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Abstrakt 

Diplomová práce je zpracována na základě předchozího projektu, vytvořeného v rámci 

specifického výzkumu. Z tohoto projektu s názvem „Aplikace pokročilých metod 

manaţerského rozhodování v průmyslových podnicích“ jsou čerpány potřebné informace a 

data. V této práci je vyuţit navrţený specifický algoritmus pro takové řízení technologického 

procesu, ve kterém jsou vstupní parametry i regulační zásahy popisovány pouze verbálně a 

kde má být navíc vyuţito zkušeností řídících pracovníků.  

Pro realizaci praktické části práce je vyuţíván výpočetní program MATLAB. 

Součástí práce je také provedení návrhu stavu řízení technologických procesů pomocí 

vícerozměrné ztrátové funkce. Tyto navrţené metody jsou zde vyzkoušeny na provozních 

datech. 
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Abstract 

This thesis is processed on the basis of previous project, created in the framework of specific 

research. From this project entitled “Application of advanced methods for managerial 

decision-making in industrial enterprises” are obtained the necessary information and data. In 

this thesis is used specific algorithm designed for such control of the technological process in 

which the input parameters and regulatory interventions described only verbally and where it 

should be used in addition experience managers. 

For the realization of practical part of thesis is used computational MATLAB program. 

The work also includes of implementation of the proposal and the state and control of 

technological process control using multivariate loss function. These proposed methods are 

tested on the operational data. 
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Úvod 

 Zavádění systémů řízení se v dnešní době vyspělé výpočetní techniky stává nedílnou 

součástí marketingu mnoha úspěšných firem. Expertní systémy můţeme řadit 

k nejúspěšnějším aplikacím umělé inteligence. Jejich vyuţitím na základě zpracované 

počítačové databáze, v níţ jsou zohledněny zcela konkrétní podmínky okolí, lze poměrně 

rychle získat expertní rady nebo rozhodnuti, popřípadě navrhnout či doporučit řešení 

konkrétních situací. 

 V posledních letech je ze strany odběratelů vyvíjen tlak na dodavatele, aby 

dlouhodobě dosahovali předem dohodnutých nebo stanovených kritérií kvality výrobků. 

Prokázaní míry způsobilosti dosahovat dlouhodobě poţadované kvality výrobků je moţno 

provádět například sledováním dodrţení tolerance sledovaných parametrů nebo lze pouţít tzv. 

ztrátovou funkci. Při tomto způsobu hodnocení kvality se nepřesnost výroby hodnotí jako 

finanční ztráta.   

 Parametry, které ovlivňují vlastnosti výrobku, jsou často popsané pomoci přibliţných 

nebo zjednodušených pojmů. Nástrojem pro popis těchto nepřesných pojmů jsou tzv. fuzzy 

mnoţiny, které pracují s jazykovými proměnnými a hodnotami.    

 

 V této diplomové práci jsou vyuţity důleţité poznatky, které jsou výsledkem realizace 

především dvou specifických projektů, týkajících se řízení a hodnocení kvality 

technologických procesů, na kterých jsem částečně spolupracovala. Na základě výsledků 

těchto zkoumání, odborné literatury a dalších odborných zdrojů je zpracována nejprve 

teoretická část práce a následně část experimentální, v níţ jsou pouţity algoritmy a postupy 

metod, prostřednictvím kterých byla řešena problematika projektů.  

 Jednotlivé projekty jsou konkrétně zaměřeny na aplikace expertních systémů, 

vyuţívajících fuzzy mnoţin, pro regulace a optimalizace procesů v průmyslových oblastech a 

dále na vyuţití vícerozměrné ztrátové funkce pro hodnocení kvality řízení technologických 

procesů.  

 V této diplomové práci jsou popsány vyuţívané metody a na vybraných příkladech je 

provedena ukázka funkčnosti vytvořeného algoritmu expertního systému a následně jsou zde 

také předvedeny vzorové výpočty na vícerozměrnou ztrátovou funkci.  
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1 Teoretická východiska 

Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na stručný popis základních pojmů a 

operací, které se týkají problematiky teorie mnoţin, fuzzy mnoţin, expertních systémů a 

ztrátové funkce. Je zde uvedena a vysvětlena zásadní terminologie, včetně objasnění hlavních 

principů spolu s uvedením konkrétních příkladů.  

1.1 Přehled hlavních pojmů množin a jejich základní operace 

1.1.1 Množiny 

Teorie mnoţin patří k předním matematickým teoriím. Významný vliv na rozvoj teorie 

mnoţin jako samostatné matematické disciplíny měl německý matematik Georg Cantor 

(1845-1918), který během druhé poloviny 19. století poloţil základy tohoto matematického 

oboru.  

Cantorovská teorie mnoţin vychází z intuitivního pojetí pojmu mnoţina. Zabývá se zejména 

srovnáváním vlastností nekonečných mnoţin čísel, přičemţ pojem mnoţina je zde chápan 

jako soubor objektů, u nichţ lze jednoznačně rozhodnout, které objekty do něj patří a které ne 

a zároveň platí, ţe kaţdý prvek můţe být v mnoţině obsaţen pouze jednou. Ukázalo se, ţe 

teorii mnoţin lze aplikovat i na ostatní matematické teorie a to tak, ţe ke kaţdému 

matematickému objektu se přiřadí určitá mnoţina, která ho reprezentuje. Z tohoto hlediska se 

teorie mnoţin řadí k základům matematiky.  

S rozvojem teorie mnoţin bylo na přelomu 19. a 20. století zjištěno, ţe intuitivní teorie nemá 

řešení pro všechna moţná zadání. Byly objeveny tzv. paradoxy intuitivní teorie mnoţin, např. 

Russellův paradox. Snaha o odstranění zjištěných nedostatků intuitivní teorie vedla ke 

vzniku axiomatických teorií mnoţin. K nejvíce pouţívaným axiomatickým teoriím mnoţin 

patří Zermelova-Fraenkelova teorie mnoţin, Von Neumannova-Bernaysova-Gödelova teorie 

mnoţin a Kelleyova-Morseova teorie mnoţin [1], [2], [3]. 

 

Definice 1.1 Množinou [Set] tedy rozumíme libovolně a jednoznačně vymezený soubor 

(souhrn, skupinu) určitých objektů shrnutých do jednoho celku. O kaţdém objektu musí být 

moţné rozhodnout, zda do dané mnoţiny patří, či nikoliv. K označování mnoţin se většinou 

pouţívají velká písmena latinské abecedy (například 𝐴, 𝐵, 𝑋, 𝑌 atd.) [2], [4], [5], [6], [15]. 
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Definice 1.2 Prvek [Element] mnoţiny označuje objekt, který do dané mnoţiny patří. Prvky 

jsou označovány malými písmeny (například 𝑎, 𝑏, 𝑐 atd.). 

Je-li 𝑥 prvkem mnoţiny 𝐴 poté provedeme zápis: 

𝑥 ∈ 𝐴 

 

Není-li 𝑥 prvkem mnoţiny 𝐴 poté provedeme zápis: 

𝑥 ∉ 𝐴 popř.  ≦ 𝑥 ∈ 𝐴 , 

kde  

≦ … symbol negace. 

Mnoţiny je moţné rozdělit na konečné a nekonečné. Pod pojmem konečná množina si 

můţeme přestavit mnoţinu, která buď neobsahuje ţádný prvek, nebo má konečný počet prvků 

(tzn. buď je prázdná anebo je počet prvků vyjádřen přirozeným číslem). Naproti tomu 

nekonečná množina je taková mnoţina, která nemá konečný počet prvků [2], [4], [5], [6], [15]. 

 

Příklad 1.1 Mnoţina přirozených dělitelů čísla 12 je konečná a zapíšeme ji: 

 1,2,3,4,6,12  

Příklad 1.2 Mnoţina násobků čísla 6 je nekonečná a můţeme jí zapsat: 

 6,12,18,24,30 …   

 

Mnoţiny je moţné zadávat dvěma způsoby: 

a) Výčtem prvků – neboli vyjmenováním všech prvků (konečné mnoţiny), coţ je moţné 

zapsat jako: 

𝐴 =  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 , 

coţ čteme jako: „𝐴 je mnoţina s prvky 𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3, aţ 𝑥𝑛“. 

b) Charakteristickou vlastností – jedná se o takovou vlastnost, kterou mají právě jenom prvky 

zadávané mnoţiny. Zjišťování vlastnosti se provádí v základní (univerzální) mnoţině 

označované jako 𝑈, jeţ obsahuje všechny objekty, které nás v dané situaci zajímají. Zápis má 

tvar: 

𝐴 =  𝑥 ∈ 𝑈: 𝑉 𝑥  , 

coţ čteme jako „𝐴 je mnoţina všech 𝑥 z mnoţiny 𝑈, pro které platí 𝑉(𝑥) [4], [5], [6], [15]. 
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A B 

U 

Ø Ø 

Definice 1.3 Jako speciální případ můţeme označit tzv. číselné množiny, kdy se jedná 

o takové mnoţiny, jejíţ prvky jsou čísla.  

Standardní mnoţiny označujeme takto: 

 N – mnoţina přirozených čísel {1, 2, 3, 4, …} - Přirozená čísla nám vyjadřují počet 

prvků konečných neprázdných mnoţin a pořadí prvků v uspořádaných 𝑛-ticích. 

 𝑍 – mnoţina celých čísel {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …} - Celá čísla umoţňují vyjádřit 

nejen počty prvků konečných mnoţin, ale i změny těchto počtů (přírůstky a úbytky). 

 𝑄 – mnoţina racionálních čísel  … , −
1

3
 , 0, 

2

5
,

12

11
, 2 =  2

1
, …   - Racionální čísla 

v porovnání s celými čísly, jeţ jsou jejich speciálním případem, dovolují navíc vyjádřit 

údaje o počtech dílů určitého celku. Racionální číslo je kaţdé reálné číslo, které lze psát 

ve tvaru zlomku 𝑝/𝑞, kde 𝑝 je celé číslo a 𝑞 je přirozené číslo. 

Iracionální čísla jsou charakterizována nekonečným neperiodickým desetinným 

rozvojem.  

 𝑅 – mnoţina reálných čísel  … ,   -  2, - 1, - 
1

2
, 0,

 2

3
, 𝜋,  …   - Reálná čísla jsou 

sjednocením všech racionálních a iracionálních čísel. [2], [7], [8]. 

1.1.2 Základní množinové operace 

Vztahy mezi mnoţinami a jejich operace lze graficky znázornit, a to pomocí Vennových 

diagramů. Univerzální mnoţina je znázorněna obdélníkem a mnoţiny 𝐴 a 𝐵 na ní definované, 

jsou znázorněny kruhy nebo popřípadě jinými oválnými obrazci uvnitř obdélníka [5], [15]. 

Definice 1.4 Dvě mnoţiny 𝐴 a 𝐵 jsou si rovny tehdy, kdyţ pro kaţdý prvek 𝑥 ∈ 𝑈 platí, ţe 

kaţdý prvek 𝑥 mnoţiny 𝐴 je zároveň i prvkem mnoţiny 𝐵 a kaţdý prvek 𝑥 mnoţiny 𝐵 je 

zároveň i prvkem mnoţiny 𝐴. Zápis rovnosti: 𝐴 = 𝐵 ↔  ∀𝑥 ∈ 𝑈: 𝑥 ∈ 𝐴 ↔ 𝑥 ∈ 𝐵   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1 Rovnost dvou množin [6] 
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A B 

U 

Ø 

A B 

U 

 

Definice 1.5 Podmnožina (část) množiny - mnoţina 𝐴 je podmnoţinou mnoţiny 𝐵, jestliţe 

kaţdý prvek mnoţiny 𝐴 je zároveň prvkem mnoţiny 𝐵. Tento mnoţinový vztah zvaný inkluze 

zapisujeme 𝐴 ⊂ 𝐵 ↔  𝑥 ∈ 𝐴 → 𝑥 ∈ 𝐵 . 

 

Z těchto dvou definic vyplývá, ţe dva prvky jsou si rovny 𝐴 = 𝐵, kdyţ platí: 𝐴 ⊂ 𝐵 ∧ 𝐵 ⊂ 𝐴. 

 

Definice 1.6 Průnik mnoţiny 𝐴 a 𝐵 je mnoţina 𝐴 ∩ 𝐵 taková, která obsahuje pouze ty prvky 

𝑥, které patří současně do obou mnoţin 𝐴 i 𝐵, neboli 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵, právě kdyţ 𝑥 ∈ 𝐴 a 𝑥 ∈ 𝐵. 

Uvedenou definici lze také zapsat v následujícím tvaru: 𝐴 ∩ 𝐵 =  𝑥 ∈ 𝑈: 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈ 𝐵 . 

Grafické znázornění průniku dvou mnoţin je následující [2], [4], [5], [6], [15]: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.2 Průnik dvou množin [6] 

 

Definice 1.7 Prázdnou množinou nazýváme mnoţinu, která neobsahuje ţádný prvek. Tato 

mnoţina se značí ∅ a je definovaná: 

∅ =  𝑥; 𝑥 ≠  𝑥   

Definice 1.8 Jako disjunktní nazýváme mnoţiny 𝐴, 𝐵 právě tehdy, kdyţ mají mnoţiny 𝐴, 𝐵 

prázdný průnik, tedy nemají ţádný společný prvek, coţ lze vyjádřit jako 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅. 

Graficky lze toto znázornit dvěma moţnostmi [2], [4], [5], [6], [15]: 

 

Obrázek 1.3 Znázornění disjunktní množiny [6] 

A B 

U 
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𝐀  

A 

Definice 1.9 Sjednocení dvou mnoţin 𝐴, 𝐵 je taková mnoţina 𝐴 ∪ 𝐵, která obsahuje všechny 

prvky 𝑥 mnoţiny 𝐴 a všechny prvky 𝑥 mnoţiny 𝐵. Jiný tvar zápisu můţe vypadat následovně: 

𝐴 ∪ 𝐵 =  𝑥 ∈ 𝑈: 𝑥 ∈ 𝐴 ∨ 𝑥 ∈ 𝐵  [2], [8], [9], [10], [15]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.4 Sjednocení dvou množin [6] 

Definice 1.10 Doplněk mnoţiny 𝐴 je mnoţina, která obsahuje právě ty prvky ze základní 

mnoţiny, které nepatří do mnoţiny 𝐴. Toto lze vyjádřit také jako: 𝐴 =  𝑥 ∈ 𝑈: 𝑥 ∉ 𝐴 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.5 Doplněk množiny A [6] 

 

Definice 1.11 Rozdíl mnoţiny 𝐴 a 𝐵 je taková mnoţina 𝐴 − 𝐵, která obsahuje právě ty prvky 

mnoţiny A, které nepatří do B. Neboli 𝐴 − 𝐵 =  𝑥 ∈ 𝑈: 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∉ 𝐵  [4], [5], [6], [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.6 Rozdíl dvou množin [6] 
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A B 

U 

Ø 

a1 a2 

b1 

b2 

b3 

Symetrický rozdíl dvou tříd 𝐴, 𝐵 je třída 𝐴 ÷ 𝐵 =  𝐴 − 𝐵 ∪  𝐵 − 𝐴 . 

Definice 1.12 Inkluze – Mnoţina 𝐴 je podmnoţinou mnoţiny 𝐵 právě tehdy, kdyţ kaţdý 

prvek mnoţiny 𝐴 je stejným prvkem mnoţiny 𝐵. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.6 Inkluze dvou množin [6] 

Definice 1.13 Nechť 𝐴 je mnoţina. Definujeme potenční mnoţinu 𝐴, značeno 𝑃(𝐴), jako 

mnoţinu všech podmnoţin 𝐴. 

Definice 1.14 Kartézský součin dvou mnoţin (𝐴, 𝐵) značíme 𝐴 × 𝐵 a jedná se o mnoţinu 

všech uspořádaných dvojic, jejichţ první sloţkou je prvek mnoţiny 𝐴 a druhou sloţkou je 

prvek z mnoţiny 𝐵, 

𝐴 × 𝐵 =   𝑥, 𝑦 ∶  𝑥 ∈ 𝐴 ∧  𝑦 ∈ 𝐵  . 

Indukcí můţeme definovat kartézský součin libovolného počtu tříd. Místo 𝑛-násobného 

kartézského součinu 𝐴 × 𝐴 × … × 𝐴 zpravidla zapisujeme 𝐴𝑛  [2], [8], [9], [10], [15]. 

Příklad 1.3 Pokud je poţadováno graficky znázornit kartézský součin dvou mnoţin 

 𝑎1, 𝑎2 ×  𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 , pak výsledný graf vypadá následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.7 Kartézský součin dvou množin [4] 
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Nechť 𝐴, 𝐵, 𝐶 jsou libovolné mnoţiny, poté platí následující zákony [2], [4], [18]: 

1. Komutativní zákon: 

𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐵 ∪ 𝐴, 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐵 ∩ 𝐴 

 

2. Asociativní zákon: 

𝐴 ∪  𝐵 ∪ 𝐶 =  𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 

𝐴 ∩  𝐵 ∩ 𝐶 =  𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 

 

3. Idempotence: 

𝐴 ∪ 𝐴 = 𝐴, 𝐴 ∩ 𝐴 = 𝐴 

 

4. Distributivní zákon: 

𝐴 ∪  𝐵 ∩ 𝐶 =  𝐴 ∪ 𝐵 ∩ (𝐴 ∪ 𝐶) 

𝐴 ∩  𝐵 ∪ 𝐶 =  𝐴 ∩ 𝐵 ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

 

5. Zákon absorpce: 

𝐴 ∪  𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴, 𝐴 ∩  𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐴 

 

6. De Morganovy zákony: 

(𝐴 ∩ 𝐵)          = 𝐴 ∪ 𝐵 , (𝐴 ∪ 𝐵)          = 𝐴 ∩ 𝐵   

 

 

1.1.3 Relace 

Definice 1.15 Mnoţina 𝑅 je relace na mnoţinách 𝐴1 aţ 𝐴𝑛 , právě kdyţ jsou všechny její 

prvky uspořádané 𝑛-tice prvků po řadě z mnoţin 𝐴1 aţ 𝐴𝑛 . Relaci lze definovat i pomocí 

kartézského součinu. Relace na mnoţinách 𝐴1 aţ 𝐴𝑛  je libovolná podmnoţina kartézského 

součinu mnoţin 𝐴1 aţ 𝐴𝑛 , tedy platí 𝑅 ⊆ 𝐴1 × …× 𝐴𝑛 . 

Protoţe je relace mnoţina, lze na ní aplikovat všechny operace i vlastnosti, které platí pro 

mnoţinu [2], [11], [12]. 

 

Definice 1.16 Binární relací z mnoţiny A do mnoţiny B je nazývána kaţdá podmnoţina 

kartézského součinu 𝐴 × 𝐵. Je-li 𝑅 binární relací a  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, říkáme, ţe prvky 𝑎, 𝑏, 

jsou relací 𝑅. Často se pouţívá také zápis 𝑎𝑅𝑏 [2], [11], [12]. 
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 Příklad 1.3 Máme dány dvě mnoţiny a to 𝐴 =  1,2,12,13  a 𝐵 =  𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 , relace mezi 

𝐴 a 𝐵: 

𝐴 × 𝐵 =   1, 𝑎 ,  1, 𝑏 ,  1, 𝑐 ,  1, 𝑑 , … ,  13, 𝑎 ,  13, 𝑏 ,  13, 𝑐 ,  13, 𝑑   

 [2], [13], [14]. 

 

Definice 1.17 V případě, ţe máme binární relaci 𝑅 = 𝐴 × 𝐵. Tak poté jako zobrazení (funkci) 

z mnoţiny 𝐴 do mnoţiny 𝐵 je relace splňující pro všechny 𝑎 ∈ 𝐴 a všechny 𝑏, 𝑏 ∈ 𝐵.  

 

 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅,  𝑎, 𝑏  ∈ 𝑅 → 𝑏 = 𝑏 . 

Poté je moţné, abychom vyuţívali zápisu místo 𝑅 ⊆  𝐴 ×  𝐵 

𝑓: 𝐴 → 𝐵 

a namísto  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 zapíšeme 

𝑏 = 𝑓 𝑎 ,  

𝑦 poté nazveme obrazem prvku 𝑎 [11], [12].  

 

Definice 1.18 Všechna 𝑎 ∈ 𝐴, pro které existuje 𝑓(𝑎) = 𝑏 tvoří mnoţinu, které říkáme 

definiční obor zobrazení 𝑓 a značíme ho 𝐷𝑜𝑚 𝑓 [Dom od slova domain]. 

Dom 𝑓 =  𝑎 ∈ 𝐴; existuje 𝑏 ∈ 𝐵 tak, že 𝑓 𝑎 = 𝑏  

V případě relačního zápisu se jedná o všechna 𝑎, pro které existuje 𝑏 takové, ţe  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅. 

Dom 𝑅 =  𝑎; existuje 𝑏 tak, že  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅  

Definice 1.19 Všechna 𝑏 ∈ 𝐵, pro které existuje 𝑎 ∈ 𝐴 takové, ţe 𝑓(𝑎) = 𝑏 tvoří mnoţinu, 

které říkáme obor hodnot zobrazení 𝑓 a značíme ho 𝐼𝑚 𝑓 [Im od slova Image]. 

𝐼𝑚 𝑓 =  𝑏 ∈ 𝐵; existuje 𝑎 ∈ 𝐴 tak, že 𝑓 𝑎 = 𝑏  

V případě relačního zápisu se jedná o všechna 𝑏, pro které existuje 𝑎 takové, ţe  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅. 

 𝐼𝑚 𝑅 =  𝑏; existuje 𝑎 tak, že  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅  [2], [12].  
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Zobrazení binárních relací: 

1) Uzlový graf: v tomto grafu zobrazujeme prvky mnoţiny 𝐴1, 𝐴2 jako body v rovině, tzv. 

uzly. Pokud  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 vyznačíme šipku jdoucí z bodu 𝑎 do bodu 𝑏. Pokud 𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴3, 

stačí zobrazit jednotlivé prvky 𝐴 pouze jednou. V tomto případě, pokud  𝑎, 𝑎 ∈ 𝑅, nazýváme 

šipku smyčkou. 

 

 

 

Obrázek 1.8 Uzlový graf 

2) Kartézský graf: Nejprve sestrojíme kartézský systém souřadnic. Prvky mnoţiny 𝐴1 

vyznačíme jako body na ose 𝑥 a prvky mnoţiny 𝐴2 jako body na ose 𝑦. Pokud  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, tak 

na osu 𝑥 vyznačíme prvek 𝑎, na osu 𝑦 naneseme prvek 𝑏. Průsečík přímek rovnoběţných 

s osami 𝑥 a 𝑦 procházejících body 𝑎, 𝑏 znázorňuje uspořádanou dvojici  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅. Přidáme-li 

do kartézského grafu třetí osu 𝑧, můţeme zobrazit také relaci ternární tj. 𝑅 ⊆ 𝐴1 × 𝐴2 × 𝐴3, 

[4], [11]. 

 

 

 

 

Obrázek 1.9 Kartézský graf 

 

Vlastnosti binárních relací v množině: 

Definice 1.20 Nechť 𝐴 je mnoţina. Binární relace 𝑅 na 𝐴 je libovolná podmnoţina 

kartézského součinu 𝐴 × 𝐴. 

Nechť 𝑅 je binární relace na 𝐴, pak říkáme, ţe: 

 Relace 𝑅 je reflexivní, jestliţe je prvek 𝑎 v relaci sám se sebou, nebo jestliţe pro 

všechna 𝑎 ∈ 𝐴 platí (𝑎, 𝑎)  ∈  𝑅, 𝑎 = 𝑎. 

 

 

Obrázek 1.10 Znázornění reflexivní relace [11] 
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a b 

a b c 

 Relace 𝑅 je symetrická pokud (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅, pak (𝑏, 𝑎) ∈ 𝑅, kdyţ 𝑎 = 𝑏, pak 𝑏 = 𝑎. 

 

 

 

Obrázek 1.11 Znázornění symetrické relace [11] 

 

 Relace 𝑅 je tranzitivní pokud (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅 a (𝑏, 𝑐) ∈ 𝑅, pak (𝑎, 𝑐) ∈ 𝑅, kdyţ 𝑎 = 𝑏 a 

𝑏 = 𝑐, pak se musí 𝑎 = 𝑐. 

 

 

Obrázek 1.12 Znázornění tranzitivní relace [11] 

 

Definice 1.21 Inverzní relaci k binární relaci 𝑅 ⊂ 𝐴 × 𝐵 definujeme jako relaci 𝑅−1 ⊂ 𝐴 × 𝐵 

vztahem:   

  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 →  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅−1. 

Definice 1.22 Jako injekci (prostou funkci) označujeme zobrazení 𝑓: 𝐴 → 𝐵, které splňuje pro 

všechna 𝑎, 𝑎 ∈ 𝐴 a všechna 𝑏 ∈ 𝐵 . 

𝑏 = 𝑓 𝑎 , 𝑏 = 𝑓 𝑎  → 𝑎 = 𝑎  

A surjekcí nazýváme zobrazení 𝑓: 𝐴 → 𝐵, pro které je mnoţina všech jeho obrazů rovna 𝐵. 

Zobrazení 𝑓: 𝐴 → 𝐵 s definičním oborem 𝐷𝑜𝑚 𝑓 = 𝐴 nazveme bijektivním (krátce bijekcí 

mnoţin 𝐴, 𝐵) v případě, ţe je injektivní a surjektivní zároveň. Ke kaţdému vzájemně 

jednoznačnému zobrazení (tedy bijekci) lze nalézt zobrazení inverzní.  

[2], [13], [14]. 

 

Definice 1.23 V případě, ţe 𝑅 ⊆  𝐴 ×  𝐵 a 𝑆 ⊆  𝐵 ×  𝐶 jsou dvě relace, poté sloţená relace 

𝑅 ∘  𝑆 je relace 𝑅 ∘  𝑆 = 𝐴 × 𝐶, 

𝑅 ∘  𝑆 =   𝑎, 𝑐 , existuje 𝑏 tak, že  𝑏, 𝑐 ∈ 𝑆 a  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 . 

[2], [13], [14]. 
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1.2 Teorie fuzzy množin  

Za zakladatele teorie fuzzy mnoţin a také i fuzzy logiky je povaţován íránský elektrotechnik, 

působící na univerzitě v Berkeley L. A. Zadeh. Jako prvý publikoval v roce 1965 článek, 

který se týkal této oblasti a jehoţ název byl „Fuzzy mnoţiny“. Jednalo se o nástroj pro 

reprezentaci a manipulaci s nepřesnými daty. Poprvé se zde můţeme setkat s pojmy fuzzy 

mnoţiny a fuzzy logiky [2], [16].  

1.2.1 Základní pojmy a definice z oblasti fuzzy množin 

Definice 1.24 Charakteristická funkce 𝜒𝐴 mnoţiny 𝐴 ⊆ 𝑈 je definovaná vztahem, kde 𝑈 

označuje tzv. neprázdnou množinu (univerzum): 

∀𝑥 ∈ 𝑈: 𝜒𝐴 𝑥 =  
1
0
   𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒  𝑥 ∈ 𝐴
  𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘      𝑥 ∉ 𝐴

 

Kaţdému prvku 𝑥 ∈ 𝑈, jeţ patří do fuzzy mnoţiny 𝐴, přiřazujeme hodnotu 1, v opačném 

případě, jestli prvek 𝑥  do fuzzy mnoţiny nepatří, je mu přiřazena hodnota 0. Tato funkce 

nemusí nabývat pouze hodnot 0 a 1, ale v případě, ţe hodnota 𝜒𝐴 𝑥 ≠ 0; 1, patří poté prvek 

𝑥 do fuzzy mnoţiny 𝐴 pouze částečně. Tímto můţeme teorii fuzzy mnoţiny odlišit 

od klasické teorie mnoţin, která předpokládá pouze dvě moţnosti a to, ţe kaţdý prvek daného 

univerza do mnoţiny patří, nebo nikoli [2], [17], [18], [19]. 

 

Definice 1.25 Nechť máme definovanou neprázdnou mnoţinu 𝑈, která se nazývá univerzum. 

Poté je fuzzy mnoţina 𝐴 v univerzu 𝑈 určena tzv. funkcí příslušnosti: 

𝜇𝐴: 𝑈 →  0,1  

Kaţdému prvku 𝑥 ∈ 𝑈 je přiřazena hodnota 𝜇𝐴(𝑥) ∈  0,1 . Tuto hodnotu nazýváme stupněm 

příslušnosti prvku 𝑥 k fuzzy mnoţině 𝐴.  

 

Mnoţinu, která neobsahuje ţádný prvek, nazýváme prázdnou mnoţinou a označujeme jí ∅. 

Mnoţina, která obsahuje všechny prvky, nazýváme univerzem a značíme ho 𝑈. 

Prázdná fuzzy mnoţina je určena funkcí příslušnosti 𝜇∅(𝑥) = 0 pro kaţdé 𝑥 ∈ 𝑈. 

 

Poznámka: Z důvodu jednoduššího zápisu budeme funkci příslušnosti značenou jako 𝜇𝐴 

zapisovat jako 𝐴(… ). Stupeň příslušnosti 𝜇𝐴 budeme potom značit jako 𝐴(𝑥), kde 𝑥 ∈ 𝑈. 
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Příklad 1.4 Jako příklad si můţeme zkusit popsat pomocí fuzzy mnoţiny pojem „staré auto“. 

Kaţdému věku (roku), který připadá v úvahu, přiřadíme číslo  0,1 , které vyjadřuje stupeň 

našeho přesvědčení, ţe takové auto je „staré“. Tento stupeň vyplývá z toho, jak vnímáme či 

rozumíme pojmu „staré auto“, jak hluboká je v tomto ohledu naše zkušenost, jak dalece jsme 

v této oblasti experty. 

Pokusme se tedy definovat fuzzy mnoţinu, která formalizuje pojem „staré auto“. Jedna 

z moţností znázornění takové fuzzy mnoţiny je grafický způsob, kdy na vodorovnou osu 

budeme vynášet věk (roky) a na svislou osu odpovídající míry příslušnosti.  

Představme si například, ţe za „zcela určitě stará auta“ lze označit ta, která se pohybují 

v rozmezí 7 aţ 11 let a jejichţ míra příslušnosti je tedy rovna 1. Naproti tomu mezi „staré“ 

automobily nejsou zařazena ta auta, jejichţ věk je menší neţ 4 roky a větší neţ 14 let. Jejich 

míra příslušnosti pak odpovídá 0, coţ je znázorněno na obrázku 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.13 Stáří auta 

Příklad 1. 5 Nechť 𝑈 =  0,40 , poté: 

𝐴 𝑥  

1
 35−𝑥 

15

0

                 
0 ≤ 𝑥 ≤ 20

20 < 𝑥 < 30
30 ≤ 𝑥 ≤ 40

 

je fuzzy mnoţina na univerzu 𝑈, do které prvky z intervalu  0,40  patří se stupněm 

příslušnosti 1, prvky z intervalu  20, 30  se stupněm příslušnosti 
 35−𝑥 

15
 a prvky z intervalu 

 30,40  se stupněm příslušnosti 0. Znázornění této fuzzy mnoţiny je na obrázku 1.14. 
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Obrázek 1.14 Vykreslená fuzzy množina 𝐴 

 

Poznámka: Pro případ, kdy máme systém všech fuzzy mnoţin, které jsou definované na 

univerzu 𝑈, tak toto budeme označovat jako 𝐹(𝑈). Zápis je: 𝐴 ∈ 𝐹 𝑈 .  

 

Definice 1.26 Nechť je dána fuzzy mnoţina 𝐴 definovaná na univerzu 𝑈 a reálné číslo 

𝛼 ∈  0,1 . Poté  𝛼- řez fuzzy mnoţiny 𝐴 nazýváme ostrou mnoţinou 

𝐴𝛼 =  𝑥 ∈ 𝑈   𝐴(𝑥)  ≥ 𝛼 . 

Definice 1.27 Jádro fuzzy mnoţiny 𝐴, je ostrá podmnoţina univerza 𝑈, jejíţ prvky mají 

stupeň příslušnosti k 𝐴 roven jedné: 

𝐾𝑒𝑟 (𝐴) =  𝑥 ∈ 𝑈   𝐴(𝑥)  = 1 . 

Explicitně se fuzzy konečné mnoţiny zapisují ve tvaru: 

𝐴 =  
𝛼1

𝑥1
 ,

𝑎2
𝑥2

 , … ,
𝑎𝑛

𝑥𝑛
  , 

kde 

𝑥1, 𝑥2 , … , 𝑥𝑛  … prvky univerza 𝑈, kterým jsou přiřazeny stupně příslušnosti 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 ∈

 0, 1 .  Prvky, které mají stupeň příslušnosti roven 0, zde nejsou zahrnuty. 

 

Definice 1.28 Fuzzy mnoţina 𝐴 je označována jako normální (výška rovna jedné), jestliţe má 

neprázdné jádro, neboli: 

𝐾𝑒𝑟 (𝐴) ≠ ∅. 

V opačném případě je nazývána subnormální [2], [17], [18], [19].  
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Definice 1.29 Nosičem fuzzy mnoţiny 𝐴  je ostrá podmnoţina univerza 𝑈, jejíţ prvky mají 

nenulový stupeň příslušnosti k 𝐴: 

𝑆𝑢𝑝𝑝 𝐴 =  𝑥 ∈ 𝑈 𝐴𝑥
 > 0 . 

Definice 1.30 Výška fuzzy mnoţiny 𝐴 na univerzu 𝑈 je definována jako: 

𝑔𝑡 𝐴 = supp
𝑥∈𝑈

𝐴 𝑥 . 

Definice 1.31 Nechť 𝑈 je lineární prostor, 𝐴 ∈ 𝐹 𝑈 , pak 𝐴 se nazývá konvexní (řez je pro 

libovolnou hodnotu 𝛼 souvislý), jestliţe ∀𝛼 ∈  0,1  je 𝐴𝛼  konvexní podmnoţina 𝑈. 

 

Definice 1.32 Nechť 𝐴 ∈ 𝐹 𝑈 . Fuzzy mnoţinu 𝐴 nazveme obecná fuzzy jednotka, jestliţe 

má pouze v jednom bodě nenulový stupeň příslušnosti, tj. 

𝑆𝑢𝑝𝑝 𝐴 =  𝑥0 , 

pokud zároveň platí, ţe 

𝐴 𝑥0 = 1, 

nazýváme 𝐴 fuzzy jednotkou [2], [17], [18], [19]. 

Zmíněné pojmy jsou znázorněny na následujícím obrázku 1.15 a obrázku 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.15 Znázornění fuzzy množiny a jejího jádra, nosiče, univerza, výšky a 0,5 – řezu 

[16], [17], [21] 
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Obrázek 1.16 Srovnání konvexní a nekonvexní fuzzy množiny [16], [21] 

 

1.2.2 Operace s fuzzy množinami 

V této podkapitole si definujeme základní operace fuzzy mnoţin, kterými jsou například 

sjednocení, průnik a doplněk fuzzy mnoţiny. Tyto operace jsou zobecněním běţných 

mnoţinových operací. Značení takto zobecněných operací zůstává pro větší přehlednost 

stejné. Grafické znázornění budeme provádět na základě fuzzy mnoţin znázorněných 

na obrázku 1.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.17 Fuzzy množina A(x) a B(x) 

 

Definice 1.33 Doplňkem fuzzy mnoţiny 𝐴 rozumíme fuzzy mnoţinu 𝐴 s funkcí příslušnosti 

[20]: 

∀𝑥 ∈ 𝑈: 𝐴  𝑥 = 1 − 𝐴(𝑥) 
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Obrázek 1.18 Grafické znázornění doplňku 

 

 

Definice 1.34 Průnik fuzzy mnoţin 𝐴 a 𝐵 je fuzzy mnoţina 𝐴 ∩ 𝐵 ∈ 𝑈 s funkcí příslušnosti : 

∀𝑥 ∈ 𝑈:  𝐴 ∩ 𝐵  𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 𝐴 𝑥 , 𝐵(𝑥)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.19 Grafické znázornění průniku 

 

Průnik je moţné definovat také i za pomoci součinu, a to jako [20]: 

∀𝑥 ∈ 𝑈:  𝐴 ∩ 𝐵  𝑥 = 𝐴 𝑥 ∙ 𝐵(𝑥) 
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Obrázek 1.20 Grafické znázornění průniku definovaného součinem 

 

Definice 1.35 Standardní sjednocení dvou fuzzy mnoţin 𝐴 a 𝐵 je fuzzy mnoţina 𝐴 ∪ 𝐵 ∈ 𝑈 

s funkcí příslušnosti [20]: 

∀𝑥 ∈ 𝑈:  𝐴 ∪ 𝐵  𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 𝐴 𝑥 , 𝐵(𝑥)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.21 Grafické znázornění sjednocení 

 

Sjednocení dvou fuzzy mnoţin můţe být definováno i následovně [20]: 

∀𝑥 ∈ 𝑈:  𝐴 ∪ 𝐵  𝑥 = 𝐴 𝑥 + 𝐵 𝑥 − 𝐴 𝑥 ∙ 𝐵 𝑥  
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Obrázek 1.22 Grafické znázornění sjednocení 

 

Základní vlastnosti operací s fuzzy mnoţinami [2], [18]: 

7. Komutativnost: 

𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐵 ∪ 𝐴, 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐵 ∩ 𝐴 

8. Asociativnost: 

𝐴 ∪  𝐵 ∪ 𝐶 =  𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 

𝐴 ∩  𝐵 ∩ 𝐶 =  𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 

9. Idempotence: 

𝐴 ∪ 𝐴 = 𝐴, 𝐴 ∩ 𝐴 = 𝐴 

10. Distributivnost 

𝐴 ∪  𝐵 ∩ 𝐶 =  𝐴 ∪ 𝐵 ∩ (𝐴 ∪ 𝐶) 

𝐴 ∩  𝐵 ∪ 𝐶 =  𝐴 ∩ 𝐵 ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

11. Absorpce: 

𝐴 ∪  𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴, 𝐴 ∩  𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐴 

12. De Morganovy zákony: 

(𝐴 ∩ 𝐵)          = 𝐴 ∪ 𝐵 , (𝐴 ∪ 𝐵)          = 𝐴 ∩ 𝐵   
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1.2.3 Fuzzy čísla 

Jedná se o speciální fuzzy mnoţiny, které jsou definované na mnoţině reálných čísel, a které 

jsou určeny čtveřicí bodů. Za pomoci těchto čísel lze modelovat (popsat) neurčité, nepřesné 

nebo verbálně popsané pojmy jako „asi dvě“, „kolem padesáti“ atd. Umoţňují nám provádět 

obvyklé aritmetické operace sčítání, odečítání, násobení a dělení [2], [18], [20], [21]. 

 

Definice 1.36 Fuzzy číslo lze označit, jako normální konvexní fuzzy mnoţinu se spojitou 

funkcí příslušnosti, která vyjadřuje určitou a ne úplně přesnou hodnotu. Většinou se u fuzzy 

čísel vyuţívá lineární či kvadratická funkce příslušnosti. Dále se můţeme setkat 

s gaussovskou funkcí příslušnosti či v softwarech s nejčastěji vyuţívanou po částech lineární 

funkcí příslušnosti [20], [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.23 Typy lineárních fuzzy čísel [17] 
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Obrázek 1.24 Grafické zobrazení fuzzy čísla s  lineární, kvadratickou, gaussovskou a po 

částech lineární funkcí příslušnosti [16] 

 

1.2.4 Fuzzy relace 

V matematice se relace vyuţívají k popisu vzájemných vztahů mezi prvky, a to jedné nebo 

více mnoţin (n-tic). Fuzzy relace je moţné vyuţívat například k popisu systémů, v případech, 

není-li přesně definován vztah mezi vstupem a výstupem. Obecně tedy můţeme říci, ţe fuzzy 

relace rozšiřují pojem relace na takové případy, ve kterých nelze udělat jednoznačné 

rozhodnutí, jestli mezi danými dvěma či více objekty je vztah či nikoli. Můţeme pouze říci, 

jak je daný vztah silný, anebo zda je daný vztah silnější nebo slabší, neţ vztah jiný [2]. 

 

1.2.5 Jazyková proměnná a její hodnoty 

Definice 1.37 Jazyková proměnná je proměnná, jejíţ hodnoty jsou slova a jejich významy 

jsou fuzzy mnoţiny v nějakém daném univerzu. Tyto proměnné jsou označovány jako termy. 

Jako příklad jazykové proměnné je moţné uvést „věk“, „výška“ atd. Jejich hodnoty jsou 

slova, například „malý“, „starý“, „pravda“ atd. [2]. 
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1.3 Charakteristika a základní pojmy expertních systémů 

Definice 1.38 Umělá inteligence [Artificial inteligence] je věda o vytváření strojů nebo 

systémů, které budou při řešení určitého úkolu uţívat takového postupu, který bychom 

v případě, ţe by ho dělal člověk, povaţovali za projev jeho inteligence.“ (Marvin Minsky 

1967) [22]. 

 

Definice 1.39 Znalostní inženýrství [Knowledge engineering] se zaobírá problematikou 

konstrukce automatu na automatické usuzování v konkrétních podmínkách při dané bázi 

poznatků (znalostí). Výsledkem znalostního inţenýrství jsou expertní systémy [7], [35]. 

 

Definice 1.40 Expertní systémy [Expert systems] jsou obvyklou součástí, která náleţí k umělé 

inteligenci a spadá k jejím nejstarším vývojovým směrům. 

Nejedná se však o samostatnou část umělé inteligence, ale o její typickou aplikační oblast, 

která zahrnuje celistvé a v praxi pouţívané nástroje, slouţící pro podporu rozhodování. 

V případě expertních systémů lze říci, ţe zaujímá v umělé inteligenci velmi důleţitou pozici. 

Obecně můţeme říci, ţe se jedná o takový systém, který nám modeluje způsob, jakým by 

expert řešil určitou úlohu.  S definicí pojmu „expertní systém“ se jiţ setkáváme na přelomu 

70. a 80. let 20. století. Například Feigenbaum charakterizuje expertní systém jako počítačový 

program, simulující rozhodovací činnost expertů při řešení sloţitých, úzce problémově 

zaměřených úloh. Vyuţívá vhodně zakódovaných, explicitně vyjádřených znalostí, 

převzatých od experta, s cílem dosáhnout v určité (zvolené) problémové oblasti kvality 

rozhodování na úrovni experta [23], [24], [25], [35]. 

 

Expertní systémy, jak uţ bylo zmíněno, nám slouţí pro podporu rozhodování a to zejména při 

řešení sloţitých úloh. Základní kategorie problémů, vhodné pro řešení expertními systémy, 

jsou: 

 interpretace - rozpoznávání situací z údajů, které je objasňují,  

 predikce - odvození očekávaných důsledků dané situace,  

 diagnostika - určení stavu (poruchy) systému z pozorovatelných projevů jeho chování,  

 konstruování - výběr a sestavení objektů do určitého funkčního celku při daných 

omezujících podmínkách,  

 plánování - sestavení posloupnosti akcí za účelem dosaţení poţadovaného cíle, 
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 monitorování - sledování a porovnávání údajů odpovídajících určité situaci za účelem 

zjišťování a následného odstraňování odchylek od očekávané situace,  

 ladění, opravování - výběr, sestavení a uskutečnění posloupnosti akcí, odstraňujících 

odchylky anebo chybové stavy,  

 učení - diagnostika, ladění a upravování vědomostí studenta,  

 řízení - interpretace, predikce, monitorování a úprava chování systému [23], [35]. 

1.3.1 Charakteristické vlastnosti a druhy expertních systémů 

Všechny expertní systémy je moţné rozdělit na 3 základní sloţky, které tvoří jeho minimální 

nastavení a to [1]:  

1. Inferenční (odvozovací, řídicí) mechanismus [inference engine], 

2. Báze znalostí [knowledge base], 

3. Báze údajů (faktů).  

 

 

 

Obrázek 1.25 Základní složky expertních systémů [23] 

 

Inferenční mechanismy 

Jsou tvořeny systémem, který se skládá z vzájemně spolupracujících programů, které 

zabezpečují procedurální sloţku činnosti expertního systému. Neboli jedná se o programový 

modul, který nám udává strategii vyuţívání znalostí ze znalostní báze a dále zprostředkovává 

komunikaci mezi bází znalostí a bází dat (resp. bází znalostí a uţivatelem expertního 

systému). Jedná se o prostředek, který nám v určitém rozsahu umoţňuje napodobovat 

uvaţování experta. Pouţívá dvě základní metody – zpětný a přímý chod (zpětné a dopředné 

řetězení). 

 

Zpětný chod – řešením problému je nalezení vhodného a efektivního způsobu, kterým lze 

dosahovat určitého a předem stanoveného cíle (potvrzení nebo vyvrácení hypotézy). 

 

Přímý chod – „údaji řízené odvozování“ – řešení zde vyplývá z určitého objemu faktů, které 

je nezbytné interpretovat, tzn. odvodit, co z daných faktů vyplývá a k jakým výsledkům je 

moţné na jejich základě dospět [23], [25], [35]. 



24 

 

Báze faktů (údajů)  

Uchovává symbolovou reprezentaci konkrétních faktů (údajů), které souvisejí s právě 

řešeným problémem.  

K tomu, abychom mohli řešit určitý problém, je potřeba mít k dispozici data a tyto data 

o daném případu poskytnout systému. Data jsou ukládána do báze dat a dále se „dosadí“ do 

obecně formulovaných znalostí z báze znalostí. Data jsou poskytována uţivateli pro konkrétní 

případy a to v dialogovém reţimu s počítačem. Hlavní úlohou expertního systému v tomto 

dialogu je, co nejlepší dotazování na informace, které se týkají dané řešené problematiky a 

následné analyzování odpovědí uţivatele. Z výsledných odpovědí je vyvozen závěr nebo 

případně navrhnuto řešení. 

 

Báze znalostí: 

V bázi znalostí se soustřeďují veškeré znalosti expertů, které jsou potřebné pro řešení daného 

problému. Klade se velký důraz na to, aby nedocházelo k znehodnocení těchto znalostí. 

Existuje mnoho moţností, jak můţeme reprezentovat poznatky a kaţdý z nich má své klady i 

zápory. V případě obecných charakteristik reprezentace poznatků, bychom měli brát v úvahu 

tyto tři pohledy: 

1. Vyjadřovací účinnost reprezentačních prostředků – tedy co a do jaké míry lze těmito 

poznatky reprezentovat, 

2. Odvozovací účinnost prostředků - tedy co a jak jimi lze odvozovat,  

3. Výpočetní efektivita prostředků – neboli sloţitost podprogramů pro práci se symboly 

v podmínkách [34] 

 

V bázi znalostí rozlišujeme 2 skupiny znalostí: 

 Faktické znalosti – jedná se údaje, které byly získány výpočtem nebo měřením a tvoří 

informační základnu i u klasických matematických modelů. 

 Heuristické znalosti – jedná se o exaktně nedokázané znalosti, které experti nebo 

praktici získávají při své praxi. Tyto znalosti pomáhají expertům při řešení daných 

problémů. Avšak je důleţité podotknout, ţe nám tyto znalosti nezaručují, ţe 

nalezneme správné řešení [23], [25] [7].  
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Všechny znalosti, které se nacházejí v bázi znalostí, se pouţívají při činnostech expertního 

systému a to různou formou, obvykle prostřednictvím pravidel [production rules] typu: 

𝐸 → 𝐻 

kdy je-li pravdivé tvrzení 𝐸 [evidence], je poté pravdivé i tvrzení 𝐻 [hypothesis]. V praxi 

není příliš často moţné zjistit, zda je předpoklad 𝐸 splněn. A velmi často také není moţné 

rozhodnout o platnosti celého tohoto tvrzení. 

Tyto pravidla jsou spojena s jistou neurčitostí, kterou je moţno v expertních systémech řešit 

různě. Nejčastěji se vyuţívají pravděpodobnostní metody nebo je moţné také vyuţít poznatky 

teorie fuzzy mnoţin [7]. 

 

Fuzzy množiny v expertních systémech: 

Chceme-li provést regulaci vysoké pece pomocí změny mnoţství dmýchané páry  ∆𝑃 , 

sledované parametry jsou pro nás křemík v surovém ţeleze 𝑆𝑖, změna mnoţství 𝑆𝑖 v surovém 

ţeleze neboli ∆𝑆𝑖 a dále mnoţství dmýchané páry 𝑃. 

 

Pravidla pro regulaci jsou následující: 

Je-li velké 𝑆𝑖, velké ∆𝑆𝑖 a malé 𝑃, pak se doporučuje velmi velké  ∆𝑃 . 

Schematicky: 

 𝐸 →  𝐻  

Tato pravidla, kterých je velké mnoţství, vyuţívají operátoři u vysoké pece. Chceme-li však 

simulovat činnost operátora, nastane problém, a to při určení způsobu, jakým by měly být 

vyjádřeny pojmy jako „velké 𝑆𝑖“, „velké ∆𝑆𝑖“ nebo „malé 𝑃“. Proto je zde zavedeno řešení 

pomocí fuzzy mnoţin. 

V některých případech není moţné říci, zda daný prvek ze základní mnoţiny, patří do dané 

mnoţiny či nikoli. Například u tohoto příkladu s křemíkem, můţeme definovat, ţe ţelezo 

s obsahem křemíku 1,5 do dané mnoţiny patří. Oproti tomu ţelezo s obsahem 0,7 nepatři 

do dané mnoţiny. Pro případ, kdyby byl obsah křemíku například 1,1 nebo 1,09 se přiřazuje 

prvkům 𝑥 ∈ 𝑈 číslo z intervalu  0,1 , jeţ vyjadřuje stupeň příslušnosti 𝑥 do 𝐴. Toto číslo lze 

označit jako 𝐴(𝑥) a z bodů (𝑥, 𝐴(𝑥)), je následně moţné sestrojit funkci příslušnosti, a to 

například pro jednotlivé prvky, které patří do mnoţiny „velkých obsahů křemíku“, coţ je 

znázorněno na obrázku 1.26 [7]. 
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Obrázek 1.26 Grafické znázornění funkce příslušnosti pro velký obsah Si [7] 

 

Pro případ, kdy bude obsah křemíku malý, popřípadě střední, bude grafické znázornění velmi 

podobné, viz obrázek 1.27 a 1.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.27 Grafické znázornění funkce příslušnosti pro malý obsah Si [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.28 Grafické znázornění funkce příslušnosti pro střední obsah Si [7] 
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K určení fuzzy mnoţiny je tedy zapotřebí zadat nejen to, které prvky do dané mnoţiny patři, 

ale také je potřeba u kaţdého prvku stanovit jeho stupeň příslušnosti do této mnoţiny. Má-li 

fuzzy mnoţina konečný počet prvků, je moţné vyuţít tohoto zápisu: 

𝐴 = 𝐴(𝑥1) 𝑥1 + 𝐴(𝑥2) 𝑥2 + ⋯ + 𝐴(𝑥𝑛) 𝑥𝑛   

Je zde moţné také vyuţití základních fuzzy operací, které byly zmíněny jiţ dříve [7]. 

 

1.4 Ekonomické a technické hodnocení způsobilosti procesů 

1.4.1 Technologické hodnocení způsobilosti procesu 

V případě hodnocení způsobilosti technologického procesu je snahou vyrobit takový výrobek, 

který se bude nacházet v poţadovaných tolerančních mezích. Jedná se tedy o takové 

vyhodnocení, které slouţí k porovnání maximálně přípustné variability hodnot sledovaného 

znaku jakosti. Ta je dána jiţ zmíněnými tolerančními mezemi a skutečnou variabilitou, které 

je dosahováno u statisticky zvládnutého procesu. Technologické hodnocení způsobilosti 

procesu lze rozdělit na jednorozměrné ukazatele kvality a vícerozměrné ukazatele kvality. 

 

Jednorozměrné ukazatele kvality: 

Jako jednorozměrný ukazatel kvality je moţné označit například indexy způsobilosti, které 

slouţí pro hodnocení způsobilosti procesu. K tomuto hodnocení je zejména vyuţíváno 

následujících indexů 𝐶𝑝 , 𝐶𝑝𝑘 , 𝐶𝑝𝑚 , 𝐶𝑝𝑚
∗  a 𝐶𝑝𝑚𝑘 . Hodnocení způsobilosti se provádí nejen za 

pomoci indexů způsobilosti, ale je potřeba, aby byly také dodrţeny základní zásady, jako je 

správné shromáţdění prvotních údajů nebo splnění omezujících podmínek.  

První a základní omezující podmínkou, která musí být dodrţena v případě měřitelných znaků 

jakosti a při pouţití standardních vztahů pro výpočet indexů způsobilosti, je to, ţe rozdělení 

sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení [26], [28], [29]. 

 

Doporučený postup analýzy způsobilosti procesu týkající se měřitelných znaků jakosti je:  

1. Volba znaku jakosti – znak jakosti je bezprostředním výsledkem posuzovaného procesu 

a měl by odráţet úspěšnost sledovaného procesu. Pro daný znak by měla být předepsaná 

kritéria jakosti (např. toleranční meze), ověření správnosti předepsaných kritérií jakosti 
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a jejich soulad s poţadavky zákazníka. U předepsaných kritérií pro několik znaků je 

potřeba ohodnotit způsobilost procesu k jednotlivým znakům samostatně [28]. 

 

2. Analýza systému měření – je potřeba abychom před shromáţděním údajů provedli 

ověření pouţívaného systému měření, a to z důvodu ovlivnění naměřených údajů. 

Systém měření by mohl být jedním ze zdrojů variability a můţe způsobovat zkreslování 

údajů o způsobilosti procesu. Vhodnost systému měření je posuzována podle 

vyhodnocení vybraných vlastností systému měření, např. stability, linearity, strannosti, 

shodnosti, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti [28]. 

 

3. Shromáţdění údajů – odběr údajů o zvoleném znaku jakosti by se měl provádět 

z probíhajícího procesu a v dostatečně dlouhém časovém období, aby se mohly projevit 

všechny zdroje variability. V průběhu sběru údajů by mělo docházet k obměně obsluhy, 

vlastností zpracovávaného materiálu, vlastností prostředí, technologických parametrů, 

dále k běţné údrţbě a seřizování výrobního zařízení atd. Za určité časové nebo dávkové 

intervaly se z procesu odebírá určitý počet po sobě vyrobených výrobků (tzv. 

podskupiny) a zjišťují se hodnoty sledovaného znaku jakosti. Sběr údajů by měl být 

proveden o minimálně 25 podskupinách, přičemţ doporučený rozsah podskupiny je pro 

měřitelné znaky 4 nebo 5 výrobků. 

V případě, ţe podmínky, za kterých jsou údaje shromaţďovány, nevystihují všechny 

zdroje variability, je potřeba termín způsobilosti blíţe upřesnit. Například v průběhu 

ověřovací výroby se pouţívá označení „předběţná způsobilost procesu“ [28]. 

 

4. Průzkumová analýza shromáţděných údajů – shromáţděné údaje jsou dále podrobeny 

průzkumové analýze, ve které odhalujeme odlehlé hodnoty, posuzujeme charakter 

rozdělení sledovaného znaku a provádíme analýzu nezávislosti dat. V případě analýzy 

výskytu odlehlých hodnot vyuţíváme krabicového diagramu (Box-plotu). Zde se 

graficky analyzuje pozice minimální hodnoty, dolního kvartilu, mediánu, horního 

kvartilu a maximální hodnoty, coţ nám umoţňuje, abychom vyhodnotili symetrii 

sledovaného znaku jakosti a identifikovali i případné odlehlé hodnoty. Za odlehlé 

povaţujeme ty hodnoty, jejichţ vzdálenost od dolního nebo horního kvartilu je větší, 

neţ 1,5 násobek kvantilového rozpětí. V případě, ţe se nám v souboru dat vyskytují 

odlehlé hodnoty, je potřeba je dále analyzovat, jestli nemohou být způsobeny chybou 

měření. Pokud se to prokáţe, jsou vyloučeny z dalšího hodnocení. Dále se k hodnocení 
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dat vyuţívá histogram, který je doplněn o předepsané toleranční meze. Dostáváme z něj 

informace o charakteru rozdělení sledovaného znaku jakosti, jeho poloze vůči 

tolerančním mezím, dosahované variabilitě a také míře dodrţování tolerančních mezí. 

Toto je nezbytné zjištění pro další postup hodnocení.  

Pro ověření nezávislosti dat se vyuţívají vhodné testy například je moţno vyuţít 

znaménkového testu nebo na základě vyhodnocení autokorelačních koeficientů, provést 

ověření nezávislosti [28]. 

  

5. Ověření normality sledovaného znaku jakosti – k hodnocení se vyuţívají standardně 

indexy způsobilosti, které jsou zaloţené na předpokladu normálního rozdělení 

sledovaného znaku jakosti, proto je zapotřebí před pouţitím těchto vzorců ověřit splnění 

tohoto předpokladu. Ověření normality dat je také potřeba provést při pouţití některých 

regulačních diagramů pro analýzu statistické zvládnutosti procesu. Je moţné, abychom 

provedli přibliţné posouzení, zda naše data pocházejí z normálního rozdělení, a to podle 

tvaru sestrojeného histogramu.  

Normalitu dat ověřujeme podle příslušných testů např. testů dobré shody - 𝜒2 (Chí 

kvadrát), Kolmogorovova-Smirnovova testu, nebo testů, které jsou zaloţeny na 

vyhodnocení šikmosti a špičatosti zpracovávaných hodnot. 

V případě, ţe rozdělení sledovaného znaku jakosti neodpovídá normálnímu rozdělení, 

postupujeme dále například tak, ţe provedeme transformaci hodnot nebo nalezneme 

jiný teoretický model rozdělení sledovaného znaku [28]. 

 

6. Posouzení statistické zvládnutosti procesu – statistická zvládnutost znamená, ţe 

variabilita sledovaného znaku jakosti musí být vyvolána pouze působením náhodným 

příčin. Jedině tehdy lze vyhodnotit „pravou“ způsobilost procesu, která charakterizuje 

jeho přirozené chování a je vyuţitelná k predikci. K tomuto ověření pouţíváme 

regulační diagramy, které nám umoţňují, abychom odlišili změny znaku jakosti 

vyvolané vymezitelnými příčinami od změn, které jsou vyvolány příčinami náhodnými. 

V případě, ţe z regulačního diagramu zjistíme, ţe proces není statisticky zvládnutý, je 

potřeba, abychom postupně identifikovali, analyzovali a odstranili vymezitelné příčiny, 

pomocí čehoţ dosáhneme zvádnutosti procesu. 

Není-li proces zvládnutý a nemáme-li informace pro analýzu a odstranění působení 

vymezitelných příčin, lze pomocí stejných vztahů, jaké jsou pro indexy způsobilosti, 

stanovit indexy „výkonnosti procesu s ohledem na dosahovanou jakost“ (process 
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performance). Tyto indexy však charakterizují momentální chování procesu a není 

moţné je pouţít k predikci. Jedná se o indexy 𝑃𝑝 , 𝑃𝑝𝑘 , 𝑃𝑝𝑚 , 𝑃𝑝𝑚
∗  a 𝑃𝑝𝑚𝑘  [28]. 

 

7. Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s poţadovanými hodnotami – v případě, 

ţe byly všechny tyto kroky splněny, je moţné, abychom vyhodnotili způsobilost pomocí 

indexů způsobilosti. Nejčastěji se pouţívají indexy 𝐶𝑝  a 𝐶𝑝𝑘 , jeţ posuzují potenciální a 

skutečnou schopnost procesu trvale poskytovat výrobky, které budou splňovat 

toleranční meze. Jako další je moţné uplatňovat indexy 𝐶𝑝𝑚 , 𝐶𝑝𝑚
∗  a 𝐶𝑝𝑚𝑘 , které ještě 

navíc posuzují schopnost dosahovat cílové hodnoty sledovaného znaku jakosti [28]. 

 

Index způsobilosti 𝐶𝑝 : 

Jedná se o nejstarší index způsobilosti, který je značen 𝐶𝑝  a je definovaný vztahem: 

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6 ∙ 𝜎
 

kde  

USL … horní toleranční mez,  

LSL … dolní toleranční mez, 

σ … směrodatná odchylka. 

 

Jedná se o míru potencionální schopnosti, kdy je proces schopen zajistit, aby sledovaný znak 

jakosti leţel uvnitř tolerančních mezí. Pouţívá se pro případy, kdy máme stanovenou jak 

horní, tak také i dolní toleranční mez. Jeho hodnota poté náleţí poměru přípustné a skutečné 

variability hodnot a to bez ohledu na umístění v tolerančním poli. Hodnota 6𝜎 nám vyjadřuje 

skutečnou variabilitu sledovaného znaku jakosti, kdy tato hodnota v případě normálního 

rozdělení vymezuje oblast, v níţ s pravděpodobností 0,9973 bude leţet kaţdá další hodnota 

sledovaného znaku jakosti. Vzhledem k tomu, ţe většinou směrodatnou odchylku 𝜎 nemáme 

k dispozici, tak jí nahrazujeme směrodatnou odchylkou výběrovou, čímţ místo indexu 𝐶𝑝   

získáme jeho odhad [27], [28]. 

𝐶 𝑝 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6 ∙ 𝑠
 

Při hodnocení způsobilosti procesu se pro odhad směrodatné odchylky doporučuje vyuţití 

vztahů, které jsou zaloţeny na průměru a variabilitě v podskupinách, jeţ daleko lépe 

charakterizují variabilitu, která byla vyvolána náhodnými příčinami [28]. 
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𝜎 =
𝑅 

𝑑2
 

nebo: 

𝜎 =
𝑠 

𝐶4
 

popřípadě: 

𝜎 =  
 𝑠𝑗

2𝑘
𝑗=1

𝑘
 

kde 

𝑅  … průměrné variační rozpětí v podskupinách, 

𝑠  … průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách, 

𝑑2, 𝐶4 … koeficienty závislé na rozsahu podskupiny, 

𝑠𝑗
2 … výběrový rozptyl hodnot v 𝑗-té podskupině, 

𝑘 … počet podskupin. 

 

Poté je moţno, abychom stanovili odhad indexu způsobilosti, jehoţ výpočet se bude provádět 

za pomocí tohoto vztahu [28]: 

𝐶 𝑝 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6 ∙
𝑅 

𝑑2

 

 

Index způsobilosti 𝐶𝑝𝑘 : 

Index 𝐶𝑝𝑘  je rozdílný od indexu 𝐶𝑝  v tom, ţe zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku 

jakosti, ale také i jeho polohu vůči tolerančním mezím. Charakterizuje tedy skutečnou 

způsobilost procesu, dodrţovat předepsané toleranční meze. Je moţné ho stanovit pro 

oboustranné i jednostranné meze [27], [28]. 

1. Jednostranná tolerance – dolní toleranční mez: 

𝐶𝑝𝑘 = 𝐶𝑝𝐿 =
𝜇 − 𝐿𝑆𝐿

3 ∙ 𝜎
 

 

2. Jednostranná tolerance – horní toleranční mez: 

𝐶𝑝𝑘 = 𝐶𝑝𝑈 =
𝐿𝑆𝐿 − 𝜇

3 ∙ 𝜎
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3. Oboustranné tolerance: 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 𝐶𝑝𝐿 ; 𝐶𝑝𝑈  = 𝑚𝑖𝑛  
𝜇 − 𝐿𝑆𝐿

3 ∙ 𝜎
;
𝑈𝑆𝐿 − 𝜇

3 ∙ 𝜎
  

kde 

𝜇 … střední hodnota 

 

 

Pro případ, kdy jsou předepsané obě toleranční meze, je moţné stanovit oba indexy 𝐶𝑝  i 𝐶𝑝𝑘 . 

Dále lze odvodit tento vztah 

𝐶𝑝𝑘 = 𝐶𝑝 −
 
𝑈𝑆𝐿 + 𝑈𝑆𝐿

2 − 𝜇 

3 ∙ 𝜎
, 

ze kterého je moţné říci, ţe mezi hodnotami indexů 𝐶𝑝  a 𝐶𝑝𝑘  platí nerovnost: 

𝐶𝑝𝑘 ≤ 𝐶𝑝  

Rozdíl mezi hodnotami je tím vyšší, čím více je střední hodnota sledovaného znaku vzdálena 

od středu tolerančního pole. Hodnoty obou těchto indexů jsou si rovny v případě, kdy střední 

hodnota sledovaného znaku jakosti leţí právě ve středu tolerance. Tehdy je maximálně 

vyuţito potenciální způsobilosti procesu dané variabilitou sledovaného znaku [27], [28]. 

 

Index způsobilosti 𝐶𝑝𝑚 : 

Porovnáváme maximálně přípustnou variabilitu sledovaného znaku jakosti danou šířkou 

tolerančního pole s jeho skutečnou variabilitou, která se vyskytuje kolem cílové hodnoty 𝑇. 

Zohledňuje variabilitu hodnot sledovaného znaku jakosti, a také i míru dosaţení optimální 

hodnoty. Stanovuje se pouze pro případ oboustranné tolerance a v případě, ţe cílová hodnota 

leţí ve středu tolerančního pole. Definiční vzorec má následující tvar: 

𝐶𝑝𝑚 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6 ∙  𝜎2 +  𝜇 − 𝑇 2
 

kde 

𝑇 … cílová hodnota 

Mezi hodnotou indexů 𝐶𝑝𝑚  a 𝐶𝑝  platí nerovnost: 

𝐶𝑝𝑚 ≤ 𝐶𝑝  

 

Tyto indexy se budou rovnat v případě, ţe střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

odpovídá cílové hodnotě [27], [28]. 
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Index způsobilosti 𝐶𝑝𝑚
∗ : 

Je pouţíván v případě, kdy cílová hodnota neleţí ve středu tolerančního pole, nebo máme 

specifikovanou jednostrannou toleranci. Porovnává vzdálenost cílové hodnoty sledovaného 

znaku od bliţší toleranční meze s polovinou skutečné variability sledovaného znaku kolem 

této cílové hodnoty. K výpočtu se pouţívá tento vztah: 

𝐶𝑝𝑚
∗ = 𝑚𝑖𝑛  

𝑇 − 𝐿𝑆𝐿

3 ∙  𝜎2 +  𝜇 − 𝑇 2
;

𝑈𝑆𝐿 − 𝑇

3 ∙  𝜎2 +  𝜇 − 𝑇 2
  

Index způsobilosti 𝐶𝑝𝑚𝑘 : 

Tento index nám porovnává vzdálenost mezi střední hodnotou sledovaného znaku jakosti 

k bliţší toleranční mezi a polovinou variability znaku kolem cílové hodnoty. Vztah pro 

výpočet je definovaný: 

𝐶𝑝𝑚𝑘 = 𝑚𝑖𝑛  
𝜇 − 𝐿𝑆𝐿

3 ∙  𝜎2 +  𝜇 − 𝑇 2
;

𝑈𝑆𝐿 − 𝜇

3 ∙  𝜎2 +  𝜇 − 𝑇 2
  

Pro oboustrannou toleranci, kdy se dají stanovit indexy 𝐶𝑝  a 𝐶𝑝𝑘 , je moţné tento vztah upravit 

do tvaru: 

𝐶𝑝𝑚𝑘 =
𝐶𝑝𝑘 ∙ 𝐶𝑝𝑚

𝐶𝑝
 

Je tedy moţné říci, ţe index 𝐶𝑝𝑚𝑘  je vlastně kombinací všech těchto uvedených indexů. 

Vyuţívá dobrých vlastností indexu 𝐶𝑝𝑘 , především jeho schopnosti ohodnotit, jestli hodnoty 

sledovaného znaku jakosti opravdu leţí uvnitř tolerance, jeţ kombinuje s mírou dosaţení 

cílové hodnoty [27], [28]. 

Mezi hodnotou indexů 𝐶𝑝𝑚𝑘  a 𝐶𝑝𝑘  platí nerovnost: 

𝐶𝑝𝑚𝑘 ≤ 𝐶𝑝𝑘  

Tyto indexy jsou si rovny pouze v případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

odpovídá cílové hodnotě. 

Mezi hodnotou indexů 𝐶𝑝𝑚𝑘  a 𝐶𝑝𝑚  platí nerovnost: 

𝐶𝑝𝑚𝑘 ≤ 𝐶𝑝𝑚  

Tyto indexy se budou rovnat v případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku jakosti leţí 

v cílové hodnotě. 

Z výše uvedených údajů vyplývá skutečnost, ţe mezi jednotlivými indexy způsobilosti platí 

tyto následující nerovnosti: 
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𝐶𝑝𝑚𝑘 ≤ 𝐶𝑝𝑘 ≤ 𝐶𝑝  

𝐶𝑝𝑚𝑘 ≤ 𝐶𝑝𝑚 ≤ 𝐶𝑝  

Poţadavky na způsobilost procesu: 

Poţadavky na způsobilost procesu se vztahují zejména k hodnotě indexu 𝐶𝑝𝑘 , jeţ 

charakterizuje reálnou způsobilost procesu udrţovat sledovaný znak jakosti, a to v 

předepsaných tolerančních mezích. Minimální hodnota indexu 𝐶𝑝𝑘 , při které můţeme proces 

ještě povaţovat za způsobilý, se posouvá k vyšším hodnotám, coţ je způsobeno rozvojem 

technologií. Proces je moţné povaţovat za způsobilý v případě, kdyţ hodnota indexu 

způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33. V současnosti je moţné se setkat i 

s přísnějšími poţadavky, kdy hodnota indexu způsobilosti je 𝐶𝑝 = 2, 𝐶𝑝𝑘 = 1,5 [27], [28].  

 

Vícerozměrné ukazatele kvality 

Tyto ukazatele jsou pouţívány v případě, kdyţ: 

1) se provádí na jednom výrobku více operací, takţe se při hodnocení procesu sleduje 

najednou několik znaků kvality, 

2) se výrobek skládá z několika komponent, kde u kaţdé komponenty existuje nějaký znak 

kvality, ale výrobek je hodnocen jako celek. 

V případě, ţe se sleduje několik znaků jakosti najednou, není příliš vhodné je hodnotit podle 

jednorozměrných ukazatelů kvality [27]. 

 

Jednotlivé znaky bychom neměli hodnotit samostatně z následujícího důvodu: 

1) protoţe proces poté nemůţe být hodnocen jako celek (jedná se o hodnocení operace nebo 

dílu), 

2) jsou-li sledované znaky závislé, poté není moţné hodnotit ani konkrétní operace, neboť se 

do vypočítané hodnoty budou promítat vlivy dalších znaků [27]. 

Jestliţe budeme hodnotit jednotlivé znaky, můţe nastat situace, kdy samostatné znaky 

nebudou vyhovující, avšak v případě, ţe budeme simultánně hodnotit proces jako celek, bude 

tento celek způsobilý. Pro takovéto situace jsou konstruovány speciální vícerozměrné indexy 

způsobilosti a také i grafické metody hodnocení [27].   

 

Obecný postup vícerozměrného hodnocení: 

a) Testování předpokladu, 

b) Výběr a výpočet indexů, 

c) Testování indexů. 
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Testy předpokladů pro hodnocení vícerozměrné způsobilosti: 

 Test stability procesu – stabilita procesu je základní předpoklad pro hodnocení 

způsobilosti. Posuzujeme jí pomocí vícerozměrného regulačního diagramu nebo 

v případě, ţe není k dispozici, tak vyuţijeme test. 

 Test vícerozměrné normality – testujeme pomocí koeficientu šikmosti a špičatosti. 

Máme zde testovací kritéria šikmosti a špičatosti 𝑈1, 𝑈2, k jejich výpočtu je potřeba, 

abychom znali také 𝑔1𝑚 a 𝑔2𝑚. Testovací kritéria se porovnávají s kritickými 

hodnotami rozdělení 𝜒2 a to pro 𝑈1 a normálního rozdělení v případě 𝑈2. V případě 

překročení alespoň jednoho z nich se předpoklad o normalitě zamítá. 

 Test odlehlých hodnot – zde se hodnotí, zda je sloţka v toleranci (aktuální proměnná 

v toleranční oblasti) a zda je vektor v toleranci (kterákoliv z ostatních proměnných je 

v toleranci). Tuto metodu je moţné provést graficky i numericky [27]. 

 

Vícerozměrné 𝑁 rozdělené ukazatele kvality: 

1) Dvourozměrný index 𝑀𝐶𝑝  

2) K – rozměrný index 𝑀𝐶𝑝  

3) Index 𝑀𝐶𝑝𝑚  

 

Vícerozměrné 𝑁𝑜𝑁 rozdělené ukazatele kvality: 

1) Index 𝑀𝐶𝑝𝑘  

 

Vícerozměrné grafické metody: 

1) Grafické metody pro dvourozměrný ukazatel kvality 

2) Grafické metody pro k-rozměrný ukazatel kvality [27] 

 

1.4.2 Ekonomické hodnocení způsobilosti 

V případě technologického hodnocení způsobilosti procesů se hodnotí: 

a) míra shody průměru a cílové hodnoty (vycentrování procesu) 

b) míra variability kolem cílové hodnoty [27] 

 

Jestliţe dojde ke zhoršení a) nebo b), případně a) i b) znamená to pro nás, jak sníţení kvality, 

tak také finanční ztráty. Je velmi účelné tyto ztráty vyjádřit finančně, neboli provést 

ekonomické hodnocení způsobilosti. 
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Různým úrovním centrování popř. variability odpovídá také rozdílný podíl 𝑁𝐶 výrobků. 

𝑁𝐶 je ukazatel kvality, který můţe být vyjádřen různými ukazateli, např. podílem 𝑁𝐶, %𝑁𝐶, 

𝑝𝑝𝑚, 𝐶𝑝 , 𝐷𝑃𝑂, 𝐷𝑃𝑀𝑂 atd. 

Některé výpočty ukazatelů bývají sledovány, méně často se hodnotí finanční ztráta, která je 

spojená s NC, a to zejména v případě, kdy nemá sledovaný ukazatel kvality normální 

rozdělení. Téměř vůbec se nehodnotí ztráty, jeţ jsou spojené s nekvalitou uvnitř tolerance. 

Tyto uvedené příčiny ztrát z překročení tolerance jsou pouze jednou z moţností. 

 

Z širšího hlediska mohou mít ztráty různý původ: 

a) ztráty z překročení tolerančního intervalu, 

b) ztráty z nepřesností v rámci tolerance, 

c) ztráty související s kontrolou, 

d) ztráty související s opravami, 

e) ztráty z nepřesnosti měření, 

f) ztráty související s údrţbou. 

 

Dále se budeme zabývat pouze ztrátou, která byla způsobena z nepřesností v rámci tolerance. 

 

Ztráty (odběratele) z nepřesností v rámci tolerance: 

Způsobilost technologického procesu je nejčastěji posuzována pomocí jiţ zmíněných indexů 

způsobilosti, které hodnotí úroveň centrování a variability procesu. Pro hodnocení jsou 

k dispozici také jiné alternativy, jeţ mají ve srovnání s indexy způsobilosti jiná pozitiva, 

jakými jsou například nepotřebnost splnění předpokladu normality nebo finanční vyjádření 

ztrát za kvalitu. Toto finanční vyjádření nám označuje tzv. ztrátovou funkci (Loss function), 

která je zaloţena na jiném principu, neţ indexy a která má velmi velké mnoţství moţného 

vyuţití. Autorem ztrátové funkce je japonský inţenýr Genichi Taguchi [27]. 

Ztrátová funkce by měla splňovat následující předpoklady a kaţdý uţivatel by měl zváţit, zda 

jsou aplikovatelné či přijatelné v jeho daných podmínkách: 

1) U kaţdého výrobku je sledována určitá charakteristika (např. rozměr, váha…), podle nichţ 

je posuzována jeho kvalita. 

2) Tato charakteristika má určenou jistou cílovou (optimální) hodnotu 𝑇 (Target value). 

3) Nekvalita se projeví odchylkami od cílové hodnoty 𝑇. 

4) Kaţdá odchylka od 𝑇 znázorňuje určitou ztrátu, která se projeví u odběratele. 
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L(Y) 

A 

T-d T+d Y 

T 

První tři předpoklady povaţujeme za obvyklé. Avšak ve čtvrtém bodu se setkáváme s novým 

prvkem, který indikuje, ţe výrobky, které se pohybují v mezích tolerance, nejsou povaţovány 

za stejně kvalitní a bezztrátové. Neboli, jakákoliv odchylka od 𝑇 značí projev nekvality a 

odběrateli přináší ztráty. Tyto ztráty jsou tím větší, čím je vzdálenější dosaţená úroveň 

ukazatele kvality 𝑌 od 𝑇 (viz obr. 4). Jedná se tedy o ztrátu za nekvalitu v rámci tolerance. 

Graf naznačující závislost L(Y) na Y se obvykle vyjadřuje pomocí paraboly [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.29 Ztrátová funkce 

kde 

𝑑 … tolerance 

𝐴 … ztráta, kterou přinese překročení tolerance 

 

Matematické vyjádření ztrátové funkce má tvar: 

𝐿 𝑌 = 𝑘 ∙  𝑌 − 𝑇 2 

kde 

𝑇 … cílová (optimální) hodnota ukazatele kvality 

𝑌 … skutečně dosaţená úroveň ukazatele kvality (náhodná veličina) 

𝐿(𝑌) … ztráta způsobená odchylkou od 𝑇 

𝑘 … konstanta 

Z tohoto vzorce i z grafu vyplývá, ţe v případě, je-li hodnota 𝑌 = 𝑇, je ztráta 𝐿(𝑌) = 0. Čím 

je vzdálenost mezi 𝑌 a 𝑇 větší, tím se 𝐿(𝑌) zvětšuje, a jeho maximum je na hranici tolerance, 

kde 𝐿(𝑌) = 𝐴. Ztráta 𝐴 náleţí buď ceně výrobku, nebo ceně za opravu výrobku [27]. 
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L(Y) 

T-d T+d Y 

T 

Ztrátová funkce je pouţívaná ve dvou variantách: 

a) pro výpočet finanční ztráty, která je způsobená odchylkou 𝑌 od 𝑇 podle vzorce 

𝐿 𝑌 = 𝑘 ∙  𝑌 − 𝑇 2, 

kde hodnotíme ztrátu pro jeden výrobek. 

 

b) průměrná ztráta způsobená nedodrţováním 𝑇 (ale v toleranci), která se značí 𝐸(𝐿) a počítá 

se 

𝐸 𝐿 = 𝑘 ∙ 𝑠2, 
kde 

𝑘 =
𝐴

𝑑2
, 

kde 

𝐸 𝐿  … průměrná ztráta a vztahuje se na celou hodnocenou sérii 

𝑠2 … střední kvadratická odchylka od cílové hodnoty 𝑇 (nemusí se vţdy jednat o rozptyl) 

 

Ztrátová funkce pro různé typy tolerance: 

Podle toho, co v dané chvíli povaţujeme za optimální cílovou hodnotu 𝑇, rozlišuje Taguchi 

následující typy: 

1) Typ 𝑁 – optimum náleţí konkrétní hodnotě 𝑇 

2) Typ 𝑆 – čím menší je 𝑌, tím lépe – optimum 𝑇 = 0 

3) Typ 𝐿 – čím větší je 𝑌, tím lépe – teoretické optimum je 𝑇 = +∞ 

Pro kaţdý tento typ má ztrátová funkce svůj specifický tvar a rovnice [27]. 

 

Typ 𝑵 (Nominal): Ideálem je zde dosaţení cílové hodnoty 𝑇. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.30 Symetrická N-tolerance 



39 

 

L(Y) 

T-d1 T+d2 
Y 

T 

A1 

L(Y) 

A 

T = 0 USL 
Y 

Zapisujeme 𝑇±𝑑 , 𝑑 = tolerance a  𝑇 − 𝑑, 𝑇 + 𝑑 = toleranční interval. Tato tolerance nemusí 

být symetrická: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.31 Nesymetrická N-tolerance 

 

Na obrázku 1.31 je toleranční interval  𝑇 − 𝑑1, 𝑇 + 𝑑2 . Tolerance 𝑑1, 𝑑2 a ztráty 𝐴1 a 𝐴2 

jsou různé [27]. 

 

Tolerance typu 𝑺 (Smaller) – 𝑌 je tím lepší, čím je menší. Ideálem je 𝑇 = 0. Pro tento typ 

tolerance je moţné uvést následující příklad – drsnost povrchu, nečistota v ovzduší (je 

stanovena pouze horní přípustná hranice a čím menší hodnoty je dosaţeno, tak tím lépe) [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.32 S-tolerance 

 

Tolerance typu 𝑳 (Larger): 𝑌 je tím lepší, čím je větší. Ideálem je 𝑇 = ∞. 

Protoţe je v tomto případě problém počítat 𝐿, je-li 𝑇 = ∞, provede se transformace proměnné 

𝑌 na novou proměnnou 𝑍 = 1 𝑌  (tímto se tolerance 𝐿 transformuje na toleranci 𝑆). Takţe 

v případě 𝐿 tolerance se průměrná ztráta počítá podle vzorce: 

A2 
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T - d0 - D + d0 + D 

Y 

L(Y) 

A 

𝐸 𝐿 = 𝐴 ∙ 𝑑𝑦
2 ∙ 𝑠𝑧

2 

a rozptyl 𝑍 se vypočítá 

𝑠𝑧
2 =

1

𝑛
∙  

1

𝑌2

𝑌

 

 

Výpočet tolerancí: 

Výpočet průměrné ztráty za nekvalitu je moţné provést pomocí následujícího vzorce: 

𝐸 𝐿 =
𝐴

𝑑2
∙ 𝑠2, 

kde  

𝐴 … ztráta při překročení tolerance (mezní ztráta) – její určení nemusí být snadné, ale i 

v případě velmi špatného odhadu nedojde k zásadní chybě při výpočtu 𝐸(𝐿), 

𝑠2 … rozptyl dále dělíme na: 

 𝑠𝑣
2 … nepřesnost výroby (dělník) 

 𝑠𝑚
2  … nepřesnost měření (kontrolor) 

𝑑 … tolerance, její výpočet můţe být proveden různými způsoby, viz dále [27]. 

Dělení tolerancí: 

1) Tolerance funkční 

2) Tolerance provozní (výrobní) 

 
Funkční tolerance většinou vyplývá z konstrukce. Je-li 𝑇 optimální charakteristika kvality, 𝑌 

skutečně dosaţená charakteristika kvality a 𝑑0 funkční tolerance, bude zařízení fungovat, 

jestliţe 

𝑇 − 𝑑0 ≤ 𝑌 ≤ 𝑇 + 𝑑0 

Překročení funkční tolerance způsobí odběrateli ztrátu 𝐴0 (viz obrázek 1.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.33 Funkční a provozní tolerance 
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Překročení tolerance 𝑑0 však výrobci způsobí ve většině případů podstatně menší ztrátu, neţ 

odběrateli např. 𝐴. 

Je tomu tak proto, ţe odstranění závady ve výrobním podniku je levnější - není třeba se 

dostavit na místo poruchy a je k dispozici potřebné strojní i součástkové vybavení [27]. 

Z obrázku 1.33 je vidět, ţe ztrátě 𝐴 odpovídá tolerance 𝐷, přitom 𝐷 je menší, neţ 𝑑0. Početně 

se stanoví provozní tolerance takto: 

𝐷 =  
𝐴

𝐴0
∙ 𝑑0 

 

Vícerozměrná ztrátová funkce: 

Standardizovaná ztrátová funkce [Standardized loss function] se pouţívá z důvodu, aby se 

předešlo problému s určením konstanty 𝑘. Je tedy provedena úprava vzorce 𝐿(𝑌) na tzv. 

standardizovaný tvar, jeţ je označován 𝑆𝐿(𝑌). Tato funkce má tvar: 

𝑆𝐿 𝑌 =  
2

𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿
 

2

∙  𝑌 − 𝑇 2 

Její graf je totoţný s grafem rovnice 𝐿(𝑌) s tím rozdílem, ţe konstanta 𝐴 je rovna 1. 

 

Standardizace ztrátové funkce umoţňuje její zobecnění pro n-rozměrný případ, kdy je 

𝑛 sledovaných znaků jakosti. Tato vícerozměrná standardizovaná ztrátová funkce [Total 

standardized loss function] značená TSL má rovnici: 

𝑇𝑆𝐿 𝑌1, … , 𝑌𝑛 = 4 ∙   
𝑌𝑖 − 𝑇𝑖

𝑈𝑆𝐿𝑖 − 𝐿𝑆𝐿𝑖
 

2𝑛

𝑖=1

 

Ztráty odběratele: 

Ztráty odběratele je moţné označit jako ztráty, které se počítají za pomoci kterékoliv ztrátové 

funkce. 

Odběratel můţe pocítit nedodrţení cílové hodnoty 𝑇 např. menší ţivotností výrobku, většími 

nároky na jeho údrţbu, horšími ekologickými vlastnostmi a podobně, neboť ideální úroveň 

kvality je jen jedna a to hodnota 𝑇, resp. při více ukazatelích jedna pro kaţdý z nich: 

𝑇1, 𝑇2, … 𝑇𝑛 . Cílem snaţení kaţdého výrobce by mělo být co nejčastější dosaţení cílové 

hodnoty 𝑇, aby byly uspokojeny potřeby zákazníka [27]. 
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2 Příprava expertního systému s využitím fuzzy množin 

V předchozí kapitole, týkající se teoretického popisu problematiky, je proveden stručný popis 

zejména expertního systému a fuzzy mnoţin, kdy jejich společná aplikace je moţným 

způsobem, jak vyuţít lidských zkušeností a znalostí, při snaze o matematický popis 

manaţerských záleţitostí během automatizace. 

Automatizace technologických procesů vyţaduje počítačovou simulaci procesu činnosti 

operátora. Takovýto přístup je v mnoha případech velmi úspěšný a stejně dobrý nebo dokonce 

lepší neţ manuální řízení. 

Nicméně existuje mnoho simulací, které nedosahují manaţerské úrovně představované 

člověkem jako operátorem. Je to zejména v procesech, ve kterých výsledky velmi závisí na 

zkušenosti operátora. 

V tabulce 2.1 je porovnáno procesní řízení prostřednictvím expertních systémů s  řízením, 

které probíhá na základě znalostí experta [30]. 

 

Tabulka 2.1 Porovnání činností experta a expertního systému [30] 

Expert Expertní systém 

Expert, který je určitou dobu mimo aktivní 

činnost ztrácí na své úrovni. Jeho práce je 

ovlivňována psychickým a fyzickým stavem. 

Expertní systém můţe být kdykoliv vyřazen 

a zase zapojen, bez vlivu na úroveň jeho 

práce je trvale kvalitní. 

Předávání zkušeností a znalostí jednoho 

člověka druhému je dlouhodobý proces. 
Předávání znalostí = kopírování programu. 

Obtíţné uchovávání resp. zaznamenávání 

znalostí. 
Snadná dokumentace. 

Práce experta je drahá. Nízké náklady. 

Je nedostatek expertů. Snadná dostupnost expertních systému. 

 

Na druhou stranu, v případě, ţe bychom chtěli člověka z daného procesu zcela vyřadit, bude 

mít toto vyřazení za následek mnoho nevýhod. Ty nejdůleţitější nevýhody jsou uvedeny 

v tabulce 2.2 [30]. 
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Tabulka 2.2 Význam účasti člověka [30] 

Expert Expertní systém 

Přizpůsobuje se změněným podmínkám. Je neměnný, pevně naprogramovaný. 

Tvořivě se rozvíjí, učí se z nových situací. Sám se nerozvíjí. 

Odborník má zdravý rozum. Dělá to, co je naprogramováno. 

 

Expertní systémy není moţné pouţít ve všech situacích. Jsou vyuţívány pouze v případě, ţe 

jsou splněny následující předpoklady. 

 

a) Podstata řešeného problému je známa. 

b) Programy umělé inteligence nelze pouţít v případě úloh, které vyţadují „zdravý rozum“, tj. 

jsou řešeny v kaţdém okamţiku jinak, v závislosti na úvaze řešitele. 

c) Problém není příliš sloţitý, ani příliš jednoduchý. 

d) Řešená úloha je intelektuální povahy, ne manuální. 

e) Existují experti v řešení dané problematiky. 

f) Rozhodnutí expertů se musejí v zásadních otázkách shodovat a musí být v souladu 

s realitou [30]. 

 

Takzvaná rozhodovací pravidla představují jednu z klíčových fází při tvorbě expertního 

systému. Tato pravidla jsou zaloţena na zkušenostech a znalostech odborníků, a to je v této 

fázi velmi obtíţné, protoţe odborníci často pouţívají terminologii, kterou je velmi těţké 

definovat. Příkladem takovéto terminologie je prohlášení: 

"Pokud je tlak vysoký, snížím trochu teplotu." 

 

Vhodného způsobu, jak formulovat terminologii "vysoký" a "trochu" je dosaţeno pomocí 

nalezení koncepce fuzzy mnoţiny [30]. 

 

Při definování "standardní" mnoţiny, jsou prvky mnoţiny uvedeny jednotlivě, nebo jsou 

definovány charakteristické rysy těchto prvků. To lze provést mnoha způsoby. Jednou 

z moţností je pouţít tzv. charakteristickou funkci 𝜒𝐴 𝑥 . Tato funkce v podstatě představuje 

logické vyjádření, kde hodnota 𝜒𝐴 𝑥 = 1, a v případě, ţe 𝑥 ∈ 𝐴, pak 𝑥 je prvek univerza 𝑈 

(pravdivé tvrzení), nebo 𝜒𝐴 𝑥 = 0, jestliţe 𝑥 ∉ 𝐴 (nepravdivé tvrzení). V tom případě, 

𝜒𝐴 𝑥  mapuje 𝑈 na {0,1}. 
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a b c d 

1 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

 

 0 

Metoda fuzzy mnoţin zobecňuje metodu standardní mnoţiny: kaţdému prvku 𝑥 z 𝑈 je 

přiřazeno číslo z intervalu  0,1 , a stupeň příslušnosti popisuje váhu, se kterou 𝑥 náleţí do 

mnoţiny 𝐴. Takovou hodnotu budeme označovat jako 𝐴𝑥. Dvojice (𝑥, 𝐴𝑥) tvoří fuzzy 

mnoţinu. Grafické znázornění bodů (𝑥, 𝐴𝑥) tvoří funkci příslušnosti. 

Funkci příslušnosti lze znázornit jako lichoběţník (viz obrázek 2.1). Výška lichoběţníku je 

rovna 1 a čtyři definované body jsou znázorněné obecně jako 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑. Samozřejmě je moţné, 

ţe 𝑏 = 𝑐, v takovém případě je grafem trojúhelník, nebo také 𝑎 = 𝑏 a 𝑐 = 𝑑, coţ vede 

k obdélníku, atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.1 Funkce příslušnosti [30] 

 

Kombinací zkušeností experta a fuzzy mnoţin, které dovolují popis expertního jazyku, 

můţeme simulovat řízení procesu. 

Cílem je ukázat simulaci s pouţitím výše uvedených matematických nástrojů s ohledem 

například na řízení procesu s jedním vstupem a jedním výstupem. 

Předpokládejme, ţe je výstup 𝑌 vytvářen vstupem 𝑋. Obě 𝑋 i 𝑌 spadají do pěti kategorií:  

„velmi malý“, „malý“, „standardní“, „velký“, „velmi velký“. 

 

Definujeme pět úrovní umoţňujících dostatečné rozlišování úrovní vstupu a výstupu. Úrovně 

reprezentují fuzzy mnoţiny, které musí být definovány, tj. musíme definovat, kdy je 𝑋 malé, 

standardní, atd. Definování 𝑋 a 𝑌 jako fuzzy mnoţin je uvedeno v tabulce 2.3 [30]. 
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Tabulka 2.3 Definování fuzzy množin a regulačních pravidel [30] 

Naměřené výstupy 𝒀 Výpočet regulace 𝑿 

a b c d  a b c d 

0 0 0,4 0,6 X1 0,9 0,9 1,0 1,1 

0,4 0,6 0,7 0,9 X2 1,0 1,1 1,2 1,3 

0,7 0,9 1,0 1,1 X3 1,2 1,3 1,3 1,4 

1,0 1,1 1,6 1,7 X4 1,3 1,4 1,4 1,5 

1,6 1,7 2,0 2,0 X5 1,4 1,5 1,5 1,6 

                               

 

Grafické znázornění všech pěti fuzzy mnoţin pro 𝑌 a 𝑋 je zobrazeno na obrázku 2.2 

 

Obrázek 2.2 Regulační pravidla vyplývající z tabulky č. 4 [30] 

 

Cílem této regulace je, udrţení výstupního 𝑌 na standardní úrovni, kterými se rozumí hodnoty 

𝑌 v rozmezí (0,9;  1,0). Na základě posledního měření 𝑌, manaţer provádí operativní 

regulace 𝑋 podle následujících pravidel: 

Výběr 𝑋1 pro 𝑌1, výběr 𝑋2 pro 𝑌2, ..., výběr 𝑋5 pro 𝑌5.  

Je na operátorovi, aby nastavil pravidla v konkrétní simulované situaci. Kaţdý řádek 

v tabulce 2.3 definuje fuzzy mnoţiny „velmi malý, malý, normální (standardní), velký, velmi 

velký“ a zároveň i regulační pravidla [30]. 
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Řízení procesů využívající expertní systém: 

Program přijme naměřenou hodnotu výstupního 𝑌. Následně reaguje na tuto hodnotu 

provedením příslušné operace. Hodnoty jsou vyhodnocovány takovým způsobem, ţe je jim 

přiřazena hodnota úrovně z rozsahu pouţitých úrovní. V tomto konkrétním případě se úrovně 

pohybují v rozmezí hodnot velmi malých aţ po velmi velké. Poté je vstup 𝑋 upraven podle 

regulačních pravidel [30]. 

 

Automatická činnost, viz obrázek 2.3, probíhá v následujících krocích: 

a) hodnota 𝑌 je zobrazena ve všech fuzzy mnoţinách (na obrázku 2.3 𝑦 =  0,768, jako 

příklad), 

b) je zjištěn průsečík odpovídající svislé čáry a grafů znázorňujících fuzzy mnoţiny, 

c) průsečík je převeden do grafu fuzzy mnoţin vstupu 𝑋, 

d) je provedena redukce, 

e) výsledné grafy jsou sjednoceny, 

f) je zjištěno těţiště hmoty obsaţené v oblasti výsledného grafu, 

g) výsledné 𝑥-ové souřadnice těţiště udávají doporučený zásah (𝑋𝑜 = 1,1753 na obrázku 2.3) 

[30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.3 Grafické znázornění výpočtu zásahu 

 

 

Pro výpočty a nákresy byl pouţit Software Matlab. Prostřednictvím numericky vypočtených 

integrálů, pomocí modifikované obdélníkové metody, byly zjištěny souřadnice těţiště [30]. 
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Kaţdé pouţité regulační pravidlo je implikací, kde 𝐴 a 𝐵 jsou fuzzy mnoţiny. Jestliţe 𝑌 je 

standardní (normální) velikosti, tak udrţuje 𝑋 na standardní (normální) úrovni. Toto regulační 

pravidlo je třetí zmíněné pravidlo v tabulce 2.3. Kaţdá implikace mezi fuzzy mnoţinami 

můţe být vyjádřená, jako mnoţina 𝐴𝑥𝐵 dvojic (𝑥, 𝑦) se stupněm příslušnosti (𝑥, 𝑦) v 𝐴𝑥𝐵 

daným 𝐴𝑥𝐵 (𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛 (𝐴𝑥, 𝐵𝑦). 

Toto nám udává váhu s jakou hodnota 𝑥 implikuje hodnotu 𝑦. 

 

Celý řídící algoritmus můţe být formálně vyjádřen následujícím způsobem [30].   

 

 𝐴1 → 𝐵1 ∨  𝐴2 → 𝐵2 ∨ … ∨  𝐴𝑛 → 𝐵𝑛  

nebo 

 𝐴1𝑥𝐵1 ∪  𝐴2𝑥𝐵2 ∪ … ∪  𝐴𝑛𝑥𝐵𝑛  

tj. 

𝑅1 ∪ 𝑅2 ∪ …∪ 𝑅𝑛  

kde 

𝑅𝑖(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛 (𝐴𝑖(𝑥), 𝐵𝑖(𝑦)) 

a 

𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛 (𝑅1 𝑥, 𝑦), … , 𝑅5(𝑥, 𝑦 ) 
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3 Návrh hodnocení stavu řízení procesu pomocí ztrátové 

funkce 

Ve většině případů technologických procesů se řeší stejné principiální problémy, které 

souvisejí se vstupy, výstupy anebo samotným průběhem procesu.  

Jako prvotní předpoklad úspěšného průběhu procesu můţeme označit správné nastavení 

klíčových vstupů, které však musí vycházet ze znalosti poţadovaných výstupů, kde se stanoví 

ukazatele kvality 𝑌𝑖  a jejich poţadované hodnoty, případně hranice, do kterých se musí 𝑌𝑖  

vejít. Jako následující otázku řešíme, které vstupy 𝑋𝑖  nám nejvýznamněji ovlivňují výstupní 

charakteristiky 𝑌𝑖  a teprve poté se zaměřujeme na to, jak mají být nastaveny. Je potřeba, aby 

bylo současně zajištěno monitorování výstupů i vstupů, aby proces probíhal neustále tak, jak 

byl nadefinován. Průběh daného procesu se hodnotí a slouţí k dalšímu zlepšování procesu, 

případně nápravě zjištěných nedokonalostí. Je moţné rozdělit organizačně uvedené problémy 

na ty, jeţ patří do předvýrobní etapy (výběr vstupů a jejich nastavení), výrobní etapy a 

povýrobní etapy. Pro kaţdou z těchto etap je pouţívána řada statistických metod, z nichţ 

aktuálně nejúčinnější jsou pro předvýrobu plánování experimentů (DOE) a regulační 

diagramy, které se pouţívají také k monitorování sledovaných výstupů. V povýrobní etapě se 

poté provádí v rámci hodnocení procesu tzv. hodnocení způsobilosti procesu pomocí různých 

indexů způsobilosti [31].  

 

Existuje velké mnoţství statistických metod, které je moţno pouţít v uvedených etapách, a 

které jsou také pouţívány. Lze říci, ţe asi nejméně pozornosti je věnováno statistickému 

hodnocení výstupů, které se často omezuje na konstatování, zda 𝑌𝑖  je v předepsaných mezích 

či nikoliv. Na přání odběratelů se poměrně často počítají ještě indexy způsobilosti. 

 

Méně známou alternativou k těmto indexům je tzv. ztrátová funkce, jejíţ první verzi vytvořil 

Dr. G. Taguchi. Jedná se o zajímavý přístup a to zejména proto, ţe je zde úroveň řízení 

procesu vyjádřena jako finanční ztráta v důsledku nedodrţení předepsaných hodnot, 

stanovených pro 𝑌𝑖 . Umoţňuje rovněţ výpočet optimálního nastavení procesu a to ve velmi 

obecné situaci, pro libovolný počet vstupních parametrů 𝑋𝑖 , pro libovolný počet výstupů 𝑌𝑖 , 

které mohou být funkcí vstupů, 𝑌𝑖 = 𝑓 𝑋1, … , 𝑋2  a mohou být také navzájem závislé [31].  

Tato metodika byla podrobněji probrána v teoretické části. 
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3.1 Vícerozměrná ztrátová funkce: 

Bezrozměrnost standardizované ztrátové funkce umoţňuje sčítat jejich hodnoty pro různé 

ukazatele kvality a stanovovat tak vícerozměrnou ztrátovou funkci pro nezávislé ukazatele 

kvality, které tvoří vektor 𝑦 = (𝑌1, . . . , 𝑌𝑝) a dále definovat jejich cílové hodnoty 𝑇𝑖 , které 

tvoří vektor 𝑡 =  (𝑇1, . . . , 𝑇𝑝). Rovnice ztrátové funkce má tvar: 

𝑇𝑆𝐿 𝑦 = 4   
𝑌𝑖−𝑇𝑖

𝑈𝑆𝐿𝑖 − 𝐿𝑆𝐿𝑖
 

2
𝑖=𝑝

𝑖=1

 

Jsou-li veličiny 𝑌𝑖  závislé na vektoru proměnných 𝑥 = (𝑋1, . . . , 𝑋𝑚 ), pak lze upravit 

předcházející vztah na tvar 

𝑇𝑆𝐿 𝑦 = 4   
𝑌𝑖(𝑥) − 𝑇𝑖

𝑈𝑆𝐿𝑖 − 𝐿𝑆𝐿𝑖
 

2
𝑖=𝑝

𝑖=1

 

kde 𝑌𝑖(𝑥) je funkce 𝑌𝑖 = 𝑓 𝑋1, … , 𝑋𝑚 [30]. 

 

Pokud jsou ukazatelé kvality 𝑌1, … , 𝑌𝑝  navzájem závislé veličiny, lze zobecnit rovnici na tvar  

𝐿𝑌 =  (𝑦(𝑥) − 𝑡)𝑇𝐶(𝑦(𝑥) − 𝑡) 

 

kde 

𝑦(𝑥) … vektor ukazatelů kvality 𝑌𝑖 , které závisí na vektoru vstupů 𝑥 = (𝑋1, . . . , 𝑋𝑚 ), takţe 

𝑌𝑖 = 𝑓𝑖 𝑋1, … , 𝑋𝑚  

𝑡 … vektor cílových hodnot, 

𝐶 … nákladová matice. 

Koeficienty 𝑐𝑖𝑖  na hlavní diagonále zvýrazněné v matici 

𝐶 =  
𝒄𝟏𝟏 𝑐12

𝑐21 𝒄𝟐𝟐
  

se počítají 

𝑐𝑖𝑖 =
4

 𝑈𝑆𝐿𝑖 − 𝐿𝑆𝐿𝑖 2
 

 

Jsou-li výstupy 𝑌1 a 𝑌2 nezávislé, je matice 𝐶 diagonální a 𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 = 0 [31]. 
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Vzorový příklad pro návrh hodnocení stavu řízení procesu 

Předpokládejme, ţe proces má dva sledované výstupy 𝑌1, 𝑌2 a tři vstupy 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 

prostřednictvím kterých je proces řízen. 

U výstupů jsou stanoveny ideální (cílové) hodnoty 𝑇𝑖  a meze, které nesmí být překročeny, 

dolní 𝐿𝑆𝐿𝑖  a horní 𝑈𝑆𝐿𝑖 . U regulačních vstupů 𝑋𝑖  jsou jen mezní hodnoty 𝐿𝑆𝐿𝑖  a 𝑈𝑆𝐿𝑖  a místo 

cílových hodnot jsou uvedeny aktuálně pouţívané hodnoty jejich nastavení (tabulka 3.1). 

Uvedené údaje se dále nazývají specifikace procesu [31]. 

 

Tabulka 3.1: Specifikace procesu 

 Vstupy 

LSL Actual USL  

5 10 20 X1 

50 60 75 X2 

140 150 200 X3 

 Výstupy 

LSL Target USL  

615 625 635 Y1 

75 80 85 Y2 

TSL 19,47689 

 

 

Hodnocení úrovně nastavení se provádí pomocí vícerozměrné ztrátové funkce. Její pouţití ale 

vyţaduje nalézt regresní funkce, vyjadřující závislost výstupů 𝑌𝑖  na vstupech 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3. 

Tyto regresní funkce jsou: 

 

𝑌1 𝑥 = 190,639 −  6,679𝑥1 − 1,2563𝑥2 + 4,25𝑥3 − 0,013𝑥3
2  − 1,875𝑥1

2  +  0,25𝑥1𝑥3  

𝑌2 𝑥 = 58,1264 –  2,8357𝑥1 + 0,2365𝑥2 +  0,025𝑥1𝑥3 

 

Dosazením do upraveného vzorce 𝑇𝑆𝐿 pro výpočet vícerozměrné ztrátové funkce za 

𝑌1 𝑥 , 𝑌2 𝑥  při volbě 𝑋1 = 10, 𝑋2 = 60 a 𝑋3 = 150, je hodnota 𝑌1 𝑥 = 580,964 a hodnota 

𝑌2 𝑥 = 81,4594. 

 

Pro specifikaci 𝑇1 = 625,  𝑇2 = 80, 𝐿𝑆𝐿1 = 615,  𝑈𝑆𝐿1 = 635,  𝐿𝑆𝐿2 = 75,  𝑈𝑆𝐿2 = 85, 

vypočteme 𝑇𝑆𝐿. 

𝑇𝑆𝐿 = 4 ∙  
𝑌1(𝑥) − 𝑇1

𝑈𝑆𝐿1 − 𝐿𝑆𝐿1
 

2

+ 4 ∙  
𝑌2(𝑥) − 𝑇2

𝑈𝑆𝐿2 − 𝐿𝑆𝐿2
 

2
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𝑇𝑆𝐿 = 4 ∙  
580,964 − 625

635 − 615
 

2

+ 4 ∙  
81,4594 − 80

85 − 75
 

2

 

𝑇𝑆𝐿 = 19,47689 

Tento výpočet je také moţno provést maticově a to podle jiţ zmíněného vzorce, který bude 

mít tvar [31]: 

𝑇𝑆𝐿 =  𝑌1 𝑥 − 𝑇1, 𝑌2 𝑥 − 𝑇2 ∙

 
 
 
 

4

 𝑈𝑆𝐿1 − 𝐿𝑆𝐿1 2
0

0
4

 𝑈𝑆𝐿2 − 𝐿𝑆𝐿2 2 
 
 
 

∙  
𝑌1 𝑥 − 𝑇1

𝑌2 𝑥 − 𝑇2
  

𝑇𝑆𝐿 =  580,964 − 625, 81,4594 − 80 ∙

 
 
 
 

4

 635 − 615 2
0

0
4

 85 − 75 2 
 
 
 

∙  
580,964 − 625
81,4594 − 80

  

𝑇𝑆𝐿 =  −44,036 1,4594 ∙  
0,01 0

0 0,04
 ∙  

−44,036
1,4594

  

𝑇𝑆𝐿 = 19,47689 

Na základě 𝑇𝑆𝐿 je nyní moţné porovnat kvalitu různých nastavení procesu a také řešit 

optimalizační úlohu, která zní: při jakém nastavení vstupů 𝑋1, 𝑋2 a 𝑋3 je 𝑇𝑆𝐿 minimální. 

 

𝑇𝑆𝐿 je velmi citlivý ukazatel na změny parametrů: např. při volbě 𝑥3 = 200 a při zachování 

ostatních vstupů je uţ 𝑇𝑆𝐿 = 51,3, nebo pro 𝑥1 = 15 vychází hodnota 𝑇𝑆𝐿 = 155,97. Pokud 

by byl proces hodnocen pomocí indexů způsobilosti, např. nejčastějšího 𝐶𝑝𝑘 , chybí zde 

propojení s regulovatelnými vstupy a zejména moţnost výpočtu optimálního nastavení [31]. 

S vyuţitím speciálního programu pro výpočet ztrátové funkce byla získána data uvedená 

v tabulce 3.2.  

Tabulka 3.2: Optimalizace vstupů 

 Vstupy 

LSL Optimal USL  

5 7,8 20 X1 

50 51,4 75 X2 

140 162,9 200 X3 

 Výstupy 

LSL Target USL  

615 625 635 Y1 

75 80 85 Y2 

TSL 𝟏, 𝟗 ∙  𝟏𝟎−𝟏𝟏 
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4 Vyzkoušení navržených metod na provozních datech 

4.1 Využití navrženého expertního systému k regulaci dat 

Testování daného expertního systému je provedeno na reálně existujících datech, které jsou 

uvedeny v odborném článku [32]. Expertní systém vyuţívá fuzzy mnoţin a znalosti operátora 

vysoké pece, na jejichţ základě lze provádět příslušné regulace. Systém se konkrétně týká 

regulace prováděné změnou mnoţství dmýchané páry ve vysoké peci. Hlavním sledovaným 

parametrem je obsah Si (křemík), přičemţ jsou na jeho hodnocení aplikovány slovní výrazy 

pouţívané operátorem, například „velký“ či „malý“ obsah křemíku. Výsledky počítačově 

simulované regulace dle navrţeného systému jsou porovnávány s výsledky regulace 

prováděné operátorem. 

 

Provedenou analýzou činnosti operátora byly získány následující zjištění: 

- základním parametrem regulace je křemík, resp. jeho obsah, 

- regulací je nutné zajistit, aby se obsah křemíku vţdy pohyboval ve stanovených 

mezích, 

- nezbytné je dodrţovat metody regulace, které jsou v tomto konkrétním případě: 

a) vlhčení dmýchaného větru, 𝑉 

b) diferenciální regulace zátěţe, 𝐶. 

4.1.1 Příklad 1: 

Hodnoty parametrů a kontrolní pravidla [32]: 

V případě, ţe nastane nejpříznivější situace, tj. je-li pouţita pouze jedna z metod a) nebo b), 

rozlišuje operátor litiny dle křemíkového obsahu následovně: 

a1 -   Si < 0,49  (velmi malý) 

b1 -  0,50 < Si < 0,69  (malý) 

c1 -  0,70 < Si < 0,79  (střední) 

d1 -  0,80 < Si < 0,99  (velký) 

e1 -  1,00 < Si   (velmi velký) 
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Provádí-li se řízení prostřednictvím metody 𝑉, je třeba vzít v úvahu následujících pět kroků: 

a2 -  Sníţení na 20   (velmi malé 𝑉) 

b2 -  Sníţení od 5 do 10  (malé 𝑉) 

c2 -  Zvýšení o 10   (střední 𝑉) 

d2 -  Zvýšení o 20   (velké 𝑉) 

e2 -  Zvýšení na maximum  (velmi velké 𝑉) 

 

Výrazy pouţité operátorem jsou uvedeny v závorkách (= jazykové proměnné). 

Dle jmenovaných pravidel je prováděna regulace následujícím způsobem: je-li například 

obsah křemíku na hladině 𝑎1, je proveden zákrok 𝑎2, jestliţe je na hladině 𝑏1  odpovídajícím 

zásahem je 𝑏2 atd.  

Při řízení prováděném podle 𝐶, operátor zvaţuje 3 moţnosti:  

a3 -  sníţení o 0,1 aţ 0,2 v porovnání s výchozím, „malé 𝐶“ 

b3 -  základní úroveň mezi 1,05 a 1,15 „𝐶 střední“ 

c3 -  zvýšení nad 0,1 nárůst ve srovnání s výchozím stavem „velké 𝐶“ 

Podle těchto pravidel odpovídá hladině 𝑎1 úroveň 𝑎3, hladinám 𝑏1 a 𝑐1 odpovídá hladina 𝑏3 a 

hladinám 𝑑1 nebo 𝑒1 odpovídá úroveň 𝑐3. Celkový přehled těchto pravidel je uveden 

v tabulce 4.1. 

 

Tabulka 4.1: Regulační pravidla 

Metoda regulace 

Obsah 𝑆𝑖 

Menší neţ 

0,5 
0,5 – 0,69 0,7 – 0,79 0,8 – 0,99 Větší neţ 0,99 

Vlhčení dmýchaného 

větru 

Sníţení na 

20 

Sníţení mezi 

5 a 10 

Zvýšení o 

10 

Zvýšení o 

20 

Zvýšení aţ na 

maximum 

Hladina diferenciální 

zátěţe 
0,9 – 1,0 1,05 – 1,15 1,05 – 1,15 1,2 1,2 

 

 

Vysvětlení parametrů a kontrolních pravidel pomocí fuzzy množin [32]: 

K popisu ovládání vysoké pece, operátor pouţívá jazykové proměnné, jako "malá vlhkost", 

"vysoké diferenciální zatíţení", atd., které je obtíţné vysvětlit pomocí matematických výrazů. 

To odpovídá teorii fuzzy mnoţin, kde je kaţdá tato mnoţina definována čtveřicí čísel 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 

viz obrázek 4.1.  
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1 

0,49 0,5 0,69 

A(x) 

0 0,7 0,79 0,8 0,99 1,0 𝑥(𝑆𝑖) 

„Malý“ „Střední“ „Velký“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 Jazykové proměnné „malý“, „střední“, „velký“ graficky znázorněné jako fuzzy 

množiny 

 

Například: 

0,5 < 𝑆𝑖 < 0,69  je „malý obsah Si“ 

0,7 < 𝑆𝑖 < 0,79  je „střední obsah Si“ 

0,8 < 𝑆𝑖 < 0,99  je „velký obsah Si“ 

Vše se stupněm příslušnosti 1. 

 

Hodnoty mezi 0,69 a 0,70 jsou aproximovány na hodnotu 𝑆𝑖 = 0,70, coţ zvyšuje hodnotu 

jazykové proměnné Si z „malé“ na „střední“.  

V tabulkách 4.2 a 4.3 jsou vyjádřeny všechny parametry prostřednictvím fuzzy mnoţin, 

včetně uvedení regulačních pravidel. Tabulka 4.2 představuje regulaci s vyuţitím metody 𝑉 a 

tabulka 4.3 regulaci aplikováním metody C. Například v druhém řádku tabulky 4.2 je uvedeno 

pro rozmezí obsahu křemíku 0,5 < 𝑆𝑖 < 0,69, odpovídající rozmezí změny vlhčení 

dmýchaného větru −10 < 𝑉 < −5, coţ znamená sníţení vlhčení z hodnoty −5 na −10. Pro 

hodnoty 𝑆𝑖 < 0,5, je doporučována změna vlhčení 𝑉 = −30, tedy sníţení vlhkosti aţ do −30. 

Kaţdé uvedené regulační pravidlo má tvar: 

𝐴 ⇒ 𝐵 

Například: 

 0,7 < 𝑆𝑖 < 0,79 ⇒  1,05 < 𝐶 < 1,15  
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Tabulka 4.2: Proměnné a odpovídající pravidla 

𝑺𝒊 Změna vlhčení  𝑽  

a b c d a b c d 

0 0 0,49 0,5 -30 -30 -30 0 

0,49 0,5 0,69 0,7 -11 -10 -5 -4 

0,69 0,7 0,79 0,8 9 10 10 11 

0,79 0,8 0,99 1,0 19 20 20 21 

0,99 1,0 2,0 2,0 29 30 30 31 

 

Tabulka 4.3: Proměnné a odpovídající pravidla 

𝑺𝒊 Hladina diferenciálního zatížení (𝑪) 

a b c d a b c d 

0 0 0,49 0,5 0,9 0,9 1,0 1,05 

0,49 0,5 0,69 0,7 1,0 1,05 1,15 1,2 

0,69 0,7 0,79 0,8 1,0 1,05 1,15 1,2 

0,79 0,8 0,99 1,0 1,15 1,2 1,2 1,25 

0,99 1,0 2,0 2,0 1,15 1,2 1,2 1,25 

 

Detailní algoritmus výpočtu vyuţívající pro regulaci metodu 𝐶 (regulace diferenciálního 

zatíţení) viz příloha č. 1, lze vysvětlit následujícím způsobem. Například operátor (počítač) 

má k dispozici informaci, ţe 𝑆𝑖 = 0,995 a má rozhodnout o úrovni (hladině) 𝐶. Dle tohoto 

algoritmu: 

- všechny fuzzy mnoţiny uvedené v tabulce 4.3 jsou simulovány v programu MATLAB 

a výsledný výstup simulace je graficky znázorněn na obrázku 4.1, 

- křemík 𝑆𝑖 = 0,995 je zobrazen ve všech fuzzy mnoţinách v levé části grafu, 

- průsečíky fuzzy mnoţin jsou přeneseny na pravou stranu grafu, 

- všechny fuzzy mnoţiny jsou redukovány, 

- výsledné hodnoty jsou sjednoceny, 

- je určeno těţiště výsledného obrazce,  

- je stanovena x-ová souřadnice těţiště – výsledkem je hledané diferenciální zatíţení. 
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Obrázek 4.1 Výsledné znázornění algoritmu výpočtu (MATLAB) 

4.2 Využití vícerozměrné ztrátové funkce pro návrh hodnocení stavu řízení 

procesu: 

4.2.1 Příklad 2: 

Tento příklad je převzat z literatury [27] str. 142. V tomto příkladu jsou definovány 3 znaky 

kvality, jejichţ charakteristiky jsou popsány v tabulce 4.2. 

 

Tabulka 4.2: Charakteristiky 

 

 

 

 

Výpočet vícerozměrné ztrátové funkce je proveden podle vzorce: 

𝑇𝑆𝐿 𝑌1, … , 𝑌𝑛 = 4   
𝑌𝑖−𝑇𝑖

𝑈𝑆𝐿𝑖 − 𝐿𝑆𝐿𝑖
 

2
𝑖=𝑝

𝑖=1

 

 LSLi Ti USLi 

1 100 170 240 

2 20 50 80 

3 11 17 26 
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Tento je dále upraven na tvar: 

𝑇𝑆𝐿 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 = 4 ∙  
𝑌1−𝑇1

𝑈𝑆𝐿1 − 𝐿𝑆𝐿1
 

2

+ 4 ∙  
𝑌2−𝑇2

𝑈𝑆𝐿2 − 𝐿𝑆𝐿2
 

2

+ 4 ∙  
𝑌3−𝑇3

𝑈𝑆𝐿3 − 𝐿𝑆𝐿3
 

2

 

Do vzorce jsou dosazeny libovolně zvolené hodnoty 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, které se volí vţdy z jejich 

rozmezí LSL aţ USL. Výpočet je zde proveden pro 4 hodnoty. 

𝑇𝑆𝐿 100,20,11 =  4 ∙  
100−170

240−100
 

2

 +  4 ∙  
20−50

80−20
 

2

 +  4 ∙  
11−17

26−11
 

2

 = 2,64 

V případě, kdy jsou zvoleny za 𝑌𝑖  dolní meze, neboli 𝑌1 = 100, 𝑌2 = 20, 𝑌3 = 11, je celková 

ztráta za nekvalitu rovna 2,64 (Kč/kus). 

𝑇𝑆𝐿 125,35,13 =  4 ∙  
125−170

240−100
 

2

 +  4 ∙  
35−50

80−20
 

2

 +  4 ∙  
13−17

26−11
 

2

 = 0,94771 

Pro případ, ţe 𝑌1 = 125, 𝑌2 = 35, 𝑌3 = 13, bude celková ztráta za nekvalitu rovna 

0,94771 (Kč/kus). 

𝑇𝑆𝐿 169,49,16 =  4 ∙  
169−170

240−100
 

2

 +  4 ∙  
49−50

80−20
 

2

 +  4 ∙  
16−17

26−11
 

2

 = 0,01093 

Pokud je dosazeno za 𝑌1 = 169, 𝑌2 = 49, 𝑌3 = 16, bude celková ztráta za nekvalitu rovna 

0,01093 (Kč/kus). 

𝑇𝑆𝐿 175,55,20 =  4 ∙  
175−170

240−100
 

2

 +  4 ∙  
55−50

80−20
 

2

 +  4 ∙  
20−17

26−11
 

2

 = 0,19288 

Pro případ, kdy 𝑌1 = 175, 𝑌2 = 55, 𝑌3 = 20 bude celková ztráta za nekvalitu rovna 

0,019288 (Kč/kus). 

Z těchto výpočtu je patrné, ţe čím jsou vybírané hodnoty 𝑌𝑖  blíţe cílové hodnotě 𝑇𝑖 , tak tím je 

celková ztráta pro odběratele niţší. Tato ztráta se u odběratele můţe projevit například menší 

ţivotností výrobku, většími nároky na jeho údrţbu atd.  
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4.2.2 Příklad 3:  

Tento příklad je převzat z literatury [33] str. 4. Jsou zde dva ukazatele kvality, a to 𝐻, coţ je 

tvrdost podle Brinella a 𝑆 neboli pevnost. Pro oba tyto ukazatele jsou předepsané specifikace 

zobrazeny v tabulce 4.3. Kromě uvedeného, je zde nadefinovaná také cílová hodnota                 

𝑇 =  
177
53

 . 

Tabulka 4.3: Specifikace 

 

 

 

 

Výpočet je proveden pomocí následujícího vzorce: 

𝑇𝑆𝐿 𝑌1, … , 𝑌𝑛 = 4   
𝑌𝑖−𝑇𝑖

𝑈𝑆𝐿𝑖 − 𝐿𝑆𝐿𝑖
 

2
𝑖=𝑝

𝑖=1

 

Ten je potřeba pro tento případ dále upravit na tvar: 

𝑇𝑆𝐿 𝑌1, … , 𝑌𝑛 = 𝑇𝑆𝐿 𝐻, 𝑆 = 4 ∙   
𝐻 − 𝑇𝐻

𝑈𝑆𝐿𝐻 − 𝐿𝑆𝐿𝐻
 

2

+  
𝑆 − 𝑇𝑠

𝑈𝑆𝐿𝑠 − 𝐿𝑆𝐿𝑠
 

2

  

Do uvedeného vzorce jsou dosazovány libovolně zvolené hodnoty 𝐻, 𝑆, které se volí vţdy 

z jejich rozmezí LSL aţ USL. Výpočet je proveden pro 4 hodnoty. 

𝑇𝑆𝐿 136,41 = 4 ∙   
136−177

216−136
 

2

+  
41−53

62,5−41
 

2

 = 2,2967 

Pro případ, kdy si zvolíme za 𝐻 a 𝑆 dolní meze neboli 𝐻 = 136, 𝑆 = 41, bude celková ztráta 

za nekvalitu rovna 2,2967 (Kč/kus). 

𝑇𝑆𝐿 176,52 = 4 ∙   
176−177

216−136
 

2

+  
52−53

62,5−41
 

2

 = 0,009278 

V případě, ţe je zvoleno 𝐻 = 176 a 𝑆 = 52, bude celková ztráta za nekvalitu rovna 

0,009278 (Kč/kus). 

𝑇𝑆𝐿 180,58 = 4 ∙   
136−177

216−136
 

2

+  
41−53

62,5−41
 

2

 = 0,221958 

H S 

LSL USL LSL USL 

136 216 41 62,5 
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Jestliţe jsou dosazeny hodnoty 𝐻 = 180 a 𝑆 = 58, bude celková ztráta za nekvalitu rovna 

0,221958 (Kč/kus). 

𝑇𝑆𝐿 200,60 = 4 ∙   
136−177

216−136
 

2

+  
41−53

62,5−41
 

2

 = 0,754638 

Pro případ, ţe si zvolíme za 𝐻 = 200 a 𝑆 = 60, bude celková ztráta za nekvalitu rovna 

0,754638 (Kč/kus). 

 

Nejniţší celková ztráta pro odběratele byla v tomto konkrétním případu zjištěna u výpočtu, 

kde se hodnoty 𝐻 a 𝑆 blíţí co nejvíce cílové hodnotě 𝑇𝑖 , tedy v situaci, kdy hodnota 𝐻 = 176 

a hodnota 𝑆 = 52. Tato ztráta se u odběratele můţe projevit zhoršením vlastností výrobku, 

jeho menší ţivotností nebo většími nároky na jeho údrţbu atd.  
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5 Závěr 

 Hlavními cíly diplomové práce bylo popsat a aplikovat jiţ vytvořený expertní systém, 

respektive algoritmus tohoto systému, zhodnotit jeho účinnosti při řízení a regulaci 

technologických procesů a dále vyuţít vícerozměrnou ztrátovou funkci pro výpočty na 

zvolených případech (příkladech).  

 Pro uvedení do dané problematiky, byla nejprve sepsána základní teorie týkající se jak 

obecných mnoţin, které lze popsat matematickým aparátem, tak zejména fuzzy mnoţin, které 

jsou základem expertních systémů a jejichţ definování je uskutečňováno prostřednictvím 

jazykových pojmenování. Součástí teoretické části je také charakteristika vícerozměrné 

ztrátové funkce. Ta je vyuţívána pro hodnocení kvality výroby a vykazuje se jako finanční 

ztráta.  

 Ověření daného expertního systému bylo provedeno na základě reálných dat z provozu 

vysoké pece. Hlavním sledovaným parametrem zde byl křemík, přičemţ poţadovanou 

metodou regulace bylo nutné zajistit, aby se jeho obsah pohyboval vţdy ve stanovených 

mezích. Zadáním hodnot a parametrů do daného algoritmu bylo programem Matlab 

provedeno vykreslení fuzzy mnoţin a po jejich dalším zpracováním, byl doporučen konkrétní 

regulační zásah.       

 V rámci diplomové práce byly metodou vícerozměrné ztrátové funkce řešeny dva 

příklady. Zadání prvního příkladu bylo pouze obecné a pro výpočet byly zadány 3 blíţe 

nedefinované ukazatele kvality. Ve druhém příkladu se jiţ řešilo konkrétní zadání se dvěma 

jiţ stanovenými parametry, a to tvrdostí a pevností. Na základě provedených výpočtů bylo 

shodně u obou příkladů potvrzeno, ţe čím jsou zkoumané znaky kvality blíţe poţadované 

cílové hodnotě, tím je dosaţeno menší finanční ztráty pro odběratele.  
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7 Seznam příloh 

Příloha č. 1  Detailní algoritmus výpočtu programu MATLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Příloha č. 1 

function kresba03 

lllp=[]; 

% zacatek vstupnich dat 

*************************************************** 

% lichobezniky:   sledovani           regulace 

lllp=[lllp;   0.0,0.0,0.49,0.5     0.9,0.9,1.0,1.05];  

lllp=[lllp;   0.49,0.5,0.69,0.7     1.0,1.05,1.15,1.2];  

lllp=[lllp;   0.69,0.7,0.79,0.8     1.0,1.05,1.15,1.2]; 

lllp=[lllp;   0.79,0.8,0.99,1.0     1.15,1.2,1.2,1.25]; 

lllp=[lllp;   0.99,1.0,2.0,2.0     1.15,1.2,1.2,1.25]; 

% sledovany parametr 

xx=0.995;                    % souradnice svisle primky 

%xx=1.08;                    % souradnice svisle primky 

% konec vstupnich dat 

***************************************************** 

cla 

clf 

clc 

rm=size(lllp,1);            % pocet radku podminek 

dy =[-0.1,1.1];             % rozsah Oy 

dxlmin=lllp(1,1);           % pocitani rozsahu Ox vlevo 

dxlmax=lllp(rm,4); 

dxldif=dxlmax-dxlmin; 

dxlmin=dxlmin-dxldif/10; 

dxlmax=dxlmax+dxldif/10; 

dxl=[dxlmin,dxlmax]         % vysledek rozsahu Ox vlevo 

%dxl=[-0.1,2.1];            % predefinovani rozsahu Ox vlevo 

dxpmin=lllp(1,5);           % pocitani rozsahu Ox vpravo 

dxpmax=lllp(rm,8); 

dxpdif=dxpmax-dxpmin; 

dxpmin=dxpmin-dxpdif/10; 

dxpmax=dxpmax+dxpdif/10; 

dxp=[dxpmin,dxpmax]         % vysledek rozsahu Ox vpravo 

%dxp=[0.5,1.6];             % predefinovani rozsahu Ox vpravo 

dl =[dxl,dy];               % pravouhelnik kresleni vlevo 

dp =[dxp,dy];               % pravouhelnik kresleni vpravo 

xl =dxl(1):0.001:dxl(2);    % x-uzly pro kresleni lichobezniku 

vlevo 

xp =dxp(1):0.001:dxp(2);    % x-uzly pro kresleni lichobezniku 

vpravo 

nl =size(xl,2);             % pocet x-uzlu vlevo 

np =size(xp,2);             % pocet x-uzlu vpravo 

v  =zeros(1,np);            % nulovani vysledneho pole 

rm1=rm+1;                   % radek s vysledkem 

for r=1:rm                  % cyklus pro radky 

    % r-ty radek 

********************************************************** 

    ll=lllp(r,1:4);             % zadani "lichobezniku" vlevo 

    lp=lllp(r,5:8);             % zadani "lichobezniku" vpravo 



 

 

    yl=f(xl,ll);                % funkce dana lichobeznikem 

vlevo 

    yp=f(xp,lp);                % funkce dana lichobeznikem 

vpravo 

    % obrazek (r,1) 

******************************************************* 

    subplot(rm1,2,2*r-1)        % v matici (m,n) obrazek cislo 

    hold on                     % prekreslovani 

    axis(dl)                    % kresleni pravouhelniku 

    plot(xl,yl);                % kresleni lichobezniku 

    plot(dxl,[0,0],'k:')        % kresleni osy x 

    plot([xx,xx],dy,'r:')       % kresleni svisle primky 

    yy=lich(xx,ll);             % y-pruseciku svisle primky a 

lichobezniku 

    plot(dxl,[yy,yy],'r:')      % kresleni vodorovne primky 

    if r==1 

        text(dxlmin,1.4,'Monitoring parameter','FontSize',24) 

%puvodne 12 

    end 

  

    % obrazek (r,2) 

******************************************************* 

    subplot(rm1,2,2*r)           % v matici (m,n) obrazek 

cislo 

    hold on                     % prekreslovani 

    axis(dp)                    % kresleni pravouhelniku 

    plot(dxp,[0,0],'k:')        % kresleni osy x 

    plot(dxp,[yy,yy],'r:')      % "protazeni" vodorovne primky 

    plot(xp,yp);                % kresleni lichobezniku 

    yr=yy*yp;                   % redukovany lichobeznik 

    plot(xp,yr,'r') ;           % kresleni redukovaneho 

lichobezniku 

    v=max(v,yr); 

    if r==1 

        text(dxpmin,1.4,'Parameter for 

regulation','FontSize',24) %puvodne 12 

    end 

end 

% posledni radek 

********************************************************** 

% obrazek (r,2) 

*********************************************************** 

subplot(rm1,2,2*rm1)        % v matici (m,n) obrazek cislo 

hold on                     % prekreslovani 

axis(dp)                    % kresleni pravouhelniku 

plot(dxp,[0,0],'k:')        % kresleni osy x 

plot(xp,v,'r')              % kresleni redukovaneho 

lichobezniku 

m =0; 

mx=0; 

for i=1:np 



 

 

    m =m+v(i); 

    mx=mx+xp(i)*v(i); 

end; 

xv=mx/m; 

plot([xv,xv],dy,'r:')       % kresleni vysledku 

text(-0.25,0.5,'Measured value' ,'FontSize',24) 

text(-0.25,0  ,'Proposal for regulation','FontSize',24) 

text(0.33,0.5,['=   ',num2str(xx)],'FontSize',24) 

text(0.33,0  ,['=   ',num2str(xv)],'FontSize',24) 

xv 

 


