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ABSTRAKT 
 
Zdeněk Lachnit 
 
 Tato diplomová práce se zabývá možností nasazení p lánovaného 
experimentu v průmyslovém podniku v oblasti vývoje LED modulů do světlometů 
osobních automobilů. V rešeršní části práce je popsána metodika plánovaného 
experimentu. V další části rešeršní studie je popsán obecně princip termografického 
měření, navazuje kapitola, která se zabývá LED diodami  a tepelnou degradací. 
V praktické části je popsána týmová analýza, která byla proveden a při výběru 
jednotlivých faktorů, následuje kapitola prokazující statistickou význa mnost prokovů. 
V další kapitole je popsána metodika p řípravy desek plošných spojů a měření. 
Následují další kapitoly, které popisují provedení plánovaného experimentu a jeho 
výsledky při 8 V, 13,5 V, 16,5 V. Plánovaný experimenty byly p rovedeny s čtyřmi  
a s pěti faktory. Důvodem je manuální úprava desky. Každý plánovaný exp eriment je 
zakončen doporučeným nastavením faktorů a jejich interakcí s ohledem na odezvu, 
kterou je minimální teplota. Diplomová práce je zak ončena celkovým zhodnocením. 
 
Klíčová slova: 
Plánovaný experiment, faktor, odezva, termografie, LED dioda, napětí, teplota 
 
 
ANNOTATION 
 
Zdeněk Lachnit 
 
 The main subject of this master thesis is to evalua te using of Design of 
Experiment in industrial company in the development  of LED modules for cars. In 
background study Design of Experiment methodology i s described. Next part of 
background study describes the general principles o f termography measurements, 
next chapter includes the information’s about LED t echnology and temperature 
degradation. At the beginning of the practical part  is a description of the team 
analysis due to selection of factors, next chapter validates importance of vias. In next 
chapter methodology of print circuit board preparat ions and measuring are described. 
A next chapter describes the implementation of desi gn of experiment at voltages 8 V, 
13,5 V, 16,5 V. Designs of Experiments were made fo r four or five factors. The 
reason for this decision was the manual adjustment of printed circuit boards. At the 
end of each Design of Experiment is the recommendat ion of factors and interactions 
settings with regard on response, which is the mini mal temperature. At the end of 
master’s thesis is the final evaluation. 
 
Key words: 
Design of Experiment, factor, response, termography , LED diode, voltage, 
temperature 
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1. Úvod 
Pojem kvalita provází člověka od pradávna. Lidé již od úsvitu d ějin, kdy se začalo 

rozvíjet zemědělství a první řemesla, přemýšleli o tom, kdo z nich má lepší úrodu, 
kdo uková kvalitnější meč, nebo vyrobí lepší hrnec. Od roku 1987 kvalitu def inuje 
norma ISO 9000 jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. 
Pojem kvalita se přenesl do běžného života a slovní spojení kvalitní výrobek 
vzbuzuje v dnešní době jistě vyšší míru důvěry než výrobek dobrý. Z kvality se stala 
věda, která dnes rozhoduje o existenci a neexistenci firem. 

Jedním z mnoha odvětví průmyslu, kde se kvalita velice p řísně hodnotí, je 
automobilový průmysl. Je to logické, automobil je výrobek velice sl ožitý, složený 
z mnoha dílčích komponent, které není v dnešní dob ě možné vyrábět na jednom 
místě a u jednoho výrobce, pokud hovo říme o hromadné výrobě. Žádná automobilka 
si tedy nemůže dovolit objednávat dílčí komponenty u nedůvěryhodných dodavatelů, 
protože by se pro automobilového výrobce mohlo jedn at o likvidační záležitost. Kdo 
chce být dodavatelem pro automobilový průmysl, musí mít dnes celou řadu 
certifikátů, a uvolnění takového dodavatele může trvat i dva roky.  

Dodavatel se také musí seznámit s celou řadou standardů, předpisů  
a interních norem, vyžadovaných automobilkou. Tyto normy jsou velmi tvrdé. Není 
výjimkou vyžadovat u světelné techniky realizované pomocí LED technologií g aranci 
životnosti komponenty od zákazníka na 300 000 ujetý ch kilometrů, nebo 10 let. 
Důležitým faktorem je také teplota, nap říklad LED světelné moduly se nemohou 
podle požadavku zahřát při provozu na teplotu vyšší než 55°C.  

Cílem této diplomové práce je ověřit možnosti využití plánovaného experimentu 
ve vývoji LED modulů ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Velkým 
problémem u desek plošných spojů osazených LED technologiemi je nárůst teploty 
při provozu komponenty. Se vzrůstající teplotou LED diody degradují a snižuje se 
jejich životnost. 

Na maximální teplotu desky má vliv řada faktorů. Patří mezi ně například řešení 
termálních můstků, přítomnost prokovů, poloha tranzistorů, materiál a řada dalších 
faktorů. Přítomnost faktorů, z nichž některé lze dostatečně popsat pomocí dvou 
obměn, přispívá k úvaze o využití plánovaného experimentu. F aktorů, které přispívají 
k výsledné teplotě desky plošných spojů je nicméně velké množství, je tedy nutné na 
základě zkušeností expertů vybrat ty nejpodstatnější a zrealizovat finančně 
proveditelný experiment, který bude mít pro firmu p řínos. To souvisí také s nalezením 
vhodného běžícího projektu a získání finančních prostředků od jeho vedoucího.  

Cílem této diplomové práce tedy je p řipravit rešerši dané problematiky a použít 
metodu plánovaného experimentu ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., 
tedy zrealizovat jednotlivé kombinace návrhu plánov aného experimentu ve vývoji 
LED modulů a po provedení termografické zkoušky a vyhodnocení  navrhnout vhodná 
řešení pro další vývoj. 
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2. Plánovaný experiment 

2.1. Six Sigma 
Six sigma je metoda vyvinutá společností Motorola v roce 1986 v USA. Proces 

Six Sigma je proces, který umožňuje při správném použití společnostem zvýšit jejich 
zisky navržením a monitorováním každodenních podnik atelských aktivit způsobem, 
který minimalizuje neshody a rezervní zdroje a p řitom zvyšuje spokojenost 
zákazníků. Proces Six Sigma nabízí společnostem možný způsob snížení chyb ve 
všech jeho činnostech, a to eliminováním neshod d říve, než se objeví [1]. 

Pokud firma uvažuje o zavedení tohoto nákladného sy stému, má k tomu často 
vnější stimulaci, kterou bývá nap říklad zákazník. Zákazníci požadují samoz řejmě 
zboží bez neshod a vyhnout se pak nep říjemnému reklamování a s tím souvisejícím 
ztrátám času a financí je v zájmu firmy. Six Sigma m ůže firmě poskytnout 
konkurenční výhodu[1]. Dosáhnout kvality Six Sigma znamená n evyrábět neshodné 
výrobky. Six sigmu lze v podniku implementovat v p ěti fázích, které označujeme 
symboly D-M-A-I-C. D-M-A-I-C v českém překladu znamená: definuj, měř, analyzuj, 
zlepši, kontroluj [1]. 

Při zavádění Six Sigmy do firmy je samoz řejmě nutné projít několika na sebe 
navazujícími fázemi[1]: 

 
� Výběr projektu:  stanovení cílů, termínů a týmu, přehled typů měření a jejich 

klíčových vlastností, porozumění povaze a vlastnostem sbíraných  
a reportovaných dat, úvahy nad chybami m ěření a jejich vlivem na úspěšnost 
projektu, studium frekvence, s níž dochází k výskyt u neshod, pochopení 
způsobilosti, která určuje vznik defektů [1]. 
 

� Fáze analýzy:  pomocí specifických statistických metod a nástrojů izolovat 
klíčové části informací, které jsou důležité pro objasnění počtu neshodných 
výrobků. Praktické podnikatelské problémy jsou změněny na statistické 
problémy. Jedná se o problém sporadický nebo chroni cký? [1] 
 

� Fáze procesu:  zaměřuje se na určení klíčových proměnných, které jsou 
příčinou problémů. Proces se znovu navrhne nebo konfiguruje tak, aby  
produkoval výrobky nebo služby na úrovni Six Sigma.  Soustavným 
monitorováním procesu, kterým vzniká výrobek nebo s lužba, se zabezpečí, že 
se stejný problém znovu nevyskytne [1]. 
 
Řízení jakosti pomocí procesu Six Sigma lze definova t v šesti krocích [1]: 
 
1. Definice výrobku, který vyrábíte, nebo služby, k terou poskytujete. 
2. Identifikace zákazníků a zjištění jejich klíčových požadavků. 
3. Určení potřeb k poskytování výrobků a služeb k zvýšení spokojenosti 
zákazníka 
4. Definice postupu, kterým vykonáváte vaši prácí ( sestrojení mapy procesu) 
5. Zdokonalení postupu tak, aby produkoval méně vad a omezení zbytečných 
činností 
6. Neustále zdokonalování měřením, analýzou a řízením zdokonaleného 
procesu 
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Důležitou součástí procesu Six Sigma je plánovaný experiment. 

2.2. Plánovaný experiment obecn ě 

2.2.1. Základní pojmy 
Pro definování obecného modelu plánovaného experime ntu je nutné definovat 

základní pojmy: 
 

� Experimentální jednotka  – nejmenší část materiálu při experimentu, u níž 
můžeme mít různou kombinaci faktorů. Entita, na kterou se aplikuje ur čité 
ošetření a, která následně poskytne hodnotu odezvy [7]. 

 
� Odezva  – faktor pozorovaný nebo měřený v rámci plánovaného experimentu, 

někdy je také nazýván závislým faktorem. Odezva je vý stupem a je často 
charakteristikou kvality nebo výkonnosti procesu. E xperiment může mít více 
odezev [4]. 
 

� Faktor - bývá také nazýván nezávislou proměnou. Faktor je v rámci 
experimentu měněn tak, aby bylo možné sledovat jeho dopad na odezvu . 
Může mít jak kvalitativní tak kvantitativní charakter . 
 

� Prom ěnlivost pozadí – bývá také nazývána blokovací proměnou. Tato 
proměná může ovlivňovat variabilitu odezvy při experimentu, ale není vzata 
v potaz jako faktor. Její vliv lze omezit použitím bloků [4]. 
 

� Šumový faktor -  faktor, který může ovlivnit odezvu, je nám však v dob ě 
plánování experimentu neznámý. Působení rušivých faktorů lze omezit 
znáhodněním [4]. 
 

� Bloky – skupiny experimentálních jednotek zpracovaných podobně 
v experimentálním návrhu.  Proměnlivost odezvy u experimentu s bloky bývá 
nižší než u klasického experimentu [4].  
 

� Úrovn ě – hodnoty, kterých nabývají faktory. Mohou mít jak kv alitativní, tak 
kvantitativní charakter [4]. 
 

� Efekt – změna odezvy, kterou vyvolá změna faktoru nebo proměné v pozadí 
[4]. 
 

� Model – popis uvádějící ve vztahu odezvu s predikační proměnnou [4]. 
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2.2.2. Obecný model 
 

Plánovaný experiment byl poprvé realizován na za čátku dvacátých let minulého 
století panem Ronaldem Fisherem na Rothamstedské ze mědělské výzkumné stanici 
v Londýně. Cílem experimentu bylo zjistit, které z hnojiv po užitých na rozdílných 
parcelách má největší účinnost při pěstování obilí. Na výsledek mělo vliv mnoho 
dalších faktorů, patřila k nim například vlhkost, typ zeminy a mnoho dalších faktor ů. 
Fisher použil plánovaný experiment k tomu, aby rozl išil vliv hnojiva od vlivu ostatních 
faktorů [2]. 

Dnes je plánovaný experiment (DOE) využíván jako si lný nástroj ke zkoumání 
nových procesů pro získání nových poznatků o existujících procesech, optimalizací 
těchto procesů a k dosažení dostatečné výkonnosti. [2] 

Plánovaný experiment je test nebo série testů, u kterých jsou záměrně 
realizovány změny na vstupech procesu nebo systému tak, aby bylo m ožné 
pozorovat a identifikovat příčiny změn na výstupu. Studovaný proces může být 
graficky reprezentován například dle obr. 1. [3] 

 

 
Obrázek 1. Obecný model procesu nebo systému 

 
 Proces můžeme obvykle zobrazit jako kombinaci strojů, metod, lidí a jiných 
zdrojů, které transformují vstupy na výstupy, které mají jednu nebo více 
pozorovatelných odezev. Některé faktory nxxx ........., 21  jsou kontrolovatelné, jiné 

nzzz ........., 21  se kontrolovat nedají. Cílem experimentu m ůže být [3]: 
 

� Určení faktorů majících největších vliv na sledovanou odezvu y [3] 
 
� Určení nastavení faktorů x tak, aby odezva y byla co nejblíže požadované 

nominální hodnotě [3] 
 

� Určení nastavení faktorů x tak, aby odezva y m ěla co nejmenší variabilitu [3] 
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� Určení nastavení faktorů x tak, aby jejich vliv na nekontrolovatelné 
proměné byl minimalizován [3] 

  
     Je důležité zmínit, že ne všechny faktory ovlivňují odezvu stejným způsobem. 
Faktory mohou mít velký vliv na výstup, nebo vliv s tředně velký a jiné proměnné 
faktory nemusí mít na výstup žádný vliv, i když jsm e přesvědčení, že jsou důležité. 
Proto je cílem pečlivě plánovaného experimentu, určit skupinu faktorů, které mají na 
výkonnost procesu největší vliv a navrhnout úrovně těchto faktorů tak, aby byl proces 
funkční a výkonný.[2]. 
     Plánovaný experiment hraje d ůležitou roli ve vývojovém procesu a řešení 
problémů pro zvýšení výkonnosti. Cílem může být v mnoha p řípadech vyvinout 
robustní proces minimálně ovlivněný variabilitou [2]. 

2.3. Použití plánovaného experimentu 
 

     Plánovaný experiment našel uplatnění v mnoha disciplínách. V podstatě je možné 
plánovaný experiment vnímat jako část vědeckého procesu a jako jednu z cest, která 
nám umožňuje zjistit jak systém či proces funguje. Vykonáváním experimentů 
generujeme data z procesu a potom užíváme informace  z experimentů k ustanovení 
nových předpokladů, které vedou k novým plánovaným experimentům. DOE je 
důležitý nástroj pro zvýšení výkonnosti podnikových p rocesů a pro vývoj nových 
procesů. Využití plánovaného experimentu v počáteční fázi procesu vývoje může mít 
například tyto pozitivní dopady [3]: 

 
� Zvýšení výtěžnosti procesu [3] 
 
� Redukce variability a bližší shoda s nominálními p ožadavky [3] 

 
� Snížení času potřebného pro vývoj [3] 

 
� Redukce celkových nákladů [3] 

 
� Zvýšení profitu a návratnosti investice [3] 

 
� Porozumění vztahům mezi vstupními a výstupními hodnotami klí čových 

procesů [2]. 
 

� Snížení objemu nezužitkovaného materiálu, počtu zmetků, opětovných 
zkoušek a výroby produktů [2]. 
 
Plánovaný experiment také hraje významnou roli p ři vývoji nových produktů  

a procesu zlepšování produktů již existujících [3].  
 

� Hodnocení a porovnání základních konfigurací návrh u 
 
� Hodnocení materiálových alternativ 
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� Výběr parametrů návrhu tak, že produkt bude pracovat dob ře za různých 
podmínek, takže se projekt stane robustním 
 

� Ovlivnění klíčových parametrů návrhu, které ovlivňují výkonnost produktu 
 

Použití plánovaného experimentu v těchto oblastech může zajistit jednodušší 
výrobu produktů, vyšší spolehlivost produktu snížení ceny produktu  a kratší čas 
potřebný pro vývoj [3].  

Plánovaný experiment je dnes využíván v mnoha výrob ních podnicích pro lepší 
porozumění procesům v podnikovém prostředí a k získání lepších znalostí  
o procesu. Plánované experimenty ve výrobních podni cích jsou vedeny jako série 
testů, kterými získáme kvantifikovatelné údaje. Pro proc es neustálého zlepšování je 
základem rozumět chování jednotlivých procesů, variabilitě a jejím dopadu na 
proces. Experimenty jsou často používány k získání odhadu, nebo k potvrzení 
určitého předpokladu [2]. 

2.4.  Úvod do metodiky plánovaného experimentu 
 
     Plánovaný experiment je v podstat ě také proces, který má jednotlivé fáze.  
V úvodu jsou tyto fáze popsány velmi obecn ě: 
 
1. Hypotéza – předpoklad, který motivuje experiment [2] 
2. Experiment – série testů pro vyšetření správnosti hypotézy [2] 
3. Analýza – zahrnuje porozumění povaze dat a výkonnosti statistické analýzy dat 
získaných z experimentu [2] 
4. Interpretace – porozumění výsledkům experimentální analýzy [2] 
5. Závěr – zjištění, zda je původní hypotéza pravdivá či ne. Velice často je nutné 
provést více experimentů k testu hypotézy, nebo dospějeme k nové hypotéze, pro 
kterou je třeba provést nový experiment. [2] 
 
     Problematika je detailn ěji rozebrána v kapitole 2.7. Metodika plánovaného 
experimentu. Pro úspěšnou aplikaci plánovaného experimentu jsou důležité tyto 
předpoklady: 
 
1. Zkušenosti s plánováním  – porozumění významu experimentu. Plánování času  
a rozpočtu na experiment, plánování lidských zdrojů a rozdělení práce [2]. 
 
2. Statistické zkušenosti  -  zahrnují statistickou analýzu dat získaných 
z experimentu, zjištění faktorů a interakcí různých sloupků matice návrhu, 
interpretace výsledků z experimentu, na základě nichž se dělají změny v rámci 
neustálého zlepšování [2]. 
 
3. Týmové zkušenosti  – porozumění cílům experimentu, sdílení dosažených cílů  
a úspěchů v rámci experimentu, dobrá komunikace mezi lidmi n a různé úrovni 
zkušeností a možnost výuky od starších kolegů, brainstorming lidí v týmu na faktory 
experimentu [2]. 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  20  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
Brno 2011       Zdeněk Lachnit 

4. Inženýrské zkušenosti  -  rozhodnutí o počtu faktorů a o počtu jejich úrovní, 
rozsah, na kterém se faktor může měnit rozhodnutí, co se bude experimentem 
vlastně měnit, rozhodnutí o kapacitě a místě pro experiment, zjištění počtu faktorů, 
které mohou a nemohou být kontrolovány [2]. 

2.5. Vlastnosti dob ře naplánovaného experimentu 
 

     Plánovaný experiment by m ěl mít dobře definovaný cíl . Pečlivé definování cíle 
plánovaného experimentu umožní pečlivé rozvržení zdrojů pro plánovaný 
experiment. Cílem je také vyjasnit způsob kontroly plánovaného experimentu, který 
většinou obsahuje velké množství proměnných. Je důležité také nalézt nejdůležitější 
proměnné, také je třeba objasnit, zdali se jedná o studium n ěkolika proměných do 
hloubky, nebo schválení starých studií za nových po dmínek. Všechny faktory, které 
můžou ovlivnit výsledek experimentu, by měly být zahrnuty do experimentu, než ho 
provedeme. Pokud je to možné, cíle experimentu se t aké prodiskutují s výrobou, 
vývojem, obchodním oddělením a managementem. Pokud prodiskutujeme 
experiment s těmito skupinami lidí, můžeme získat obecně lepší výsledky. Jiný 
přístup při zjištění cíle experimentu představuje detailní studium prostředí, ve kterém 
má experiment proběhnout a identifikace různých scénářů, které mohou nastat. To 
může být velice užitečné při identifikaci odezvy a faktorů studie. [4].  
     Sekven ční p řístup  – k plánovanému experimentu je nutné p řistoupit postupně, 
s využitím znalostí z p ředchozích plánovaných experimentů, které se použijí 
k navržení nových plánovaných experimentů. S přibýváním nových zkušeností se 
plánované experimenty opakují s novými úrovněmi předchozích faktorů a s faktory 
novými. Pokud je požadována studie vzájemných inter akcí mezi faktory, může být 
pro studium dvou až čtyř faktorů použit faktoriální návrh. Částečný faktoriální návrh 
může být použit pro pět a více faktorů. [4]. 
     Variace  -  stanovení významných faktorů a odhad vlivu těchto faktorů na odezvu 
je důležitou součástí plánovaného experimentu. Tato rozhodnutí a odh ady nemusejí 
být znehodnoceny skrytými faktory a faktory v pozad í. Faktory, které jsou zvoleny pro 
plánovaný experiment, jsou nejčastěji ty faktory, u kterých experimentátor věří, že 
mají největší vliv na odezvu. Pro zjištění, jestli jsou studovány významné faktory, 
musí návrh v experimentu umožnit rozdělit variaci v odezvě do komponent s ohledem 
na faktory, faktory v pozadí a skryté faktory[4]. 
     Důvěryhodnost  – důvěryhodnost a validita plánovaného experimentu se zvý ší při 
běhu experimentu za využití rozdílných strojů, časů, skupin materiálů, operátorů atd. 
Rozsah podmínek zvolených pro studii nakonec ovlivn í důvěryhodnost u akcí, které 
jsou provedeny na základě výsledků experimentu. Experimentátor musí rozhodnout, 
co je adekvátní pro p řijetí akce. Toto rozhodnutí bude záviset na významu  změny 
v procesu a nezbytném stupni extrapolace[4]. 
    Jednoduchost provedení - je považována za jednu z nejd ůležitějších vlastností 
plánovaného experimentu.  Jednoduchost je důležitá pro návrh, řízení  
a analýzu plánovaného experimentu. Návrh plánovanéh o experimentu by měl být tak 
jednoduchý, jak je jen možné, ale neustále spl ňovat vlastnosti dobře plánovaného 
experimentu. Jednoduchost umožní všem důležité části zakomponovat do všech 
aspektů studie. Jednoduchost také umožní experimentátorovi  pružnost pro změny, 
které jsou často vyžadovány pro řízení studie. Jednoduchost vyžaduje, aby všechny 
praktické aspekty řízeného plánovaného experimentu byly zvažovány. Důležitými 
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aspekty jsou například stupeň obtížnosti změn, schopnost kontroly proměnlivosti 
pozadí a schopnost měření odezvy [4]. 

2.6. Nástroje plánovaného experimentu 
 
     Šablona plánovaného experimentu  - je v podstatě rozvrh pro řízení 
plánovaného experimentu. Každý měřený nebo provedený test je zaznamenán 
v šabloně. Šablona plánovaného experimentu je také někdy nazývána plán testů. 
Šablona by měla brát zřetel na ostatní nástroje (plánování seskupení, znáh odnění 
 a replikace). Zvolení vhodné experimentální šablon y je primárním nástrojem pro 
ujištění o dosažitelnosti cíle plánovaného experimentu. Š ablona zobrazuje  
a identifikuje kombinace mezi faktory a úrovn ě faktorů zahrnutých do studie [4]. 
Pomocí šablony založíme určitý stupeň důvěry pro plánovaný experiment. Šablona 
nám také umožní odhadnout důležité efekty. Řádně zvolená šablona plánovaného 
experimentu umožní také zjednodušit analýzu dat p ři studii.  Cena a jiné zdroje 
vyžadované studií mohou být kontrolovány p řes šablonu plánovaného experimentu. 
Existuje mnoho typů šablon. Jedna z nejvíce požívaných šablon používan ých 
k zlepšování kvality se nazývá faktoriální návrh [4 ].   
    Znáhodn ění – pokud navrhujeme plánovaný experiment v průmyslu, ovlivňují nám 
výsledek experimentu faktory jako chyby operátora, kolísání teploty a vlhkosti, 
proměnlivost surového materiálu atd. Tyto faktory mohou negativně ovlivnit výsledek 
plánovaného experimentu, jejich kontrola je většinou obtížná a drahá. Znáhodnění je 
jedna z metod plánovaného experimentu, která umožňuje snížit dopad těchto faktorů. 
Znáhodněním se ujišťujeme, že všechny úrovně faktorů mají stejnou možnost být 
ovlivněny náhodnými vlivy. Někdy jsou experimenty tak rozsáhlé, že znáhodn ění 
není téměř možné. [2] Pokud není znáhodnění provedeno, nemůžeme odhadnout 
dopady rušivých proměnných na výsledek plánovaného experimentu a naše zá věry, 
které jsme získali na základě provedení plánovaného experimentu, mohou být 
špatné. Znáhodnění vyžaduje použití formální procedury, ne pouze ná hodný výběr či 
pořadí.  Pro tento účel jsou vhodnými nástroji náhodné číslo, náhodná změna pořadí 
nebo tabulka náhodných čísel. Pro znáhodnění mohou být také použity jiné 
prostředky, jedná se například o házení mincí, házení dvojicí kostek, vytaho váním 
čísel z krabice. [4]. Znáhodnění je často vyžadováno na různých úrovních anebo 
v různých fázích experimentu. Před použitím znáhodnění bychom si měli položit tyto 
otázky [2]: 
 

� Jaká bude cena spojená se zm ěnou obměn či faktorů? [2] 
� Jak jsme začlenili rušivé faktory do návrhu experimentu? [2] 
� Jak je nastaven časový odstup mezi zkouškami? [2] 
� Kolik faktorů v experimentu je drahých nebo obtížn ě kontrolovatelných? [2] 
� Kam přiřazujeme faktory, u kterých je obtížné zm ěnit obměnu? [2] 

 
Znáhodnění v plánovaném experiment se tedy používá v t ěchto situacích: 
 

� Experiment vedený v situaci, kdy jeden z významnýc h faktorů není pod 
statistickou kontrolou [4]. 

� Experimenty, které budou vedeny velkým po čtem operátorů a techniků [4]. 
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� Experimenty u kterých variabilita vlivem rušivých proměnných je relativně 
velká vzhledem k závažnosti efektu hlavních faktorů [4]. 

� Formální experimenty, u kterých má být výsledek pr ezentován ostatním, 
například zákazníkovi nebo spolupracovníkům za účelem přijetí okamžitého 
opatření [4]. 

 
     Replikace  hrají významnou roli v dosažení mnoha vlastností d obře plánovaného 
experimentu. Replikace jsou primární nástroj v anal ytických studiích pro studium 
stability a efektů pro zvýšení stupně důvěry ve výsledek experimentu. Existuje 
mnoho různých typů replikací [4]: 
 

� Opakované měření experimentálních jednotek [4] 
� Více experimentálních jednotek pro každou kombinac i faktorů [4] 
� Částečné opakování experimentální tabulky [4] 
� Kompletní replikace experimentální tabulky [4] 

 
     Každý z tohoto typu replikace bude vyžadovat j inou interpretaci v analýze 
výsledků experimentu. Replikace mají dvě významné vlastnosti. První vlastností 
replikace je, že umožňuje člověku, který provádí plánovaný experiment, p řibližný 
odhad chyby plánovaného experimentu. Druhou vlastno stí je získání více precizního 
odhadu interakce mezi různými faktory.  Pokud máme k dispozici dostate čný počet 
replikací, můžeme si udělat uspokojivý názor o efektech jednotlivých faktorů  
a interakcí. Pokud je materiál pro zkoušky drahý, m ůže se použití replikace značně 
prodražit. Při použití replikací u reálných experimentů je nutné brát také ohled na 
cenu a čas [2]. 
    Replikace hrají významnou roli p ři poskytování informací a měření velikosti variant 
v experimentu s ohledem na rušivé prom ěnné. Pomocí vhodného použití replikací je 
tedy možné minimalizovat vliv rušivých proměnných. Replikace umožňují také 
studovat interakce mezi faktory a experimentálními podmínkami[4]. 
    Blokování – je metoda eliminování externí variace způsobené vlivem rušivých 
faktorů a tím pádem k zvýšení ú činnosti experimentu. Hlavním cílem je eliminace 
nežádoucích zdrojů proměnlivosti např. dávka k dávce, směna od směny, ze dne na 
den atd. Cílem je uspo řádat podobné experimentální podmínky do bloků (nebo 
skupiny). Obecně je blok skupina relativně stejných experimentálních podmínek. 
Bloky mohou být šarží surovin, materiály, různé subjekty, různí dodavatelé, atd. Blok 
je pozorování, které bylo provedeno za stejných pod mínek – stejná směna, stejný 
den atd. Variabilita mezi bloky musí být odstran ěna z experimentálních chyb, což 
vede ke zvýšení přesnosti experimentu. [2]. 

2.7. Metodika plánovaného experimentu 
  

1. Formulace problému  – Jasný a stručný popis problému a toho, co je nutné 
realizovat. Popis by měl obsahovat specifikaci měřitelných cílů, které mohou 
přinést praktický užitek pro společnost. Ve výrobních společnostech se tedy 
detailně popíše například problém při vývoji nového produktu, cílem může být 
například zlepšení vlastností produktu nebo vývojového procesu. Je nutné 
přesně specifikovat cíl experimentu. V této fázi se také sestavuje tým, který se 
společně podílí na formulaci problému. V týmu je typicky za stoupen 
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specialista na plánovaný experiment, procesní inžen ýr, inženýr kvality, 
případně operátor stroje a zástupce managementu spole čnosti [2]. 

 
2. Volba odezvy  – volba vhodné závislého faktoru neboli odezvy je kri tická pro 

úspěšné provedení plánovaného experimentu. Odezvou může být faktor nebo 
atribut. Faktorem může být například délka, šířka, viskozita, síla. Atributem 
vyhověl/nevyhověl, nebo dobrý špatný díl, ano/ne a podobn ě. Musí být také 
definovány priority pro systém měření tak, aby bylo jasné, co se bude m ěřit, 
kde se to bude měřit a kdo bude měření provádět. Definice systému měření je 
důležitá z hlediska variability systému měření, operátora a měřeného dílu. 
Proto je nutné ujistit se, zda má m ěřící systém dostatečnou kapacitu, je 
stabilní a robustní [2]. 
 

3. Výběr faktor ů a parametr ů návrhu – pro výběr nezávislých vstupních faktorů 
se používá často inženýrských znalostí získaných na základě brainstormingu, 
předchozích zkušeností a analýzy p říčin a následků. Tento krok je pro návrh 
experimentu velice důležitý, pokud jsou některé významné faktory vynechány, 
je výsledek experimentu nepřesný a není ho možné použít pro zlepšení. Je 
proto doporučeno provést první experiment pro vyšet ření důležitých faktorů  
a procesních proměnných [2]. 

 
4. Klasifikace faktor ů v procesu – je nutné rozdělit faktory na kontrolovatelné  

a nekontrolovatelné viz kapitola 2. 2. 2. Kontrolov atelné faktory jsou takové 
faktory, které mohou být kontrolovány procesním neb o výrobním inženýrem ve 
výrobním prostředí. Nekontrolovatelné faktory je obtížné nebo veli ce těžké 
řídit. V tomto kroku je také nutné zamyslet se nad r ušivými faktory, kterými 
mohou být například vlhkost, okolní teplota, proměnlivost materiálu. Pro 
snížení nežádoucích vlivů je možné použít bloky, znáhodnění nebo replikace. 

 
5. Určení úrovní jednotlivých faktor ů – úrovně jsou hodnoty, kterých nabývají 

jednotlivé faktory během realizace plánovaného experimentu. Počet úrovní 
závisí na prostředí. U kvantitativních faktorů jsou uvažovány většinou dvě 
úrovně. Pro kvalitativní faktory bývají více než dv ě obměny. Pokud existuje 
předpoklad nelinearity u funkce, je doporučeno studovat faktor na t řech a více 
úrovních [2]. 

 
6. Interakce mezi faktory – interakce mezi faktory ve výrobním prost ředí je 

velice častá. Jestliže chceme efektivně hodnotit výsledky plánovaného 
experimentu, je vysoce žádoucí porozumět interakcím mezi jednotlivými 
faktory. Při plánovaném experimentu se většinou berou v úvahu pouze 
interakce mezi dvěma faktory. Z těchto interakcí je nutné vybrat pouze ty, 
které jsou v oblasti našeho zájmu, mají tedy na plá novaný experiment 
statisticky významný vliv.  

 
7. Návrh experimentu  – návrh experimentu je nejdůležitějším úkonem při 

realizaci plánovaného experimentu. Rozsah plánovaného experimentu je dán 
počtem faktorů a jednotlivých interakcí mezi nimi, po čtem úrovní jednotlivých 
faktorů, závisí taktéž na rozpočtu a zdrojích pro provedení plánovaného 
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experimentu. Během návrhu je také velmi důležité zvážit strukturu a hloubku 
rozlišení plánovaného experimentu. Je dobrým tahem mít připraven návrh 
matice pro tým před spuštěním plánovaného experimentu. Návrh matice 
obecně odhaluje všechny možné nastavení faktorů na různých úrovních  
a pořadí spuštění jednotlivých experimentů [2]. 

 
8. Realizace experimentu – v této fázi je plánovaný experiment proveden a jsou  

ohodnoceny výsledky. Jsou provedeny některé úvahy, na jejichž základě lze 
doporučit pořadí pro provedení experimentu. Dále je nutné provés t výběr 
vhodného umístění pro provedení experimentu. Je nutné se ujistit, jak může 
být místo ovlivněno extrémními zdroji rušení. Zdroji rušení m ůže být například 
extrémní teplota nebo vlhkost. Pro provedení experi mentu je také nutné mít 
dostatek materiálu, dílů, operátorů a strojů. Provádí se také finanční analýza 
možných zisků. Doporučují se také další kroky, pat ří mezi ně volba jednoho 
operátora pro celý experiment, tímto způsobem je snížena variabilita 
operátora. Je nutné také bedlivě sledovat průběh experimentu, tak aby bylo 
možné nalézt jakékoliv nesrovnalosti během provedení experimentu. Pokud 
nalezneme nesrovnalosti při běhu experimentu, doporučuje se experiment 
zastavit. Doporučuje se také zaznamenávat hodnoty odezvy, nejlépe p římo do 
PC [2]. 

 
9. Analýza experimentu – po provedení experimentu se provádí analýza  

a interpretace možných výsledků a vyvození závěrů. Jedná se většinou  
o určení parametrů návrhu nebo procesních proměnných, které ovlivňují 
nejvíce výkonnost procesu. Určení parametrů návrhu nebo procesních 
proměnných, které nejvíce ovlivňují variabilitu procesu. Dalším závěrem 
experimentu může být možné nastavení úrovní jednotlivých parametrů, tak 
abychom získali optimální výkonnost procesu. Cílem analýzy je také zjistit, 
jaká zlepšení jsou do budoucna možná [2]. 

2.8.  Plánovaný experiment s jedním faktorem 
     P ři plánovaném experimentu s jedním faktorem m ěříme jednu nebo více odezev 
při různých úrovních sledovaného faktoru. Úrovně faktorů mohou být kvalitativní 
A,B,C i kvantitativní 20, 40, 60. P ři plánovaném experimentu s jedním faktorem 
postačuje jedna replikace, je tedy nutné zm ěřit alespoň jednou každou úroveň 
faktoru. Přídavné replikace mohou být provedeny pro splnění jiných vlastností dobře 
plánovaného experimentu s jedním faktorem. U analyt ické studie pouze s jedním 
faktorem je také nutné uvažovat vliv prom ěnných v pozadí, ty jsou buď měřeny, nebo 
udržovány konstantní. Proměnné v pozadí jsou redukovány seskupováním 
experimentálních jednotek do bloků.  Analýza dat z plánovaného experimentu 
s jedním faktorem se provádí nap říklad pomocí průběhového diagramu se 
stanovenými úrovněmi faktorů. Průběhový diagram tvoří datové body vykreslené  
v chronologickém pořadí. Průběhových digramů se běžně používá pro zjištění 
variability procesu a monitorování výkonnosti proce su, pomáhá také odhalit p říčiny 
zvláštní variací. Obvyklý postup p ři analýze dat z plánovaného experimentu s jedním 
faktorem je následující [4]: 
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1. Sestrojí se průběhový graf nebo regulační diagram se stanovenou úrovní 
faktorů 

2. Průběhový diagram se přeuspořádá podle úrovní faktorů 
3. Odstraní se efekt proměnlivosti pozadí a sestrojí se znovu pr ůběhový 

diagram s upravenými daty uspo řádanými podle úrovní jednotlivých faktorů 
      
     Pravděpodobně nejběžnější využití plánovaného experimentu s jedním faktor em 
při činnostech souvisejících se zvyšováním kvality je ak tivní využití regulačních 
diagramů. Pokud je kontrolní diagram použit v pasivním reži mu, začínají akce až 
poté, co je zpozorována změna na výstupu, následně se zkoumá, které p říčiny a 
kombinace příčin mají změnu na svědomí. Pokud použijeme regulační diagram 
v aktivním režimu, jsou změny v procesu provedeny záměrně a sleduje vliv těchto 
změn na odezvu. Pokud měníme pouze jednu proměnnou, můžeme hovořit 
 o plánovaném experimentu s jednou prom ěnnou [4]. 

2.8.1. Dokumentace 
     Důležitou součástí při plánování experimentu je dokumentace, autor knihy  
Improved Quality Trough Planned Experimentation dop oručuje tento způsob 
dokumentace: 

 
1. Cíl – informace o cílech plánovaného experimentu. Čeho chceme 

plánovaným experimentem dosáhnout? 
2. Popis problému – stručný popis problému, okolních podmínek, informace 

o současné variabilitě procesu.  
3. Faktory zahrnuté do experimentu – popis sledovaných faktorů – odezvy, 

popis sledovaného faktoru a jeho úrovní a dalších f aktorů, které mohou 
experiment ovlivnit – faktory v pozadí  

4. Replikace -  počet opakovaných měření 
5. Metoda znáhodn ění – popis způsobu jakým bylo provedeno znáhodnění 
6. Návrh experimentu – tabulka s návrhem experimentu  
7. Forma sb ěru dat – jakým způsobem se budou získávat a zaznamenávat 

data? 
8. Plánované metody statistické analýzy – budeme používat regulační 

diagramy, průběhové grafy, Paretovu analýzu. Jaký software použije me? 
9. Odhad ceny, rozvrh, suroviny – informace o rozpočtu na plánovaný 

experiment, o počtu použitých vzorků a materiálu, prostojích atd. 

2.8.2. Lineární model plánovaného experimentu s jed ním faktorem 
     U plánovaného experimentu s jedním faktorem m ůžeme použít jako matematický 
model tuto rovnici [5]: 
 
��� = �� + ���          (1) 
 
���  značí j-té pozorování i-té odezvy 
��  je střední odezva při i-té úrovni faktoru  
���  je náhodná veličina zahrnující všechny ostatní vlivy a zdroje rozpt ylu 
 
     Alternativní modulace modelu pro kompletn ě znáhodněný experiment [6]: 
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��� = � + �� + ���         (2) 
 
���  značí j pozorování i odezvy 
���  značí náhodnou chybu pozorování 
�  je celková st řední odezva 
��  je parametr unikátní pro i-té pozorování, efekt o patření 
 
     Cílem je testovat jednozna čnost hypotézy o vlivu našich opat ření. U testování 
hypotézy se předpokládají normální modelové chyby a nezávisle roz dělené náhodné 
proměnné. Tento model se nazývá jednofaktorový, protože testujeme pouze jeden 
faktor. A předpokládá se u něj kompletní znáhodnění experimentu. 

2.9.  Plánovaný experiment s dv ěma a více faktory 
     Studium jednoho faktoru v čase má dvě hlavní nevýhody. První nevýhodou je, že 
sledovaný faktor má většinou interakce s jinými faktory. Interakcí se roz umí to, že 
vliv, který má faktor na odezvu, m ůže záviset na úrovni jiných faktorů. Druhou 
nevýhodou je, že sledování jednoho faktoru v čase je neefektivní.  
 

 
Obrázek 2. a. Žádná interakce, b. St řední interakce, c. Střední interakce, d. 

Silná interakce [4] 

2.9.1. Faktoriální návrh 
     Faktoriální návrh (Faktorial design) je altern ativou k studiu plánovaného 
experimentu s jedním faktorem. Faktoriální návrh um ožňuje studovat interakce mezi 
jednotlivými faktory. Data získaná pomocí faktoriál ního návrhu je možné využít 
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k studiu každého ze sledovaných faktorů. Využití faktoriálního návrhu je mnohem 
efektivnější variantu studia faktorů v čase [4]. Možná míra závislosti mezi jednotlivými 
faktory je zobrazena na obr. 2.  Pro sestavení fakt oriálního návrhu je nutné mít 
k dispozici faktory, kterými se budeme zabývat a úr ovně těchto faktorů. Úplný 
faktoriální návrh je složen ze všech možných kombin ací faktorů a jejich úrovní. 
V případě že máme k dispozici 3 dvouúrov ňové faktory, získáme úplný faktoriální 
návrh o 2
, tedy 8 členech. V tomto případě hovoříme o 2� faktoriálním experimentu 
[4]. 2� faktoriální experiment je experiment, v n ěmž se studuje k faktorů s dvěma 
úrovněmi [7]. Existuje několik důvodů pro upřednostnění 2� faktoriálního experimentu 
a 2� faktoriálního návrhu, před experimentem a návrhem, který má rozdílné úrovn ě 
faktorů[4]: 
 

� 2� faktoriálního návrh je jednoduchý pro použití a an alýzu dat a je u něj možné 
použít grafické metody [4]. 

� Pro 2�  návrh je zapot řebí relativně málo měření. Pro 2� faktoriální experiment 
se čtyřmi faktory je nutné realizovat 16 m ěření. Pokud máme tříúrovňový 
experiment se stejným počtem faktorů, je nutné provést 81 měření [4]. 

� Bylo zjištěno, že 2�  faktoriální návrh splňuje většinu parametrů pro potřebu 
zlepšování kvality [4]. 

� 2�  faktoriální návrh je také vhodný pro postupné tes tování, tak mohou  
i komplikované systémy s mnoha proměnnými být studovány do hloubky za 
použití relativně jednoduchého návrhu [4]. 

� Pokud je studováno velké množství faktorů, umožňuje 2�  faktoriální návrh 
udržet plánovaný experiment v rozumném rozsahu [4].  

 
    Existují různé způsoby zobrazení kombinací, které vytvá řejí faktoriální design. 
Pokud jsou faktory studovány na dvou úrovních, je často používáno značení pomocí 
aritmetických operátorů + a -.  Na obrázku 2  jsou zobrazené n ěkteré možné cesty 
jak zobrazit faktoriální design. O návrhu pomocí ma tice můžeme říct, že se používá 
převážně pro dokumentaci testů provedených v rámci experimentu. Návrh pomocí 
matice je také využíván pro sběr dat a odhad efektů jednotlivých faktorů [4]. Matice 
návrhu je zjednodušeně matice, jejíž řádky představují jednotlivá ošetření a která 
může být rozšířena odvozenými úrovněmi dalších funkcí úrovní faktorů, která však 
závisí na předpokládaném modelu. Existují také různé druhy návrhu [7]:  
  

� D-optimální návrh: Optimalizuje determinant matice návrhu [7]  
� A-optimální návrh: Optimalizuje stopu matice návrhu [7]  
� G-optimální návrh: Návrh, který minimalizuje přes celý prostor návrhu 

maximum rozptylu a predikce [7].  
� Ortogonální návrh: Návrh, v němž je každá dvojice faktorů ortogonální, 

všechny sloupce jsou na sebe kolmé a nenulové [7].  
� Saturovaný návrh: Matice návrhu má počet sloupců stejný, jako je počet 

ošetření v experimentu [7].  
� Rotabilní návrh: Odezva má ve stejných vzdálenostech od st ředu stejný 

rozptyl [7]. 
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Obrázek 3.  A. Znázorňuje návrh matice pro 2� faktoriální experiment s dvěma a 

třemi faktory B. Tabulkové zobrazení návrhu 2� faktoriálního experimentu s dvěma 
a třemi faktory. C. Geometrické zobrazení faktoriálního  návrhu pro 2� experiment 

s dvěma a třemi faktory. 
     U 2�  faktoriálního návrhu zobrazeného pomocí tabulky k aždá z buněk 
koresponduje s určitou kombinací faktorů a lze tak p řehledně studovat vliv 
jednotlivých faktorů na odezvu. U geometrického zobrazení každý roh kry chle 
zobrazuje rozdílné nastavení faktorů. Rohy krychle korespondují s buňkami 
v tabulkách a je k nim tedy také p řipsána příslušná hodnota odezvy. Geometrické 
zobrazení je vhodné především pro analytické studie [4]. Úplný faktoriáln í návrh by 
měl také obsahovat tyto údaje: 
 

� Definice cíle experimentu  – proč experiment provádíme a čeho tím chceme 
dosáhnout [4]. 

� Informace o prost ředí – co nejpřesnější informace o tom v jakém prost ředí 
se bude experiment provádět, jaké situace nastávají, p řípadně mohou nastat 
[4]. 

� Volba po čtu faktor ů – Počet faktorů obvykle závisí na cílech experimentu  
a na dostupnosti zdrojů, nejvíce faktorů bývá v počátečních fázích 
experimentu. Po počátečních fázích experimentu, kdy víme málo o procesu či 
produktu, můžeme vyloučit nedůležité faktory. Pro řádně provedený plánovaný 
experiment je nutné zvolit faktory, které nejvíce o vlivňují odezvu, a tyto faktory 
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a interakce mezi nimi detailně prozkoumat. Faktoriální design je vhodný pokud 
hodláme zkoumat od 2 do 5 faktorů, nejvíce efektivní je p ři zkoumání 2 – 4 
faktorů. Dalším kritériem pro výběr faktorů je obtížnost změny úrovně faktoru, 
u některých faktorů muže změna úrovně zabrat celé hodiny. Je tedy 
doporučeno nezačínat studii, když více než půl faktorů je obtížně 
změnitelných [4]. 

� Volba po čtu úrovní pro jednotlivé faktory  – pokud chceme použít faktoriální 
návrh, měl by každý faktor mít dvě úrovně. Použití faktorů o dvou úrovních je 
založeno na dobré znalosti produktu či procesu [4]. 

� Variabilita pozadí – je nutné položit si otázku, jak je možné řídit variabilitu 
pozadí bez zkreslení efektů jednotlivých faktorů na odezvu. Dále je nutné se 
zamyslet nad tím, jak využít proměnlivost pozadí a široký rozsah podmínek 
pro zvýšení důvěryhodnosti experimentu. Pokud je použit sekvenční přístup, 
bývá většinou snaha udržet proměnlivost pozadí konstantní [4]. 

� Volba po čtu replikací  – replikace jsou hlavním prost ředkem studia stability 
vlivu faktorů na odezvu a zvyšování stupně důvěry experimentu. Počet 
replikací je většinou ovlivněn obtížností změny jednotlivých faktorů [4]. 

� Znáhodn ění po řadí test ů -  znáhodnění je základním prostředkem pro 
redukci vlivu rušivých proměnných. 

2.9.2. Plán experimentu 

2.9.3. Formální model plánovaného experimentu s dv ěma faktory 
     Model sestává ze t ří částí. První část tvoří odezva ���, která se modeluje. Druhá 
část je deterministická neboli systematická část modelu a zahrnuje predikční 
proměné, třetí částí je náhodná nebo-li chybová část modelu, která může být 
komplikovaná. Součástí chybového členu mohou být disperzní vlivy, čímž se bere 
v úvahu variabilita odezvy p ři jejich vyšších skutečných hodnotách [7]. 
 
��� = � + � + �� + ���        (3) 
 
���  je celková odezva, když faktor A je na úrovni i a  faktor B na úrovni j 
�  je celková st řední odezva 
�  je přírůstkový vliv faktoru A na úrovni i 
��  je přírůstkový vliv faktoru B na úrovni j 
���  je chybový člen 

2.9.4. Obecn ě používaný model experimentu s dv ěma faktory 
    Model se op ět skládá z odezvy, predikčních proměnných a chybového členu [7]. 
  
���� = � + �� + ���+����        (4) 
 
����  je odezva p ři k-té replice 
�  je nastavení prost řednictvím faktoru 1 
��  je nastavení prost řednictvím faktoru 2 
���  je nastavení prost řednictvím interakce faktorů 1 a 2 
����  je chybový člen 
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2.9.5. Regresní model 
    Regresního model se používá pro p ředpověď velikosti odezvy při různé kombinaci 
parametrů procesu na jejich nejlepší úrovni. P ři tvorbě regresního modelu 
založeného na významných efektech je prvním krokem určení regresních koeficientů. 
Regresní model pro plánovaný experiment s faktory n a dvou úrovních mívá většinou 
tento tvar [2]: 
 
� = �� + ���� + ����+. … … . . +������� + ��
���
+. … … . . +�   (5) 
 
y  hodnota odezvy 
��  je průměrná hodnota odezvy 
��, ��  jsou regresní koeficienty 
�  náhodná chyba 
���, ��
 regresní koeficient pro interakce mezi parametry 
��, ��, �
 parametry experimentu 
 
     Hodnoty získané na základ ě této rovnice se nazývají predikovanými hodnotami 
odezvy, hodnoty, které získáme na základě provedeného experimentu, jsou 
nazývány pozorované hodnoty odezvy. Rozdílem těchto hodnot získáme reziduální 
chybu [2]. 

2.9.6. Adekvátnost plánovaného experimentu 
     Abychom zjistili, jestli je model adekvátní k měřeným hodnotám, je nutné vykonat 
test adekvátnosti modelu. Tento test je provediteln ý pouze pokud máme k dispozici 2 
a více replikací a to nejméně jedné kombinace úpravy experimentu[9]. 
��

� = �

�����
� ���� − � �!��

�"�                                                                             (6) 
 

�#
� = �

$��
� � %��� − ���&

�'(
�"�

�
�"�                                                                    (7) 

 
n  počet kombinací 
p i  je počet replikací v i-tém bodě  
)*�   je průměrná hodnota odezvy pozorování pro určitou kombinaci 
)+,  je predikovaná hodnota odezvy pro ur čitou kombinaci 
N   je celkový počet pozorování - měření 
k   je počet faktorů v modelu 
 
     Model se považuje za adekvátní na hladin ě α, jestliže tyto dva rozptyly se 
významně liší na hladině významnosti α [9]. 

2.10. Dílčí faktoriální návrh 
    Velice často není pro provedení úplného faktoriálního exper imentu dostatek času, 
surovin a peněz.  Pokud se lze důvodně domnívat, že některé interakce vyššího řadu 
(např. třetího), nejsou důležité, pak informace o hlavních efektech  
a interakcích druhého řadu můžeme získat pomocí dílčí množiny faktoriálního 
experimentu. Typ návrhu pomocí ortogonálního pole, umožňující experimentátory 
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hlavní efekty a požadované interakce za p ředpokladu minimální počtu zkoušek, se 
nazývá dílčí faktoriální návrh [2]. 
     Jakým zp ůsobem ovšem přistoupit k dílčímu faktoriálnímu experimentu? 
Představme si, že máme 2� faktoriální experiment se čtyřmi faktory. Návrh 
experimentu reprezentovaný pomocí matice návrhu pak  může vypadat například 
takto [4]: 
 

Tabulka 1: Faktoriální návrh plánovaného experiment u se čtyřmi faktory 
Test/Faktor A B C D AB AC AD BC BD CD ABC ABD ACD BCD ABCD 

1. - - - - + + + + + + - - - - + 
2. + - - - - - - + + + + + + - - 
3. - + - - - + + - - + + + - + - 
4. + + - - + - - - - + - - + + + 
5. - - + - + - + - + - + - + + - 
6. + - + - - + - - + - - + - + + 
7. - + + - - - + + - - - + + - + 
8. + + + - + + - + - - + - - - - 
9. - - - +  + + - + - - - + + + - 
10. + - - + - - + + - - + - - + + 
11. - + - + - + - - + - + - + - + 
12. + + - + + - + - + - - + - - - 
13. - - + + + - - - - + + + - - + 
14. + - + + - + + - - + - - + - - 
15. - + + + - - - - + + - - - + - 
16. + + + + + + + + + + + + + + + 

     Pro provedení tak rozsáhlého experimentu nicmé ně nemáme k dispozici dostatek 
zdrojů, proto bude provedeno pouze osm test ů. První myšlenka, která nás z řejmě 
napadne, je ta, že vezmeme prvních osm test ů. Nebo nás také může napadnout, že 
vezmeme + hodnoty faktoru D nebo – hodnoty faktoru D. Oba přístupy jsou ovšem 
špatné a vedou ke ztrátě informace. Správný přístup je vzít v potaz buď plusové, 
nebo minusové hodnoty nejvyšší úrovně interakce ABCD. Výsledná matice návrhu 
poté bude vypadat takto [4]: 
 

Tabulka 2: Dílčí faktoriální návrh plánovaného experimentu 
Test/Faktor A B C D AB AC AD BC BD CD ABC ABD ACD BCD ABCD 

1. - - - - + + + + + + - - - - + 
4. + + - - + - - - - + - - + + + 
6. + - + - - + - - + - - + - + + 
7. - + + - - - + + - - - + + - + 
10. + - - + - - + + - - + - - + + 
11. - + - + - + - - + - + - + - + 
13. - - + + + - - - - + + + - - + 
16. + + + + + + + + + + + + + + + 

 
     Tento návrh experimentu reprezentovaný maticí experimentu a doplněný  
o hodnoty odezvy můžeme poté podrobit vyhodnocení, nap říklad pomocí MINITABU. 
Dílčí faktoriální návrh má tyto výhody [4]:  
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� Umožňuje studium relativně velkého množství faktorů za předpokladu 

menšího množství prováděných testů oproti úplnému faktoriálnímu 
experimentu. 

� Je možné studovat faktory v širokém okruhu podmíne k 
� Mohou být snadno prováděny sekvenčně 
� Přebírají Paretův princip - relativně málo faktorů má zásadní vliv na odezvu 

 
 Použití dílčího faktoriálního návrhu má také své nevýhody[4]: 

� Dílčí faktoriální návrh je náchylný na speciální p řípady proměnlivosti  
a chybějící hodnoty 

� Je těžké určit speciální případy proměnlivosti 
� V teoretické rovině je dílčí faktoriální experiment složitější, než úplný 

faktoriální experiment 

2.11. Analytické nástroje pro studium plánovaného e xperimentu 
     Po návrhu a provedení plánovaného experimentu následuje fáze analýzy. Pro 
analýzu experimentu může být použito následujících nástrojů: 

2.11.1. Graf hlavních efekt ů (Main effects plot) 
     Graf hlavních efekt ů je graf, který zobrazuje st řední hodnotu odezvy na všech 
úrovních zvoleného parametru nebo zvolené proměnné. Tento graf se využívá 
především k porovnání efektů jednotlivých faktorů na plánovaný experiment. Na 
základě znaménka můžeme rozpoznat směr hlavního efektu, jestli se průměrná 
hodnota odezvy zvyšuje nebo snižuje. Na základ ě velikosti zjistíme vliv jednotlivých 
faktorů. Je-li účinek návrhu nebo procesního parametru pozitivní, zn amená to, že 
průměrná odezva je na vysoké úrovni vyšší než na nízké ú rovni parametrů 
nastavení. Naopak, je-li efekt negativní, to znamen á, že průměrná odezva na nízké 
úrovni nastavení tohoto parametru je vyšší než na v ysoké úrovni [4]. 
 

 
Obrázek 4. Graf hlavních efektů pro plánovaný experiment s t řemi faktory. 
Z obrázku je zřejmé, že největší vliv na odezvu má faktor recykláž. 
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2.11.2. Krychlový graf (Cube plot) 
 Krychlový graf zobrazuje průměrné hodnoty odezvy při všech kombinacích 
faktorů ovlivňujících sledovaný proces. Na základě krychlového grafu je velice 
snadné určit nejlepší a nejhorší kombinace faktorů pro dosažení požadované 
optimální odezvy. Krychlový graf je užitečný pro určení nejstrmější cesty stoupání 
nebo klesání, což souvisí s optimalizačními problémy [4]. 
 

 
Obrázek  5. Krychlový graf, na jehož základě je velice snadné určit, která nastavení 
faktorů jsou nejnevhodnější a způsobují zmetkovitost. 

2.11.3. Paretova analýza 
     Paretova analýza se používá p ři rozhodování o tom, které z mnoha p říčin jsou 
spojeny s největšími ztrátami. Juranův princip říká: věnuj pozornost 20% životně 
důležitých příčin a vyřešíš 80% ztrát. Používá se ke zpracování kvalitativ ních dat. 
Postup Paretovy analýzy[8]: 
 
1. Rozhodneme o zdroji dat – historické záznamy z r eklamací, záznamy z neshod, 
výsledek organizované analýzy atd. [8]. 
2. Data z procesu zapíšeme do takzvané provotní tab ulky [8]. 
3. Údaje se uspořádají sestupně od největší váhy po nejnižší váhu a vznikne tak 
tabulka uspořádaných hodnot [8]. 
4. Vytvoří se kumulativní suma a Lorenzova čára [8]. 
5. Konečný součet položíme roven 100% [8]. 
6. Stanovíme kritérium pro rozhodování [8]. 
7. Oddělíme skupinu životně důležitých od nevýznamných příčin. Životně důležité 
příčiny se řeší jednotlivě jako blok [8] . 
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     Paretova analýza m ůže být využita pro prosté četnosti atributů, ale můžeme 
atributům přiřadit také rozdílné váhy. Vynásobením vah a četností získáme nové 
údaje do prvotní tabulky. Pro vyjád ření příčin neshod je dobré vytvo řit si stupnici.  
U Paretovy analýzy je tedy nutné také rozhodnout, j estli váha příčin bude vyjádřena 
četností, body nebo třeba náklady [8]. 
 

 
Obrázek 6. Paretova analýza - z obrázku je z řejmé, že zásadní vliv na odezvu má 
faktor recyklát a interakce mezi faktory recykláž a  seřízení tlaku. 

2.11.4. Graf normální pravd ěpodobností vlivu faktor ů 
     Hlavní faktory a interakce vlivu faktor ů nebo procesu a jejich parametry by m ěly 
být vyneseny do grafu normální pravděpodobnosti vlivu faktorů tak, aby se zabránilo 
vzniku kumulativní pravděpodobnosti. Neaktivní hlavní účinky a interakce mají 
tendenci klesat zhruba po p římce. Aktivní účinky mají tedy podobu bodů na obou 
koncích přímky. Tyto aktivní účinky jsou posouzeny jako statisticky významné[8]. 
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Obrázek 7.  Graf normální pravděpodobnosti vlivu faktorů. Zde je zřejmé, že 
významný je faktor recykláž, a interakce mezi fakto ry BC 

2.11.5. Graf normální pravd ěpodobnosti reziduální chyby 
     Jedním z klí čových předpokladů pro statistickou analýzu dat z průmyslových 
experimentů je, že data pocházejí z normálního rozd ělení. Odklon od normality 
nemusí nutně znamenat vážné porušení p ředpokladů. Střední odklon od normality 
nebo hrubé odchylky od normálu jsou potenciáln ě závažné a vyžadují další analýzu. 
Za účelem ověření údajů o normalitě se používá graf normální pravděpodobnosti 
reziduální chyby. Tento nástroj je vhodný pro hodno cení normality dat, i když máme 
k dispozici pouze malý počet pozorování. Pojem zbytkové znamená rozdíl 
v pozorovaných hodnotách a p ředpokládaných hodnotách. Pokud reziduální chyby 
neklesají zhruba po přímce, mají normální rozdělení. Naproti tomu, pokud zbytky 
neklesají poblíž přímky, nemají normální rozdělení [8]. 
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Obrázek 8. Graf normální pravděpodobnosti reziduální chyby 

2.11.6. Regresní modely a povrchové grafy odezvy 
     Povrchové grafy odezvy se používají pro stanov ení žádoucích hodnot odezev a 
provozních podmínek. V obrysovém grafu je odezva zo brazena ve dvojdimenzionální 
rovině, kde jsou všechny body, které mají stejnou hodnotu  odezvy propojeny 
vrstevnicí. Povrchový graf obvykle zobrazuje trojro změrný pohled, že může 
poskytnout jasnější představu o odezvě. Regresní model složený z hlavních efektů a 
neobsahující interakce bude mít odezvu ve tvaru rov iny. Pokud model obsahuje 
interakce, odezva reprezentovaná vrstevnicí bude za křivená a nebude v jedné 
 rovině [8]. 

2.11.7. Vyhodnocení výstupu z MINITABU 
     Vliv mají faktory jejichž P hodnota, je menší než zvolená hladina významnosti 
nejčastěji 0.05 nebo 0.01. 
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3. Termografie 

3.1. Stru čná historie 
     P řed více než 200 lety byl pojem infra červené záření lidstvu neznámý. 
Infračervené záření bylo objeveno roku 1800 panem Herchelem. Sir He rchel byl 
dvorní astronom krále Jindřicha III a byl ve vědeckém světě již známý díky objevu 
planety Uran. V roce 1830 objevil badatel Melloni, že se v přírodě objevuje kamenná 
sůl, která propouští pozoruhodně infračervené záření. Pro infračervené spektrum se 
kamenná sůl stala hlavním zdrojem zá ření až do roku 1930. Teploměry se jako 
detektory používají od roku 1829, kdy pan Nobili vy nalezl termočlánek. Melloni 
připojením určitého počtu termočlánků do série vytvořil první termoelektrickou baterii. 
Toto zařízení bylo schopné detekovat teplo osoby, stojící v  třímetrové vzdálenosti od 
zdroje. V roce 1940 byl objeven synem Sira Herchela  teplotní obraz. Dalším 
významným krokem byl vynález bolometru. Ten sestáva l z tenkého začerněného 
proužku platiny připojené k jedné větvi Wheatsonova můstku. Na proužek bylo 
zaměřeno infračervené záření a to bylo snímáno citlivým galvanometrem. Toto 
zařízení údajně zvládalo detekovat krávu na 400 metrů. Systémy založené na 
bolometru se pokoušeli lidé využít k detekci již za  první světové války. Nasazení 
systémů využívajících principů infračerveného záření ale bylo poprvé využito němci 
ke konci druhé světové války. Jednalo se o systém Vampýr p řipevněný na SG 44, jež 
představoval první formu nočního vidění. Dnes se teplotní zobrazování běžně 
používá v průmyslu [10]. 

3.2. Teorie termografie 
     Elektromagnetické spektrum je dle úmluvy rozd ěleno podle vlnových délek do 
několika skupin, těmto skupinám se říká vlnová pásma. Všechna pásma podléhají 
stejným zákonům a odlišují se pouze vlnovými délkami. Termografie  využívá 
infračerveného pásma. Hranice začátku tohoto pásma je tam, kde kon čí viditelné 
pásmo, jedná se tedy o vlnovou délku p řibližně. Pásmo končí tam, kde začíná pásmo 
mikrovlnných délek.[10]. Vlnové pásmo infračerveného záření se často ještě dělí 
blízké infračervené pásmo (0,75-3µm), střední infračervené pásmo (3-6µm), 
vzdálené infračervené pásmo (6-15µm), velmi vzdálené infračervené pásmo (15-
100µm) [10]. 
     Černé t ěleso je definováno jako objekt, který pohlcuje veškeré z áření, které na 
něj dopadá a to bez ohledu na vlnovou délku zá ření. Kirchhoffův zákon pak říká, že 
takové těleso schopné pohlcovat veškeré zá ření na něj dopadající, je také schopné 
toto záření emitovat. Překročí - li černé těleso 525 °C, stává se pro lidské oko 
viditelné a již se nejeví jako černé. Je to počáteční stav sálavé červené teploty, která 
poté přechází do barvy oranžové až žluté. Nyní využijeme v ztahy vyjadřující 
vyzařování černého tělesa. Max Planck  popsal intenzitu spektrálního vyza řování 
následujícím vzorcem [10]: 
 

-./ = �0123

.4%#56/89:��&
�10�=[?@AA

B3 , �C]     (8) 

    (3. 1) 
-./  spektrální hustota vyza řování černého tělesa při vlnové délce λ 
c  rychlost světla 
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h  Planckova konstanta 6,6. 10�
FG. � 
k  Boltzmanova konstanta 1,4. 10��
G/I 
T  absolutní teplota černého tělesa 
Λ  vlnová délka  
 

 
Obrázek 9. Elektromagnetické spektrum [10] 

 
     Diferenciací Planckova (3. 1) zákona se z řetelem na vlnovou délku získáme 
Wienův zákon posuvu [10]: 
 

JB@K = �LML

N
          (9) 

 
JB@K  vlnová délka [µm] 
T  absolutní teplota v °K 
 
    Pomocí Wienova zákona je vyjád řeno, že při vzrůstu teplot zářiče se barva mění 
od červené přes oranžovou až po žlutou. Integrací Planckova záko na od λ=0 do λ=∞, 
získáme Stefan – Bolzmanův zákon tj. celkové vyza řování černého tělesa [10]: 
 
-2#� = OPF            (10) 
 
-2#�  celková intenzita zá ření černého tělesa [W·m-2] 
O  Stefanova-Bolzmanova konstanta [ 5,670400  -. C��. Q�F ] 
T  termodynamická teplota [°K] 
 
     Dosud byla zmi ňována pouze černá tělesa a jejich záření. Avšak reálné objekty 
se neřídí v delších rozmezích vlnových délek stejnými zák ony, které platí pro černé 
těleso, v určitých intervalech však zákony pro černé těleso platí. Existují tři 
skutečnosti, které mohou odlišovat objekt od černého tělesa [10]: 
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� Spektrální pohltivost .= poměr mezi celkovou energií pohlcenou spektrálním 
zářičem a celkovým tokem [10] 

� Spektrální odrazivost R.= poměr mezi energií odraženou spektrálním zá řičem 
a celkovým tokem [10] 

� Spektrální propustnost �.= poměr mezi energií propuštěnou spektrálním 
zářičem a celkovým tokem [10] 
 

 Součet všech tří faktorů je roven jedné a to bez ohledu na vlnovou délku. P ro 
nepropustné objekty je �. rovno 0. U vysoce lesklých objekt ů je R. = 1 [10]. Pro šedé 
těleso platí Stefan – Bolzmanův zákon v této podobě [10]: 
 
-S#T = UOPF           (11) 

 
-S#T  Celková intenzita zá ření šedého tělesa [W·m-2] 
O  Stefanova-Bolzmanova konstanta [ 5,670400  -. C��. Q�F ] 
T  Termodynamická teplota [°K] 
U  Emisivita šedého tělesa, pro těleso černé je rovno 1 
 
    Existují v podstat ě tři typy zdrojů záření [10]: 

 
� Černé těleso – relativní emisivita je rovna 1 
� Šedé těleso – relativní emisivita je menší než 1 
� Selektivní zářič  - emisivita je závislá na vlnové délce 

3.3.  Rovnice m ěření 
    Termokamera nep řijímá záření jen z objektu, ale také z okolí. Ob ě tato záření jsou 
do jisté míry oslabována atmosférou. Je nutné také vzít v úvahu záření atmosféry. 
Tuto skutečnost zobrazuje následující obrázek 10.[10]. 
 

 
Obrázek 10. Obecný nákres obecné termografické situace 1:Okolí , 2:Objekt, 
3:Atmosféra, 4:Kamera [10] 
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     Potom p řijatý výkon můžeme vyjádřit touto rovnicí [10]. 
-VWXY = ��-Z/� + �1 − �!�-�#[\ + �1 − �!-@AB    (12) 
 
-VWXY  celková přijatá energie 
-Z/�  energie přijatá z objektu 
-�#[\  energie přijatá z odrazů od jiných objektů 
-@AB  energie přijatá z atmosféry 
�  propustnost atmosféry 
�  je emisivita 
 

     Pokud rovnici 3.5 vynásobíme p říslušnou konstantou, dostaneme odpovídající 
úroveň napětí[10]: 
 
]VWXY = ��]Z/� + �1 − �!�]�#[\ + �1 − �!]@AB     (13) 
 
     Z rovnice vyjád říme ]Z/� a získáme tak p řevod napětí objektu a z něj můžeme 
elektronicky jednoduše získat informaci o teplotě v daném bodě a převést ji na obraz 
[10]: 
 

]Z/� = �

^_
]AZA −

���^!

^
]�#[\ − ��_

^_
]@AB     (14) 

 

3.4.  Použitá termokamera  
     Pro m ěření teplot desek plošných spojů, se ve společnosti HELLA 
AUTOTECHNIK, s.r.o. používá termokamera FLIR T200. V této kapitole budou 
popsány technické parametry této kamery. 
 

 
Obrázek 11. Termokamera FLIR T200 

[10] 
 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  41  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
Brno 2011       Zdeněk Lachnit 

 
Parametry kamery FLIR T200 [10]: 

� Teplotní citlivost: 0.08°C 
� Velikost teplotního rozsahu: -20°C-350°C 
� Infračervené rozlišení: 240 x 180 pixelů 
� Výměnné čočky s 1x-2x průběžným zoomem 
� Manuální / automatické ost ření s laserovým ukazovátkem, 3,5 "dotykový 

displej multifunkční LCD displej a 120 ° oto čný objektiv 
� Vestavěná 3,1 megapixelová digitální kamera  
� Škálovatelné Picture-In-Picture (PIP), Delta T (ro zdílu teplot), Hlas anotace, 

kopírování na USB a IR Windows korekce 
� Bezdrátová komunikace 
� Čtečka na SD karty 

4. LED TECHNOLOGIE 
     LED diody jsou polovodi če. LED dioda je stejně jako klasická dioda složená 
ze dvou typů polovodičů typu N a typu P. Na rozdíl od klasických diod tato  dioda 
však vyzařuje světlo. Polovodič N vzniká, přidáme-li do čistého křemíku prvek s pěti 
nebo čtyřmi valenčními elektrony, a má donorovou vodivost. Polovodi č P vzniká, 
přidáme-li do čistého křemíku prvek se třemi valenčními elektrony a má 
akceptorovou vodivost. Stejně jako u klasické diody, p řipojíme-li kladný pól k anodě  
a záporný proud ke katodě, je dioda zapojena v propustném sm ěru a P-N přechod se 
zúží, odpor diody se zmenší a diodou protéká elektr ický proud. Pokud změníme 
polaritu diody, P – N p řechod se rozšíří a projdou přes něj pouze minoritní nosiče 
náboje, dioda je zapojena v závěrném směru. Pro vyjádření vodivosti polovodičů se 
používá tzv. pásový model [11].  
    Pauliho vylučovací princip říká, že v jedné energetické hladině mohou být pouze 
dva elektrony. Dovolené pásy jsou od sebe odd ěleny zakázanými pásy, ve kterých 
se elektrony nemohou vyskytovat. Hladiny valenčních elektronů tvoří valenční pás. 
Vodivostní pás představuje oblast dovolených energií volných elektro nů, které 
vyvolávají elektrický proud. Světlo vzniká při přechodu elektronů přes zakázaný pás, 
tedy při rekombinaci volného elektronu a díry, ale to pouz e u přímých polovodičů. 
Přímé polovodiče jsou takové polovodiče, které mají malý rozdíl v hybnosti 
elektron ů ve valenčním a vodivém pásu, potom je možná sv ětelná emise. Více 
vodičů je však nepřímých, u těchto vodičů je rozdíl hybností ve valenční a vodivé 
vrstvě příliš velký a neumožňují emisi světla. Pásový model přímého vodiče je na 
obr. [11]. 
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Obrázek 12. Pásový model, zobrazuje energetické úrovně 

přímého polovodiče a spontánní světelnou emisi [11]. 

4.1.1. Materiály chip ů LED užívané v automobilovém pr ůmyslu 
 

� Al-In-Ga-P – Hliník, Indium, Gallim, Fosfor, stará technologie, malá 
energetická mezera => červená, žlutá barva, používá se na zadní signální 
světla, ukazatele směru. Nevýhodou je vysoká teplotní degradace světelného 
výstupu [11]. 

� In-Ga-N – Indium, Galium, Dusík, jedná se o novou technologii , vyvíjenou 
především v posledních deseti letech, rychlý vzrůst výstupu. Typické barvy 
jsou modrá a zelená, fosforovou konverzí lze získat  také bílou a žlutou barvou. 
Používají se pro hlavní světelné funkce, denní svícení a ukazatele sm ěru [11]. 

 

 
Obrázek 13. Fosforová konverze na bílé světlo využívaná u LED pro 

automobilový průmysl 
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4.1.2. Důležité parametry LED diod: 
� Světelný tok  – je přímo úměrný proudu, který protéká LED diodou. Jednotkou 

světelného toku je Lumen a udává, kolik sv ětla dioda vyzáří všesměrově[11]. 
� Spektrum a barva  - typická spektrální ší řka pásma je  20nm, barva nap ř. 

žlutá a červená [11]. 
� Světelná ú činnost – jedná se o poměr světelného toku a celkového množství 

energie vyzářeného za sekundu. Červené a jantarové diody mají hodnotu 
typicky mezi 30 lm/W – 60 lm/W, žluté LED diody 15 lm /W – 40 lm/W [11]. 

� Rozložení sv ětla  – typicky bývá kosinové, může být modifikováno čočkami 
� Teplotní citlivost – důležitý parametr, zvýšená teplotní citlivost, může vést 

k degradaci světelného toku, nebo změně vlnové délky a tedy barvy, mohou 
nastat problémy z homologací [11]. 

� Dále hrají roli také tokové biny, nap ěťové biny (150mV, 250mV, 300mV),  
 
a biny vlnové délky [11]. 

� Napětí v propustném sm ěru -  Al-In-Ga-P LED 2.0V - 2.5V, In-Ga-N  LED 
3.0V-3.5V  

� Maximální proud – desítky až stovky mA[11]. 
� Dynamický odpor:  1Ω - 10Ω [11]. 

4.1.3. Teplotní degradace LED 
    Čím vyšší je teplota čipu LED diody, tím nižší je intenzita sv ětla vycházejícího 
z LED. Ideální teplota pro správnou funkci LED je 2 5°C. Pro objasn ění pojmu teplotní 
degradace je nutné si definovat relativní světelný tok [11]: 
 
Φabc = Φ/Φ�d           (15) 
 
Φabc  relativní světelný tok v lumenech 
Φ  aktuální světelný tok v lumenech 
Φ�d  světelný tok při teplotě 25°C v lumenech 
 
    Degradaci poté spo čítáme pomocí jednoduchého vztahu [11]: 
 
e = 100% − Φabc         (16) 
 
     Ve světlometu mohou být teploty, p ři kterých LED pracuje až 110°C. Zde jsou 
příklady světelné degradace diod při 85°C [11]: 
 

� Bílá (InGaN):  D ~ 10% - 15% 
� Žlutá (InGan): D ~ 10% - 15% 
� Červená, (AlInGap): D ~ 40% 
� Žlutá (AlInGap): D ~ 60%  

 
    Zkouška teplotní degradace se provádí na goniom etru. Měří se intenzita 
světelného toku při provozu komponenty ve světlometu po dobu 20 minut. Zákazníky 
bývá vyžadována teplotní degradace světelného toku nižší než 20%. P ři vysoké 
teplotní degradaci nemusí světlomet vlivem snížení intenzity světelného toku splnit 
homologační podmínky. 
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4.1.4. Použitá dioda LW W5SM 
 
     Používá se v exteriéru a interiéru automobilov ého osvětlení, světla, lampičky,  
auta, letadla, vnitřní a vnější obchodní a rezidenční architektonického osvětlení, 
podsvícení displeje, dekorativní osvětlení a zábava, poziční světla, signalizace směru 
jízdy [12]. 
  

� Typický sv ětelný tok  -  85 lm p ři 350 mA, 191 lm  p ři 1A, rozsah 52 – 97 
lumen 

� Barevné sou řadnice  - x = 0.33, y = 0.33, podle CIE 1931 
� Technologie – ThinGaN – Tenká Galium, Hliník 
� Světelná intenzita -  při proudu 350 mA -> 25 cd 
� Napětí v propustném sm ěru : 2.7 V až 3.7 V 
� Optická efektivita – 99 lm/W při 100 mA 
� Proud v propustném sm ěru : 1000 mA 
� Teplotní rozsah:   -40°C až 110 °C  
� Rázový proud : 2000 mA 
� ESD napětí:  2 kV 
� Barva: Bílá 
 

 
Obrázek 14. Dioda LW W5SM [10].  
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5. Realizace plánovaného experimentu 

5.1.  Analýza sou časného stavu  
    Termografická zkouška se provádí u desek plošný ch spojů (PCB) ve 
společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. u všech projekt ů. Cílem termografické 
zkoušky je ověřit předběžně schopnost komponenty splnit požadavky zákazníka, 
případně analyzovat slabá místa návrhu a zm ěnit celkovou koncepci. Termografická 
zkouška umožňuje zjistit nejteplejší místa návrhu takzvané hot s poty. Hot spoty jsou 
důležité pro další zkoušku, která je sou částí téměř každého DVP&R (Plán testů  
a zkoušek) pro PCB jedná se o zkoušku pomocí termo článků. Další teplotní zkouška 
– teplotní schody se provádí v klimakomorách, v ětšinou v rozsahu od -40°C do  
65 – 105°C po p ětistupňových krocích. Základ této zkoušky je popsán v ISO 16750 – 
4 – podmínky prostředí a testování elektrických a elektronických kompo nent. Většina 
automobilek má zkoušku teplotní schody mírně modifikovanou. Testuje se od 
minimální do maximální teploty požadované zákazníke m. Požadavkem je funkčnost 
komponenty, parametry vzorku musí během průběhu zkoušky ležet v rámci 
specifikace zákazníka. Při ověřování teploty PCB, je zákazníkem většinou 
vyžadována teplota v rozmezí 50 – 55 °C v okolí lam py. Důvodem je teplotní 
degradace popsaná v kapitole 4.1.3. Součástí plánů zkoušek je vždy u projektů 
s LED technologiemi také zkouška teplotní degradace . 

 

 
Obrázek 15. Mercedes W176 zadní brzdové světlo – horní (CHMSL), naho ře 

termografie, dole doporučená místa pro umístění termočlánků 
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5.2. Výběr  faktor ů a jejich úrovní 
    Za účelem určení významných faktorů, které mohou mít vliv na celkovou teplotu 
desky plošných spojů v plánovaném experimentu, byl svolán meeting. Meet ingu se 
zúčastnil technik layoutu, který má několikaleté zkušenosti s termografií a senior 
elektronik, který má mnohaleté zkušenosti s návrhem  elektronických obvodů 
v automobilovém průmyslu. Cílem bylo získat návrhy faktorů pro plánovaný 
experiment. Byly navrženy následující faktory: 
 
1. Velikost plochy na p řední stran ě desky plošných spoj ů 
2. Měď na zadní stran ě desky plošných spoj ů 
3. Prokovy 
4. Pozice sou částek 
5. Termální m ůstky LED 
6. Termální m ůstky – ostatní sou částky 
7. Materiál 
8. Počet prokov ů 
9. Chlazení tranzistor ů 
10. Poloha tranzistor ů 
 
    V p řípadě plánovaného experimentu s deseti faktory o dvou úr ovních vzniká 1024 
kombinací. S  ohledem na náročnost měření, zpracování návrhů (každá součást je 
unikát) a cenu by realizace byla velmi obtížná. Nej menší sada vzorků, které jsou 
naprosto stejné, se pohybuje cenově v řádech tisíců Eur. Vzhledem k p řítomnosti 
odborníků bylo rozhodnuto o použití expertní metody (expert option).  Pro 
kvantifikování důležitosti jednotlivých faktorů byla zvolena stupnice s rozsahem od 
jedničky (malý vliv) do desítky (zásadní vliv). Experti o hodnotili jednotlivé faktory 
následovně: 
 

Tabulka 3: Navržené faktory pro plánovaný experimen t 
Faktor: Technik Layoutu Senior Elektronik A. Průměr 

Velikost plochy na přední 
straně PCB 9 8 8,5 

Měď na zadní straně PCB 5 6 5,5 

Prokovy 5 6 5,5 

Pozice součástek 5 9 7 

Termální můstky LED 8 7 7,5 

Termální můstky - ostatní 4 4 4 

Materiál 5 6 5,5 

Počet prokovů 4 5 4,5 

Chlazení tranzistorů 5 3 4 

Poloha tranzistorů 6 7 6,5 
 
     Na základ ě další analýzy bylo rozhodnuto vyloučit faktory, které mají nižší 
průměrnou hodnotu než 5. Ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. začíná být 
také upřednostňován jediný materiál, jedná se o materiál FR4. Po n ásledné redukci 
byly do plánovaného experimentu za řazeny tyto faktory: 
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1. Velikost plochy na p řední stran ě PCB 
2. Měď na zadní stran ě PCB 
3. Pozice sou částek 
4. Termální m ůstky LED 
5. Prokovy 
6. Poloha tranzistor ů 
  
     Mnoho desek plošných spoj ů je osazeno tranzistory, které slouží jako zdroje 
konstantního proudu. Tranzistory jsou zdrojem velké ho tepla. Pokud termografická 
zkouška nevyhovuje, je snaha p řemístit tranzistory co nejblíže k okrajům desky. Tím 
vznikne i prostor pro ostatní součástky. Bylo tedy rozhodnuto faktor pozice sou částek 
limitovat pouze pozicí tranzistorů. Touto redukcí se snížil počet faktorů na 
následujících pět: 
 
1. Velikost plochy na p řední stran ě PCB 
2. Měď na zadní stran ě PCB 
3. Pozice sou částek 
4. Termální m ůstky LED 
5. Počet prokov ů 
 
    Faktor počet prokovů je možné při objednávce vyloučit. Desky se objednají 
s prokovy, realizuje se termografie a prokovy se ná sledně odvrtají, tím vzniknou nové 
vzorky. Tímto způsobem je již možné plánovaný experiment realizovat a to jak 
z finančního hlediska, tak z hlediska zatížení lidí podílej ících se na projektu. Jedná 
se o šestnáct kombinací layoutů, pro faktory s výjimkou prokovů: 
 

Tabulka 4: Zredukované faktory plánovaného experime ntu 
Faktor: Úrovn ě 

Velikost chladicí plochy LED Kolem ANODY/ Kolem celé LED 

Měď na zadní stran ě PCB ANO/ NE 

Pozice tranzistor ů Na st ředu/ Na kraji 

Termální m ůstky LED Nejmenší/Plné zapájení 

 
    Vzhledem k tomu, že odvrtání prokov ů představuje zásah do zhotovených vzorků, 
bylo rozhodnuto provést samostatně plánovaný experiment se čtyřmi faktory, který 
nebude ovlivněn případným poškozením jednotlivých vzorků. 

5.3.  Ověření statistické významnosti prokov ů 
     Během zpracovávání diplomové práce ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK, 
s.r.o. vznikla možnost posoudit vliv prokovů na výslednou teplotu desky plošných 
spojů u projektu Mercedes NCV3 MOPF. Termografie byla na měřena při napěťové 
úrovni 13.5 V, což je homologované napětí, na několika nejteplejších místech desky 
plošných spojů. Pro potvrzení statistického vlivu prokovů byl použit párový t-test. 
Bylo nutné navzájem porovnat naměřené body v jednotlivých místech desky 
plošných spojů s prokovy s měřenými body ve stejných místech u desky plošných 
spojů bez prokovů. Naměřené hodnoty jsou na obr. 16. 
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Obrázek 16. Dvojice vzorků, projekt NCV 3 MOPF, naho ře deska plošných spojů 
bez prokovů kolem LED, dole deska plošných spojů s prokovy kolem LED.   

 
1. Návrh testu:  
 
Nulová hypotéza: Mezi vzorky není významný statistický rozdíl 
Alternativní hypotéza: Mezi vzorky je významný statistický rozdíl 
Zvolená hladina významnosti: 0,05 
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2. Naměřená data viz Obr.15.:  
 

Tabulka 5. Teplota desky plošných spojů s prokovy a bez prokovů 
PCB s  prokovy  PCB b ez prokov ů 

54,2 60,0 
59,6 60,6 
55,7 58,1 
55,7 57,4 
55,7 57,0 
56,0 57,8 

 
4. Výstup z MINITABU:  
 

 
 
 
5. Závěr:  P-Hodnota je menší než zvolená hladina významnosti,  prokovy mají 
statistický význam. Bylo rozhodnuto prokovy do plán ovaného experimentu zařadit. 

5.4. Návrh desek plošných spoj ů 
    Po analýze návrh ů se nejlépe jevil elektronický koncept a koncept la youtu 
z projektu MERCEDES NCV3 MOPF, jedná se o jednu z částí zadní lampy, která 
není řešená prerezistorově, tedy pouze s využitím pasivních sou částek. Elektronický 
návrh projektu NCV 3 MOPF umožní prověření všech navržených faktorů. 
Elektronický návrh obsahuje tranzistory, těm je snaha se p ři návrhu vyhnout, protože 
se tím komplikuje testování z hlediska test ů elektromagnetické kompatibility  
a elektrostatického výboje, u většiny projektů se však tranzistorům vyhnout nelze. 
Dalším důležitým faktorem je přítomnost mědi z obou stran. U layoutu projektu 
MERCEDES NCV3 MOPF je také dostatečná plocha pro experimentování 
s termálními můstky a chladicími plochami. Důležitým faktorem je také finanční 
aspekt a projektový vedoucí MERCEDES NCV3 MOPF byl ochoten vytvořit rozpočet, 
který pokryl náklady na plánovaný experiment.  
    P ři obecném návrhu layoutu desky plošných spojů osazené LED je nutné také 
dodržet interní normu HELLA NORM N 20 038 – Obecné zásady pro výrobně-
technický návrh elektroniky do automobilů. Tato norma obsahuje informace o výb ěru 
SMD součástek, speciálních komponentech, kolik prostoru mus í součást mít, kde 
může být umístěna (záleží na tom, zdali je sou částka lámavá či nelámavá), jak 
daleko musí být plošné spoje umístěny od okrajů, konektorů apod. Při realizaci 
layoutu byla snaha NORMU N 20 038 dodržet, nicmén ě vzhledem k vytížení lidí 
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mohlo dojít také k drobným odchylkám. Výroba vzork ů a jejich osazení bylo zadáno 
společnosti Safiral, která se zabývá výrobou desek plošný ch spojů. Jednotlivé 
kombinace navržené techniky v softwaru Alegro jsou dostupné v příloze. 

5.5. Napěťové úrovn ě 
    Se zvyšujícím se nap ětím a zmenšujícím se odporem se podle Ohmova zákona  
zvyšuje v obvodu proud, který prochází obvodem. Je tedy logické, že při vyšším 
napětí a stejném odporu se bude zvyšovat i proud, ale t aké dojde k většímu zahřátí 
komponenty vlivem odporů. Na jaké napěťové úrovni, tedy získat hodnoty 
maximálních teplot desek plošných spojů, tzv. hot spotů? Termografie se většinou 
měří na nejnižší napěťové úrovni, na které je komponenta schopna plnit fu nkci 
(většinou 7 – 9 V), homologačním napětí (13.5 V) a nejvyšším napětí (většinou 17 V). 
V případě navržených kombinací existuje u těch desek plošných spojů, které 
představují kombinace více teplotně zatížené možnost jejich poškození p ři vyšším 
napětí. Nejpodstatnější napětí je napětí homologační U =13.5 V. Součástí plánů testů 
jsou samozřejmě také přepěťové testy, testy přepólování apod., tyto testy však 
nejsou předmětem této diplomové práce. Bylo rozhodnuto měřit odezvu, ve formě 
nejvyšší teploty desky plošných spojů při všech třech úrovních napětí a výsledné 
hodnoty porovnat. 

5.6. Příprava desky plošných spoj ů na m ěření 
    P řed měřením je nutné desky plošných spojů, které představují jednotlivé 
kombinace pro realizaci plánovaného experimentu upr avit. Desky plošných spojů, 
mají na povrhu převážně zelenou barvu, z tohoto důvodu může docházet k odleskům 
a různým odrazům, které mohou znamenat nep řesnosti při měření, proto je nutné na 
desky plošných spojů nanést speciální černou barvu v několika vrstvách.  
 

5.7. Měření teplot desek plošných spoj ů pomocí termokamery 
    Měření je nutné provádět ve vhodných podmínkách, ve větší vzdálenosti od zdrojů 
tepla, nejlépe v mírném p řítmí, tak aby při měření nedocházelo k nepřesnostem. 
Deska plošných spojů představuje část zadního světlometu, její napájení je zajištěno 
pomocí konektorů z desky plošných spojů z obr. 15., která je p řipojena ke zdroji 
napětí. Každou komponentu je nutné nechat minimáln ě půl hodiny v provozu, než 
dojde k ustálení její teploty p ři měřené napěťové úrovni. Poté je možné po řídit 
snímek pomocí termokamery FLIR T200, jejíž parametr y jsou popsané v kapitole 3.4. 
 
 

5.8. Vyhodnocení snímk ů pomocí softwaru FLIR 
    P ři vyhodnocování jednotlivých snímků získaných termografií existují určitá 
pravidla, kterých je nutné se držet. Vyhodnocuje se  hodnota teploty desky plošných 
spojů respektive jejího materiálu nikoliv teplota jednot livých komponent. Proto je 
nutné středové kříže při analýze návrhu umisťovat v blízkosti komponent, nikoliv 
přímo na nich. Software pro vyhodnocení termografie F LIR, umí pracovat také 
v automatickém režimu a vyhledat ze zadané oblasti nejteplejší bod, tento režim však 
nelze použít, protože počítá i s teplotou LED diod, která je zna čně vyšší. Je nutné 
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všechny pořízené snímky vyhodnotit manuálně. V návrhu samozřejmě existuje 
několik míst, kde jsou teploty vysoké, nejpodstatnější je však místo z nejvyšší 
teplotou. Toto místo je nutné na každém návrhu nalé zt a dále analyzovat. P ři každém 
vyhodnocování je nutné do FLIRU zadat také údaje o okolní teplotě a pokud jsou 
k dispozici tak i další údaje, jako je nap říklad vlhkost. 
 

 
Obrázek 17.  Obrázek ilustruje rozdíl mezi automatickým vyhodnoc ením teploty a 
manuálním vyhodnocením. Automatická oblast vyhodnot í i teplotu diody, která 
bývá několikanásobně vyšší. V tomto p řípadě je nejvyšší teplota desky plošných 
spojů 74,2°C, automatickým vyhodnocením však získáme hod notu 150°C.  
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6. Plánované experimenty 

6.1. Plánovaný experiment – čtyři faktory, U = 13.5 V 
 
1. Cíl: nalezení nejvhodnější kombinaci layoutu z hlediska nejnižší teploty d esky 
plošných spojů 
 
2. Popis problému: vysoká teplota desky plošných spojů, vede k snížení životnosti 
komponenty vlivem teplotní degradace LED diod.  
 
3. Prom ěné zahrnuté do experimentu  
  
Odezva :nejvyšší teplota desky plošných spojů 
 
Faktory: prokovy jsou na všech deskách. Jednotlivé kombinace  jsou k dispozici 
v příloze. 
 

Tabulka 6. Faktory plánovaného experimentu se čtyřmi faktory a jejich úrovně 
Faktor: Úrovn ě 1. 2. 

Velikost chladicí plochy LED 1. Kolem ANODY/ 2. Kolem 
celé LED 

 
 

Měď na zadní stran ě PCB 1. ANO/ 2. NE 

  

Pozice tranzistor ů – 
v plánovaném experimentu 
jako pozice sou částek 

1. Na st ředu/2. Na kraji 

  

Termální m ůstky LED 1. Nejmenší m ůstek/ 2. Plné 
zapájení   

 
4. Replikace: budou provedena čtyři opakovaná měření, realizovat více vzorků 
nebylo z finančního hlediska možné. 
 
5. Znáhodn ění – bude provedeno pomocí  MINITABU 
 
6. Forma sb ěru dat  – po získání termografického snímku se vyhodnotí nejv yšší 
teplota desky plošných spojů, která je považována za odezvu. Každý vzorek je nu tné 
nechat prohřát nejméně půl hodiny. Poté budou provedena čtyři měření s odstupem 
pěti minut. 
 
7. Plánované metody statistické analýzy:  paretova analýza, Graf hlavních efektů 
atd. 
 
8. Odhad ceny, rozvrh, suroviny:  plánovaný experiment bude proveden jedním 
operátorem, při napěťové úrovni U= 13,5V, 16V, 8V s p řítomností prokovů. 
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9. Naměřené hodnoty odezvy:   
 

Tabulka 7. Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 13.5 V 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

1. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

69 69 70 69,8 

2. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

73 72,9 73,6 73,2 

3. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

72,4 70,5 70 69,7 

4. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

75,5 76,5 75 76 

5. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

72,2 71,8 71,9 72,4 

6. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

69,9 71 69,5 70,4 

7. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

76 75,8 75,1 74,9 

8. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

70,4 70,1 70,6 69,9 

9. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 68,6 68,9 68,8 68,9 

10. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

70,9 71 71,1 71,1 

11. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

69,1 69,1 69,1 69 

12. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

71,5 71,7 71,8 71,4 

13. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

68,9 69,1 69,3 69,1 

14. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

72,1 71,8 71,7 71,9 

15. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

69,4 70 69,9 70,2 

16. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

69,1 69,7 69,7 69,7 

 
10. Naměřené hodnoty okolní teploty:  
 

Tabulka 8. Naměřené hodnoty teploty okolí 
Č. t[°C ] t[°C ] t[°C ] t[°C ] Č. t[°C ] t[°C ] t[°C ] t[°C ] 
1. 23,2 23,2 23,2 23,1 9. 23,9 23,9 24 24,1 
2. 23,5 23,5 23,6 23,7 10. 24,6 24,6 24,5 24,5 
3. 24 24 24,1 24 11. 24,5 24,5 24,4 24,3 
4. 24,2 24,2 24,1 24 12. 24,1 24,1 24 24 
5. 23,8 23,8 23,7 23,8 13. 23,9 23,9 24 23,9 
6. 23,7 23,8 23,8 23,8 14. 23,9 23,8 23,9 23,8 
7. 23,7 23,7 23,8 23,9 15. 23,7 23,7 23,6 23,7 
8. 24,3 24,2 24,3 24,1 16. 23,6 23,6 23,5 23,6 
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11. Grafické výstupy z analýzy plánovaného experime ntu  
 

Obrázek 18. Paretova analýza (U = 13.5 V)  
 

 
Obrázek 19. Graf normální pravděpodobností vlivu faktorů (U = 13.5 V) 
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Obrázek  20. Graf hlavních efektů (U = 13.5V) 

 

 
Obrázek 21. Graf interakcí (U = 13.5 V) 
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13. Výstup z Minitabu  
 

 
Obrázek  22. Výstupní P-hodnoty z Minitabu (U = 13.5 V) 

 
12. Zhodnocení:  Na základě výstupních P-hodnot z MINITABU je možné prohlásit,  
že faktory velikost chladicí plochy, měď na zadní straně součástek a pozice 
součástek mají s velkou pravděpodobností vliv na výslednou hodnotu odezvy. 
Naopak faktor termální můstky, který má hodnotu P = 0,748, nemá ze statistic kého 
hlediska významný vliv. Faktory se řazené podle vlivu na odezvu na základ ě Paretovy 
analýzy (teploty jednotlivých úrovní dle obr. 20): 
 
1. Měď na zadní stran ě sou částek – ANO = 69°C, NE = 73°C  
2. Pozice sou částek – na krajích = 70°C, ke st ředu = 72,5°C   
3. Velikost chladicí plochy – kolem celé diody = 70,5°C, kolem anody = 72°C   
14. Termální m ůstky  
 
    Z interakcí druhého řádu mají na základě výstupních hodnot z MINITABU 
statisticky významný vliv velikost chladicí plochy na zadní straně součástek-měď na 
zadní straně součástek, velikost plochy-pozice součástek a měď na zadní straně 
součástek-pozice součástek. Míra vzájemné interakce druhého řádu u faktorů je 
graficky znázorněna v grafu interakcí (obr. 21.). Interakce druhého řádu seřazené 
podle vlivu na odezvu na základě Paretovy analýzy (teplotní extrémy obr. 21): 
 
4. Měď na zadní stran ě sou částek - pozice sou částek – 69,5°C/74,2°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x na krajích Viz. Obr. 21.) 
5. Velikost chladicí plochy – m ěď na zadní stran ě sou částek – 69,8°C/74°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x Chladicí plochy kolem diody Viz. Obr. 21.)  
9. Velikost chladicí plochy – pozice sou částek – 69,8°C/73°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – chladicí plochy kolem diody x na krajích Viz. Obr. 21.)  
10. Měď na zadní stran ě – termální m ůstky   
11. Pozice sou částek – termální m ůstky  
13. Velikost chladi cí plochy – termální m ůstky  
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    Z předchozího hodnocení vyplývá, že interakce druhého řádu, které mají 
statisticky významný vliv, jsou složeny ze statisti cky významných faktorů. Interakce 
třetího řadu seřazené podle vlivu na odezvu na základ ě Paretovy analýzy: 
 
6.  Velikost chladicí plochy -  pozice sou částek – termální m ůstky 
7.  Velikost chladicí plochy -  m ěď na zadní stran ě – pozice sou částek 
8.  Velikost chladicí plochy – m ěď na zadní stran sou části – termální m ůstky 
12. Měď na zadní stran ě sou částek - pozice sou částek -velikost chladi cí plochy  
 
    Z výše uvedeného ohodnocení je z řejmé, že statisticky významný vliv termálních 
můstků se začíná projevovat až ve t řetím řádu interakcí. Termální můstky jsou podle 
grafu interakcí (Obr. 21.) v silné interakci s každ ým faktorem. Faktory čtvrtého řádu 
nejsou podle výstupu z Minitabu (Obr. 21.) statisti cky významné. Dále jsou 
zhodnoceny úrovně jednotlivých faktorů na základě vlivu hlavních efektů (Obr. 20). 
Z hlediska nejnižší teploty je vhodné zvolit násled ující úrovně faktorů: 
 
1.  Velikost chladicí plochy – plocha kolem celé di ody 
2.  Měď na zadní stran ě sou částky – m ěď na zadní stran ě sou částky 
3.  Pozice sou částek - na krajích  
4.  Termální m ůstky – plné zapájení (Velmi nepatrný rozdíl) 
 

 
Obrázek  23. Nalevo  nejteplejší sou část s  nastavením faktor ů: Chladicí plochy 
kolem anody, měď není na zadní straně, tranzistory ke středu, nejmenší termální 
můstek;  Napravo nejchladn ější sou část s nastavením faktor ů: Chladicí plochy 
kolem celé diody, měď na zadní straně, pozice součástek na krajích (tranzistory), 
plné zapájení termálních můstků 

 
13. Doporu čení:  Pro provoz komponenty p ři homologa čním nap ětí  13.5 V 
pokud je to konstruk čně a finan čně možné se doporu čuje mít m ěď na zadní 
stran ě sou částek, tranzistory umis ťovat ke kraj ům sou části a mít chladicí 
plochu kolem celé diody. Na provedení termálních m ůstků podle výsledk ů 
z plánovaného experimentu nezáleží. Pokud bude rozh odnuto o realizaci 
termálních m ůstků, doporu čuje se mít plné zapájení. Na základ ě Obr. 23., který 
koresponduje z výsledky plánovaného experimentu, lz e snížit teplotu v tomto 
případě až o osm stup ňů Celsia. 
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6.2. Plánovaný experiment – čtyři faktory, U = 16 V 
Body 1 – 8 jsou stejné jako v p ředchozím případě s výjimkou napětí. 
9. Naměřené hodnoty odezvy:  
 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 16 V 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

1. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

74,2 74,3 74,3 74,2 

2. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

75,4 74,8 75 75,1 

3. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

72,4 71,8 72,7 72,4 

4. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

81,5 81 80,8 80,9 

5. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

76,5 77,7 77,3 77,4 

6. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

71,8 71,9 71,6 71,8 

7. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

77,1 78,9 78,2 77,6 

8. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

72,3 71,7 72,6 72,4 

9. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

70,3 70,2 70,8 70,8 

10. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 72,3 72,4 72,4 72,5 

11. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

71,4 71,9 71,8 71,9 

12. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

73,9 74,1 74,1 74,3 

13. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

71,3 71 70,8 71,2 

14. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

74,6 74,1 74,5 75 

15. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

72,2 73,5 73 72,4 

16. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

70,8 70,1 70,3 70,2 

 
10. Naměřené hodnoty okolní teploty:  
 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty teploty okolí 
Č. t[°C ] t[°C ] t[°C ] t[°C ] Č. t[°C ] t[°C ] t[°C ] t[°C ] 
1. 23,4 23,3 23,3 23,4 9. 24,3 24,2 24,3 24,3 
2. 23,8 23,8 23,8 23,8 10. 24,3 24,2 24,3 24,5 
3. 24 24,1 24 24,1 11. 24 24,1 24 24 
4. 24,1 24,1 24 23,9 12. 24,1 24 24 24,2 
5. 23,9 24 24 24 13. 24 24 23,9 24 
6. 24,1 24,1 24 23,8 14. 23,9 23,9 23,8 23,9 
7. 23,5 23,6 23,5 23,7 15. 23,7 23,6 23,6 23,7 
8. 24 24,1 24,2 24,1 16. 23,6 23,6 23,7 23,6 
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11. Grafické výstupy z analýzy plánovaného experime ntu  
 

 
Obrázek  24. Paretova analýza (16 V) 

 

 
Obrázek  25. Graf normální pravděpodobností vlivu faktorů (U = 16 V) 
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Obrázek  26. Graf hlavních efektů (U = 16 V) 

 

 
Obrázek  27. Graf interakcí (U =16 V)  
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Obrázek  28. Výstupní P-hodnoty z Minitabu (U = 16 V) 

12. Zhodnocení:  Na základě výstupních P-hodnot z MINITABU je možné prohlásit,  
že faktory velikost chladicí plochy, měď na zadní straně součástek a pozice 
součástek mají s velkou pravděpodobností vliv na výslednou hodnotu odezvy. Faktor  
termální můstky má hodnotu P = 0,139 a nemá tedy ze statistick ého hlediska 
významný vliv. P-hodnota je však vyšší než v minulé m případě. Faktory seřazené 
podle vlivu na odezvu na základě Paretovy analýzy (teploty jednotlivých úrovní dle 
obr. 27): 
 
1. Měď na zadní stran ě sou částek – ANO - 71°C, NE – 76,2°C  
2. Pozice sou částek – na krajích - 73°C, ke st ředu 75°C 
4. Velikost chladicí plochy – kolem celé diody - 73 °C, kolem anody - 74°C 
14. Termální m ůstky  
 
 Pozice faktoru velikost chladicí plochy poklesla p ři napětí U = 16 V podle 
Paretovy analýzy z třetího na čtvrté místo. Na třetím místě je interakce mezi faktory 
měď na zadní straně součástek - pozice součástek což zdůrazňuje vliv těchto dvou 
faktorů. Míra vzájemné interakce druhého řádu u faktorů je graficky znázorněna 
v grafu interakcí (obr. 27.). Následuje seznam uspo řádaných interakcí druhého řádu 
podle Paretovy analýzy, (teplotní extrémy obr. 27):  
 
3. Měď na zadní stran ě sou částek - pozice sou částek – 71,6°C/ 78°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x na krajích Viz. Obr. 27.) 
6. Pozice sou částek  –  termální m ůstky 72°C/75°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – na krajích x nejmenší m ůstek Viz. Obr. 27.)  
7. Velikost chladicí plochy – pozice sou částek 72°C/76°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – chladicí plochy kolem diody x na krajích Viz. Obr. 27.)  
8. Měď na zadní stran ě – termální m ůstky – 72°C/78°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – chladicí plochy kolem diody x nejmenší m ůstek Viz. Obr. 27.)  
10. Velikost chladicí plochy – m ěď na zadní stran ě sou částek – 71°C/ 77°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x nejmenší můstek Viz. Obr. 27.)  
15. Velikost chlad icí plochy – termální m ůstky  
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    Statisticky významné interakce druhého řádu jsou interakcemi mezi statisticky 
významnými faktory. U interakce druhého řádu číslo 6. a 8. jsou významné  
i interakce s termálními můstky. Může to souviset s vyšší teploty desky plošných 
spojů. Následují interakce třetího řádu, seřazené podle významnosti na základě 
Paretovy analýzy: 
 
5. Měď na zadní stran ě sou částek - pozice sou částek-termální m ůstky 
9. Velikost chladicí plochy – m ěď na zadní stran ě sou částek – termální m ůstky 
11. Velikost chladicí plochy – pozice sou částek – termální m ůstky 
12. Velikost chladi cí plochy – měď na zadní stran ě sou částek – termální m ůstky  
 
    Interakce čtvrtého řádu je na 12. místě a je také statisticky významná. Nastavení 
úrovní jednotlivých faktorů tak, aby byla výsledná teplota nejnižší, je možné odečíst 
z grafu hlavních efektů (Obr. 27.): 
 
1.  Velikost chladicí plochy – plocha kolem celé di ody 
2.  Měď na zadní stran ě sou částky – m ěď na zadní stran ě sou částky 
3.  Pozice sou částek - na krajích  
4.  Termální m ůstky – plné zapájení (Velmi nepatrný rozdíl) 
 

 
Obrázek  29. Napravo nejteplejší sou část s  nastavením faktor ů: Chladicí 
plochy kolem anody, Měď není na zadní straně, tranzistory ke středu, nejmenší 
termální můstek;  Nalevo nejchladn ější sou část s nastavením faktor ů: Chladicí 
plochy kolem celé diody, měď na zadní straně, pozice součástek na krajích 
(tranzistory), nejmenší termální můstek 

13. Doporu čení:  V případě, že existuje možnost, že sou část bude pracovat 
s mírným p řepětím 16V, lze doporu čit, pokud je to konstruk čně a finan čně 
možné, mít m ěď na zadní stran ě sou částek, tranzistory umis ťovat ke kraj ům 
součásti a mít chladicí plochu kolem celé diody. Na pro vedení termálních 
můstků podle výsledk ů z plánovaného experimentu nezáleží. Pokud budou 
termální m ůstky sou částí návrhu, lze doporu čit plné zapájení. Nejlepší p řípad 
z obrázku 23. se nastavením liší, od nastavení vypl ývajícího z vyhodnocení 
z MINITABU. Může to být zp ůsobeno chybou p ři měření, ale také 
zanedbatelným vlivem termálních m ůstků na výslednou teplotu.  Výsledek je 
tedy stejný jako p ři homologa čním nap ětí. Tímto zp ůsobem lze dosáhnout 
rozdílu až 8,6°C. 
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6.3. Plánovaný experiment – čtyři faktory, U = 8V 
Body 1 – 8 jsou stejné jako v p ředchozím případě s výjimkou napětí. 
 
9. Naměřené hodnoty odezvy:  
 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 8 V 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

1. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

47,2 47,4 46,9 46,9 

2. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

39,5 39,4 39,5 39,5 

3. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

42,1 42,4 41,6 41,5 

4. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

45,5 45,8 46 45,9 

5. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

48 48 47,7 48,1 

6. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

39,7 39,6 39,5 39,6 

7. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

40,5 40,3 40,2 40,1 

8. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

43,1 42,5 42,6 42,2 

9. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

39,3 39,2 39,2 39,2 

10. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 44,8 45,2 45,3 45,2 

11. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

42,9 42,8 43 43 

12. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

48,6 49 49,1 49,3 

13. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

43 43 43 42,9 

14. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

50,6 50,3 50,3 50,2 

15. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

44,1 44,6 45 44,6 

16. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

44,6 44,7 44,2 44,6 

 
10. Naměřené hodnoty okolní teploty:  
 

Tabulka 12. Naměřené hodnoty teploty okolí 
Č. t[°C ] t[°C ] t[°C ] t[°C ] Č. t[°C ] t[°C ] t[°C ] t[°C ] 
1. 23,1 23 23,1 23,2 9. 24,2 24,3 24,2 24,2 
2. 23,5 23,5 23,6 23,4 10. 24,3 24,3 24,2 24,3 
3. 23,9 23,8 23,8 23,9 11. 24,2 24,3 24,2 24,2 
4. 24,2 24,2 24,1 24,2 12. 24,1 24,1 24,1 24 
5. 24,2 24,2 24,1 24 13. 24,1 24 24,1 24 
6. 23,5 23,6 23,5 23,8 14. 23,9 23,9 23,8 23,7 
7. 23,6 23,6 23,5 23,7 15. 23,7 23,7 23,6 23,5 
8. 24,5 24,4 24,5 24,6 16. 23,6 23,6 23,6 23,7 
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11. Grafické výstupy z analýzy plánovaného experime ntu  
 

 
Obrázek  30. Paretova analýza (U = 8 V) 

 

Obrázek  31. Graf normální pravděpodobností vlivu faktorů (U = 8 V) 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  65  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
Brno 2011       Zdeněk Lachnit 

 
Obrázek  32. Graf hlavních efektů (U=8V) 

 

 
Obrázek  33. Graf interakcí (U = 8 V)  
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Obrázek  34. Výstupní P-hodnoty z Minitabu (U = 8 V) 

 
12. Zhodnocení :  Na základě výstupu z Minitabu je možné prohlásit, že s vysoko u 
pravděpodobností mají při nižším napětí a tedy i nižších teplotách vliv všechny 
faktory. Faktory seřazené podle vlivu na odezvu na základ ě Paretovy analýzy (teploty 
jednotlivých úrovní dle obr. 32): 
 
1. Měď na zadní stran ě sou částek – ANO- 42,5°C/NE – 46,5°C 
4. Termální m ůstky – plné zapájení - 43°C, nejmenší m ůstek – 45,5°C 
6. Pozice sou částek – ke st ředu – 43°C, na krajích 45,5°C 
8. Velikost chladicí plochy – kolem diody - 43,5°C/  kolem anody 45°C 
 
 Interakce druhého řádu mají na základě výstupu z Minitabu p ři napětí 8 V 
s velkou pravděpodobností také velký vliv. Míra vzájemné interakce  druhého řádu  
u faktorů je graficky znázorněna v grafu interakcí (obr. 33.). Interakce druhého řádu 
seřazené podle vlivu na odezvu na základ ě Paretovy analýzy (teplotní extrémy obr. 
33): 
 
2. Měď na zadní stran ě sou částek - pozice sou částek – 42°C/48°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x na krajích Viz. Obr. 32.) 
5. Pozice sou částek – termální m ůstky – 41°C/46°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – ke středu x plné zapájení Viz. Obr. 32.) 
7. Velikost chladicí plochy – termální m ůstky – 43°C/47°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody x plné zapájení Viz. Obr. 32.)  
9. Velikost chladicí plochy – pozice sou částek – 43,5°C / 46°C 
(z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody x ke st ředu Viz. Obr. 32.)  
13. Měď na zadní stran ě sou částek – termální m ůstky – 41°C/47°C 
(z hlediska odezvy nejvýhodnější – ANO x plné zapájení Viz. Obr. 32.)  
15. Velikost chladi cí plochy – měď na zadní stran ě sou částek  
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    Také všechny interakce t řetího řádu mají na základě výstupu z Minitabu (Obr. 34.) 
významný vliv. Interakce třetího řádu seřazené podle vlivu na odezvu na základě 
Paretovy analýzy: 
 
3. Měď na zadní stran ě sou částek – pozice sou částek – termální m ůstky 
10. Velikost chladicí plochy – m ěď na zadní stran ě – termální m ůstky 
11. Velikost chladicí plochy – pozice sou částek – termální m ůstky 
12. Velikost chladicí plochy – m ěď na zadní stran ě  - pozice sou částek  
 
    Interakce čtvrtého řádu nejsou statisticky významné. Nastavení úrovní j ednotlivých 
faktorů tak, aby byla výsledná teplota nejnižší, je možné odečíst z grafu hlavních 
efektů (Obr. 31.): 
 
Měď na zadní stran ě sou částek – m ěď na zadní stran ě sou částek 
Termální m ůstky – plné zapájení  
Pozice sou částek – ke st ředu  
Velikost chladicí plochy – kolem celé diody 
 

 
Obrázek  35. Napravo nejteplejší sou část s  nastavením faktor ů: Chladicí 
plochy kolem anody, měď není na zadní straně, pozice součástek na krajích, plné 
zapájení; Nalevo nejchladn ější sou část s nastavením faktor ů: Chladicí plochy 
kolem celé diody, měď na zadní straně, pozice součástek na krajích, plné zapájení  

 
13. Doporu čení:  V případě provozu komponenty p ři nízké úrovni nap ětí, nebo 
nižších teplotách a tam, kde hrozí mírné podp ětí, hrají podstatnou roli všechny 
faktory. Významu nabývají termální m ůstky. Na základ ě výsledk ů analýzy lze 
doporu čit nastavení úrovní – m ěď na zadní stran ě sou částek, plné zapájení 
termálních m ůstků, pozice sou částek ke st ředu (tranzistory), velikost chladicí 
plochy kolem celé diody. Nejchladn ější p řípad však na základ ě obrázku 35. má 
tranzistory umíst ěné na krajích, rozdíl oproti tranzistor ům na st ředu je však 
pouze 0,5°C, což mohou zp ůsobit vlivy okolí. Nejteplejší sou část se liší  
v úrovních ve faktoru teplotní m ůstky, protože má plné zapájení, teplotní rozdíl 
je 1°C, to m ůže být podle názor ů odborník ů taktéž být zp ůsobeno vlivy 
okolního prost ředí. Rozdíl ve výsledné teplot ě sledované komponenty m ůže 
dosáhnout až 10°C. 
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6.4. Zhodnocení plánovaného experimentu se čtyřmi faktory 
 
    Pro vyhodnocení plánovaného experimentu se čtyřmi faktory na napěťových 
úrovních 8 V, 13.5 V, 16 V bylo provedeno 192 m ěření. Bylo vyhodnoceno 192 
snímků s korekcí na okolní teplotu. Rozdíly vlivu nastave ní úrovní jednotlivých 
faktorů jsou uvedeny v následující tabulce (∆ t je rozdíl mezi nejchladnější  
a nejteplejší komponentou): 
 

Tabulka 13. Porovnání vlivu faktorů plánovaného experimentu s čtyřmi faktory při 
rozdílných napětích 

Faktory: 
8V 13,5V 16V 

∆t 
Úroveň 
s nižší 

odezvou 
∆t Úroveň s nižší 

odezvou ∆t Úroveň s nižší 
odezvou 

Velikost 
chladicí 
plochy: 

1,5°C  
Kolem celé 

diody 1,5°C  
Kolem celé 

diody 1°C 
Kolem celé 

diody 

Měď na zadní 
stran ě 

součásti 
4°C 

Měď je na 
zadní straně 4°C 

Měď je na 
zadní straně 5,2°C  

Měď je na 
zadní straně 

Pozice 
součástek 2,5°C  Ke středu 2,5°C  Na krajích 2,5°C  Na krajích 

Termální 
můstky 2,5°C  

Plné 
zapájení x x x X 

 
    Z tabulky je z řejmé, že pokud vznikne pot řeba ovlivnit odezvu ve formě nejvyšší 
teploty desky plošných spojů změnou úrovně jednoho z faktorů, je k tomu 
nejvhodnější faktor měď na zadní straně součásti. Je nutné tento faktor zvážit již p ři 
návrhu a to také z ekonomické stránky, protože desk y plošných spojů potažené 
z obou stran měděnou fólií jsou dražší, což se m ůže na několika milionech kusů 
citelně projevit. Z výsledků plánovaného experimentu se čtyřmi faktory nicméně 
vyplývá jednoznačné doporučení používat desky plošných spojů s mědí po obou 
stranách. Dalším významným faktorem je pozice sou částek, z plánovaného 
experimentu vyplývá, že při nižších teplotách je vhodnější mít součástky, v tomto 
případě jde o tranzistory ve st ředu a v ostatních p řípadech na krajích. Vhodnější je 
zřejmě doporučit umístění na kraj, protože se p ředpokládá práce komponenty při 
homologovaném napětí. Existuje také varianta, že součásti se nestihly za půl hodiny 
při nižším napětí dostatečně prohřát. Pro faktor velikost chladicí plochy vychází 
jednoznačně lépe úroveň chladicí plochy kolem celé diody. Nicmén ě úspora 
dosahuje pouhého jeden a půl až půl stupně. Realizace chladicích ploch je tedy 
zřejmě vhodná u projektů, kde existuje silný p ředpoklad problémů s teplotou. Co se 
týče faktoru termální můstky, jeho vliv na výslednou teplotu p ři homologovaném  
a vyšším napětí je nepatrný. Využití termálních můstků je tedy na zváženou p ři 
nižších teplotách a hodnotách napětí. Lze tedy doporučit realizaci ekonomicky 
nejméně náročné varianty. Tato tvrzení platí, pouze pokud je uva žován vliv 
jednotlivých faktorů samostatně. Je nutné pozorovat také vliv jednotlivých interak cí 
mezi faktory. Interakce mohou ovlivnit výsledek v j iné míře než nastavení 
jednotlivých faktorů. Tabulka nejvhodnějších nastavení úrovní faktorů pro statisticky 
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významné interakce druhého řádu (∆T je rozdíl mezi nejchladnější a nejteplejší 
komponentou): 
 

Tabulka 14. Porovnání vlivu interakcí plánovaného e xperimentu se čtyřmi faktory 

 Interakce:  
8V 13,5V 16V 

∆t 
Úroveň s 

nižší 
odezvou 

∆t Úroveň s nižší 
odezvou ∆t Úroveň s 

nižší odezvou 

Měď na zadní 
stran ě sou částek/ 
pozice sou částek 

6°C 
Měď na zadní 

straně/ na 
kraji 

4,7°C 
Měď na zadní 

stran ě/ na 
kraji 

6,4°C 
Měď na zadní 
straně/ na kraji 

Pozice sou částek/ 
termální m ůstky 5°C Ke středu/ 

plné zapájení 
X X 3°C 

Ke středu/ 
nejmenší 
můstek 

Velikost chladi cí 
plochy – termální 
můstky 

4°C 
Kolem celé 
diody/ plné 

zapájení 
x X X x 

Velikost chlad icí 
plochy – pozice 
sou částek 

2,5°C  
Kolem celé 
diody/ ke 

středu 
4,2°C 

Kolem celé 
diody/ na kraji 6°C 

Kolem celé 
diody/ na kraji 

Měď na zadní 
stran ě – termální 
můstky 

6°C 
Měď na zadní 
straně/ plné 

zapájení 
x X 6°C 

Měď na zadní 
straně/ 

nejmenší 
můstek 

Velikost plochy – 
měď na zadní 
stran ě 

x x 3,2°C 
Kolem celé 

diody/ m ěď na 
zadní stran ě 

6°C 
Kolem celé 

diody/ měď na 
zadní straně 

 
    Nejsilnější interakcí druhého řádu podle tabulky je měď na zadní straně součástek/ 
pozice součástek, jedná se o kombinaci mezi dvěma nejvlivnějšími faktory. Pokud 
zvolíme doporučené úrovně a použijeme pouze dvou faktorů, lze teplotu snížit oproti 
nejhoršímu řešení až o 6,4°C. V p řípadě desky plošných spojů pokovené z jedné 
strany odpadá faktor měď na zadní straně součástek pomocí interakce velikost 
chladicí plochy – pozice součástek, lze teplotu snížit p ři homologačním napětí oproti 
nejhoršímu řešení až o 4,2°C. Pokud bude komponenta provozována  při nižším 
napětí, nebo naopak při přepětí, lze uvažovat také o zapojení termálních m ůstků. Při 
homologačním napětí, pokud není možné umístit tranzistory  
u komponenty na kraj, je možné také využít interakc e velikost plochy – měď na zadní 
straně. Pokud je komponenta provozována p ři homologačním napětí nebo při přepětí 
a je to konstrukčně možné, je nejvhodnější dodržet doporučené nastavení všech tří 
statisticky významných faktorů (velikost chladicí plochy – plocha kolem celé diod y, 
měď na zadní straně součástky – měď na zadní straně součástky, pozice součástek - 
na krajích). V případě, že hrozí podpětí komponenty, je vhodné za řadit do návrhu 
také termální můstky. Další diference hodnoty odezvy pro různá konstrukční řešení 
při použití dvou faktorů lze odvodit z grafů interakcí. Vhodnou aplikací výsledků 
plánovaného experimentu lze snížit výslednou teplot u o 8 – 10°C oproti nejhorší 
variantě. 
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6.5. Plánovaný experiment – p ět faktor ů, U = 13.5 V 
 
1. Cíl:  nalezení nejvhodnější kombinaci layoutu z hlediska nejnižší teploty d esky 
plošných spojů 
 
2. Popis problému:  vysoká teplota desky plošných spojů, vede k snížení LED 
životnosti komponenty vlivem teplotní degradace LED  diod. 
 
3. Prom ěné zahrnuté do experimentu  
  
Odezva : nejvyšší teplota desky plošných spojů 
 
Faktory:   
 

Tabulka 15. Faktory plánovaného experimentu s pěti faktory a jejich úrovně 
Faktor: Úrovn ě 1. 2. 

Velikost chladicí plochy LED 1. Kolem ANODY/ 2. Kolem 
celé LED 

 
 

Měď na zadní stran ě PCB 1. ANO/ 2. NE 

  

Pozice tranzistor ů – 
v plánovaném experimentu 
jako pozice sou částek 

1. Na st ředu/2. Na kraji 

  

Termální m ůstky LED 1. Nejmenší m ůstek/ 2. Plné 
zapájení   

Prokovy 1. ANO/NE 

  
 
4. Replikace:  budou provedena čtyři opakovaná měření, realizovat více vzorků 
nebylo z finančního hlediska možné. 
 
5. Znáhodn ění – bude provedeno pomocí  MINITABU 
 
6. Forma sb ěru dat  – po získání termografického snímku se vyhodnotí nejv yšší 
teplota desky plošných spojů, která je považována za odezvu. Každý vzorek je nu tné 
nechat prohřát nejméně půl hodiny. Poté budou provedena čtyři měření s odstupem 
pěti minut. 
 
7. Plánované metody statistické analýzy:  Paretova analýza, Graf hlavních efektů 
atd. 
 
8. Odhad ceny, rozvrh, suroviny:   plánovaný experiment bude proveden jedním 
operátorem při napěťové úrovni U= 13,5 V, 16 V, 8 V s p řítomností prokovů. 
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9. Naměřené hodnoty odezvy:  
 

Tabulka 16. Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 13.5 V s 
prokovy 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

1. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

69 69 70 69,8 

2. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

73 72,9 73,6 73,2 

3. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

72,4 70,5 70 69,7 

4. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

75,5 76,5 75 76 

5. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

72,2 71,8 71,9 72,4 

6. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

69,9 71 69,5 70,4 

7. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

76 75,8 75,1 74,9 

8. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

70,4 70,1 70,6 69,9 

9. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 68,6 68,9 68,8 68,9 

10. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

70,9 71 71,1 71,1 

11. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

69,1 69,1 69,1 69 

12. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

71,5 71,7 71,8 71,4 

13. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

68,9 69,1 69,3 69,1 

14. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

72,1 71,8 71,7 71,9 

15. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

69,4 70 69,9 70,2 

16. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

69,1 69,7 69,7 69,7 

 
 

Tabulka 17. Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 13.5V 
s odvrtanými prokovy 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

17. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 69,6 69,2 69,5 69,5 

18. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 73,1 73,1 73,1 73 

19. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 71,5 71,5 70,4 71,2 

20. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 76,6 76,1 76 75,8 
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21. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 72,7 72,9 72,7 72,1 

22. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 68 67,8 68,1 68,2 

23. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 74,9 75,1 74,9 75,4 

24. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 70 70,9 70,8 70,5 

25. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 68,3 67,9 68,3 68,5 

26. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 71,5 71,8 71,1 71,6 

27. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 70,2 70,6 70,3 70,6 

28. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 71,8 71,8 71,4 72 

29. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 72,4 70,5 71,9 71,5 

30. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 73,6 71,7 71,8 71,7 

31. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 71,1 70,3 71,1 70,8 

32. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 69,9 70,4 70,3 69,8 

 
10. Naměřené hodnoty okolní teploty:  
 

Tabulka 18. Naměřené hodnoty okolní teploty 
Č. t[°C ] t[°C ] t[°C ] t[°C ] Č. t[°C ] t[°C ] t[°C ] t[°C ] 
1. 22,3 22,4 22,5 22,3 9. 21,1 21,3 21,3 21,3 
2. 22,5 22,5 22,7 22,9 10. 21,3 21,4 21,6 21,7 
3. 23,7 23,6 23,8 23,7 11. 21,9 21,8 21,9 21,7 
4. 23,4 23 23,3 23,2 12. 22,8 22,6 22,7 22,5 
5. 23,4 23,5 23,7 23,5 13. 22,4 22,3 22,2 22,4 
6. 23,6 23,6 23,5 23,4 14. 22,5 22,4 22,4 22,6 
7. 23,6 23,5 23,4 23,5 15. 22,7 22,6 22,8 22,6 
8. 23,7 24 23,6 23,8 16. 22,8 22,7 22,8 22,5 
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11. Grafické výstupy z analýzy plánovaného experime ntu:  
 

 
Obrázek  36. Paretova analýza (U = 13,5V) 

 

 
Obrázek  37. Graf normální pravděpodobností vlivu faktorů (U = 13,5V) 
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Obrázek  38. Graf hlavních efektů (U = 13,5V) 

 

Obrázek  39. Graf interakcí (U = 13,5V) 
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Obrázek  40. Výstup z Minitabu(U = 13,5V) 

 
12. Zhodnocení :  Na základě výstupu z Minitabu je možné prohlásit, že s vysoko u 
pravděpodobností má na výslednou hodnotu odezvy plánované ho experimentu vliv 
všech pět sledovaných faktorů. Následují faktory seřazené dle Paretovy analýzy 
(Obr. 36.), hodnoty odezvy byly získány na základ ě grafu hlavních efektů (Obr. 38.): 
 
1. Měď na zadní stran ě sou částek – 69,75°C/73°C 
2. Velikost chladicí plochy – 70,25°C/ 72°C 
3. Pozice sou částek – 70,5°C/ 72°C 
6. Termální m ůstky –  71°C/71,5°C 
10. Prokovy – 71,2°C/71,5°C 
 
    Řada interakcí druhého řádu má na základě výstupu z Minitabu p ři napětí 13,5 V 
s velkou pravděpodobností také statisticky významný vliv. Míra vzá jemné interakce 
druhého řádu u faktorů je graficky znázorněna v grafu interakcí (obr. 39.). Následují 
interakce druhého řádu seřazené podle vlivu na odezvu na základ ě Paretovy analýzy 
(teplotní extrémy obr. 39): 
 
4. Měď na zadní stran ě sou částek - pozice sou částek – 70°C/74°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x na krajích Viz. Obr. 39.) 
7. Měď na zadní stran ě sou částek – velikost chladicí plochy – 69,75°C/74°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x kolem celé diody Viz. Obr. 39.) 
8. Termální m ůstky – prokovy – 71°C/72°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – plné zapájení x prokovy Viz. Obr. 39.) 
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9. Velikost chladicí plochy – pozice sou částek – 70°C/73°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody x na krajích Viz. Obr. 39.) 
14. Velikost chladicí plochy – termální m ůstky – 70°C/72,5°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody x plné zapájení Viz. Obr. 39.) 
17. Pozice sou částek – prokovy – 70°C/72°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější –  na krajích x s prokovy  Viz. Obr. 39.) 
19. Velikost chladicí plochy – prokovy – 70,5°C/72, 25°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody x prokovy Viz. Obr. 39.)  
 
    Z interakcí t řetího řádu mají statisticky významný vliv interakce: 
 
5. Velikost chladicí plochy x pozice sou částek x termální můstky 
11. Měď na zadní straně součástek x termální můstky x prokovy 
12. Velikost chladicí plochy x měď na zadní straně součástek x prokovy 
13. Velikost chladicí plochy x měď na zadní straně součástek x pozice součástek 
15. Měď na zadní straně součástek x pozice součástek x termální můstky 
  
     Z interakcí čtvrtého řádu má statisticky významný vliv pouze interakce ve likost 18. 
chladicí plochy x měď na zadní straně součástek x termální můstky x prokovy. Také 
interakce pátého řádu má statisticky významný vliv, z hlediska Pareto vy analýzy je 
na šestnáctém místě. Nastavení úrovní jednotlivých faktorů tak, aby byla výsledná 
teplota nejnižší, je možné odečíst z grafu hlavních efektů (Obr. 38.): 
 
Měď na zadní stran ě sou částek – m ěď na zadní stran ě sou částek 
Termální m ůstky – plné zapájení  
Pozice sou částek – na krajích  
Velikost chladicí plochy – kolem celé diody 
Prokovy – s prokovy 
 

 
Obrázek  41. Nalevo  nejteplejší sou část s  nastavením faktor ů: Chladicí plochy 
kolem anody, měď není na zadní straně, tranzistory ke středu, nejmenší termální 
můstek, bez prokovů;  Napravo nejchladn ější sou část s nastavením faktor ů: 
Chladicí plochy kolem celé diody, měď na zadní straně, pozice součástek na krajích 
(tranzistory), plné zapájení termálních můstků, s prokovy 
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13. Doporu čení:  Pro provoz komponenty p ři homologa čním nap ětí  13.5V 
pokud je to konstruk čně a finan čně možné se doporu čuje mít m ěď na zadní 
stran ě sou částek, tranzistory umis ťovat ke kraj ům sou části, mít chladicí 
plochu kolem celé diody, použít plné zapájení u ter málních m ůstků a sou část 
vybavit prokovy. Navzdory názoru n ěkterých elektronik ů, že prokov ů je p říliš 
málo na to, aby byl vid ět jejich vliv, jsou prokovy jedním z významných fak torů. 
Na základ ě Obr. 41., který koresponduje s výsledky plánovanéh o experimentu, 
lze snížit teplotu v tomto p řípadě až o osm stup ňů Celsia. Oproti plánovanému 
experimentu se čtyřmi faktory došlo k zm ěně priority faktor ů velikost chladicí 
plochy a pozice sou částek. Pozice sou částek má na výslednou teplotu stejný 
vliv (2,5°C rozdíl mezi extrémy), u velikosti chlad icí plochy se zvýšil rozdíl mezi 
extrémy o 1°C. Také termální m ůstky se staly významným faktorem. Tento stav 
je zřejmě způsoben interakcí s faktorem prokovy. 

6.6. Plánovaný experiment – p ět faktor ů, U = 16 V 
Body 1 – 8 jsou stejné jako v p ředchozím případě s výjimkou napětí. 
 
9. Naměřené hodnoty odezvy:  
 

Tabulka 19. Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 16 V s 
prokovy 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

1. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

74,2 74,3 74,3 74,2 

2. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

75,4 74,8 75 75,1 

3. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

72,4 71,8 72,7 72,4 

4. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

81,5 81 80,8 80,9 

5. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

76,5 77,7 77,3 77,4 

6. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

71,8 71,9 71,6 71,8 

7. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

77,1 78,9 78,2 77,6 

8. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

72,3 71,7 72,6 72,4 

9. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 70,3 70,2 70,8 70,8 

10. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

72,3 72,4 72,4 72,5 

11. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

71,4 71,9 71,8 71,9 

12. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

73,9 74,1 74,1 74,3 

13. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

71,3 71 70,8 71,2 

14. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

74,6 74,1 74,5 75 
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15. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

72,2 73,5 73 72,4 

16. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

70,8 70,1 70,3 70,2 

 
Tabulka 20. Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 16 V 

s odvrtanými prokovy 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

17. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 73,4 74,3 73,3 73,4 

18. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 76,8 77 76,7 76,5 

19. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 72,7 73,2 72 73,4 

20. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 80,4 80,2 81,1 80,2 

21. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 76,9 77,3 76,8 76,9 

22. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 72,1 71,9 72 72,1 

23. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 77,2 79,1 77,1 77,8 

24. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 71,9 71,6 71,7 71,4 

25. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 71,3 71,4 70,7 71 

26. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 73,4 73,1 71,9 72,3 

27. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 72,9 72,1 71,6 72,3 

28. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 74,1 75,2 75,1 75,4 

29. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 71,1 72,8 71,3 71,6 

30. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 75,5 75,4 75 76,6 

31. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 72,5 74,4 74,3 74 

32. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 73,2 73,2 73 72,9 

 
10. Naměřené hodnoty okolní teploty:  
 

Tabulka 21. Naměřené hodnoty teploty okolí 
Č. T[°C ] T[°C ] T[°C ] T[°C ] Č. T[°C ] T[°C ] T[°C ] T[°C ] 
1. 22,4 22,6 22,7 22,5 9. 21,1 21 21,2 21 
2. 22,8 22,7 22,8 22,7 10. 21,7 21,5 21,7 21,8 
3. 22,6 22,6 22,6 22,7 11. 21,9 21,9 22 21,8 
4. 23,1 23 23 23,2 12. 22,2 22,3 22,1 22 
5. 23,5 23,5 23,4 23,2 13. 22,8 22,5 22,8 22,8 
6. 23,8 23,9 23,8 23,9 14. 22,5 22,3 22,5 22,6 
7. 23,8 23,9 23 23,2 15. 22,7 22,8 22,5 22,6 
8. 23,9 23,7 23,6 23,5 16. 22,4 22,5 23 23 
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11. Grafické výstupy z analýzy plánovaného experime ntu:  
 

 
Obrázek  42. Paretova analýza (U = 16 V) 

 

 
Obrázek  43. Graf normální pravděpodobností vlivu faktorů (U = 16 V) 
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Obrázek  44. Graf hlavních efektů (U = 16V) 

 

 
Obrázek  45. Graf interakcí (U = 16 V) 
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Obrázek  46. Výstup z Minitabu (U = 16 V) 

 
12. Zhodnocení :  Na základě výstupu z Minitabu je možné prohlásit, že s vysoko u 
pravděpodobností má na výslednou hodnotu odezvy plánované ho experimentu vliv 
všech pět sledovaných faktorů. Následují faktory seřazené dle Paretovy analýzy 
(Obr. 42.), hodnoty odezvy byly získány na základ ě grafu hlavních efektů(Obr. 44.): 
 
1. Měď na zadní stran ě sou částek – 71,75°C/76,25°C 
2. Pozice sou částek – 73°C/ 75°C 
4. Velikost chladicí plochy – 73,5°C/ 75°C 
10. Prokovy –  73,75°C/ 74,25°C 
19. Termální m ůstky – 73,8°C/ 74,2°C 
 
    Řada interakcí druhého řádu má na základě výstupu z Minitabu p ři napětí 16 V 
s velkou pravděpodobností také statisticky významný velký vliv. Mí ra vzájemné 
interakce druhého řádu u faktorů je graficky znázorněna v grafu interakcí (obr. 45.). 
Následují interakce druhého řádu seřazené podle vlivu na odezvu na základ ě 
Paretovy analýzy (teplotní extrémy obr. 42.): 
 
3. Měď na zadní stran ě sou částek - pozice sou částek – 71,75°C/78,25°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x na krajích Viz. Obr. 45.) 
6. Měď na zadní stran ě sou částek – velikost chladicí plochy – 71,75°C/76,75°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x kolem celé diody Viz. Obr. 45.) 
7. Pozice sou částek – termální m ůstky – 72°C/76,5°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – nejmenší můstek  x  prokovy Viz. Obr. 45.) 
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8. Velikost chladicí plochy – pozice sou částek – 72°C/76°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody x na krajích Viz. Obr. 45.) 
12. Měď na zadní stran ě sou částek – termální m ůstky – 72°C/76°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x plné zapájení Viz. Obr. 45.) 
 
    Následují interakce t řetího řádu, které mají na základě Paretovy analýzy statisticky 
významný vliv: 
 
5. Měď na zadní straně součástek x pozice součástek  x  termální můstky 
9. Velikost chladicí plochy x měď na zadní straně součástek x pozice součástek 
13.  Měď na zadní straně součástek x termální můstky x prokovy 
15. Velikost chladicí plochy x pozice sou částek x prokovy 
16. Velikost chladicí plochy x pozice sou částek x termální můstky 
17. Měď na zadní straně součástek x pozice součástek x prokovy 
20. Pozice součástek x termální můstky x prokovy 
 
    Z interakcí čtvrtého řádu má statisticky významný vliv interakce 14. Veli kost 
chladicí plochy x měď na zadní straně součástek x pozice součástek x prokovy a 18. 
Termální můstky x měď na zadní straně součástek x pozice součástek x prokovy. 
Statisticky významná je také interakce pátého řádu, dle Paretovy analýzy na 
jedenáctém místě. Doporučené nastavení úrovní jednotlivých faktorů při napětí 16 V: 
 
Měď na zadní stran ě sou částek – m ěď na zadní stran ě sou částek 
Termální m ůstky – plné zapájení  
Pozice sou částek – na krajích  
Velikost chladicí plochy – kolem celé diody 
Prokovy – s prokovy  
 

 
Obrázek  47. Napravo nejteplejší sou část s  nastavením faktor ů: Chladicí 
plochy kolem anody, měď není na zadní straně, tranzistory ke středu, nejmenší 
termální můstek, s prokovy;  Nalevo nejchladn ější sou část s nastavením 
faktor ů: Chladicí plochy kolem celé diody, m ěď na zadní straně, pozice součástek 
na krajích (tranzistory), nejmenší termální můstek, s prokovy 
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13. Doporu čení:  V případě, že existuje možnost, že sou část bude pracovat 
s mírným p řepětím 16V, lze doporu čit, pokud je to konstruk čně a finan čně 
možné, mít m ěď na zadní stran ě sou částek, tranzistory umis ťovat ke kraj ům 
součásti a mít chladicí plochu kolem celé diody, desku plošných spoj ů vybavit 
prokovy a u termálních m ůstků provést plné zapájení. Nejteplejší  
a nejchladn ější m ěřený vzorek se však nastavením liší od doporu čeného 
nastavení. Nejvyšší teplota by m ěla být podle doporu čení nam ěřena p ři měření 
číslo 28. Toto m ěření se však liší od nejvyšší nam ěřené teploty o pouhého 
0,4°C. U nejchladn ější sou části je rozdíl v nastavení úrovn ě faktoru termální 
můstky, nicmén ě rozdíl s doporu čeným nastavením, které má vzorek číslo 9, je 
pouze 0,2°C. Tyto chyby mohou být zp ůsobeny nep řesností p ři měření, 
změnou podmínek m ěření (místo, vlhkost). Celkov ě jsou teploty vzork ů 
s odvrtanými prokovy vyšší. Lze dosáhnout rozdílu v e výsledné teplot ě, až 
11,4°C 

6.7. Plánovaný experiment – p ět faktor ů, U = 8V 
Body 1 – 8 jsou stejné jako v p ředchozím případě s výjimkou napětí. 
 
9. Naměřené hodnoty odezvy:  
 

Tabulka 22. Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 8 V 
s prokovy 

 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

1. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

47,2 47,4 46,9 46,9 

2. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

39,5 39,4 39,5 39,5 

3. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

42,1 42,4 41,6 41,5 

4. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

45,5 45,8 46 45,9 

5. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 

48 48 47,7 48,1 

6. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

39,7 39,6 39,5 39,6 

7. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

40,5 40,3 40,2 40,1 

8. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

43,1 42,5 42,6 42,2 

9. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 39,3 39,2 39,2 39,2 

10. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

44,8 45,2 45,3 45,2 

11. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

42,9 42,8 43 43 

12. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

48,6 49 49,1 49,3 

13. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 

43 43 43 42,9 
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14. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 

50,6 50,3 50,3 50,2 

15. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 

44,1 44,6 45 44,6 

16. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 44,6 44,7 44,2 44,6 

 
Tabulka 23. Naměřené hodnoty teploty desky plošných spojů při napětí 8 V s 

odvrtanými prokovy 

Číslo:  Velikost 
plochy: 

Měď 
zadní 

strana: 

Pozice 
tranzistor ů: 

Termální 
můstky: O.1 O.2 O.3 O.4 

17. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 46,3 46,2 46,7 46,7 

18. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 46,8 46,8 46,8 47 

19. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 45,1 45 45,2 45,3 

20. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 50,4 50 50,7 50,8 

21. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 48,5 48,3 48,4 48,8 

22. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 40 40,1 40,3 39,8 

23. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 50,5 50 50,5 50,3 

24. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 46 46,1 45,8 46,2 

25. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 42 42,3 42,1 42,3 

26. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 45,5 45,4 46,1 46,2 

27. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 43,5 43,4 43,3 43,6 

28. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 48,7 49 49,9 51,1 

29. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Na krajích Nejmenší 
můstek 47,7 45,5 44,8 44,6 

30. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď není na 
zadní straně 

Na krajích Plné 
zapájení 51,9 51,3 51,5 50,6 

31. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Plné 
zapájení 46,1 45,3 46,7 46,5 

32. Chladicí plochy 
kolem celé diody 

Měď na 
zadní straně 

Ke středu Nejmenší 
můstek 44,8 45 45,4 45,2 

10. Naměřené hodnoty okolní teploty:  
 

Tabulka 24. Naměřené hodnoty teploty okolí 
Č. T[°C ] T[°C ] T[°C ] T[°C ] Č. T[°C ] T[°C ] T[°C ] T[°C ] 
1. 22,4 22,3 22,4 22,3 9. 21,2 21,3 21,2 22,2 
2. 22,5 22,5 22,2 22,1 10. 22,3 22,4 22,1 22,1 
3. 22,9 22,8 22,8 23 11. 22,2 22,2 22,1 22 
4. 23,4 23,3 23,3 23,2 12. 22,8 22,9 22,6 22,7 
5. 23,5 23,4 23,5 23,7 13. 22,9 22,9 23 23,2 
6. 23,8 23,8 23,8 23,8 14. 22,9 22,9 22,9 23,4 
7. 23,7 23,6 23,5 23,3 15. 22,7 22,8 22,9 23 
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8. 23,2 23,4 23,3 23,6 16. 22,6 22,5 22,6 22,5 
11. Grafické výstupy z analýzy plánovaného experime ntu:  
 

 
Obrázek  48. Paretova analýza (U = 8 V) 

 

 
Obrázek  49. Graf normální pravděpodobností vlivu faktorů (U = 8V) 
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Obrázek  50. Graf hlavních efektů (U = 8 V) 

 

 
Obrázek  51. Graf interakcí (U = 8 V) 
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Obrázek  52. Výstup z Minitabu (U = 8 V) 

 
12. Zhodnocení :  Na základě výstupu z Minitabu je možné prohlásit, že s vysoko u 
pravděpodobností má na výslednou hodnotu odezvy plánované ho experimentu vliv 
všech pět sledovaných faktorů. Následují faktory seřazené dle Paretovy analýzy 
(Obr. 48.), hodnoty odezvy byly získány na základ ě grafu hlavních efektů(Obr. 50.): 
 
1. Měď na zadní stran ě sou částek – 43,5°C/47,5°C 
2. Velikost chladicí plochy – 44,5°C/ 46,5°C 
3. Prokovy – 44°C/ 46,5°C 
4. Termální m ůstky – 44,5°C/46,5°C 
5. Pozice sou částek – 45,5°C/46,5°C 
 
 Řada interakcí druhého řádu má na základě výstupu z Minitabu p ři napětí 8 V 
s velkou pravděpodobností také statisticky významný velký vliv. Mí ra vzájemné 
interakce druhého řádu u faktorů je graficky znázorněna v grafu interakcí (obr. 51.). 
Následují interakce druhého řádu seřazené podle vlivu na odezvu na základ ě 
Paretovy analýzy (teplotní extrémy obr. 48.): 
 
5. Pozice sou částek x termální m ůstky – 43°C/47°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – ke středu  x plné zapájení Viz. Obr. 51.) 
6. Velikost chladicí plochy x termální m ůstky – 42,5°C/47°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody   x plné zapájení Viz. Obr. 51.) 
10. Termální m ůstky x prokovy – 42,5°C/ 46°C 
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(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – plné zapájení  x s prokovy  Viz. Obr. 51.) 
12. Velikost chladicí plochy x prokovy 43,5°C/ 48°C  
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody x s prokovy Viz. Obr. 51.)  
15. Měď na zadní stran ě sou částek x pozice sou částek 43°C/48°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x  na krajích viz. Obr. 51.)  
16. Měď na zadní stran ě sou částek x prokovy 42,5°C/48,5°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – měď na zadní straně x  s prokovy viz. Obr. 51.)  
17. Pozice sou částek x prokovy – 43°C/46°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – ke středu x  s prokovy viz. Obr. 51.)  
23. Velikost chladicí plochy x pozice sou částek 43,5°C/47°C 
(Z hlediska odezvy nejvýhodnější – kolem celé diody x  na krajích viz. Obr. 51.) 
 
    Následují interakce t řetího řádu, které mají na základě Paretovy analýzy statisticky 
významný vliv: 
7. Měď na zadní straně součástek x pozice součástek x prokovy 
8. Velikost chladicí plochy x měď na zadní straně součástek x termální můstky 
9. Měď na zadní straně součástek x pozice součástek x termální můstky 
14. Velikost chladicí plochy x pozice sou částek x termální můstky 
15. Měď na zadní straně součástek x termální můstky x prokovy 
18. Pozice součástek x termální můstky x prokovy 
20. Velikost chladicí plochy x měď na zadní straně součástek x pozice součástek 
24. Velikost chladicí plochy x měď na zadní straně součástek x prokovy 
 
    Z interakcí čtvrtého řádu má statisticky významný vliv interakce 11. M ěď na zadní 
straně součástek x pozice součástek x termální můstky x prokovy a 19. Velikost 
chladicí plochy  x měď na zadní straně součástek x termální můstky x prokovy. 
Statisticky významná je také interakce pátého řádu, dle Paretovy analýzy na 22. 
místě. Doporučené nastavení úrovní jednotlivých faktorů při napětí 8V: 
 
Měď na zadní stran ě sou částek – m ěď na zadní stran ě sou částek 
Termální m ůstky – plné zapájení  
Pozice sou částek – ke st ředu 
Velikost chladicí plochy – kolem celé diody 
Prokovy – s prokovy 

Obrázek  53. Napravo nejteplejší sou část s  nastavením faktor ů: Chladicí 
plochy kolem anody, měď není na zadní straně, pozice součástek na krajích, plné 
zapájení, bez prokovů; Nalevo nejchladn ější sou část s nastavením faktor ů: 
Chladicí plochy kolem celé diody, měď na zadní straně, pozice součástek na 
krajích, plné zapájení, s prokovy  
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13. Doporu čení:  V případě provozu komponenty p ři nízké úrovni nap ětí, nebo 
nižších teplotách a tam, kde hrozí mírné podp ětí, hrají podstatnou roli všechny 
faktory. Významu nabývají termální m ůstky. Na základ ě výsledk ů analýzy lze 
doporu čit nastavení úrovní – m ěď na zadní stran ě sou částek, plné zapájení 
termálních m ůstků, pozice sou částek ke st ředu (tranzistory), velikost chladicí 
plochy kolem celé diody a vybavit desku plošných sp ojů prokovy. Komponenta 
s nejvyšší hodnotou odezvy se nastavením faktor ů neliší. Komponenta 
s nejchladn ější hodnotou odezvy se liší v úrovni faktoru pozice  sou částek, 
protože má sou části na kraji. Umíst ění sou částek na st ředu vychází lépe 
zřejmě z toho d ůvodu, že sou část p ři nižších teplotách okolo 40°C dokáže teplo 
lépe absorbovat a rozvést. 

6.8. Zhodnocení plánovaných experiment ů s pěti faktory 
    Pro vyhodnocení plánovaného experimentu s p ěti faktory na napěťových úrovních 
8 V, 13.5 V, 16 V bylo provedeno 384 m ěření. Bylo vyhodnoceno 384 snímků 
s korekcí na okolní teplotu. Rozdíly vlivu nastaven í úrovní jednotlivých faktorů jsou 
uvedeny v následující tabulce (∆t je rozdíl mezi nejchladnější  
a nejteplejší komponentou): 
 

Tabulka 25. Porovnání vlivu jednotlivých faktorů při rozdílných úrovních napětí 

Faktory: 

8V 13,5V 16V 

∆t Úroveň s 
nižší odezvou ∆t Úroveň s nižší 

odezvou ∆t 
Úroveň s 

nižší 
odezvou 

Velikost chladi cí 
plochy: 1,75°C 

Kolem celé 
diody 1,5°C 

Kolem celé 
diody 1,5°C 

Kolem celé 
diody 

Měď na zadní 
stran ě sou části 3,25°C 

Měď je na 
zadní straně 

4,5°C 
Měď je na 

zadní straně 
4,5°C 

Měď je na 
zadní straně 

Pozice 
sou částek 1,5°C Ke st ředu 2°C Na krajích 1°C Na krajích 

Termální 
můstky 1°C Plné zapájení 0,4°C Plné zapájení 1°C 

Plné 
zapájení 

Prokovy  0,3°C S prokovy 0,5°C S prokovy 2,5°C S prokovy 
 
    Stejně jako u předchozího plánovaného experimentu, lze doporučit použití desky 
plošných spojů s mědí na zadní straně. Vliv mědi na zadní straně však poklesl o 
0,5°C až 0,7°C. Velikost chladicí plochy má na odez vu vliv snížený maximálně  
o 0,5°C. Chladicí plocha je záležitostí jedné stran y desky plošných spojů. U vlivu 
pozice součástek došlo při plánovaném experimentu s pěti faktory k snížení vlivu až 
o jeden a půl stupně. Faktor termální můstky má vliv u všech p řípadů. Vliv prokovů je 
značný při vysokých napětích. Měď na zadní straně součásti má nižší rozdíl z řejmě 
z toho důvodu, že měděné plochy jsou propojeny prokovy, které odvedou nej větší 
množství tepla. Pokud bychom chtěli měnit výslednou hodnotu pouze změnou 
úrovně jednoho faktoru, dosáhneme lepších výsledků u řešení s prokovy. Rozdíly 
mezi úrovní s nižší a vyšší odezvou u jednotlivých faktorů jsou menší z důvodu vlivu 
prokovů, které jsou s řadou faktorů v interakci prvního či druhého řádu  
a v předchozím plánovaném experimentu zůstal jejich vliv skryt. 
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Tabulka 26. Porovnání vlivu interakcí p ři rozdílných úrovních napětí 

Interakce: 
8V 13,5V 16V 

∆T Úroveň s 
nižší odezvou ∆T Úroveň s nižší 

odezvou ∆T Úroveň s nižší 
odezvou 

Měď na zadní 
stran ě 
sou částek/ 
pozice 
sou částek 

5°C 

Měď na zadní 
straně 

součástek / na 
krajích 

4°C 

Měď na zadní 
straně 

součástek/ na 
krajích 

6,5°C 

Měď na zadní 
straně 

součástek/ na 
krajích 

Pozice 
sou částek/ 
termální m ůstky 

4°C 
Ke středu / 

plné zapájení 
x x 4,5°C 

Na krajích/ 
plné zapájení 

Velikost chladi cí 
plochy – 
termální m ůstky 

4,5°C 
Kolem celé 
diody / plné 

zapájení 
2,5°C 

Kolem celé 
diody / plné 

zapájení 
x X 

Velikost chladi cí 
plochy – pozice 
sou částek 

3,5°C 
Kolem celé 
diody x  na 

krajích 
x x 4°C 

Kolem celé 
diody x na 

krajích 

Měď na zadní 
stran ě – 
termální m ůstky 

x x x x 4°C 
Měď na zadní 

straně součásti 
x plné zapájení 

Velikost chladi cí 
plochy – m ěď 
na zadní stran ě 

x x 4,25°C  
Kolem celé 

diody/ měď na 
zadní straně 

5°C 
Kolem celé 

diody/ měď na 
zadní straně 

Termální 
můstky - 
prokovy 

3,5°C 
Kolem celé 

diody x s 
prokovy 

1°C 
Kolem celé 

diody x s 
prokovy 

x X 

Velikost chlad icí 
plochy - 
prokovy 

4,5°C 
Kolem celé 

diody x s 
prokovy 

1,75°C  
Kolem celé 

diody x s 
prokovy 

x X 

Měď na zadní 
stran ě sou části 
- prokovy 

6°C 
Měď na zdaní 

straně x s 
prokovy 

x x x X 

Pozice 
sou částek -
prokovy 

3°C 
Na středu x s 

prokovy 
2°C 

Na kraji x s 
prokovy x X 

    U plánovaného experimentu s p ěti faktory je velmi významnou interakcí opět měď 
na zadní straně - pozice součástek. Vhodným nastavením úrovní faktorů na 
doporučené úrovně, lze snížit nejvyšší teplotu desky plošných spoj ů při vyšších 
napětích, až o šest a půl stupně.  
    Od p ředchozího plánovaného experimentu se rozdíly mezi e xtrémy liší v řádech 
desetin stupňů. Interakce pozice součástek – termální můstky je významná pokud 
součást bude operovat v mezních hodnotách rozsahu nap ětí. Interakce velikost 
chladicí plochy – termální můstky, má vliv i p ři homologačním napětí a navíc je ji 
možno vzít v potaz i pro jednostranné desky bez pro kovů. Interakce velikost chladicí 
plochy – pozice součástek je opět statisticky významná pouze p ři krajních hodnotách 
napěťového rozsahu. Velikost chladicí plochy – m ěď na zadní straně je významná 
interakce stejně jako u předchozího plánovaného experimentu. Dále následují 
interakce s prokovy. Je z řejmé, že prokovy v interakcích s jinými faktory maj í nejvyšší 
vliv při nízkých teplotách. Je to z toho d ůvodu, že prokovů bylo málo, na což bylo 
později upozorněno a desky plošných spojů se při napětí 16 V zřejmě stihly prohřát 
tak, že vliv prokovů v interakcích není tolik patrný. Tímto zp ůsobem lze v případě 
potřeby analyzovat všechny interakce mezi uvažovanými f aktory. 
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7.  Závěr 
    Tato diplomová práce se zabývá využitím plánova ného experimentu  
v průmyslovém podniku v oblasti vývoje LED modulů do světlometů osobních 
automobilů a možnostmi nasazení v průmyslové praxi. V rešeršní části diplomové 
práce je rozebrána problematika plánovaného experim entu. Jsou popsány možnosti 
použití plánovaného experimentu a výhody, které z p oužití plynou. Dále je uvedeno 
jakým způsobem vhodně koncipovat návrh plánovaného experimentu. Následuj ící 
kapitola popisuje nástroje plánovaného experimentu.  Dále je popsán způsob 
plánovaní experimentů s jedním faktorem a jeho omezení. Následuje popis 
plánovaného experimentu s více faktory a možností j eho využití. V rešeršní části je 
také uveden způsob, jakým bude přistupováno k dokumentaci. Pro analýzu 
plánovaného experimentu je možné použít celou řadu nástrojů, tyto nástroje  
a možnosti jejich využití jsou popsány v následujíc í kapitole. Dále se rešeršní studie 
zabývá termografií, a to z toho d ůvodu, že hodnoty odezvy ve formě nejvyšší teploty 
desek plošných spojů, byly získány pomocí termografické kamery. V posle dní 
kapitole rešeršní studie je pojednáno o LED technol ogiích a teplotní degradaci. 
Teplotní degradace může mít vliv na změnu intenzity světelného toku LED diod. 
Důsledkem snížení intenzity světelného toku je možné nevyhovění homologačním 
podmínkám.  
    Cílem plánovaného experimentu je zjišt ění nejvhodnější konfigurace zvolených 
faktorů, tak aby nejvyšší teplota desky plošných spoj ů, měla co nejnižší hodnotu. 
Praktická část diplomové práce začíná popisem volby faktorů a jejich úrovní pro 
plánovaný experiment v sestaveném týmu. Následuje o věření statistické 
významnosti prokovů, které byli zařazeny v druhé sérii plánovaných experimentů 
jako pátý faktor. Dále je popsána p říprava desky plošných spojů na měření  
a metodika měření teploty termokamerou a způsob vyhodnocení hodnot.  
    Bylo provedeno celkem šest plánovaných experime ntů na třech různých 
napěťových úrovních. První tři plánované experimenty byly provedeny s čtyřmi 
faktory. Do dalších tří plánovaných experimentů byly zařazeny také měření získané 
z desek s odvrtanými prokovy. Tato metodika byla zv olena v důsledku manuálního 
odvrtání prokovů, při které hrozilo poškození desek plošných spojů. U všech 
plánovaných experimentů byla určena významnost faktorů a jejich optimální 
nastavení. Byl také zkoumán vliv nastavení jednotli vých faktorů na výslednou teplotu. 
Byla provedena porovnání optimálních návrhů nastavení faktorů s reálnými výsledky 
u desek plošných spojů se stejným nastavením faktorů, získaných pomocí 
termografie. U provedených plánovaných experimentů byla také provedena analýza 
vlivů interakcí na výslednou hodnotu teploty a stanovena  významnost interakcí. Na 
konci každého bloku tří plánovaných experimentů, je také provedeno srovnání vlivu 
faktorů a jejich interakcí p ři různých napěťových úrovních.      
     Pomocí plánovaných experiment ů byl získán nástroj, kterým je možné p řibližně 
stanovit výslednou maximální teplotu p ři různých nastaveních faktorů. Je tedy možné 
sledovat, jakým způsobem se hodnota maximální teploty změní při změně návrhu 
desky plošných spojů, který může proběhnout například z důvodu vysoké teplotní 
degradace, nebo konstrukční změny. Již v průběhu vývoje je možné dodržet 
optimální nastavení faktorů a v případě, že to není možné, je na základ ě výsledků 
plánovaných experimentů možné vysledovat, jaký vliv mohou zm ěny oproti 
optimálnímu nastavení mít. Výsledky této diplomové práce se úspěšně používají ve 
společnosti HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. 
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9. Seznam použitých zkratek a symbol ů 
 Veličina/jednotka: 
 I   [A]  proud 
 U   [V]  napětí   
 t   [°C]  teplota 
  
 Jednotka: 
 cd   kandela 
 lm   lumen 
 W   watt 
 
 Zkratka: 
 DOE   plánovaný experiment (Design Of Experiment) 
 DVP&R  plán testů a zkoušek 
 D.M.A.I.C  definuj, měř, analyzuj, zlepši, kontroluj 
 CHMSL  zadní brzdová svítilna 
 LED   dioda emitující světlo (Light-Emitting Diode) 
 PCB   deska plošných spojů (Printed circuit board) 
 SG   útočná puška (r Sturmgewehr) 
 SMD   součástka pro povrchovou montáž 
 
 Textové zkratky: 
 a.t.d.   a tak dále 
 č.   číslo 
 Obr.   Obrázek 
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10. Seznam p říloh 
  
 Příloha 1: Layout desek plošných spojů podle zvolených faktorů  
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Příloha 1: Layout desek plošných spoj ů podle zvolených faktor ů  
 
1. Chladicí plochy kolem celé diody, m ěď není na zadní stran ě, pozice 
tranzistor ů na krajích, termální m ůstky mají plné zapájení. 
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2. Chladicí plochy kolem celé diody, m ěď není na zadní stran ě, pozice 
tranzistor ů na st ředu, termální m ůstky mají plné zapájení. 
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3. Chladicí plochy kolem anody, m ěď na zadní stran ě, pozice tranzistor ů na 
středu, nejmenší m ůstek. 
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4. Chladicí plochy kolem anody, m ěď není na zadní stran ě, pozice tranzistor ů 
na st ředu, nejmenší m ůstek. 
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5. Chladicí plochy kolem celé diody, m ěď není na zadní stran ě, pozice 
tranzistor ů na st ředu, nejmenší termální m ůstek. 
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6. Chladicí plochy kolem celé diody, m ěď na zadní stran ě, pozice tranzistor ů na 
středu, plné zapájení. 
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7. Chladicí plochy kolem anody, m ěď na zadní stran ě, pozice tranzistor ů na 
středu, plné zapájení. 
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8. Chladicí plochy kolem anody, m ěď na zadní stran ě, pozice tranzistor ů na 
krajích, plné zapájení. 
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9. Chladicí plochy kolem celé diody, m ěď na zadní stran ě, pozice tranzistor ů na 
krajích, plné zapájení. 
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10. Chladicí plochy kolem celé diody, m ěď není na zadní stran ě, pozice 
tranzistor ů na krajích, nejmenší termální m ůstek. 
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11. Chladicí plochy kolem celé diody, m ěď na zadní stran ě, pozice tranzistor ů 
na krajích, nejmenší termální m ůstek. 
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12. Chladicí plochy kolem anody, m ěď není na zadní stran ě, pozice tranzistor ů 
na krajích, nejmenší termální m ůstek. 
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13. Chladicí plochy kolem anody, m ěď na zadní stran ě, pozice tranzistor ů na 
krajích, nejmenší termální m ůstek. 
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14. Chladicí plochy kolem anody, m ěď není na zadní stran ě, pozice tranzistor ů 
na krajích, plné zapájení. 
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15. Chladicí plochy kolem anody, m ěď není na zadní stran ě, pozice tranzistor ů 
na st ředu, plné zapájení. 
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16. Chladicí plochy kolem anody, m ěď není na zadní stran ě, pozice tranzistor ů 
na st ředu, plné zapájení. 

 

 
 


