjne 
rozwiązania analityczne, predykcyjne, optymali-
zacyjne i raportowe. Jest dystrybutorem pro-
gramów z rodziny Stati sti ca w Polsce, oferuje 
szkolenia i usługi konsulti ngowe w zakresie me-
tod i zastosowań analityki danych.
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