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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématem srovnání metod statistické regulace 

procesu pro autokorelovaná data. Práce je postavena na porovnání dvou základních 

přístupů k práci s autokorelovanými daty, kterými jsou přístup matematického 

modelování a přístup tzv. bez modelu. Hlavní část práce je věnována přístupu bez modelu 

a zejména metodice průměrů z podskupin, která je v současnosti nejrozvinutější 

metodikou bez pouţití matematického modelu chování procesu. Tato část práce je 

koncipována jako popis hledání alternativy k zavedeným postupům modelování, které 

jsou časově i zdrojově náročné. Závěr práce patří samotnému porovnání všech metod 

práce s autokorelovanými daty v rámci SPC. Kritéria porovnání souvisí s pouţitím metod 

v reálných podmínkách výroby, a proto byla vybrána kritéria: snadnost aplikace, účinnost 

v odstranění vlivu autokorelace v datech a míra poskytované informace o chování 

sledovaného procesu. 

 

Klíčová slova: autokorelace, SPC, průměry z podskupin, návrh regulačního 

diagramu, přístupy s modelem, přístupy bez modelu, AR, ARMA 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with a comparison of methods for SPC in the case of 

autocorrelated data. The thesis is based on the comparison of two general approaches to 

dealing with autocorrelated data: a model - based and a model - free approach. The main 

part of the thesis is dedicated to the model – free approach and the Batch means method 

specifically, that is the most developed method of the model – free approach. That part of 

the thesis is designed as a searching for an alterantive to the model – based methods. The 

conclusion of the thesis is dedicated to the methods comparison itself. The criteria for the 

comparison are based on real manufacturing environment implementation, so there were 

chosen those three criteria: implementation ease, performance in data autocorrelation 

elimination and the amount of information about process dynamics left. 

 

Keywords: autocorrelation, SPC, batch means, control chart design, model – 

free approach, model – based approach, AR, ARMA  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

SQM   statistické metody řízení kvality 

(statistical quality management) 

 

BM   průměry z podskupin 

(batch means) 

 

NBM   průměry z podskupin bez vynechání hodnot 

(non – overleapping batch means) 

 

OBM   průměry z podskupin s vynecháním hodnot 

(overleapping batch means) 

 

ARMA model, který kombinuje autoregresní (AR) model a model 

klouzavých průměru (MA) 

 

ARIMA model časových řad, který doplňuje ARMA model o diferenci řádu 

d (I) 

 

SPC   statistická regulace procesu (statistical process control) 

 

RD   regulační diagram 

 

EWMA  model exponenciálně váţených klouzavých průměrů 

 

CuSum  metoda regulace procesu na základě kumulovaných sum 

 

ACF   autokorelační funkce 

(autocorrelation function) 

 

DFTC   CuSum bez omezení rozdělení dat 

   (distribution – free tabular CuSum) 
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ASAP   automatický postup analýzy simulace 

(Automated simulation analysis procedure) 

 

MR   metoda několikanásobného opakování výběru z procesu 

   (Multiple replication method) 

 

RBM   metoda opakovaných průměrů z procesu 

   (replicated batch means) 

 

FNB metoda určení velikosti podskupiny pomocí určeného počtu 

podskupin 

   (the fixed number of batches rule) 

 

SQRT metoda určení velikosti podskupiny jako odmocniny z velikosti 

výběrového souboru 

(the square root rule) 
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ÚVOD 

Celou historií řízení kvality se jako červená nit táhne rostoucí a opět opadnuvší 

důraz na vyuţívání statistických metod (SQM) jako základu pro dodrţování principu 

rozhodování na základě faktů. Přestoţe existují metody více vyuţívající SQM a další, které 

jej téměř nevyuţívají, uchovávají si SQM svou pozici jako nástroje pro robustní 

rozhodování o dalším zlepšování produktů a procesů. Mezi metody SQM tradičně patří 

inţenýrství kvality, navrhování experimentů a především statistická regulace procesu 

(SPC) [6]. Poslední jmenovaná si za dobu své existence dokonce vydobyla pozici 

ekvivalentu k SQM. Z moderních metod hraje SPC silnou roli například ve filozofii Six 

Sigma resp. Lean Six Sigma, kde se stává jedním z pilířů celého konceptu zlepšování 

kvality. 

Základním kamenem postupu Six Sigma je zjištění současného stavu způsobilosti 

procesů plnit poţadavky zákazníků a dále nastavit strategický cíl dalšího postupu ke 

zlepšování této způsobilosti. Pokud má být nastavení cílů efektivní, je třeba, aby se opíralo 

o robustní odhad způsobilosti procesu, tj. přeneseně o robustní a predikovatelný odhad 

polohy a variability. Predikovatelnost procesu je právě tématem, který se nejčastěji spojuje 

s fenoménem SPC. 

Pro zajištění predikovatelnosti budoucího vývoje výstupů  z procesu je nezbytné 

zajistit jeho statistickou stabilitu tím, ţe se oddělí běţné příčiny variability, které jsou 

procesu inherentní, od vymezitelných příčin, které způsobují významné změny hodnoty 

základních parametrů procesu v čase. Při analýze statistické stability procesu se však 

mohou vyskytnout dva druhy chyb, které způsobují neefektivní zásahy do procesu. Chybou 

prvního druhu je zbytečný zásah do procesu, kdy nepůsobí ţádné vymezitelné příčiny 

variability, a proces se stává tzv. přeregulovaným. Druhým druhem chyby je chybějící 

signál působení vymezitelných příčin, kdy dochází ke ztrátám z chybějícího nápravného 

zásahu. 

Zajištění statistické stability je však jen jednou funkcí regulačního diagramu. 

Druhou jeho funkcí je pak funkce informační, kdy podoba vynesených statistik v 

regulačním diagramu ukazuje operátorům průběh výsledků kontroly kvality. Ti potom mají 

šanci vhodným zásahem včas zabránit výskytu neshodných produktů a jejich průniku dále 

po proudu výroby. 

Při návrhu regulačního diagramu, který je nástrojem pro rozlišení obou druhů příčin 

variability, je tedy nutné navrhnout takovou podobu, která efektivně oddělí oba druhy 
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příčin variability, při minimalizaci rizik obou chyb. Takto bude zaručen stav, kdy nebudou 

sestavovány rozsáhlé projekty při řešení běţných operativních problémů, a na druhou 

stranu nenastane situace, kdy soustavným seřizováním a operativními zásahy bude léčen 

chybný návrh systému výroby (tj. běţné podmínky procesu). Takový zbytečný zásah 

znamená likvidaci shodných produktů, zbytečné zásahy údrţby, vede k porušení 

vyhovujícího stavu procesu a ve výsledku znamená ztrátu času, materiálu i dalších zdrojů a 

další náklady na zásah a odstranění nekvalitních produktů. 

Cílem této práce je popsat vznik, odhalení a působení autokorelace na data při 

analýze statistické stability procesu a především popsat a srovnat různé postupy, jak tento 

vliv odstranit. Nejširší prostor v práci je věnován tzv. postupům bez modelu a především 

metodice průměrů z podskupin (BM), kterou je třeba před samotným srovnáváním 

s ostatními přístupy představit. Metoda BM je popsána z hlediska jejího principu, předností 

a nedostatků, různých vývojových podob a praktické aplikace na reálných datech. Účelem 

stati o BM je popis její aplikace jako alternativy k náročným postupům matematického 

modelování. Metoda je hodnocena zejména z pohledu praktického pouţití v podmínkách 

výrobních procesů. 

Poslední kapitolou práce je dále samotné srovnání všech současných metod práce 

s autokorelovanými daty, kdy jsou tyto metody mezi sebou srovnány podle kritérií 

jednoduchosti aplikace, výkonnosti sniţování závislosti a získané informace o chování 

procesu. Výstupem práce je vedle popsání všech přístupů k práci s autokorelovanými daty 

také sestavení jednoduchého postupu, který uvádí pouţití všech metod práce 

s autokorelovanými daty do společného algoritmu. 
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1 AUTOKORELACE A SPC 

1.1 Vliv autokorelace na SPC 

Jistá míra autokorelace neboli závislosti je inherentní kaţdému procesu a povaţuje 

se za sloţku běţné variability. Některé metody statistické regulace procesu, jako je EWMA 

a CuSum, dokonce mírné závislosti v datech vyuţívají při analýze statistické stability. 

Problém představuje situace, kdy je míra autokorelace v datech zvýšená, protoţe tak 

znemoţňuje účinně oddělit identifikovatelné a normální příčiny variability. O zvýšené 

závislosti v datech (tj. o autokorelovaných datech) se mluví tehdy, kdyţ autokorelace mezi 

dvěma hodnotami, vzdálenými o jednotku času, přesáhne hodnotu ρ1 = 0,1 [1]. 

Následující diagram ukazuje, jak se vlivy autokorelace projevují v průběhu 

výběrových průměrů vynesených v regulačním diagramu. 

Regulacni diagram pro vyberove prumery ( n=5 )
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Obr.1 Průběh dat ze simulace autokorelovaného procesu 

 

Jak je z předchozího diagramu (viz obr. 1) patrné, v průběhu statistik vůči 

regulačním mezím se vyskytuje velký počet signálů nestability. Obecně lze v průběhu 

autokorelovaných dat v regulačním diagramu pozorovat jak výskyt nenáhodných 

seskupení, tak bodů mimo regulační meze. Detailní popis, jak působí vliv autokorelace na 

průběh statistik v regulačním diagramu, je uveden dále v textu. 

Tradičně se předpokládá, ţe vynášená data v regulačním diagramu se pohybují 

náhodně okolo stabilní střední hodnoty, kdy tato variabilita je dána náhodnou sloţkou 

(bílým šumem) εt, která je inherentní danému procesu. V praxi jsou ovšem data odebírána z  

tzv. dynamicky stochastického procesu a jsou tak ovlivněna nejen náhodnou sloţkou, ale 

také zvláštní stochastickou sloţkou. Na rozdíl od náhodné sloţky, kterou lze modelovat 

pomocí předchozích hodnot náhodných sloţek, bere tato stochastická sloţka v úvahu 
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historické hodnoty měřeného znaku a lze ji modelovat jen některým z modelů rodiny 

ARIMA. Matematický zápis tohoto problému přináší následující rovnice: 

ttt fx   ,     (1) 

kde je: 

xt … naměřená hodnota, 

μ … průměrná hodnota naměřené veličiny, 

εt … náhodná sloţka, která v sobě mj. obsahuje nejistotu měření, 

ft … stochastická sloţka.  

 

 

1.2 Příčiny vzniku autokorelace v datech 

Typickými představiteli procesů s autokorelovanými výstupními daty jsou procesy 

velkosériové a hromadné výroby, kde se pouţívá automatická kontrola znaků kvality, a 

procesy spojité výroby v chemickém, metalurgickém a potravinářském průmyslu. V těchto 

odvětvích se často objevují tzv. vnitřní faktory výroby jako jsou reaktory, recyklační toky 

nebo čerpání materiálu ze zásobníků (tanků), které mohou svým charakterem způsobovat 

závislost ve výstupních datech. Obecně se vlivy autokorelace v datech objevují při krátkých 

intervalech výběru z procesu, resp. časté kontrole automatickými prostředky měření a při 

zvláštních podmínkách, inherentních danému procesu a způsobu kontroly.  

V praxi rozlišujeme dvě základní formy autokorelace, a to pozitivní a negativní. Při 

pozitivní autokorelaci následuje po hodnotě pod průměrem další hodnota pod průměrem a 

obráceně po hodnotě nad průměrem následuje opět hodnota vyšší neţ průměrná. Pozitivní 

autokorelaci lze tedy odhalit při nápadně dlouhých nenáhodných seskupeních na jedné 

straně od centrální přímky regulačního diagramu. Při působení pozitivní autokorelace je 

nadhodnoceno působení vymezitelných příčin, meze jsou uţší a diagram generuje mnoho 

falešných signálů. Roste riziko chyby zbytečného signálu. 

Naproti tomu negativní autokorelace se vyznačuje tím, ţe se důsledně střídají 

hodnoty nad a pod průměrem, tj. po hodnotě nad průměrem vţdy následuje hodnota pod 

průměrem a naopak. Při působení negativní autokorelace je nadhodnoceno působení 

náhodných příčin variability, regulační meze jsou širší a sniţuje se účinnost (schopnost 

detekce) regulačního diagramu. Riziko chyby chybějícího signálu roste. 
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1.3 Metody ověření nezávislosti dat  

Prvotní kontrolou dat by obecně mělo být vynesení výběrového souboru do 

průběhového grafu, které umoţní odhalit jak nezávislost dat, tak provést odhad stacionarity 

souboru (resp. časové řady). Takový postup dovolí utvořit si prvotní představu o 

vlastnostech získaných dat, která bude dále ovlivňovat případnou budoucí volbu metody 

práce se závislými daty. Další krok je ovšem vţdy ověření nezávislosti dat. Pravděpodobně 

nejjednodušším způsobem ověření nezávislosti dat je metoda vynesení naměřených hodnot 

oproti těm samým hodnotám, zpoţděným v čase o jednotku času (tj. xi oproti xi-1). Vzniklý 

bodový diagram pak umoţňuje odhadnout tvar a míru závislosti mezi daty. Tento nástroj 

však lze doporučit  jen pro prvotní hrubou kontrolu. 

Sofistikovanější a přesnější alternativou k bodovému diagramu je autokorelační 

funkce. 

 

1.3.1 Autokorelační funkce (ACF) 

Při pouţití autokorelační funkce lze odhalit nejen vztah mezi hodnotami vzdálenými 

o jednotku času, ale také o časovou vzdálenost h (tj. hledáme závislost mezi xi a xi-h), jejíţ 

velikost je v podmínkách výběrového souboru neomezená. Principem pouţití autokorelační 

funkce je porovnání sumy kovariancí dvou prvků vzdálených v čase o h kroků s rozptylem 

časové řady dle vztahu: 

  

 
















n

t

t

hn

t

htt

k

xx

xxxx

r

1

2

1 ,    (2) 

kde k = 0, 1..., h. 

Vynesením hodnot autokorelační funkce do grafu získáme její průběh a můţeme 

porovnávat jednotlivé hodnoty ACF s hranicemi 2 směrodatné odchylky rozdělení ACF. 

Tento přístup se ve spojení s parciální autokorelační funkcí nejčastěji pouţívá při 

softwarové analýze dat. Pokud některý sloupec ACF překročí mez ACFs2 , je tato 

autokorelace povaţována za statisticky významnou. 

Další dva testy, které následují najdeme převáţně mezi metodami oboru 

ekonometrie [14]. 
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1.3.2 Box – Pierceův Q – test 

V testu ověřujeme následující hypotézu: 

 

H0: ς=0,     (3) 

 

H1: ς≠0, 

 

kdy testovací kritérium testu Q je dáno jako: 

 





h

j

jrTQ
1

2 ,     (4) 

 

kde: T = počet hodnot; h = vzdálenost hodnot v čase a rj = hodnota autokorelační funkce 

pro j–tou vzdálenost hodnot v čase. A kde kritická hodnota je hodnota χ
2
 pro h 

stupňů volnosti. 

 

1.3.3 Durbin – Watsonův test 

Hypotéza pro testování je shodná s předchozím testem tj. H0: ς=0, ale testovací 

kriterium d je dáno jako: 
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2
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12 ,   (5) 

kde je: 

 et … reziduální odchylka empirických dat od modelu časové řady 

 r1 … autokorelační koeficient reziduí řádu jedna  

(Alternativa testového kritéria pro velké výběry je d ≈ 2(1- r )). 

 

Testovací kritérium se porovnává s hodnotami dL a dU z tabulek pro Durbin - 

Watsonův test. Je-li d < dL, pak platí H0 , ale je – li d > dU , pak platí H1. V případě, ţe je d 

mezi těmito hodnotami, nelze o nezávislosti objektivně rozhodnout. 
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2 METODY ŘEŠENÍ VLIVU AUTOKORELACE NA DATA 

Při procesu sniţování vlivu, který má závislost mezi daty na návrh a analýzu 

regulačního diagramu, lze pouţít dva základní typy metod: 

 

a) metody s pouţitím modelu (Model – based approach), 

b) metody bez modelu (Model – free approach). 

 

První moţnost staví na tom, ţe je moţné najít takový matematický model chování 

procesu, který dokáţe popsat způsob působení vlivů autokorelace na hodnoty výstupů z 

procesu. Na základě této znalosti lze provést analýzu statistické stability procesu s pouţitím 

reziduálních odchylek empirických hodnot od tohoto modelu. 

Druhý způsob staví na vhodné úpravě dat, která vyhladí průběh časové řady a sníţí 

tak vliv autokorelace na krátkodobou variabilitu procesu. Po tomto vyhlazení je moţné 

pokračovat podle klasického postupu analýzy statistické stability procesu. Výsledky 

z tohoto postupu však nejsou tak přesné jako v prvním případě.  

Bliţší popis obou způsobů ovládnutí vlivu autokorelace na SPC popisují následující 

dvě kapitoly, kdy je především kladen důraz na vysvětlení postupu a podmínek pouţití 

metod práce s autokorelovanými daty tzv. bez modelu, které nejsou natolik známým 

nástrojem SQM.  

 

 

2.1 Metody odstranění autokorelace s použitím modelu 

2.1.1 Časové řady 

Cílem modelování časových řad je najít takový model, který nejlépe odpovídá 

přirozené povaze chování vynesených výstupních dat z procesu (tj. je nejblíţe neznámému 

modelu chování reálného procesu). Tento model popisuje přirozené chování výstupních dat 

a lze tedy s jeho pomocí predikovat další vývoj ve výstupech ze sledovaného procesu. Pro 

sledování statistické stability se dále pouţije právě vytvořený model, který se porovnává 

s empirickými daty a určují se reziduální odchylky empirických dat od modelu. O 

reziduálních odchylkách se předpokládá, ţe mají tyto vlastnosti: 
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1. E(εt) = 0,     (6) 

2. D(εt) = σ
2,

 

3. cov (εt ;εt-1) = 0, 

4. εt~N(0; σ
2
). 

 

Obecně se pro klasickou teorii časových řad předpokládá stacionarita dat (tj. stálost 

časové řady v čase) a normální rozdělení. Po určení reziduálních odchylek od teoretického 

modelu procesu se pak dále pracuje s reziduálními odchylkami (chybami predikce) jako 

základem pro analýzu statistické stability procesu, kdy se odchylky vynáší do regulačních 

diagramů namísto původních hodnot. Díky zmíněným vlastnostem potom lze pouţít 

klasické regulační diagramy a s daty pracovat obvyklým způsobem. 

Tradiční Shewhartovy diagramy pracují běţně s předpokladem, ţe kaţdou hodnotu 

vynesenou v regulačním diagramu lze vyjádřit jako : 

     iix   ,     (7) 

tj. jako náhodnou odchylku od průměru μ. V takovém procesu působí výhradně náhodné 

sloţky variability a vynesená výstupní data jsou v čase statisticky stabilní. Co se týká 

reálných procesů, je takový model ideální a v praxi bývá doplněn o další působící sloţky 

autokorelace. Pokud vycházíme z předpokladu, ţe časová řada výstupních dat z procesu je 

stacionární v čase, pak lze působící sloţky autokorelace, resp. tato výstupní data modelovat 

trojím způsobem:  

a) autoregresním modelem AR(p) pro historické hodnoty 

sledovaného znaku kvality, 

b) modelem klouzavých průměrů MA (q) pro modelování pomocí 

náhodných sloţek, 

c) smíšeným modelem ARMA (p,q). 

   

Pro modelování autokorelovaných dat pomocí časových řad se nejčastěji pouţije 

model ARMA (1;1), který v sobě kombinuje vyjádření aktuální hodnoty pozorování jak 

pomocí historických hodnot (xt), tak pomocí modelu náhodné sloţky tzv. bílého šumu (at) a 

zachycuje z hlediska závislosti nejkritičtější časovou vzdálenost h dvou po sobě jdoucích 

hodnot, kterou je h = 1. Model ARMA (1;1) lze popsat tímto vztahem [4]: 

11111)1(   tttt aaxx  ,    (8) 

kde je: 
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xt .......... pozorování v čase t, 

at .......... bílý šum v čase t, 

φ1 .......... autoregresní koeficient, 

θ1 .......... parametr modelu klouzavých průměrů, 

μ .......... průměr (poloha) procesu. 

 

Při studiu odborné literatury narazíme v mnoha případech na to, ţe autoři pro popis 

chování procesu pouţijí modely AR(1), AR(2) a ARMA (1;1) s tím předpokladem, ţe 

průběh procesu, resp. časové řady výstupních dat z procesu, jsou v čase stacionární [2], [3], 

[15], [5]. V praktických podmínkách však lze narazit na situaci, kdy časová řada není 

stacionární v čase. Pro takové případy se pak pouţívá model ARIMA (p;d;q) jako model 

ARMA doplněný o diference d – tého řádu, který je schopen čelit nestacionaritě časové 

řady. Obecný zápis modelu ARIMA (p;d;q) má tuto podobu [19] 

    tqt

d

p BxB )()(  ,    (9) 

kde je: 

Φp(B) … autoregresní polynom p – tého řádu, 

Θq(B) … polynom klouzavých průměrů q – tého řádu, 

θ … parametr modelu klouzavých průměrů, 

φ … parametr autoregresního modelu, 

ε … proměnná známá jako bílý šum, náhodná sloţka modelu, 

  … operátor zpětné diference, 

B … operátor zpětného posunu, kdy B.xt = xt-1, 

d … řád diference. 

 

Pokud vycházíme z předpokladu, ţe je známý řád diference d (obvykle 1. nebo 2. 

derivace) a řád modelu p a q, pak je úkolem při hledání modelu určit parametry φ,θ a σa. 

Pro jejich konzistentní určení je však třeba velkých souborů dat. Pokud není moţné získat 

dostatečně velký datový soubor, pak lze provést jen přibliţný odhad parametrů, který je 

však třeba ověřit ihned, jak je potřebný rozsah dat k dispozici [18]. 

Regulační diagram zaloţený na reziduálních odchylkách je navíc vhodné doplnit o 

průběhový diagram původních dat, který dovolí mimo statistické stability posoudit také 

přirozenou dynamiku procesu. 
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Implementace modelování časovými řadami do SPC 

Při implementaci časových řad pro řešení úkolů spojených s SPC je nutné počítat 

s několika praktickými, omezujícími faktory:  

 

1. Větší zdrojová náročností při jejich zpracovávání. 

2. Poţadavky na znalost statistických metod. 

3. Vybavení potřebnými SW nástroji. 

 

Stejně jako u jiných metod  a nástrojů řízení kvality, je i v případě modelování 

časových řad výstupů autokorelovaných procesů nezbytná podpora managementu. Tato 

podpora by měla být nejen morální, ale také praktická ve smyslu zajištění potřebného SW 

vybavení pro pracovníky kontroly kvality, stejně jako zajištění znalosti pokročilých 

statistických metod mezi těmito pracovníky.V této souvislosti se nabízí dvě moţná řešení: 

 

a) vytvořit pozici firemního statistika, 

b) vyškolit ve statistických metodách tzv. parastatistiky [13]. 

 

Vytvoření pozice firemního statistika, který by pracoval jen na vypracování postupů 

analýz dat a prováděl prvotní „očištění“, je určitě levnějším a obecně méně náročným 

řešením. Toto řešení ovšem naráţí na fakt, ţe další pracovníci pracují s daty tak, jak nastaví 

statistik. Mnoho z nich potom prakticky nevidí do procesu statistické analýzy a nemohou 

tak firemního statistika ani zastoupit v jeho nepřítomnosti, ani navrhovat zlepšení postupů 

samotné práce s daty. Systém se takto stává silně rigidním. 

Na druhou stranu pro pozici statistika lze vybrat toho nejlepšího profesionála, 

znalého postupů práce s daty a zaměřeného jen na tuto jednu oblast, který bude schopen 

sledovat moderní trendy v průmyslové statistice a implementovat je do firemních postupů 

analýzy dat. 

Druhou alternativou je vyškolit ve statistických metodách několik pracovníků, kteří 

by působili v roli statistických záchranářů – parastatistiků (od slova paramedik). Výhodou 

takového řešení je široké zastoupení statisticky vyškolených lidí na různých pozicích a 

útvarech, stejně jako zajištěné zastupovaní nepřítomných pracovníků. Nespornou výhodou 

je také soustavné přehodnocování postupů analýzy dat, vycházející přímo z praxe a tedy 

blízké konečnému uţivateli, resp. vnitřnímu zákazníkovi. 
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Nevýhodou takové statistické pohotovosti jsou ale jak prvotní náklady na výcvik, 

tak náklady na další doškolování, a nutnost sledovat odbornou způsobilost parastatistiků 

v rámci jejich běţného odborného rozvoje. 

Dalším přístupem s pouţitím matematického modelu chování procesu je 

aproximace časových řad pomocí EWMA statistiky.  

 

2.1.2 Modelování pomocí EWMA 

Metody modelování časových řad mohou činit určité potíţe při modelování průběhu 

více proměnných, resp. znaků kvality najednou, protoţe vytvoření regulačního diagramu a 

časové řady zvlášť pro kaţdý znak je časově náročné [4]. Pro tyto případy i pro případ 

jednoho znaku jakosti je moţné pouţít aproximaci skupiny ARIMA modelů pomocí 

přístupu EWMA.  

Při pouţití aproximace pomocí EWMA vycházíme ze dvou předpokladů: 

 

1. data jsou pozitivně autokorelována, 

2. drift polohy procesu je pozvolný. 

 

V dalším textu se vychází z výkladu aproximace EWMA dle [4], kde je příklad 

postaven na aproximaci IMA (1;1) pomocí EWMA předpovědi xt+1 (t). Vychází se z 

předpokladu, ţe pokud lze proces modelovat podle IMA (1;1) modelu ve tvaru: 

     11   tttt xx   ,    (10) 

potom je moţné dokázat, ţe EWMA s parametrem  1  je vhodný model pro 

předpověď chování tohoto procesu. Za EWMA statistiku pak dosadíme odhad 1
ˆ
tx v čase t, 

který získáme jako: 

     tt EWMAtx  )(ˆ
1  ,    (11) 

kde: 

      11  ttt EWMAxEWMA  .   (12) 

Do zvoleného regulačního diagramu pak vynášíme chyby predikce et: 

 

     )1(ˆ  txxe ttt .    (13) 

Stejně jako v případě hledání modelu časové řady a vynášení reziduí do regulačního 

grafu, je i při pouţití aproximace pomocí EWMA nutné doplnit diagram o průběhový graf 
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původních hodnot, který vyjadřuje dynamiku sledovaného procesu. Tyto dva diagramy 

dovolují posoudit statistickou stabilitu procesu spolu s informací o jeho přirozené 

dynamice. Jinou alternativou k tomuto postupu je pouţití tzv. dynamické EWMA metody, 

která v sobě kombinuje diagram pro identifikaci vymezitelných příčin variability stejně 

jako přirozenou variabilitu (dynamiku) procesu. 

 

2.1.3 Dynamická EWMA 

Přístup k monitorování autokorelovaných dat pomocí dynamické EWMA vychází 

z poţadavku praxe, která vyţaduje nejen monitorování statistické stability procesu, ale také 

záznam jeho dynamiky. Pro tento účel lze pouţít regulační diagram pro rezidua a 

průběhový diagram, jak bylo uţ poznamenáno v předchozí části. Dynamická EWMA však 

dokáţe zkombinovat oba poţadavky do jednoho diagramu. 

Při konstrukci dynamické EWMA opět vycházíme z předpokladu, ţe rezidua 

modelu resp. chyby predikce et mají normální rozdělení. Při splnění poţadavku normality 

pak má předpis pro regulační meze tvar [4]: 

 

     12/2/ ptp UeUP ,   (14) 

kde je: 

 Uα/2 … kvantil normálního normovaného rozdělení, 

 et … reziduální odchylka modelu, 

 σp … směrodatná odchylka procesu, 

 α … hladina významnosti. 

 

Tento vztah lze dále rozepsat jako: 

 

     1)1(ˆ 2/2/ pttp UtxxUP   (15) 

a 

     1)1(ˆ)1(ˆ 2/2/ pttpt UtxxUtxP . (16) 

 

Z předchozího vztahu plyne, ţe jako obdoba centrální přímky regulačního digramu 

dynamické EWMA se pouţije pro kaţdý bod xt-1 jedinečná statistika EWMAt. Tato 

statistika se vypočte klasickým vztahem pro EWMA: 
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  11  ttt EWMAxEWMA  .    (17) 

Regulační meze dynamické EWMA pak určíme jako: 

ptt UEWMAUCL  2/1       (18) 

a 

ptt UEWMALCL  2/1   .    (19) 

Klíčovým krokem při pouţití dynamického EWMA diagramu je určení parametru λ, který 

lze získat metodou nejmenších čtverců odchylek predikce hodnot. 

 

 

2.2 Přístup k monitorování autokorelovaných dat bez použití modelu 

Protipólem k postupům odstranění autokorelace za pouţití modelu jsou tzv. model – 

free metody, tedy metody bez pouţití matematického modelu. Na rozdíl od předchozích 

metod se při jejich pouţití nepracuje s předpokladem, ţe známe nebo dokáţeme odhadnout 

model chování procesu. Není tedy cílem stavět analýzu statistické stability na odchylkách 

reálného chování procesu od určitého modelu, ale spíše je snahou potlačit určitou úpravou 

dat vliv, který příčiny autokorelace mají na výstupní data. 

Mimo odstranění nutnosti hledání modelu chování procesu, je další velkou výhodou 

těchto metod ten fakt, ţe tyto postupy se výrazně neliší od standardních kroků analýzy 

statistické stability a často jde jen o úpravu postupu tvoření podskupin nebo návrhu 

regulačního diagramu. Rozhodne – li se tedy osoba zodpovědná za SPC přijmout tyto 

metody, není třeba dlouhého výcviku v jejich pouţívání ani z hlediska analýzy, ani co se 

týká sběru dat. 

Pro zmíněné nevýhody metod zaloţených na nějakém modelu se řada zahraničních 

autorů rozhodla hledat alternativu, která by v praxi jejich pouţití nahradila. V minulosti 

vznikla řada takových metod bez pouţití modelu, ale jen následující tři byly dále 

rozpracovány: 

a) metoda kontextuálních regulačních diagramů[20], 

b) metoda DFTC (Distribution Free Tabular CuSum) [16], 

c) metoda průměru z podskupin (Batch means – BM)[11]. 

 

Zde bude dále diskutována právě metoda průměrů z podskupin (Batch Means), 

která nejen naplňuje výše uvedenou jednoduchost zavedení, ale také je v současné době 

nejlépe teoreticky rozpracována.  
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3 METODA PRŮMĚRŮ Z PODSKUPIN (BATCH MEANS - BM) 

3.1 Obecný popis metody BM 

Základní myšlenkou přístupu průměrů z podskupin je rozdělení výběrového 

souboru velikosti n do podskupin velikosti b tak, aby výsledné vypočtené průměry z těchto 

podskupin byly vzájemně nezávislé a normálně rozdělené. Tyto průměry se dále vynáší do 

Shewhartova regulačního diagramu pro individuální hodnoty a analyzují se jako 

individuální hodnoty. Vychází se z předpokladu, ţe při dostatečně velkém souboru dat n, 

dostatečné velikosti podskupiny b a počtu podskupin k, jsou vypočtené průměry vzájemně 

nezávislé a asymptoticky normálně rozdělené.  

Body, ve kterých se BM liší od tradičního postupu tvorby regulačních diagramů pro 

průměry, jsou jak velikost podskupiny, která překračuje obecně přijímanou velikost 4-6 

jednotek,  tak především další práce se získanou statistikou jako individuální hodnotou. 

Právě nakládání se získanými průměry jako s individuálními hodnotami zaručuje 

odstranění vlivu autokorelace při analýze statistické stability procesu. Jelikoţ vliv 

autokorelace je obecně vnímán jako součást náhodných příčin variability, způsobuje tento 

vliv především změny v krátkodobé variabilitě uvnitř podskupiny [4]. Pokud tedy jednáme 

s vypočtenými průměry jako s individuálními hodnotami, pak omezujeme vliv této 

krátkodobé variability a soustředíme se na dlouhodobou variabilitu mezi podskupinami (v 

tomto případě mezi průměry z podskupin). 

Kaţdá podskupina je při pouţití metody BM vnímána jako snímek rychlého a 

vysoce produktivního procesu v jednom krátkém okamţiku. Tuto situaci popisují autoři 

Runger a Willemain [1], jako přístup soustředící se spíše na zkoumání  časového intervalu 

jako celku neţ počtu nebo vlastností hodnot v něm. 

Tento fakt je jedním z omezení pro pouţití metody BM, který určuje její efektivní 

pouţití pro prostředí hromadné výroby (resp. spojité výroby) bohaté na data. V takovém 

prostředí je časté pouţití senzorů a automatické kontroly hodnot znaků kvality, kdy je 

moţné kontrolovat kaţdý jednotlivý výrobek (resp. malé mnoţství spojitě vyráběného 

produktu). Podobné podmínky výroby splňují především procesy v chemickém, 

metalurgickém a potravinářském průmyslu.  

Celý koncept BM v podstatě staví na nových postupech jak vytvořit podskupiny pro 

regulační diagram. Vţdy se jedná o rozdělení nějakého většího celku dat velikosti n do 

k podskupin o velikosti b, která je obvykle stejně jako počet podskupin k výrazně vyšší neţ 

při tvorbě Shewhartových regulačních diagramů. Základem pro pouţití metody BM je však 
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vytvoření výběrového souboru. V dostupné literatuře o BM se autoři opírají o simulaci 

určitého velkého počtu hodnot, kterou lze do praxe převést ve dvou podobách určení n: 

 

a) jedním dlouhým výběrem n po sobě jdoucích výrobků v čase – výhodou 

tohoto postupu je především rychlost dalšího návrhu regulačního diagramu, 

nebo 

b) zavedením podvýběru z procesu velikosti p < b, který se odebírá  v 

pravidelných intervalech – tento postup bere v úvahu delší časový interval a 

odhad b je tedy robustnější. 

 

Oba principy tvoření výběrového souboru n zachycuje následující schéma: 

 

 

 

Obr.2  Způsob tvoření výběrového souboru jedním a několika podvýběry 

 

n - hodnot 

podskupiny velikosti b 

Ad a) 

výběry 

velikosti p 

n - hodnot 

podskupiny velikosti b 

Ad b) 
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Pro praxi se jeví definování velikosti p a kontrolního intervalu ve vztahu k pouţití 

BM jako obtíţné a jak také plyne ze schématu (obr.2), je celý postup zbytečně zdlouhavý. 

Na druhou stranu tento algoritmus plní cíl metod bez pouţití modelu, kterým je snadná 

implementace doplněním stávajících postupů pro SPC.  

Z dříve uvedených důvodů je však výhodnější pouţít namísto několika podvýběrů 

velikosti p postup jednoho velkého výběru, který se pro zajištění robustnosti návrhu 

regulačního diagramu bude několikrát opakovat. Takový algoritmus je jak rychlejší, tak 

jednodušší pro provedení, a lze ho aplikovat i v situacích, kdy dojde k poruše na 

kontrolním zařízení a přejde se na ruční zpracování.  Tvorba výběrového souboru jedním 

výběrem velikosti n je také základem pro vysvětlení metody BM v dalším textu. 

Metoda BM je jednoduchá na zpracování a nevyţaduje mnoţství výpočtů, ale 

v podobě, ve které je prezentována v literatuře, staví na základním předpokladu časové 

stacionarity dat získaných z procesu. Přestoţe v ţádné z dostupné literatury [1], [3] o BM 

není přímo řečeno, ţe metoda BM není vhodná pro nestacionární časové řady, ve všech 

případech bylo jejich pouţití prezentováno na simulacích dat obecně z ARMA ( p; q ) 

modelu časové řady. Jedinými autory, kteří připouští moţnost pouţití BM pro všechny 

případy časových řad, jsou Smeti, Koronakis a Kousourdis [17], jeţ však problém 

ponechávají jen v rovině obecného předpokladu o BM. Přestoţe se tedy v ţádném textu 

explicitně nevylučuje moţnost pouţít metodu BM pro nestacionární modely časových řad, 

lze spíše usuzovat, ţe její pouţití se omezuje jen na rodinu ARMA ( p; q ) modelů. 

Při analýze statistické stability procesu pomocí BM se vychází z výsledků 

dlouhodobého měření v procesu, které rozdělíme na určitý počet podskupin k o velikosti b 

s tím, ţe mezi jednotlivými podskupinami se obecně vynechá počet w jednotek (w můţe 

nabývat jakékoliv hodnoty včetně 0). Tyto podskupiny pak tvoří datový základ pro výpočet 

průměrů z podskupin, které se dále vynášejí do regulačního diagramu pro individuální 

hodnoty. Postup vytváření těchto podskupin probíhá v následujících dvou krocích: 

1) Vytvoří se první podskupina obvyklým způsobem z prvních b hodnot 

2) Další podskupiny se pak vytváří (obr. 3): 

a. z následujících hodnot a tedy bez vynechání, resp. přeskočení (w = 0) 

(tzv. Non-overleapping batch means NBM), 

b. přeskočením počtu w jednotek a následným vytvořením další 

podskupiny velikosti b (Overleapping batch means OBM). 
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Obr.3 Schéma tvorby podskupin metodami NBM a OBM 

 

Zápis postupu vytvoření i - té podskupiny se obecně vyjádří jako [1]: 

 

)(3))(1(2))(1(1))(1( ... wbiwbiwbiwbi XXXX    .  (20) 

 

Dalším krokem analýzy je potom výpočet průměru z hodnot v i – té podskupině dle 

vztahu [1]:  
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j
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b

X
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 .    (21) 

 

Důleţitým prvkem v metodě BM je určení parametrů b, k, w a velikosti výběrového 

souboru n. Velikost výběrového souboru n můţe být dána jak z předchozího postupu SPC 

předpisem pro provedení výběru z procesu, tak rozhodnutím o velikosti a počtu dávek, 

potřebných pro úspěšné odstranění autokorelace z dat, a výpočtu n  podle vztahu kbn  . 

Klíčové pro úspěšnou aplikaci metody je určení parametrů b a w, a proto je další 

text zasvěcen právě tomuto problému. Určením těchto parametrů je především důleţité 

zajistit, ţe získaná data jsou jak nezávislá, tak normálně rozdělena. Tuto podmínku 

významně ovlivňuje velikost podskupiny b, která musí být dostatečně velká pro odstranění 

autokorelace, ale zároveň musí být moţné pouţít princip centrální limitní věty. Správným 

nadefinováním velikosti b se zabývala řada autorů. Například Runger a Willemain [1] 

tvrdí, ţe pro odstranění autokorelace v datech je nejlepší velikost podskupiny asi 60 

jednotek metodou NBM, zatímco Alexopulos, Seila a Fishman [7] navrhují velikost 

podskupiny maximálně 10 aţ 30 jednotek s tím, ţe se pouţije pro rozdělení výběrového 

souboru metoda OBM. Posledními autory jsou Alwan a Radson [13], kteří navrhují 

velikost b = 4 – 6 jednotek také metodou OBM s w velikosti jedné podskupiny.  Při 

a) 

b) 

NBM 

OBM 
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definování nezávislosti dat ale všichni autoři pracují s maximální hodnotou 

autokorelačního koeficientu 1,01  . 

S velikostí dávky b také úzce souvisí velikost parametru w pro počet přeskočených 

jednotek. Jejich správným vybalancováním pro splnění poţadovaných kritérií odhadu 

polohy procesu, dodrţení nezávislosti a normality dat se zabývali jak Alexopulos a 

Fishman [7], tak také Runger a Willemain [1], kteří tvrdí, ţe při dostatečně velké velikosti 

podskupiny b není vůbec třeba některé jednotky nezapočítat do analýzy, tj. není potřeba 

přeskočení (typ tvorby podskupin metodou NBM). Parametr w lze najít opět iterativním 

způsobem, kdy se kombinují různé velikosti b s různými velikostmi w nebo se zafixuje 

jedna velikost b například na hodnotě 10 aţ 30 jednotek [1] a w se hledá iterativním 

způsobem, kdy platí ii ww  21 . Tento postup opět pokračuje do okamţiku, kdy 1,01  . 

Je zřejmé, ţe prezentované výsledky, přestoţe jsou experimentálně potvrzeny, 

nemohou být brány jako obecně platné. V tomto smyslu je třeba upozornit na fakt, ţe 

prezentované závěry citovaných autorů jsou z velké části postaveny na simulacích dat a 

praktické pouţití můţe vyţadovat úpravu postupu. Tak, jak se liší podmínky výroby 

v jednotlivých podnicích či dokonce jednotlivých provozech, se musí také lišit způsob, jak 

se budou vyhodnocovat data. Tím se rozumí také volba vhodné velikosti podskupiny b a 

popř. také počet přeskočených jednotek w pro konkrétní případ, kde bude nejefektivnější 

kombinace hledána iteračně. Základním krokem však vţdy zůstane otázka určení velikosti 

podskupin b. 

 

 

3.2 Určení velikosti podskupiny  

3.2.1 Určení velikosti podskupiny dle Song 

Postupem, jak navrhnout vhodnou velikost podskupiny b, se zabývala například 

Song [15]. Vychází z předpokladu, ţe neznámý parametr polohy procesu μ odhadneme 

jako: 





n

i

iX
n

X
1

1
̂ ,    (22) 

kde je Xi hodnota i – tého pozorování v procesu. 
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Druhý předpoklad pak staví na snaze minimalizovat rozptyl tohoto odhadu )var(X , 

který se pro autokorelovaná data z procesu určí jako [15]: 

n

cs
X




2

)var(  ,            (23) 

pro 







1

1

)/1(21
n

h

hnhc  ,    (24) 

kde je: 

 s
2
 ... výběrový rozptyl rozdělení výstupních dat z procesu, 

 c ... konstanta vlivu autokorelace, 

 h ... interval (vzdálenost) mezi dvěma hodnotami Xi v čase, 

 n .. velikost výběrového souboru, 

 ρh ... korelační koeficient mezi hodnotami vzdálenými v čase o h. 

 

V rámci aproximace optimální velikosti podskupiny b se dále na základě 

prezentovaných předpokladů pouţije vztah [15]: 

 

3/12

01

2 ])/)(/(2[1 vb ccnb  ,    (25) 

kde je: 

cb a cv ... konstanty závislé na způsobu tvorby bodového odhadu polohy, pro 

 OBM je to (1 a 4/3) a pro NBM jsou rovny (1 a 2), 

γ0 ... je počet autokorelovaných jednotek potřebných pro kvalitní 

 odhad srovnatelný s výsledky z nekorelovaných dat, který je 

 vztaţen  na jednotku těchto nekorelovaných dat. (tj. jaký počet 

 jednotek korelovaných dat je pro stejně konzistentní odhad potřeba 

 na jednotku nekorelovaných dat), 

γ1 ... suma všech váţených korelačních koeficientů. 

 

Proměnné γ0 a γ1 se získají ze vztahů: 
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Pro velké výběrové soubory však můţe být časově náročné určit koeficienty 

korelace ρh pro všechny časové vzdálenosti h a stejně tak vypočtená velikost podskupiny je 

velká. Pokud ovšem prokáţeme, jak tvrdí Song, ţe od určité vzdálenosti h je autokorelace 

statisticky nevýznamná, pak lze zahrnout do výpočtů jen tu část autokorelace, která je 

statisticky významná a daná určitou vzdáleností jednotek v čase. Počet jednotek, které musí 

prokázat statistickou nevýznamnost se označí parametrem q, který také určuje velikost 

hraniční vzdálenosti m0, pro kterou chceme dokázat, ţe pro h > m0 jsou hodnoty 

autokorelačního koeficientu povaţovány za nulové. 

Parametr q lze dle Song nejlépe odhadnout  jako ;3max(q krok sezónní sloţky 

modelu časové řady), kdy obvykle se navrhuje q jako 3, 6 nebo 12. Potom hraniční 

vzdálenost m0 je dána jako [15]: m = 0, 1, 2 ..., n-q. Jestliţe najdeme vhodnou vzdálenost 

m0, lze pak původní aproximační vztah upravit pro výpočet čistě optimální velikosti 

podskupiny ve tvaru: 

   3/12
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 .   (28) 

Úprava vztahu spočívá ve zkrácení sumy ve vzorcích pro γ0 a γ1 z nekonečna (resp. celého 

souboru) na velikost m0.  

Principem určení b podle Song je tedy najít takovou velikost b, která by eliminovala 

autokorelaci nejen pro h = 1, ale také pro všechny další časové vzdálenosti. Tato snaha 

však, činí metodu velice citlivou na průběh autokorelační funkce. Výsledkem je nutnost 

provádět odhad b několikrát pro různé soubory dat a sledovat, ke které velikosti b se 

odhady přibliţují. 
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3.2.2 Postup určení b pomocí velikosti výběrového souboru 

Jiný přístup k tomu, jak určit velikost podskupiny b nabízí autoři Fishman, 

Alexopulos a Seila, kteří tvrdí, ţe ji lze určit následujícími dvěma způsoby [7]: 

a) Vycházíme z předem daného počtu podskupin k a tedy b = n/k. Tento odhad 

však vede k nekonzistentnímu odhadu rozptylu procesu a širokému 

konfidenčnímu intervalu odhadu polohy procesu. Variabilita odhadu polohy 

procesu je tedy nadhodnocena. 

b) Druhý způsob vychází z předpokladu, ţe k nejrychlejšímu přiblíţení se 

k normálnímu rozdělení dojde tehdy, kdyţ b i k rostou proporcionálně k n  a 

tedy nkb  . Tento postup však můţe vést k podhodnocení variability 

odhadu polohy procesu. 

 

Vlastnosti obou přístupů vedly autory k návrhu metody pro implementaci BM, která 

by kombinovala oba prezentované postupy a dosáhla tak nejlepšího moţného výsledku jak, 

co se týká odstranění autokorelace, tak splnění podmínky normálního rozdělení. Tato 

metoda se nazývá ABATCH nebo v jiné modifikaci LBATCH a vedla k rozvoji 

automatizovaných procesů analýzy simulací (ASAP), o kterých pojednává zvláštní oddíl 

tohoto textu.  

 

3.2.3 Iterativní způsob určení velikosti podskupiny 

Třetí způsob jak určit velikost b je pomocí iterace, kdy jak navrhují Runger a 

Willemain [3], kdy na počátku je b = 1 a v kaţdé další iteraci se velikost b zdvojnásobí. 

Tento postup pokračuje do chvíle, neţ autokorelační koeficient v h = 1 klesne na 1,01  . 

 

 

3.3 Replikované průměry z podskupin  

V předchozím textu byl prezentován postup průměrů podskupin na principu 

jednoho velkého souboru dat n, který je rozdělen na k podskupin velikosti b. Pro vytvoření 

souboru dat n a průměrů podskupin ovšem lze pouţít mimo BM i jiný postup, který 

vyuţívá původního systému vytvoření n z malých podvýběrů, kdy zde mají podvýběry 

přímo velikost b a jejich počet je k. Tyto podvýběry jsou prováděny v náhodných 
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intervalech a tvoří přímo podskupiny, ze kterých se počítají průměry. Odpadá tedy krok 

sestavení výběrového souboru a jeho další dělení. Touto metodou je metoda několika 

individuálních opakování (multiple individual replication – MR). Název metody vychází ze 

způsobu, jakým se provádí simulace dat pro analýzu, kdy v tomto případě by šlo o několik 

jednotlivých opakování simulace oproti jednomu dlouhému běhu, který by odpovídal 

metodě BM. Obě metody ovšem tvoří výběrový soubor stejné velikosti n. 

Průměry z dávek (BM), ačkoliv dosáhnou sníţení autokorelace v datech, často, jak 

tvrdí autoři Argon a Andradottir [8], zůstávají pozitivně korelovány. Podobným problémem 

ovšem netrpí metoda MR, jeţ je na druhou stranu zatíţena stranností odhadu polohy na 

počátku kaţdého opakování jednotlivého výběru. Další nevýhodou metody MR je také 

poţadavek na velký počet opakování výběru.  

Řešení problému přetrvávající autokorelace v BM a strannosti MR tedy vychází 

jako kombinace obou metod v jeden společný postup, který se nazývá Replikované 

průměry z podskupin (Replicated batch means - RBM) [8].  

Principem RBM je stále rozdělení jednoho velkého souboru dat velikosti n do 

k podskupin o velikosti b, ale velkou odlišností je způsob tvoření tohoto souboru. 

Principem je m opakování individuálního podvýběru z procesu tak, abychom získali soubor 

dat o velikosti bmn  , kdy podvýběry se provádí v náhodných intervalech. Při pouţití 

metody individuálních opakování došli autoři [8] k závěru, ţe pro odstranění strannosti 

mezi opakováními je třeba vyloučit určitý počet prvních hodnot kaţdého výběru a do 

výpočtů zahrnout jen zbylé hodnoty. Vzhledem k tomu, ţe pro metodu individuálního 

opakování je třeba velké mnoţství výběrů, ztrácí se tímto významná část informace o 

chování procesu. Proto se kombinuje v metodě RBM s průměry z podskupin, které zajistí, 

ţe pro srovnatelný efekt sníţení závislosti stačí jen malý počet opakování m, a tak jsou 

ztráty informace menší. Vyuţije se zde dvojího odstranění pravidelnosti pomocí náhodných 

intervalů výběru a směšování více výběrů do jedné podskupiny. Celý proces tedy probíhá 

v těchto krocích [8]: 

 

1) Provedení m výběrů z procesu v náhodně dlouhém intervalu tak, aby se 

vytvořil soubor dat velikosti n 

2) Vyloučení určitého počtu prvních hodnot kaţdého výběru tak, aby se 

minimalizovala strannost mezi výběry ( dle postupu ASAP viz. další text 

lze navrhnout, aby celková velikost vyloučených jednotek byla 

maximálně rovna 4 podskupinám). 
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3) Sloučení zbylých dat do jednoho souboru velikosti n*. 

4) Rozdělení souboru na k podskupin velikosti b*, která se můţe lišit od b. 

Dojde tak k porušení původních podskupin a druhému znáhodnění dat. 

5) Výpočet průměrů z podskupin. 

6) Analýza regulačního diagramu pro individuální hodnoty, tvořeného 

souborem průměrů podskupin, resp. určení konfidenčního intervalu 

odhadu polohy procesu. 

 

V textu se pouţívá zmínka o výpočtu konfidenčních intervalů odhadu polohy 

procesu, protoţe většina autorů zaměřuje svou práci spíše na tuto oblast, neţ zkoumání 

dynamiky procesu v regulačním diagramu. Tento fakt se nejvíce projevuje v další části 

textu zasvěcené automatickým metodám analýzy průměrů z podskupin. 

 

 

3.4 Automatické metody analýzy průměrů z podskupin 

Za první metody automatické analýzy průměrů podskupin lze povaţovat metody 

ABATCH a LBATCH, které byly vytvořeny jako sjednocující postupy pro volbu velikosti 

podskupiny v práci autorů Fishman, Alexopulos a Seila [7]. Metody mají za úkol vhodným 

algoritmem najít velikost podskupiny, která dále povede k nejefektivnějšímu odstranění 

autokorelace v datech v rámci pouţití metody průměrů podskupin (BM). Obě kombinují 

dříve prezentované způsoby nalezení velikosti podskupiny: 

 

a) b = n/k (schéma fixního počtu podskupin - FNB);   (29) 

b) nkb   ( schéma pravidla odmocniny - SQRT).   (30) 

 

První způsob hodnotu variability odhadu polohy procesu nadhodnocuje, zatímco 

druhý ji podhodnocuje. Podle teorie autorů obou metod [7] lze jejich kombinací najít 

nejefektivnější velikost podskupiny b. 

Metoda ABATCH probíhá dle následujícího schématu: 

 

1) Provede se výběr z procesu podle schématu pro BM 

2) Výběrový soubor dat velikosti n rozdělíme na k podskupin velikosti b=n/k 

podle postupu FNB. 
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3) Vytvořené průměry z podskupin se testují na autokorelaci. Autoři [9] 

pouţívají von Neumannův test ve tvaru: 
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kde se Ck (b) řídí pro b->∞ a k->∞ normovaným normálním rozdělením a 

tedy pro Ck (b) > u1-β zamítáme H0: průměry z podskupin jsou nekorelované. 

 

4) Pokud test opět prokáţe autokorelaci mezi průměry, pak pro další opakování 

analýzy se pouţije postup FNB, v opačném případě se pouţije při dalším 

opakování analýzy schéma SQRT. 

 

Postup metody LBATCH probíhá obdobným způsobem s tím rozdílem, ţe autoři 

dospěli k názoru, ţe není potřeba testovat autokorelaci mezi průměry v kaţdém opakování 

analýzy. Při pouţití algoritmu LBATCH se tedy po nepotvrzení autokorelace mezi průměry 

z podskupin pouţije schéma SQRT na všechna další opakování analýzy, autokorelace mezi 

průměry se dále netestuje a předpokládá se, ţe je stále nízká. 

Na metody ABATCH  a LBATCH navazuje uţ čistě automatická metoda ASAP 

(Automated simulation analysis procedure – automatický postup analýzy simulace). 

Metoda staví na cíli, kterým je určení intervalového odhadu polohy procesu pomocí 

postupu NBM ve tvaru: 

k

S
tnX kn

k

,

1,2/1)(   .    (32) 

Podle autorů metody ASAP [9] se vychází z pevně daného počtu podskupin k a 

předpokladu, ţe při dostatečně se zvětšující velikosti podskupiny b se průměry z těchto 

podskupin stanou nezávislými a přibliţně normálně rozdělenými. Metoda NBM obecně 

pracuje efektivně tehdy, kdyţ je splněna jak podmínka nezávislosti nově získaných dat, tak 

jejich normalita, a odvozuje od splnění těchto dvou předpokladů také velikost parametrů n, 

b a k.  

Příspěvek ASAP na základě podoby konfidenčního intervalu odhadu polohy 

procesu spočívá v úpravě hodnoty Studentova rozdělení. Tato úprava staví na předpokladu, 
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který tvrdí, ţe pokud je vektor průměrů z procesu rozdělen podle vícenásobného 

normálního rozdělení, pak mají jmenovatel a čitatel vztahu pro určení hodnoty Studentova 

rozdělní tyto vlastnosti: 

- čitatel je náhodná proměnná s rozdělením )1/(2

1  kk ; 

- jmenovatel je náhodná proměnná s rozdělením N(0;1). 

 

Pokud mají průměry z podskupin vícenásobné normální rozdělení, pak 

předpokládáme, ţe jmenovatel i čitatel jsou nezávislé proměnné. Za těchto předpokladů lze 

dále provést korekci (viz. algoritmus ASAP) tak, aby rozptyl rozdělení jmenovatele byl 

roven jedné, coţ není na rozdíl od polohy rozdělení v μ = 0 v praxi vţdy splněno. 

Metoda ASAP pracuje podle následujícího algoritmu [9]: 

 

1) Vychází se ze souboru dat velikosti n. 

2) Provede se prvotní rozdělení do podskupin, kdy z provedených experimentů 

[15] vychází, ţe nejlepší volbou je kombinace 96 podskupin o velikosti b = 

16. Podle těchto provedených experimentů má von Neumanův test 

nezávislosti největší sílu pro k = 96, zatímco pro b =16 lze nejlépe zajistit 

vícenásobnou normalitu. 

3) Vypočtou se průměry podskupin, které se dále testují na nezávislost pomocí 

von Neumanova testu. 

4) Testuje se soubor průměrů podskupin na vícenásobnou normalitu pomocí 

Shapiro – Wilkova testu pro vícenásobnou normalitu. 

5) V tomto bodě se rozhoduje o další iteraci postupu výběru velikosti parametrů 

k a b. K další iteraci dojde v případě kdy: 

 

a. von Neumannův test nepotvrdí nezávislost průměrů; 

b.  a zároveň Shapiro – Wilkův test nepotvrdí normalitu průměrů. 

 

6) K průměrům podskupin se hledá model časových řad a provede se korekce t – 

rozdělení tehdy, je – li splněno: 

 

a. von Neumannův test potvrdí nezávislost průměrů; 

b. průměry nesplňují podmínku vícenásobné normality. 



30 

 

 

7) Pokud průměry splní podmínku nezávislosti i normality (nebo je známý model 

ARMA), počítá se konfidenční interval odhadu polohy procesu. 

8) Rozhoduje se zda konfidenční interval splňuje poţadavek na přesnost. Pokud 

není poţadavek naplněn, pak dochází k nové iteraci výběru b a k. 

 

Celý algoritmus ASAP lze zaznamenat takto [9]: 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Schéma algoritmu ASAP [13] 

 

V algoritmu pro ASAP byl zmíněn pojem korekce t – rozdělení za účelem dodrţení 

normality N (0;1) jmenovatele zlomku pro výpočet hodnoty Studentova rozdělení 

v konfidenčním intervalu. Tato korekce je provedena dle autorů [9] pomocí tzv. Cornish – 

Fischerovy korekce. Pro zavedení Cornish – Fischerovy korekce je ovšem nutné splnit 

několik podmínek: 

a) Průměry z podskupin jsou normálně rozděleny podle vícenásobného normálního 

rozdělení. 
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b) Jmenovatel i čitatel vztahu pro výpočet hodnoty Studentova rozdělení jsou 

nezávislé. 

c) Čitatel má rozdělení )1/(2

1  kk . 

d) Známe ))(var( bX  a ))(var( nX . 

Pro výpočet ))(var( bX  a ))(var( nX  vycházíme ze sestaveného modelu časové řady 

pro BM velikosti b. Podle autorů lze při k
*
= min 94 pouţít modely časových řad: AR(1), 

AR(2), MA(1), MA(2) a ARMA(1;1). Potom, co nalezneme vhodný model časové řady a 

jeho parametry, můţeme vypočítat ))(var( bX . Na jeho základě pak lze vypočítat 

))(var( nX  jako [9]: 

)(ˆ1/1))(var(
1

1

*

*

*

*

h
k

h
knX m

k

kq















 ,   (33) 

kde je h vzdálenost mezi hodnotami v čase a )(ˆ hm  je h – kovariance mezi hodnotami. 

Po zavedení této korekce se změní původní konfidenční interval ve tvaru [9]: 

k

S
tnX kn

k

,

1,2/1)(    ,    (34) 

kde je Sn,k výběrová směrodatná odchylka k průměrů z podskupin a 1,2/1  kt   je hodnota 

Studentova rozdělení, na novou podobu ve tvaru [9]: 
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kterou autoři pouţívají i v algoritmu vytvořeného softwarového programu. Pro Cornish – 

Fischerovu korekci jsou klíčové parametry k2 a k4, které se získají ze vztahů [9]: 
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Pro uţivatele práce s metodou ASAP spočívá v obslouţení softwarového programu, 

který autoři vytvořili a který lze v aktuální verzi získat z internetových stránek Jamese R. 

Wilsona na webu North Carolina University [10]. 
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Aktuální verze programu automatické analýzy výstupních dat procesu je verze 

ASAP3. Tato verze stejně jako předchozí ASAP2 vynechává ve svém postupu testování 

autokorelace mezi průměry a soustředí se na práci s AR (1) modelem časových řad a 

velikostí  a počtem podskupin b a k. Celý algoritmus postupu ASAP3 zachycuje následující 

schéma: 

 

 

Obr.5 Schéma postupu ASAP3[10] 

 

Prvotní počet podskupin je k = 256 s velikostí b = 16 jednotek, kdy první 4 

podskupiny nejsou zařazeny do analýzy, aby se zabránilo strannosti odhadu způsobené 

podmínkami na počátku analýzy [10]. Celý postup pak pokračuje v těchto krocích: 

1) Průměry z podskupin jsou testovány na vícenásobnou normalitu. Pokud test 

nepotvrdí normalitu, pak se velikost podskupiny navyšuje koeficientem 2 . 
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2) Předchozí krok pokračuje za současného sniţování hladiny významnosti α 

tak dlouho aţ je dosaţeno normálního rozdělení vytvořených průměrů 

podskupin. 

3) Je – li potvrzena normalita dat, pak se hledá vhodný model AR(1). 

4) Testuje se hypotéza, ţe autoregresní koeficient φ< 0,8. 

5) Je – li předchozí hypotéza zamítnuta, pak dochází k navýšení velikosti 

podskupiny a celý předchozí algoritmus proběhne znovu tolikrát, neţ je 

dosaţeno velikosti φ< 0,8. 

6) Provede se Cornish – Fisherova korekce hodnoty Studentova rozdělení 

7) Počítá se konfidenční interval a porovnává se poţadovaná a dosaţená 

přesnost odhadu polohy procesu. 

8) Pokud není dosaţeno poţadované přesnosti, pak se provede další iterace dle 

algoritmu (obr.3). 

 

Pro kaţdou další iteraci je doporučeno sniţovat hodnotu hladiny významnosti α, pro 

kterou autoři doporučují postupně hodnoty [10]: 0,1; 0,083; 0,048; 0,019; 0052 a 0,001. 

Všechny verze programu ASAP včetně poslední verze ASAP3 poţadují od 

uţivatele zadání: 

1) hladiny významnosti; 

2) absolutní (přesně specifikovaná délka poloviny intervalu), relativní 

(polovina konfidenčního intervalu dána jako procentní část z bodového 

odhadu polohy) nebo ţádné poţadované přesnosti; 

3) vstupních dat. 

Program pak sám provede potřebnou analýzu včetně volitelně automaticky 

prováděných iterací a jako výstup poskytne intervalový odhad polohy procesu na určité 

hladině významnosti a při poţadované přesnosti H
*
. Co se týká přesnosti konfidenčních 

intervalů, byla v této souvislosti zavedena uţ od verzi ASAP2 podmínka omezující počet 

podskupin. V testu normality předpokládáme, ţe n -> ∞, coţ se při pevné velikosti 

podskupin realizuje zvyšováním jejich počtu k. Autoři dospěli k názoru, ţe pro k > 1504 uţ 

není zlepšení přesnosti konfidenčních intervalů tak velké a je tedy výhodnější zafixovat 

počet podskupin k a v další iteraci změnit velikost podskupiny b. Velikost změny počtu 

nebo velikosti podskupin se realizuje v i – té iteraci jako: 

ii k
H

H
k  )1(

*1 ,    (38) 
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kde je: 

ki ... počet podskupin v předchozí iteraci, 

H ... skutečná délka poloviny konfidenčního intervalu, 

H
*
 ... délka poloviny konfidenčního intervalu poţadovaná uţivatelem. 

 

Vyjdeme – li z aktuální verze ASAP3, lze tedy celou problematiku automatické 

analýzy dat charakterizovat jako: 

 

„ Softwarový produkt analýzy dat z procesu nebo simulace, který pracuje na 

základě rozdělení výstupních dat prioritně na velký počet podskupin pevné velikosti, 

který se po potvrzení normality s každou iterací mění o poměr skutečné a 

požadované délky poloviny konfidenčního intervalu tak, aby bylo splněno kritérium 

nezávislosti dat a požadovaná přesnost odhadu polohy procesu.“ 

 

Výsledkem celého procesu ASAP jsou pak  tyto informace [10]: 

1. 100(1-α)% konfidenční interval odhadu polohy procesu; 

2. nová velikost výběrového souboru N, která byla pouţita pro stanovení 

 konfidenčního intervalu, nebo 

3. odhad velikosti výběrového souboru N
*
 a odhad b

*
 a k

*
 potřebných pro 

 stanovení konfidenčního intervalu poţadované přesnosti a na dané hladině 

 významnosti. 

Pokud uţivatel odmítne na vstupu automatickou tvorbu iterací, je pak vţdy schopen 

na  základě získaných výsledků sestavit regulační diagram pro individuální hodnoty, 

protoţe je znám jak odhad polohy procesu, tak velikost b a k. 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1 Analýza výkonnosti metody BM na základě teoretických hodnot 

Pro tuto část práce byly vybrány dva modely časových řad, které se v literatuře 

nejčastěji vyskytují při modelování autokorelovaných dat [11],[1],[6] a [12]. Těmito dvěma 

modely je AR (1) a ARMA (1;1), na jejichţ základě byla vygenerována data pro pět 

různých parametrů modelu (resp. dvojic parametrů). V případě AR(1) se pracuje 

s parametrem φ = 0,4; -0,5; - 0,6; 0,7 a 0,8. Pro model ARMA (1;1) se pracuje s dvojicemi 

parametrů φ a θ o hodnotách: 0,7 a 0,4; 0,7 a 0,3; 0,6 a 0,4; 0,5 a – 0,6 a nakonec 0,8 a -0,6. 

V druhé části byla výkonnost BM ještě prověřena na opakovaném modelování dat 

z určitého modelu o stálých parametrech. Pro tuto část bylo opakovaně vygenerováno 7 

souborů postupně pro modely AR(1), AR(2), ARMA (1;1) a ARMA (2;2). Tímto budou 

závěry o BM potvrzeny přes různé parametry modelu časové řady, různá opakování i 

odlišné řády modelu. 

První část analýzy výkonnosti jednotlivých metod kopíruje předpokládaný 

algoritmus, jak se bude pracovat s metodou BM v reálných podmínkách průmyslových 

procesů. Celý postup analýzy probíhá v těchto několika krocích: 

 

1. Prezentace vlivu autokorelace v datech daného modelu aplikací Shewhartova 

regulačního diagramu pro výběrové průměry a charakteru působení autokorelace 

pomocí grafu autokorelační funkce. Tímto bude ukázána velikost závislosti v datech a 

její dopad na průběh statistik v regulačním diagramu. 

2. Představení výsledků sníţení autokorelace pro různé metody BM a různé velikosti b a 

w. Postup hledání b bude podobný jako je předpokládaná aplikace metody BM 

v podmínkách reálného provozu, tj. od nejjednodušší metody po nejsloţitější. Tento 

algoritmus probíhá v následujících krocích: 

a) Nejjednodušším způsobem určení b je metoda NBM s nkb  , kdy v tomto 

případě je 391500 b . 

b) Pokud by tato velikost b nebyla schopna zajistit dostatečné sníţení autokorelace, 

pak pouţijeme metodu NBM s iterativním postupem hledání b, kdy ii bb  21 . 

c) Je – li způsob NBM neúčinný při odstranění závislosti, pak lze přejít ke způsobu 

OBM, kdy v tomto případě je b zafixováno na b = 20 a iterativně se hledá optimální 

w, které bude postupně nabývat hodnot 2, 4, 8 a 16. 
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d) Poslední metodou je určení b dle Song, která je nejsloţitější pro výpočet, ale počítá 

s autokorelací ve všech vzdálenostech 1h . 

3. Ověření nezávislosti a normality vzniklých průměrů z podskupin pro kaţdou metodu a 

výběr té nejefektivnější. Nezávislost získaných průměrů z podskupin velikosti b a jejich 

normalita rozdělení jsou testovány pomocí testů hypotéz. 

4. Prezentace grafu autokorelační funkce pro průměry z podskupin získané vybranou 

metodou BM a také regulační diagram pro individuální hodnoty, navrţený na základě 

těchto průměrů z podskupin. 

5. Posledním bodem je komentář dosaţeného sníţení autokorelace a vlivu na informace o 

chování procesu, které lze získat z analýzy průběhu statistik v regulačním diagramu. 

Většina pouţitých dat pochází ze simulace, ale bude s nimi nakládáno jako s daty 

z výrobního procesu. Tento postup byl zvolen pro jasné převedení závěrů a postupů pouţití 

BM v podmínkách simulací do podmínek a způsobu uvaţování prostředí řízení výroby. 

 

4.1.1 Model časové řady AR (1) 

4.1.1.1 Model AR (1) s φ = 0,4 

Pro daný model byl sestrojen regulační diagram pro výběrové průměry, který 

poskytuje řadu signálů působení vymezitelných příčin variability ( obr. 6 ). 

Regulacni diagram pro vyberove prumery ( n = 5 )
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Obr. 6 Regulační diagram pro výběrové průměry (AR (1) s φ = 0,4) 

Byla sestrojena autokorelační funkce a provedeny testy nezávislosti s těmito 

výsledky: 
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Obr. 7 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

Tab. 1 Výsledky testů nezávislosti pro AR(1), φ = 0,4 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 

 

Jak průběh autokorelační funkce (obr. 7), tak výsledky testů nezávislosti v tab. 1 

potvrzují působení vlivu autokorelace v datech. Signály nestability v regulačním diagramu 

jsou tedy způsobeny vlivem autokorelace a nikoliv přítomností vymezitelných příčin 

variability. Dalším krokem je hledání vhodné velikosti b a w pro odstranění autokorelace 

v datech. Výsledky jednotlivých metod prezentuje následující tabulka tab.2): 
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Tab. 2 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 

(φ =0,4) 

 

Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 – 

test 

Shapiro – 

Wilkův 

test 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box – 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,031 0,554 0,955 0,893 0,727 0,622 0,168 0,707 

b) 

b=2 0,324 0,854 0,505 0,746 0,644 0,000 0,514 0,000 

b=4 0,165 0,053 0,750 0,113 0,137 0,376 0,195 0,021 

b=8 -0,052 0,170 0,635 0,285 0,046 0,339 0,749 0,558 

b=16 -0,105 0,488 0,804 0,950 0,131 0,345 1,000 0,810 

b=32 0,009 0,592 0,492 0,396 0,763 0,881 0,112 0,907 

b=64 -0,413 0,757 0,714 0,488 0,427 0,060 0,675 0,663 

b=128 -0,017 0,125 0,079 0,184 0,028 1,238 0,386 0,991 

c) 

w=2 0,206 0,441 0,898 0,691 0,974 0,259 0,421 0,759 

w=4 0,076 0,957 0,243 0,582 0,116 0,522 0,206 0,861 

w=8 -0,010 0,579 0,817 0,867 0,321 0,680 0,477 0,662 

w=16 -0,026 0,986 0,932 0,766 0,888 0,876 0,662 0,755 

d) b=27 0,128 0,839 0,063 0,068 0,106 0,500 0,002 0,869 

 

Pro případ modelu AR(1) s φ = 0,4 byla vybrána jako nejvhodnější velikost 

podskupiny b = 32 iterativní metodou NBM. Tato velikost dostatečně sniţuje závislost 

v datech a zároveň zachovává normální rozdělení získaných průměrů z podskupin. Pokud 

bychom postupovali dle výše prezentovaného algoritmu, bylo by moţné pouţít i velikost 

b= 39, která je nejjednodušší metodou hledání b. U této metody však lze čekat o něco vyšší 

ztrátu informace o procesu. V dalším textu je prezentován graf autokorelační funkce pro 

b=32 a regulační diagram pro průměry z podskupin této velikosti. 
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Obr. 8 Autokorelační funkce pro NBM (b=32) 
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Jak plyne z grafu autokorelační funkce (obr. 8), velikost b = 32 v tomto případě 

dobře sniţuje závislost v h = 1 a také v dalších časových vzdálenostech nepřetrvává 

statisticky významná závislost. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 32)
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Obr. 9 Regulační diagram pro BM velikosti b = 32 

 

Průběh dat v regulačním diagramu (obr.9) naznačuje, ţe v datech nadále nepůsobí 

vlivy autokorelace, a proces je z hlediska polohy statisticky stabilní. Tato velikost b se zdá 

být efektivní i z pohledu poměru sníţení autokorelace vůči míře ztráty informace o chování 

procesu. 

 

4.1.1.2 AR (1) s φ = -0,5 

Pokud pro tento model sestrojíme Shewhartův regulační diagram pro výběrové 

průměry, nezjistíme téměř ţádný signál nestability, který by byl reprezentován bodem 

mimo regulační meze. Proces se zdá být absolutně statisticky stabilní a předvídatelný. 

Signálem působení autokorelace by zde však měl být vysoký výskyt dat v pásmu C, tj. v 

pásmu s1 , a určitý náznak periodičnosti průběhu dat ( obr. 10 ).  
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Regulacni diagram pro vyberove prumery
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Obr. 10 Regulační diagram pro výběrové průměry (AR (1) s φ = -0,5) 

 

Pro data z tohoto modelu byla opět sestavena autokorelační funkce a data byla 

otestována na nezávislost. 
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Obr. 11 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

  Tab. 3 Výsledky testů nezávislosti pro AR (1) s φ = -0,5 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 

 

Z výsledků testů nezávislosti v tab.3 i z průběhu autokorelační funkce (obr.11) je 

patrné, ţe data jsou závislá a působí mezi nimi vlivy negativní autokorelace, která 

nadhodnocuje variabilitu procesu a vede k tvorbě širokých regulačních mezí. Následující 

tabulka (tab. 4) zachycuje výsledky hledání nové velikosti podskupiny b. 
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Tab. 4 Výsledky sniţování závislosti pro různé metody BM  

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 

(φ = -0,5) 

Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 – 

test 

Shapiro – 

Wilkův 

test 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,105 0,694 0,939 0,898 0,191 0,862 0,554 0,499 

b) 

b=2 0,009 0,886 0,037 0,661 0,951 0,912 0,828 0,042 

b=4 -0,067 0,319 0,507 0,858 0,955 0,376 0,579 0,746 

b=8 -0,027 0,628 0,316 0,516 0,359 0,508 0,232 0,765 

b=16 0,064 0,080 0,610 0,575 0,816 0,753 0,772 0,430 

b=32 0,025 0,369 0,940 0,722 0,597 0,655 1,000 0,782 

b=64 0,025 0,545 0,060 0,172 0,017 0,655 1,000 0,782 

b=128 -0,287 0,545 0,060 0,172 0,017 0,762 0,901 0,180 

c) 

w=2 0,058 0,521 0,927 0,611 0,517 0,847 1,000 0,841 

w=4 -0,006 0,353 0,872 0,839 0,796 0,509 0,511 0,964 

w=8 0,065 0,865 0,124 0,151 0,544 0,336 0,352 0,926 

w=16 -0,002 0,346 0,219 0,382 0,598 0,639 0,152 0,995 

d) b=20 0,018 0,791 0,973 0,841 0,283 0,043 0,432 0,734 

 

V tomto případě je více metod schopno efektivně odstranit závislost v datech bez 

větší ztráty informace o procesu (viz tab.4). Nejúčinnější metodou sniţování závislosti je 

v tomto případě metoda hledání velikosti podskupiny NBM s b = 2 a dosaţeným ρ1=0,009. 

Takto navrţený regulační diagram je však těţce čitelný a nelze zaručit stejnou účinnost i 

v dalších opakováních analýzy, protoţe metoda BM obecně pracuje efektivně jen s velkými 

podskupinami. Vybranou variantou velikosti podskupiny je tedy určení  metodou NBM s b 

= 32, která efektivně sniţuje vliv autokorelace v datech, je snadno aplikovatelná a 

nedochází při jejím pouţití ke ztrátě informace o procesu ani z hlediska velikosti 

podskupiny, ani z hlediska vypouštění hodnot z analýzy. Navíc lze předpokládat vyšší 

robustnost takto navrţeného regulačního diagramu. Průběh autokorelační funkce vzniklých 

průměrů z podskupin a nový regulační diagram pro b = 32 následují v dalším textu. 
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Obr. 12 Autokorelační funkce pro NBM s b = 32 

 

Velikost podskupiny b = 32 je efektivní v odstraňovaní autokorelace ve 

vzdálenosti h = 1 i dalších vzdálenostech (viz obr. 12). Lze předpokládat, ţe regulační 

diagram, který je zaloţen na vzniklých průměrech z podskupin bude dostatečně 

robustní pro posouzení statistické stability procesu. Další diagram ukazuje, jak se 

sníţení autokorelace a vybraná velikost podskupiny projeví v regulačním diagramu pro 

individuální hodnoty. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 32)
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Obr. 13 Regulační diagram pro BM velikosti b = 32 

 

Z průběhu statistiky v regulačním diagramu (obr. 13) je zřejmé, ţe nadále nepůsobí 

vlivy autokorelace dat a proces je predikovatelný. 

 

4.1.1.3 AR (1)  φ = -0,6 

Při vynesení výběrových průměrů z tohoto souboru dat v regulačním diagramu (obr. 

14) je zřejmé, ţe je posílen výskyt nenáhodných seskupení. Působení negativní 

autokorelace stejně jako v předchozím případě způsobilo, ţe je nadhodnocena přirozená 
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variabilita procesu a regulační meze jsou natolik široké, ţe brání projevu některých signálů 

nestability. 

Regulacni diagram pro vyberove prumery ( n = 5 )
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Obr. 14 Regulační diagram pro výběrové průměry (AR (1) s φ = -0,6) 

 

Následující graf (obr.15) zachycuje průběh autokorelační funkce dat a dále následují 

výsledky jejich testování na nezávislost pomocí testů hypotéz (viz tab. 5). 
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Obr. 15 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

Tab. 5 výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 

 

V získaných datech působí vlivy autokorelace aţ do časové vzdálenosti h = 4, kdy 

tato závislost je převáţně negativní. S tím souvisí i trend v průběhu dat v regulačním 

diagramu, kdy se poměrně pravidelně střídá hodnota nad a pod centrální přímkou. Graf 

autokorelační funkce i testy nezávislosti tedy potvrdili závislost dat. Další tabulka (tab.6) 
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opět zachycuje výsledky hledání velikosti b pro odstranění vlivu autokorelace na analýzu 

statistické stability. 

 

Tab. 6 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 

(φ = -0,6) 

Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 – 

test 

Shapiro – 

Wilkův 

test 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,100 0,359 0,959 0,897 0,198 0,862 0,554 0,534 

b) 

b=2 -0,001 0,380 0,060 0,891 0,962 0,912 0,828 0,089 

b=4 -0,076 0,311 0,483 0,969 0,892 0,499 0,294 0,752 

b=8 -0,035 0,464 0,470 0,569 0,406 0,508 0,398 0,836 

b=16 0,048 0,826 0,666 0,585 0,893 1,084 0,772 0,528 

b=32 0,014 0,369 0,872 0,717 0,577 0,655 0,860 0,799 

b=64 -0,143 0,757 0,058 0,171 0,016 0,835 1,000 0,648 

b=128 -0,294 0,501 0,744 0,915 0,528 0,762 0,901 0,199 

c) 

w=2 0,014 0,301 0,902 0,617 0,533 0,825 1,000 0,887 

w=4 0,057 0,381 0,062 0,137 0,538 0,336 0,352 0,939 

w=8 0,000 0,702 0,886 0,891 0,786 0,604 0,511 0,943 

w=16 -0,024 0,296 0,142 0,413 0,409 0,639 0,152 0,990 

d) b=8 (Song) -0,035 0,464 0,470 0,569 0,406 0,508 0,398 0,836 

 

Také v tomto případě modelování dat z AR(1) modelu se potvrdila jako nejlepší ve 

sniţování závislosti dat velikost podskupiny b = 32 s dosaţeným ρ1= 0,014. Opět zde nejde 

o nejvýkonnější metodu a velikost b pro sniţování autokorelace, ale vzhledem k poměru 

sníţení závislosti a míry ztráty informace je mezi prezentovanými metodami tou 

nejefektivnější. Stejně jako v předchozím případě je dána přednost jednodušší metodě 

(proto NBM), která je zároveň dostatečně robustní (b = 32). Graf autokorelační funkce pro 

vzniklé průměry z podskupin a regulační diagram pro tyto průměry následují. 
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Obr. 16 Graf autokorelační funkce pro NBM s b = 2 

 

Graf autokorelační funkce (obr. 16) ukazuje, ţe v tomto případě je b = 32 efektivní 

velikostí pro odstranění vlivu závislosti mezi daty, kdy ani v dalších časových 

vzdálenostech nepřetrvává statisticky významná autokorelace. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 32)
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Obr. 17 Regulační diagram pro BM velikosti b = 2 

 

Autokorelace v datech byla sníţena na minimum (viz obr. 17) a lze tedy 

předpokládat, ţe vynesená data vhodně vyjadřují chování fiktivního procesu. Tento proces 

je nyní z pohledu polohy vyhodnocen jako statisticky stabilní. 

 

4.1.1.4 AR (1) φ = 0,7 

Se zvyšující se mírou autoregresního parametru narůstá výskyt nenáhodných 

seskupení i bodů mimo regulační meze. Variabilita procesu je podhodnocena a regulační 

meze jsou uţší ( obr. 18 ).  
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Regulacni diagram pro vyberove prumery
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Obr. 18 Regulační diagram pro výběrové průměry (AR (1) s φ = 0,7) 

 

V dalším textu následuje graf autokorelace a testy nezávislosti. 
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Obr. 19 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

 

 Tab. 7 Výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 

 

 

Z průběhu grafu autokorelační funkce (obr. 19) i testů hypotéz v tab.7 vyplývá, ţe 

data jsou silně závislá, a jsou závislá aţ do časové vzdálenosti h = 6. Jak se s touto 

závislostí vyrovnávají různé metody a velikosti b zachycuje další tabulka (tab. 8). 
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Tab. 8 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM  

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 

(φ = 0,7) 

Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 – 

test 

Shapiro – 

Wilkův 

test 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,101 0,212 0,634 0,777 0,036 0,869 0,554 0,374 

b) 

b=2 0,600 0,359 0,050 0,549 0,525 0,000 0,005 0,000 

b=4 0,448 0,703 0,255 0,490 0,512 0,000 0,000 0,000 

b=8 0,247 0,332 0,050 0,561 0,567 0,162 0,281 0,032 

b=16 0,261 0,520 0,777 0,657 0,270 0,753 0,590 0,112 

b=32 0,138 0,476 0,989 0,805 0,304 0,881 0,860 0,202 

b=64 -0,119 0,351 0,111 0,232 0,027 1,165 0,933 0,434 

b=128 -0,327 0,701 0,518 0,658 0,615 0,762 0,901 0,132 

c) 

w=2 0,332 0,770 0,573 0,358 0,237 0,094 0,214 0,393 

w=4 0,048 0,889 0,960 0,986 0,958 1,102 0,960 0,863 

w=8 0,101 0,825 0,700 0,523 0,998 0,680 0,477 0,650 

w=16 0,056 0,825 0,700 0,523 0,998 0,423 0,493 0,971 

d) b=36 0,081 0,401 0,464 0,647 0,137 0,639 0,755 0,223 

 

Nejvýkonnější metodou ve sníţení autokorelace je zde metoda OBM s b = 20 a w = 

16 a dosaţeným ρ1=0,056, ale vzhledem k poměru sníţení závislosti a míře ztráty informací 

se jeví jako lepší alternativa velikost podskupiny b = 36 podle Song s ρ1= 0,081. V případě 

první metody je stejná velikost podskupiny vynechána z analýzy, jako ta která bude 

započítána. Na rozdíl od této metody je postup podle Song efektivnější v tom ohledu, ţe 

započítává do analýzy všechny hodnoty. Jak se projevuje sníţení autokorelace v průběhu 

autokorelační funkce a při vynesení průměrů z podskupiny velikosti b = 36 do regulačního 

diagramu, ukazují následující dva grafy. 
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Autokorelacni funkce pro b = 36 (Song)
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Obr. 20 Graf autokorelační funkce pro NBM s b = 36 (Song) 

 

Jak je patrné z grafu autokorelační funkce (obr. 20), je velikost b podle Song 

efektivní ve sníţení závislosti v širokém spektru časových vzdáleností. Následující 

regulační diagram dále ukazuje, jak se sníţení autokorelace projeví na průběhu vynesených 

průměrů z podskupin v regulačním diagramu. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 36 (Song))
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Obr. 21 Regulační diagram pro BM velikosti b = 36 (Song) 

 

Vynesené statistiky ukazují svou polohou vůči regulačním mezím (viz obr. 21), ţe 

tento fiktivní proces je statisticky stabilní bez vlivu vnitřní závislosti mezi daty. Přestoţe je 

velká část informace o chování procesu rozpuštěna ve velkých podskupinách, tento 

regulační diagram podává dostatečný přehled o způsobu působení a druhu příčin variability 

a výstupy z procesu jsou predikovatelné. 
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4.1.1.5 AR(1) φ = 0,8 

Vynesením výběrových průměrů fiktivního procesu, který zde reprezentují hodnoty 

namodelované z AR(1), do regulačního diagramu (obr. 22) ukazuje, jak se s rostoucí 

závislostí zuţují regulační meze a přibývá falešných signálů nestability. 

Regulacni diagram pro vyberove prumery
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Obr. 22 Regulační diagram pro výběrové průměry (AR (1) s φ = 0,8) 

 

Pro tato data byly opět vypočteny autokorelační koeficienty a data byla otestována 

na nezávislost pomocí testů hypotéz. Výsledky testování nezávislosti dat přináší následující 

text. 
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Obr. 23 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

  Tab. 9 Výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 
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Oba prostředky ověření nezávislosti prokázaly, ţe data jsou závislá a autokorelační 

funkce ukazuje (obr. 23), ţe tato závislost je statisticky významná aţ do časové vzdálenosti 

hodnot h = 10. Další tabulka (tab. 10) přináší výsledky sniţování autokorelace v datech 

různými metodami BM s různými velikostmi b. 

 

Tab. 10 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

 

Metoda 

hledání b 

ρ1 

(φ = 0,8) 

Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 - test Shapiro - 

Wilkův 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,101 0,624 0,398 0,722 0,022 0,612 0,554 0,322 

b) 

b=2 0,713 0,094 0,092 0,380 0,739 0,000 0,021 0,000 

b=4 0,598 0,644 0,132 0,456 0,658 0,000 0,000 0,000 

b=8 0,378 0,351 0,210 0,363 0,060 0,033 0,005 0,000 

b=16 0,343 0,351 0,210 0,363 0,060 0,249 0,126 0,029 

b=32 0,162 0,765 0,987 0,743 0,181 0,881 0,860 0,152 

b=64 -0,086 0,351 0,210 0,363 0,060 1,165 0,933 0,386 

b=128 -0,333 0,501 0,324 0,548 0,715 0,762 0,901 0,113 

c) 

w=2 0,405 0,605 0,327 0,221 0,272 0,132 0,214 0,240 

w=4 0,117 0,657 0,758 0,925 0,839 1,102 0,206 0,720 

w=8 0,143 0,527 0,769 0,710 0,885 0,394 0,477 0,477 

w=16 0,077 0,776 0,265 0,246 0,022 0,876 1,000 0,917 

d) b=40 0,131 0,008 0,036 0,826 0,027 1,131 0,324 0,138 

 

Z výsledků sniţování vlivu (viz tab. 10) autokorelace plyne, ţe nejsilnější metodou 

ve sniţování autokorelace v datech je v tomto případě metoda OBM s parametry b = 20 a 

w= 16 (ρ1=0,077) a druhou nejsilnější metodou je NBM s b = 64 (ρ1= -0,086)Volba metody 

v tomto případě není úplně jasná a závisí silně na preferencích pracovníků řízení výroby. 

Pokud se vyjde z předpokladu, ţe je snahou dostat celistvý obraz o stavu procesu v daném 

výrobním intervalu, pak volíme metodu NBM a b = 64. Tato metoda zakrývá velkou část 

variability ve velkých podskupinách, ale na druhou stranu nejsou ţádné hodnoty z analýzy 

vypouštěny a obraz chování procesu zůstává celistvý. Výkonnost metody dále prezentuje 

graf autokorelační funkce a regulační diagram pro individuální hodnoty. 
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Obr. 24 Graf autokorelační funkce pro NBM s b = 64 

 

Jak je patrné z grafu autokorelační funkce (obr. 24), je nevýhodou této metody 

přetrvávající negativní závislost v prvních dvou časových vzdálenostech. V průběhu 

průměrů z podskupin tedy lze čekat jisté rozšíření regulačních mezí a ovlivnění výsledků 

analýzy směrem k falešnému předpokladu stacionarity. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 64)
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Obr. 25 Regulační diagram pro BM velikosti b = 64 

 

Velká část informace o procesu je rozpuštěna ve velkých podskupinách (viz obr. 

25), a proto lze regulační diagram pouţít spíše pro monitorování větších a dlouhodobějších 

posunů v poloze procesu. Také regulační meze jsou v souladu s předchozím předpokladem 

široké a regulační diagram je tak jen málo citlivý na posun kvality výstupů. 
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4.1.2 Model časové řady ARMA (1;1) 

4.1.2.1 ARMA (1;1) φ = 0,7 ; θ = 0,4 

Vynesením hodnot výběrových průměrů, které jsou počítány z podskupin velikosti 

5 jednotek, do regulačního diagramu (viz obr. 26) zjišťujeme řadu falešných signálů 

nestability procesu. V průběhu statistiky vůči regulačním mezím lze pozorovat především 

velký počet nenáhodných seskupení. 

Regulacni diagram pro vyberove prumery ( n=5 )
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Obr. 26 Regulační diagram pro výběrové průměry (ARMA (1;1) φ = 0,7 ; θ = 0,4) 

 

Data byla opět testována na nezávislost a byla sestavena autokorelační funkce.  
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Obr. 27 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

 Tab. 11 Výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 
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Z výsledků testů (tab. 11) plyne, ţe data jsou silně závislá, kdy tato závislost jde aţ 

do časové vzdálenosti h = 5 (viz. obr. 27). Jak se s touto závislostí vypořádaly metody BM, 

zachycuje následující tabulka (tab. 12). 

 

Tab. 12 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

ARMA(1;1) 

φ = 0,7 

θ = 0,4 

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 

 

Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 - test Shapiro - 

Wilkův 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,110 0,059 0,663 0,866 0,050 0,622 0,554 0,394 

b) 

b=2 0,404 0,902 0,052 0,483 0,281 0,000 0,514 0,000 

b=4 0,341 0,810 0,406 0,874 0,672 0,000 0,008 0,000 

b=8 0,273 0,716 0,526 0,956 0,816 0,123 0,021 0,021 

b=16 0,173 0,314 0,786 0,671 0,496 0,917 0,836 0,246 

b=32 0,139 0,202 0,926 0,788 0,436 0,881 0,217 0,408 

b=64 -0,146 0,351 0,136 0,294 0,038 0,531 0,933 0,462 

b=128 -0,323 0,885 0,458 0,691 0,458 0,762 0,901 0,145 

c) 

w=2 0,285 0,770 0,784 0,789 0,504 0,094 0,214 0,398 

w=4 0,062 0,170 0,928 0,868 0,761 1,102 0,511 0,913 

w=8 0,107 0,579 0,696 0,365 0,600 0,484 0,477 0,804 

w=16 0,057 0,716 0,707 0,269 0,148 0,274 0,493 0,980 

d) b=35 0,085 0,955 0,720 0,841 0,121 0,876 0,951 0,591 

 

Pro tento případ autokorelovaných dat se jeví jako nejefektivnější ve sniţování 

závislosti metoda OBM s parametry b = 20 a w = 4, která dosáhla sníţení autokorelace na 

hodnotu ρ1= 0,062. Tyto velikosti b a w nedosahují mezi prezentovanými metodami 

nejlepšího sníţení, ale na druhou stranu nedochází k tak velké ztrátě informace o procesu. 

Výkonnost metody ukazuje průběh autokorelační funkce a průběh vzniklých průměrů 

z podskupin velikosti b = 20 (OBM) v regulačním diagramu. 
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Autokorelacni funkce pro b = 20; w = 4
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Obr. 28 Autokorelační funkce pro OBM s b = 20 a w = 4 

  

Metoda efektivně odstraňuje autokorelaci v  h = 1 (viz obr. 28), ale závislost blízká 

statistické významnosti přetrvává v dlouhých časových vzdálenostech mezi jednotlivými 

hodnotami. Jak se tato přetrvávající závislost projeví v průběhu statistiky v regulačním 

diagramu, ukazuje následující graf. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 20, w = 4)
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Obr. 29 Regulační diagram pro BM velikost b = 20 s w = 4 

 

Metoda OBM s těmito parametry poskytuje dostatek informací o procesu a 

z průběhu dat vůči regulačním mezím plyne (obr. 29), ţe přetrvávající autokorelace nemá 

na analýzu statistické stability vliv. Tento fiktivní proces je statisticky stabilní, ale obraz o 

jeho chování je díky vypouštění určitých hodnot z analýzy necelistvý. 

 

4.1.2.2 ARMA (1;1) φ = 0,7 ; θ = 0,3 

Vynesením statistik dat z tohoto modelu do regulačního diagramu (obr. 30) zjistíme 

řadu signálů identifikovatelných příčin variability. Sníţením velikosti parametru modelu 

klouzavých průměrů se zvýšil především počet bodů mimo regulační meze. 
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Regulacni diagram pro vyberove prumery ( n=5 )
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Obr. 30 Regulační diagram pro výběrové průměry (ARMA (1;1) φ = 0,7 ; θ = 0,3) 

 

Data jsou opět testována na nezávislost a je sestaven graf autokorelační funkce. 

 

Tab. 13 Výsledky ověření nezávislosti  

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 

 

Autokorelacni funkce pro puvodni data
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Obr. 31 Autokorelační funkce pro původní data 

 

Stejně jako v předchozím případě je autokorelace statisticky významná aţ do časové 

vzdálenosti h = 6 (viz obr. 31). Další tabulka (tab. 14) přináší výsledky sníţení závislosti 

v datech pro různé metody a velikosti b a w. 
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Tab. 14 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

ARMA(1;1) 

φ = 0,7 

θ = 0,3 

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 

 

Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
- test Shapiro - 

Wilkův 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,107 0,135 0,617 0,771 0,043 0,996 0,476 0,440 

b) 

b=2 0,466 0,485 0,078 0,389 0,372 0,000 0,896 0,000 

b=4 0,379 0,862 0,334 0,933 0,658 0,000 0,000 0,000 

b=8 0,286 0,518 0,445 0,968 0,729 0,123 0,021 0,013 

b=16 0,191 0,851 0,809 0,673 0,461 1,084 0,836 0,218 

b=32 0,142 0,120 0,947 0,791 0,406 0,881 0,378 0,369 

b=64 -0,142 0,272 0,129 0,284 0,036 0,531 0,933 0,457 

b=128 -0,322 0,885 0,468 0,687 0,478 0,762 0,901 0,142 

c) 

w=2 0,299 0,194 0,780 0,716 0,411 0,094 0,214 0,382 

w=4 0,061 0,566 0,944 0,903 0,801 1,102 0,960 0,905 

w=8 0,108 0,296 0,710 0,387 0,642 0,680 0,477 0,784 

w=16 0,057 0,296 0,710 0,387 0,642 0,274 0,493 0,981 

d) b=36 0,089 0,776 0,755 0,671 0,125 0,274 0,950 0,237 

 

Mezi metodami byla vybrána jako nejúčinnější velikost podskupiny varianta OBM 

s parametry b = 20 a w = 4, která dosáhla sníţení autokorelace v datech na hodnotu 

ρ1=0,061. Opět naráţíme na fakt, ţe vybraná metoda není tou nejefektivnější v odstranění 

autokorelace (viz tab.14). Přestoţe je metoda oproti ostatním moţnostem méně účinná ve 

sniţování závislosti, je nejefektivnější variantou z hlediska poměru sniţování autokorelace 

a míry ztráty informace o procesu. Výkonnost metody a regulační diagram pro vzniklé 

průměry z podskupin velikosti b = 20 zachycují následující grafy. 
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Autokorelacni funkce pro b = 20 a w = 4
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Obr. 32 Autokorelační funkce pro OBM s b = 20 a w = 4 

 

Vybraná metoda je účinná v odstranění závislosti v h = 1 (viz obr. 32) a také 

v ţádné další časové vzdálenosti není statisticky významná autokorelace. Další graf 

zachycuje, jak se odstranění autokorelace projevuje v průběhu vzniklých průměrů 

z podskupin vůči regulačním mezím. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty ( b = 20, w = 4 )
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Obr. 33 Regulační diagram pro BM velikosti b = 20 s w = 4 

 

Regulační diagram pro průměry z podskupin metodou OBM (obr. 33) neregistruje 

signály nestability tohoto fiktivního procesu. Výsledky průběhu dat poskytují dobrou 

informaci o chování procesu, ačkoliv je tento obraz díky vypouštění některých hodnot 

z analýzy opět necelistvý. Díky ztrátě určitého podílu dat a především širokým regulačním 

mezím, je regulační diagram spíše vhodný pro detekci větších odchylek v kvalitě výstupu 

z procesu. 
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4.1.2.3 ARMA (1;1) φ = 0,6 ; θ = 0,4 

Vynesená data z modelu svým průběhem vůči regulačním mezím způsobují určité 

signály nestability (viz obr. 34), kterých je sice méně neţ v předchozích případech, ale 

přesto je jejich počet obecně vyšší.  

Regulacni diagram pro vyberove prumery ( n=5 )
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Obr. 34 Regulační diagram pro výběrové průměry ARMA (1;1) φ = 0,6 ; θ = 0,4 

  

Ačkoliv je počet signálů nestability vyšší, lze vzhledem k dlouhému výrobnímu 

intervalu povaţovat průběh dat za vhodný podklad pro rozhodování o zásahu do procesu. 

Tuto situaci je moţné povaţovat za dobrý reálný příklad situace, kdy je vhodné zváţit 

testování míry autokorelace a zda je efektivní tuto autokorelaci odstraňovat. Výsledky 

testování nezávislosti a autokorelační funkce následují v dalším textu. 
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Obr. 35 Graf autokorelační funkce pro původní data 
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Tab. 15 Výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 

 

Testy nezávislosti (tab. 15) označují data za autokorelovaná, avšak z grafu 

autokorelační funkce (obr. 35) plyne, ţe tato závislost není vysoká. Vzhledem k tomu, ţe ρ1 

= 0,2 a tedy blízký tolerované hodnotě závislosti, je moţné v určitých případech pracovat 

s vynesenými statistikami v jejich původní podobě. Přesto je i pro tento případ hledána 

vhodná metoda sniţování závislosti v datech. 

 

Tab. 16 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

ARMA(1;1) 

φ = 0,6 

θ = 0,4 

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 - test Shapiro - 

Wilkův 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,110 0,743 0,760 0,851 0,065 0,735 1,000 0,467 

b) 

b=2 0,281 0,187 0,016 0,790 0,221 0,000 0,089 0,000 

b=4 0,220 0,149 0,386 0,759 0,621 0,004 0,008 0,019 

b=8 0,198 0,236 0,627 0,778 0,999 0,339 0,838 0,170 

b=16 0,110 0,457 0,612 0,629 0,644 0,600 0,649 0,337 

b=32 0,121 0,019 0,859 0,779 0,574 0,881 0,217 0,536 

b=64 -0,160 0,545 0,170 0,306 0,042 0,531 0,675 0,468 

b=128 -0,313 0,885 0,509 0,731 0,390 0,762 0,901 0,159 

c) 

w=2 0,221 0,605 0,736 0,981 0,837 0,094 1,000 0,520 

w=4 0,049 0,316 0,905 0,804 0,704 0,998 0,960 0,943 

w=8 0,097 0,195 0,563 0,284 0,499 0,484 0,477 0,864 

w=16 0,059 0,211 0,633 0,306 0,258 0,274 0,493 0,977 

d) b=33 0,171 0,296 0,186 0,922 0,028 0,539 1,000 0,318 

 

Také v tomto případě autokorelovaných dat potvrdila svou výkonnost metoda OBM  

s parametry b = 20 a w = 4 a dosaţeným sníţením závislosti na hodnotu ρ1= 0,049 (viz tab. 

16). Jak tato metoda pracuje s takto nízkou autokorelací a jak ovlivní podobu průběhu 

průměrů z podskupin v regulačním diagramu, ukazují následující diagramy. 
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Autokorelacni funkce pro b = 20, w = 4
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Obr. 36 Graf autokorelační funkce pro OBM s b = 20 a w = 4 

 

Metoda OBM z danými parametry ještě dále sníţila nízkou autokorelaci v datech 

(obr. 36), kdy je zbytková závislost statisticky nevýznamná aţ do časové vzdálenosti h = 

12. Průběh regulačního diagramu pro průměry z podskupin tedy bude poskytovat robustní 

informace o chování procesu. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty ( b = 20, w = 4 )
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Obr. 37 Regulační diagram pro BM velikosti b = 20 s w = 4 

 

Z průběhu dat v regulačním diagramu (obr. 37) je patrné, ţe proces je statisticky 

stabilní a jeho další průběh je predikovatelný. Vzhledem ke ztrátě určitého podílu 

informace, je opět obraz chování procesu necelistvý. 

 

4.1.2.4 ARMA (1;1) φ = 0,5 ; θ = - 0,6 

Spojení kladného autoregresního parametru a záporného parametru modelu 

klouzavých průměrů, které tvoří základ pro data tohoto fiktivního procesu, vytváří 

v průběhu statistik řadu signálů nestability (viz obr. 38).  
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Regulacni diagram pro vyberove prumery (n = 5)
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Obr. 38 Regulační diagram pro výběrové průměry ARMA (1;1) φ = 0,5 ; θ = -0,6 

 

Z průběhu dat vůči regulačním mezím je patrné, ţe takto navrţený regulační 

diagram je pro oddělení vymezitelných a běţných příčin variability nevhodný. Při novém 

návrhu diagramu tedy postupujeme znovu od ověření předpokladů o datech, a to především 

předpokladu nezávislosti. Výsledky testů nezávislosti a graf autokorelační funkce přináší 

další text. 
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0br. 39 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

  Tab. 17 Výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 

 

Testy nezávislosti (tab. 17) prokázaly závislost dat a průběh autokorelační funkce 

(obr. 39) opět odhalil statisticky významnou závislosti aţ do časové vzdálenosti h = 6. 

Další část textu zahrnuje tabulku (tab. 18) výsledků sniţování závislosti pro různé metody 

BM. 
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Tab. 18 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

ARMA(1;1) 

φ = 0,5 

θ = - 0,6 

 

Metoda 

hledání b 

ρ1 Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 – 

test 

Shapiro – 

Wilkův 

test 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,096 0,537 0,711 0,754 0,050 0,622 0,476 0,477 

b) 

b=2 0,579 0,957 0,055 0,378 0,679 0,000 0,089 0,000 

b=4 0,399 0,008 0,229 0,903 0,614 0,000 0,000 0,000 

b=8 0,246 0,008 0,199 0,844 0,480 0,419 0,076 0,043 

b=16 0,203 0,111 0,723 0,646 0,460 0,917 0,836 0,198 

b=32 0,136 0,082 0,973 0,834 0,390 0,881 0,860 0,321 

b=64 -0,145 0,154 0,091 0,224 0,025 0,531 0,933 0,466 

b=128 -0,331 0,701 0,544 0,693 0,518 0,762 0,901 0,141 

c) 

w=2 0,288 0,441 0,770 0,636 0,317 0,353 0,214 0,412 

w=4 0,042 0,657 0,979 0,950 0,911 1,102 0,960 0,904 

w=8 0,099 0,825 0,721 0,407 0,775 0,484 0,477 0,775 

w=16 0,053 0,831 0,622 0,203 0,100 0,639 0,493 0,986 

d) b=35 0,107 0,673 0,557 0,787 0,083 0,876 0,951 0,573 

 

Z nabízených variant přístupů sniţování závislosti v datech byla vybrána metoda 

určení velikosti podskupiny NBM s b = 39, která sníţila autokorelační koeficient na 

hodnotu ρ1= 0,096 (viz tab. 18). Metoda není nejúčinnější z moţných variant ve vypořádání 

se s vlivem autokorelace, ale je výrazně jednodušší pro zpracování a počítá v analýze se 

všemi naměřenými (zde namodelovanými) hodnotami. Výkonnost metody ve sniţování 

závislosti a průběh vzniklých průměrů z podskupin velikosti b = 39 zachycují následující 

diagramy. 
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Obr. 40 Autokorelační funkce pro b = 39 
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Jak plyne z grafu autokorelační funkce (obr. 40) a také z tabulky výsledků sniţování 

závislosti (tab.18), není velikost b = 39 nejúčinnější metodou návrhu velikosti podskupiny 

BM. Jaký vliv má přetrvávající autokorelace na průběh dat v regulačním diagramu, ukazuje 

následující graf. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty ( b = 39 )
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Obr. 41 Regulační diagram pro BM velikosti b = 39 

 

Průběh statistik vůči regulačním mezím (obr. 41) ukazuje, ţe tento fiktivní proces je 

blízký statistické stabilitě a analýza nadále není ovlivňována vlivy autokorelace v datech. 

Tato podoba regulačního diagramu je tedy pro daný případ dostatečně výkonná. Je na 

úvaze pracovníků řízení výroby, zde je efektivní aplikovat sloţitější OBM metodu. 

 

4.1.2.5 ARMA (1;1) φ = 0,8 ; θ = -0,6 

Pro fiktivní proces, jehoţ výstupní data lze modelovat tímto modelem, byl sestaven 

regulační diagram pro výběrové průměry (obr. 42). Z následujícího grafu je patrné, ţe 

navrţený regulační diagram není schopen rozlišit mezi vymezitelnými a běţnými příčinami 

variability. Celková autokorelace je pozitivní a regulační meze jsou díky podhodnocení 

variability procesu úzké (viz obr.42). 
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Regulacni diagram pro vyberove prumery (n = 5)
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Obr. 42 Regulační diagram pro výběrové průměry ARMA (1;1) φ = 0,8 ; θ = -0,6 

 

Další text opět zachycuje testování dat na nezávislost a graf autokorelační funkce. 
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Obr. 43 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

 Tab. 19 Výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 

 

Testy nezávislosti (tab. 19) potvrdily závislost dat, která je statisticky významná aţ 

do časové vzdálenosti h = 11 (viz obr. 43). Jak se s takto silnou autokorelací vypořádaly 

různé metody BM a velikosti b ukazuje následující tabulka. 
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Tab. 20 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

ARMA(1;1) 

φ = 0,8 

θ = -0,6 

 

metoda 

hledání 

b 

ρ1 Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 - test Shapiro - 

Wilkův 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,103 0,676 0,379 0,664 0,019 0,622 0,476 0,364 

b) 

b=2 0,761 0,629 0,074 0,250 0,992 0,000 0,000 0,000 

b=4 0,636 0,793 0,314 0,568 0,641 0,000 0,000 0,000 

b=8 0,422 0,482 0,309 0,540 0,993 0,002 0,000 0,000 

b=16 0,338 0,243 0,640 0,822 0,157 0,463 0,301 0,031 

b=32 0,170 0,592 0,983 0,748 0,185 0,881 0,860 0,170 

b=64 -0,093 0,207 0,217 0,379 0,061 1,165 0,933 0,396 

b=128 -0,336 0,501 0,311 0,551 0,680 0,762 0,901 0,114 

c) 

w=2 0,419 0,301 0,427 0,258 0,259 0,094 0,214 0,191 

w=4 0,125 0,916 0,863 0,936 0,780 0,701 0,206 0,726 

w=8 0,149 0,337 0,825 0,687 0,802 0,336 0,477 0,512 

w=16 0,075 0,652 0,362 0,277 0,025 0,876 1,000 0,935 

d) b=40 0,133 0,010 0,023 0,842 0,027 1,131 0,324 0,136 

 

Vzhledem k vysoké míře autokorelace v datech je pro její sníţení třeba velkých 

hodnot b i w. Díky těmto velkým hodnotám b lze čekat vysokou míru ztráty informace, a 

tak pro zachování maximálního poznání chování procesu se vybere metoda NBM s b=64, 

ačkoliv není ve sníţení závislosti dat tou nejsilnější. Tato metoda dosahuje sníţení 

autokorelace na úroveň ρ1= - 0,093 (viz tab. 20), která je dostatečná z hlediska poţadavků 

na ρ1< 0,1, ale přesto lze čekat určitý vliv negativní autokorelace na průběh statistik vůči 

regulačním mezím. Jakou podobu má autokorelační funkce a regulační diagram pro 

průměry z podskupin velikosti b = 64, ukazují následující grafy. 
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Obr. 44 Autokorelační funkce pro NBM s b = 64 

 

Jak je patrné z grafu autokorelační funkce (obr. 44), je metoda NBM s b = 64 

účinná v odstranění závislosti v časové vzdálenosti h = 1, ale uţ v h = 2 přetrvává negativní 

autokorelace na hranici statistické významnosti. Další část textu zachycuje regulační 

diagram pro průměry z podskupin a jak se zbytková autokorelace v datech projeví 

v průběhů statistiky vůči regulačním mezím. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 64)
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Obr. 45 Regulační diagram pro BM velikosti b = 64 

 

Poloha průměrů z podskupin vůči regulačním mezím (viz obr. 45) naznačuje, ţe 

proces je statisticky stabilní. S přihlédnutím k přetrvávající negativní závislosti je třeba 

počítat v dalším rozhodování s faktem, ţe je variabilita procesu nadhodnocena a regulační 

meze jsou vlivem negativní závislosti širší. V tomto konkrétním případě to znamená, ţe 

hodnota 14. podskupiny by měla být uţ povaţována spíše za signál nestability. 

Následující tabulka přináší souhrn výsledků, kterých bylo dosaţeno při 

experimentálním ověřování výkonnosti metody BM na základě teoretických, 

namodelovaných hodnot výstupu z procesu. 
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Tab. 21 – shrnutí výsledků analýzy výkonnosti BM pro namodelovaná data 

Model Použitá metoda Výhody Nevýhody 

AR (1) 

 φ = 0,4 b = 32 (NBM) 

  

- Efektivně odstraňuje 

vliv autokorelace 

- Poměr sníţení velikosti 

autokorelace a míry 

ztráty informace o 

procesu 

 

 

 

- Zahlazování vlivu 

autokorelace v rámci 

velkých podskupin 

 φ = -0,5 b = 32 (NBM) 

  

- Efektivně odstraňuje 

vliv autokorelace 

- Poměr sníţení velikosti 

autokorelace a míry 

ztráty informace o 

procesu 

 

 

 

- Zahlazování vlivu 

autokorelace v rámci 

velkých podskupin 

  φ = -0,6 b = 32 (NBM) 

  

- Efektivně odstraňuje 

vliv autokorelace 

- Poměr sníţení velikosti 

autokorelace a míry 

ztráty informace o 

procesu 

 

 

 

- Zahlazování vlivu 

autokorelace v rámci 

velkých podskupin 

 φ = 0,7 b = 36 (Song) 

  

- Efektivně odstraňuje 

vliv autokorelace 

- Poměr sníţení velikosti 

autokorelace a míry 

ztráty informace o 

procesu 

 

 

- Zahlazování vlivu 

autokorelace v rámci 

velkých podskupin 

- Náročnost výpočtu 

velikosti podskupiny b 

 

 φ = 0,8  b = 64 (NBM) 

 

- Efektivně odstraňuje 

vliv autokorelace 

 

- Zahlazování vlivu 

autokorelace v rámci 

velkých podskupin 

- málo citlivý regulační 

diagram pro individuální 

hodnoty 

 

 

 

 

 

 



68 

 

ARMA (1;1) 

φ = 0,7 ; θ = 0,4  b = 20; w = 4 (OBM) 

 

- dobrá schopnost sníţit 

vliv autokorelace 

v datech 

- zachovává informaci o 

dynamice procesu 

 

- necelistvý obraz chování 

procesu 

 φ = 0,7 ; θ = 0,3  b = 20; w = 4 (OBM) 

- dobrá schopnost sníţit 

vliv autokorelace 

v datech 

- zachovává informaci o 

dynamice procesu 

- necelistvý obraz chování 

procesu 

 φ = 0,6 ; θ = 0,4  b = 20; w = 4 (OBM) 

- dobrá schopnost sníţit 

vliv autokorelace 

v datech 

- zachovává informaci o 

dynamice procesu 

- necelistvý obraz chování 

procesu 

φ = 0,5; θ = - 0,6  b = 39 (NBM) 

- Efektivně odstraňuje 

vliv autokorelace 

- Jednoduchost pouţití 

(SQRT metoda hledání 

b) 

- Zahlazování vlivu 

autokorelace v rámci velkých 

podskupin 

φ = 0,8; θ = -0,6  b = 64 (NBM) 

- Efektivně odstraňuje 

vliv autokorelace 

-  Zahlazování vlivu autokorelace 

v rámci velkých podskupin 

- málo citlivý regulační diagram 

pro individuální hodnoty 

 

 

Jak plyne z předchozí tabulky (tab. 21), je nejvhodnější metodou sniţování 

autokorelace v datech metoda NBM. Ve většině případů namodelovaných dat byla 

vyhodnocena jako nejefektivnější, co se týká poměru sníţení autokorelace a míry 

zachování informace o dynamice procesu. Pokud je cílem odstranit autokorelaci v datech a 

zároveň zachovat dostatek informace o procesu, je vhodnou metodou především metoda 

NBM s velikostí b = 30 – 40 jednotek, která je výkonná při sniţování autokorelace, ale 

zároveň nezakrývá tolik variability ve velkých rozsazích podskupin. 

Druhou alternativou se jeví metoda OBM s parametry b = 20 a w = 4. Metoda je 

efektivní v odstraňování autokorelace, stejně jako v zachování dostatečného počtu 

podskupin pro analýzu statistické stability procesu. Nevýhodou tohoto postupu je však 

necelistvost obrazu o procesu. 

Další text zachycuje analýzu výkonnosti metody BM na základě opakovaného 

modelování souboru dat z pevně definovaného modelu časové řady. 
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4.2 Analýza výkonnosti BM pro opakovaná modelování dat 

Následující text zachycuje analýzu výkonnosti metody BM pro situace, kdy je pro 

modelování dat určen jeden model časové řady s pevnými parametry a tato data jsou 

modelována v sedmi opakováních. Byly vybrány modely AR(1), AR(2), ARMA (1;1) a 

ARMA (2;2), které spolu s výsledky předchozí kapitoly a opakováním analýzy zaručí 

přijatelnou robustnost závěrů o výkonnosti metody BM pro sniţování autokorelace 

v datech. V zájmu zachování srozumitelnosti prezentované problematiky budou dále 

výsledky výkonnosti metody BM pro opakovaná modelování prezentovány jen ve formě 

souhrnných tabulek. Kritériem výběru té metody, která je nejúčinnější ve sniţování 

autokorelace v datech, je statistika průměr*. Tato statistika vznikla jako průměr absolutních 

hodnot dosaţených autokorelačních koeficientů v jednotlivých opakováních, který je 

očištěn o jednu nejvyšší absolutní hodnotu ρ1 pro kaţdou metodu BM a velikost b. 

 

4.2.1 AR (1) s φ= 0,4 

 
Tab. 22 Výsledky sniţování autokorelace pro 7 opakování AR (1) 

 opakování č. 1 2 3 4 5 6 7 průměr* 

a) b=39 0,0320 0,1106 -0,1210 0,1650 0,0212 0,1089 0,0452 0,0731 

b) 

b=2 0,3094 0,2673 0,3495 0,2775 0,3470 0,2671 0,5723 0,3401 

b=4 0,1598 0,1648 0,2228 0,1527 0,2783 0,1647 0,3947 0,1905 

b=8 -0,0526 0,1100 0,0878 0,1449 0,1490 0,1104 0,1818 0,1091 

b=16 -0,1049 0,1841 -0,1140 0,1058 0,0951 0,1838 0,0922 0,1160 

b=32 0,0093 0,1156 -0,1407 0,0975 0,0337 0,1157 0,0264 0,0664 

b=64 -0,1098 -0,0980 0,0422 0,0280 0,0456 -0,09974 0,0658 0,0632 

b=128 0,0155 -0,2202 0,1130 0,1539 -0,1477 -0,22362 -0,1620 0,1354 

c) 

w=2 0,0300 0,1218 0,0280 -0,1198 0,0182 0,1230 0,0077 0,0542 

w=4 0,0764 0,0225 -0,1015 0,0486 0,1236 0,0234 0,1221 0,0657 

w=8 -0,0123 0,0676 -0,1681 -0,0414 0,0383 0,0685 0,0672 0,0492 

w=16 -0,0276 0,0453 0,0571 0,1534 -0,1438 0,0450 -0,1857 0,0787 

d) b= Song 0,1444 0,1303 0,0731 0,0780 0,0213 0,1265 0,0355 0,0775 

 (* metoda Song nabývá postupně hodnot  27, 33,9,23,21,33,23) 

 

Z tabulky (tab. 22) plyne, ţe nejefektivnější metodou v odstranění autokorelace 

v datech je metoda OBM s b = 20 a w = 8, která dosahuje ρ1= 0,0492. Při pouţití této 

metody však dochází k velké ztrátě informace o chování procesu, a proto je vhodné 
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aplikovat menší velikost w nebo metodu NBM (viz výsledky v tab. 22). Patrně 

nejefektivnější metodou je v tomto případě b = 39 metodou NBM, která je účinná 

v odstranění autokorelace, ponechává dostatek informace o procesu a především je snadno 

aplikovatelná. V algoritmu hledání velikosti b je tou nejjednodušší metodou určení jeho 

velikosti, je ovšem třeba počítat s podhodnocením celkové variability procesu σp, která je 

spojena s metodu SQRT. 

 

4.2.2 AR(2) s φ1= 0,4 a φ2= 0,3 

 
Tab. 23 Výsledky sniţování autokorelace pro 7 opakování AR (2) 

 opakování č. 1 2 3 4 5 6 7 průměr* 

a) b=39 -0,0531 0,0225 0,1100 0,1622 0,1456 0,1628 0,1130 0,1011 

b) 

b=2 0,6177 0,6265 0,6725 0,6811 0,6599 0,6165 0,6727 0,6443 

b=4 0,4549 0,4848 0,5321 0,5567 0,5413 0,5137 0,5320 0,5098 

b=8 0,1899 0,2138 0,3875 0,3206 0,3742 0,3822 0,3878 0,3114 

b=16 0,1593 0,0209 0,2795 0,2478 0,2099 0,2599 0,2804 0,1962 

b=32 -0,0402 0,0375 0,1719 0,1154 0,1240 0,3404 0,1717 0,1101 

b=64 0,1352 -0,0734 -0,1178 -0,2125 0,0549 0,6019 -0,1149 0,1181 

b=128 -0,2122 0,0351 -0,2571 -0,0230 0,2170 0,5153 -0,2502 0,1658 

c) 

w=2 0,1239 0,0800 0,2153 0,1480 0,0002 0,1972 0,2135 0,1271 

w=4 0,0099 0,0930 0,1151 0,0295 0,0554 0,1965 0,1135 0,0694 

w=8 -0,0237 0,0376 0,1352 0,0624 0,0398 0,1738 0,1330 0,0720 

w=16 -0,0473 -0,0593 0,0656 0,2183 0,1639 -0,0061 0,0652 0,0679 

d) b= * 0,0973 0,0426 0,1100 0,2118 0,1630 0,2072 0,1130 0,1222 

 (* metoda Song nabývá postupně hodnot 29,18,39,26,35,41,39) 

 

V případě modelu AR(2) s danými parametry byla jako nejúčinnější vyhodnocena 

(viz tab. 23) metoda OBM s b = 20 a w = 16, která však dosahuje velké ztráty informace o 

procesu vynecháním počtu hodnot, jeţ odpovídá téměř celé jedné podskupině. Vzhledem 

k těmto závěrům byla zvolena jako nejefektivnější metoda pro tvorbu průměrů z podskupin 

metoda OBM s w = 4. Tato velikost w je účinná ve sníţení závislosti dat (ρ1= 0,0694) a 

zachovává dostatečnou informaci o chování procesu. 
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4.2.3 ARMA (1;1) s φ1 = 0,5 a θ1=0,4 

 
Tab. 24 Výsledky sniţování autokorelace pro 7 opakování ARMA (1;1) 

 opakování č. 1 2 3 4 5 6 7 průměr* 

a) b=39 0,1297 0,0756 -0,0326 -0,1975 0,1036 0,1028 0,1206 0,0942 

b) 

b=2 0,4895 0,4705 0,5061 0,4436 0,4845 0,4846 0,5042 0,4795 

b=4 0,3090 0,2760 0,2613 0,1854 0,2899 0,2901 0,3195 0,2686 

b=8 0,1254 0,1645 0,1505 0,0739 0,2091 0,2094 0,1041 0,1379 

b=16 0,1676 0,0489 0,0627 -0,0756 0,1909 0,1899 0,1900 0,1226 

b=32 0,1004 0,0659 -0,1493 -0,0622 0,0763 0,0756 0,1181 0,0831 

b=64 -0,2048 -0,1564 -0,1250 -0,3089 0,0720 0,0714 -0,2045 0,1390 

b=128 0,0513 -0,3940 0,1564 -0,4964 -0,0117 -0,0102 0,0653 0,1148 

c) 

w=2 0,0707 -0,0925 -0,0970 -0,0687 0,2272 0,2265 0,0518 0,1012 

w=4 -0,0485 -0,0270 0,0417 -0,0714 0,0692 0,0688 -0,0336 0,0481 

w=8 0,0488 0,0315 0,0919 -0,1095 0,1415 0,1408 0,0543 0,0795 

w=16 0,2445 0,2383 -0,0517 0,1587 0,0916 0,0898 0,2237 0,1423 

d) b= * 0,3941 0,4705 0,0989 0,1045 0,2161 0,2154 0,3832 0,2354 

 (* metoda Song nabývá postupně hodnot 3,2,13,12,30,30,3) 

 

Na základě výsledků dosaţení sníţení autokorelace v datech ρ1 (viz tab. 24) vychází 

jako nejúčinnější metoda OBM s b = 20 a w = 4 a ρ1 = 0,0481, která také ponechává 

k analýze statistické stability dostatek informace o chování procesu. Druhá nejúčinnější 

metoda je metoda NBM s b = 32, která na rozdíl od prvního postupu poskytuje celistvý 

obraz o chování procesu. Na druhou stranu se při její aplikaci vliv autokorelace zakrývá 

většími podskupinami. Konečná volba metody NBM tedy zůstává na pracovnících 

provádějících analýzu statistické stability a jejich preferencích. 
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4.2.4 ARMA (2;2) s φ1=0,5, φ2 = 0,3, θ1 = 0,4 a θ2 = 0,3 

Tab. 25 Výsledky sniţování autokorelace pro 7 opakování ARMA (2;2) 

 opakování č. 1 2 3 4 5 6 7 průměr* 

a) b=39 0,2316 0,1527 -0,0348 -0,0700 0,1456 0,1242 0,2237 0,1073 

b) 

b=2 0,8545 0,8395 0,8463 0,8184 0,8487 0,8528 0,8553 0,8434 

b=4 0,7080 0,6821 0,6807 0,6448 0,7001 0,7020 0,7037 0,6856 

b=8 0,4923 0,4868 0,5163 0,4566 0,5164 0,5120 0,4814 0,4909 

b=16 0,2372 0,2269 0,2447 0,1859 0,4295 0,4100 0,2807 0,2642 

b=32 0,1147 0,1324 -0,0064 0,0069 0,2804 0,2060 0,1295 0,0993 

b=64 -0,1945 0,0367 -0,0842 -0,2479 0,1205 -0,1239 -0,1978 0,1346 

b=128 -0,0412 -0,3836 0,0800 -0,4464 -0,0276 -0,2478 -0,0281 0,1347 

c) 

w=2 0,1808 0,0380 0,1265 0,0636 0,3484 0,2589 0,2042 0,1453 

w=4 0,0970 0,0961 0,2107 0,0816 0,1334 0,1954 0,1035 0,1178 

w=8 0,0744 0,0294 0,1466 -0,1507 0,1667 0,1860 0,0852 0,1088 

w=16 0,2796 0,0779 0,0049 0,1252 0,1888 0,0962 0,2677 0,1268 

d) b= * 0,1209 0,1409 -0,0476 0,0328 0,0849 -0,0679 0,0887 0,0738 

(* metoda Song nabývá postupně hodnot 36,34,36,34,34,44,44) 

 

Vzhledem k faktu, ţe metoda určení velikosti b podle Song není schopna ustanovit 

jednotnou velikost b pro všechna opakování, je dána přednost metodě NBM s hledáním b 

iterativním způsobem (viz tab. 25). Tato metoda určuje velikost podskupiny jako b = 32, 

která je schopna jak odstranit závislost dat, tak poskytnout dostatečnou informaci o 

dynamice procesu. 

Tato část práce potvrdila předchozí závěry o BM opakováním modelování dat 

z určitého modelu časové řady. Bylo potvrzeno, ţe nejefektivnější metodou odstranění 

autokorelace v datech bez pouţití modelu je NBM s velikostí podskupiny b = 30 – 40 

jednotek. Jako druhá nejefektivnější metoda určení statistik pro analýzu statistické stability 

autokorelovaného procesu je potvrzena metoda OBM s parametry b = 20 a w= 4. 

 

 

4.3 Data z podmínek reálné výroby 

Následující tři soubory dat reprezentují reálná data z průmyslových procesů 

s pouţitím automatické kontroly v podmínkách hromadné resp. spojité výroby. Ve všech 

případech jde o jedno opakování výběru z procesu, a proto je pro vyslovení určitého názoru 

o BM v reálných podmínkách pouţito jednoho výběru ze tří různých procesů, namísto 
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opakování několika výběru z jednoho procesu. Datové soubory se liší mírou závislosti, 

velikostí i charakterem dat, a tak zajišťují dostatečný prostor pro posouzení robustnosti 

jednotlivých metod.  

 

4.3.1 Soubor 1: Velký soubor (spojitá výroba) 

První soubor obsahuje soubor 1900 jednotek dat z podmínek procesu spojité 

výroby. Průběh výběrových průměrů vůči regulačním mezím ukazuje vliv silné periodické 

závislosti mezi daty. 

Regulacni diagram pro vyberove prumery (n = 5)
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Obr. 46  Regulační diagram pro výběrové průměry původních dat 

 

 Tab. 26 Výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 
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Obr. 47 Graf autokorelační funkce pro původní data 
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Jak vyplývá z grafu autokorelační funkce (obr. 46), působí v datech silné vlivy 

autokorelace ve všech vzdálenostech, které jsou zahrnuté do analýzy. Jak se s vlivem takto 

silné autokorelace vyrovnávají různé metody BM a velikosti b, zachycuje následující 

tabulka. 

 

 

Tab. 27 Výsledky sniţování autokorelace v datech pro různé metody BM 

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 Ověření normality (p - hodnoty) Ověření nezávislosti (p - hodnoty) 

Χ
2
 - test Shapiro - 

Wilkův 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,805 0,242 0,498 0,394 0,805 0,000 0,004 0,000 

b) 

b=2 0,883 0,027 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

b=4 0,726 0,032 0,165 0,007 0,010 0,000 0,000 0,000 

b=8 0,676 0,562 0,077 0,026 0,063 0,000 0,000 0,000 

b=16 0,790 0,057 0,039 0,074 0,093 0,000 0,000 0,000 

b=32 0,807 0,160 0,111 0,193 0,411 0,000 0,000 0,000 

b=64 0,663 0,703 0,415 0,274 0,285 0,000 0,000 0,000 

b=128 0,598 0,703 0,415 0,274 0,285 0,164 0,001 0,054 

c) 

w=2 0,894 0,673 0,084 0,654 0,103 0,000 0,518 0,000 

w=4 0,871 0,006 0,111 0,287 0,945 0,000 0,081 0,000 

w=8 0,903 0,425 0,219 0,500 0,277 0,000 0,000 0,000 

w=16 0,873 0,425 0,219 0,500 0,277 0,000 0,000 0,000 

d) 
b=58 

(Song) 
0,688 0,601 0,319 0,249 0,292 0,000 0,000 0,000 

 

Ţádná z vybraných metod BM není schopna sníţit autokorelaci na tolerovanou 

úroveň ρ1max = 0,1 (viz tab. 27). Je tedy nutné přijmout jiný přístup. Byly pouţity ještě 

velikosti b=256 (NBM) a parametry b = 20 a w = 32 (OBM) s výsledky ρ1 postupně 

0,09796 a 0,7955. Pro odstranění autokorelace je tedy nutná minimálně velikost 

podskupiny b = 256, která ovšem v tomto případě ponechává jen 9 podskupin pro regulační 

diagram a dochází tedy k velké ztrátě informace o procesu. Ke stejnému výsledku dojde i 

v případě OBM metody. 

Závěrem lze usoudit, ţe metoda BM není vhodná pro případy takto vysoké 

závislosti mezi daty, která navíc vytváří nestacionární časovou řadu. 
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4.3.2 Soubor 2: Malý soubor dat (spojitá výroba) 

Druhý soubor velikosti 370 jednotek pochází také z průmyslového prostředí 

s automatickou kontrolou parametrů výrobku. Na základě získaných dat z procesu byl 

sestaven regulační diagram pro výběrové průměry s velikostí podskupiny n = 5. Na rozdíl 

od dříve provedených simulací se zde nepočítá s velkým souborem, tj. s jedním 

z předpokladů metody BM, takţe je moţné srovnat jak metoda BM pracuje v prostředí 

s menším zdrojem dat. 

RD pro prumery pro puvodni data (n = 5)
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Obr. 48 Regulační diagram pro výběrové průměry původních dat 

 

Z průběhu hodnot průměrů (obr. 48) je patrná přítomnost řady signálů působení 

identifikovatelných příčin variability. Získaná data proto budou opět testována na 

nezávislost. 

   

Tab. 28 Výsledky ověření nezávislosti 

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,0 

Test založený na počtu zvratů 0,0 

Box - Pierceův test 0,0 
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obr. 49 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

Z výsledků testů nezávislosti (tab. 28) i průběhu autokorelační funkce (obr. 49) 

vyplývá, ţe prezentovaná data jsou závislá a ţe tato závislost je statisticky významná aţ do 

časové vzdálenosti h = 8. K odstranění vlivu této závislosti budou opět pouţity metody 

OBM a NBM, kdy zde jsou vzhledem k omezené velikosti  n pouţity také menší velikosti 

b. Výsledky pro různá b zachycuje následující tabulka. 

 

Tab. 29 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

 

Metoda 

hledání 

b 

ρ1 Ověření normality (p - hodnoty) Ověření normality (p - hodnoty) 

Χ
2
 – 

test 

Shapiro – 

Wilkův 

test 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,118 0,540 0,690 0,564 0,907 0,314 0,890 0,984 

b) 

b=2 0,678 0,540 0,690 0,564 0,907 0,000 0,000 0,000 

b=4 0,595 0,016 0,103 0,175 0,965 0,000 0,023 0,000 

b=8 0,518 0,016 0,103 0,175 0,965 0,001 0,860 0,222 

b=16 0,364 0,003 0,229 0,537 0,571 0,297 0,111 0,873 

b=32 -0,009 0,885 0,858 0,859 0,352 0,762 0,901 0,999 

b=64 0,202 0,849 0,810 x 0,932 1,352 0,847 0,808 

b=128 x x x x x x x x 

c) 

w=2 0,202 0,564 0,624 0,623 x 0,796 0,761 0,910 

w=4 0,078 0,689 0,577 0,515 x 0,796 0,600 0,989 

w=8 0,044 0,689 0,577 0,515 x 1,219 1,000 0,902 

w=16 x x x x x x x x 

d) 
b=42 

(Song) 
0,085 0,238 0,470 0,932 0,361 0,703 0,883 0,841 

( pozn. x označuje situaci, kdy pouţitý SW nebyl schopen určit hodnotu)  
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Z moţných variant metod sniţování závislosti v datech byla vybrána metoda NBM 

s b= 32, která je nejefektivnější ve sníţení autokorelace a dosahuje hodnoty ρ1= -0,009 (viz 

tab. 29). S velikostmi parametrů b = 128 a w = 16 se v analýze nepočítá vzhledem k vysoké 

míře ztráty informace o procesu. Výkonnost vybrané metody ilustruje následující graf 

autokorelační funkce. 

Autokorelacni funkce pro b = 20, w = 4
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Obr. 50 Autokorelační funkce pro NBM s b = 32 

 

Z grafu autokorelační funkce (obr. 50) je patrně, ţe metoda NBM je efektivní 

v odstranění autokorelace ve všech časových vzdálenostech. Další diagram ukazuje, jak se 

nezávislost dat projeví v průběhu průměrů z podskupin v regulačním diagramu pro 

individuální hodnoty. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 32)
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Obr. 51 Regulační diagram pro BM velikosti b = 32 

 

 Analýza fiktivního procesu na základě průměrů z podskupin velikosti 32 ukazuje, 

ţe je proces statisticky stabilní (viz obr.51), ale velká část informace o procesu se ztrácí. 

Pro kvalitní rozhodnutí by zde byl třeba delší interval pozorování a měření v procesu. 
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4.3.3 Soubor 3: Středně velký soubor dat z hromadné výroby 

Poslední soubor dat pochází z procesu hromadné výroby a sestává z 1490 hodnot 

měření klíčového parametru výrobku. Pro tato data byl opět sestaven Shewhartův regulační 

diagram pro výběrové průměry (obr. 52) a byly provedeny testy nezávislosti. 

Regulacni diagram pro vyberove prumery ( n = 5 )
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Obr. 52 Regulační diagram pro výběrové průměry původních dat 
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Obr. 53 Graf autokorelační funkce pro původní data 

 

  Tab. 30 – výsledky ověření nezávislosti  

Typ testu P - hodnota 

Test založený na počtu jednotek nad a pod mediánem 0,000 

Test založený na počtu zvratů 0,037 

Box - Pierceův test 0,000 
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 Přestoţe autokorelace v datech ρ1 není tak vysoká jako v předchozích případech, 

způsobuje řadu falešných signálů v průběhu dat v regulačním diagramu. 

Následující tabulka (tab. 31) zachycuje, jak se jednotlivé metody vypořádaly s působením 

autokorelace v těchto datech.  

 

Tab. 31 Výsledky sniţování autokorelace pro různé metody BM 

 

Metoda 

hledání b 

ρ1 Ověření normality (p - hodnoty) Ověření normality (p - hodnoty) 

Χ
2 
- test Shapiro – 

Wilkův test 

Test 

šikmosti 

Test 

špičatosti 

Počet 

jednotek 

nad a pod 

mediánem 

Znaménkový 

test 

Box - 

Pierceův 

test 

a) b=39 0,021 0,000 0,024 0,989 0,786 0,827 0,003 0,995 

b) 

b=2 0,325 0,100 0,714 0,066 0,001 0,000 0,002 0,000 

b=4 0,306 0,110 0,188 0,240 0,908 0,000 0,000 0,001 

b=8 0,223 0,333 0,894 0,670 0,304 0,023 0,259 0,009 

b=16 0,108 0,835 0,381 0,525 0,502 0,604 0,150 0,400 

b=32 0,070 0,816 0,918 0,912 0,993 0,456 0,597 0,850 

b=64 0,201 0,154 0,309 0,633 0,304 0,531 0,557 0,955 

b=128 0,208 0,154 0,309 0,633 0,304 0,762 1,000 0,743 

c) 

w=2 0,095 0,000 0,009 0,204 0,410 0,579 0,013 0,665 

w=4 -0,014 0,000 0,019 0,665 0,346 0,129 0,724 0,817 

w=8 -0,050 0,000 0,004 0,400 0,241 0,529 0,702 0,727 

w=16 0,068 0,000 0,042 0,975 0,291 0,876 0,236 0,982 

d) 
b=26 

(Song) 
0,152 0,000 0,037 0,854 0,448 0,000 0,000 0,000 

 

Z navrţených metod sniţování autokorelace v datech byla vybrána metoda NBM 

s nb  =39, která účinně sniţuje závislost v datech (ρ1= 0,021) a navíc je jednoduchá pro 

aplikaci. Metoda OBM s b = 20 a w = 4 je ještě účinnější ve sniţování autokorelace, ale 

dochází při ní k vypouštění dat z analýzy, ztrátě informace o chování procesu a k působení 

negativní zbytkové autokorelace. 

Výkonnost metody při sniţování závislosti v datech a regulační diagram pro vzniklé 

průměry z podskupin ukazují následující grafy. 
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Obr. 54 Autokorelační funkce pro NBM s b = 39 

 

Jak plyne z grafu autokorelační funkce (obr. 54), metoda NBM je velice účinná ve 

sníţení autokorelace ve všech časových vzdálenostech. Průběh vzniklých nezávislých 

průměrů z podskupin zachycuje následující diagram. 

Regulacni diagram pro individualni hodnoty (b = 39)
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Obr. 55 Regulační diagram pro BM velikosti b = 39 

 

Regulační diagram pro individuální hodnoty(obr. 55), který staví na průměrech 

podskupin velikosti 39 jednotek, ukazuje, ţe proces je statisticky stabilní a predikovatelný. 

Na data dále nepůsobí ţádná forma autokorelace. 

 

 

4.4 Shrnutí analytické části 

V předchozím textu analytické časti této diplomové práce byly analyzovány různé 

soubory autokorelovaných dat, které se lišily rozsahem i velikostí a povahou závislosti 

v datech. Přes všechny soubory teoretického i reálného původu dat se potvrdil závěr, který 

vyjádřili Runger a Willemain [1] o tom, ţe nejefektivnější metodou průměrů z podskupin 

pro odstranění závislosti v datech je metoda NBM. Jediným odchýlením od této teorie je 
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fakt, ţe tito autoři navrhují optimální velikost b = 60, ale přes různé druhy souborů se v této 

části práce potvrdila jako nejlepší velikost b = 30 - 40 jednotek, jeţ byla nejčastější volbou 

při odstranění závislosti v namodelovaných datech. Pro prezentovaná data se tato velikost 

osvědčila jako nejefektivnější kompromis mezi dostatečným sníţením vlivu autokorelace 

v datech a ztrátou významné velikosti informace o chování procesu. Pro případy, kdy nelze 

pouţít metodu NBM, se ve stejném duchu potvrdila jako nejefektivnější metoda OBM 

s parametry b = 20 a w = 4. 

Z výsledků analýzy dále vyplynulo, ţe metoda určení b podle Song je ve většině 

případů nevhodná pro efektivní analýzu statistické stability. Přestoţe metoda zohledňuje 

delší časové vzdálenosti h neţ ostatní postupy, není schopna ve většině případů dosáhnout 

na poţadované sníţení autokorelace. Navíc je metoda velice citlivá na aktuální průběh 

autokorelační funkce, kdy je výsledkem jedinečná velikost b pro kaţdý případ, coţ vede 

k tomu, ţe není moţné zobecnit na jednu velikost b. Postup BM se tak stává sloţitým pro 

aplikaci a pozbývá tak jednu z největších předností přístupů bez modelu.  

Na závěr lze ještě doplnit, ţe na základě prezentovaných dat vyplynulo další obecné 

omezení aplikace metod BM, kterým je neschopnost odstranit vliv autokorelace pro silně 

autokorelovaná data, která navíc tvoří nestacionární časovou řadu. Potvrdil se tak 

předpoklad BM, kterým je stacionarita časové řady vstupních dat analýzy statistické 

stability procesu. 
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5 POROVNÁNÍ RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ K AUTOKORELOVANÝM DATŮM 

Následující tabulka (tab. 32) zachycuje souhrnný záznam předností a nedostatků 

všech přístupů k práci s autokorelovanými daty při implementaci postupů SPC. 

 

Tab. 32 Shrnutí charakteristik různých přístupů práce se závislými daty 

Metoda Výhody Nevýhody 

Přístup s použitím modelu  

ARIMA 

 

- přesný popis působení vlivů 

autokorelace 

- aplikovatelné na všechny druhy 

dat a podoby autokorelace 

 

- časově náročné 

- náročné na zdroje 

- vyţaduje znalost pokročilých 

statistických metod 

- citlivost odhadu parametrů 

modelu na dostatek dat 

- náročná aplikace v případě 

sledování více proměnných 

Aproximace modelu časové řady 

pomocí EWMA statistiky 

- snadná aplikace 

- snadná automatizace 

- citlivost odhadu parametrů 

modelu na dostatek dat 

- předpoklad modelu 

ARIMA(0;1;1) 

- poţadavek doplnění o 

průběhový diagram 

jednotlivých hodnot 

Dynamická EWMA 

 

- bez nutnosti dalšího diagramu 

- informace o statistické stabilitě 

i dynamice procesu v jednom 

diagramu 

 

- citlivost odhadu parametrů 

modelu na dostatek dat 

- předpoklad modelu 

ARIMA(0;1;1) 

Přístup bez modelu  

Prodloužení kontrolního 

intervalu 

 

- snadná aplikace 

- účinnost sníţení závislosti dat 

 

- velká ztráta informace o 

chování procesu 

NBM 

 

- snadnost implementace, 

výrazně se neliší od obecného 

postupu SPC 

- účinnost sníţení autokorelace 

- příznivý poměr mezi sníţením 

závislosti a ztrátou dat 

- snadná automatizace 

 

- velikost podskupin při silné 

autokorelaci 

- platí pro vybraný časový 

interval 

- neúčinné pro silně 

autokorelovaná data ve 

vzdálenosti h > 1 

OBM 

 

- účinnost sníţení autokorelace 

v datech 

- příznivý poměr mezi sníţením 

závislosti a ztrátou dat 

- snadná aplikace 

 

- ztráta informace o chování 

procesu 

- obraz procesu necelistvý 

- časová náročnost hledání 

vhodné kombinace b a w 

- velikost podskupin při silné 

autokorelaci 

- neúčinné pro silně 

autokorelovaná data ve 

vzdálenosti h > 1 
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Z předchozí tabulky vyplývá, ţe pro práci s autokorelovanými daty jsou metody bez 

modelu, které jsou reprezentovány metodou BM, efektivní stejně jako jsou jednoduché pro 

implementaci. Jejich nevýhodou je však předpoklad velkého rozsahu naměřených dat, které 

navíc musí tvořit stacionární časovou řadu. Metody bez modelu navíc nejsou přesné 

v popisu působení autokorelace v datech, kdy je tato autokorelace postupem BM jen 

zakryta. 

Metody s pouţitím modelu jsou výrazně přesnější při popisu chování procesu a 

působení autokorelace pro všechny typy časových řad. Nevýhodou je poţadavek na velké 

rozsahy výběru z procesu a zdrojová i časová náročnost jejich implementace. 

Pro odstranění nevýhod obou přístupů je vhodné je kombinovat do společného 

obecného postupu práce s autokorelovanými daty, který zachycují následující vývojové 

diagramy (obr. 56 a,b).
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Obr. 56a Obecný postup práce s autokorelovanými daty při aplikaci SPC – metody s modelem 
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Obr. 56b Obecný postup práce s autokorelovanými daty při aplikaci SPC – metody bez modelu 
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ZÁVĚR 

V konceptu neustálého zlepšování kvality výrobků a procesů zastávají metody a 

nástroje SQM důleţitou roli pro efektivní rozhodování o dalším postupu. Základním 

krokem zlepšování je vţdy posouzení současného stavu a na jeho základě nastavení 

vhodných cílů zlepšování. Aby však bylo toto nastavení účinné, je třeba zajistit robustnost 

a predikovatelnost odhadu parametrů polohy a variability procesu. 

Pro analýzu predikovatelnosti procesu se ověřuje jeho statistická stabilita pomocí 

regulačních diagramů, jejichţ návrh by měl být natolik robustní, aby dokázal efektivně 

oddělovat vymezitelné a běţné příčiny variability. Tato efektivita rozlišení se běţně měří 

pomocí pravděpodobnosti, ţe se vyskytne chyba zbytečného nebo naopak chybějícího 

signálu nestability. Poţadavek na efektivní rozlišení příčin variability však váţně narušuje 

porušení předpokladu pro pouţití klasických regulačních diagramů (Shewhartovy, EWMA 

a CuSum), kterým je předpoklad nezávislosti. Zvýšená závislost (autokorelace) mezi daty 

způsobuje váţný nárůst rizika obou chyb tím, jak je ovlivněn odhad variability procesu. Při 

pozitivní autokorelaci je variabilita podhodnocena, přibývá signálů nestability a proces je 

tzv. přeregulovaný. Naopak při působení negativní autokorelace je variabilita procesu 

nadhodnocena, regulační diagram je málo citlivý a hrozí ztráty z výroby neshodných 

produktů. 

Přístupy, jak odstranit vliv autokorelace při analýze statistické stability, existují dva, 

a to přístup tzv. s modelem a přístup bez modelu. První z nich staví na vypracovaní 

určitého matematického modelu chování procesu a pouţití reziduálních odchylek tohoto 

modelu jako základu pro analýzu predikovatelnosti procesu. Tento postup vyţaduje mimo 

regulačního diagramu pro rezidua také průběhový diagram individuálních hodnot jako 

záznam přirozené dynamiky procesu. Hledání modelu a tvorba obou diagramů je časově i 

zdrojově náročné, a proto se řada autorů rozhodla hledat alternativní postup bez modelu. 

Mezi metody bez modelu je dnes nejlépe rozpracována pro praxi a pravděpodobně také 

nejjednodušší pro aplikaci metoda průměrů z podskupin (BM). 

Metoda BM vychází z prostředí analýzy výsledků simulací dat a předpokládá 

obecně velký soubor dat, který tvoří časovou řadu stacionární v čase. Princip metody BM 

je zaloţen na rozpuštění autokorelace velkých podskupinách, ze kterých se počítají 

průměry, které jsou dále vynášeny do Shewhartova regulačního diagramu pro individuální 

hodnoty. Tím, ţe se nakládá s průměry jako s individuálními hodnotami, je z analýzy 

statistické stability odstraněn vliv autokorelace, který působí na variabilitu uvnitř 
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podskupiny. Výsledkem jsou data, kde je zajištěna minimální variabilita uvnitř podskupiny 

a maximální mezi podskupinami, a tak je moţné účinně posoudit statistickou stabilitu 

procesu. 

Základním krokem přípravy dat pro analýzu statistické stability je určení parametrů 

b, k a w dle typu metody BM. Klíčovým krokem celého postupu BM je však určení 

velikosti podskupiny b takové, která zaručí odstranění vlivu autokorelace v datech a 

zároveň zachová normalitu rozdělení vzniklých statistik. Jejím určením se zabývala řada 

autorů, ale základní dělení metod lze provést na metody bez vynechávání hodnot mezi 

podskupinami (NBM) a s vynecháváním hodnot (OBM). Mezi všemi postupy se nejvíce 

odlišuje metoda určení b podle Song, která ve svém vztahu zohledňuje míru autokorelace 

pro všechny relevantní vzdálenosti hodnot v čase. Všechny ostatní metody BM cílí na 

odstranění autokorelace v časové vzdálenosti h = 1. 

Jak plyne ze studia zahraniční literatury na téma BM i z analytické časti této práce, 

nejefektivnější metodou odstranění vlivu autokorelace je metoda NBM s velikostí b v řádu 

desítek hodnot, kde zde nejlepších výsledků dosahovala velikost b = 32 – 36 jednotek. 

Druhou nejefektivnější metodou byla vyhodnocena metoda OBM s b = 20 a w=4. Oba tyto 

přístupy nebyly vţdy nejefektivnější v odstranění autokorelace v datech, ale při dodrţení 

poţadavku 1,01   ponechávaly maximální moţnou velikost informace o chování procesu. 

V průběhu analýzy různých metod určení b byly učiněny dva zásadní závěry o BM. 

První se týkal metody určení podle Song, která vzhledem k tomu, ţe zohledňuje také hlubší 

vliv autokorelace v datech, by měla být v odstranění závislosti dat nejúčinnější. Z výsledků 

analýzy však vyplynulo, ţe metoda ve většině případů nedosáhla dostatečného sníţení 

autokorelačního koeficientu. Navíc provádí metoda určení jedinečné velikosti b pro kaţdé 

opakování analýzy, a tak nelze zobecnit určení b na jednu jedinou velikost. Řešení lze 

hledat v dlouhodobé analýze a určení velikosti b jako nejčastější hodnoty. Obecně je však 

metoda pro praktickou aplikaci časově náročná a vzhledem k vynaloţeným zdrojům 

neefektivní. 

Mezi přístupy bez modelu je metoda BM nejjednodušší a zároveň velice účinnou 

metodou odstranění vlivu autokorelace datech. Zároveň je však nutné počítat s omezením, 

kterým je poţadavek na velký soubor dat n, který tvoří stacionární časovou řadu. 

V porovnání s ostatnímu metodami sniţování autokorelace v datech je metodika 

BM silná jak v odstraňování vlivu autokorelace v datech, tak v jednoduchosti aplikace. 

Celý postup je jen úpravou způsobu přípravy dat a způsobu tvorby podskupin, a tedy jen 

doplněním stávajících postupů SPC. Metoda BM je také díky své jednoduchosti snadno 
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aplikovatelná v případech, kdy dojde k poruše na měřícím zařízení nebo výpadku firemního 

informačního systému a je nutné přejít na reţim ručního zpracování. Na druhou stranu 

výsledky z takto navrţeného SPC nejsou tolik přesné v popisu působení vlivů autokorelace, 

protoţe zde dochází jen k zamaskování vlivu autokorelace na analýzu statistické stability. 

Pokud tedy organizace potřebuje přesnější výsledky, které by byly vhodné pro identifikaci 

zdrojů autokorelace a jejich působení v procesu, je vhodnější aplikovat postup 

matematického modelování.  
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