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Kvalimetrie

Není pochyb o tom, že cílené použití mo-
derních, výpočetně náročných metod ma-
tematické statistiky pomáhá plánovat a vý-
razně zlepšovat kvalitu výroby i výrobků. 
V článku je ukázáno, jak lze použít kva-
limetrii, tj. kombinaci matematicko-sta-
tistických modelů s databázemi techno-
logických dat, k analýze a popisu vztahů 
v technologických, obchodních a marke-
tingových procesech a ke kvantifikaci vli-
vu jejich parametrů na kvalitu produkce a 
obchodní výsledky firmy.

1. Úvod

Mnohokrát bylo zdůrazněno, že nelze ho-
vořit o kvalitě a jejím zlepšování, pokud ne-
umíme kvalitu změřit. Obvykle se při kvan-
tifikaci kvality využívá pojetí propagované 
např. Demingem a Taguchim, které jako míru 
kvality používá variabilitu v tom smyslu, že 
zmenšení variability (neurčitosti) důležité-
ho parametru charakterizujícího kvalitu (tzv. 
parametr kvality) znamená zlepšení kvali-
ty. Důležitou součástí procesu řízení jakos-
ti se stávají techniky sběru a vyhodnocování 
dat spolu s popisem a vysvětlování variabili-
ty parametrů kvality. Jedním z významných 
úspěšných kroků tímto směrem je např. sku-

pina strategií typu Six Sigma, využívajících 
statistiku jako primární nástroj k popisu, mě-
ření a vyhodnocování kvality a vztahů ve vý-
robních i jiných procesech. Takto získaná in-
formace se využívá ke stabilizaci parametrů 
kvality, a tím k jejímu zlepšení.

Měření v technologických procesech dá-
vají velké množství údajů, které musí obsa-

hovat mnoho cenných informací úzce svá-
zaných s kvalitou, popř. s hodnotami para-
metrů kvality. Statistické metody poskytují 
mnoho výkonných postupů, s jejichž pomo-
cí lze tyto informace extrahovat. Obecně jsou 
metody zpracování dat založené na matema-
ticko-statistických modelech a databázích 
technologických údajů a používané při říze-

ní jakosti nazývány kvalimetrie 
(qualimetrics).

V tomto příspěvku je popsá-
na jedna z nových velmi efektiv-
ních metod vhodných pro pre-
dikci, plánování a optimalizaci 
parametrů kvality produktu. Jde 
o techniku bilineárních modelů 
s využitím parciální regrese me-
todou nejmenších čtverců (Par-
tial Least Squares – PLS), která 
umožňuje nalézt neznámé vztahy 
mezi technologickými paramet-
ry a podmínkami na jedné stra-
ně a kvalitou produktu na druhé 
straně. Při použití této metody ve 
dvou naprosto rozdílných výrob-
ních odvětvích (metalurgie žele-
za a výroba piva) se podařilo na-
lézt potenciál pro úsporu výrob-
ních nákladů v zavedené výrobě 
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Obr. 1. Data vstupující do procesu řízení jakosti jsou pro-
vázána mnohočetnými vazbami 
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Obr. 2. Parciální regresní grafy z procesu výroby oceli I: složení 
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ve výši až 30 %. Další studie naznačují, že 
podobných výsledků bude možné dosáhnout 
i v dalších odvětvích.

2. Parametry kvality

Každý výrobek nebo služba jsou charak-
terizovány několika měřitelnými veličinami 
vyjadřujícími jejich vlastnosti důležité z hle-
diska uživatele. Takové veličiny jsou vhod-
né pro hodnocení kvality produktu; nazývají 

se parametry kvality. Příkladem je pevnost 
oceli, tloušťka papíru, délka hřebíku, počet 
zmetků za směnu, teplota piva, chuť vína. 
Některé parametry kvality jsou tedy snad-
no exaktně měřitelné, jiné je nutné hodno-
tit subjektivně, např. školenými degustátory. 
Neplatí ovšem, že vyšší hodnota parametru 
kvality znamená lepší kvalitu. Maximální 
kvality je dosaženo, je-li hodnota paramet-
ru kvality rovna předepsané, cílové hodnotě. 
Nekontrolované kolísání a odchylky od cí-
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Obr. 3. Parciální regresní grafy z procesu výroby oceli II: vlastnosti 

Obr. 4. Parciální regresní grafy z výroby piva I: složení 

lové hodnoty znamenají ztráty kvality a do-
datečné náklady.

3. Potíže se stabilitou kvality

Udržet stabilní požadovanou hodnotu 
jednoduchých parametrů jako délka nebo 
teplota není složité. Daleko obtížnější je za-
jistit např. požadovanou pevnost, vlhkost, 
viskozitu, barevný odstín, vodivost, chuť atd. 
Takové parametry souvisejí s množstvím ji-
ných, převážně technologických veličin, jako 
jsou teploty, tlaky, otáčky, příkony, chemic-
ké složení, které ovšem zpravidla lze dobře 
kontrolovat. Dokud však není známa pova-
ha závislosti mezi technologickými veličina-
mi a výstupními parametry kvality, neexis-
tuje velká šance parametry kvality správně 
nastavit a udržet. Zkusmé změny nastavení 
technologických veličin vedou jen k větší 
variabilitě výstupních parametrů, a tím ke 
zhoršení kvality.

Populární a užitečné plánované faktori-
ální experimenty sice poskytnou hrubé in-
formace o tom, do jaké míry ovlivňuje ně-
kolik vybraných veličin jediný parametr 
kvality, jenže parametrů kvality bývá větší 
počet a jsou vzájemně korelované (prová-
zané). Navíc tyto experimenty vůbec nepo-
skytnou vodítko k nastavení technologic-
kých veličin tak, aby se dosáhlo požadova-
ných cílových hodnot všech parametrů 
kvality současně.
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z tabulek dat, které jsou obvykle k dispozi-
ci v tabulkové procesoru (nejčastěji Micro-
soft Excel) nebo v databázi. Tato data popi-
sují např. vlastnosti vstupních surovin, vnější 
okolnosti, naměřené nebo nastavené hodnoty 
sledovaných veličin v různých fázích výrob-
ního či obchodního procesu apod. Některé 
veličiny představují parametry kvality. Nej-
jednodušší představa celkem zahrnuje tabul-
ky (obr. 1):
– vstupních dat (suroviny, zdroje, dodavate-

lé, vstupní přejímky apod.),
– technologických dat (výrobní podmínky, 

technologické proměnné, mezioperační 
kontroly apod.),

– výstupních dat (specifikace, parametry 
kvality produktu, hodnocení odběratele 
apod.).
Měřené veličiny se vzájemně ovlivňují a 

lze očekávat, že změna některé vstupní nebo 
technologické veličiny bude mít za následek 
jisté změny výstupních veličin. Naproti tomu 
lze požadovaných změn výstupních veličin 
zřejmě dosáhnout správnou změnou někte-
rých veličin v předcházejících operacích. Po-
tíž je v tom, že vztahy mezi veličinami jsou 
komplikované, a učinit správné změny, popř. 
vědět, kterým změnám zabránit, není snad-
né. Ideální by bylo vědět, co udělat ke zlep-
šení či stabilizaci rozhodujících výstupních 
parametrů kvality.

Metoda PLS je založena na rafinované 
syntéze principu příbuzného metodě hlav-
ních komponent (Principal Component Ana-
lysis – PCA) a mnohonásobné lineární regre-
se. Jde o metodu využívanou v ekonometrii, 
chemometrii, biometrii a v poslední době se 
uplatňující také v kvalimetrii, kdy cílem je 
odhalit vztahy mezi mnohorozměrnými daty 
v databázích a využít tuto znalost k přibliž-
nému výpočtu hodnot jedné skupiny veličin 
z hodnot veličin druhé skupiny.

5. Podstata metody PLS

Tabulku naměřených hodnot p veličin 
(sloupců) s n řádky označme jako matici 
X(n × p) a odpovídající tabulku se stejným 
počtem řádků n, ale s q veličinami označ-
me Y(n × q). Pro extrahování maxima infor-
mace z p- a q-rozměrných matic do prostoru 
s menší dimenzí k se X a Y rozloží na orto-
gonální matice T (n × k) a U (n × k) s koefi-
cienty P a Q takto:
X = TP + E (1)
Y = UQ + F (2)
při současné maximalizaci korelace mezi 
T a U. Šum a irelevantní informační „sme-
tí“ obsažené v každých měřených datech se 
uklidí jako do popelnice do reziduálních ma-
tic E a F. Rozkladem U = TB (kde B je čtver-
cová diagonální matice) se získá nástroj pro 
výpočet nejen Y z X, ale zároveň X z Y, pro-
tože model PLS je symetrický. Platí:
Y = TBQ (3)
kde T se vypočítá z nových dat X, T = XP–,  
popř. z nových specifikací, parametrů nové 

Obr. 5. Parciální regresní grafy z výroby piva II: chuť 

4. Metody kvalimetrie, možnosti PLS

Data, s nimž se pracuje při řízení jakosti, 
jsou téměř vždy mnohorozměrného charak-

teru, protože představují několik hodnot mě-
řených současně nebo na jednom produktu. 
Metody analyzující taková data jako celek se 
proto nazývají mnohorozměrné. Vycházejí 
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suroviny apod., pro něž je třeba predikovat 
všechny parametry Y. Avšak ani velmi účelná 
metoda PLS není zázračná a má určitá ome-
zení, jejichž popis, přesahující rámec tohoto 
článku, lze nalézt např. v [8].

6. PLS v akci – příklady použití 
v metalurgii a v pivovaru

Uplatnění metody PLS je dále ukázáno na 
dvou případech vzatých z oborů tak navzá-
jem vzdálených proto, aby byla zřejmá uni-
verzálnost a široká použitelnost této i podob-
ných metod v praxi.

První příklad je z metalurgie železa, kde 
chemické složení oceli ovlivňuje mechanické 
a fyzikální vlastnosti, zpracovatelnost a che-
mickou odolnost výrobku (ocelový plech). 
Aplikace metody PLS vedla ke 40% odhale-
ní neznámých vztahů mezi parametry charak-
terizujícími složení a chemicko-fyzikálními 

Obr. 6. Snížení ztrát použitím metod kvalimetrie 
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parametry, jako je pevnost, tažnost a tvrdost. 
Získaný model lze použít k vyladění slože-
ní potřebného k dosažení žádaných užitných 
vlastností. Kvalitu proložení ilustrují parciál-
ní regresní grafy na obr. 2 a obr. 3.

Druhý příklad je z výroby a hodnocení 
piva ve významném evropském pivovaru. 
Tabulky X a Y obsahují data o chemickém 
složení piva a bodové hodnocení profesio-
nálních ochutnávačů, kteří subjektivně, při 
použití desetistupňové škály, hodnotili jeho 
dvanáct senzorických (chuťových, čichových 
a zrakových) vlastností. Použití metody PLS 
umožnilo odhalit, které (ovlivnitelné) che-
mické charakteristiky mají na svědomí urči-
tou vlastnost výrobku, předpovědět vlastnosti 
piva i bez nutnosti drahé degustace jen z jeho 
chemického složení a hlavně – nalézt a na-
stavit chemické parametry, které by vytvoři-
ly žádané (případně i nové) chuťové charak-
teristiky! Kvalitu modelu opět ilustrují parci-
ální regresní grafy (obr. 4, obr. 5).

Celkové minimální finanční zisky suma-
rizuje obr. 6. Teoretické ztráty způsobené ne-
určitostí systému klesly o 30 až 40 %. Vý-
sledky jsou pro oba rozdílné výrobní proce-
sy velmi podobné; to naznačuje, že podobné 
matematicko-statistické metody zřejmě bu-
dou velmi efektivní v mnoha různých odvět-
vích, např. v chemické, textilní a farmaceu-
tické výrobě, v biotechnologiích, při výrobě 
a zpracování plastů, skla, papíru, stavebních 
hmot atd.
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Uživatelé sběrnice Foundation Fieldbus 
na jedné lodi

Výbor pro marketing v oblasti střední a 
východní Evropy sdružení Fieldbus Foun-
dation uspořádal 8. května 2008 seminář pro 
koncové uživatele sběrnice Foundation Field-
bus (FF). Seminář, jehož se zúčastnilo 56 de-
legátů, se konal v Maďarsku na lodi plující 
z Budapešti do Višegrádu.

Úvodní řeč měl Marc Van Pelt, viceprezi-
dent Fieldbus Foundation pro Evropu, Střed-
ní východ a Afriku (EMEA). Seznámil účast-
níky s pozicí sběrnice FF na trhu a s novým 
vývojem této sběrnice, především v oblastech 
bezpečnostních funkcí Safety Instrumented 
Functions (FF SIF), připojení distribuova-
ných I/O prostřednictvím vysokorychlostní-
ho Ethernetu (High Speed Ethernet Remote 
I/O, HSE RIO) a s projektem integrace bez-
drátových přenosů dat a provozních přístrojů. 

Představil FF jako nástroj pro zabezpečení ce-
listvosti výrobních procesů, využití výrobních 
dat v podnikových systémech řízení a pro in-
tegraci dat v rámci celého podniku. 

Jürgen George, člen řídícího výboru Field-
bus Foundation EMEA, vysvětlil, jak tento 
výbor podporuje aktivity sdružení ve střed-
ní a východní Evropě, se zvláštním zřetelem 
na hostitelské Maďarsko, a seznámil účast-
níky s chystanými aktivitami. Dalším řeční-
kem byl Sven Seintsch z BIS Prozesstechnik 
GmbH (dříve Infraserv Hoechst), aktivní člen 
pracovního výboru 2.6 (provozní sběrnice) 
společnosti NAMUR, který hovořil o příkla-
dech použití FF v praxi a technických zkuše-
nostech s touto sběrnicí. 

Další jednání pokračovalo ve dvou sek-
cích, z nichž první nahlížela na FF a její po-

užití v praxi z hlediska investorských a in-
ženýrských firem a druhá z hlediska konco-
vých uživatelů a pracovníků údržby. Sekce 
vedli István Bencze z firmy Emerson Pro-
cess Management, který má zkušenosti jako 
koordinátor projektů s FF, a László Simon 
z TEVA Hungary, který se podílel na insta-
laci a oživení řídicího systému farmaceutic-
kého závodu v Sajóbábony, kde prostřednic-
tvím FF komunikuje více než 600 provozních 
přístrojů, a jenž má nyní na starosti jeho pro-
voz a údržbu.

Účastníci ocenili především účelné spojení 
technických a marketingových prezentací, bo-
hatou diskusi i uvolněnou atmosféru, danou 
netradičním prostředím výletní lodi. 

(Bk)


