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Abstract 

 In the recent years we can notice, especially with foreign customers, a demand for approving 
the capability of technological process by supliers. 

 In this article we would like to point out that the way of finding „within specification limits“ 
solution to this type of problems, traditionally used by practicioners, is not suitable. Specification limits 
have been severely criticized by Taguchi and his followers. We explain the most important capability 
indexes and loss function for univariate and multivariate cases. 

 

 

Abstrakt 

 V posledních letech lze pozorovat zejména u zahraničních odběratelů požadavek na prokázání 
míry způsobilosti výrobního procesu u dodávajícího podniku.  

 Způsobilostí výrobního procesu se přitom rozumí jeho schopnost dlouhodobě  dosahovat 
předem stanovená kriteria kvality.  

 Hodnocení způsobilosti lze provádět různým způsobem. Nejjednodušší je sledovat pouze 
dodržení tolerance, mnohem efektivnějším způsobem pak je výpočet některého z indexů způsobilosti.  
Další principiálně odlišná koncepce  hodnotí nepřesnost výroby jako finanční ztrátu a jejím základem 
je tzv. ztrátová funkce.   

 Jelikož v metalurgických podnicích není použití  indexů způsobilosti resp. ztrátové funkce 
příliš rozšířené, chceme v tomto článku ukázat  různé kvalitativní úrovně hodnocení způsobilosti 
výrobního procesu a  opodstatněnost použití těchto moderních metod. Jsou uvedeny jak klasické 
jednorozměrné ukazatele způsobilosti tak nejnovější vícerozměrné prostředky hodnocení. 

 

 

1.Úvod 

 V mnoha podnicích  dosud přetrvává posuzování kvality výrobku podle kritéria "JE - NENÍ" v 
toleranci. Při hodnocení tímto způsobem je potřeba stanovit: 



LSL = dolní toleranční hranici a USL = horní toleranční hranici, případně T = cílovou (ideální) 
hodnotu. Pak už se jen měří dosahované hodnoty x1, x2, ..., xn sledovaného znaku X a posuzuje se, zda 
jsou v tolerančním intervalu (LSL, USL). Uvedený postup je jistě notoricky znám. Popisujeme jej 
proto, abychom dále ukázali, že i mnohem účinnější metody hodnocení nevyžadují více vstupních 
informací. Nejprve se ale krátce zastavme u otázky, v čem je tento klasický přístup nedostatečný. 
Existuje řada dokladů vyvracejících tvrzení, že "co je v toleranci, to je v pořádku" :  

Především, je li technologicky, funkčně, ekonomicky, ekologicky nebo jinak zdůvodněno, že T je 
optimální hodnota sledovaného znaku X, stěží lze tvrdit, že například také hodnota X na hranici 
tolerance, tj. např. X = LSL, je rovnocenná s X = T  [5]. 

Jsou-li všichni dodavatelé v toleranci, jak je rozlišit v dosahované úrovni kvality, zvláště vyrábějí-
li  různé výrobky v odlišných jednotkách ?  

Jak odhalit dodavatele, kteří záměrně drží hodnotu ukazatele X na některé toleranční hranici (např. 
obsah drahé přísady nebo tloušťka stěny trubky na dolní toleranci je pro výrobce výhodná, méně 
již pro uživatele) ?  

Japonský odborník v řízení kvality dr. G. Taguchi [5] dokazuje, že prvotřídní kvalita výrobku je 
jen tehdy, je li dosahováno úrovně T, tedy X = T. Jakákoliv odchylky od T je projevem nekvality 
a přináší  o d b ě r a t e l i  finanční ztráty. 

Lze snadno ukázat, že i v případě, že všechny naměřené hodnoty  jsou v toleranci, je proces 
nezpůsobilý (viz dále).  

Jestliže se při konečné montáži použijí součástky, které jsou v toleranci ale nezpůsobilé, lze téměř 
s jistotou očekávat poruchu celého zařízení. 

 

 

2. Jednorozměrné indexy 

 Jak tedy hodnotit způsobilost výrobního procesu ? Je-li u výrobku sledován jeden znak 
kvality, například tvrdost odlitku, lze použít některý z řady indexů způsobilosti. Nejstarší z nich je 

  

       (1)                                                                         
      

kde  s = směrodatná odchylka. 

 Mějme například proces, kde T = 14, LSL = 10 a USL = 18. Výsledky měření jsou: 12, 12.5, 
13, 13.5 ,..., 16. Směrodatná odchylka je zde s = 1.369, průměr . Všechny naměřené hodnoty jsou tedy 
v toleranci.  

Přesto 

    

Jelikož pro způsobilost procesu je potřeba dosáhnout Cp>1, je tento proces nezpůsobilý. 

 Novější a nejvíce užívaný index  je Cpk. Je definován vztahem 

  

     (2) 

V našem případě 

  

 Ještě novějším indexem je Cpm. Počítá se pomocí vzorce 

      (3)                                                                       

Pro , jako např. v tomto případě, je Cpm = Cpk. 

Podmínkou použití Cpm je, že tolerance je symetrická, tzn. T je uprostřed intervalu (LSL, USL). 

                                  



3. Vícerozměrné indexy 

 V případě, že je sledováno více  ukazatelů kvality, není vhodné používat uvedené indexy pro 
každý znak samostatně. K tomuto účelu se používají vícerozměrné indexy. Pro ilustraci použijeme data 
z článku [4], kde se sledují dva znaky kvality: 

a) tvrdost H s cílovou hodnotou TH = 176 a tolerančním intervalem (136,216). 

b) pevnost v tahu S, kde TS = 53 a toleranční interval (41,62.5). 

 

 

Počet měření n = 25, počet ukazatelů kvality k = 2. 

 

 

Jednorozměrný  index Cpm pro data [4] 

H: 

143,200,160,181,148,178,162,215,161,141,175,187,187,186,172,182,177, 

204,178,196,160,183,179,194,181 

S:   

34.2,57,47.5,53.4,47.8,51.5,45.9,59.1,48.4,47.3,57.3,58.5,58.2,57,49.4,57.2, 
50.6,55.1,50.9,57.9,45.5,53.9,51.2,57.5,55.6 

vychází 

pro tvrdost H:  Cpm = 0,724 

pro pevnost v tahu S: Cpm = 0,542.  

 

 

 V obou případech je index způsobilosti nedostatečný. Nemusí to však znamenat, že tento 
výrobní proces je nezpůsobilý. Zde je vhodné použít vícerozměrný index MCpm, jehož autory jsou 
Chan, Cheng a Spiring [4] a který je definován vztahem 

 

 

     (4) 

 

 

kde  n = počet měření, 

 k = počet ukazatelů kvality, 

 X = matice dat, 

 Xi  = i-tý sloupec matice X, 

 C = kovarianční matice, 

 T = vektor cílových hodnot. 

 

 

 Pro sledované ukazatele tvrdost (H) + pevnost v tahu (S) vychází hodnota vícenásobného 
indexu způsobilosti  MCpm = 0,987. 



Potřebná minimální hodnota indexu MCpm se nalezne ve speciálních tabulkách kritických hodnot [4], 
nebo, při použití vhodného software je programem přímo počítána (např.[2]).  Několik takových 
hodnot uvádí následující tabulka pro hladinu významnosti 0.05: 

 

 

                             n.k       MCpm (0.05) 

                             40        0.82 

                             50        0.83 

                             60        0.85 

                             70        0.86 

                             80        0.87 

                             90        0.87 

                            100       0.88 

 

 

 Porovnáním indexu MCpm =  0,987 a kritické hodnoty (z tabulky pro n.k = 50) MCpm(0.05) 
= 0,83 je vidět, že index MCpm je  větší než  MCpm(0,05), takže index je významný a proces je 
způsobilý. 

 

 

4. Ztrátová funkce    

 Autorem této koncepce hodnocení je japonský odborník v řízení kvality dr.Genichi Taguchi 
[5]. Podle jeho "filozofie" je prvotřídní pouze ten výrobek,  u  kterého je sledovaný ukazatel kvality Y 
přesně roven předepsané (ideální) hodnotě T, tedy ten, kde Y = T. Sledovaný znak  Y může být rozměr, 
chemické složení, mechanická vlastnost a pod.  

Odchylka Y od T přináší finanční ztrátu, jejíž velikost se počítá pomocí Taguchiho ztrátové funkce 
(loss function), která má rovnici 

 

 

       (5) 

 

 

Graf této funkce a význam jednotlivých parametrů je na obr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.1 Ztrátová funkce 

 LSL a USL = dolní a horní tolerance 



 Y = dosažená úroveň sledovaného ukazatele kvality 

 T = cílová hodnota, které má být dosaženo 

 A = finanční ztráta, ke které dojde při překročení tolerance 

 L(Y) = finanční ztráta, způsobená nedodržením T 

 k = konstanta, která se nejlépe stanoví z této úvahy: 

  

 Je li dosažená hodnota sledovaného ukazatele kvality na hranici tolerance, např. Y = USL 
(resp. Y = LSL), je rozdíl Y - T = USL - T = d, kde d = tolerance a příslušná ztráta L(Y) = A (viz 
obr.1). Můžeme proto v této situaci přepsat rovnici (5) na  a  odtud . 

K výpočtu konstanty k je tedy potřeba znát A a d. 

Zatímco tolerance  d  je známa  vždy, s určením velikosti A mohou být potíže. Většinou se určí tak, že 
je-li při překročení tolerance výrobek zmetkem, je A rovno ceně výrobku. Jestliže při překročení 
tolerance lze dodatečnou úpravou dosáhnout toho, aby ukazatel kvality Y byl v toleranci, pak A je cena 
této úpravy. 

Použijeme li data upravená z lit.[4], kde sledovaným ukazatelem kvality je tvrdost H, máme tyto 
parametry: 

LSL = 136, USL = 216, T = 176, d = USL - T = 40. 

Předpokládejme, že ztráta při překročení tolerance je například A = 1000 korun. 

Rovnice ztrátové funkce pro tento případ je 

  

  

    

Bylo-li např. dosaženo tvrdosti Y =  150 (Hb), potom 

  

   

Ztráta za nedodržení cílové hodnoty T = 176 tedy činí 422,2 korun. 

Pro Y = 176 je samozřejmě L(176) = 0 (žádná ztráta, neboť Y je přesně rovno T) a pro Y = 216 je 
L(216) = 1000 (Y je na hranici tolerance). 

Většinou nás více než ztráta u jednoho výrobku zajímá průměrná ztráta za nekvalitu E(L).Ta se 
vypočítá pomocí vzorce 

 

 

        (6) 

 

 

kde je rozptyl počítaný z výsledků měření Y1,Y2,...,Yn. 

 

 

5. Standardizovaná ztrátová funkce  

 Aby se obešel  problém s určením konstanty  k, je možné upravit vzorec (5) na tzv. 
standardizovaný tvar, který  budeme označovat ve shodě s autorem [6] SL(Y).   

Standardizovaná ztrátová funkce má tvar 

 



 

      (7) 

 

 

Její graf je stejný jako pro (5) s tím rozdílem, že konstanta A je rovna 1.   

Pro naše data bude 

  

Pro Y = 150 je 

  

Pro Y = LSL = 136 je 

   

 

 

6. Vícerozměrná ztrátová funkce 

 Standardizace ztrátové funkce umožňuje její zobecnění pro n - rozměrný případ, kdy je 
sledovaných znaků kvality n. Tato vícerozměrná standardizovaná ztrátová funkce (total standardized 
loss function), značená podle autora [6] TSL, má rovnici 

   

     (8) 

 

 

Pro ilustraci použijeme příklad z citovaného článku. Tentokráte vezmeme k ukazateli kvality H 
(tvrdost) i druhý ukazatel S (pevnost v tahu). Pevnost S má tyto charakteristiky: 

LSL = 41; další pro jednoduchost upravíme tak, aby tolerance byla symetrická: USL = 62, T = 51,5. 

Potom rovnice TSL bude 

  

Například pro  H = 150 a S = 50 bude celková ztráta za nekvalitu 

 

 

  

7. Závěr 

 Indexy způsobilosti, které zde byly uvedeny, jsou jen některé z mnoha používaných. Každý z 
indexů je použitelný za zcela konkrétních podmínek, jejichž splnění je potřeba ověřit. Společnou 
podmínkou pro všechny  indexy zde uvedené je normalita rozdělení sledovaného ukazatele kvality. Pro 
data s jiným než normálním rozdělením se používají speciální indexy. Podrobnosti lze nalézt například 
v literatuře [1,2]. 

 Vedle hodnocení způsobilosti pomocí indexů existuje i jiný přístup, tzv. Taguchiho ztrátová 
funkce, která má mnoho dalších aplikací, mj. například velmi užitečnou a jednoduchou metodu 
výpočtu nákladů, potřebných k zajištění kvality výroby a cesty k jejich minimalizaci [3]. Ztráty, které 
se počítají pomocí kterékoliv ztrátové funkce, jsou ztráty odběratele. Ten „pocítí“ nedodržení cílové 
hodnoty T např. menší životností výrobku, většími nároky na jeho údržbu, horšími ekologickými 
vlastnostmi a podobně, neboť ideální úroveň kvality je jen jedna a to hodnota T, resp. při více 
ukazatelích jedna pro každý z nich: T1,T2,...,Tn. 



 Cílem snažení každého výrobce by mělo být co nejčastější dosažení cílové hodnoty T, neboť, 
jak učí klasikové řízení jakosti, pro výrobce musí být na prvém místě spokojený zákazník. S ním pak 
přichází i dobrý obchod. 
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