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S t r e s z c z e n i e   

Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej wpływu metody generowania war- 
tości czynników wejściowych na jakość inteligentnych planów eksperymentu. Plany te ge- 
nerowane są komputerowo z zastosowaniem liczb pseudolosowych oraz odpowiednich 
parametrów generowania i analizowane za pomocą tzw. analizy ekwipartycyjnej. 
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A b s t r a c t  

The paper shows the results of computer simulation the input’s levels method’s influence  
on smart designs of experiment’s quality. Smart designs are generated in a special computer 
program with application of psudo-random numbers, special parameters of generation  
and verified in equipartitional analysis. 
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Oznaczenia 

EPA – analiza ekwipartycyjna 
esmin – odległość euklidesowa sprawdzanego układu planu do najbliższego układu planu 
e1max – maksymalna odległość euklidesowa zbioru ekwipartycyjnego 
e1mean – średnia odległość euklidesowa zbioru ekwipartycyjnego 
nk – zakładana ilość różnych wartości wielkości wejściowej k 
r – długość unormowanego zakresu wielkości wejściowych, standardowo r = 2 
R – metoda generowania wartości wielkości wejściowych przez równomierny 

podział ich zakresów na ustaloną liczbę części (z brzegiem) 
R2 – metoda generowania wartości wielkości wejściowych przez równomierny 

podział ich zakresów na ustaloną liczbę części (bez brzegu) 
Z – generowanie wartości wielkości wejściowych w sposób losowy z uwzględ- 

nieniem parametru różnicy istotnej 
∆x – różnica istotna 

1. Wstęp 

Badania doświadczalne pełnią w wielu dziedzinach nauki kluczową rolę w pozyski- 
waniu wiedzy. Prowadzenie badań doświadczalnych wymaga często użycia różnych tech- 
nik teorii eksperymentu, zwłaszcza gdy konieczne jest ograniczenie czasu badań eks- 
perymentalnych lub ich kosztów. W teorii eksperymentu wykorzystuje się różnego typu 
plany doświadczeń, przy czym rodzaj użytego planu zależy w dużej mierze od konkretnego 
celu badań doświadczalnych [1, 2, 3, 4]. Może to być na przykład wyznaczenie nieznanej 
funkcji obiektu badań, weryfikacja istotności wpływu czynników wejściowych na czynnik 
wyjściowy lub wyznaczenie ekstremum obiektu badań. Zastosowanie planów ekspery- 
mentu wraz z specjalnymi technikami analizy wyników badań pozwala często ograniczyć 
rozmiar eksperymentu do niezbędnego minimum, pozwalającego na uzyskanie w badaniach 
istotnych informacji, bez ryzyka pogorszenia ich jakości. Oprócz niewątpliwych korzyści 
płynących ze stosowania tradycyjnych planów eksperymentu (zmniejszenie liczby wyko- 
nywanych eksperymentów, a zatem często ograniczenia czasu i kosztów badań), można 
zauważyć również pewne niekorzystne efekty wykonywania eksperymentu według tych 
planów. Chodzi tu głównie o ograniczenie elastyczności realizacji całego eksperymentu 
poprzez narzucenie przez zastosowany plan określonej do wykonania liczby pojedynczych 
eksperymentów (badań, pomiarów, itp.) równej licznie układów planu doświadczenia. 
Układy planu budowane są z określonej ustalonej i niezmiennej liczby różnych wartości 
(poziomów czynnika wejściowego), na podstawie których realizowany jest eksperyment. 
Można zatem stwierdzić, że wybrany plan narzuca ściśle określony sposób realizacji 
eksperymentu. Aby badacz mógł jednak wpłynąć choćby częściowo na przebieg ekspery- 
mentu oraz dostosować plan do możliwości, którymi dysponuje w zakresie jego realiza- 
cji, można zastosować tzw. inteligentny plan eksperymentu [5, 6]. Stosując taki plan moż- 
na dopasować do swoich możliwości liczbę układów planu, liczbę różnych wartości (po- 
ziomów) czynników wejściowych oraz nawet w pewnym zakresie ich wartości (poziomy). 
Wszystko to może znacznie ułatwić realizację eksperymentu, bez znaczącej utraty infor- 
macji naukowej płynącej z jego realizacji. 
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2. Inteligentne plany eksperymentu 

Inteligentne plany eksperymentu generowane są komputerowo, a proces ten składa się 
następujących kroków: 
− definiowanie charakterystyki planu: liczby wielkości (czynników) wejściowych, liczby 

układów planu, liczby różnych wartości poszczególnych czynników wejściowych, 
− wybór metody generowania wartości tworzących układy planu (poziomów czynników 

wejściowych), 
− generowanie zbioru poziomów czynników wejściowych, 
− generowanie tzw. planu kompletnego, czyli zbioru wszystkich układów możliwych do 

utworzenia metodą permutacji z wygenerowanych wartości (poziomów) poszczególnych 
wielkości (czynników) wejściowych, 

− wybór układów tworzących plan spośród układów planu kompletnego z wykorzy- 
staniem odpowiedniego parametru zapewniającego równomierne rozmieszczenie ukła- 
dów planu w przestrzeni wielkości wejściowych, 

− ocena jakości planu za pomocą tzw. analizy ekwipartycyjnej, 
− w przypadku niespełniania założeń wykonywane jest ponowne generowanie planu. 

Plany inteligentne generowane są na podstawie 3 istotnych zasad: adaptacji, losowości 
oraz ekwipartycji [6]. Pierwsza zasada polega na możliwości dostosowania planu ekspe- 
rymentu do możliwości realizacji eksperymentu i została omówiona powyżej. Zasada 
losowości wykorzystuje znaną z badań statystycznych zasadę, mówiącą, że próba do ba- 
dań (z którą można utożsamić plan eksperymentu) powinna być beztendencyjna, a to 
zapewnić może jej losowe utworzenie. W praktyce element losowości realizowany jest 
przez zastosowanie liczb pseudolosowych, które z jednej strony noszą cechy losowych,  
a z drugiej umożliwiają odtworzenie i powtórzenie procesu generowania planu ekspery- 
mentu. W procesie generowania planów liczby pseudolosowe wykorzystywane są podczas 
generowania wartości czynników wejściowych oraz podczas wyboru układów planu 
spośród układów planu kompletnego. Zasada ekwipartycji związana jest z podstawowym 
założeniem dotyczącym jakości generowanego planu. Jeżeli nie ma dodatkowych zało- 
żeń, to układy planu powinny być równomiernie (albo jak najrównomierniej) rozmiesz- 
czone w przestrzeni wielkości wejściowych. Ocena równomierności rozmieszczenia ukła- 
dów planu w przestrzeni wielkości wejściowych dokonywana jest na drodze analizy 
ekwipartycyjnej (EPA). Polega ona na porównaniu generowanego planu z tzw. planem 
wzorcowym, który cechuje taka sama liczba czynników wejściowych oraz identyczna 
liczba różnych wartości poszczególnych wielkości wejściowych [6, 7]. Same wartości 
wielkości wejściowych planu wzorcowego mogą być inne, a liczba układów planu wzor- 
cowego jest zwykle zdecydowanie wyższa niż w ocenianym generowanym planie in- 
teligentnym. Traktując układy planu jako zbiór punktów w przestrzeni wielkości wejś- 
ciowych oraz wartości tworzące poszczególne układy planu jako współrzędne punktów  
w tej przestrzeni, w analizie ekwipartycyjnej oblicza się odległości euklidesowe między 
układami-punktami planu wzorcowego oraz planu ocenianego. Podstawą oceny planu jest 
zbiór odległości między poszczególnymi układami planu wzorcowego oraz najbliższymi do 
nich układami planu ocenianego (zbiór ekwipartycyjny). Dla takiego zbioru można obli- 
czyć różne miary statystyczne oraz wykonać testy stosowane w statystyce [8, 9]. W tym 
przypadku zostaną zastosowane dwie podstawowe miary statystyki opisowej, mianowicie 
wartość średnia zbioru odległości euklidesowych (e1mean) oraz wartość maksymalna 
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(e1max). Wymienione statystyki można stosować łącznie lub oddzielnie, w zależności od 
założeń dotyczących równomierności pokrycia układami planu przestrzeni wielkości wejś- 
ciowych. Miara średnia oddaje ogólną tendencję rozmieszczenia układów w przestrzeni 
wielkości wejściowych, natomiast miara maksimum dotyczy jednego konkretnego punktu  
– układu planu, nie mówiąc nic o pozostałych. Niemniej jednak może ona być istotna  
w ocenie jakości planu, gdyż jej niską wartość można interpretować jako brak pustych (nie 
zawierających żadnych układów planu) obszarów w przestrzeni wielkości wejściowych, 
czyli zjawiska korzystnego i pożądanego z punktu widzenia założenia o równomierności 
pokrycia całej przestrzeni wielkości wejściowych układami planu eksperymentu, co może 
być z kolei istotne na przykład w eksperymencie mającym za zadanie wyznaczenie tzw. 
funkcji obiektu badań, czyli nieznanej, ale szukanej zależności między wielkościami wejś- 
ciowymi oraz wyjściowymi. 

Są 3 sposoby generowania wartości wielkości wejściowych, z których potem budowa- 
ne są układy planu [7]. Pierwszy sposób (metoda Z) polega na losowym generowaniu 
poszczególnych wartości z przyjętego zakresu. Zakres ten jest unormowany do przedziału 
[–1, 1], a więc uniwersalny i niezależny od rzeczywistych wartości czynników wejś- 
ciowych. W trakcie generowania poszczególnych wartości sprawdzana jest różnica mię- 
dzy wartością właśnie wygenerowaną oraz wszystkimi już istniejącymi dla poszczegól- 
nych czynników wejściowych. Jeżeli różnica jest mniejsza od pewnej ustalonej wartości 
minimalnej (∆x – różnica istotna), to wartość jest usuwana i generowana ponownie.  
W drugiej metodzie generowania (R) poszczególne wartości (poziomy) wielkości (czyn- 
ników) wejściowych powstają na skutek równomiernego podziału zakresu tak, aby otrzy- 
mać zakładaną ich liczbę, przy czym wartości krańcowe zakresu [–1, 1] stanowią od- 
powiednio pierwszą i ostatnią wartość zbioru różnych wartości poszczególnych wielkości 
wejściowych. Natomiast w metodzie nazwanej R2 [10] podział zakresu [–1, 1] jest wy- 
konany w ten sposób, aby każda z wartości miała równy zakres wpływu na otoczenie  
i jednocześnie cały zakres zmienności był pokryty wartościami, z których będą potem 
tworzone układy planu. Przykład wartości wyznaczonych metodą R oraz R2 pokazuje 
tabela 1. 

 

T a b e l a  1 

Przykład 5 różnych wartości wielkości wejściowej wyznaczonych  
metodą R oraz R2 

Metoda Wartości 
R –1   –0,5   0   0,5   1 
R2 –0,8   –0,4   0   0,4   0,8 

 

W generatorze planów inteligentnych we wcześniejszych wersjach badacz musiał wy- 
kazać się pewną znajomością zasad działania generatora oraz pewną intuicją, ponieważ 
niektóre istotne parametry procesu generowania ustalane były właśnie przez niego. Wpro- 
wadzenie za małych wartości skutkowało wygenerowaniem planu, którego równomierne 
rozmieszczenie układów w przestrzeni nie było zwykle optymalne, natomiast wpisanie za 
dużych wartości powodowało brak możliwości wygenerowania zakładanej liczby różnych 
wartości wielkości wejściowych (∆x – różnica istotna) lub nawet brak możliwości wy- 
generowania planu o zadanej liczbie układów (esmin – odległość euklidesowa do naj- 
bliższego układu planu). Parametry te stanowią swoiste zabezpieczenie przed efektami 
losowego sposobu generowania wartości wielkości wejściowych oraz układów planu.  
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W obecnej wersji parametry te nie są ustalane przez użytkownika generatora, lecz do- 
bierane samoczynnie. Jeżeli wybrana zostanie metoda Z generowania wartości posz- 
czególnych wartości wielkości wejściowych, początkowa wartość parametru ∆x (różnica 
istotna) jest obliczana według zależności (1). 
 

 ,
k

r
x

n
∆ =  (1) 

gdzie: 
r  – długość unormowanego zakresu wielkości wejściowej, zwykle r = 2, 
nk – zakładana liczba różnych wartości wielkości wejściowej k. 

W praktyce wygenerowanie na podstawie powyższych założeń kompletu wartości 
wielkości wejściowych w sposób losowy jest mało prawdopodobne. Dlatego po nieudanej 
próbie aktualna wartość ∆x zostaje zmniejszona o 10%, a proces generowania zostaje 
powtarzany, aż do uzyskania zakładanej liczby wartości [10]. 

Podobnie przeprowadzany jest dobór wartości parametru minimalnej odległości eukli- 
desowej do najbliższego układu planu (esmin). Oblicza się pewną początkową wartość,  
a następnie podejmowana jest próba generowania planu. Jeżeli uda się wygenerować 
chociaż 1 plan, wartość esmin zostaje zwiększona, w przeciwnym przypadku zostaje 
zmniejszona [11]. Generowanie planu w obu przypadkach wykonywane jest ponownie, aż 
do uzyskania zadowalającego rezultatu. Parametr ten jest bardzo istotny z punktu widze- 
nia równomierności rozłożenia układów planu w przestrzeni wielkości wejściowych. Jeżeli 
sprawdzany układ planu znajduje się zbyt blisko innego istniejącego już układu planu 
(odległość euklidesowa między sprawdzanymi układami jest mniejsza od zakładanej war- 
tości esmin), to sprawdzany układ nie jest dodawany do planu, a wybierany oraz spraw- 
dzany jest kolejny ze zbioru kompletnego układów. Z uwagi na wykorzystanie liczb 
pseudolosowych w procesie generowania planów, jest on wykonywany techniką kilku- 
krotnego powtarzania całego procesu i wyboru planu najlepszego [12]. Zgodnie z przy- 
jętymi kryteriami, plany generowane są w danej konfiguracji maksymalnie 20 razy, aby 
otrzymać maksymalnie 10 planów, z których wybierany jest najlepszy. Podstawą wyboru 
planu najlepszego w metodzie generowania wielokrotnego są opisywane już wcześniej 
parametry analizy ekwipartycyjnej e1mean oraz e1max. 

3. Badania symulacyjne wpływu metody generowania wartości  
czynników wejściowych na jakość planów 

W obecnej wersji generatora planów istnieją 3 sposoby generowania wartości wielkości 
wejściowych, z których następnie tworzone są poszczególne układy planów. Metoda Z 
oparta jest na losowym generowaniu wartości zmiennych wejściowych, natomiast metody 
R oraz R2 oparte są na równomiernym podziale zakresu wielkości wejściowej. Powstaje 
zatem pytanie, który ze sposobów jest najkorzystniejszy. Aby odpowiedzieć na to pyta- 
nie, przeprowadzono symulację komputerową. W symulacji tej wygenerowana została  
seria inteligentnych planów doświadczeń o różnych cechach: 
− liczba wielkości wejściowych: 2 oraz 3, 
− liczba układów planu: 10, 15, 20, 
− liczba różnych wartości czynników wejściowych: 6 i 7 oraz 5 i 5 dla 2 czynników 

wejściowych oraz 6, 7, 8 i 5, 5, 5 dla 3 czynników wejściowych. 
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Dodatkowo wykonane zostało powtórzenie generowania całej serii planów. Podczas 
generowania planów notowana była również liczba planów, które udało się wygenerować 
w każdej konfiguracji cech planu i metody generowania wartości czynników wejściowych. 

4. Wyniki badań 

Pierwszym wnioskiem nasuwającym się po analizie wyników symulacji jest taki, że  
nie zdarzyło się, aby w danej konfiguracji (cechy planu plus metoda generowania) nie 
został wygenerowany przynajmniej 1 plan. Jednak zauważyć należy, że w przypadku kiedy 
mimo 20 prób wygenerował się jedynie 1 plan (21% przypadków), stosowana była za- 
zwyczaj metoda Z (53%). Dla porównania metody R oraz R2 uzyskały wyniki odpowiednio 
27% i 20%. Analizując przypadki wygenerowania maksymalnej liczby planów (39%) 
równej 10, przypadki generowania planów metodą Z stanowią tu jedynie 11%. Natomiast 
dla metod R oraz R2 uzyskano odpowiednio wyniki 39% i 50%. Wyniki takie stanowią 
sygnał, że jednak metody wykorzystujące podział równomierny zakresu wielkości 
wejściowych (R oraz R2) wydają się być korzystniejsze do zastosowania. 

Tabele 2 oraz 3 przedstawiają wyniki symulacji na podstawie miary analizy ekwi- 
partycyjnej e1max oraz e1mean. Dla obu miar zostały obliczone wybrane statystyki opi- 
sowe: średnia, wartość maksymalna, wartość minimalna oraz odchylenie standardowe. 

 
T a b e l a  2 

Wybrane statystyki opisowe dla wartości miar e1mean oraz e1max uzyskanych w symulacji dla 
2 czynników wejściowych 

 
Z R R2 

e1max e1mean e1max e1mean e1max e1mean 
średnia 0,62 0,29 0,48 0,21 0,51 0,26 
max. 0,86 0,34 0,52 0,30 0,66 0,32 
min. 0,48 0,24 0,40 0,10 0,36 0,21 

odch. std. 0,10 0,04 0,05 0,07 0,11 0,04 
 

T a b e l a  3 

Wybrane statystyki opisowe dla wartości miar e1mean oraz e1max uzyskanych w symulacji dla 
3 czynników wejściowych 

 
Z R R2 

e1max e1mean e1max e1mean e1max e1mean 
średnia 1,00 0,51 0,94 0,52 0,92 0,50 

max 1,25 0,59 1,12 0,62 1,10 0,59 
min 0,81 0,44 0,71 0,44 0,73 0,43 

odch. std. 0,14 0,05 0,15 0,06 0,13 0,06 
 

Analizując wyniki zarówno dla 2, jak i 3 czynników wejściowych, można zauważyć, że 
lepsze można uzyskać, stosując jedną z metod generowania wartości wejściowych opartych 
na podziale równomiernym (R, R2). Różnice widoczne są zwłaszcza dla miary e1max, która 
może wskazywać tendencję do powstawania pustych obszarów w przestrzeni wielkości 
wejściowych, a więc zjawiska niekorzystnego z punktu widzenia równomierności pokrycia 
jej układami planu. Analizując miarę e1mean, widać że różnice nie są tak znaczące, ale 
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może to być częściowo spowodowane charakterem tej miary, jako miary średniej. Przy- 
kładowe plany, wygenerowane dla 2 czynników wejściowych z 5 różnymi wartościami  
i liczbą układów równą 10, przedstawia rysunek 1. 
 

 
Rys. 1. Plany wygenerowane dla 2 czynników wejściowych z 5 różnymi wartościami  

i liczbą układów równą 10 
Fig. 1. Designs generated for 2 inputs with 5 levels and 10 design’s units 

5. Wnioski 

Przeprowadzona analiza efektów zastosowania różnych metod generowania wartości 
czynników wejściowych sugeruje raczej stosowanie metod opartych na podziale rów- 
nomiernym zakresu czynnika wejściowego. W takim przypadku generowanych jest w da- 
nej konfiguracji zwykle więcej planów, a więc ostatecznie plan wybierany jest spośród 
większej ilości. Sugeruje to (aczkolwiek nie dowodzi) możliwość uzyskania planu o lep- 
szej jakości, czyli równomierności rozmieszczenia układów planu w przestrzeni wielkości 
wejściowych. Stwierdzenie to można poprzeć, analizując miary analizy ekwipartycyjnej 
(e1max oraz e1mean). Symulacja prowadzona była dla przypadków z dwoma oraz trzema 
czynnikami wejściowymi. Jednak zarówno algorytm generowania planów jak i algorytm 
analizy ekwipartycyjnej są niezależne od liczby wielkości wejściowych i z dotychcza- 
sowych analiz nie wynika, aby wyników nie można było traktować jako obowiązujących 
również dla innych liczb wielkości wejściowych. 
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