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Abstrakt 

Cílem této práce je ověřit možnosti praktického využití metody plánování experimentů (DOE) 

v praxi. Praktické aplikování této metody bude prováděno ve výrobě relé. Respektive pro část 

relé. Cílem bude také zjistit, který faktor má největší vliv na určený znak jakosti. 

První část je věnovaná teorii. Obsahuje stručné základy DOE, informace o společnosti a 

základní informace o výrobku (relé). Budou zde také základní informace o odporovém 

svařování. 

Poté bude analyzován současný stav vzorků pro sledovaný znak jakosti. Na základě této 

analýzy bude posouzeno, zda jsou  významné rozdíly v datech mezi jednotlivými kontakty. 

Dále bude určeno, který faktor ovlivňuje nejvíce sledovaný znak jakosti. V poslední části 

bude určeno pomocí softwaru to, jaké je optimální nastavení pro dosažení určitého znaku 

jakosti.  

Klíčová slova 

DOE, plánování experimentů, ANOVA, svařování, kontakty 

Abstract 

The aim of this study is to verify the practical use of the methods design of experiments 

(DOE) in practice. Practical application of this method will be carried  in production relays. 

The target would be to determine which factor has the greatest influence on the quality.  

The first part is devoted to the theory. Includes basics of DOE, company information and 

other information about the product (relay). There will also be basic information about 

resistance welding. 

Then it will be analyzed the current state of  the reference samples for quality characteristics. 

On the basis of this analysis will examine whether there are significant differences in the data 

between the contacts. It will also be determined which factor affects the most watched quality 

characteristics. The last part will be determined by the software what is the optimal setting for 

a particular character quality. 
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Seznam zkratek 

 

3P 3 základní charakteristiky plánu experimentu (počet pokusů, podmínky, 

pořadí pokusů) 

Ag   Argentum (stříbro) 

ANOVA  Analysis of Variance (analýza rozptylu) 

AS9100  Standardizace v leteckém průmyslu 

Au   Aurum (zlato) 

Co   Cobaltum (kobalt) 

DOE   Design of Experiments (plánování experimentů) 

DP   Diplomová práce 

EMEA Europe Middle East and Africa (region Evropa, Střední východ a 

Afrika) 

EMS    Enviromental Management System (Enviromentální systém  řízení     

jakosti) 

IEC   International Electronic Corporation (mezinárodní elektronická 

ISO /TS  Technická specifikace ISO v automobilovém  průmyslu 

ISO International Standards Organization (Mezinárodní organizace pro 

standardizaci) 

Ni   Niccolum (nikl) 

OHSAS  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

organizace) 

Pd   Palladium 
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QMS   Quality Management System (systém řízení kvality)  

QS9000 Oborová norma automobilového průmyslu (autorské společnosti – 

Chrysler, Ford, General Motors) 

s. r. o.    Společnost s ručením omezeným 

SMS   Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

TE   Tyco Electronics 

TEOA    Tyco Electronics Advantage operation 

USD   Americký dolar 
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1 Úvod 

Diplomová práce je vypracována ve společnosti Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., která je 

součástí společnosti TE Connectivity. Společnost se zabývá výrobou relé do elektronických 

zařízeních. Předmětem práce bude aplikování metody DOE pro odporové svařování kontaktů. 

Metoda bude prováděna na relé, respektive na jednu ze součástí samotného výrobku.  

Konkrétně se jedná o pás pera s navařenými kontakty. 

Cílem této práce je zjistit, který faktor (popřípadě interakce faktorů) má největší vliv na znak 

jakosti. Konečným cílem bude optimálně nastavit všechny tři faktory tak, aby bylo zajištěno 

optimální hodnoty znaku jakosti.  Zajímavé je také to, jaké bude zjištění použitelnosti metody 

DOE (plánování experimentů) v samotné praxi. Nejprve bude nutné určit faktory, které 

mohou mít vliv na kvalitu. U těchto faktorů se určí dále počet úrovní. Tedy kolik nastavení se 

pro každý faktor určí. Pro tyto úrovně se také určí konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů. 

Důležitým krokem pro to, aby se dal zjistit vliv jednotlivých faktorů, bude určit, jaký znak 

jakosti budeme vůbec sledovat. Bude tedy potřeba vyhodnotit, jaký ukazatel jakosti je ze 

všech znaků nejdůležitější. Kontrola jakosti bude probíhat na předem určené velikosti vzorků. 

Čím větší vzorek bude, tím bude zajištěna větší objektivita dosažených výsledků. 

Před samotným prováděním experimentu je nutné také ověřit stávající stav. To znamená zjistit 

současný stav, ve kterém se při daném nastavení výroba nachází. Při této činnosti se budou 

používat statistické a grafické metody. Konkrétně se bude jednat o regulační diagramy, 

ANOVA, bodové diagramy, apod. 

Protože společnost tuto metodu (DOE) ještě nikdy neaplikovala, bude její použití pro 

společnost velice zajímavé. Neexistují na ní tudíž žádné směrnice a standardy. 

Diplomová práce by tedy měla ověřit aplikování metody DOE v praxi. Přičemž cílem bude 

zjistit, který z faktorů má na výrobek největší vliv a tudíž nejvíce ovlivňuje kvalitu a zajištění 

optimálního nastavení všech faktorů. 

Práce bude rozdělena do dvou stěžejní částí. První bude věnována teorii samotné metodiky 

DOE a základnímu popisu společnosti. Budou zde také základní informace o odporovém 

svařování a sledovaném výrobku. Druhá část bude věnována praktické aplikaci samotného 

DOE. 
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2 Charakteristika činnosti organizace 

 

2.1 Základní informace o společnosti 

S více než 50letou historií vedoucí pozice na trhu je TE Connectivity globální společnost s 

obratem 12,1 miliardy USD, která navrhuje a vyrábí přes 500 000 druhů výrobků pro 

spojování a ochranu napájení a dat uvnitř produktů v téměř všech oblastech života. Téměř 100 

000 zaměstnanců je partnery pro zákazníky v prakticky každém oboru — od spotřební 

elektroniky, energetiku a zdravotnictví, po automobilový průmysl, letectví a komunikační sítě 

a umožňují, aby inteligentnější, rychlejší a lepší technologie spojovaly produkty a možnosti. 

Vznikla po reorganizaci z původního koncernu a jako nová společnost vstoupila na 

newyorskou burzu 11. Července 2007. [11] 

Na obr. 1 je zobrazeno logo společnosti. 

 

Obr. 1 Logo společnosti TE Connectivity 

 

2.2 Historie 

Bohatá historie TE Connectivity je založena na dvou skvělých společnostech. Každá z nich s 

působivými technickými výkony a dědictvím. AMP Incorporated, založená v roce 1941, 

vyvinula metodu spojování elektrických svorek s dráty bez pájení, což zlepšilo spolehlivost 

spojení a výrobní efektivitu. Po více než 50 let vedla společnost AMP rychle se rozvíjející 

průmysl svorek, konektorů a souvisejících produktů – tedy komponentů nacházejících se 

prakticky v jakémkoli elektronickém zařízení od toasterů po superpočítače. Společnost rychle 

přijala globální strategii a první zahraniční provozy otevřela ve Francii v roce 1952 a v 

Japonsku v roce 1956. Do konce roku 1990 se globální působnost AMP rozšířila na více než 

50 zemí a roční tržby přesáhly 5 miliard dolarů. 
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Společnost Raychem Corporation, založená v roce 1957, se zaměřila na tehdy nový obor 

radiační chemie (odtud pochází název Raychem), který zakladatelé společnosti zkombinovali 

s odborností ve vědeckém oboru vývoje nových materiálů a vyráběli materiály, jako byly 

vodiče do letadel a teplem smrštitelné trubice.  

V roce 1999 se společnost AMP sloučila se společností Tyco International Ltd. a později v 

tomto roce byla převzata i společnost Raychem. Tyto dvě společnosti s vedoucím postavením 

v elektronickém průmyslu se spojily a vytvořily základy společnosti Tyco Electronics. Během 

dalších 2 let se díky dalším strategickým akvizicím rozšířilo portfolio produktů, do kterého 

nyní patři elektronické a elektrické součástky a také systémy, které zahrnují přes dvacet 

produktových kategorií. Nyní do portfolia nepatří pouze konektory, ale také relé, optická 

vlákna, bezdrátové komponenty a dotykové obrazovky. Celé toto portfolio představuje téměř 

půl miliónu dílů s různými čísly. Žádný jiný dodavatel neposkytuje tak široké spektrum 

produktů a služeb, jako společnost Tyco Electronics. [11] 

 

2.3 Provoz v Trutnově 

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. je součástí společnosti TE Connectivity, která je největším 

světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Závod, který se nachází 

v Trutnově je na obr. 2. 

 

Obr. 2 Provoz v Trutnově 

 

V Trutnově se nachází plně automatizované montážní linky komunikačních a síťových relé, 

poloautomatizované linky na výrobu prvků solárních elektráren a průmyslových konektorů, 

ruční výroby specifických konektorů a speciálních odporů, lisy pro výrobu plastových dílů a 

linky na výrobu kovových prvků pro konektory a relé (tzv. prvo-díly). Mezi klíčové výroby, 

vedle stabilní výroby relé, patří rostoucí výroba prvků pro solární elektrárny a další projekty 
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v segmentu konektorů. TE Connectivity se stali hlavním výrobcem v rámci EMEA regionu a 

jedním ze dvou hlavních závodů v rámci celého světa. 

V části „Poříčí“ převažují plastikářské technologie. Nosným programem jsou teplem 

smrštitelné profily, ochranné a identifikační prvky pro kabely a kabelové systémy a kabely 

pro solární elektrárny. Díky úspěchům našeho týmu při převodech výrob ze zahraničí a 

zavádění nových produktů neustále roste také potřeba dalších výrobních ploch. V  Poříčí se, 

počínaje rokem 2004, vybudovali již čtyři nové výrobní haly s plochou přes 10.000 m2 a 

celkovou investicí zdaleka přesahující částku 600 mil Kč.  

Postupným zvyšováním výrobních kapacit a díky novým technologiím se zvyšuje také 

kompetence výrobních, logistických, projektových, technologických a podpůrných týmů a 

krok za krokem tak společnost upevňuje svoji konkurenční pozici a vytváří stabilní základ 

dalšího rozvoje společnosti jako jednoho z největších závodů v celé Evropě.  

Díky zavedeným výrobám a novým projektům i v době hospodářské recese společnost 

dosahovala obratu přes 3,3 mld. Kč ročně a v následujících letech se počítá s progresivním 

růstem. Společnost se svými zhruba 1300 zaměstnanci je největším zaměstnavatelem 

v regionu a patří k největším závodům v Evropě v rámci mateřské společnosti. [11] 

 

2.4 Podniková politika 

Činnost společnosti se zaměřuje především na výrobu a její technologii elektromechanických 

komponentů. TE má vizi takovou, aby dosáhla co možná největší spokojenosti zákazníků. 

Tímto způsobem by chtěla zvýšit svou konkurenceschopnost na celosvětovém trhu. 

Společnost by ráda dosáhla hospodářských výsledků, které jsou očekávané Tyco Internetional 

Ltd. a jejími akcionáři. Uplatňované jsou principy Operational Excellence, které umožňují 

dosáhnout závazků politiky jakosti. 

Politikou společnosti TE EC Trutnov s. r. o. je především to, aby dodávala produkty nebo 

služby bez vad a hlavně včas. Veškeré procesy se provádí napoprvé správně a v nejvyšší 

kvalitě. Mělo by být zajištěno, aby veškeré produkty a služby maximálně uspokojovaly 

požadavky zákazníků. Každý zaměstnance má svou „osobní odpovědnost“ za kvalitu a 

neustálé zlepšování a podílí se tedy  na spokojenosti zákazníků.  
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Mezi zmiňované principy Operational Excellence společnosti patří: 

Spokojenost zákazníků 

Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci  

Cíle, měření, analýzy a zlepšování 

Six Sigma 

 

Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníků je pro společnost nesmírně důležitá. Závisí na tom úspěch samotné 

společnosti. Aby společnost mohla mít spokojené zákazníky, musí nejprve porozumět jejich 

potřebám, požadavkům a přáním. Ty jsou samozřejmě čím dál více náročnější. Jedná se tedy 

o kvalitu produktů, které zákazníci chtějí. Aby byl zákazník skutečně spokojen, je dobré 

ovšem jejich požadavky ještě překročit. Nejedná se ovšem jen o kvalitu. Jde také o cenu, která 

hraje také důležitou roli 

 

Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci 

Lidské zdroje jsou nejen v této společnosti, ale ve všech různých odvětvích velice důležitým 

faktorem, jak být úspěšný. Také zaměstnanci této společnosti jsou klíčem k úspěchu. Aby 

podávali práci, kterou po nich požadujeme, je třeba je motivovat. Bez dostatečné motivace by 

zaměstnanci nepodávali dostatečný výkon, a společnost by úspěchu mohla dosáhnout jen 

těžko. Dále je třeba poskytovat zaměstnancům možnost vzdělávat se. Je třeba je učit novým 

postupům a technologiím, aby jejich práce měla požadovaný efekt. Management společnosti 

by měl zajistit co nejlepší pracovní podmínky. Tyto podmínky management zajišťuje nejen ve 

shodě se zákonnými nařízeními, ale také ve shodě s politikou podniku. Dodržuje tedy 

bezpečností, zdravotní a enviromentální podmínky a nařízení.  
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Cíle, měření, analýza a zlepšování 

Aby společnost mohla dosahovat výsledků, je nutné nejprve stanovit cíle. Tyto cíle se 

stanovují ve všech úrovních podniku a tím se trvale zlepšují dosahované výsledky. Společnost 

provádí neustálé kontroly a snaží se o to, aby každá vada produktu nebo procesu byla co 

nejdříve odstraněna, a snaží se těmto vadám předejít pomocí preventivních opatření. 

 

Six Sigma 

Pomocí této metody společnost odkrývá příležitosti ke zlepšování a zavádí účinné změny ke 

zvýšení stability a zlepšení procesů. Dosahuje jednoho ze svých cílů, kterým je snižování 

nákladů.  

 

Budování QMS 

Společnost TE se zaměřuje především na zákazníka. Tato politika organizace je řízena podle 

normy ISO 9001. 

Společnost dále doplnila tuto normu svým standardem TEOA (Tyco Electronics Advantage 

operation). Tento standard je uváděn jako „přístup ke zlepšování podnikových procesů“. 

Cílem společnosti je především dodávání výrobků a služeb zákazníkům, které poskytují 

hodnoty, a tyto výrobky a služby splňují požadavky zákazníků. 

Politika jakosti musí souviset s pravidly a cíli QMS. Je nutné zajišťovat neustálé zlepšování a 

zdokonalování jak systému tak procesů a produktů.  

Tyco Electronics má odpovědnost za všechny produkty, které plní požadavky zákazníků bez 

ohledu na to, zda jsou produkty dokončovány externě či interně.  

Společnost má v současné době v portfoliu obecné normy QMS (ISO TS 16949), EMS (ISO 

14001) a SMS OHSAS (17001).  Dále vlastní certifikáty na ISO 9001:2000, ISO TS 

16949:2002, ISO 14001:2004, AS 9100:2003 a HTS-IRIS 02. [7] , [9], [13], [14] 
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2.5 Základní charakteristika relé 

Relé je elektrická součástka, která se v dnešní době nachází všude kolem nás. Bylo 

vynalezeno už v první polovině 19. století. Původní funkcí bylo však zesilovat signál na 

telegrafních linkách. Relé využívá elektromagnetu v zařízeních. Jako takové je velice 

důležitou součástí v automatizovaných soustavách a řídících systémech. Základem relé je 

jádro z měkké oceli, která je magnetizovaná. Elektromagnet je tvořen také cívkou, která je 

kolem jádra několikrát omotána. Další součástí je pohyblivá kotva, která je taktéž 

z magneticky měkké oceli. Kotva se přepíná a dotýká pružných kontaktů, ke kterým je 

připojen obvod daného zařízení. Pokud tedy přes elektromagnet začne procházet ovládací 

proud, jádro cívky se zmagnetizuje a přitáhne kotvu. Tímto se sepnou zmiňované pružné 

kontakty. Tímto procesem se ovládané zařízení či přístroj zapne (uvede do chodu). K tomu, 

aby byla kotva přitažena, stačí mnohem menší proud, než u zařízení, které je ovládáno. 

Vzhledem k tomu, že se relé vyskytuje v širokém spektru zařízení a přístrojů, musí být 

samozřejmě i několik druhů. Mohou být děleny podle velikosti, podle druhů kontaktů, podle 

spínaných výkonů, napětí, proudů, činností. 

Pro chod relé je důležitým faktorem okolní teplota. Tedy teplota prostředí, ve kterém má relé 

pracovat. Je určena teplota minimální i teplota maximální. Tento teplotní rozsah by neměl být 

překročen pokud chceme, aby relé bez potíží fungovalo. Tento teplotní rozsah je uveden 

v normě IEC 61810-1.  Pokud ovšem není uvedeno jinak, ideální teplota pro provoz je 23 °C. 

Pro schvalování výroby relé existuje schvalovací orgán, který uděluje daným vyrábějícím 

společnostem  certifikační značku. Tento orgán je samozřejmě nezávislý a potvrzuje soulad 

s normami pro výrobu a s vlastnostmi výrobků.  

Způsob elektroinstalace může mít vliv na erozi kontaktů. Tato eroze pak může vést 

k opotřebení kontaktů a může narušit funkci uvnitř relé. V konečném důsledku to může vést 

k ukončení životnosti relé. Pokud chceme snížit nebo zpomalit tento negativní vliv a tím 

prodloužit životnost relé, je nutno kontakty chránit. Je nutno správně dimenzovat ochranné 

obvody.  

Spínací schopnost kontaktů a jejich „elektrická trvanlivost“ závisí nejen na kontaktním 

materiálu, ale také na návrhu daného relé. Rozhodující je proto použít optimální kombinace 

mechanického systému a kontaktního materiálu. Vlastnosti pro určité typy relé nemohou být 
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převedeny na jiné provedení. Protože se tato práce týká vlastností navařených kontaktů, jsou 

zde popsány některé vlastnosti a provedení jednotlivých kontaktů. 

 

1. Pokovování materiálu: 

Jemně zlatý 

Nejlepší odolnost proti korozi, neslouží jako pevný materiál, možnost „studeného svařování“, 

nikdy nejsou použity samostatně, vždy jako kombinace jiných materiálů (AuNi, AuAg, AuPd, 

AuCo). 

Zlacení může být buď „měkké“ nebo „tvrdé“. Zlacení měkké slouží pouze jako skladovací 

ochrana. Tvrdé zlacení má vysokou odolnost proti korozi, nízký a stabilní odpor. 

 

2. Kontaktní materiály: 

Stříbro – palladium - Vysoká odolnost, vyšší odpor, obvody mají střední zátěž, jsou určeny 

pro stejnosměrný a střídavý proud. Doporučují se pro telekomunikační aplikace. 

Palladium – ruthenimu - Nejvyšší odolnost, vysoký odpor, obvody se střední zátěží, určeno 

pro stejnosměrný a střídavý proud. Doporučení opět pro telekomunikační aplikace. 

Stříbro – nikl (poměr 90:10) - Vysoká odolnost proti opotřebení elektřinou, vyšší odpor 

kontaktu, určeno pro obvody se středním až vysokým zatížením. 

Jemnozrnně stříbrná - Relativně nízký odpor, nízká odolnost proti agresivnímu prostředí, 

použitelnost je víceméně univerzální. 

Stříbro – tin – oxid - Vysoká odolnost, obsahuje malé množství přenosového materiálu, 

určeno pro obvody s vysokými požadavky na spínací a rozpínací proudy. 

Wolfram - Určeno pro obvody s nejvyšším zatížením. 

Stříbro – oxid kademnatý - Tento materiál se pro nové konstrukce nedoporučuje. Pouze ve 

výjimečných případech. Vysoká odolnost proti opotřebení (při spínání).[16] 
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3 Teoretické základy DOE (plánování experimentů) 

 

3.1 Co je DOE a základy této metody 

Tato metoda je vysoce efektivním způsobem, pokud existuje podezření, že celý proces nebo 

jeho část, je ovlivňován více než jedním faktorem. V této metodě se většinou nepracuje s 

velkým počtem vzorků. 

DOE vyžaduje nejméně čtyři samostatné pokusy nebo zkoušky. Některé náročnější 

experimenty vyžadují ovšem větší množství pokusů, které nám následně poskytují velké 

množství informací o procesu.  

Pod pojmem experimentovat se rozumí především měnit obvyklé pracovní podmínky s cílem 

nalézt nejlepší pracovní postupy a součastně tak získávat hlubší poznatky o vlastnostech 

výrobku a výrobního procesu.  

Plán experimentu stanovuje 3 základní charakteristiky – 3P 

1. Počet pokusů, ze kterých se experiment skládá 

2. Podmínky, za kterých se jednotlivé pokusy uskuteční. 

3. Pořadí pokusů. 

 

Používaný překlad termínu DOE, tedy plánování experimentů, není tak zcela přesný. Pokud 

hovoříme o plánování experimentů, jedná se spíše o jednu část celé metody. Výstižnější 

překlad by byl spíše „technika plánovaných experimentů“. 

Mezi nejznámější aplikace techniky DOE patří DOE klasické a DOE statistické.  

DOE klasické zkoumá všechny možné varianty, kdežto DOE statistické zkoumá pouze frakci 

ze všech možných variant. 

Z toho lze usuzovat, že v praxi se spíše používá přístup statistického DOE, které je založeno 

na japonském přístupu. Tedy přístup Genichi Taguchiho. 
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Umožňuje nalézt faktory a jejich vzájemné interakce, které nejvíce ovlivňují výrobní proces a 

tudíž i jeho výstupy. Výsledkem je stanovení optimální hodnoty nastavení jednotlivých 

faktorů. Umožňuje snižovat variabilitu výrobků a zvýšit odolnost proti nepředvídatelným 

negativním vlivům na výrobní proces. 

 

Obecně DOE přináší tyto užitky: 

-lepší návrh a vývoj výrobku a procesu 

-zlepšování (optimalizaci) jakosti 

-zlepšování procesu (zvýšení cp a cpk) 

-snižování nákladů 

-redukci % neshodných výrobků 

-řešení problémů s jakostí ve výrobě 

-vyšší spokojenost zákazníka 

[1], [2], [3], [12], [13] 

 

 

3.2 Dělení experimentů a jejich cíle 

Experimentální postupy jsou děleny do dvou základních rovin: 

1. Experimenty neplánované (živelné). 

2. Experimenty plánované. 

DOE rozlišuje také mezi pojmem „pokus“ a pojmem „experiment“. Zatímco pokus je 

zjišťování hodnoty ukazatele kvality za určitých, předem plánovaných podmínek výroby, tak 

experiment je systém všech pokusů. Experiment tedy obsahuje několik pokusů. 

Cílem plánování experimentů je především rozhodnout, které faktory významným způsobem 

ovlivňují ukazatel kvality „Y“. Cílem je také určit optimální úrovně významných faktorů. 
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Plánování experimentů se dělí podle pokusů na „úplný faktorový experiment“ a „částečný 

faktorový experiment“. 

V úplném faktorovém experimentu se plán experimentu sestavuje pro každý faktor. Počet 

pokusů se určuje podle toho, kolik úrovní budou jednotlivé faktory mít a s kolika faktory se 

bude experimentovat. 

Naproti tomu u částečného faktorového experimentu se plán experimentu sestavuje jen pro 

několik faktorů. Plán se vytváří pro hlavní faktory. Faktory vedlejší se vyjádří jako 

kombinace hlavních. Tím se sníží počet pokusů. 

Typy faktorových plánů: 

a) Plány s nejnižším snížením (poloviční plány) 

b) Plány s nejvyšším snížením 

c) Středové plány 

Cíle: 

1) zjistit významnost každého z faktorů, což znamená rozhodnout, které z faktorů A,B,C,D, ... 

rozhodujícím způsobem ovlivňují ukazatel kvality Y 

2) určit úrovně významných faktorů tak, aby Y bylo optimální a stabilní 

[1], [3] 

 

3.3 Postup DOE 

Celá experimentální procedura se skládá z těchto základních fází: 

- Plánování experimentů 

- Navrhování experimentů 

- Provádění experimentů 

- Analýza experimentů 

[15] 
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3.3.1 Fáze plánování 

3.3.1.1 Formulace problému 

V této fázi je nejprve nutné definovat problém, který se bude řešit. Definování problému by 

mělo být naprosto zřetelně a jasně formulované a zároveň by mělo být stručné. Je to 

především z toho důvodu, abychom věděli, co je potřeba provést. Dále je třeba specifikovat 

cíle, kterých chceme dosáhnout. Tyto cíle by měli být měřitelné. 

Mezi nejčastější předmět plánování experimentů patří: 

- Vývoj nových produktů a zlepšování stávajícího procesu nebo stávajících produktů. 

- Zlepšení výkonnosti procesů produktu z důvodu potřeb zákazníků. 

Pokud již známe cíle experimentu, můžeme vytvořit tým. Ideální je, pokud se v týmu nachází 

specialista na metodu DOE, nebo osoba, která má nějaké zkušenosti s touto metodou. Může 

jít například o procesního inženýra, manažera kvality, zkušenou obsluhu strojů a zařízení. 

 

3.3.1.2 Volba znaku jakosti 

Pro cílený úspěch experimentu je důležité určit konkrétní znak jakosti, který budeme měřit. 

Operátoři, kteří provádějí experiment by měli před samotným experimentem pochopit systém 

měření a také vědět, co vůbec měřit a jakým způsobem. Je třeba také pochopit případné 

příčiny variability, která může nastat. Mělo by být zároveň zjištěno, že měřicí systém je 

stabilní. 

 

3.3.1.3 Návrhy parametrů 

Je několik cest, jak identifikovat potenciální procesní proměnné. Může se jednat například o 

brainstorming, čerpání z některých „historických dat“, technické znalosti procesu. Tento krok 

je velice důležitý z toho důvodu, abychom nevynechali některý z významných faktorů. 

Výsledek celého experimentu by nemusel být přesný. Konečný výsledek by byl tedy 

zkreslený. Vhodnou metodou, která se v této fázi používá je tzv. screening.  
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3.3.1.4 Určení úrovní 

Úroveň v procesu znamená, kolik hodnot budeme v jednom faktoru nastavovat. Jednotlivé 

úrovně mohou jednak nabývat číselných, tak nečíselných hodnot. Například pokud budeme 

zkoumat faktor některého typu materiálu, hodnoty úrovní budou reprezentovat jednotlivé typy 

materiálu (hliník, karbon). Nastavení dvou úrovní je ovšem minimem. 

 

3.3.1.5 Určení interakcí 

Interakce mezi proměnnými je v praxi naprosto běžnou záležitostí. Aby bylo možné správně 

interpretovat výsledky experimentu, je žádoucí to, abychom dobře porozuměli interakcím 

mezi proměnnými. K tomu, abychom určili význam daných interakcí pomáhá určení jejich 

efektů. [5], [10], [15] 

 

3.3.2 Fáze navrhování 

V této fázi se volí vhodný návrh experimentu. Návrh experimentu může být navržen pomocí 

klasického přístupu, jehož „otcem“ je Ronald Fischer nebo ortogonálního přístupu – Dr. 

Genichi Taguchi. Velikost experimentu je závislá na počtu faktorů a jejich interakcí, které 

jsou předmětem studie.  Dále je experiment závislý na počtu úrovní každého faktoru, velikosti 

rozpočtů a na dalších zdrojích.  

Nejprve je nutné rozhodnout, zda plán bude částečný nebo úplný. Význam těchto dvou typů 

plánů je vysvětlen v předchozí kapitole a v této bude rozebrán více dopodrobna. Dále je nutné 

určit úrovně, které budou jednotlivé faktory mít. Navrhnout se rovněž musí i počet opakování. 

Rovněž je nutné rozhodnout o tom, jak budou jednotlivé pokusy rozděleny do bloků (pokud je 

třeba). Při ruční tvorbě plánu je vhodné také zajistit, aby v pokusech nebyl určitý systém, aby 

byli uspořádány náhodně.  

Postup, který je zde popsán, se aplikuje při ruční tvorbě plánu experimentu. V dnešní době 

ovšem existuje řada softwarů, které plán experimentu vytvoří automaticky po zadání výše 

uvedených parametrů. V této DP bude k řešení použit software „Minitab“.  
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Vysvětlení jednotlivých proměnných: 

Faktor: Je to proměnná, která určitým způsobem ovlivňuje zkoumaný proces. Mění se s cílem 

posoudit odezvu této proměnné.   

Úroveň: Je to nastavení jednotlivých faktorů (hodnota, počet hodnot, kterých bude faktor 

nabývat).  

Blok: Souhrn experimentálních jednotek. Tvoří se tehdy, když nastavení experimentů probíhá 

v různých podmínkách (časových). [3], [5], [15] 

 

3.3.2.1 Úplný faktorový plán, jednofaktorový plán a částečný 

faktorový plán 

Úplný faktorový plán 

V úplném faktorovém plánu se plán experimentu sestavuje pro každý faktor.  

Například pokud sledujeme jakou sílu tlaku vydrží vchodové dveře do domu. Jako faktory 

jsou materiál dveří, pevnost zámku, tloušťka dveří. Každý z těchto faktorů má dvě úrovně. 

Cílem je zjistit, který z těchto faktorů má vliv na poškození dveří, při prudkém zavření. 

Nejprve je nutné určit a vypsat úrovně pro dané faktory a přiřadit faktorům označení.  

(A) Materiál dveří: plast(G), dřevo (H) 

(B) Pevnost zámku: 25 mm, 32mm 

(C) Tloušťka dveří: 80 mm, 130 mm 

Abychom zjistili počet řádků (pokusů), použijeme tento vzorec: 

n = 2
k 
           (1) 

 n – počet pokusů 

2 – počet úrovní faktorů 

k – počet faktorů 

V tomto případě by se počet pokusů vypočítal: 
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n = 2
3
 = 8 pokusů 

Dále je třeba zajistit, aby se provedly všechny možné pokusy. To znamená, aby v tabulce 

nechyběla ani jedna kombinace úrovní. 

Zajistíme to tak, že v prvním sloupci vždy střídáme dolní a horní úroveň. Do sloupce druhého 

píšeme dvojnásobek co do sloupce prvního (dvě dolní úrovně – dvě horní úrovně) a do 

sloupce třetího píšeme dvojnásobek sloupce druhého (čtyři dolní úrovně – čtyři horní úrovně). 

Plán experimentu v nekódovaných proměnných  je v tab. 1. 

Tab. 1 Plán experimentu (nekódovaný) 

Pokus A B C 

1 G 25 80 

2 H 25 80 

3 G 32 80 

4 H 32 80 

5 G 25 130 

6 H 25 130 

7 G 32 130 

8 H 32 130 

 

Pokud jsou faktory na dvou úrovních, je vhodnější psát tabulku v tzv. „kódovaných 

proměnných“. Pro dolní úroveň -1 (-) a pro horní úroveň +1 (+). Plán experimentu 

v kódovaných proměnných je v tab. 2. 
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Tab. 2 Plán experimentu (kódované proměnné) 

Pokus A B C 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

 

Do tabulky se doplňují ještě interakce těchto faktorů. V tomto případě tedy: AB,AC,BC,ABC. 

Úrovně těchto interakcí se počítají jako násobek jednotlivých faktorů dané interakce. Pokud 

budeme chtít zjistit interakci AC u prvního pokusu, provedeme to následovně: 

A(-1) x C(-1) = AC (+1)        (2) 

Do takto sestavených tabulek se ještě doplní sloupce (sloupec) Y. V tomto sloupci se 

zaznamenávají výsledky měření. Sloupců doplníme tolik, kolik je nastaveno opakování. 

V posledním sloupci se vytvoří průměr Y ze všech opakování. 

 Kódované proměnné lze také vypočítat podle vzorce 3  takto: 

2

2

minmax

minmax

0

xx

xx
x

xc 




         (3)  

xc – kódovaná proměnná 

x0 hodnota úrovně 

Pokud bychom dosadili pevnost zámku 25 mm do tohoto vzorce, kódovaná proměnná bude    

-1. 

Pokud chceme zjistit celkový počet faktorů a interakcí, použijeme tento vzorec: 

m = 2
k
 -1          (4) 
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Jednofaktorový plán 

V tomto typu plánu se u jednoho faktoru mění úroveň z dolní na horní a u ostatních se drží na 

střední úrovní. Tento střed je průměr dolní a horní úrovně. Střední úroveň se značí 0 a horní a 

dolní stejně jako u úplného.  

Počet pokusů se počítá podle vzorce: 

n = 2 . k          (5) 

V tomto konkrétním příkladu by po dosazení vypadal výsledek takto: 

n= 2.3= 6 pokusů 

 

Částečný faktorový plán 

V tomto plánu experimentu se plán sestavuje jen pro několik faktorů. Rozlišují se zde faktory 

hlavní a faktory vedlejší. Vedlejší faktory se vyjadřují pomocí kombinace hlavních. Následný 

efekt je v tom, že se snižuje počet proměnných. 

Počet pokusů se počítá pak podle vzorce:  

2 
k-p      

     (6) 

2 – počet úrovní faktorů 

k – počet faktorů 

p – stupeň snížení 

 

 Tyto plány lze podle stupně snížení (p) člení na: 

a) Plány s nejnižším snížením 

b) Plány s nejvyšším snížením 

c) Středové plány¨ 
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a) Plány s nejnižším snížením  

V těchto plánech je stupeň snížení 1. Je to nejnižší možné snížení. V praxi to znamená počet 

snížení pokusů na polovinu (oproti úplnému plánu). Odtud se těmto plánům říká také 

„poloviční plány“. Pokud bude počet faktorů 6, stupeň snížení 1. Počet pokusů podle vzorce 5 

bude: 

2 
6-1

=2
5 
= 32 pokusů 

Pokud máme tedy 6 faktorů a máme sestavit poloviční plán, je třeba nejprve rozhodnout, 

kterých 5 faktorů bude hlavních. Pro tyto faktory se sestaví úplný faktorový plán. Zbývající 

šestý faktor se vyjádří jako kombinace ostatních 5-ti. Těchto 6 faktorů označíme pomocí 

velkých písmen: A,B,C,D,E,F.  Vedlejší faktor označíme faktor F a ten se vyjádří jako 

kombinace předchozích: 

F=ABCDE 

Počet písmen tohoto faktoru je 5, neboli délka slova. 

Jednotlivé faktory tvoří písmena slova. 

F vyjadřuje tzv. „generátor plánu“. 

Pokud máme faktor, který obsahuje jen „+“ , tedy horní úrovně, pak označíme faktor I. 

Nazývá se jednotkový. 

Pravidla pro operace s faktory: 

A.A = I 

A.I = I.A = A 

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

A.B = B.A 

Tyto pravidla lze aplikovat na předchozí příklad. 

Generátor vynásobím levou stranou: 

F.F= F.ABCDE 

I=ABCDEF 
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Slovo, které je rovno jednotkovému faktoru se nazývá definiční rovnice. Nejkratší slovo 

v definiční rovnici je řešení plánu a zapisuje se k typu plánu pomocí římského čísla jako 

index. 

Pomocí definiční rovnice můžeme nalézt interakce faktorů, které tvoří stejné úrovně 

znamének. Tyto interakce nazýváme zaměnitelné dvojice. Například, pokud použijeme 

definiční rovnici: 

I=ABCDE 

Zaměnitelnou interakcí k interakci AB zjistím tak, že vynásobím definiční rovnici interakcí 

AB. Zaměnitelná interakce je: 

AB= CDE 

Tyto interakce budou mít i totožnou hodnotu efektu.  

 

b) Plány s nejvyšším snížením 

U těchto plánů je počet vedlejších faktorů právě tolik, kolik je všech možných interakcí 

hlavních faktorů. Toto snížení se řídí jedním důležitým pravidlem. Počet pokusů nesmí být 

menší, než počet faktorů. 

n ≥ k           (7) 

          

c) Středové plány 

Mezi plány předchozími se nachází plány středové. Plány s nejvyšším snížením a plány 

s nejnižším snížením mají tedy pouze jeden možný plán (jsou to jakési extrémy). Plánů 

středových může být naopak více. [1], [3], [5], [15], [4] 
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3.3.2.2 Bloky 

Určení bloků je důležitým prvkem při sestavování plánu. Je to z toho důvodu, aby byly 

všechny pokusy provedeny při stejných podmínkách. V praxi mohou totiž nastat situace, kdy 

nebude například možné provést celý experiment v jednom dni nebo za jednu směnu. 

Vzniknou tudíž určité prodlevy mezi jednotlivými experimenty a to by mohlo ovlivnit 

celkový výsledek experimentu. Nebo může nastat situace, kdy experiment provádíme tak, že 

používáme různé typy materiálu. To může rovněž ovlivnit celkový výsledek experimentu. 

Aby se tedy zajistily stejné podmínky pro experiment, celý experiment se rozděluje do tzv. 

bloků. Bloky se tvoří podle toho, kolik je rozdílných skupin. Například pokud se experiment 

bude provádět dva dny, rozdělíme pokusy do skupin na dva bloky. V jedné skupině budou 

pokusy prováděné den první, a v druhém bloku budou pokusy prováděné den druhý. Nebo 

pokud se bude jednat o zmíněné suroviny. Pokud se bude experiment provádět za podmínek, 

kdy používáme 3 různé typy surovin, pokusy rozdělíme na 3 bloky, kde každý blok bude 

reprezentovat různou dodávku surovin.  

Takto rozdělený plán na bloky nám zajistí, že při analýze experimentů nebudou výsledky 

ovlivněny různými podmínkami pro různé pokusy. Pro určení bloků je vhodné použít 

interakce faktorů. Nejprve je však nutné zjistit to, kolikrát se budou jednotlivé bloky v plánu 

vyskytovat.  Pokud bude nutné například pokus rozdělit do čtyř bloků, určíme nejprve kolik 

bude celkově pokusů při dvou úrovních a třech faktorech. Použijeme tedy vzorec (1). 

2
3
=8 pokusů/4=2 opakování jednoho bloku v pokusu 

Nyní zbývá určit, jaký blok přiřadíme jakému pokusu. K přiřazení pomáhá interakce hlavních 

faktorů. Použijeme interakce takovou, aby se v plánu vyskytovala dvě opakování bloku. 

V tomto případě mohu použít například interakci faktoru AB a interakci BC. Vidíme že 

mohou nastat pouze 4 různé kombinace. 1. (+ +), 2. (- +), 3. (- -) a 4. (+ -).  Rozdělení pokusů 

do bloků je v tab. 3. 
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Tab. 3 Rozdělení pokusů do bloků 

A B C AB BC BLOKY 

-1 -1 -1 1 1 I. 

1 -1 -1 -1 1 II. 

-1 1 -1 -1 -1 III. 

1 1 -1 1 -1 IV. 

-1 -1 1 1 -1 IV. 

1 -1 1 -1 -1 III. 

-1 1 1 -1 1 II: 

1 1 1 1 1 I: 

 

Nyní je zřejmé, že při pohledu na interakce AB a BC mohou nastat pouze 4 kombinace při 

dvou úrovních. Těmto kombinacím byly tedy přiřazeny jednotlivé bloky podle tab. 4. 

Tab. 4 Klíč přiřazení bloků 

I. II. III. IV. BLOKY 

AB 1 BC 1 AB -1 BC 1 AB -1 BC -1 AB 1 BC -1 Interakce 

 

Pokud máme tedy takto naplánované pokusy rozdělené do bloků, zmenšujeme tím vliv 

chybovosti z důsledku toho, že pokusy provádíme ve více dnech. [3], [5], [13] 

 

 

3.3.3 Provádění experimentů 

V této fázi nastává realizování samotných pokusů, které jsou naplánovány z předchozího 

plánu experimentu. Pro přesnější hodnoty se pokusy provádějí v určitém počtu opakování.  

Při opakování jednotlivých pokusů se na závěr musí vytvořit aritmetický průměr těchto 

opakování a s tímto průměrem lze provádět další analýzy. Tento výsledek (Y) počítáme 

standardně jako aritmetický průměr podle vzorce (8). 
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i

i

n

YnYY
Yi




...21
        (8) 

Yi  - průměrná hodnota i-tého pokusu 

ni – počet opakování i-tého pokusu 

Y1 – výsledek první realizace pokusu při určitém nastavení 

Y2 – výsledek druhé realizace pokusu při daném nastavení 

Yni – výsledek n-té realizace i-tého pokusu při daném nastavení 

Důležité je také to, jaká velikost vzorků se bude při každém pokusu odebírat a následně měřit. 

Při provádění samotného měření je vhodné zvolit metodu měření takovou, aby byla co nejvíce 

přesná. Samotné experimenty lze tedy provádět jednak v laboratorních podmínkách nebo 

přímo v podmínkách provozních. Z praktického hlediska není možné provádět například 10 

opakování měření  složitějších procesů. Takto vysoké opakování je velice náročné na čas a 

zamezuje se tím tak výrobě. Dalším důležitým prvkem je také to, aby byly pokusy nastaveny 

v náhodném pořadí. Neměl by v nich být žádný systém. Tuto podmínku nejlépe zajistíme 

pomocí dnešních moderních softwarů.  

V případě opakování jednotlivých pokusů je součástí základních výpočtů také výpočet 

rozptylu podle následujícího vzorce: 

2

1

2 )(
1

1
i

n

j

j

i

i YY
n

s 


 


        (9) 

si
2
 – rozptyl výsledků i-tého pokusu 

ni – počet opakování i-tého pokusu 

Yj – výsledek j-tého opakování i-tého pokusu 

Yi  - průměrná hodnota i-tého pokusu 

[15], [4] 
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3.3.4 Analýza experimentů 

Hlavním cílem této fáze je zjistit, které faktory mají největší význam na sledovaný znak 

jakosti. Krom faktorů samotných nás zajímají také jednotlivé interakce těchto faktorů. Dalším 

výsledkem analýzy je vědět, které úrovně pro jednotlivé faktory jsou optimální. K provedení 

analýzy se používají jak grafické nástroje, tak statistické ukazatele. K sestrojení a provedení 

těchto analýz se v dnešní době používají různé počítačové programy. Mezi nejpoužívanější 

programy v praxi patří Minitab a Excel. [1] 

 

3.3.4.1 Výpočet efektů faktorů a efektů interakcí těchto 

faktorů 

Efekt faktoru znamená to, jak se změní vypočtený ukazatel kvality (Y) při změně faktoru 

z úrovně dolní na úroveň horní. Efekt je možné vypočítat několika způsoby. Tyto tři jsou 

nejvíce používané: 

a) průměr rozdílů 

b) rozdíl průměrů 

c) znaménková metoda 

 

a) průměr rozdílů 

Jak už z názvu vyplývá, základem výpočtu jsou rozdíly při přechodu z úrovně dolní na horní. 

Poté je nutné udělat průměr těchto hodnot. Konečné číslo znamená efekt pro jednotlivé 

faktory a jejich interakce. Pokud tedy máme 3 faktory a k tomu 4 interakce, výsledkem bude 7 

efektů. 

Pro názornou ilustraci této metody je třeba sestavit plán experimentu s již zapsanými 

výsledky. Vyplněný plán experimentu je v tab. 5. 

 

 



35 
 

Tab. 5 Plán experimentu 

POKUS A B C AB AC BC ABC  

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 50 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 55 

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1 48 

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 52 

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 47 

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 49 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 51 

8 1 1 1 1 1 1 1 53 

 

Například efekt pro faktor B se vypočítá jako rozdíl dolních a horních úrovní: 

48-50 = -2 

52-55 = -3 

51-47 = 4 

53-49 = 4 

Pokud mám tyto čtyři rozdíly, mohu z nich vypočítat průměr: 

75,0
4

4432



 

 

b) rozdíl průměrů 

Zde se používá opačný postup jako u předchozí metody. Nejprve je tedy nutné vypočítat 

průměry a poté z těchto průměrů rozdíly. 

Pokud budeme počítat opět efekt faktoru B, použijeme vzorec (10). 

)()(  YY           (10) 
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51
4

53515248
)( 


Y  

25,50
4

49475550
)( 


Y  

75,025,5051)()(  YY  

 

c) Znaménková metoda 

U této metody efekt počítáme jako sumu výsledků, přičemž se zohledňuje jejich znaménko (+ 

nebo -). Tato suma se následně dělí polovinou počtu pokusů. Při znaménkové metodě se 

používá vzorec (11) 

2

1

n

Y
n

i i 

          

(11) 

I tady je metoda znázorněna pro efekt faktoru B. 

75,0
4

5351494752485550



      

[3], [8] 

 

3.3.4.2 Grafické zobrazení efektů faktorů (a jejich interakcí) 

Pro sestrojení grafického zobrazení efektů faktorů slouží výpočet efektů pomocí metody 

rozdílů průměrů.  Používá se zde dílčí část se vzorce (10). 

Základem je totiž určit průměrnou hodnotu dolní a horní úrovně pro daný faktor. 

)(Y   a   )(Y  

 

 



37 
 

Efekt samostatných faktorů 

Velikost efektu v grafu zobrazuje úhel, který svírá daná přímka s osou X. Pokud je tedy efekt 

nulový, přímka je rovnoběžná s osou X. Pokud má přímka rostoucí tendenci při přechodu 

z dolní na horní úroveň, jedná se o efekt rostoucí. Pokud je tomu naopak, je efekt klesající. 

Na obr. 3 je zobrazen efekt faktoru B, graf bude vypadat následovně: 

Dolní úroveň - 50,25 

Horní úroveň – 51 

 

 

Obr. 3 Graf efektu faktoru 

Z grafu je jasné, že u faktoru B se jedná o efekt rostoucí 

 

Interakce efektů faktorů 

Při grafickém zobrazení interakcí se graf skládá ze dvou přímek. Graf samotný se sestrojuje 

tehdy, pokud jsou zjištěny některé významné interakce. Interakce nastává tehdy, pokud efekt 

jednoho faktoru na odezvě Y není stejný pro všechny úrovně jiného faktoru. Při této metodě 

sestrojíme graf vlivu prvního faktoru na ukazateli kvality (Y) v závislosti na faktoru druhém. 

Dvě křivky tedy reprezentují dolní úroveň druhého faktoru a horní úroveň druhého faktoru.  

Graf tedy lze sestrojit tehdy, pokud budou známy výsledky měření. Tyto výsledky jsou v tab. 

6. 
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Tab. 6 Výsledky pro sestrojení interakcí 

A B Y1 Y2 Y  
-1 -1 9 11 10 

1 -1 8 9 8,5 

A B Y1 Y2 Y  
-1 1 7 6 6,5 

-1 1 12 13 12,5 

 

Graf interakcí faktorů je zobrazen na obr. 4. 

 

Obr. 4 Graf interakcí faktorů 

[1], [3] 

 

 

3.3.4.3 Hodnocení rozptylu odhadu efektů faktorů 

V tomto hodnocení se předpokládá, že všechny náhodné veličiny budou mít normální 

rozdělení a stejný rozptyl. 

Y ~ N (EY, var Y)         (12) 

var Y = σ
2 

I          (13) 
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Pokud nebude splněna normalita, musí se hledat kvadratický model, kde se budou jiným 

způsobem počítat koeficienty (vektor b), rozptyly a jinak bude probíhat i testování. 

Pokud má tedy náhodná veličina Yi normální rozdělení (Y ~ N (EY, var Y)) 

 pak totéž platí pro jednotlivé průměry a tudíž také pro efekt faktoru. 

Efekt faktoru:   )()(  YY  = ef ~ N (μe, σe
2
 )     (14) 

 a střední hodnota bude: μe = E ( )(Y   a   )(Y ) = μ – μ = 0   (15) 

 

Odhad rozptylu efektu bude: 

n
se

2
2 4
           (16) 

Při znalosti těchto vzorců lze odvodit : 

ef ~ N (0, 
n

24
)         (17) 

Pokud se pokusy opakují, rozptyl se odhadne pomocí následujícího vzorce: 

k

kk

vv

svsv
s k






...

..

1

22

12
         (18) 

vi=ni-1 

ni= počet opakování i-tého pokusu 

si
2
= rozptyl v i-tém pokusu 

Pokud jsou však pouze dvě opakování, lze použít snadnější vzorec: 

2

21

2 )(
2

1
YYsi           (19) 

[1], [3] 
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3.3.4.4 Ověření významnosti efektu 

Pokud máme vypočtené efekty jednotlivých faktorů a interakcí, je třeba vyhodnotit, jak jsou 

tyto hodnoty významné. Vyhodnocujeme tedy to, zda daný efekt má dostatečnou hodnotu na 

to, abychom mohli tvrdit, že tento faktor má významný vliv na ukazatel jakosti. 

Významnost efektu se může ověřit různými  způsoby: 

- Testem 

- Graficky 

- Pomocí regresního modelu 

- ANOVA 

 

a) Testem 

1. Nastavení nulové a alternativní hypotézy 

Základem každého testu je nastavit výchozí hypotézy. 

H0: efekt faktoru není významný 

H1: efekt faktoru je významný 

2. Testovací kritérium 

 

es

efekt
t            (20) 

Kde se se vypočítá podle vzorce:   

n

s
se

2
2 4
           (21) 

3. Kritická hodnota 

)(...21 nnknnt           (22) 

ni= počet opakování pokusů 
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n= počet pokusů bez opakování 

4. Hodnocení testu 

)(...21 nnknntt   

V tomto případě se zamítá nulová hypotéza (H0). Efekt faktoru je tedy v tomto případě 

významný. 

b) Grafické hodnocení efektů 

Pravděpodobnostní graf 

V situaci, kdy se neprovádí opakování pokusů, používá se metoda pomocí zobrazení 

normálního pravděpodobnostního grafu. Na osu X se nanáší efekt, na osu Y relativní 

kumulativní četnost. Za významné faktory nebo jejich interakce lze považovat ty, které se 

výrazně odchylují od hlavní linie, která představuje Gaussovu  křivku. Pro výpočet je vhodné 

sestavit tabulku, kde k jednotlivým efektům bude přiřazena zmíněná relativní kumulativní 

četnost.  

Pro výpočet kumulativní relativní četnosti se použije následující vzorec: 

m

i
Pi

)5,0(100 
          (23) 

i= pořadí 

m= počet faktorů a interakcí 

Na obr. 5 je vidět, že jako významný efekt se zobrazuje faktor první a poslední. 

 

Obr. 5 Graf zobrazující význam efektů 
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Paretův graf 

Tento graf jednoznačně odhalí, které faktory a jejich interakce mají významný vliv na 

sledovaný znak jakosti. Paretův graf se vytváří nejlépe pomocí softwaru. Ten určí zároveň 

určitou hranici významnosti, která je rozhodující pro to, abychom určili, který faktor a 

interakce jsou nebo nejsou významné.  

Významnost se určuje jednoduše podle toho, který sloupec histogramu překročí danou hranici 

významnosti. Faktor je pak významný. Tento diagram je zobrazen na obr. 6. Tento graf je 

výstupem softwaru Minitab. 

AD

AC

ABD

BCD

CD

ABC

ACD

A

ABCD

BD

D

B

BC

AB

C

43210

T
e

rm

Standardized Effect

2,037

A A

B B

C C

D D

Factor Name

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is C9, Alpha = 0,05)

 

Obr. 6 Paretův graf zobrazující význam faktorů 

Na tomto grafu je patrné, že hranicí významnosti překračují hlavní faktory C, B a D. Dále 

jsou pro sledovaný znak jakosti významné interakce faktorů AB a BC. Ostatní hlavní faktory 

a další interakce významné nejsou. 

 

c)Pomocí regresního modelu 

V tomto modelu se mohou použít tři různé typy modelů – lineární, úplný kvadratický, 

neúplný kvadratický. 

Lineární model: Používá se většinou při modelování oblastí, které nejsou velké. Koeficienty 

se zde dají vypočítat pomocí efektů nebo metodou nejmenších čtverců.  
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Y= b0+b1x1+b2x2         (24) 

b0=   ostatní bi jsou polovinou daného efektu 

Úplný kvadratický model: Používá se při komplikovanějších závislostí. 

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

2
+b12x1x2      (25) 

Neúplný kvadratický model: Koeficienty se zde dají spočítat rovněž pomocí efektů nebo 

metodou nejmenších čtverců. 

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

[1], [3], [4] 

d) ANOVA 

Podrobný postup pro ANOVA zde nebude popsán. Nejčastěji se totiž používá v softwaru. 

Nejdůležitější při vyhodnocení ANOVA je vědět to, že pokud je hodnota P-value u daného 

faktoru (interakce) vyšší než hladina významnosti α (0,05), je daný faktor (interakce) 

významný. [14], [1], [3] 

 

3.3.4.5 Vliv bloků a hodnocení tohoto vlivu 

Jak je už v této práci popsáno, bloky dělí plán na několik částí. Tyto jednotlivé části poté 

porovnáváme mezi sebou. Zkoumá se to, zda jsou rozdíly ve výsledcích pro jednotlivé části 

(bloky) významné či nikoli. K tomuto průzkumu slouží ANOVA. Pokud rozdělený plán 

experimentu ovlivní výsledky, zavádí se tzv. bloková proměnná (xB). Výpočet ukazatele 

jakosti by se prováděl podle vzorce (27).  

Y = f(x) + d . xB + e         (27) 

d – blokové proměnné 

e - odchylka 

Pokud se v plánu vyskytují pouze dva bloky, koeficient  blokové proměnné (d) se vypočítá 

jako kódované hodnoty blokové proměnné xB v prvním bloku -1 a v bloku druhém +1. 
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Tento koeficient se vypočítá podle vzorce (28). 










n

j Bj

n

j jBj

x

Yx
d

1

2

1
          (28) 

Součet čtverců odchylek se pak vypočítá podle vztahu (29). 

SS (blocks) = n . d
2
         (29) 

n – počet pokusů 

d – regresní koeficient blokové proměnné 

 

Součet čtverců při větším počtu bloků (m) se vypočítá podle vzorce (30). 

n

G

n

B
blocksSS

m

i
i

i
2

1

2

)(  
        (30) 

m- počet bloků 

Bi – součet výsledků pokusů v i-tém bloku 

ni – počet pokusů v i-tém bloku 

G – součet výsledků všech pokusů 

n – celkový počet pokusů 

Reziduální součet čtverců (očištěn o vliv bloků): 

)(
1

2 blocksSSeS
n

i iR  
        (31) 

ei
2
 – součet reziduí z testu ANOVA (software) 

 

Testování významnosti bloků: 

1. H0: Vliv bloků není významný 

H1: Vliv bloků je významný 
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2. Testovací kritérium 

 

)1(

1

)(





mdf

S
m

blocksSS

T

R

R

         (32) 

dfR  - počet stupňů volnosti pro rezidua ze softwaru (ANOVA) 

3. Kritická hodnota 

)()1(,1  mdfRmFK          (33) 

Tuto hodnotu je nutné vyhledat ve Fischerově rozdělení pro určený počet stupňů volnosti a 

hladinu významnosti α. Tyto hodnoty jsou ve statistických tabulkách nebo v softwarech. 

4. Vyhodnocení testu 

Pokud je T > K, zamítá se nulová hypotéza. Vliv bloků je tedy významný. 

Postup pro ANOVA zde není opět popsán, tato metoda se nejčastěji používá s pomocí 

softwaru, který všechny parametry vyhodnotí. [1], [3] 

 

3.4 Odporové svařování 

Při odporovém svařování se spoj, který sváříme, vytváří teplem, které je vyvinuté průchodem 

elektrického proudu a určitým tlakem, který je na svařovací plochu vyvíjen. [17] 

 

3.4.1 Elektrody 

Proud se na svařovanou plochu přivádí elektrodami. Ty jsou nejčastěji vyráběny z mědi nebo 

ze slitiny mědi. Záleží na tvrdosti materiálu, který je svařován. Elektrody se mohou  lišit 

šířkou drážky na konci elektrody. Elektrody jsou přinýtovány k pevnému tělísku, které je 

uchyceno do svářecí stanice. Musí se také pravidelně upravovat z důvodu vlastnosti sváření. 

Detail elektrody přichycené k pevnému tělísku je na obr. 7. 
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Obr. 7 Elektroda 

Pokud se budeme bavit o použití elektrod pro odporové svařování kontaktů, je nutné tyto 

elektrody také pravidelně frézovat. Znamená to, že se na konci elektrody vytvoří rozevřený 

konec, do kterého bude moci elektroda uchopit kontakt a navařit ho. Takto vyfrézovaný konec 

elektrody je detailně zobrazen na obr. 8. 

 

Obr. 8 Vyfrézovaný konec elektrody 

 

Do takto vytvořeného prostoru se vloží kontakt, který je později navařen na pás pera. 

Elektroda s vloženým kontaktem je na obr. 9. 
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Obr. 9 Elektroda s kontaktem 

 

Na obr. 7 je uchycený kontakt zobrazen z profilu. Je zde zřetelné, že kontakt není zcela rovný. 

Uprostřed kontaktu je vidět mírný výstupek. Není to však žádná vada materiálu, ale záměr. 

Tento výstupek při navařování vytváří hmotu, pomocí které kontakt drží na peru. 

 

3.4.2 Typy odporového svařování 

Samotné odporové svařování se dělí na svařování: 

-bodové 

- švové 

-výstupkové 

-stykové 

Bodové svařování 

Při tomto typu svařování se spoje vytvářejí ve tvaru svarových čoček mezi přeplátovanými 

dílci. Podle uspořádání svařovacích elektrod se dá rozdělit na dvě hlavní skupiny. Přímé 

bodové svařování a nepřímé bodové svařování. U přímého svařování se svary vytváří mezi 

elektrodami, umístěnými obyčejně souose z opačných stran svařovaných dílců. U nepřímého 
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se svary vytváří tak, že elektrody jsou umístěny obyčejně v různých osách z jedné strany 

svařovaných dílců. 

Tyto dva typy svařování mohou být buď s takzvaným bočním proudem, kde část 

sekundárního proudu odbočuje mimo vytvářené svary, nebo bez bočního proudu. Tady se 

vytváří jeden nebo více svarů a celý sekundární proud protéká přes vytvářené svary. 

Bodové svařování může být jednobodové, dvoubodové nebo vícebodové. U dvoubodového 

svařování  jsou součástí svářecí stanice dvě elektrody, které jsou připojeny k samostatným 

transformátorům s okamžitou opačnou polaritou.  

Švové svařování 

Švové svařování je druh odporového svařování, při němž se spoje vytvářejí kotoučovými 

elektrodami v podobě přerušovaného nebo souvislého svaru, většinou mezi přeplátovanými 

dílci. Toto přeplátování je větší než pracovní plochy kotoučových elektrod, aby se nespálily 

okraje svařovaných dílců. Také je to z důvodu, aby se předešlo výstřikům roztaveného kovu, 

působením kotoučových elektrod.   

Způsobem tohoto svařování je tzv. rozválcovací švové svařování. Při tomto svařování se úzce 

přeplátovaný spoj současně zarovnává s kotoučovými elektrodami do roviny. Dalším 

způsobem může být švové svařování s přídavnými pásky. Tady se svařované dílce nesvařují 

přeplátováním, ale pomocí přiložených pásků z vrchní i spodní strany mezery se vytváří tupý 

spoj.  

Pokud se součásti, které mají být svařovány, pohybují ve směru kolmém na směr ramen 

stroje, je to svařování příčné. Pokud se součásti pohybují ve směru rovnoběžném s rameny, 

jde o svařování podélné. Délka svaru u tohoto svařování je omezena délkou ramen stroje. 

Výstupkové svařování 

Při tomto svařování se spolu svařují dílce rozdílného tvaru, průřezu, nebo také z rozdílného 

materiálu. Aby se dosáhlo kvalitního spoje, musí mít při průchodu svařovacího proudu oba 

dílce v místě spoje současně vhodnou svarovou teplotu. Tato podmínka je dodržena tehdy, 

pokud jsou oba předměty ve spoji v tepelné rovnováze. Pokud tomu tak není, nastane buď to, 

že spoj je studený, nebo se přehřeje jeden ze svařovaných dílců ve spoji. Tepelné rovnováhy 

výstupkového svaru se dosáhne tehdy, jestliže množství odvedeného tepla z místa 
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vytvářejícího se spojem, které je uskutečněno oběma dílci a příslušnými upínacími čelistmi, je 

stejné. 

Stykové svařování 

Jde o druh svařování, při němž jsou svařované dílce přitlačeny ve styčných plochách a svařují 

se v celé styčné ploše. Rozeznáváme hlavní dva způsoby tohoto svařování. Pěchovací stykové 

svařování a odtavovací stykové svařování. U pěchovacího stykového svařování se elektrický 

proud spíná až po stlačení dílců. U odtavovacího svařování se elektrický proud spíná ještě 

před stlačením a teplo se vyvíjí hlavně odtavením v místě jednotlivých styků mezi 

svařovacími plochami. Odtavovací stykové svařování lze rozdělit ještě na několik druhů. 

Odtavovací stykové svařování bez předehřevu používá techniku takovou, že součástky se 

odtavují ihned od začátku procesu bez předběžného předehřátí. Dalším typem je odtavovací 

stykové svařování s předehřevem. Součástky se nejprve předehřejí, a potom teprve následuje 

plynulá odtavovací fáze. Poté existuje svařování s přerušovaným předehřevem. Součástky se 

zde předehřívají opakovanými dotyky. A posledním typem je svařování s nepřerušovaným 

předehřevem. Součástky se předehřívají za nepřerušovaného odtavení při programové změně 

napětí. 

Krom těchto zmíněných typů je znám ještě jeden specifický druh. Je to postupné stykové 

svařování. Má vlastnosti pěchovacího stykového svařování, při němž je svařovací proces 

kontinuální a proud se přivádí otáčejícími se elektrodami.  

Styková svářečka obsahuje zdroj svařovacího proudu, pomocné elektrické přístroje regulační 

a spínací, přívody svařovacího proudu k upínacím čelistem a mechanismy, které vytvářejí 

potřebný svařovací tlak a umožňují posuv svařovaných dílců proti sobě. [17], [18] 
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3.4.3  Parametry odporového svařování 

Svařovací parametry odporového svařování jsou operativní veličiny, které přímo působí na 

jakost svarového spoje. Vzájemná kombinace velikosti svařovacích parametrů je tzv. 

svařovací režim, přičemž měkký režim je kombinace nižšího svařovacího proudu a přítlaku, 

ale svařovací čas je delší. Tvrdý režim je tedy naopak nastavení vyššího proudu a přítlaku a 

svařovací čas je menší. [17], [18] 

 

3.4.4 Zkoušky odporových svarů 

Odporové svařování je nejvhodnější pro sériové a hromadné výroby. Je to z toho důvodu, že 

se dá snadno mechanizovat a automatizovat. Pomocí tohoto svařování lze také dosáhnout 

vyšší produktivity práce. Nevýhoda je však nedostatek nedestruktivních zkušebních metod 

pro rychlé ověření vhodnosti materiálu a kvality svarového spoje. A to hlavně v provozních 

podmínkách.  

Mechanické 

Těmito zkouškami lze získat údaje, které jsou především podkladem pro pevnostní výpočet 

svařovaných součástí. Ke zkouškám se používá zvláštních zkušebních strojů a zařízení. Podle 

působení síly na zkušební tělesa lze tyto zkoušky dále členit na statické a dynamické. 

Statické zkoušky určují chování materiálu při působení klidných spojitých sil, které se zvětšují 

malou rychlostí. Zkoušený materiál zatěžujeme zpravidla pouze jednou. Pokud je totiž 

materiál poničen, nelze už ho zkoušet. Statisticky se zkoušejí namáhání jako je tah, tlak, ohyb, 

kroucení, střih. Zařazují se zde také zkoušky tvrdosti. Výhodou tvrdosti je to, že je lze provést 

poměrně rychle a jednoduše. Lze je také provést bez úplného znehodnocení vzorku. Z tvrdosti 

lze přibližně odvodit vlastnosti jako je například pevnost. 

Dynamické zkoušky stanovují vlastnosti materiálu za působení dynamických sil. Podle 

působení zatěžující síly jsou to zkoušky rázové a únavové.  Tyto zkoušky se však používají 

jen zřídka. 
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Technologické 

Technologickými zkouškami, které se provádí většinou za podmínek blízkých nebo 

podobných podmínkám zatěžování součástí ve výrobním procesu, se zjišťuje, jak jsou 

srovnatelné ukazatele, které jsou důležité pro posouzení vhodnosti materiálu pro určitý 

způsob použité technologie. Předností technologických zkoušek je možnost zkoušet materiál 

jednoduchými dílenskými prostředky. Například svěrák. Tyto zkoušky nejsou normované a 

používají se hlavně pro periodickou nebo namátkovou kontrolu ve výrobě nebo při seřizování 

stroje na výrobu jiné součásti. 

Metalografické 

Používají se jako doplněk mechanických a technologických zkoušek. Získává se tím přehled o 

struktuře svaru a jeho přechodové oblasti. Dále o jeho homogenitě, výskytu pórů, prasklin, 

bublin atd. Výbrus pro tuto zkoušku se zaměřuje na makrostrukturu nebo mikrostrukturu  

spoje. U bodového svaru se vede řez pro výbrus v rovině průměru svarové čočky, u švových a 

výstupkových svarů je řešení obdobné. Pro „makrovýbrus“  se plocha vyhlazuje a leští. Poté 

se naleptá leptadlem. Pro „mikrovýbrus“ je příprava náročnější. Vyleštění se musí provést 

naprosto dokonale, aby se dosáhlo zrcadlového lesku. Až poté následuje leptání. 

Nedestruktivní  

Tyto zkoušky jsou ze všech typů zkoušení nejmodernější. Jsou založeny na principu 

porovnávání hodnoty určitého vybraného znaku , zkoušeného svaru s hodnotou téhož znaku. 

Tento znak je předem ověřen na dobrých svárech. Používají se zde sekundární svařovací 

proudy, tepelná roztažnost svarové čočky, přechod ultrazvukového signálu svarem, atd. Pro 

kontrolu bodových svarů se osvědčilo také prozařování rentgenovými paprsky. Tento způsob 

však vyžaduje ve výrobě zvláštní operaci a dopravu mimo výrobní linku. Lepší než rentgen je 

použití ultrazvuku. Při zkoušce se používají speciální sondy a dva piezoelektrické krystaly,  

umístěné ve stojanu z plexiskla. Na vysílání se používá tzv. impulsní aparatura. [17], [18] 

 

3.4.5 Chlazení svářeček 

Malé odporové svářečky pracují s velice nízkou zátěží. V tomto případě je možné chladit 

vzduchem. V případě sériové a hromadné výroby se však využívají poněkud složitější 
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svářečky. Zde je potřeba chladit složitějšími mechanismy. Nejčastěji se používá chlazení 

protékající vodou. 

Spotřeba vody a teplota na vstupu do chladicího systému je většinou doporučena individuálně 

pro jednotlivé typy svářeček. Vstupní teplota bývá však minimálně 10 °C, maximální 

výstupní bývá nejčastěji 40 °C. Voda by měla být zcela čistá, nejlépe filtrovaná. Nejideálnější 

je to tehdy, když je také lehce alkalická. Nesmí obsahovat více chlóru, který poškozuje části 

z nerezavějící oceli. Z tohoto materiálu jsou například stěny pláště ignitronů. Do vody je 

možné přidat 0,1 až 0,2 % dvojchromanu sodného nebo potaše. To je ovšem možné jen při 

uzavřených chladicích systémech. [17] 

 

 

4 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval metodikou DOE pro odporové svařování kontaktů. 

Samotnou metodiku jsem se snažil použít v praxi ve společnosti TE Connectivity Trutnov. 

Nejprve jsem musel nastudovat a pochopit samotné fungování metodiky, abych mohl tyto 

znalosti převést do části praktické. Ta je uvedena v technické zprávě. Vzhledem k tomu, že 

proces výroby relé je poměrně složitý, trvalo nějakou dobu, než jsem mu porozuměl.  

V první části práce jsou nejprve informace o společnosti, ve které se DOE provádí. Jsou 

zpracovány informace jako historie firmy, zaměření firmy, systém managementu jakosti, 

politika společnosti, atd. Také jsou zde základní informace o sledovaném výrobku. Tedy relé. 

Je uveden základní princip funkce relé, účel a možnosti využití a různé typy relé, které se 

běžně používají. 

Největší část se týká teoretických informací DOE. Je zde zpracován jednotlivý postup 

metodiky. Tedy jednotlivé kroky, které se provádí proto, aby celá metodiky měla úspěch. Je 

potřeba totiž vědět, jak přesně DOE provádět, abychom dosáhli požadovaných a hlavně 

objektivních cílů. Dále jsou zde jednotlivé funkce, možnosti využití a další různé použitelné 

informace. 

Dále jsou zde uvedeny základní informace o odporovém svařování. Je popsáno, na jakém 

principu odporové svařování funguje. Je uvedeno také spoustu různých typů a způsobů 
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odporového svařování. Jsou také popsány jednotlivé potřebné součásti pro odporové 

svařování, jako jsou elektrody. A také, s tím související procesy, jako je chlazení a jeho 

způsoby. 

Cílem práce bylo zjistit, který z uvedených faktorů má největší vliv na sledovaný znak jakosti 

a zjistit optimální nastavení, při kterém tohoto znaku budeme dosahovat. 

Část praktická je uvedena v technické zprávě. Jsou zde uvedeny konkrétní postupy pro 

sledovaný výrobek (přepínací pero s kontakty) v DOE. Nejprve musel být analyzován  

současný stav. Tedy situace, ve které se aktuálně sledovaný produkt nachází, neboli jaké jsou 

jeho data. Poté bylo zpracováno samotné DOE. Jehož prvním cílem bylo zjištění významnosti 

efektů jednotlivých faktorů a jejich interakcí. Dalším a konečným cílem bylo navrhnout 

optimální nastavení pro svářecí stanice. 

Přínos této diplomové práce je hlavně v tom, že se zjistilo, které faktory mají jaký vliv na 

sledovaný znak jakosti (pevnost). Co se týká optimálního nastavení, to je potřeba ještě 

hlouběji analyzovat. Po navržení výsledných doporučení je třeba tedy výsledky konzultovat 

s odborníky a vrcholovým vedením společnosti.  
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