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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce „Analýza a využití počítačové podpory netradičních metod statistické 

regulace procesu“ je srovnání nabídky vybraných softwarových produktů v oblasti 

regulačních diagramů netradičních metod statistické regulace procesu. Dalším cílem je 

detailní analýza funkcí a podpora uživatele při práci s počítačovými programy v rámci 

vybraných regulačních diagramů. 

 

 

Klíčová slova: 

regulační diagram, netradiční metody statistické regulace procesu, počítačová podpora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this Diploma thesis “Analysis and Application of Computer-aided Non-traditional 

Methods of Statistical Process Control” is to compare offer of chosen software products from 

the point of control charts for non-traditional methods of statistical process control. Another 

aim is a detailed analysis of functions and user support at using computer programs within 

chosen control charts. 
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SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 

 

RD Regulační diagram 

ARL Průměrná délka přeběhu. Ukazatel výkonnosti regulačního 

diagramu. 

ARL (0) Průměrná délka přeběhu statisticky zvládnutého procesu 

ARL (𝛿) Průměrný počet bodů mezi okamžikem vzniku změny velikosti   

𝛿 ∙ 𝜎 a okamžikem signalizace bodu mimo regulační mez, že ke 

změně došlo 

𝛼 Riziko zbytečného signálu 

𝛽 Riziko chybějícího signálu 

UCL Horní regulační mez 

LCL Dolní regulační mez 

CL Centrální přímka 

SPC Statistická regulace procesu  

Rozhodovací kritéria Kritéria, která určí, zda je proces statisticky zvládnutý nebo není. 

Jsou to hodnoty UCL a LCL. 

LSL Dolní toleranční mez 

USL Horní toleranční mez 
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ÚVOD 
 

Statistická regulace procesu je velmi efektivní a preventivní nástroj při řízení jakosti.  

Neustálým sběrem dat, jejich monitorováním a analýzou umožňuje včas odhalit odchylky 

v parametrech procesu a případně zasáhnout nebo naopak zbytečně neplýtvat energií, 

prostředky a časem, pokud je proces pod kontrolou [20].  Je obvyklé přemýšlet o statistické 

regulaci procesu jako o souboru nástrojů, které mohou být aplikovány na jakýkoliv proces. 

Mezi tyto nástroje patří histogram, Paretův diagram, diagram příčin a  následků, korelační 

diagram, kontrolní tabulky, bodový diagram a regulační diagram. Nicméně tím nejsilnějším 

nástrojem statistické regulace procesu je právě regulační diagram [15]. 

Dnešní doba spěje ke stále větší orientaci na zákazníka a jeho specifické požadavky. To 

znamená, že výrobní procesy mají nízký stupeň opakovatelnosti, výrobní cykly jsou krátké. 

V jiných výrobních procesech je zase potřeba sledovat více znaků jakosti, a tyto znaky 

mohou navíc korelovat. Další důležitým aspektem je plýtvání. Včasné odhalení odchylky 

vede k velkým úsporám časovým i finančním.  

Počítačová podpora je z hlediska zpracování a analýzy statistických dat dnes na velmi 

vysoké úrovni. Existuje řada firem, která se zabývá vývojem software pro statistické 

zpracování dat.  

Cílem diplomové práce je zanalyzovat využití a podporu softwarových produktů pro vybrané 

regulační diagramy netradičních metod statistické regulace procesu, které jsou konstruovány 

právě pro výše zmíněné specifické procesy. Pro analýzu byly vybrány dva počítačové 

programy, Statgraphics Centurion a Minitab 16.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

 

Shewhartovy regulační diagramy 

Klasické Shewhartovy regulační diagramy mají svá omezení. Vznikly ve dvacátých letech 

dvacátého století, v době rozmachu hromadné výroby a uplatňování Taylorových principů 

v řízení a organizaci výroby [6].  

To znamená, že předpokladem pro použití Shewhartových regulačních diagramů je 

dostatečný počet výběrů. Navíc klasické regulační diagramy jsou konstruovány pouze pro 

sledování jednoho znaku jakosti, neboť v době vzniku klasických regulačních diagramů, byly 

výrobky jednoduché a sledování jednoho znaku jakosti bylo dostačující. Dalšími omezeními 

použití klasických regulačních diagramů jsou podmínky normality sledovaného znaku jakosti, 

nezávislost dat, konstantní střední hodnota a rozptyl. Klasické regulační diagramy nemají 

paměť, protože neberou v úvahu předchozí hodnoty daného testového kritéria v aktuální 

hodnotě. Z toho důvodu jsou vhodné především pro odhalování náhlých odchylek v procesu, 

větších než 2𝜎 od požadované úrovně [6]. 

 

Předpoklady použití Shewhartových regulačních diagramů 

Použití Shewhartových  regulačních diagramů vyžaduje splnění těchto předpokladů [7]: 

1. normální rozdělení dat, konstantní střední hodnotu a rozptyl 

2. nezávislost dat – nejzávažnější předpoklad, pokud je porušen, nelze klasické regulační 

diagramy použít 

3.  dostatečně velký počet dat 

4.  citlivost na větší změny procesu 

5.  omezení na sledování jednoho znaku jakosti. 

 

V případech nesplnění některého z předpokladů pro použití klasických regulačních diagramů 

existuje řada speciálních metod; jejich přehled je uveden v Tab. 1. 
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Tab. 1 Porušené základní předpoklady a možnosti řešení [7] 

Porušený předpoklad Možné řešení 

Citlivost na větší změny parametrů procesu 

- Diagramy MA, MS, MR 

- Diagramy CUSUM 

- Klasické diagramy EWMA 

Normalita dat 
- Regulační diagramy s retransformovanými 

regulačními mezemi 

Konstantní rozptyl 

- Regulační diagramy pro rozpětí nebo 

směrodatnou odchylku s rozšířenými 

mezemi 

Konstantní parametry procesu 

- Modifikované regulační diagramy 

- Přejímací regulační diagramy 

- Regresní regulační diagramy 

- Regulační diagramy s rozšířenými mezemi 

Nezávislost dat 

- Modely časových řad (ARIMA regulační 

diagramy) 

- Diagram reziduí 

- Dynamický EWMA diagram 

Vysoký stupeň opakovatelnosti 
- Cílové regulační diagramy 

- Standardizované regulační diagramy 

Sledování jednoho znaku jakosti - Hotellingův T2 regulační diagram 
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1.1. Citlivost na menší změny parametrů procesu 
 

1.1.1. CUSUM – metoda kumulovaných součtů 

Příčiny variability se mohou vyskytovat buď jako ojedinělé nebo perzistující. Ojedinělé příčiny 

se objevují náhle a na krátkou dobu, a protože odchylky v parametrech bývají v těchto 

případech větší, je možné je odhalit pomocí klasických Shewhartových regulačních 

diagramů.  Perzistující příčiny způsobují odchylky v parametrech, které zůstávají delší dobu, 

nebývají velké a tak jsou klasickými Shewhartovými regulačními diagramy hůře odhalitelné 

[11]. Shewhartovy regulační diagramy pracují s jednotlivými, izolovanými výběry, které jsou 

na sobě nezávislé, proto dokážou reagovat na  velké odchylky. Na malé a střední odchylky,  

potažmo trendy, reagují Shewhartovy regulační diagramy velmi pomalu [8]. Odchylky 

v parametrech procesu odhalují hůře a s velkým zpožděním informují o tom, že se v procesu 

něco stalo.  

Metoda kumulovaných součtů CUSUM pracuje s informací ve všech výběrech a tyto 

informace se sčítají. Tato metoda využívá všech historických dat,  každá hodnota je funkcí 

všech hodnot předchozích [1], [14].  Proto metoda CUSUM odchylku odhalí mnohem rychleji 

a s větší přesností. Regulační diagramy CUSUM patří mezi diagramy s rovnoměrnou pamětí.  

Obr. 1 porovnává regulační diagramy s pamětí a bez paměti z hlediska váhových koeficientů. 

Levý regulační diagram je klasický Shewhartův regulační diagram bez paměti, vpravo je 

znázorněn regulační diagram CUSUM s pamětí. 

 

Obr. 1 Porovnání regulačních diagramů z hlediska váhových koeficientů [6] 

 

Vztahy pro výpočet testových kritérií a rozhodovacích kritérií jsou uvedeny v Tab. 2. 
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Tab. 2 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií CUSUM metod [5], [6], [7], [11] 

 

 

Vysvětlivky: 

𝑥𝑗 j-tá hodnota sledovaného znaku jakosti 

�̅�𝑗  výběrový průměr hodnot sledovaného znaku jakosti 

𝜇0  cílová střední hodnota sledovaného procesu 

𝑛  rozsah podskupiny 

𝐾  parametr testového kritéria. Vypočte se ze vztahu 𝐾 =
𝛿∗𝜎0

2
 

𝛿  velikost změny střední hodnoty procesu 

𝛼  riziko zbytečného signálu 

𝛽  riziko chybějícího signálu 

𝐴𝑅𝐿 (0)  průměrná délka přeběhu statisticky zvládnutého procesu. 

  Vztah pro výpočet 𝐴𝑅𝐿(0)  je: 𝐴𝑅𝐿(0) =
1

𝛼
 

𝐴𝑅𝐿 (𝛿)  průměrný počet bodů od chvíle, kdy ke změně došlo, do chvíle, kdy byla změna 

signalizována. 

 Vztah pro výpočet 𝐴𝑅𝐿(𝛿) je:  𝐴𝑅𝐿(𝛿) =
1

1−𝛽
 

𝑘  parametr potřebný ke stanovení parametru h. Vypočte se ze vztahu: 

 𝐾 = 𝑘 ∗ 𝜎0  𝑘 =
𝐾

𝜎0
 

Centrální přímka

Regulační diagramy                                

pro individuální hodnoty

Regulační diagramy                              

pro průměry

Rozhodovací kritérium 

rozhodovací maska

Testové kritérium

Rozhodovací kritérium 

rozhodovací meze

 𝑗
− =   𝑥 0 𝜇0  𝐾  𝑥𝑗   𝑗−1

−

 𝐿 = 𝜇0  𝐿 = 𝜇0

𝐿 𝐿 =   =    ∗ 𝜎0

  𝐿 =  =  ∗ 𝜎0

𝐿 𝐿 =   =  
 ∗ 𝜎0

𝑛

  𝐿 =  =  
 ∗ 𝜎0

𝑛

 𝐿 = 𝜇0  𝐿 = 𝜇0

 𝑗
 =   𝑥 0 𝑥𝑗  (𝜇0  𝐾)   𝑗−1

  𝑗
 =   𝑥 0 �̅�𝑗  (𝜇0  𝐾)   𝑗−1

 

 𝑗
− =   𝑥 0 𝜇0  𝐾  �̅�𝑗   𝑗−1

−

𝐿 𝐿 =   =   ∗  ∗    

  𝐿 =  =  ∗  ∗    

𝐿 𝐿 =   =   ∗  ∗    

  𝐿 =  =  ∗  ∗    
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   parametr rozhodovacích mezí 

   rozhodovací interval. Závisí na 𝑘 a 𝐴𝑅𝐿(0) 

𝜎0  cílová směrodatná odchylka parametrů procesu 

   parametr měřítka 

   určující vzdálenost 

     určující úhel, resp. sklon masky. 

Parametry  ,   a     jejich volba a výpočet jsou blíže popsány např. v [6] 

 

Konstrukce regulačního diagramu CUSUM pro individuální hodnoty probíhá 

v následujících krocích: 

1.  Volba 𝐴𝑅𝐿(0) 

3.  Určení parametrů K, K 

4.  Určení parametrů H, h 

5.  Výpočet testového kritéria +/-  𝑗 dle příslušného vzorce v Tab. 2 

6.  Výpočet CL, UCL a LCL dle příslušného vzorce v Tab. 2 

7.  Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria  𝑗 

8.  Analýza statistické zvládnutosti procesu. V případě, že se střední hodnota sledované 

veličiny udržuje na stejné hodnotě, jsou body v diagramu CUSUM rovnoběžné s osou 

x.  Pokud se hodnota změnila,  potom body kolem osy kolísají nebo v případě trendu, 

tvoří křivku. 

 

Mezi výhody metody CUSUM patří schopnost větší citlivosti na malé a střední změny 

velikosti (0,5𝜎-2,0𝜎). Náklady na kontrolu jsou menší, vzhledem k menším rozsahům výběrů. 

Mezi nevýhody této metody patří větší pracnost při konstrukci regulačního diagramu, stejně 

tak jeho vyhodnocení [1], [6], [11]. 

Mimo regulační diagramy pro individuální hodnoty a výběrové průměry, existují diagramy 

CUSUM pro výběrové rozpětí, počet vadných jednotek a počet vad na sledovaném objektu 

[11]. 

 

1.1.2. EWMA diagramy 

Stejně tak jako metoda CUSUM, jsou diagramy EWMA velmi efektivní při detekci malých 

odchylek parametrů procesu. Pro odhalování menších odchylek procesu by velikost 

podskupiny musela být velká, alespoň n=15, což je značně neekonomické a rovněž, pokud 
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by při výběru došlo k odchylce, výběrový průměr podskupiny by mohl odchylku snadno skrýt 

[2]. Čím menší je rozsah výběrů n, tím větší je šance na odhalení odchylky. Proto podobně 

jako metoda CUSUM se EWMA diagramy hodí především pro individuální hodnoty [4], [16]. 

EWMA je zkratka pro anglický výraz Exponentially Weighted Moving Average, v překladu  

exponenciálně vážený klouzavý průměr. V literatuře je též možné se setkat s pojmem 

exponenciální zapomínání [8]. Diagramy EWMA se řadí mezi regulační diagramy s pamětí. 

Každá i-tá hodnota v sobě  nese informaci z předchozí hodnoty i-1. Paměť je neomezená a 

nerovnoměrná.  

Vztahy pro výpočet testových kritérií a rozhodovacích kritérií jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

Tab. 3 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií EWMA metody [5], [6], [11] 

 

 

Vysvětlivky: 

𝑥𝑗 j-tá hodnota sledovaného znaku jakosti 

�̅�𝑗  výběrový průměr hodnot sledovaného znaku jakosti 

𝜇0  cílová střední hodnota sledovaného procesu 

𝑛  rozsah podskupiny 

𝜆  parametr zapomínání. Volba parametru ovlivňuje míru zapomínání. Parametr 𝜆 

leží v intervalu (0; 1 >. Pokud 𝜆 = 1, potom se testové kritérium EWMA rovná 

testovému kritériu klasického Shewhartova regulačního diagramu. Váha je tedy 

dána pouze poslední hodnotě sledovaného znaku a  diagram je bez paměti. Čím 

více se parametr 𝜆 blíží 0, tím se více se zohledňují v poslední hodnotě hodnoty 

předchozí a regulační diagram EWMA se přibližuje regulačnímu diagramu  

CUSUM 

Testové kritérium

Centrální přímka

Regulační diagramy                                                 

pro individuální hodnoty

Regulační diagramy                                        

pro průměry

Rozhodovací kritérium

 𝐿 = 𝜇0  𝐿 = 𝜇0

𝐿 𝐿 =     ∗
𝜎0

𝑛
∗

𝜆

  𝜆

   𝐴𝑗 = 𝜆 ∗ 𝑥𝑗  1  𝜆 ∗    𝐴𝑗−1

  𝐿 =     ∗
𝜎0

𝑛
∗

𝜆

  𝜆

   𝐴𝑗 = 𝜆 ∗ �̅�𝑗  1  𝜆 ∗    𝐴𝑗−1

𝐿 𝐿 =     ∗
𝜎0

𝑛
∗

𝜆

  𝜆

  𝐿 =     ∗
𝜎0

𝑛
∗

𝜆

  𝜆
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𝐾  parametr, který určuje vzdálenost rozhodovacích mezí. Parametr bývá 

označován i písmenem L, např. v literatuře [2], [5], [14]. 

𝛿  velikost změny střední hodnoty procesu 

𝛼  riziko zbytečného signálu 

𝛽  riziko chybějícího signálu 

𝐴𝑅𝐿 (0)  průměrná délka přeběhu statisticky zvládnutého procesu. 

  Vztah pro výpočet 𝐴𝑅𝐿(0)  je: 𝐴𝑅𝐿(0) =
1

𝛼
 

𝐴𝑅𝐿 (𝛿)  průměrný počet bodů od chvíle, kdy ke změně došlo, do chvíle, kdy byla změna 

signalizována. 

 Vztah pro výpočet 𝐴𝑅𝐿(𝛿) je:  𝐴𝑅𝐿(𝛿) =
1

1−𝛽
 

𝜎0  cílová směrodatná odchylka parametrů procesu 

 

Konstrukce regulačního diagramu EWMA pro individuální hodnoty probíhá v 

následujících krocích: 

1.  Volba 𝐴𝑅𝐿(0) 

2.  Určení kritického posunu parametru procesu 𝛿, která má být odhalena co nejdříve 

3.  Určení parametru 𝜆 (pomocí Crowderových nomogramů) viz Obr. 2, levá část 

4.  Určení parametru K (pomocí Crowderových nomogramů), viz Obr. 2, pravá část 

6. Výpočet testového kritéria dle příslušného vzorce v Tab. 3 

5.  Výpočet CL, UCL a LCL dle příslušných vzorců v Tab. 3 

6.  Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria    𝐴𝑗 

7.  Analýza statistické zvládnutosti procesu. V případě, že se hodnoty udržují v intervalu 

mezi regulačními mezemi, je proces statisticky stabilní. 

 

 

Obr. 2 Crowderovy nomogramy [6] 
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Mezi výhody metody EWMA patří robustnost vůči porušení normálního rozdělení [16].  

 

1.1.3. Regulační diagram pro klouzavé průměry – metoda MA 

Metoda klouzavých průměrů (z anglického Moving Averages), dále jen MA sleduje proces 

v průběhu času na základě aktuální podskupiny a jedné, případně více předchozích 

podskupin. Stejně jako obě předchozí metody, zohledňují tedy MA regulační diagramy 

v každé své i-té klouzavé hodnotě, klouzavou předchozí hodnotu i-1 [19]. 

MA regulační diagramy nacházejí svá využití v případech, kdy je potřeba sledovat krátké 

trendy. Typickým příkladem může být sledování opotřebení nástroje. 

V případě pojmu klouzavého průměru se můžeme v anglické literatuře setkat s výrazy 

moving average nebo rolling average [12]. 

Vztahy pro výpočet testových kritérií a rozhodovacích kritérií jsou uvedeny v Tab. 4.  

 

Tab. 4 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií MA metody [9] 

 

 

Vysvětlivky: 

𝑥𝑗 j-tá hodnota sledovaného znaku jakosti 

�̅�𝑗  výběrový průměr hodnot sledovaného znaku jakosti 

𝑘  vzdálenost regulačních mezí ve směrodatných odchylkách od centrální přímky 

𝑛  rozsah podskupiny 

𝑠  délka klouzavého průměru 

𝛼  riziko zbytečného signálu 

𝛽  riziko chybějícího signálu 

 

Testové kritérium

Centrální přímka

Regulační diagramy                                

pro individuální hodnoty

Regulační diagramy                              

pro průměry

Rozhodovací kritérium

 𝐴𝑗 =
 𝑥𝑗

𝑗
  𝑗−  1

𝑠
 𝐴𝑗 =

 �̅�𝑗
𝑗
  𝑗−  1

𝑠

 𝐿 = 𝑥𝑗  𝐿 = �̅�𝑗

𝐿 𝐿 = �̅�𝑗  𝑘
𝜎 

𝑛𝑠

  𝐿 = �̅�𝑗  𝑘
𝜎 

𝑛𝑠

𝐿 𝐿 = 𝑥 𝑗  𝑘
𝜎 

𝑛𝑠

  𝐿 = 𝑥 𝑗  𝑘
𝜎 

𝑛𝑠
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𝐴𝑅𝐿 (0)  průměrná délka přeběhu statisticky zvládnutého procesu. 

  Vztah pro výpočet 𝐴𝑅𝐿(0)  je: 𝐴𝑅𝐿(0) =
1

𝛼
 

𝐴𝑅𝐿 (𝛿)  průměrný počet bodů od chvíle, kdy ke změně došlo, do chvíle, kdy byla změna 

signalizována. 

 Vztah pro výpočet 𝐴𝑅𝐿(𝛿) je:  𝐴𝑅𝐿(𝛿) =
1

1−𝛽
 

𝜎   odhad směrodatné odchylky 

 

Konstrukce regulačního diagramu MA pro individuální hodnoty probíhá 

v následujících krocích: 

1.  Volba 𝐴𝑅𝐿(0) 

2.  Určení kritického posunu parametru procesu 𝛿, která má být odhalena co nejdříve 

3. Volba délky klouzavého průměru s, volka parametru k 

4. Výpočet testového kritéria dle příslušného vzorce v Tab. 4 

5.  Výpočet CL, UCL a LCL dle příslušných vzorců v Tab. 4 

6.  Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria  𝐴𝑗 

7.  Analýza statistické zvládnutosti procesu. V případě, že se hodnoty udržují v intervalu 

mezi regulačními mezemi, je proces statisticky stabilní. 

Obdobou metody klouzavého průměru je metoda klouzavého rozpětí a klouzavé směrodatné 

odchylky. Při analýze statistické stability procesu je vhodné doplnit regulační diagram MA o 

jeden z výše uvedených regulačních diagramů pro sledování variability procesu [9]. 

 

 

1.2. Vícerozměrné regulační diagramy 
 

Dnešní doba vyžaduje sledování stále většího počtu parametrů na jednom produktu. 

Příkladem může být sledování několika průměrů na hřídeli, kontrola několika rozdílných 

hloubek děr na jednom výrobku a podobně. Navíc některé parametry mohou korelovat. Je 

sice možné sledovat jednotlivé znaky jakosti pomocí klasických Shewhartových regulačních 

diagramů a mít tak pro každý pozorovaný znak zvláštní regulační diagram, ovšem to by bylo 

neefektivní a zkreslující. Vícerozměrné regulační diagramy umožňují sledovat jednotlivé 

znaky společně [2] a oproti klasickým Shewhartovým regulačním diagramům umožnují práci 

s daty, které korelují. 
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Mezi vícerozměrné metody patří Hotellingův T2 regulační diagram, který je obdobou 

klasických Shewhartových diagramů. Dalšími metodami jsou obdoby metod CUSUM a 

EWMA [5], tj. MCUSUM a MEWMA. 

 

1.2.1. Hotelling T2 regulační diagram 

Hotellingův T2 regulační diagram je obdobou Shewhartových regulačních diagramů. Jeho 

využití je možné jak pro individuální hodnoty, tak pro data v podskupinách, tedy průměry. 

Hotellingův T2 regulační diagram byl vyvinut za účelem analýzy dvou a více sledovaných 

znaků jakosti. Je vhodný především pro data, která korelují a analýzu je možné provádět 

z jediného diagramu [11]. 

Cílem Hotellingova diagramu je určit, zda nedošlo k posunu vektoru středních hodnot 

v průběhu procesu [5]. 

Ukázka Hotellingova T2 regulačního diagramu je znázorněna na Obr. 3. 

 

  

Obr. 3 Ukázka Hotellingova T2 regulačního diagramu pro průměry [2] 

 

Vztahy pro výpočet testových kritérií a rozhodovacích kritérií jsou uvedeny v Tab. 5. 
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Tab. 5 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií Hotelling T2 metody [5], [11] 

 

 

Vysvětlivky: 

𝑥𝑗   vektor výběrových průměrů každého ze sledovaných znaků jakosti 

�̅�𝑗   vektor výběrových průměrů každého ze sledovaných znaků jakosti 

𝑥   vektor průměrů sledovaných znaků jakosti, pomocí něj se odhaduje 𝜇 

𝑆2  výběrová kovarianční matice. Vypočte se ze vztahu: 𝑆2 =
1

2(𝑘−1)
 𝑣𝑗𝑣𝑗

𝑇𝑘−1
𝑗 1  

𝑆̅  průměr kovariančních matic výběrů k 

p počet stupňů volnosti (počet proměnných, sledovaných znaků jakosti) 

k počet výběrů 

n  rozsah výběru 

𝐹1−𝛼(𝑝 𝑘𝑛  𝑘  𝑝  1)  je kvantil Fischerova rozdělení s p stupni volnosti 

𝐵1−𝛼(𝑝/  (𝑘  𝑝  1)/ )  je kvantil Beta rozdělení s p stupni volnosti 

𝐹1−𝛼(𝑝 𝑘  𝑝)    je kvantil Fischerova rozdělení s p stupni volnosti 

 

Konstrukce Hotellingova T2 regulačního diagramu probíhá v následujících krocích [5], 

[6]. 

1. Volba počtu znaků jakosti, které mají být sledovány najednou 

2. Volba rozsahu výběru a kontrolní intervalu 

3.  Výpočet testového kritéria dle příslušného vzorce v Tab. 5 

4. Výpočet regulační meze UCL dle příslušeného vzorce v Tab. 5. Při výpočtu horní 

regulační meze se uvažuje, zda se konstruuje na základě právě získaných dat, tzv. 

etapa I nebo když už jsou charakteristiky rozdělení známé, etapa II [5]. 

5.  Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria 𝑇𝑗
2 

Testové kritérium

Rozhodovací kritérium  

dolní mez

Rozhodovací kritérium 

horní mez                          

I.etapa

Rozhodovací kritérium 

horní mez                          

II.etapa

Regulační diagramy                                                                        

pro individuální hodnoty

Regulační diagramy                                                                       

pro průměry

𝐿 𝐿 =0 𝐿 𝐿 =0

  𝐿 =
𝑝(𝑘  1)(𝑛  1)

𝑘𝑛  𝑘  𝑝  1
𝐹1−𝛼(𝑝 𝑘𝑛  𝑘  𝑝  1)

  𝐿 =
𝑝(𝑘  1)(𝑛  1)

𝑘𝑛  𝑘  𝑝  1
𝐹1−𝛼(𝑝 𝑘𝑛  𝑘  𝑝  1)

𝑇𝑗
2 = 𝑛(�̅�𝑗  𝑥 )𝑇𝑆̅−1(�̅�𝑗  𝑥 )𝑇𝑗

2 = 𝑥𝑗  �̅�
𝑇

𝑆 2 −1
(𝑥𝑗  �̅�)

  𝐿 =
𝑘  1 2

𝑘
𝐵1−𝛼(

𝑝

 
 
𝑘  𝑝  1

 
)

  𝐿 =
𝑝 𝑘  1 𝑘  1

𝑘2  𝑘𝑝
𝐹1−𝛼(𝑝 𝑘  𝑝)
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6.  Analýza statistické zvládnutosti procesu. Pokud některá z hodnot překročí horní 

regulační mez, je to znamení o existenci nenáhodně působící příčiny. Identifikace 

vymezitelné příčiny je v oproti klasickým regulačním diagramům složitější, protože je 

potřeba rozložit podskupinu, která signalizuje působení příčiny a zjistit, který ze 

sledovaných znaků způsobil odchýlení se od parametru procesu. Nicméně [6] 

doporučuje vést při Hotellingově metodě i klasické RD pro individuální hodnoty  a např. 

rozšířit regulační meze, doporučuje [5]. 

 

1.2.2. MEWMA 

Pro efektivní detekci malých odchylek parametrů procesu byly vyvinuty regulační diagramy 

s pamětí.  EWMA metoda pro sledování jednoho znaku jakosti byla popsána v kapitole 1.1.2. 

Pro sledování více znaků jakosti najednou existuje varianta MEWMA. Stejně tak jako 

jednorozměrná varianta, zohledňují MEWMA regulační diagramy v každé i-té hodnotě  

informaci z předchozí hodnoty i-1 [2], [5].  MEWMA je zkratka pro anglický výraz  Multivariate 

Exponentially Weighted Moving Average. 

MEWMA diagram je možné využít pro sledování dvou nebo více  příbuzných procesních 

charakteristik zároveň. Například v procesu sušení rozprašováním je možné pro řízení 

velikosti částic monitorovat zároveň vstupní teplotu a teplotu uvnitř komory [10]. 

Vztahy pro výpočet testových kritérií a rozhodovacích intervalů jsou uvedeny v Tab. 6. 

 

Tab. 6 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií MEWMA metody [5] 

 

 

 

 

Testové kritérium

Výpočet 

Regulační diagramy                                     

pro individuální hodnoty

Regulační diagramy                              

pro průměry

Rozhodovací kritérium

 𝑗  𝑗 = 𝜆 𝑥𝑗  𝜇0  (1  𝜆) 𝑗−1  𝑗 = 𝜆 �̅�𝑗  𝜇0  (1  𝜆) 𝑗−1

𝐿 𝐿 = 0 𝐿 𝐿 = 0

  𝐿 =    𝐿 =  

𝑇𝑗
2 = 𝑛 ∗  𝑗

𝑇   𝑗

−1

  

𝑇𝑗
2 =  𝑗

𝑇   𝑗

−1
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Vysvětlivky: 

 𝑗 p-rozměrný vektor exponenciálně vážených klouzavých průměrů 

𝜇0  vektor středních hodnot 

𝑥𝑗  vektor individuálních pozorování 

𝜆  vyhlazovací parametr, na jehož volbě závisí dosažení požadovaného 𝐴𝑅𝐿(0) a 

𝐴𝑅𝐿 (𝛿). Pohybuje se v intervalu od 0 do 1. Pokud je 𝜆 = 1, je regulační digram 

MEWMA identický s Hotellingovým T2 regulačním digramem 

   parametr rozhodovací meze, na jehož volbě závisí dosažení požadovaného 

𝐴𝑅𝐿(0) a 𝐴𝑅𝐿 (𝛿) 

𝐴𝑅𝐿 (0)  průměrná délka přeběhu statisticky zvládnutého procesu. 

  Vztah pro výpočet 𝐴𝑅𝐿(0)  je: 𝐴𝑅𝐿(0) =
1

𝛼
 

𝐴𝑅𝐿 (𝛿)  průměrný počet bodů od chvíle, kdy ke změně došlo, do chvíle, kdy byla změna 

signalizována. 

 Vztah pro výpočet 𝐴𝑅𝐿(𝛿) je:  𝐴𝑅𝐿(𝛿) =
1

1−𝛽
 

Doporučené kombinace parametrů 𝜆 a   pro vybrané počet sledovaných znaků jakosti p je 

možné určit z tabulek (Prahbu, Runger, 1997) [2]. 

 

Konstrukce regulačního diagramu MEWMA pro individuální hodnoty probíhá 

v následujících krocích [5]: 

1. Volba počtu znaků jakosti, které mají být sledovány najednou 

2. Volba rozsahu výběru a kontrolní intervalu. Rozsah výběru n=1 

3. Stanovení 𝐴𝑅𝐿(0), parametrů 𝜆 a  H 

4.  Výpočet testového kritéria dle příslušného vzorce v Tab. 6 

5.  Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria 𝑇𝑗
2 

6.  Analýza statistické zvládnutosti procesu. Pokud některá z hodnot překročí horní 

regulační mez, je to znamení o existenci nenáhodně působící příčiny. Identifikace 

vymezitelné příčiny je v oproti klasickým regulačním diagramům složitější, protože je 

potřeba rozložit podskupinu, která signalizuje působení příčiny a zjistit, který ze 

sledovaných znaků způsobil odchýlení se od parametru procesu.  
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1.3. Metody SPC  pro krátké výrobní cykly a pro procesy s nízkým 

stupněm opakovatelnosti 
 

Doba směřuje ke stále větší orientaci na zákazníky a jejich rozdílné požadavky. To se odráží 

při výrobě produktů. Dochází ke kustomizaci výroby, což obnáší snižování počtu kusů 

výrobku v sérii, výrobní cykly se zkracují a dochází k častějšímu přenastavování procesů. 

Tyto znaky jsou typické pro procesy v malosériové a kusové výrobě. V těchto případech se 

obtížně získává dostatečný počet dat pro sledování procesu. Není možný odběr 

dostatečného počtu výběrů, tudíž není dostatek informací pro odhad parametrů rozdělení 

sledovaného znaku jakosti. Není dostatek času pro sledování chování procesu a jeho 

analýzu a rovněž variabilita procesu bude značná. Řešení jak provádět statistickou regulaci 

takového procesu je hned několik [11]. 

Metoda Short Run 

Metoda Short Run kombinuje data z několika výstupů do jediné analýzy. Metoda se obvykle 

používá u procesů s nedostatečným množstvím dat. Například typická malosériová výroba. 

Obrobí se 30 kusů výrobku s určitými parametry, poté se provede přenastavení stroje a 

obrobí se 30 kusů dalšího výrobku s odlišnými parametry.  Pokud se bude předpokládat, že 

všechny výstupy z procesů jsou ovlivňovány souborem několika stejných příčin (procesy, 

resp. výrobky jsou podobné), pak uživatel pomocí metody Short Run může výsledky z těchto 

procesů vzít a provést transformaci dat [18]. Tímto získá dostatečné množství dat pro odhad 

parametrů procesu a pro stanovení regulačních mezí [5].  Základem tedy je soustředit se na 

charakteristiky procesu a ne na charakteristiky sledovaného znaku jakosti [14]. Dalšími 

podmínkami je nezávislost a normalita dat. 

Short Run regulační diagramy fungují tedy na principu transformace dat. Využívají  

kombinace dvou regulačních diagramů nebo pracují s jediným diagramem různých výrobků, 

operací, ev. znaků jakosti. Short Run regulační diagramy se rozdělují z hlediska 

transformace na dva základní typy [7]: 

- Cílové regulační diagramy  

-  Standardizované regulační diagramy 
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1.3.1. Cílové regulační diagramy 

Transformace dat u cílových regulačních diagramů probíhá na základě výpočtu odchylky 

cílové hodnoty od naměřené hodnoty (příp. výběrového průměru hodnot). Základním 

předpokladem použití cílových regulačních diagramů je konzistentní variabilita procesu 

různých výrobků [11]. 

Dle literatury [7] se používají tři typy regulačních diagramů měřením. Jsou to kombinace 

cílových a klasických Shewhartových regulačních diagramů, viz Tab. 7. 

 

Tab. 7 Kombinace regulačních diagramů měřením  

Cílový regulační diagram + Shewhartův regulační diagram 

Pro individuální hodnoty 𝑥𝑗 + Pro klouzavá rozpětí 𝑅𝑘𝑙 

Pro výběrové průměry �̅� + Pro výběrová rozpětí 𝑅 

Pro výběrové průměry �̅� + Pro výběrové směrodatné odchylky 𝑠 

 

 

Příklad cílového regulačního diagramu ilustruje Obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Ukázka cílového regulačního diagramu pro průměry [7] 

 

Vztahy pro výpočet testových kritérií a rozhodovacích intervalů jsou uvedeny v Tab. 8 a 9. 
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Tab. 8 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií regulačních diagramů pro 

rozpětí R [20] 

 

 

Tab. 9 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií cílových regulačních diagramů 

[11] 

 

 

Vysvětlivky: 

𝑥𝑗 naměřená hodnota v j-tém výběru 

𝑥𝑗 𝑚𝑎𝑥  maximální hodnota naměřená v i-tém výběru 

𝑥𝑗 𝑚 𝑛  minimální hodnota naměřená v i-tém výběru 

𝑅𝑘𝑙  klouzavé rozpětí 

𝑅 rozpětí 

  cílová hodnota 

�̅�𝐶 výběrový průměr naměřených hodnot 

𝑥 𝐶  průměr výběrových průměrů naměřených hodnot 

𝐴2  koeficient pro výpočet regulačních mezí, závisí na rozsahu výběru 𝑛 [17] 

𝐷4 a 𝐷3  koeficienty pro výpočet regulačních mezí, závisí na rozsahu výběru 𝑛 [17]. 

Testové kritérium

Centrální přímka

Rozhodovací kritérium 

Regulační diagramy                                

pro individuální hodnoty

Regulační diagramy                              

pro průměry

𝑅 = 𝑥𝑗 𝑚𝑎𝑥  𝑥𝑗 𝑚 𝑛

 𝐿 = 𝑅 

𝐿 𝐿 = 𝑅 ∗ 𝐷3

  𝐿 = 𝑅 ∗ 𝐷4

𝑅𝑘𝑙 = 𝑥𝑗  𝑥𝑗−1

 𝐿 = 𝑅 𝑘𝑙

𝐿 𝐿 = 𝑅 ∗ 𝐷3

  𝐿 = 𝑅 ∗ 𝐷4

Testové kritérium

Centrální přímka

Regulační diagramy                                

pro individuální hodnoty

Regulační diagramy                              

pro průměry

Rozhodovací kritérium 

𝑥𝐶 = 𝑥𝑗   �̅�𝐶 =
 (𝑥𝑗   )𝑛

𝑗 1

𝑛

 𝐿𝐶 = 𝑥 𝐶 𝐿𝐶 = �̅�𝐶

𝐿 𝐿𝐶 = �̅�𝐶  𝐴2 ∗ 𝑅 

  𝐿𝐶 = �̅�𝐶  𝐴2 ∗ 𝑅 

𝐿 𝐿𝐶 = 𝑥 𝐶  𝐴2 ∗ 𝑅 

  𝐿𝐶 = 𝑥 𝐶  𝐴2 ∗ 𝑅 
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Konstrukce cílového regulačního diagramu pro výběrové průměry �̅�𝒋 a regulačního 

diagramu pro výběrová rozpětí 𝑹 probíhá v následujících krocích [11]: 

1. Stanovení rozsahu výběru n pro všechny výrobky 

2. Volba kontrolní intervalu 

3. Volba cílových hodnot pro jednotlivé výrobky 

4. Výpočet výběrových průměrů �̅�𝑗 a výběrových rozpětí 𝑅𝑗 

5. Výpočet odchylek cílových hodnot   od výběrových průměrů �̅�𝑗 u všech výrobků 

 Vztah pro výpočet odchylky:  �̅�𝑗    

6. Výpočet CL, UCL a LCL pro regulační diagram 𝑅 dle příslušných vzorců v Tab 8. 

7. Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria 𝑅𝑗. V diagramu se oddělují hodnoty jednotlivých 

výrobků svislými úsečkami. 

8. Vyhodnocení regulačního diagramu 𝑅. 

a) Pokud žádná z hodnot nepřesahuje regulační meze a nejsou patrné žádné velké 

rozdíly ve variabilitě mezi jednotlivými výrobky, je možné provést konstrukci cílového 

diagramu pro výběrové průměry. 

b) Pokud žádná z hodnot nepřesahuje regulační meze, ale je patrná výrazná variabilita 

jednotlivých výrobků, není záruka spolehlivosti regulačních mezí v cílovém 

diagramu. V tomto případě je možné postupovat následovně: 

- rozdílné výrobky ve variabilitě vést samostatně, pomocí klasických regulačních 

diagramů 

- použít metodu standardizovaných regulačních diagramů (bude popsáno 

v následující kapitole 1.3.2) 

Pokud nastala v bodě 8. situace za a) je možné pokračovat konstrukcí cílového regulačního 

diagramu pro výběrové průměry �̅�𝑗 

9. Výpočet CL, UCL a LCL pro cílový regulační diagram �̅�𝑗 dle příslušného vzorce 

v Tab.9. 

10. Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria �̅�𝑗. Cílová hodnota    je rovna nule. 

11. Vyhodnocení cílového regulačního diagramu �̅�. 

a) Pokud je hodnota �̅�𝑗 na nule, průměr hodnot je v j-tém výběru je roven cílové 

hodnotě   

b) Pokud jsou hodnoty �̅�𝑗 nad nulou, průměr hodnot v j-tém výběru je větší než cílová 

hodnota   
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c) Pokud jsou hodnoty �̅�𝑗 pod nulou, průměr hodnot v j-tém výběru je menší než cílová 

hodnota   

d) Pokud hodnoty �̅�𝑗 náhodně kolísají kolem nuly, proces je správně nastaven na 

cílovou hodnotu   

e) Pokud se poloha hodnot �̅�𝑗 liší u každého ze sledovaných výrobků, znamená to, že 

existuje variabilita mezi jednotlivými výrobky 

f) Pokud existuje trend v diagramu, na proces působí vymezitelná příčina v rámci 

všech sledovaných výrobků 

g) Pokud diagram vykazuje hodnotu �̅�𝑗 mimo regulační meze, signalizuje to působení 

vymezitelné příčiny. 

V případě výskytu trendů, či hodnot mimo regulační meze se postupuje dále standardním 

způsobem. Analyzuje se vymezitelná příčina působící na proces, podskupina �̅�𝑗 se vypustí a 

provede se nová analýza. 

 

1.3.2. Standardizované regulační diagramy 

Rozdílná variabilita dvou výrobků, které jsou produkovány stejným procesem, může být 

způsobena například použitím jiného surového materiálu pro jeden z nich, tím může dojít ke 

zvýšení rozdílu variability procesu mezi dvěma výrobky [18]. 

Jak bylo uvedeno výše v kapitole 1.3.1 u konstrukce cílových regulačních diagramů, viz bod 

8.b), v případě že regulační diagram 𝑅 vykáže rozdílnou variabilitu u jednotlivých výrobků, 

není zaručena spolehlivost regulačních mezí v cílovém diagramu a chceme-li sledovat 

všechny hodnoty v jediném diagramu, je možné použít metodu standardizovaných 

regulačních diagramů. 

Princip transformace dat u standardizovaných regulačních diagramů spočívá v převedení 

hodnot na bezrozměrnou veličinu. Transformace dat je popsána např. v [7]. 

Standardizované regulační diagramy mohou být jak pro regulaci měřením, tak pro regulaci 

srovnáváním. 

Příklad standardizovaných regulačních diagramů ilustruje Obr. 5. Vlevo je znázorněn 

standardizovaný regulační diagramy pro rozpětí, vpravo je znázorněn standardizovaný 

regulační diagram pro průměry.  
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Obr. 5 Ukázka standardizovaných regulačních diagramů pro rozpětí a průměr [7] 

 

Vztahy pro výpočet testových kritérií a rozhodovacích intervalů jsou uvedeny v Tab. 10. 

 

Tab. 10 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií standardizovaného 

regulačního diagramu pro výběrové rozpětí 𝑅  a pro výběrové průměry �̅�    [5], [11] 

 

 

Vysvětlivky: 

𝑅𝑗   výběrové rozpětí v j-té podskupině pro výrobek   

𝑅    cílová hodnota rozpětí výrobku   

�̅�𝑗  výběrový průměr v j-té podskupině pro výrobek   

𝑥    cílová, ev. očekávaná hodnota průměru 

𝐴2  koeficient pro výpočet regulačních mezí, závisí na rozsahu výběru 𝑛 [17] 

𝐷4 a 𝐷3 koeficienty pro výpočet regulačních mezí, závisí na rozsahu výběru 𝑛 [17] 

 

 

 

Testové kritérium

Centrální přímka

Regulační diagramy                              

pro průměry

Regulační diagramy                              

pro rozpětí

Rozhodovací kritérium 

 𝐿 =1

𝐿 𝐿 = 𝐷3

  𝐿 = 𝐷4

𝑅𝑗𝑇 =
𝑅 𝑗

𝑅  

 𝐿 =0

𝐿 𝐿 =  𝐴2

  𝐿 = 𝐴2

�̅�𝑗𝑇 =
�̅�𝑗  𝑥  

𝑅  
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Konstrukce standardizovaných regulačních diagramů pro výběrové průměry �̅�  a pro 

výběrová rozpětí 𝑹 probíhá v následujících krocích [5], [11]: 

1. Výpočet testového kritéria pro výběrová rozpětí 𝑅 dle příslušného vzorce v Tab. 10 

2. Výpočet CL, UCL a LCL dle příslušného vzorce v Tab. 10 

3. Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria 𝑅𝑗𝑇. Hodnoty jednotlivých produktů je vhodné od 

sebe oddělit svislou čarou. 

4. Vyhodnocení standardizovaného regulačního diagramu 𝑅.  

5. Výpočet testového kritéria pro výběrové průměry �̅�  dle příslušného vzorce v Tab. 10 

6. Výpočet CL, UCL a LCL dle příslušného vzorce v Tab. 10 

7. Sestrojení regulačního diagramu. Na osu x se vynáší pořadí výběru j. Na osu y se 

vynáší hodnoty testového kritéria �̅�𝑗𝑇.  

8. Vyhodnocení standardizovaného regulačního diagramu �̅� 
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ANALÝZA SOFTWARE 

 

K porovnání a analýze nabídky a funkcí v rámci zkoumání netradičních metod statistické 

regulace procesu byly vybrány počítačové programy Statgraphics Centurion a Minitab 16. 

Oba programy jsou využívány při studiu oboru managementu kvality na katedře 

managementu kvality, FMMI, VŠB-TUO. 

 

 

STATGRAPHICS CENTURION 

První verze Statgraphics s názvem Statgraphics Plus byla spuštěna v roce 1982. Software 

vyvíjí společnost StatPoint Technologies Inc. Statgraphics je intuitivní software vyvinutý pro 

analýzu a vizualizaci dat, statistické modelování a prediktivní analýzu. Poslední verze 

programu nabízí přes 230 procedur a nástrojů od základních statistických analýz až po 

pokročilé statistické metody [22]. 

 

 

MINITAB 16 

Minitab statistický software byl vytvořen v roce 1972 na státní Pensylvánské univerzitě 

v USA pro snadnější výuku statistiky svých studentů. Minitab patří mezi světovou špičku 

v oblasti zlepšování kvality a výuku statistiky. Nabízí širokou škálu nástrojů pro analýzu  dat          

i pro následné rozhodování [21]. 
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2. ANALÝZA SOFTWARE -  Citlivost na menší změny parametrů 

procesu 
 

Na Obr. 6 je zobrazeno porovnání nabídky SW Statgraphics Centurion a Minitab 16 v rámci 

diagramů s pamětí. Nabídka obou software je řešena podobným způsobem. Oba programy 

nabízejí stejné metody řešení v případě menší citlivosti na změny parametrů procesu. 

Metodu klouzavých průměrů Moving Average, metodu kumulativních součtů odchylek 

CUSUM a metodu exponenciálně vážených klouzavých průměrů EWMA. 

 

Nabídka Statgraphics nabízí u každé metody možnost zvolit regulační digram rovnou pro 

individuální hodnoty nebo pro rozsah výběru 𝑛 > 1. U metody CUSUM rozlišuje základní 

nabídku i dle rozhodovacích kritérií (rozhodovací meze a V-maska). Naproti tomu nabídka 

Minitabu nabízí jednoduše volbu metody bez rozlišení na rozsah výběru. Ten se stanovuje 

po volbě metody ve vstupním dialogovém okně. U metody CUSUM nabízí Minitab volbu 

rozhodovacích kritérií rovněž po základní volbě metody. 
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Obr. 6 Time-Weighted Control Charts – porovnání nabídky software [vlastní zdroj]

CuSum Individuals Chart (V-Mask)

CuSum Chart (Tabular)

CuSum Individuals Chart (Tabular)

EWMA Chart CUSUM

EWMA Individuals Chart

CuSum Chart (V-Mask)

Moving Average Chart Moving Average

MA Individuals Chart EWMA

Time-Weighted 

Control Charts

Time-Weighted 

Charts

STATGRAPHICS MINITAB

hlavní nabídka SPC hlavní nabídka STAT

CONTROL CHARTS CONTROL CHARTS
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2.1. Diagramy CUSUM 

Pro účely analýzy metody CUSUM v softwarových produktech Statgraphics Centurion a 

Minitab 16 byla využita data z vlastní seminární práce [13].  

 

Parametry, výpočetní vztahy, postup konstrukce regulačního diagramu jsou podrobně 

popsány v teoretické části, kapitola 1.1.1. 

 

Rozbor SW Statgraphics Centurion 

 

 

Obr. 7 Input Dialog, metoda CUSUM, Statgraphics 

 

Po  volbě regulačního diagramu dle rozsahu výběru a rozhodovacích kritérií se ve vstupním 

dialogovém okně zadává oblast analyzovaných dat do pole Observations (např. Col_1, viz 

Obr. 7). Uživatel může současně provést analýzu způsobilosti procesu. Ve vstupním 

dialogovém okně stačí zadat hodnoty tolerančních mezí LSL a USL. Přes tlačítko OK se 

uživatel dostane do nabídky možnosti analýzy, viz Obr. 8. 
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Obr. 8 Analysis Options, metoda CUSUM, Statgraphics 

 

Popis jednotlivých funkcí a možností v rámci dialogového okna Analysis Options (viz 

Obr. 8):  

  Type of Study – v režimu „Initial Study“  volí uživatel výpočet parametrů procesu 

z analyzovaných dat. V režimu „Control to Standard“ jsou parametry procesu známé a 

uživatel je zadává v části      . 

 Zde uživatel může zadat hodnoty parametrů h, a k, označované jako CUSUM plán [10].  

Pole „ARL at“ je defaultně nastaveno na hodnotu 0, kdy je proces pod kontrolou. 

Změnou hodnot h a k se okamžitě aktualizuje hodnota ARL za rovnítkem. Pokud je 

žádoucí dosáhnout hodnoty ARL(0)=370, je možné upravovat hodnoty parametrů h a 

k, do požadovaného výsledku. 

Uživatel si může podle potřeby navolit jednostranné nebo oboustranné regulační meze. 

 V poli „Control to Standard“ uživatel zadává známé parametry procesu. 

 Desing – pomocí toho okna lze vypočítat optimální parametry h a k při  požadovaném 

𝐴𝑅𝐿(𝛿) a 𝐴𝑅𝐿(0), viz Obr. 9. 

  

 

1 2

3

4 5

6
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Obr. 9 Určení optimálních parametrů h a k, metoda CUSUM, Statgraphics 

 

Z nabídky Analysis Options se uživatel dostane do dalšího Dialogu Tables and Graphs (Obr. 

10) přes tlačítko OK. 

Dialogové okno Tables and Graphs nabízí možnosti výstupů. Z tabulek je to sumarizace 

analýzy SPC, výpočet testových kritérií (CuSum Individuals Chart Report), způsobilost 

procesu. Z grafů nabízí mj. CuSum regulační diagram, křivku ARL. 

 

 

 

Obr. 10 Tables and Charts, metoda CUSUM, Statgraphics 
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Výstup z analýzy statistické regulace procesu pomocí metody CUSUM je znázorněn na Obr. 

11. 

 

Obr. 11 Výstup z analýzy SPC, metoda CUSUM, Statgraphics 

 

 

 

Rozbor SW Minitab 16 

 

 

Obr. 12  Dialog, metoda CUSUM, Minitab 
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Analyzovaná data se v Minitabu zadávají do okna Dialog (Obr. 12) vložením příslušného 

sloupce obsahující data (např. C1 viz Obr. 12) do největšího pole v pravé části Dialogu. 

Velikost podskupiny ve výběru se zadává  do pole Subgroup Sizes (v případě individuálních 

hodnot je počet n=1). Cílová hodnota se zadává do pole Target.  Ostatní parametry se 

zadávají do záložek Options (Obr. 13) ke kterým se uživatel dostane přes tlačítko CUSUM 

Options. 

Pokud je známa směrodatná odchylka, zadává se do záložky Parameters, Obr. 13. 

V případě, že známa není, pole zůstane volné a Minitab provede výpočet směrodatné 

odchylky z analyzovaných dat. 

 

 

Obr. 13 Options – záložka Parameters, metoda CUSUM, Minitab 

 

 

Obr. 14 Options – záložka Plan/type, metoda CUSUM, Minitab 
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Parametry CUSUM plánu h a k se zadávají v záložce Plan/Type, Obr. 14. V téže záložce je 

možné zvolit mezi rozhodovacími mezemi nebo rozhodovací V-maskou.  

Uživatel musí parametry h a k vložit ručně. Minitab neumožňuje optimalizaci 𝐴𝑅𝐿(0), resp. 

doladění parametrů v případě změny v procesu 𝐴𝑅𝐿(𝛿).  

 

Výsledky testových kritérií (Point Plotted), výsledky testů (Test Results) se zadávají 

v záložce Storage, Obr. 15, vpravo.  Výsledky analýzy Minitab zobrazuje  ve Worksheetu, viz 

Obr. 15, vlevo dole. V okně Sesssion (Obr. 15 vlevo nahoře) Minitab zobrazuje výsledky 

testů u těch hodnot, které nesplnily podmínky rozhodovacích kritérií. 

 

 

Obr. 15 Výstup z analýzy SPC, metoda CUSUM, Minitab 
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Výsledný regulační diagram CUSUM je znázorněn na Obr. 16. 

 

 

Obr. 16 Regulační diagram CUSUM, Minitab 

 

 

Srovnání nabízených základních funkcí Statgraphics Centurion versus Minitab 16 

 

 

Statgraphics Centurion má jednodušší nabídku, všechna data se zadávají v podstatě 

v jednom okně Analysis Option. Nabídkou Minitabu je potřeba se více proklikávat, aby bylo 

možné zadat potřebné parametry. Minitab nenabízí možnost doladění 𝐴𝑅𝐿(0) resp. doladění 

parametrů h a k v případě změny v procesu 𝐴𝑅𝐿(𝛿). Pro výpočet parametrů h a 

k s požadovanou úrovní ARL musí uživatel zvolit jiný dostupný software. 

 

 

 

 

Základní funkce
Statgraphics 

Centurion
Minitab 16

Volba parametrů procesu √ √

Optimalizace parametrů h, k, ARL √ x

Volba jednostranných regulačních mezí √ x

Výsledky testových kritérií √ √

Vyhodnocení způsobilosti procesu √ x
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2.2. Diagramy EWMA 

Pro účely analýzy metody EWMA v softwarových produktech Statgraphics Centurion a 

Minitab 16 byla využita data z vlastní seminární práce [13].  

 

Parametry, výpočetní vztahy, postup konstrukce regulačního diagramu je podrobně popsán 

v teoretické části, kapitola 1.1.2. 

 

 

Rozbor SW Statgraphics Centurion 

 

 

Obr. 17 Input Dialog, metoda EWMA, Statgraphics 

 

Po  volbě regulačního diagramu dle rozsahu výběru se ve vstupním dialogovém okně zadává 

oblast analyzovaných dat do pole Observations (např. Col_1, viz Obr. 17). Uživatel může 

současně provést analýzu způsobilosti procesu. Ve vstupním dialogovém okně stačí zadat 

hodnoty tolerančních mezí LSL a USL. Přes tlačítko OK se uživatel dostane do nabídky 

možnosti analýzy, viz Obr. 18. 
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Obr. 18 Analysis Options, metoda EWMA, Statgraphics 

 

Popis jednotlivých funkcí a možností v rámci dialogového okna Analysis Options (viz 

Obr. 18):  

  Type of Study – v režimu „Initial Study“  volí uživatel výpočet parametrů procesu 

z analyzovaných dat. V režimu „Control to Standard“ jsou parametry procesu známé a 

uživatel je zadává v části     .  

 Pole pro zadávání parametru zapomínání 𝜆 

V nabídce Initialization je možné zvolit metodu průběhu regulačních mezí v závislosti 

na snižování/zvyšování variability. 

Pole „ARL at“  je defaultně ARL nastaveno na hodnotu 0, kdy je proces pod kontrolou. 

Změnou hodnot  𝜆 a K se okamžitě aktualizuje hodnota ARL za rovnítkem. Pakliže je 

žádoucí dosáhnout určité hodnoty ARL(0), je možné upravovat hodnoty parametrů, 

odečtených například z Crowderových nomogramů [6], do požadovaného výsledku. 

 EWMA Control Limits slouží pro zadávání parametru pro výpočet regulačních mezí K. 

Je možné volit mezi jedno nebo oboustrannými mezemi. 

 V poli „Control to Standard“ uživatel zadává známé parametry procesu. 

 

 

1 2 3

4

5 6
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Z nabídky Analysis Options se uživatel dostane do dalšího Dialogu Tables and Graphs (Obr. 

19) přes tlačítko OK. 

Dialogové okno Tables and Graphs nabízí možnosti výstupů. Z tabulek je to sumarizace 

analýzy SPC, výpočet testových kritérií (EWMA Individuals Chart Report), způsobilost 

procesu. Z grafů nabízí mj. EWMA regulační diagram, křivku ARL, operativní charakteristiku. 

 

 

Obr. 19 Tables and Graphs, metoda EWMA, Statgraphics 

 

Výstup z analýzy statistické regulace procesu pomocí metody EWMA je znázorněn na Obr. 

20. 

 

Obr. 20 Výstup z analýzy SPC, metoda EWMA, Statgraphics 
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Rozbor SW Minitab 16 

 

Analyzovaná data se v Minitabu zadávají do okna Dialog (Obr. 21) vložením příslušného 

sloupce obsahující data (např. C1 viz Obr. 21) do největšího pole v pravé části Dialogu. 

Velikost podskupiny ve výběru se zadává  do pole Subgroup Sizes (v případě individuálních 

hodnot je počet n=1). Parametr λ se zadává do pole Weight of EWMA. V Minitabu je 

defaultně nastavena na hodnotu λ=0,2 [10] tak jak doporučuje např. Oakland [3].   Ostatní 

parametry se zadávají do záložek Options (Obr. 22) ke kterým se uživatel dostane přes 

tlačítko EWMA Options. 

 

 

Obr. 21 Dialog, metoda EWMA, Minitab 

 

 

Pokud jsou známy parametry střední hodnota a směrodatná odchylka, zadávají se do 

záložky Parameters, Obr. 22. V případě, že zadány nejsou, Minitab spočítá střední hodnotu 

a směrodatnou odchylku z analyzovaných dat. 
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Obr. 22 Options – záložka Parameters, metoda EWMA, Minitab 

 

Parametr K, nutný pro výpočet regulačních mezí se zadává v záložce Test (Obr. 23). 

 

 

Obr. 23 Options – záložka Tests, metoda EWMA, Minitab 

 

Ovšem jak nápověda Minitabu [10] říká, regulační diagram EWMA zobrazuje defaultně 

nastavené  / 3𝜎, bez ohledu na uživatelem požadované hodnoty vzdáleností regulačních 

mezí od CL. Obr. 24, vlevo ukazuje regulační diagram EWMA s regulačními mezemi UCL a 

LCL ve vzdálenost K=3. U regulačního diagramu na Obr. 24 vpravo byla hodnota 

K nastavena na K=2,45. U regulačních diagramů byla hodnota č.14 nasimulována, aby 

překročila požadovanou vzdálenost   45𝜎. V případě regulačního diagramu vpravo body 14, 

15, 16, 17 a 18 Minitab označil červeně, jelikož překročily požadovanou vzdálenost   45𝜎. 

Ovšem regulační meze jsou v regulačním diagramu na hodnotě  / 3𝜎, proto body 

nepřekračují regulační meze. 
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Obr. 24 - Regulační diagram EWMA, Minitab 

 

Výsledky testových kritérií (Point Plotted), výsledky testů (Test Results) a výpočty 

regulačních mezí (Control Limit Values), pozn. ty už počítají s uživatelem nastavenou 

hodnotou K, se zadávají v záložce Storage, Obr. 25 vpravo. Výsledky analýzy Minitab 

zobrazuje  ve Worksheetu, viz Obr. 25, vlevo dole. V okně Sesssion (Obr. 25 vlevo nahoře) 

Minitab zobrazuje výsledky testů u těch hodnot, které nesplnily podmínky rozhodovacích 

kritérií. 

 

 

Obr. 25 Výstup z analýzy SPC, metoda EWMA, Minitab 
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Srovnání nabízených základních funkcí Statgraphics Centurion versus Minitab 16 

 

 

Statgraphics Centurion má jednodušší nabídku, všechna data se zadávají v podstatě 

v jednom okně Analysis Option. Nabídkou Minitabu je potřeba se více proklikávat, aby bylo 

možné zadat potřebné parametry. Minitab neumožňuje optimalizaci ARL. Minitab rovněž 

nebere ohled na uživatelem požadované regulační meze a i když s nimi pracuje, zobrazuje 

v regulačním diagramu defaultně nastavené, což může být při vyhodnocování dat pro 

uživatele matoucí. 

 

2.3. Regulační diagram pro klouzavé průměry – metoda MA 
 

Pro účely analýzy metody MA v softwarových produktech Statgraphics Centurion a Minitab 

16 byla využita data z vlastní seminární práce [13].  

 

Parametry, výpočetní vztahy, postup konstrukce regulačního diagramu je podrobně popsán 

v teoretické části, kapitola 1.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní funkce
Statgraphics 

Centurion
Minitab 16

Volba parametrů procesu √ √

Volba parametru λ √ √

Volba parametru K √ √

Optimalizace ARL √ x

Volba jednostranných regulačních mezí √ x

Vyhodnocení způsobilosti procesu √ x
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Rozbor SW Statgraphics Centurion 

 

 

Obr. 26 Input Dialog, metoda MA, Statgraphics 

 

Po  volbě regulačního diagramu dle rozsahu výběru se ve vstupním dialogovém okně zadává 

oblast analyzovaných dat do pole Observations (např. Col_1, viz Obr. 26). Uživatel může 

současně provést analýzu způsobilosti procesu. Ve vstupním dialogovém okně stačí zadat 

hodnoty tolerančních mezí LSL a USL. Přes tlačítko OK se uživatel dostane do nabídky 

možnosti analýzy, viz Obr. 27. 
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Obr. 27 Analysis Options, metoda MA, Statgraphics 

 

Popis jednotlivých funkcí a možností v rámci dialogového okna Analysis Options (viz 

Obr. 27): 

  Type of Study – v režimu „Initial Study“  volí uživatel výpočet parametrů procesu 

z analyzovaných dat. V režimu „Control to Standard“ jsou parametry procesu známé a 

uživatel je zadává v části     .  

Délka klouzavého průměru s. Čím vyšší je hodnota délky klouzavého průměru, tím se 

více se zohledňují v poslední hodnotě hodnoty předchozí [9]. 

V nabídce Initialization je možné zvolit metodu průběhu regulačních mezí. 

 

Pakliže je žádoucí dosáhnout hodnoty ARL(0), umožňuje Statgraphics ladění hodnoty 

ARL pomocí parametrů s a  k  .  

 EWMA Control Limits slouží pro zadávání parametru pro výpočet regulačních mezí k. 

Je možné volit mezi jedno nebo oboustrannými mezemi.  

 V poli „Control to Standard“ uživatel zadává známé parametry procesu. 

 

 

1 2 3

4

5 6
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Z nabídky Analysis Options se uživatel dostane do dalšího Dialogu Tables and Graphs (Obr. 

28) přes tlačítko OK. 

 

 

Obr. 28 – Tables and Graphs, metoda MA, Statgraphics 

 

Dialogové okno Tables and Graphs nabízí možnosti výstupů (Obr. 28). Z tabulek je to 

sumarizace analýzy SPC, výpočet testových kritérií (MA Individuals Chart Report), 

způsobilost procesu. Z grafů nabízí mj. MA regulační diagram, MR regulační diagram, křivku 

ARL, operativní charakteristiku. 

 

Výstup z analýzy statistické regulace procesu pomocí metody MA je znázorněn na Obr. 29. 

 

 

Obr. 29 Výstup z analýzy SPC, metoda MA, Statgraphics 
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Rozbor SW Minitab 16 

 

Analyzovaná data se v Minitabu zadávají do okna Dialog (Obr. 30) vložením příslušného 

sloupce obsahující data (např. C1 viz Obr. 30) do největšího pole v pravé části Dialogu. 

Velikost podskupiny ve výběru se zadává  do pole Subgroup Sizes (v případě individuálních 

hodnot je počet n=1). Délka klouzavého průměru se zadává do pole „Lenght of MA“. Ostatní 

parametry se zadávají do záložek (Obr. 31) ke kterým se uživatel dostane přes tlačítko MA 

Options. 

 

 

Obr. 30 Dialog, metoda MA, Minitab 

 

 

 

Obr. 31 Options – záložka Parameters, metoda MA, Minitab 
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Pokud jsou známy parametry střední hodnota a směrodatná odchylka, zadávají se do 

záložky Parameters, Obr. 31. V případě, že zadány nejsou, Minitab spočítá střední hodnotu 

a směrodatnou odchylku z analyzovaných dat. 

 

Parametr k, nutný pro výpočet regulačních mezí se zadává v záložce Test (Obr. 32). 

 

 

Obr. 32 Options - záložka Tests, metoda MA, Minitab 

 

Regulační diagram MA zobrazuje regulační meze defaultně nastavené  / 3𝜎, bez ohledu 

na uživatelem požadované hodnoty vzdálenosti regulačních mezí od CL. Obr. 33 vlevo, 

ukazuje regulační diagram MA s regulačními mezemi K=3. U regulačního diagramu  na Obr. 

33 vpravo byla hodnota k nastavena v záložce Tests na K=2. Bod 29 Minitab označil 

červeně, jelikož hodnota v bodě 29 překročila uživatelem požadovanou vzdálenost  𝜎. 

Ovšem regulační meze jsou v regulačním diagramu na hodnotě  / 3𝜎, proto bod 29 

nepřekračují regulační mez. 

 

 

Obr. 33 Regulační diagram, metoda MA, Minitab 
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Obr. 34 Výstup z analýzy SPC, metoda MA, Minitab 

 

Výsledky testových kritérií (Point Plotted), výsledky testů (Test Results) a výpočty 

regulačních mezí (Control Limit Values), pozn. ty už počítají s uživatelem nastavenou 

hodnotou K, se zadávají v záložce Storage, Obr. 34 vpravo. Výsledky analýzy Minitab 

zobrazuje  ve Worksheetu, viz Obr. 34, vlevo dole. V okně Session (Obr. 34 vlevo nahoře) 

Minitab zobrazuje výsledky testů u těch hodnot, které nesplnily podmínky rozhodovacích 

kritérií. 

 

Srovnání nabízených základních funkcí Statgraphics Centurion versus Minitab 16 

 

 

Program Minitab neumožňuje optimalizaci ARL. Rovněž nebere ohled na uživatelem 

požadované regulační meze a i když s nimi pracuje, zobrazuje v regulačním diagramu 

defaultně nastavené, což může být při vyhodnocování dat pro uživatele matoucí. 

Základní funkce
Statgraphics 

Centurion
Minitab 16

Volba parametrů procesu √ √

Volba délky klouzavého průměru s √ √

Volba parametru k √ √

Optimalizace ARL √ x

Volba jednostranných regulačních mezí √ x

Vyhodnocení způsobilosti procesu √ x
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3. ANALÝZA SOFTWARE - Vícerozměrné regulační diagramy 
 

Na Obr. 35 je zobrazeno porovnání nabídky SW Statgraphics Centurion a Minitab 16 v rámci 

vícerozměrných regulačních diagramů. Nabídka obou software je řešena podobným 

způsobem. 

SW Statgraphics Centurion nabízí v základu dvě vícerozměrné metody. Hotellingův T2 

regulační diagram a MEWMA regulační diagram. 

SW Minitab 16 má základní nabídku vícerozměrných metod rozdělenou podrobněji. Uživatel 

si může vybrat buď výstup dvou diagramů, Hotellingova T2 regulačního diagramu a diagramu 

pro zobecněný rozptyl nebo může zvolit tyto diagramy jednotlivě. V nabídce má Minitab16  i 

metodu MEWMA. 

Další vícerozměrnou metodou je  MCUSUM, tu však ani jeden z analyzovaných software 

nenabízí. 
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Obr. 35 – Multivariate Control Charts – porovnání nabídky software [vlastní zdroj]

Multivariate EWMA

Generalized Variance

Multivariate 

Control Charts

Multivariate 

Charts

T-Squared Chart Tsquared-Generalized Variance

Multivariate EWMA Chart Tsquared

STATGRAPHICS MINITAB

hlavní nabídka SPC hlavní nabídka STAT

CONTROL CHARTS CONTROL CHARTS
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3.1. Hotelling T2 regulační diagram 

Pro účely analýzy Hotellingovy T2 metody v softwarových produktech Statgraphics Centurion 

a Minitab 16 byla využita data z http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-

procesu_8465/kniha/katalog/, která jsou součástí publikace Pokročilejší metody statistické 

regulace procesu, autorů E.Jarošová, D.Noskievičová [5]. 

Parametry, výpočetní vztahy, postup konstrukce regulačního diagramu je podrobně popsán 

v teoretické části, kapitola 1.2.1. 

 

 

Rozbor SW Statgraphics Centurion 

Po volbě regulačního diagramu se ve vstupním dialogovém okně zadává oblast 

analyzovaných dat všech sledovaných znaků jakosti do pole Data (např. Col_1, Col_2, 

Col_3, viz Obr. 36). Dále se volí velikost podskupiny v poli označeném Subgroup Numbers 

or Sizes. Pole Standard Means a Standard Covariances se vyplňují podle toho, s jakými daty 

se pracuje. V případě etapy I, se nechávají obě oblasti volné, v případě etapy II se zadávají 

známé charakteristiky rozdělení [9]. Přes tlačítko OK se uživatel dostane do nabídky 

možnosti analýzy, kde si může navolit hodnotu rizika zbytečného signálu 𝛼, viz Obr. 37. 

 

Obr. 36 Input Dialog, Hotellingova metoda, Statgraphics 

http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-procesu_8465/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-procesu_8465/kniha/katalog/
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Obr. 37 Analysis Options, Hotellingova metoda, Statgraphics 

 

Z nabídky Analysis Options se uživatel dostane do dalšího Dialogu Tables and Graphs (Obr. 

38) přes tlačítko OK. Dialogové okno Tables and Graphs nabízí možnosti výstupů. Z tabulek 

je to sumarizace analýzy SPC, výpočet testových kritérií T2 a hodnoty zobecněného rozptylu 

(Multivariate Chart Report). Z grafů nabízí regulační diagram T2, diagram zobecněného 

rozptylu, kontrolní elipsu a 3D regulační diagram pro počet sledovaných znaků jakosti p=3. 

 

Obr. 38 Tables and Graphs, Hotellingova metoda, Statgraphics 

 

Grafické i početní výstupy z analýzy statistické regulace procesu pomocí Hotellingova T2 

regulačního diagramu jsou znázorněny na Obr. 39. 
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Obr. 39 Výstup z analýzy SPC Hotellingova metoda, Statgraphics 

 

 

Rozbor SW Minitab 16 

 

K rozboru byla vybrána nabídka Minitabu 16 kombinace regulačních diagramů Hotelling T2 a 

zobecněný rozptyl. 

Parametry, výpočetní vztahy, postup konstrukce regulačního diagramu je podrobně popsán 

v teoretické části, kapitola 1.2.1. 

Analyzovaná data se v Minitabu zadávají do okna Dialog (Obr. 40) vložením příslušného 

sloupce, resp. příslušných sloupců obsahující data proměnných do největšího pole pravé 

části Dialogu. Velikost podskupiny ve výběru se zadává  do pole Subgroup Sizes.  

Ostatní parametry se zadávají do záložek Options (Obr. 41) ke kterým se uživatel dostane 

přes tlačítko Tsq-GV Options. 

 



50 
 

 

Obr. 40 Dialog, Hotellingova metoda, Minitab 

 

 

 

Obr. 41 Options – záložka Parameters, Hotellingova metoda, Minitab 

 

V záložce Parameters (Obr. 41) se zadávají parametry, v případě, že se uvažuje etapa II a 

jsou známé charakteristiky. Pokud se uvažuje etapa I, pole zůstávají volná. 

V záložce Storage si uživatel může zadat potřebné výstupy (Obr. 42, vpravo). Výsledky 

testových kritérií (Point Plotted) pro RD T2 (sl. C4), pro RD zobecněného rozptylu (sl. C5), 

výsledky testů (Test Results) pro RD T2 (sl. C9), pro RD zobecněného rozptylu (sl. C10) a 

výpočty regulačních mezí (Control Limit Values) pro RD T2 (sl C6,C7) pro RD zobecněného 

rozptylu (sl. C8),  Minitab zobrazuje  ve Worksheetu, viz Obr. 42 vlevo dole. 
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Obr. 42 Výstup z analýzy SPC, Hotellingova metoda, Minitab 

 

V okně Session (Obr. 42 vlevo nahoře) jsou uvedeny výsledky testů. V tomto případě, 

v podskupině 14 došlo u proměnných C2 a C3, nebo alespoň jedné z nich, k posunu.  To 

potvrzuje i grafický výstup na Obr. 43. V případě Hotellingova T2 regulačního diagramu je 

podskupina 14 mimo regulační mez. Je vhodné provést dekompozici a zjistit, která 

proměnná posun způsobila. Diagram pro zobecněný rozptyl, sloužící pro monitorování 

variability u vícerozměrných pozorování [5] je stabilní, žádná z hodnot nepřesahuje regulační 

mez. 
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Obr. 43 Hotellingův T2 regulační diagram, Minitab 

 

Srovnání nabízených základních funkcí Statgraphics Centurion versus Minitab 16 

 

 

Oba analyzované SW nabízejí v rámci vícerozměrných metod podobnou nabídku. Metodu 

MCUSUM nenabízí ani jeden z nich. Z hlediska funkcí je Statgraphics Centurion o něco lépe 

vybaven, nabízí navíc možnost volby rizika zbytečného signálu 𝛼 a graf kontrolní elipsy. 

 

3.2. MEWMA regulační diagramy 

Pro účely analýzy MEWMA metody v softwarových produktech Statgraphics Centurion a 

Minitab 16 byla využita data z http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-

procesu_8465/kniha/katalog/, která jsou součástí publikace Pokročilejší metody statistické 

regulace procesu, autorů E. Jarošová, D. Noskievičová [5]. 

 

Parametry, výpočetní vztahy, postup konstrukce regulačního diagramu je podrobně popsán 

v teoretické části, kapitola 1.2.2. 

 

Základní funkce
Statgraphics 

Centurion
Minitab 16

Hotellingův T2 regulační diagram √ √

Diagram pro zobecněný rozptyl √ √

Kontrolní elipsa √ x

Volba rizika falešného signálu α √ x

http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-procesu_8465/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-procesu_8465/kniha/katalog/
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Rozbor SW Statgraphics Centurion 

 

Naměřené hodnoty sledovaných znaků jakosti se zadávají pro každou proměnnou do 

zvláštního sloupce, viz Obr. 44. 

 

 

Obr. 44 – Zadávání dat, metoda MEWMA, Statgraphics 

 

Po volbě regulačního diagramu se ve vstupním dialogovém okně zadává oblast 

analyzovaných dat všech sledovaných znaků jakosti do pole Data (např. X1, X2, .., X6, viz 

Obr. 45). Dále se volí velikost podskupiny v poli označeném Subgroup Numbers or Size. 

Pole Standard Means a Standard Covariances se vyplňují podle toho, s jakými daty se 

pracuje. V případě etapy I, se nechávají obě oblasti volné, v případě etapy II se zadávají 

známé charakteristiky rozdělení [9]. Přes tlačítko OK se uživatel dostane do nabídky 

možnosti analýzy, kde si může navolit hodnotu rizika zbytečného signálu 𝛼, viz Obr. 46. 
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Obr. 45 Input Dialog, metoda MEWMA, Statgraphics 

 

 

Obr. 46 Analysis Options, metoda MEWMA, Statgraphics 

 

Z nabídky Analysis Options se uživatel dostane do dalšího Dialogu Tables and Graphs (Obr. 

47) přes tlačítko OK. 

Dialogové okno Tables and Graphs nabízí možnosti výstupů. Z tabulek je to sumarizace 

analýzy SPC, výpočet testových kritérií T2 (Multivariate Chart Report). Z grafů nabízí 

regulační diagram MEWMA, diagram zobecněného rozptylu, kontrolní elipsu a 3D regulační 

diagram pro počet sledovaných znaků jakosti p=3. 
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Obr. 47 Tables and Graphs, metoda MEWMA, Statgraphics 

 

Parametr 𝜆 je ve Statgraphics defaultně nastaven na hodnotu 0,2. Změnit hodnotu 𝜆 může 

uživatel před nabídku Analysis Options, Obr. 48.   

 

Obr. 48 Analysis Options – volba parametru 𝜆, metoda MEWMA, Statgraphics 

 

Uživatel má možnost přes nabídku Pane Options zaškrtnout políčko Largest Contribution, viz 

Obr. 49. Software v regulačním diagramu MEWMA pomocí této volby označí, která 

z proměnných má největší vliv na výslednou hodnotu v grafu [9] , viz Obr. 50. 

 

Obr. 49 Pane Options, metoda MEWMA, Statgraphics 
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Obr. 50 Regulační diagram MEWMA, Statgraphics 

 

 

Rozbor SW Minitab 16 

 

Naměřené hodnoty sledovaných znaků jakosti se zadávají pro každou proměnnou do 

zvláštního sloupce, viz Obr. 51. 

 

 

Obr. 51 Zadávání dat, metoda MEWMA, Minitab 

 

Analyzovaná data se v Minitabu zadávají do okna Dialog vložením příslušných sloupců 

obsahující data proměnných do největšího pole pravé části Dialogu (např. X1, X2,…X6, viz 

Obr. 52). Velikost podskupiny ve výběru se zadává  do pole Subgroup Sizes, dále uživatel 
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zadává do pole „ARL „požadovanou hodnotu a hodnotu vyhlazovacího parametru 𝜆 do pole 

„Weight“. 

Ostatní parametry se zadávají do záložek Options (Obr. 53) ke kterým se uživatel dostane 

přes tlačítko MEWMA Options. 

 

 

Obr. 52 Dialog, metoda MEWMA, Minitab 

 

V záložce Parameters (Obr. 53) lze zadat známe parametry rozdělení. Pokud zůstanou pole 

volná, Minitab pracuje s odhady ze zadaných dat.  
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Obr. 53 Options – záložka Parameters, metoda MEWMA, Minitab 

 

V záložce Storage si uživatel může zadat potřebné výstupy (viz Obr. 54 vpravo). Výsledky 

testových kritérií (Point Plotted) (sl. C7), výsledky testů (Test Results) (sl. C8) Minitab 

zobrazuje  ve Worksheetu, viz Obr. 54, vlevo dole. Minitab sumarizuje výsledky testů v Okně 

Session (Obr. 54 vlevo nahoře). V případě hodnot 68, 74 a 106 došlo u proměnných, nebo 

alespoň jedné z nich posunu. To potvrzuje i grafický výstup na Obr. 55. Je potřeba provést 

dekompozici, a zjistit, která proměnná posun způsobila. 
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Obr. 54 Výstup z analýzy SPC, metoda MEWMA, Minitab 

 

 

Obr. 55 Regulační diagram MEWMA, Minitab 
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Srovnání nabízených základních funkcí Statgraphics Centurion versus Minitab 16 

 

 

Statgraphics Centurion pracuje s rizikem falešného signálu 𝛼 a vyhlazovacím parametrem 𝜆. 

Minitab pracuje s hodnotou ARL (0) a vyhlazovacím parametrem 𝜆. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní funkce
Statgraphics 

Centurion
Minitab 16

Volba vyhlazovacího parametru √ √

Volba ARL (0) x √

Volba rizika falešného signálu α √ x

Kontrolní elipsa √ x

3D kontrolní elipsa √ x

𝜆
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4. ANALÝZA SOFTWARE - Metody SPC  pro krátké výrobní cykly 

a pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti 
 

Pro Short Run metody se v rámci porovnávaných software žádné speciální diagramy 

nenabízejí. Používají se klasické Shewhartovy regulační diagramy.   

Na Obr. 56 je zobrazeno porovnání nabídky SW Statgraphics Centurion a Minitab 16 v rámci 

klasických Shewhartových regulačních diagramů. Nabídka obou software je řešena 

podobným způsobem. Oba programy mají stejnou nabídku regulačních diagramů. 

Základní nabídka obou porovnávaných software je rozdělena na metody statistické regulace 

měřením a srovnáváním. Minitab rozděluje svou nabídku dále v rámci SPC měřením na 

regulační diagramy pro podskupiny a individuální hodnoty. Rovněž umožňuje v základní 

nabídce možnost konstrukce pouze jednoho ze dvou standardně párových regulačních 

diagramů. Statgraphics rozsah výběru v základní nabídce nerozlišuje a nabídku konstrukce 

jednotlivých diagramů  neřeší. 
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Obr. 56 Klasické Shewhartovy regulační diagramy – porovnání nabídky SW 
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Pro účely analýzy metody Short Run v softwarových produktech Statgraphics Centurion a 

Minitab 16 byla využita data z http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-

procesu_8465/kniha/katalog/, která jsou součástí publikace Pokročilejší metody statistické 

regulace procesu, autorů E. Jarošová, D. Noskievičová [5]. 

Parametry, výpočetní vztahy, postup konstrukce regulačního diagramu je podrobně popsán 

v teoretické části, kapitola 1.3.1. 

K rozboru Short Run metod byla zvolena dvojice regulačního diagramu 𝑅 a cílového 

diagramu �̅�. 

 

4.1. Cílové regulační diagramy 
 

Rozbor SW Statgraphics Centurion 

Analyzovaná data se nejprve transformují. Transformovaná data se ve Statgraphics zadávají 

do vstupního Input Dialogu (Obr. 57)  vložením příslušného sloupce obsahující data do pole 

Observations. Dále se volí velikost podskupiny. Další možností je zadat do Subgroup 

Statistics sloupce obsahující data se střední hodnotou, rozpětím a velikostí podskupin. Přes 

tlačítko OK se uživatel dostane do nabídky možnosti analýzy, viz Obr. 58. 

 

Obr. 57 Input Dialog, regulační diagramy  pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-procesu_8465/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/pokrocilejsi-metody-statisticke-regulace-procesu_8465/kniha/katalog/
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Obr. 58 Analysis Options, regulační diagramy  pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

 

Popis jednotlivých funkcí a možností v rámci dialogového okna Analysis Options (viz 

Obr. 58):  

  Type of Study – v režimu „Initial Study“  volí uživatel výpočet parametrů procesu 

z analyzovaných dat. V režimu „Control to Standard“ jsou parametry procesu známé a 

uživatel je zadává v části     .  

 X-bar Control Limits and Range Control imits - zde možné nastavit vzdálenost 

regulačních mezí ve směrodatných odchylkách pro oba diagramy. 

V poli „Control to Standard“ uživatel zadává známé parametry procesu. 

 

Z nabídky Analysis Options se uživatel dostane do dalšího Dialogu Tables and Graphs (Obr. 

59) přes tlačítko OK. 

 

Obr. 59 Tables and Graphs, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

1 3

2
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Dialogové okno Tables and Graphs (Obr. 59) nabízí možnosti výstupů. Z tabulek je to 

sumarizace analýzy SPC, výpočet testových kritérií, testy a indexy způsobilosti. Z grafů 

nabízí možnost zobrazení regulačních diagramů i jednotlivě, graf tolerancí, operativní 

charakteristiku a  křivku ARL. 

 

 

Obr. 60 Výstup z analýzy SPC, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

 

Výstup z analýzy statistické regulace procesu, v tomto případě pomocí kombinace 

regulačního diagramu 𝑅 a cílového cílového regulačního diagramu �̅�, je znázorněn na Obr. 

60. 

V regulačním diagramu je vhodné oddělit hodnoty jednotlivých analyzovaných výrobků, aby 

mohla být vyhodnocena variabilita procesu u jednotlivých výrobků. Ty se oddělují svislými 

úsečkami. Statgraphics tuto funkci nenabízí, rozdělení oblastí s hodnotami různých výrobků 

je nutné provést ručně.  

 

Popis výstupu z analýzy SPC metodou cílových regulačních diagramů (Obr. 60):  

 Sumarizace analýzy  

Zobrazuje testová kritéria, pokud je některá z hodnot mimo meze, je označena 

hvězdičkou *.  

 Výsledky testů. Např. počet x bodů v řadě za sebou klesá, stoupá, x bodů v řadě za 

sebou je nad/pod centrální přímkou apod. Testy si může uživatel nastavit pomocí 

kliknutí pravým tlačítkem myši kdekoli v oblasti   a zvolit Pane Options, viz Obr. 

61. 

A

B

C
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Pravá část  Obr. 60 znázorňuje regulační diagramy. Horní cílový regulační diagram �̅� a dolní 

regulační diagram 𝑅. 

 

Obr. 61 Run Tests, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

 

 

Rozbor SW Minitab 16 

 

Analyzovaná data se nejprve transformují. Transformovaná data se v Minitabu zadávají do 

okna Dialog (Obr. 62) vložením příslušného sloupce obsahující data (např. C1) do největšího 

pole v pravé části Dialogu. Rozsah velikosti podskupiny ve výběru se zadává do pole 

Subgroup Sizes (v případě individuálních hodnot je počet n=1).  
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Obr. 62 Dialog, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Minitab 

 

Ostatní parametry se zadávají do záložek Options (Obr. 63) ke kterým se uživatel dostane 

přes tlačítko Xbar-R Options. 

V záložce Parameters (Obr. 63) je možné vložit hodnoty parametrů procesu, pokud jsou 

známy. V opačném případě se pole nechávají volná a Minitab pracuje s odhady 

z analyzovaných dat. 

 

Obr. 63 Options – záložka Parameters, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅,Minitab 

 

V záložce Estimate (Obr. 64) je možné zvolit metodu odhadu směrodatné odchylky. 

Rbar se pro odhad směrodatné odchylky volí v případě, že podskupiny mají stejné velikosti 

rozsahů výběru n. 

Pooled standard deviation  se pro odhad směrodatné odchylky volí v případě, že podskupiny 

mají různé velikosti rozsahů výběrů n [10]. 
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Obr. 64 Options – záložka Estimate, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Minitab 

 

V záložce Test  (Obr. 65) si může uživatel nastavit podmínky, aby Minitab upozornil na 

trendy, počet K bodů v řadě za sebou klesá/stoupá, K bodů v řadě za sebou je nad/pod 

centrální přímkou apod. 

 

Obr. 65 Options – záložka Tests, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅,Minitab 
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Obr. 66 Výstup z analýzy SPC, cílový regulační diagram pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Minitab 

 

V záložce Storage si uživatel může zadat potřebné výstupy (Obr. 66 vpravo) Výsledky 

testových kritérií (Point Plotted), hodnoty CL (Center line value), hodnoty LCL a UCL (Control 

limits value) a výsledky testů (Test Results) pro oba diagramy Minitab zobrazuje ve Worksheetu, 

(Obr. 66 vlevo dole). 

V okně Session (Obr. 66 vlevo nahoře) jsou uváděny výsledky testů. V tomto případě 

zůstává okno Session prázdné, všechny hodnoty jsou u obou diagramů v mezích, proces je 

statisticky stabilní.  To potvrzuje i grafický výstup na Obr. 67. 
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Obr. 67 Cílový regulační diagram pro průměry �̅� a regulační diagram pro rozpětí 𝑅, Minitab 

 

V diagramu je vhodné oddělit hodnoty jednotlivých analyzovaných výrobků, aby mohla být 

vyhodnocena variabilita procesu u jednotlivých výrobků. Ty se oddělují svislými úsečkami. 

V Minitabu je možné zvolit tyto rozdělující úsečky přes tlačítko Scale ve vstupním Dialogu, 

viz Obr. 68. 

V tomto případě se hodnoty jednotlivých výrobků rozdělí na x-ové ose diagramu hodnotami: 

9,5; 13,5; a 20,5, v záložce Reference Lines, viz Obr. 68. 

 

 

Obr. 68  Scale – Nastavení rozdělení hodnot jednotlivých výrobků, Minitab 
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Úpravy úseček, textů a měřítek regulačních diagramů je v Minitabu nastaveno pomocí 

kliknutí pravého tlačítka myši kdekoliv v regulačním diagramu. 

 

4.2. Standardizované regulační diagramy 

Konstrukce standardizovaných regulačních diagramů v porovnávaných software probíhá 

stejným způsobem jako u cílových regulačních diagramů, proto nebudou tyto diagramy dále 

podrobněji zkoumány. Ovšem před použitím standardizovaných regulačních diagramů je 

nezbytné ověřit homogenitu rozptylů procesu výroby u jednotlivých výrobků [11]. 

Minitab nabízí  Hartleyův a Brown-Forsyth test. Statgraphics nabízí Hartleyův, Brown-

Forsyth,  Bartlettův, Cochranův, a Leveneho test. Diskuze k těmto testům viz literatura [11]. 

 

Srovnání nabízených základních funkcí Statgraphics Centurion versus Minitab 16 

 

 

Ani jeden z porovnávaných softwarových produktů nenabízí žádné speciální regulační 

diagramy pro metody Short Run. Uživatel však může pro analýzu využít nabídku klasických 

Shewhartových regulačních diagramů. Nabídka těchto regulačních diagramů je u obou 

analyzovaných software stejná. Minitab navíc umožňuje rozdělení hodnot jednotlivých 

výrobků pro snadnější vyhodnocení podobnosti rozptylů.  Statgraphics tuto možnost 

nenabízí, uživatel musí rozdělení jednotlivých hodnot provést ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní funkce
Statgraphics 

Centurion
Minitab 16

Volba paramerů procesu √ √

Možnost oddělení hodnot jednotlivých výrobků x √

Testy homogenity rozptylů √ √
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5. PRAKTICKÉ UKÁZKY VYBRANÝCH VÝHOD A NEVÝHOD 

ANALYZOVANÝCH SOFTWARE 
 

V rámci  metod CUSUM a EWMA jsou v této práci uvedeny dva praktické příklady výhod 

software Statgraphics Centurion, resp. nevýhod software Minitab 16. 

 

Příklad 1 

Při konstrukci regulačního diagramu CUSUM je důležitá volba dvou parametrů h a k. 

Parametr h je funkcí ARL(0) a parametru k. Kombinace parametrů h a k se volí podle 

tabulek. Bližší diskuze k tabulkám kombinací parametrů h a k je možná např. v [11]. 

Pokud chce uživatel dosáhnout statisticky stabilní proces ARL(0)=370 a  chce, aby mu 

regulační diagram odhalil co nejdříve odchylku procesu 𝛿=0,5, volí např. kombinaci 

parametrů k=0,25 a h=8,010, viz Tab. 11. 

Tab. 11 Kombinace parametrů h a k u ARL(0) [11]

 

 

Pokud uživatel ve Statgraphics zadá hodnoty stanovené k=025 a h=8,010, ARL (0) bude na 

hodnotě ARL(0)=370,4, viz Obr. 69 vlevo. Pokud chce uživatel dosáhnout hodnoty 

ARL(0)=370, může parametry ladit až do dosažení požadované hodnoty ARL tak, jak je 

znázorněno na Obr. 69 vpravo. 

 

Obr. 69 Optimalizace parametrů h-k, metoda CUSUM, Statgraphics 

 

k 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5

ARL(0)

50 4,419 2,850 2,037 1,532 1,164 0,861

100 5,579 3,502 2,481 1,874 1,458 1,131

250 7,267 4,389 3,080 2,323 1,830 1,466

370 8,010 4,773 3,339 2,516 1,986 1,604

500 8,585 5,070 3,538 2,665 2,105 1,708

1000 9,930 5,756 3,998 3,009 2,378 1,942

h
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Minitab optimalizaci parametrů neumožňuje. Uživatel musí hodnoty parametrů h a k vkládat 

ručně, viz Obr. 70. 

 

Obr. 70 Optimalizace parametrů h-k, metoda CUSUM, Minitab 

 

Minitab rovněž v některých případech nereflektuje zadání uživatele, používá defaultně 

nastavené parametry a výstup z analýzy může být matoucí viz Příklad 2. 

Příklad 2 

Jak nápověda Minitabu [10] říká, regulační diagram EWMA zobrazuje defaultně nastavené 

 / 3𝜎, bez ohledu na uživatelem požadované hodnoty vzdáleností regulačních mezí od CL. 

Obr. 71, vlevo ukazuje regulační diagram EWMA s regulačními mezemi UCL a LCL ve 

vzdálenost K=3. U regulačního diagramu na Obr. 71 vpravo byla hodnota K nastavena na 

K=2,45. U regulačních diagramů byla hodnota č.14 nasimulována, aby překročila 

požadovanou vzdálenost   45𝜎. V případě regulačního diagramu vpravo body 14, 15, 16, 17 

a 18 Minitab označil červeně, jelikož překročily požadovanou vzdálenost   45𝜎. Ovšem 

regulační meze jsou v regulačním diagramu na hodnotě  / 3𝜎, proto body nepřekračují 

regulační meze. 

 

 

Obr. 71 Regulační diagram EWMA, Minitab 
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ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy vybraných softwarových produktů z hlediska 

nabídky a funkcí pro regulační diagramy netradičních metod statistické regulace procesu. 

Pro analýzu byly vybrány dva počítačové programy. Statgraphics Centurion a Minitab 16.  

V práci byly analyzovány netradiční metody a jejich regulační diagramy pro případy citlivosti 

na menší změny parametrů procesu (CUSUM, EWMA a metoda MA), dále pro případy 

potřeby sledování více znaků jakosti najednou (Hotellingův T2 regulační diagram a MEWMA) 

a pro případy krátkých výrobních cyklů a procesů s nízkým stupněm opakovatelnosti (Short 

Run metody). 

V kapitole Teoretická východiska řešené problematiky byly popsány jednotlivé vybrané 

metody, jejich parametry, výpočetní vztahy, postup konstrukce  regulačních diagramů a 

příklady jejich použití. 

Praktická část práce se v kapitolách 2., 3. a 4. věnovala analýze vybraných statistických 

softwarových programů v rámci metod popsaných v teoretické části práce. Práce zkoumala 

při práci s regulačními diagramy možnosti nabídky a rozsah funkcí pro uživatele.   

Kapitola 5. na dvou příkladech ukazuje vybrané výhody a nevýhody analyzovaných software. 

V rámci regulačních diagramů pro netradiční metody SPC  je nabídka obou programů stejně 

široká. Nabídka se shoduje ve všech analyzovaných oblastech. Ani jeden z programů 

shodně nenabízí regulační diagramy pro metodu MCUSUM. Rovněž ani jeden z programů 

nenabízí žádné speciální regulační diagramy  pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti 

a pro procesy s krátkými výrobními cykly. Nicméně v tomto případě lze využít komplexní 

nabídky klasických Shewhartových regulačních diagramů, kterou oba programy nabízejí. 

V rámci funkcí je Statgraphics Centurion pro uživatele přívětivější. Statgraphics nabízí 

uživateli možnosti volby a ladění parametrů dle jeho potřeb. Minitab volbu některých 

důležitých parametrů nenabízí a uživatel je nucen pro stanovení těchto parametrů použít jiné 

zdroje a výsledky pak ručně vložit do Minitabu. 

Literatury a odborných článků ke studiu problematiky netradičních metod statistické regulace 

procesu a jejich regulačních diagramů existuje celá řada. Za zmínku stojí publikace vydaná 

koncem roku 2015, Pokročilejší metody statistické regulace procesu, autorů E. Jarošová,  D. 

Noskievičová [11]. Obsahuje řadu praktických příkladů k pochopení látky a stala se velkým 

pomocníkem při analýze problému této diplomové práce. 



75 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

[1] STAPENHURST, Tim. Mastering statistical process control: a handbook for 

performance improvement using cases. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 

2005, xxxv, 460 p. ISBN 0750665297. 

[2] MONTGOMERY, Douglas C. Introduction to statistical quality control. 6th ed. Hoboken, 

N.J.: Wiley, c2009, xiv, 734 p. ISBN 9780470169926. 

[3] OAKLAND, John S. Statistical process control. 6th ed. Burlington, MA: Butterworth-

Heinemann, 2008, xiii, 458 p. ISBN 9780750669627. 

[4] CHANDRA, M. Statistical quality control. Boca Raton, FL: CRC Press, 2001, 284 p. 

ISBN 08-493-2347-9. 

[5] JAROŠOVÁ, Eva a Darja NOSKIEVIČOVÁ. Pokročilejší metody statistické regulace 

procesu. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3. 

[6] TOŠENOVSKÝ, Josef a Darja NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování 

jakosti. Vydání první. Ostrava: Montanex, 2000, 362 s. ISBN 80-722-5040-X. 

[7] NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Studijní opora: Speciální statistické metody. Ostrava: VŠB-

TU, FMMI, 2008. 

[8] MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat: metody a 

řešené úlohy včetně CD. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, 764 s. ISBN 80-200-1008-4. 

[9] Statgraphics - User Manual  by Statpoint Technologies, Inc. 

[10] Minitab – Get Started by Minitab Inc. 

[11] NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Speciální statistické metody - nekonvenční regulační 

diagramy. Vydání první. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

2015, 1 CD-ROM (61 stran). ISBN 978-80-248-3720-8. 

[12] RYAN, Thomas P. Modern engineering statistics. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 

2007. ISBN 978-047-0096-079. 

[13] KOŘENÁ, Petra. Program č.3 - Speciální statistické metody: Statistická regulace 

procesu. 2015. Ostrava, 2015. 

[14] MONTGOMERY, Douglas C, Cheryl L JENNINGS a Michele E PFUND. Managing, 

controlling, and improving quality. Hoboken, NJ: John Wiley, 2011. ISBN 978-047-

1697-916. 

[15] MONTGOMERY, Douglas C a George C RUNGER. Applied statistics and probability 

for engineers. 5th ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2011. ISBN 978-047-0053-041. 

[16] http://www.csq.cz/fileadmin/user_upload/Spolkova_cinnost/Odborne_skupiny/ 

  Statisticke_ metody/sborniky/196_82_EWMA.pdf 

[17] ČSN ISO 8258: SHEWHARTOVY REGULAČNÍ DIAGRAMY. 1994. Praha: ČNI, 1994 

[18] http://qualityamerica.com/training-and-certification-center/index/spc/ 

http://qualityamerica.com/training-and-certification-center/index/spc/


76 
 

[19] http://qualityamerica.com/LSS-Knowledge-Center/statisticalprocesscontrol/moving_ 

average_range_charts.php 

[20] NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Studijní opora: Základní statistické metody. Ostrava: VŠB-TU, 

FMMI, 2008. 

[21] Minitab Ltd., http://www.minitab.com 

[22] StatPoint Technologies, Inc. http://www.statgraphics.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qualityamerica.com/LSS-Knowledge-Center/statisticalprocesscontrol/moving_
http://www.minitab.com/
http://www.statgraphics.com/


77 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Porovnání regulačních diagramů z hlediska váhových koeficientů 

Obr. 2 Crowderovy nomogramy 

Obr. 3 Ukázka Hotellingova T2 regulačního diagramu pro průměry 

Obr. 4 Ukázka cílového regulačního diagramu pro průměry 

Obr. 5 Ukázka standardizovaných regulačních diagramů pro rozpětí a průměr 

Obr. 6 Time-Weighted Control Charts – porovnání nabídky software 

Obr. 7 Input Dialog, metoda CUSUM, Statgraphics 

Obr. 8 Analysis Options, metoda CUSUM, Statgraphics 

Obr. 9 Určení optimálních parametrů h a k, metoda CUSUM, Statgraphics 

Obr. 10 Tables and Charts, metoda CUSUM, Statgraphics 

Obr. 11 Výstup z analýzy SPC, metoda CUSUM, Statgraphics 

Obr. 12 Dialog, metoda CUSUM, Minitab 

Obr. 13 Options – záložka Parameters, metoda CUSUM, Minitab 

Obr. 14 Options – záložka Plan/type, metoda CUSUM, Minitab 

Obr. 15 Výstup z analýzy SPC, metoda CUSUM, Minitab 

Obr. 16 Regulační diagram CUSUM, Minitab 

Obr. 17 Input Dialog, metoda EWMA, Statgraphics 

Obr. 18 Analysis Options, metoda EWMA, Statgraphics 

Obr. 19 Tables and Graphs, metoda EWMA, Statgraphics 

Obr. 20 Výstup z analýzy SPC, metoda EWMA, Statgraphics 

Obr. 21 Dialog, metoda EWMA, Minitab 

Obr. 22 Options – záložka Parameters, metoda EWMA, Minitab 

Obr. 23 Options – záložka Tests, metoda EWMA, Minitab 

Obr. 24 Regulační diagram EWMA, Minitab 

Obr. 25 Výstup z analýzy SPC, metoda EWMA, Minitab 

Obr. 26 Input Dialog, metoda MA Statgraphics 

Obr. 27 Analysis Options, metoda MA, Statgraphics 

Obr. 28 Tables and Graphs, metoda MA, Statgraphics 

Obr. 29 Výstup z analýzy SPC, metoda MA, Statgraphics 

Obr. 30 Dialog, metoda MA, Minitab 

Obr. 31 Options – záložka Parameters, metoda MA, Minitab 

Obr. 32 Options - záložka Tests, metoda MA, Minitab 

Obr. 33 Regulační diagram MA, Minitab 

Obr. 34 Výstup z analýzy SPC, metoda MA, Minitab 

Obr. 35 Multivariate Control Charts – porovnání nabídky software 



78 
 

Obr. 36 Input Dialog, Hotellingova metoda, Statgraphics 

Obr. 37 Analysis Options, Hotellingova metoda, Statgraphics 

Obr. 38  Tables and Graphs, Hotellingova metoda, Statgraphics 

Obr. 39 Výstup z analýzy SPC Hotellingova metoda, Statgraphics 

Obr. 40 Dialog, Hotellingova metoda, Minitab 

Obr. 41 Options – záložka Parameters, Hotellingova metoda, Minitab 

Obr. 42 Výstup z analýzy SPC, Hotellingova metoda, Minitab 

Obr. 43 Hotellingův T2 regulační diagram, Minitab 

Obr. 44 Zadávání dat, metoda MEWMA, Statgraphics 

Obr. 45 Input Dialog, metoda MEWMA, Statgraphics 

Obr. 47 Tables and Graphs, metoda MEWMA, Statgraphics 

Obr. 48 Analysis Options – volba parametru 𝜆, metoda MEWMA, Statgraphics 

Obr. 49 Pane Options, metoda MEWMA, Statgraphics 

Obr. 50 Regulační diagram MEWMA, Statgraphics 

Obr. 51 Zadávání dat, metoda MEWMA, Minitab 

Obr. 52 Dialog, metoda MEWMA, Minitab 

Obr. 53 Options – záložka Parameters, metoda MEWMA, Minitab 

Obr. 54 Výstup z analýzy SPC, metoda MEWMA, Minitab 

Obr. 55 Regulační diagram MEWMA, Minitab 

Obr. 56 Klasické Shewhartovy regulační diagramy – porovnání nabídky SW 

Obr. 57 Input Dialog, regulační diagramy  pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

Obr. 58 Analysis Options, regulační diagramy  pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

Obr. 59 Tables and Graphs, regulační diagramy  pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

Obr. 60 Výstup z analýzy SPC, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

Obr. 61 Run Tests, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Statgraphics 

Obr. 62 Dialog, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Minitab 

Obr. 63 Options – záložka Parameters, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Minitab 

Obr. 64 Options – záložka Estimate, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Minitab 

Obr. 65 Options – záložka Tests, regulační diagramy pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Minitab 

Obr. 66 Výstup z analýzy SPC, cílový regulační diagram pro průměry �̅� a rozpětí 𝑅, Minitab 

Obr. 67 Cílový regulační diagram pro průměry �̅� a regulační diagram pro rozpětí 𝑅, Minitab 

Obr. 68 Scale – Nastavení rozdělení hodnot jednotlivých výrobků, Minitab 

Obr. 69 Optimalizace parametrů h-k, metoda CUSUM, Statgraphics 

Obr. 70 Optimalizace parametrů h-k, metoda CUSUM, Minitab 

Obr. 71 Regulační diagram EWMA, Minitab 

 



79 
 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 Porušené základní předpoklady a možnosti řešení 

Tab. 2 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií CUSUM metod 

Tab. 3 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií EWMA metody 

Tab. 4 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií MA metody 

Tab. 5 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií Hotelling T2 metody 

Tab. 6 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií MEWMA metody 

Tab. 7 Kombinace regulačních diagramů měřením  

Tab. 8 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií regulačních diagramů pro 

rozpětí R 

Tab. 9 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií cílových regulačních 

diagramů 

Tab. 10 Vztahy pro výpočty testových a rozhodovacích kritérií standardizovaného 

regulačního diagramu pro výběrové rozpětí 𝑅  a pro výběrové průměry �̅�  

Tab. 11 Kombinace parametrů h a k u ARL(0) 


