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Stručný obsah projektu 

 Opus znamená dílo a posláním vysokých technických škol je naučit studenty 

i pracovníky z praxe vytvářet hodnotná a kvalitní díla. Projekt podporuje 

konkurenceschopnou spolupráci mezi FSI VUT v Brně se strojírenskou sférou 

v Jihomoravském kraji, tvořící asi 10 % HDP ČR (s podílem strojírenství přes 25 %). Projekt 

je určen pro studenty a zaměstnance VUT v Brně, dále zaměstnance podnikatelského sektoru 

Jihomoravského regionu, ale i širší veřejnost.  Hlavním cílem je prohloubit vzájemnou 

koordinaci činností a tím přispět k lepšímu přenosu znalostí ze vzdělávacích a vědecko-

výzkumných institucí do praxe a jejich efektivní aplikace. Dílčím cílem je rozvoj poznání 

moderních výrobních technologií s rychlým informačním transferem do výrobní praxe se 

zpětnou vazbou na jejich optimální využití. Realizace těchto aktivit bude podpořena 

studijními pobyty studentů, pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků v soukromém 

a veřejném sektoru, řešením diplomových projektů, odbornými semináři a konferencemi. 

   
Anotace v angličtině 

 The main subject of the project is strengthening of relations and collaboration among 

selected institutions for university education, research institutes, production companies and 

work agencies. A development of the eruditional network for production technologies and 

enhancing of competitiveness of the Czech Republic via a modernization of the tertiary and 

post-graduation education and improvement for research and development are also included. 

 A gradual development of information database and direct integration of the target 

project groups into that field of education makes a necessary part for supported advanced 

technologies. The partnership makes a synergy and co-ordination in other projects and 

research grants and understanding of others problems and methods for satisfactory solutions. 

 As a final output a high-tech information network of all partners producing high added 

value products and sophisticated knowledge can be expected. 
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Cíle projektu 

 Hlavním cílem je posílení vztahů a spolupráce mezi institucemi terciárního 

vzdělávání, výzkumnými organizacemi, subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Cílem 

předkládaného projektu je rovněž rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení 

konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů terciárního a dalších 

vzdělávání, její propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek 

ve výzkumu a vývoji. 

 Postupným rozvojem informační databáze a integrací vzdělávání cílových skupin 

přímo do vysokoškolského studia budou oblasti (problematika) partnerství a sítě, dlouhodobě 

chápány jako nezbytná součást úspěšné odborné činnosti. Navázání partnerství a podávání 

i realizace sekundárních projektů a grantů povede rovněž ke změně chápání dílčích problémů 

jednotlivých institucí. Tyto vazby a realizované studijní i odborné spolupráce budou přímými 

výstupy projektu. Dílčím cílem projektu je podpora univerzitního mezifakultního projektu 

NETME Center (Nové technologie pro strojírenství), podávaného paralelně s tímto projektem 

v rámci operačního programu VaVpI, Prioritní osa 2: Regionální VaV centra, oblast zaměření 

- Konkurenceschopné strojírenství. Celkovým výstupem projektu bude vzájemně propojená 

a informované síť úzce spolupracujících organizací z oblasti vysokoškolského vzdělávání, 

průmyslové praxe, odborného tisku a dalších podpůrných organizací s vysokou synergií 

spolupráce a vytvářených duševních a materiálních hodnot. 

 
Klíčové aktivity projektu 

 1. Spolupráce pro vytváření komunikačních i interaktivních platforem 

 2. Vzdělávací a školicí aktivity, peer-review meetings 

 3. Vznik a podpora kontaktních míst a Linky technické pomoci 

 4. Pracovní a studijní pobyty, odborné praxe a stáže 

 5. Databáze řešených bakalářských, diplomových a doktorských prací  

     s technickou tématikou 

 6. Technické, materiálové a technologické know-how 
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Úvod 
 

V oblasti technologických výpočtů se uplatňuje celá řada nástrojů pro řízení jakosti.  

V této práci jsou popsány následující důležité systémy jakosti: 

 

 Statistické řízení procesu - SPC 

 Statistické testování 

 Ishikawův diagram příčin a následků 

 Expertní systémy 

 Neuronové sítě 

 Metoda zvyšování kvality - QFD 
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1. SPC (Statistické řízení procesu) 
[1] 

1.1 Používání statistické metody SPC 

 
Již od počátku 70. let, kdy v západním světě došlo ke „znovuobjevení“ statistického řízení 

procesů (Statistical Process Control, SPC), probíhá nepřetržitá diskuse probírající výhody 

a nevýhody SPC. 

Pozitivním důsledkem této diskuse je, že na základě faktů a zkušeností se uznává, že 

správně a přesně použité SPC je vysoce cenným nástrojem na poli průmyslového 

zpracování a výroby. Moderní společnosti uvažující do budoucna proto budou SPC 

používat, tak aby těžily z následného zlepšení kvality svých výrobků. Současná rostoucí 

konkurence nás ujišťuje, že všechny společnosti budou potřebovat konkurenční výhody, 

které SPC přináší, aby úspěšně obstály na polu tržního hospodářství. Vzhledem k tomu je 

SPC víc než regulační diagram nebo index způsobilosti. Je to systém, který na základě 

zpracovávaných dat popisuje výrobní proces včetně vnějších faktorů, které jej ovlivňují. 

Poskytuje důležité informace potřebné k rozhodování. Z tohoto pohledu je ekonomické a 

logické používat SPC. 

Pro potřeby statistického vyhodnocování ve výrobě se používá příkladně program qs-

STAT firmy Q-Das. Ten se zabývá vedením kompletní statistiky a jejím následným 

vyhodnocováním v jednotlivých modulech v rámci SPC. Program qs-STAT je standardem 

u firem Bosch, Ford, VW a mnoha dalších. 

Průzkum možného zavedení a zhodnocení využití SPC byl prováděn ve slévárnách šedé 

litiny, vermikulární litiny a hliníkových slitin firmy Škoda Auto. Byla provedena 

dlouhodobá analýza způsobilosti za softwarové pomoci programu qs-STAT, který je již 

ve slévárnách využíván.  

1.2 Software qs-STAT verze 3.1 

 
Firma Q-DAS je mezinárodní softwarový dům aktivní ve vývoji statistických metod pro 

počítačové systémy. V tomto oboru se specializuje na řešení problému managementu 

kvality. Programový balík qs-STAT je v Německu i v České republice u firem 

se stanovenou jasnou strategii zvyšování kvality považován za standard v oblasti 

statistické analýzy. 
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Firma Q-DAS poskytuje poměrně rozsáhlý servis, který spočívá v instalování programu, 

v různých druzích školení, včetně knih s řešením rozmanitých praktických příkladů. 

 

1.2.1 Popis programu qs-STAT 
 

Program QS-STAT se skládá ze čtyřech modulů: 

1. Krátkodobá analýza způsobilosti 

2. Analýza způsobilosti 

3. Analýza měřících systému 

4. Sběr dat 

 

• Krátkodobá analýza způsobilosti 

Tento modul slouží k analýze statistické přejímky strojů. V zásadě se jedná o statistickou 

analýzu nejméně 50ti za sebou odebraných vzorků z nepřerušované výroby. Provádí se 

zde výpočet indexů krátkodobé způsobilosti mkm C,C . V případě, že se proces projeví jako 

stabilní může se přikročit ke stanovování předběžné způsobilosti, stanovení indexů  

předběžné způsobilosti pkp P,P , která se provádí v modulu analýza způsobilosti. 

Základní menu modulu obsahuje nabídky Soubor, Hodnoty, Numerika, Přehled, Okno, 

Nástroje, Dodatky, Nápovědu. Umožňuje spočítat a vykreslit charakteristiky potřebné ke 

krátkodobé analýze způsobilosti procesu ( výpočet indexu krátkodobé způsobilosti, 

testování statistických hypotéz, průběh naměřených hodnot, testování druhu rozdělení, 

výpočet korelací, rozdělení četností) . 

• Analýza způsobilosti 

Tento modul slouží pro analýzu procesu, který je dlouhodobě v provozu, to znamená, že 

máme k dispozici velké množství dat, o kterých máme dostatečné znalosti (známe typ 

rozdělení, typ procesu, atd.). Základní menu tohoto modulu je identické s menu 

Krátkodobá analýza způsobilosti, ale obsahuje navíc nabídky Charakteristiky a Regulační 

diagramy a u většiny položek rozšířené funkce, odpovídající  obtížnějšímu vyhodnocování  

dlouhodobé způsobilosti. Provádí se zde výpočet indexů dlouhodobé způsobilosti 

pkp C,C . 

• Analýza měřících systémů 
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Tento modul má téměř všechny položky identické s modulem krátkodobá analýza 

způsobilosti, s menším počtem možností výpočtů a zobrazení odpovídajícím 

jednoduššímu způsobu vyhodnocování.  

 

Obsahuje tři typy postupů: 

- Postup 1: Slouží ke zjišťování přesnosti a zkoumá rozptyl měřícího zařízení 

podmíněný samotným zařízením. Určují se při tom indexy způsobilosti Cg a Cgk.  

Dají se při tom posoudit údaje výrobce, zvláště u nových přístrojů nebo jejich 

modifikovaných provedení. 

- Postup 2: Slouží k určování charakteristické vlastnosti "celkový rozptyl", která 

umožňuje rozhodnutí o vhodnosti měřícího zařízení. Tento postup zahrnuje 

opakovatelnost a reprodukovatelnost. (Repeatability & Reproducibility). 

- Postup 3: Je zvláštní případ postupu 2, který se týká případů, kdy operátor nemůže 

měřící zařízení ovlivňovat (např. u zkušebních automatů). 

1.2.2 Sběr dat 
 

Modul sběr dat umožňuje vkládání dat a hodnot pro všechny vyhodnocovací moduly sady 

programů qs-STAT (Krátkodobá analýza způsobilosti, Analýza způsobilosti, Analýza 

měřících systémů) a  pro aplikace Windows. Modul sběr dat má kromě toho k dispozici 

pružné rozhraní pro přenos dat z měřicích přístrojů. 

Standardní pole, označení a uspořádání jsou uloženy v odděleném definičním souboru, 

který si může uživatel  individuálně přizpůsobit. Struktura popisného pole (maska) se tedy 

dá konfigurovat podle potřeb uživatele a může se přizpůsobit příslušnému úkolu.  

Obsahuje tři položky Hodnoty, Popis dílů  a Popis znaků. Tyto slouží k zaznamenávání 

měřených dat a jejich přesnému popisu. 

 

1.3 Vyhodnocení součásti zadní buben z provozu slévárny šedé a vermikulární litiny 

 

Pro statistické zhodnocení byl vybrán odlitek zadního bubnu, jelikož je to bezpečnostní díl 

a především je to největší představitel výrobního programu slévárny litiny.  

U tohoto odlitku byla prováděna analýza dat za pět měsíců. Výsledky z této analýzy se 

dají očekávat a použít i u ostatních odlitků vyráběných z materiálu šedé litiny. 
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Na analýzu dat byl vybrán modul dlouhodobé analýzy způsobilosti v programu qs-STAT, 

která přesně vyhovuje požadavkům na SPC. 

Tab. 1.1 Identifikace zkoumaného vzorku 

 

Jako referenční vlastnost,  ke které se vztahoval vliv ostatních parametrů, byla vybrána 

tvrdost odlitku měřená metodou dle Brinella. Tvrdost odlitku je jednou z výstupních  

charakteristik, která udává, zda odlitek bude označen za vadný kus (zmetek) či vyhovující 

odlitek.   

Tvrdost je také vlastnost, která byla pracovníky slévárny označena jako vlastnost, u níž by 

bylo výhodné znát faktory, které ji ovlivňují.  

Na zjištění míry vlivu na tvrdost odlitku byl použit koeficient korelace, který udává 

míru lineární závislosti dvou parametrů na sobě. 

 
Tab. 1.2 Vlastnosti ovlivňující tvrdost odlitku 

 

1.3.1 Úvod  

 

Při zkoumání reálných dějů se často setkáváme s případy, kdy pozorované veličiny (např. 

rozměr vyrobeného výrobku, parametr materiálu, doba do poruchy stroje, počet 

neshodných výrobků v produkci apod.) mají náhodný charakter. Ten zapřičiňuje to, že 

zjištěné hodnoty více či méně kolísají při opakovaných pozorováních, i když podmínky 

průběhu těchto dějů i pozorování zůstávají v podstatě neměnné. Takové veličiny  

interpretujeme jako náhodné veličiny s určitými typy rozdělení pravděpodobnosti a 

hovoříme o statistických modelech. Abychom mohli učinit potřebné závěry o 

zkoumaných reálných dějích, musíme znát odpovídající typ rozdělení pravděpodobnosti, 

Název odlitku Číslo odlitku Zpracovávané období
Zadní buben R 600 906 617 duben - srpen

Faktory ovlivňující tvrdost odlitku
Chemické složení
Vlastnosti formovacích směsí
   Vlhkost
   Pevnost
   Prodyšnost
   Spěchovatelnost
Teplota kovu
Tvrdost formy

Název odlitku Číslo odlitku Zpracovávané období
Zadní buben R 600 906 617 duben - srpen
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který buď vyplývá z jejich teoretického (např. fyzikálního) popisu anebo jej odhadujeme 

ze zjištěných hodnot sledované veličiny. Při realizaci uvedeného postupu (určení 

konkrétního rozdělení pravděpodobnosti, jeho parametrů nebo jeho vlastností) 

hovoříme o statistické indukci. 

Statistický model vychází z výsledků teorie pravděpodobnosti a je založen na 

následujících základních pojmech. 

Opakujeme-li n-krát nezávisle pokus (pozorování, měření), jehož výsledek je náhodná 

veličina X s distribuční funkcí F(x), pozorujeme vlastně náhodný vektor 

)X,...,X(X n1=


, jehož složky jsou vzájemně nezávislé náhodné veličiny s toutéž 

distribuční funkcí F(x). Tento vektor nazýváme náhodný výběr s rozdělením F(x) nebo 

náhodný výběr ze základního souboru s rozdělením F(x). Číslo n se nazývá rozsah 

náhodného výběru. Podle rozsahu obvykle rozdělujeme náhodné výběry na malé pro        

n ≤ 30 a velké n > 30. 

Náhodný výběr má zřejmě simultánní distribuční funkci:                                      

                          
∏
=

==
n

1i
in1 )x(F)x(F)...x(F)x(F 

 
a simultánní hustotu pravděpodobnosti nebo pravděpodobnostní funkci:                           

∏
=

==
n

1i
in1 )x(f)x(f)...x(f)x(f 

   .  

Řadu informací o posuzované náhodné veličině poskytují její číselné charakteristiky, 

např. střední hodnota x (X) , rozptyl s2(X), směrodatná odchylka s(X) atd. nebo 

koeficient korelace R (X.Y)  pro náhodný vektor (X,Y) .  

 

1.3.2 Použité statistické metody a ukazatele 
 

U vytipovaných faktorů byly prováděny analýzy za pomoci těchto statistických ukazatelů 

a metod: 

• Graf průběhu naměřených hodnot se zobrazením stanovených tolerančních mezí (HTM; 

DTM) a oblasti přirozených tolerančních mezí ( + 3 s; - 3 s ). 

• Testování nulových hypotéz na náhodnost, odlehlé hodnoty, asymetrii, špičatost a 

sukzessive test ( F-test), které udávají základní vlastnosti naměřených hodnot a dovolují 

některé z těchto hodnot korektně vyřadit ze statistického hlediska z hodnocení. Při 

popisovaném pokusu pro metodu SPC byly používány k odstranění nevhodných hodnot 
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výsledky tetování nulových hypotéz náhodnosti a odlehlých hodnot, kde program 

umožňuje tyto hodnoty sám odstranit. Po odstranění je zřejmé, že u takovýchto souborů 

dat porovnávaných se soubory s odlehlými hodnotami je podstatný rozdíl v nižší hodnotě 

indexu způsobilosti. U dat bez korektního odstranění odlehlých a náhodných hodnot je 

index způsobilosti podstatně nižší. 

• Zjištění typu rozdělení a vybrání nejvhodnějšího. Program toto automaticky vyhodnotí, 

uživatel pouze vybere nejvýhodnější možnost. 

• Regulační diagramy včetně zobrazení zásahových mezí (HZM; DZM). 

• Křivky relativní a absolutní četnosti. 

• Výpočet ostatních statistických ukazatelů. 

• Výpočet indexů způsobilosti. 

• Lineární  koeficient korelace – konkrétně korelace mezi výstupní tvrdostí odlitku a 

ostatními faktory, jež ji pravděpodobně ovlivňují. 

1.4 Příklad: data tvrdosti dle Brinella – odlitek zadního bubnu 

 
Jedná se o průměrnou tvrdost, vypočítanou z tvrdostí naměřených na prvních třech 

bubnech z každé tavby.  

 
Obr. 1.1 Průběh naměřených hodnot tvrdosti dle Brinella 
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Výběrový průměr:                        

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1

 

  

Výběrový rozptyl:                         

∑
=

−
−

=
n

i
i xx

n
s

1

22 )(
1

1

  

Výběrová směrodatná odchylka: 
2ss =  

 

Hodnocení: Dle rozložení hodnot kolem x  se dá usuzovat, že tento soubor má normální 

rozložení U hodnoty, která je mimo toleranční pole se nejedná o odlehlou hodnotu, i když 

by se na první pohled takto zdála. Test na odlehlé hodnoty je negativní. Jsou zde vidět 

jakési systematické vlivy (trendy), o kterých však nic bližšího nedovedeme říci.  

Jedná se o mírně nezpůsobilý proces, což je patrné z toho, že vypočtené přirozené 

toleranční meze se nenachází  uvnitř tolerančních (námi stanovených) mezí procesu. 

 

Tab. 1.3 Výsledky testování nulových hypotéz tvrdosti dle Brinella 

 

Testování nulových hypotéz, ke kterým jsou stanoveny alternativní hypotézy jako 

negace nulové hypotéze. 

Patří mezi  
míry variability 

Patří mezi  
míry polohy 
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1.4.1 Zkoušky náhodnosti  
 

Abychom mohli učinit výpověď o určitých vlastnostech základní množiny, musí být 

mimo jiné zaručeno, že výsledky šetření jsou nezávislé na rozsahu namátkové 

zkoušky. To všeobecně zaručuje náhodné uspořádání dat. Zkouškou náhodnosti lze 

rozpoznat závislosti jak u řad jednotlivých hodnot, tak i průměrů. 

• Náhodnost Swed&Eisenhart – Tento test spočívá v analýze průběhu hodnot ve srovnání 

s hodnotou mediánu. Vytvoří se tím tzv.“běhy“ (sled hodnot, které leží výlučně pod, resp. 

nad mediánem). Celkový počet „běhů“ slouží jako zkušební veličina, která se srovnává 

s kritickou hodnotou charakteristickou pro test. Z toho lze vyvodit, zda je uspořádání 

hodnot náhodné či není. 

 H0 – pořadí  hodnot je náhodné 

 H1 – pořadí hodnot není náhodné 

 

 Hodnocení: Zamítáme hypotézu na hladině významnosti α ≤ 0,1%. Pořadí hodnot není 

náhodné ⇒ je zde  jakýsi systematický vliv (blíže neurčitelný). 

1.4.2 Testy odlehlých hodnot  
 

Odlehlé hodnoty jsou extrémní hodnoty obsažené v namátkové zkoušce, které leží 

neobvykle daleko od ostatních hodnot. Musí se proto předpokládat, že tyto hodnoty 

nepocházejí z téže základní množiny jako ostatní hodnoty. Oba následující testy 

předpokládají normální rozdělení. 

• Odlehlé hodnoty David, Hartley, Pearson 

 H0 – ani x ani x není odlehlá hodnota 

 H1 – buď x nebo x je odlehlá hodnota 

 Hodnocení:  Nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout na hladině významnosti α = 1%. U 

tohoto souboru pravděpodobně nejsou žádné odlehlé hodnoty. 

• Odlehlá hodnota Grubbs Maximum – tento test ověřuje, zda se s maximální hodnotou 

má zacházet jako s odlehlou hodnotou. Provádět ento test odlehlých hodnot je však možné 

jen pokud hodnot není více než 146. 

 H0 - maximum není odlehlá hodnota 

 H1 – maximum je odlehlá hodnota 

 Hodnocení: Tento test nelze použít pro počet hodnot větší než n >146. 
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1.4.3 Test asymetrie  
 

Asymetrie - Tento test popisuje šikmost (levá, resp. pravá část) rozdělení. 

 H0 – hodnoty jsou ze symetrického rozdělení (N) 

 H1 – hodnoty nejsou ze symetrického rozdělení (N) 

 Hodnocení: Zamítáme hypotézu na hladině významnosti α ≤ 0,1%. Rozdělení souboru 

není symetrické což je pravděpodobně způsobené tím, že pro výrobu je daleko 

přijatelnější vyrobit odlitek tvrdý něž měkký, protože tvrdý se dá opravit popouštěním na 

dobrý kus. 

1.4.4 Test špičatosti 
 

Špičatost - Tento test popisuje špičatost (se strmým nebo plochým vrcholem) rozdělení.  

 H0 – hodnoty jsou z rozdělení pro které špičatost = 3(N) 

 H1 – hodnoty nejsou z rozdělení pro které špičatost = 3(N) 

 Hodnocení: Nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout na hladině významnosti α = 1%. 

1.4.5 Sukzessive Differenzen streuung (F-test) 
 

Tento test provádí zkoušku předpokladu stejných či různých rozptylů.  

 H0 – rozptyly množiny jsou stejné 

 H1 – rozptyly množiny nejsou stejné 

 Hodnocení: Zamítáme hypotézu na hladině významnosti α ≤ 0,1%. 

 

Ze všech těchto testů byl prioritním test odlehlých hodnot David, Hartley, Pearson. 

Odstraněním odlehlých hodnot se podstatným způsobem zvýšily indexy způsobilosti. Tyto 

hodnoty mohly vzniknou jistými náhodnými, ale i systematickými vlivy. 
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Obr. 1.2 Regulační diagramy – tvrdost dle Brinella 

 

Variační rozpětí:             minmax xxR −=  

Medián:  )~,(, xMMe  - je prostřední prvek výběrového souboru uspořádaného podle 

velikosti. Pokud je sudý počet hodnot, je medián aritmetickým průměrem prostředních 

dvou. 

Zásahové meze - (regulační mez, mez zásahu)  

Na každém diagramu najdeme dvě: dolní a horní (obvykle značeno HZM a DZM).  

Jsou to hranice, jejichž překročení signalizuje nestabilitu procesu. Zásahové meze se 

stanovují výpočtem podle metodik daných příslušnými státními nebo firemními normami. 

V tomto případě byl výpočet mezí nastaven na normy Škoda Auto. V zásadě rozeznáváme 

přirozené a technické zásahové meze. 

 

Přirozené meze  – se získávají výpočtem z dosavadního průběhu procesu. Používají se 

tam, kde chceme proces v dosavadním stavu zachovat i nadále. QS-Stat používá 

přirozených zásahových mezí. 

Technické meze – se získávají výpočtem z požadovaných parametrů výrobku a procesu 

(tolerance, požadované Cp, Cpk). Používáme je tehdy, pokud chceme procesu vnutit 

určité vlastnosti. 

 

Střední přímka: ve všech diagramech je dále střední přímka. Je to přímka, která probíhá 

hodnotou mediánu. Zakreslované body diagramu mají (při stabilním procesu) ležet 

náhodně po obou stranách střední přímky. Toto je splněno u normálního rozdělení 

pravděpodobnosti u všech ostatních ne. Z tohoto důvodu se střední přímka jeví 
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v diagramu jako „nestřední“, to znamená, že neleží opticky ve středu pole, vymezeného 

zásahovými mezemi. 

Velikost podskupiny: při měření byl sledován a hodnocen spojitý znak. Pro sledování 

spojitého znaku je nutné, aby byla konstantní velikost podskupiny (obvykle bývá n = 5). 

Při popisovaném experimentu však bylo nutné zvolit velikost podskupiny klouzavým 

výběrem, kde se střední hodnota vypočítává vždy ze 3 hodnot následujících za sebou a to 

proto, že se vycházelo ze skutečných počtů měření, které se provádí ve Škoda Auto (jeden 

den provedou 8 taveb, další den 7 taveb) => jedinou další možností by bylo vybrání vždy 

stejného počtu dat pro měření (a zbylá data neuvažovat do hodnocení), to by však výrazně 

zkreslilo vypovídací hodnotu analýzy.  

Tato velikost podskupiny platí u všech prováděných analýz experimentu. 

 

Hodnocení: Ani x , ani R nemají normální rozdělení pravděpodobnosti, protože rozložení 

hodnot je nesymetrické okolo střední přímky. Proces je nestabilní s mnoha signály 

(hodnoty překračují přirozené zásahové meze). 

Obr. 1.3 Sběr hodnot - grafika tvrdosti dle Brinella 
 

Absolutní četnost nj – označuje počet případů v i-té třídě. Hodnoty nj pak udávají, jak se 

naměřené hodnoty z hlediska své velikosti rozdělí na jednotlivé četnosti, a proto hovoříme 

o tzv. skupinové četnosti. Reprezentantem jednotlivé třídy je střed této třídy xj.  
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Součet  všech absolutních četností je roven rozsahu statistického souboru ∑ =
=

k

j j nn
1 .  

Je znázorněna na ose y vpravo. 

Relativní četnost  pj  - 
∑ =

==
k

j j
j

j p
n

n
p

1
1,

je znázorněna na ose y vlevo. 

 

Pravděpodobnostní síť (zobrazena vpravo). Svým principem je pravděpodobnostní síť 

podobná kumulativní křivce. Základem je teoretický průběh distribuční funkce (byla 

provedena analýza, zda je rozdělení normální). Graf je záměrně kreslen tak, že původní 

esovitý tvar přešel v přímku. Na osu x se vynášejí hodnoty sledovaného znaku. Na ose y 

je měřítko pravděpodobnosti. Dává nám informaci o rozdělení analyzovaného souboru. 

 

Indexy způsobilosti - zde program spočítal indexy způsobilosti Tp, Tpk,  jenž se uvádí u 

nestabilního procesu (dovolené hodnoty platí stejně jako u Cp, Cpk). Postup výpočtu je 

identický s výpočtem Cp, Cpk a důvodem je jasné rozlišení stabilního a nestabilního 

procesu. 

 

Pro normální rozdělení se vypočítají takto: 

 

s.6
DTMHTM

procesusirka
procesuhotolerancnisirkaP,C,C pmp

−
==

  
a korigovaný index způsobilosti 







 −−

=
s.3

DTMx;
s.3

xHTMminP,C,C pkmkpk

 
 

Dovolené hodnoty indexů způsobilosti dle standardů Škoda:    

 Index dlouhodobé způsobilosti      Cp, Cpk=1,32 

 Index předběžné způsobilosti       Pp, Ppk=1,66 

     

Hodnocení: Dle výsledků s histogramů rozdělení četnosti a pravděpodobnostní sítě je 

zřejmé, že se jedná o normální rozdělení pravděpodobnosti, což bylo potvrzeno i 

výpočtem.  

Proces byl dle výpočtů indexů způsobilosti označen za nezpůsobilý, což je zřejmé i 

z regulačních diagramů. 
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Tab. 1.4 Tabulka výsledků vyhodnocení tvrdost dle Brinella 

 
Zde jsou vypočteny a zaznamenány statistické charakteristiky. 
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Metodika výpočtu: 

Variační koeficient:          x
sv =

 

Šikmost(Asymetrie):         3

3
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1 s
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∑ −

=
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2. Statistické testování pórovitosti Al slitiny 
[9] 

2.1 Pórovitost 

 
Pórovitost vyskytující se v tlakově litých odlitcích je jednou z nejčastějších příčin výskytu 

neshodných dílů ve výrobním procesu. Kromě možné netěsnosti odlitků, ovlivnění 

povrchové jakosti a jiných nežádoucích vlivů na jakost odlitků je všeobecně známo, že 

plynové póry a dutiny zapříčiňují zhoršení mechanických vlastností litých materiálů. [18] 

Občas udávaný úbytek mechanických vlastností je pravděpodobně způsoben vlivem 

rafinace zrn na poréznost. Ve slitinách se zjemněným zrnem je porezita jemnější a tudíž 

méně škodící s ohledem na mechanické vlastnosti. Rafinování zrn tak snižuje rozptylování 

mechanických vlastností slitin, které se projevuje zvýšenou tendencí k tvorbě trhlin za 

tepla. [17] 

Stejně tak není přípustné přehřívání taveniny či jiné hrubé chyby během tavení. Transport 

kovu od pece k tlakovému stroji by měl probíhat ve vyhřátých pánvích, aby se zamezilo 

naplynění z navlhlé vyzdívky transportní pánve. Volba udržovací pece u stroje by měla 

opět respektovat podmínku co nejnižšího naplynění, tím je myšlena skutečnost, že by 

nemělo docházet k nadměrnému promíchávání taveniny. S výhodou se jako udržovací 

pece používají odporové agregáty. [13][15] 

 

K odplynění hliníkových slitin se používá: 

− vakuování taveniny 

− probublávání taveniny aktivními či neaktivními plyny 

Úkolem odplyňování je snížit obsah vodíku na úroveň, jenž zamezí vyloučení bublin. 

Možné obsahové zastoupení vodíku v tavenině závisí na způsobu lití, konstrukci odlitku – 

rychlosti tuhnutí a pochopitelně na účelu užití odlitku [13].  

Ke snižování porezity dochází také při lití s lokálním dotlakem, kdy je na identickém 

druhu odlitku porezita nižší než u klasického tlakového odlévání, neboť se kritická oblast 

porezity eliminuje tlakem razníků. Nikdy tedy nebude tlakově litý odlitek zcela bez vad. 

S tímto faktem je pochopitelně nutné počítat při požadavcích kladených na výrobek. [10] 

Při tlakovém lití hliníkových slitin se po uvážení a zhodnocení situace může dojít 

k závěru, že odplynění taveniny není nezbytné provádět z důvodu nároku na kvalitu 
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výrobku a vzhledem k vyšším nákladům na výrobu, neboť rychlost ochlazování kovu je 

dostatečně velká, aby vzniklá porezita nepřekračovala stanovenou interní normu.  

Řízení poréznosti závisí na pochopení jejích zdrojů a příčin. Významného zlepšení 

v kvalitě výrobku, provedení součásti a návrhu spolehlivosti může být dosaženo, jestliže 

lze porezitu v odlitcích kontrolovat nebo odstranit. Poréznost v odlitcích je zaviněna 

bublinami uzavřenými během tuhnutí.  

Zdrojem poréznosti u odlitků obecně je: 

− vzduch zachycený během plnění,  

− soustředěné staženiny, které se vyskytují během závěrečného tuhnutí,  

− bubliny z neodvzdušněných jader,  

− reakce u stěny formy,  

− rozpuštěné plyny z tavby, 

− okuje nebo struska obsahující plyny. [16] 

2.2 Příklad: zkoumání výskytu pórovitosti na horním dílu bloku motoru z Al slitiny 

 

2.2.1 Výběr testovaného místa 
 

Mechanické pevnostní vlastnosti (tah, tlak, tvrdost, tažnost, vrubová 

houževnatost) patří díky velkému praktickému významu k vlastnostem, které jsou 

nejčastějším kritériem, podle kterého se rozhoduje o vhodnosti určitého materiálu a 

jeho předpokládaném použití. Nejčastěji používanou zkouškou pro zjištění 

mechanických charakteristik je zkouška tahem. Při této zkoušce se obvykle určují 

meze pevnosti Rm, meze kluzu Rp0,2 a tažnosti A, případně kontrakce (zúženi) Z. 

[14] 

Z hlediska vhodnosti pro praktické použití lze běžné metody pro zkoušení 

poréznosti rozdělit na destrukční a nedestrukční metody. Dále jsou tyto metody pro 

detekci a rozlišení mikro a makroporéznosti rozdílně vhodné. Pomocí několika 

metod, jako je např. zkouška těsnosti podle Archimédova zákona, můžeme 

poskytnout pouze přehled o objemové poréznosti. Jiné metody, jako např. zkouška 

řezem a výbrusem, se hodí pro lokální zkoušky. Zde se přisuzuje obzvláště v 

pevnostně kritických oblastech konstrukčního dílu velký význam digitálnímu 

vyhodnocení obrazu, vzhledem k vztahu mezi poréznosti a mechanickými 

vlastnostmi. [20] 
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Zkouška řezem a výbrusem, se hodí pro lokální zkoušky. Pro posuzování 

objemové poréznosti je tato metoda spíše nevhodná. Její aplikace vyžaduje vysoké 

náklady na řezy a výbrusy. [11] 

 

 

 
Obr. 2.1 Hrubý odlitek horního bloku válců  R 03D 103 019 M s použitím LSC 

boční a spodní pohled [10] 

 

 
Obr. 2.2 Hrubý odlitek horního dílu bloku válců R 03D 103 019 M litý bez LSC 

boční a spodní pohled [10] 

 

Vzorky, na nichž byla provedena zkouška tahem, byly následně použity také ke 

zkoumání porezity. Nutno dodat, že pro hodnocení mechanických a strukturních 

vlastností by byla nejvýhodnější oblast 1. ložiska, jelikož se jedná o nejvíce 

problémové místo odlitku se zvýšeným výskytem vad, zejména porezity.  

Odlitek horního dílu R 03D 103 019 M litý bez lokálního dotlaku má však v 

oblasti 1. ložiska takový tvarový profil, který znemožňuje vysoustružit z 
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odebraného výřezu tahovou tyčku o stejných rozměrech jako u horního dílu s 

použitím lokálního dotlaku. [10] 

 

 
Obr. 2.3 Vyříznutá oblast 4. ložiska z horního dílu [10] 

 

 
Obr. 2.4 Tahová tyč po přetržení [10] 

 

Tab. 2.1 Přehled zkušebních tyčí – stávající blok motoru [10] 

Označení výřezu 

oblasti 4. ložiska  
Typ zkoušky 

HDS1  Tahová zkouška 

HDS3  Tahová zkouška 

HDS6 Tahová zkouška 

HDS10 Tahová zkouška 

HDS11 Tahová zkouška 

HDS12 Tahová zkouška 
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Tab. 2.2 Přehled zkušebních tyčí – nový blok motoru (bez LSC) [10] 

Označení výřezu 

oblasti 4. ložiska 
Typ zkoušky 

HD6  Tahová zkouška 

HD7 Tahová zkouška 

HD8 Tahová zkouška 

HD10 Tahová zkouška 

HD11 Tahová zkouška 

HD12 Tahová zkouška 

HD13 Tahová zkouška 

 

2.2.2 Příprava metalografických vzorků 
 

Pro přípravu metalografických vzorků byly využity přetržené zkušební tyče ze 

zkoušky tahem. Z každé zkušební tyče tak byly po přetržení k dispozici dvě části. K 

získání co nejvíce vypovídajících údajů bylo rozhodnuto zhotovit z každé zkušební 

tahové  tyče podélný i příčný řez. [10] 

Následné pracovní úkony probíhaly v laboratoři Ústav materiálového inženýrství 

FSI VUT. Zde bylo provedeno zalisování vzorků do průsvitné dentacrylové 

pryskyřice na zařízení Struers LaboPress-3. [10] Preparát je po ztuhnutí okamžitě 

připraven k broušení. [21] Pro vyhodnocování porezity a pozorování pod 

mikroskopem byly vzorky broušeny na stroji Struers LaboPol-5. [10] 

 

2.2.3 Vyhodnocení porezity programem AnalySIS 
 

Obrazová analýza spočívá ve zpracování vstupních dat ve formě obrazu ke 

zjištění kvantitativních veličin (množství fází, podíl fází) nebo kvalitativních veličin 

(velikost a struktura částic). [22] 

Obrazová analýza se skládá z třech základních postupných kroků [22]: 

     - získání obrazu (digitální fotografie a jiný obrazový výstup), 

     - preprocessing (odstranění šumu, korekce ostrosti, kontrastu), 

     - processing (analýza, výsledné zpracování). 

Vyleštěné metalografické vzorky bylo nutné naskenovat tak, aby hodnocené 

plochy byly převedeny do elektronické podoby. Skenování bylo provedeno na 
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skeneru Epson Stylus 650 při rozlišení 3200 dpi (čím vyšší rozlišení, tím lépe). 

Naskenované obrázky byly ukládány ve formátu tiff (doporučený formát pro 

obrazovou analýzu zachovávající měřítko). Následně byly obrázky upraveny v 

grafickém editoru IrfanView 4.23 (oříznutí, otočení, uložení do odstínů šedi). [10]  

Vyhodnocení porezity bylo provedeno na Ústavu materiálového inženýrství 

metodou obrazové analýzy. Byl použit počítačový program AnalySIS od firmy 

Olympus. Jedná se o plošné hodnocení porezity, které se děje pomocí grafických 

filtrů, kterým je ve vyhodnocovaném obrázku přiřazena barva, na níž jsou 

nastaveny. Každý z filtrů má definovanou citlivost, která zamezí zasahování do 

detekčního pásma filtru jiného. Tak je pokryto definované spektrum. Před měře- 

ním je nutno v programu nastavit obrázek tak, aby byly registrovány jen póry. [10] 

 

 
Obr. 2.5 Nastavování citlivosti filtru [10] 

 

Následně bylo nezbytné nastavit na každém vzorku oblast, kterou program 

vyhodnotí. Nevýhodou tohoto programu je fakt, že záběrná (vyhodnocovací) plocha 

rámu má tvar pravoúhlého čtyřúhelníku. Nelze tedy utvořit výběrovou oblast např. 

ve tvaru kružnice či mnohoúheníku o počtu stran vyšším než čtyři,  ať pravidelného 

či nepravidelného. Toto je dosti limitující faktor při hodnocení příčných řezů (s 

kruhovým průřezem). Po zvážení byly příčné řezy hodnoceny ve dvou na sobě 
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kolmých výběrových pracovních oblastech se snahou zvýšit objektivnost 

vyhodnocení. Výsledná porezita u příčných vzorků je pak dána průměrem z těchto 

dvou měření. Pro názorný příklad Obr. 2.6 zachycuje definovanou pracovní plochu 

na oskenovaném příčném vzorku. [10] 

Vyhodnocení objemu pórů ve vzorcích by negativně mohla ovlivnit jakákoliv 

rýha či prohlubeň na metalografickém vzorku. Měření by pak bylo zkresleno a 

výsledek porezity by byl vyšší než ve skutečnosti, protože software by rýhy a jiné 

vady vzniklé přípravou (nedokonalým vyleštěním) vzorků nadetekoval také jako 

porezitu. Rýhy jsou totiž po naskenování světlé stejně jako póry a pro software jsou 

k nerozeznání od skutečných pórů, proto byl kladen velký důraz na dokonale 

připravené metalografické vzorky. Důležitý byl ovšem i proces skenování, jelikož i 

ten by eventuálně mohl nepřímo zkreslit analýzu. Skenovací plocha musela být 

dokonale čistá, bez jakýchkoli nečistot či poškrábaných oblastí. [10] 
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Obr. 2.6 Definovaná pracovní oblast vzorku, na níž je vyhodnocována porezita, 

při druhém měření je pracovní oblast otočena o 90° [10] 

 

2.2.4 Vyhodnocení porezity programem Stream Motion 
 

Vyhodnocení porezity bylo provedeno na Ústavu materiálového inženýrství FSI 

VUT také metodou obrazové analýzy. Byl použit počítačový program 

Stream Motion od firmy Olympus a elektronový metalografický mikroskop 

Olympus PMG3 s nastaveným pětinásobným zvětšením objektivu. V aplikaci pro 

pořízení snímku (Acqusition) bylo nastavena automatická expozice snímku 

z kamery Olympus DP20 na 1 ms, vyvážení expozice na -1/3 EV (expoziční 

hodnota), tj. snížení osvětlení a ztmavení snímku a běžná citlivost ISO 100 pro 

určení expozice výsledného snímku. V aplikaci vyhodnocení procesu (Processing) 

bylo manuálně naprahováno pásmo citlivosti barev: červená 135, zelená 132 a 

modrá 90. To odpovídalo nejkvalitnějšímu zobrazení snímku.  
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Obr. 2.7 Mikroskop Olymus PMG3 s fotoaparátem Olympus při snímání vzorku 

 

Poté byla vybrána tzv. oblast zájmu ROI (Region of Interest). V tomto programu 

lze libovolně volit tvar oblasti. Pro měření vzorků příčného i podélného řezu bylo 

zvoleno vždy pět oblastí obdélníkového tvaru tak, aby reprezentativně obsáhly 

celou plochu řezu. Výsledné tvarové faktory kulatosti pórů a jejich plochy byly 

zjištěny pomocí funkce výpočtu a měření (Count and Measure on ROI) a převedeny 

do databáze v Stream Motion a do tabulkového programu Excel. Do snímků 

s naměřenými plochami porezity bylo před uložením do formátu jpg přímo 

v programu nesmazatelně vyznačeno měřítko 200 μm. 

Metoda světelné mikroskopie slouží k pozorování povrchového reliéfu 

zkoumaného vzorku. Stejně jako u programu AnalySIS není vzorek zkoumán do 

hloubky, ale jedná se pouze o plošnou analýzu celistvosti materiálu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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Obr. 2.8 Vybraná oblast vzorku před měřením v programu Stream Motion Olympus. 

(Nápisy jsou pro názornost zvětšeny). 

 

Na rozdíl od programu AnalySIS byla na ploše programu detekována zvětšená 

vybraná oblast řezu a nikoliv celý vzorek. Proto bylo možno porezitu detailněji 

pozorovat bez ohrožení kvality snímku způsobené skenováním a ukládáním do 

souboru. Přestože má typ souboru tiff nejlepší rozlišení, zdá se poněkud 

problematické rozlišování porezity z naskenovaného obrázku. Po zkušebním 

převedení vyleštěného vzorku ze skeneru Epson Stylus 650 při rozlišení 3200 dpi 

uloženého ve formátu tiff do programu Stream Motion bylo zvoleno jako 

objektivnější hodnocení porezity pomocí snímkování na mikroskopu. 

Výhodou této metody je také nastavení filtru, kdy při tomto zpracování hodnot 

vynechával program všechny objekty menší než 10 pixelů. Při detekci snímku se 

tak do výsledných hodnot nedostávají nepříznivé vlivy jako šumy, skvrny a 

škrábance. Tyto lze navíc eliminovat vymazáním z červeně označené plochy 

porezity na celkové měřené oblasti ROI a tím odstranit i z výpočtu podílu porezity 

ve zkoumaném vzorku. 

Hodnocení porezity probíhá v programu Stream Motion automaticky. Program 

póry označí a vypočítá jejich plochu. Poté vypočítá jejich procentuální zastoupení 
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na zkoumané a označené oblasti vzorku. Výsledky jsou poté uloženy do tabulky ve 

formátu xls. 

Na jednom vzorku bylo provedeno 5 měření porezity podélného a 5 měření 

příčného řezu. Výsledky byly zprůměrovány pro každý řez zvlášť. 

 
Obr. 2.9 Nastavení snímku pro vyhodnocení zvolené oblasti v programu Stream Motion 
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Obr. 2.10 Vyhodnocený snímek programem Stream Motion, vzorek HD7, měření č. 7 

 

 
Obr. 2.11 Srovnání nasnímaného a vyhodnoceného vzorku HD8, měření č. 8 

 

Statistické zhodnocení bylo prováděno na souborech o velikosti 30 hodnot pro 6 

vzorků ze série označené HDS a odlévané s lokálním dotlakem, resp. 35 hodnot pro 

7 vzorků HD bez dotlaku zvlášť pro každý druh řezu zkušební tyčí. Při hodnocení 

stávajících i předchozích měření dohromady byly použity soubory s tímto 

množstvím hodnot: 44 pro podélný a 53 pro příčný řez vzorkem HD, 38 pro 

podélný a 46 pro příčný řez HDS. Celkové určení porezity nebylo testováno na 

souborech s 84 hodnotami pro vzorky typu HDS a 97 hodnotami pro vzorky typu 

HD, neboť testy určující normální rozdělení i hrubé chyby vykazovaly závažné 

chyby na hladině významnosti 0,05 i 0,1 a proto byly pro hodnocení zvoleny pouze 
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soubory obou typů řezů zvlášť. Během statistického testu byly ze souborů 

odstraněny hrubé chyby. Tyto jsou v tabulce naměřených hodnot označeny červeně. 

 

Tab. 2.3 Vyhodnocení porezity u horního dílu (R 03D 103 019 M) s LSC, 

mechanické hodnoty: [10] 

Vzorek Řez 

Detekovaná porezita P [%]  

Rp0,2  

[MPa] 

  

Rm  

[MPa] 

  

A  

[%] 

  

Z 

[%] 

  

Vlastní měření vzorku 
Průměr 

měření 

č. 5 - 9 

[%] č. 5 č. 6 č. 7 č.8 č. 9 

HDS 1 

příčný 0,51 0,38 0,33 0,58 1,20 0,60 

127 239 1,9 3 podélný 2,89 1,66 1,66 0,93 0,56 1,20 

HDS 3 

příčný 0,66 1,18 0,83 1,10 0,49 0,85 

126 248 2,2 3,6 podélný 0,81 0,62 0,52 1,23 0,98 0,83 

HDS 6 

příčný 0,10 0,07 0,63 0,23 0,07 0,22 

130 215 1,2 1,3 podélný 2,52 1,11 1,15 0,69 1,29 1,06 

HDS 10 

příčný 0,68 0,37 0,33 0,83 0,34 0,51 

121 235 2 3,3 podélný 1,64 1,62 1,41 1,74 1,82 1,65 

HDS 11 

příčný 0,77 0,36 0,19 0,66 1,14 0,62 

136 260 3 3,3 podélný 0,81 1,24 0,74 0,47 0,60 0,77 

HDS 12 

příčný 0,98 0,29 0,46 1,12 0,96 0,76 

142 247 2 3 podélný 0,83 0,69 0,80 3,27 0,78 0,78 

 

Tab. 2.4 Vyhodnocení porezity u horního dílu (R 03D 103 019 M) bez LSC, 

mechanické hodnoty: [10] 

Vzorek Řez 

Detekovaná porezita P [%]  

Rp0,2  

[MPa] 

  

Rm  

[MPa] 

  

A  

[%] 

  

Z 

[%] 

  

Vlastní měření vzorku 
Průměr 

měření 

č. 5 - 9 

[%] č. 5 č. 6 č. 7 č.8 č. 9 

HD 6 

příčný 1,90 0,8 1,9 1,70 2,22 1,70 

144 202 1 1,7 podélný 5,00 4,2 4 4,23 3,07 4,10 

HD 7 

příčný 1,8 1,1 1,00 1,24 1,48 1,32 

122 211 1,2 2,3 podélný 7,2 1 2 1,34 3,81 2,04 

HD 8 

příčný 1,4 1,7 1,7 1,12 0,92 1,38 

133 219 1,6 2,3 podélný 0,9 1,4 1,1 2,05 1,26 1,34 

HD 10 

příčný 3,80 1,4 4,8 2,04 1,57 1,67 

118 203 1,3 1,6 podélný 1,5 2,3 1,7 3,07 2,97 2,31 
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HD 11 

příčný 1 0,5 1,20 0,78 1,05 0,89 

136 225 1,4 1,3 podélný 4,2 2 2,8 3,37 2,82 3,01 

HD 12 

příčný 0,9 1,7 1,3 1,21 2,35 1,49 

134 215 0,9 1,6 podélný 2,6 3,5 2,4 0,83 3,48 2,55 

HD 13 

příčný 0,8 0,6 0,4 1,13 0,52 0,69 

152 228 1 1,3 podélný 0,7 3,8 1,1 0,63 2,90 1,81 

 

Naměřené hodnoty porezity jsou chápány jako nezávislé proměnné, jejichž 

analýzou se má docílit vysvětlení závislosti některých vybraných mechanických 

vlastností slitiny hliníku. 

2.2.5 Vyhodnocení měření 
 

V experimentální části byly použity hodnoty vlastního měření a hodnoty výskytu 

porezity pomocí obrazové analýzy Lefnera z roku 2009 [10] a Talandy z roku 2010 

[12]. Z diplomové práce Lefnera [10] bylo použito 39 hodnot a 26 průměrných 

hodnot. Z bakalářské práce Talandy [12] bylo použito 12 hodnot. Z diplomové 

práce Havlíčková [9] bylo použito 130 naměřených hodnot a 26 průměrných 

hodnot. Celkem bylo na řezech zkušební tyčí pro zkoušku tahem naměřeno 84 

hodnot u série značené HDS a 97 hodnot u série značené HD. Souhrnně jsou tato 

měření zkoumané slitiny AlSiCu3 zobrazena v tab. 2.6 a 2.7. K nim náležející 

mechanické hodnoty dokládají tab. 2.3 a 2.4. 

 

Vlastní měření 

V tab. 2.3 a 2.4 jsou uvedeny hodnoty naměřené porezity z vlastního měření  

jednotlivých vzorků pro horní díl a jejich mechanické vlastnosti. Tab. 2.9 pak uvádí 

souhrnný přehled porezity obou sérií (HDS, HD). V tabulkách jsou červenou 

barvou označeny hrubé chyby, které byly odhaleny statistickým testováním. 

Grafické porovnání průměrné porezity vlastního měření je provedeno na 

obr. 2.13, kde lze přímo srovnat rozdíly mezi podélnými a příčnými řezy a současně 

rozdíly mezi oběma sériemi. 

 

Všechna měření 

Tab. 2.6 a 2.7 zaznamenává všechny dosud zjištěné hodnoty porezity metodou 

obrazové analýzy na FSI VUT. Grafické porovnání průměrné porezity všech 
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měření je provedeno na obr. 2.14, kde lze přímo srovnat rozdíly mezi podélnými a 

příčnými řezy a současně rozdíly mezi sériemi vzorků z odlitků litých s lokálním 

dotlakem (HDS) a bez dotlaku (HD). Grafická závislost mechanických veličin na 

porezitě je následně vyjádřena na obr. 2.16 až 2.17 pro příčné řezy a na obr. 2.19 až 

2.20 pro podélné řezy vzorků.  

Pro srovnání je v této práci uvedena celková průměrná porezita v tab. 2.8 obou 

sérií naměřených Lefnerem [10]. Některé závislosti byly testem linearity 

kvantifikovány jako přímkové. Ukázkou lineární závislosti porezity na Rm, Rp0,2 

obou řezů sérií HD a HDS, zjištěné v práci Lefnera [10], jsou grafy na obr. 2.15 pro 

příčné řezy a obr. 2.18 pro podélné řezy. Vzhledem k menšímu počtu měření však 

nebyla linearita potvrzena pro všechny uvedené přímkové závislosti. Potvrzenou 

linearitu měření Lefnera [10] pro příčný a podélný řez zvlášť souhrnně dokládá tab. 

2.5. 

 

Tab. 2.5 Lineární závislost podélného a příčného řezu HDS a HD 

na mechanických vlastnostech [10] 

Série Dvojice 

veličin 

Koeficient 

korelace r 

Kritická 

hodnota 

rP 

Lineární 

závislost 

Směrnice 

přímky k 

Konstanta 

přímky q 

HDS 
Rm - Ppo  -0,928 0,811 ANO -103,706 290,273 

Rp0,2 - Ppr -0,933 0,878 ANO -124,874 175,854 

HD Rm - Ppo  -0,971 0,754 ANO -33,911 250,031 

 

Tab. 2.6 Celková porezita u horního dílu (R 03D 103 019 M) s LSC, měření 1 – 4: [10][12] 

Vzorek Řez 

Detekovaná porezita P [%]  

Měření vzorku Průměr 

měření 

č. 1, 2 

P1 [%] 

CELKOVÝ 

PRŮMĚR 

P [%] č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č.8 č. 9 

HDS 1 

příčný 0,41 0,41 - - 0,51 0,38 0,33 0,58 1,20 0,41 0,55 

podélný 0,44 - - - 2,89 1,66 1,66 0,93 0,56 0,44 1,05 

HDS 3 

příčný 0,51 0,28 - - 0,66 1,18 0,83 1,10 0,49 0,40 0,72 

podélný 0,45 - - - 0,81 0,62 0,52 1,23 0,98 0,45 0,77 

HDS 6 

příčný 0,89 0,51 0,52 0,78 0,10 0,07 0,63 0,23 0,07 0,70 0,42 

podélný 0,71 - 0,52 - 2,52 1,11 1,15 0,69 1,29 0,71 0,91 

HDS 10 příčný 0,42 0,40 - - 0,68 0,37 0,33 0,83 0,34 0,41 0,48 
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podélný 0,56 - - - 1,64 1,62 1,41 1,74 1,82 0,56 1,47 

HDS 11 

příčný 0,38 0,32 0,38 0,45 0,77 0,36 0,19 0,66 1,14 0,35 0,52 

podélný 0,36 - 0,38 - 0,81 1,24 0,74 0,47 0,60 0,36 0,66 

HDS 12 

příčný 0,21 0,31 - - 0,98 0,29 0,46 1,12 0,96 0,26 0,62 

podélný 0,35 - - - 0,83 0,69 0,80 3,27 0,78 0,35 0,69 

 

Tab. 2.7 Celková porezita u horního dílu (R 03D 103 019 M) bez LSC, měření 1 – 4:   

[10][12] 

Vzorek Řez 

Detekovaná porezita P [%]  

Měření vzorku Průměr 

měření č. 

1, 2 P1 

[%] 

CELKOVÝ 

PRŮMĚR 

P [%] č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č.8 č. 9 

HD 6 

příčný 1,45 1,67 1,30 1,51 1,90 0,78 1,92 1,70 2,22 1,56 1,61 

podélný 1,35 - 1,30 - 5,00 4,17 4,04 4,23 3,07 1,35 3,31 

HD 7 

příčný 1,95 2,00 - - 1,81 1,08 1,00 1,24 1,48 1,98 1,51 

podélný 1,15 - - - 7,20 1,03 1,99 1,34 3,81 1,15 1,86 

HD 8 

příčný 0,62 0,72 - - 1,44 1,73 1,71 1,12 0,92 0,67 1,18 

podélný 1,05 - - - 0,87 1,38 1,13 2,05 1,26 1,05 1,29 

HD 10 

příčný 1,33 1,03 - - 3,80 1,39 4,78 2,04 1,57 1,18 1,47 

podélný 1,41 - - - 1,49 2,33 1,71 3,07 2,97 1,41 2,16 

HD 11 

příčný 1,15 0,66 - - 0,98 0,45 1,20 0,78 1,05 0,91 0,90 

podélný 0,74 - - - 4,15 1,95 2,76 3,37 2,82 0,74 2,63 

HD 12 

příčný 0,61 0,60 - - 0,88 1,71 1,29 1,21 2,35 0,61 1,24 

podélný 0,95 - - - 2,56 3,52 2,38 0,83 3,48 0,95 2,29 

 

 

Tab. 2.8 Souhrnný přehled průměrné porezity měření č. 1 a 2 u horního dílu [10]  

Označení 

vzorku 
řez 

Porezita P 

[%] 

Označení 

vzorku 
řez 

Porezita P 

[%] 

HDS 1 
příčný 0,41 

HD 6 
příčný 1,56 

podélný 0,44 podélný 1,35 

HDS 3 
příčný 0,39 

HD 7 
příčný 1,98 

podélný 0,45 podélný 1,15 

HDS 6 
příčný vyřazeno 

HD 8 
příčný 0,67 

podélný 0,71 podélný 1,05 

HDS 10 
příčný 0,41 

HD 10 
příčný 1,18 

podélný 0,56 podélný 1,41 
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HDS 11 
příčný 0,35 

HD 11 
příčný 0,91 

podélný 0,36 podélný 0,74 

HDS 12 
příčný 0,26 

HD 12 
příčný 0,61 

podélný 0,35 podélný 0,95 

- - HD 13 
příčný 0,46 

podélný 0,64 

Průměrná 

porezita P [%] 

příčný 0,36 Průměrná 

porezita P [%] 

příčný 1,05 

podélný 0,48 podélný 1,04 

Celkový 

průměr P [%] 
0,42 

Celkový 

průměr P [%] 
1,05 
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Obr. 2.12 Grafické vyjádření měření č. 1 a 2 průměrné porezity u horního dílu [10]  
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 Tab. 2.9 Souhrnný přehled průměrné porezity vlastního měření u horního dílu motoru 

Označení 

vzorku řez 

Porezita 

P [%] 

Označení 

vzorku řez 

Porezita 

P [%] 

HDS 1 

příčný 0,60 

HD 6 

příčný 1,70 

podélný 1,20 podélný 4,10 

HDS 3 

příčný 0,85 

HD 7 

příčný 1,32 

podélný 0,83 podélný 2,04 

HDS 6 

příčný 0,22 

HD 8 

příčný 1,38 

podélný 1,06 podélný 1,34 

HDS 10 

příčný 0,51 

HD 10 

příčný 1,67 

podélný 1,65 podélný 2,31 

HDS 11 

příčný 0,62 

HD 11 

příčný 0,89 

podélný 0,77 podélný 3,01 

HDS 12 

příčný 0,76 

HD 12 

příčný 1,49 

podélný 0,78 podélný 2,55 

- - HD 13 

příčný 0,69 

podélný 1,81 

Průměrná 

porezita P 

[%] 

příčný 0,59 Průměrná 

porezita P 

[%] 

příčný 1,31 

podélný 1,05 podélný 2,45 

Celkový 

průměr P 

[%] 0,82 

Celkový 

průměr P 

[%] 1,88 
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Srovnání průměrné porezity pro HD a HDS - vlastní měření
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Obr. 2.13 Grafické vyjádření vlastních měření průměrné porezity u horního dílu 

    

Tab. 2.10 Souhrnný přehled průměrné porezity všech měření u horního dílu motoru 

Označení 

vzorku řez 

Porezita 

P [%] 

Označení 

vzorku řez 

Porezita 

P [%] 

HDS 1 

příčný 0,55 

HD 6 

příčný 1,61 

podélný 1,05 podélný 3,31 

HDS 3 

příčný 0,72 

HD 7 

příčný 1,51 

podélný 0,77 podélný 1,86 

HDS 6 

příčný 0,42 

HD 8 

příčný 1,18 

podélný 0,91 podélný 1,29 

HDS 10 

příčný 0,48 

HD 10 

příčný 1,47 

podélný 1,47 podélný 2,16 

HDS 11 

příčný 0,52 

HD 11 

příčný 0,90 

podélný 0,66 podélný 2,63 

HDS 12 

příčný 0,62 

HD 12 

příčný 1,24 

podélný 0,69 podélný 2,29 

- - HD 13 

příčný 0,68 

podélný 1,54 

Průměrná 

porezita P 

[%]  

příčný 0,55 Průměrná 

porezita P 

[%] 

příčný 1,23 

podélný 0,92 podélný 2,15 

Celkový 

průměr P 

[%] 0,74 

Celkový 

průměr P 

[%] 1,69 
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Srovnání průměrné porezity pro HD a HDS - všechna měření
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Obr. 2.14 Grafické vyjádření všech měření průměrné porezity u horního dílu  

 

Příčné řezy 

Rm, Rp0,2=f(porezita), pro příčné vzorky HD a HDS

Rm = -67,588*P + 270,4
R2 = 0,1961

Rm = -12,175*P + 227,53
R2 = 0,4465

Rp0,2 = -124,87x*P+ 175,85
R2 = 0,8704 Rp0,2 = -10,101*P + 144,78
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Obr. 2.15 Závislost smluvní meze kluzu a meze pevnosti na porezitě pro příčné řezy [10] 

 

Při zjišťování vztahu mezi porezitou a mechanickými vlastnostmi se vycházelo 

z předpokladu, že vztahy většinou nejsou lineární, jak dokázala práce Lefnera [10]. 
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Přímka nebo křivka procházející nejblíže všem bodům v grafu je vždy jen jedna. 

K jejímu nalezení slouží metoda nejmenších čtverců. Determinační index 

R2 v grafech vystihuje, jak těsně datové body přiléhají ke křivce. Nabývá hodnot 

<0;1>. Čím více se blíží jedné, tím těsněji datové body ke křivce přiléhají. Navíc 

určuje, jaké procento změn vysvětlované proměnné je znázorněno odhadnutým 

modelem. Čím vyšší je jeho hodnota, tím je model vhodnější. Obecně je velmi 

nevhodné používat polynomy vyšších stupňů než čtvrtých, neboť dobře popisují 

pouze výběrová data. Pro výsledné hodnoty měření porezity byly hledány vztahy 

Rm = f (P), Rp0,2 = f (P), A = f (P), které jsou popsány rovnicemi v grafech. 

Výběrové grafy s třemi závislostmi hodnotí tyto soubory: 

a) průměr všech měření příčného řezu  HD a HDS, 

b) průměr všech měření podélného řezu  HD a HDS. 
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Všechna měření – příčný řez: 

Graf závislosti průměrné porezity příčného řezu na
Rp0,2, Rm, A pro HDS 

Rm = 6749P3 - 12331P2 + 7443,5P - 1238
R2 = 0,7446

Rp0,2 = -7099,5P3 + 11809P2 - 6393,7P + 1258,3
R2 = 0,6279

A = 419,52P3 - 742,84P2 + 432,08P - 80,404
R2 = 0,6258
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Obr. 2.16 Závislost smluvní meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti 

na průměrné porezitě všech měření pro příčné řezy HDS 

 

Graf závislosti průměrné porezity příčného řezu na
Rp0,2, Rm, A pro HD

A = -14,185P4 + 67,563P3 - 118,74P2 + 90,8P - 24,053
R2 = 0,3657

Rm = -28,224P + 249,3
R2 = 0,9026
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Obr. 2.17 Závislost smluvní meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti 

na průměrné porezitě všech měření pro příčné řezy HD 

 

 



 43  

 

Podélné řezy 

Rm, Rp0,2=f(porezita), pro podélné vzorky HD a HDS

Rm = -103,71*P + 290,27
R2 = 0,862

Rm = -33,911*P + 250,03
R2 = 0,9435

Rp0,2 = -29,615*P + 144,5
R2 = 0,2861

Rp0,2 = -23,747*P + 158,87
R2 = 0,3424
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Obr. 2.18 Závislost smluvní meze kluzu a meze pevnosti 

na porezitě pro podélné řezy [10] 

 

Všechna měření – podélný řez: 

Graf závislosti průměrné porezity podélného řezu na
Rp0,2, Rm, A pro HDS

Rm = -7007,3P4 + 27301P3 - 38407P2 + 23152P - 4814
R2 = 0,8862

Rp0,2 = -203,45P3 + 659,3P2 - 700,99P + 372,58
R2 = 0,7297

A = -101,34P4 + 376,02P3 - 493,28P2 + 268,93P - 48,781
R2 = 0,7478
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Obr. 2.19 Závislost smluvní meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti 

na průměrné porezitě všech měření pro podélné řezy HDS 
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Graf závislosti průměrné porezity podélného řezu na
Rp0,2, Rm, A pro HD

A = -0,7664P3 + 5,3649P2 - 12P + 9,7314
R2 = 0,5345

Rm = -84,928P4 + 743,01P3 - 2343,3P2 + 3150,9P - 1305,3
R2 = 0,8958

Rp0,2 = -83,848P4 + 753,46P3 - 2435,8P2 + 3350,6P - 1518,7
R2 = 0,6403
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Obr. 2.20 Závislost smluvní meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti 

na průměrné porezitě všech měření pro podélné řezy HD 

 

Pokud není významný rozdíl mezi determinačními indexy  jednotlivých modelů 

(± 2 %), je vhodné zvolit model přímky. Pouze pokud je rozdíl významný, volí se 

model jiný. Protože zvolený model je zjednodušením reality, je vhodné volit model 

co nejjednodušší. 

Ačkoliv determinační index vycházel u průměrných hodnot měření porezity nad 

50 %, nezměnil výsledek testu regrese ani změna křivky na polynom nižšího 

stupně, případně na přímku. 

2.2.6 Diskuse výsledků 
 

U tlakového lití horního dílu dochází v souborech naměřených hodnot při 

zvětšující se porezitě k poklesu i nárůstu křivek pro Rm, Rp0,2 a A. Hodnocení 

pórovitosti je značně ovlivněno místem výběru vzorku na odlitku a místními 

strukturními i napěťovými poměry, neboť vlastnosti nemají konstantní charakter 

napříč celým průřezem stěny odlitku [19]. 

Při posouzení tab. 2.9 a tab. 2.10 je patrné, že pro hodnoty z vlastního 

experimentu i hodnoty ze všech měření porezity platí vyšší výskyt této slévárenské 

vady u odlitků bez lokálního dotlaku. Celkový průměr pro zkoumanou oblast je u 

vzorků typu HD asi o 1 % vyšší než u vzorků HDS. Nejvyšší výskyt ploch 
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chybějícího kovu byl zjištěn v podélných řezech ložiska vzorků HD (průměrně nad 

2 %).  

Nejnižší průměrná porezita byla u všech těchto vzorků nalezena na příčném řezu 

odlitku s lokálním dotlakem (0,55 %). Obecně platí pro dané zkoumání závěr, že 

porezita na podélných řezech je o 0,5 – 1 % vyšší než na příčných řezech. Měření 

příčného řezu vzorků HDS vykazovala průměrně 0,55 % a podélného řezu 0,92 % 

porezity. Větší rozdíly byly patrny pro řezy vzorkem série HD – příčný řez neměl 

průměrně 1,23 % a podélný dokonce 2,15 % slitiny ve zkoumané oblasti 4. ložiska 

bloku motoru.  

Celková průměrná porezita je 1,69 % u HD a 0,74 % u HDS. Lze tedy 

konstatovat, že série vzorků z odlitku litých bez LSC má 2,3 násobně vyšší 

porezitu. Zároveň má o málo vyšší průměrnou mez kluzu a nižší ostatní 

mechanické vlastnosti, jak dokládají tab. 2.3 a 2.4. Je zde tedy patrný trend poklesu 

mechanických hodnot se zvyšujícím se výskytem porezity. 

2.3 Statistické vyhodnocení porezity 

 
Byly provedeny čtyři statistické testy: Grubbsův test (test na hrubé chyby), 

Kolmogorovův test (test na normální rozdělení), posouzení linearity souborů 

pomocí korelačního koeficientu a test regresní analýzy. 

Výsledky Grubbsova testu jsou znázorněny v tab. 2.11. V tabulkách jsou 

uvedeny hodnoty po vyselektování hrubých chyb. Hodnoty, které byly 

vyhodnoceny jako hrubé chyby, jsou označeny v předešlých tabulkách červenou 

barvou. Tyto vzorky byly z testovacích souborů odstraněny a test byl proveden 

opětovně, testováno na hladině spolehlivosti 95%. 

U testu Kolmogorovova (tab. 2.12) byly hodnoceny stejné veličiny jako 

v předchozím případě. U tohoto testu lze s 95% spolehlivostí zjistit, zda má, či 

nemá testovaný soubor normální rozdělení. Všechny veličiny podrobené testu měly 

testovací veličinu D menší než kritickou hodnotu Dp a měly tedy normální 

rozdělení. 

Byla posouzena linearita mechanických veličin Rm, Rp0,2, A ve vztahu k porezitě 

(tab. 2.13). Stanovená hodnota korelace „r“ byla porovnávána s kritickou hodnotou 

„rp“. V případě linearity odpovídal průběh porezity u testovaných souborů 

proložené přímce: 
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y = k.P + q y - mechanická veličina (Rm, Rp0,2, A)         

k - směrnice přímky 

      P - porezita 

                     q - konstanta přímky 

 

Většina souborů hodnot však nevykazovala lineární závislost a pro určení typu 

nelineární závislosti byla zvolena metoda regresní analýzy. 

Regresní analýza slouží co nejpřesnějšímu proložení bodů grafu různými typy 

křivek: přímkou, logaritmickou, exponenciální křivkou nebo polynomem. 

Důležitým srovnávacím parametrem je determinační koeficient R2, který je 

v intervalu hodnot 0 až 1. Je-li R2 např. 0,25 je vysvětleno 25 % změny příslušné 

mechanické vlastnosti změnou výskytu porezity v odlitku. 

Nalezený nejlepší regresní model musí obsahovat kritéria věrohodnosti. Proto 

byla zjišťována p – hodnota (F významnost) pomocí celkového F - testu regresní 

analýzy: Je – li p - hodnota > α = 0,05, není model tvořený regresní křivkou 

statisticky významný a nelze jej pro daná data použít. Proto nezamítám nulovou 

hypotézu H0: zvolený model není statisticky významný a proměnné nejsou na sobě 

závislé. Důležitým činitelem pro porovnání vhodnosti různých typů křivek je 

střední kvadratická chyba predikce (chyba střední hodnoty). Čím je menší, tím je 

predikční schopnost navrženého modelu lepší. Tab. 2.14 znázorňuje všechny 

statisticky významné závislosti porezity na mechanických hodnotách.  

Při použití testu významnosti hodnoty determinačního indexu R2 nelze pro větší 

část měření porezity z oblasti 4. ložiska motoru stanovit statistickou významnost 

modelu (určit, zda nalezený model přispěje ke zpřesnění odhadu závisle proměnné 

oproti použití pouhého průměru). 

Pórovitost je značně ovlivněna také místem výběru vzorku, proto je rozptyl při 

stanovení mechanických hodnot značný. [19] 
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Tab. 2.11 Vyhodnocení Grubbsova testu pro horní díl – porezita 

Vzorky 

HDS Testovací 

veličina T1 

Testovací 

veličina T2 

Kritická 

Vzorky 

HD Testovací 

veličina T1 

Testovací 

veličina T2 

Kritická 

veličina hodnota veličina hodnota 

Rm 1,845 1,39 1,996 Rm 1,358 1,419 2,093 

Rp0,2 1,353 1,692 1,996 Rp0,2 1,484 1,641 2,093 

A 1,609 1,798 1,996 A 1,288 1,717 2,093 

Z 1,069 1,604 1,869 Z 1,104 1,472 2,093 

Ppo 0,955 1,963 1,996 Ppo 1,369 1,83 2,093 

Ppr 1,357 1,735 1,996 Ppr 1,737 1,216 2,093 

Hodnoty pro porezitu jsou z průměrných hodnot všech měření. 

 

Tab. 2.12 Vyhodnocení Kolmogorovova testu pro horní díl – porezita 

Vzorky 

HDS Testovací 

veličina D 

Testovací 

veličina Dp 

Vzorky 

HD Testovací 

veličina D 

Testovací 

veličina Dp veličina veličina 

Rm 0,176 0,519 Rm 0,18 0,483 

Rp0,2 0,186 0,519 Rp0,2 0,172 0,483 

A 0,222 0,519 A 0,233 0,483 

Z 0,257 0,563 Z 0,244 0,483 

Ppo 0,212 0,519 Ppo 0,129 0,483 

Ppr 0,174 0,519 Ppr 0,208 0,483 

    Hodnoty pro porezitu jsou z průměrných hodnot všech měření. 

 

Tab. 2.13 Lineární závislosti porezity na mechanických vlastnostech 

potvrzená testem linearity 

Lineární závislost porezity vyhodnocená testem linearity 

HDS - Rm 
Příčný řez: vlastní měření č. 5 - 9 

HD - Rm 

HDS - Rp0,2 Podélný řez: vlastní měření č. 5 - 9 

HD - Rp0,2 
Příčný řez: všechna měření 

HD - Rm 

HDS - Rp0,2 Podélný řez: všechna měření 

HD - Rm Příčný řez: vlastní průměrné hodnoty 

HD - Rm Příčný řez: všechny průměrné hodnoty 
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Tab. 2.14 Statisticky významné funkční závislosti mechanických hodnot na porezitě 

Soubor 

měření 

Typ 

řezu 

Mechanická 

veličina 

Typ 

regresní 

křivky 

Determinační 

index R^2 

Vhodnost 

modelu 

[%] 

P 

hodnota 

Statisticky 

významné 

V
la

st
ní

 h
od

no
ty

 příčný 

HDS - Rm 

polynom 

4. st. 0,397 40% 0,011 ANO 

HDS - A mocninný 0,291 29% 0,002 ANO 

HD - Rp0,2 

polynom 

4. st. 0,336 34% 0,019 ANO 

HD - Rm 

polynom 

4. st. 0,461 46% 0,001 ANO 

podélný 
HDS - Rp0,2 

polynom 

3. st. 0,438 44% 0,004 ANO 

HD - Rp0,2 

polynom 

4. st. 0,327 33% 0,018 ANO 

Průměrné 

vlastní 

příčný 

HD - Rm lineární 0,849 85% 0,003 ANO 

HD - Rp0,2 

polynom 

4. st. 0,984 98% 0,031 ANO 

V
še

ch
ny

 h
od

no
ty

 

příčný 

HDS - Rm 

polynom 

4. st. 0,249 25% 0,017 ANO 

HD - Rp0,2 

polynom 

2. st. 0,202 20% 0,004 ANO 

HD - Rm 

polynom 

2. st. 0,419 42% 0,000 ANO 

podélný 

HDS - Rp0,2 

polynom 

4. st. 0,353 35% 0,009 ANO 

HD - Rp0,2 

polynom 

3. st. 0,264 26% 0,007 ANO 

HD - Rm 

polynom 

4. st. 0,284 28% 0,011 ANO 

Průměrné 

všechny 
příčný 

HD - Rm lineární 0,90 90% 0,001 ANO 
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2.4 Ishikawův diagram                                       

 

Celý proces tlakového lití je realizován na tlakových licích strojích, které musí svou 

konstrukcí společně s konstrukčním řešením tlakové licí formy umožnit nastavení 

požadovaných licích parametrů v závislosti na jakosti vysokotlakého odlitku. Pro 

přehlednost a snadnější orientaci v problematice byl sestaven tzv. Ishikawův diagram 

(Obr. 2.21) nazývaný také jako diagram příčin a následků. [23] 

Z uvedeného diagramu je patrné, že výroba vysokotlakých odlitků je velice komplikovaný 

proces ovlivňovaný mnoha faktory. Pro řešení problematiky vlivu teplotních režimů 

formy na jakost vysokotlakého odlitku bylo nutné vyseparovat licí parametry, které mají 

významný vliv na vnitřní zdraví odlitku (dle praktických zkušeností a charakteru odlitku 

to může být: teplota taveniny, doba tuhnutí, teplota temperačního média v pevné a 

pohyblivé části formy, aj). [23] 

 
Obr. 2.21 Ishikawův diagram příčin ovlivňujících jakost vysokotlakého odlitku [23] 
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3. Expertní systémy 
[24] 

3.1  Představení expertních systémů (ES) 

 
V porovnání s historií výroby odlitků se využívání výpočetní techniky ve slévárenství 

vyvíjelo méně než tři desetiletí. Proces intenzivního shromažďování znalostí umožňuje v 

procesu výroby odlitků vývoj softwarových nástrojů „šitých na míru“, uvádí B. Ravi [25]. 

Podle E. Nawareckého [26] jsou typické úlohy řešené systémy následující: 

1. Pomoc při odkazování na literaturu týkající se oblasti obvyklých postupů při výrobě   

odlitků 

2. Analýzy výrobních technologií 

3. Expertízy v oblasti diagnózy vad odlitků 

4. Analýzy výroby odlitků – modul znalostí pro řešení v budoucnosti. 

Expertní systémy představovaly koncem 20. století jeden z nových způsobů využívání 

výpočetní techniky. Byly vytvořeny jako praktický důsledek využívání poznatků a 

zkušeností získávaných v oblasti výzkumu umělé inteligence a vědy o programování. 

Nacházely uplatnění v různorodých oborech, od matematiky, přes právo a medicínu, až po 

technické systémy pro diagnostiku. Ucelenou publikaci o problematice ES vydali M. 

Popper a J. Kelemen [27]. Rozdíl mezi tradičními programy a expertními systémy je 

schematicky znázorněn na Obr. 3.1. 

 
Obr. 3.1 Srovnání tradičních softwarových programů a expertních systémů [28] 

 



 51  

Myšlenka využít ES pro řešení vad odlitků je stará více než dvacet let. Jejími průkopníky 

ve slévárenství byli H. Roshan a H. Sudesh [29],[30],[31]. Umělá inteligence (Artificial 

Inteligence/AI) je oblast počítačové vědy, která se zabývá návrhem a vývojem 

inteligentních počítačových systémů. Velmi úspěšnou oblastí AI jsou počítačové systémy 

založené na vědomostech (Knowledge Based Computer Systems/KBCS) neboli Expertní 

systémy, jak se jim populárně říká. Tyto systémy obsahují kolekci faktů, základních 

pravidel a relevantních dat o dané oblasti. Dokáží řešit konkrétní problémy v dané oblasti 

s použitím logiky uvedené v programech. Slévárny mohou získat značný užitek z těchto 

systémů. 

Ve své nejjednodušší formě se ES snaží přiřadit fakta, která jsou do něj zadána se 

symptomy, nebo podmínkami, o kterých ví. Program používá tuto evidenci buď k 

doporučení, nebo k podniknutí nějakého opatření. 

Jak uvádí Y. Králová [32], většina ES má čtyři základní komponenty: akviziční modul, 

datovou základnu, dedukční nástroj a obslužný interface. 

Akviziční modul je interface mezi zbytkem programu a lidským expertem, který instaluje 

speciální poznatky, jež z programu činí specifický druh experta. Akviziční modul se stará 

o interakce mezi lidským expertem, který vytváří požadovanou strukturu datového 

stromu, a datovým technikem, jež definuje datovou základnu ve formě, která je 

srozumitelná pro počítačový systém. Datový strom je jednou formou vyjádření dat, kde 

vztahy mezi objekty a kritériem pro provedení rozhodnutí se zobrazují ve formě stromu 

a/nebo. 

Uživatelský interface požaduje po uživateli informace a zobrazuje rady z programu. 

Vysvětluje také, proč systém pokládá konkrétní dotazy nebo jak došel ke konkrétnímu 

závěru. Dedukční nástroj obsahuje řídící mechanismus pro daný program a poskytuje 

strategii pro vyřešení problémů. V podstatě určuje, v jakém sledu se mají provést 

jednotlivé dedukce, zkontrolovat teorie nebo shromáždit důkazy. 

Jádrem ES je soubor Pravidel a Dedukční nástroj. Když se ES vyvíjí zcela nově, pak je 

většina práce zaměřena na definování souboru Pravidel, která budou uložena spolu s 

programem, a na výběr strategie pro Dedukční nástroj pro využívání dat/vědomostí. 

Data/vědomosti mohou být v ES reprezentovány celou řadou způsobů a struktura IF-

THEN/KDYŽ-TAK je jedním z nich. 

V článku [33] Y. Králová uvádí, že existuje několik základních požadavků na tvorbu ES: 

a) Musí existovat uznávaný profesionál nebo skupina lidí, kteří mají expertní znalosti 

potřebné k vyřešení problému v dané oblasti.  
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b) Tyto osoby by měly mít tyto znalosti nebo by měly být schopny úsudku na základě 

značně pokročilé expertizy. 

c) Daný profesionál by měl být schopen vyjádřit své znalosti nebo úsudek 

a zkušenosti logickým nebo metodickým způsobem. Série studií a jejich 

řešení odvozená logickým způsobem by pomohly řádnému návrhu ES. 

d) Zvolený úkol musí být jasně specifikovaný. 

e) Velmi všeobecná a povrchní datová základna jako je přiřazování jednoduchých atributů 

(jako v případě výběru materiálů pouze na základě fyzikálních vlastností) nemůže vyvodit 

žádné konkrétní výhody vědomostních systémů (KBCS). 

Bylo rozhodnuto, že pro program CDAD (Casting Defect Analysis and Diagnosis) je 

ideální 3-úrovňová struktura. První krok DEFCHAR obsahuje pravidla pro určení vady 

odlitku na bázi jejího vzhledu. Druhý krok CAUSE analyzuje příčinu vady (kterou určil 

modul DEFCHAR) s konkrétním odkazem na nesprávný postup při tavení v indukční 

peci/nebo v kuplovně. Třetí a poslední krok „RECOMMENDATIONS“ 

(„DOPORUČENÍ“) spočívá ve výběru vhodného řešení k odstranění dané vady. Takto 

konstruované logické podmínky pro analýzu vady jsou vhodné pro libovolný typ 

expertního systému, který dokáže akceptovat pravidla ve formě podmínek IF-THEN-

ELSE. Blokový diagram zobrazující kroky při analýze slévárenských vad je znázorněn na 

Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 Blokový diagram znázorňující jednotlivé kroky v analýze slévárenských vad  

 
Autoři E. Ehmet a V. Kondic [34] se ve svém příspěvku rovněž zabývají systémy 

založenými na vědomostech tzv. KBS (Knowledge-based Systems). Mnoho problémů ve 

slévárenské výrobě je příliš komplexních a nemohou být snadno odděleně řešeny pomocí 

tradičních algoritmických technik. Jejich řešení často spoléhá na využití empirických 

znalostí nebo expertizy získávané po mnoho let. Ačkoliv algoritmicky založené konvenční 

programy umí zpracovávat data k výslednému řešení, neumí pohotově pracovat s lidskými 

zažitými znalostmi a jejich heuristickými úvahami z pracovních procesů. Navíc zažité 

znalosti a sami experti jsou vzácní a může být obtížné a nákladné je získat. Počítačové 

expertní systémy však mohou řešit některé specifické slévárenské problémy, které jinak 

nemohou být řešeny konvenčními počítačovými programy a kde lidská expertiza není 

rychle dostupná. Navíc takové systémy umožňují efektivní prostředky k podchycení 

zkušeností slévárenských expertů na trvalé bázi. 

KBS poskytují systémové prostředí, kde lze spojit lidské zkušenosti se schopností 

počítačů k řešení specifických problémů. Mohou být aplikovány při řešení širokého 

okruhu problémů ve slévárenské výrobě a jedním z dobrých příkladů je identifikace vad 
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odlitků. Bylo prokázáno, že takové systémy se mohou rychle vyvíjet s využitím 

komerčních nástrojů, které nevyžadují zkušené softwarové programátory. 

Vzorový prototyp KBS, který využívá expertní systém založený na výrobních pravidlech, 

byl vytvořen pro kontrolu slévárenských vad. Systém se nyní skládá ze tří oddělených 

modulů: 

· Modul pro diagnózu slévárenských vad, 

· Modul pro identifikaci příčin a prevenci vzniku vad, 

· Modul pro zobrazení vad. 

 

Současný stav vývoje systému je omezen na odlitky ze slitin železa odlévaných do 

pískových forem. Nicméně o dalším rozmachu těchto KBS se uvažuje. Když mohou plně 

rozvinuté a naimplementované takovéto KBS poskytnout řadu výhod v kontrole vad 

odlitků napříč celým spektrem slévárenské výroby, stejně tak mohou být efektivním 

výcvikovým nástrojem pro identifikaci vad odlitků. 

3.2 Možnosti využití expertních systémů ve slévárenství 

 
Vyřazené odlitky kvůli neopravitelným vadám se významně podílejí na snižování 

produktivity ve slévárnách. Obecně se vady odlitků stále vyskytují, protože technologické 

postupy jejich výroby jsou složité a některé kroky výroby nejsou řádně kontrolovány. U 

nás i v zahraničí se objevují nové informace o využití ES pro řešení vad odlitků. Ve svých 

pracích se tuto problematiku zkoumají např. autoři [35],[36].Výzkumem využití ES v 

oblasti diagnostiky penetrace kovu a povrchových vad od nátěrů se zabývá G.Moynihan a 

kol. [37]. 

Záměrem těchto výzkumů bylo prozkoumat používání objektově orientovaných ES v 

technologii diagnostikování a analýzy zmíněných vad a k doporučení nápravných 

opatření. Systém doporučení zahrnuje kvantitativní předpisy pro změny v technologii a 

postupů, které vedou k odstranění vady. Systém byl implementován na mikropočítačový 

program, který s rozšířenými grafickými schopnostmi podporuje identifikaci vad. Má 

široké využití ve slévárenském průmyslu a je považován za počáteční krok směrem 

k vývoji komplexnějších systémů.  

Další příspěvek [38] G. Moynihana a kol. se zabývá možností aplikovat diagnostiku a 

analýzu vad odlitků na webových stránkách internetu. Autoři vycházeli ze skutečnosti, že 
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mnoho malých sléváren může postrádat vnitropodnikovou expertizu k dostatečnému 

řešení problematiky vad odlitků.  

Implementace ES na internetu připouští širokou distribuci expertizy do různých sléváren. 

Účelem těchto výzkumů je vyvinout prototyp webového ES pro diagnostiku a analýzu 

vad. Tato práce naznačila další možnost využití internetu v této problematice. 

Rychlé odhalení příčiny vzniku vady odlitku zabraňuje tvorbě dalších vad při výrobě 

odlitků a umožňuje opravu již existujících vad. V tomto procesu se expertní systémy 

diagnózy vad odlitků stávají velmi užitečným nástrojem. Jejich efektivita závisí na 

vložených datech a na způsobu prezentace znalostí. Problémy spojené s využíváním 

expertních systémů v oblasti identifikace vad odlitků jsou předmětem početných bádání a 

existuje mnoho aspektů, které nejsou prozkoumány. Souvisí to s neúplnými  

specifikacemi, jako jsou znalosti technologických parametrů a hodnot, nebo se využívané 

znalosti z různých zdrojů rozcházejí.  

V článku [39] se autorka S. Kluska-Nawarecka zabývá využitím systému Logic of 

Plausible Reasoning ( LPR ) v oblasti diagnózy vad odlitků na příkladu praskliny za 

studena. Do systému LPR byla vložena data související s touto vadou z různých zdrojů. 

Podstata LPR spočívá v tvorbě pravidel logických závislostí. Závislost kvality odlitku na 

vzniku vad umožňuje stanovit hierarchii příčin vzniku vady podle významu. Hierarchie na 

Obr. 3.3 byla vytvořena na základě vad rozdělených do tříd, skupin a podskupin. 
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Obr. 3.3 Příklad hierarchie založené na využití různých klasifikacích vad [39] 
 

Hierarchie na Obr. 3.54 je založena na příčinách vzniku vady. Vytvoření hierarchie je prvním 
krokem při tvorbě systému založeném na LPR. 
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Obr. 3.4 Příklad hierarchie založené na příčinách vzniku vady [39] 
 

Z článku [39] vyplývají dvě výhody využití systému LPR při prezentaci znalostní 

databáze: 

· bere v úvahu možnost různých forem nejasností pocházejících ze zdrojů nejasných 

znalostí, které mohou být k dispozici; 

· schopnost integrace znalostí pocházejících z různých zdrojů (zvláště v případě norem a 

různých národních katalogů vad). 

Takové možnosti neexistují ve známých realizacích expertních systémů v oblasti diagnózy 

vad odlitků a LPR zde vytváří zajímavé vyhlídky. 

Vysoký počet faktorů, který ovlivňují výslednou kvalitu odlitku předpokládá, že je nutné 

se zabývat prevencí vzniku vad odlitků. Slévači stojí tváří v tvář úkolu rozpoznat příčinu 

vzniku vady odlitku a pak vybrat nejlepší technologický postup pro zhotovení kvalitního 

odlitku bez vad. Bez zkušeného slévače může slévárna ztratit čas i peníze při hledání 

řešení odstranění příčiny vady. V takových situacích je ideální využít expertní systém pro 
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identifikaci, analýzu a návrh odstranění příčiny vzniku vady. V práci [40] se G. Moynihan 

rozepisuje o sérii takových systémů, které se objevily mezi ranými aplikacemi ve 

slévárnách. 

Creese a kol. [28] vyvinuli expertní systém metodologie pro vyřazení zmetkových odlitků. 

Metodika využívala identifikaci vady, její zatřídění, diagramy příčina – výsledek a 

monitorování procesu. Expertní systém byl navržený tak, aby určil příčinu vzniku vady a 

navrhl způsob jejího odstranění. Expertní systém zabývající se identifikací vad odlitků 

vyvinul Sudesh a kol. [30]. Zabýval se nedolitím, dutinami, porušením materiálu a vadami 

povrchu. Byl navržen modul v rozsáhlejším knowledge-based systému, který zahrnoval 

zjištění příčiny vzniku vady a doporučení odstranění těchto příčin. Systém s podobnými 

charakteristikami vyvinul i Law. Kulkarni a Stone. Sestavili komplexnější systém pro 

identifikaci vad se stejným obecným přístupem. Expertní systém vad odlitků (CDAES – 

The Casting Defects Analysis Expert System) byl omezený na ocelové odlitky 

odlévané do syrových slévárenských písků. Jako u předchozích systémů, uživatel volil v 

obrazovkách systému řadu příznaků co by vstupní data. 

Expertní systém známý jako „ Sandmaster“ obsahoval lidskou odbornou znalost týkající 

se pískových forem. Sandmaster spojoval vliv významných výrobních dat (např. procento 

písek - kov, hmotnost odlitku), složení písku, (např. vlhkost) a vlastnosti písku (např. 

spěchovatelnost, propustnost). Využitím tohoto systému nebyl operátor již závislý na 

vyvozených historických datech. Sandmaster byl schopný plánovat výslednou jakost dané 

pískové formy a upozornit na problémy, doporučit úpravu možných vnějších přípustných 

odchylek. 

Fyzikálně-chemické procesy, které doprovázejí jednotlivé technologické kroky, významně 

mění vlastnosti formovací směsi. Řádné obnovení formovací směsi představuje komplexní 

kontrolní problém, protože dokonce malé nevhodné změny parametrů směsi mohou mít za 

následek nepředvídatelné hromadění vad odlitku. Tuto problematiku řeší J.Voráček v 

článku [41], který pojednává o řešení problému složení formovací směsi, protože většina 

vad odlitku je způsobena nepřiměřenou kvalitou formy. Původní učební metoda a 

architektura systému byla navržená k tomu, aby zajistila jednoduchou interakci a údržbu 

báze znalostí stejně jako jednoznačný výklad jejího obsahu. Vyloučení lidského faktoru 

bylo dosaženo plně automatizovanými, v reálném čase získanými daty. Navrhovaná 

metoda byla úspěšně testovaná v standardních průmyslových podmínkách během doby 

dvou let. Byly popsány návrh, provedení a praktické provozní zkušenosti v porovnání 
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s původním učícím se systémem ovládajícího kvalitu stále obíhající formující směsi ve 

slévárně. Dále byla popsána struktura vyvinutého knowledge-based systému (založenému 

na znalostech). Během učební fáze se vytvořila znalostní databáze, která obsahovala 

dlouholetá operační data z výrobní linky. Měření byla spojena s ověřenými znalostmi 

expertů. Adaptace systému byla rychlá ve srovnání s časovými konstantami řízeného 

procesu.  

RoughCast System představuje ve své práci [42] S. Kluska-Nawarecka. RoughCast 

System je internetová aplikace dostupná prohlížečem, který nabízí funkčnost expertního 

systému. Má zvláště schopnost k tomu, aby klasifikoval objekty založené na jejich 

atributech. Systém operuje s tabulkami rozhodování, tato struktura dat umožňuje použití 

závěru nástroje založeného na hrubé logice. Systém podporuje dialog s uživatelem 

dotazujícím se otázkami na následné atributy. Kvůli tomuto systému se utváří otázka, 

takže uživatel nemusí znát syntaxe a sémantiku dotazů v hrubé logice. Předpokládá se, že 

nejpohodlnější  způsob, jak budovat dotazy v případě vad odlitku, je výběr ze seznamu 

atributů požadovaných pro danou vadu. Uživatel vybírá atributy – příznaky, které 

identifikovaná vada má. Tento přístup se shoduje s případy denního použití, kdy se 

uživatel musí vypořádat se specifickými případy vad, a ne s hypotetickými druhy.  

Možnost využití ES k rychlé a správné identifikaci vady, stanovení příčiny vzniku vady a 

provedení nápravných opatření inspirovala také pracovníky závodu sléváren TATRA a.s. 

[43] k vytvoření vlastního ES vyhodnocování vad odlitků počítačem, který bude hodnotit 

vadu podle jejich vizuálních příznaků. Jádrem každého ES je databáze znalostí, která 

zachycuje znalosti expertů, inferenční (odvozovací) mechanismus a vstupní informace 

uživatele (databáze dat). 

Inferenční mechanismus hledá řešení problému na základě vstupních informací uživatele, 

a to s využitím databáze znalostí. Urychlení celé realizace podpořily zprávy z literatury, že 

takové systémy existují a dále skutečnost, že pro vytvoření báze znalostí mohli autoři 

použít znalosti kolektivu expertů z různých pracovišť. Program pro rozhodování byl 

vypracován v TURBO Pascalu 5.0 pro osobní počítač kompatibilní s IBM PC AT (pro 

češtinu byl použit kód Kamenických). Tento ES nebyl upraven pro spuštění aplikace v 

Microsoft na moderních počítačích a z tohoto důvodu se přestal používat. 
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3.3 Třídění a označení vad odlitků v ES 

 
Vytvořený Expertní systém je označen zkratkou ESVOD vytvořené z názvu Expertní 

Systém Vad ODlitků. Byl vytvořen v informačním systému Visual FoxPro. Tento IS lze 

spustit na osobním počítači uživatele - pracovníka slévárny. 

V ES je zachováno číslování a označení vad odlitků podle knihy „Vady odlitků ze slitin 

železa“ [44], vady jsou roztříděny do sedmi základních tříd, jež jsou označeny číslicemi 

100 – 700: 

100 – vady tvaru, rozměrů a hmotnosti, 

200 – vady povrchu, 

300 – porušení souvislosti, 

400 – dutiny, 

500 – makroskopické vměstky a vady makrostruktury, 

600 – vady mikrostruktury, 

700 – vady chemického složení a vlastností odlitků. 

Každá třída se dále dělí na skupiny, pod kterými již jsou zatříděny jednotlivé vady. Např. 

vada odlitku „zálup na horní ploše“ označená číslem 221, patří do třídy 200 – vady 

povrchu, skupiny 220 – Zálupy. 

Systém je zaměřen na klasifikaci vad odlitků ze slitin železa a vada je určována podle 

vnějších příznaků, tj. jejího vzhledu, umístění vůči povrchu odlitku, jejího tvaru, 

rozložení, povrchu, popřípadě makrostruktury. Proto ES slouží k identifikaci vad převážně 

tříd 100 až 500, kdy identifikaci lze provést vizuálně. 

Identifikace vad tříd 600 a 700 již vyžaduje další zkoušky i destruktivní a metalografické 

strukturní rozbory. Seznam vad s tříd 100 – 500 s jejich číselným označením je uveden v 

Tab. 3.1.  
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Tab. 3.1 Seznam vad odlitků 
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3.4 Příklad identifikace vady pomocí ESVOD 

 
Obr. 3.5 Zadrobenina, skupina vad 520 

 
Pokud chce uživatel identifikovat vadu, zvolí v úvodní obrazovce ESVOD volbu 

„Identifikace vady podle vnějších příznaků“. 
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Obr. 3.6 Úvodní obrazovka ESVOD 

 
Na druhé obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

charakterizujících polohu materiálu vůči povrchu odlitku. 

 

 
Obr. 3.7 Druhá obrazovka ESVOD, poloha materiálu vůči povrchu odlitku 

 
Na třetí obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

charakterizujících umístění vady vůči povrchu odlitku. 



 65  

 
Obr. 3.8 Třetí obrazovka ESVOD, umístění vady vůči povrchu odlitku 

 
Na čtvrté obrazovce ESVOD se při identifikaci vady zobrazí seznam příznaků 

charakterizujících rozložení – průběh vady. 

 
Obr. 3.9 Čtvrtá obrazovka ESVOD, rozložení, průběh vady 

 
V uvedeném příkladu se na páté obrazovce ESVOD objeví seznam příznaků 

charakterizujících jaké nečistoty vada obsahuje. Uživatel si zvolí jeden z příznaků. 
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Obr. 3.10 Pátá obrazovka ESVOD, vada obsahuje nečistoty 

 
Na šesté obrazovce ESVOD si uživatel zvolí jeden z příznaků týkajících se 

technologických okolností při výrobě odlitku. 

 
Obr. 3.11 Šestá obrazovka ESVOD, technologické okolnosti 

 
Po zvolení posledního příznaku se objeví výsledek identifikace vady, otevře se další 

obrazovka s číselným označením vady dle [44], jejím popisem, příčinou jejího vzniku, 

způsobem zjištění vady a opatřením k odstranění dané vady, eventuálně odkazem na 

literaturu. 



 67  

 
Obr. 3.12 Sedmá obrazovka ESVOD, výsledná identifikace vady 

 
V horní části formátu s popisem vady je pro přehlednost uveden seznam příznaků, které si 

uživatel postupně volil při identifikaci vady. V databázi ESVOD jsou k jednotlivým vadám 

uložena jejich schémata, která se zobrazí kliknutím na tlačítko „Schéma“. Název vady ke 

schématu je uveden kromě češtiny i v angličtině a němčině. Příklad je uveden na Obr. 3.13. 

 
Obr. 3.13 Schéma vady Zadrobenina 

 
Kliknutím na tlačítko „Obrázek“ se zobrazí k identifikované vadě fotografie této vady. Pokud 

je v databázi ESVOD uloženo k dané vadě více obrázků, může si uživatel vybrat ze seznamu. 

Uživatel si může sám ukládat do databáze ESVOD obrázky vad, což mu v budoucnosti může 

pomoci při sporných nebo nejednoznačných identifikacích. 

Tlačítkem „Zavřít“ si uživatel zavře okno s popisem vady a kliknutím na tlačítko „Začátek“ se 

dostane na úvodní obrazovku ESVOD a může pokračovat v identifikaci další vady. Jestliže se 
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během identifikace uživatel splete v některém z příznaků, může se pomocí tlačítka „ <  “ 

vrátit o jednu i více obrazovek zpět a svou volbu příznaku může opravit a dále pokračovat v 

identifikaci vady. 

Jednotlivé vady mají různý počet příznaků potřebných pro jejich identifikaci, proto se počet 

obrazovek potřebných k zvolení jednotlivých příznaků u jednotlivých vad liší. Některé vady, 

jako například vadu číslo 133 – Nevyhovující rozměry, již lze identifikovat na druhé 

obrazovce ESVOD. Tento IS může sloužit jako zdroj informací o vadách odlitku místo 

literatury. V tom případě uživatel zvolí v úvodní obrazovce ESVOD volbu „Seznam vad 

s jejich číselným označením“. Objeví se seznam vad, označených podle [44]. 

 

Obr. 3.14 Seznam vad 
 

Dvojitým kliknutím na danou vadu se zobrazí podrobné informace k zvolené vadě  

(Obr. 3.15), stejně jako při identifikaci vady si může uživatel zobrazit schéma nebo digitální 

snímek vady kliknutím na tlačítka „Schéma“ nebo „Obrázek“. 

Pokud je v databázi ESVOD uloženo k dané vadě více snímků, vybere si uživatel ze seznamu 

pomocí tzv. match kódu  jeden konkrétní snímek, který si zobrazí. 
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Obr. 3.15 Zobrazené informace k zvolené vadě 
 
Pomocí tlačítek „Zavřít“ a „Začátek“ se uživatel dostane zpět na úvodní obrazovku ESVOD. 
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4. Neuronové sítě 
[45] 

Umělá inteligence je vědní disciplína, která využívá poznatky založené nikoliv na 

platnosti obecných, objektivních přírodních zákonů, nýbrž na lidských zkušenostech, tedy 

na znalostech subjektivních, heuristických. Zabývá se tvorbou algoritmů a systémů 

projevujících v jistém smyslu inteligentní chování. Pro umělou inteligenci jako vědní 

disciplínu je specifická skutečnost, že zatím nejde o disciplínu s pevně vymezeným 

předmětem a s jednotícím teoretickým základem, ale spíše jde o soubor metod 

teoretických přístupů a algoritmů, které sjednocují úsilí o řešení velmi složitých 

počítačových úloh. Při studiu problematiky umělých neuronových sítí (UNS) a jejich 

využití čerpala Y. Králová převážně z monografie Z. Jančíkové [46], která uceleně 

pojednává o UNS a jejich aplikaci. 

 

Neuronové sítě jsou jedním z prostředků umělé inteligence, které slouží pro popis a řízení 

složitých soustav. Snaží se napodobovat procesy probíhající v lidském mozku. Jsou 

vhodné pro modelování složitých soustav, protože mají schopnost se učit. [46] 

4.1 Formální neuron 

 
Základem matematického modelu neuronu a neuronové sítě je formální neuron Obr. 4.1. 

 
Obr. 4.1 Schéma formálního neuronu [46] 

 
Formální neuron má n obecně reálných vstupů x1….xn. Všechny vstupy jsou 



 71  

ohodnoceny příslušnými synaptickými váhami w1…wn, které jsou obecně rovněž 

reálné. Váhy určují míru propustnosti vstupního signálu. Zvážená suma vstupních 

hodnot představuje vnitřní potenciál neuronu z: 

                  [46]                                                                                                     

Výstup (stav) neuronu γ modelující elektrický impuls axonu je dán obecně nelineární 

přenosovou funkcí σ, jejímž argumentem je vnitřní potenciál z. Pokud vnitřní potenciál 

neuronu překoná jeho prahovou hodnotu h, dojde k excitaci neuronu na hodnotu danou 

příslušnou přenosovou funkcí. Tento výstup je pak zároveň vstupem do dalších neuronů, 

Obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2 Schéma umělého neuronu inspirovaného biologickým vzorem a způsob jeho spojení 

s jinými neurony [46] 
 

4.2 Perceptron 

 
Perceptron je nejpoužívanějším modelem neuronu. Vstupy perceptronu jsou reálná čísla, 

výstup nabývá diskrétních hodnot z množiny {0,1}. Pokud vnitřní potenciál neuronu 

překoná jeho prahovou hodnotu h, dojde k excitaci neuronu na hodnotu 1. V opačném 

případě je neuron inhibitován a jeho hodnota je 0. 

Zavedením stálého neuronu na vstupu se stavem excitace x0 = 1 a vazbou k původnímu 

neuronu w0 = -h lze výše uvedený postup vyjádřit pomocí funkce signum: 
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                                                    [46]                                            

Ke stanovení vah neuronu je potřebné perceptron adaptovat na základě trénovací množiny 

prostřednictvím nějakého algoritmu. Jeden z nejznámějších principů je  

adaptace (učení) neuronu podle Hebbova pravidla [46], které je definováno následujícím 

způsobem: 

· Váhy se nastaví náhodně. 

· Je-li výstup správný, váhy se nemění. 

· Má-li být výstup roven 1, ale je 0, zvětší váhy na aktivních vstupech. 

· Má-li být výstup roven 0, ale je 1, zmenší váhy na aktivních vstupech. 

 

Vstupy jsou přitom aktivní tehdy, když je jejich hodnota nad prahem, tedy nenulová. 

Velikost změny vah závisí na konkrétně zvolené jedné ze tří možných variant: 

· Při zvětšení i zmenšení vah se aplikují pevné přírůstky. 

· Přírůstky se mění v závislosti na velikosti chyby. Je výhodné, jsou-li při větší chybě 

větší a naopak. Takto dosažené zrychlení konvergence však může mít za následek 

nestabilitu učení. 

· Proměnné a pevné přírůstky se kombinují v závislosti na velikosti chyby. 

4.3 Spojitý perceptron 

 
Nejčastějšími přenosovými funkcemi jsou standardní sigmoida Obr. 4.3 a hyperbolický 

tangens. Rovnice standardní sigmoidy má tvar: 

                                [46]                                                            

kde λ udává strmost sigmoidy a z je vnitřní potenciál. 
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Obr. 4.3 Sigmoidální aktivační funkce neuronu [46] 

 

Z výše uvedených faktů vyplývají následující závěry: 

· Excitace neuronu se pohybuje v rozmezí 0 a 1, kde hodnota 1 znamená plnou excitaci 

neuronu na rozdíl od hodnoty 0, která odpovídá stavu inhibice. 

· V případě, že se vnitřní potenciál neuronu blíží hodnotě +∞, pak dochází k plné excitaci 

neuronu, tedy y = σ ( +∞ ) = 1. 

· Naopak v případě, že se vnitřní potenciál neuronu blíží hodnotě -∞, dochází k úplné 

inhibici neuronu, tedy y = σ ( -∞ ) = 0. 

 

Rovnice tangenty na Obr. 4.4 má tvar: 

y = tanh (z)                                         [46]                                                                             

kde z je vnitřní potenciál. 

 
Obr. 4.4 Aktivační funkce neuronu hyperbolický tangens [46] 
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4.4 Umělé neuronové sítě 

 
Za umělou neuronovou síť se obecně považuje taková struktura pro distribuované 

paralelní zpracování dat, která se skládá z jistého počtu vzájemně propojených výkonných 

prvků. Každý z nich může současně přijímat libovolný konečný počet různých vstupních 

dat. Každý výkonný prvek transformuje vstupní data na výstupní podle určité přenosové 

funkce. 

Neuronová síť jako celek uskutečňuje transformační funkci F. Jedná se o přiřazení 

vektoru jejích výstupů Y k vektoru jejích výstupů X vyjádřený vztahem: 

Y = F (X)                                               [46]                                                                         

 

Aplikace Kolmogorovova teorému na problematiku neuronových sítí vede k poznatku, že 

k tomu, aby bylo transformační funkcí F možno aproximovat libovolnou funkci f, postačí 

aby příslušná neuronová síť měla alespoň tři vrstvy o odpovídajících počtech neuronů v 

jednotlivých vrstvách. 

Učení je základní a podstatná vlastnost neuronových sítí. Fáze učení určuje, jakým 

způsobem se budou vstupní data transformovat na data výstupní. Je založená na expozici 

vzorů popisující řešenou problematiku, tzv. trénovací množině. Neuronové sítě mají 

schopnost nejen pamatovat si všechny vzorové příklady dané trénovací množinou, ale umí 

zobecňovat jejich zákonitosti a tím řešit i příklady, se kterými se síť ještě nesetkala. Tato 

schopnost se nazývá generalizace. 

Všechny typy neuronových sítí jsou složeny ze stejných stavebních jednotek – neuronů. 

Technické neuronové sítě se dělí podle několika kritérií. 

Podle počtu vrstev: 

· jednovrstvá – sítě s jednou či dvěma vrstvami; 

· vícevrstvá – sítě se třemi a více vrstvami. 

Podle typu algoritmu učení: 

· s učitelem – síť se snaží přizpůsobit svou odezvu na vstupní informace tak, aby se její 

momentální výstup co nejvíce podobal požadovanému originálu; 

· bez učitele – síť vychází z informací, které jsou obsaženy ve vstupních vektorech. 

Podle stylu učení na sítě s učením: 

· deterministickým – zjištění vah výpočtem; 

· stochastickým – získávání vah pomocí generátoru náhodných čísel. 

Podle toku informací přes neuronovou síť: 
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· dopředná – vazba neuronů nižších úrovní na vyšší; 

· rekurentní – vazby neuronů na stejné úrovni a zpětné vazby neuronu k neuronům do 

nižších úrovní. 

Pro většinu možných aplikací je stále nejvíce preferovanou neuronovou sítí dopředná 

vícevrstvá neuronová síť. 

Neuronová síť se v čase vyvíjí, mění se propojení a stav neuronů, adaptují se váhy. Tento 

proces je dán třemi druhy dynamik: 

· Organizační (změna topologie) – specifikuje architekturu sítě a její případnou změnu. 

Je určen počet neuronů, jejich uspořádání a způsob jejich vzájemného propojení. 

Topologie je stanovena zpravidla heuristicky na základě zkušeností a znalostí 

navrhovatele. 

· Aktivní režim – neuronová síť je používána buď pro realizaci požadované 

transformační funkce, nebo je využívána pro jeden z kroků v adaptivním režimu, kdy je 

nutné vypočítat výstup sítě a porovnat jej s požadovaným výstupem. Aktivní dynamika 

specifikuje přenosovou funkci jednoho neuronu. Jestliže je předpis této funkce pro 

všechny neurony v síti stejný, jedná se o homogenní síť. V opačném případě se jedná o síť 

heterogenní. 

· Adaptivní režim – dochází k učení sítě tak, aby v aktivním režimu prováděla 

požadovanou funkci. Při učení s učitelem se neuronová síť učí srovnáním aktuálního 

výstupu s výstupem požadovaným a nastavováním vah synapsí tak, aby se snížil rozdíl 

mezi skutečným a žádaným výstupem. Metodika snižování rozdílu je určena učícím 

algoritmem. Při učení bez učitele je algoritmus učení navržen tak, že hledá ve vstupních 

datech určité vzorky se společnými vlastnostmi. Síti jsou předkládány pouze vstupy a síť 

se samo organizačním procesem adaptuje tak, aby byla schopna dostatečně mezi vstupy 

rozlišovat. 

V adaptivním režimu se na počátku stanoví váhy všech spojů v síti na počáteční 

konfiguraci. Poté následuje adaptace, jejímž cílem je nalezení takové konfigurace sítě ve 

váhovém prostoru, která by v aktivním režimu realizovala předepsanou funkci sítě s 

minimální chybou. 

Aktivní režim se využívá k výpočtu funkce sítě, zatímco adaptivní režim slouží k jejímu 

nalezení. Jednotlivé režimy se mohou navzájem prolínat. 

Správná funkce neuronové sítě silně závisí na volbě vhodné trénovací množiny. Reálné 

jsou trénovací množiny s desítkami, stovkami, resp. tisíci vzory. Nevhodně zvolená 

trénovací množina se projeví vysokou chybovostí sítě při testování. 
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4.5 Vícevrstvé neuronové sítě 

 
Vícevrstvé neuronové sítě jsou díky své jednoduchosti a flexibilitě nejpoužívanějším 

modelem neuronových sítí. Někdy se pro ně též užívá názvu dopředné sítě, protože se v 

nich signál šíří od vstupu k výstupu. Na Obr. 4.5 je znázorněno uspořádání neuronů a 

vazeb charakteristické pro vícevrstvé sítě. Základním elementem tohoto typu sítí je spojitý 

perceptron. Síť je tvořena minimálně třemi vrstvami neuronů: vstupní, výstupní a alespoň 

jednou vnitřní vrstvou. Každý neuron nižší vrstvy je spojen se všemi neurony vrstvy. 

Šíření signálu u tohoto typu sítě je šíření dopředné. Odezva neuronové sítě se získává 

dopředným šířením vstupního vektoru sítí k výstupním neuronům následujícím 

algoritmem: 

 
Obr. 4.5 Topologie vícevrstvých sítí s charakteristickým úplným propojením neuronů jedné 

vrstvy s neurony sousedních vrstev [46] 
 

· Nejprve jsou excitovány na úroveň odpovídající vstupnímu vektoru neurony vstupní 

vrstvy (na vstup se zavede vektor čísel, nejčastěji v intervalu <0,1> nebo <1,1>). 

· Takto excitované signály jsou pomocí vazeb přivedeny k následující vyšší vrstvě a 

zesíleny či zeslabeny pomocí synaptických vah. 

· Každý neuron této vyšší vrstvy provede sumaci upravených signálů od neuronů nižší 

vrstvy a je excitován na úroveň danou svou přenosovou funkcí, což může být např. vztah 

standardní sigmoidy. 

· Tento proces probíhá přes všechny vnitřní vrstvy až k vrstvě výstupní, kde pak získáme 

stavy všech jejích neuronů. [46] 

Učení sítě spočívá v předkládání jednotlivých vzorů ( vektorů ) z trénovací množiny, jejíž 

jednotlivé prvky tvoří uspořádané dvojice vstup-výstup. Každý vzor trénovací množiny 
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popisuje, jakým způsobem jsou excitovány neurony vstupní a výstupní vrstvy. Učení 

znamená adaptaci vah tak, aby se odezvy sítě co nejméně lišily od požadovaných výstupů 

v trénovací množině. 

4.6 Učení vícevrstvých neuronových sítí a metoda Backpropagation 

 
Trénovací množina T je definována jako množina prvků, které jsou definovány jako 

uspořádané dvojice následujícím způsobem [46]: 

T = {{ I1, O1 } { I1, O1 }…{ Ip, Op }}                                                                      

Ii = [ i1 i2…ik ] ij = <0,1> 

Oi = [ o1 o2 ... on ] oj = <0,1> 

 

kde: p je počet vzorů trénovací množiny 

Ii - vektor excitací vstupní vrstvy tvořené k neurony 

Oi - vektor excitací výstupní vrstvy tvořené n neurony 

ij, oj - excitace j-tého neuronu vstupní resp. výstupní vrstvy. 

Výstupy naučené sítě by měly s minimální odchylkou kopírovat výstupní vektory z 

trénovací množiny. Dále by síť měla být schopná vyvodit správné výstupy pro nové 

vzory. Tomuto zobecnění nad naučným materiálem se říká generalizace. Je to schopnost 

neuronové sítě na základě naučeného usuzovat na jevy, které nebyly součástí učení, lze je 

však nějakým způsobem odvodit z předchozího. 

Trénovací množina se rozděluje na dvě podmnožiny: 

· podmnožina určená k učení sítě; 

· podmnožina sloužící na ověření, tzv. testovací množina. 

K tzv. přeučení sítě dochází tehdy, je-li chyba odezvy naučené sítě pro testovací množinu 

příliš velká v poměru k chybě pro trénovací množinu. Tomu lze zabránit rozdělením 

množiny dat na tři podmnožiny vyčleněním další, tzv. ověřovací množiny. 

Algoritmy pro adaptaci perceptronových vrstevnatých neuronových sítí lze rozdělit na dvě 

základní skupiny: 

· Algoritmy, které vyhledávají minimum tzv. váhové neboli energetické funkce v n-

rozměrném prostoru, kde n závisí na počtu vstupních a výstupních neuronů. Nejčastěji 

používanou energetickou funkcí je součet kvadrátů odchylek skutečných výstupů od 

požadovaných pro všechny prvky trénovací množiny. V případě těchto algoritmů není 
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omezen definiční obor prohledávaného zobrazení, což může vést ke značně pomalému 

vyhledávání globálního minima. 

· Algoritmy, které zúží definiční obor prohledávaného stavového prostoru. Tím je 

dosaženo rychlejší konvergence algoritmu k minimu a navíc je možno vhodným 

matematickým postupem vybrat takovou část definičního oboru, kde jsou předpoklady na 

dobrou schopnost generalizace naučené neuronové sítě.  

Algoritmus zpětného šíření (Backpropagation) je nejznámější a nejpoužívanější metodou 

pro adaptaci vícevrstvé neuronové sítě. Spočívá v opačném šíření informace směrem od 

vrstev vyšších k vrstvám nižším. Princip této metody je následující [46]: 

1. Na vstup je zaveden vektor Ii i-tého prvku trénovací množiny, kterým jsou excitovány 

neurony vstupní vrstvy na odpovídající úroveň. 

2. Známým způsobem je provedeno dopředné šíření tohoto signálu až k výstupní vrstvě 

neuronů. 

3. Je srovnán požadovaný stav daný vektorem Oi i-tého prvku trénovací množiny se 

skutečnou odezvou sítě pro aktuální nastavení synaptických vah. 

4. Rozdíl mezi skutečnou a požadovanou odezvou definuje chybu neuronové sítě. Tato 

chyba se pak v určitém poměru vrací zpět do neuronové sítě formou úpravy synaptických 

vah mezi jednotlivými vrstvami směrem od horních vrstev k vrstvám nižším tak, aby 

chyba byla při následující odezvě menší. 

5. Po vyčerpání celé trénovací množiny se vyhodnotí celková chyba pro všechny vzory 

trénovací množiny a pokud je tato vyšší než požadovaná, celý proces se opakuje znovu. 

 

Výběr vzorů z trénovací množiny nemusí být jen sekvenční, často se používá např. 

náhodný výběr. Celkovou chybou je v učícím algoritmu míněna např. střední kvadratická 

odchylka počítaná přes všechny vzory trénovací množiny. Tato chyba vypovídá o míře 

naučenosti sítě. Odchylky mezi skutečnými a požadovanými hodnotami výstupů 

neuronové sítě pro danou trénovaní množinu lze vyjádřit energií neuronové sítě, která 

představuje míru naučenosti sítě. Pro neuronovou síť typu Backpropagation je energetická 

funkce E definována: 

                                         [46]                                                   

yj - skutečná odezva j-tého neuronu výstupní vrstvy 

oj - požadovaná odezva j-tého neuronu výstupní vrstvy daná vzorem trénovací 
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množiny 

p - celkový počet vzorů trénovací množiny 

n - počet neuronů výstupní vrstvy 

Minimální chyby lze dosáhnout úpravou synaptických vad mezi neurony i a j podle 

následujícího vztahu [47]: 

                                                           [46]

      

Δwi - změna synaptické váhy 

Η - koeficient učení 

 

Velká a kladná hodnota derivace znamená, že chyba odezvy neuronové sítě s kladnou 

změnou váhy strmě roste. Naopak pro záporné hodnoty derivace klesá. Koeficient η udává 

míru změny váhy. Jeho optimální hodnota je významná pro efektivní adaptaci neuronové 

sítě. 

Během učení neuronové sítě dochází k poklesu energetické funkce E. Na Obr. 4.6 je 

znázorněn typický průběh chybové funkce pro dobře naučenou neuronovou síť. Na Obr. 

4.7 je znázorněn průběh chybové funkce v případě, kdy se nepodaří síť naučit s dostatečně 

malou chybou a dojde k tzv. uvíznutí v lokálním minimu. 

Faktory, které zásadně ovlivňují úspěšnost učení: 

· vlastní příprava vzorů trénovaní množiny, 

· vhodná strategie výběru vzorů z trénovacích množin, 

· struktura a parametry neuronové sítě. 
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Obr. 4.6 Průběh chybové funkce během učení neuronové sítě [46] 

 

 
Obr. 4.7 Průběh chybové funkce při uvíznutí v lokálním minimu [46] 

 

Při přípravě trénovací množiny je třeba zajistit 

· dostatečné množství vzorů, 

· zastoupení členů ze všech tříd, 

· transformace vzorů trénovaní množiny do intervalu 0 - 1. 

Nejúčinnější metodou pro překonání lokálních minim je náhodný výběr. Při navrhování 

struktury vícevrstvé neuronové sítě je třeba se rozhodnout o optimálním počtu vrstev a o 

optimálním počtu neuronů ve skryté vrstvě. Vícevrstvé sítě mají obvykle tři nebo čtyři 

vrstvy. Třívrstvé sítě mají kratší dobu učení a obvykle rychlejší a stabilnější vývoj 
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chybové funkce. Síť se čtyřmi vrstvami má lepší aproximaci, ale má delší dobu učení a 

pomalejší a méně stabilní vývoj chybové funkce. Co se týká počtu neuronů ve skryté 

vrstvě, je lepší menší počet neuronů. 

Problém uvíznutí v lokálním minimu lze řešit vhodnou volbou parametrů sítě: 

· Koeficientem učení η, který udává míru změny vah v jednotlivých krocích. Větší 

hodnota parametru η vede k překročení malých lokálních minim. Ale příliš velký parametr 

η způsobí nežádoucí oscilace funkce E. Při příliš malé hodnotě η bude učící se proces 

konvergovat do oblasti minima chybové funkce velmi pomalu. 

· Koeficientem momentu μ, který vyjadřuje, jak dlouho se je třeba držet určitého směru, 

než se zabočí podle nové změny gradientu. Parametr μ přidává do postupu váhovým 

prostorem setrvačnost. Při dostatečné setrvačnosti si algoritmus udrží stejný směr, i když 

se dostane do lokálního minima a takto lokální minimum překoná. 

· Vhodným počátečním nastavením vah lze značně ovlivnit rychlost adaptace a dosažení 

globálního minima algoritmu.  

Optimální stanovení všech těchto parametrů neuronové sítě je věcí experimentu, 

zkušeností a intuice. Všechny tyto parametry jsou silně závislé na trénovací množině. [46] 

4.7 Využití umělých neuronových sítí 

 
Neuronové sítě jsou již poměrně dlouhou dobu předmětem pozornosti mnoha vědeckých a 

výzkumných pracovníků v oblasti informatiky a výpočetní techniky po celém světě, ale 

též řady pracovníků jiných oborů, kteří v nich vidí velmi atraktivní nástroj pro účelnější a 

ekonomičtější řešení řady konkrétních úloh, než které jsou schopny poskytnout dosud 

obvyklé metody počítačové a informační technologie. Jak už bylo uvedeno v úvodu 

kapitoly o UNS, systematickou práci o využití umělých neuronových sítí v metalurgii a 

materiálovém inženýrství publikovala Z. Jančíková [46]. 

Umělé neuronové sítě mají schopnost napodobit komplex matematických funkcí (zejména 

by měla být zdůrazněna jejich nelineárnost). Jejich schopnost učit se a adaptovat se má 

široké využití v dnešním výrobním průmyslu, například při kontrole tavení v kuplovně, 

projektování odlitků a vtokových soustav, kontrole procesu přípravy formovacích směsí, 

prognóze vlastností odlévaných slitin nebo pro výběr parametrů tlakového odlévání. První 

aplikací pro slévárenství naznačil Vondrák a kol. [48] 

Autoři J. Jakubski a M. Dobosz [49] se zabývají využitím umělých neuronových sítí pro 

kontrolu kvality syrových formovacích směsí. Nalezení parametrů syrové formovací 
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směsi, které jsou zejména citlivé na aktivní pojivo a obsah vlhkosti, by mohlo pomoci 

vybudovat model neuronové sítě, který by se mohl využívat ve slévárnách. 

V současné době se začínají neuronové sítě uplatňovat v různých oblastech diagnostiky a 

stávají se součástí systému řízení jakosti ocelárenských výrobků (CAQ). Vstupy do 

neuronové sítě jsou parametry diagnostikovaného objektu a výstupy např. logické hodnoty 

určující přítomnost určitého příznaku, který se vyskytne u zkoumaného objektu. 

Neuronové sítě se stále více využívají v oblasti znalostního inženýrství v aplikaci na 

problém diagnostiky a predikce vad různých typů ocelárenských výrobků, k rozpoznávání 

a klasifikaci jako např. rozpoznávání a klasifikace mikrostruktury a velikosti zrna apod. 

Využitím umělých neuronových sítí v oblasti pyrolýzy se zabývá H. Talašová [50]. Jako 

vstupní data byly určeny: hmotnostní procenta uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, dále pak 

teplota pyrolýzy, zdržení v peci, délka pyrolýzy a spotřeba energie. Výstupem neuronové 

sítě byly množství plynné fáze a její výhřevnost. 

V oblasti řízení vysokopecního pochodu lze rovněž využít umělé neuronové sítě. Výroba 

surového železa a samotný agregát vysoké pece poskytují široké pole působnosti pro její 

aplikaci. Cílem práce R. Lužného a J. Bilíka [51] bylo navrhnout, realizovat a funkčně 

ověřit možnosti a metody tvorby neuronového expertního systému na základě 

statistického průzkumu vstupních dat trénovací množiny za předpokladu širokého spektra 

vstupních parametrů, z nichž ne všechny musí mít silnou statistickou závislost na 

výstupním parametru. Práce potvrdila možnost budování lokálních systémů využívajících 

neuronového expertního systému, které mohou být v praxi úspěšně využívány především 

k předpovědi směru vývoje obsahu křemíku v surovém železe, což usnadňuje obsluze 

rozhodování o způsobu řízení chodu vysoké pece.  

Odlévání odlitků pod tlakem je významným technologickým postupem ve slévárenství. 

První nastavení parametrů procesu je založeno na odhadu. Experti využívají své předešlé 

zkušenosti a znalosti pro řešení a vývoj nových aplikací. Byla vyvinuta neuronová síť k 

vygenerování parametrů procesu pro tlakové odlévání odlitků. Trénovaní data byla 

vytvořena s využitím zinkové slitiny odlévané na tlakovém stroji s horkou komorou. Z 

výsledků práce P. Yarlagadda [52] vyplývá, že s využitím této UNS lze jednodušeji a 

přesněji nastavit parametry tlakového odlévání. 

Expertní systémy většinou slouží k diskusi a analýze vady až po jejím vzniku a pomáhají 

k tomu, aby se daná vada příště nevyskytovala. Z tohoto důvodu pojednává práce D. 

Karunakar a G. Datta [53] o vytvoření umělé neuronové sítě, která by dokázala 

předpovídat nejčastěji se vyskytující vady odlitku jako trhliny, nedolití, nárosty, bubliny a 
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staženiny. Trénovací data byla naměřena v slévárně ocelových odlitků. Po natrénování 

sítě se vložil do neuronové sítě vstupní soubor odlitků a síť uměla předpovědět, zda bude 

odlitek zdravý nebo defektní. 

Autor I. Žmak a kol. [54] se zabývali modelováním pevnosti v tahu tvárné litiny pomocí 

UNS. Jejich práce prokázala, že UNS mohou být účinným nástrojem pro předpovídání 

pevnosti v tahu tvárné litiny na základě významných tepelných parametrů roztaveného 

kovu.  

Výše uvedené příklady aplikování UNS dokazují, že UNS mají i v oblasti slévárenství 

velkou budoucnost. 
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5. QFD (Quality- Function- Deployment) 
[55] 

5.1 Význam a důležitost QFD 

 

 
Obr. 5.1 Schéma metody zvyšování kvality výroby 

 

Koncept se zakládá na „House of Quality“ (HoQ) 

Vychází ze 4 aplikačních fází QFD: 

- Návrh produktu (charakteristické vlastnosti výrobku) 

- Návrh komponent (vlastnosti komponent) 

- Plánování procesů (procesní kroky) 

- Plánování produkce (parametry procesů) 

Každá fáze je zaznamenána ve specifických tabulkách a maticích, které spojuje důležitá a 

charakteristická vlastnost předešlé fáze. 
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Obr. 5.2 Výskyt chyb ve výrobě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
 

5.2 Postup QFD 

 
Obr. 5.3 Plnění požadavků zákazníka 
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Obr. 5.4 Fáze od objednávky po vstup zadání do výroby 

5.3 Co přináší QFD? 

Výhody: 

- Prohloubení orientace na zákazníka 

- Motivace spolupracovníků ke společnému myšlení a práci 

- Jasné, názorné a měřitelné cíle 

- Preventivní plánování spojené se snížením ztrát v celém procesním řetězci 

- Zkrácení vývoje a doby přesunu 

- Přehledná dokumentace 

- Otevřenost komunikace a informací 

- Průchodný management kvality (TQM) 

Kde se uplatní QFD: 

- Vývoj nového produktu 

- Zlepšování produktu 

- Optimalizace procesu 

- Služby všeho druhu 

- Plánování 

- Administrace . . .a všude kde se slouží zákazníkům. Základní myšlenka zní : Kdo jsou 

moji zákazníci a co opravdu potřebují? 
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5.4 Co skutečně potřebují zákazníci… 

 
Obr. 5.5 Zpracování zakázky z různých pohledů osob v realizačním týmu 

 
Kano Model 

 
Obr. 5.6 Porovnání průběhu plnění výroby vzhledem k zákaznické spokojenosti,  

tzv. Kano Model 

5.5 Analýza zákaznických potřeb 

Voice of Custumer 

„Chci šálek horké kávy“ není potřebou zákazníka, jelikož popisuje finální produkt, šálek 

kávy. Toto tvrzení musí být jasným vyjádřením zákaznického problému. Adekvátní vyjádření 

zákazníkova problému zní: „Chci se zahřát“ nebo „Chci být bdělý“. Tyto potřeby lze 

uspokojit stejně dobře alternativními cestami, které dávají návrháři větší svobodu a prostor 

pro nová řešení. 
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Tři typy zákaznických požadavků  

Podle Dr. Noriaki Kano [57] existují tři typy zákaznických požadavků. 

 

Běžné požadavky, které zákazník v případě dotazníku nebo ankety dokáže vyjmenovat. 

Uspokojují (nebo neuspokojují) jeho požadavky v míře přímo úměrné svému výskytu. 

 

Základní, nebo očekávané, které zákazník nepovažuje za nutné sdělovat, protože je očekává 

automaticky, nepřemýšlí o nich až do chvíle, kdy je výrobek přestane vykonávat 

(uspokojovat). Jejich plnění zákazníci ani nevěnují pozornost. 

 

Tři typy zákaznických požadavků 

 

Neočekávané vlastnosti, které zákazníka udiví, neočekává od výrobku splnění svých 

nestandardních požadavků a pokud výrobek vykazuje nějakou vlastnost, která je toho 

schopna, obvykle jsou tím udiveni. Protože ale zákazník není schopen tyto svoje požadavky 

pojmenovat, protože jejich plnění od výrobku neočekává, je na výrobci (návrháři) aby 

předvídali, odhadli nebo zjistili zákaznickou potřebu a přizpůsobili jí svůj výrobek. 

 

Budování týmu QFD 

Společné sezení týmu,složeného ze zástupců všech oborů, je předpokladem k úspěchu. 

Cíl: Naplnění potřeb zákazníků 

5.6 Demonstrační příklad – propiska 

 
Obr. 5.7 Detailní rozbor výrobku 
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Kdo by mohly být skupiny zákazníků pro takový výrobek? 

 

- Jaká přání / očekávání mají tyto skupiny zákazníků? 

- neočekávané vlastnosti 

- očekávané vlastnosti 

- samozřejmé vlastnosti 

- Jaké tržní objemy se za tím skrývají? 

- Pro jaké zákazníky se rozhodneme? 

- Posuďte prosím důležitost přání zákazníků! 

- Jak budou tato převedena do techniky? 

 

5.7 Zjištění požadavků zákazníků 

 
Obr. 5.8 Požadavky na výrobek  
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Posouzení požadavků a srovnání v soutěži 

 
Obr. 5.9 Porovnání s konkurenční výrobou 

 

5.8 Zjištění technických znaků 

 
Obr. 5.10 Technické vlastnosti porovnávaných výrobků 
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5.9 Zjištění vztahů mezi JAK a CO 

 
Obr. 5.11 Hodnocení vlastností, které nejvíce ovlivňují kvalitu a konkurenceschopnost 

produktu 

5.10 „House of Quality“ 

Základ pro: 

- stanovení cílů v designu výrobku 

- strategická rozhodnutí 

- aplikace metod jako: 

- FMEA 

- DFMAS 

- TRIZ … 

- konsekventní nacházení rozhodnutí 
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Obr. 5.12 Nástroj „Dům kvality“ sloužící k stanovení složitého vztahu mezi požadavky na 

výrobek a na provedení výroby 
 
Vytvoření interface mezi metodami hlasitého myšlení a QFD je jedním z nejtěžších úkolů. 
Dotazníky se musí správně a srozumitelně sestavit, otázky zákazníkům je třeba klást co 
nejjasnější a získané informace detailní analýzou převést do tabulkové formy. 
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