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ABSTRAKT 

Diplomová práce se věnuje oblasti plánování experimentů. První kapitola teoretické části 

se zabývá definováním plánování experimentů, úplným faktorovým experimentem na dvou 

úrovních, částečným faktorovým experimentem se dvěma úrovněmi, způsoby navrhování 

robustních výrobků a technologií a software. 

Druhá kapitola teoretické části se zabývá dvěma způsoby zařazení šumu do plánu 

experimentu. Ve třetí kapitole v praktické části jsou provedeny simulační výpočty 

s programem Minitab 16. 

Čtvrtá kapitola v praktické části porovnává a hodnotí použité metody a pátá kapitola 

přináší zhodnocení a doporučení pro použití v praxi. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Experiment; Plánování experimentu; Pokus; Faktor; Efekt faktoru; Robustnost; Taguchiho 

metody; Simulace; Šum. 

ABSTRACT 

This diploma’s thesis deals with the the design of experiments. The first chapter of 

theoretical part is focus on defining design of experiments, a full factorial experiment on two 

levels, fractional factorial experiment with two levels, methods of designing robust products 

and technologies and software. 

The second chapter deals with two ways of including noise in the experimental design. In 

the third chapter, in the practical part is the simulation calculations are performed with 

Minitab 16th. 

The fourth chapter in the practical section compares and evaluates the methods used and the 

fifth chapter presents the assessment and recommendations for use in practice. 

KEY WORDS 

Experiment, Design of experiment, Experiment; Factor; Effect of factor, Robustness, 

Taguchi methods; Simulation; Noise.  
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ÚVOD 

Hlavním cílem diplomové práce je nalezení nejpoužívanějších metod, umožňujících 

nastavení regulovaných vstupů, které zohledňují také vliv šumu a rozhodujícím způsobem 

ovlivňují sledované výstupy. Existuje celá řada takových metod. Mezi ně patří např. zařazení 

šumů do plánu experimentu jako vstupní faktory a zařazení šumů do křížového plánu 

experimentu. 

Diplomová práce se zabývá analýzou těchto vybraných metod, simulačními výpočty, 

grafickými metodami pro optimalizaci procesu a algoritmizací typových úloh. 

Závěry jsou pro potřeby praktického využití zařazeny do přehledu, ve kterém nalezneme 

porovnání s případnými doporučeními výběru. V tomto přehledu jsou zahrnuty také základní 

kroky při jejich aplikaci do praxe. 

Za výsledek tohoto přehledu a popisu jednotlivých metod můžeme považovat zvyšování 

stability řízení technologického procesu/systému.  
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Teoretická část 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PLÁNOVÁNÍ EXPERIMENTŮ 

1.1 Plánování experimentů 

Norma ČSN ISO 3534-3:2001 představuje plánování experimentů jako strategii 

pro plánování experimentů takovým způsobem, že je možné účinně a ekonomicky dosáhnout 

žádoucích závěrů [8]. 

Plánování experimentů (Design of Experiment), je používáno v mnoha průmyslových 

odvětvích, např. ve vývoji a optimalizaci výrobních procesů. Typickým příkladem je výroba 

destiček v elektronickém průmyslu, výroba motorů v automobilovém průmyslu a syntéza 

sloučenin ve farmaceutickém průmyslu. Dalším hlavním příkladem aplikace plánování 

experimentů je optimalizace analytických nástrojů [12]. 

Experiment v prvé řadě nesměřuje k optimalizaci dané úlohy, ale spíše k jejímu 

počátečnímu sledování, aby bylo možné najít nejvhodnější část experimentu, pro její 

zdokonalení. Další aplikace, kde je plánování experimentu užitečné, je testování robustnosti 

a struktury návrhu. Hlavním rysem tohoto druhého typu aplikace je součet všech 

faktorů = 100% [12]. 

Příklady oblastí průmyslového výzkumu, vývoje a výroby, kde se plánování experimentů 

používá: 

• optimalizace výrobních procesů 

• optimalizace analytických nástrojů 

• projekce a identifikace významných faktorů 

• odolnost testování metod 

• robustnost testování výrobků 

• formulace experimentu [12]. 

Plánování experimentů, návrh experimentů či experimentální design je disciplína 

matematické statistiky, která se zabývá sběrem dat v situaci, kdy je získávaná informace 

zatížena nahodilostí [22]. 
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Plánování experimentů je považováno za jeden z nejúčinnějších nástrojů předvýrobní 

etapy. Umožňuje vyhledat faktory, které nejvýznamnějším způsobem ovlivňují výrobní 

proces i jeho výstupy a stanovit také jejich optimální hodnoty. Plánování experimentů 

můžeme považovat za matematický prostředek, který umožní výrobcům kvantifikovat 

významnost vstupů, které jsou na počátku vytypované jako pravděpodobně vlivné 

(významné). Dále plánování experimentů stanoví, jak vybrané vstupy nastavit tak, aby proces 

dosahoval požadovaných výstupů při maximální stabilitě (tedy minimální variabilitě) 

a odolnosti proti tzv. šumům, tj. nepředvídatelným negativním vlivům na výrobní proces [3]. 

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

nalézt nejlepší pracovní postupy a současně získat hlubší poznatky o vlastnostech výrobků 

a výrobního procesu [1]. 

Experimentální postupy lze rozdělit na: 

• experimenty neplánované (živelné) 

• experimenty plánované [1]. 

Plánované experimenty se řídí plánem experimentu. Plán experimentu stanovuje 

tři charakteristiky („3P“): počet pokusů, ze kterých se experiment skládá, podmínky, 

za kterých se jednotlivé pokusy uskuteční a pořadí pokusů [1]. 

Rozlišuje se zde význam pojmů pokus – zjištění hodnoty ukazatele jakosti za určitých, 

předem plánovaných podmínek výroby a experiment, což je systém všech pokusů [1]. 

Například formulaci „nejlepší pracovní postup“, lze upřesnit takto: označíme-li sledovaný 

ukazatel jakosti Y (resp. ukazatele jakosti Y1, …, Yk) a faktory, které jej ovlivňují, A, B, C, D 

atd., které se mohou pohybovat na různých úrovních, řekněme A1, A2, A3,… pro faktory 

A, a B1, B2, B3 atd. pro faktor B atd. pak cílem plánování experimentu je 

a) rozhodnout, které z faktorů A, B, C, D,… významným způsobem ovlivňují 

ukazatele jakosti Y 

b) určit optimální úroveň významných faktorů s ohledem na Y [1]. 
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1.2 Popis procesního modelu „Černé skříňky“ 

V praxi se za počátek plánování experimentů považuje procesní model, do kterého 

vstupuje několik diskrétních regulovaných faktorů, které je možné na vstupech ovládat 

na různých úrovních hodnot. Při plánování experimentů se musí brát v úvahu i mnoho 

nekontrolovatelných faktorů (šumů), které do tohoto procesu vstupují a ovlivňují tak jeho 

výstup [16]. 

 

Obr. 1 Procesní model „Černé skříňky“ [16] 

Charakteristika kvality 

Jedná se o veličinu, která vyjadřuje vlastnosti procesu, systému nebo produktu. 

V experimentální terminologii představuje závislou proměnnou, která kvantifikuje výsledek 

experimentu [6]. 

Faktor 

Faktor představuje proměnnou, která ovlivňuje studovaný systém, charakteristiku kvality 

a jeho úrovně jsou v průběhu experimentu sledovány. Hovoříme o regulovaných (řiditelných) 

vstupech a neregulovaných vstupech (parazitujících a neřiditelných) šumech [6]. 

Faktory jsou dále děleny na spojité a diskrétní. U spojitých faktorů můžeme pro konkrétní 

úroveň nastavit jejich libovolnou hodnotu (ve vymezeném pracovním rozsahu). Diskrétní 

faktory můžeme u konkrétních úrovní nastavit pouze na jedinou hodnotu nebo stav [6]. 
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Regulované faktory 

Je návrhová proměnná, o které si myslíme, že ovlivňuje odezvu (charakteristiku kvality) 

a je přitom začleněna do experimentu. Hodnotu proměnné můžeme a zároveň chceme nastavit 

a udržovat [6]. 

Faktory šumu 

Jsou to faktory, které negativně ovlivňují odezvu a narušují funkce systému nebo produktu. 

Takové faktory nemůžeme nebo nechceme při vlastní aplikací nastavit a udržovat 

na požadované hodnotě, ale můžeme to provádět pouze během experimentu [6]. 

1.3 Pět kroků při efektivním návrhu experimentu 

Plánování experimentu není jen vlastním návrhem experimentu, ale jedná se o souhrn řady 

činností, které mohou být rozděleny do pěti etap: 

• plánování (příprava) experimentu 

• vlastní návrh experimentu 

• provedení experimentu 

• analýza výsledků 

• aplikace výsledků 

Experimentovat začínáme obvykle v situaci, kdy nemáme dostatek znalostí a zkušeností 

k tomu, abychom jediným experimentem rovnou našli optimální nastavení procesu nebo 

nejvhodnější návrh výrobku. Proto počítáme s řadou menších experimentů, v jejichž průběhu 

se postupně dozvídáme o procesu a dostáváme se do blízkosti optima [2]. 
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Obr. 2 Výsledný postup experimentu [1] 

1.4 Týmová práce 

Při plánování experimentu je mimořádně důležitá týmová práce. Pokud děláme experiment 

v rámci projektu Six Sigma, máme tým již hotov a budeme možná chtít přizvat dalšího 

specialistu nebo zástupce zákazníka. V ostatních případech dáme tým dohromady pouze 

pro účely experimentu. Tým by měl obsahovat především: 

• odborníky na samotný proces nebo produkt (technologové, procesní inženýři, 

analytici) 

• manažery kvality 

• zástupce zákazníka (interního, ideálně i externího), ne ve všech případech je možné 

• ostatní zainteresované strany (prodejci, servis) [2] 
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1.5 Úplný faktorový experiment na dvou úrovních 

1.5.1 Plán experimentu 

Existuje více způsobů jak sestavit plán, podle kterého se budou provádět jednotlivé 

pokusy. Mezi nejpoužívanější plány patří úplný faktorový plán [3]. 

Tab. 1 Ukázka plánu experimentu [3] 

Pokus Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Yi 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 

Yi – výsledek i-tého pokusu 

Počet pokusů se stanoví takto: n = 2k = 23 = 8 pokusů 

kde: 

• 2 je počet úrovní 

• k stanovuje počet pokusů 

• 2k označuje úplný plán (23) [3] 

1.5.2 Jednofaktorový plán 

Další možností sestavení plánu je jednofaktorový plán, při kterém se u jednoho faktoru 

mění úroveň z dolní na horní a u ostatních se drží na střední úrovni, která je průměrem dolní 

a horní úrovně a značí se symbolem „0“ [3]. 

Tab. 2 Jednofaktorový plán [3] 

Pokus Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
1 + 0 0 
2 - 0 0 
3 0 + 0 
4 0 - 0 
5 0 0 + 
6 0 0 - 
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1.5.3 Kódované proměnné 

Plán experimentu je výhodnější psát pomocí kódovaných proměnných. Je-li každý 

z faktorů uvažován na dvou úrovních, pak dolní úroveň bude značena -1 (resp. jen „-“) a horní 

úroveň +1 (resp. „+“) [3]. 

Tab. 3 Plán experimentu v kódovaných proměnných [3] 

Pokus Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Yi 
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  

1.5.4 Efekt faktoru 

Za efekt faktoru považujeme změnu ukazatele kvality Y, která způsobí přechod tohoto 

faktoru z dolní úrovně (-) na horní úroveň (+). Výpočet efektu faktoru se může provést 

následujícími způsoby: 

• průměr rozdílů 

• rozdíl průměrů 

• znaménková metoda 

• Yatesova metoda 

• polovina regresních koeficientů [3] 

 

Obr. 3 Hierarchie efekt a dědičnost jedním z hlavních efektů a interakcí v systému se čtyřmi faktory (A, B, C, D). 

Velikost písma představuje velikost efektů [14]. 
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1.5.5 Výběr faktorů experimentu 

Při výběru faktorů experimentu je důležité, aby se žádný z faktorů neopomněl. Proto 

se volí systematický postup, aby všichni členové týmu v každém okamžiku věděli, co se právě 

děje. Pro výběr faktorů se používá nástroj „Ishikawův diagram“ (rybí kost, diagram příčin 

a následků) [2]. 

Ishikawův diagram je grafickým nástroje, který logicky a v uspořádané formě zobrazuje 

příčiny (vlivy, faktory) daného následku. Umožňuje najít skutečné příčiny následku, ne pouze 

symptomy, a zvolit tak nejefektivnější řešení. 

Diagram lze použít k analýze variability existujícího procesu nebo k definování 

potenciálních faktorů, které by mohly vést k žádoucím výsledkům (přínosům) [4]. 

 

Obr. 4 Ukázka Ishikawova diagramu [4] 

1.5.6 Graf efektu faktoru 

Jedná se o úsečkový graf zobrazující rostoucí, klesající nebo rovnoběžnou úsečku vůči 

ose x. Počátek úsečky představuje průměrné Y dolní úrovně (-Y) a konec průměrné Y horní 

úrovně (+Y). Úhel úsečky s osou x ukazuje velikost efektu. Nulový efekt odpovídá úsečce 

rovnoběžné s osou x. Směr rostoucí znamená, že přechodem z dolní na horní úroveň faktoru 

vzroste efekt, směr klesající znamená naopak pokles efektu. V případě regresních modelů 

experimentu u lineárních modelů se hledá optimální úroveň faktorů pomocí grafu efektu 

faktoru, zatímco u kvadratických modelů se optimální hodnota faktoru vypočítává [3]. 
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Obr. 5Ukázka grafů efektů faktorů [3] 

1.5.7 Test významnosti efektu 

Některé procesy (převážně v oblasti výroby) jsou složité a naše teoretické znalosti nestačí 

k tomu, abychom „spočítali“ jejich nejvhodnější řešení. Často totiž ani nevíme, které faktory 

(proměnné) mají na výsledek procesu nejvýznamnější vliv. V takových případech bude 

nejlépe, pokud při experimentování oddělíme důležité faktory od těch méně důležitých 

pomocí testu významnosti efektu [2]. 

Postup testování významnosti efektu 

1. Nulová hypotéza H0: efekt faktoru je bezvýznamný 

Alternativní hypotéza H1: efekt faktoru je významný 

2. Testovací kritérium 

 (1.5.7 – 1) 

Se – směrodatná odchylka efektu 

3. Kritická hodnota 

⋯  (1.5.7 – 2) 

kde n1, …, nk jsou počty opakování pokusů 

4. Závěr testu: pro 

| | ⋯  (1.5.7 – 3) 

se zamítá nulová hypotéza, což znamená, že efekt (a tedy faktor) je významný [3]. 
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1.5.8 Grafické hodnocení efektu faktorů 

Jestliže se neprovádí opakování jednotlivých pokusů, používá se nejčastěji grafická metoda 

určování významných faktorů, konkrétně Normální pravděpodobnostní graf. V grafu se na 

vodorovnou osu vynáší efekt a na svislou osu relativní kumulativní četnost: 

∗ ,
  (1.5.8 – 1) 

i = 1, 2, …m, m je počet faktorů a interakcí [3] 

 

Obr. 6 Graf hodnocení efektu [3] 

Za významné se považují ty faktory, které se nacházejí výrazně mimo hlavní linii 

(znázorněné někdy přímkou, která představuje Gaussovu křivku na normálním 

pravděpodobnostním papíře) [3]. 

1.6 Částečný faktorový experiment se dvěma úrovněmi 

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

U částečného faktorového experimentu se plán sestaví jen pro několik faktorů. Tyto faktory 

budeme nazývat hlavními faktory. Ostatní faktory nazveme jako vedlejší faktory, které 

se vyjádří pomocí hlavních. Tímto se dosáhne snížení počtu pokusů. Označení hlavní 

a vedlejší nijak nesouvisí s velikosti jejich vlivu na sledovaný ukazatel Y. Ten ani nelze na 

počátku experimentu vymezit, neboť se vychází z toho, že o vlivu faktorů není nic známo [3]. 
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Označení částečně faktorového experimentu se dvěma úrovněmi: 

2           (1.6 – 1) 

p – stupeň snížení 

Např. v plánu 27, který přestavuje n = 128 pokusů, chceme snížit počet pokusů 

na polovinu, tedy n = 27-1 = 64 pokusů. Toto je nejmenší možné snížení počtu pokusů. Plány 

se snížením počtu pokusů na polovinu se nazývají poloviční plány [3]. 

Stupeň snížení p může dosahovat i vyšší hodnoty, než 1. Např. v případě, kde bude pouze 

n = 8 pokusů. To je pro k = 7 faktorů nejvyšší možné snížení. V lineárních plánech (plánech 

prvního řádu), sloužících k nalezení modelů, které obsahuje pouze faktory bez jejich 

kombinací nebo mocnin, vychází největší možné snížení z pravidla, podle kterého počet 

pokusů nesmí být menší než počet parametrů v regresním modelu – n ≥ k [3]. 

Pro kvadratické plány, které jsou určené k nalezení kvadratických modelů, platí tyto 

podmínky: 

• plán experimentu musí obsahovat alespoň (1 + 2k + k(k – 1))/2 bodů 

• každá proměnná v plánu musí mít alespoň tři úrovně (tomuto lze vyhovět buď 

doplněním plánu o hvězdicové body = kombinovaný plán, nebo přímo volit 

3 úrovně faktorů = tříúrovňový plán) [3] 

Plány s největším možným snížením se nazývají saturované (nasycené) plány. V uvedeném 

případě k = 7 a n = 27-4 = 8, takže p = 4 je největší možný stupeň snížení. Plány se stupněm 

snížení mezi maximálním a minimálním se nazývají středové plány např. mezi 27-1 a 27-4 jsou 

středové plány 27-2 a 27-3[3]. 
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1.7 Bloky 

V plánování experimentů představují bloky uspořádání experimentálních jednotek 

(pokusů) do skupin (bloků), které jsou navzájem podobné. Toto uspořádání zajišťuje 

provedení experimentu a všech jeho pokusů, pokud to není možné, (např. ve stejný den) vždy 

za stejných podmínek [10]. 

Např. experiment je navržen pro testování nového léku na pacientech. K dispozici jsou dvě 

úrovně léčby, podávané mužům a ženám ve dvou studiích. Pohlaví pacienta tvoří skupinu 

(blok), který představuje úpravu rozdílu mezi muži a ženami. Tím se snižuje variabilita, 

což vede k větší přesnosti [10]. 

1.8 Způsoby navrhování robustních výrobků 

Cílem plánování experimentů není jen nalezení faktorů, které nejvýznamněji ovlivňují 

sledovaný ukazatel kvality. To by bylo pro dnešní výrobce příliš málo. Neméně důležité 

je zjistit, jakou hodnotu mají mít vybrané faktory, aby ukazatel kvality Y byl optimální. 

Za optimální považujeme dosažení maxima Y, minima Y resp. určité cílové hodnoty. 

Optimální hodnotu ukazatele Y by měl produkt mít i při nejrůznějších podmínkách jeho 

užívání, při různém způsobu zacházení a dalších vnějších vlivech, které výrobce nemůže 

ovlivnit. Výrobky s takovými vlastnostmi nazýváme robustní a dosažení robustností je také 

jedním z cílů plánování experimentu [3]. 

1.8.1 Minimalizace rozptylu Y 

Minimalizace rozptylu Y zahrnují metody, pomocí nichž hledáme takové úrovně 

významných faktorů, při kterých je Y co nejstabilnější, tedy variabilita Y minimální 

a současně s udržením nejlepší možné hodnoty Y [3]. 

Postup pro následné řešení příkladů: 

1. V řešených příkladech je zapotřebí: 

• najít faktory, které významně ovlivňují Y a model závislosti Y na uvedených 

faktorech 

• najít faktory, které významně ovlivňují rozptyl Y a model závislosti s2(Y) 

na uvedených faktorech 

2. Nejprve se vypočítají průměry a rozptyly v Y v jednotlivých pokusech. Logaritmus 

rozptylu je počítán proto, aby se srovnaly řádové rozdíly. 
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3. Je zapotřebí určit významné faktory zvláště pro Y a zvláště pro rozptyl s2(Y). Nalezení 

významných faktorů pro Y můžeme provést dvěma způsoby s použitím programu 

Minitab 16: 

• pomocí Paretova diagramu  

• pomocí Normálního pravděpodobnostního grafu 

4. V programu Minitab 16 je proveden Factorial Fit a jsou spočítány koeficienty 

regresního modelu pro všechny faktory a interakce dvojic. Pomocí hodnot p-value 

potvrdíme významnost faktorů. 

5. Následně sestrojíme rovnici pro konstrukci grafu závislosti Y na těchto faktorech. 

6. Pro tuto nalezenou funkci sestrojíme graf, pro jehož konstrukci mohou být jen dvě 

proměnné. Dále můžeme využít vrstevnicový graf pro určení optimální technologické 

oblasti [3]. 

1.8.2 Variabilita 

Dále zopakujeme uvedený postup pro ukazatele variability ln (s2) [3]. 

1. Určíme faktory významné pro variabilitu. 

2. Rovnice modelující závislost s2(Y) na faktorech se nalezne stejně jako pro výstup Y, 

protože výsledné rozptyly v jednotlivých pokusech se řádově liší, je vhodné použít 

logaritmus s2(Y) k dosažení větší homogenity výsledků. Závislé proměnnou tedy 

budeme řešit ln s2(Y). 

3. Vlivné faktory můžeme stanovit pomocí normálního pravděpodobnostního grafu nebo 

ANOVA. Z ANOVA je možné vidět, zda některý z faktorů významně ovlivňuje nebo 

neovlivňuje ln s2(Y). Těmto faktorům odpovídají nejnižší hodnoty p-value. 

4. Sestrojíme model pro významné faktory a graf plochy a vrstevnic [3]. 
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1.9 Návrh robustních technologií 

Metodu návrhu robustních technologií, nazývanou také Taguchiho metoda, propagoval 

Dr. Genichi Taguchi. Metoda vědomě pracuje s faktory nazývanými tzv. šumy a náklady 

na poruchy v oblasti robustního navrhování a tím přispívá k zajištění vyšší spokojenosti 

výrobců, vlastníků procesů a zákazníků. Robustní návrh se zaměřuje na zlepšení základních 

funkcí procesu nebo výrobku, což usnadňuje flexibilní navrhování a souběžné inženýrství. 

Metodu navrhování robustních technologií můžeme považovat za jednu z nejúčinnějších 

technik, která je k dispozici a slouží ke snížení výrobních nákladů a zvyšování úrovně kvality 

[9]. 

1.10 Robustní strategie 

Snižování variability je všeobecně uznávána strategie, jako klíč ke spolehlivosti 

a zvyšování produktivity. Existuje mnoho přístupů k této strategii a každý z nich má své místo 

v cyklu vývoje produktu [11]. 

Řešení robustní strategie pro snižování variability v určité fázi životního cyklu výrobku, 

lze předejít selhání v navazujících fázích. Přístup Six Sigma přinesl obrovské zisky ve snížení 

nákladů tím, že najde problémy, které se vyskytují ve výrobních nebo manažerských 

operacích a stanoví bezprostřední příčiny vzniku těchto nákladů. Robustní strategie vznikla 

za účelem zabránění problémům, prostřednictvím optimalizace konstrukce výrobků a návrhu 

výrobních procesů [11]. 

Robustní strategie používá pět základních nástrojů: 

• P-Diagram (Parameter diagram) se používá ke klasifikaci proměnných vstupujících 

do procesu – šum, ovládání a reakci vystupujících – požadovaných faktorů. 

• Ideální funkce se používá k matematickému určení ideální formy vztahu signálu 

k odezvě, jako představovaný návrh koncepce pro to, aby práce systému dosáhla 

vyšší dokonalé úrovně. 

• Kvadratická ztrátová funkce (také známá jako ztráta kvality funkce) se používá 

pro vyčíslení ztráty, vzniklé uživateli v důsledku odchylky od cílového výkonu. 

• Poměr signálu k šumu se používá pro odhad kvality pole pomocí laboratorních 

experimentů. 

• Ortogonální sady jsou určeny pro shromažďování spolehlivých informací 
o kontrolních faktorech (návrhové parametry), s malým počtem pokusů [11]. 
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1.11 Dr. Genichi Taguchi 

田口玄 → Taguchi Gen'ichi (1. 1. 1924 - 2. 6. 2012) byl japonský inženýr a statistik. 

Od roku 1950 směřoval k vývoji metodiky pro uplatňování statistik vedoucí ke zlepšení 

kvality vyráběného zboží. Tyto metodiky byly sporné mezi některými západními statistiky, 

ale mnozí jiní přijali tyto koncepty k rozšíření svých poznatků [20]. 

Taguchi se narodil a vyrůstal v textilním městě Tokamachi, v prefektuře Niigata. Zpočátku 

studoval textilní inženýrství na Technické univerzitě v Kiryu s úmyslem vstoupit 

do rodinného podnikání v oblasti výroby tradičního japonského oděvu kimona. S eskalací 

Druhé světové války byl povolán do navigačního ústavu japonského císařského loďstva. 

Po válce, v roce 1948 nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, kde se ocitl 

pod vlivem významného statistika Matosaburo Masuyama, který zvýšil jeho zájem 

o navrhování experimentů. Pracoval také v Ústavu matematiky a statistiky, kde během této 

doby podporoval experimentální práci na výrobu penicilinu [20]. 

V roce 1950 se připojil k Eletrical Communications Laboratory v Nippon Telegraph 

and Telephone Corporation, kde strávil dvanáct let na vývoji metod pro zvyšování kvality 

a spolehlivosti. Během těchto let stále soupeřil s Bellovými laboratořemi. V letech 1954 – 

1955 byl hostujícím profesorem na indickém statistickém úřadu, kde spolupracoval 

s C. R. Rao, Ronald Fisher and Walter A. Shewhart. Roku 1962 dokončil doktorát na Kyushu 

University a odešel z Electrical Communications Laboratory, ačkoli i nadále udržoval 

poradenský vztah s touto společností. Ve stejném roce navštívil Princeton University pod 

záštitou Johna Turkey. V roce 1964 se stal profesorem inženýrství na Aoyama Gakuin 

University v Tokiu. Od roku 1964 začal spolupracovat s Yuin Wu, který později emigroval 

do USA a v roce 1980 pozval Taguchiho přednášet. Genichi Taguchi byl od roku 1982 

poradcem japonského institutu pro standardizaci a výkonným ředitelem amerického 

dodavatelského institutu pro mezinárodní konzultační organizaci [20]. 

K nejvlivnějším příspěvkům v oblasti statistiky patří tzv. Taguchiho Metody. Prvním 

klíčovými prvky této filozofie kvality jsou ztrátové funkce, které jsou používány k měření 

finančních ztrát společnosti vyplývající z nízké kvality produktů. Dalším klíčovým prvkem 

je off-line řízení jakosti, které představuje projektování produktů a procesů tak, aby byly 

necitlivé („robustní“) vůči nepříznivým faktorům, působících právě na tyto produkty 

a procesy. Poslední klíčový prvek zahrnuje inovaci ve statistickém navrhování experimentů, 
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zejména použití vnějšího pole u faktorů, které jsou nekontrolovatelné v reálném životě, 

ale mohou být systematicky měněny v průběhu experimentu [20]. 

Jeho koncepce, týkající se experimentálního designu, ztrátové funkce, robustní konstrukce 

a snížení variability ovlivnily konstrukci a výrobu bezpočtu produktů a procesů. Mezi světové 

firmy využívající tyto koncepce a metodiky můžeme zařadit Bellovy laboratoře, Ford Motor 

Company, Boeing, Xerox a ITT. Toyota je inovátorem těchto jeho myšlenek [20]. 

 

Obr. 7 Dr. Genichi Taguchi [20] 

1.12 Taguchiho metody 

Taguchiho metody jsou systémem nákladově-řízené konstrukce kvality, které spíše kladou 

důraz na účinné uplatňování technických strategií, než pokročilých statistických technik. 

Tyto metody „proti-proudu“ efektivně zahrnují předvýrobní i výrobní kvalitativní inženýrství, 

které využívá malého rozsahu pokusů pro snížení variability. Výsledkem je nalezení 

nákladově efektivního robustního navrhování pro velkovýrobu a trh [15]. 

Taguchiho metody umožňují společnosti rychle a přesně získat technické informace, 

navrhovat a vyrábět low-cost, vysoce spolehlivé produkty a procesy. Nejmodernější aplikace 

umožňují inženýrům vyvíjet flexibilní technologie pro navrhování a výrobu vysoce kvalitních 

výrobků, které výrazně snižují výzkum, vývoj a dodací lhůty. Obecně platí, že u používaných 

metod zabývajících se kvalitou, vyvolávají Taguchiho metody zlepšení a snižují náklady 

a čas. Nejtypičtější aplikace Taguchiho metod se dosud soustředily kolem dvou hlavních 

oblastí: 

1. Zlepšení stávajících výrobků 

2. Zlepšení procesu pro konkrétní produkt [15] 
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Další obrovské výhody lze odvodit ze zlepšování odolnosti generických technologií 

(v RPD) tak, že se vztahují k rodině současných a budoucích produktů a procesů. 

Tato aplikace, tzv. robustního technologického rozvoje se v současné době praktikuje 

jen u několika předních společností na celém světě [15]. 

Taguchiho metody vyžadují nový způsob uvažování o vývoji produktu. Tyto metody se liší 

od ostatních v tom, že metody pro řešení problémů s kvalitou v projekční fázi vývoje 

produktu a expresní kvality snižují jejich náklady. Klíčem ke konkurenčnímu vedení je včasné 

zavedení vysoce kvalitních výrobků za správnou cenu. Dosažení maximální efektivity 

a účinnosti ve výzkumu a vývoji procesu je nezbytně důležité a potřebné [15]. 

 

Obr. 8 Taguchiho metody [21] 

 

Obr. 9 Plán pro výrobu a použití dovedností pro zlepšování kvality [13] 
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1.13 Robustnost výrobního procesu 

Robustnost: definice Taguchiho robustního návrhu (procesu/výrobku) zní 

"proces/výrobek, jehož výkon je minimálně citlivý na faktory způsobující a ovlivňující 

variabilitu (při nejnižších možných nákladech)" [19]. 

Mimo schopnosti procesu udržet cílovou hodnotu µ = T, je požadována dostatečná rezerva 

mezi konci Gaussovy křivky a krajními body tolerance. Tato rezerva je velmi významná, 

neboť jakékoliv zhoršení výrobního procesu při dostatečné rezervě nemusí vést k výrobě 

zmetků. Na následujících obrázcích jsou dvě možná zhoršení: 

• nedodržení cílové hodnoty µ ≠ T (nevycentrování procesu) – Obr. 10 

• zmenšení přesnosti výroby, které se projeví zvětšením rozptylu – Obr. 11 [5] 

 

Obr. 10 Nedodržení cílové hodnoty při Cp = 1,33 [5] 

 

Obr. 11 Zvětšení rozptylu při Cp = 1,33 [5] 

Robustnost výrobního procesu je vlastnost, kdy odchylka průměru od cílové hodnoty, resp. 

zvětšení rozptylu, nezvýší podíl zmetků. Míra robustnosti výrobního procesu se kvantifikuje:  

R= 3(Cpk – 1)  
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R je vzdálenost, o kterou by se musel posunout průměr µ od cílové hodnoty T, aby proces 

byl nezpůsobilý. Tato vzdálenost je vyjádřena v násobcích σ. 

Pro Cp = 1,33 je: 

1,33 ⇒ 1,33 ∗ 6 7,98 8    (1.13 – 1) 

Délka tolerančního intervalu vyjádřena v násobcích σ je tedy USL – LSL = 8σ. Robustnost 

při Cp = 1,33 je R = 3(1,33 – 1) = 1 – Obr. 12 [5]. 

 

Obr. 12 Robustnost = 1 [5] 

Pro Cp = 1,67 je: 

1,67 ⇒ 1,67 ∗ 6 9,96 10    (1.13 – 2) 

Robustnost zde bude R = 3(1,67-1) = 2 [5] 

 

Obr. 13 Robustnost R = 2 [5] 
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Při Cp = 1 je R = 3(1-1) = 0 – Obr. 14. To znamená, že sebemenší zhoršení vede ihned 

k nezpůsobilosti procesu. Nulová robustnost je znázorněna na následujících obrázcích Obr. 15 

a 16 [5]. 

 

Obr. 14 Robustnost R = 0 [5] 

 

Obr. 15 Důsledek zhoršení při centrování R = 0 [5] 

 

Obr. 16 Důsledek zhoršení rozptylu při R = 0 [5] 

  



22 
 

1.14 Software 

Z historického hlediska vyplývá, že otcové, zakladatelé plánování experimentů, neměli 

k dispozici počítače, ani uživatelsky přívětivý software. Použití, či nepoužití plánování 

experimentů pro zlepšování procesů můžeme chápat, jako lakmusový papírek,  

který testuje schopnost podniku inovovat, jít dopředu. Faktorů, které ty méně úspěšné 

podniky odrazují, je celá řada. Bylo by zbytečné k nim přidávat ještě nedostatek software [2]. 

Důvody pro výběr softwaru Minitab: 

• jedná se patrně o nejčastěji používaný software pro analýzu dat v podnikové sféře 

• patří mezi uživatelsky nejpřívětivější – pro běžného uživatele MS Excel 

je zvládnutí základních funkcí otázkou půl hodiny 

• Minitab nemá nejúspěšnější sbírku nástrojů, ani nejsofistikovanější postupy, 

pro 99,9 % úkolů je ale nejvhodnější [2] 

1.14.1 MINITAB 16 

Minitab je balík statistických metod určených pro analýzy dat. 

Byl vyvinut na Pensylvánské státní universitě (Pensylvania State 

University) týmem vědců v roce 1972. Jmenovitě Barbarou F. 

Ryan, Thomasem A. Ryan, Jr. and Brian L. Joiner. Minitab začal 

jako zjednodušená verze OMNITABu, programu na statistické 

analýzy od NIST – Národní institut standardů a technologie 

(National Institute of Standards and Technology) [22]. 

Program je určen pro uživatele jak z oblasti praxe, tak z vysokých škol. Software nabízí 

řešení pro uživatele všech úrovní znalostí statistiky. Původně byl určen pro podporu výuky 

statistiky. Minitab je distribuován společností Minitab Inc., soukromou společností se sídlem 

ve State Colledy v Pennsylvanii, s pobočkami v Coventry, Anglie - Minitab Ltd., v (Paříži) – 

Minitab SARL a v Sydney,Austrálie - Minitab Pty [22]. 

Dnes je Minitab často používán ve spojení s implementací Six Sigma a jiných, na statistice 

založených metod procesního zlepšování. Minitab 16, poslední verze softwaru, existuje 

v 7 jazykových verzích: anglické, francouzské, německé, japonské, korejské, čínské 

a španělské. Minitab Inc. vytváří dva další produkty, které doplňují Minitab 16. Quality 

Trainer; vzdělávací balík pro výuku statistických nástrojů a postupů v kontextu zlepšování 

kvality, který je navázaný na Minitab 16 tak, aby rozvíjel uživatelovu statistickou znalost 

Obr. 17 Ikona MINITAB 16 
[22] 
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a dovednosti v užívání software Minitab; a Quality Companion 3, integrovaný nástroj 

pro řízení Six Sigma a Lean projektů, který umožňuje kombinovat projektovému 

managementu data Minitabu s řídícími nástroji a dokumentací [22]. 

DOE v Minitab 16 

Plánování experimentů (DOE) se v programu Minitab 16 nalezne následujícím způsobem: 

 >> Stat >> DOE 

Dále jsou k dispozici nabídky:  

• Faktoriál (Factorial) 

• Odezva strany (Response Surface) 

• Návrh směsi (Mixture Design) 

• Taguchiho návrh (Taguchi Design) [22] 

2 DVA ZPŮSOBY ZAŘAZENÍ ŠUMU DO PLÁNU EXPERIMENTU 

Při výpočtech jsou počítány takové úrovně významných faktorů, při kterých 

je Y co nejstabilnější. Nejsou však uvažovány vlivy, působící nezávisle na řídícím 

pracovníkovi, tzv. šumy. Dalším způsobem snižování variability ukazatele kvality Y je možné 

zařazením šumů do plánu experimentu. Potom se navrhnou takové úrovně kontrolovatelných 

vstupních parametrů (ovlivňujících Y), při kterých je výrobek, resp. proces minimálně citlivý 

(robustní) na nekontrolovatelné vstupy (šum, nois) [3]. 

Šumy považujeme za nekontrolovatelné vlivy, působící negativně na kvalitu sledovaného 

ukazatele Y, lze je však minimalizovat prostřednictvím plánování experimentů vhodným 

navrhováním kontrolovatelných vstupů [3]. 

Existují dvě základní možnosti zařazení šumů do plánu experimentu: 

1. křížové uspořádání plánů pro faktory a šumy 

2. zařazení šumů do plánu jako ostatní faktory [3] 
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2.1 Křížové uspořádání plánů pro faktory a šumy 

Křížové uspořádání je uvedeno v obecné podobě v Tab. 4. Faktory jsou označeny x1, x2 

a šumy z1, z2 [3]. 

Tab. 4 Křížové uspořádání faktorů a šumů [3] 

  z2 - - + +  s 
x1 x2 z1 - + - +   
- -        
+ -        
- +        
+ +        

 

Faktory x1, x2 se při křížovém uspořádání pro každou dvojici (x1, x2) vystřídají se všemi 

variantami šumů (z1, z2). V takovém plánu se každý bod (x1, x2) vyskytuje vícekrát i bez 

opakování pokusů a je proto možné počítat průměr a rozptyl z Yi. dále se nalezne model 

závislosti 	a s2 na významných faktorech, jejich grafy a nakonec vrstevnicový graf [3]. 

2.2 Zařazení šumů do plánu jako ostatní faktory 

Zařazení šumů do plánu experimentu je uvedeno v obecné podobě v Tab. 5. Faktory jsou 

označeny x1, x2 a šumy z1, z2 [3]. 

Tab. 5 Úplný plán pro faktory a šumy [3] 

 Šum Faktory  
Pokus z1 x1 x2 x3 Y 

1 - - - -  
2 + - - -  
3 - + - -  
4 + + - -  
5 - - + -  
6 + - + -  
7 - + + -  
8 + + + -  
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Praktická část 

3 SIMULAČNÍ VÝPOČTY S PROGRAMEM MINITAB 

Tato kapitola se zabývá analýzou metod zařazení šumů do plánu experimentu. První 

simulační příklad bude nejprve vypočten pro úplný faktoriální experiment. Následující 

simulační příklad bude jeho rozšířením o šumy a tím využita metoda křížového uspořádání 

plánů faktoru a šumů. Třetí simulační příklad uvádí druhou metodu zařazení šumů do plánu 

jako ostatní faktory. 

Z dnešní široké nabídky softwarové podpory plánování experimentů jsem zvolil program 

Minitab 16, kdy za jeho pomoci jsou provedeny simulační výpočty, které jsou také doplněny 

o grafické výstupy pro optimalizaci typových úloh. Tento software nám ušetří spoustu práce 

a času při plánování a práci s experimenty. 

3.1 Simulační výpočet pro příklad: Úplný faktoriální experiment v Minitab 16 

3.1.1 Příklad 

V experimentu popsaném Schnidt a Launsby (1990), je optimalizace pájecího procesu 

dosažena robustní konstrukcí parametru v tištěné desce montážního závodu. Poté, co jsou 

komponenty vloženy do holé desky, projde deska vlnovým pájecím strojem, ve které jsou 

mechanicky a elektricky spojeny všechny komponenty do obvodu desky. Desky jsou 

umístěny na dopravníku, který je dopraví k dalším krokům: koupání v tavící směsi pro 

odstranění oxidu, předehřívání, aby se minimalizovaly deformace a pájení. Experiment  

je určen pro stanovení podmínek, které dávají minimální počet pájecích vad na milion spojů. 

Kontrolní faktory a úrovně jsou následující [17]:  

Tab. 6 Vstupní data pro příklad: Optimalizace pájecího procesu [17] 

Faktor Jednotky Dolní úroveň Horní úroveň 

A. Teplota pájky (°F) 480 510 

B. Rychlost dopravníku (ft/min) 7,2 10 

C. Indukce  0,9 1 

D. Teplota předehřevu (°F) 150 200 

E. Délka vlny (in.) 0,5 0,6 
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3.1.2 Vytvoření návrhu experimentu 

Návrh experimentu vytvoříme pomocí programu Minitab 16. 

 >> Stat >> DOE >> Factorial >>Create Factorial Design 

3.1.3 Výběr konkrétního návrhu a zadání faktorů 

Nyní disponujeme plánem experimentu a začneme s jeho návrhem. Navrhujeme faktoriální 

experiment na dvou úrovních se čtyřmi faktory. Zvolíme následující nastavení: 2-level 

faktorial (default generators) a Number of factors změníme na 5. V nabídce Designs 

vybereme konkrétní návrh experimentu Full faktoriál s 32 kroky. Až po tomto výběru 

je zpřístupněna nabídka Factors, ve které pojmenujeme jednotlivé faktory a přidáme jim 

horní a dolní úroveň. U těchto faktorů vyznačíme ve sloupci Type, zda se jedná 

o spojité – Numeric nebo nespojité – Text. 

 

Obr. 18 Minitab 16 - Creat Factorial Design - Factors 

 

Nabídka Options umožňuje výběr pro znáhodnění experimentu (ve všech praktických 

případech), nebo zda krokům ponecháme jejich přirozené pořadí (pro vyzkoušení, jak Minitab 

pracuje). Poté zmáčkneme tlačítko OK a software vygeneruje návrh experimentu: 
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Obr. 19 Minitab 16 - Vygenerovaný plán experimentu – Úplný faktoriální experiment 

Řádky vygenerovaného návrhu experimentu představují kroky procesu. Podle tohoto 

navrženého experimentu můžeme následně provádět vlastní experiment. Do následujícího 

volného sloupce (C10) zapisujeme naměřené hodnoty odezvy. Při vyhodnocování tohoto 

faktoriálního experimentu je zapotřebí výpočet efektů faktorů a interakcí. Tyto výpočty nám 

nastíní nahrubo načrtnutý model procesu: 

y = konstanta + a*x1 + b*x2 + c*x3 + … u*x1 * x2   (3.1.3 - 1) 

y – odezva; a; b; c – regresní koeficienty; x1; x2; x3 – hodnoty faktorů 

Z tohoto modelu vypočteme, jakou hodnotu bude mít y při nejrůznějších nastaveních 

faktorů. Ve sloupci (C10) jsou zaznamenány naměřené hodnoty – tento sloupec pojmenujeme 

„Počet pájecích vad“. 

 

Obr. 20 Minitab 16 - Vygenerovaný plán experimentu doplněný o naměřené hodnoty 
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Znovu otevřeme nabídku a vybereme: 

 >> Stat >> DOE >> Factorial >> Analyze Factorial Design 

V dialogovém okně vybereme náš sloupec (10), který je doplněný o naměřené hodnoty 

a pojemenován „Počet pájecích vad“ a zmáčkmene tlačítko Select. Tento sloupec se objeví 

v okně Responses. V nabídce Graphs vybereme Normal a Pareto pro výběr důležitých 

efektů a four in one Residual Plot pro ověření platnosti modelu. Interakce vyššího řádu 

než 2 nás nezajímají. Pokud tyto interakce nebudeme počítat, zvýší se počet stupňů volnosti, 

tím bude možný lepší odhad experimentálního šumu. V nabídce Terms a dialogu Include 

terms in the model through order vybereme 2. Poté zmáčkneme tlačítko OK a software 

vygeneruje výsledky: 

 

Obr. 21 Minitab 16 - Výpočet efektů pro příklad: Optimalizace pájecího procesu 

3.1.4 Výpočet faktorů 

První sloupec Effect znázorňuje výpočet efektů faktorů – jedná se o odezvu na změnu 

faktoru z hodnoty -1 na hodnotu +1. Druhý sloupec Coef znázorňuje regresní koeficient 

(polovinu efektu faktoru). Dále nás zajímá sloupec P, představující statistickou významnost 

faktoru nebo interakce, vyjádřené hodnotou p-value. 
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Tyto vypočtené efekty představují první pokus o vytvoření matematického modelu 

procesu: Počet pájecích vad = 119,13 + B. Rychlost dopravníku 5,06 + C. Indukce 8,56 + 

D. Teplota předehřevu 6,44 + E. Délka vlny 21,12 + A. Teplota pájky * D. Teplota 

předehřevu 6,63 + B. Rychlost dopravníku * C. Indukce 5,37 + C. Indukce * D. Teplota 

předehřevu 2,87 + D. Teplota předehřevu * E. Délka vln 8,81 

3.1.5 Vyhodnocení faktorů pomocí Paretova diagramu a Normálním 

pravděpodobnostním grafu 

Následuje oddělení faktorů opravdových nebo významných od těch, které jsou pouze 

výsledkem experimentálního šumu. Paretův diagram představuje seřazení efektů faktorů 

a interakce. Větší hodnoty efektů přiřadíme těm faktorům, které v procesu mají významný 

vliv. 

 

Obr. 22 Minitab 16 Paretův diagram pro příklad: Optimalizace pájecího procesu 

Z Paretova diagramu vyplývá, že potenciálně nejvyšší vliv v experimentu má interakce 

faktorů C. Indukce a E. Délka vlny. Skoro stejný potenciálně nejvyšší vliv má samostatný 

faktor E. Délka vlny. 
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Obr. 23 Minitab 16 Normální pravděpodobnostní graf pro příklad: Optimalizace pájecího procesu 

V Normálním pravděpodobnostním grafu je možné proložit čísla pocházející z normálního 

rozdělení přímkou (modrá přímka v grafu). Pomocí tohoto grafu vyhodnotíme experiment 

následovně. Experimentální šum pochází z normálního rozdělení, v případě, že bychom jako 

výsledek tohoto experimentu změřili pouze šum a vytvořili histogram vypočtených efektů, 

představoval by tento histogram podobu Gaussovy křivky. Efekty „skutečných“ faktorů 

by se nacházely mimo tuto křivku. 

Běžné experimenty zpravidla neobsahují tolik vypočtených efektů pro vytvoření 

histogramu. Proto body v normálním pravděpodobnostním grafu proložíme přímkou, body 

ležící na této přímce, představují šumy. Ostatní body nacházející se mimo tuto přímku patří 

ke „skutečným“ faktorům. 

Z našeho diagramu lze potvrdit výsledek předešlé Paretovy analýzy, kdy v blízkosti 

přímky se nacházejí nevýznamné faktory. Významný faktor by byl v Normálním 

pravděpodobnostním grafu vyznačen červeným čtverečkem – ukázka takového faktoru, 

popřípadě interakcí faktorů je v příkladě křížového uspořádání plánu pro faktory a šumy. 

  



31 
 

3.1.6 Hodnota p-value 

Pro nalezení platných členů modelu je zapotřebí porovnat hodnoty p-value s nulou. 

Ty hodnoty, které se nejvíce blíží nule, jsou platnými členy modelu. Jedná se o tyto hodnoty: 

Constatnt = 0,000; C. Indukce * E. Délka vlny = 0,182; E. Délka vlny = 0,195; 

A. Teplota pájky * B. Rychlost dopravníku = 0,263. 

3.1.7 Zjednodušení modelu 

V případě, kdyby model obsahoval zbytečné faktory a interakce, můžeme pomocí 

programu Minitab 16 zvolit tyto faktory a interakce v dialogovém okně Analyze Factorial 

Design – Terms a pomocí šipek je vybereme do okna Selected Terms. Model procesu 

by vyšel úsporněji. Tímto krokem se nám zvýší samotná rozlišovací schopnost experimentu. 

3.1.8 Occamova břitva 

V případě statisticky navrženého experimentu předpokládáme, že vyskytujících se faktorů 

se skutečným vlivem je málo a můžeme proto použít dílčí faktoriální experimenty s malým 

rozlišením. Většina vypočtených efektů představuje pouhý šum [18]. 

V případě hodnocení schopnosti modelu objasnit rozdíly v naměřených odezvách 

je pravděpodobné, že v modelech s mnoha faktory a jejich interakcemi můžeme dosáhnout 

vysoké hodnoty R2. Když jsou z modelu vyloučeny faktory, které mají malý vliv, je možné 

pozorovat pokles hodnoty R2. Cílem plánování experimentu je nalezení takového modelu, 

který disponuje slušnou vypovídací schopností při co možná nejnižším počtu členů. Tento 

princip nazýváme principem úspornosti a v praxi je pro nás takový model nejpřínosnější [18]. 

3.1.9 Závěr 

Sledovaný simulační výpočet příkladu pro optimalizaci pájecího procesu dokáže vysvětlit 

proměnlivost na 32,56 %. Jedná se poměrně o nízkou hodnotu, ze které vyplývá, 

že tento proces neobsahuje žádný šum, který by nepříznivě ovlivňoval pájecí proces. 

Obdobné závěry jako Occamova břitva nám přinese i Paretovo pravidlo (80/20). 

Toto pravidlo je doporučováno jako prvotní nástroj pro první hodnocení významnosti 

vypočtených faktorů.  
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3.2 Simulační výpočet pro příklad: Křížové uspořádání plánu pro faktory a šumy 

Zadání pro tento simulační výpočet metody křížového uspořádání plánu pro faktory a šumy 

použijeme z prvního simulačního výpočtu, které doplníme o vstupující šumy. Ve výčtu tří 

faktorových šumů je v tomto procesu obtížné, kontrolovat právě tyto šumy. Jedná se o teplotu 

pájení, rychlost dopravníku a typ montáže. 

Obecně se tyto faktory liší v jejich nominálních hodnotách a variabilita je přenášena 

na odpověď. Je známo, že regulace F. Teploty pájení je ± 5 °F, a G. Řízení rychlosti 

dopravníku je ± 0,2 ft / min. Proto je možné, že variabilita bude podstatně zvýšena z důvodu 

nemožnosti kontrolovat tyto dva faktory v nominální úrovni. Faktor třetího šum je typ 

montáže. Faktory šumu, jsou následující [17]: 

Tab. 7 Úrovně šumů: Optimalizace vlnového pájení (křížové uspořádání) [17] 

Faktor Jednotky Dolní úroveň Horní úroveň 

F. Teplota pájení (°F) - 5 5 

G. Rychlost dopravníku (ft/min) - 0,2 0,2 

H. Typ montáže  1 2 

Jak řídící pole (vnitřní pole), tak pole šumu (vnější pole) jsou vybrány tak, aby byly frakcí 

faktoriálu. Vnitřní pole je navrženo 25-2 a vnější pole 23-1. Následující tabulka zobrazuje 

dva částečné plány: jeden pro ovlivnitelné faktory a druhý pro šumy. 

Tab. 8 Plán experimentu pro faktory a šumy 

      Vnější pole 

     F -1 1 1 -1 

Vnitřní pole G -1 1 -1 1 

A B C D E H -1 -1 1 1 

1 1 1 -1 -1  194 197 193 275 

1 1 -1 1 1  136 136 132 136 

1 -1 1 -1 1  185 261 264 264 

1 -1 -1 1 -1  47 125 127 42 

-1 1 1 1 -1  295 216 204 293 

-1 1 -1 -1 1  234 159 231 157 

-1 -1 1 1 1  328 326 247 322 

-1 -1 -1 -1 -1  186 187 105 104 
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Výše uvedený plán experimentu pro faktory a šumy je uspořádán křížovým způsobem 

tak, že pokusy 1 až 8 jsou provedeny při nastavení různých variant šumů. U každého pokusu 

je pak počítána průměrná hodnota Y a logaritmus rozptylu (pro srovnání řádů). 

 

Obr. 24 Minitab 16 Výpočet průměrné hodnoty Y a rozptylu 

Výhodou výše uvedeného plánu je snadné získání průměrného Y, a také S2. Za nevýhodu 

můžeme považovat velký počet pokusů (8x4 = 32). 

3.2.1 Vyhodnocení faktorů pomocí Paretova diagramu a Normálním 

pravděpodobnostním grafem 

 

Obr. 25 Minitab 16 Paretův diagram pro příklad optimalizace procesu pájení 
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Z Paretova diagramu vyplývá, že skutečný vliv v procesu má faktor A. Teplota pájky, 

interakce faktorů BH – Rychlost dopravníku * Typ montáže – šum a interakce faktorů DH – 

Teplota předehřevu * Typ montáže – šum. Tento výsledek je potvrzen také z normálního 

pravděpodobnostního grafu. 

 

Obr. 26 Minitab 16 Normální pravděpodobnostní graf pro příklad optimalizace procesu pájení 

3.2.2 Grafické hodnocení efektů a interakcí 

Pro tento vlivný faktor A, interakce BH a DH nyní vypracujeme grafické hodnocení jejich 

efektu. Grafy v Minitabu 16 pro hodnocení efektu se nacházejí v této nabídce: 

 >> Stat >> DOE >> Factorial >>Factorial Plots… 

V dialogovém okně Factorial Plots je možnost výběru grafů jak pro jednotlivé faktory 

nebo také jejich interakce. Pomocí tlačítka Setup vybereme odezvu, která v tomto případě 

reprezentuje „Počet pájecích vad“ a jednotlivé faktory nebo interakce mezi nimi, které jsme 

určili pomocí grafické metody Paretova diagramu nebo normálního pravděpodobnostního 

grafu. 
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Obr. 27 Minitab 16 Graf efektu faktoru A 

U tohoto grafu sledujeme pokles efektu faktoru A. Teploty pájky. Na dolní úrovni 

A. teploty pájky 480 °F se počet vad pohybuje okolo 228 a na horní úrovni A. Teploty pájky 

510 °F je tento počet 166 pájecích vad. Z výsledku vyplývá, že při vyšší A. Teplotě pájky 

je dosahováno menšího množství pájecích vad a tudíž dochází ke snižování rozptylu hodnoty 

Y – Počet pájecích vad. 

 

Obr. 28 Minitab 16 Graf efektu interakce faktoru B a H 

Graf znázorňuje vliv faktoru B. Rychlost dopravníku na Y – Počtu pájecích vad 

v závislosti na faktoru H. Typu montáže – šum. 



36 
 

Z grafu interakce faktoru BH je zřejmé, že počet pájecích vad 171, bude dosažen při 

G. Rychlosti dopravníku 7,2 (ft/min) a H. Typu montáže 1. Dojde-li během výrobního 

procesu ke změně H. Typu montáže z 1 na 2, dojde k obrovskému nárůstu počtu pájecích vad 

na 256. V případě opačných podmínek, tj. G. Rychlost dopravníku 10 (ft/min) a H. Typu 

montáže 1 je počet pájecích vad oproti původnímu počtu vyšší 224. Při přechodu na H. Typ 

montáže 2 můžeme docílit výrazného poklesu počtu pájecích vad 138. 

Pro minimalizaci rozptylu hodnoty Y – dosažení nižšího počtu vad je lepší zvolit 2. H. Typ 

montáže a zároveň využít vyšší G. Rychlosti dopravníku. 

 

Obr. 29 Minitab 16 Graf efektu interakce faktoru D a H 

Graf znázorňuje vliv faktoru D. Teplotu předehřevu na Y – Počtu pájecích vad v závislosti 

na faktoru H. Typu montáže – šum. 

Z grafu interakce DH je zřejmé, že počet pájecích vad 175 bude dosažen při D. Teplotě 

předehřevu 150 (°F) a H. Typu montáže 1. I v tomto případě by změnou H. Typu montáže z 1 

na 2 došlo k nárůstu počtu pájecích vad na 218). 

V případě opačných podmínek, tj. Teploty předehřevu 200 (°F) a H. Typu montáže 1 je 

počet pájecích vad oproti původnímu počtu výrazně vyšší 220. Při přechodu na H. Typ 

montáže 2, bychom docílili výrazného poklesu počtu pájecích vad 176. 
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Pro minimalizaci rozptylu hodnoty Y – dosažení nižšího počtu vad je v tomto případě 

možný výběr dvou kombinací faktoru D a H. První možností dosáhneme hodnoty počtu vad 

175 a druhou možností počtu 176. Jelikož se tyto hodnoty téměř rovnají, máme v tomto 

případě možnost volby. 

3.2.3 Další možné grafické výstupy z programu Minitab 16 

Můžete vytvářet další dva typy grafů, které nám pomohou vizualizovat povrch odezvy – 

obrysové grafy a povrchové grafy. Tyto grafy ukazují, jak proměnná odezvy se týká dvou 

faktorů na základě modelové rovnice. 

 >> Stat >> DOE >> Factorial >> Contour/Surface Plots… 

Vrstevnicový graf [Contour Plot] 

Generuje reakce povrchu a jejich kontury pro jednu dvojici faktorů nebo samostatných 

obrysových ploch na všech možných dvojicích faktorů. 

 

Obr. 30 Minitab 16 Vrstevnicový graf pro příklad: Křížové uspořádání plánu pro faktory a šumy 
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Povrchový graf [Surface Plot] 

• Používá se k reprezentaci dat s jedním nebo více typy zobrazení dat, včetně 

povrchu, symboly a projektů linek. 

 

Obr. 31 Minitab 16 Povrchový graf pro příklad: Křížové uspořádání plánu pro faktory a šumy 

3.2.4 Závěr 

Z výpočtů a výsledků provedených pomocí programu Minitab 16 je možné sestavit 

doporučení pro tento technologický postup pájení: 

• A. Teplota pájky 510 (°F) 

• B. Rychlost dopravníku 10 (ft/min.) 

• D. Teplota předehřevu 200 (°F) 

• H. Typ montáže 2 
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3.3 Simulační výpočet pro příklad: Zařazení šumu do plánu jako ostatní faktory 

Metoda zařazuje neregulovatelné vlivy působící na proces (šumy) do plánu experimentu 

stejně jako regulovatelné vstupy (faktory). 

3.3.1 Příklad 

Experiment s 24 provedením se používá ke studiu procesu leptání nitridu na jednom plátku 

plasmy. Sledovaná optimální hodnota výstupního ukazatele kvality procesu Y. Rychlost 

leptání je závislá na čtyřech faktorech: A = x1 Rozteč (mezera) mezi anodou a katodou, B = x2 

Tlak v komoře reaktoru, C = z1 Průtok reakčního plynu, D = z2 Příkon vstupující 

do katody, z nichž A, B jsou regulovatelné a C, D neregulovatelné (šumy). Úkolem je 

nalezení takového nastavení procesu, aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší hodnoty 

výstupního ukazatele Y a současně se zachovala stabilita procesu, tzn., byly zohledněny vlivy 

šumů [17]. 

Pro vygenerování plánu experimentu v programu Minitab 16 použijeme stejný postup jako 

u předešlých příkladů.  >> Stat >> DOE >> Factorial >>Create Factorial Design 

3.3.2 Výběr konkrétního návrhu a zadání faktorů 

Navrhujeme faktoriální experiment na dvou úrovních se čtyřmi faktory. Zvolíme 

následující nastavení: 2-level faktorial (default generators) a Number of factors změníme 

na 4. V nabídce Designs vybereme konkrétní návrh experimentu Full faktoriál s 16 kroky. 

Až po tomto výběru je zpřístupněna nabídka Factors, ve které pojmenujeme jednotlivé 

faktory a přidáme jim horní a dolní úroveň. U těchto faktorů také vyznačíme ve sloupci Type, 

zda se jedná o spojité – Numeric nebo nespojité – Text. 

 

Obr. 32 Minitab 16 - Creat Factorial Design - Factors 
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Obr. 33 Minitab 16 - Vygenerovaný plán experimentu pro proces leptání 

Do následujícího volného sloupce (C9) zapisujeme naměřené hodnoty sledovaného 

výstupního ukazatele Y. 
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Obr. 34 Minitab 16 - Vygenerovaný plán experimentu doplněný o naměřené hodnoty 

Znovu otevřeme nabídku a vybereme: 

 >> Stat >> DOE >> Factorial >> Analyze Factorial Design 

V dialogovém okně vybereme náš sloupec (C9) a zmáčkmene tlačítko Select. Tento 

sloupec se objeví v okně Responses. V nabídce Graphs vybereme Normal a Pareto pro 

výběr důležitých efektů a four in one Residual Plot pro ověření platnosti modelu. V nabídce 

Terms a dialogu Include terms in the model through order vybereme 2. Poté zmáčkneme 

tlačítko OK a software vygeneruje výsledky: 



42 
 

 

Obr. 35 Minitab 16 - Výpočet efektů pro proces leptání 

Sledovaný simulační výpočet příkladu pro proces leptání dokáže vysvětlit proměnlivost 

na 61,96 %. Jedná se poměrně o vysokou hodnotu, ze které vyplývá, že tento proces obsahuje 

poměrně velký šum, který nepříznivě ovlivňuje proces leptání. 

3.3.3 Výpočet faktorů 

První sloupec Effect znázorňuje výpočet efektů faktorů – jedná se o odezvu na změnu 

faktoru z hodnoty -1 na hodnotu +1. Druhý sloupec Coef znázorňuje regresní koeficient 

(polovinu efektu faktoru). Dále nás zajímá sloupec P, představující statistickou významnost 

faktoru nebo interakce, vyjádřené hodnotou p-value. 

Tyto vypočtené efekty představují první pokus o vytvoření matematického modelu 

procesu: 

Rychlost leptání (Y) = 776,06 + B Tlak v komoře reaktoru 34,06 + C Průtok reakčního 

plynu 17,69 + A Rozteč (mezera) mezi anodou a katodou * D Příkon vstupující do katody 

39,31 + B Tlak v komoře reaktoru * C Průtok reakčního plynu 54,44 + C Průtok reakčního 

plynu * D Příkon vstupující do katody 3,31. 
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3.3.4 Vyhodnocení faktorů pomocí Paretova diagramu a Normálním 

pravděpodobnostním grafem 

 

Obr. 36 Minitab 16 Paretův diagram pro příklad leptání nitridem 

Z Paretova diagramu vyplývá, že skutečný vliv v procesu má faktor A. Rozteč (mezera) 

mezi anodou a katodou, faktor D. Příkon vstupující do katody a interakce faktorů  

AD. Rozteč (mezera) mezi anodou a katodou * Příkon vstupující do katody. Tento výsledek 

je potvrzen také z normálního pravděpodobnostního grafu. 

 

Obr. 37 Minitab 16 Normální pravděpodobnostní graf pro příklad leptání nitridem 
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3.3.5 Grafické hodnocení efektů a interakcí 

Pro tyto vlivné faktory A, D a interakci AD nyní vypracujeme grafické hodnocení jejich 

efektu. 

 

Obr. 38 Minitab 16 Graf efektu pro faktory A a D 

Faktor A. Rozteč (mezera) mezi anodou a katodou: na dolní úrovni (-1) hodnoty 

výstupního ukazatele Y. Rychlost leptání odpovídají hodnotě 827 a na horní úrovni (+1) tato 

hodnota odpovídá 725. Z výsledku vyplývá pokles efektu faktoru A. Rozteč (mezera) mezi 

anodou a katodou. Pro dosažení větší rozteče mezery mezi katodou a anodou je zapotřebí 

využít vyšší Y. Rychlost leptání. 

Faktor D Příkon vstupující do katody: na dolní úrovni (-1) hodnoty výstupního ukazatele 

Y Rychlost leptání odpovídají hodnotě 623 a na horní úrovni (+1) tato hodnota odpovídá 929. 

Graf zobrazuje vysoký růst efektu faktoru D, což znamená, že při nižší Y. Rychlosti leptání je 

zapotřebí i nižšího D. Příkonu vstupujícího do katody. 

 



45 
 

 

Obr. 39 Minitab 16 Graf efektu interakce pro faktory A a D 

Graf znázorňuje vliv faktoru A. Rozteč (mezera) mezi anodou a katodou na Y. Počet 

pájecích vad v závislosti na faktoru D. Příkon vstupující do katody. 

Z grafu interakce AD je zřejmé, že počet pájecích vad 597 nebo 649 bude dosažen při 

dolních úrovních (-1) faktorů A Rozteč (mezera) mezi anodou a katodou a D. Příkonu 

vstupujícího do katody Na horních úrovních těchto faktorů dojde k navýšení počtu pájecích 

vad na 1057 a 802. 

Pro vhodnou minimalizaci rozptylu hodnoty Y, dosažení nižšího počtu vad je v tomto 

případě 597 ideální volba dolní úrovně (-1) faktoru A. Rozteč (mezera) mezi anodou a 

katodou a dolní úrovně (-1) faktoru D. Příkon vstupující do katody. 
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3.3.6 Analýza rozptylu ANOVA 

Vedle grafické metody hodnocení významnosti faktorů je možné použít např. analýzu 

rozptylu (ANOVA) [7]. 

Tab. 9 Analýzu rozptylu ANOVA [7] 

ANOVA           
  Sum of   Mean F p-value 
Source Squares df Square Value Prob > F 
Model 510791,3 5 102158,3 49,52017 < 0.0001 
A-x1 41310,56 1 41310,56 20,02487 0.0011883 
B-x2 10,5625 1 10,5625 0,00512 0.94437 
C-z1 217,5625 1 217,5625 0,105461 0.75206 
D-z2 374850,1 1 374850,1 181,7047 < 0.0001 
AD 94402,56 1 94402,56 45,76068 < 0.0001 
Residual 20629,63 10 2062,963     
Total 531420,9 15       

 

Vlivné faktory jsou ty, u kterých vychází p-val pod stanovenou hladinu významnosti. Jsou 

to faktory A, D a interakce AD, které již ukázal také Paretův diagram a Normální 

pravděpodobnostní graf. O faktorech a interakcích má větší vypovídací schopnost 

procentuální vliv faktorů (poslední sloupec v Tab. 11) [7]. 

Tab. 10 Procentuální vliv faktorů na výstup Y [7] 

  Term Effect SumSqr 
% 

Contribtn 
Require Intercept       

Model A-x1 
-
101,625 41310,56 7,773605 

Model B-x2 -1,625 10,5625 0,001988 
Model C-z1 7,375 217,5625 0,04094 
Model D-z2 306,125 374850,1 70,53732 
Error AB -7,875 248,0625 0,046679 
Error AC -24,875 2475,063 0,465744 

Model AD 
-
153,625 94402,56 17,76418 

Error BC -43,875 7700,063 1,448957 
Error BD -0,625 1,5625 0,000294 
Error CD -2,125 18,0625 0,003399 
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Z výsledku provedené analýzy rozptylu ANOVA vycházejí tyto závěry: 

Z regulovatelných faktorů je vlivný jen faktor A, který se podílí z 7,77%  na změně 

Y a faktor B je bezvýznamný [7]. 

Naopak neregulovatelný faktor D (šum) má daleko největší vliv, a to ze 70,54%. Tento 

výsledek znamená, že daný proces je v podstatě procesem bez významné regulace, neboť 

rozhodující vliv má šum D, který působí nekontrolovaně a není možné jej regulovat. Velmi 

významná je zde také interakce faktorů AD (předpokládáme, že se jedná o důsledek 

významnosti A i D) [7]. 
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4 POROVNÁNÍ A HODNOCENÍ POUŽITÝCH METOD 

V ukázkových příkladech byly využity dvě základní metody pro práci se šumy. První 

metodou je křížové uspořádání plánů pro faktory a šumy. Druhou metodou je zařazení šumu 

do plánu jako ostatní faktory. U obou metod jsme se pomocí grafických výstupů (Paretův 

diagram, Normální pravděpodobnostní graf, graf efektů a interakcí, vrstevnicové grafy, 

povrchové grafy) a zjištěných hodnot z programu Minitab 16, snažili dosáhnout minimalizace 

rozptylu výstupní hodnoty Y.  

Snížení rozptylu výstupní hodnoty Y při působení nekontrolovatelných vlivů (šumů) 

na proces jsme volili konkrétní hodnoty vstupních faktorů – kontrolovatelných.  

Křížové uspořádání plánů pro faktory a šumy  

Při tomto uspořádání šumů do plánu experimentu se každá dvojice faktorů vystřídá 

se všemi variantami šumů. U této varianty můžeme použít i větší počet pokusů v experimentu.  

V takovém plánu experimentu se každý jeho bod vyskytuje vícekrát i bez opakování 

pokusů a je proto možné počítat průměr a rozptyl z Yi. Je také možné nalezení modelu 

závislosti Y a s2 na významných faktorech. 

Křížové uspořádání můžeme považovat za méně náročné, než druhou metodu, zařazení 

šumu do plánu experimentu jako ostatní faktory, ovšem musíme počítat s více pokusy. 

Zařazení šumu do plánu jako ostatní faktory 

Tato metoda zařazení šumu do plánu experimentu jako ostatní faktory je méně nákladná 

pro práci s šumy. Metoda je také výhodná pro malý počet pokusů a jednoduchost sestavení 

plánu experimentu. Matematicky náročnější je však nalezení rovnice závislosti variability 

výstupu Y na faktorech a šumech. 

Při hledání oblasti, která vyhovuje všem stanoveným požadavkům se sleduje: 

• optimální hodnota výstupu Y 

• minimální variabilita výstupu (robustní proces) 
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5 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

Cílem diplomové práce bylo přiblížit teoretické základy plánování experimentů, robustních 

strategií, které jsou známy od roku 1950, kdy je poprvé zveřejnil Dr. Genichi Taguchi a dvou 

metod zařazování šumů do plánu experimentu. Výsledkem je doporučení pro navrhování 

procesů/systémů potažmo i výrobků, které jsou snadno kontrolovatelné, odolné proti šumům a 

celkově robustní. 

Taguchi používal při navrhování robustních technologií regulovatelné (řídící) faktory 

a neregulovatelné faktory (šumy). Hlavním úkolem při využití metody křížového uspořádání 

plánů pro faktory a šumy a metody zařazení šumu do plánu experimentu jako ostatní faktory, 

je do maximální možné míry nastavit regulovatelné faktory, které vstupují do procesu / 

systému tak, abychom omezili negativní působení šumů – neregulovatelných faktorů 

na kvalitu sledované výstupní hodnoty Y. Stejně tak důležité je i dosažení stability procesu. 

Je proto důležité nastavit regulovatelné vstupy tak, aby byl výstup optimální při 

co nejmenší variabilitě. Při tomto nastavování nesmíme zapomenout na působení 

neregulovatelných faktorů šumů, které tento proces / systém také ovlivňují a je obtížné, 

či dokonce nemožné je regulovat. Tyto neregulovatelné faktory šumu mohou být 

v experimentu samy o sobě významnými, nebo vytvoří významnou interakci 

s regulovatelnými faktory.  

Pro toto nastavení můžeme využít jak početní, tak grafické metody výpočtů. V dnešní 

uspěchané době mnohdy nezbývá čas na ruční výpočty a je zapotřebí problémy a nastavení 

řešit operativně. Vhodným a efektivním nástrojem pro práci s plánováním experimentů 

a nastavování regulovaných i neregulovaných vstupů je software Minitab 16. Ale i v tomto 

případě je zapotřebí mít jisté teoretické základy pro vhodnou interpretaci výsledků. 

Za pomocí návodů pro software Minitab 16 je snadné nasimulovat nejrůznější experimenty 

se zařazením šumů a využitím výše uváděných dvou metod. Výstupem z těchto simulací jsou 

převážně grafické výstupy pro snazší interpretaci výsledků do praxe.   

Paretův diagram je všeobecně známý a velice často používaný nástroj pro vyhodnocení 

významnosti. Dle základního pravidla 80/20 jsou určeny významné faktory a interakce. Právě 

na tyto významné faktory a interakce je nutné se zaměřit a pracovat s nimi. Jejich vhodným 

nastavením můžeme docílit hodného nastavení variability výstupu Y. 
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Normálně pravděpodobnostní graf je obdobou Paretova diagramu, kdy jsou v grafu jasně 

vyznačeny významné faktory a interakce (většinou červeně). 

Poslední uváděnou metodou pro nalezení významných faktorů a interakcí je  ANOVA, 

kdy je možné vidět, zda některý z faktorů významně ovlivňuje nebo neovlivňuje ln s2(Y). 

Těmto faktorům a interakcím odpovídají nejnižší hodnoty p-value. 

Důležitým grafickým výstupem ze software Minitab 16, podle kterého je možné již hledat 

konkrétní hodnoty pro nastavení regulovaných vstupů je graf efektu faktoru a interakce. 

V grafu sledujeme horní a dolní nastavení parametrů a růst či pokles jednotlivých přímek 

faktorů a interakcí. 

Doporučení 

Pro efektivní využívání plánování experimentů v praxi doporučuji používat software 

Minitab 16. Jedná se o snadný nástroj a s minimálními znalostmi problematiky se dá velice 

výhodně využít. Při volbě vhodné metody pro práci se šumy je zapotřebí zohlednit počet 

pokusů, se kterým chceme v experimentu pracovat. Vyšší počet pokusů nás odkazuje 

na metodu křížového uspořádání plánu pro faktory a šumy. V případě hledání úspor 

a s menším počtem pokusů při plánování experimentů využijeme metodu zařazení šumu 

do plánu jako ostatní faktory. 
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