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ABSTRAKT 

Aplikace statistických metod při analýze kvality orientovaných transformátorových 

pásů. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na statistickou analýzu procesu výroby 

orientovaných transformátorových pásů ve firmě ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Cílem této 

práce je analyzovat s použitím statistických metod daný proces. Dále porovnat zvolené 

dodavatele a stanovit minimální počet měření, které musí mít zkouška odchylné technologie, 

aby na úrovni dohodnuté spolehlivosti bylo možné potvrdit, že dosažený rozdíl příslušného 

parametru, např. ∆ p1,7T = 0,05 W/kg, je statisticky významný. 

V první části této práce je nejprve učiněn teoretický úvod do oblastí týkající se daného 

problému. Druhá část je již tvořena praktickou prací s definovaným problémem, práci s daty a 

jejich vyhodnocení. V závěru druhé části je provedena identifikace problémových oblastí 

v procesu a návrh způsobu jejich řešení.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Jakost, statistická analýza, statistické metody, GOES, válcování za studena, magnetické 

vlastnosti pevných látek, měrné ztráty. 

ABSTRACT 

Application of Statistical Methods at Analysis of Grain Oriented Electrical Steel Strips. 

This thesis is focused on statistical analysis of the production process of grain oriented 

electrical steel strips in company ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. The aim of the thesis is to 

use the statistical methods and to analyze the process. The objective is to compare the selected 

contractors and determine the minimum number of measurements that experiment divergent 

technologies must have so that it can be verified at the agreed level of reliability that the 

achieved difference parameter, for example  p1,7T= 0.05W/kg, is statistically significant.  

In the first section of this thesis a theoretical introduction is first made to the areas 

related to the problem. The second part is formed by practical part with a defined problem, 

working with data and their evaluation. In the end of the second part the process problems are 

identified and their treatment is designed.  

KEYWORDS 

Quality, statistical analysis, statistical methods, GOES, cold rolling, magnetic properties of 

solids, specific loss. 
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1. Úvod 

„Náš zákazník, náš pán.“ Toto dříve velmi rozšířené heslo v oblasti obchodu se 

v současné době stává již přežitkem. V moderní době se společnosti sice stále orientují  

a budou orientovat na potřeby a očekávání stávajících a potencionálních zákazníků, avšak 

mění se pohled na zákazníka, který již není brán jako chlebodárce, ale jako rovný partner. 

Z toho vyplývá pozměněné, a tedy i nové heslo dnešní doby: „Náš zákazník, náš partner.“  

Pokud se ztotožníme s tímto novým pohledem a heslem, budeme se muset vydat na 

cestu k jeho dosažení. Velmi důležitou oblastí, která sjednocuje a podporuje fungování mezi 

společnostmi a zákazníky je komunikace. Ať je to v rámci firmy (například mezi vedením  

a zaměstnanci, či mezi jednotlivými útvary podniku), nebo mezi firmou a jejím okolím.  

Na základě účinné komunikace získáváme tzv. zpětnou vazbu, tedy tok informací potřebných 

pro samotné fungování podniku.  

Získání informací je v době rozšířených telekomunikačních technologií velmi snadné. 

Záleží proto na jejich využití v praxi, a tudíž převedení informací na znalosti. Ty jsou jedním 

z faktorů ovlivňující konkurenceschopnost podniku na trhu. Dále sem patří jakost, která se již 

bere za samozřejmost, cena a čas. Můžeme zde zahrnout i technologii a nepříliš propagovanou 

společenskou odpovědnost.  

Konkurenceschopnost organizace nezávisí jen na tom, co běžně podnik provádí, ale 

také na tom, co může vykonávat ještě lépe. Ten, kdo se nejen v dnešní době nezdokonaluje,  

ať je tím myšlena firma nebo člověk sám o sobě, zůstane v pozadí veškerého pokroku, a tím  

i dění na světové scéně, což může způsobit značné ztráty a dokonce i jeho celkový úpadek.  

Všech věcí zmíněných v předchozích odstavcích si je společnost ArcelorMittal 

Frýdek-Místek a.s. (dále jen AMFM) vědoma a chce si nejen udržet, ale také vylepšit své 

místo na světovém trhu. Má proto zaveden integrovaný systém řízení (dále jen IMS), kde je 

neustálé zlepšování jednou z hlavních myšlenek. I když se v technologii výroby 

orientovaných transformátorových pásů (dále jen GOES) již několik let nic značně nezměnilo, 

stále je co zlepšovat a hledat nové způsoby a stanoviska, jak tento proces vylepšit. 

Cílem této diplomové práce bylo provedení statistické analýzy získaných dat 

k nalezení možných problematických oblastí a tedy i možnosti následného zlepšení. Dále bylo 

cílem porovnat zvolené dodavatele a stanovit minimální rozsah výběru, které musí mít 

zkouška odchylné technologie, aby na úrovni dohodnuté spolehlivosti bylo možné potvrdit, že 

dosažený rozdíl příslušného parametru je statisticky významný.   



 

2 

2. Orientované transformátorové pásy (GOES) 

Před vlastním vysvětlením a popisem GOES tato práce nejprve uvádí a vysvětluje 

základní pojmy a vzájemné vztahy týkající se oblasti válcování za studena. Nejdříve jsou tedy 

vysvětleny pojmy jako tváření, plastická deformace, válcování za studena a další. Následně je 

objasněn význam GOES pásů, samotný pojem GOES a postup jeho výroby.  

 

2.1 Úvod do oblasti tváření 

Tváření je rozděleno dle způsobu plastické deformace kovů, která závisí  

na rekrystalizační teplotě, a to na tváření za tepla (teplota daného kovu při ohřevu je vyšší než 

jeho rekrystalizační teplota) a tváření za studena (teplota daného kovu při ohřevu je nižší než 

jeho rekrystalizační teplota) [1, 2].  

Mechanické vlastnosti materiálu při tváření jsou pevnost [kp/mm2], tažnost [%] a mez 

kluzu [Pa]. Vstupní materiál pro tváření musí být houževnatý (klást odpor), nesmí v něm tedy 

docházet k porušení soudržnosti při velkém stupni deformace [3, 2]. 

 Z hlediska tváření kovů má velký význam plastická deformace. Deformace znamená 

změnu tvaru mřížky, která se navenek projevuje změnou tvaru bez vzniku trhlin. Plastická 

deformace (obrázek 1) označuje změnu tvaru, která zůstává zachovaná i po odstranění příčiny 

deformace, pokud napětí vzroste nad určitou hodnotu (mez kluzu). Pro plastickou deformaci 

kovu platí určité zákony, mezi tři nejdůležitější patří zákon smykového napětí, zákon stálosti 

objemu a zákon nejmenšího odporu [2, 4]. 

 

Obr. 1 - Plastická deformace krystalu 
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Válcování (obrázek 2) je kontinuální proces, při kterém se tvářený materiál deformuje 

mezi otáčejícími se pracovními válci za předem definovaných podmínek. Válcovaný materiál 

se mezi válci deformuje, výška se snižuje, materiál se prodlužuje a současně se i rozšiřuje. 

Mění se i rychlost, kterou válcovaný materiál z válcovací stolice vystupuje. Válcování se 

provádí za tepla anebo za studena. Výsledkem procesu je vývalek, který může být podélný, 

příčný či kosý [5].  

 

Obr. 2 - Válcovací proces  
 

 Válcování za studena je proces, kdy dochází ke zpevňování materiálu a zrna se 

deformují ve směru válcování, čímž se vytváří textura. Tento proces probíhá pod 

rekrystalizační teplotou - pod hodnotou 30 % teploty tání válcovaného materiálu [6].  

Válcování za studena se používá pro výrobu plechů s hladkým povrchem a velkou 

přesností, i když výchozím polotovarem jsou pásy válcované za tepla. Oceli válcované za 

studena jsou vhodné k tváření, k středně hlubokému tažení, lakování, pokovování  

a smaltování. Uplatňují se zejména v automobilovém průmyslu a v oblasti strojírenství [5]. 

Výchozím materiálem pro válcování za studena je odkujený, za tepla válcovaný pás, 

nebo u ocelí s vyšším obsahem uhlíku je to legovaný pás za tepla válcovaný, žíhaný  

a odkujený. Válcování za studena se používá pro zlepšení jakosti pásů, tedy zdokonaluje 

vlastnosti mechanické, fyzikální i povrchové, i když nedokáže odstranit vady, které již 

vznikly během válcování za tepla [7].  

Nejdůležitější činitelé mající vliv na válcovací pochod jsou: průměr pracovních válců, 

podélný tah v pásu, mazání a chlazení válců a pásů, válcovací rychlost a vlastnosti 

válcovaného kovu. Vlastnosti oceli po válcování za studena jsou vyšší tvrdost, vyšší pevnost  

a nižší tažnost [7].  

  



 

4 

Pro vlastní válcování platí tyto všeobecné zásady [7]: 

1. Válcovaný pás má být bez zbytečných mezižíhání a s co nejmenším počtem průchodů 

válcovací stolicí vyválcován přímo na konečnou tloušťku. 

2. Povrch pásu se má přitom uvést do stavu žádaného spotřebitelem, nebo do stavu 

vhodného pro další zpracování.  

3. Z důvodů výrobních nákladů a vhodnosti pro další zpracování má mít vyválcovaný pás 

malé rozměrové úchylky. 

4. Vyválcovaný pás má mít se zřetelem k dalšímu zpracování co nejlepší rovinnost  

a přímost. 

2.2 Transformátory 

GOES se využívá hlavně pro výrobu transformátorů, což jsou netočivá 

elektromagnetická strojní zařízení pracující na principu elektromagnetické indukce, kde se  

s časovou změnou indukuje ve vodičích napětí. Neboli pokud dochází k časové změně 

magnetického toku v uzavřeném elektrickém obvodu, vzniká ve vodičích elektrický proud. 

Transformátory se obecně využívají ke změně napětí střídavého proudu (zvyšovací, snižovací, 

oddělovací) při konstantní frekvenci. Jádra transformátorů vyrobená z plechů s orientovanou 

strukturou mají nízké magnetizační ztráty [8].  

Transformátor umožňuje hospodárný přenos elektrické energie, vyrobené v elektrárně, 

na velké vzdálenosti do místa spotřeby při vysokém napětí a malém proudu, tedy při malých 

ztrátách. Význam a důležitost transformátorů pro zásobování elektřinou vyniknou, uvážíme-li, 

že proud na své cestě od výroby ke spotřebiteli musí být často třikrát nebo i častěji 

transformován. Čím větší výkony se přenášejí, tím vyššího napětí je zapotřebí. Dnes se  

z velkých elektráren rozvádí energie napětím 110 kV (obr. 3). Velká střediska výroby energie 

a velká střediska spotřeby jsou spojena tzv. magistrálou 22 kV a některá z nich jsou ještě 

připojena k tzv. nadřazené síti 400 V. Sdružené napětí v primárních sítí je 35 nebo 22 kV [9]. 

 

Obr. 3 - Přenosová soustava  
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2.2.1 Části transformátoru 

Transformátor (obrázek 4) se skládá z 3 základních částí, a sice magnetického obvodu 

(jádra), vinutí a konstrukčních prvků. Napětí je v přímém poměru s počtem závitů  

a v nepřímém poměru s proudem. Základem transformátoru jsou tedy dvě cívky (primární  

a sekundární), navinuté na kovovém jádře. Jádro transformátoru je složeno z navzájem 

izolovaných plechů nebo do svitku stočeného plechového pásu. Podle tvaru 

transformátorových plechů a uspořádání cívek se transformátory dělí na jádrové, plášťové  

a speciální. Dle počtu fází jsou děleny na jednofázové, trojfázové nebo vícefázové [10]. 

 

Obr. 4 – Principiální nákres transformátoru 

2.3 Základní charakteristika orientovaných transformátorových pásů 

Nejdříve bude uvedena oblast látek v magnetickém poli a oblast elektrotechnické 

oceli. Pak následuje samotná charakteristika GOES.  

2.3.1 Látka v magnetickém poli  

Každá látka vložená do magnetického pole získává své specifické vlastnosti. Látky, 

které mění své vlastnosti v magnetickém poli, se nazývají magnetické látky. Tyto látky se dělí 

na tři kategorie [11]: 

• diamagnetické látky;  

• paramagnetické látky; 

• feromagnetické látky.  

U látek diamagnetických a paramagnetických dochází jen k malé magnetické 

polarizaci. U diamagnetických látek má polarizační pole opačný směr než má primární 

magnetické pole, proto primární magnetické pole zeslabují. U paramagnetických látek má 

polarizační pole stejný směr jako primární magnetické pole, proto dochází k jeho mírnému 

zesílení. Diamagnetismus se nejvíce projevuje u vizmutu a paramagnetismus u manganu, 

chromu a platiny. Paramagnetismus a diamagnetismus jsou vlastnosti atomů. Paramagnetické 

látky nelze trvale zmagnetizovat [11].  
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U feromagnetických látek je magnetická polarizace značná a tomu odpovídá velké 

zesílení primárního magnetického pole. Mezi feromagnetika patří železo, nikl a kobalt. 

Magnetické pole ve feromagnetické látce zůstává, i když vnější pole pomine, proto se stává 

trvalým magnetem. Pokud chceme získat trvalý magnet, musíme feromagnetickou látku 

zahřát na Curieův bod a nechat ji poté vychladnout v magnetickém poli. Pro každou 

feromagnetickou látku existuje Curieův bod, pokud se tato teplota překročí, pak látka ztrácí 

feromagnetické vlastnosti a stává se pak paramagnetickou látkou. Feromagnetismus je 

vlastností struktury (uspořádání atomů v mřížce). Například Curieův bod pro železo je 768 °C 

[11]. 

 Feromagnetické látky se dělí ještě na tvrdá a měkká feromagnetika. Tvrdá 

feromagnetika se hodí pro výrobu permanentních (stálých) magnetů. Mají širokou hysterezní 

smyčku, a proto zůstávají tyto látky trvale zmagnetizované. Patří sem například kobaltová, 

wolframová a chrómová ocel nebo tvrdé ferity. Měkká feromagnetika jsou vhodná pro 

magnetické obvody se střídavým proudem (transformátory), neboť se u nich při každém 

přemagnetování přeměňuje jen malá část energie na teplo. Tyto látky se vyznačují úzkou 

hysterezní smyčkou, a proto se po zmagnetování téměř vrátí do původního stavu. Do této 

skupiny látek patří měkké železo nebo křemíkové železo [11]. 

2.3.2 Elektrotechnická ocel  

Pro stavbu stacionárních magnetických obvodů, především transformátorů, se vyrábějí 

ploché ocelové výrobky s anizotropní (orientovanou) strukturou - tzv. "trafoplechy", 

vyznačující se minimálními wattovými ztrátami v podélném směru. Pro konstrukci točivých 

strojů jsou naopak určeny výrobky s izotropní (neorientovanou) strukturou - tzv. "dynamo-

plechy". Dalším prvkem výrobního sortimentu v této oblastí jsou pak plechy pro výrobu 

odporových článků, vyráběné z křemíkových ocelí s obsahem min. 3 % křemíku (Si). 

Všechny tyto výrobky jsou ve svitcích, ve formě pásů a pásky, případně v tabulích dodávány 

relativně úzkému okruhu zpracovatelů [12]. 

Pro elektrotechniku se výhradně vyrábějí křemíkové oceli. Křemík přidaný  

do nízkouhlíkové oceli způsobí významné zvýšení elektrického odporu oceli, zvýšení 

permeability. Permeabilita udává míru magnetizace při působení magnetického pole, neboli 

vyjadřuje reakci určitého objektu či prostředí na silové účinky magnetického pole [13]. 
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Zvýšení rezistivity oceli znamená potlačení ztrát vířivými proudy, a tedy snížení 

celkových střídavých magnetických ztrát. V praxi se používá pro válcování za studena ocel 

s obsahem křemíku 0,3 – 3,5 %. Magnetická kvalita a praktická využitelnost křemíkové 

elektrotechnické oceli závisí na obsahu křemíku, tloušťce plechu (nejčastěji 0,5 a 0,35 mm)  

a na technologii její výroby [13].  

Jak již bylo výše uvedeno, elektrotechnická ocel se rozděluje na plechy orientované a 

izotropní. Jednotlivé plechy se od sebe liší technologií výroby, obsahem křemíku. 

Elektrotechnické orientované plechy se válcují za studena, mají krystalografickou texturu  

a výraznou anizotropii. Krystalografická textura znamená, že plechy mají orientované 

krystaly, neboť železo krystaluje v kubické soustavě. Hrany krychle jsou orientovány  

ve směru válcování plechu, tudíž ho lze snadno magnetovat v tomto směru a klesají měrné 

magnetické ztráty až na 0,4 W/kg. Tato textura se nazývá Gossova textura, podle svého 

objevitele N. P. Gosse [13,14, 15].  

2.3.3 Základní charakteristika GOES  

Křemíkové oceli se poprvé začaly vyrábět na začátku 20. století. Tyto oceli mají velmi 

dobré vlastnosti pro konstrukci magnetických jader. Hlavní složkou těchto ocelí je železo  

a křemík, který tvoří stabilnější sloučeniny a podporuje vznik hrubozrnné struktury. Díky 

křemíku je ocel méně náchylná ke stárnutí. Stárnutím je myšleno postupný růst měrných ztrát 

s časem [16, 17].  

Transformátorové křemíkové oceli s orientovanou strukturou jsou často označovány 

jako GOES plechy a pásy (Grain Oriented Electrical Steel). Pokud je Gossova textura  

ve směru válcování, pak má pás nejlepší magnetické vlastnosti. S rostoucí odchylkou  

od tohoto směru se magnetické vlastnosti zhoršují. Materiál je tedy magneticky anizotropní. 

Tato vlastnost ovlivňuje konstrukci magnetického obvodu, která musí být navržena tak, aby 

průběh magnetického indukčního toku byl převážně shodný se směrem válcování pásu. GOES 

se dnes vyrábějí složitým výrobním procesem, který zahrnuje účinný růst vybraných zrn [12, 

18].  

Magneticky orientovaná ocel má mimořádně dobré magnetické vlastnosti, založené na 

unikátní krystalické struktuře. Krystaly vytvářené během procesu vysokoteplotního žíhání 

zaručují výborné magnetické vlastnosti ve směru válcování [19]. Ukázky velikosti a tvaru zrn 

s Gossovou texturou jsou v příloze č. 1, kde se jedná o pás s omořenou povrchovou vrstvou 

[20]. 
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Na následujícím obrázku 5. je vidět růst jednotlivých zrn uprostřed tloušťky materiálu 

v průběhu sekundární rekrystalizace (vznik Gossovy textury). Jednotlivá zrna se spojují  

a následně vznikne jedno velké zrno s Gossovou orientací, které proroste celou tloušťkou 

pásu [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Růst zrn s Gossovou orientací  

Jednotlivé vrstvy GOES pásu jsou viditelné na obrázku 6, a je to Kerizol, Forsterit, 

Fayalit na základním materiálu [20].  

 

Obr. 6 – Jednotlivé vrstvy GOES pásu 
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Technologie výroby ve firmě AMFM je znázorněna na obrázku 7. [20]. Blíže se 

obecnou technologií výroby GOES pásů zabývá kapitola 2.4. Konkrétní popis výrobního 

procesu GOES pásů v AMFM je uveden v kapitole 4.2.1.  

 

Obr. 7 - Technologie výroby GOES v AMFM  

2.4 Obecný princip a postup výroby GOES. 

Při výrobě GOES je hlavním aspektem odpovídající chemické složení a vysoká čistota 

oceli. Cílem je vyrobit ocel s nejmenším výskytem nečistot a nejlepšími magnetickými 

vlastnostmi, které zákazník vyžaduje [22]. 

Vstupním materiálem do procesu výroby GOES jsou pásy válcované za tepla. 

Převážná část těchto pásů válcovaných za tepla slouží jako polotovar k dalšímu válcování  

za studena. Hlavním účelem je dosažení menších tloušťek, zlepšené povrchové jakosti, 

zpřesnění rozměrových vlastností, zlepšení jejich stejnorodosti a vytvoření podmínek pro 

různou úpravu povrchu a hran válcovaných pásů [2, 16]. 
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V následujících odstavcích jsou obecně zmíněny základní informace o jednotlivých 

technologických operacích při výrobě GOES.  

2.4.1 Moření 

Horký pás, určený pro magneticky orientovanou ocel běžné produkce, prochází 

povrchovou úpravou v elektrolytické lázni. Moření (obr. 8.) je nejrozšířenějším postupem pro 

odstraňování okují na ocelových pásech. Používají se roztoky kyselin, roztavených solných  

a alkalických lázní [11, 23]. 

 
Obr. 8 – Znázornění procesu moření 

2.4.2 Ořezávání stran 

Počáteční materiál pro orientovanou elektrickou ocel je za tepla válcovaný pás, který 

je vyráběn v ocelárnách podle přesně stanovených podmínek. Pro daný pás je nutné provést 

boční obstřih (obr. 9) pro sjednocení šířky pásu a odstranění případných nerovností [19].  

 

Obr. 9 - Znázornění bočního obstřihu  

 
2.4.3 Válcování za studena na mezitloušťku  

Tento proces může mít dvě modifikace, a sice přímé válcování nebo dvoustupňové 

válcování s rekrystalizačním žíháním. Cílem je zmenšení tloušťky pásu tak, aby při druhém 

válcování na finální tloušťku byla deformace z hlediska magnetických vlastností optimální. 

Současně je nutné volit takovou mezitloušťku, kterou je ještě možné průběžně oduhličit [20, 

22]. 
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2.4.4 Oduhličování a vznik fayalitu  

V následující oduhličovací žíhací lince (obr. 10) je obsah uhlíku zredukován  

na množství, které neovlivňuje dále magnetické vlastnosti oceli. Zároveň se vytvoří na 

povrchu tenká vrstva oxidu, která je nazývaná fayalit. V této době dochází zároveň k primární 

rekrystalizaci, pokud se nejedná o technologii s dvoustupňovým válcováním [19, 22]. 

 

Obr. 10 - Oduhličovací žíhací linka 

2.4.5 Válcování za studena na finální tloušťku 

Význam tohoto kroku je v jeho vlivu na texturu. Ocelový pás musí mít dostatečnou 

rovinnost pro správné nanesení rovnoměrné vrstvy oxidu hořečnatého a izolačního povlaku. 

Pokud se tak nestane, pak neproběhne růst zrna s Gossovou orientací stejnoměrně na všech 

místech pásu. Tím vznikají vady uvnitř i vně materiálu. Rovinnost je vlastnost plechu nebo 

úseku pásu, která je charakterizována vlnitostí, což je poměr výšky vlny k její délce [22, 23]. 

2.4.5.1 Chladící a mazací kapaliny 

Nelze opomenout chladící a mazací kapaliny, které mají tyto hlavní funkce [1]: 

• Snižovat součinitel tření mezi válci a pásem; 

• odvádět vznikající teplo; 

• udržovat čistotu válců odplavováním nečistot a kovového otěru pásů a válců; 

• dočasně chránit povrch vyválcovaného pásu až do doby dalšího zpracování. 

2.4.6 Odmašťování a nanášení oxidu manganého (MgO) 

Po válcování za studena je povrch oceli odmaštěn. Po odmaštění se na pás nanáší 

vrstva oxidu manganého. Nános MgO musí být oboustranný, bez pruhů a poškození, jinak 

mohou vznikat vady na daném pásu [19, 22].  

Tato vrstva MgO zabrání slepení navinutého pásu při pozdějším vysokoteplotním 

žíhání. Dále umožňuje průnik ochranné atmosféry mezi závity svitků a slouží jako základ pro 

elektrotechnickou izolaci [19, 22].  
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2.4.7 Vysokoteplotní žíhání  

Během vysokoteplotního žíhání (dále jen VTŽ) v pecích (obr 11) pod ochrannou 

atmosférou (vodíku), dochází k tvorbě textury v podobě zrn a následné reakci oxidu magnézia 

s povrchem pásu. Důležitou částí cyklu je rafinace síry a dusíku (při teplotách 1150 – 1200 

°C) ve vodíkové atmosféře po dobu několika hodin. VTŽ může probíhat ve dvou typech pecí, 

a sice elektrické nebo plynové.  

Při VTŽ je důležitým faktorem pomalá rychlost ohřevu. Pokud se jedná o technologii 

dvoustupňového válcování s oduhličením v mezitloušťce, nejdříve dochází k primární 

rekrystalizaci (při teplotách 650 – 700 °C) a následně k sekundární rekrystalizaci  

(při teplotách 950 – 1000 °C). Při technologii přímého válcování nebo dvoustupňové 

technologii s oduhličením ve finální tloušťce dochází k primární rekrystalizaci při 

oduhličovacím žíhání [19, 22]. 

 
Obr. 11 - Pece pro VTŽ 

2.4.8 Odstranění pnutí a potahování izolací 

Nejprve je orientovaný ocelový pás zbaven zbytků MgO. Dále je potažen izolačním 

povlakem (Kerizol) pro potlačení vířivých proudů a vypálen na téže lince při teplotě 820 °C. 

Současně termorovnací linka (obr. 12) odstraňuje vnitřní pnutí materiálu a vyrovnává drobné 

nerovnosti pásu vzniklé při předchozím zpracování [19, 22]. 

 
Obr. 12 - Termorovnací linka 
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2.4.9 Konečné úpravy 

Do tohoto kroku (obr. 13) patří boční obstřih pro správnou šířku pásu a dělení pro 

vytvoření distribučních svitků s požadovanou kvalitou [19, 22]. 

 

Obr. 13 - Konečné dělení  

2.5 Měření elektromagnetických vlastností plechů pro elektrotechniku  

AMFM jsou již tradičním, v českých zemích v podstatě jediným, výrobcem za studena 

válcovaných plechů pro elektrotechniku, které se vyznačují specifickými 

elektromagnetickými vlastnostmi, závislými na orientaci zrna jejich struktury. Pro garanci 

splnění požadavků na výrobu elektrotechnických strojů a zařízení, se širokým spektrem 

nároků na jejich fyzikální, resp. elektromagnetické vlastnosti, popřípadě v kombinaci  

s mechanickými vlastnostmi, se vzorky jednotlivých distribučních svitků kontrolují ve 

zkušebnách [12]. 

Ve zkušebnách jsou kvalifikovaným týmem zkušebních techniků ověřovány výsledné 

vlastnosti vzorků z hlediska splnění požadavků příslušných technických norem, případně 

specifických požadavků jednotlivých zákazníků. Tyto normy jsou například ČSN EN 10107 

(Plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu), ČSN 

EN 60404-2 (Magnetické materiály – Část 2: Metody měření magnetických vlastností 

ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem), ČSN EN 10282 

(Magnetické materiály – Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro 

elektrotechniku [12, 20].  

Pracoviště zkušebny je tvořeno čtyřmi dílčími pracovišti, a sice Mechanickou 

zkušebnou, Chemickou zkušebnou, Metalografickou laboratoří a Fyzikální zkušebnou. Ve 

Fyzikální zkušebně se provádí měření fyzikálních charakteristik výrobků pro elektrotechniku. 

Pro tento účel je vybavena řadou zařízení a měřících aparatur, které jsou pravidelně 

ověřovány příslušnými akreditovanými pracovišti dle Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. 

[12]. 

  



 

14 

2.5.1 Charakteristika a stanovení měřených parametrů 

U GOES pásů jsou hlavními magnetickými vlastnostmi především měrné ztráty p1,5 

[W/kg], měrné ztráty p1,7 [W/kg] a magnetická polarizace J800 [T] [23].  

Hodnoty měrných ztrát p1,7 a p1,5 [W/kg] jsou součástí atestu. U této veličiny platí, čím 

menší hodnoty měrných ztrát, tím lépe, protože se vyskytují menší ztráty v jádře 

transformátoru.  

Měrné ztráty p1,5 znamenají měrné ztráty naměřené při frekvenci f=50 Hz závisející na 

velikosti magnetické polarizace J=1,5 T.  

Měrné ztráty p1,7 znamenají celkové ztráty svitku naměřené při frekvenci f=50 Hz 

závisející na velikosti magnetické polarizace J=1,7 T. 

Magnetická polarizace J800 [T] označuje magnetickou polarizaci pro intenzitu 

magnetického pole H=800 A/m. Hodnoty této veličiny jsou součástí atestu a charakterizují 

dokonalost orientace pásu, neboli míru orientace Gossovy struktury ve směru válcování. Opět 

platí, že čím je zde vyšší hodnota, tím je vyšší míra orientace.  

Magnetická polarizace J30 [T] označuje magnetickou polarizaci pro intenzitu 

magnetického pole H=30 A/m. Tato veličina je pomocná a informuje o čistotě materiálu a 

výskytu vnitřního pnutí. Čím jsou hodnoty vyšší, tím se v materiálu vyskytuje méně nečistot a 

menší vnitřní pnutí. Do atestu se neuvádí. 

Z tabulky č. 1 vytažené z uvedené normy lze vidět toleranční meze, které jsou nutné 

pro označení jakosti GOES. Tato tabulka obsahuje maximální povolené hodnoty pro p1,5; p1,7 

a minimální hodnoty pro J800. Z hlediska atestu je rozhodující parametr p1,5; pokud daný 

parametr vyhovuje, pak vyhovuje i parametr p1,7 a hodnoty J800 jsou ve většině případů větší 

než 1,78 T [23].  

Tabulka č. 1 – Tabulka pro jakostní označení výrobku  

Označení jakosti výrobku 
p1,5 [W/kg] 
maximálně 

p1,7 [W/kg] 
maximálně 

J800 [T]  
minimálně 

M120-27S 0,80 1,20 1,78 

M130-27S 0,85 1,30 1,78 

M140-27S 0,89 1,40 1,75 

M130-30S 0,85 1,30 1,78 

M140-30S 0,92 1,40 1,78 

M150-30S 0,97 1,50 1,75 

M140-35S 1,00 1,40 1,78 

M150-35S 1,05 1,50 1,78 

M165-35S 1,11 1,65 1,75 
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Označování oceli se skládá ze symbolů uváděných v tomto pořadí [23]:  

• Písmeno M značí elektrotechnickou ocel; 

• stonásobek jmenovité hodnoty maximální měrné ztráty při 50 Hz ve wattech na 

kilogram, při odpovídající jmenovité tloušťce výrobku a při 1,7 T; 

• stonásobek jmenovité tloušťky v mm (a sice 0,18; 0,23; 0,27; 0,30; 0,35 mm); 

• písmeno S charakterizuje běžné anizotropní výrobky a písmeno  

P charakterizuje anizotropní výrobky s vysokou permeabilitou.  

Další důležité vlastnosti jsou uvedeny v následujících bodech [2, 20]: 

• geometrické vlastnosti – šířka, tloušťka, rovinnost; 

• mechanicko-technologické vlastnosti – mez kluzu, pevnost v tahu, tvrdost, 

tažnost, razitelnost; 

• další vlastnosti – chemické složení, tepelná vodivost, elektrická vodivost, 

izolační povlak s jeho izolačním odporem. 

2.5.2 Stanovení výsledků měrných ztrát a magnetické polarizace 

Měření elektromagnetických vlastností anizotropních plechů je prováděno dle 

metodiky IEC 404-2 nebo české normy ČSN EN 60404-2 za pomocí Epsteinova rámu  

na automatickém měřícím zařízení pro měření wattových ztrát MAG RJJ-52 (obrázek 14) 

[12]. 

 

Obr. 14 - Zařízení pro měření wattových ztát  

Principem této zkoušky je měření magnetické polarizace Ja v závislosti na změně 

intenzity magnetického pole Ha v rozsahu 30 – 104 Am-1 ve střídavém magnetickém poli  

o frekvenci 50 Hz a stanovení měrných ztrát p při polarizaci Ja =1,5T a 1,7T. Vzorky pro tato 

měření jsou odebírány ve formě podélných pásků o rozměrech 30±0,2 x 310±0,5 mm  

x tloušťka plechu ze začátku, středu a konce svitku dle normy ČSN EN 10107. Při odběru 

jsou vzorky řádně označeny, seřazeny a žíhány na odstranění pnutí při teplotě 820±10 °C 

v průběžné peci EBNER [12].  
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Další úkon se nazývá umělé stárnutí, které se provádí ve stacionární peci po dobu 24 

hodin při teplotě 225±5 °C. Před vlastním měřením jsou pak přesně váženy pro stanovení 

tloušťky (pro výpočet se používá smluvní hustota 7650 kg/m3) [12]. 

2.5.3 Stanoveni elektroizolačního odporu povlakové vrstvy 

Výrobky z orientovaných transformátorových plechů jsou na elektrotechnický trh 

dodávány včetně izolačních povlaků, kterými jsou keramické povlaky typu KERIZOL. 

Měření elektroizolačního odporu, který je další garantovanou charakteristikou výrobku,  

se provádí dle normy ČSN EN 10282 na Franklinově přístroji (obrázek 15) [12].  

 

Obr. 15 – Zařízení pro měření elektroizolačního odporu 

K měření se používá nežíhaných vzorků o rozměrech 100 mm x šířka pásu, 

odebraných ze začátku, středu a konce každého svitku. Podstatou měření je stanovení 

koeficientu elektroizolačního odporu C ( ·mm-2) pomocí sady 10 elektrod o celkové 

dotykové ploše 645 mm2, které jsou definovaným přítlakem 2 ± 0,1 MPa přikládány na deseti 

místech z obou stran po celé šířce vzorku. Současně s přiložením elektrod přístroj provede 

pomocí dvou vrtáčků automaticky proražení izolace a do elektrod je přivedeno napětí  

U = 0,5V. Přitom řídicí jednotka vyhodnocuje protékající proudy a provádí stanovení odporu 

izolačního povlaku [12]. 

2.5.4 Vyhodnocení výsledků 

Výsledky všech uvedených měření jsou zaznamenávány prostřednictvím PC  

do podnikové databáze. Po doplnění výsledků zkoušek ohybem, tj. cyklické ohýbání 

jednotlivých vzorků o 90° na obě strany až do porušení soudržnosti materiálu vzorku  

v souladu s ČSN ISO 7799. Pak je vystaven Protokol o zkoušení a měření materiálu pro 

elektrotechniku, jímž je dokumentována jakost daného výrobku [12]. 
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2.6 Výskyt a možnost vzniku vad v procesu výroby GOES pásů 

Jak již bylo řečeno, válcování za studena nedokáže odstranit vady vzniklé válcováním 

za tepla. Může se jednat o tyto vady materiálu [7]:  

• podpovrchové vady zaviněné oxidací; 

• vady způsobené mechanicky během válcování; 

• vady způsobené nesprávnými válcovacími teplotami a chybným ohřevem materiálu; 

• rozměrové vady. 

I při válcovaní za studena mohou vznikat vady pásů, zaviněné použitím nekvalitního 

vstupního materiálu nebo vzniklé při samotném válcování. Jsou to například [7]:  

• Trhlinky na hranách pásů při opotřebení válce nebo nedostatečné tvářitelnosti 

materiálu zapříčiněné mořící křehkostí, hrubozrnností nebo redukcí tloušťky bez 

žíhání. 

• Nekvalitní povrch způsobený vadným povrchem válců nebo špatně filtrovanou 

chladicí kapalinou. 

• Nekvalitní hrany po stříhání způsobuje nesprávné seřízení nebo nabroušení stříhacích 

nožů. 

• Vlnitost pásu způsobena nesprávným válcováním.  

• Zvlněné okraje z důvodu velkého průhybu válců při nedostatečném chlazení válců a 

válcovaného pásu. 

• Chybné rozměry válcovaného pásu způsobené nesprávným nastavením válců.  

• Šavlovitost, vyskytující se u užších pásů, jež je způsobena klínovitým průřezem pásu. 
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3. Přístupy ke statistickému zpracování reálných dat  

Základní statistické přístupy ke zpracování dat jsou například popisná statistika, 

kontingenční tabulky nebo testování hypotéz. K pokročilým přístupům lze zařadit intervaly 

spolehlivosti, regrese, ANOVA, atd. Formy zpracování dat mohou být numerické a grafické, 

nebo ruční či pomocí počítačových programů [24]. 

Statistická analýza dat nabývá na stále větším významu a stává se jedním ze 

základních přístupů ve zpracování reálných dat. Praktické úlohy analýzy obsahují i řadu 

nečekaných překážek [25]:  

• rozsahy zpracovávaných dat nejsou obyčejně velké; 

• v datech se vyskytují výrazné nelinearity, multikolinearita, skryté vazby, 

anomálie a vlivné body, které komplikují analýzu dat; 

• rozdělení reálných dat jen zřídka odpovídá normálnímu rozdělení;  

• parametry hledaných modelů mají definovaný fyzikální význam a jejich 

odhady musí proto vyhovovat svou velikostí a znaménkem. 

Ke statistickému zkoumání neboli zpracování dat jsou potřeba hodnoty proměnných 

(data či údaje), které se získávají statistickým šetřením čili sběrem dat. Tato data se následně 

zpracovávají a vyhodnocují. Ve většině případů se jedná o velké množství údajů, které 

v realitě bývají značně nepřehledné [24].  

Prvním krokem se proto stává zpřehlednění dat, a to pomocí třídění. Třídění údajů 

(filtrace dat) znamená rozdělení údajů do skupin tak, aby vynikly charakteristické vlastnosti 

sledovaných jevů. Tímto úkonem se uspořádá a zhustí údaje do přehlednější formy. Cílem 

třídění je získat homogenní soubory dat. Rozeznává se jednostupňové třídění, pokud se údaje 

roztřiďují podle změn jednoho statistického znaku. Další třídění je vícestupňové, pokud se 

údaje roztřiďují podle více znaků najednou [26]. 

Nejčastěji se při jednostupňovém třídění uspořádávají data dle velikosti a stanovují se 

intervaly odpovídající jednotlivým třídám, což se nazývá intervalové třídění. Cílem tohoto 

intervalového třídění je seřazení dat v jednotlivých třídách [26].  

Ve druhém kroku se podrobí získané údaje průzkumové analýze za účelem 

identifikovat případné odlehlé hodnoty, posoudit charakter rozdělení sledovaného znaku  

a analyzovat nezávislost dat [27]. Tento krok je proveden s pomocí popisné statistiky, a to ve 

formě grafické i numerické pro komplexnost analýzy. Cílem je, aby vynikly charakteristické 

rysy a zákonitosti analyzovaného souboru dat [26].  
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 Pokud se na základě provedené analýzy datového souboru zjistí, že se rozdělení dat 

odlišuje od rozdělení normálního, vzniká problém s vyhodnocením souboru a utvoření závěrů. 

Často je pak vhodná transformace dat, která vede ke stabilizaci rozptylu, zesymetričtění 

rozdělení a následně i k normálnímu rozdělení transformovaných dat [25].  

Při získání potřebných parametrů u transformovaných dat je někdy potřeba tyto 

parametry zpětně retransformovat na parametry netransformovaných dat, to se nazývá zpětná 

transformace [25].  

 Při statistickém vyhodnocení dat je jedním z předpokladů, že rozsah výběru n musí 

postačovat k určení dostatečně přesného odhadu parametrů polohy a rozptýlení. Určením 

minimální velikosti výběru se tak uskuteční kompromis mezi dostatečným množstvím vzorků, 

potřebných ke správnému rozhodnutí o testovaných tvrzeních (hypotézách), a náklady s tím 

spojené [28]. 

3.1 Popisná statistika  

Statistika se dělí na dva druhy, a sice na interferenční a popisnou. Interferenční 

statistika činí závěry na základě dat získaných z šetření provedených pro vybraný soubor 

respondentů. Analyzuje tyto závěry a predikuje z nich závěr pro celý soubor. Například je to 

volební průzkum, průzkum trhu apod [29].  

Popisná statistika zjišťuje a sumarizuje informace, zpracovává je do formy grafů, 

tabulek a vypočítává jejich číselné charakteristiky (polohy, variability, asymetrie, špičatosti). 

Cílem je zjednodušit soubor dat tak, abychom se v něm lépe vyznali [29].  

Statistický soubor lze analyzovat v zásadě dvěma způsoby, a sice grafickými 

metodami a pomocí číselných charakteristik. Krabicové grafy a histogramy, popřípadě 

zrcadlové histogramy tvoří vizuální dojem o souboru dat, kde výběrový průměr a směrodatná 

odchylka poskytují kvantitativní informace o specifických rysech daného souboru dat. Číselné 

charakteristiky jsou numerickým vyjádřením nejzákladnějších vlastností a rysů zkoumaného 

souboru dat [30]. 

Nejen v praxi je nezbytné se umět rozhodnout, zda nějaké tvrzení o parametrech 

náhodných veličin je či není pravdivé. Nejčastěji se objevuje tvrzení o normalitě dat. 

Jednotlivá tvrzení jsou nazývána statistickými hypotézami. Neexistuje matematický postup  

k prokázání platnosti statistické hypotézy. Stanoví se pouze rozhodnutí o přijetí či zamítnutí 

dané hypotézy. Matematický postup vedoucí k tomuto rozhodnutí se nazývá test statistické 

hypotézy [31]. 
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3.2 Průzkumová analýza shromážděných dat  

Průzkumová (exploratorní) analýza je založena na ověření předpokladů o získaných 

datech. Je zde vhodné využít krabicový diagram k identifikaci odlehlých hodnot a dále 

histogram pro získání informací o charakteru rozdělení sledovaného znaku. Pro ověření 

nezávislosti dat lze použít znaménkový test či neparametrické testy náhodnosti a z grafických 

nástrojů například autokorelační graf [27, 32].  

Většina postupů analýzy dat a z ní plynoucí závěry jsou závislé na splnění základních 

předpokladů, za nichž byly odvozeny. Pokud nejsou předpoklady o datech splněny, jsou 

získány nesprávné výsledky a učiněny nesprávné závěry. Základní předpoklady o datech jsou 

normalita, homogenita, nezávislost dat a případně konstantnost střední hodnoty a rozptylu. 

Základní postupy ověřování předpokladů o datech se vzájemně doplňují a tvoří komplexní 

statistickou analýzu dat. Jedná se o grafické znázornění exploratorních grafů a testování 

statistických hypotéz [32, 33].  

3.2.1 Normalita výběru  

Předpoklad, že data pochází z normálního rozdělení, je hlavní ve většině analýz  

a testů. Provedení tohoto kroku je nezbytné před každou analýzou jednorozměrných  

i vícerozměrných dat. Nejčastěji jsou používány krabicové grafy, histogramy a Q-Q grafy.  

U testování hypotéz jsou nejčastěji využívány testy jako test 2 (chí – kvadrát), Shapirův -

Wilkův test, Andersonův – Darlingův test a kombinovaný test šikmosti a špičatosti [25, 32, 

33].  

3.2.2 Homogenita výběru 

Nehomogenita naměřených dat značí nestejnoměrnost měřených vlastností vzorků, 

náhlou změnu podmínek experimentů nebo vybočující měření vyskytující se v datech. 

Problém vybočujících měření je velmi komplikovaný, protože je využíváno dalších 

předpokladů. Při hledání vybočujících hodnot je nutné znát jejich předpokládaný počet  

a jejich rozdělení a také rozdělení zbývajících prvků výběru. Testování vybočujících měření 

bez doplňkových informací je proto málo spolehlivé. Nejčastěji využívané testy jsou 

Grubbsův test a Dixonův test, které však stojí na splnění předpokladu normality dat.  

Z grafických nástrojů je to krabicový graf, histogram a Q-Q graf [28, 32].  
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Nesplnění předpokladu homogenity dat může být taktéž způsobeno nevhodnou 

specifikací souboru. Proto je vhodné rozdělit daný soubor dat podle logických kritérií do 

několika podskupin a následně statisticky vyhodnotit každou podskupinu zvlášť [28]. 

V praxi se nejčastěji vyskytují následující druhy vybočujících hodnot, které se svou 

povahou zásadně liší a obvykle se dají ostře rozlišit [32, 33]: 

a. Vybočující data vzniklá hrubými chybami, překlepy, prokazatelným selháním 

lidí či techniky. 

b. Vybočující hodnoty vzniklé v důsledku poruch, chybného měření či 

technologických chyb.  

c. Data pocházejí z rozdělení s nekonstantním rozptylem.  

d. Data pocházejí ze systematicky zešikmeného rozdělení, nebo z rozdělení 

s vysokou špičatostí.  

V případě bodu c a d je dobré zvážit možnosti opravy statistického modelu, 

transformaci dat či využití robustních metod. Vybočující data často obsahují cenné informace 

a jejich neoprávněné vyloučení by bylo hrubou chybou [33]. 

3.2.3 Nezávislost prvků výběru 

Předpoklad vzájemné nezávislosti prvků výběru je zapotřebí při mnoha výpočtech od 

intervalů spolehlivosti až po regulační diagramy. Pokud není tento předpoklad splněn, většina 

statistických výpočtů selhává a jsou vytvářeny nesprávné závěry. Nejčastějším případem 

závislosti je autokorelace, kdy se jedná o závislost lineární. Z grafických nástrojů se využívá 

bodový diagram (korelační graf), autokorelační graf a graf výběrové autokorelační funkce. 

Pro testování hypotéz lze použít neparametrické testy náhodnosti, test významnosti 

korelačního, Spearmanova či autokorelačního koeficientu [32, 33]. 

3.3 Popis aplikovaných nástrojů  

Tato podkapitola je zaměřena na základní popis jednotlivých statistických nástrojů 

použitých v této diplomové práci. Nástroje popisné statistiky jsou využívány k průzkumové 

analýze dat a rovněž pro ověření předpokladů o shromážděném souboru dat.  

3.3.1 Krabicový graf 

Krabicové grafy jsou velmi užitečné u grafických srovnání mezi soubory dat, protože 

jsou snadno pochopitelné a tvoří vizuální vjem. Krabicový graf neboli BOX-PLOT je 

grafický nástroj, který zobrazuje současně několik důležitých vlastností dat, jako je poloha 

nebo centrální tendence, variabilitu a identifikuje odlehlé hodnoty [30]. 



 

22 

Krabicový graf zobrazuje údaje (tři kvartily, minimum a maximum) v obdélníkovém 

okně orientovaném buď svisle, nebo vodorovně. Obdélníkové pole tvoří rozmezí mezi levým 

(dolním) neboli prvním kvartilem a pravým (horním) či třetím kvartilem. Linka uvnitř 

obdélníkového okna je vložena do druhého kvartilu, který se nazývá medián. Linky na obou 

koncích se vztahují k extrémním hodnotám.  

Tyto čáry jsou obvykle nazývány jako „vousy“. V některých počítačových 

programech mají „vousy“ maximální vzdálenost 1,5*(horní – dolní kvartil) od konce 

obdélníkového pole. Hodnoty vyskytující se za těmito „vousy“ se označují jako potenciální 

odlehlé hodnoty [30]. 

Krabicový graf (obr. 16) umožňuje posouzení symetrie u konců rozdělení  

a identifikaci odlehlých dat. Postup sestrojení je zcela jasně popsán v následujících čtyřech 

krocích [34]:  

a. výpočet kvantilů x25 (dolní kvantil), x50 (medián), x75(horní kvartil);  

b. výpočet kvartilového rozpětí (délky obdélníku) R= x75-x25 (1); 

c. určení konců vodorovných paprsků   

A= x25 – 1,5R (2) 

B= x75 + 1,5R (3) 

d. konstrukce grafu se znázorněním mediánu. 

 

Obr. 16 - Krabicový graf  
 

Bod c v postupu sestrojení krabicového grafu se vztahuje pro ruční výpočet. 

Použijeme-li počítačové programy, pak nejsou tyto „vousy“ stanoveny dle rovnic (2) a (3). 

Každý statistický program používá vlastní určení podezřelých a odlehlých hodnot 

v krabicovém grafu. Například ve Statgraphicsu jsou stanoveny konce vodorovných paprsků 

následovně. A je rovno minimální hodnotě a B je rovno maximální hodnotě. Jelikož délka 

vodorovných paprsků může být maximálně 1,5 x delší než krabička, jsou hodnoty přesahující 

tyto hranice označovány jako podezřelé případně odlehlé a jsou zakresleny jako samostatné 

body [35]. 
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3.3.2 Histogram  

 Histogram patří mezi sedm základních nástrojů managementu jakosti. Představuje 

grafické znázornění intervalového rozdělení četností (v řízení jakosti jde např. o četnost 

hodnot jakostního znaku – rozměrů výrobku, chemického složení, pevnosti, napětí, výkonu). 

Jde o sloupkový graf, kde základna jednotlivých sloupků (osa x) odpovídá šířce intervalu h  

a výška sloupků (osa y) vyjadřuje četnosti hodnot sledované veličiny [36]. 

Pokud je histogram doplněn o Gaussovu křivku, která je znázorněním hustoty 

pravděpodobnosti pro normální rozdělení, poskytne velmi rychlou informaci o tvaru rozdělení 

statistického souboru, o jeho statistických charakteristikách (míře polohy a variability), popř. 

lze dle tvaru histogramu identifikovat některé systematické vlivy působící na výrobní proces. 

Aby histogram mohl spolehlivě plnit svoji funkci, musí být dodrženy určité zásady jeho 

sestrojení [36]. 

3.3.2.1Postup sestrojení histogramu 

 Sestrojení histogramu lze shrnout do následujících kroků [27]: 

a. Výpočet rozpětí souboru R. 

b. Stanovení počtu a šíře intervalů. 

c. Sestavení tabulky četností.  

d. Stanovení hranic intervalů. 

e. Stanovení středů intervalů (třídních znaků). 

f. Přiřazení naměřených hodnot do jednotlivých intervalů v tabulce četností 

pomocí čárkovací metody.  

g. Sestrojení vlastního histogramu.  
 

Doplnění bodů pro sestrojení histogramu [27, 34, 36, 37]: 

1. Rozpětí R se zjistí odečtením maximální xmax a minimální xmin hodnoty souboru.  

 R = xmax – xmin   (4) 

2. Pro zjištění šíře třídního intervalu h je k výběru více způsobu určení. 

 U prvního způsobu se stanovuje počet intervalů dle pravidla  nk log5 ⋅=  (5) 

 kde n je rozsah zkoumaného souboru. Šíři intervalů h se pak získá ze vztahu h = R/k    (6).  

 U druhého způsobu se používá „Sturgesovo pravidlo“ podle rozsahu souboru: 

• 100fn   ( )[ ]nk log10=    (7) 

• 10040 ≤np  [ ]nk 2=    (8) 

• 40≤n   ( )[ ]nk ln4426,11 ⋅+=   (9) 
 Symbol [] znamená „celá část“. Pak se vypočítá šíře intervalu dle vzorce (6).  
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U třetího způsobu se rozpětí souboru R dělí 1, 2 nebo 5 či jejich násobky (10; 20; 50; 

0,1; 0,2; 0,5 …) tak, aby k bylo v rozmezí 7 - 20 třídních intervalů stejné šíře. Jsou –li dvě 

možnosti, bere se užší interval v případě, že počet naměřených hodnot je roven 100 a více; je-

li počet naměřených hodnot menší než 100, pak se pracuje s širším intervalem. 

3. Zde se zaznamenává hranice intervalu, střed intervalu, přiřazujeme naměřené 

hodnoty do intervalů a stanovíme četnost v jednotlivých intervalech. 

4. Na základě stanovené šířky intervalu a vhodně stanovené hranice prvního 

intervalu se pak stanoví hranice jednotlivých intervalů. Dolní hranice prvního intervalu by 

měla být volena tak, aby v prvním intervalu byla obsažena minimální hodnota a bylo zajištěno 

jednoznačné přiřazování hodnot do všech intervalů. Pro splnění druhého požadavku je 

vhodné, aby hranice intervalů byly stanoveny o řád přesněji než zpracovávané hodnoty, tedy 

aby nemohl nastat případ, že některá z hodnot je rovna hranici intervalu. Vhodnou hranicí 

intervalu je například aritmetický průměr dvou po sobě jdoucích neměřitelných hodnot.  

5. Třídní znaky se vypočítají následovně, sečte se hodnota horní hranice xH a dolní 

hranice xD daného intervalu a vydělí se dvěma. Tyto hodnoty se zapíší do tabulky četností.  

6. Každá hodnota souboru se ve formě čárky zaznamená do příslušného intervalu 

v tabulce četností a součet čárek v jednotlivých intervalech se zapisuje ve sloupci třídní 

četnost v tabulce četností. 

7. Na osu x při vhodně zvoleném měřítku naneseme hranice intervalu. Na osu y se 

nanesou hodnoty četností ni. Pak se sestrojí sloupce grafu. V grafu se dále uvádí počet 

naměřených hodnot a střední hodnota, směrodatná odchylka. 
 

Z histogramu lze vyčíst [27]:  

• odhad polohy a rozptýlenosti hodnot sledovaného znaku jakosti či parametru 

procesu; 

• odhad tvaru rozdělení sledovaného znaku jakosti či parametru procesu; 

• identifikace změn procesu – srovnáním histogramů mezi sebou a porovnáním 

odhadů polohy a rozptýlenosti, analýzou tvaru histogramu; 

• prvotní informaci o způsobilosti procesu;  

• působení vymezitelných příčin variability (nejčastěji se vyskytující tvary 

histogramů včetně možných vymezitelných příčin jsou uvedeny v příloze 2). Pokud má 

histogram zvonovitý tvar, pak to signalizuje, že na proces působí pouze náhodné vlivy. Každá 

odchylka histogramu od tohoto tvaru pak signalizuje pravděpodobné působení 

identifikovatelných (vymezitelných) vlivů [27].  
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3.3.3 Bodový diagram 

Bodový diagram taktéž patří mezi sedm základních nástrojů managementu jakosti. 

Představuje grafické zobrazení stochastické závislosti dvou náhodných proměnných. Tento 

diagram poskytne prvotní informaci o existenci stochastické závislosti, jejím tvaru a míře 

těsnosti [27].  

 Ve většině případů se v praxi setkáváme s volnými závislostmi, které jsou 

charakteristické určitým rozptylem bodů. Příčinou tohoto rozptylu je nejčastěji působení 

dalších vlivů, jako je například variabilita parametrů procesu, vnějších podmínek, vlastností 

použitých materiálů apod. Je důležité si uvědomit, že vypovídací schopnost bodového 

diagramu může být výrazně ovlivněna volbou měřítek na jednotlivých osách [37]. 

 Při řízení procesu zlepšování jakosti se často dostáváme do situace, kdy regulovat 

proces podle vybraného nebo normou stanoveného znaku jakosti je časově nebo ekonomicky 

tak náročné, že by regulační zásahy byly neefektivní či téměř nerealizovatelné. V dané situaci 

je ale relativně jednoduché zjistit (např. změřit) jiný znak jakosti, který s původně 

požadovaným znakem jakosti koreluje (existuje mezi nimi stochastická závislost). Pak je 

třeba najít vhodnou regresní funkci a pomocí ní a hodnot znaku jakosti, který jsme schopni 

rychle a levně zjistit, stanovit hodnoty požadovaného parametru jakosti. Podmínkou je tedy 

existence stochastické závislosti mezi požadovaným a rychle či levně zjistitelným znakem 

jakosti [27]. 

3.3.3.1 Postup sestavení bodového diagramu  

Sestavení bodového diagram je stručně popsáno v následujících krocích [38]: 

1. Zvolíme nezávislou proměnnou X a závislou proměnnou Y (např. méně nákladnou  

a méně přesnou metodu a metodu přesnější a nákladnější).  

2. Provedeme měření minimálně 30 dvojic hodnot závislé a nezávislé proměnné (Xi, Yi) 

či ještě lépe 50 – 100 dvojic a zaznamenáme je do tabulky (dvojice naměřených 

hodnot (Xi, Yi) představují dvourozměrný náhodný výběr rozsahu 30≥n ). 

3. Z naměřených hodnot sestavíme bodový diagram tak, že dvojice hodnot (Xi, Yi) 

znázorníme v pravoúhlé souřadnicové soustavě (x, Y). Každá dvojice (Xi, Yi) je 

zobrazena bodem o souřadnicích [Xi, Yi].  

4. Provedeme analýzu bodového diagramu.  
 

I když tento bodový diagram je určen pro určování stochastické závislosti, lze ho 

využít i pro určení vzájemné nezávislosti prvků výběru. Místo závislé proměnné Y se použije 

opětovně “nezávislá” proměnná X a postup sestavení a princip vyhodnocení zůstává stejný.  
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 Chceme –li prvotní informaci získanou z bodového diagramu upřesnit, provedeme 

kvantifikaci těsnosti stochastické závislosti. Nejčastěji užívanou mírou závislosti mezi dvěma 

proměnnými X a Y je tzv. koeficient korelace r. Pro koeficient korelace r platí: 11 ≤≤− r . 

Je –li rovno -1 nebo 1, jde o závislost funkční. Blíží –li se hodnota r hodnotě +1, jde o 

velmi silnou přímou závislost. Blíží –li se r hodnotě -1, jde o velmi silnou (těsnou) nepřímou 

závislost. V případě, že se r  blíží 0, znamená to velmi slabou lineární závislost. Je –li r = 0, 

nemusí to znamenat, že proměnné X a Y nekorelují, že jsou nezávislé, ale může to znamenat  

i silnou, avšak nelineární závislost [36].  

3.3.4 Graf výběrové autokorelační funkce  

Graf, ve kterém jsou na vodorovné ose časová zpoždění a na svislé ose koeficienty 

autokorelace reziduí rk, se nazývá reziduální autokorelační funkce (ACF). Pokud žádný 

autokorelační koeficient nepřekračuje 95% intervalu spolehlivosti ( 2/√ ), je možné 

předpokládat, že zde nepůsobí vzájemná závislost mezi daty. Kde časová řada yt je pro t = 1, 

2, … , T [33].  

3.3.5 Zrcadlový histogram  

Zrcadlový histogram je tvořen dvěma histogramy, kde jeden z nich je překlopený přes 

společnou osu x. Stanovení počtu, velikosti a hranic jednotlivých intervalů obou histogramů 

musí být totožné. Tak se dají zcela jasně porovnat oba histogramy z hlediska polohy  

i variability, a tím určit, který histogram (či soubor dat) je pro nás lepší.  

3.3.6 Číselné charakteristiky 

Statistické charakteristiky (míry) shrnují informace obsažené v datech a vyjadřují ji 

v koncentrované formě. Charakterizují základní rysy zkoumaného souboru dat a umožňují 

porovnání více datových souborů. Číselné charakteristiky ve statistice jsou definovány 

podobně jako charakteristiky diskrétních náhodných veličin s rozdílem, že pravděpodobnosti 

p(xi) nahradíme relativními četnostmi fi/n. Takové charakteristiky nazýváme empirické 

číselné charakteristiky. Základní charakteristiky (ze základního souboru) jsou konstanty a 

značí se řeckými písmeny, zatím co výběrové charakteristiky jsou náhodné veličiny a značí se 

latinskými písmeny [39]. 
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Číselné charakteristiky se dělí podle způsobu konstrukce na momentové, kvantilové  

a ostatní, nebo na čtyři skupiny [26, 29, 39, 40]:  

1. Charakteristiky polohy – charakterizují střed, kolem něhož kolísají hodnoty; 

používá se pro ně rovněž pojem střední hodnoty. Základní charakteristiky: 

a. aritmetický průměr  – vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor 

mnoha hodnot. Vypočte se jako součet všech hodnot vydělený jejich 

počtem. 

b. modus  – je hodnota, která se ve statistickém souboru vyskytuje 

nejčastěji. Hodnota znaku s největší relativní četností. Představuje 

jakousi typickou hodnotu sledovaného souboru a jeho určení předpokládá 

roztřídění souboru podle obměn znaku  

c. minimum xmin – představuje nejnižší hodnotu ze všech vstupních údajů. 

d. maximum xmax – představuje nejvyšší hodnotu ze všech vstupních údajů 

e. medián  – rozděluje statistický soubor na „dolní polovinu“ a „horní 

polovinu“ hodnot. Jde o robustní charakteristiku, která je oproti 

aritmetickému průměru málo citlivá na extrémně odchýlené hodnoty.  

f. dolní kvartil x25 – rozděluje soubor hodnot v místě, kde má 25 % prvků 

hodnoty menší než dolní kvartil. 

g. horní kvartil x75 - rozděluje soubor hodnot v místě, kde má 75 % prvků 

hodnoty menší než horní kvartil. 

2. Charakteristiky variability – udávají kolísání hodnot kolem zvoleného středu. 

Základní charakteristiky: 

a. rozptyl s2 – určuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem 

její střední hodnoty.  

b. směrodatná odchylka s – je odmocninou rozptylu. Je to nejužívanější 

míra variability. Velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné 

odlišnosti jednotlivých prvků v souboru.  

c. variační rozpětí R - se zjistí odečtením maximální a minimální hodnoty 

ve zkoumaném souboru. Používá se také pro intervalové rozdělení  

u spojitých statistických znaků. 

d. variační koeficient Vk – slouží k porovnání dvou rozptylů při různých 

jednotkách. Určuje, zda je vypočítaná hodnota rozptylu „malá“ či 

„velká“. Pokud je 100·Vk > 50 % pak je variabilita vysoká.  
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3. Charakteristiky šikmosti – neboli asymetrie. V symetrickém rozdělení platí 

vztah: , kde počet podprůměrných hodnot je stejný jako počet 

nadprůměrných hodnot. Základní charakteristikou je šikmost a značí se as. 

Šikmost v symetrickém rozdělení je rovna nule. V kladně zešikmeném rozdělení 

je větší než nula a v záporně zešikmeném rozdělení je menší než nula.  

4. Charakteristiky špičatosti – neboli excesu. Tato charakteristika spočívá ve větší 

nahuštěnosti hodnot prostřední velikosti ve srovnání se stupněm nahuštěnosti 

ostatních hodnot. Základní charakteristikou je špičatost a značí se ex. Pro určení 

velikosti špičatosti se používá normované normální rozdělení, neboli srovnání 

s Gaussovou křivkou. Pokud je špičatost větší než 3, pak se jedná o větší 

špičatost. Pokud je naopak menší než 3, pak se jedná o menší špičatost.  

3.3.7 Testy statistických hypotéz 

Statistická hypotéza je předpoklad, například o rozdělení pravděpodobnosti, 

nezávislosti, homogenity jedné nebo více náhodných veličin. Předpoklad se většinou týká 

parametrů rozdělení náhodné veličiny v základním souboru. Test statistické hypotézy je 

pravidlo, které na základě výsledků zjištěných z náhodného výběru objektivně předepisuje 

rozhodnutí o přijetí nulové hypotézy.  

Pravděpodobnost padnutí testovací charakteristiky do kritického oboru se nazývá 

hladina významnosti α. Pokud pracujeme s oboustranným kritickým oborem je nutné hladinu 

významnosti rozdělit na dvě stejné části o velikosti α/2 [28]. 

3.3.7.1 Obecný postup 

Obecný postup testování je shrnut v následujících krocích [25, 39, 41]:  

1. Stanovení nulové a alternativní hypotézy  

Prvním krokem je převedení zkoumané otázky na nulovou hypotézu H0  

a alternativní hypotézu H1. Předpoklad, který vyslovíme a chceme ověřit, nazýváme 

nulovou hypotézou. Pro případ, že nulová hypotéza nebude přijata, je nutné stanovit 

alternativní hypotézu.  

2. Stanovení testovacího kritéria  

Existují různé typy testovacích statistik. Testovací kritérium T je z hlediska teorie 

pravděpodobnosti náhodná veličina. Testovací kritérium se sestrojí tak, aby měla 

některé z tabelovaných rozdělení, a to právě tehdy, když platí nulová hypotéza. 

Vypočtené testovací kritérium chápeme jako realizaci této náhodné veličiny.  
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3. Stanovení kritické hodnoty 

Určení kritického oboru testové charakteristiky na základě jejího rozdělení 

pravděpodobnosti a hladiny významnosti. Kritický obor je možné vymezit jako 

oboustranný nebo jednostranný. Oboustranný se vymezuje tehdy, pokud testovací 

statistika může mít kladné i záporné znaménko. Kritická hodnota rozděluje obor 

hodnot náhodné veličiny T na dvě části, a sice kritický obor W a obor přijetí V.  

4. Porovnání kritické hodnoty a testovacího kritéria 

Pokud je hodnota testovacího kritéria větší nebo rovna kritické hodnotě (neboli  

T leží ve W), pak nulovou hodnotu zamítáme. V opačném případě bude zachována 

pro nedostatek důkazů.  

5. Rozhodnutí o nulové hypotéze 

Zamítnutí nulové hypotézy neznamená, že testovaná nulová hypotéza neplatí, ale 

znamená, že její platnosti nevěříme, protože výsledek testu neposkytl objektivní 

důvod věřit. Nezamítneme-li nulovou hypotézu, neznamená to její přijetí. Výsledek 

testu neukázal tak velkou neshodu mezi zjištěnou skutečností a testovanou 

hypotézou, která by dala dostatečný důvod k zamítnutí hypotézy.  

3.3.7.2 Chyby při testování hypotéz 

Při testování se lze dopustit dvou chyb. Grafické znázornění obou pravděpodobností je 

na obrázku 17. Tyto chyby jsou prvního a druhého druhu [39]: 

A. zamítne se hypotéza, která platí, tzv. chyba prvního druhu. Pravděpodobnost 

této chyby se značí α nebo p (hladina významnosti), a je vyjádřena zápisem  

 (10) 

B. přijme se hypotéza, která platí, tzv. chyba druhého druhu. Pravděpodobnost 

této chyby je označována β a je opět vyjádřena zápisem  

 (11) 

  



 

30 

Pravděpodobnost β je označována jako tzv. síla testu. A tedy pravděpodobnost, že test 

povede k oprávněnému zamítnutí testované nulové hypotézy. β lze vyjádřit i takto [39]: 

 (12) 

 

Obr. 17 - Pravděpodobnost chyby 1. a 2. druhu 

3.3.7.3 Testy dobré shody 

Předpoklad o rozdělení náhodné veličiny, získaný pomocí grafických nástrojů, se nedá 

s jistotou tvrdit, pokud se dané tvrzení neotestuje. Zvolí se hypotéza buď o druhu rozdělení, 

nebo o druhu rozdělení i o hodnotách jeho parametrů. Hypotézy tohoto typu se dají ověřovat 

pomocí tzv. testů dobré shody. Pomocí těchto testů se dá určit, zda zvolený model rozdělení je 

adekvátní pro daný soubor dat. Některé z testů patřící do této skupiny testů dobré shody 

budou rozepsány v následujících odstavcích [42].  

Test 2 (chí – kvadrát) je základním testem u testů dobré shody. Nulovou hypotézou 

pro náhodný výběr se stává tvrzení o druhu rozdělení náhodné veličiny, která se rovná 

známému rozdělení. Náhodná veličina může být diskrétní nebo spojitá. Předností 2 testu 

dobré shody je možnost jeho použití pro všechna možná rozdělení náhodné veličiny. Slabinou 

je nízká síla v porovnání s testy dobré shody specializovanými na jednotlivá rozdělení [42].  

Watsonův test (U2) patří mezi neparametrické testy. Tento dvouvýběrový test 

homogenity je založen na porovnání dvou vzorků dat proměnné stanovené při měření 

rovinného úhlu (v radiánech). Nulová hypotéza předpokládá, že oba vzorky pocházejí  

ze stejného rozdělení [43]. Watsonův test (U2) byl původně vyvinut pro testování rozdělení 

dat kolem kruhu, proto také používá kumulativní rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou 

četností. Je však nezávislý na počátečním bodu řady a velké rozdíly obdobného označení  

na jakémkoliv místě v řadě budou mít vliv na velikost a sílu tohoto testu [44]. 
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Andersonův – Darlingův test je založen na empirické distribuční funkci FE(x)  

a umožňuje ověřovat nulovou hypotézu H0: FE(x) = FT(x). Alternativní hypotéza je H1: FE(x) 

 FT(x). FT(x) je teoretické rozdělení, které je specifikované včetně svých parametrů a FE(x) 

je rozdělení výběru. Pro testování normality se za FT(x) dosadí N( , s2) [28]. 

3.3.7.4 Neparametrické testy náhodnosti  

Tyto testy ověřují vzájemnou nezávislost dat. Nulová hypotéza u těchto 

neparametrických testů náhodnosti je stanovena následovně, H0: data jsou nezávislá. 

Alternativní hypotéza zní H1: data jsou závislá. Jedná se o tři testy, a sice [32]: 

• Runs above and below median (znaménkový test); 

• Runs up and down (test založený na hledání trendů); 

• Box-Pierce test. 

3.3.7.5 Klamy statistického testování hypotéz: 

Výsledky statistických testů jsou často nepochopeny, proto jsou v následujících 

bodech uvedeny některé z klamů vyskytující se právě v této oblasti testování hypotéz [41].  

• P-hodnota je pravděpodobnost, že nulová hypotéza je nesprávná. (Špatně –  

P-hodnota je pravděpodobnost, že H0 je pravda, pokud se jedná o aktuální nebo 

vychýlené údaje.) 

• α=0,05 je standard s objektivním základem. (Špatně – α=0,05 představuje pouze 

konvenci, která se přijala při nepřiměřeném opakovaném použití.) 

• Malé p-hodnoty znamenají velký vliv. (Špatně – P-hodnoty neříkají takřka nic  

o velikosti účinku.) 

• Údaje ukazují pravdu nebo nepravdu daných hypotéz. (Špatně – Data v nejlepším 

případě slouží k posílení nebo vyvrácení hypotéz nebo výroků.) 

• Statistická významnost znamená důležitost. (Špatně – Statistická významnost říká 

velmi málo ohledně důležitosti vztahu.)  
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3.4 Transformace  

S transformací dat se při zpracování reálných dat pracuje velmi často. Podle příčin  

se transformace dá rozdělit do dvou základních skupin [45]: 

A. Transformace zlepšující rozdělení dat. Zde je transformace žádaná a přispívá 

ke zlepšení rozdělení dat (zjednodušuje jejich zpracování).  

B. Transformace jako důsledek matematických operací s měřenými veličinami. 

To je případ, kdy jsou známy u komplikovaných systémů vstupní náhodné 

veličiny, a potřebujeme určit výstupní náhodnou veličinu. Patří sem tedy 

všechny transformace, kdy je na základě experimentálních výsledků potřeba 

vypočítat jiné veličiny. V tomto případě je transformace nežádaná, neboť 

deformuje původní rozdělení dat. 

Nelineární transformace dat je velmi účinná a oblíbená metoda pro odstranění 

asymetrie dat. Stručný princip transformace dat lze shrnout do následující věty. Jedná  

se o nalezení vhodné transformační funkce, jejímž cílem je stabilizace rozptylu, zejména 

zesymetričtění dat a často normalita dat za předpokladu, že analyzovaná data jsou nelineární 

transformací normálně rozdělené náhodné veličiny. K nim se hledá inverzní transformační 

funkce g(x) [33].  

Existují základní typy transformací [33, 39]: 

• Mocninná – tento typ je poměrně široce využitelný. Nezachovává měřítko  

a není všude spojitá. Zachovává pouze pořadí dat ve výběru.  

o prostá mocninná – vhodná pro analýzu mnoha geometrických veličin  

a hodnocení vzdálenosti bodů měřených ve dvousouřadnicovém nebo 

třísouřadnicovém systému. 

o logaritmická – je vhodná za situace, kdy se odchylky násobí (nikoliv 

sčítají). Například při měření objemů, hmotností, parametrů 

zahrnujících časovou dimenzi. 

• Box-Coxova – je lineární transformací prosté mocninné transformace.  

Je nejčastěji používaná, dostatečně silná a použitelná pouze pro kladné 

hodnoty. V nabídce využití ji má mnoho statistických programů. Umožňuje 

přiblížení výběru k rozdělení normálnímu vzhledem k šikmosti a špičatosti.  

• Johnsonova – transformuje data na normované normální rozdělení. Obsahuje 

tři typy rovnic v závislosti na tom, zda je náhodná veličina „ohraničena“. 

Jedná se o typy SB, SL a SU.   
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3.5 Určení minimální velikosti výběru 

Při stanovení minimálního rozsahu výběru je zajištěno, že máme dostatek vzorků pro 

jejich analýzu, použití statistických testů pro testování hypotéz a stanovení správných závěrů. 

Avšak to se týká pouze statistické oblasti a je proto také nutné vzít v potaz možnosti daného 

procesu. Tím je myšlena jednak oblast časová, výrobní a hlavně nákladová. Tyto oblasti 

určují, zda je stanovený rozsah výběru skutečně možný převést do praxe. 

Velikost výběru n se projeví zprostředkovaně i při konstrukci konfidenčních intervalů, 

kdy s růstem velikosti výběru dochází k zúžení intervalů. Dále s růstem velikosti výběru  

se snižuje pravděpodobnost chyby 2. druhu a roste síla testů. Malý rozsah výběru  

je problematičtější více než přílišná variabilita dat, například u konfidenčních intervalů  

a testování statistických hypotéz [28].  

Stanovení minimální velikosti výběru nmin je možné provést několika způsoby, a sice 

pomocí vzorců či konfidenčních intervalů. 

3.5.1 Přímé stanovení výpočtem  

První způsob je určení minimálního rozsahu výběru pomocí následujících vzorců. 

Nejprve je však nutné z n1 předběžných hodnot určit odhad výběrového rozptylu   podle 

vztahu [28, 46]: 

 ∑  (13) 

• Pokud jde o výběr z normálního rozdělení, určí se minimální velikost výběru nmin 

například tak, aby s pravděpodobností 1-α platilo, že , kde d je 

zvolené číslo. Pro minimální velikost výběru pak vyjde  

⁄ ·    (14) 

kde ⁄ 1  je kvantil Studentova rozdělení s 1 stupni volnosti.  

 

• Další možnost stanovení minimálního rozsahu výběru je s ohledem na účel 

zkoumání – pro testování hypotéz. Pokud je třeba ověření hypotézy H0: = 0 proti 

H1: > 0 pro náhodný výběr, pocházející z normálního rozdělení lze použít 

nerovnost  

  (15) 

kde P=( 1- 0) /σ, α je hladina významnosti a 1 - β udává sílu testu.  
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• Minimální rozsah výběru lze stanovit i tak, aby relativní chyba směrodatné 

odchylky δ(s) měla předepsanou hodnotu. U tohoto vzorce není nutné mít normální 

rozdělení [46]. Pak bude minimální rozsah výběru roven 

· 1  (16) 

kde  je špičatost výběrového rozdělení. Relativní chyba směrodatné odchylky 

se obyčejně volí δ(s)=0,1. Při výpočtu minimální velikosti výběru pro normální 

rozdělení vychází hodnota nmin 50. Z toho plyne důležitý závěr, že běžně užívané 

rozsahy měření n=5; 10; 15 jsou ze statistického hlediska příliš malé [28].  

3.5.2 Interval spolehlivosti  

Intervalový odhad parametru β základního souboru v rovnici (17) je interval <B1; B2>, 

v němž leží skutečná hodnota parametru s pravděpodobností 1 – p [34].  

 P(B1 ≤ β ≤ B2) = 1 – p (17) 

Kde <B1; B2> - je konfidenční interval (CI) pro parametr β; 

p (α)  - hladina významnosti; 

1 - p - stupeň spolehlivosti (statistická jistota); 

 

Hodnota intervalu spolehlivosti indikuje do jaké míry je možno dané tvrzení 

považovat za přesné. Pokud je hladina spolehlivosti rovna jedné, pak máme 100 % jistotu, že 

naše tvrzení je pravdivé. V praxi obvykle bývají za přijatelné považovány hodnoty hladiny 

spolehlivosti od 95 % [47].  

 

Pro intervaly spolehlivosti platí následující [28]: 

• čím je rozsah výběru n větší, tím je interval spolehlivosti užší; 

• čím je odhad přesnější a má menší rozptyl, tím je interval spolehlivosti užší; 

• čím je vyšší stupeň spolehlivosti, tím je interval spolehlivosti širší.  

 

Intervaly spolehlivosti mohou být dvojího typu, a sice jednostranný nebo dvoustranný 

interval spolehlivosti. Jednostranný je definovaný pouze jednou nerovností a dvoustranný 

interval spolehlivosti je ohraničen z obou stran (dvě nerovnosti) [48]. 
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Intervalové odhady parametrů , σ2 normálního rozdělení se rozdělují podle toho, zda 

je známo či neznámo  při odhadu σ2 a zda je známo či neznámo σ2 při odhadu  [34]. 

• Interval spolehlivosti pro parametr σ2, pokud  není známo, je definován vztahem:  

 
· , ·

 (18) 

kde n – počet hodnot; 

 p – zvolená hladina významnosti; 

 S2 –rozptyl výběrového souboru dle vzorce (13); 

 , 1  - kritické hodnoty rozdělení χ2 pro n-1 stupně volnosti. 

• Interval spolehlivosti pro parametr σ2, pokud  je známo, je definován vztahem:  

 
· , ·

 (19) 

• Interval spolehlivosti pro parametr  , pokud σ2 není známo, je definován vztahem:  

 
·

√ , ·
√  (20) 

kde   – aritmetický průměr;  

 S – směrodatná odchylka výběrového souboru; 

   - kritická hodnota Studentova rozdělení pro n-1 stupně volnosti. 

• Interval spolehlivosti pro parametr  , pokud σ2 je známo, je definován vztahem:  

 
·

√ , ·
√  (21) 

kde σ – směrodatná odchylka základního souboru; 

  - kritická hodnota normálního normovaného rozdělení. 

 
3.6 Analýza údajů v matici  

Analýza údajů v matici patří do sedmi „nových“ nástrojů managementu jakosti. 

Zaměřuje se na porovnání různých variant (vícerozměrných proměnných) charakterizovaných 

řadou kritérií (prvků) a výběr nejvhodnější varianty. Jednotlivými variantami mohou být 

výrobky, verze návrhu nebo třeba dodavatelé [27, 37]. 

Pro tuto analýzu je třeba zvolit vhodná kritéria výběru nejvhodnější varianty. Dále 

musí být shromážděny údaje o hodnotách jednotlivých kritérií a rovněž je nutné definovat 

příslušné hodnoty pro optimální variantu. Vlastní výběr nejvhodnější varianty je pak založen 

na vyhodnocení, která z variant se nejvíce blíží optimální variantě [27, 37]. 
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Pro analýzu údajů v matici se využívají například tyto metody [27, 37]: 

• analýza hlavních komponentů; 

• stanovení „vzdáleností“ mezi vícerozměrnými proměnnými; 

• mapa (vjemová mapa, poziční mapa); 

• plošný diagram (gryf).  

3.6.1 Stanovení „vzdáleností“ mezi vícerozměrnými proměnnými 

Tato metoda je založena na porovnávání vícerozměrných variant pomocí vhodně 

zvolené metriky vzdálenosti. Mělo by se jednat o měřitelné nebo alespoň číselně hodnotitelné 

znaky a jejich hodnoty by měly být vzájemně nezávislé [27, 37].  

Příkladem metriky vzdálenosti je Minkowského metrika, která vychází ze součtu 

absolutních hodnot rozdílů mezi hodnotami jednotlivých prvků. Vzdálenost mezi proměnnou 

i a k se počítá podle vztahu [27, 37]:  

 ∑  (22) 

kde:  - vzdálenost mezi proměnnými i a k vyjádřená pomocí Minkowského metriky,  

xij – hodnota j-tého prvku proměnné i, 

xkj – hodnota j-tého prvku proměnné k,  

 n  – počet sledovaných prvků.  

 

Předpoklad pro užití Minkowského metriky je, že číselné hodnoty všech prvků jsou 

vzájemně srovnatelné. Pokud nejsou, je třeba provést vhodnou transformaci hodnot, například 

zavedením bodového hodnocení. Transformaci číselně nesouměřitelných hodnot jednotlivých 

prvků na jednotnou stupnici od 0 do 10 bodů lze například provést podle vztahu [37]: 

  (23) 

kde: max xij – maximální hodnota j-tého prvku všech proměnných; 

min xij – minimální hodnota j-tého prvku všech proměnných. 

 

Dalším předpokladem je, že prvky jsou ve vztahu ke studovanému problému stejně 

důležité a na sobě nezávislé. Pokud nejsou prvky stejně důležité, pak se Minkowského 

metrika upraví do následujícího tvaru [37]:  

 ∑    (24) 

kde: bj – koeficient důležitosti prvku j.  
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 Analýza vypočtených vzdáleností se zaměřuje zejména na porovnání vzdáleností 

jednotlivých proměnných od optimální proměnné. Ty proměnné, které jsou od optimální 

proměnné vzdáleny méně, lze považovat za vhodnější než proměnné, jejichž vzdálenost je 

vyšší [37].  

3.6.2 „Mapa“ 

„Mapa“ je názorným grafickým zobrazením pohody posuzovaných proměnných 

v rovině na základě hodnot dvou prvků. Určitou možností zohlednění hodnoty dalšího 

(třetího) prvku je zpracování prostorové mapy případně promítnutí hodnoty třetího prvku do 

typu či velikosti symbolu použitého k zobrazení bodu. Zobrazení položek v mapě umožňuje 

jejich kategorizaci z hlediska dvou posuzovaných prvků, analýzu jejich vzájemné podobnosti 

a v případě, že jsou definovány optimální hodnoty prvků i posouzení „vzdálenosti“ 

jednotlivých položek od optima [37].  
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4. Charakteristika společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

Následující podkapitoly blíže pojednávají o některých aspektech firmy AMFM . 

4.1 Základní informace o AMFM 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

• Adresa: Křižíkova 1377   

738 01 Frýdek – Místek 

Česká republika  

• www.arcelormittal.com/frydek-mistek/  

• www.valcovna-nh.cz 

• IČO:14613581 DIČ:CZ14613581 

• Datum vzniku společnosti: 25. března 1991. 

  

Obr. 18 -Logo společnosti Obr. 19 – Poloha AMFM 

Akciová společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek (obr. 18 a obr. 19) je tradičním 

výrobcem elektrotechnické oceli. Tradice výroby sahá až do období druhé světové války, kdy 

byla vyvíjena technologie a první svitky byly vyrobeny už v roce 1946. Kromě výroby 

dynamo oceli, která slouží převážně k výrobě elektromotorů, rotorů a statorů, je společnost 

pyšná na to, že patří mezi třináct celosvětových výrobců oceli transformátorové. Výroba této 

oceli prochází technicky i časově náročným procesem, a proto se jen málo společnostem 

podařilo zvládnout technologii a získat potřebný know-how k úspěšné produkci.  

AMFM je významným výrobcem za studena válcovaných ocelí. Portfolio výroby 

představují oceli hlubokotažné a elektrotechnické, ale také pozinkovaná zemnící páska a drát. 

Produkty AMFM jsou úspěšně dodávány na tuzemský i mezinárodním trh [49]. 

Dlouhodobým cílem společnosti je prosperující marketingově řízená firma, 

uspokojující potřeby a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu, včasnost dodávek  

a optimalizaci platebních podmínek. Řízení společnosti zohledňuje požadavky na životní 

prostředí [49].  
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4.1.1 Historie společnosti 

Historie společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. je ve stručnosti uvedena 

v tabulce č. 2. Text je doplněn i o historické fotografie (obrázky 20 a, 20 b.) [49]. 

Tabulka č. 2 – Tabulka znázorňující roky změny vlastníka dané společnosti 

Rok Vlastníci  

1833 Karlova huť 

1991 Válcovny plechu a.s. 

1998 Majoritním vlastníkem VP a.s. je Nová huť, a.s. 

2005 Majoritním vlastníkem VP a.s. je Mittal Steel Ostrava, a.s. 

Březen 2006 100% vlastníkem je Mittal Steel Ostrava, a.s. 

2. dubna 2008 Změna názvu společnosti na ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

 

 

Obr. 20 a, 20 b – Historické fotografie 

Huť, nazvaná po svém zakladateli arcivévodovi Karlu Bedřichovi „Karlova huť“, byla 

založena již v roce 1833 v blízkosti obce Lískovec poblíž Frýdku-Místku. Tak vznikla 

Válcovna plechu Frýdek-Místek. 

Od svého založení prošla společnost AMFM několika změnami a nakonec se zaměřila 

na produkci rozsáhlého sortimentu jakostí a rozměrů plechů a pásů válcovaných za tepla 

a za studena. V letech 1960-1969 došlo ve vývoji společnosti k význačné změně. Byla 

postavena studená válcovna (včetně moření, žíhání a konečné úpravy) vyrábějící nejen 

neušlechtilé plechy, ale také plechy a pásy z nerezavějící a křemíkové oceli s texturou 

speciálně vyráběné pro elektrotechniku. Státem vlastněný podnik Válcovny plechu byl v roce 

1991 přetransformován na akciovou společnost. K datu 31. 12. 2005 byla ukončena výroba  

za tepla válcovaných plechů. 

Dne 1.8.2008 se Válcovna za studena stala závodem společnosti AMFM. 1.1.2011 se 

začlenila společnost Válcovny plechu BESS, s.r.o., která má výrobní provoz v areálu 

společnosti AMFM, do nově vzniklé společnosti ArcelorMittalEngineeringProducts Ostrava 

s.r.o. AMFM má jediného akcionáře, a sice ArcelorMittal Ostrava a.s., a vlastní 100 % podíl v 

dceřinné společnosti ArcelorMittalTechnotron s.r.o. [49]. 
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4.1.2 Politika společnosti 

Vedení společnosti AMFM klade důraz na integrované řízení systému jakosti, rovněž 

environmentální managementu a rovněž na bezpečnost práce. Neustálý rozvoj zmíněného 

systému přispívá k získávání optimální kvality vyrobených produktů, čímž i uspokojení 

požadavků zákazníka zejména v oblastech včasnosti dodávek, technického servisu, 

pravidelného kontaktu a účinné komunikace, rychlé expedice a pravidelného vyhodnocování 

spokojenosti zákazníků.  

Procesy modernizace se zaměřují na obnovu technologických zařízení pro výrobu 

elektroplechů tak, aby užitnými vlastnostmi uspokojily požadavky zákazníků  

a technologických norem. Inovační procesy se orientují na zvyšování kvality a užitné hodnoty 

výrobků, což spolu s efektivní obchodní politikou umožňuje dosahovat vyšší rentability 

výroby. Více je uvedeno přímo v politice společnosti vydané v roce 2010 a v celém znění  

se tento veřejný dokument vyskytuje v příloze č. 3. 

Společnost AMFM dále prohlašuje, že veškeré její produkty uvedené ve výrobním 

programu neobsahují nebezpečné chemické látky v množství, které by mohly ohrozit zdraví 

osob nebo životní prostředí, více v příloze č. 4 [49]. 

4.1.3 Budování QMS (historie, současnost a budoucnost) 

Společnost je jedním z nejvýznamnějších světových producentů elektrotechnických 

ocelí s garancí nevyšší kvality produktů. V oblasti výroby ocelových pásů je záměrem 

společnosti rozvíjet systém řízení dle ISO/TS 16949 a být kvalifikovaným dodavatelem 

zpracovatelských řetězců pro automobilový průmysl. 

Mezi priority společnosti se řadí spokojenost zákazníků, kvalita produktů, ochrana 

životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Nejvyšší prioritou je bezpečnost  

a ochrana zdraví zaměstnanců, která je organickou součástí veškerých aktivit společnosti.  

V celé organizaci je upřednostňováno předcházení vadám před jejich odhalováním. 

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, 

ČSN OHSAS 18001 a na provoze Válcovna za studena navíc systém řízení kvality dle 

ISO/TS 16949. Seznam platných certifikátů pro společnost AMFM je uveden v tabulce č. 3. 

V únoru 2012 proběhl úspěšně nový prodlužovací audit [49]. 
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Tabulka č. 3 – Souhrn platných certifikátů pro danou organizaci 

CERTIFIKÁT PLATNOST 

Certifikát pro systémy managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 27. 04. 2012 

Certifikát pro systémy managementu kvality dle ISO/TS 16949:2009 27. 04. 2012 

Certifikát pro systémy environmentálního managementu dle EN ISO 

14001:2004 
10. 03 2012 

Certifikát pro systémy managementu BOZP dle BS OHSAS 18001:2007 08. 03. 2012 

Certifikát výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 

163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky: 

A. plechy a pásy z konstrukčních a hlubokotažných ocelí 

válcované za studena 

B. popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a 

pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací 

A. 04. 02. 2012 

B. 31. 05. 2012 

Certifikát výrobků dle ČSN EN 50164-2 Součásti ochrany před bleskem 

(LPC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče - žárově zinkovaná páska a 

drát 

30. 04. 2014 

 
4.2 Výrobní program a stručná charakteristika výrobního procesu GOES  

V této podkapitole je uveden výrobní sortiment společnosti AMFM a stručné shrnutí 

výrobního postupu. Výrobní program je znázorněn v příloze č. 5. 

Hlavní produkty firmy AMFM jsou [49]: 

• plechy, pásy a páska z oceli pro mírný až velmi hluboký tah; 

• plechy, pásy a páska z konstrukčních ocelí; 

• pásy a páska z anizotropních transformátorových ocelí; 

• plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu; 

• plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu;  

• deformačně zpevněná vázací páska; 

• žárově pozinkovaná zemnící páska a drát. 

  



 

42 

4.2.1 Výrobní postup 

Postup výroby transformátorové oceli je znázorněn v příloze č. 6 a v následujících 

odstavcích je ve stručnosti popsán [20, 49]. 

Výchozí materiál je za tepla válcovaný pás z oceli s  úzce definovaným složením 

(například křemík 2,9 – 3,2 %, uhlík 0,025 – 0,040 %, hliník 0,013 – 0,016 %, …, s důrazem 

na nízký obsah nečistot typu titan, niob, vanad, které tvoří stabilní nitridy a oxidy)  

a specifickými požadavky na válcování za tepla. Šířka teplého pásu je obvykle 1035 mm, 

tloušťka 2,4 mm. Svitky od jednotlivých dodavatelů se svým složením neliší, ale existují 

drobné rozdíly dané odlišnostmi tratí pro válcování za tepla. 

První operací je moření, tj. proces, kdy se odstraňují okuje a čistí se povrch spojených 

svitků v pás, a to v kyselině solné. Po průchodu mořící linkou se pás ze svitků omyje vodou. 

Na konci mořící linky dochází k bočnímu střihu, kterým se sjednotí šířka pásu (obvykle  

na 1020 mm) a odstraní se případné nerovnosti hran. Tento proces je spojitý, ve vstupní části 

se svitky postupně spojují svařením, takže linkou prochází nekonečný pás, po moření se opět 

rozdělí pás na jednotlivé svitky. 

Následně jednotlivé svitky postupuji k válcování za studena na mezitloušťku (0,55 – 

0,65 mm). Po odmaštění na odmašťovací lince jsou svitky oduhličeny na oduhličovací lince 

ve vlhčené vodíkodusíkové atmosféře. Po oduhličení následuje druhé válcování na finální 

tloušťku (0,23 mm; 0,27 mm; 0,30 mm; 0,35 mm), přičemž většina produkce je ve finální 

tloušťce 0,30 mm. 

Po druhém válcování jsou svitky na tzv. nanášecí lince odmaštěny a v její druhé části 

je na jejich povrch nanesena suspenze MgO. Ta má dva účely – odděluje závity a chrání je tak 

v průběhu vysokoteplotního žíhání před svařením, a vytváří tzv. základovou vrstvu  

(MgO reaguje s oxidy vzniklými při oduhličovacím žíhání). Vzniklá základová vrstva 

(forsterit, Mg2SiO4) slouží jako podklad pro elektrotechnickou izolaci. 

Nastává přesun jednotlivých svitků do pecí pro VTŽ, které probíhá ve dvou typech 

pecí, a sice elektrické a plynové pece. Při tomto žíhání dochází k primární (cca 700 °C)  

a později (při cca 1000 °C) k sekundární rekrystalizaci, při které dochází ke vzniku  

tzv. Gossovy textury, jež je výhodná z hlediska magnetických vlastností. Ve finální fází VTŽ 

dochází k rafinaci nečistot z oceli (rozpouští se sirníky a nitridy, síra a dusík jsou vodíkovou 

atmosférou rafinovány, jejich obsah je snížen na jednotky ppm). Zároveň dochází ke vzniku 

forsteritové základové vrstvy, jak bylo uvedeno výše [20, 49]. 
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Po VTŽ jsou na průběžné termorovnací lince svitky nejprve zbaveny zbytků 

nezreagovaného MgO (mytí pomocí vody a kartáčů), následně je na svitek nanášen 

elektrotechnický izolační povlak. Vypalování tohoto povlaku probíhá při 820 °C, přičemž 

zároveň dochází k vyrovnání pásu (nerovnosti vzniklé při válcování, případně při 

vysokoteplotním žíhání). Tloušťka povlaku po vypálení je 2 – 3 µm. 

V této fázi už má výrobek požadované magnetické vlastnosti a požadované vlastnosti 

elektrotechnické izolace, nicméně před vlastní distribucí je nutné provést boční střih na šířku 

požadovanou zákazníkem (obvykle 950 – 970 mm). Současně se odstraní hrany pásu 

poškozené při předchozích operacích. Při této operaci je původní svitek (8 – 10 t) rozdělen  

do tzv. distribučních svitků (3 – 5 t). Při každém dělení se odebírají vzorky (ze začátku, 

středu, příp. středů a konce původního svitu), takže ke každému distribučnímu svitku existuje 

vzorek z jeho začátku a konce (některé vzorky jsou společné). 

Na těchto vzorcích se po nastříhání a vyžíhání na odstranění pnutí měří magnetické 

vlastnosti (polarizace J800, měrné ztráty p1,5 a p1,7), na základě kterých je materiál zařazen do 

některé z jakostních tříd definovaných v ČSN EN 10107 (pro distribuční svitek se vždy uvádí 

horší z obou naměřených hodnot pro jeho začátek a konec). Případně jsou provedena další 

měření podle požadavků zákazníka. 

Po zařazení distribučních svitků do jakostních tříd (ČSN EN 10107) se pás podle 

požadavků zákazníka dělí na tabule nebo se dodává ve formě svitků, případně úzké pásky. 

Pak je výrobní produkt zabalen opět dle požadavků zákazníka (obr. 21, obr. 22), což je fáze 

balení. Poslední fází je expedice [20, 49].  

 
 

  

Obr. 21 – Vzadu jsou zabalené svitky,  Obr. 22 – Zabalené tabule 

vpředu svitky připravené k balení  
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5. Statistická analýza provozních dat z procesu výroby GOES 

Tato kapitola je začátkem praktické části této diplomové práce. Nejdříve je uveden 

stav využívání statistických nástrojů v AMFM, dále pak stručný postup při statistické analýze 

provozních dat výroby GOES doplněný o základní informace o zkoumaném souboru dat.  

5.1 Aplikace statistických nástrojů v AMFM 

Konkrétní proces výroby GOES je popsán v kapitole 4.2.1. Výroba není prováděna na 

objednávku, ale na sklad.  

Měření elektromagnetických vlastností GOES plechů je podrobně popsáno  

v kapitole 2.5. Systém měření se periodicky kontroluje dle požadavků stanovených v normě 

ČSN EN 10280:2001+A1:2007. Tato evropská norma definuje obecné zásady měření 

magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřicím 

přístrojem a udává technické podrobnosti měření specifické celkové ztráty a intenzity 

magnetického pole, budícího proudu a měrného zdánlivého výkonu.  

Výsledky měření jsou do databáze vkládány poloautomaticky. Automaticky jsou 

snímány parametry magnetických vlastností z Epsteinova rámu. Ručně jsou vkládána data 

pouze u tří parametrů, a sice hmotnost, tloušťka a průřez výrobků GOES. Pokud vznikají 

odlehlé hodnoty, může k chybě dojít při ručním vkládání dat, případně mohl nastat problém 

při výrobě nebo v její technologii.  

Co se týká vyhodnocování dat v AMFM, pověření pracovníci pomocí počítačového 

programu Excel vytvářeli histogramy s Gaussovou křivkou. Jiné programy nabízející 

statistické vyhodnocení ve firmě AMFM v době zadávání diplomové práce nebyly 

k dispozici, a proto nebylo možné aplikovat na data jiné statistické nástroje, ani provádět 

statistickou analýzu naměřených dat.   

V létě 2011 firma AMFM koupila a nainstalovala pověřeným pracovníkům počítačový 

program Statistica, který už disponuje dostatečným množstvím statistických nástrojů pro 

vyhodnocování získaných údajů. Odpovědní pracovníci v tomto programu už mohou 

aplikovat dostatek nástrojů a vytvářet závěry (s určitou pravděpodobností jejich správnosti) 

nejen o datech, ale i o samotném výrobním procesu. Získané závěry jsou důležité nejen pro 

prezentaci vedení, ale i pro zdokonalování samotného procesu výroby GOES.  

V této práci nebyl použit počítačový program Statistica, ale počítačový program 

Statgraphics, ve kterém se vyučuje na VŠB – TUO.  
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5.2 Postup statistického zpracování provozních dat 

V této kapitole je uveden pouze stručný postup statistického zpracování provozních 

dat, neboť se jedná o citlivá data. V praktické části této diplomové práce se proto nevyskytují 

žádné ukázky (grafy, tabulky, ani číselné údaje) aplikovaných statistických nástrojů. Všechny 

doplňující informace, které nejsou v této diplomové práci zveřejněny, jsou uváděny  

v (neveřejné) technické zprávě [50].  

Soubor provozních dat byl získán z firemní databáze a poskytnut pro zpracování 

v počítačovém programu Excel. Získaný soubor dat byl tvořen sloupci, které identifikují 

jednotlivé výrobky (GOES) a sloupci s naměřenými hodnotami jednotlivých znaků jakosti, 

zjištěných při zkoušení daného výrobku. Získaný soubor obsahoval 14 577 řádků v jednom 

sloupci za období od 2. 5. 2010 až po 25. 1. 2011.  

5.2.1 Třídění souboru dat 

Prvním krokem bylo roztřídění souboru podle zvolených hledisek, a sice dle 

dodavatelů, jmenovité tloušťky a jakostních parametrů. Zadávající strana (AMFM) po 

uvážení vybrala Dodavatele 1 a Dodavatele 2 a tři jmenovité tloušťky (0,27 mm; 0,30 mm; 

0,35 mm), které chce podrobit statistické analýze se vzájemným porovnáním zvolených 

dodavatelů. Hlavní jakostní parametry (magnetická polarizace a měrné ztráty) závisí na 

tloušťce GOES.  

Byl proto proveden výběr (pojmenovaný jako původní soubor dat) ze získaného 

souboru dat. Původní soubor obsahoval 13 358 řádků v jednom sloupci, skládající se  

z tzv. „z šesti dílčích částí“ (tabulka č. 4). 

 

Tabulka č. 4 - Rozsah původního souboru 

PŮVODNÍ SOUBOR 

(13 358 hodnot) 

DOD_1 DOD_2 

Tloušťka [mm] Tloušťka [mm] 
všechny 0,27 0,3 0,35 všechny 0,27 0,3 0,35 

Počet řádků v jednom sloupci 6196 322 3696 2178 7162 951 3670 2541 
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5.2.2 Průzkumová analýza 

V druhém kroku byl původní soubor dat převeden z Excelu do počítačového programu 

Statgraphics, ve kterém se provedla průzkumová analýza pomocí nabízených statistických 

nástrojů. Tím byly ověřovány základní předpoklady o datech, a sice normalita, homogenita  

a nezávislost dat. 

Pro ověření normality dat byly na jednotlivých dílčích souborech (původního souboru) 

aplikovány grafické nástroje, a sice krabicový graf a histogram doplněný o Gaussovu křivku. 

Ze statistických testů byl použit test 2, Watsonův test (U2) a Andresonův – Darlingův test.  

Homogenita byla vyhodnocována opětovně pomocí krabicového grafu a histogramu 

doplněného o Gaussovu křivku. Zde se statistické testy neaplikovaly, neboť potřebují 

předpoklad normality.  

Předpoklad o vzájemné nezávislosti prvků výběru byl ověřen pomocí bodového grafu 

a grafu výběrové autokorelační funkce. Pro úplnost se použily i neparametrické testy 

náhodnosti.  

Pro komplexní statistickou analýzu byly použity i číselné (statistické) charakteristiky  

a pro prvotní porovnání dodavatelů se na jednotlivé dílčí soubory aplikoval zrcadlový 

histogram.  

5.2.2.1 Shrnutí  

Z provedené průzkumové analýzy původního souboru dat vyplynuly následující 

závěry.  

• Rozdělení hodnot analyzovaných proměnných neodpovídá normálnímu rozdělení.  

• Data nepocházejí ani z jiného známého rozdělení. 

• Pro parametry měrných ztrát p1,7 a p1,5 je rozdělení souboru dat zešikmené vpravo. 

• Pro parametr magnetické polarizace J800 je rozdělení souboru dat zešikmené 

vlevo. 

• U všech parametrů i tlouštěk je značný výskyt podezřelých i odlehlých hodnot. 

• U analyzovaných proměnných se vyskytuje autokorelace.  

• Z dodavatelů je lepší Dodavatel 2.  
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5.2.3 Identifikace vymezitelných příčin variability  

Pro množství odlehlých hodnot v dílčích souborech bylo nutné identifikovat působení 

vymezitelných příčin na daný proces výroby GOES. Byly vytvořeny tabulky s výčtem 

odlehlých hodnot v jednotlivých dílčích souborech a dále i tabulky s nejproblematičtějšími 

tavbami. S pomocí vývojového oddělení AMFM byla stanovena (čtyři) kritéria pro 

identifikaci příčin odlehlých hodnot. 

5.2.4 Odstranění odlehlých hodnot  

Po identifikaci příčin se oprávněně odstranily příslušné řádky z původního souboru, 

které nesplňovaly stanovená kritéria - jednalo se o 217 vyloučených řádků. Soubor, který 

vzniknul po odstranění odlehlých hodnot, byl nazván jako základní soubor.  

5.2.5 Statistická analýza základního souboru 

Analýza základního souboru byla provedena analogicky jako průzkumová analýza  

u původního souboru dat, a to ve statistickém programu Statgraphics s pomocí dříve již 

aplikovaných statistických nástrojů.  

5.2.5.1 Shrnutí  

Z provedené komplexní statistické analýzy dílčích souborů (základního souboru) dat 

vyplynuly následující závěry.  

• Rozdělení hodnot analyzovaných proměnných neodpovídá normálnímu rozdělení.  

• Data nepocházejí ani z jiného známého rozdělení. 

• Pro parametry měrných ztrát p1,7 a p1,5 je rozdělení souboru zešikmené vpravo. 

• Pro parametr magnetické polarizace J800 je rozdělení souboru zešikmené vlevo. 

• Výskyt odlehlých hodnot se snížil a u některých dílčích souborů úplně zmizel.  

• U analyzovaných proměnných se vyskytuje autokorelace.  

• Z dodavatelů je lepší Dodavatel 2.  
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6. Identifikace problémových oblastí a návrh způsobů jejich řešení 

Tato kapitola uvádí problémové oblasti, které vyplynuly z komplexní statistické 

analýzy, a navrhuje způsob vyřešení těchto oblastí. Všechny doplňující informace, které 

nejsou v této diplomové práci uvedeny, jsou uváděny v (neveřejné) technické zprávě [50]. 

 

6.1 Nenormální rozdělení 

První problémovou oblastí je nenormální rozdělení zkoumaného souboru dat. Řešit 

tento problém je možné několika způsoby pomocí hledání dalších třídících znaků, 

transformací dat nebo případné použití neparametrických testů. 

6.1.1 Další třídění základního souboru 

Jelikož nebylo stále dosaženo homogenního souboru dat, bylo nutné hledat další 

hlediska, podle kterých bylo možno roztřídit jednotlivé dílčí soubory základního souboru. 

Cílem třídění bylo získat homogenní data, jejichž rozdělení by bylo možné popsat vhodným 

modelem rozdělení pravděpodobnosti. Roztřídění bylo provedeno podle místa odběru vzorků. 

Vzniklo tedy celkem 34 dílčích souborů, a sice 16 dílčích souborů pro Dodavatele 1  

a 18 dílčích souborů pro Dodavatele 2. Každý dílčí soubor byl zkoumán podle tří hlavních 

jakostních parametrů, tří stanovených tlouštěk a místa odběru vzorků, které nabývalo čísel od 

1 do 5 výjimečně do 6. 

6.1.2 Statistická analýza  

Opětovně a dle již dříve aplikovaných statistických nástrojů byla provedena analýza 

nově roztříděných jednotlivých dílčích souborů základního souboru.  

6.1.2.1 Shrnutí 

Z provedené komplexní statistické analýzy nově rozdělených dílčích souborů 

(základního souboru) dat vyplynuly následující závěry.  

• Rozdělení hodnot analyzovaných proměnných odpovídá normálnímu rozdělení 

jen v ojedinělých případech.  

• U některých souborů se objevilo jako nejbližší rozdělení logistické či 

lognormální.  

• Pro parametry měrných ztrát p1,7 a p1,5 je rozdělení souboru zešikmené vpravo. 

• Pro parametr magnetické polarizace J800 je rozdělení souboru zešikmené vlevo. 

• Výskyt odlehlých hodnot se pro jednotlivé dílčí soubory zvýšil.  

• U analyzovaných proměnných se vyskytuje autokorelace.  
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• Z dodavatelů je lepší Dodavatel 2.  

• Mezi dílčími soubory pro začátky a konce svitků nebyl skoro žádný rozdíl.  

• Mezi dílčími soubory pro vzorky uprostřed svitku nebyl skoro žádný rozdíl.  

• Mezi dílčími soubory pro začátky a konce svitků a dílčími soubory pro vzorky 

uprostřed svitku už nastal minimální rozdíl. 

6.1.3 Sloučení dílčích souborů 

Ani po dalším dělení dílčích souborů (základního souboru) z hlediska jednotlivých 

míst odběru vzorků nebyla dosažena normalita dat. Dle logického úsudku byly proto 

vytvořeny nové skupiny dat, a to sloučením jednotlivých (34) dílčích souborů. Tyto soubory 

byly spojeny podle odběru místa vzorku následovně: jeden soubor byl tvořen začátky  

a konci svitků a druhý soubor byl tvořen vzorky odebranými uprostřed svitku. Tímto 

způsobem byl základní soubor rozdělen na 12 dílčích souborů, pro každého dodavatele  

6 souborů. Každý dílčí soubor se zkoumal podle tří hlavních jakostních parametrů.  

6.1.4 Statistická analýza 

Nově vytvořených 12 dílčích souborů bylo podrobeno komplexní statistické analýze 

stejně jako u předcházejících statistických analýz. 

6.1.4.1 Shrnutí 

Ze statistické analýzy nově vytvořených 12 dílčích souborů (základního souboru) dat 

vyplynuly následující závěry.  

• Rozdělení hodnot analyzovaných proměnných odpovídá normálnímu rozdělení 

jen v ojedinělých případech.  

• U některých souborů se objevilo jako nejbližší rozdělení logistické či 

lognormální.  

• Pro parametry měrných ztrát p1,7 a p1,5 je rozdělení souboru zešikmené vpravo. 

• Pro parametr magnetické polarizace J800 je rozdělení souboru zešikmené vlevo. 

• V jednotlivých dílčích souborech se nadále vyskytují odlehlé hodnoty. 

• U analyzovaných proměnných se vyskytuje autokorelace.  

• Z dodavatelů je lepší Dodavatel 2.  

• Mezi dílčími soubory pro začátky a konce svitků a dílčími soubory pro vzorky 

uprostřed svitku je minimální rozdíl. 
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6.1.5 Transformace dat  

Jelikož normalita dat nebyla stále dosažena, bylo nutné zkusit data transformovat.  

Na data byly aplikovány základní transformace z kapitoly 3.4 za pomocí statistického 

programu Minitab. Provedené transformace však neměly očekávané výsledky s výjimkou 

Johnsonovy transformace.  

Komplikace však nastala v tom, že Johnsonova transformace nešla aplikovat na 

všechny dílčí soubory. Některé soubory sice získaly danou transformací normalitu, ale objevil 

se další problém při pokusu sjednotit transformační rovnice pro soubory jednotlivých 

dodavatelů. 

Pokus získat normální rozdělení dílčích souborů dat pomocí transformace dat byl zcela 

neúspěšný.  

6.2 Vzájemná závislost dat 

Druhou problematickou oblastí je výskyt vzájemné závislosti dat v souboru. Tento 

problém se dá jen těžce odstranit. Je možné jen hlouběji analyzovat logické příčiny a snažit se 

o jejich odstranění, případně naměřit nová data, pokud to lze. V tomto případě by to však 

tento problém nevyřešilo.  

6.3 Odlehlé hodnoty 

Třetí problematickou oblastí se stává výskyt odlehlých hodnot, který značně 

deformuje (zešikmuje) rozdělení souboru. Další odstranění odlehlých hodnot nelze provést, 

neboť by nebylo korektní.  

6.4 Stanovení minimální velikosti výběru 

Nesplněním podmínky o normalitě dat se stanovení minimální velikosti výběru stalo 

rovněž problematickou oblastí. Důvodem je, že většina vzorců pro stanovení nmin má 

podmínku normálního rozdělení dat v souboru. Byl nalezen pouze jeden vzorec (16) 

z kapitoly 3.5.1, který nevyžaduje normalitu dat, proto jsou ostatní vzorce z dané kapitoly 

brány pouze v hypotetické rovině.  

 Stanovení minimální velikosti bylo provedeno i dle intervalu spolehlivosti pro 

parametr , když je známo σ2. Z tohoto intervalu byl odvozen vzorec pro výpočet nmin, který 

opět vyžaduje normální rozdělení. Výsledky jsou tak pouze hypotetické a slouží jen 

k porovnání s ostatními dosaženými výsledky.  
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 Z této kapitoly vyplynulo, že bychom se měli držet výsledků ze vzorce (16), i když 

jsou značně vyšší než u ostatních hypotetických výsledků. Porovnání a doplňující informace 

jsou uvedeny v technické zprávě [50]. 

 
6.5 Porovnání dodavatelů 

Poslední problematickou oblastí, která byla zasažena nesplněním předpokladu  

o normalitě dat, je oblast porovnání dodavatelů. Z tohoto důvodu není možné použít testy 

vhodné pro tento požadavek.  

Dva zvolení dodavatelé (Dodavatel 1 a Dodavatel 2) byli mezi sebou porovnáváni 

průběžně při každé provedené statistické analýze, a sice z hlediska polohy a variability dle 

hlavních jakostních parametrů.  

Poloha byla hodnocena pomocí velikosti mediánu. U měrných ztrát p1,5 a p1,7 byl lepší 

dodavatel ten, jehož medián měl menší hodnotu. U magnetické polarizace J800 byl lepší 

dodavatel jehož medián měl větší hodnotu. Hledisko variability se hodnotilo pomocí velikosti 

směrodatné odchylky (případně rozptylu), i když data neodpovídala normálnímu rozdělení.  

U tohoto hlediska byl vhodnější dodavatel, jenž měl menší hodnotu směrodatné odchylky 

(popřípadě rozptylu) bez ohledu na jakostní parametr.  

Z grafických metod se pro porovnání dodavatelů používal zrcadlový histogram, kde 

bylo přímo vizuálně zřetelné, který z dodavatelů je pro zvolená hlediska vhodnější.  

Z těchto průběžných hodnocení vycházel někdy více a někdy méně zřetelně jako 

vhodnější Dodavatel 2.  

Pro podpoření těchto tvrzení byl aplikován další nástroj managementu, a to analýza 

údajů v matici, konkrétně stanovení „vzdáleností“ mezi vícerozměrnými proměnnými  

a poziční mapa. Pro porovnání byly vybrány nově sjednocené dílčí soubory (základního 

souboru). Jako hlavní parametry byly vybrány měrné ztráty p1,5 a p1,7, neboť jejich důležitost 

byla ohodnocena na 75 b (p1,5) a na 25 b (p1,7) ze 100 b. Ostatní parametry byly ohodnoceny 

nulově.  

Opětovně vyšel z jakostního hlediska jako vhodnější Dodavatel 2. Je však nutné brát 

v potaz i jiná hlediska jako například časová, nákladová, logistická atd.  
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7. Závěr 

Tato diplomová práce na téma Aplikace statistických metod při analýze kvality 

orientovaných transformátorových pásů měla za cíl analyzovat naměřené výsledky získané 

z procesu výroby orientovaných transfomátorových pásů.  

V druhé kapitole této diplomové práce je objasněna teorie týkající se technologické 

oblasti daného tématu. Je zde zpracován krátký úvod do oblasti tváření, význam a základní 

charakteristika orientovaných transfomátorových pásů. Zde je dále uveden obecný princip a 

postup výroby orientovaných transfomátorových pásů doplněný o možnosti vzniku a výskytu 

vad v procesu výroby orientovaných transfomátorových pásů. Do této kapitoly rovněž patří i 

měření elektromagnetických vlastností plechů pro elektroniku, kde vznikají naměřené 

hodnoty a tedy i základ pro statistickou analýzu dat.  

Třetí kapitola této diplomové práce, opět teoretická, je zaměřena na oblast týkající se 

statistického zpracování dat. Nejprve je zde krátký úvod ke zpracování reálných dat a popisné 

statistice. Dále je zde část kapitoly věnovaná průzkumové analýze dat, která je založená na 

ověřování základních předpokladů o shromážděných datech, a popisu jednotlivých 

statistických nástrojů, které se následně aplikovaly v praktické části. 

Nedílnou součástí je i čtvrtá kapitola, která charakterizuje zadávající společnost 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., a sice základní informace o společnosti, výrobní program a 

stručnou charakteristiku výrobního procesu orientovaných transfomátorových pásů. 

Pátou kapitolou začíná praktická část této práce. Jedná se o zpracování citlivých dat, 

proto je praktická část velmi krátká a orientovaná pouze na stručný postup zpracování 

získaných dat a uvedení závěrů z jednotlivých částí. Všechny doplňující informace, které 

nejsou v této diplomové práci uvedeny, jsou uváděny v (neveřejné) technické zprávě [50].  

V páté kapitole byla získaná data nejprve tříděna dle zvolených hledisek, následně 

byla provedena průzkumová analýza pro ověření základních předpokladů o původním 

souboru dat. Dále se identifikovaly příčiny odlehlých hodnot a následně došlo k jejich 

vyloučení ze souboru dat. Z toho důvodu proběhla opětovná komplexní statistická analýza již 

základního souboru. Závěrem lze říci, že základní předpoklady o datovém souboru nebyly 

splněny. Jelikož mají magnetické vlastnosti zešikmené rozdělení, vyskytuje se značný počet 

odlehlých hodnot právě na konci příslušného zešikmení.  
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Šestá kapitola je zaměřena na identifikaci problémových oblastí a návrh způsobu 

jejich řešení, což jsou již dříve zmíněné nesplněné základní předpoklady o datech. Pro 

dosažení homogenního souboru dat bylo provedeno další třídění a transformace dat. V této 

kapitole je také zahrnuta i oblast stanovení minimální velikosti výběru jednak pomocí 

přímého výpočtu, tak i konfidenčních intervalů. Vyskytuje se zde značný rozdíl mezi 

jednotlivými výsledky vypočtenými pro normální a nenormální rozdělení.  

Poslední částí je porovnání dodavatelů pomocí analýzy údajů v matici, konkrétně 

stanovení „vzdálenosti“ mezi vícerozměrnými proměnnými a poziční mapa. I na základě 

těchto nástrojů managementu vycházel jako vhodnější Dodavatel 2. 
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