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

W niniejszym artykule zaprezentowano nowe metody komputerowego generowania i analizy 
elastycznych planów eksperymentu. Proces generowania planów może być kontrolowany 
i optymalizowany przez badacza za pomocą wybranych parametrów generowania. Natomiast 
wygenerowane plany można poddać ocenie, stosując analizę ekwipartycyjną. Przydatność 
analizy ekwipartycyjnej do oceny wygenerowanych planów została potwierdzona za pomocą 
specjalnych funkcji testowych, symulujących rzeczywisty obiekt badań. 
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A b s t r a c t  

This paper presents new methods of generation and analysis of flexible designs of experiment. 
The process of generation of flexible designs of experiment can be controlled and optimised 
by the researcher using some generation parameters. The generated designs can be assumed 
with application of equipartitional analysis. Usefulness of equipartitional analysis to evalua-
tion of generated designs was confirmed by application of special testing function simulating 
the real research object. 

Keywords: designing of experiment, flexible designs of experiment, equipartitional analysis 
                                                           
∗ Dr inż. Andrzej Skowronek, Instytut Informatyki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Politechnika 

Krakowska. 



 64

Oznaczenia 

D – metoda destruktywna generowania planu eksperymentu 
EPA – analiza ekwipartycyjna 
esmin – minimalna odległość euklidesowa do najbliższego układu planu 
e1max – maksymalna odległość euklidesowa między układami wzorca ekwipartycyjnego 

oraz odpowiadającymi im najbliższymi układami planu w analizie ewkipartycyjnej 
e1sr – średnia odległość euklidesowa między układami wzorca ekwipartycyjnego oraz 

odpowiadającymi im najbliższymi układami planu w analizie ewkipartycyjnej 
i – liczba wielkości wejściowych 
K – metoda konstruktywna generowania planu eksperymentu 
lud – liczba układów destrukcji 
n – liczba układów planu eksperymentu 
nk – liczba różnych wartości k-tej wielkości wejściowej 
popk – współczynnik obszaru destrukcji dla k-tej wielkości wejściowej 
R – metoda generowania wartości wielkości wejściowych przez równomierny po-

dział ich zakresów na ustaloną liczbę części 
xk – k-ta wielkość wejściowa 
xk/m – m-ta wartość k-tej wielkości wejściowej 
x(u) – układ planu o numerze u 
Z – generowanie wartości wielkości wejściowych w sposób losowy 
Δx – różnica istotna 
 
 

1. Wstęp 
 

Badania doświadczalne są bardzo istotnym elementem szeroko pojętych badań nauko-
wych, będących podstawą rozwoju cywilizacji. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie zaniechanie 
ich prowadzenia. Biorąc jednak pod uwagę ich wysokie często koszty oraz czas trwania, 
ważne wydaje się prawidłowe ich zaplanowanie, przeprowadzenie i analiza [1, 3, 6]. 
Ogromne możliwości daje tu dziedzina nauki zwana teorią eksperymentu. Jednocześnie ona 
sama jest obiektem badań, analiz i podlega nieustannej ewolucji. Teoria eksperymentu 
wykorzystuje tzw. plany eksperymentu, dzięki którym możliwa jest redukcja do niezbęd-
nego minimum rozmiaru eksperymentu, czyli liczby pomiarów koniecznych do wykonania 
doświadczeń.  

Obecnie rozwijana jest koncepcja tzw. inteligentnych planów eksperymentu (Z. Polański 
[4, 10]), wśród których można wymienić: 
– plany elastyczne, które można dostosowywać do indywidualnych wymogów obiektu 

badań lub warunków realizacji badań, 
– plany topograficzne, opracowane dla szczególnego przypadku badań, gdzie wartości 

wielkości wyjściowych zależą od położenia na określonych powierzchniach, 
– plany reprezentacyjne, których zastosowanie jest przewidziane w obszarze badań zja-

wisk ekonomicznych i społecznych, 
– plany eksploracyjne, związane z dziedziną statystycznej eksploracji danych (Data Mining). 

W artykule tym zostanie zaprezentowana najbardziej rozwinięta grupa inteligentnych 
planów eksperymentu: planów elastycznych wraz z proponowaną metodą ich analizy 
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i oceny. Zastosowana tu została tzw. analiza ekwipartycyjna oraz symulacja komputerowa 
rzeczywistego obiektu badań za pomocą specjalnych funkcji testowych. 

Plany elastyczne są generowane komputerowo za pomocą specjalnych programów 
i spełniają trzy podstawowe postulaty: adaptacji, losowości oraz ekwipartycji.  

Pierwszy z wymienionych umożliwia badaczowi uwzględnienie w procesie kreowania 
planu indywidualnych cech badanego obiektu oraz warunków technicznych wykonywa-
nego eksperymentu. Można tu przykładowo: 
– definiować liczby wielkości wejściowych oraz liczby układów planu (co przełoży się na 

koszty i czas trwania eksperymentu), 
– ustalać na potrzeby eksperymentu liczby różnych wartości wielkości wejściowych, które 

mogą być wybierane z pewnych istniejących szeregów wartości (na przykład węzły 
wielomianów Czebyszewa, liczby złote Steinhausa) lub nawet definiowane wprost przez 
badacza czy też generowane losowo, 

– wprowadzać nieregularne obszary wartości wielkości wejściowych oraz liniowe funkcje 
ograniczające postaci w0 + w1x1 + ... + wixi ≤ 0, 

– wprowadzać do planu układy ustalone, które bez względu na przebieg procesu gene-
rowania planu na pewno w nim wystąpią, stwarzając możliwość ingerencji badacza 
w obszary przestrzeni wielkości wejściowych szczególnie dla niego istotnych. 
Zasada ekwipartycji dotyczy równomierności rozłożenia układów planu w przestrzeni 

wielkości wejściowych i wywodzi się z teorii analizy skupień. Ważne jest bowiem, aby 
uzyskać informację o obiekcie badań w całym zakresie wielkości wejściowych i nie dopu-
ścić, w miarę możliwości, do nadmiernej koncentracji układów w pewnych obszarach 
kosztem innych lub pozostawienia „pustych stref”, w wyniku czego informacja płynąca 
z eksperymentu byłaby z całą pewnością niepełna. Trzeba na to zwrócić uwagę, szczegól-
nie w sytuacji gdy badacz świadomie decyduje się na redukcję liczby układów w stosunku 
do pełnych badań, przykładowo stosując metodę kompletną. W odniesieniu do planów 
inteligentnych została opracowana koncepcja analizy ekwipartycyjnej (EPA). 

Postulat losowości jest związany z analogią, jaka istnieje między badanym obiektem 
a populacją statystyczną. Na gruncie takiego utożsamienia można porównać plan ekspery-
mentu z próbką statystyczną, która zgodnie z zasadami statystyki powinna być pobrana 
w sposób losowy i beztendencyjny. Element losowości realizowany jest przez generator 
liczb pseudolosowych na podstawie tzw. seed, czyli parametru generatora liczb pseudoloso-
wych, który zapewnia powtarzalność wyników procesu generowania planów. Oczywiście, 
aby badacz mógł wpływać na proces generowania inteligentnego planu doświadczenia, 
należy nałożyć na ten proces pewne relacje porządkujące. W programach EDEX oraz InDE 
([4, 9, 10]) badacz ma do dyspozycji parametry, które ustala przed procesem generowania. 
Są to przede wszystkim: 
– różnica nieistotna (utożsamiająca, δx) – największa odległość między generowaną warto-

ścią a najbliższą, już istniejącą w planie (ewentualnie granicą zakresu [xkmin, xkmax]), 
poniżej której generowana wartość zostaje utożsamiona z najbliższą istniejącą, 

– różnica istotna (odróżniająca, Δx) – najmniejsza dopuszczalna odległość między genero-
waną wartością a najbliższą, już istniejącą w planie (ewentualnie granicą zakresu [xkmin, 
xkmax]), poniżej której następuje powtórne generowanie danej wartości, 

– minimalna odległość (esmin) do najbliższego sąsiada (układu planu) – minimalna dopusz-
czalna odległość euklidesowa między generowanym układem i najbliższym, już istnie-
jącym w planie (dotyczy metody konstruktywnej generowania układów planu), 
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– współczynnik pop, który wyznacza tzw. obszar destrukcji, charakterystyczny dla metody 
destruktywnej generowania układów planu eksperymentu. 
Proces generowania komputerowego elastycznych planów eksperymentu jest procesem 

losowym. Dzięki nałożeniu na ten proces relacji porządkujących w postaci wymienionych 
parametrów, można spróbować poddać go optymalizacji, polegającej na ustaleniu optymal-
nych wartości wymienionych parametrów, występujących w relacjach porządku i ekstrema-
lizujących przyjęte kryteria oceny wygenerowanych planów. Kryteriami tymi mogą być 
parametry analizy ekwipartycyjnej. Przydatność parametrów analizy ekwipartycyjnej do 
oceny elastycznych planów eksperymentu zostanie potwierdzona za pomocą specjalnych 
funkcji testowych symulujących rzeczywiste obiekty badań.  

 
 

2. Analiza ekwipartycyjna 
 

Analizę ekwipartycyjną [9, 11] można zastosować do oceny planów eksperymentu. 
Wykorzystuje się tutaj fakt, że układy planu eksperymentu można utożsamić z punktami 
w przestrzeni geometrycznej – wartości wielkości wejściowych tworzące poszczególne 
układy planu odpowiadają w takim rozumowaniu współrzędnym punktu w kartezjańskim 
układzie współrzędnych. Między dwoma punktami przestrzeni można obliczyć odległość. 
Jednym z wielu sposobów liczenia odległości ([2]) jest odległość euklidesowa. Między 
dwoma punktami x(u) oraz x(t) jest ona obliczana w następujący sposób 
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Ryc. 1. Wzorzec ekwipartycyjny dla 2 wielkości wejściowych 

Fig. 1. An equipartitional master design for 2 inputs 
 
W celu dokonania oceny ilościowej planu eksperymentu porównuje się go ze specjalnie 

przygotowanym planem (wzorcem ekwipartycyjnym), który charakteryzuje się idealnym, 
z punktu widzenia równomierności, rozłożeniem układów w przestrzeni wielkości wejścio-
wych (ryc. 1).  
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Wzorzec ekwipartycyjny ma pewne parametry charakteryzujące, takie jak: liczba 
wielkości wejściowych i, zbiory różnych wartości wielkości wejściowych xk, liczba pk róż-
nych wartości wielkości xk oraz liczność wzorca p, czyli liczba punktów (elementów) go 
tworząca. Różne są również typy wzorców. I tak na przykład we wzorcu arbitralnym ba-
dacz decyduje o liczbie wartości wielkości wejściowych wzorca. Wpływa to na liczbę 
układów wzorca, który jest planem kompletnym, czyli takim, którego układy powstają ze 
wszystkich możliwych skojarzeń różnych wartości wielkości wejściowych. Wzorzec rów-
nomierny adekwatny charakteryzuje się tym, że liczba wartości oraz same wartości wielko-
ści wejściowych są takie same jak w analizowanym planie eksperymentu. Znany jest rów-
nież wzorzec sukcesywny, który wyróżnia się tym, że jego elementy (układy) generowane 
są sukcesywnie w trakcie analizy ekwipartycyjnej. W każdym przypadku wzorca oblicza 
się odległości euklidesowe pomiędzy jego układami x(t) a układami planu eksperymentu x(u) 
i wyznacza się tzw. najbliższego sąsiada, czyli najbliższy układ analizowanego planu 
o numerze u1

(t) oraz odległość euklidesową do niego e1(t, u1
(t)). Z takiego zbioru minimal-

nych odległości euklidesowych można wyznaczyć różne miary statystyczne ([5]), których 
wartości mogą stanowić kryteria oceny analizowanego planu. Przykładowymi parametrami 
oceny planu w analizie ekwipartycyjnej mogą być:  
– największa odległość euklidesowa do najbliższego sąsiada e1max (2) 
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– średnia odległość euklidesowa do najbliższego sąsiada e1sr (3) 
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Można posłużyć się również innymi miarami statystycznymi, a wybór konkretnej na-

leży do badacza, który powinien uwzględnić, czy bardziej zależy mu na wartościach uśred-
nionych (np. średnia) czy też skrajnych (np. maksimum). 

 
 

3. Generowanie elastycznych planów eksperymentu 
 

Elastyczne plany eksperymentu generowane są przez specjalne programy komputerowe, 
np. Edex, InDE ([4, 9, 10]). Wyróżnia się [8, 9] dwie główne metody generowania układów 
planu: konstruktywną (K) oraz destruktywną (D). W metodzie konstruktywnej plan ela-
styczny powstaje poprzez sukcesywne dodawanie do niego kolejnych układów, spełniają-
cych przyjęte kryteria generowania. Natomiast metoda destruktywna stanowi, można po-
wiedzieć, odwrotność metody K – najpierw powstaje tu plan kompletny, a następnie, znów 
na podstawie pewnych kryteriów, układy są z niego stopniowo usuwane, w wyniku czego 
powstaje elastyczny plan doświadczenia. 

Pierwszym etapem generowania planów jest generowanie wartości wielkości wejścio-
wych, zgodnie z założeniami sformułowanymi przez badacza. Opracowane zostały nastę-
pujące warianty: 
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a) wariant Z, w którym wartości generowane są z przyjętego zakresu [xkmin, xkmax] w spo-
sób losowy, ale z uwzględnieniem tzw. monokryterium ekwipartycyjnego; 

b) wariant R, w którym poszczególne wartości powstają na jeden z czterech sposobów: 
– wynikają z podziału zakresu wielkości wejściowych na ustaloną liczbę równych części, 
– są liczbami „złotymi” Steihausa, 
– są węzłami wielomianów Czebyszewa pierwszego lub drugiego rodzaju. 
Monokryterium ekwipartycyjne, stosowane w wariancie Z polega na tym, iż dla każdej 

nowo wygenerowanej wartości oblicza się odległość euklidesową do wszystkich wartości 
już istniejących. Mając taki zbiór, można wyznaczyć spośród wartości już istniejących 
wartość najbliższą wygenerowanej xk/m

* oraz odległość do niej e1
* i sprawdzić, czy spełnia 

ona warunek monokryterium, którego parametrami są tu różnica nieistotna oraz istotna. 
Jeżeli wartość najbliższa wygenerowanej będzie leżała od niej w odległości mniejszej od 
różnicy nieistotnej (δx), to wygenerowana zostanie z nią utożsamiona (przyjmie jej war-
tość). Położenie wartości wygenerowanej od najbliższej już istniejącej w odległości mniej-
szej od różnicy istotnej (Δx) spowoduje, że zostanie ona usunięta i generowanie nastąpi od 
nowa. 

Następnym istotnym etapem generowania elastycznego planu doświadczenia metodą 
konstruktywną jest weryfikacja spełniania przez wytypowany układ potencjalny tzw. lokal-
nego kryterium ekwipartycji. Układy planu doświadczenia, choć są generowane w sposób 
losowy, powinny być rozłożone równomiernie w przestrzeni wielkości wejściowych, gdyż 
tylko wtedy możemy domniemywać, że otrzymamy pełną (lub zbliżoną, wziąwszy pod 
uwagę ograniczoną liczbę układów planu) informację o badanym obiekcie. Odwracając 
zagadnienie równomiernego rozłożenia układów planu w przestrzeni wielkości wejścio-
wych, można też stwierdzić, że niewskazana jest nadmierna koncentracja układów planu. 
Lokalne kryterium ekwipartycyjne powinno zapobiec takiej sytuacji, gdyż weryfikuje ono 
odległość euklidesową wybranego układu potencjalnego do pozostałych układów już ist-
niejących w generowanym planie doświadczenia. W przypadku gdy jego odległość euklide-
sowa es

* do wyznaczonego najbliższego układu planu doświadczenia będzie mniejsza od 
przyjętej przed generowaniem planu wartości minimalnej esmin, układ nie może zostać do-
dany do planu doświadczenia.  

Generowanie elastycznych planów doświadczeń metodą destruktywną ma wiele wspól-
nych cech z generowaniem metodą konstruktywną. Należy jednak podkreślić główną, wy-
raźną różnicę – w metodzie destruktywnej plan doświadczenia powstaje metodą eliminacji, 
usuwania kolejnych układów z tzw. planu wirtualnego, który jest planem kompletnym, 
utworzonym z wszystkich możliwych skojarzeń wartości poszczególnych wielkości wej-
ściowych. Wytypowany układ podlega sprawdzeniu, czy spełnia lokalne kryterium ekwi-
partycji. Pamiętając, że w tej metodzie plan powstaje przez usuwanie układów z planu 
wirtualnego, należy zabezpieczyć się przed ewentualnym powstawaniem pustych stref 
(dziur), niekorzystnych z punktu widzenia kompletności informacji uzyskiwanej w drodze 
eksperymentu. Kryterium to polega na wyznaczeniu dla typowanego do usunięcia układu 
tzw. ortogonalnych przedziałów destrukcji tworzących obszar destrukcji i sprawdzeniu, czy 
znajduje się w nim co najmniej jeden inny układ planu wirtualnego. Obszar destrukcji sta-
nowi swoiste otoczenie układu, tyle że o kształcie prostokątnym. Poszczególne granice  
(gg – górna, dg – dolna) obszaru destrukcji (zakładając unormowanie przestrzeni wielkości 
wejściowych do zakresów [–1, 1]) wyznacza się dla poszczególnych wartości tworzących 
sprawdzane układy według zależności 
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 kkkk hxdg ⋅−= pop*  (4) 
 
 kkkk hxgg ⋅+= pop*  (5) 
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gdzie: 
popk  – współczynnik obszaru destrukcji k-tej wielkości wejściowej, warunek: 

popk > 0, 
xk

* – wartość k-tej wielkości wejściowej tworzącej typowany układ x∗, 
nk – liczba różnych wartości k-tej wielkości wejściowej. 

 
Omawiane kryterium ekwipartycji ma zapobiec tworzeniu się „pustych stref” oraz nad-

miernych koncentracji układów planu w przestrzeni wielkości wejściowych. Jeżeli zatem 
w obszarze destrukcji typowanego do usunięcia układu x* znajdzie się co najmniej jeden 
inny układ x** planu wirtualnego (lud ≥ 1), oznacza to, że na stosunkowo małym obszarze 
(powierzchni, objętości itd.) znalazły się co najmniej dwa układy, mimo że wystarczyłby 
jeden, dlatego typowany układ może zostać usunięty z planu wirtualnego. Natomiast jeżeli 
w obszarze destrukcji nie ma innego układu, oprócz typowanego, oznacza to, że układ 
typowany do usunięcia nie może być usunięty, lecz powinien zostać sprawdzony pod kątem 
ewentualnego dodania go do układów planu eksperymentu. Współczynnik obszaru destruk-
cji popk ma więc istotny wpływ na usuwanie układów z planu wirtualnego, gdyż od niego 
zależy wielkość obszaru destrukcji. Może być zatem istotnym parametrem, za pomocą 
którego badacz może wpływać na proces generowania układów planu elastycznego. Układ, 
który nie spełnia kryterium ekwipartycyjnego (lud ≥  1) staje się kandydatem na układ 
planu eksperymentu. 

 
 

4. Symulacja komputerowa badań doświadczalnych z zastosowaniem elastycznych 
planów eksperymentu 

 
Do symulacji zastosowany został program InDE-M, napisany w środowisku Mathema-

tica (koncepcja Z. Polańskiego, wykonanie A. Skowronka). W programie tym wygenero-
wana została seria elastycznych planów eksperymentu z różnymi ustawieniami parametrów 
generowania [13–15]. Konkretnie, zmieniane były wartości różnicy istotnej oraz lokalnego 
kryterium ekwipartycyjnego (esmin w metodzie konstruktywnej oraz pop w metodzie de-
struktywnej). Generowane były plany dla dwóch oraz trzech wielkości wejściowych 
o charakterystyce przedstawionej w tablicy 1. 

T a b l i c a  1 

Charakterystyki generowanych planów eksperymentu  

Liczba wielkości wejściowych (i) Nazwa parametru 
2 3 

Liczba układów planu (n) 12 21 lub 12 
Liczba różnych wartości 

wielkości wejściowych (nk) 
n1 = 5, n2 = 7 n1 = 5, n2 = 7, n3 = 9 
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Wartości parametrów generowania wykorzystane w symulacji pokazao w tabl. 2 i 3. 
 

T a b l i c a  2 

Wartości parametru generowania planów Δx 

Liczba różnych wartości wielkości wejściowej Różnica istotna Δx 
5 7 9 

Δxm (mała, m) 0,03 0,02 0,01 
Δxs (średnia, s) 0,08 0,07 0,06 
Δxd (duża, d) 0,3 0,2 0,1 

 
T a b l i c a  3 

Wartości parametrów generowania planów esmin oraz pop 

Odległość euklidesowa esmin Współczynnik obszaru destrukcji pop Liczba układów 
planu m s d m s d 

12 0,04 0,09 0,4 0,08 0,3 0,8 
21 0,07 0,2 0,7 0,08 0,3 0,8 

 
Przyjęte wartości Δx zależą w sposób oczywisty od zakładanej liczby różnych wartości 

poszczególnych wielkości wejściowych; wartość duża została przyjęta z poniższego sza-
cunkowego wzoru 

 %30
1
−

−
=Δ

lrwww
dlzakr

dx  (7) 

gdzie: 
dlzakr – długość zakresu wielkości wejściowej, dlzakr = 2 (przedział [–1, 1]), 
lrwww – liczba różnych wartości wielkości wejściowej (równa nk). 

 
Zmniejszenie wartości Δxd o 30% powoduje, że bardziej prawdopodobne jest zakończe-

nie procesu generowania wartości tworzących układy planu sukcesem, tzn. wygenerowany 
zbiór będzie posiadał zakładaną, a nie mniejszą liczbę różnych wartości. Tutaj jednak 
wskazana jest metoda „prób i błędów”, a powodzenie prób zależy w pewnym stopniu od 
wspomnianego wcześniej parametru generatora liczb pseudolosowych (seed). Natomiast 
wartość mała do celów testowych została przyjęta na poziomie stanowiącym 10% wartości 
dużej. Przyjęte wartości esmind są uzależnione od zakładanej liczby układów planu. Tu rów-
nież wskazana jest intuicja i doświadczenie badacza lub metoda „prób i błędów”, przy 
czym można się wspomóc oszacowaniem rzędu wartości według poniższej zależności 

 

 %30min −=
ids

n
e dlzakr

 (8) 

gdzie: 
dlzakr – długość zakresu wielkości wejściowej, dlzakr = 2, 
n – liczba układów planu, 
i – liczba wielkości wejściowych. 
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Zmniejszenie wartości dużej esmind o 30% dla i = 2 powoduje, że bardziej prawdopo-
dobne jest zakończenie procesu generowania układów planu sukcesem, tzn. wygenerowany 
plan posiada zakładaną, a nie mniejszą liczbę układów, wartość mała stanowi 10% wartości 
dużej. Wartość duża parametru pop została przyjęta empirycznie na podanym poziomie, 
a jednocześnie jest bliska wartości 1, w wyniku czego obszar destrukcji dla danego układu 
jest porównywalny z odpowiednim obszarem interakcji układów uzyskiwanym w metodzie 
K dzięki parametrowi esmin. Wartość mała stanowi 10% wartości dużej. 

Wybrane w analizie ekwipartycyjnej plany poddane zostały badaniu za pomocą specjal-
nych funkcji testowych. Kryterium wyboru stanowiły parametry analizy ekwipartycyjnej – 
średnia oraz maksymalna odległość euklidesowa do najbliższego układu. W analizie ekwi-
partycyjnej zastosowany został wzorzec „równomierny adekwatny”, posiadający identycz-
ne z planem liczbę wielkości wejściowych oraz liczbę różnych wartości wielkości wejścio-
wych. W celu potwierdzenia słuszności metody oceny planów eksperymentu za pomocą 
parametrów analizy ekwipartycyjnej (EPA) wykonany został eksperyment numeryczny 
polegający na wyznaczeniu zależności między wartościami parametrów EPA a błędami 
aproksymacji neuronowej oraz numerycznej, przeprowadzonych dla wybranych funkcji 
testowych na podstawie wygenerowanych planów eksperymentu. Funkcje testowe, które 
symulowały rzeczywiste obiekty badań przedstawiono w tabl. 4. 

T a b l i c a  4 

Funkcje testowe dla 2 oraz 3 wielkości wejściowych 

Nazwa Opis Postać funkcji 

WH 
iloczyn 

wielomianów 
Hermite’a 

( )22

)1()( x
n

n
xn

n e
dx
dexH −⋅−=  

2)(1)·(2)1,( 33 xHxHxxf =  
3)(2)·(1)·(3)2,1,( 333 xHxHxHxxxf =  

FR funkcja 
Rosenbrocka 

222 1)(1)2)1100((2)1,( xxxxxf −+−=  
222222 )21()32(100)11()21(100 xxxxxxxxxf −+−+−+−=3)2,1,(  

MT moving target 
22 )22()11()2,1( xxxxxxf −+−= optopt  

222 )33()22()11()3,2,1( xxxxxxxxxf −+−+−= optoptopt  
 
Funkcja moving target ma charakter dynamiczny – położenie ekstremum może zmie-

niać się w zależności od przyjętych wartości współczynników x1opt, x2opt i ewentualnie 
x3opt. Różnorodność funkcji testowych ma na celu uniezależnienie wyników badań od 
przyjętych funkcji. Dzięki znanej postaci funkcji testowych można wyznaczyć błędy aprok-
symacji, na przykład obliczając średnią bądź maksymalną wartość bezwzględnych różnic 
między wartościami aproksymowanymi oraz rzeczywistymi funkcji testowych. 

 
 

5. Wyniki badań 
 

Zmieniając wartości opisanych wcześniej parametrów generowania elastycznych pla-
nów eksperymentu, można uzyskać duży wpływ na rozmieszczenie układów planu w prze-
strzeni wielkości wejściowych. Przypomnieć tu należy, że jednym z głównych wyznaczni-
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ków „jakości” wygenerowanego planu powinno być w miarę równomierne rozmieszczenie 
układów w przestrzeni wielkości wejściowych, co ma zapobiec istnieniu „niezbadanych” 
obszarów tej przestrzeni. Do oceny równomierności zastosowane zostały dwa parametry 
analizy ekwipartycyjnej – średnia oraz maksymalna odległość euklidesowa do najbliższego 
układu planu. Założono, iż powinny one podlegać minimalizacji.  

Dla obu wielkości wejściowych (2 oraz 3), a także dla obu metod generowania układów 
planów (konstruktywnej i destruktywnej) uzyskano zależności podobne do przedstawionej 
na ryc. 2. Można również wyznaczyć współczynniki funkcji celu optymalizacji (K = f(Δx), 
K = f(esmin), K = f(pop)) oraz wartości optymalne, którymi w tym przypadku będą najwięk-
sze z zastosowanych (d). Na obu wykresach zauważalny jest spadek wartości parametrów 
analizy ekwipartycyjnej (e1max, e1sr) wraz ze wzrostem wartości różnicy istotnej (m – war-
tość mała, s – wartość średnia, d – wartość duża). 

 
 

 
Ryc. 2. Wpływ różnicy istotnej na parametry analizy ekwipartycyjnej 

Fig. 2. An influence of important difference on parameters of equipartitional analysis 
 
Analizując wpływ wartości mierników analizy ekwipartycyjnej na średnie błędy aprok-

symacji dla wszystkich funkcji testowych (ryc. 3, 4), można również zauważyć określony 
trend zależności między tymi parametrami – wraz ze wzrostem wartości miernika analizy 
ekwipartycyjnej rosną wskaźniki błędów aproksymacji. 

 
 

 
Ryc. 3. Wpływ parametrów analizy ekwipartycyjnej na błąd maksymalny aproksymacji 

Fig. 3. An influence of equipartitional analysis parameters on maximal approximation error 
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Ryc. 4. Wpływ parametrów analizy ekwipartycyjnej na błąd średni aproksymacji 

Fig. 4. An influence of equipartitional analysis parameters on mean approximation error 
 

 
Ryc. 5. Plany eksperymentu wygenerowane dla dwóch wielkości wejściowych 

Fig. 5. Flexible experimental designs generated for 2 inputs 
 
Przykładowe plany wygenerowane dla dwóch wielkości wejściowych (x1, x2), charak-

teryzujące się rosnącą wartością parametru analizy ekwipartycyjnej e1max (kolejno 0,501, 
0,66, 0,86, 1,15) przedstawia natomiast ryc. 5. Obserwując rozmieszczenie układów planu 
(punktów) w przestrzeni wielkości wejściowych, dostrzega się wyraźne pogorszenie rów-
nomierności wraz ze zwiększaniem się wartości e1max, co potwierdza przydatność mierni-
ków analizy ekwipartycyjnej do oceny planów. 

 
 

6. Wnioski 
 
Symulacja komputerowa potwierdziła możliwość optymalizacji procesu generowania 

elastycznych planów eksperymentu, polegającej na wyznaczeniu optymalnych wartości 
wybranych parametrów generowania planów. Zastosowanie funkcji testowych w ekspery-
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mencie numerycznym potwierdziło natomiast zależność między błędami aproksymacji 
a miernikami analizy ekwipartycyjnej. Wynikają z tego dwa ważne wnioski. Po pierwsze, 
badacz może wpływać za pomocą parametrów generowania planów na ich jakość. Po dru-
gie, analiza ekwipartycyjna może być metodą stosowaną do oceny wygenerowanych pla-
nów. Ma to szczególne znaczenie, gdyż w rzeczywistości badacz nie zna najczęściej zależ-
ności między wielkościami wejściowymi oraz wyjściowymi obiektu badań, nie może zatem 
wykorzystać do oceny planów zastosowanych tu mierników błędów aproksymacji. 
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