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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je analýza systémů měření v centru zkušeben ve firmě  Enviform a. s.  

Teoretická část bakalářské práce popisuje základní předpoklady o datech, výběrové 

charakteristiky souboru, analýzu systémů měření a optickou emisní spektrometrii. V praktické 

části bakalářské práce jsou data ověřená z hlediska normality a homogenity. Dále byla pomocí 

vhodných regulačních diagramů ověřena stabilita systému měření a byly vypočítány regulační 

meze.  V závěru práce jsou uvedena preventivní a nápravná opatření ke zlepšení stability 

systému měření. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is an analysis of the measurement systems in the testing center 

Enviform a. s. The theoretic part of this thesis explains the basic assumptions about the data 

file, samples characteristics, measurement systems analysis and optical emissions 

spectrometry. In the practical part of the thesis, are the data validated in terms of normality 

and homogeneity. Further, the control charts using appropriate validated measuring system 

stability and control limits were calculated. In the conclusion are given preventive and 

remedial measures to improve the stability of the measurement system. 
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ÚVOD 

Jakost je dnes vnímána jako klíčový faktor úspěšnosti podniku. V dnešní době se 

požadavky na jakost neustále zvyšují.  Od dodavatelů očekáváme, že budou schopni 

splňovat předepsané požadavky, které jsou pro daný produkt (kov) specifické, 

předpokládané nebo dané závazným předpisem. V dnešní době od dodavatelů kovů 

očekáváme, aby dodržovali rozmezí jednotlivých prvků v chemickém složení produktů 

(kovu), ale také dodržení tvarové a rozměrové přesnosti definitivního výrobku a 

v neposlední řadě zajištění mikročistoty požadovaného materiálu. 

Jedním z principů managementu jakosti je princip rozhodování na základě faktů. Tento 

princip definuje, aby všechny procesy byly řízeny.  Pouze na základě pravdivých informací 

můžeme vykonávat účinná rozhodnutí.  Tyto informace můžeme získávat analýzou a 

zpracováním dat, avšak musíme dbát na měření a monitorování skutečného průběhu 

procesů.  

Cílem bakalářské práce je získání procentuálních podílů chemického složení daných 

vzorků, které byly za určité období získány na základě měření pomocí optického emisního 

spektrometru, který označujeme Q4N.  

Dále bude ověřena normalita z těchto hodnot a pak také homogenita. Normalita bude 

ověřována pomocí histogramu a testů normality dle programu Statgraphics. Homogenitu 

ověříme na základě box-plotu a Grubssova testu. Po splnění těchto předpokladů přejdeme 

k ověření, zda je proces statisticky stabilní a produkuje co nejmenší množství neshodných 

produktů. Stabilitu systému získáme pomocí regulačních diagramů pro klouzavé rozpětí a 

jednotlivé hodnoty. Z regulačního diagramu lze vyčíst, zda je proces statisticky stabilní či 

statisticky nestabilní. V závěrů praktické jsou uvedena nápravná a preventivní opatření ke 

zlepšení systémů měření.  
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1 VÝZNAM KVALITY A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY 

Kvalitu můžeme definovat v mnoha oblastech. Většina lidí má koncepční porozumění 

kvality týkající se jedné nebo více žádoucích vlastností, kterou má výrobek nebo služba 

mít. Ačkoli toto koncepční porozumění je určitě užitečné východisko, zde je přesnější a 

užitečnější definice.  

Kvalita se stala jedním z nejdůležitějších faktorů pro rozhodování spotřebitele, při výběru 

mezi konkurenčními produkty nebo službami. Tento jev je rozšířený, bez ohledu na to, zda 

je spotřebitel osoba, průmyslová organizace, obchod, banka, finanční instituce nebo 

program vojenské obrany. V důsledku toho jsou pochopení a zlepšení kvality klíčovými 

faktory, které vedou k obchodnímu úspěchu, růstu a posílení konkurenceschopnosti. Zde je 

značná návaznost investic zlepšení kvality a úspěšné použití kvality jako nedílnou součástí 

celkové obchodní strategie. [1] 

1.1 Číselné charakteristiky 

Statistický soubor lze popsat dvěma způsoby: 

- Pomocí čísel, 

- Pomocí funkcí. 

Jako funkce se užívá empirické frekvenční funkce fi/n resp. empirické distribuční funkce 

Fi/n. Číselné charakteristiky jsou numerickým vyjádřením nejzákladnějších vlastností 

frekvenční funkce. Podle popisu vlastnosti frekvenční funkce je lze rozdělit na: 

- Charakteristiky polohy, 

- Charakteristiky variability, 

- Charakteristiky asymetrie, 

- Charakteristiky špičatosti. 

Podle způsobu konstrukce je dělíme na charakteristiky: 

- Momentové, 

- Kvantilové, 

- Ostatní. 

Mezi číselnými charakteristikami počítanými ze základního souboru (ZS) a z výběrového 

souboru (VS) je kvalitativní rozdíl. Základní charakteristiky, které jsou počítány v celém 

ZS, jsou konstanty, výběrové charakteristiky jsou náhodné veličiny. [2] 
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Tab. 1 Značení číselných charakteristik [3] 

 Střední hodnota Disperze Koeficient korelace 

Základní 

charakteristika 
µ σ2 ρ 

Výběrová 

charakteristika 
 S2 R 

Realizace výběr. 

charakteristiky = 

empirické 

charakteristiky 

̅ s2 r 

 

1.1.1 Momentové charakteristiky 

Střední hodnota 

̅ = 
∑  

∑  = 
∑  

                                                                                                                  (1)                                                                                                            

Rozptyl 

s2 =  ∑(  - ̅)2  =  ∑  - ̅2                                                                                       (2)                                                                             

Variační koeficient 

Z vypočítaného rozptylu je problematické zjistit, zda se jedná o „malou“ nebo „velkou“ 

hodnotu. Zde narážíme na problém, že rozptyl bývá ovlivněn jednotkami, se kterými 

pracujeme. Právě proto se využívá výpočet variačního koeficientu.[3] 

Vx = ̅                                                                                                                                   (3)                                                                                                                    

Tímto výpočtem se zbavíme jednotek. Zhruba od Vx > 50% je variabilita vysoká. 

Koeficient šikmosti  

as =   ∑(   )
                                                                                                                     (4) 
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Koeficient špičatosti 

ex = 
∑(  ̅)

                                                                                                                    (5)                                                                                                         

 

1.2 Základní ověřované předpoklady 

- Homogenita dat, 

- Normalita dat, 

- Konstantnost střední hodnoty, 

- Nezávislost dat. 

1.2.1 Ověřování předpokladů pomocí testování statistických hypotéz 

Základní numerické metody ověřování předpokladů jsou: 

Normalita dat 

- Test chí kvadrát, 

- Shapiro - Wilkův test, 

- Test výběrové šikmosti, 

- Test výběrové špičatosti, 

- Kombinovaný test šikmosti a špičatosti. 

Homogenita dat 

- Dixonův test, 

- Grubbsův test. 

Základní grafické metody ověřování předpokladů jsou: 

Normalita dat 

Ověření normality dat pomocí grafických nástrojů není, tak přesné jako ověřovaní 

normality pomocí testů, avšak tyto metody jsou lehce proveditelné. 

- Q-Q graf (kvantilově kvantilový graf), 

- Diagram pravděpodobnosti, 

- Box-plot (krabicový graf), 

- Histogram. 
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Homogenita dat 

- Q-Q graf, 

- Diagram pravděpodobnosti, 

- Box-plot, 

- Histogram. [4] 

1.2.2 Testy normality rozdělení založené na výběrové šikmosti a špičatosti 

Pro všechny tři testy platí: 

Nulový hypotéza H0: 

x1,x2,…,xn je náhodný výběr z rozdělení N(µ,σ2). 

Alternativní hypotéza H1: 

x1,x2,…,xn není náhodný výběr z rozdělení N(µ,σ2). [4] 

1.2.2.1 Test založený na výběrové šikmosti 

Vlastnosti testového kritéria: 

Za předpokladu, že platí H0 je střední hodnota a rozptyl veličiny a3 (výběrová šikmost) 

E(a3) = 0                      D(a3) = 6(n-2)/(n+1)(n+3)                                                               (6)                                               

Normovaná náhodná proměnná Ua se vypočte dle vztahu: 

Ua = [ ( )] /
                                                                                                                        (7)                            

Toto testovací kritérium má asymptoticky (při n→∞) normované normální rozdělení 

N(0,1). 

Kritický obor testu H0 proti H1: 

W = {x1,…,xn : |Ua|>u1-α/2}, 

Kde  

u1-α/2 – je tabelovaný 100[1-(α/2)]% kvantil N(0,1) 

Je-li |Ua|>u1-α/2 : zamítneme H0 ve prospěch H1 na hladině významnosti přibl. α. 
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Je-li |Ua|≤u1-α/2 : nezamítneme H0. [4] 

1.2.2.2 Test založený na výběrové špičatosti 

Vlastnosti testového kritéria: 

Za předpokladu, že platí H0 je střední hodnota a rozptyl veličiny e4 (výběrová špičatost) 

E(e4) = 3-                D(e4) =
( )( )

( ) ( )( )                                                                    (8) 

Normovaná náhodná proměnná Ue se vypočte dle vztahu: 

Ua = 
 ( ) 

[ ( )] /
                                                                                                                        (9)                       

Toto testovací kritérium má asymptoticky (při n→∞) normované normální rozdělení 

N(0,1). 

Kritický obor testu H0 proti H1: 

W = {x1,…,xn : |Ue|>u1-α/2}, 

Kde  

u1-α/2 – je tabelovaný 100[1-(α/2)]% kvantil N(0,1) 

Je-li |Ue|>u1-α/2 : zamítneme H0 ve prospěch H1 na hladině významnosti přibl. α. 

Je-li |Ue|≤u1-α/2 : nezamítneme H0. [4] 

1.2.2.3 Kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti 

Postup aplikace: 

1. Definování H0: data pocházejí z normálního rozdělení; 

2. Výpočet testového kritéria: C1 =  +  ; 

3. Volba hladiny významnosti α a kritické hodnoty X2
1-α; 

4. Rozhodnutí o zamítnutí či nezamítnutí H0: 

-je-li C1 > X2
1-α, je H0 zamítnuta ve prospěch H1. [4] 

1.2.3 Test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro - Wilkův test) 

Testujeme hypotézu: 

H0: soubor má normální rozdělení 
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Proti alternativě 

H1: soubor nemá normální rozdělení [3] 

Výpočet testovacího kritéria: 

W =                                                                                                                                 (10)                                                   

 = ∑ −  (∑ )
                                                                                             (11)                                                                                              

1.2.4 Test dobré shody (Chí-kvadrát) 

Umožňuje ověřit zda má náhodná veličina předem dané rozdělení pravděpodobnosti. Test 

je založen na tom, že náhodnou veličinu můžeme transformovat na veličinu, která má 

přibližně rozdělení chí-kvadrát. [5] 

1.2.5 Histogram 

Histogram umožňuje 

- Posouzení normality dat (podle symetrie), 

- Odhalit vícemodální rozdělení, 

- Identifikaci odlehlých hodnot. 

Histogram je grafické znázornění intervalového rozdělení četností. Je to sloupcový graf se 

sloupci většinou stejné šířky. Základna jednotlivých sloupců odpovídá šířce třídního 

intervalu h a výška sloupců vyjadřuje četnost hodnot sledované veličiny.[6] 

Postup sestrojení lze popsat v následujících krocích: 

1. Nalezení xmax a xmin; 

2. Výpočet variačního rozpětí V = xmax - xmin; 

3. Stanovení počtu tříd: 

a) n  > 100          k = [10log(n)]  

b) 40 < n ≤ 100  k = [2√ ]      

c) n ≤ 40             k = [1 + 1,4426 . ln(n)] ; 

4. Výpočet šířky třídy h = V/k; 

V . . . variační rozpětí 

k . . . počet tříd 
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5. Volba dolní hranice x0 první třídy a rozdělení souboru do tříd; 

6. Přiřazení naměřených hodnot do jednotlivých intervalů za pomocí čárkovací 

metody; 

7. Sestrojení histogramu.[3] 

Pomocí histogramu lze analyzovat tvar histogramu, odhad statistických ukazatelů polohy a 

variability.  

 Tab. 2 Tvary histogramu a možné vymezitelné příčiny odchylek.[6] 

Tvar histogramu Možné příčiny odchylek tvaru  

Zvonovitý tvar 

Působení náhodných vlivů 

Dvouvrcholový tvar 

Smíchání dat ze dvou výběrových souborů 

Plochý tvar 

Výsledek součtu několika rozdělení 

zvonovitého tvaru 

Nedodržování výrobního předpisu 

Neúplný výrobní předpis 

Asymetrický tvar 

Působení objektivních fyzikálních zákonů 

Použití neúplných dat 

Levostranně useknutý tvar 

Nesprávně zařazená analýza dat 

Přesnost a rozlišovací schopnost přístroje 

Zvonovitý tvar         

                                s izolovanými hodnotami 

Chyby při měření 

Chyby při přepisování 
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1.3 Ověřování homogenity 

1.3.1 Grubbsův test odlehlých hodnot 
Testujeme hypotézu : 

H0: soubor neobsahuje odlehlé hodnoty 

Proti alternativě  

H1: soubor obsahuje odlehlé hodnoty 

Postup: 

1. Uspořádat soubor; 

2. Vypočítat ̅, s; 

3. Vypočítat Un = ( )  ̅
 , U1 = 

̅   ( ); 

4. V tabulkách nalézt kritickou hodnotu h na zvolené hladivě významnosti 

5. Porovnat U1, Un:; 

Je-li Un ≥ h → x(n)  je odlehlá hodnota a lze ji vyloučit ze souboru. 

     Je-li U1 ≥ h → x(1)  je odlehlá hodnota a lze ji vyloučit ze souboru. 

     Je-li x(n) odlehlá hodnota, testujeme na odlehlost x(n-1) 

    Je-li x(1) odlehlá hodnota, testujeme na odlehlost x(2) 

     Takto postupujeme, až nalezneme všechny odlehlé hodnoty.[3] 

 

1.3.2 BOX-PLOT (krabicový graf) 

Krabicový graf je grafický nástroj, který popisuje několik důležitých vlastností datového 

souboru. Skládá se ze tří kvantilů. Minimální a maximální údaj tvoří obdélníkovou krabici. 

Je zarovnáván vodorovně nebo svisle. Umožňuje posouzení symetrie u konců rozdělení, 

identifikace neobvyklých pozorování nebo odlehlých hodnot.[7], [8] 
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Obr. 1 Základní popis Box-plotu 

Postup sestrojení: 

1. Vypočet kvantilů x25, x50, x75; 

2. Výpočet délky obdélníku R = x75 – x25 ; 

3. Určení konců vodorovných paprsků; 

A = x25 – 1,5R 

B = x75 + 1,5R 

4. Konstrukce grafu se znázorněním mediánu; 

5. Posouzení symetrie a identifikace odlehlých hodnot; 

Hodnoty ležící před hodnotou A a hodnoty ležící za hodnotou B jsou odlehlé 

hodnoty.[3] 
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2 ANALÝZA SYSTÉMU MĚŘENÍ 

Naměřené údaje jsou základním podkladem pro rozhodování např. při posuzování shody 

výrobku, regulaci procesu atd. Způsobilost použitého systému měření je ovlivněna jakostí 

získaných údajů. Jakost systému měření je posuzována na řadě statistických vlastností. 

K nejdůležitějším vlastnostem patří shodnost a strannost měření, které jsou základními 

složkami přesnosti měření. Je nutné si uvést charakteristiky dalších důležitých vlastností 

systému měření.[10] 

2.1 Statistické vlastnosti systému měření 

2.1.1 Strannost 

Strannost se vyjadřuje jako rozdíl mezi aritmetickým průměrem výsledků opakovaného 

měření stejného znaku jakosti a referenční hodnotou. Strannost měření je tedy míra 

systematické chyby měření. Možné důvody nadměrné strannosti jsou použití nevhodného 

měřidla, opotřebení měřidla, opotřebení zařízení, nevyhovující kalibrace atd. [10] 

 

Obr. 2 Strannost měření 

 

2.1.2 Shodnost 

Shodnost měření vyjadřuje variabilitu výsledků opakovaného měření.  Opakované měření 

provádíme u stejného znaku jakosti. Mírou shodnosti měření je především jeho 

neshodnost, která bývá vyjadřována pomocí směrodatné odchylky výsledků měření. 

Shodnost měření vyjadřuje působení náhodných chyb měření. [6] 
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Obr. 3 Shodnost měření 

 

2.1.3 Opakovatelnost 

Opakovatelnost představuje shodnost měření za opakovaných podmínek. Podmínky 

opakovatelnosti jsou podmínky, kdy nezávislé výsledky měření získává stejný operátor, 

stejnou metodou, stejným měřícím prostředkem, ve stejném místě měření a v nejkratším 

časovém rozmezí. Po dodržení těchto podmínek máme dva základní zdroje chyby 

opakovatelnosti: 

- Kolísání vzájemné polohy výrobku a přístroje, 

- Rozptyl výsledků způsobeny vlastním přístrojem. [10] 

2.1.4 Reprodukovatelnost 

Reprodukovatelnost představuje variabilitu středních hodnot opakovaných měření stejného 

znaku jakosti za různých podmínek. Jde například o provádění měření různými operátory. 

Může jít také, ale o případ, kdy pouze jeden operátor měří různými měřidly nebo na 

různých měřících stanovištích. Reprodukovatelnost také nazýváme průměrnou variabilitou 

mezi systémy měření nebo podmínkami měření. [10] 

 

Obr. 4 Reprodukovatelnost měření 
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2.1.5 Stabilita 

Stabilita představuje celkovou variabilitu v měřeních stejného znaku jakosti (stejného 

výrobku) v delším časovém období. Možné příčiny nestability jsou například špatná 

údržba, opotřebení zařízení, špatná kalibrace atd. [10] 

 

Obr. 5 Stabilita měření 

 

2.1.5.1 Určování stability 

Nejprve musíme získat referenční hodnotu daného vzorku vztahující se k návaznému 

etalonu. Nemáme-li k dispozici daný vzorek, zvolíme si výrobní díl, který patří do 

průměrného rozpětí výsledků výrobních měření a označíme ho jako referenční vzorek pro 

analýzu stability. Pro sledování stability není vyžadována známá referenční hodnota. 

Referenční vzorky je vhodné mít jak pro dolní tak pro horní hodnoty, a také pro průměrné 

rozpětí očekávaných výsledků měření.  Je doporučováno samostatné měření a regulační 

diagramy. 

Provádí se pravidelné měření referenčního vzorku. Toto měření se provádí třikrát až 

pětkrát. Četnost a rozsah výběru by měli být založeny na znalosti systému měření. Pro 

dokazování, že se systém opravdu využívá, se potřebné odečty musí provádět v různé 

době. Budou zde zohledňovány faktory, které se mohou měnit během dne. 

Data se zakreslí do regulačního diagramu pro průměr a rozpětí nebo pro průměr a 

směrodatnou odchylku. [11] 

2.1.5.2 Grafická analýza výsledků 

Stanoví se regulační meze a provede se hodnocení statisticky nezvládnutého stavu nebo 

nestabilních podmínek. 



 

2.1.5.3 Regulační diagramy

Regulační diagram je grafická pom
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variability procesu. Pravděpodobnost se nej

regulační meze jsou od střední neboli centrální p

dané výběrové charakteristiky na ob

Obr. 6 Ukázka struktury regula

2.1.5.4 Analýza regulačního diagramu

Zjišťujeme, zda je sledovaný proces „statisticky s

stanovené meze nebo body vykazující trendy 

proces není „statisticky stabilní“. V

vymezitelné příčiny, které nám nestabilitu z

14 

ní diagramy 

ní diagram je grafická pomůcka, která zobrazuje variabilitu procesu dynamicky a 

áhodné příčiny variability procesu od vymezitelných př

ěřitelné, používají se regulační diagramy měřením.  

řadová čísla podskupin a na ose y hodnoty výběrových charakteristik 

znaku jakosti nebo parametru procesu.  Regulační diagram má 3 přímky. St

ční mez (UCL) a dolní regulační mez (LCL). Tyto regula

vymezují pásmo, kde leží se zvolenou pravděpodobností hodnoty výb

charakteristik jednotlivých podskupin. Na proces musí působit jen náhodné p

variability procesu. Pravděpodobnost se nejčastěji volní na úrovní 0,9973. To znamená, že 

meze jsou od střední neboli centrální přímky vzdáleny 3 smě

rové charakteristiky na obě strany. [9] 

Obr. 6 Ukázka struktury regulačního diagramu [6] 
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Tab. 3 Nejužívanější testy statistické nestability včetně vymezitelných příčin u regulačního 
diagramu ( ̅, R). [6] 

Situace v regulačním diagramu Popis Možné vymezitelné příčiny 

 

Body mimo 

regulační meze 

Regulační diagram (R) 

-zvětšení rozptylu vlivem změny v prvcích 

procesu v daném okamžiku 

-změna měřidla, kontrolora 

Regulační diagram ( ̅) 
-proces se posunul právě u dané podskupiny 

-změna měřícího systému 

 

 

9 bodů za sebou leží 

nad CL nebo pod 

CL 

Regulační diagram (R) 

-zvětšení (zmenšení) rozptylu vlivem změny 

v prvních procesech 

Regulační diagram ( ̅) 
-změna měřidel, způsobu měření 

-změna prvků procesu 

 

6 bodů za sebou 

stoupá nebo klesá 

(trend) 

Regulační diagram (R) 

-zvětšení (zmenšení) rozptylu vlivem změny 

v prvních procesech 

-změna měřidla, kontrolora 

Regulační diagram ( ̅) 
-opotřebení nástroje 

 

15 bodů v řadě za 

sebou leží ve vnitřní 

třetině pásma mezi 

regulačními mezemi 

Oba regulační diagramy 

-nesprávně vypočítané regulační meze 

-nesprávně kalibrované měřidlo 

-podskupiny obsahující výrobku ze dvou či 

více strojů s různou úrovní procesu 

 

8 bodů za sebou leží 

na obou stranách 

CL, ale žádný ve 

vnitřní třetině pásma 

mezi regulačními 

mezemi 

Oba regulační diagramy 

-nesprávně vypočítané regulační meze 

-nesprávně zakreslené body 

-podskupiny obsahující výrobky ze dvou či 

více strojů s různou úrovní procesu, 

v jednom výběru jsou výrobky z jednoho 

stroje 
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Mohou nastat dvě druhy chyb: 

a) Příslušný proces zůstává statisticky stabilní. Nedochází ke změně rozdělení 

regulované veličiny, ale vypočítaná hodnota výběrové charakteristiky bude mimo 

regulační meze. Na základně toho zjištění může být proces určen za statisticky 

nestabilní.  Tento nesprávný závěr vede ke zbytečným nákladům. 

b) Proces není statisticky stabilní, avšak hodnoty výběrové charakteristiky leží uvnitř 

regulovaných mezí. Proces je nesprávně pokládán za statisticky stabilní a vznikají 

náklady spojené se schopnosti odhalit vymezitelné příčiny. 

 

2.1.5.5 Regulační diagram pro výběrový průměr ( ) a rozpětí (R) 

Tyto regulační diagramy je vhodné použít pro malé rozsahy podskupin. Diagram pro 

( ̅) umožňuje analyzovat odchylky a polohu procesu. Diagram pro (R) je nástrojem pro 

analýzu stejnoměrnosti procesu. Minimální počet podskupin je vhodné pro stanoveni 

regulačních mezí, zvolit 20-25. 

2.1.5.6 Regulační diagramy pro výběrový průměr ( ) a směrodatnou odchylku (s) 

Tyto regulační diagramy jsou vhodné u větších rozsahů podskupin tam, kde lze data 

vyhodnocovat pomocí kalkulátoru nebo počítače.  

2.1.5.7 Regulační diagram pro individuální hodnoty xi a klouzavé rozpětí Rkl 

Tyto diagramy jsou méně citlivé na změny v procesu. Musíme však před jejich 

použitím prověřit normalitu dat. Jsou vhodné v případech vysoké homogenity 

v podskupině nebo, kde nelze získat v krátkém časovém intervalu počet hodnot 

sledovaného znaku jakosti větší než jedna (pomalý proces). [6] 

      Tab. 4 Vztahy pro výpočet centrální přímky a regulačních mezí [6] 

Regulační 

diagram 

Centrální přímka 

CL 

Horní regulační 

mez UCL 

Dolní regulační 

mez LCL 

( ̅, R) 

̿= ∑ ̅  UCL= ̿+A2 .  LCL= ̿+A2 .  

= ∑  UCL= D4 .  LCL= D3 .  

( , Rkl) 
̿=∑

 UCL= ̅+E2 . kl LCL= ̅  - E2 . kl 

=
∑

 UCL= D4 . kl LCL= D4 . kl 
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( ̅, s) 

̿= ∑ ̅  UCL= ̿+A3 . ̅ LCL= ̿ - A3 . ̅ 

̅= ∑  UCL= B4 . ̅ LCL= B4 . ̅ 
 

2.1.5.8 Numerická analýza výsledků 

Neexistuje žádná specifická analýza nebo ukazatel stability. Pokud je proces měření 

stabilizován, lze data využít pro stanovení strannosti systému měření.  Směrodatnou 

odchylku výsledků měření, lze také použít jako přibližnou hodnotu opakovatelnosti 

systému měření. Pro zjištění vhodnosti dané aplikace je možné tuto odchylku porovnat 

s odchylkou procesu. [11] 

2.1.6 Linearita 

Linearita je rozdíl mezi hodnotami strannosti. Tyto hodnoty jsou v předpokládaném 

pracovním rozsahu systému měření. Linearitu můžeme určit za pomocí etalonů nebo 

vzorků.  

K analýze systému měření používáme různé postupy. V praxi je často požadována studie 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření. Jde většinou o případ, kdy měření 

provádějí různí pracovníci. Dalším ze způsobů je například hodnocení způsobilosti 

systému měření v podmínkách opakovatelnosti. [10] 
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3 METODIKA OPTICKÉ EMISNÍ SPEKTROMETRIE 

Optická emisní spektrometrie je srovnávací nebo-li poměrové analytická metoda. 

Nejčastěji používané simultánní optické emisní spektrometry měří najednou intenzity 

několika spektrálních častí ve světle, které je emitováno vzorkem, a to v případě, že atomy 

tvořící vzorek jsou vybuzeny externím energetickým zdrojem. Analyzované světlo je 

přibližně v rozsahu vlnových délek od 130 do 800 nm. Emitované záření je pomocí 

optického a disperzního systému zpracováno dle vlnových délek jednotlivých prvků na 

intenzitu a následně počítačem převedeno na koncentrace. 

Pracovní rozsah koncentrací měřených prvků je dán rozsahem kalibračních závislostí. Při 

měření neznámých koncentrací ve vzorku vyžaduje výběr certifikovaných referenčních 

nebo referenčních materiálů použitých pro kalibraci. 

Záření prvků, u kterých se vlnové délky nacházejí v UV oblasti (např. P, C, S, N, O), jsou 

pohlcovány vzduchem. Vzhledem k této příčině musí být spektrometry stanovující tyto 

prvky vakuovány.  

Před začátkem měření je nutné do spektrometru vložit základní programová data. 

Základními tady je číslo a označení analytického kanálu. Kanál představuje celou opticko-

elektrickou cestu příslušné spektrální čáry. Dále je důležité vložit požadované pořadí prvků 

v analyzovaném vzorku, příslušné údaje o druhu spektrometru, ukládání do výsledných 

souborů, typu připojené tiskárny atd. .[12] 

3.1 Nastavení analytických parametrů přístroje 

Velmi důležité je nastavení pozice elektrody, které je v současné době převážně záležitostí 

výrobce přístroje a nastavení symetrie optické osy přístroje, za jejíž správné nastavení 

odpovídají servisní technici. Elektroda je umístěna do středu otvoru Petreyho stolu 

(stativu). Poměrová intenzita, kterou jsme získali umístěním elektrody „vpravo“ a „vlevo“ 

by se neměla lišit o více než 3% od poměrové intenzity zjištěné ve správné pozici 

elektrody. Nastavení celého stativu tak, aby odpovídalo optické ose přístroje je záležitostí 

servisu firmy při instalaci přístroje.[13] 
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3.1.1 Profilování 

Profilování je integrační měření daného prvku. Toto nastane při změně polohy vstupní 

štěrbiny. Provádí se po 1 dílku a to ± 5 dílků od standardního profilu.[12] 

3.1.2 Nastavení analytických podmínek měření 

Ve většině případů musí být použity charakteristické analytické podmínky pro určitý typ 

materiálu (např. litina, ocel, měděné nebo hliníkové slitiny). Při analyzování kyslíku, 

dusíku vměstků v oceli případně při stanovení rozpustných nebo nerozpustných poměrů 

pro bor nebo hliník je nutno použít speciálních podmínek. Při analyzování specifických 

parametrů společně se základní analýzou jsou podmínky měření složeny tak, aby byly 

stanoveny všechny požadované parametry. 

Fáze analytických podmínek: 

a) Proplach inertním plynem (Argon Flush Time) 

Dochází k proplachu jiskřiště argonem, který je potřeba před měřením 

propláchnout inertním plynem z důvodu znečištění kyslíkem a dusíkem ze 

vzduchu. 

b) Předjiskření (Pre-integration Time) 

Vzhledem k povrchu vzorku před analýzou, který bývá více méně nehomogenní a 

často se vyskytují také poruchy v jeho struktuře, případně se může vyskytnout 

znečištění tenké povrchové vrstvy se provádí nejprve jiskření. Během tohoto 

jiskření se naintegrují intenzity spektrálních čas – předjiskření. Při předjiskření 

dochází k přetavení a tím k homogenizaci povrchu.  

c) Jiskření – integrace (Integration Time) 

„Jedná se o jiskření, během kterého integrujeme intenzity emise v jednotlivých 

kanálech pro získání analytické informace.“[12] 

 

3.1.3 Nastavení citlivosti a standardizace měřené hodnoty 

Dále provádíme nastavení citlivosti tedy nastavení děliče napětí, alternátorů, tak abychom 

dosáhli dostatečné citlivosti. Z toho je zřejmé dosažení dostatečné odezvy připadající na 

jednotku koncentrace a tím jsme schopni měřit v požadovaném rozsahu kalibrační křivky. 

Standardizace měřené hodnoty znamená, že koncentrace prvků bývá určena pomocí dvou 

čar a to poměrem intenzity čáry analytické a čáry referenční. [12] 
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3.1.4 Kalibrace 

„Kalibrace je nalezení funkční závislosti mezi intenzitou čáry analytickou a jeho 

koncentrací ve vzorku.“ 

Pro získání kalibračních křivek provádíme měření certifikovaných vzorků o známých 

koncentracích sledovaných prvků a nalezením přímé závislosti mezi získanou hodnotou  - 

odezvou přístroje a chemickou koncentrací. Je vhodné rozdělení vzorků měřené na 

optickém emisním spektrometru do skupin podle daného složení matrice a pro každou tuto 

skupinu vytvořit analytický program. 

Pro prvky, které mají nízkou koncentraci je vhodné v případě Fe matrice použít 

certifikované referenční materiály nízkolegované oceli. Pro prvky, které mají vyšší 

koncentraci v daném materiálu si v případě základních křivek pomáháme binárními 

slitinami.  

Pro výpočet kalibračních závislostí se používá regresního modelu (vícerozměrná regrese). 

Provádíme měření sady certifikovaných referenčních materiálů a ukládáme výsledky do 

souboru. Provádíme vkládání k příslušným naměřeným intenzitám certifikované hodnoty 

koncentrací.  Z výsledného souboru pak vybíráme certifikované referenční a referenční 

materiály pro regresní výpočet. Hledáme ideální závislost intenzity a koncentrace. [12] 

Závislost je buď lineární  

C = A0 + A1 * I                                                                                                                  (12)                                                                                 

Také může mít tvar polynomu druhého nebo třetího stupně 

C = A0 + A1 * I + A2I
2 + … AnI

n                                                                                           (13)                                                                                

C … koncentrace stanovovaného prvku 

I … intenzita měření spektrální čáry (odezva přístroje) 

3.1.5 Statistické hodnocení vytvořené analytické metody 

Je nutné stanovit si kalibrační meze tj. limit detekce a mez stanovitelnosti. Limit detekce 

udává nejnižší koncentraci analytickou.  Kalibrační meze lze stanovit pomoci softwaru 

analytického přístroje z konfidenčních intervalů kalibračních závislostí nebo statistického 

softwaru. Pokud není software k dispozici je nutné limit detekce vypočítat. K výpočtu 

limitu detekce musíme znát koncentraci pozadí BEC. 
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BEC = A0 + A1Int%0 + A2Int%0
2 + A3Int%0

3                                                                                                           (14)                                                                                                               

Int%0 je intenzita pro nulovou koncentraci analyzovaného prvku 

Výpočet limitu deštce pro optickou emisi: 

DL = 3 * σrelative * BEC                                                                                                      (15)                                                                                               

σrelative je relativní směrodatná odchylka stanovená z deseti měření vzorku s nulovou 

koncentrací analyzovaného prvku. 

Pro ověření funkčnosti daného analytického programu je zapotřebí provést validaci 

kalibračních závislostí. „Validace je definována jako potvrzení přezkoušením a následné 

poskytnutí objektivního důkazu o splnění požadavků pro specifické zamýšlené použití. 

Validace podává objektivním způsobem informace o úspěšnosti řešení konkrétního 

analytického programu, metody, úkolu nebo problému.“ Při nevyhovujících výsledcích 

validace jsou prováděna následující opatření : 

- Kontrola správnosti naměřené hodnoty, 

- Ověření nastavených parametrů spektrometru, 

- Přepracování kalibrační závislosti pro nevyhovující parametr. 

V případě, že byly provedeny změny ve validovaných metodách, které mohou ovlivnit 

výsledek zkoušky, nebo je rozšířen rozsah zkoušení stávajícího postupu o další 

specifikované parametry, je potřeba provést novou validaci. Tato nová validace nám 

potvrdí, ale také ověří platnost aktuální metody. K ověření platnosti kalibračních závislostí 

a účinků rekalibrace sloužící k pravidelné kontrole používáme kontrolní vzorky. Vzorky 

vybíráme vzhledem k ověřování všech analyzovaných prvků v celém koncentračním 

rozsahu. Seznam kontrolních vzorků, jejich limity i ověřovací parametry jsou součástí 

programu. Operátor spektrometru je upozorněn, pokud po změření příslušného vzorku 

překročí povolené limity u právě měřeného prvku. [12] 
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4 ENVIFORM a. s. 

Tato společnost poskytuje prostřednictvím outsourcingu či dílčích objednávek poradenské 

a speciální laboratorní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

požární ochrany (PO), pracovního prostředí, ekologie, systému jakosti, metrologie, 

zkušebnictví, revizí vyhrazených nevyhrazených technických zařízení a osobních 

ochranných pracovních prostředků (OOPP).[14] 

Pomáhá se zavedením a udržováním systému QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009, EMS dle 

ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Zpracovává hlukovou mapu, 

žádosti o vydání integrovaného povolení či pomoc při plnění legislativních povinností ve 

výše zmiňovaných oblastech. Při svých činnostech se opírá o akreditované a autorizované 

laboratoře či certifikované osoby. Součástí služeb je výroba, prodej a distribuce OOPP. 

[14] 

 

Obr. 7 Enviform a. s. 

 

4.1 Systém jakosti a řízení ve zkušebnách 

Hlavním cílem a předmětem činnosti akreditovaných zkušeben a laboratoří je zejména 

zkoušení tavbových vzorků, chemického složení předzkoušek, meziproduktů atd.  Veškeré 
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zkoušení je zde prováděno v souladu s normami nebo validovanými pracovními postupy.  

Pro zvýšení efektivnosti a důvěry zákazníků byl vytvořen vlastní integrovaný informační 

systém kvality, který je součástí systému jakosti Třineckých železáren. [14] 

Tento integrovaný informační systém poskytuje akreditačním a certifikačním orgánům, ale 

také zákazníkům veškeré informace o systému řízení, procesu zkoušení, dokumentaci, 

záznamech a dalších souvisejících činnostech nezbytných pro zabezpečování jakosti 

zkoušení. Tímto způsobem je zvýšena kvalita zkušebního zařízení, personálu i pracovního 

prostředí. Základním cílem každé zkušebny je poskytnout pravdivý a objektivní důkaz, že 

parametry jsou stanoveny v daném rozsahu (v souladu s dohodnutými pravidly). [14] 

Při dokazování důvěryhodnosti ve vztahu k výsledkům je nutné provádět tzv. analytickou 

konfirmaci neboli validaci. Validace je dle normy definovaná jako „ potvrzení 

přezkoušením a poskytnutím objektivních důkazů, že jsou splněny jednotlivé požadavky 

na specifické zamyšlené použití.” [14] 
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5 OVĚŘENÍ STABILITY MĚŘENÍ 
Stabilitu systému měření bude ověřována na vybraných vzorcích, které mají označení Q3, 

Q4, Q5, Q9, Q11, Q14 a Q 18 a pro ověření jste mi si také zvolili daný prvek a to mangan 

a křemík. Z naměřených hodnot, které jsme za určité období získali, pomocí Optického 

emisního spektrometru stanovíme regulační meze. Použijeme regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí a jednotlivé hodnoty. Nejprve však musí být ověřena normalita a 

homogenita. 

5.1 Ověření normality 
Normalita je ověřována pomocí histogramu za použití programu Statgraphisc, kde je také 

prováděn test chí-kvadrát, test šikmosti a špičatosti a také test Shapiro-Wilkův. 

Ze 190 naměřených hodnot viz. Příloha 1 si vypočítáme střední hodnotu a směrodatnou 

odchylku. 

Střední hodnota 

̅ =   0,984947 

Směrodatná odchylka 

 s = 0,00722254 

5.1.1 Histogramy pro ověření normality 

Z tvaru histogramu, lze usoudit, že data mají normální rozdělení.  

 

Obr. 8 Histogram vzorku Q3 pro mangan 
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Pro zpřehlednění jsou všechny histogramy pro dané vzorky daný do tabulky a lze usoudit, 

že u všech vzorků jak prvku manganu i křemíku mají data přibližně normální rozdělení 

Tab. 5 Histogramy pro ověření normality 

Vzorek 

Histogram 

Mn Si 

Q3 

 
 

Q4 

  

Q5 
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Q9 

  

Q11 

  

Q14 

  

Q18 

  

 

Histogram vzorku Q9 pro mangan
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Ověření normality pomocí histogram není, tak přesné jako ověření normality pomocí testů 

shody, avšak je lehce a snadno proveditelné. Z histogramu, lze hned podle jeho tvar určit, 

zda má nebo nemá normální rozdělení. Pro přesnější ověření slouží Testy shody. Tyto testy 

jsou provedeny v programu Statgraphics.  

5.1.2 Testy shody pro ověření normality 

Testujeme hypotézu: 

H0: soubor dat má normální rozdělení 

Proti alternativě 

H1: soubor dat nemá normální rozdělení  

Tab. 6 Ověření normality pomocí testů ve Statgraphicsu 

Vzorek Prvek Zamítnutí hypotézy Přijetí hypotézy 

Q3 Mn H1 H0 

Si H1 H0 

Q4 Mn H1 H0 

Si H1 H0 

Q5 Mn H1 H0 

Si H1 H0 

Q9 Mn H1 H0 

Si H1 H0 

Q11 Mn H1 H0 

Si H1 H0 

Q14 Mn H1 H0 

Si H1 H0 

Q18 Mn H1 H0 

Si H1 H0 
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5.2 Ověření homogenity 
Homogenitu ověřujeme graficky pomocí Box-plotu a numericky pomocí Grubbsova testu. 

5.2.1 Box-plot pro ověření homogenity v programu Statgraphics 

Tab. 7 Ověřování homogenity pomocí Box-plotu 

Vzorek Box-plot pro Mn Box plot pro Si 

Q3 

 

Q4 

 

Q5 

Box-plot vzorku Q3 pro mangan

Mn Q3

0,96 0,97 0,98 0,99 1 1,01

Box- Plot vzorku Q3 pro køemík

Si Q3

0,340,3450,350,3550,360,3650,37

Box-Plot vzork Q4 pro mangan

Mn Q4

0,690,6950,70,7050,710,7150,72

Box-Plot vzorku Q4 pro kremik

Si Q4

1,34 1,36 1,38 1,4 1,42 1,44

Box-Plot vzorku Q5 pro mangan

Mn Q5

1,87 1,88 1,89 1,9 1,91 1,92 1,93

Box-Plot vzorku Q5 pro kremik

Si Q5

0,24 0,244 0,248 0,252 0,256 0,26 0,264
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Q9 

 

Q11 

 
 

Q14 

 

Q18 

 

Box-Plot vzorku Q9 pro mangan

Mn Q9

1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27

Box-Plot vzorku Q9 pro kremik

Mn Q9

1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27

Box-Plot vzorku Q11 pro mangan

Mn Q11

0,71 0,72 0,73 0,74 0,75

Box-Plot vzorku Q11 pro kremik

Si Q11

0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88

Box-Plot vzorku Q14 pro mangan

Mn Q14

214 216 218 220 222 224
(X 0,001)

Box-Plot vzorku Q14 pro kremik

Si Q14

1,44 1,46 1,48 1,5 1,52

Box-Plot vzorku Q18 pro mangan

Mn Q18

138 140 142 144 146
(X 0,001)

Box-Plot vzorku Q18 pro kremik

Si Q18

15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4
(X 0,001)



30 

 

V tabulce jsou znázorněny box-ploty pro dané vzorky a prvky. Dle polohy mediánu 

poznáme, zda signalizuje zešikmení vpravo nebo vlevo. Jsou zde také znázorněny hodnoty, 

které považujeme za podezřelé.  

5.2.2 Ověření homogenity numericky pomocí Grubbsova testu 

Grubbsuv test vzorku Q3 pro mangan 

Testujeme hypotézu: 

H0: soubor neobsahuje odlehlé hodnoty 

H1: soubor obsahuje odlehlé hodnoty 

Nejprve jsme si uspořádali data a vyčítali střední hodnotu a směrodatnou odchylku 

Střední hodnota 

̅ =   0,984947 

Směrodatná odchylka 

 s = 0,00722254 

U190 = (1,0032 – 0,984947) / 0,00722254 = 2,527248 

U1 = (0,984947 – 0,9668) / 0,00722254 = 2,512528 

Z tabulek h = 3,015 (α = 0,05) 

U190 < h  

2,527248 < 3,015 

U1 < h  

2,512528 < 3,015 

V souboru se nevyskytují žádné odlehlé hodnoty. 

Pro další vzorky je Grubbuv test prováděn pomocí Statgraphiscu a v žádné ze vzorků se 

nevyskytují odlehlé hodnoty.  

Po ověření normality a homogenity přecházíme k ověření stability systémů měření. 
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Sestrojení regulačních diagramů pro individuální hodnoty xi a klouzavé rozpětí Rkl. 

Střední hodnota 

̅ =   0,984947 

=
∑

  = 
,

 = 0,0062 

UCL= D4 . kl = 3,267 . 0,0062 = 0,0203 

LCL= D4 . kl = 0 

 

̿=∑
 = 

,
 = 0,9849 

UCL= ̅+E2 . kl = 0,9849 + (3,216 . 0,0062) = 1,0048 

LCL= ̅- E2 . kl = 0,9849 - (3,216 . 0,0062) = 0,9650 

 

Obr.9 Regulační diagram Rkl vzorku Q3 pro mangan 
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Obr. 10 Regulační diagram X vzorku Q3 pro mangan 

 

Tento postup byl prováděn u všech vzorků a u obou prvků. V příloze 2 jsou všechny tyto 

regulační diagramy zobrazeny. 

Z regulačních diagramů vyplývá, že systému není statisticky stabilní. V tabulkách jsou 

stanoveny regulační meze, které nám vymezují pásmo, kdy na daný proces v časovém 

úseku působí jen náhodné vlivy. 

Tab. 8 Regulační diagram pro klouzavé rozpětí 

Prvek Q3 Q4 Q5 Q9 Q11 Q14 Q18 

 
LSL USL LSL USL LSL USL LSL USL LSL USL LSL USL LSL USL 

Mn 0 0,0203 0 0,0146 0 0,0354 0 0,0274 0 0,0161 0 0,0053 0 0,0036 

Si 0 0,0127 0 0,0428 0 0,0086 0 0,0117 0 0,0238 0 0,0472 0 0,0014 

 

 

Regulacni diagram X vzorku Q3 pro mangan

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,98

UCL = 1,00

LCL = 0,97

0 40 80 120 160 200

0,96

0,97

0,98

0,99

1

1,01



33 

 

 Tab. 9 Regulační diagram pro individuální meze 

Prvek Q3 Q4 Q5 Q9 Q11 Q14 Q18 

 
LSL USL LSL USL LSL USL LSL USL LSL USL LSL USL LSL USL 

Mn 0 0,0203 0 0,0146 0 0,0354 0 0,0274 0 0,0161 0 0,0053 0 0,0036 

Si 0 0,0127 0 0,0428 0 0,0086 0 0,0117 0 0,0238 0 0,0472 0 0,0014 

 

Pokud naměřené hodnoty překročí tyto regulační meze, působí na proces identifikovatelné 

vlivy, které je nutno minimalizovat či zcela odstranit. 

5.3 Návrhy ke zlepšení 
Pro dosažení statisticky stabilního systému a také toho, aby byl proces efektivní, je důležité 

předejít působení vymezitelných vlivů. Z naměřených hodnot, které jsme použili pro 

stanovení regulačních mezí je zřejmé, že měření se neprovádí pravidelně, proto je důležité 

zaměřit se, na pravidelné měření referenčního vzorku.  

Dále je důležité, aby měření prováděl stejný operátor na dané směně, protože mezi 

vymezitelné vlivy můžeme také zařadit např. momentální psychický stav pracovníka. 

Zavedení ověřování dalších vlastností systému u měření jako je například strannost a 

linearita. 

Je důležité aby referenční vzorky byli adekvátní, měli vhodné chemické složení, tak aby 

kontrolou, kterou provádíme, za pomocí regulačních mezích pokryly „celý“ rozsah 

kalibrační závislosti. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na využití statistických metod, při kontrole chemického 

složení vzorků ve firmě Enviform a.s. 

V teoretické části byly popsány základní číselné charakteristiky a následně možnosti 

ověření normality i homogenity a to jak grafickým způsobem, tak také numerickým. Dále 

byla velká část zaměřena na analýzu systému měření a to především popsáním vlastností 

systému měření a určování stability. Při určování stability byly také popsány regulační 

diagramy, jejich princip a také vzorce pro stanovení horních, dolních regulačních mezí a 

centrální přímky. Poslední část teoretické části byla zaměřena na Optickou Emisní 

Spektrometrii, kde je popsán základní princip této metody. 

Bylo provedeno zpracování naměřených hodnot. Za účelem získání regulačních mezí, které 

byli na závěr stanovené, jsme nejprve museli ověřit normalitu a homogenitu daných 

hodnot. Normalita byla ověřena pomocí histogramu a pro přesnější stanovení byly použity 

také numerické metody ověřování normality a to pomocí testů, které byli zpracovány 

v programu Statgraphics, rovněž jako histogramy. Po ověření normality bylo nutné také 

ověřit homogenitu naměřených hodnot. Ověřování homogenity jsme prováděli jak 

graficky, tak i numericky. Graficky pomocí Box-plotu a numericky pomocí Grubbsova 

testu.  

Dále byly sestrojeny regulační diagramy, dle kterých jsme ověřili, zda je systém statisticky 

stabilní či není. Použity byly regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé 

rozpětí. Tento typ regulačního diagramu je vhodný především v situaci, kdy je vysoká 

homogenita v podskupině. Z regulačních diagramů vyplývá, že systém měření není 

statisticky stabilní a to hlavně proto, že se naměřené hodnoty nacházejí nad horní regulační 

mezí nebo pod dolní regulační mezí. V závěru práce byly vytvořeny tabulky se 

stanovenými hodnotami obsahu manganu a křemíku, které by měli předejít či upozornit na 

odlehlé hodnoty.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Naměřené hodnoty (CD) 

Příloha 2 – Regulační diagramy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – strana 1 (celkem 7) 
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0,016

0,02

Regulacni diagram X vzorku Q4 pro mangan

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,71

UCL = 0,72

LCL = 0,70

0 40 80 120 160

0,69

0,695

0,7

0,705

0,71

0,715

0,72
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Q5 

Rkl 

 

xi 

Q9 

Rkl 

xi 

Regulacni diagram Rkl vzorku Q5 pro mangan

Namerene hodnoty
R

k
l

CTR = 0,01

UCL = 0,04

LCL = 0,00

0 30 60 90 120 150

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Regulacni diagram X vzorku Q5 pro mangan

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 1,90

UCL = 1,93

LCL = 1,87

0 30 60 90 120 150

1,87

1,89

1,91

1,93

1,95

1,97

1,99

Regulacni diagram Rkl vzorku Q9 pro mangan

Namerene hodnoty

R
k
l

CTR = 0,01

UCL = 0,03

LCL = 0,00
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0

0,01
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Regulacni diagram X vzorku Q9 pro mangan

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 1,24

UCL = 1,27

LCL = 1,22

0 30 60 90 120 150 180

1,22

1,23

1,24

1,25

1,26

1,27

1,28
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Q11 

Rkl 

xi 

Q14 

Rkl 

xi 

Regulacni diagram Rkl vzorku Q11 pro mangan

Namerene hodnoty
R

k
l

CTR = 0,00

UCL = 0,02

LCL = 0,00

0 30 60 90 120 150

0

4

8

12

16

20

24
(X 0,001)

Regulacni diagram X vzorku Q11 pro mangan

Namerene hodnoty

x
i

CTR = 0,73

UCL = 0,75

LCL = 0,72

0 30 60 90 120 150

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

Regulacni diagram Rkl vzorku Q14 pro mangan

Namerene hodnoty

R
k
l

CTR = 0,00

UCL = 0,01

LCL = 0,00

0 30 60 90 120 150

0

2

4

6

8
(X 0,001)

Regulacni diagram X vzorku Q14 pro mangan

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,22

UCL = 0,22

LCL = 0,21

0 30 60 90 120 150

0,214

0,216

0,218

0,22

0,222

0,224

0,226
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¨ 

Vzorek Prvek Křemík (Si) 

Q3 

Rkl 

xi 

 

Regulacni diagram Rkl vzorku Q3 pro kremik

Observation

R
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l

CTR = 0,00

UCL = 0,01

LCL = 0,00
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15
(X 0,001)

Regulacni diagram X vzorku Q3 pro kremik

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,36

UCL = 0,37

LCL = 0,35

0 40 80 120 160 200

0,34

0,345

0,35

0,355

0,36

0,365

0,37

0,375

Q18 

Rkl 

xi 

Regulacni diagram Rkl vzorku Q18 pro mangan

Namerene hodnoty
R

k
l

CTR = 0,00

UCL = 0,00

LCL = 0,00

0 30 60 90 120 150 180

0

1

2

3

4

5
(X 0,001)

Regulacnni diagram X vzorku Q18 pro mangan

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,14

UCL = 0,14

LCL = 0,14

0 30 60 90 120 150 180

138

140

142

144

146
(X 0,001)



Příloha 2 – strana 5 (celkem 7) 

 

Q4 

Rkl 

 

xi 

 

Q5 

Rkl 

 

xi 

 

Regulacni diagram Rkl vzorku Q4 pro kremik

Namerene hodnoty

R
k
l

CTR = 0,01

UCL = 0,04

LCL = 0,00

0 40 80 120 160

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Regulacni diafram X vzorku Q4 pro kremik

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 1,39

UCL = 1,42

LCL = 1,35

0 40 80 120 160

1,34

1,36

1,38

1,4

1,42

1,44

Regulacni diagram Rkl vzorku  Q5 pro kremik

Namerene hodnoty

R
k
l

CTR = 0,00

UCL = 0,01

LCL = 0,00

0 30 60 90 120 150

0
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4

6

8
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12
(X 0,001)

Regulacni diagram X vzorku Q5 pro kremik

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,25

UCL = 0,26

LCL = 0,25

0 30 60 90 120 150

0,24

0,244

0,248

0,252

0,256

0,26

0,264

0,268
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xi 

 

Q11 
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Regulacni diagram Rkl vzorku Q9 pro kremik

Namerene hodnoty

R
k
l

CTR = 0,00

UCL = 0,01

LCL = 0,00
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(X 0,001)

Regulacni diagram X vzorku Q9 pro kremik

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,38

UCL = 0,39

LCL = 0,37

0 30 60 90 120 150 180

0,37

0,375

0,38

0,385

0,39

0,395

0,4

0,405

Regulacni diagram Rkl vzorku Q11 pro kremik

Namerene hodnoty

R
k
l

CTR = 0,01

UCL = 0,02

LCL = 0,00

0 30 60 90 120 150

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

Regulaèní diagram X vzorku Q11 pro kremik

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,85

UCL = 0,87

LCL = 0,84

0 30 60 90 120 150

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89
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Q14 Rkl 

 
xi 

 
Q18 Rkl 

 
xi 

 
 

Regulacni diagram Rkl vzorku Q14 pro kremik

Namerene hodnoty

R
k
l

CTR = 0,01

UCL = 0,05

LCL = 0,00
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0
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0,02
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0,04

0,05

0,06

Regulacni diagram X vzorku Q14 pro kremik

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 1,48

UCL = 1,51

LCL = 1,44

0 30 60 90 120 150

1,43

1,45

1,47

1,49

1,51

1,53

1,55

Regulacni diagram Rkl vzorku Q18 pro kremik

Namerene hodnoty

R
k
l

CTR = 0,00

UCL = 0,00

LCL = 0,00
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15

18
(X 0,0001)

Regulacni diagram X vzorku Q18 pro kremik

Namerene hodnoty

x
j

CTR = 0,02

UCL = 0,02

LCL = 0,02

0 30 60 90 120 150 180

15

15,4

15,8

16,2

16,6

17

17,4
(X 0,001)


