
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra kontroly a řízení jakosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Porovnání metod hodnocení významnosti efektů faktorů v 

plánování experimentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012         Bc. Tomáš Kubovic 



 



 



 



 



 

Poďakovanie 

 

Rád by som na tomto mieste poďakoval vedúcemu mojej diplomovej práce, pánu prof. RNDr. 

Josefu Tošenovskému, CSc. za jeho vedenie, odborné rady pri riešení problematiky práce, 

ochotu a čas, ktorý mi venoval pri konzultáciách. 

Nesmierne rád by som poďakoval všetkým, ktorý ma nielen pri tvorbe tejto diplomovej práce, 

ale aj počas celého štúdia a môjho doterajšieho života podporovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Cieľom práce bolo preskúmať a overiť správnosť metód vyhodnocovania významnosti 

efektov faktorov a ich interakcií v plánovaní experimentov. V priebehu posledných desaťročí 

vznikali rôzne prístupy k plánovaniu experimentov. Podstata a úmysel zostali však 

nezmenené, vybrať a ďalej sa zaoberať len faktormi, ktoré majú významný vplyv na odozvu 

procesu.  

V teoretickej časti sú jednotlivé prístupy rozpracované a následne na rôznych typoch návrhov 

experimentov v praktickej časti overené s primárnym cieľom porovnať výsledky 

vyhodnocovania významnosti efektov. Výber vhodnosti metódy pre návrhy experimentov je 

zohľadnení na základe porovnania rozdielov vyhodnotenia oproti ostatným metódam, 

náročnosti a zdĺhavosti metódy a podmienkam ktoré musia byť splnené, aby mohla byť daná 

metóda použitá. 

Kľúčové slová 

DOE, plánovanie experimentu, významný efekt faktoru, metódy hodnotenia 

Abstract 

The main purpose of this work was to examine and to verify correctness of the methods of 

evaluating the significance of contrasts in Design of Experiments. During the last decades, 

many different attitudes to design of experiments have been made. But the purpose has 

remained unchagned – to choose and examine only those factors, that have a significant effect 

on response of the process.  

In the theoretical part are individual attitutes elaborated followed by verifying for different 

design of experiments in the practical part with comparing the results the evaluating 

signicication of contrasts as the primary goal. Selection of suitability of methods for designing 

experiments is taken into account by comparing the differences in comparison with other 

evaluation methods, costs and lenght of the methods and conditions that must be met in order 

to have the method used.  
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

 

Faktor [factor] – predikčná premenná, ktorá sa mení s cieľom posúdiť jej vplyv na odozvu. 

Úroveň [level] – potenciálne nastavenie, hodnota, alebo vymedzenie faktoru. 

Model [model] – popis uvádzajúci vzťah medzi odozvou a predikčnou premennou 

(predikčnými premennými ). 

Odozva [ response variable ] - premenná reprezentujúca výstup z experimentu (obecne 

používané synonymum je „výstupná premenná“). 

Predikčná premenná [predictor variable] – premenná, ktorá môže prispieť k objasneniu 

výstupu z experimentu (obecne používané synonymá sú „vstupná premenná“, „popisná 

premenná“, „vysvetľujúca premenná“). 

Interakcia [interaction] – vplyv, pre ktorý zjavné ovplyvnenie odozvy jedným faktorom 

závisí na jednom ďalšom, alebo viacej ďalších faktoroch (vzájomné pôsobenie dvoch a viac 

faktorov, ktoré majú vplyv na odozvu) 

Plán experimentu [experimential plan] – priradenie ošetrenia každej experimentálnej 

jednotke a vytvorenie časového rozvrhu aplikácií ošetrení. 

Jednofaktorový experiment [one-factor experiment] – experiment v ktorom je vyšetrovaný 

jediný factor z hľadiska jedného vplyvu (pokiaľ existuje) na odozvu. 

k-faktorový experiment [k-factor experiment] – experiment v ktorom sa spoločne prešetruje 

k rozdielnych faktorov (k ≥ 2) z hľadiska možných vplyvov na odozvu. 

Navrhnutý experiment [designed experiment] – plán experiment zvolený tak, aby sa 

dosiahlo vytýčeného cieľa.  

Úplný faktorový experiment [full factorial experiment] – experiment zostávajúci zo 

všetkých možných ošetrení vytvorených z dvoch alebo viacej faktorov, pričom každý sa 

študuje na dvoch alebo viacerých úrovní.  

Čiastočný faktorový experiment [fractional factorial experiment] – experiment, ktorý je 

tvorený podmnožinou úplného faktorového experimentu. 
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Experiment na dvoch úrovniach [two-level experiment] – experiment, v ktorom všetky 

faktory nadobúdajú dvoch úrovní. 

Experiment na troch úrovniach [three-level experiment] – experiment, v ktorom všetky 

faktory nadobúdajú troch úrovní. 

Faktoriálny experiment 2
k
 [2

k
 factorial experiment] – faktoriálny experiment, v ktorom sa 

študuje k-faktorov, každý z nich na dvoch úrovniach. 

Faktoriálny experiment 3
k
 [3

k
 factorial experiment] – faktoriálny experiment, v ktorom sa 

študuje k-faktorov, každý z nich na troch úrovniach. 

Čiastočný faktorový experiment 2
k-p

 [2
k-p 

fractional factorial experiment] – experiment, 

ktorý používa starostlivo zvolenú podmnožinu z úplného faktoriálového experimentu 2
k
. 

Čiastočný faktorový experiment 3
k-p

 [2
k-p 

fractional factorial experiment] – experiment, 

ktorý používa starostlivo zvolenú podmnožinu z úplného faktoriáloveho experimentu 3
k
. 

Znáhodnenie [randomization] – proces priraďovania ošetrení experimentálnym jednotkám 

takým spôsobom, že všetky experimentálne jednotky majú rovnakú pravdepodobnosť, že im 

bude priradené určité ošetrenie.  

Replikácia [replication] – prevedenie experimentu s danou množinou predikčných 

premenných viac ako jeden krát. [1] 

ANOVA – [analysis of variance] - analýza rozptylu, metóda slúžiaca na testovanie rovnosti 

viacerých priemerov. [8] 

Efekt [effect] – vplyv zmeny nadstavení faktorov na odozvu. [5] 

ME [margin of error] – tolerancia chýb definovaná Lenthom, vychádza zo studentovho t 

rozdelenia a PSE k určeniu hranice medzi významnými a nevýznamnými efektmi. 

SME [simultaneous margin of error] – simultánna tolerancia chýb, obdoba ME 

PSE [pseudo standard error] – je pseudo smerodajná odchýlka definovaná Lenthom [10] 

Stupne voľnosti [degrees of freedom] – počet nezávislých pozorovaní, ktoré môžeme 

vykonať u daného súboru dát [3] 

z-value [z-value] – predstavuje počet smerodajných odchýlok nad a pod strednou hodnotou 

pre normálne rozdelenie. [13] 
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1     Úvod – oboznámenie sa s cieľom diplomovej práce 

 

Lord Kelvin raz povedal “čo nevieme merať, nevieme ani riadiť a teda zlepšovať“. Iste vtedy 

nepredpokladal, že jeho myšlienky sa raz stanú základom moderných konceptov manažmentu. 

K tomu aby sme nejaký určitý proces, výrobok alebo službu, ktorá je záujmom nášho 

skúmania mohli zlepšovať, musíme poznať jeho parametre. Ak si, povedzme daný proces  

predstavíme ako čiernu skrinku (Obr. 1), kde dokážeme merať jeho jednotlivé vstupné 

a výstupné veličiny, potom môžeme povedať, že podľa slov Lorda Kelvina dokážeme daný 

proces zlepšovať. Tu sa však priam ponúka otázka, čo na procese chceme zlepšiť?. Ak 

nepoznáme odpoveď na túto otázku, sú úplne zbytočné všetky analýzy. Predpokladajme teda, 

že vieme čo chceme zlepšiť na danom procese, vieme aj odmerať jeho vstupné a výstupné 

veličiny. Otázkou ale ostáva,  ktorý prvok, veličinu na vstupe musíme zmeniť aby sa výstupná 

veličina zmenila na požadovaný efekt? Aby sme si mohli na túto otázku odpovedať musíme sa 

najprv pozrieť do minulosti.  

Začiatkom 20. storočia začína vznikať oblasť matematickej štatistiky s názvom plánovanie 

experimentov v originálnom znení design of experiments. Prvé základy tejto metódy položil 

vynikajúci anglický matematik R. Fisher. V štyridsiatych rokoch zlepšili páni Plackett 

a Burman plánovanie experimentov a vytvorili Plackett-Burmanové návrhy (Kap. 3.2). V 70. 

Rokoch sa medzi vedcami objavil štatistik G. Box, ktorý navrhol mimo iné aj niekoľko 

modelov experimentov (Kap. 3.3). Medzi najznámejších odborníkov zaoberajúcich sa 

plánovaním experimentov patrí G. Taguchi, ktorý prispel k návrhom experimentov vlastnou 

Taguchiho metódou, kde nie je potrebná hlboká znalosť štatistiky a je tak pre verejnosť 

zrozumiteľnejšia, viac v Kap. 3.4. [2] 

Pomocou plánovania experimentov dokážeme vyhodnocovať nastavenia jednotlivých vstupov 

a skúmať ich vplyv na výstupnú veličinu. K tomu aby sme si mohli odpovedať na otázku, 

ktorá vstupná veličina (v plánovaní experimentov sa vstupná veličina nazýva faktor) má vplyv 

na výstupnú veličinu (odozvu) musíme vyhodnotiť významnosť efektov jednotlivých 

faktorov. Efektom pritom chápeme nepriamo mieru akou faktor pôsobí na odozvu a teda 

ovplyvňuje jej výslednú hodnotu. Keďže v priebehu času sa plánovaním experimentov 

zaoberalo viacero odborníkov a každý z nich pristupoval k plánovaniu experimentov inak, 

vytvorilo sa mnoho metód.  
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Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je opísať a aplikovať na praktických príkladoch 

metódy, ktoré sa zaoberajú skúmaním významnosti efektov faktorov, prípadne interakcií. Na 

typoch návrhov, či už čiastočné faktorové návrhy, úplné faktorové návrhy atď. otestovať či 

jednotlivé metódy vyhodnocujú výsledky významnosti efektov rovnako, prípadne ktoré 

metódy sa odlišujú od ostaných. Pri porovnávaní sa budeme zaoberať aj stránkou 

predpokladov, ktoré jednotlivé metódy k uskutočneniu potrebujú. Ďalším aspektom 

hodnotenia je náročnosť na prevedenie a znalosti potrebné k aplikovaniu metódy. Výsledky 

práce, výsledky samotných testov aj s prínosom práce sú uvedené v závere tejto diplomovej 

práce.  
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2     Teoretické základy metódy DOE 

 

Plánovanie experimentov je experimentálna stratégia pri ktorej naraz študujeme účinky 

niekoľkých faktorov, prostredníctvom ich testovania na rôznych úrovniach. [3] 

V norme ČSN ISO 3534-3:2001 [1] sa uvádza, že: navrhovanie experimentov je v podstate 

stratégia pre plánovanie experimentov takým spôsobom, že je možné účinne a ekonomicky 

dosiahnuť žiaducich záverov.  

Plánovanie experimentov je oblasť matematickej štatistiky, ktorá sa využíva pre plánovanie a 

zvyšovanie kvality výrobkov a procesov. Cieľom je navrhnúť a realizovať taký plán 

experimentu, pomocou ktorého: 

1. možno zistiť, či určitý faktor alebo kombinácia viacerých faktorov majú vplyv na 

sledovanú veličinu, 

2. možno nájsť také úrovne faktorov, aby bola dosiahnutá optimálna hodnota sledovanej 

veličiny.[4] 

Plánovanie experimentov je prístup využívaný najmä v predvýrobných etapách projektov, pri 

prototypových skúškach, analytických simuláciách a testovaní. Podľa [3] mnoho finálnych 

výrobcov automobilov považuje použitie metódy DOE za kľúčové v oblasti vývoja nových 

výrobkov a procesov, ale aj pri zlepšovaní kvality vo výrobe. Svoje zastúpenie má však aj vo 

výrobných fázach, napríklad pre zvyšovanie spôsobilosti procesu a efektívnejšie používanie 

štatistickej regulácie procesov. Koncepcia DOE je založená na použití detailne opísaných 

plánov skúšok, ktorých ovplyvňujúce faktory sú systematicky študované. Úsilím je dosiahnuť 

požadovaných alebo špecifikovaných kvalitatívnych parametrov nastavením týchto faktorov. 

 

V plánovaní experimentov úmyselne skúmame jednu, alebo viacero premenných (faktorov) 

v procese, s cieľom monitorovať  zmeny na jednej alebo viacerých odoziev.  Navrhovanie 

experimentov (DOE) je efektívny postup pre plánovanie experimentov, tak aby získané dáta 

analýzy priniesli objektívne závery.  Na začiatku si stanovíme cieľ experimentu a vyberieme 

faktory, ktoré vstupujú do procesu.  Pre čo najobjektívnejšie výsledky a maximalizáciu úsilia 

musíme zahrnúť do vstupov experimentu čo najviac faktorov ovplyvňujúcich proces.  Na 
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začiatku plánovania experimentov je vhodné vychádzať z procesného modelu. Procesný 

model reprezentuje akúsi čiernu skrinku (Obr.1), do ktorej vstupujú vstupné faktory procesu 

a svojimi atribútmi ovplyvňujú výstupnú veličinu procesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Procesný model “čiernej skrinky“ 

 

V bežnej praxi sa za začiatok plánovania experimentov považuje procesný model, 

s niekoľkými diskrétnymi vstupnými regulovanými  faktormi, ktoré je možné ovládať na 

rôznych úrovniach hodnôt. Predpoklad výstupnej veličiny je naopak spojitého kontinuálneho 

charakteru.  Pri návrhu experimentu sa musí brať do úvahy aj mnoho nekontrolovateľných 

faktorov (šumové faktory), ktoré vstupujú do procesu a ovplyvňujú jeho výstup a mnoho 

vplyvov ako napríklad teplota okolia, vlhkosť atď. [5] 

 

 

X2 
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Y1 

Y2 

 . . 
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2.1   Opis procesného modelu čiernej skrinky 

 

Charakteristika kvality 

Je veličina pomocou ktorej vyjadrujeme určité vlastnosti produktu alebo procesu. V 

experimentálnej terminológii predstavuje charakteristika kvality závislú premennú, pomocou 

ktorej kvantifikujeme výsledky experimentov. [3] 

Faktor  

Faktorom je myslená premenná ovplyvňujúca študovaný systém a charakteristiku kvality, 

jeho úrovne sú v priebehu experimentu nastavované. Symbolicky sa faktory označujú 

veľkými písmenami s indexom, tj. X1, X2, atď. V tomto prípade hovoríme o riaditeľných 

(regulovaných) faktoroch. Druhým typom faktorov môžu byť parazitné faktory, ktoré sú 

neriaditeľné (šumové). 

Podľa spôsobu definovania ďalej faktory delíme na: 

Spojité – pre danú úroveň môžeme nastaviť ich ľubovoľnú hodnotu (vo vymedzenom 

pracovnom rozsahu samozrejme). 

Diskrétne – pre danú úroveň môžeme nastaviť len konkrétnu jednu hodnotu, alebo stav.  [3,6] 

Regulovaný faktor 

Je návrhová premenná o ktorej si myslíme, že ovplyvňuje odozvu (charakteristiku kvality) a 

je pritom začlenená do experimentu. Hodnotu premennej môžeme a zároveň chceme nastaviť 

a udržovať. 

Šumový faktor 

Je to faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje odozvu a narušuje funkcie produktu. Taký faktor 

nemôžeme alebo nechceme pri vlastnej aplikácií nastaviť a udržovať na požadovanej hodnote, 

ale môžeme to robiť behom experimentu. [3] 
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2.2   Kroky plánovania experimentov 

 

Pre dosiahnutie objektívnych a správnych výsledkov musíme počas plánovania experimentov 

spraviť sedem krokov 

 Stanovenie cieľov analýzy 

 Vybratie procesných premenných (faktorov) 

 Stanovenie experimentu 

 Tvorba návrhu experimentu 

 Skontrolovať, či sú údaje v súlade s experimentálnymi  predpokladmi  

 Analyzovať a interpretovať výsledky  

 Výsledky musia byť použiteľné pre prípadné ďalšie analýzy 

Pozn.: Krokmi, postupmi a činnosťami, ktoré sú potrebné pri plánovaní experimentov sa 

podrobnejšie zaoberá literatúra [3,5]. Teória k danej problematike je obsiahla a nezaoberá  

sa priamo riešením daného problému.  

2.3   Výber návrhu experimentu 

 

Pri zostavovaní návrhu experimentu si musíme najprv stanoviť základné atribúty samotného 

návrhu, ktoré sa už počas analýzy nesmú meniť. Začiatok pri plánovaní experimentov patrí 

jednoznačne určeniu cieľov. Pri plánovaní cieľov návrhu experimentu je najlepšou voľbou 

tímové rozhodnutie. Strategické vyčlenenie cieľov na ktoré je potrebné sa zamerať je kľúčové 

k určeniu jednotlivých faktorov. Po ukončení identifikácie cieľov je potrebné stanoviť faktory 

procesu a vybrať vhodný návrh experimentu, ktorý najlepšie odráža zvolené ciele.  

Procesné premenné zahŕňajúce faktory a výstupy z procesu je najvhodnejšie stanoviť  na 

základe 

 Obsiahnutia všetkých dôležitých faktorov na základe technického posúdenia.  

 Správne zvolených dolných a horných úrovní faktorov 

 Odstránenia nereálnych alebo reálne neskombinovateľných nastavení faktorov 

Rozhodneme sa pre typ plánu, podľa našich schopností, možností a zámeru s ktorým daný 

plán zostrojujeme. Viacej o typoch a prístupoch k plánom experimentov v kap. 3. Ďalej 
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musíme určiť počet úrovní faktorov, ich značenie, rozdelenie plánu do blokov, znáhodnenie 

plánu, postupnosti skúšok a počet opakovaní. [3] 

Nesmieme zabúdať, že plán experimentu musí vždy zahŕňať: 

 Počet pokusov, ktoré sa budú v experimente vykonávať 

 Podmienky pri ktorých sa jednotlivé pokusy budú uskutočnovať 

 Znáhodnenie pokusov [7] 

Najčastejšími návrhmi experimentov sú experimenty na dvoch úrovniach.  Tieto experimenty 

sú volené pre zachovanie jednoduchosti plánovania experimentov pokiaľ je to možné, 

ekonomického hľadiska a faktu, že poskytujú v mnoho prípadoch dostatok informácií.  [5] 

3     Prístupy k plánovaniu experimentov 

3.1   Klasický prístup k plánovaniu experimentov 

Klasický prístup je jedným zo štyroch ér prístupov k  DOE, ktorý započal v dvadsiatich až 

tridsiatich rokoch 20. storočia pánom Fisherom. Fisher definoval tri základné princípy a to: 

náhodnosť (randomization), opakovateľnosť (replication) a triedenie (blocking), ktoré neskôr 

zaviedol do plánovania experimentov spolu so štatistickým myslením. Plánovanie 

experimentov zahŕňalo koncept faktorového návrhu a analýzu rozptylu.  

Tieto základné kamene vytvorili plánovanie experimentov, ktorého zodpovedajúce dáta boli 

zhromažďované a analyzované štatistickými metódami a vyhodnotené platnými a 

objektívnymi závermi. [8] 

3.1.1   Úplný faktorový plán  n
k
 

 

Úplný faktorový plán sa skladá z rovnakého počtu opakovaní všetkých možných kombinácií 

úrovní faktorov.  Napríklad ak sú tri úrovne jedného faktoru a po dve úrovne z ďalších dvoch 

faktorov budeme potrebovať najmenej 12 pokusov, pretože faktor na troch úrovniach sa 

znásobí s faktormi na dvoch úrovniach a výsledkom je 3x2x2 pokusov. Ak chceme zamedziť 

vzniku chyby merania musíme každý pokus opakovať a tým dosiahneme úrovne 24 

vykonaných pokusov experimentu. Existuje však niekoľko dôvodov prečo vykonať úplný 

faktorový plán. Prvou výhodou je poskytnutie kompletných výsledkov daného experimentu. 
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Nepochybne významnou výhodou je poskytnutie posúdenia všetkých interakcií medzi 

faktormi. Nevýhodou pri úplných faktorových plánoch naopak býva často krát veľkosť 

samotného experimentu a množstvo pokusov, ktoré sa musia vykonať . Tento aspekt je však 

v platnosti len ak návrh experimentu obsahuje veľké množstvo faktorov, úrovní faktorov 

alebo kombináciu týchto možností.  Pri zostavovaní plánov je veľmi dôležitým aspektom 

výber faktorov a výber úrovní faktorov, pričom sa prihliada na ciele návrhu, skúsenosti 

a obmedzenia času a financií. Úrovne faktorov môžu nadobúdať kvalitatívnych alebo 

kvantitatívnych rozmerov. [9] 

3.1.2   Úplný faktorový plán na 2 úrovniach 

 

Úplný faktorový plán na 2 úrovniach predstavuje plán experimentu, ktorého vstupné faktory 

majú dve úrovne. Tieto úrovne sa značia ako dolná a horná, alebo v kódovanej forme “+“ a 

“-“, prípadne je vhodné použiť značenie 1 a -1 pri numerických výpočtoch v pláne 

experimentu. Prepočet reálnych hodnôt úrovní faktorov na kódované sa realizuje podľa 

vzorca (1). 

    
     

          

 
           

 

         

kde  xc  je hodnota kódovanej premennej 

 x0  je priemerná hodnota v pôvodných (reálnych) jednotkách 

 xmax  horná úroveň  x 

 xmin  horná úroveň  x 

Ak zoberieme do úvahy návrh experimentu, ktorý zahŕňa všetky kombinácie faktorov, 

hovoríme o úplnom faktorovom pláne na dvoch úrovniach. Nech k je počet faktorov na 2 

úrovniach potom plán experimentu bude mať práve 2
k
 opakovaní. Z poznatku, že počet 

opakovaní s navyšujúcimi sa faktormi rastie exponenciálne, môžeme usúdiť, že pre 5 a viac 

faktorov bude úplný faktorový plán neefektívny s veľkým počtom opakovaní. V takom 

prípade je vhodné zvážiť využitie čiastočného faktorového plánu, alebo Plackett-Burmanovho 

návrhu.  
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Vychádzajme z Obr.1 , kde vstupné regulované faktory sú označené ako X1, X2,…, Xn 

a výstupné odozvy ako Y1, Y2,…, Yn. Pri plánovaní experimentov je zvyčajne skúmaná len 

jedna výstupná odozva, preto budeme aj v tejto práci pri plánovaní experimentov uvažovať 

a počítať len s jednou odozvou Y. Označenie Y1, Y2,…, Yn  použijeme k vyjadreniu počtu 

opakovaní meraní danej odozvy pre jedno nastavenie pokusu. Všeobecný úplný plán 

experimentu bude mať potom zápis odpovedajúci tabuľke Tab. 1.  

Pokus 

Faktor Opakovanie výsledku (odozvy)   

X1 X2 ... Xn Y1 Y2 ... Yn   ̅ Priemerný efekt 

1 -1 -1 ... -1             

2 1 -1 ... -1             

3 -1 1 ... -1             

4 1 1 ... -1             

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Tab. 1 Úplný plán experimentu 

kde    ̅ je priemerný výsledok merania v i-tom pokuse 

    je j-tý faktor alebo interakcia 

 n je počet pokusov  

 priemerný efekt ci sa počíta zo vzťahu (2) 

     ̅   ̅          

Metódou rozdielu priemerov vyjadríme veľkosť priemerného efektu daného faktoru, prípadne 

interakcie. Najprv spočítame priemerné hodnoty   ̅ pre hornú úroveň (  ̅ ) daného faktoru 

(interakcie) podľa vzorca (3) a priemerné hodnoty   ̅ pre dolnú úroveň (  ̅ )  faktoru 

(interakcie) podľa vzorca (4). 

 ̅   
∑  ̅  
 
 

         

 ̅   
∑  ̅  
 
 

         

Výsledný priemerný efekt sa vypočíta dosadením vzorca (3) a (4) do vzorca (2) pre každý 

faktor a interakciu. Hodnoty priemerných efektov faktorov a interakcií sa potom zapíšu do 
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príslušného stĺpca v Tab. 1. Pri hodnotení významnosti efektov sa pri niektorých metódach 

vychádza z celkového efektu faktoru, interakcie podľa vzťahu (20) [5, 7, 9] 

3.1.3   Úplný faktorový plán na 3 úrovniach 

 

Úplný faktorový plán na 3 úrovniach má zápis 3
k 

, kde k je počet faktorov. Značenie 

jednotlivých úrovni býva zvyčajne dolná úroveň so značkou 0, polovičná úroveň so značkou 1 

a horná úroveň faktoru so značkou 2. Logickejšie značenie -1,0 a +1 by mohlo byť zamenené 

s plánom na dvoch úrovniach, kde 0 je vyhradená pre centrálne body.  Dôvod výberu návrhu 

na troch úrovniach je modelovanie zakrivenia funkcie odozvy (response function) a riadenie 

situácií nominálnych faktorov na 3 úrovniach. Nevýhodou návrhu na troch úrovniach je 

neprístupnosť z hľadiska počtu opakovaní ako pri nákladoch tak pri čase a úsilí. Návrh na 

dvoch úrovniach s využitím centrálnych bodov je jednoduchší avšak stále postačujúci pre 

určenie prítomnosti zakrivenia. 

Najjednoduchším návrhom na troch úrovniach je návrh 3
2
, kde je potrebné vykonať 9 

opakovaní. Experimenty s veľkým počtom faktorov  sú často spracované pomocou screening 

experimentu k určeniu významných efektov a interakcií. Bežnou praxou je nastavenie 

faktorov len na dve úrovne s cieľom minimalizácie experimentu na zvládnuteľnú a prijateľnú 

veľkosť. [9] 

3.1.4   Screening design 

 

Výraz screening design predstavuje taký plán experimentu, ktorý je určený k nájdeniu malého 

množstva významných faktorov zo zoznamu potencionálne významných faktorov.  Screening 

design je návrh, ktorý dáva väčšiu prioritu významným hlavným efektom pred ich 

interakciami, ktoré sa predpokladajú rádovo menej významné. Screening design je typicky 

tretieho rozkladu. Dôvodom je fakt, že návrh tretieho rozkladu umožňuje preskúmať účinky 

mnohých faktorov s efektívnym počtom potrebných pokusov k uskutočneniu. Pri zostavení 

screening návrhu môžeme využiť aj Plackett-Burmanové (Kap. 3.2) návrhy experimentov, 

ktoré sú tiež tretieho rozkladu. Screenigové návrhy sú ekonomickejšie ako úplné faktorové 

plány a zameriavajú sa na nájdenie hlavných významných faktorov. [5] 

Screening experimenty predstavujú efektívnu cestu ako s minimálnym počtom opakovaní  

určiť dôležité faktory. [9] 
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3.1.5   Čiastočný faktorový plán n
k-p 

 

Úplný faktorový plán experimentu s veľkým počtom faktorov vyžaduje veľký počet pokusov 

k uskutočneniu a tým zväčšujúce sa nároky. K príkladu, úplný faktorový plán 2
7
 pozostáva až 

zo 128 pokusov. Ak k je malý počet faktorov, potom úplný plán n
k
  bude rýchlo prevediteľný, 

nie ako pri veľkom počte vstupných faktorov. Úplný návrh poskytuje vynikajúce výsledky, 

ale za cenu veľkého počtu pokusov. Ak chceme zachovať podmienku čo najväčšieho 

zjednodušenia návrhu experimentu a chceme získať vierohodné a dostačujúce údaje musíme 

zvoliť inú metódu. Riešeným tohto problému je využitie čiastočného plánu experimentu, kde 

sa zmenší počet pokusov oproti úplnému plánu. Hlavnou myšlienkou je, že využijeme 

napríklad ½ ,alebo ¼ plánu namiesto úplného plánu. Otázkou ale ostáva, ako zostaviť 

čiastočný faktorový plán.  

Aby sme mohli zostrojiť čiastočný plán musíme stanoviť vstupné faktory ako pre úplný 

faktorový plán vo forme n
k-p

, kde n je počet úrovní faktorov, k počet hlavných faktorov a p 

počet vedľajších faktorov, označovaných tiež stupeň zníženia. Vedľajšie faktory sú 

matematickým vyjadrením funkcie z hlavných faktorov. Táto funkcia sa volá generátor plánu. 

V každom pláne je práve toľko generátorov plánu, koľko vedľajších faktorov má daný plán. 

Tieto generátory musia však byť navzájom nezávislé, to znamená, že ani jeden generátor 

nesmie plynúť z ostatných. Generátor plánu má označenie vedľajšieho faktoru, ktorý chceme 

pomocou hlavných faktorov vyjadriť. Nech máme hlavné faktory X1, X2, X3, X4 pomocou 

ktorých chceme vyjadriť vedľajší faktor X5 potom generátor plánu bude napríklad 

matematickým vyjadrením podľa vzorca (5) 

                    

Vynásobením generátoru plánu ľavou stranou rovnice (5) dostaneme jednotkový faktor (10) 

s označením I, pretože platia vzťahy operácií s faktormi (6) až (9): 
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Počet faktorov v jednotkovom faktore sa nazýva definičná rovnica. Dĺžka najkratšieho 

jednotkového faktoru v pláne je rozklad (riešenie) plánu v originály resolution of the design. 

Toto číslo sa zapisuje k typu plánu rímskym číslom. [5, 7, 9] 

Rozklad plánu experimentu dáva výpovednú hodnotu o tom, ako veľmi sa vplyvom použitia 

generátora budú zmiešavať interakcie s hlavnými faktormi. 

Rozklad III. Značenie pre plány na dvoch úrovniach je      
   

. Návrh tohto typu umožňuje 

odhady hlavných efektov. Niektoré interakcie druhého rádu však budú zmiešané s hlavnými 

faktormi a je nutným predpokladom, že sú zanedbateľné. 

Rozklad IV. Značenie pre plány na dvoch úrovniach je     
   

. Návrhy tohto typu umožňujú 

odhadovať hlavné efekty nezávisle na akejkoľvek interakcií druhého rádu. Niektoré interakcie 

druhého rádu sú však zmiešané dokopy a nemožno ich odhadnúť.  

Rozklad V. Značenie pre plány na dvoch úrovniach je    
   

. Návrhy tohto typu umožňujú 

odhady hlavných faktorov a interakcií druhého rádu. Efekty budú zmiešané len s interakciami 

tretieho a vyššieho rádu.  

Rozklad VI. Značenie pre plány na dvoch úrovniach je     
   

. Návrhy tohto typu umožňujú 

odhady hlavných efektov a interakcií druhého rádu , ktoré sú zmiešané len s interakciami 

štvrtého a vyššieho rádu, pričom niektoré interakcie tretieho rádu sú navzájom zmiešané. 

Rozklad VII. Značenie pre plány na dvoch úrovniach je      
   

. Návrhy tohto typu umožňujú 

odhady hlavných efektov a interakcií druhého a tretieho rádu. O výšších interakciach sa 

predpokladá, že sú zanedbateľné. 

Je očividné, že experiment s vyšším rozkladom dáva presnejšie výsledky pre narastajúci rád 

interakcií, než experiment nižšieho rozkladu. Je to však za cenu väčšieho počtu pokusov 

v experimentoch.  [2] 

Využitie čiastočného faktorového plánu, pre zjednodušenie návrhu experimentu je značné. 

Základným účelom čiastočného faktorového plánu je ekonomicky zistiť významné faktory 

a vzťahy v experimente. Všeobecne povedané, vytvárame snahu o oddelenie hlavných 

faktorov od tých vedľajších (menejcenných) už pri samotnom návrhu plánu. [5] 
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3.2   Plackett-Burmanové plány experimentov 

 

V roku 1946 publikoval pán Plackett a pán Burman zaujímavý spôsob pre návrhy 

optimálnych multifaktorových experimentov. Tento dokument vyšiel v časopise Biometrika
1
 

a popisuje konštrukciu veľmi ekonomicky výhodného návrhu experimentu ak sú predmetom 

záujmu len hlavné efekty faktorov. Tieto faktorové návrhy experimentov na dvoch úrovniach 

boli vyvinuté pre skúmanie k = N – 1 premenných pre N pokusov, pričom sa vychádza z toho, 

že N je násobok štyroch.  Ak by N bolo mocninou dvoch, potom by návrhy experimentov boli 

identické pre plány 2
k-p

. Pretože návrhy experimentov majú počty pokusov násobky štyroch 

nemožno ich prezentovať ako kocku, ale ako negeometrické návrhy. Napríklad Plackett-

Burmanov návrh pre 12 pokusov môže byť použitý pre experimenty zahrňujúce až 11 

faktorov.  

Základná myšlienka tvorby návrhu je nasledujúca. Máme zadaný jeden prvý riadok v návrhu, 

ktorý je vhodnou kombináciou kódových premenných +1 a -1. Druhý riadok tabuľky (Tab. 2) 

sa tvorí tak, že prvky 1. stĺpca v prvom riadku tabuľky posunieme o jedno miesto v pravo 

nasledujúceho riadku a posledný prvok prvého riadku sa zapíše ako prvý prvok druhého 

riadku. Ďalšie riadky sa vytvárajú rovnakým algoritmom. Takto vytvoríme celkom N – 1  

riadkov, pričom N-tý riadok je tvorený samými hodnotami -1. 

pokus\faktor X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

2 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

3 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

4 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

5 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

6 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 

7 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 

8 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 

9 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 

10 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 

11 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 

12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Tab. 2 Plackett-Burmanov návrh pre 12 pokusov 

                                                           
1
 Biometrika je štatistický časopis publikovaný vydavateľstvom Oxfordskej Univerzity. 
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Plackett-Burmanové návrhy existujú v podobe tabuliek aj pre viacej než 28 pokusov, to 

znamená pre viac ako 27 vstupných faktorov. Návrh na úrovni tretieho rádu je známy ako 

saturovaný plán, pretože všetky stupne voľnosti sú využité k odhadu hlavných efektov 

faktorov.  Tieto návrhy experimentov nemajú definované vzťahy, nakoľko interakcie faktorov 

nie sú rovné hlavným efektom faktorov. V     
   

 návrhu hodnota hlavných efektov v stĺpci Xi 

je zvislou hodnotou k XiXj, prípadne identická plus alebo mínus hodnote XiXj . V Plackett-

Burmanových návrhoch interakcia medzi dvoma faktormi v stĺpci XiXj má koreláciu s každým 

Xk  , pričom k nie je rovné i ani j.  

Tieto návrhy sú mimoriadne ekonomicky a časovo výhodné pri návrhoch s veľkým počtom 

faktorov, za predpokladu, že všetky interakcie sú zanedbateľné v porovnaní s významnými 

efektmi hlavných faktorov. [2, 5, 8, 9] 

3.3   Box-Behnkenov model 

Box-Behnkenov návrh  (Obr. 2) experimentov je nezávislý kvadratický model, ktorý je 

formulovaný kombináciou 2
k
 plánov s nekompletnými blokmi. Jednoznačnejšie povedané 

neobsahuje ani úplný ani čiastočný faktorový plán. Princíp návrhu je v tom, že výsledné 

kombinácie úrovní faktorov sú strednými hodnotami hrán. Box-Behnkenove návrhy 

nezahŕňajú teda žiaden vrchol kocky tvorenými dolnými a hornými úrovniami faktorov. 

Návrh má preto charakter gule, ktorej rádius je √ .  Toto môže byť výhodou ak body 

vrcholov kocky predstavujú nákladné testovanie prípadne má proces nejaké obmedzenie 

a nemožno ich testovať. Špecifickou vlastnosťou Box-Behnkensových návrhov je, že vyžadujú 

faktory na troch úrovniach.  

 

Obr. 2 Box-Behnkenov návrh experimentu 
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Geometria tohto návrhu (Obr. 2) naznačuje guľu v priestore procesu tak, že povrch gule tvorí 

dotyčnice s každou stranou návrhu  pripadajúce stredom každého okraja. Tieto návrhy sa 

využívajú napríklad pri metóde odozvy povrchu, v originálnom znení response surface 

methodology. [5,8]  

Pre výpočty v Box-Behnkensových návrhoch je potreba omnoho sofistikovanejší software, 

preto sa ňou nebudeme ďalej v práci zaoberať.   

3.4   Taguchiho prístup 

 

Taguchiho experimenty vychádzajú z takzvaných ortogonálnych oblastí, zoskupení, ktoré 

tvoria zložené matice. Obvykle sa tieto ortogonálne oblasti označujú písmenom Lk, kde index 

k znemená celkový počet pozorovaní v rámci experimentu. Najzákladnejšími oblasťami sú L4, 

L8, L16 a L32. Inak povedané, jedná sa o čiastočné faktorové návrhy typu 2
k-1

, kde k = 3, 4, 5 

a 6. V týchto návrhoch sú inak zoradené stĺpce a namiesto označenia úrovní faktorov “+“ a 

“-“ sa tieto úrovne značia číslami 1 a 2. Najjednoduchší návrh podľa Taguchiho je L4, ktorý 

vypadá nasledovne (Tab. 3) 

 

faktory 

A B C 

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 2 1 2 

4 2 2 1 

 

Tab. 3 Taguchiho najjednoduchší návrh L4 

K Tab. 3 náleží Tab. 4, ktorá popisuje ako sa jednotlivé stĺpce kombinácií vytvárajú. Pre 

návrh L4 vypadá takáto tabuľka nasledovne: 

1 2 3 

(1) 3 2 

 
(2) 1 

  
(3) 

  

Tab. 4 tabuľka trojuholníkového pravidla 

Tabuľky trojuholníkového pravidla musia byť pri tvorbe Taguchiho návrhov zachované. 

Slúžia k určeniu kombinácií, pričom z Tab. 4 môžeme vyčítať, že stĺpec č.3 je vytvorený 



 

27 
 

kombináciou stĺpca č.1a 2. Alebo, že stĺpec č.2 je vytvorený kombináciou stĺpcov č.1 a 3. 

Zároveň platí, že stĺpec č.1 je vytvorený kombináciou stĺpcov č.2 a 3. 

V Taguchiho prístupe k navrhovaniu experimentov sa sledované faktory delia do dvoch 

skupín, na faktory riadené a šumové. Na rozdiel od klasických plánov, kde šumové faktory 

nedokážeme ovplyvňovať, môžeme s nimi len počítať, že sa prejavia, v Taguchiho návrhoch 

sa pre oba typy faktorov zostavia matice vo forme ortogonálnych oblastí. Riadené faktory 

budú spadať do vnútornej ortogonálnej oblasti a šumové faktory naopak do vonkajšej 

ortogonálnej oblasti. Ak zoberieme fakt, že základný princíp Taguchiho prístupu je založený 

na znižovaní variability sledovaného znaku, musíme previesť toľko opakovaní, koľko je 

kombinácií úrovní vo vonkajšej ortogonálnej oblasti. Z toho vyplýva, že každá kombinácia 

daná vnútornou oblasťou je vykonaná na všetkých oblastiach šumových faktorov. Ak budeme 

mať napríklad 4 riadené faktory o troch úrovniach s vnútornou ortogonálnou oblasťou L9 a 3 

šumové faktory o dvoch úrovniach, potom podľa Taguchiho princípu bude práve 9 x 2
3
= 72 

pokusov. Inak povedané 8 opakovaní pre každú kombináciu návrhu. Z výsledkov určíme dve 

veličiny a to aritmetický priemer a odhad smerodajnej odchýlky. Taguchi navrhuje použiť 

analýzu rozptylu pre obe veličiny, respektíve pre rôzne funkcie odvodené od pomeru signál – 

šum  
 ̅

  
 .Taguchiho princíp sa dá bez rizika použiť všade tam, kde sme si istý, že interakcie 

faktorov sú zanedbateľné, alebo neexistujú. [2, 4] 

Taguchiho návrhmi sa veľmi podrobne zaoberá literatúra [4]. 

4     Štatistické metódy hodnotenia významnosti efektov faktorov 

4.1   Metóda využívajúca princíp rozptylu  

Testovanie hypotéz významnosti efektov faktorov a ich interakcií môže byť uskutočniteľné 

cestami s využitým testov. Jednou z možností je použitie jedno výberového t-testu pre určenie 

významností efektov, ktorý je založený na rozptyle odhadu efektu. K testovaniu významnosti 

efektov faktorov a interakcií sa využíva odhad rozptylu efektu se
2
 namiesto rozptylu efektu 

σe
2
. Tento odhad je pre všetky faktory a interakcie rovnaký. Jednotlivé postupné dielčie kroky 

výpočtov sú uvedené nižšie (si
2
 → s

2
 → se

2
). 
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Výpočet si
2
, ako odhad σi

2
 sa vykoná podľa vzorca (11).  

  
   

 

    
∑(     ̅ )

 
 

   

          

kde si
2
 je rozptyl výsledkov i-tého pokusu  

 ni je počet opakovaní i-tého pokusu 

 Yj je výsledok j-tého opakovania i-tého pokusu  

  ̅  je priemerná hodnota i-tého pokusu 

Výpočet s
2
, ako odhad σ

2
: 

    
∑     

    
   

  ∑   
   
   

          

kde   s
2
 je rozptyl 

 si
2
 je rozptyl v i-tom pokuse 

 vi = ni - 1 

 ni je počet opakovaní i-tého pokusu 

Výpočet se
2
, ako odhad σe

2
: 

  
   

   

 
          

kde  se
2
 je odhad rozptylu efektu 

 n je celkový počet pokusov, vrátane opakovania 

 s
2
 je rozptyl, odhad  σ

2 
[21] 

Teraz môžeme t-testom určiť významné efekty.  

1. Stanovenie hypotéz významnosti  

 

Nulová hypotéza   H0: efekt faktoru, interakcie je nevýznamný 

Alternatívna hypotéza H1: efekt faktoru, interakcie je významný 
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2. Testovacie kritérium pre t-test 

 

   
  
  

          

 

kde  ci odpovedá jednotlivým hodnotám efektov vyjadrených podľa vzorca (2) 

se je odmocnina odhadu rozptylu efektu (se
2
) podľa vzorca (13) 

 

3. Kritická hodnota 

 

                                  

 

kde n1 ... nk je počet opakovaných pokusov 

n je počet pokusov bez opakovania 

t hodnota Studentovho rozdelenia na zvolenej hladine významnosti α (obvykle 

rovno hodnote 0,05) pri daných stupňoch voľnosti.  

4. Výsledok testu 

 

Výsledkom testu je porovnanie kritickej hodnoty K s absolútnou hodnotou testového 

kritéria t. Pokiaľ hodnota        zamietame nulovú hypotézu H0 a prijímame 

alternatívnu hypotézu H1. Z toho vyplýva, že testovaný efekt faktoru, alebo interakcie 

bude významný. Naopak v prípade ak       musíme prijať nulovú hypotézu H0 , 

čím potvrdíme nevýznamnosť efektu alebo interakcie. [7] 

 

4.2   Test založený na významnosti rozdielu medzi dvoma rozptylmi 

Ďalšou možnosťou ako stanoviť významné efekty faktorov a ich interakcií je využitie F-testu. 

F-test je založený na významnosti rozdielu medzi dvoma rozptylmi. Tento test spadá pod  

analýzu rozptylu, alebo ANOVA. Názov analýza rozptylu je odvodený od rozdelenia celkovej 

variability na jednotlivé časti. Tieto rozklady nám umožňujú zistiť, čo je hlavným zdrojom 

variability a tým určiť, ktoré faktory preukazujú značné vplyvy, efekty v pláne experimentu. 
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Ak vieme, že yij je výsledná hodnota i-tého pokusu j-tého opakovania potom celkovú 

variabilitu môžeme vypočítať zo vzťahu (16) pre celkovú sumu štvorcov odchýlok.  

      ∑∑∑(      )
 

  

   

 

   

 

   

  
 ∑    

 

     
          

kde  k je počet faktorov 

 ni je počet opakovaní 

 r  je počet úrovní 

 yst sú hodnoty súčtov jednotlivých stĺpcov odoziev 

Výpočet štvorcov odchýlok vychádza z predpokladu normálneho rozdelenia N(μ; σ
2
), kde 

priemer  ̅ a rozptyl s
2 

sú objektívne odhady pre μ a σ
2
 . Ak uvažujeme, že medzi vzorkami je 

variabilita s
2
 potom 

       * 
∑      

 
       ̅    

   
+      

      
 

   
  [ ∑     

 

   

    ̅   ]     

      
 

   
                   

 

Kde       ∑      
 
       ̅       (18) je súčet štvorcov odchýlok pozorovania yi. 

 Výraz n – 1 je počet stupňov voľnosti súčtu štvorcov SS.  

Počet stupňov voľnosti súčtu štvorcov je rovný počtu nezávislých prvkov v sume štvorcov. V 

rovnici (18) sa súčet štvorcov odchýlok skladá z n  prvkov       ̅        ̅         ̅. Tieto 

prvky však nie sú všetky nezávislé, pretože ∑      
 
       ̅   ,  v skutočnosti len n – 1 

prvkov je nezávislých, z toho vyplýva, že SS má presne n – 1 stupňov voľnosti. Logicky je 

výhodné rozdeliť celkovú variabilitu vyjadrenú pomocou súčtu štvorcov odchýlok počtom 
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stupňov voľnosti, pretože získame rozptyl vzoriek. Výhodou, že celkovú variabilitu medzi 

dátami vyjadrujeme v celkovom súčte štvorcov odchýlok je, že ju môžeme rozdeliť na dva 

prvky. Prvým je súčet štvorcov odchýlok rozdielov medzi faktorových priemerov a celkovým 

priemerom, jedná sa o posudzovanie rozdielov medzi faktorovými priemermi. 

Druhým prvkom je súčet štvorcov odchýlok rozdielov vnútro faktorových priemerov od 

priemeru pre určité nastavenie úrovní faktorov, kedy sa jedná o náhodnú chybu.  

      ∑                         

Pri celkovej sume štvorcov odchýlok uvažujeme v pláne experimentu an = N pozorovaní, 

teda SST  má práve N – 1 stupňov voľnosti.  Návrh experimentu je na  a úrovní faktorov, preto 

počet voľností pre SSfaktoru bude práve a – 1. Počet opakovaní je zaťažené n – 1  stupňami 

voľnosti, čo zodpovedá očakávanej chybe experimentu. Pretože máme a úrovní faktorov 

výsledný počet stupňov voľnosti bude a(n – 1) = an – a  = N – a.  

K vyjadreniu jednotlivých súčtov štvorcov odchýlok faktorov, interakcií využijeme celkového 

efektu (20) daného faktoru, interakcie pomocou vzťahu (21). 

                   ∑ ∑    ∑                 

                       
(                   ) 

 

  
          

Následne vyjadríme vzťah (22) pre výpočet SSE, ktorý vychádza z rovnice (19), 

           ∑                     

Teraz máme vyjadrené všetky súčty štvorcov odchýlok, k tomu aby sme mohli vykonať F-test  

musíme pomocou hodnôt súčtov štvorcov odchýlok vyjadriť priemer štvorcov odchýlok MSi. 

Za i dosádzame jednotlivé faktory, interakcie a náhodnú chybu experimentu. Vzťah pre 

výpočet MSi  je vzorec (23) 
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Samotný F – test  zahájime tým, že si stanovíme hypotézy. 

 

1. Stanovenie hypotéz významnosti  

 

Nulová hypotéza    

H0: priemery sú si rovné, efekt faktoru, interakcie je nevýznamný 

 

Alternatívna hypotéza  

H1: jeden, viacero priemerov si nie sú rovné, efekt faktoru, interakcie je významný 

 

2. Testovacie kritérium pre F-test 

    
         

    
          

 kde  MSfaktoru je priemer štvorcov odchýlok pre jednotlivé faktory a ich interakcie 

  MSE je priemer štvorcov odchýlok náhodnej chyby experimentu.  

 

3. Kritická hodnota 

                        

kde  F0 je testovacie kritérium vypočítané vo vzorci (24) 

 Fα;a-1;N-a je kritická hodnota testu. 

 α je hladina významnosti (zvyčajne volená odpovedajúcej hodnote 0,05) 

 a -1, N - a sú stupne voľnosti  
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4. Výsledok testu 

Výsledkom testu je porovnanie kritickej hodnoty Fα;a-1;N-a s  hodnotou testového kritéria F0. 

Pokiaľ testové kritérium je väčšie ako kritická hodnota (vzorec 25) zamietame nulovú 

hypotézu H0 a prijímame alternatívnu hypotézu H1. Z toho vyplýva, že priemery sa navzájom 

nerovnajú a teda testovaný efekt faktoru, alebo interakcie bude významný. V opačnom 

prípade musíme prijať nulovú hypotézu H0 , čím potvrdzujeme rovnosť priemerov a 

nevýznamnosť efektu alebo interakcie. [7,8] 

 

4.3   Holms a Berrettoni model 

 

V roku 1967 páni Holms a Berrettoni [14, 15] opísali metódu na zistenie významných efektov 

pre plány experimentov bez opakovania, ktorú nazvali chain pooling. Metóda vychádza 

z použitia čo najmenšej skupiny obsahujúcej najmenšie z usporiadaných štvorcov efektov 

k testovaniu významnosti. Nech máme plán experimentu 2
k-p 

, potom budeme mať práve 2
l
. 

(označenie  l  je vyjadrením rozdielu vedľajších faktorov od hlavných (k-p), ak máme úplný 

faktorový plán, bude l  rovné práve k.), potom bude počet sumy štvorcov odchýlok efektov 

rovný 2
l 
- 1. K tomu aby sme metódu mohli požiť musíme si stanoviť dve veličiny. Prvou je 

počet priemerov štvorcov, ktoré nemajú stredové parametre η, podľa Holmsa a Berrettoniho 

sa zvykne η voliť rovné počtu efektov najvyšších interakcií, tzn. druhého rádu. Inak povedané 

sa predpokladá, že η nemajú reálny efekt na odozvu. Ďalej si musíme stanoviť parameter, 

ktorý naopak predpokladáme, že má reálny efekt na odozvu. Týmto parametrom je počet 

reálnych efektov ρ, ktorý vypočítame zo vzťahu (26). 

                   

Hlavnými účelmi sledovania efektov je: 

1    Odhadnúť rozptyl efektov 

2    Posúdiť hlavné efekty testovaním ich významnosti 

3    Posúdiť efekty interakcií testovaním ich významnosti [16, 17] 
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Chain pooling metóda pri určovaní odhadov parametrov efektov využíva Yatesovho postupu. 

Tento postup je založený na princípe sčítavania a odčítavania susedných hodnôt v riadkoch 

a ich zápisu do ďalšieho stĺpca. Princíp je zobrazený v Tab. 5 

 

Označenie Odozva Vzorec výpočtu 1 Výpočet 1 ... Výpočet l 

priemer 5,5 X1 + priemer= 6,5 ...   

X1 1 X3 + X2 =  5 ...   

X2 2 X1X3 + X1X2 =  4,3 ...   

X3 3 X1 - priemer = -4,5 ...   

X1X2 2,8 X3 - X2 = 1 ...   

X1X3 1,5 X1X3 - X1X2 =  -1,3 ...   

...  ... ... ... ... ... 

 

Tab. 5: Princíp Yatesovej metódy 

Pomocou výstupnej odozvy práve pre 2
l
 – 1 efektov vyjadríme výpočty pre stĺpec Výpočet 1 

podľa princípu zobrazenom v Tab. 5. Obdobne postupujeme, na ďalšie stĺpce v tabuľke, 

pričom počet výpočtových stĺpcov odpovedá práve hodnote l. Odhady efektov faktorov 

a interakcií dostaneme vydelením jednotlivých hodnôt počtom efektov .  

Ako bolo zmienené k aplikovaniu chain pooling metódy potrebujeme poznať štvorce odhadov 

efektov z ktorých potom vyjadríme priemer štvorca každého efektu. Prvý odhad efektu, ktorý 

odpovedá priemeru odozvy sa do výpočtu nezahŕňa. Priemer štvorca pre i-tý efekt vyjadríme 

vzťahom (27). 

            
           

kde  Zi je priemer štvorca i-tého efektu faktoru (interakcie) 

 ci je efekt i-tého faktoru, interakcie 

Rozptyl z výberu predpokladá vytváranie strát závislých na parametri λi a rozhodnutí d, ktoré 

sú dané stratovou funkciou L(λi, d), pričom pre všetky správne rozhodnutia je táto funkcia 

nulová, tzn. rozptyl pri výpočtoch priemerov štvorcov považujeme za nulový. 

Metóda chain plooting je založená na Cochranovom teste a k tomu aby ho ju mohli aplikovať 

musíme si jednotlivé priemery štvorcov zoradiť podľa veľkosti vzostupne  
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Po transformácií Cochranovho testu, ktorá je špecifickejšie opísaná v [16] na strane 8-10, 

získame vzťah (29) pre výpočty testových kritérií.  

      
          

∑   
   
   

          

kde  U je testovacie kritérium 

 Z je priemer štvorca efektu 

 m je poradové číslo pre najmenší priemer štvorca efektu.  

 

K tomu aby sme mohli stanoviť kritické hodnoty, musíme najprv získať štyri parametre. Tieto 

parametre povedú k výberu stratégie s označením (m; αp; αf ), pomocou ktorej budeme 

metódu aplikovať. Pri využití metódy reťazového zdielania (chain pooling) je vhodné 

vychádzať z predpokladu, že efekt pre najmenší priemer štvorcov bude nevýznamný, preto 

stanovíme m = 1. Následne odhadneme hodnotu η ako odpovedajúcu hodnotu počtu interakcií 

najvyššieho rádu a určíme parametre pre odhad rizík chýb prvého a druhého typu.  

Chyba prvého rádu  ̅     je chyba, že bude nulová hypotéza nesprávne zamietnutá. 

Chyba druhého rádu  ̅     je chybou nesprávneho určenia efektov, ktorá je úmerná ich 

kvadratickej hodnote. 

Senzitivita hodnoty m stanovenej na úroveň jedna je veľmi nízka k ovplyvneniu hodnoty λ, 

preto vyberieme strednú krivku z [16] s ohľadom na  ̅    . Pretože sa snažíme 

o minimalizovanie chyby druhého rádu, vyberieme najväčšiu hodnotu αf  z prílohy v [16] 

a k nej odpovedajúcu hodnotu  ̅    . Hodnoty αp sú v prílohe v [16] zobrazené značkami pre 

dané príslušné krivky a hodnoty na nich. Pomocou [16] si určíme hodnoty jednotlivých 

testových kritérií Ui(test) . Vyhodnotenie testu vyplýva z porovnania, kedy hodnota Ui prekročí 

hodnotu testového kritéria Ui(test) pre αf . Odčítame počet hodnôt efektov, ktoré patria do časti 

po pomyselnú hranicu, kde Ui > Ui(test) pre αf , pričom nesmieme zabudnúť na prvý efekt, ktorý 

sme si stanovili už pred začatím testu ako nevýznamný (m = 1). Tento počet odpovedá 

novému odhadu  ̂ nevýznamných, alebo aspoň zatiaľ nevýznamných efektov. Doplnok do 

celkového počtu efektov 2
l
 – 1 označovaný ako  ̂ sú efekty, zatiaľ považované za významné. 

Nesmieme však zabúdať na to, že test bol robený na základe odhadov parametrov, preto 
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považujeme jeho výsledky za nepresné a tvrdíme, že efekty sú zatiaľ 

považované/nepovažované za významné. Ak zoberieme do úvahy výsledky testovania 

pomocou αp dostaneme číslo nového odhadu pre začiatočnú hodnotu m. Inak povedané efekty, 

ktoré nepatria do oblasti, kde Ui > Ui(test) pre αp sú považované automaticky za nevýznamné. 

K tomu aby test poskytoval dôveryhodné výsledky musíme spraviť ešte jeden test, ktorý 

nebude založený na odhadoch, ktoré sme si stanovili na začiatku, ale na odhadoch výsledkov 

prvého testu. Zoberieme teda do úvahy, že druhá časť testu bude vychádzať z hodnoty m, 

ktorá odpovedá poradovému číslu priemeru štvorcov, ktorý ako prvý prekročil kritickú 

hodnotu Ui(test) pre αp . Nový odhad parametra  ̂ spravíme tiež z výsledku testu pre počet 

priemerov štvorcov efektov, ktoré neprekročili kritickú úroveň Ui(test) pre αf . Znova si 

stanovíme hodnoty pre chyby prvého a druhého rádu a opakujeme test.  

Za významné efekty považujeme tie, ktoré ležia za hodnotou, kde testové kritérium  

prekročilo kritickú hodnotu testu pre αf  pre opakovaný pokus testu s odhadmi parametrov 

získaných z prvého testu . Ich počet má označenie  ̂ . Konkrétny príklad je rozobratý 

v kapitole XYZ aj s výpočtom odhadu rozptylu efektov. [15, 16, 17] 

5     Grafické metódy hodnotenia významnosti efektov faktorov 

5.1   Normal probability plot 

 

Normálny pravdepodobnostný papier je dostupný z mnoho zdrojov. Predstavuje cennú 

vizuálnu pomôcku a užitočný nástroj na diagnostiku. Existujú však nejaké situácie, kedy 

bežne dostupný normálny pravdepodobnostný papier nie je použiteľný. Jedná sa o situácie 

kedy je prekážkou použitia jeho veľkosť, detaily zakreslenia, alebo zahŕňa nedostatočné 

množstvo rozdelení. Prekážky tohto typu sa dajú odstrániť a to vypracovaním normálneho 

pravdepodobnostného grafu (Obr. 3) zahŕňajúceho všetky potrebné okolnosti. [11] 
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5.1.1 Konštrukcia normálneho pravdepodobnostného grafu 

 

Obr. 3 Normálny pravdepodobnostný graf zostrojený v programe MS Excel 

Na Obr. 3 je normálny pravdepodobnostný graf zostrojený pre normované normálne 

rozdelenie N (0;1). Výhodou je, že pre potreby očakávanej hodnoty na ose x, môžeme 

vychádzať z normálneho rozdelenia N(µ;σ
2
). V prípade, že máme normálne rozdelenie 

musíme predpokladať strednú hodnotu μ a rozptyl σ
2
. Potom normalizované dáta budú mať 

tvar  (30) 

    
    

 
          

Potom pomocou kumulatívnej distribučnej funkcie normovaného normálneho rozdelenia 

N(0;1) dostaneme 

  (
    

 
)         

kde  zi sú normalizované yi dáta, tzn. z-value 

 Fz je kumulatívna distribučná funkcia normovaného normálneho rozdelenia 
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Následne od čísel i odpočítame ½ aby sme mohli predpokladať, že tieto čísla budú približne 

zhodné s číslami zo vzťahu (32). 

   (
    

 
)         

Vydelením n potom dostaneme vzťah (33). 

  
 
 

 
   (

    

 
)         

Ak Fz nahradíme inverznou distribučnou funkciou Fz
-1

 dostaneme vzťah (34). 

    

 
   

  (
  

 
 

 
)         

alebo iný zápis vzťahu (34) je (35) 

      
  (

  
 
 

 
)            

Pri zostrojovaní grafu je vhodné dáta pravdepodobnostného grafu umiestniť na os y, pretože 

potom môžeme vzorec (35) previesť na tvar (36) 

  
  (

  
 
 

 
)           

Ak by sme dáta pre pravdepodobnostný graf zaznačovali na os x  museli by sme poznať 

k zostrojeniu grafu hodnotu strednej hodnoty μ a rozptylu σ
2
. Pri konštrukcií normálneho 

pravdepodobnostného grafu sa odporúča voliť hodnoty kumulatívnej pravdepodobnosti  
   

 

 

 
 

v rozmedzí 0,1 % – 99,9 % podľa Obr. 3. Pri hodnotení významnosti efektov pomocou 

normálneho pravdepodobnostného grafu sa za hodnoty i udávajú poradové čísla vzostupne 

zoradených  efektov faktorov a interakcií. [12] 
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5.1.2 Hodnotenie významnosti efektov 

 

Normálny pravdepodobnostný graf je primárne určený k rozhodnutiu, či dáta pochádzajú 

z normálneho rozdelenia, alebo nepochádzajú. Dáta, ktoré sú záujmom skúmania sa vynesú 

do grafu a pokiaľ aproximujú okolo čiary distribučnej funkcie normálneho rozdelenia sú 

považované za dáta z normálneho rozdelenia. Obdobným spôsobom sa normálny 

pravdepodobnostný graf dá využiť aj na zistenie významných efektov. V roku 1959 pán 

Cuthbert Daniel zistil, že efekty faktorov, ktorú sú zanedbateľné ležia v okolí distribučnej 

funkcie normálneho pravdepodobnostného grafu a majú parametre približne rovnaké 

s normovaným normálnym rozdelením. To znamená, že ich stredná hodnota µ sa blíži k 0 

a rozptylom σ
2
 rovným 1. Naopak významné efekty majú strednú hodnotu nenulovú a výrazne 

ležia mimo hlavnú líniu distribučnej funkcie.  

Normálny pravdepodobnostný graf zostrojíme podľa Kap. 5.1.1 a následne do neho budeme 

značiť jednotlivé efekty faktorov a interakcií. Najprv si efekty zoradíme vzostupne, tzn. od 

najmenšieho po najväčší. K jednotlivým zoradením efektom priradíme poradové číslo i, kde 

toto číslo bude vyjadrené ako i = 1,2, ..., n. Pre všetky efekty vypočítame kumulatívnu 

pravdepodobnosť podľa vzťahu (37) 

  (
     

 
)          

Pomocou inverznej distribučnej funkcie pre normované normálne rozdelenie získame hodnoty 

počtov smerodajných odchýlok z-value od strednej hodnoty. Veľkosť efektu zaznačíme na os 

x  a odpovedajúce hodnoty z-value na os y. Os y  je v skutočnosti zostrojená z hodnôt počtu 

smerodajných odchýlok vypočítaných pomocou inverznej distribučnej funkcie normovaného 

normálneho rozdelenia, ale hodnoty na tejto osi sa značia ako odpovedajúce kumulatívne 

pravdepodobnosti pre hodnoty z-value.  Pri konštrukcií normálneho pravdepodobnostného 

grafu musíme voliť rozsah osi x podľa veľkosti efektov. Interpretácia grafu je následne veľmi 

jednoduchá 

 Efekty faktorov a interakcií, ktoré ležia pri čiare distribučnej funkcie normovaného 

normálneho rozdelenia sú považované za významné. 

 Naopak tie efekty, ktoré sú značne vzdialené od tejto čiary sú nevýznamné. 
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Nevýhody tejto metódy sú, že musíme uvažovať normálne rozdelenie dát a hodnotenie na 

základe polohy efektu voči čiare distribučnej funkcie môže byť subjektívne. [8,13] 

5.2   Half-normal probability plot 

 

Ďalšou metódou k zisteniu významných efektov je polovično-normálny pravdepodobnostný 

graf. V roku 1959 Daniel [14] využil myšlienky identifikovania významných efektov faktorov 

a interakcií pomocou odľahlých hodnôt týchto efektov od distribučnej funkcie normovaného  

normálneho rozdelenia. Táto metóda je rozpísaná v kapitole 5.1. Pri konštrukcií polovično-

normálneho grafu však musíme vychádzať z poznatkov normálneho pravdepodobnostného 

grafu. V prvom rade musíme vypočítať jednotlivé pravdepodobnosti empirickej distribúcie zo 

vzťahu (37)  

  
  (

     

 
)          

K tomu aby sme dostali hodnoty kumulatívnej pravdepodobností polovično-normálneho 

rozdelenia (os y) musíme vzťah pravdepodobností empirickej distribúcie dosadiť do vzorca 

(38). 

  
               

Ak chceme údaj v percentách, budeme vo vzťahu (38) namiesto 1 odpočítavať 100  a hodnoty 

Pi’ a Pi dosádzať v percentách.   

Zo vzťahu (38) si vyjadríme hodnoty kumulatívnej pravdepodobnosti Pi, kde i je označenie 

pre poradové číslo efektu, pričom i = 1, 2, ..., n. Vzťah pre tieto výpočty bude vypadať po 

úprave nasledovne: 

    
      

 
          

Znova platí, že pri počítaní s percentami pravdepodobnosti dosádzame za Pi’ a Pi 

percentuálne hodnoty a namiesto 1 počítame s číslom 100. 

Pri výpočte kumulatívnej pravdepodobnosti pre polovično-normálne rozdelenie podľa 

vzťahov (30, 31, 32) si môžeme všimnúť, že najmenšia možná kumulatívna pravdepodobnosť 

je 0,5 (50%). Je to spôsobené tým, že graf polovično-normálneho rozdelenia pre hodnotenie 

významnosti efektov vychádza z normovaného normálneho rozdelenia a zobrazuje iba jeho 
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časť nad 50% (vrátane) kumulatívnej pravdepodobnosti. Z hodnôt Pi musíme pomocou 

inverznej distribučnej funkcie normovaného normálneho rozdelenia vyjadriť hodnoty z-value. 

Tieto hodnoty budú potom prislúchať odpovedajúcim hodnotám pravdepodobností empirickej 

distribúcie Pi’. Zostrojení graf bude mať teda na osi y percentá pravdepodobnosti empirickej 

distribúcie, alebo poradové čísla i jednotlivých efektov. Každopádne tieto hodnoty musia 

prislúchať hodnotám z-value pre normované normálne rozdelenie v rozsahu od 50% - 100% . 

Máme dve možnosti ako zostrojiť os x. Rozhodnutie záleží na tom, aké veličiny na tejto osi 

chceme mať. Následne sú tieto možnosti vysvetlené v Kap. 5.2.1 a Kap. 5.2.2  

5.2.1 Hodnoty z-value na ose x 

 

Obdobne, ako pri normálnom pravdepodobnostnom grafe aj teraz môžeme na x os zaznačovať 

hodnoty počtov smerodajných odchýlok. Musíme však vychádzať z predpokladu, 

prezentovaným Danielom [14]. Tento predpoklad je, že absolútne hodnoty efektov faktorov 

delí usporiadaný efekt faktoru v absolútnej hodnote, ktorý odpovedá približne 0,683 

percentilu. Tento percentil odpovedá hodnote ±1σ pre normované normálne rozdelenie 

a odhaduje smerodajnú odchýlky efektu faktoru τ pre polovično-normálnu distribúciu , pokiaľ 

efekty sa navzájom neovplyvňujú. Pričom τ
2
 vychádza zo vzťahu: 

 

    
   

   
          

kde  σ
2
 je rozptyl procesu a  

 τ
2 

je rozptyl efektov 

Nech máme k všetkých efektov faktorov a interakcií v absolútnej hodnote, ktoré si zoradíme 

vzostupne, potom podľa vzťahu (41) vyjadríme poradové číslo efektu, ktoré čo najpresnejšie 

odpovedá 0,683 percentilu P. 
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Následne všetky absolútne hodnoty efektov vydelíme absolútnou hodnotou efektu, ktorý 

odpovedá poradovému číslu ni zo vzťahu (41). Zo vzorca (42) dostaneme hodnoty z-value pre 

všetky hodnoty efektov. 

          
    
     

          

Tieto hodnoty vynesieme na os x grafu polovično-normálnej pravdepodobnosti. Príklad 

takéhoto grafu je na Obr. 4 

 

Obr. 4 Half-normal probability plot pre hodnotenie významnosti efektov 

Efekty faktorov a interakcií sa nanášajú od najväčšieho poradového čísla, v konkrétnom 

prípade pre Obr. 4 je to efekt s poradovým číslom 31. Hodnoty efektov, ktoré ležia výrazne 

mimo hlavnú líniu sú významné.  
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5.2.2 Hodnoty efektov na ose x 

 

Ak požadujeme, aby sa z grafu dali vyčítať veľkosti hodnôt efektov, potom zvolíme metódu, 

ktorá na os x vynáša hodnoty efektov. V prvom rade musíme vypočítať priemerné hodnoty 

efektov pre všetky faktory a interakcie zo vzťahu (2) a následne ich absolútne hodnoty zoradiť 

vzostupne. Obdobným spôsobom ako v kapitole 5.2.1 vypočítame zo vzťahu (41) poradové 

číslo efektu faktoru, alebo interakcie, ktoré je čo najbližšie 0,683 percentilu. Odpovedajúcu 

veľkosť efektu pre vyjadrené ni (cni) použijeme vo vzťahu (43) k získaniu násobkov čísel z-

value danou hodnotou efektu. 

        
                             

kde  z-valuei’ sú nové hodnoty z-value vynásobené odpovedajúcim efektom pre ni 

Pri zostrojovaní grafu budú na osi y rozdiely medzi jednotlivými kumulatívnymi 

pravdepodobnosťami úmerne zväčšené o násobok hodnoty cni, pričom môžeme opäť použiť 

ako popis osi poradové čísla jednotlivých faktorov.  Následne na os x vynesieme odhady 

efektov. Príklad grafu je na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Half-normal probability plot s odhadmi efektov na osi x 
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Efekty faktorov a interakcií sa nanášajú od najväčšieho poradového čísla, v konkrétnom 

prípade pre Obr. 5 je to efekt s poradovým číslom 31. Hodnoty efektov, ktoré ležia výrazne 

mimo hlavnú líniu sú významné.  

Pri hodnotení významnosti efektov faktorov a ich interakcií, môžeme použiť obe varianty, 

pretože obe varianty výsledky interpretujú rovnako. Otázkou je len, čo je pre nás výhodnejšie, 

prípadne, ktorá verzia ľahšie interpretovateľná. [14, 15] 

5.3   Box-Meyerová metóda 

 

Metóda prezentovaná v roku 1986 pánmi Boxom a Meyerom je založená na vplyve 

rozptýlenia efektov s využitím Bayesian metódy. Predpokladom je, že v danom modely budú 

významné efekty s pravdepodobnosťou  α , ktorých rozdelenie bude N(0;σ
2

active). Naopak 

nevýznamné efekty faktorov a interakcií sa v modely budú nachádzať s 1 – α 

pravdepodobnosťou a N(0;σ
2

inactive) rozdelením.  Môžeme tvrdiť, že s pravdepodobnosťou      

1 – α  patrí efekt ci do normálneho rozdelenia s nulovou strednou hodnotou a rozptylom 

σ
2

inactive. . Nech je definovaný vzťah (44) 

    
          

         
  

         
           

Potom rozdelenie do ktorého patria významné efekty môžeme napísať ako N(0;k
2
σ

2
inactive). 

Jedná sa tiež o normálne rozdelenie s nulovou strednou hodnotou, ale omnoho väčším 

rozptylom. Obecne platí, že hociktorý efekt z množiny c1, ..., cn patrí práve do    

               
                   

   rozdelenia. Naskytuje sa otázka aké hodnoty budú 

zastávať premenné α a k. Empirickými zisteniami z analýz plánov experimentov sa zistilo, že 

tieto premenné predstavujú konštanty s priemery 0,2 pre α a 10 pre k. Hodnotu rozptylu 

          
  nepoznáme, vieme ju však odhadnúť podľa princípy využitého pri zostrojovaní 

polovično-normálneho grafu. Princíp z kap. 5.2.1 prezentovaný pánom  Danielom využijeme 

k odhadu smerodajnej odchýlky pre nevýznamné efekty. Hlavná myšlienka je, že nevýznamné 

efekty ležia v ohraničení ±1σ, čo odpovedá hodnote 0,683-tnému percentilu kumulatívnej 

pravdepodobnosti normálneho rozdelenia. Pričom hodnote +1σ odpovedá pravdepodobnosť 

0,8413 a hodnote -1σ pravdepodobnosť 0,1587. Uvažujme teda, že nevýznamné efekty ležia 

v rozmedzí týchto pravdepodobností a odhad ich smerodajnej odchýlky môžeme vypočítať 

z veľkostí týchto efektov.  
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Box a Meyer navrhli stĺpcový graf, ktorý má na x osi vynesené poradové čísla efektov a k nim 

na y osi prislúchajúce oneskorené pravdepodobnosti. Hodnoty efektov, ktorých oneskorené 

pravdepodobnosti prekročia hodnotu 0,5 sú považované za významné. K tomu, aby sme 

mohli tento graf zostrojiť, musíme najprv vypočítať zo vzťahu (45), vychádzajúceho 

z Bayesovho teorému hodnoty oneskorených pravdepodobností pre každý efekt faktoru 

a interakcie. 

    
 
 
 
 
(

   
 

            
 )

 
 
 
 
(

   
 

            
 )

       
(

   
 

          
 )

          

 

kde Pi je oneskorená pravdepodobnosť efektu 

 ci je i-tý efekt 

 α je pravdepodobnosť, že faktor alebo interakcia je významná 

 k je nárast smerodajnej odchýlky vytvorený významným faktorom 

          
  je rovná odhadu rozptylu nevýznamných efektov          

  

 

V praktickej časti Kap. 6.2.3 je Box-Meyerová metóda zobrazená vo forme Bayersovho 

diagramu s pomocnými hodnotami 0,5 a 1 k lepšiemu odčítaniu.  [10, 15, 19] 

 

5.4   Lenthova metóda 

 

Štandardnou analýzou ako pre návrhy experimentov na dvoch úrovniach s neopakovanými 

pokusmi stanoviť efekty faktorov je normálny pravdepodobnostný graf, alebo polovično-

normálny pravdepodobnostný graf. Hľadanie významných efektov a interakcií faktorov 

pomocou pravdepodobnostných grafov nemá pri návrhoch bez opakovania takú silu ako 

Lenthova metóda.  

Obvykle sa jedná o návrhy s veľkým počtom faktorov, pričom sa vychádza z výpočtu 

bodových odhadov veľkého množstva pokusov a všetky tieto odhady majú rovnakú odchýlku. 

Zásadný princíp väčšiny analýz pre podobné dáta je založený na rozptyle efektov a na 

myšlienke, že obvykle predpokladáme len malý počet významných efektov v študovanom 

procese. Pri dvojúrovňových faktoroch sa zameriavame na priemery rozdielov medzi hornými 
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a dolnými úrovňami faktorov, čo označujeme ako efekty. V klasickom modeli analýzy 

rozptylu je efekt faktoru definovaný ako rozdiel veľkosti medzi hornou a dolnou úrovňou. 

Jednou z metód analýzy je konštrukcia polovično-normálneho pravdepodobnostného grafu 

alebo  normálneho pravdepodobnostného grafu pre efekty. Princíp rozptylu efektov udáva, že 

významné efekty sa budú chovať ako odľahlé. Normálne pravdepodobnostné grafy majú tiež 

užitočné diagnostické vlastnosti. Napr. jediná odľahlá hodnota (významný efekt) v dátach 

bude smerovať k rozdeleniu normálneho pravdepodobnostného grafu na dve odlišné sekcie . 

Nevýhodou však je, že interpretácia významnosti efektov je dosť subjektívna. 

Lenthova metóda je založená na princípe definovanom Box-Meyerom a prezentuje efektívnu 

metódu formálnej analýzy efektov pre návrhy experimentov bez opakovania. Je založená na 

jednoduchej definícií štandardnej chyby odhadu pokusov pričom obvyklé postupy pre 

studentovo rozdelenie môžu byť použité k interpretácií výsledkov. Výhodou tohto diagramu 

oproti Bayersovmu diagramu je, že číselné hodnoty jednotlivých pokusov sú zobrazené. Takto 

môžeme naraz stanoviť veľkosť a zároveň významnosť pokusov jednotlivých faktorov a to pri 

pohľade len na jeden graf. Ďalšou výhodou, aj keď v dobe počítačov nie tak významnou je, že 

výpočty sú ľahké aj z „hlavy“, zatiaľ čo Box-Meyerová metóda vyžaduje sofistikovanejší 

software.  

Nech κ1; κ2; …; κm označuje poradové čísla efektov a nech c1; c2; …; cm označujú hodnoty 

jednotlivých efektov, kde m = 2
k
 – 1. Klasicky sú ci  nezávislé premenné z N(κi ; σ

2
) rôznych 

rozptylov. Z toho vychádza, že ci približne odpovedajú normálnemu rozdeleniu s možnými 

rozdielnymi strednými hodnotami κi ale s rovnajúcimi sa rozptylmi σ
2.

  

Nech smerodajná odchýlka definovaná pomocou mediánu s ohraničením i je definovaná ako 

(46) 

              
 

              

potom pseudo smerodajná odchýlka PSE bude vychádzať zo vzorca (47) 

                
          

               

Zistíme, že tieto dve rovnice sú identické a rozdiel v druhom vzorci je ten, že medián je 

obmedzený súbor |ci|. Ako bolo spomenuté využitie studentova rozdelenia, použijeme jeho 
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0,975-tný kvantil pri d stupňoch voľnosti pre výpočet hranice chýb (margin of error) ME (48). 

Pričom Lenth definoval stupne voľnosti o veľkosti odpovedajúcej jednej tretine z m.  

                          

ME predstavuje toleranciu chýb pre ci ktorá aproximuje 95 % konfidenčný interval pre κi pri 

použití ci ± ME. Dôležité je sústrediť sa na závery, ktoré sa vykonávajú súčasne. S veľkým 

počtom m pokusov možno očakávať, že jeden alebo dva odhady nevýznamných efektov 

prekračujúce hranicu ME povedú k nesprávnym záverom. To, čo odpovedá za túto skutočnosť 

definujeme ako súbežná tolerancia chýb SME. Pre výpočet použijeme vzťah (49) 

                        

kde γ je hladina významnosti definovaná vzťahom (50) 

   
(      

 
 )

 
          

Skorej ako konštruovať formálne testy hypotéz konfidenčných intervalov, predpokladajme 

výskyt týchto informácií zobrazených graficky v štýle podobnom Bayersovmu diagramu. 

Zostrojíme stĺpcový graf ukazujúci jednotlivé efekty a pridáme referenčné hranice ± ME a ± 

SME. Efekt, ktorý presiahne úroveň SME považujeme jasne za významný, efekt, ktorý 

nepresiahne líniu vyhraničenú pomocou ME považujeme za nevýznamný. Ak sa efekt 

nachádza v oblasti medzi ME a SME je v zóne neistoty. Dobrým argumentom môžeme potom 

rozhodnúť či daný efekt faktoru budeme považovať za významný, alebo nie. [8, 10] 

Takto zostrojený graf je v Kap.6.2.4 

6.2.1 Dongová metóda 

 

Na základe princípov stanovených v Lenhovej metóde v roku 1993 pán Dong [20] stanovil 

metódu k určeniu významných efektov. Táto metóda vychádza z predpokladu, že namiesto 

pseudo smerodajnej odchýlky pre zistenie hodnoty tolerancie chýb (ME, SME) sa použije 

orezaný priemer štvorcov efektov. Vychádzajme z rovnice (46), ktorá sa nemení a vyjadríme 

si hodnotu s0. Potom súčet štvorcov efektov ci bude tvoriť základ pre výpočet Dongovej 
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smerodajnej odchýlky s podmienkou, že absolútne hodnoty jednotlivých efektov nesmú byť 

väčšie ako 2,5 násobok s0. Výpočet Dongovej smerodajnej odchýlky je daný vzťahom (51) 

       √   ∑   
 

          

          

 

kde sDong je dongová smerodajná odchýlka 

m je počet efektov, ktoré odpovedajú podmienke            

s0 je hodnota smerodajnej odchýlky podľa Lentha [10] 

ci je i-tý efekt faktoru, interakcie v pláne experimentu 

Pri testovaní efektov na významnosť jednotlivé efekty budeme potrebovať štandardizovať. 

Štandardizácia je pri tejto metóde robená podielom každého efektu s Dongovou smerodajnou 

odchýlkou podľa vzťahu (52) 

    
     

          

Dongová metóda podobne ako Lenthova využíva t distribúcie k zisteniu kritickej hodnoty, 

ktorá je rozhodujúca pre posúdenie významnosti efektov. Lenth uvažoval t γ;d , pre d = m/3 a γ 

vzťahom (50), kým Dong definoval parametre t γ;m . Stupne voľnosti m odpovedajú počtu 

efektov, ktoré vyhovujú podmienke             a hladina významnosti γ je vypočítaná zo 

vzťahu (53). 

   
      

 
 

 
          

Dosadením parametrov do studentovho t rozdelenia vypočítame inverznú  distribučnú 

funkciu. Hodnotu tejto inverznej distribučnej funkcie s hladinou významnosti γ a stupňami 

voľnosti m musíme vynásobiť Dongovou smerodajnou odchýlkou sDong , aby sme dostali 

kritickú hodnotu. Kritickej hodnote priradíme znamienka “+“ a “-“  a obdobne ako pri 

Lenthovej metóde vynesieme do grafu. Grafy zostrojené podľa Dong sú v Kap. 6.2.5. [15, 20]  
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5.6   Bisgaardová metóda 

 

Bisgaard [8] vytvoril veľmi zaujímavú grafickú techniku (Obr. 6), úsudkom podmienený graf 

(conditional inference chart) ako pomôcku pri interpretácií normálneho pravdepodobnostného 

grafu. Zmyslom grafu je pomôcť rozhodnúť o významnosti efektov, to by bolo relatívne 

jednoduché ak by sme poznali smerodajnú odchýlku σ, alebo ak by sa dala odhadnúť z dát. 

Problém nastáva pri návrhoch bez opakovania. U takýchto návrhov sa dá spraviť odhad 

smerodajnej odchýlky, len na základe centrálnych bodov. Bisgaard založil graf na tom, že 

smerodajná odchýlka efektu (SEe) v návrhu na dvoch úrovniach s N pokusmi je  

     
  

√ 
          

kde σ je štandardná odchýlka pre individuálne pozorovanie. Potom pre ± 2σ smerodajná 

odchýlka efektu (SEe) rovná  

       
  

√ 
          

Po zostrojení grafu Obr. 6 si podľa empirických skúseností zvolíme veľkosť smerodajnej 

odchýlky a rozhodneme, ktoré efekty budú významne a ktoré nie. Druhou možnosťou pre  

plány bez opakovania je zostrojenie takého plánu, z ktorého by sa dokázala odhadnúť 

smerodajná odchýlka. Preto okrem základných tzn. kubických bodov sa v prípade potreby 

v pláne vyžadujú aj centrálne (stredové) body. Ich značenie v kódových premenných je 0, čo 

znamená, že sú nastavené na stredné hodnoty reálnych premenných úrovní kubických bodov. 

Centrálne body slúžia na  

 Testovanie, či postačuje lineárny model. Z yi  v centrálnych bodoch sa vypočíta 

priemerná hodnota a porovná sa s priemerom yi v kubických bodoch. 

 Z ei v centrálnych bodoch sa počíta čistá chyba merania (pure error) 

 Z yi v centrálnych bodoch sa počíta rozptyl a odhaduje sa σ
2
 ako náhrada za odhad σ

2 

z opakovaných pokusov.  

Pri plánoch bez opakovania by sme nemali ako spraviť odhad σ
2
, preto nás bude zaujímať len 

tretí prípad. Uskutočníme experiment aj pre centrálne body a odhadneme σ
2
 pomocou (56) 
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∑         ̅ 

 
   

    
          

kde  s
2
 je odhad σ

2 

 
yic sú hodnoty odoziev centrálnych bodov 

   ̅ je priemer hodnôt odoziev v centrálnych bodoch 

 nc je počet pokusov centrálnych bodov 

Z odhadu rozptylu vyjadríme odhad smerodajnej odchýlky s pomocou vzorca (57) 

   √            

Úsudkom podmienený graf po zostrojení zo získaných hodnôt zo vzorcov (54, 55) môže 

vypadať obdobne ako Obr. 6. Efekty faktorov sa zaznačia vertikálne k osi x tak aby pretínali 

pomyselnou čiarou hodnotu vypočítanej alebo určenej smerodajnej odchýlky. Efekt, ktoré 

ležia v zóne významné efekty sú významné. Tie efekty, ktoré ležia v zóne nevýznamné efekty 

sú nevýznamné. [7, 8] 

  

Obr. 6 Príklad úsudkom podmieneného grafu pri určovaní významnosti efektov 
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6     Analýza metód na praktických príkladoch s cieľom ich porovnania 

 

V úvode diplomovej práce je spomenuté, že porovnanie metód k posúdeniu významnosti 

efektov bude škálované v troch rovinách. Prvou je zhodnoť výsledkov danej metódy na 

vzorke praktických príkladov návrhov experimentov. Druhou je náročnosť použitej metódy 

a nakoniec rovina predpokladov, ktoré musia byť splnené, aby sme danú metódu mohli 

použiť.  Postup akým sme hodnotili jednotlivé metódy je nasledovný. Z návrhov 

experimentov na rôznych úrovniach sme vyberali vzorku návrhov, na ktorej sa postupne 

otestovali všetky metódy, pokiaľ to predpoklady metódy dovoľovali. Najprv boli overené 

metódy na návrhoch s opakovaním pokusov a potom na návrhoch bez opakovania pokusov. 

Postup každej metódy je názorne ukázaný vždy na jednom návrhu experimentu, pričom 

výsledky vyhodnotenia so zistenými rozdielmi hodnotenia, náročnosťou a zoznamom 

predpokladov metódy sú zhrnuté v závere práce.  Postupnosť metód je rovnaké ako v Kap. 4 

a Kap. 5.  

6.1   Hodnotenie významnosti efektov pre návrhy s opakovaním 

 

Pri návrhoch experimentov s opakovaním môžeme významnosť efektov určiť len pomocou 

metód využívajúcich t-test a F-test. 

Nech máme úplný návrh experimentu 2
3
 odpovedajúci tabuľke Tab. 6 

pokus A B C AB AC BC ABC Y1 
Y2  ̅ efekt   

  

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 45 38 41,5 55,25 150,0625 
2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 38 30 34 -24,8 256 
3 -1 1 -1 -1 1 -1 1 56 65 60,5 -5,25 410,0625 
4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 29 19 24 30,5 625 
5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 88 94 91 -8 81 
6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 63 67 65 -2,75 16 
7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 76 79 77,5 -9,75 5,0625 
8 1 1 1 1 1 1 1 51 46 48,5 6,5 39,0625 

 

Tab. 6 Návrh experimentu s vypočítanými hodnotami potrebnými k t-testu 

 

Máme návrh experimentu, kde odozva Y je s dvomi opakovaniami pre každý pokus (Y1 a Y2 ), 

ktorým odpovedajú namerané údaje v Tab. 6.  
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Podľa vzorcov (3) a (4) doplnených do vzorca (2) si vypočítame hodnoty efektov pre každý 

faktor a interakciu. Príklad výpočtu je zobrazený nižšie  

    
∑  ̅  
 
 

 
∑  ̅  
 
 

  

    
                                                         

 
 

         

Následne pre každý efekt odhadneme jeho rozptyl podľa vzorca (11) 

  
   

 

   
∑(     ̅ )

 
 

   

  

  
   

                        

   
          

Takto odhadneme rozptyly pre každý jeden efekt a následne pomocou vzorca (12) vypočítame 

celkový rozptyl 

    
∑     

    
   

  ∑   
   
   

 

Kde v našom prípade sú hodnoty vi rovné 1, pretože vi = ni – 1, kde ni  je počet opakovaní 

pokusov a to je pre tento návrh 2. Takže môžeme napísať, že    je 

    
                                              

                  
 

    
       

  
          

Hodnota se
2
 má podľa vzťahu (13), potom hodnotu  

  
   

   

 
 

           

  
          

Teraz môžeme t-testom určiť významné efekty. Pričom postupujeme podľa krokov z Kap. 4.1 
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1. Stanovenie hypotéz významnosti  

Nulová hypotéza   H0: efekt faktoru, interakcie je nevýznamný 

Alternatívna hypotéza H1: efekt faktoru, interakcie je významný 

2. Testovacie kritérium pre t-test 

 

   
  
  

          

 

    
  
  

  
     

√        
         

Obdobne vypočítame testové kritérium pre každý jeden efekt. Výsledky sú zobrazené 

v tabuľke Tab. 7 

 

3. Kritická hodnota 

 

                                  

                      

 

Výsledok testu 

Výsledkom testu je porovnanie kritickej hodnoty K s absolútnou hodnotou testového kritéria 

t. Pokiaľ hodnota        zamietame nulovú hypotézu H0 a prijímame alternatívnu hypotézu 

H1. Z toho vyplýva, že testovaný efekt faktoru, alebo interakcie bude významný. Naopak 

v prípade ak       musíme prijať nulovú hypotézu H0 , čím potvrdíme nevýznamnosť 

efektu alebo interakcie. Výsledky sú zobrazené v Tab. 7. 
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Faktor, 
interakcia 

Testové 
kritérium 

Kritická 
hodnota   Status 

A 4,6562 2,306004135 významný efekt 

B 0,987679 
 

nevýznamný efekt 

C 5,737944 
 

významný efekt 

AB 1,505034 
 

nevýznamný efekt 

AC 0,517356 
 

nevýznamný efekt 

BC 1,834261 
 

nevýznamný efekt 

ABC 1,222841 
 

nevýznamný efekt 

 

Tab. 7 Vyhodnotenie významnosti efektov podľa t-testu 

Na rovnakom návrhu experimentov názorne predvedieme metódu využívajúcu F-test.  

Aby sme mohli použiť F-test musíme poznať priemer štvorcov efektu a priemer štvorcov 

chyby. K tomu aby sme vypočítali priemer štvorcov efektu, musíme najprv vypočítať sumu 

štvorcov pre každý efekt zo vzťahu (21) 

                       
(                   ) 

 

   
           

Pre efekt faktoru A bude výpočet vypadať nasledovne 

      
(                   )  

   
  z toho: 

                    ∑ ∑    ∑           

Jednotlivé kódové premenné +1 pre faktor A vynásobíme súčtom Y1 a Y2 

∑                                                       

∑                                                    

      
            

   
        

Rovnako vypočítame aj ostané celkové efekty a sumy štvorcov faktorov, ich výsledky sú 

v Tab. 8 
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Faktor, interakcia Celkový efekt SS faktoru, interakcie 

A -198 4900,5 

B -42 220,5 

C 244 7442 

AB -64 512 

AC -22 60,5 

BC -78 760,5 

ABC 52 338 

Tab. 8 Sumy štvorcov jednotlivých faktorov a interakcií 

Následne vyjadríme celkovú sumu štvorcov zo vzorca (16) 

      ∑∑∑(      )
 

  

   

 

   

 

   

  
 ∑    

 

     
 

K výpočtu využijeme funkciu SUMSQ programu MS Excel, tak, že ju aplikujeme pre všetky 

hodnoty odoziev, to predstavuje vo vzorci (16) prvú časť. Následne sumy stĺpcov Y1 a Y2 

spočítame, čím dostaneme hodnotu    . 

      ∑∑∑(      )
 

  

   

 

   

 

   

  
 ∑    

 

     
         

 ∑   ∑   
 

    
  

            
          

    
                      

Celková suma štvorcov nám vyšla záporná, to znamená, že výpočet by viedol k zápornému 

priemeru štvorcov odchýlok náhodnej chyby experimentu MSE. Pre overenie správnosti 

postupov a výsledkov skúsime daný návrh experimentu vypočítať pomocou ANOVA-y 

v programe Minitab. Pri zadávaní hodnôt Y1 a Y2 do programu Minitab Obr. 7 musíme spraviť 

ich súčet pre každý riadok návrhu experimentu, aby sme dosiahli korektné výsledky.  
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Obr. 7 Plán experimentu v programe Minitab 

V programe Minitab zvolíme možnosť General linear model, pomocou ktorého získame 

výstup zobrazený na Obr. 8. 

 

Obr. 8 Výstup z ANOVA-y 

Na Obr. 8 môžeme vidieť, že hodnoty súčtov štvorcov pre jednotlivé faktory a interakcie sa 

zhodujú s nami vypočítanými hodnotami z Tab. 8. Dôležité je však, že výsledok testu skončil 

so správou, že menovateľ pri F-teste je nulový alebo nedefinovaný. Ak by sme pokračovali vo 

výpočtoch priemeru štvorcov odchýlok náhodnej chyby experimentu MSE podľa vzťahu (24) 

došli by sme k záveru, že menovateľ je záporný a teda aj hodnota testového kritéria bude 

záporná. Inak povedané pre F-test nedefinovaná, preto tvrdíme, že daný test pre tento návrh 

experimentov je nevyhovujúci k identifikácií významných faktorov.  
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6.2   Hodnotenie významnosti efektov pre návrhy bez opakovania 

 

Nasledujúce metódy pre hodnotenie návrhov bez opakovania, prezentujeme na prípade 

čiastočného faktorového plánu z [10]. 

Konkrétne sa jedná o plán experimentov Tab.9 s rozkladom tretieho rádu      
   . Návrh tohto 

typu umožňuje odhady hlavných efektov. Niektoré interakcie druhého rádu však budú 

zmiešané s hlavnými faktormi a je nutným predpokladom, že sú zanedbateľné. 

pokus T W C R TW -TC -TR WC WR CR WCR TWC TCR TWR -TWCR Výsledok 

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 43,7 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 40,2 

3 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 42,4 

4 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 44,7 

5 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 42,4 

6 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 45,9 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 42,2 

8 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 40,6 

9 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 42,4 

10 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 45,5 

11 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 43,6 

12 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 40,6 

13 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 44 

14 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 40,2 

15 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 42,5 

16 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 46,5 

 

Tab. 9 Návrh experimentu bez opakovania pokusov 

V návrhu experimentu boli stanovené nasledovné generátory P=WCR, M=-TWCR, A=-TR, 

O=-TC, H=TCR 

Prvú metódu, ktorú budeme skúmať na danom návrhu je Holms a Berrettoniho metóda. 

Predpokladom tejto metódy je stanovenie si základných parametrov pre testovanie.  

Prvý parameter, ktorý si stanovíme je l = k – p; l = 9-5 = 4 

Ďalšie budú: 



 

58 
 

počet priemerov štvorcov, ktoré nemajú stredové parametre η = počtu interakcií najvyššieho 

rádu, tzn. η = 6 

počet reálnych efektov ρ, ktorý vypočítame zo vzťahu (26) 

                       

Aby sme mohli použiť Yatesovú metódu pre odhad parametrov efektov musíme si vypočítať 

priemerné efekty ako v pláne experimentov v Kap. 6.1. Výsledky odhadov efektov ako aj 

následná aplikácia Yatesovho pravidla pre l = 4 výpočtov, podľa Tab. 5 v Kap. 4.3 je uvedená 

v tabuľke Tab. 10. 

 pokus Odhad efektu Výpočet 1 Výpočet 2 Výpočet 3 Výpočet 4 Odhad parametru efektu 

0 42,9625 43,0875 43,0875 43,4375 43,1375 2,69609375 

1 0,125 5E-15 0,35 -0,3 -43,6875 -2,73046875 

2 -0,15 0,7 2,675 -42,1875 -45,2375 -2,82734375 

3 0,15 -0,35 -2,975 -1,5 42,7875 2,67421875 

  

4 0,4 0,4 -42,5375 -44,1375 -48,3875 -3,02421875 

5 0,3 2,275 0,35 -1,1 36,4375 2,27734375 

6 -0,4 0 2,475 43,6875 37,1875 2,32421875 

7 0,05 -2,975 -3,975 -0,9 -46,6375 -2,91484375 

  

8 -0,025 -42,8375 -43,0875 -42,7375 -43,7375 -2,73359375 

9 0,425 0,3 -1,05 -5,65 40,6875 2,54296875 

10 0,125 -0,1 1,875 42,8875 43,0375 2,68984375 

11 2,15 0,45 -2,975 -6,45 -44,5875 -2,78671875 

  

12 0,375 0,45 43,1375 42,0375 37,0875 2,31796875 

13 -0,375 2,025 0,55 -4,85 -49,3375 -3,08359375 

14 0,125 -0,75 1,575 -42,5875 -46,8875 -2,93046875 

15 -3,1 -3,225 -2,475 -4,05 38,5375 2,40859375 

  

Tab. 10 Odhady efektov a Yatesov prístup  pre získanie odhadov parametrov efektov 

Odhad parametrov efektov, predstavuje hodnoty efektov s ktorými počíta Holms 

a Berrettoniho metóda. Tieto odhady sú vypočítané vydelením stĺpca Výpočet 4 počtom 

pokusov. Znak 0 v stĺpci pokus značí priemer výsledkov. Podľa vzorca (27) vyjadríme 

jednotlivé priemery štvorcov a zoradíme ich vzostupne, pričom priemer štvorcov sa neurčuje 

pre priemer. Pre prvý pokus potom platí  

            
                        119,2873535 
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Rozptyl z výberu predpokladá vytváranie strát závislých na parametri λi a rozhodnutí d, ktoré 

sú dané stratovou funkciou L(λi, d), pričom pre všetky správne rozhodnutia je táto funkcia 

nulová, tzn. rozptyl pri výpočtoch priemerov štvorcov považujeme za nulový. Po vypočítaní 

a zoradení priemerov štvorcov zo vzorca (29) vypočítame testové kritéria, pričom 

predpokladáme, že faktor alebo interakcia s najmenším priemerom štvorcov je nevýznamná, 

tzn. m=1 

      
          

∑   
   
   

  

      
          

∑   
   
   

  
         

           
       

 Podľa prílohy XYZ určíme, že αp = 0,25, αf = 0,01 potom 

Chyba prvého rádu  ̅     = 0,06 

Chyba druhého rádu  ̅     = 0,1 

Z Tabuliek [16 ] v prílohe určíme jednotlivé kritické hodnoty Ui(test) pre αp a αf. Výsledky sú 

zobrazené v tabuľke Tab. 11. Výsledky testu preukázali, že medzi efektmi nie je žiaden 

významný, pretože ani jedno testové kritérium efektu neprekročilo kritickú hranicu. Druhá 

časť testovania sa nemá ako vykonať, pretože nemáme z čoho stanoviť parametre.  

Zi Ui Utest Utest 

82,98   αp αf 

85,97 1,02 1,997 2,000 

86,43 1,02 2,951 2,998 

92,82 1,07 3,760   

103,47 1,15 4,440   

114,42 1,21 4,990   

115,76 1,19 5,460   

119,29 1,19 5,880   

119,56 1,17 6,260   

124,25 1,19 6,590   

127,90 1,20 6,890   

135,94 1,25 7,130   

137,40 1,24 7,370   

146,33 1,29 7,590   

152,14 1,31 7,790   

Tab. 11 Výsledky testu Holmsovej a Berrettoniho metódy 
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6.2.1 Hodnotenie pomocou normálneho pravdepodobnostného grafu 

 

Normálny pravdepodobnostný graf vychádza z predpokladu, nevýznamné efekty majú 

normálne rozdelenie a významné efekty budú ležať mimo čiaru distribučnej funkcie 

normálneho rozdelenia. Na predošlom prípade plánu experimentu skúsime vyhodnotiť 

významné efekty pomocou normálneho pravdepodobnostného grafu. Na os y normálneho 

pravdepodobnostného grafu sa vyznačujú kumulatívne pravdepodobnosti, pričom tie  

zodpovedajú v skutočnosti hodnotám z-value. Ak chceme zostrojiť normálny 

pravdepodobnostný graf musíme si vypočítať hodnoty z-value pomocou inverznej distribučnej 

funkcie pre dané percentá kumulatívnej pravdepodobnosti. Vychádzajme zo vzorca (36), kde 

pomocou inverznej distribučnej funkcie a poradového čísla efektov i zistíme hodnoty z-value 

pre dané efekty. Na os x potom vynášame hodnoty efektov a na os y zistené hodnoty z-value  

pre dané kumulatívne pravdepodobnosti.  

Pre prvý efekt z množiny pätnástich efektov bude hodnota P  

   (
     

 
)     (

     

  
)          

Hodnoty kumulatívnych pravdepodobností a hodnoty z-value pre skúmaný plán sú v Tab.12  

 

i P z-value efekty 

1 0,033 -1,834 -3,1 

2 0,1 -1,282 -0,4 

3 0,167 -0,967 -0,375 

4 0,233 -0,728 -0,15 

5 0,3 -0,524 -0,025 

6 0,367 -0,341 0,05 

7 0,433 -0,168 0,125 

8 0,5 0 0,125 

9 0,567 0,1679 0,125 

10 0,633 0,3407 0,15 

11 0,7 0,5244 0,3 

12 0,767 0,7279 0,375 

13 0,833 0,9674 0,4 

14 0,9 1,2816 0,425 

15 0,967 1,8339 2,15 

Tab.12 Hodnoty z-value a kumulatívných pravdepodobnosti 
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Vyhodnotenie metódy interpretujeme pomocou normálneho pravdepodobnostného grafu na  

Obr. 9. Za významné efekty môžeme považovať efekty faktoru T. U interakcie –TWCR  si 

nemôžeme byť istý významnosťou, pretože sa jedná o interakciu štvrtého rádu v pláne 

experimentov s rozkladom III.   

 

Obr. 9 Normálny pravdepodobnostný graf ako nástroj hodnotenia významnosti efektov. 

6.2.2 Hodnotenie pomocou polovično-normálneho pravdepodobnostného grafu 

 

Polovično-normálny pravdepodobnostný graf podstatou vychádza z normálneho grafu. Pri 

hodnotení významností efektov pomocou polovično-normálneho grafu vychádzame zo 

vzťahu (37), kde rovnakým spôsobom ako pri normálnom pravdepodobnostnom grafe určíme 

kumulatívne pravdepodobnosti pre normálne rozdelenie pre i-té poradie efektov z n efektov. 

K tomu aby sme dostali hodnoty kumulatívnej pravdepodobností polovično-normálneho 

rozdelenia (os y) musíme vzťah pravdepodobností empirickej distribúcie dosadiť do vzorca 

(39). Kde hodnota      odpovedá kumulatívnej pravdepodobnosti z normálneho rozdelenia. 

Pre i = 1 z n = 15 efektov je hodnota     = 0,033. 
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Z tejto hodnoty potom určíme pomocou distribučnej funkcie normálneho rozdelenia z-value. 

Takto vypočítame všetky hodnoty    z rozsahu     . Hodnoty z-value z normálneho rozdelenia 

zistených z pravdepodobností    sa potom priradia k hodnotám     . To je dôvod, prečo 

polovično-normálny graf vychádzajúci z normovaného normálneho rozdelenia začína na osi x 

v 0.  

Nech máme k všetkých efektov faktorov a interakcií v absolútnej hodnote, ktoré si zoradíme 

vzostupne, potom podľa vzťahu (41) vyjadríme poradové číslo efektu, ktoré čo najpresnejšie 

odpovedá 0,683 percentilu P. 

                     

                     

Následne všetky absolútne hodnoty efektov vydelíme absolútnou hodnotou efektu, ktorý 

odpovedá poradovému číslu ni zo vzťahu (41). Zo vzorca (42) dostaneme hodnoty z-value pre 

všetky hodnoty efektov. 

          
    
     

          

Hodnota z-value  pre prvý efekt bude  

          
    
     

  
     

   
         

Takýmto spôsobom určíme všetky hodnoty z-value, hodnoty efektov potom zakreslíme do osi 

x a hodnoty z-value pre polovično-normálny pravdepodobnostný graf na os y. Interpretácia 

grafu je na Obr. 10, pričom tvrdíme, že významný je rovnako ako u normálneho 

pravdepodobnostného grafu efekt T a efekt interakcie -TWCR zamietame ako významný kvôli 

nízkemu rozdeleniu návrhu.  
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Obr. 10 Polovično-normálny pravdepodobnostný graf ako nástroj na hodnotenie  

významnosti efektov 

6.2.3 Hodnotenie významnosti efektov Box-Meyerovou metódou 

 

Pri hodnotení významnosti efektov faktorov Box-Meyerovou metódou si najprv musíme 

stanoviť parametre: 

Pravdepodobnosť, že efekt bude významný α = 0,2 (východisko empirického skúmania) 

Násobok zväčšenia rozptylu vplyvom významného efektu k = 10 (východisko empirického 

skúmania). Ďalej musíme odhadnúť rozptyl a to tak, že využijeme Danielovho tvrdenia, že 

nevýznamné efekty ležia v tolerancií ±1σ, čo odpovedá hodnote 0,683-tnému percentilu 

kumulatívnej pravdepodobnosti normálneho rozdelenia. Pričom hodnote +1σ odpovedá 

pravdepodobnosť 0,8413 a hodnote -1σ pravdepodobnosť 0,1587. Využitím distribučnej 

funkcie pre hodnoty efektov určíme, ktoré efekty ležia mimo hodnoty kumulatívnej 

pravdepodobnosti 0,1587 a 0,8413.  

V našom prípade je to efekt T s kumulatívnou pravdepodobnosťou 0,0009676 a efekt –TWCR 

s 0,984222 kumulatívnou pravdepodobnosťou. Tieto hodnoty vynecháme, pretože predstavujú 
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odľahlé hodnoty a tendenciu byť významnými efektmi. Z ostatných hodnôt efektov 

odhadneme σ
2

active. Pomocou softvéru Minitab vyšiel odhad σ
2

active = 0,26. Túto hodnotu 

dosadíme do rovnice (45) a vypočítame pre jednotlivé efekty oneskorené pravdepodobnosti. 

 

Obr. 11Box-Meyerov diagram 

Box-Meyerov diagram rovnako ako aj predošlé grafické metódy vykázali rovnaké významné 

efekty.  

6.2.4 Hodnotenie významnosti efektov pomocou Lenthovej metódy 

Pri konštrukcií Lenthovho grafu budeme postupovať obdobne ako pri Box-Meyerovej metóde. 

Rozdiel je v prístupe, kým Box-Meyer ide cestou oneskorených pravdepodobností, Lenth 

využíva odhadu smerodajnej odchýlky cez medián.  

Nech smerodajná odchýlka definovaná pomocou mediánu s ohraničením i je definovaná (46) 

                        potom pre medián 0,3375 z návrhu experimentu platí  

                       

Východiskom bude pre nás pseudo smerodajná odchýlka PSE (47), ktorá ohraničuje medián 

na rozsah 2,5 násobku s0, to znamená, že absolútne hodnoty efektov, ktoré sú väčšie ako tento 

násobok sa vynechajú a z ostaných hodnôt sa vypočíta nový medián, ktorý má hodnotu 0,225 
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Lenth ďalej definoval hranice chýb, ktoré majú studentovo t využitie rozdelenie, s 0,975-tným 

kvantilom pri d stupňoch voľnosti pre výpočet hranice chýb (margin of error) ME (48). 

Pričom Lenth definoval stupne voľnosti o veľkosti odpovedajúcej jednej tretine z m, kde m je 

počet efektov. V našom prípade sa d= 15:3. 

                                               

S veľkým počtom m pokusov možno očakávať, že jeden alebo dva odhady nevýznamných 

efektov prekračujúce hranicu ME povedú k nesprávnym záverom. Preto musíme vypočítať aj 

súbežnú toleranciu chýb SME. Pre výpočet použijeme vzťah (49) 

                                         

kde γ je hladina významnosti definovaná vzťahom (50) 

   
(      

 
 )

 
    

(      
 
  )

 
        

 

Hodnoty SME a ME hranice významnosti efektov. Obr. 12 interpretuje významné efekty ako 

efekty, ktorých hodnota prekročila hranicu SME (červená čiara), pričom v “pásme“ 

neurčitosti sa nenachádza žiaden efekt. Pásmo neurčitosti je pásmo, medzi hranicami ME 

a SME, kedy nevieme s určitosťou prijať hypotézu, či je efekt významný alebo nie. Lenthova 

metóda poskytla rovnaké výsledky ako všetky doterajšie grafické metódy. 
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Obr. 12 Lenthov diagram 

Hodnoty efektov, ktoré presahujú čiaru (červená) simultánnuej tolerancie chýb sú považované 

za významné.  

6.2.5 Dongová metóda 

 

Východiskom Dongovej metódy je využitie odhadu smerodajnej odchýlky z mediánu 

definovanej Lenthom. Opäť vychádzame zo vzorca (46) 

                        potom pre medián 0,3375 z návrhu experimentu platí  

                       

Avšak použitie s0 sa využije len pre ohraničenie pri výpočte Dongovej smerodajnej odchýlky, 

ktorý je daný vzťahom (51) 

Pričom ∑   
 

            je rovná 9,151 

       √   ∑   
 

                √    ∑   
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Pri testovaní efektov na významnosť jednotlivé efekty budeme potrebovať štandardizovať. 

Štandardizácia je pri tejto metóde robená podielom každého efektu s Dongovou smerodajnou 

odchýlkou podľa vzťahu (52) 

    
     

   
     

     
       

Dongová metóda podobne ako Lenthova využíva t distribúcie k zisteniu kritickej hodnoty, 

ktorá je rozhodujúca pre posúdenie významnosti efektov. Lenth uvažoval t γ;d , pre d = m/3 a γ 

vzťahom (50), kým Dong definoval parametre t γ;m . Stupne voľnosti m odpovedajú počtu 

efektov, ktoré vyhovujú podmienke             a hladina významnosti γ je vypočítaná zo 

vzťahu (53). 

   
      

 
 

 
             

Dosadením parametrov do studentovho t rozdelenia vypočítame inverznú  distribučnú 

funkciu. Hodnotu tejto inverznej distribučnej funkcie s hladinou významnosti γ a stupňami 

voľnosti m musíme vynásobiť Dongovou smerodajnou odchýlkou sDong , aby sme dostali 

kritickú hodnotu.  

                                                  

Tabuľka Tab. 13 zobrazuje jednotlivé štandardizované hodnoty efektov.  

  efekt 

  
     

 
kritická hodnota 

T 0,125 0,148987 ±1,353 

-W -0,15 -0,17878  

C 0,15 0,178784  

R 0,4 0,476758  

TW 0,3 0,357569  

-TC -0,4 -0,47676  

TR 0,05 0,059595  

-WC -0,025 -0,0298  

WR 0,425 0,506555  

CR 0,125 0,148987  

WCR 2,15 2,562574  

TCW 0,375 0,446961  

-TCR -0,375 -0,44696  

TWR 0,125 0,148987  

-TWCR -3,1 -3,69487  
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Tab. 13 štandardizované hodnoty efektov v Dongovej metóde 

 

Obr. 13 diagram významných efektov podľa Dongovej metódy 

Hodnoty efektov , ktoré presahujú kritické hodnoty sú považované za významné.  

6.2.6 Bisgaardová metóda 

 

Na to aby sme mohli overiť Bisgaardovú metódu, musel by mať plán experimentu centrálne 

body a im odpovedajúce odozvy. Inak nevieme odhadnúť smerodajnú odchýlku k tvorbe 

Bisgaardovho grafu.  
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7     Záver 

 

Porovnaním metód na návrhoch experimentov sme dospeli k záveru, že niektoré metódy 

môžu pri určitých situáciách zlyhať, nestalo sa však, že by niektorá metóda vykazovala 

rozdiely pri hodnotení efektov faktorov. Práca mala za úlohu rozobrať metódy, ktoré sa 

zaoberajú hodnotením významnosti efektov faktorov. Pri hodnotení bolo použitých len pár 

návrhov kvôli rozsahu práce. Je však zrejmé, že sa dajú vyvodiť závery pre každú metódu.  

Metóda využívajúca k hodnoteniu významnosti efektov t-test. 

Z hľadiska jednoduchosti sa jedná o najjednoduchšiu metódu medzi štatistickými 

(numerickými) metódami. Metóda je založená na jednoduchom princípe rozptylu odhadu 

efektu. Pre použitie tejto metódy nepotrebujeme, žiadne hlboké znalosti štatistiky a ani 

náročné softvéry pre výpočty, prípadne zdĺhavé kalkulácie. Nevýhodou naopak ostáva, že 

podmienka aby sme metódu mohli aplikovať sú minimálne dve opakovania výsledkov. Tento 

jav vnáša do plánovania experimentov väčšie časové a finančné úsilie.  

Metóda vyžívajúca k hodnoteniu test založený na významnosti rozdielu medzi 

rozptylmi.  

Jedná sa o metódu, ktorá využíva F-test, k posúdeniu, či daný efekt je významný, alebo nie. 

Nesmiernou výhodou je, že je obsiahnutá v ANOVE. Tým si môžeme byť stopercentne istý, 

že akýmkoľvek lepším štatistickým softvérom ju dokážeme vypočítať a to bez nutnosti 

vzorcov a zákonitostí medzi nimi. Problém však nastáva ako sme zistili pri návrhu, keď 

pomocou súčtov štvorcov efektov začne vychádzať priemer štvorcov odchýlok náhodnej 

chyby experimentu záporný alebo nulový. Vtedy by testovacie kritérium na vyhodnotenie 

testu významnosti bolo nedefinované a teda celá metóda by sa nedala použiť. Tak ako tomu 

bolo v našom prípade. Aj keď testovaná ANOVA pomocou Minitabu vykázala nejaké 

hodnoty testového kritéria. No nevykazovali žiaden významný efekt v porovnaní s t-testom 

kde boli významné dva efekty. Je otázne do akej miery sa dá týmto výsledkom veriť.  

Holms a Berrettoni model 

Tento model je postavený na hodnotení významnosti efektov pomocou Cochranovho testu, 

kedy sa testovanie vykonáva na dvoch úrovniach. Najprv sa vykoná test z odhadov a potom 

zo zistených parametrov sa vykoná ešte jeden test k spresneniu výsledkov. To predstavuje 
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časovú náročnosť, pretože namiesto jedného testu sa musia vyhodnocovať dva. V našom 

prípade však test nevykázal, žiaden významný efekt, preto sa ďalej v testovaní nepokračovalo. 

Výhodou testu je však, že ako jediný z testov v tejto práci vychádza len z plánov bez 

opakovania. Náročnosť testu je však obsiahlejšia, musia sa vykonávať prepočty cez Yatesov 

prístup a transformácia Cochranovho rozdelenia.  

Normal probability plot 

Táto metóda je najzákladnejšia metóda vychádzajúca z predpokladu normality nevýznamných 

efektov, ktoré budú ležať v blízkosti distribučnej funkcie. Jedná sa o veľmi využívanú 

techniku k zisteniu významných efektov. Nesmiernou výhodou je, že každý štatistický softvér 

dokáže posudzovať normalitu a teda sa dá využiť aj na hodnotenie významnosti. Táto metóda 

má však jednu nevýhodu a to, že hodnotenie či efekt je významný je dosť subjektívne a záleží 

na hodnotiteľovi.  

Half- Normal probability plot 

V podstate sa jedná o rovnakú metódu ako normálny pravdepodobnostný graf, vlastne ono 

táto metóda aj vychádza z normálneho pravdepodobnostného grafu. Jediný rozdiel je, že 

v grafe sú zobrazované absolútne hodnoty efektov, preto treba uvádzať znamienka. Metóda je 

v značnej, prevažne jedinej miere využívaná v zahraničí, prevažne sa jedná o USA. 

Box-Meyerová metóda 

Náročnosťou sa jedná o jednu z najnáročnejších rozobratých metód, ktorá vychádza z mnoho 

predpokladov. Predpokladmi sú, že nevýznamné efekty majú normálne rozdelenie s určitým 

rozptylom, zatiaľ čo významné efekty majú tiež normálne rozdelenie ale s mnoho väčším 

rozptylom. Tento rozptyl sa definuje na základe násobku, ktorý je priemerom empirických 

štúdií a analýz a pravdepodobnosti, že efekt bude mať dané rozdelenie. Ďalším predpokladom 

je odhad rozptylu z rozsahu ±1σ. Tieto predpoklady k použitiu metódy môžu byť v praxi často 

krát nesplniteľné. Výhodou naopak ostáva, že metóda je navrhnutá pre plány bez opakovania 

a grafy sú ľahko čitateľné a zostrojiteľné.  

Lenthová metóda 

Vychádza z poznatkov Box-Meyerovej metódy, rozdiel je v to, že táto metóda využíva 

k hodnoteniu významnosti odhad smerodajnej odchýlky cez medián a hraníc tolerancie chýb, 

ktoré jasne vymedzujú pásma významnosti, neurčitosti a nevýznamnosti efektu. Tieto hranice 

sú viazané na odhad smerodajnej odchýlky, takže sa prípad od prípadu menia. Hranice 
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významnosti u Box-Meyerovej metódy sú dané konštantne. Výhodou metódy je ľahká 

prevediteľnosť a minimálna náročnosť. 

Dongová metóda 

Dongová metóda vychádza z predpokladov Lenthovej metódy, len počíta s inými parametrami 

a iným spôsobom odhadu smerodajnej odchýlky. V podstate je táto metóda čo náročnosti, 

zrozumiteľnosti a prehľadnosti podobná Lethovi. 

Bisgaardová metóda 

Navzdory na tom, že sa jedná o najjednoduchšiu metódu, ktoré sú v tejto práci uvedené má 

jednu veľkú nevýhodu. Je potreba pri plánovaní experimentov merať aj výstupné odozvy pre 

centrálne body, inak je táto metóda nepoužiteľná. Iste Bisgaard tvrdí, že rozptyl pokiaľ sa 

nedá odhadnúť sa má na základe empirických skúseností určiť.  

Zhodnotenie 

Práca mala za úlohu preskúmať metódy hodnotenia významných efektov s cieľom objasniť 

ich náročnosť, predpoklady, ktoré musia byť splnené k aplikovaniu danej metódy, aplikovaniu 

na plánoch experimentov, časovú a technickú náročnosť metód. V rámci práce sme zistili, že 

niektoré metódy nie sú vhodné pokiaľ nastanú určité situácie, napríklad kritické miesto F-

testu, alebo nemožnosť použitia Bisgaardovej metódy pre plány bez centrálnych bodov. 

Zistenými poznatkami o rôznych metódach sa podarilo naplniť ciele práce.  
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