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DOBÓR PLANU DOŚWIADCZENIA I ANALIZA WYNIKÓW 
W BADANIACH TECHNICZNYCH 

Jacek Pietraszek, Politechnika Krakowska, Instytut Informatyki Stosowanej 

Wprowadzenie 

W badaniach, zarówno eksperymentalnych, jak i coraz częściej symulacjach numerycz-

nych, możliwe są trzy sytuacje dotyczące teoretycznego zaplecza badanego zagadnienia:  

 istnieje teoria fizyczna, są sformułowane jej równania i dostępne są efektywne oblicze-

niowo rozwiązania analityczne lub numeryczne, 

 istnieje teoria fizyczna, są sformułowane jej równania, ale rozwiązania analityczne nie 

są dostępne, a rozwiązania numeryczne nie są obliczeniowo efektywne, 

 nie istnieje żadna całościowa teoria fizyczna i nie są dostępne równania opisujące 

zjawisko. 

O ile przypadek pierwszy pozostaje poza zakresem zainteresowań metodyki planowania 

doświadczeń (DoE – ang. Design of Experiments), o tyle przypadek drugi i trzeci są przed-

miotem jej zainteresowań. W przypadku drugim ma się albo do czynienia z eksperymental-

ną identyfikacją modelu półempirycznego, którego postać funkcyjna jest utworzona na 

podstawie skojarzonej z tym zagadnieniem teorii fizycznej, albo z konstrukcją modelu 

zastępczego (ang. surrogate model), który – choć mniej dokładny – ma zastąpić nieefekty-

wne obliczeniowo rozwiązanie równań teorii. Trzeci przypadek to przedmiot prac klasycz-

nej metodyki planowania doświadczeń, która od lat dwudziestych XX wieku i wczesnych 

prac Ronalda Fishera [3] dostarcza narzędzi do tworzenia modeli prognostycznych i wydaj-

nego uzyskiwania wiarygodnej informacji na podstawie badań eksperymentalnych. 

Sporą przeszkodą utrudniającą przeniesienie nowych koncepcji teoretycznych metodyki 

planowania doświadczeń do praktyki jest duża złożoność matematyczna i implementacyjna 

nowych rozwiązań. Potrzeby praktyczne dają pierwszeństwo prostocie metod i skutecz-

ności zastosowań. W tej sytuacji pożądane staje się stopniowe tworzenie spójnych wytycz-

nych łączących tradycyjne metody planowania i analizy doświadczeń z nowymi propozyc-

jami teoretycznymi oraz stałe weryfikowanie ich praktycznej sensowności. Z uwagi na 

bardzo szerokie już rozpowszechnienie w praktyce zarówno projektowej, jak i laboratoryj-

nej metodyki planowania doświadczeń celowe jest stosowanie obszernego doradczego 

systemu ekspertowego [16] wspomagającego inżyniera lub badacza na etapie wstępnej ana-

lizy i planowania doświadczeń oraz interpretacji dostarczanych wyników. 
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Eksperyment kontrolowany – przebieg typowej procedury planowania 
i analizy doświadczeń 

Eksperyment kontrolowany może być prowadzony na dwa sposoby [15]: 

 monoselekcyjnie (ang. OFAT – One Factor At Time), gdy zmieniana jest wartość 

wyłącznie jednej wielkości wejściowej, 

 poliselekcyjnie (ang. ALLFAT – All Factors At Time), gdy jednocześnie zmieniane są 

wartości wielu wielkości wejściowych. 

Pierwszy przypadek (OFAT) jest prosty koncepcyjnie: wpływ każdej z wielkości wejścio-

wych na wielkość wyjściową jest badany oddzielnie od pozostałych [11]. Zmianom war-

tości podlega tylko jedna wielkość wejściowa, a ewentualne pozostałe wielkości wejściowe 

mają wartości ustalone i niezmienne, zwane wartościami centralnymi (ang. center points). 

W taksonomii Z. Polańskiego [15] schematy realizacji takich eksperymentów są nazywane 

planami statycznymi zdeterminowanymi monoselekcyjnymi i oznaczane symbolem 

PS/DS-M. Realizacja i analiza planów monoselekcyjnych jest prosta, ale ich wartość infor-

macyjna jest umiarkowana z uwagi na arbitralny dobór wartości centralnych oraz niemoż-

ność identyfikacji ewentualnych interakcji: synergii lub antagonizmów. Obliczenia związa-

ne z analizą planów monoselekcyjnych mogą być prowadzone nawet ręcznie, gdyż wyma-

gane nakłady obliczeniowe nie są duże. 

Przypadek drugi (ALLFAT) jest bardziej złożony: wpływ wielkości wejściowych na wiel-

kość wyjściową jest badany poprzez jednoczesne zmienianie wartości wielu (zazwyczaj 

wszystkich) wielkości wejściowych [11]. W taksonomii Z. Polańskiego [15] schematy 

realizacji takich eksperymentów są nazywane planami statycznymi zdeterminowanymi 

poliselekcyjnymi i oznaczane symbolem PS/DS-P. Realizacja i analiza planów poliselek-

cyjnych nie jest prosta, ale ich wartość informacyjna jest duża. W szczególności na uwagę 

zasługuje bardzo korzystna proporcja wartości informacyjnej w stosunku do wymaganej 

liczby pomiarów (doświadczeń). Duże nakłady obliczeniowe wymagane przy analizie pla-

nów poliselekcyjnych wymagają zastosowania środków informatycznych dostępnych pow-

szechnie od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie dostępne są proste w obsłu-

dze pakiety statystyczne ogólnego przeznaczenia, jak np. STATISTICA [19]. 

Typowa procedura klasycznego planowania i analizy doświadczeń [11] składa się z kilku 

wyraźnie wyodrębnionych etapów, które są rozdzielone w czasie i mają ustaloną kolejność 

realizacji: 

1. analiza wstępna zagadnienia, 

2. wybór pary: planu doświadczenia oraz modelu obiektu badań, 

3. realizacja rzeczywistego eksperymentu i wykonanie pomiarów, 

4. analiza uzyskanych wyników pomiarów, 

5. interpretacja rezultatów analizy, 

6. opracowanie wniosków i wytycznych. 
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Powyższa sekwencja opisuje zazwyczaj spotykaną sekwencję czynności (ang. workflow) 

(rys. 1). W szczególnych przypadkach może być zapętlona z uwagi na ewentualną koniecz-

ność korekty opisu obiektu badań oraz potrzebę przeprowadzenia dodatkowych, uzupełnia-

jących pomiarów. 

 

Rys. 1. Sekwencja czynności planowania i analizy doświadczeń. 

Analiza wstępna jest najważniejszym elementem planowania doświadczenia, gdyż od de-

cyzji podjętych na tym etapie w dużej mierze zależy sukces lub porażka badań. Analiza 

obejmuje rozpoznanie potrzeb informacyjnych będących przyczyną podjęcia badań oraz 

ustalenie warunków techniczno-ekonomicznych prowadzenia doświadczenia. 

W trakcie analizy wstępnej przeprowadzana jest identyfikacja cech obiektu badań. W jej 

skład wchodzi zdefiniowanie wielkości wyjściowych, typów ich wartości oraz wymiaro-

wości (skalary, wektory, tensory). Następnie wyznacza się jeden z możliwych celów 

badań: wyznaczenie statystycznie istotnych wielkości wejściowych (badania eliminacyjne), 

ustalenie nastaw optymalnych, wyznaczenie modelu prognostycznego dla odpowiedzi śred-

niej, minimalizację wariancji odpowiedzi (zwężenie okna procesowego). Na koniec ustala 

Analiza wstępna zagadnienia

Wybór planu doświadczenia i modelu obiektu badań

Realizacja eksperymentu i wykonanie pomiarów

Analiza pomiarów

Interpretacja wyników analizy

Opracowanie wniosków i wytycznych



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Partially copyrighted © StatSoft Polska 2013 

 

76 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

się wielkości wejściowe, typy ich wartości, dopuszczalne zakresy zmienności oraz ewen-

tualne współzależności, jak w przypadku np. udziałów w mieszaninach. 

Założenia techniczno-ekonomiczne planowanych badań obejmują wielkość dostępnego 

budżetu, termin wykonania prac, liczbę dostępnych stanowisk badawczych oraz czas trwa-

nia i koszt przeprowadzenia pojedynczego eksperymentu wraz z niezbędnymi pracami 

wstępnymi i końcowymi. Informacje techniczne dotyczące stanowisk doświadczalnych 

pozwalają także na podjęcie decyzji o randomizacji, która jest albo całkowita (przypadek 

najbardziej pożądany), albo częściowa, jeżeli niektóre wielkości wejściowe mają cechy 

utrudniające zmianę wartości (ang. hard-to-change factors), np. długotrwałe studzenie, 

przezbrajanie obrabiarki itp. 

Maksymalna potencjalnie możliwa liczba wszystkich eksperymentów jest limitowana 

mniejszą z dwóch wartości: 

 liczbą eksperymentów możliwych do przeprowadzenia wynikającą z zadanego limitu 

budżetowego oraz 

 liczbą eksperymentów możliwych do przeprowadzenia w przypadku użycia wszystkich 

stanowisk doświadczalnych w zadanym terminie; liczba tych stanowisk będzie jednym 

z elementów decydujących o ewentualnym uwzględnianiu odrębnych jednostek eks-

perymentalnych [11, 14], a tym samym o konieczności uwzględnienia czynnika bloko-

wego (ang. block factor). 

Jeżeli wielkościami wejściowymi są czynniki jakościowe, to dobierane są modele na bazie 

efektów i plany z grupy czynnikowych: kompletne, frakcyjne lub tablice ortogonalne 

Taguchi. Jeżeli wielkościami wejściowymi są czynniki ilościowe, to dobierane są modele 

funkcyjne, z reguły wielomiany pierwszego lub drugiego stopnia, albo tzw. uogólnione 

modele liniowe (ang. GLM – General Linear Models) oraz plany powierzchni odpowiedzi, 

m.in. centralne kompozycyjne (Boxa-Wilsona), simpleksowo-kratowe lub simpleksowo-

centroidowe. Jeżeli wielkości wejściowe mają charakter mieszany, jakościowy i ilościowy, 

to zagadnienie wymaga indywidualnego rozwiązania, z reguły wykraczającego poza 

możliwości typowych programów wspomagających. 

Teoretycznie wszystkie wielkości wejściowe, które w trakcie wstępnych ocen lub badań 

eliminacyjnych zostały uznane za statystycznie istotne, powinny być uwzględnione w pla-

nie doświadczenia jako czynniki. Ograniczenia techniczno-ekonomiczne powodują, że 

w praktyce zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie wariantowych porównań uwzględ-

niających różne liczby najbardziej statystycznie istotnych wielkości wejściowych. Nieoce-

nionym narzędziem wspomagającym tę selekcję jest wykres Pareto efektów standaryzowa-

nych, który uzyskuje się jako jeden z wyników badań eliminacyjnych. Celowość stosowa-

nia takich badań pojawia się w przypadku wstępnego oszacowania liczby wielkości 

wejściowych powyżej limitu 5-7. 

Następnie przeprowadzane są eksperymenty, w wyniku których uzyskuje się zmierzone 

wartości wielkości wyjściowych. Zbiór tych wartości jest przedmiotem analizy w kolejnym 

kroku prac. Analiza wyników pomiarów obejmuje w pierwszej kolejności analizę danych 

pierwotnych, w tym usunięcie wartości odstających, ocenę stabilności wariancji 



 
 

Partially copyrighted © StatSoft Polska 2013 www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

77 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

i ewentualne wstępne przekształcenie danych. Następnie przeprowadzana jest rutynowa 

identyfikacja wybranego wcześniej modelu obiektu badań: wyznaczenie parametrów, ana-

liza efektów, analiza wariancji oraz testy diagnostyczne modelu: ocena dopasowania 

(ang. lack of fit), ocena wartości resztowych (testy normalności reszt, wykres normalności 

reszt) i inne niezbędne elementy analizy specyficzne dla wybranej pary: plan doświadcze-

nia i model obiektu badań. Dużą wartość poznawczą ma także wizualizacja danych, w tym 

wykresy dwuwymiarowe, poziomicowe oraz trójwymiarowe z możliwością obracania. 

Ostatnim etapem prac analitycznych jest interpretacja uzyskanych wyników. W przypadku 

planów eliminacyjnych przeprowadzana jest selekcja wielkości wejściowych uznanych za 

statystycznie nieistotne, których nastawy będą ustalone, a wpływ na odpowiedź badanego 

obiektu nie będzie badany. W przypadku minimalizacji wariancji odpowiedzi badanego 

obiektu identyfikowane są obszary zmienności wielkości wejściowych, w których występu-

je znacząco mniejszy rozrzut odpowiedzi, a tym samym większa powtarzalność uzyskiwa-

nych wyników. W zagadnieniach wyznaczania nastaw optymalnych uzyskany model prog-

nostyczny służy do ustalenia takich nastaw wielkości wejściowych, dla których prognozuje 

się osiągnięcie odpowiedzi optymalnych według wybranego kryterium. Z kolei w zagad-

nieniach sterowania uzyskany model prognostyczny jest wykorzystywany wprost w celu 

przewidzenia wartości odpowiedzi średniej badanego obiektu i jej rozrzutu.  

Wynikiem wszystkich powyższych działań jest raport zawierający zarówno ścisłe matema-

tycznie rezultaty analiz, jak i wnioski oraz wytyczne, których celem jest objaśnienie uzys-

kanych wyników. Ten etap, skutkujący zmniejszeniem precyzji wypowiedzi, jest niezbęd-

ny, gdyż odbiorcami raportu zazwyczaj są osoby o mniejszym niż w przypadku ekspery-

mentatora przygotowaniu statystyczno-matematycznym, co w przypadku braku takich 

objaśnień mogłoby prowadzić do niewłaściwego wykorzystania dostarczonych wyników. 

Rozpoznanie typu wielkości – taksonomia Stevensa 

W przypadku planowania doświadczeń wyróżnia się dwie grupy wielkości: wejściowe 

(ang. input variables, factors) oraz wyjściowe (ang. output variables, outcome). Klasyfika-

cja ta jest specyficzna dla badań planowanych, zwanych także projektowanymi (ang. de-

signed experiments), w których badacz wpływa aktywnie na nastawy pewnego podzbioru 

wielkości opisujących stan badanego obiektu w odróżnieniu od badań pasywnych, obser-

wacyjnych, w których wszystkie wielkości uznane za składowe wektora stanu są jedynie 

mierzone. 

Fundamentem badań planowanych jest aprioryczne założenie, że pomiędzy nastawami 

wielkości wejściowych badanego obiektu a wartościami wielkości wyjściowych istnieje 

pewien związek przyczynowo-skutkowy, który jest dla badacza nieznany, ale jego charak-

terystykę można w przybliżeniu wyznaczyć poprzez systematyczną obserwację. 

W przypadku wielkości wejściowych nastawy są arbitralnie ustalane przez eksperymen-

tatora, a następnie mierzona jest odpowiedź badanego obiektu, na którą składają się war-

tości wielkości uznanych za wyjściowe. Odpowiednio dobrany schemat zmienności 
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wartości wielkości wejściowych umożliwia wyznaczenie dla badanego obiektu modelu 

prognostycznego, którego postać jest z góry założona, a jedynie wartości parametrów 

podlegają ustaleniu. 

Wielkości wejściowe mogą mieć charakter jakościowy (ang. qualitative), jak w przypadku 

planów czynnikowych, kwadratów łacińskich i metody Taguchi lub ilościowy (ang. quanti-

tative), jak w przypadku planów powierzchni odpowiedzi, a w tym planów dla mieszanin. 

Obserwowane wielkości wyjściowe mogą mieć – w przypadku klasycznego planowania 

doświadczeń – wyłącznie charakter ilościowy. 

Ocena, czy dana wielkość jest jakościowa czy ilościowa zazwyczaj, poza przypadkami 

oczywistymi, sprawia trudności, co na pierwszy rzut oka może wydawać się zaskakujące. 

Zasadniczym problemem jest oddzielenie kwestii charakteru faktycznej wielkości fizycznej 

od charakteru wielkości nastawczej. Typowym przykładem jest zestawienie termostatu 

o nastawach skokowych z termostatem o nastawach ciągłych. W obu przypadkach nasta-

wiana temperatura jest jak najbardziej wielkością ilościową, ale termostat o nastawach sko-

kowych jest wielkością nastawczą jakościową, podczas gdy termostat o nastawach ciągłych 

może być traktowany, w zależności od podejścia eksperymentatora, jako wielkość nastaw-

cza ilościowa lub jakościowa. 

Trudności te można usunąć poprzez zastosowanie taksonomii zaproponowanej w roku 

1946 przez S.S. Stevensa [20]. Zaproponował on hierarchiczną klasyfikację wielkości 

w zależności od typu wartości, która jest ustalana w trakcie pomiaru. Wprowadził następu-

jące cztery skale pomiarowe (ang. levels of measurements), w późniejszych opracowaniach 

poszerzone do sześciu: 

1. binarną (ang. binary) – wielkość przyjmuje dwa odrębne stany, którym przypisuje się 

jedną z dwóch alternatywnych etykiet; przykładem może być włączenie/niewłączenie 

urządzenia, wciśnięcie/niewciśnięcie przycisku, dodanie/niedodanie składnika, zamon-

towanie/niezamontowanie elementu składowego; typowa statystyka opisowa: wskaźnik 

struktury; formalnie może być traktowana jako dwuelementowy zbiór lub jako 

dwuelementowy ciąg, 

2. nominalną (ang. nominal) – wielkość przyjmuje wiele odrębnych, przeliczalnych, nie-

uporządkowanych stanów, którym przypisuje się etykiety; przykładem mogą być kody 

dostawców, nazwy zamiennych surowców, kody alternatywnych części składowych; 

typowa statystyka opisowa: moda; formalnie może być traktowana jako zbiór wieloele-

mentowy, 

3. porządkową (ang. ordinal) – wielkość przyjmuje wiele odrębnych, przeliczalnych, 

uporządkowanych stanów, którym przypisuje się etykiety; przykładem może być 

subiektywna ocena stopnia awarii (brak/mała/średnia/duża), nastawa skokowego ter-

mostatu (temperatura niska/średnia/wysoka), klasy szeregu rozdzielczego/histogramu; 

typowa statystyka opisowa: mediana; formalnie może być traktowana jako ciąg 

wieloelementowy, 

4. interwałową (ang. interval) – wielkość przyjmuje stany nieprzeliczalne, uporządko-

wane, dla których wprowadza się metrykę z arbitralnie wybranym zerem i arbitralnie 

wybraną jednostką; przykładem może być temperatura mierzona na skali Celsjusza lub 
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napięcie elektryczne; typowa statystyka opisowa: średnia arytmetyczna; formalnie 

może być traktowana jako zbiór liczb rzeczywistych, 

5. ilorazową (ang. rational) – wielkość przyjmuje stany nieprzeliczalne, uporządkowane, 

dla których wprowadza się metrykę z absolutnym zerem i arbitralnie wybraną jednos-

tką; przykładem może być temperatura mierzona na skali Kelwina, długość lub masa; 

typowa statystyka opisowa: średnia geometryczna; formalnie może być traktowana 

jako zbiór nieujemnych liczb rzeczywistych, 

6. absolutną (ang. absolute) – wielkość przyjmuje stany nieprzeliczalne, uporządkowane, 

dla których wprowadza się absolutne zero i absolutną jednostkę; przykładem może być 

udział procentowy lub prawdopodobieństwo; formalnie może być traktowana jako 

zbiór nieujemnych liczb rzeczywistych lub przedział jednostkowy. 

Wielkości opisywane skalami binarną, nominalną lub porządkową tworzą grupę wielkości 

jakościowych. Wielkości opisywane skalami interwałową, ilorazową lub absolutną tworzą 

grupę wielkości ilościowych. W niektórych taksonomiach pochodnych od taksonomii 

Stevensa nie wyróżnia się skali binarnej, ale traktuje się ją jako graniczny, dwuelementowy 

przypadek skali nominalnej. Wartości wielkości mogą być, poprzez formalne operacje 

matematyczne, przenoszone ze skal wyższych do skal niższych, np.: 

  ze skali absolutnej do ilorazowej – zamiana prawdopodobieństwa na szansę (ang. odd), 

  ze skali ilorazowej do interwałowej – zamiana wielkości nieujemnej na jej logarytm, 

  ze skali interwałowej do porządkowej – grupowanie wartości wielkości interwałowej 

według szeregu rozdzielczego. 

W klasycznym planowaniu doświadczeń wielkości wejściowe są jakościowe (plany czyn-

nikowe, kwadraty łacińskie, metoda Taguchi) lub ilościowe (plany powierzchni odpowie-

dzi), natomiast wielkości wyjściowe są wyłącznie ilościowe i mierzone na skali interwało-

wej. Jeżeli wielkość wyjściowa badanego obiektu jest ilościowa, ale wartości ma mierzone 

na skali ilorazowej lub absolutnej, to wymagane jest wstępne przekształcenie danych 

w taki sposób, aby analizowana wielkość wyjściowa (będąca już w tym przypadku obser-

wacją pośrednią) była mierzona na skali interwałowej. 

O ile w przypadku wielkości jakościowych (nazwy, etykiety) rozpoznanie ich typu nie 

sprawia większego problemu, o tyle znaczne trudności pojawiają się w przypadkach, gdy 

urządzenia nastawcze pracują w reżimie dyskretnym, ale pośrednio sterują wielkościami 

fizycznymi, których miary są ilościowe. Możliwe są wówczas dwa przypadki: 

  rzeczywista wartość sterowanej wielkości fizycznej jest nieobserwowalna z uwagi na 

brak urządzenia pomiarowego, ale urządzenie podlega okresowej kalibracji; nastawę 

deklaratywną traktuje się jako mierzoną na skali porządkowej, a ewentualne odchyłki 

wielkości fizycznej od wartości deklaratywnej są modelowane jako błąd losowy, 

  rzeczywista wartość sterowanej wielkości fizycznej jest mierzalna, ale fluktuuje 

z uwagi na czynniki zakłócające i odbiega od wartości deklaratywnej. 

Dla drugiego przypadku Myers i Montgomery ([12], s. 472, przykład 10.1) zalecają de-

kompozycję wielkości wejściowej na dwa składniki: wartość nastawy deklaratywnej 
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o wartości liczbowej, ale mierzonej na skali porządkowej (czyli de facto etykietę), oraz 

mniejszego odchylenia zakłócającego mierzonego na skali interwałowej. 

Dobór modelu 

Typowy model w klasycznej metodyce planowania doświadczeń to model o charakterze 

aproksymacyjnym (ang. approximation models), którego zadaniem jest dostarczyć ilościo-

wą prognozę dotyczącą oczekiwanej odpowiedzi badanego obiektu lub rozrzutu tej odpo-

wiedzi [9, 11]. Wyróżnia się dwa rodzaje modeli prognostycznych [10, 11, 17]: 

  efektowe dla planów czynnikowych, kwadratów łacińskich i metody Taguchi, 

  funkcyjne dla planów powierzchni odpowiedzi. 

W obrębie modeli funkcyjnych wyróżnia się dla mieszanin kilka specyficznych modeli, któ-

rych wspólną charakterystyczną cechą jest brak parametru opisującego składnik stały [18].  

W szerszym kontekście, nie ograniczającym się wyłącznie do klasycznej metodyki plano-

wania doświadczeń, biorąc z kolei pod uwagę strukturę matematyczną stosowanych mo-

deli, można wyróżnić trzy grupy [7]: 

  parametryczne (ang. parametric), z jawnie określoną postacią wzorów, w przypadku 

których identyfikacja dotyczy wartości parametrów, których liczba jest z góry narzu-

cona i niezmienna, 

  nieparametryczne (ang. non-parametric), w przypadku których postać wzorów oraz 

liczba parametrów nie jest z góry znana, lecz jest dynamicznie wybierana z pewnej 

klasy modeli na podstawie analizowanych danych, 

  półparametryczne (ang. semi-parametric), w przypadku których wielkości wejściowe 

są transformowane na podstawie jawnych wzorów do zestawu nowych wielkości 

pomocniczych, dla których jest identyfikowany model nieparametryczny. 

Rozważając zaś podejście probabilistyczne i rozmyte do zagadnień oceny niepewności 

można zauważyć, że klasyczna metodyka doświadczeń używa wyłącznie modeli prognozu-

jących odpowiedź probabilistyczną [2]. 

Tabela 1. Klasyfikacja modeli obiektu badań z uwagi na strukturę matematyczną i typ modelu 

oraz typ wielkości wyjściowej (przypadek klasycznego planowania doświadczeń – szare tło). 

 Struktura modelu 

parametryczny półparametryczny nieparametryczny 

T
y

p
 m

o
d

el
u

 

aproksymacyjny 
probabilistyczny probabilistyczny probabilistyczny 

rozmyty rozmyty rozmyty 

klasyfikacyjny 
probabilistyczny probabilistyczny probabilistyczny 

rozmyty rozmyty rozmyty 
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Zbierając w całość wszystkie trzy cechy uzyskuje się łącznie dwanaście wariantów modeli, 

przy czym przypadek klasycznego planowania doświadczeń wyróżniono na szaro (zob. tab. 1). 

Typowe modele klasycznej metodyki planowania doświadczeń w wariancie liniowym 

względem parametrów są grupą probabilistycznych aproksymacyjnych modeli parame-

trycznych. Identyfikowane są przez wszystkie programy wspomagające planowanie i ana-

lizę doświadczeń. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją Hinkelmanna [6] przytoczone 

są przykłady planów doświadczeń dla obiektów badań z wyjściem jakościowym, w przy-

padku których zastosowano regresje logistyczne [1, 5, 8]. Ten przypadek można sklasyfi-

kować jako model probabilistyczny klasyfikacyjny parametryczny. Identyfikację jego para-

metrów można przeprowadzić w bardziej zaawansowanych programach statystycznych, 

m.in. STATISTICA [19]. 

Szerszą klasyfikację modeli można znaleźć np. w obszernej monografii Heinza [4]. 

Przykład: modelowanie współczynnika tarcia w przypadku 
powierzchni teksturowanej laserowo 

Właściwości eksploatacyjne supertwardych powłok elektroiskrowych mogą być modyfi-

kowane laserowo. W ramach grantu badawczego KBN (grant KBN nr N N503 150736 

„Właściwości eksploatacyjne supertwardych powłok elektroiskrowych modyfikowanych 

laserowo”; kierownik dr inż. Norbert Radek, Centrum Laserowych Technologii Metali, 

Politechnika Świętokrzyska) przeprowadzono planowany eksperyment i analizę statys-

tyczną dotyczące wpływu średnicy zagłębień i stopnia zaczernienia na wartość współczyn-

nika tarcia [13]. Materiałem badanym był węglik krzemu SiC. 

W efekcie działania impulsu laserowego na powierzchni obrabianego materiału pojawiały 

się równomiernie rozmieszczone pustki (rys. 2) w kształcie kraterów (rys. 3). 

  

Rys. 2. Powierzchnia teksturowana (pow. x100). Rys. 3. Powierzchnia teksturowana (pow. x500). 
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Powierzchnie teksturowane impulsem laserowym były badane pod kątem parametrów tech-

nologicznych przy różnych obciążeniach par ciernych. Do pomiarów wykorzystano tester 

tribologiczny T-01M. Typowy trzpień testera został zastąpiony specyficznie ściętą kulką 

łożyskową o średnicy 6,5 mm (rys. 4). Średnica ściętego przekroju kołowego wynosiła 

4,5 mm. Taka para tarciowa miała kontakt rozproszony z możliwością autokorekcji. Stoso-

wano zmienność obrotów w zakresie od 100 rpm do 700 rpm i obciążenia normalnego od 

4,9 N do 39,2 N. 

 

Rys. 4. Schemat pary trącej testera tribologicznego T-01M:  

1 - ścięta kulka, 2 - tarcza z powierzchnią teksturowaną. 

Przedmiotem badań były dostępne w handlu pierścienie uszczelnień czołowych wykonane 

ze spiekanego węglika krzemu. Średnica zewnętrzna wynosiła 37 mm, wewnętrzna 26,5 

mm a grubość 8 mm. 

Rozpatrywany obiekt badań miał dwa wejścia:  

 – średnica wgłębienia (A) z zakresem zmienności od 70 do 150 m, 

 – stopień zaczernienia (B) z zakresem zmienności od 15 do 50%, 

oraz jedno wyjście: średni współczynnik tarcia.  

Tabela 2. Zastosowany plan doświadczenia (centralny kompozycyjny PS/DS-  

dla 9 układów; ramię gwiezdne 1,414). 

Nr układu 
Średnica wgłębienia  

A, m 

Stopień zaczernienia  

B, % 

1 78 18 

2 134 18 

3 78 42 

4 134 42 

5 70 27 

6 150 27 

7 102 15 

8 102 50 

9…13 102 27 
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Obie wielkości wejściowe oraz wielkość wyjściowa były typu ilościowego mierzonego na 

skali ilorazowej. Jako podstawę do badań wybrano plan centralny kompozycyjny PS/DS-  

[15] z ramieniem gwiezdnym o wartości 1,414. Plan zawierał 9 różnych układów, przy 

czym dla układu centralnego założono 5 powtórzeń (zob. tab. 2). 

Tabela 3. Wartości średniego współczynnika tarcia – zmierzone, logarytmy naturalne wartości 

zmierzonych, prognozowane logarytmy, reszty surowe. 

Nr 

układu 

Średni współczynnik tarcia  

Zmierzony 
Logarytm naturalny 

zmierzonego 

Prognozowany 

logarytm 

Reszty surowe 

(3–4) 

1 2 3 4 5 

1 0,107 -2,235 -2,291 0,056 

2 0,071 -2,646 -2,691 0,045 

3 0,103 -2,274 -2,287 0,013 

4 0,079 -2,539 -2,545 0,006 

5 0,040 -3,219 -3,185 -0,034 

6 0,100 -2,303 -2,281 -0,022 

7 0,117 -2,146 -2,089 -0,057 

8 0,106 -2,245 -2,242 -0,003 

9 0,103 -2,274 -2,372 0,098 

10 0,081 -2,514 -2,372 -0,142 

11 0,094 -2,365 -2,372 0,007 

12 0,101 -2,293 -2,372 0,079 

13 0,089 -2,420 -2,372 -0,048 

Przyjęto wstępnie model funkcyjny liniowy względem parametrów zawierający składnik 

stały, składniki liniowe i kwadratowe oraz interakcje dwu- i trzyczynnikowe – łącznie 8 

składników. Z uwagi na pomiar wielkości wyjściowej na skali ilorazowej niezbędne było 

zastosowanie wstępnego logarytmowania (tab. 3, kol. 3) zmierzonych wartości (tab. 3, 

kol. 2) w celu przeniesienia ich na skalę interwałową. 

W trakcie analizy uzyskanych wyników prowadzonej w programie STATISTICA [19] kolej-

no eliminowano nieistotne składniki modelu funkcyjnego, cały czas kontrolując, czy brak 

dopasowania modelu pozostaje nieistotny. Ostateczny model zawierał jako istotne – prócz 

składnika stałego – następujące człony: B, AB, AA, BB, AAB, ABB. Model ten dostarczył 

prognozowanych wartości logarytmu naturalnego średniego współczynnika tarcia (tab. 3, 

kol. 4), a reszty surowe (tab. 3, kol. 5) w teście Shapiro-Wilka wykazały niesprzeczność 

z hipotezą zakładającą ich pochodzenie z rozkładu normalnego (poziom krytyczny istot-

ności p = 0,9668). Wartości prognozowane średniego współczynnika tarcia zostały wykreś-

lone na wykresie poziomicowym (rys. 5). 
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Rys. 5. Wykres poziomicowy prognozy średniego współczynnika tarcia. 

Stosując uzyskany model, należy jednak stale pamiętać o jego wyłącznie empirycznym 

podłożu, bez jakiejkolwiek argumentacji teoretyczno-fizykalnej. Model ten może być 

świetnym narzędziem do projektowo-technologicznego prognozowania cech konkretnego 

materiału, ale jednocześnie nie może być – w obecnej formie – punktem wyjścia do jakich-

kolwiek prób ekstrapolacji wychodzących poza przyjęte zakresy zmienności wielkości 

wejściowych lub też odnoszących się do innych materiałów. 
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