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LINIOWOŚĆ METODY OZNACZANIA ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI 

NA PRZYKŁADZIE CHROMATOGRAFU 

Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Wprowadzenie 

Jednym z elementów walidacji metod pomiarowych jest sprawdzenie liniowości stosowa-

nych metod. Jest to szczególnie ważne w przypadku oznaczania zawartości substancji, np. 

przy użyciu chromatografu. 

Standardowe podejście polega na przygotowaniu pewnej liczby (np. pięciu) mieszanin 

zawierających określoną ilość oznaczanej substancji. Jeśli mamy wyspecyfikowaną docelo-

wą zawartość oznaczanej substancji w produkcie, to ilość oznaczanej substancji w miesza-

ninach zmienia się, np. od 80% do 120% lub od 60% do 140% docelowej zawartości. 

Następnie dla każdej z tych mieszanin wykonujemy oznaczenie. Zawartość rzeczywista (y) 

i oznaczona (x) powinny być powiązane zależnością liniową. 

       

Współczynnik a nazywamy przesunięciem lub wyrazem wolnym, a współczynnik b współ-

czynnikiem kierunkowym lub nachyleniem. W idealnej sytuacji    , tzn. parametr a po-

winien być równy 0, natomiast parametr b powinien wynosić 1. W rzeczywistości będzie-

my mieli pewien losowy rozrzut wokół prostej i do oceny zależności stosujemy regresję 

liniową. W wyniku regresji powinniśmy otrzymać parametr a nieróżniący się istotnie od 0, 

a parametr b nieróżniący się istotnie od 1. 

Jeśli parametr a jest istotnie różny od 0, to mamy do czynienia z błędem systematycznym 

niezależnym od zawartości substancji w próbce. Natomiast gdy błąd oznaczenia jest pro-

porcjonalny do ilości substancji, to mamy błąd zmienny, a współczynnik kierunkowy jest 

istotnie różny od 1.  

Gdy występuje błąd systematyczny i zmienny, to można wykonać korektę, która powoduje 

uzyskanie odpowiedniej zależności: 

   
   

 
 

Dodatkowo współczynnik korelacji między zawartością rzeczywistą i oznaczoną powinien 

istotnie różnić się od zera. Jeśli tak nie jest, to nasza metoda pomiarowa jest 
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zdyskwalifikowana: albo nie ma związku między wartością rzeczywistą a zmierzoną, albo 

jest on silnie nieliniowy. 

Oprócz wartości parametrów, warto jest zobaczyć, jak wygląda zależność na wykresie, 

a także przeprowadzić analizę reszt. Daje nam to możliwość wykrycia zależności nielinio-

wych i wartości odstających, np. powstałych w wyniku błędu grubego. 

Badanie liniowości w STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych 

Analizy statystyczne do sprawdzenia liniowości są stosunkowo proste i łatwe do wykona-

nia. Jednak są dosyć pracochłonne i powtarzane wielokrotnie (w zależności od planu wali-

dacji). Z drugiej strony przygotowanie całego raportu ze sprawdzenia liniowości można 

zautomatyzować. Jedną z funkcji pakietu STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych jest 

przygotowanie raportu z oceny liniowości. 

Wykonamy teraz przykładowe badanie liniowości. Mamy wyniki badań dla 5 mieszanin 

zawierających 80%, 90%, 100%, 110% i 120% badanej substancji. Dla każdego stężenia 

procentowego przygotowano trzy mieszaniny wzorcowe i oznaczono zawartość substancji. 

Poniżej widzimy tabelę z danymi. 

 

Rys. 1. Dane do oceny liniowości. 

Najpierw zobaczmy, jak układają się dane na wykresie. Poniżej widzimy wykres rozrzutu 

wartości oznaczonej względem rzeczywistej. Nie ma oznak tego, że zależność jest nielinio-

wa – punkty wydają się układać wokół prostej z niewielkimi losowymi wahaniami. Nie 

występuje też żaden nietypowy punkt, wskazujący na błąd gruby. 

Dla porównania obok prostej dopasowanej do danych (linia ciągła) na wykresie naniesiona 

jest prosta     (linia przerywana) odpowiadająca idealnej zależności. Niestety proste te 

dosyć wyraźnie się rozchodzą. Dopasowana prosta ma wyraz wolny a = 0,0754 oraz 

współczynnik kierunkowy b = 0,8037. 
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Rys. 2. Wykres rozrzutu rzeczywistej i oznaczonej zawartości. 

W bardziej ścisły sposób sprawdzimy metodę oznaczania za pomocą pakietu STATISTICA 

Walidacja Metod Pomiarowych. Po uruchomieniu programu w grupie Rodzaj analizy 

wybieramy Liniowość. Następnie naciskamy przycisk Plik i wskazujemy arkusz danych 

(przedstawiony na rys. 1).  

 

Rys. 3. Okno programu STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych. 

Kolejny krok to określenie znaczenia kolumn arkusza. Naciskamy przycisk Zmienne. 

W oknie wyboru zmiennych na liście Poziom zaznaczamy zmienną Poziom, na liście 

Znana zmienną rzeczywista [g], a na liście Pomiar zmienną oznaczona [g], tak jak na 

rysunku 4. 
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Rys. 4. Wybór zmiennych. 

W polu Kryteria podajemy graniczny współczynnik R
2
, ustawimy go na 0,95. Spowoduje 

to, że jeśli regresja liniowa będzie wyjaśniać mniej niż 95% zmienności wartości ozna-

czonej, program ostrzeże nas o tym.  

Ostatnie ustawienie to poziom istotności dla testów. Pozostawiamy tu najczęściej używane 

ustawienie 0,05. Uruchamiamy procedurę za pomocą przycisku Raport. 

 

Rys. 5. Raport z badania liniowości. 
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Program automatycznie wykona wszystkie analizy i wykresy objęte analizą liniowości. 

Następnie wyniki te zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach w dokumencie MS 

Word (lub OpenOffice). Program automatycznie sprawdzi kryteria na najważniejsze statys-

tyki i wpisze do raportu wnioski statystyczne, np. „Współczynnik kierunkowy jest istotnie 

różny od 1.”. 

Raport jest definiowany za pomocą szablonu zawierającego: 

 nagłówki, stopki i inne ustawienia układu strony, 

 formatowanie tekstu, 

 teksty wchodzące w skład każdego raportu (np. opis procedury statystycznej), 

 znaczniki miejsc, w których wstawiane będą poszczególne tabele, wykresy i wnioski 

lub komentarze (np. w miejscu znacznika [wr1] w raporcie umieszczona zostanie 

tabela z danymi do analizy, por. rys. 5).  

Szablon jest po prostu dokumentem MS Word lub OpenOffice. Użytkownik może go zmie-

niać, tak jak każdy inny dokument. Dzięki temu, mamy zautomatyzowane narzędzie, które 

można dostosować do własnych potrzeb. 

Pierwszym składnikiem raportu jest tabela z danymi wejściowymi, kolejnym jest wykres 

prezentujący zależność między wartością rzeczywistą i oznaczoną. Następnie mamy tabelę 

z wynikami regresji liniowej. Jak widać współczynnik R kwadrat jest większy od założonej 

przez nas wartości progowej 0,95. 

Statystyka Wartość statystyki 

Poziom istotności α 0,05 

Liczba obserwacji 15 

R kwadrat 0,9938 

R 0,9969 

Błąd standardowy regresji (s) 0,0024 

Współczynnik kierunkowy (a) 0,8069 

Wyraz wolny (b) 0,0739 

LOD 0,0099 

LOQ 0,0299 

Oprócz standardowych wyników regresji program wyznaczył: 

 LOD (ang. limit of detection) jest to najmniejsza ilość substancji, która może być 

zmierzona, tzn. uzyskany przez nas sygnał będzie się różnił od sygnału w przypadku 

braku substancji w próbce. W naszym przypadku wartość ta wynosi 0,0099 g. 

Wielkość ta jest wyznaczana ze wzoru:     
     

 
, gdzie sb to błąd standardowy 

współczynnika kierunkowego. 
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 LOQ (ang. limit of quantification)  granica oznaczalności, tzn. wielkość, powyżej 

której możemy z rozsądną dokładnością ocenić różnice między dwoma sygnałami. 

W naszym przypadku wartość ta wynosi 0,0299 g. Jest to mniej niż 1/10 zawartości dla 

interesującego nas zakresu stężeń. Wielkość ta jest wyznaczana ze wzoru:     
    

 
. 

Najważniejsze wyniki to istotność współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego. Mamy 

je w poniższej tabeli. Jak widać, oba współczynniki istotnie różnią się od wymaganych 

wartości (1 dla współczynnika kierunkowego, 0 dla wyrazu wolnego): statystyka t w obu 

przypadkach jest dużo większa od krytycznej. Wymogi spełnia tylko współczynnik kore-

lacji, który jest istotnie różny od zera.  

Zestawienie istotności parametrów regresji liniowej 

 Odchylenie 

standardowe 
T t-krytyczne p 

Współczynnik 

kierunkowy (=1) 
0,0176 10,9617 2,16037 0 

Wyraz wolny 

(=0) 
0,0062 11,9257 2,16037 0 

R n/d 45,8179 2,16037 0 

Program umieszcza w raporcie również przekształcenie korygujące (str. 83). Ma ono 

postać: 

 pomiar_przekształcony=(pomiar-0,0739)/0,8069. 

Trzecia część raportu poświęcona jest analizie reszt. Umożliwia ona sprawdzenie założeń 

regresji i wykrycie punktów odstających. Pierwszy wykres w tej części przedstawia 

zależność standaryzowanej reszty względem wartości obserwowanej. Widzimy na nim, że 

nie ma reszty, która byłaby wyraźnie większa od pozostałych, a co za tym idzie, możemy 

stwierdzić, że nie ma obserwacji nietypowych. 

Jednym z założeń regresji jest brak zależność reszt od wartości obserwowanych. Jak widać 

na rysunku 6, założenie to jest spełnione. Współczynniki dopasowanej prostej są bardzo 

bliskie zeru, podobnie jak współczynnik r
2
. Ponadto punkty nie układają się w żaden 

nielosowy wzór, który mógłby zasugerować występowanie zależności nieliniowej. 

Drugie założenie, które sprawdzimy, to normalność reszt. Na rysunku 7 widzimy wykres 

normalności reszt. Jeżeli rozkład reszt jest zgodny z normalnym, to punkty na wykresie 

powinny się układać wokół prostej – jak widać, tak właśnie jest. Dodatkowo na wykresie 

zamieszczony jest wynik testu Shapiro-Wilka. Prawdopodobieństwo testowe wynosi około 

0,6 i jest to zdecydowanie więcej niż 0,05, przyjmowane najczęściej jako próg, poniżej 

którego odrzucamy hipotezę o normalności rozkładu. 
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Rys. 6. Standaryzowane reszty względem wartości obserwowanych. 

 

Rys. 7. Normalność reszt. 

Podsumowanie 

Sprawdzenie liniowości jest jednym z elementów walidacji metod pomiarowych. Wymaga 

ono wykonania regresji liniowej i wykonania kilku testów istotności dla jej wyników. Nie 

są to bardzo zaawansowane analizy, lecz są pracochłonne. STATISTICA Walidacja Metod 
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Pomiarowych umożliwia szybkie wykonanie prawidłowej analizy i przygotowanie standar-

dowego raportu podsumowującego analizę. 

Dodatek: STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych 

Proces walidacji metod pomiarowych jest czasochłonny i wymaga od zaangażowanej 

osoby nie tylko wiedzy branżowej dotyczącej metodologii pomiaru, ale również wiedzy 

statystycznej, która pozwoli wiarygodnie ocenić wyniki eksperymentu walidacyjnego. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom laboratoriów, opracowaliśmy dedy-

kowane narzędzie: STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych (WMP).  

W skład pakietu wchodzą:  

 program STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC, 

 program do automatycznej obróbki danych walidacyjnych, 

 standardowe dostosowanie wyglądu raportu wyjściowego do potrzeb użytkownika, 

 jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania i stosowanych metod. 

 

Rys. 8. Przykładowy raport. 
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Program WMP został przygotowany tak, by użytkownik po wprowadzeniu danych do 

arkusza STATISTICA i naciśnięciu jednego przycisku mógł otrzymać raport w postaci 

dokumentu Microsoft Word lub OpenOffice. W dokumencie znajdują się wyniki analiz 

zgodnych z normą PN-ISO 5725, w postaci tabel i wykresów. Na etapie wdrażania systemu 

istnieje możliwość dostosowania wyglądu raportu do potrzeb danego klienta, np. poprzez 

zmianę nagłówka. Wynikowy raport jest gotowy do wydruku lub ewentualnej modyfikacji.  

Pierwszym krokiem podczas analizy danych walidacyjnych jest wprowadzenie ich do 

arkusza. Po zapisaniu arkusza danych użytkownik uruchamia program WMP, do którego 

należy załadować przygotowany plik danych, a następnie wybrać zmienne do analizy 

i nacisnąć przycisk w celu uruchomienia analizy. 

W trakcie wykonywania analizy program wykorzystuje jako motor analityczny do analiz 

i wykresów program STATISTICA. Wyniki analiz są przekazywane do dokumentu 

programu MS Word lub OpenOffice. Na rysunku 8 znajduje się przykładowy raport, który 

został automatycznie utworzony przez program. 

W zależności od liczby i rodzaju zmiennych wybranych do analizy oraz tego, czy pomiary 

zostały podzielone na klasy, program może wykonać następujące analizy:  

 tabele z wartościami średnimi i odchyleniami standardowymi w klasach, 

 wykresy Mandela oceny wartości odstających (statystyki k i h), 

 tabela z wynikami testu Grubbsa na wartości odstające, 

 tabela z wynikami testu Cochrana na wartości odstające, 

 histogram, 

 wykres normalności i tabela z wynikiem testu Shapiro-Wilka, 

 tabele z oceną powtarzalności i precyzji pośredniej (odtwarzalności), 

 wykresy powtarzalności i precyzji pośredniej, 

 tabela z oceną poprawności (jeżeli została podana wartość wzorca), 

 wartość odzysku, 

 ocena liniowości, 

 tabela z parametrami karty kontrolnej wartości średnich i rozstępu, 

 karta kontrolna wartości średnich i rozstępu. 

  


