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REZUMAT.  În lucrare este prezentată  o metodă  de evaluare a sistemelor de măsurare atributivă,  care sunt utilizate frecvent în
procesele de fabricaţie, în vederea efectuării operaţiilor de inspectare a caracteristicilor de calitate. Scopul acestei evaluări este de a
creşte încrederea consumatorului în produs şi de a vedea care sunt deficienţele sistemului de măsurare, pentru a le elimina. Pentru
determinarea eficienţei sistemului de măsurare atributiv a fost utilizată metoda cros-tabulării.

ABSTRACT. The paper presents a methodology to evaluate the attributive measurement system. Attributive measurement systems
are very often used in manufacturing processes, for the inspection of the quality characteristics. The aim of this evaluation is to
obtain the confidence of the customer and to see where are the problems in the measuring system, in order to eliminate them. To
determinate the efficiency of the attributive measurement system, cross-tabulation method has been used.

1.INTRODUCERE

Orice proces de fabricaţie are ca mărimi de ieşire ca-
racteristici  de  calitate  prin  care  trebuie  să  se  încadreze
într-un  câmp de  dispersie  impus  de  beneficiari.  Aceste
caracteristici de calitate pot fi de tip atributiv sau măsurabil.

Caracteristicile  de  măsurare  atributive  sunt  verificate
cel mai frecvent vizual, de operatori umani. Recent, însă,
apar din ce în ce mai frecvent maşini pentru măsurarea
acestor  caracteristici  atributive.  Indiferent  dacă  aceste
caracteristici de măsurare atributive sunt verificate prin in-
termediul operatorilor sau al maşinilor de verificat vizual,
sistemele  de  măsurare  atributive  trebuie  să  fie  evaluate,
ceea ce a impus necesitatea existentei unei certitudini că
datele rezultate în urma controlului atributiv asigură un ni-
vel de încredere ridicat [1], [2], [3]. Recent, diferiţi bene-
ficiari externi ai unor produse ale firmelor din România cer
această  evaluare  a  sistemelor  de  măsurare  atributivă.  În
cazul în care nu sunt satisfăcuţi de performanţele sistemului
de măsurare, ei impun anumite modificării ale acestuia [5].

Este  bine  ştiut  că  integrarea  ţării  noastre  în  spaţiul
economic european impune o aliniere a tuturor întreprin-
derilor la normele de calitate europene. Aceasta presupune
şi asimilarea unor proceduri de evaluare a sistemelor de mă-
surare care, apoi, sunt destinate evaluării calităţii produselor
realizate  prin  procesele  de  fabricaţie  ale  întreprinderilor.
Lucrarea de faţă are drept scop prezentarea unei asemenea
proceduri de evaluare a sistemelor de măsurare atributive.

Măsurarea atributivă utilizează operatori umani în cele

mai frecvente cazuri. Aceştia trebuie instruiţi foarte bine,
pentru  a  clasifica  corect  unităţile  verificate  prin  metoda
atributivă, în unităţi conforme, respectiv în unităţi ne-con-
forme. Pentru a verifica gradul de încredere în asemenea
sisteme  de  măsurare,  trebuie  făcute  mai  multe  serii  de
măsurări, de către mai mulţi operatori, asupra unor unităţi
selectate din fluxul de fabricaţie. Pentru aceste unităţi se-
lectate se stabilesc cu multă precauţie valorile de referinţă,
respectiv dacă sunt sau nu conforme (bune).

2. PROCEDURA DE EVALUARE

Procedura prezentată este asistată de calculator, pentru
efectuarea calculelor statistice. Analiza statistică scote în
evidenţă, pe de o parte, gradul de coincidenţă între atribu-
tele ataşate de acelaşi operator aceloraşi unităţi verificate,
în serii diferite, scoţând în evidenţă aşa-numita coincidenţă
a operatorului cu el însuşi. Pe de altă parte, este verificat
gradul de coincidenţă al diferiţilor operatori în acordarea
atributului  pentru aceeaşi  unitate  inspectată  şi  gradul  de
coincidenţă a verificărilor operatorilor cu mărimea de refe-
rinţă stabilită anterior, pentru unităţile de lucru inspectate.

Metoda utilizată presupune analizarea testelor efectuate
de către operatori asupra unor unităţi extrase din fluxul de
fabricaţie.  Este  indicat  ca  numărul  unităţilor  extrase  din
fluxul de fabricaţie să fie relativ mare, pentru ca analiza
sistemului de verificare atributivă să fie pertinentă.

Se selectează  un număr de operatori  o (de exemplu
o =  3) care sunt puşi  să efectueze un număr de serii de
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măsurări  r (r =  3)  asupra unui număr  de unităţi  supuse
inspectării n ( n = 50). Unităţile selectate pentru a se face
testarea vor fi  prevăzute cu etichete,  care  să  nu fie uşor
vizibile. Se ia această măsură pentru ca operatorii, în luarea
deciziei, să nu fie influenţaţi de o decizie luată într-o serie
de inspectare anterioară, asupra aceleiaşi unităţi.

În urma inspectării vizuale operatorii vor lua o decizie,
fie de acceptare a unităţii, caz în care decizia este codi-
ficată cu 1 (unu), fie de respingere a unităţii, decizia fiind
în acest caz 0 (zero). Toate deciziile operatorilor vor fi
înregistrate,  prin codurile lor,  într-un tabel asemănător
celui redat parţial în figura 1.

În acelaşi tabel, printr-o inspectare foarte îngrijită,  în
coloana „Referinţă” va fi înregistrată mărimea de referinţă
a unităţii, respectiv care ar fi decizia corectă asupra unităţii
respective.

Pe baza valorilor înregistrate de operatori şi a valorilor
de referinţă ale unităţilor inspectate se face o comparaţie
între operatori prin metoda Cros-tabulare [1]. Cu această
metodă au fost comparaţi cei trei operatori utilizaţi. Rezul-
tatele comparaţiei pot fi observate în figurile 2 a, b şi c.

În tabelele anterioare au fost înregistrate observaţiile cu
decizia de respingere (cod 0), atât de operatorul A cât şi de
operatorul B, asupra aceloraşi unităţi inspectate. Asemănă-
tor  au  fost  înregistrate  coincidenţele  privind  decizia  de
acceptare (cod 1). Au fost înregistrate şi  diferenţele în
ceea  ce  priveşte  luarea  deciziilor  de  către  operatori,
respectiv cazul când un operator ia decizia de respingere
(cod 0) iar altul decizia de acceptare (cod 1).

Operator-serie
Nr. piesă A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3 Referinţă

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fig. 1. Tabel de colectare a datelor.

Au fost calculate deciziile estimate pentru fiecare ope-
rator şi pentru fiecare tip de decizie. Estimarea deciziilor a
fost făcută pe baza următorului raţionament:

Estimare (sau valoare Coloană) = (total_rând ×
× total_coloană ) / (total_nr_observaţii_făcute)

Compararea operatorilor A si B intre ei
A*B  Cros-tab

B Total Calculul
0 1 rând kapa

Inreg. 0 44 6 50 po 0.94
A Estimat 15.7 34.3 50.0 pe 0.562222

Inreg. 1 3 97 100 k 0.86
Estimat 31.3 68.7 100.0

Total Inreg. 47 103 150
Coloană Estimat 47.0 103.0 150.0

a. Compararea operatorilor A şi B.

B*C Cros-tab
C Total Calculul

0 1 rănd kapa
Inreg. 0 42 5 47 po 0.906667

B Estimat 16.0 31.0 47.0 pe 0.559733
Inreg. 1 9 94 103 k 0.79
Estimat 35.0 68.0 103.0

Total Inreg. 51 99 150
Coloană Estimat 51.0 99.0 150.0

A*C  Cros-tab
C Total Calculul

0 1 rănd kapa
Inreg. 0 43 7 50 po 0.9

A Estimat 17.0 33.0 50.0 pe 0.553333
Inreg. 1 8 92 100 k 0.78
Estimat 34.0 66.0 100.0

Total Inreg. 51 99 150
Coloană Estimat 51.0 99.0 150.0

b, c – Compararea operatorilor B-C şi, respectiv, A-C.



Fig. 2.
Scopul acestor tabele este de a determina coincidenţa

între operatori.  Nivelul  de coincidenţă  între operatori  se
determină prin intermediul coeficientului kapa (coeficien-
tul lui Cohen)

kapa = (po - pe) / (1 – pe),

în care: po este suma proporţiilor observate pentru celulele
în  diagonală;  pe –  suma  proporţiilor  estimate  pentru
celulele în diagonală

Acest coeficient se calculează pentru fiecare operator
în parte.  

Valorile tuturor coeficienţilor kapa sunt prezentate în
tabelul 1.

Tabelul 1

kapa A B C
A – 0,86 0,78
B 0,86 – 0,79
C 0,78 0,79 –

Valori  kapa  >  0,75 indică  o  coincidenţă  bună  între
operatori. Valori kapa < 0,40 indică o coincidenţă slabă a
acestora.

Asemănător  se  evaluează  coincidenţa  operatorilor  cu
valoarea  de  referinţă.  Compararea deciziilor  operatorilor
cu cele de referinţăpot fi observate în figura 3 a, b, c.

Valorile  coeficientului  kapa  obţinute  pentru  cazul
comparărilor  deciziilor  operatorilor  cu  cele  de  referinţă
sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

kapa A B C
Referinţa 0,88 0,92 0,77

Calculul eficacităţii sistemului de măsurare se face pe
baza următorului raţionament:

% eficacitate = [(nr. decizii corecte) / (total oportunităţi
pentru decizii)] × 100

Pe  baza  acestui  raţionament  se  poate  determina
eficacitatea  sistemului  de  măsurare  atributiv,  care  este
prezentat în figura 4.

Astfel se stabileşte coincidenţa operatorilor cu ei însăşi
în măsurările făcute în cadrul seriilor de măsurare, precum
şi  coincidenţa  între  măsurările  făcute  de  operatori  ,
respectiv mărimea de referinţă.

A*REF   Cros-tab
REF Total Calculul

0 1 rănd kapa
Inreg. 0 45 5 50 po 0.946667

A Estimat 16.0 34.0 50.0 pe 0.56
Inreg. 1 3 97 100 k 0.88
Estimat 32.0 68.0 100.0

Total Inreg. 48 102 150
Coloană Estimat 48.0 102.0 150.0

a
B*REF    Cros-tab

REF Total Calculul
0 1 rănd kapa

Inreg. 0 45 2 47 po 0.966667
B Estimat 15.0 32.0 47.0 pe 0.5672

Inreg. 1 3 100 103 k 0.92
Estimat 33.0 70.0 103.0

Total Inreg. 48 102 150
Coloană Estimat 48.0 102.0 150.0

b)
C*REF  Cros-tab

REF Total Calculul
0 1 rănd kapa

Inreg. 0 42 9 51 po 0.9
A Estimat 16.3 34.7 51.0 pe 0.5576

Inreg. 1 6 93 99 k 0.77
Estimat 31.7 67.3 99.0

Total Inreg. 48 102 150
Coloană Estimat 48.0 102.0 150.0

c

Fig. 3: 
a, b, c – Compararea deciziilor operatorilor cu cele de referinţă.

Se pune problema de a verifica următoarea ipoteză: H0: Eficacitatea tuturor operatorilor este aceeaşi
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Cum  scorul  obţinut  de  fiecare  operator  este  în  in-

teriorul  intervalului  de confidenţă  ale  celorlalţi,  se  trage
concluzia că nu se poate respinge ipoteza H0, respectiv se
trage concluzia că eficacitatea operatorilor este aproxima-
tiv aceeaşi. Din analiza sistemului de măsurare atributiv au
reieşit cele prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3

Eficacitate Rata accept. greşită
(1/Ref 0)

Rata alarmelor false
(0/Ref 1)

A 84% 6.30% 4.90%
B 90% 6.30% 2.00%
C 80% 12.50% 8.80%

Aprecierea  fiecărui  operator  poate  fi  făcută  în  con-
formitate cu limitele prezentate în din tabelul 4.

Tabelul 4

Decizia asupra
sistemului de

măsurare
Eficacitate

Rata accept.
greşită

(1/Ref 0)

Rata
alarmelor

false
(0/Ref 1)

Acceptare operator >=90% <=2% <=5%
Acceptare marginală
operator
Necesită îmbunătăţire >=80% <=5% <=10%
Neacceptare operator
Necesită îmbunătăţire <=80% >5% >10%

Se observă că operatorul B este acceptat marginal, iar
A şi C nu sunt acceptaţi.

Intervalul  de  încredere  al  pentru  operatori  este  pre-
zentat în figura 5. Se observă că intervalele de încredere se
suprapun,  deci  nu  există  o  diferenţă  semnificativă  între
modul de inspectare al celor trei operatori.

% Operator (v. not.1) % scor faţă de REF.(nota 2)
Sursa A B C A B C
Total inspect. 50 50 50 50 50 50
Nr. coincid. 42 45 40 42 45 40
Fals negativ (eroare. sist. Operat. spre rejectare) 0 0 0
Fals pozitiv (eroare. sist. Operator. spre acceptare) 0 0 0
 Eroare Mixta 8 5 10

95%  UCL 94% 98% 91% 94% 98% 91%
Scorul calc.% 84% 90% 80% 84% 90% 80%

95%  LCL 74% 82% 69% 74% 82% 69%
nota 1 - Coincidenţa operatorilor cu ei însăşi în seriile de măsurare  

nota 2 - Coincidenţa operatorilor cu mărimea de referinţă  

   UCL şi LCL sunt limitele superioară, respectiv inferioară a intervalului de confidenţă  
Scorul % Eficacitate Sistem Scorul  % Eficacitate Sistem faţă de REF.

(nota 3) (nota 4)
Total inspectate 50 50
Nr. în coincidenţă 39 39

95%  UCL 89% 89%
Scorul calc. în % 78% 78%

95%  LCL 67% 67%
nota 3 - Coincidenţa tuturor operatorilor cu ei însăşi şi între ei  

nota 4 - Coincidenţa tuturor operatorilor cu ei însăşi & între ei ŞI cu mărimea de referinţă  

Fig. 4. Eficacitatea sistemului de măsurare.
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Fig. 5. Intervalul de încredere pentru operatori.

3. CONCLUZII Verificarea  sistemelor  de  măsurare  atributive  este  o
necesitate stringentă în orice întreprindere. Această verifica-
re este necesară pentru a oferi încredere consumatorului



în modul de verificare  a caracteristicilor de calitate ale
produselor, în timpul proceselor de fabricaţie. De asemenea,
ea îi  este  necesară  producătorului,  pentru a vedea dacă
sistemul de măsurare atributiv utilizat este adecvat pentru
inspectarea produselor fabricate. El poate sesiza dacă  a
apărut necesitatea unor acţiuni de recalificare a operatorilor,
pentru  ca  sistemul  de  măsurare  atributiv  să  fie  conform
necesităţilor impuse de asigurarea calităţii produselor.
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Lucrarea cuprinde cinci capitole şi o anexă ce conţin informaţii utile pentru managerii
sau angajaţii interesaţi să acţioneze efectiv pentru a obţine satisfacţia clienţilor benefdiciari ai
serviciilor oferite pe piaţă. Primul capitol este dedicat conceptelor şi abordărilor de bază din
domeniul  managementului  calităţii  serviciilor  şi  proceselor.  Al  doilea  capitol  prezintă
modelele japonez, american şi  european ale Managementului calităţii  totale, iar al  treilea
capitol  redă  modele,  tehnici  şi  instrumente  de  implementare  şi  îmbunătăţire  a  caltăţii
serviciilor. Auditul calităţii, certificarea calităţii şi acreditarea sunt prezentate în capitolul al
patrulea,  ca  mijloace  eficace  pentru  a  genera  încredereas  clienţilor  în  servicii  şi  în
furnizorii  acestora.  Al  cincilea  capitol  redă  unele  tehnici  care  pot  fi  utilizate  pentru
implicarea angajaţilor  în  procesul  de implementare  a  calităţii  serviciilor.  Anexa oferă
exemple de implementare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor bancare

.


