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Streszczenie pracy doktorskiej pt. Zastosowanie statystycznych metod 

nieparametrycznych w sterowaniu ekonomiczno-jakościowym procesów wsadowych 

W niniejszej pracy doktorskiej podjęto problematykę wykorzystania nieparametrycznych 

metod statystycznych w sterowaniu procesów wsadowych, biorąc pod uwagę zarówno czynniki 

ekonomiczne, jak i jakościowe. Wybór tematyki pracy jest z jednej strony wynikiem 

zidentyfikowanej przez autora potrzeby wsparcia decyzji sterujących i zarządzających za 

pomocą wnioskowania statystycznego, z drugiej zaś dostrzeżoną w znanej literaturze niewielką 

liczbą opracowań poświęconych temu zagadnieniu. Powyższe spostrzeżenie potwierdził 

przegląd wykorzystania metod statystycznych w kilku polskich przedsiębiorstwach, przy 

jednoczesnych istniejących chęciach i potrzebach wsparcia podejmowanych decyzji 

wnioskowaniem statystycznym. Popularyzacji metod nieparametrycznych sprzyja także coraz 

łatwiejszy dostęp do maszyn liczących o dużych mocach, powiązany z coraz łatwiejszą ich 

obsługą, niewymagającą profesjonalnych specjalistów i programistów. Dodatkowym 

argumentem zajęcia się powyższą problematyką jest coraz szersze wykorzystanie mniej 

znanych metod permutacyjnych, wymagających dużych, wcześniej niedostępnych mocy 

obliczeniowych.  

Za wyborem tematyki pracy przemawiają także zalety metod nieparametrycznych, które 

w mniejszym stopniu niż metody parametryczne opierają się na modelach teoretycznych, 

wymagających spełnienia krępujących założeń, w pewnych wypadkach niemożliwych do 

realizacji w warunkach przemysłowych. Metody nieparametryczne w większym stopniu bazują 

na wynikach badań empirycznych.  Kwestia - czy istniejące odstępstwa są na tyle małe, że nie 

powinny mieć wpływu na wynik wnioskowania jest w dużej części decyzją samego badacza, 

co może w efekcie być przyczyną niewłaściwego sterowania. Pojawiające się techniki 

wykorzystujące analizę Monte Carlo, techniki repróbkowania danych, metody zaczerpnięte 

z nauk przyrodniczych (sieci neuronowe i algorytmy genetyczne) dają możliwość 

wykorzystania metod nieparametrycznych w sterowaniu jakością i ekonomią procesów 

wsadowych, w których dotychczas stosowane metody parametryczne nie dawały pożądanych 

efektów.  

Procesy wsadowe (szarżowe), występują najczęściej w branżach: chemicznej, 

spożywczej, rafineryjnej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Sterowanie takich procesów należy 

do jednego z najtrudniejszych zadań. Są to procesy czułe na jakościowe odstępstwa surowców 

i wrażliwe na zmiany warunków prowadzenia procesu. Sterowanie utrudnia ograniczony 

wpływ na modyfikację procesu po jego rozpoczęciu. Wynikiem błędu może zaś być cała, 

nierzadko duża partia wyrobu niezgodnego, który w pewnych sytuacjach może być 

zakwalifikowany wyłącznie jako odpad, z negatywnymi skutkami dla przedsiębiorstwa 

i otaczającego go środowiska. W większości procesów wsadowych dochodzi do najczęściej 

nieliniowych i podatnych na wpływ wielu czynników zewnętrznych przemian. Wyłącznie duże 

przedsiębiorstwa, w swoich najważniejszych procesach wsadowych korzystają ze wsparcia 

systemów eksperckich. W pozostałych przypadkach najczęściej sterowanie procesem polega 

na stosowaniu nastaw sprawdzonych historycznie, wspartych ekspercką wiedzą pracowników. 

Wykorzystanie metod statystycznych mogłoby w takich sytuacjach stanowić kolejny element 



wsparcia, wykorzystujący niejawną i nieodkrytą wiedzę, a uwzględniający dynamikę otoczenia 

procesów wsadowych. 

W niniejszej pracy przyjęto cele związane ze zbadaniem zastosowania metod 

nieparametrycznych w sterowaniu procesami wsadowymi: 

 przegląd danych empirycznych opisujących procesy wsadowe wraz z opracowaniem 

metod symulacji danych, pozwalających na ich kontrolowaną modyfikację 

i wprowadzanie obserwacji odstających, 

 identyfikacja metod statystycznych, mających największy wpływ na poprawę jakości 

sterowania procesami wsadowymi, 

 przegląd zidentyfikowanych powyżej metod statystycznych parametrycznych 

i nieparametrycznych połączony z usystematyzowaniem wiedzy o statystykach testowych 

wykorzystywanych w testach permutacyjnych, 

 opracowanie, zbadanie i weryfikacja użyteczności modeli statystycznych badanych 

procesów wsadowych, 

 analiza użyteczności zastosowania metod nieparametrycznych w sterowaniu procesami 

wsadowymi. 

Sformułowano także hipotezy badawcze przyświecające przeprowadzonym rozważaniom 

teoretycznym i eksperymentom, które poddano w pracy weryfikacji. 

1. Wnioskowanie statystyczne wykorzystujące metody nieparametryczne pozwala na 

szczegółową analizę rzeczywistych procesów, w pewnych przypadkach uzyskując lepsze 

efekty niż przy wykorzystaniu metod parametrycznych.  
 

2. Możliwe jest stworzenie modelu procesu pozwalającego na sterowanie ekonomiczno-

jakościowe, w którym dokładniejsze prognozy uzyska się metodami nieparametrycznymi 

niż parametrycznymi. 
 

3. Moc testów nieparametrycznych wykorzystywanych w testowaniu hipotez 

statystycznych w badanych procesach wsadowych może być większa niż 

odpowiadających im testów parametrycznych. 

Powyższe hipotezy zweryfikowano, wykorzystując głównie wybrane biblioteki programu  

R 3.1.0 oraz wersję akademicką pakietu Statistica 10. W badaniach posłużono się metodą 

symulacji komputerowej, wykorzystując zarówno zbiory danych symulowanych, jak i dostępne 

dane empiryczne, w tym pochodzące z procesów wsadowych. 

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie 

i sformułowanie problemu badawczego. Zostały w nim przedstawione wyniki 

przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących zidentyfikowania wspólnych cech 

polskich przedsiębiorstw wykorzystujących procesy wsadowe. Określono także najważniejsze 

cechy samych procesów wsadowych, podkreślając przyczyny problemów z ich ekonomiczno-

jakościowym sterowaniem. Przyjmując, na podstawie wcześniejszych badań pewien model 

przedsiębiorstwa, przedstawiono drogą symulacji komputerowej możliwość osiągnięcia 



przewagi konkurencyjnej, po wprowadzeniu wsparcia decyzji sterujących za pomocą metod 

statystycznych. 

W rozdziale drugim zaprezentowano obszary działalności przedsiębiorstw, w których 

wsparcie metodami statystycznymi jest najbardziej oczekiwane. Umożliwiło to 

zidentyfikowanie metod statystycznych, mających największe znaczenie w sterowaniu 

procesami wsadowymi. Powyższe analizy pozwoliły sformułować wyżej przedstawione 

hipotezy badawcze. W dalszej części rozdziału dokonano przeglądu znanych parametrycznych 

metod statystycznych wcześniej zidentyfikowanych, z zakresu budowy modeli regresyjnych 

oraz testów statystycznych. W analogiczny sposób przeprowadzono przegląd znanych metod 

nieparametrycznych, prezentując także wcześniej opracowane propozycje autorskie związane 

z regresyjnymi modelami zagregowanymi (oszacowanie optymalnej liczby modeli bazowych) 

oraz testami permutacyjnymi w analizie wielowymiarowej, podkreślając zalety stosowania 

tychże testów, szczególnie dla wielowymiarowych prób o niewielkich liczebnościach. 

Rozdział trzeci stanowi prezentacja przeprowadzonych badań symulacyjnych 

i empirycznych. Rozdział rozpoczyna opis wykorzystanych zbiorów danych, obejmujących 

także dane empiryczne pochodzące z procesów wsadowych i ogólnodostępne zbiory 

empiryczne. Rozszerzono zakres przeprowadzonych eksperymentów proponując generowanie 

zbiorów wielowymiarowych za pomocą kopul na podstawie danych empirycznych. Analizując 

modele regresyjne zaproponowano metodę selekcji zmiennych objaśniających wzbogaconych 

o ich nieliniowe rozszerzenia, wykorzystującą algorytmy genetyczne. Przeprowadzone 

eksperymenty pozwoliły na wyłonienie metod nieparametrycznych, których zarówno 

dopasowanie jak i dokładność prognoz przewyższa metody parametryczne. W eksperymentach 

związanych z nieparametrycznymi testami statystycznymi, poza wcześniej określonymi testami 

dotyczącymi porównania dwóch populacji wielowymiarowych oraz wykrywania korelacji 

pomiędzy zmiennymi, zajęto się problematyką testów wielowymiarowej normalności, 

mających duże znaczenie w weryfikacji jednego z podstawowych założeń metod 

parametrycznych. W badaniach wykorzystano autorskie propozycje statystyk testowych 

wykorzystanych w testach permutacyjnych. Wprowadzono także pojęcie, nieznane w dostępnej 

literaturze, testów permutacyjnych wielowymiarowych, wykorzystujących jednocześnie więcej 

niż jedną statystykę testową. Zaproponowano testy wykorzystujące dwie statystyki testowe do 

weryfikacji hipotez: o identyczności rozkładów dwóch populacji oraz o zgodności z rozkładem 

normalnym wielowymiarowym. Podano także dwie metody określenia obszaru krytycznego, 

oparte o rangowanie cel oraz elipsoidy ufności, prezentując zalety takich testów.  

Rozdział czwarty dotyczy weryfikacji metod nieparametrycznych, które wybrane zostały 

na podstawie wyników eksperymentów opisanych w rozdziale trzecim. Wykorzystano w tym 

celu wyłącznie zbiory danych empirycznych pochodzących z procesów wsadowych, także 

w postaci szeregów czasowych – co umożliwiło ponadto wykorzystanie regresji ważonej 

z autorską metodą heurystycznego doboru wag, umożliwiającą ograniczenie wpływu 

obserwacji pochodzących z okresów w których czasowemu zaburzeniu uległy zależności 

pomiędzy zmiennymi modelu (na przykład efekt kataklizmu, spekulacji lub decyzji 

politycznych). Rozdział czwarty kończy oszacowanie korzyści wynikających z zastosowania 

statystycznych metod nieparametrycznych. Ocenę jakościową stanowi identyfikacja 

spodziewanych korzyści powiązanych z procesami produkcyjnymi modelowego 

przedsiębiorstwa.  W ocenie ilościowej zaproponowano dwa modele przedsiębiorstwa 



o odmiennej strukturze kosztowej i wynikach finansowych, przeprowadzając symulację Monte 

Carlo zmniejszenia kosztów procesowych. 

Pracę doktorską kończy podsumowanie obejmujące syntezę przeprowadzonych badań 

oraz sformułowane wnioski. 
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