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Abstrakt 

 Diplomová práce je zaměřena na využití metody DOE v procesu ševingování 

ozubených kol. Cílem je určení a analýza ovlivnitelných proměnných (faktorů), které mají 

největší vliv na sledovaný výstup, kterým je profil zubu kola. 

  

 V teoretické části jsou popsány principy metody DOE, které jsou důležité pro 

praktickou aplikaci metody do procesu. 

 

 V experimentální části jsou metodou brainstormingu určeny tři faktory na dvou 

úrovních, pro které je navržen a realizován experiment s opakováním. Při analýze 

experimentu je zkoumán vliv jednotlivých faktorů a interakcí na výstupní veličinu a je určeno 

optimální nastavení faktorů. 

 

Klíčová slova 

DOE; Plánování experimentů; Faktor; Ševingování  

   

   

Abstract 

 This thesis is focused on for the using of DOE methods in the process of shaving 

gears. The goal is the identification and analysis of influenceable variables (factors) which 

have the greatest influence on the monitored output, which is tooth profile of wheels. 

 

 The theoretical part describes principles of DOE methods that are important for 

practical application of the method to the process. 

 

 In the experimental part were identified by brainstorming method three factors on two 

levels, for which is designed and implemented experiment with repetition. During experiment 

analyzing is investigated the influence of individual factors and interactions on the output 

variable and is determined optimal settings of factors. 

 

Keywords 

 
DOE; Design of Experiments; Factor; Shaving 
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Úvod  

  

 V dnešní době je již standardem, že firmy, které chtějí dosahovat udržitelného 

úspěchu, tedy dlouhodobě dosahovat a udržovat své cíle, musejí přijmout přístup 

managementu jakosti, jehož částí je zlepšování jakosti [10, 11].  

  

 Termín zlepšování jakosti zcela nezahrnuje všechny aktivity zlepšování, kterým by 

každá organizace měla věnovat pozornost. Proto se již obvykle nezdůrazňuje, že se jedná 

zejména o zlepšování jakosti, ale používá se zkrácený termín „zlepšování“. Metodické 

postupy, které byly vyvinuty především pro zlepšování jakosti, jsou přitom plně využitelné 

pro jakékoli aktivity zlepšování.  

 Zlepšování by nemělo být považováno za jednorázovou aktivitu, ale naopak by mělo 

být chápáno jako nepřetržitý proces, ve kterém by dosažený zlepšený stav měl být 

východiskem pro další zlepšování, mělo by se jednat o neustálé zlepšování [11]. 

  

 Neustálé zlepšování je jedním z osmi základních principů systému managementu 

jakosti. Procesy zlepšování by měly fungovat na základě strukturovaného přístupu, kterým je 

například metodika PDCA (Plan-Do-Check-Act) [10]. V podstatě všechny používané 

metodiky zlepšování jsou rozpracováním čtyř základních kroků cyklu PDCA. Společný 

základ přináší detailní rozpracování jednotlivých kroků cyklu v různých metodikách, které 

mohou přispět k efektivnímu průběhu jednotlivých aktivit a k úspěšnému řešení [11]. Toho 

lze dosáhnout aplikováním různých nástrojů jakosti, mezi které patří také jedna z pokročilých 

technik – plánování experimentů DOE (Design of Experiments).        

 

 Diplomová práce se zabývá praktickým využitím techniky plánování experimentů 

v procesu ševingování ozubených kol převodovek, které jsou vyráběny v závodě Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o v Nošovicích. 

  

 Cílem diplomové práce je analyzovat proces ševingování, stanovit významné faktory 

ovlivňující tento proces a provést experiment s ohledem na možnosti nastavení parametrů 

procesu. Od aplikace metody DOE a zpracování výsledků experimentu je očekáváno, že 

přispěje k prodloužení cyklu obrábění kol na jedno přebroušení ševingovacího nástroje a tím 

tedy ke zvýšení jeho životnosti, která se zkracuje úměrně s počtem přebrušování, a také ke 
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snížení nákladů spojených s uvolňováním nového nebo znovu přebroušeného ševingovacího 

nástroje do výroby (např. náklady spojené s testovacími kusy, práce operátorů, zásoba 

ševingovacích nástrojů apod.).   

 

 Diplomová práce se člení na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je 

popsána metodika plánování experimentů, výběr faktorů a postup vyhodnocení experimentu. 

V praktické části je představen výrobní závod, následně je provedena analýza procesu 

ševingování s aplikací metody DOE do procesu pro  nalezení vztahů mezi vstupními 

parametry procesu a výstupními ukazateli jakosti kola, posledním krokem je vyhodnocení 

výsledků experimentu s návrhy a doporučeními ke zlepšení.   
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1. Teoretická východiska řešené problematiky 
 

1.1 Základní termíny a jejich definice [13] 

 

Model – popis uvádějící ve vztah odezvu s predikční proměnnou 

Odezva – proměnná reprezentující výstup z experimentu (obecně používané synonymum je 

výstupní proměnná) 

Predikční proměnná – proměnná, která může přispět k objasnění výstupu z experimentu 

(obecně používané synonymum je vstupní proměnná, popisná proměnná nebo vysvětlující 

proměnná) 

Oblast návrhu – množina přípustných hodnot predikčních proměnných 

Faktor – predikční proměnná, která se mění s cílem posoudit její vliv na odezvu 

Úroveň – potenciální nastavení, hodnota nebo vymezení faktoru (synonymem je hodnota 

predikční proměnné) 

Experimentální chyba – kolísání odezvy, které nelze přisoudit vlivu faktorů, bloků nebo 

dalších příčin v návaznosti na experiment 

Složka rozptylu – rozptyl náhodné veličiny popisující vliv faktoru 

Experimentální jednotka – entita, na níž se aplikuje určité nastavení každého z faktorů a 

která následně poskytne hodnotu odezvy 

Jednofaktorový experiment – experiment, v němž je analyzován jediný faktor z hlediska 

jeho vlivu na odezvu 

k-faktorový experiment – experiment, v němž se společně analyzuje k rozdílných faktorů 

z hlediska možných vlivů na odezvu 

Interakce – ovlivnění sledované výstupní proměnné jedním faktorem vzájemně s dalšími 

faktory 

Plán experimentu – přiřazení určitého nastavení každého z faktorů experimentální jednotce a 

vytvoření časového rozvrhu aplikace nastavení každého z faktorů 

Navržený experiment – plán experimentu zvolený tak, aby se dosáhlo cíle 

Úplný faktoriální experiment – experiment sestávající ze všech možných nastavení každého 

z faktorů, z nich každý je na dvou nebo více úrovních 

Dílčí faktoriální experiment – experiment, který je tvořen podmnožinou úplného 

faktoriálního experimentu 

Dvouúrovňový experiment – experiment, v němž všechny faktory nabývají dvou úrovní 
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Faktoriální experiment 2
k
 – experiment, v němž se analyzuje k faktorů, každý na dvou 

úrovních 

 

1.2 Základy DOE  

 

 Ve výrobním procesu je často primárním zájmem prozkoumat vztahy mezi klíčovými 

vstupními parametry (faktory) a výstupními výkonnostními charakteristikami, tedy 

výstupními charakteristikami jakosti, například na finálních výrobcích.  

 Jeden z obecných přístupů využívaný dnes ve výrobních závodech je One-Variable-

At-a-Time (jedna proměnná v čase), který vyjadřuje změnu pouze jedné proměnné v dané 

době, přičemž ostatní proměnné jsou neměnné. Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je, že 

nedokáže vzít v úvahu žádnou možnou interakci mezi faktory. Interakce je neschopnost 

jednoho faktoru vyvolat stejný efekt na odezvu různých úrovní jiného faktoru [2, 4]. Interakce 

je přítomna, jestliže efekt jednoho faktoru není stejný pro všechny úrovně jiného faktoru. 

  Tento přístup je také založen na odhadech, zkušenostech a intuicích. Proto 

experimenty založené na tomto přístupu vyžadují velké zdroje, ať už v podobě personálu nebo 

času, a výsledkem bývá obdržení pouze omezených informací o procesu. Z tohoto důvodu je 

One-Variable-At-a-Time neefektivní, časem plýtvající a výsledek nemusí zohlednit optimální 

stav pro daný proces [9].  

  V případě, že několik proměnných má vliv na určité výstupní charakteristiky daného 

produktu, je nejlepším postupem řešení naplánovat experiment, který je efektivní a 

ekonomický. V plánovaném experimentu se provádějí úmyslné změny ve vstupních 

proměnných (faktorech) a sleduje se, jak tyto změny ovlivňují výstupní charakteristiky. 

Důležité je také ovšem zmínit, že ne všechny proměnné ovlivňují výstup stejným způsobem, 

některé mají vliv menší, jiné žádný.  S ohledem na tyto skutečnosti je důležité experiment 

plánovat. 

 Design of Experiments (DOE), neboli plánování experimentů bylo poprvé provedeno 

na počátku dvacátých let dvacátého století panem Ronaldem Fisherem na Rothamstedské 

zemědělské výzkumné stanici v Londýně. Jeho prvotní experimenty měly stanovit účinek 

různých umělých hnojiv na úrodu, která byla pěstována na různých pozemcích. Výsledek 

stavu úrody nebyl závislý jen na množství umělých hnojiv, ale také na vlivu jiných faktorů, 

například na typu zeminy, její vlhkosti apod. Fisher použil plánovaný experiment k tomu, aby 

odlišil účinek hnojiva od vlivu jiných faktorů [9]. 
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Experimenty zahrnují aktivity, kterými jsou [12,9], Obr. 1: 

 

a) stanovení hypotézy, která je předpokladem experimentu 

 

b) provedení experimentu, který vede k ověření a zkoumání hypotézy 

c) analýza, která zahrnuje porozumění hrubým informacím a provedení statistické 

analýzy nasbíraných dat experimentu   

 

 Analýza experimentu je charakterizována třemi standardními kroky [7]: 

 

 stanovení optimálních podmínek (průměrné a hlavní účinky faktorů) 

 procentuální podíl faktorů pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) k určení, jak velký 

vliv mají jednotlivé faktory 

 odhad hodnoty charakteristiky jakosti při optimálních podmínkách (pro stanovení 

optima) 

  

 Taguchiho ztrátová funkce, která je měřením odchylek na výstupní charakteristice od 

cílové hodnoty, je vyjádřena na základě tří situací, které mohou vzniknout v praxi [5]: 

 

 Nominal is best – při odchylkách měřitelných charakteristik od cílové hodnoty se 

zvyšuje i ztráta, tedy cílová hodnota na středu tolerančního pole je nejlepší 

 Smaller is better – jde o měřitelné charakteristiky, které jsou nezáporné, ale jejich 

ideální hodnota je nula (např. spotřeba paliva) 

 Larger is better – nezáporné měřitelné charakteristiky, jejichž ideální cílová hodnota je 

nekonečno 

 

 Tyto tři situace lze využít při hledání lepší úrovně faktorů vyhovující danému zadání 

experimentu [7].   

 

d) interpretace výsledků analýzy 

 

e) závěr zahrnující rozhodnutí, zda přijímáme nebo zamítáme původní hypotézu  

 V posledním kroku je někdy nutné rozhodnout o stanovení nové hypotézy a tím i 

opakování experimentu.  
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 Aplikace experimentu také vyžaduje dovednosti a znalosti. Mezi ně můžeme zařadit 

[9]: 

 

 Schopnost plánovat – porozumění významnosti experimentu pro daný problém, 

plánování zdrojů (lidských, finančních), plánování potřeby času 

 Statistické znalosti – statistická analýza dat získaných experimentem, přiřazení faktorů 

a interakcí v matici návrhu, interpretace výsledků experimentu 

 Týmové dovednosti – porozumění a sdílení cílů experimentu, týmová spolupráce při 

stanovení faktorů experimentu (brainstroming)  

 Technické znalosti – určení počtu úrovní každého z faktorů, určení, jaké měření bude 

prováděno během experimentu, rozhodnutí, které faktory budou sledovány apod. 

Obr. 1 Základní kroky experimentu [12] 
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 Základní proces výroby je reprezentován modelem na Obr. 2. Proces si můžeme 

představit jako kombinaci operací, zařízení, metod, lidí a dalších zdrojů, které transformují  

vstupy (materiál, nastavení parametrů) na výstupy (výrobek, sledované charakteristiky 

jakosti). Tyto výstupy mají jeden nebo více pozorovatelných odezev proměnných. Na 

samotný proces pak působí ovlivnitelné proměnné – faktory (X1..n), které mohou být 

jednoduše během experimentu měněny a hrají klíčovou roli v daném procesu, a neovlivnitelné 

proměnné - faktory (Z1..n),  které je obtížné řídit. Proto je důležité určit optimální nastavení 

faktorů (X1..n) tak, aby se minimalizoval vliv faktorů (Z1..n) [2] . 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cíle experimentu mohou zahrnovat [2]: 

 určení, které proměnné mají největší vliv na odezvu výstupu Y 

 určení, jak nastavit vlivné X tak, aby Y bylo téměř vždy blízko nominální hodnotě 

 určení, jak nastavit vlivné X tak, aby variabilita Y byla malá 

 určení, jak nastavit vlivné X tak, aby účinek neovlivnitelné proměnné Z byl 

minimalizován 

 

1.3 Experimenty s k-faktory 

 2
k 

faktorové experimenty mají širokou průmyslovou využitelnost. Návrhy umožňují 

samostatný odhad jednotlivých efektů a interakcí k-faktorů v experimentu, ve kterém lze 

všechny faktory k měnit současně dle předem stanovené organizované struktury pokusů [4]. 

Obr. 2 Obecný model procesu [2] 
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 Experiment s k-faktory, každý se dvěma úrovněmi, je známý jako 2
k
 faktoriálový 

experiment. Experiment obsahuje 2
k 

pokusů (kroků) a každý pokus se skládá z kombinací 

úrovní jednotlivých faktorů. Podrobněji bude o těchto experimentech pojednáno v kap. 1.6.2. 

 K identifikaci různých pokusů jsou používány různé symboly, jak je znázorněno v 

Tab. 1. Každý faktor je označován písmeny nebo číslicemi. Pro značení dvouúrovňového 

faktoru se používá znamének plus (+) a mínus (-). Obecně se znaménko mínus přiřazuje 

faktoru nižší úrovně a plus pak vyšší. V případě, že jsou tři faktory označeny písmeny A, B, 

C, bude, dle obecného návrhu experimentu 2
k 

, 2
3
 jednotlivých kroků s různými úrovněmi 

faktorů.  

 

Tab. 1 Symbolika označování úrovní faktorů [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Symbolika označování + a - je někdy uváděna jako geometrická. Například osm 

nastavení faktorů ve 2
3
 úrovňovém plánu experimentu lze interpretovat tak, že korespondují s 

osmi vrcholy krychle (± 1, ± 1, ± 1), tzv. krychlovými body, Obr. 3. Krychlový bod je 

definován v [13] jako vektor nastavení úrovní faktorů tvaru (a1, a2, …, ak), přičemž každá 

složka ai je, dle označení pro kódované úrovně faktorů, rovna buď +1 nebo -1. Dle této shody 

pak například v pravém horním rohu krychle nalezneme interakci faktorů ABC nebo v levém 

horním rohu BC.  

 Jako alternativní zápis úrovně faktorů může být používána hodnota 0 a 1 anebo dle 

japonské tradice (dříve stanoveno Taguchim) označení úrovní hodnotou 1 a 2 pro každý 

faktor. Dle úmluvy se úrovně faktorů mohou popisovat také odpovídajícími malými písmeny, 

a to podle přítomnosti (+) nebo nepřítomnosti faktoru (-) u daného kroku v plánu 

experimentu. V případě, že je v daném kroku u všech faktorů znaménko -, pak je v plánu 
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experimentu zapsána 1. Další zápis faktorů je v takovém pořadí, pro které platí, že je do plánu 

zapsán ten faktor, u kterého je znaménko + [4], Tab. 1 - sloupec „Classical notation“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro doplnění je na obrázku Obr. 4 zobrazen přístup plánování, zahrnující změny One-

Variable-at-a-Time. Bod (0,0) na Obr. 4 a) reprezentuje současné nastavení úrovně faktoru 

(např. v procesu). Jestliže je hodnota faktoru A neměnná, pak dva body návrhu jsou (0,-1) a 

(0,1). Podobně pokud je fixován faktor B, jsou další body návrhu (-1,0) a (1,0). Obr. 4 b) 

zobrazuje změnu funkční hodnoty v naplánovaném experimentu [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Krychlové body pro 2
3
 experiment se třemi faktory [5] 

Obr. 4 Konstrukční body  One-Variable-at-a-Time přístupu [5] 



14 
 

1.4 Taguchiho přístup  

 

Japonskému expertovi kvality Genichi Taguchimu musejí být z velké části připsány zásluhy o 

zájem automobilového průmyslu používat faktorové plánování experimentů. V rámci tohoto 

průmyslového prostředí experimenty identifikují nastavení parametrů experimentu a 

procesních proměnných tak, že budou současně poskytovat výrobním produktům dostatečně 

stabilní proces a tím také splňovat očekávání zákazníka mít kvalitní výrobek.  

 Taguchiho prvotní práce v oblasti statistického plánování experimentu se datuje do 

roku 1950, kdy byla použita v komunikačním průmyslu. Strategie byla nazývána „Parameter 

design“ nebo „Robust design“. Důležité je si uvědomit, že slovo „design“ má odlišné 

významy: product design (návrh produktů), process design (návrh procesu), statistical design 

(statistické plánování). 

 Formálně stanoveno, při statistickém plánování experimentů rozlišujeme proměnnou 

Y (sledovaný ukazatel kvality), která je funkcí kontrolovaného faktoru X a šumu Z [4]. 

  

Taguchi požaduje, aby pro vyráběné produkty byla splněna následující kritéria: 

 

 ochránit produkt před zdroji variability, vyskytující se ve výrobním procesu 

 minimalizovat variabilitu procesu s ohledem na cílové požadavky zákazníka 

 mít stabilní, robustní vnější faktory, se kterými se zákazník setkává 

 

1.5 Základní principy DOE  

 

 DOE odkazuje na procesní plánování, navrhování a analýzu experimentu, aby bylo 

možné vyvodit efektivní a účinné závěry. V kontextu plánování experimentů v průmyslové 

výrobě rozlišujeme dva typy procesních proměnných a faktorů: kvalitativní a kvantitativní 

faktory. Pro kvantitativní faktory musí být stanoven rozsah nastavení, jak budou měřeny a 

kontrolovány během experimentu. Kvalitativní faktory jsou diskrétní povahy (typ materiálu, 

dodavatele apod.) 

 V plánování experimentu rozlišujeme tři principy, kterými jsou znáhodnění, replikace 

a vytváření bloků. Tyto principy jsou aplikovány především z důvodu redukce nebo 

odstranění zkreslení výsledků během experimentu, protože kromě sledovaných faktorů totiž v 

průběhu experimentu působí zpravidla i další faktory nazývané šum, které mohou být 
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vytvářeny během procesu výroby například lidmi, zařízením, měřením nebo prostředím. 

Společný vliv těchto faktorů se nazývá experimentální chyba [9]. 

 

 1.5.1 Znáhodnění 

 

 V případě, že je předpoklad stabilního procesu, pak není potřeba při experimentu 

využít princip znáhodnění. Naopak pokud se proces jeví jako velmi nestabilní, je nejprve 

nutno odstranit nestabilitu, a pak provést samotný experiment.  

 Při navrhování experimentů v průmyslu se setkáváme s faktory, které mají vliv na 

sledovaný ukazatel kvality, ale jejich sledování je obtížné nebo ekonomicky náročné (teplota, 

vlhkost, chyba operátora). Tyto faktory by měly být minimalizovány nebo z experimentu 

odstraněny.  

 Jak již bylo zmíněno, v procesu jsou přítomny faktory šumu. Znáhodnění experimentu 

zajišťuje to, aby všechny úrovně faktoru při experimentu měly stejnou šanci být těmito 

faktory šumu ovlivněny [9].     

 Dle [13] je znáhodnění proces přiřazování nastavení každého z faktorů 

experimentálním jednotkám tak, že všechny experimentální jednotky mají stejnou 

pravděpodobnost, že jim bude přiřazeno určité nastavení každého z faktorů.    

 

 1.5.2 Replikace  

 

 Tento princip znamená opakování celého nebo jen části experimentu za různých 

podmínek. V tomto směru má replikace dvě důležité vlastnosti. První je, že umožňuje 

experimentátorovi obdržet odhad chyby experimentu a druhou vlastností je, že lze získat 

přesnější odhad interakcí mezi faktory.  

 Pokud počet replikací je roven jedné, pak není možné provést uspokojivé rozhodnutí o 

vlivu mezi faktory a interakcemi. Proto je samozřejmě nutné zvolit dostatečný počet replikací, 

ale také je nutné se zaměřit na náklady s tím spojené [9]. Provedeme-li zkoušky pokaždé při 

jiné kombinaci úrovní zkoumaných faktorů, mluvíme o jedné replikaci experimentu. Zkoušky 

se opakují proto, aby bylo možné změřit variabilitu náhodné složky a oddělit ji pak od 

variability způsobené střídáním úrovní zkoumaných faktorů [14].  V případě nepřítomnosti 

systematických rozdílů mezi experimentálními jednotkami zpracovanými stejným způsobem 
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umožní tyto replikace odhadnout experimentální (náhodnou) chybu, oproti které se rozdíly 

mezi pokusy posuzují [12]. 

 Dle [13] se jedná o provedení experimentu s danou množinou predikčních 

proměnných (faktorů) více než jednou. 

 

 1.5.3 Vytváření bloků 

 

 Hlavním cílem tohoto principu je eliminovat neočekávané zdroje variability (faktory 

šumu), jakými jsou například rozdílné dávky materiálu, rozdíly mezi jednotlivými směnami 

nebo pracovními dny. 

 Podstatou je uspořádat podobné experimentální typy (druhy) do bloků nebo skupin. 

Blokem tedy může být různá dávka surového materiálu, rozdílní operátoři nebo pozorování 

shromážděna během té samé směny nebo pracovního dne [9]. Uspořádání do bloků slouží ke 

snížení variability náhodné složky. Zkoušky jsou uspořádány do skupin (bloků) tak, aby 

v rámci bloku probíhaly zkoušky za přibližně stejných experimentálních podmínek. Blok 

často představuje jednu repliku experimentu [14].  

 Základní ideou je rozdělení celkového souboru experimentálních jednotek na 

subjednotky (bloky). Tímto způsobem vliv škodlivých faktorů (šumu), které přispívají 

k systematické odchylce rozdílů mezi experimentálními jednotkami, může být eliminován 

[12]. Uvnitř každého bloku lze očekávat menší experimentální chybu, než jakou by bylo 

možné očekávat při náhodném nastavení každého z faktorů v podobném počtu 

experimentálních jednotek [13]. 

 Bloky se tvoří dle generátoru bloků, které jsou uvedeny v tabulkách. Výběr z tabulek 

je zobrazen v tabulce Tab. 2 [17]. 

 

Tab. 2 Generátor bloků [17] 
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 1.5.4 Testování vlivů bloků 

  

 V případě, že se experiment dělí na bloky, stanovuje se, zda rozdíly mezi výsledky 

jednotlivých bloků jsou významné. Pro tento test se vyčleňuje z reziduálního součtu čtverců 

SR část připadající na bloky, provede se ANOVA, zavádí se bloková proměnná xB a koeficient 

blokové proměnné d [17]. 

 

U dvou bloků se koeficient blokové proměnné d vypočte: 

 

  𝑑 =
∑ 𝑥𝐵𝑗  .𝑌𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ 𝑥𝐵𝑗
2  𝑛

𝑗=1

       (1) 

 

kde 

  n – počet všech pokusů 

  d – koeficient blokové proměnné 

  XBj – bloková proměnná j-tého pokusu 

  Yj – výsledek v j-tém pokusu 

 

 Pozn.: kódované hodnoty blokové proměnné xB se v prvém bloku označí -1 a ve 

druhém +1 

 

U dvou bloků se součet čtverců odchylek vypočte ze vztahu: 

 

  SS(blocks) = n.d
2
      (2) 

 

Výpočet reziduálního součtu čtverců (odstranění vlivů bloků): 

 

  𝑆𝑅 = ∑ 𝑒𝑖
2 − 𝑆𝑆(𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠)      (3) 

 

kde 

  ∑ 𝑒𝑖
2 - součet reziduí z testu ANOVA 

  𝑆𝑅 - reziduální součet čtverců s odstraněným vlivem bloků 

  𝑆𝑆(𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠) - součet čtverců odchylek bloků 
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Test vlivů bloků na výsledek pokusu 

 

1. Stanovení nulové a alternativní hypotézy  

 H0: vliv bloků na výsledek je bezvýznamný 

 H1: vliv bloků na výsledek je významný 

 

2. Výpočet testovacího kritéria  

  

  𝑇 =

𝑆𝑆(𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠)

(𝑚−1)
𝑆𝑅

[𝑑𝑓𝑅 − (𝑚−1)]

      (4) 

kde  

 𝑑𝑓𝑅 - počet stupňů volnosti pro rezidua [norma] 

 m – počet bloků 

 

3. Nalezení kritické hodnoty 

 

  𝐾 = 𝐹𝑚−1,𝑑𝑓𝑅−(𝑚−1)(𝛼)     (5) 

 

4. Vyhodnocení testu vlivů bloků 

 Pokud je T > K, přijímáme hypotézu H1, bloky ovlivňují výsledek pokusu 

 

 

1.6 Faktorové plány experimentů 

 

 1.6.1 Jednofaktorový plán experimentu 

 

 Experimenty s jedním zkoumaným faktorem se provádějí například pro porovnání 

kvality dodávek výrobků u jednotlivých dodavatelů, porovnání materiálu z hlediska pevnosti 

nebo strojů z hlediska jejich seřizování.  

 Jde o nejjednodušší typ experimentu, při kterém testujeme jeden faktor na dvou 

úrovních, provedou se tedy 2 pokusy [7]. Zkoumaný faktor je sice jediný, ale při plánování 

experimentu se zvažuje také možnost působení jiných veličin, jejichž hodnoty nejsou 
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v průběhu experimentu konstantní. Takovéto veličiny jsou v experimentu nazývány blokové 

faktory (např. operátor, směna).   

 Analýza jednofaktorového experimentu probíhá tak, že se naměřené hodnoty rozdělí 

do skupin podle jednotlivých úrovní zkoumaného faktoru a jednotlivé skupiny se pak 

porovnávají z hlediska úrovně nebo variability. Aby bylo možné zjistit, jaký vliv má změna 

úrovně zkoumaného faktoru na hodnotu výstupní odezvy, porovnáváme střední hodnoty 

odezvy při různých úrovních faktoru [14]. 

 Experiment by měl prokázat rozdíl mezi těmito středními úrovněmi nebo naopak 

vyloučit jejich rozdílnost [21]. 

 V praxi se často porovnávají dvě metody měření, dva stroje nebo materiály. Pro 

zjištění, zda se liší, používáme nejčastěji test významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými 

průměry (dvouvýběrový t-test). V případě, že se prověřuje rovnost více než dvou středních 

hodnot, není správné použít opakovaně dvouvýběrový t-test, protože dochází k výraznému 

nárůstu chyby prvního druhu [17, 19].  

 Při dvouvýběrovém t-testu se postupuje tak, že na začátku testu se stanoví hypotéza 

H0: µ1 = µ2 a alternativní H1: µ1 ≠ µ2. Druhým krokem je vypočtení testovacího kritéria T dle 

toho, zda rozptyly σ1 a σ2 se sobě rovnají nebo ne. Třetím krokem je nalezení kritické hodnoty 

K buďto přímo z tabulek Studentova rozdělení nebo výpočtem. Posledním krokem je 

rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí hypotézy H0. V případě, že K < T hypotézu H0 přijímáme 

[3]. 

 Další možností sestavení jednofaktorového plánu je takový plán, při kterém se u 

jednoho faktoru mění úroveň z dolní na horní a u zbývajících faktorů je na střední úrovni, 

která se značí „0“ a je průměrem horní a dolní úrovně. Příklad je uveden v Tab. 3 [1]. 

 

Tab. 3 Příklad jednofaktorového plánu [1] 

 

Pokus A B C 

1 - 0 0 

2 + 0 0 

3 0 - 0 

4 0 + 0 

5 0 0 - 

6 0 0 + 



20 
 

 Počet pokusů je u takového plánu 6, protože platí n = 2.k ( k = počet faktorů v 

experimentu). Pro případ výše tedy platí, k = 3, tedy n = 2.3 = 6 pokusů (řádků tabulky). 

 

 1.6.2 Úplný faktorový plán experimentu (2
k
) 

 

 Aby bylo možné zjistit, jaký vliv má faktor na výstupní odezvu, provádějí se 

nejčastěji, například ve výrobních podnicích, experimenty se dvěma nebo více (třemi) 

úrovněmi faktorů [7, 9]. 

 Úplný faktorový plán experimentu obsahuje všechny možné kombinace úrovní pro 

všechny faktory. Nejdůležitější pro tento typ plánu je, že se jedná o analýzu vlivů k-faktorů, a 

každý je na dvou úrovních. Úrovně faktorů mohou být kvantitativní, jako například tlak, čas, 

teplota anebo kvalitativní, kterými mohou být dva stroje, dva operátoři apod. Kompletní 

opakování takového návrhu experimentu vyžaduje 2 x 2 x .. x 2 = 2
k 

 pokusů (pozorování) a 

nazývá se 2
k
 faktorový plán experimentu [2]. 

 

 Počet pokusů se dle výše uvedeného vypočítá ze vztahu [1]:  

 

     n = 2
k
      (6) 

kde: 

 n - počet pokusů 

 k – počet faktorů 

 2 – počet úrovní faktorů  

 

V případě dvou úrovní faktorů a tří faktorů bude mít tabulka plánu experimentu 8 řádků, 

protože platí n = 2
3
 = 8, Tab. 4.  

 

Počet všech faktorů a interakcí m v úplném faktorovém plánu je vypočten dle vzorce: 

     m = 2
k
 – 1    (7) 

 

Tab. 4 Tabulka pro plán experimentu 2
3 

Pokus A B C Y 

1 -1 -1 -1  

2 +1 -1 -1  
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3 -1 +1 -1  

4 +1 +1 -1  

5 -1 -1 +1  

6 +1 -1 +1  

7 -1 +1 +1  

8 +1 +1 +1  

 

 Je-li plán experimentu charakterizován dvěma úrovněmi, pak se dolní úroveň značí „-“ 

a horní „+“. V experimentu se používají skutečné hodnoty (proměnné), které se postupně 

v každém kroku mění dle plánu experimentu. Přepočet původních proměnných na tzv. 

kódované proměnné, které jsou uvedeny v tabulce Tab. 4, se provede pomocí vzorce takto [1]: 

 

   𝑥𝑐 =
𝑥0−

𝑥𝑚𝑎𝑥+𝑥𝑚𝑖𝑛
2

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
2

     (8) 

kde: 

 𝑥0 – proměnná v původních jednotkách 

 𝑥𝑐 – kódovaná proměnná 

 𝑥𝑚𝑎𝑥 – horní úroveň proměnné  

 𝑥𝑚𝑖𝑛 – dolní úroveň proměnné 

 

 1.6.3 Dvouúrovňový částečný faktorový plán experimentu (2
k-p

) 

 

 V případě, že se počet faktorů v plánu experimentu 2
k
 zvyšuje, počet pokusů 

požadovaných pro úplné opakování experimentu se zvyšuje také. Takže například počet 

opakování pokusů pro úplný faktorový experiment 2
6
 = 64, pro 2

10
 = 1024 apod.[2]. 

 V podnikové praxi však není možné takové rozsáhlé experimenty provádět. Z tohoto 

důvodu sestavil Taguchi sadu speciálních tabulek, tzv. ortogonální soustavy, podle kterých lze 

provádět pouze malou část z celkového počtu možných pokusů. Příklad ortogonální soustavy 

pro sedm faktorů při dvou úrovních je Tab. 5. 

Další možností, jak sestavit částečný faktorový plán experimentu, je použití několika hlavních 

faktorů a ostatní vedlejší faktory se vyjádří jako jejich kombinace. Je-li úplný faktorový plán 

experimentu označen 2
k
, pak částečný faktorový plán experimentu bude označen 2

k-p
, kde p – 

stupeň snížení [1]. 
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Tab. 5 Ortogonální soustava L8 (2
7
) při dvou úrovních [7] 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nejmenší možné snížení pokusů je na jejich polovinu. Plány s tímto snížením 

se nazývají poloviční plány, např. pro úplný plán je počet pokusů n = 2
7
 = 128, ale pro 

poloviční plán, který je zapsán jako n = 2
7-1

, je počet pokusů n = 64.  

 Stupeň snížení může být i více než 1, například částečný faktorový plán 2
7-4

 uvedený 

v tabulce Tab. 6.  

 Z plánu 2
7-4

 je zřejmé, že se jedná o plán se třemi hlavními faktory (dle Tab. 6 

označené jako A, B, C) a čtyřmi vedlejšími faktory, které jsou kombinací hlavních faktorů (D, 

E, F, G). Každá kombinace těchto faktorů tvoří slovo. Vztah vyjádřen pomocí hlavních 

faktorů např. pro G = ABC se nazývá generátor plánu. V obecném plánu 2
k-p

 je p generátorů, 

v případě plánu 2
7-4

 jsou p = 4, tedy čtyři generátory [1, 8]. 

  

Tab. 6 Částečný faktorový plán experimentu  2
7-4

 [8] 
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Operace s faktory 

  

 Operace s faktory se řídí pravidly, které jsou určeny vztahy [1]: 

  A.A = I 

  A.I = I.A = A 

  (A.B).C = A(B.C) 

  A.B = B.A 

kde 

 I je jednotkový faktor obsahující jen „+“ 

 

 Při použití těchto vztahů a již definovaného generátoru plánu G = ABC lze postupovat 

dále k nalezení tzv. definiční rovnice, která je rovna jednotkovému faktoru I. 

   

  G = ABC  / G 

  G.G = G.ABC 

  I = ABCG 

  

 Definiční rovnice je nápomocna k nalezení dvojice faktorů (interakcí), které tvoří 

stejné posloupnosti znamének, a které se nazývají zaměnitelné dvojice [1]: 

 

pro generátor plánu  

 

  G = ABC 

 

a definiční rovnici 

 

  I = ABCG 

nalezneme zaměnitelnou dvojici pro např. AB tak, že vynásobíme touto interakcí definiční 

rovnici: 

  I = ABCG / AB 

  AB.I = AB.ABCG 

  AB = CG 

 

Zaměnitelná dvojice pro AB je tedy CG. 
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1.7 Efekty faktorů 

 

 Efekt faktoru je změna ukazatele kvality Y, kterou způsobí přechod tohoto faktoru 

z dolní úrovně (-) na horní (+). Pokud se pokusy několikrát opakují, výsledný efekt faktorů se 

vypočte pomocí průměru všech pokusů. 

 

   �̅� =
𝑌1+𝑌2+..+𝑌𝑛

𝑛
     (9) 

 

 Výpočty efektů faktorů lze provést několika způsoby. Mezi ně například patří rozdíl 

průměrů nebo znaménková metoda. Pro grafické hodnocení efektů faktoru se používá 

pravděpodobnostní graf  [1, 17].    

 

a) Rozdíl průměrů 

 Postupovat při výpočtu efektu jednotlivých faktorů touto metodou je možné tak, že se 

nejprve vypočte průměrná hodnota Y na horní úrovni �̅�+  a na dolní úrovni  �̅�−,  

 

    �̅�+ =  
∑  �̅�𝑖+

𝑛

2

      (10) 

    �̅�− =  
∑  �̅�𝑖−

𝑛

2

      (11) 

následně se vypočte jejich rozdíl: 

 

   ef(𝑋𝑖) =  �̅�+ −   �̅�−     (12) 

 

 Metoda rozdíl průměrů se také využívá při odvození rozptylu odhadů efektů nebo při 

konstrukci grafu efektů Obr. 5 [17]. 

  

 Údaje potřebné pro vytvoření grafu efektu  

faktoru jsou v Tab. 7 

 

Tab. 7 Hodnoty pro konstrukci grafu efektu 

-1 1 

�̅�+  �̅�− 

  

Obr. 5 Příklad grafu efektu [Excel] 
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b) Znaménková metoda 

 Při této metodě se sečtou hodnoty ve sloupci �̅� tak, že každá hodnota má znaménko 

odpovídající příslušnému faktoru v odpovídajícím řádku, součet se následně vydělí n/2.  

 

   𝑒f(𝑋𝑖) =  
∑  �̅�1±  �̅�2±..± �̅�𝑛

𝑛

2

    (13) 

 

Podobným způsobem se postupuje také u interakcí faktorů. 

 

Výpočet rozptylu odhadu efektů faktorů 

  Rozptyl odhadu efektů, který je stejný pro všechny faktory, se vypočte ze vztahu [1] 

  𝑆𝑒
2 =  

4.𝜎2

𝑛
       (14) 

kde 

  σ
2
 – rozptyl výstupní proměnné Y 

  n – celkový počet pokusů 

 

V případě opakovaných pokusů se σ
2
 odhadne pomocí veličiny s

2
 pomocí vztahu [1, 6] 

  𝑠2 =
𝑣1.𝑠1

2+..+𝑣𝑘.𝑠𝑘
2

𝑣1+..+𝑣𝑘
      (15) 

 

kde  

  vi = ni – 1; ni – počet opakování i-tého pokusu 

  𝑠𝑖
2 – rozptyl v i-tém pokusu, pro který platí [8] 

 

  𝑠𝑖
2 =

1

(𝑛−1)
. ∑ (𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖)2𝑛

𝑗=1      (16) 

 

c) Grafické hodnocení efektů faktorů pomocí pravděpodobnostního grafu 

  

 Graf se sestrojí tak, že na osu x se vynáší vypočtený efekt faktoru a na osu y 

pravděpodobnost Pi [1]. 

 

  𝑃𝑖  =
100(𝑖−0,5)

𝑚
        (17) 
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kde  

Pi – hodnota pravděpodobnosti (%) 

i – 1, 2, …, m,  m – počet všech faktorů a interakcí  

 

 Pro jednodušší sestrojení grafu je vhodné nejprve vytvořit pomocnou tabulku Tab. 8 

s těmito daty: 

 

Tab. 8 Tabulka pro grafické hodnocení efektů 

i 1 2 3 4 5 6 7 

Efekt        

Faktor        

Pi        

 

 Hodnoty vypočtených efektů a interakcí ve druhém řádku se uspořádají vzestupně. 

Uskupení jednotlivých hodnot zanesených do grafu vytvoří hlavní linii. Za významné efekty 

se považují ty, které leží výrazně mimo tuto linii [1]. 

 

 1.7.1 Test významnosti efektu 

 

 Jde o jednovýběrový t-test hypotézy nulovosti střední hodnoty vlivu daného faktoru 

nebo interakce. Jeho kritický obor je |t| > K, při kterém zamítáme nulovou hypotézu [1, 15]. 

 

 

Postup testu [1]: 

 

1. Stanovení nulové a alternativní hypotézy  

 H0: efekt faktoru je bezvýznamný 

 H1: efekt faktoru je významný 

 

2. Výpočet testovacího kritéria  

   

   𝑡 =
𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡(𝑥)

𝑠𝑒
       (18) 
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3. Nalezení kritické hodnoty 

 

   𝐾 = 𝑡𝑛1+𝑛2+..+..+𝑛𝑘−𝑛(𝛼)     (19) 

 

4. Vyhodnocení testu 

 

  |ti| > 𝑡𝑛1+𝑛2+..+..+𝑛𝑘−𝑛(𝛼)     (20) 

 n1,…,nk – počty opakování pokusů, např. ni=2 

 n- počet pokusů bez opakování 

 

 Pro |ti| > K se zamítá nulová hypotéza. Efekt, a tedy faktor, je významný. 

 

 1.7.2 Interakce efektů 

  

 Interakcí je myšlena závislost jednoho faktoru na druhém. Jinak řečeno, faktory jsou 

v interakci, když vliv jednoho faktoru závisí na přítomnosti (nastavení) druhého faktoru [7]. 

 Předpokládejme, že tři faktory A, B, C, každý na dvou úrovních, jsou předmětem 

experimentu. Jak již bylo zmíněno v kap. 1.6.2, jedná se o úplný faktorový plán 2
3
 s osmi 

kombinacemi úrovní faktorů (pokusů). V tabulce Tab. 1 jsou zobrazena značení jednotlivých 

kombinací pokusů včetně standardního pořadí, kterým je (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc. Tomuto 

pořadí také odpovídá značení symboly „+“ a „-“. Na Obr. 6 je zobrazen geometrický zápis 

faktorů a interakcí pomocí krychle, ze kterého lze vypozorovat, že jednotlivé faktory a 

interakce korespondují s krychlovými body z obrázku Obr. 3 [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Geometrická zobrazení faktorů a interakcí [8] 
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 V tomto plánu je také sedm stupňů volnosti mezi osmi pokusy. Tři jsou spojeny 

s hlavními efekty faktorů A, B, C a čtyři s interakcemi AB, AC, BC a ABC.    

 Bereme-li v úvahu odhad efektů a interakcí, tak například odhad efektu A může být 

vyjádřen jako rozdíl mezi čtyřmi kombinacemi pokusů na pravé straně krychle a čtyřmi na 

levé straně krychle, Obr. 7 a). Podobně jsou vyobrazeny zbývající faktory a interakce pro plán 

2
3
 Obr. 7 b), c) [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Dle znaménkové metody je tedy efekt faktoru A možné také vypočíst ze vztahu  

 

𝐴 =
1
𝑛

2

. [𝑎 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏𝑐 − (1) − 𝑏 − 𝑐 − 𝑏𝑐]    (21) 

 

podobně efekt interakce AC se vypočte 

 

𝐴𝐶 =
1
𝑛

2

. [(1) − 𝑎 + 𝑏 − 𝑎𝑏 − 𝑐 + 𝑎𝑐 − 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐]    (22) 

a efekt interakce ABC 

Obr. 7 Geometrická zobrazení kontrastu efektů a interakcí [8] 
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𝐴𝐵𝐶 =
1
𝑛

2

. {[𝑎𝑏𝑐 − 𝑏𝑐] − [𝑎𝑐 − 𝑐] − [𝑎𝑏 − 𝑏] + [𝑎 − (1)]}  (23) 

 

 1.7.3 Grafy interakcí 

 

 Pro významné interakce se sestrojují grafy, které umožňují nalezení optimální úrovně 

jednotlivých faktorů v závislosti na druhém faktoru. Taguchiho přístup se zabývá pouze 

interakcemi prvního řádu (tj. A x B), protože interakce vyšších řádů nebývají z empirického 

hlediska významné, a proto se zanedbávají [7, 17].  

 Konstrukce grafu se provede tak, že na osu x se vynášejí hodnoty prvního faktoru 

z interakce a na osu y vždy Y. Příklad grafu interakce AC je zobrazen na Obr. 8. Krajní body 

úseček se vypočtou nejlépe pomocí tabulky, do které se zaznamenají hodnoty Yi, které 

korespondují s přechodem faktoru, zaznamenaným na ose x, z úrovně -1 na +1, následně se 

z těchto hodnot vypočítá průměr, který se zanese do grafu [17], Tab. 9.  

  

Tab. 9 Krajní body úsečky interakce 

A C Y1 Y2 �̅� 

- -    

+ -    
     

- +    

+ +    

 

 Z grafu vyplývá, že pokud má být například maximalizována hodnota výstupního 

ukazatele kvality (osa y), musí být faktor A na dolní úrovni a faktor C na horní.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Graf interakce AC [8] 
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1.8 Regresní model experimentu  

 
Rozlišujeme tři typy modelů [17]: 

 

 Lineární model (pro modelování malých oblastí, např. pro dva faktory a 2 úrovně) 

   

   Y = b0 + b1x1 + b2x2      (24) 

 

 Úplný kvadratický model (pro modelování komplikovaných tvarů závislostí, např. 

experimenty 3
k
) 

 

   Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b11x1
2
 + b22x2

2
 + b12x1x2 (25) 

 

 Neúplný kvadratický model (např. pro experimenty 2
k
) 

 

   Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2   (26) 

 

kde: Y – odezva  

        bi – regresní koeficienty (polovina efektu faktoru), b0 = �̅� 

        xi – hodnoty faktorů 

 

 

1.9 Analýza rozptylu ANOVA  

 

 Analýza rozptylu ANOVA (Analysis of variance) představuje statistickou metodu, 

pomocí které lze analyzovat rozptyl mezi výsledky jednotlivých pokusů v experimentu. 

Rozptyl bývá například způsoben změnami úrovní faktorů při experimentu nebo chybami při 

nastavení jednotlivých experimentů, šumem apod. Její použití je nutné v případě prověření 

rovnosti více než dvou hodnot [7, 17].  

 Sleduje-li se pouze jeden faktor, jde o jednofaktorovou analýzu, tedy třídění dle 

jednoho faktoru (jednoduché třídění). Často se však také sleduje i vliv několika faktorů, kdy 

jde o vícefaktorovou analýzu (dvojné, trojné třídění apod.). Rozlišení typu třídění je tedy 

podle toho, kolik faktorů ovlivňuje sledovaný ukazatel kvality Y. Podmínkou použití 

ANOVA je normalita dat a rovnost rozptylů ve vzorcích.  

 K testování normality lze použít například Anderson-Darlingův test nebo Shapiro-

Wilkův test, pro rovnost rozptylů z více výběrů H0: σ1
2
 = σ2

2
 = ..= σk

2
 například Bartlettův test 

nebo v případě rovnosti dvou rozptylů F-test [1, 17, 20]. 

 Pro vyhodnocení rozptylu se používá jak statistický software, tak je možné postupovat 

i ručními výpočty. V případě použití softwaru se rozhodnutí o významnosti jednoho nebo více 

faktorů (interakcí) na sledovaný ukazatel kvality provede pomocí hodnoty p-value většinou na 

hladině významnosti α = 0,05 [14]. 
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2. Analýza procesu ševingování 

 

2.1 Představení společnosti 

  

 Diplomová práce je zpracovávána ve spolupráci se společností Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC). Společnost, která byla založena 7. 7. 2006,  sídlí na 

ploše o rozloze 200 hektarů v průmyslové zóně Nošovice. Od vztyčení prvního pilíře v dubnu 

2007 k dostavbě uběhlo pouhých 19 měsíců. Sériová výroba začala 3. 11. 2008. Jedná se o 

první výrobní závod Hyundai v Evropě. Všechny modely, vyráběné v závodě HMMC 

(Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30 třídveřový, Hyundai ix20 a Hyundai ix35), 

byly vyvinuty speciálně pro evropský trh v Technickém centru Hyundai v německém 

Rüsselsheimu a odpovídají vysokým požadavkům zdejších zákazníků na kvalitu, bezpečnost a 

atraktivní design Obr. 9 [23, 24]. 

 Základní části výroby v HMMC tvoří lisovna, svařovna, lakovna, finální montáž a 

hala na výrobu převodovek, která pokrývá potřeby nejen nošovického závodu, ale také 

sesterského závodu Kia v Žilině na Slovensku a Hyundai Motor Manufacturing Rus 

v Petrohradě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Nošovický závod HMMC [24] 
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 V HMMC v současné době pracuje téměř 3.300 zaměstnanců a dalších 7.000 u 

subdodavatelů. Spuštěním 3. směny v září 2011 se závod dostal na svou plánovanou plnou 

výrobní kapacitu, tedy 300.000 aut ročně, kterou naplnil poprvé v roce 2012 (303.035 aut). V 

roce 2013 pak bylo vyrobeno 303.460 aut a v roce 2014 již 307.450 aut. Vzhledem ke stále 

zvyšujícímu se zájmu o auta z Nošovic je na rok 2015 výrobní plán navýšen o 10% na 

330.000 aut.  

 Více jak 95% produkce jde na export. Kromě evropských zemí jsou auta také 

vyvážena například do Ruska, Velké Británie, Egypta, Jižní Afriky, Austrálie nebo Mexika. 

 Kromě nošovického závodu má Hyundai tři závody v Koreji, další pak v USA, 

Turecku, Rusku, Brazílii, Indii a Číně. Obr.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.1 Systémy řízení a certifikáty ve společnosti 

 Systém managementu jakosti je ve společnosti řízen na základě požadavků normy 

ČSN ISO 9001:2008. Certifikace systému byla provedena firmou DEKRA Certification 

GmbH, která také provedla certifikaci systému environmentálního managementu podle ČSN 

ISO 14001:2004.  

Obr. 10 Závody Hyundai ve světě [24] 
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 Z hlediska neustálého snižování negativních vlivů organizací na životní prostředí 

splnila společnost HMMC také veškeré náležitosti týkající se dobrovolné účasti organizací v 

systému EMAS, což bylo potvrzeno 6. 12. 2012 Ministerstvem životního prostředí ČR. 

 Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) byla 

provedena dle normy OHSAS 18001:2007 firmou DNV Business Assurance. 

 Nejvýznamnější české ocenění kvality Národní cena kvality v kategorii Excelence -  

"excelentní organizace - vítěz" získala společnost HMMC jako první výrobce automobilů 

v zemi v roce 2011 a v roce 2014 se jí podařilo toto ocenění znovu obhájit [23]. 

 Základní organizační schéma oddělení kvality je zobrazeno v příloze (Příloha č.1)[24]. 

 

 HMMC má za cíl nejen vyrábět kvalitní vozidla, ale také společně s dalšími 

organizacemi přispívat ke zlepšování kvality života v Moravskoslezském kraji. Z tohoto 

důvodu se organizace zapojila do dobrovolného konceptu CSR (Společenská odpovědnost 

organizací), jehož mottem je: „Chceme být dobrým sousedem, který kromě finanční podpory 

nejrůznějších akcí pomáhá rozvíjet mladé talenty, chránit životní prostředí a rozdávat radost.“ 

[23]. 

 

2.2 Proces výroby ozubeného kola 

  

 Analýza procesu ševingování ozubených kol bude konkrétně zpracovávána na hale 

výroby převodovek. Převodovka (Obr. 11) se skládá z přibližně dvou set kusů různých dílů, 

kterými jsou například hřídele, synchronizační kroužky, řadící tyčky, převodovková skříň a 

nejdůležitější z nich - ozubená kola. Správný tvar ozubení kol má vliv nejen na hluk samotné 

převodovky, ale také na její životnost. Z tohoto důvodu byl proces výroby kol vybrán jako 

klíčový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Převodovka vyráběná v HMMC [24] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Certifik%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Management
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/BOZP
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 Proces výroby kol se liší dle typu kola. Tedy podle toho, pro jaký rychlostní stupeň 

jsou určeny. Předmětem zájmu jsou především typy kol, u nichž po tepelném zpracování již 

nedochází k žádné další úpravě zubů a kola jsou osazena přímo do převodovky. Z tohoto 

důvodu je žádoucí nastavit parametry procesu opracování kol před tepelným zpracováním tak, 

aby po tepelném zpracování vyhovovaly požadavkům stanovených specifikací.  

 Procesní tok je zobrazen na Obr. 12. Optimalizace procesu výroby kol se zaměří na 

poslední operaci před tepelným zpracováním - ševingování, která je dokončovací operací 

výroby ozubení kol.  Hlavním úkolem bude optimálně nastavovat parametry tohoto procesu. 

 

 

 

 

 

  

Operace ševingování je poslední obráběcí operací pro vstupní kola 1, 2, 4, 5, 6, pro výstupní 

kola 1, 5, 6 a pro zpátečková kola (pozn. číselné označení kol je podle toho, pro jaký  

rychlostní stupeň v převodovce jsou určeny). K analýze bylo vybráno vstupní kolo pro pátou 

rychlost (značené jako I/P 5th) z toho důvodu, že má velký průměr a je užší. Je tedy „více 

náchylnější“ k deformacím během tepelného zpracování, které způsobují změny hodnot zubů 

kola. 

 Jednotlivé polotovary během procesu obrábění kol jsou zobrazeny na Obr. 13, první 

z nich je polotovar před frézováním a ševingováním zubů (Obr. 13 a) ), na druhém obrázku 

(Obr. 13 b) ) je kolo již se zuby po operaci ševingování a na posledním obrázku (Obr. 13 c) ) 

je kolo po tepelném zpracování. 

 

 

 

Obr. 12 Procesní tok výroby převodovek [24] 

a) b) c) 

Obr. 13 Polotovary I/P 5th  
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 2.2.1 Řezání zubů kola  

  

 Jako první proces tvorby ozubeného kola je Hobbing, nebo-li řezání zubů odvalovací 

frézou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Odvalovací frézy jsou válcové tvarové frézy, představující šnek, spolu zabírající s obráběným 

ozubeným kolem. Je to nejčastější způsob výroby ozubení [22]. Tento proces vytvoří základní 

tvar zubu, Obr. 14.  

 Jelikož se jedná se o třískové obrábění, jsou na zubu kola viditelné drážky, které 

znamenají velkou drsnost povrchu. Po vyfrézování zubů je kolo automaticky posunuto po 

dopravníkovém pásu na další operaci, kterou je ševingování.  

 

 2.2.2 Ševingování ozubených kol 

 

 Proces ševingování (Obr. 15) je dokončovací operace používaná v sériové a hromadné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Ševingování zubů kol [24] 

Obr. 14 Řezání zubů kol [24] 
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výrobě u měkkého evolventního ozubení, tj. nekalených ozubených kol nebo cementovaných 

ozubených kol před kalením. Používá se poté, co byly zuby kola obrobeny obrážením, 

protahováním nebo vyfrézovány odvalovací frézou. Ševingovací nástroj má tvar ozubeného 

kola, které má na bocích zubu drážky směřující od hlavy k patě. Metoda ševingování spočívá 

v odebírání velmi jemných třísek materiálu z pracovní části povrchu zubu. Tím se zlepšuje 

profil zubů a docílí se vysoké kvality ozubených kol. Výhody jsou tedy ve zlepšení kvality 

povrchu zubu, efektivním snížení hlučnosti anebo zvýšení životnosti [18, 22]. 

 

 Současný procesní tok operace ševingování kol na hale převodovkárny je zobrazen na 

Obr. 16. Z vývojového diagramu vyplývá, že uvolnění nástroje do výroby je na základě 

měření profilu zubů a obvodového házení testovaných kol. Již bylo zmíněno, že ševingování 

je třísková operace, z tohoto důvodu lze kola tepelně zpracovávat (kalit) až po ševingování 

[18]. Proces obrábění ševingovaných kol má správný tok, není však již zohledněna deformace 

zubů po tepelném zpracování. To znamená, že ani nastavení parametrů ševingovacího nástroje 

nebere v úvahu vliv tepelného zpracování na výsledné hodnoty parametrů zubu kola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proces výměny ševingovacího nástroje nebo jeho přebroušení je nyní prováděn při 

změně modelu, při nesplnění tvaru zubu stanoveného specifikací nebo v případě dosažení 

Obr. 16 Procesní tok ševingování [24] 
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maximálního počtu vyrobených kol na jedno nabroušení nástroje. Tím je zajištěno plnění 

požadavků na jakost tvaru ozubení a jsou splněny podmínky vyplývající ze specifikace, avšak 

je nutné se také zaměřit na vícenáklady spojené s nedostatečnou zpětnou vazbou z procesu.     

 Ze stávající analýzy procesu dále vyplynulo, že tvar zubů kola je, kromě samotného 

procesu ševingování, také ovlivněn procesem tepelného zpracování. Z toho vyplývá, že 

související analýzou bude také ověření, do jaké míry je možné měnit a nastavit proces 

tepelného zpracování kol. 

 Na Obr. 17 je vyobrazen zub kola s křivkami, které znamenají směr jednotlivých 

měření tvaru zubu kola. Pro základní ověření tvaru zubu se pomocí měřícího stroje 

vyhodnocuje Profil a Lead (stoupání) zubu. Pomocí těchto parametrů lze získat ucelený obraz 

o tvaru zubů a pro experiment bude toto označení parametrů dostačující. (pozn. tyto dva 

parametry se skládají z dalších veličin, které se v rámci vyhodnocení kvality zubu kola měří). 

Vyhodnocení probíhá na základě naměřené odchylky mezi čtyřmi zuby vzdálenými od sebe 

tak, aby pokryly celý obvod kola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stanovení vlivů vstupních parametrů na kvalitu kola  

 

 Dle analýzy procesu výroby ozubených kol a zkušeností pracovníků s tímto procesem 

byl jako sledovaný výstupní ukazatel kvality Y zvolen profil kola (µm). Druhým krokem bylo 

Obr. 17 Zub kola s vyznačeným směrem měření [24] 
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stanovení faktorů, které ovlivňují výstupní ukazatel kvality. Zvoleny byly faktory, které jsou 

standardně v procesu ševingování nastavovány a lze u nich kvantifikovat míru významnosti a 

určit jejich úrovně. Také bylo nutno zvážit ekonomické požadavky na experiment a možnosti 

ševingovacího zařízení a následujících kroků procesu výroby ozubených kol.  

 Na základě těchto požadavků byly zvoleny tři vstupní faktory ovlivňující výstupní 

ukazatel kvality: 

 

 Lead (stoupavost) zubů (Obr. 17) 

 OBD (over ball diameter – průměr přes kuličky, Obr. 18) 

 HT cycle time (heat cycle time – čas cyklu kalení)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faktory Lead zubů, OBD, HT cycle time experimentu jsou kvantitativní proměnné, 

pro které byly, s ohledem na procesní specifikaci, zvoleny dvě úrovně nastavení. Faktory byly 

označeny písmeny A, B, C. Sestavení jednotlivých faktorů s jejich definovaným nastavením 

při obou zvolených úrovních je v tabulce Tab. 10. 

 

 

Tab. 10 Tabulka faktorů a úrovní  

FAKTOR 
OZNAČENÍ 

FAKTORU 

DOLNÍ 

ÚROVEŇ 

HORNÍ 

ÚROVEŇ 
JEDNOTKA 

LEAD A 4 8 µm 

OBD B 92,529 92,559 mm 

HT cycle time C 25 32 min 

a) b) 

Obr. 18 Měření OBD - a) pro sudý počet zubů /  b) pro lichý [24] 
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3.1 Návrh experimentu 

 

 V předchozí části byly stanoveny tři vstupní faktory a je tedy možné sestavit plán 

experimentu, podle něhož se budou provádět jednotlivé pokusy. Sestaven bude úplný 

faktorový plán 2
3
 s pěti opakovanými pokusy (replikacemi), počet pokusů se určí dle vzorce 

(6): 

 

  n = 2
k
 = 2

3
 = 8 pokusů 

 

 Do navržené tabulky plánu experimentu Tab. 11 se zaznamenají kódované proměnné, 

vypočtené ze vztahu (7). Například pro dolní úroveň faktoru A bude výpočet   

    

 𝑥𝑐− =
𝑥0−

𝑥𝑚𝑎𝑥+𝑥𝑚𝑖𝑛
2

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
2

=  
4−

8+4

2
8−4

2

=  −1  

 

 𝑥𝑐− – kódovaná proměnná na dolní úrovni faktoru 

  

 Kódované proměnné ostatních faktorů byly počítány podobně. Horní úrovni faktoru 

byla přiřazena kódovaná proměnná +1, dolní úrovni -1. 

 Faktory A, B, C jsou hlavními faktory experimentu. 

 

Tab. 11 Úplný plán experimentu pro tři zvolené faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokus 
Faktory 

Y 
A B C 

1 -1 -1 -1  

2 +1 -1 -1  

3 -1 +1 -1  

4 +1 +1 -1  

5 -1 -1 +1  

6 +1 -1 +1  

7 -1 +1 +1  

8 +1 +1 +1  
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3.2 Provedení experimentu 

 

 Z důvodu redukce nebo odstranění možných zkreslení výsledků během experimentu 

byl navržen úplný faktorový plán experimentu 2
3
 s pěti replikacemi, celkový počet pokusů je 

tedy 40, Tab. 12 

  

Tab. 12 Úplný faktorový plán s pěti replikacemi  

Pokus 
Faktory Výstupní ukazatel kvality Průměr Rozptyl 

A B C Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 �̅�𝑖 𝑠𝑖
2 

1 -1 -1 -1        

2 +1 -1 -1        

3 -1 +1 -1        

4 +1 +1 -1        

5 -1 -1 +1        

6 +1 -1 +1        

7 -1 +1 +1        

8 +1 +1 +1        

 

Počet faktorů a interakcí pro úplný faktorový plán 2
3
 se vypočte ze vztahu (7):

 

   

 m = 2
k
 – 1 = 2

3
 – 1 = 7 

 

Seznam faktorů a všech interakcí je v tabulce Tab. 13 

 

Tab. 13 Faktory a jejich interakce 

A B C AB AC BC ABC 

 

 

 Podle zpracované tabulky Tab. 12 je již možné provést celý experiment a zaznamenat 

hodnoty stanoveného výstupního ukazatele kvality. Celkem se tedy musí provést 40 pokusů, 

každý s nastavením tří faktorů na různých úrovních. To však znamená, že experiment není 

možné, z důvodů výrobního plánu a požadavků na lidské zdroje, provést během jednoho dne. 

Z tohoto důvodu je nutné experiment rozdělit do dvou dnů, a tím tedy do dvou bloků. 
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 Tím, že se experiment rozdělí do bloků, musí být po jeho vykonání otestován vliv 

bloků na významnost rozdílů mezi výsledky jednotlivých bloků. Zavádí se proto bloková 

proměnná xB. 

 

 Rozdělení do dvou bloků bylo provedeno dle generátoru bloků (Tab. 2) následujícím 

způsobem: 

 

 stanovení počtu proměnných, k = 3 

 určení velikosti bloku, velikost = 4 

 dle parametrů výše zvolení generátoru bloku,  B1 = 123 

 vytvoření nového sloupce blokové proměnné B1 (xB) 

 vynásobení znamének mezi sebou v každém řádku a zapsání výsledného znaménka do 

daného řádku v sloupci B1 

 rozdělení pokusů do jednotlivých bloků dle znamének v sloupci B1 tak, že pokus se 

znaménkem „-“ v daném řádku bude zařazen do bloku I, pokus se znaménkem „+“ 

bude zařazen do bloku II  

 

 Plán experimentu rozdělený do bloků dle postupu výše je v tabulce Tab. 14  

 

Tab. 14 Plán experimentu 2
3
 rozdělený do bloků 

Pokus 

Faktory Výstupní ukazatel kvality Bloková 

proměnná 

B1 (xB) 

Blok 

Průměr Rozptyl 

A B C Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 �̅�𝑖 𝑠𝑖
2 

1 -1 -1 -1      -1 I   

2 +1 -1 -1      +1 II   

3 -1 +1 -1      +1 II   

4 +1 +1 -1      -1 I   

5 -1 -1 +1      +1 II   

6 +1 -1 +1      -1 I   

7 -1 +1 +1      -1 I   

8 +1 +1 +1      +1 II   

 

 

 Úplný plán experimentu se všemi stanovenými faktory a jejich interakcemi je uveden 

v tabulce Tab. 15. 
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Tab. 15 Úplný plán experimentu 2
3
 doplněný o interakce 

 

 

Pokus 

Faktory Interakce Výstupní ukazatel kvality Bloková 

proměnná 

B1 (xB) 

Blok 

Průměr Rozptyl 

A B C AB AC BC ABC Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 �̅�𝑖 𝑠𝑖
2 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1      -1 I   

2 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1      +1 II   

3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1      +1 II   

4 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1      -1 I   

5 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1      +1 II   

6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1      -1 I   

7 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1      -1 I   

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1      +1 II   
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 Rozdělením pokusů experimentu do bloků došlo také k jeho znáhodnění. Experiment 

byl dle navrženého plánu proveden během dvou dnů takovým způsobem, že nejprve se na 

stroji nastavily požadované úrovně faktorů, následně se vyfrézovaly zuby kola, které se 

vložilo do připraveného koše dopravníku k tepelnému zpracování. Koše byly roztříděny tak, 

aby bylo možné provést operaci kalení dle definované doby v plánu experimentu. Tento 

postup se opakoval během jednoho dne pětkrát. Po zakalení se jednotlivá kola shromáždila 

v laboratoři k měření profilu zubů (zvolená výstupní veličina). Měření probíhalo na měřícím 

stroji (Obr. 19) a naměřené hodnoty se zapisovaly do připravené tabulky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shrnutí celého testu je v tabulce Tab. 16, která byla vytvořena z původní tabulky Tab. 

14 změnou pořadí jednotlivých pokusů dle bloků. Výpočet průměrné hodnoty z jednotlivých 

hodnot každého opakovaného pokusu byl proveden podle vzorce (9) a hodnoty rozptylů 

opakovaných pokusů podle vzorce (16). 

  

 Pro vygenerování úplného faktorového plánu experimentu byl také použit statistický 

software MINITAB [16]. Výstup z tohoto softwaru pro řešený experiment je zobrazen 

v příloze (Příloha č. 2).   

 

 

 

Obr. 19 Měření profilu zubu kola 
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Tab. 16 Výsledky experimentu opakovaných pokusů 

 

Pořadí 

pokusu 
Pokus 

Faktory Výstupní ukazatel kvality Bloková 

proměnná 

B1 (xB) 

Blok 

Průměr Rozptyl 

A B C Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 �̅�𝑖 𝑠𝑖
2 

1 1 -1 -1 -1 9,1 8,1 9,8 9,5 6,9 -1 I 8,68 1,402 

2 4 +1 +1 -1 9,3 10,4 11,2 10,5 10,3 -1 I 10,34 0,463 

3 6 +1 -1 +1 10,8 11,4 8,2 8,8 11,8 -1 I 10,2 2,58 

4 7 -1 +1 +1 8,3 7,8 6,7 8,9 7,7 -1 I 7,88 0,662 

5 2 +1 -1 -1 11,4 11,4 11,8 9,8 10,8 +1 II 11,04 0,608 

6 3 -1 +1 -1 7,8 9,5 6,9 9,8 9,2 +1 II 8,64 1,533 

7 5 -1 -1 +1 7,7 7,9 8,7 8,6 8 +1 II 8,18 0,197 

8 8 +1 +1 +1 9,6 8,9 10,5 11,1 10,3 +1 II 10,08 0,722 

 

 

 Pro názornost je ukázán postup výpočtu průměrné hodnoty a rozptylu pro první 

opakovaný pokus: 

 

 �̅�1 =
𝑌1+𝑌2+𝑌3+𝑌4+𝑌5

𝑛
=  

𝑌1+𝑌2+..+𝑌𝑛

𝑛
=  

(9,1)+(8,1)+(9,8)+(9,5)+(6,9)

5
=  8,68     

 

 

 𝑠1
2 =

1

(𝑛−1)
. ∑ (𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖)2 = 𝑛

𝑗=1
1

(5−1)
. [(9,1 − 8,68)2 + (8,1 − 8,68)2 +

 (9,8 − 8,68)2 + (9,5 − 8,68)2 + (6,9 − 8,68)2 = 1,402 

 

 

4. Vyhodnocení získaných poznatků 

 

4.1 Analýza experimentu 

 

 Vyhodnocení výsledků ze získaných experimentálních dat je dalším krokem 

experimentu.  

 

 Následné provedení analýzy zahrnuje: 

 

 analýzu rozptylu ANOVA 
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AD 0,346

P-Value 0,466
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Normal 

 test významnosti vlivu bloků 

 výpočty efektů a interakcí 

 grafické vyhodnocení významnosti vlivu efektů a interakcí na sledovaný ukazatel 

kvality Y (Paretův diagram, pravděpodobnostní graf normality) 

 grafické zobrazení efektů faktorů a interakcí (grafy efektů a interakcí) 

 

 4.1.1 Analýza rozptylu ANOVA 

 

 Pomocí této analýzy je možné ověřit, zda rozdělení experimentu do bloků ovlivňuje 

sledovaný ukazatel kvality Y – Profil, tedy zda vliv bloků je bezvýznamný (hypotéza H0) 

nebo významný (alternativní hypotéza H1). 

 Nejprve je nutné ověřit, zda nasbírané hodnoty výstupního ukazatele kvality Y 

pocházejí z normálního rozdělení. K tomuto účelu bude nejjednodušší použít statistický 

software, například Minitab. K testu byl použit Anderson-Darlingův test normality, jehož 

výstupem je pravděpodobnostní graf, včetně hodnoty p-value, pomocí kterého lze posoudit 

normalitu dat, Obr. 20 [25]. 

 Z grafu je zřejmé, že zvolená proměnná kopíruje přímku normálního rozdělení a 

hodnota p-value = 0,466 je větší než zvolená hladina významnosti α = 0,05, proto lze 

konstatovat, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 20 Pravděpodobnostní graf (Minitab) 
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 Pro ověření rovnosti rozptylů byl proveden F-test (ověření významnosti mezi dvěma 

bloky). Výstup z Minitabu je zobrazen v tabulce Tab. 17. 

 

Tab. 17 Výsledek F-testu (Minitab) 

 

Test for Equal Variances: Y_Profil versus Blocks  
 
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 

 

Blocks   N    Lower    StDev    Upper 

     1  20  1,08767  1,48461  2,30011 

     2  20  1,03862  1,41766  2,19638 

 

 

F-Test (Normal Distribution) 

Test statistic = 1,10; p-value = 0,843 

 

  

 Dle výsledku F-testu bylo zjištěno, že hodnota p-value = 0,843 je větší než zvolená 

hladina významnosti α = 0,05, proto lze konstatovat, že rozptyly obou bloků se sobě rovnají. 

 

  

 4.1.2 Test významnosti vlivu bloků 

 

 Ověřením normality a rovnosti rozptylů bylo zjištěno, že jsou splněny podmínky pro 

použití ANOVA při testu vlivu bloků na výsledky pokusů. Výstup testu pomocí programu 

Minitab je v tabulce Tab. 18. 

 

Tab. 18 Vyhodnocení ANOVA (Minitab) 

  

One-way ANOVA: Y_Profil versus Blocks  
 
Source  DF     SS    MS     F      P 

Blocks   1   0,44  0,44  0,21  0,650 

Error   38  80,06  2,11 

Total   39  80,50 

 

S = 1,452   R-Sq = 0,55%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level   N   Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 

1      20  9,275  1,485  (----------------*---------------) 

2      20  9,485  1,418        (---------------*----------------) 
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 Pro vyhodnocení vlivu bloků se použije hodnota p-value = 0,650, která je větší než 

zvolená hladina významnosti α = 0,05, proto lze přijmout hypotézu H0, že vliv bloků je 

bezvýznamný. 

 

Pro ověření vlivu bloků výpočtem se určí bloková proměnná ze vzorce (1) 

 

  𝑑 =
∑ 𝑥𝐵𝑗  .𝑌𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ 𝑥𝐵𝑗
2  𝑛

𝑗=1

=  
−8,68−10,34−10,2−7,88+11,04+8,64+8,18+10,08

8
= 0,105   

      

  Yj = �̅�𝑖 – průměrná hodnota výsledků z pěti pokusů 

  

U dvou bloků se součet čtverců odchylek vypočte pomocí vzorce (2) 

 

  SS(blocks) = n.d
2
 = 8 . 0,105

2
 = 0,0882      

 

 Pro další výpočty je nutné zjistit reziduální součet čtverců ∑ 𝑒𝑖
2 a počet stupňů volnosti 

pro rezidua 𝑑𝑓𝑅 . K tomuto účelu byl opět použit Minitab, jehož výstupem je základní 

ANOVA [17] v tabulce Tab. 19 se žlutě vyznačenými zájmovými daty. 

 

Tab. 19 Základní ANOVA  

  

Analysis of Variance for Y_Profil (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Blocks               1   0,4410   0,4410   0,4410   0,43  0,516 

Main Effects         3  47,1710  47,1710  15,7237  15,40  0,000 

  A_Lead             1  42,8490  42,8490  42,8490  41,97  0,000 

  B_OBD              1   0,8410   0,8410   0,8410   0,82  0,371 

  C_HT               1   3,4810   3,4810   3,4810   3,41  0,074 

2-Way Interactions   3   0,2240   0,2240   0,0747   0,07  0,974 

  A_Lead*B_OBD       1   0,1440   0,1440   0,1440   0,14  0,710 

  A_Lead*C_HT        1   0,0160   0,0160   0,0160   0,02  0,901 

  B_OBD*C_HT         1   0,0640   0,0640   0,0640   0,06  0,804 

Residual Error      32  32,6680  32,6680   1,0209 

  Pure Error        32  32,6680  32,6680   1,0209 

Total               39  80,5040 

 

 

Výpočet reziduálního součtu čtverců s odstraněným vlivem bloků je dle vzorce (3) 

 

  𝑆𝑅 = ∑ 𝑒𝑖
2 − 𝑆𝑆(𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠) =  32,668 − 0,0882 = 32,58          
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Nyní jsou k dispozici všechna data k provedení testu významnosti bloků:    

 

1. Stanovení nulové a alternativní hypotézy  

  

 H0: vliv bloků na výsledek je bezvýznamný 

 H1: vliv bloků na výsledek je významný 

 

2. Výpočet testovacího kritéria podle vzorce (4) 

  

 𝑇 =

𝑆𝑆(𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠)

(𝑚−1)
𝑆𝑅

[𝑑𝑓𝑅 − (𝑚−1)]

=  

0,0882

(2−1)
32,58

[32 − (2−1)]

= 0,084         

 

 𝑑𝑓𝑅 - počet stupňů volnosti pro rezidua  

 m – počet bloků 

 

3. Nalezení kritické hodnoty (5) 

 

 𝐾 = 𝐹𝑚−1,𝑑𝑓𝑅−(𝑚−1)(𝛼) = 𝐹2−1,   32−(2−1)(0,05) = 𝐹1,   31(0,05) =  4,16    

 

 Kritická hodnota Fisherova rozdělení byla zjištěna pomocí Minitabu příkazem 

 (Calc -> Probability Distribution -> F..)      

 

4. Vyhodnocení testu vlivu bloků 

 

 Výsledkem porovnání vypočtené hodnoty testovacího kritéria T = 0,084 a kritické 

hodnoty K = 4,16 je přijetí nulové hypotézy H0 - vliv bloků na výsledek je bezvýznamný, 

protože platí T < K. 

  

 4.1.3 Výpočty efektů faktorů a jejich interakcí 

 

 Pro výpočet efektu je použita znaménková metoda dle vzorce (13), takže například 

efekt faktoru A se vypočte 
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 𝑒f(A) =  
∑  �̅�1±  �̅�2±..± �̅�𝑛

𝑛

2

=
−8,68+10,34+10,2−7,88+11,04−8,64−8,18+10,08

4
= 2,07    

 

 Ostatní efekty faktorů a interakcí jsou vypočteny pomocí programu Minitab. Výstup 

z programu je v tabulce Tab. 20, vypočtené efekty jsou zvýrazněny žlutou barvou. 

 

Tab. 20 Hodnoty efektů faktorů a interakcí (Minitab) 

 

Factorial Fit: Y_Profil versus Block; A_Lead; B_OBD; C_HT  
 
Estimated Effects and Coefficients for Y_Profil (coded units) 

 

Term           Effect     Coef  SE Coef      T      P 

Constant                9,3800   0,1598  58,71  0,000 

Block                  -0,1050   0,1598  -0,66  0,516 

A_Lead         2,0700   1,0350   0,1598   6,48  0,000 

B_OBD         -0,2900  -0,1450   0,1598  -0,91  0,371 

C_HT          -0,5900  -0,2950   0,1598  -1,85  0,074 

A_Lead*B_OBD  -0,1200  -0,0600   0,1598  -0,38  0,710 

A_Lead*C_HT    0,0400   0,0200   0,1598   0,13  0,901 

B_OBD*C_HT     0,0800   0,0400   0,1598   0,25  0,804 

 

 

S = 1,01038     PRESS = 51,0438 

R-Sq = 59,42%   R-Sq(pred) = 36,59%   R-Sq(adj) = 50,54% 

 

 

 4.1.4 Výpočet rozptylu odhadu efektů faktorů 

 

  Rozptyl odhadu efektů se vypočte pomocí vztahu (14) a v případě opakovaných 

pokusů se σ
2
 odhadne pomocí veličiny s

2
 pomocí vztahu (15), do kterého se dosazují hodnoty 

𝑠𝑖
2 z tabulky Tab. 16. 

 

  𝑆𝑒
2 =  

4.𝜎2

𝑛
=

4.𝑠2

𝑛
=  

4.4,08

40
=  0,41     

 

  𝑆𝑒 =  √0,41 = 0,64      

 𝑠2 =
𝑣1.𝑠1

2+..+𝑣𝑘.𝑠𝑘
2

𝑣1+..+𝑣𝑘
=  

4.1,402+4.0,463+4.2,58+4.0,668+4.1,533+4.0,197+4.0,722 

8
=  4,08 

  

 4.1.5 Test významnosti efektu 

 

1. Stanovení nulové a alternativní hypotézy  
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 H0: efekt faktoru je bezvýznamný 

 H1: efekt faktoru je významný 

 

2. Výpočet testovacího kritéria (18), např. pro efekt faktoru A 

   

   𝑡 =
𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡(𝐴)

𝑠𝑒
=  

2,07

0,64
= 3,23         

 

3. Nalezení kritické hodnoty (19) 

 

   𝐾 = 𝑡𝑛1+𝑛2+..+..+𝑛𝑘−𝑛(𝛼) =  𝑡40−8(0,05) =  𝑡32(0,05) = 2,037  

    

4. Vyhodnocení testu (20) 

 

  |t| > K  

  3,23 > 2,037 

 

 Testové kritérium je větší než kritická hodnota, proto se zamítá nulová hypotéza H0. 

Efekt (faktor) je významný. 

  

 Provedení testu pro ostatní faktory a interakce je provedeno stejným způsobem. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab. 21.   

   

Tab. 21 Testování významnosti efektu 

 

č. Faktor Efekt |t| 

1 A 2,07 3,23 

2 B -0,29 0,45 

3 C -0,59 0,92 

4 AB -0,12 0,19 

5 AC 0,04 0,06 

6 BC 0,08 0,13 

7 ABC 0,21 0,33 
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 Srovnáním vypočtených hodnot testovacího kritéria jednotlivých efektů faktorů |t| 

s kritickou hodnotou K = 2,037 bylo zjištěno, že pouze pro faktor A platí |t| > K a je tedy 

významný. 

 V tabulce Tab. 20 jsou vyznačeny hodnoty p-value jednotlivých faktorů a interakcí. 

Při porovnání těchto hodnot s hladinou významnosti α = 0,05 lze určit významné faktory.  

Modře je vyznačena hodnota p-value faktoru A, která je rovna nule. Znamená to, že tento 

faktor je významný (p-value hodnoty faktoru A je menší než zvolená hladina významnosti α = 

0,05.   

 

 4.1.6 Grafické vyhodnocení významnosti vlivu efektů a interakcí na 

sledovaný ukazatel kvality Y 

 

 Další možností vyhodnocení významnosti efektů je grafické vyjádření pomocí 

Paretova diagramu nebo normálního pravděpodobnostního grafu.   

  

 Na obrázku Obr. 21 je Paretův graf zobrazující významnost jednotlivých faktorů a 

interakcí. Významné faktory jsou ty, jejichž sloupce překračují hranici kritické hodnoty K = 

2,037. Porovnáním velikostí sloupců tuto hranici překračuje faktor A, který lze označit za 

významný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Paretův graf významnosti efektů a interakcí (Minitab) 
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 Druhým z grafů je normální pravděpodobnostní graf na Obr. 22. Vyhodnocení 

významností efektů a interakcí pomocí tohoto grafu spočívá v nalezení bodů, které leží mimo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavní linii přímky. Zde je to červeně vyznačený bod vyjadřující faktor A. Závěr je tedy 

takový, že faktor A je významný.  

 

 4.1.7 Grafické zobrazení efektů faktorů a interakcí  

 

 Graf hlavních efektů je zobrazen pomocí Minitabu na Obr. 23. Úrovně jednotlivých 

faktorů jsou v grafu označeny číslicemi -1 a 1 (osa x). Na ose y jsou zobrazeny hodnoty 

průměru výsledků hodnot experimentu při každé změně úrovně faktoru, čemuž také 

odpovídají krajní body úseček. Grafy umožňují úvahu o možnosti nalezení optimální úrovně 

jednotlivých faktorů [1, 14]. 

 Pomocí úseček v grafu hlavních efektů lze určit, který efekt je kladný nebo záporný 

[14]. Efekt faktoru A je kladný, to znamená, že při změně úrovně faktoru z „–“ na „+“ se 

průměr vypočtený z výsledků experimentu zvýšil. Efekty faktoru B a C jsou záporné. Úhel 

úsečky, který svírá s osou x ukazuje velikost efektu. Nulový efekt odpovídá úsečce 

rovnoběžné s osou x [17]. Úhel úsečky efektu faktoru A_Lead, který svírá s osou x, je 

Obr. 22 Normální pravděpodobnostní graf (Minitab) 
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v porovnání s ostatními efekty faktorů největší, proto i hodnota efektu je největší. Tato 

zjištění je možné také potvrdit dřívějšími výpočty nebo výsledky v tabulce Tab. 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 Z grafu efektu významného faktoru A_Lead vyplývá, že při změně úrovně se zvyšuje 

sledovaný výstupní ukazatel Y_Profil. Pokud se tedy bude na stroji nastavovat vyšší hodnota 

leadu, bude se zároveň předpokládat zvyšování profilu zubu kola.  

 Pro nevýznamné faktory B_OBD a C_HT platí opačné zjištění. Při jejich změně 

z dolní úrovně na horní se snižuje hodnota výstupního ukazatele kvality Y_Profil. 

 

 Grafy jednotlivých interakcí jsou zobrazeny na Obr. 24. V pravém horním rohu je 

zobrazena interakce AC. Její graf znázorňuje vliv faktoru A_Lead na Y_Profil v závislosti na 

faktoru C_HT. Pokud by proces vyžadoval nastavení výstupní veličiny profilu na vyšší 

hodnoty, tedy proces by vyžadoval změnu odchylky profilu např. ze záporných hodnot, měl 

by být faktor A_Lead nastaven na úroveň 1 a faktor C_HT na úroveň -1, a naopak pokud by 

byl požadavek procesu nastavit profil na nižší hodnoty, měl by být faktor A_Lead nastaven na 

úroveň -1 a faktor C_HT také na úroveň -1.   

Obr. 23 Grafy hlavních efektů faktorů (Minitab) 
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Pozn. Nastavení faktoru C_HT pouze na úroveň -1 je záměrné, jelikož dalšími testy bylo 

prokázáno, že jeho nastavení na úroveň +1 není z hlediska dodržení dalších specifikací kola 

možné. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 V levém horním rohu je zobrazena interakce AB a její graf vyjadřuje vliv faktoru 

A_Lead na Y_Profil v závislosti na faktoru B_OBD. Pro tuto interakci platí podobný závěr 

jako u interakce AC a to, že pokud by proces vyžadoval nastavení výstupní veličiny profilu na 

vyšší hodnoty, měl by být faktor A_Lead nastaven na úroveň +1 a faktor B_OBD na úroveň   

-1. Pro snížení hodnoty odchylky profilu by měl být faktor A_Lead nastaven na úroveň -1, 

nastavení úrovně faktoru B_OBD na hodnotu +1 nebo -1 nemá v tomto případě zásadní vliv 

na výstupní veličinu. 

 Poslední graf v pravém dolním rohu zobrazuje interakci BC, která vyjadřuje vliv 

faktoru B_OBD na Y_Profil v závislosti na faktoru C_HT. V tomto případě lze konstatovat, 

že není výrazný rozdíl vlivu jednotlivých úrovní faktoru B_OBD na změnu hodnoty výstupní 

veličiny (při nastavené úrovni -1 faktoru C_HT ). 

 Předpokladem významné interakce je různoběžnost úseček. Prozkoumáním grafu 

všech interakcí je možné dojít k závěru, že interakce nejsou významné, protože úsečky nejsou 

různoběžné.   

Obr. 24 Grafy interakcí (Minitab) 
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 4.2 Regresní model experimentu 

 

 Pro vlivné faktory lze sestavit regresní model experimentu. Pro řešený experiment 2
3
 

bude dostačující popis pomocí neúplného kvadratického modelu (25). Regresní koeficienty 

byly nalezeny pomocí Minitabu a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab. 20 (druhý 

sloupec nazvaný Coef).  

 

Obecný matematický model experimentu vypadá takto [16]: 

 

 Y_Profil = 9,38 + 1,035.A_Lead – 0,145.B_OBD – 0,295.C_HT - 

 0,06.A_Lead.B_OBD + 0,02.A_Lead. C_HT + 0,04.B_OBD.C_HT 

 

 Z analýzy však bylo zjištěno, že platným členem modelu je faktor A_Lead, který má 

velkou statistickou významnost, proto neúplný kvadratický model experimentu bude mít tvar: 

 

 Y_Profil = 9,38 + 1,035.A_Lead 

 

 Celkovou vypovídací hodnotu modelu zjistíme z koeficientu R-Sq(adj) = 50,54% 

(Tab. 20). Znamená to, že matematický model dokáže vysvětlit proměnlivost modelu 

z 50,54%. Z této hodnoty lze předpokládat, že proces má velký šum, který ovlivňuje výstupní 

ukazatel kvality Y_Profil [16].  

 

5. Doporučení ke zlepšení  

 

 Cílem použití metody DOE v procesu ševingování ozubených kol bylo nalézt vztah 

mezi sledovanou výstupní proměnnou Y_Profil a třemi ovlivňujícími faktory, popř. jejich 

interakcemi.  

 Z výsledků analýzy experimentu vyplynulo, že profil kola zásadně ovlivňuje faktor 

A_Lead. Experiment probíhal s nastavením faktoru na spodní anebo horní hranici specifikace 

a tím je i tato závislost lépe viditelná. To potvrzuje graf efektů na Obr. 23. Pro nastavení 

procesu je důležitý poznatek, že v případě nutnosti snížení hodnoty odchylky profilu zubu 

kola je nutné zmenšit hodnotu leadu a naopak.  
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 Pro zkoumání a přesnější určení tvaru závislosti (tzv. stochastické závislosti) by měla 

být dále použita regresní analýza, která slouží k detailnímu popisu závislosti dvou 

kvantitativních znaků, závislé proměnné Y (v tomto případě sledovaný výstupní ukazatel 

Y_Profil) a nezávislé proměnné X (faktor A_Lead) s následnou korelační analýzou pro určení 

míry této závislosti [3, 11]. Pro grafické vyjádření typu závislosti je vhodné použít bodový 

diagram, který poskytne informaci o závislosti proměnných na základě rozmístění bodů 

v grafu.  

  

 Proces ševingování by měl být také řízen pomocí statistické regulace procesu (SPC), 

protože odhalení nestability umožní včasný zásah do procesu. Jednalo by se o regulaci 

měřením, při které by se do regulačního diagramu vynášely hodnoty odchylky profilu zubu 

kola. V případě, že by regulační diagram signalizoval nestabilitu v procesu, ihned by bylo 

možné reagovat změnou hodnoty leadu dle aktuálního požadavku na hodnotu profilu. 

Regulace procesu však souvisí také s vysledováním míry opotřebení nástrojů v závislosti na 

počtu obráběných kol. Zde je předpoklad postupných změn parametrů procesu, jelikož 

opotřebení není náhlý, ale pozvolný proces. Od toho by se měla odvíjet i frekvence zápisu 

hodnot do regulačního diagramu. Pokud by opotřebení nástrojů bylo markantní, pak by 

frekvence měření profilu zubu kola měla být kratší. Umístění regulačního diagramu 

s měřením profilu zubu by mělo být po tepelném opracování kola, protože po této operaci je 

již vyhotoven finální tvar zubu před montáží kola do převodovky. Druhou možností je 

regulovat i přímo proces obrábění, který by také poskytnul informaci o případných změnách  

v  procesu. 

  

 Stávající procesní tok by měl být upraven tak, aby zohlednil požadavek zpětné vazby 

po výrobní operaci tepelného zpracování. Navrhovaná změna by se týkala především uvolnění 

nástroje do výroby až na základě ověření rozměrů zubů kol po tepelném zpracování. Proto 

byla do procesního toku operace ševingování, zobrazeném na Obr. 25, přidána mezioperace 

tepelného zpracování testovaných kol s následným vyhodnocením profilu kola. V tomto 

případě je nutné také zaručit identifikovatelnost výrobků před a po tepelném opracování. Tedy 

zajistit, aby bylo možné přiřadit měřící report zubů kola po tepelném zpracování k náměrům, 

které byly změřeny na zubech před touto operací.  
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 Druhým z vlivných faktorů se dle grafických vyjádření jeví také faktor C_HT, který 

sice hranici významnosti nepřekročil, ale z ostatních nevýznamných faktorů a interakcí se k ní 

blíží nejvíce (Obr. 21). Při ověřování kvality testovaných kol bylo zjištěno, že kola, která byla 

v kalicí peci 32 min (úroveň +1), mají hloubku nauhličení mimo specifikaci. Z tohoto důvodu 

není možné tento faktor v procesu jakkoli měnit a musí zůstat na hodnotě 25 min (úroveň -1).   

 

6. Závěr 

 

 Použitím metody DOE v procesu ševingování ozubených kol bylo možné zjistit, které 

zvolené faktory významně ovlivňují výstupní ukazatel kvality. Před samotným zahájením 

experimentu však bylo nejprve nutné jmenovat tým, jehož členové mají zkušenosti 

s procesem obrábění, protože to bylo pro správné určení výstupního ukazatele kvality a 

jednotlivých faktorů klíčové. Výsledkem týmového setkání bylo stanovení výstupního 

ukazatele kvality profilu zubu kola a tří ovlivňujících faktorů OBD, Lead a HT cycle time. 

Obr. 25 Procesní tok ševingování se zpětnou vazbou po operaci tepelného zpracování 
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 Následujícím krokem bylo navržení úplného plánu experimentu pro tři zvolené 

faktory. S ohledem na náročnost experimentu (čas, požadavky výroby, lidské zdroje) byl 

vytvořen úplný faktorový plán experimentu 2
3
, který byl rozdělen do dvou bloků. Tímto 

krokem bylo vše připraveno pro provedení jednotlivých pokusů experimentu a sběr dat 

z procesu. Další postup experimentu pak pokračoval analýzou získaných poznatků pomocí 

grafických i výpočtových metod. Pro grafickou analýzu, ale i k ověření správnosti výsledků 

získaných výpočtem, byl použit statistický software Minitab. 

 Výsledkem analýzy získaných dat experimentu je, že na profil zubu kola má zásadní 

vliv faktor A_Lead, při jehož změně úrovně se významně mění i profil zubu kola. Zároveň 

byly také ověřeny vlivy jednotlivých interakcí faktorů, které se však dle analýzy jeví jako 

nevýznamné. 

  

 Výstupem diplomové práce jsou, kromě určení vlivných faktorů a jejich vztahů ke 

sledované výstupní proměnné profilu zubu kola, také doporučení ke zlepšení. Hlavní změna 

v procesu ševingování by měla být v podobě získání zpětné vazby z následujícího procesu 

tepelného zpracování. Tato informace totiž může ovlivnit náklady spojené s uvolňováním 

ševingovacího nástroje do výrobního procesu, konkrétně náklady na testovací kusy. 

 Doporučení v podobě zavedení statistické regulace procesu souvisí také se 

snižováním nákladů. Nejenže bude mít vlastník procesu přehled o vývoji hodnot profilu zubu, 

ale také může včasným zásahem do nastavovaných parametrů ševingovacího stroje prodloužit 

dobu použití nástroje na jedno přebroušení a zvýšit jeho životnost. Principem statistické 

regulace procesu ševingování pak bude regulace výstupní veličiny profilu zubu kola pomocí 

vstupní veličiny leadu zubu kola, který je možné nastavit v parametrech stroje dle požadavků 

na změnu hodnot výstupní veličiny.  

 Regresní analýza, která je také zmiňována jako jedno z doporučení, by kromě 

prokázání závislosti mezi profilem a leadem zubu umožnila i získat informace o konkrétnější 

podobě závislosti pomocí rovnice regresní funkce. Tyto údaje by pak byly nápomocny 

obsluze při změnách parametrů stroje tím, že by věděla, jakou hodnotu leadu nastavit na 

stroji, aby byl profil na požadované hodnotě. Samozřejmě pro tyto účely je možné použít i 

regresní model experimentu. 

 Navrhovaná doporučení ke zlepšení nejsou žádnou nákladnou záležitostí. Je však 

možné využít i finančně nákladnější statistické softwary, které by data ukládaly on-line, ale to 

je již na rozhodnutí managementu. 
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