
Regulační diagram 

Regulační diagram jako nástroj statistické regulace procesu (SPC z anglického Statistic 

Process Control) je graf, který se používá ke znázornění změn procesu, resp. jeho klíčové 

metriky v průběhu času. 

Regulační diagram má vždy označenu střední hodnotu (CL – Central Line) a horní a dolní 

regulační mez (UCL – Upper Control Line a LCL – Lower Control Line), tzv. akční meze, 

které jsou určeny buď z historických dat, nebo jsou cílovou hodnotou určenou předpisem. 

Můžeme také vyznačit tzv. výstražné meze, tedy horní výstražnou mez (UWL – Upper 

Warning Limit) a dolní výstražnou mez (LWL – Lower Warning Limit). Z časového průběhu 

diagramu je možné udělat závěr, zda je chování procesu či metriky regulované, nebo zda je 

nepředvídatelné (mimo kontrolu). 

Regulační diagramy tak mohou být použity například ke kontrole stability procesu, tedy 

mohou zjistit, zda proces funguje jako stabilní systém s náhodnými vlivy působícími v malém 

rozsahu (systém s inherentní variabilitou) označovaný též jako proces ve „statisticky 

zvládnutém stavu“, případně zda dochází ke zlepšení či zhoršení tohoto stavu. Dále pak 

mohou být použity ke sledování trendů, iterací a cyklů chování systému a tak určovat 

predikovatelnost systému a předpovídat, zda systém vyhoví stanoveným požadavkům. Také 

se používají k identifikaci a případné eliminaci nepříznivých vlivů, k poskytnutí zpětné vazby 

pro nastavení procesu a při posuzování výkonnosti systému měření. Regulační diagram 

poskytuje uživatelům on-line pohled na chování procesu a jeho výhodou je jednoduchost 

konstrukce a snadnost užití. Regulační diagram je také vhodné použít pro ovládání 

probíhajících procesů a opravu chyb tzv. „za běhu“. 

Pro regulační diagramy platí další rozhodná kritéria pro určení stability procesu, resp. nutnosti 

zásahu do procesu. Jsou to tzv. testy nenáhodných uskupení, tedy zvláštních uskupení bodů. 

Takovým uskupením může být: 

 Jeden nebo více bodů leží mimo akční meze. 

 Určitý počet bodů v řadě za sebou leží mimo výstražné meze. 

 Určitý počet bodů v řadě za sebou leží na jedné straně od střední hodnoty. 

 Určitý počet bodů v řadě za sebou leží na jedné straně od střední hodnoty a vykazuje více 

než jedno překročení výstražných mezí. 

 Určitý počet bodů v řadě za sebou bez přerušení roste, případně klesá. 
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 Vyšší počet bodů v řadě za sebou nevykazuje žádná narušení mezí. 

 Vyšší počet bodů v řadě za sebou střídavě klesá a roste. 

 Určitý počet bodů v řadě za sebou překračuje výstražné meze. 

Implementace počtu bodů se může lišit případ od případu.  

 

 

 


