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PRZEDMOWA

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost badań w zakresie metod przetwarzania informacji

nieprecyzyjnej oraz ich zastosowań do różnorodnych dziedzin nauki i działań praktycznych, w tym

także medycyny. W przypadku nauk medycznych związane jest to z potrzebą matematycznego

modelowania skomplikowanych systemów biologicznych lub słabo zdefiniowanych pojęć

intuicyjnych, trudnych do opisania za pomocą metod konwencjonalnych. Informacja nieprecyzyjna,

zawarta w określeniach języka naturalnego - przykładowo "znaczna poprawa", "duże zmiany",

"wystarczająca ilość", "wysoka jakość" - była wykorzystywana przez ludzi od dawna, stanowiąc

często jedyną dostępną informację. Nie była jednak stosowana w metodach opartych na klasycznej

matematyce, co prowadziło do utraty lub wypaczenia zawartej w niej wiedzy. Modele tradycyjne,

bazujące na precyzyjnie zmierzonych danych, wykorzystujące jednoznacznie określone kryteria

oceny, wymagały niejednokrotnie nadmiernych uproszczeń, ograniczając tym samym skuteczność i

efektywność różnych metod modelowania, aw konsekwencji opartych na nich zastosowań. Użycie

modeli dopuszczających znacznie ogólniejszą klasę informacji otworzyło nowe, nieznane dotąd

możliwości. Wymagało jednakże opracowania nowatorskich narzędzi reprezentacji danych i ich oceny

jakościowej.

Jednym z istotnych zagadnień występujących w tego typu ujęciach jest uzyskanie na podstawie

nieprecyzyjnych ocen konkretnej wartości możliwie dobrze charakteryzującej rozważany aspekt.

Dostępne w literaturze metody determinizacji nie uwzględniają różnych - co do znaku i wielkości 

skutków przeszacowania i niedoszacowania wyniku. Przedstawiona w niniejszej pracy metoda, oparta

na bayesowskiej regule decyzyjnej, pozwala uwzględnić ten aspekt, a uzyskany wynik minimalizuje

potencjalne straty. Ponadto zaproponowany algorytm umożliwia uwzględnienie wpływu różnorodnych

czynników warunkujących, typu ciągłego lub binarnego. Jest on dedykowany do tych wszystkich

zagadnień, w których określenie charakterystyki nieprecyzyjności może być dokonane na podstawie

sekwencji ocen konkretnych wartości. Aparat matematyczny oparto na teorii statystycznych

estymatorów jądrowych, co uniezależnia metodę od typu rozkładów informacji nieprecyzyjnej i

czynników warunkujących. Pracę ukierunkowano na zastosowania w medycynie, jednak zasadnicza

formuła ma charakter uniwersalny i może być stosowana zarówno w naukach przyrodniczych, jak

również technicznych oraz ekonomicznych.
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Niniejsza praca podzielona jest na sześć rozdziałów.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano spotykane w literaturze koncepcje modelowania i

przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w nawiązaniu do opracowanej w niniejszej rozprawie metody

oraz zastosowań w naukach medycznych.

Rozdział drugi stanowią preliminaria matematyczne. W jego kolejnych podrozdziałach

przedstawione zostaną: pojęcie funkcji wartościującej, elementy statystycznej teorii decyzji, a także

szczegółowo metodyka statystycznych estymatorów jądrowych.

Treść trzeciego, głównego rozdziału niniejszej pracy stanowi opracowana tu procedura

determinizacji informacji nieprecyzyjnej. W konsekwencji zaprezentowany został kompletny algorytm

obliczeniowy, pozwalający użytkownikowi uzyskać poszukiwaną wartość determinizatora bez

wnikania w matematyczne aspekty problemu.

Poprawność działania powyższego algorytmu została zweryfikowana za pomocą numerycznego

programu symulacyjnego. Omówienie wyników i wynikające stąd wnioski przedstawione są w

rozdziale czwartym.

Rozdział piąty, o charakterze doświadczalnym, dotyczy przykładowych zastosowań

opracowanej metodyki w zagadnieniach współczesnej medycyny. Specjalnie dla potrzeb tej pracy

przeprowadzone zostały badania umożliwiające weryfikację opracowanego algorytmu na podstawie

rzeczywistych danych eksperymentalnych.

Rozdział szósty stanowi podsumowanie niniejszej rozprawy.

Pracę kończy wykaz bibliografii przedmiotowej.

Panu doc. dr hab. inż. Piotrowi Kulczyckiemu, prof. PK, promotorowi przewodu doktorskiego,

pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za okazaną życzliwość i opiekę przy powstaniu tej pracy.

Serdecznie dziękuję za twórcze dyskusje i cenne uwagi, które przyczyniły się do nadania niniejszej

rozprawie jej ostatecznego kształtu.

Panu prof. dr hab. med. Januszowi Hanzlikowi, kierownikowi Katedry i Kliniki Chorób

Wewnętrznych Akademii Medycznej w Lublinie pragnę złożyć serdeczne podziękowania za życzliwą

pomoc w uzyskaniu materiału klinicznego.

Panu prof. dr hab. med. Zbigniewowi Borzęckiemu, kierownikowi Katedry i Zakładu Higieny

Akademii Medycznej w Lublinie uprzejmie dziękuję za umożliwienie przeprowadzenia badań

wykorzystanych w tej pracy.

Małgorzata Charytanowicz

Lublin, grudzień 2004.



l. WSTĘP

Dynamiczny rozwój zastosowań techniki komputerowej we wszystkich dziedzinach życia

pozwolił na opracowanie doskonalszych metod zbierania i przetwarzania informacji. Możliwa stała się

automatyzacja wielu procesów i zadań, wobec których człowiek ze względu na bariery pamięciowe i

czasowe okazywał się dotychczas bezradny.

Wzrost mocy obliczeniowej i pojemności pamięci komputerów, algorytmizacja i globalizacja

procedur analizy danych oraz ich przesyłania, otworzyły przed nauką szerokie możliwości, stawiając

jednocześnie nowe wyzwania. Z jednej strony nastąpił wzrost ilości posiadanej informacji, możliwość

jej szybkiego przekazywania i przetwarzania, z drugiej - korzystanie z owych narzędzi wymaga

szczegółowego zrozumienia przedmiotu i umiejętnego wyboru metod badawczych. Informacja stała

się jednym z podstawowych zasobów produkcyjnych, a jej właściwa analiza niezbędna jest wszędzie

tam, gdzie gromadzone są dane.

Problem matematycznego modelowania posiadanej informacji jest jednym znajistotniejszych

zagadnień występujących we współczesnej nauce. Metody klasyczne wykorzystują informację

określoną jednoznacznie, zwykle dostarczanąprzez urządzenia pomiarowe. Uzyskany w ten sposób

opis badanych obiektów i zachodzących między nimi relacji często umożliwia stosowanie wielu

zaawansowanych metod ich analizy; ale nie zawsze w pełni odzwierciedla rzeczywistość. Co więcej,

nawet przy bardzo dokładnymmodelu otrzymane wyniki okazuj ą się niezgodne z intuicj ą praktyków i

nie odzwierciedlają bogactwa natury i złożoności występujących w niej procesów. Tymczasem

człowiek efektywnie funkcjonuje w sytuacjach wykraczających poza możliwości takich modeli,

stosując nieścisłe oceny wielkości fizycznych i stanów obiektów. Umysł ludzki posiada zdolność do

rozumowania w kategoriach abstrakcyjnych. Posługując się ocenami jakościowymi, występującymiw

określeniach języka naturalnego, często potrafi dostosować się do rzeczywistości, przekształcać ją,

identyfikować istniejące w niej systemy i umiejętnie nimi sterować.

Świadomość występowania powyższych zagadnień doprowadziła do sformułowania przez

Zadeha stwierdzenia zwanego zasadą niespójności: "w miarę wzrostu złożoności systemu nasza

zdolność do formułowania istotnych stwierdzeń dotyczących jego zachowania maleje, osiągając w

końcu próg, poza którym precyzja i istotność stają się cechami wzajemnie prawie się wykluczającymi"

(Zadeh, 1973; Piegat, 1999). A zatem, opisywanie niedokładnych i nieścisłych informacji przy
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pomocy modeli wymagających jednoznacznie sprecyzowanych pojęć i relacji może skutkować

negatywnymi konsekwencjami. Konieczne stało się opracowanie nowych teorii i metod,

wykraczających poza klasyczną matematykę.

Podstawowy typ nieokreśloności informacji można przypisać losowości danego zjawiska i

sformalizować w ramach ujęcia probabilistycznego. Prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia

intuicyjnie odpowiada częstości jego występowania w dużej liczbie pomiarów. Postępowanie takie

prowadzi do przyjęcia modelu probabilistycznego (Koronacki, Mielniczuk; 2001), którego postać i

parametry określane są w oparciu o analizę statystyczną zebranego materiału.

Uwzględnienie, obok niepewności o charakterze losowym, nieokreśloności wynikającej z braku

precyzji, na przykład wypowiadanych ocen lub doznań estetycznych, prowadzi do modeli rozmytych

(Kacprzyk, 1986). Rozwój metod opartych na takich modelach możliwy był dzięki wprowadzonej

przez Zadeha teorii zbiorów rozmytych. Formalizuje ona właściwe człowiekowi rozumowanie w

kategoriach nieprecyzyjnych. Istota tego typu modelu dana jest w postaci liczb rozmytych,

scharakteryzowanych funkcjami przynależności. W zagadnieniach aplikacyjnych, często po

wyznaczeniu wynikowej funkcji przynależności konieczne staje się obliczenie nierozmytego, ostrego

wyjścia modelu dokonywane w oparciu o jedną ze znanych z literatury metod defuzyfikacji (Yager,

Filev; 1995).

Tak więc, wykorzystywanąw praktyce informację można podzielić na (Hryniewicz, 2002):

• pewną i precyzyjną (wartości deterministyczne i precyzyjne, np. stałych fizycznych),

• niepewną i precyzyjną (wyniki precyzyjnych obserwacji wielkości losowych),

• pewną i nieprecyzyjną (nieprecyzyjne opinie o wielkościach deterministycznych),

• niepewną i nieprecyzyjną (losowa niepewność w połączeniu z brakiem precyzji),

przy czym metody dotyczące ostatniej grupy są problemami stosunkowo nowymi, wymagającymi

szerszych opracowań i formalizacji.

We współczesnych zagadnieniach aplikacyjnych koncepcje uwzględniające niepewność i

nieprecyzyjność informacji stają się coraz bardziej konkurencyjnym - wobec metod klasycznych 

sposobem opisu nieokreśloności natury. Nowe koncepcje, początkowo wykorzystywane głównie do

wyrafinowanych zagadnień inżynierii, coraz częściej znajdują zastosowanie w naukach

przyrodniczych (Gerstenkorn et al., 1990; Krusińska, Liebhart; 1985). Godząc się na wprowadzenie

odpowiedniego typu nieokreśloności, możliwe staje się modelowanie złożonych systemów

biologicznych, których głównym podmiotem jest tak skomplikowany i trudny do identyfikacji obiekt,

jak człowiek. Rozszerzając dwuwartościowąklasyfikację przynależności typu "należy"/ "nie należy"

można w większym stopniu wykorzystać posiadaną informację.

Przykładowo, oznaczenie braku poszczególnych symptomów choroby przez Oi ich wystąpienia

przez 1 stanowi nadmierne uproszczenie dla określenia złożonej sytuacji klinicznej. Wskazuje to

bezpośrednio na konieczność uwzględnienia nieprecyzyjności informacji, zwłaszcza gdy granice
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oceny nie są ostre. Intensywność występowania objawów choroby, jej stopień zaawansowania, zakres

parametrów w badaniach laboratoryjnych, czy wreszcie zwykle niedokładnie sprecyzowane czynniki

psychologiczne i socjalne można traktować jako informację nieprecyzyjną (Bogdanik, 1994). Co

więcej, każdy wybór sposobu leczenia dokonany na podstawie serii dotychczasowych prób

klinicznych jest obarczony pewną nieokreślonością, wynikającą z trudności ilościowej oceny strat i

ewentualnych przyszłych korzyści, wynikających z procesu leczenia. Z drugiej strony odpowiedni dla

chorego tryb postępowania lekarz opiera na obiektywnych zasadach, ale subiektywnie selekcjonuje

sposób leczenia bazując na swym doświadczeniu. Dlatego właśnie korzystną dla lekarza jest

możliwość skorygowania rozpoznania danej jednostki chorobowej i wyboru ewentualnej strategii

leczenia z obiektywną oceną stanu chorego, dokonaną na drodze nowoczesnych metod analizy

posiadanej informacji.

Nowe techniki stosowane w postępowaniu klinicznym uwzględniają - oprócz przedstawionej

powyżej nieokreśloności informacji - dodatkowe czynniki warunkujące procesy zachodzące w

organizmie. W badaniach przedklinicznych wykazano niejednokrotnie, iż w zależności od pory dnia te

same wyniki można interpretować jako działanie nasilające, hamujące lub neutralne (Górka, 1993).

Ustalenie wskaźnika terapeutycznego leku na podstawie pomiarów wykonanych tylko w jednym

punkcie czasowym może zatem prowadzić do błędnej oceny jego aktywności. Przy określaniu

sposobu dawkowania leków należy ponadto uwzględniać specyfikę osobniczą wywołaną

odmiennością genetyczną w zakresie metabolizmu środków leczniczych oraz różnorodne czynniki

zewnętrzne i środowiskowe mające wpływ na parametry farmakokinetyczne leku. Najczęściej mają

one charakter probabilistyczny, ze względu na relacje między populacją z której pozyskiwana jest

baza danych, a jednostkowym przypadkiem konkretnego pacjenta. Uwzględnienie tego typu

czynników może w dużym stopniu ułatwić sformułowanie prawidłowej diagnozy i przyspieszyć

proces leczenia.

Przedstawione powyżej aspekty sugerują możliwość zastosowania wobec informacji

nieprecyzyjnej ujęcia warunkowego o charakterze probabilistycznym. Proponowany w niniejszej

pracy algorytm determinizacji tego typu informacji może być metodą skutecznie wspomagającą

lekarza w coraz bardziej złożonym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym. W

zastosowaniach praktycznych można wyróżnić dwa zasadnicze schematy:

1. materiał do badań jest pozyskany od grupy osób z ustalonym rozpoznaniem klinicznym, przy

uwzględnieniu czynników warunkujących - otrzymany determinizator stanowi wartość

referencyjną (normę) dla badanej populacji;

2. materiał do badań jest pozyskany w wyniku wielokrotnego pomiaru badanego parametru u

wybranej jednostki, z uwzględnieniem czynników warunkujących - otrzymany determinizator

stanowi jednoznaczną wartość charakteryzującą stan pacjenta, wykorzystywaną w dalszej

analizie.
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Jako przykłady podać można następujące, wyszczególnione poniżej zagadnienia.

A. Zebrany materiał stanowi grupa pacjentów chorych na danąjednostkę chorobową, dla których

zanotowano trwałe wyleczenie. Celem badań jest określenie optymalnej dawki leku stosowanej

w leczeniu, zależnej od czynników warunkujących, m.in. wieku, płci, stopnia zaawansowania

choroby. Zbyt mała dawka może powodować przedłużenie leczenia, zbyt duża - zwiększenie

kosztów i niepożądane efekty uboczne.

B. Przedmiot badań stanowi grupa osób poddanych narkozie przed zabiegiem, dla których

zastosowana dawka była prawidłowa. Celem badań jest określenie optymalnej dawki środka, w

zależności od wieku, ciężaru ciała, ciśnienia oraz wymaganego stopnia narkozy. Podanie zbyt

dużej dawki zwiększa koszty i przedłuża czas niewybudzenia po zabiegu, zastosowanie zbyt

małej - zmusza do intensyfikacji zabiegów anestezjologicznych, a tym samym podnosi koszty

leczenia.

C. Danymi klinicznymi są wielokrotnie powtarzane oceny ustalonego parametru u badanego

pacjenta w pewnym okresie czasu. Zwykle uzyskane wartości zależą od różnorodnych

czynników warunkujących, między innymi pory i planu dnia oraz warunków zewnętrznych.

Otrzymana drogą determinizacji jednoznaczna wartość badanego parametru charakteryzuje stan

zdrowia pacjenta dla aktualnych warunków, umożliwiając prawidłowe rozpoznanie kliniczne i

podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania. Najczęściej zbyt mała wartość parametru

wpływa na opóźnienie leczenia i może prowadzić do powikłań, zbyt duża wartość - zwiększa

koszty i powoduje efekty uboczne.

D. Materiał badań stanowi wielokrotnie mierzone stężenie substancji toksycznej we krwi osoby

pracującej w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Wyniki pomiarów zależą od pory dnia, czasu

przebywania w miejscu pracy, wieku, ciężaru ciała, możliwości kompensacyjnych organizmu.

Uzyskana jednoznaczna wartość poziomu substancji toksycznej we krwi, odniesiona do

typowych warunków, umożliwia określenie stanu zdrowia badanej osoby. W przypadku

przeszacowania parametru pracodawca ponosi niepotrzebne koszty (zmiana miejsca pracy,

przejście na rentę), w przeciwnym razie następuje pogorszenie stanu zdrowia pracownika.

Pierwsze dwa z przedstawionych powyżej przykładów są zgodne z zaprezentowanym wcześniej

schematem 1, kolejne dwa - ze schematem 2.

Reasumując, w przypadku nieprawidłowej diagnozy, oprócz skutków ekonomicznych

związanych z kosztami leczenia, należy uwzględnić ewentualność groźnych powikłań oraz

niebezpieczeństwo całkowitej lub częściowej nieskuteczności terapii. Zwykle zawyżona wartość

determinizatora implikuje odmienne efekty niż zaniżona. Dostępne w literaturze metody

determinizacji nie uwzględniająjednak tego aspektu. Proponowana w niniejszej pracy procedura czyni

zadość przedstawionym powyżej uwarunkowaniom. W celu porównania jakości dopuszczalnych

rozwiązań wykorzystano funkcję wartościującą, której postać oparto na bayesowskiej regule
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decyzyjnej, co pozwala uwzględnić błędy determinizacji, różniące się znakiem i wielkością, a także

uzyskać minimalną wartość ewentualnych strat. Probabilistyczny czynnik warunkujący uściśla

stosowany model, dopasowując go do indywidualnych i specyficznych uwarunkowań problemu. W

celu oszacowania rozkładu miary nieokreśloności wykorzystano metodykę estymacji

nieparametrycznej , a ściślej statystyczne estymatory jądrowe, co uniezależnia procedurę od

występującego typu rozkładu.

Całokształt powyższych zagadnień ma złożony i interdyscyplinarny charakter, wymagający

użycia pojęć matematycznych o szerokim zakresie zastosowań oraz interpretacji. Przeciętny

użytkownik, zwykle nie posiadający wiedzy pozwalającej na zrozumienie podstaw matematycznych

rozważanych problemów, winien uzyskać pełny algorytm, z którego mógłby korzystać bez znajomości

szczegółów zastosowanej teorii. Jego udział powinien być ograniczony jedynie do określenia

niezbędnych, prostych w identyfikacji danych wejściowych.

Ostatecznie:

Celem pracy jest dostarczenie kompletnego algorytmu pozwalającego wyznaczyć bayesowski

determinizator informacji nieprecyzyjnej dla ustalonych wartości czynników warunkujących,w formie

niewymagającej dogłębnej znajomości aspektów teoretycznych przez użytkownika.

Elementami nowatorskimi przedstawionej poniżej rozprawy są:

1. zastosowanie estymatorów jądrowych do estymacji rozkładu miary charakteryzującej

informację nieokreśloną;

2. opracowanie utylitarnej procedury wyznaczania bayesowskiego determinizatora informacji

nieprecyzyjnej dla ustalonych czynników warunkujących typu ciągłego oraz binarnego;

3. przedstawienie możliwości praktycznego zastosowania opracowanego algorytmu w naukach

medycznych i weryfikacja poprawności jego funkcjonowania na rzeczywistych danych

eksperymentalnych.

Opracowany w niniejszej pracy algorytm determinizacji może stanowić cenne narzędzie

wspomagające lekarza w fazie klinicznej, jak równieżbyć stosowany w badaniach przedklinicznych.
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W poniższym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia matematyczne, wykorzystywane w

dalszej części rozprawy. I tak, w podrozdziale 2.1 opisana jest funkcja wartościująca, użyta później do

porównywania elementów zawierających czynnik nieokreślony. Statystyczna teoria decyzji,

zastosowana do wyznaczenia poszukiwanego determinizatora informacji nieprecyzyjnej,

przedstawiona będzie w podrozdziale 2.2. Istotne znaczenie w niniejszej pracy zajmuje metodyka

statystycznych estymatorów jądrowych, na której oparto charakteryzację informacji nieokreślonej. Z

tego też względu została ona szeroko przedstawiona w podrozdziale 2.3.

Niniejszy rozdział - z uwagi na specyfikę rozprawy doktorskiej - opracowany jest w zwięzłej

formie. Szersze wiadomości na temat poruszanych zagadnień znaleźć można w cytowanej poniżej

literaturze przedmiotowej.

2.1. FUNKCJA WARTOŚCruJĄCA

Niech A będzie niepustym zbiorem. Relacją !7l określonąna elementach tego zbioru nazywany

jest dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego AxA, tzn. !7lc AxA. Fakt, że element aEA jest w

relacji !7l z elementem bEA zapisywany będzie w postaci a!7lb. Relacje określone na zbiorze A

najczęściej spełniają pewne własności (Kuratowski, Mostowski; 1978). I tak, relacja !7lc AxA

nazywana jest relacją:

• zwrotną, jeżeli a!7la dla każdego a EA;

• przechodnią, jeżeli (a!7lb /\ b!7lc) => a!7lc dla każdych a,b,c EA;

• słabo asymetryczną, jeżeli (a!7lb /\ b!7la) => (a==b) dla każdych a,b EA;

• zupełną (spójną), jeżeli a!7lb v b!7la dla każdych a,b EA.

Relacja !7l spełniająca powyższe cztery własności nazywana jest relacją porządkującą zbiór A i

oznaczana symbolem ~. Zależność a-cb można interpretować tak, iż element a jest "nie większy" (lub

"nie lepszy") od b. Jeżeli teraz a-cb, to równoważnie bs-a, co interpretuje się, że element b jest "nie

mniejszy" (lub "nie gorszy") niż element a.
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Wprowadzenie relacji porządkującej rozważany zbiór umożliwia między innymi porównywanie

wielkości (jakości) elementów, a w szczególności - znajdowanie elementu największego

(najlepszego). Stanowi to przedmiot badań wielu zagadnień nauk stosowanych. W praktyce celowi

temu może służyć wprowadzenie tzw. funkcji wartościującej (Keeney, Raiffa; 1976; White, 1972).

Niech zatem dana będzie relacja ~ określona na zbiorze A. Funkcją wartościującą nazywane jest

odwzorowanie V: A~ m. spełniające warunek

(2.1)

Ponieważ naturalna relacja większości ś określona w zbiorze liczb rzeczywistych jest porządkująca,

to funkcja wartościująca indukuje relację porządkującą w zbiorze A i umożliwia tym samym

porównywanie jego elementów.

2.2. ELEMENTY TEORII DECYZJI

Z każdą działalnością ludzką, w mniejszym lub większym stopniu, wiąże się problem wyboru

jednego, najkorzystniejszego wariantu działania spośród dostępnych możliwości. Zagadnienie

znalezienia rozwiązania takiego problemu było od dawna przedmiotem badań naukowych, które wraz

z rozwojem nauk ścisłych umożliwiły powstanie nowych koncepcji dotyczących podejmowania

decyzji. Główne zadanie teorii decyzji polega na wyselekcjonowaniu jednego, konkretnego elementu

ze zbioru wszystkich możliwych do podjęcia decyzji, jedynie na podstawie charakterystyk rozkładu

miary nieokreślonościposiadanej informacji, bez znajomości faktycznego stanu natury.

Niech zatem dane będą:

• S - niepusty zbiór możliwych stanów natury;

• D - niepusty zbiór dopuszczalnych decyzji;

• odwzorowanie l: S x D ~ m. reprezentujące funkcj ę strat, której wartości l(s,d) mogą być

interpretowane jako straty powstałe w przypadku, gdy podjęto decyzję d, podczas gdy w

rzeczywistości występuje stan s.

Niech ponadto na zbiorze S dana będzie miara nieokreśloności stanów natury, charakteryzowana przez

gęstość rozkładu oznaczaną przez p. Jeżeli dla każdego d E D istnieje całka isl(s,d)p(s)ds, to

odwzorowanie l b : D ~ m. zdefiniowane wzorem

lb(d) == Jl(s,d)p(s)ds
s

(2.2)

określane jest mianem funkcji strat bayesowskich, a każdy element db E D spełniający warunek
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(2.3)

nazywany jest decyzją bayesowską, natomiast powyższa procedura - regułą bayesowską. Wymaga

ona identyfikacji charakterystyki rozkładu miary nieokreśloności stanów natury, którą w przypadku

ujęcia probabilistycznego jest gęstość rozkładu prawdopodobieństwa (Billingsley, 1987), a w

przypadku logiki rozmytej - funkcja przynależności (Kacprzyk, 1986).

Poza ujęciem bayesowskim do podejmowania decyzji często stosowane jest podejście

minimaksowe. Niech zatem dane będzie odwzorowanie lm : D ~m zdefiniowane wzorem

lm(d) =supl(s,d). Odwzorowanie to nosi nazwę funkcji strat minimaksowych, a każdy element
SES

dm ED spełniający warunek lm(dm) = inf lm(d) określany jest mianem decyzji minimaksowej.
dED

Powyższareguła, nazywana regułą minimaksową, minimalizuje największą stratę jaka może wystąpić

po podjęciu konkretnej decyzji. Ujęcie takie zabezpiecza przed najgorszą ewentualnością i stosowane

jest do skrajnych przypadków, w zagadnieniach medycznych związanych na przykład z utratą życia,

które znajdują się wszakże poza zakresem tematycznym założonym we wstępie tej pracy. Przyjętym tu

uwarunkowaniom merytorycznym czyni zadość reguła bayesowska i ona będzie stosowana w dalszej

części niniejszej rozprawy.

2.3. STATYSTYCZNE ESTYMATORY JĄDROWE

Dzięki gwałtownemu rozwojowi techniki komputerowej estymatory jądrowe znalazły szerokie

zastosowanie w problemach statystyki matematycznej. W swej podstawowej postaci pozwalają one

wyznaczyć gęstość rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej bez arbitralnych założeń

dotyczących typu tego rozkładu, jak to czynione jest w klasycznych metodach parametrycznych

(Koronacki, Mielniczuk; 2001). Estymatory jądrowe wykorzystuje się współcześnie w naukach

technicznych, ekonomicznych, a także przyrodniczych (Hirst et al., 2002; Lexell, Taylor; 1991).

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień opisanych w poniższym podrozdziale znaleźć można w

pracach (Kulczycki, 1998; Efromovich, 1999; Park et al., 2003; Silverman, 1986; Wand, Jones; 1995).

Jądrowy estymator gęstości rozkładu prawdopodobieństwazmiennej losowej

Praktyka współczesnych zastosowań w różnych dziedzinach nauki, w tym także medycyny,

wskazuje na konieczność uwzględnienia zmiennych losowych o charakterze ciągłym (np. wiek, masa

ciała) i binarnym (np. płeć, palenie tytoniu). Z tego względu w niniejszym podrozdziale zostanie

przedstawiony jądrowy estymator gęstości rozkładu n -wymiarowej zmiennej losowej Z, której nc

współrzędnych jest typu ciągłego, natomiast pozostałe nb - typu binarnego. Zmienne obu
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wymienionych typów zostanąnajpierw rozważone oddzielenie, a następnie połączone w jedno ujęcie.

Niech zatem (n, L, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Niech także dana będzie

nc -wymiarowa ciągła zmienna losowa X :n~m"<, o rozkładzie prawdopodobieństwa

charakteryzowanym przez funkcję gęstości f x . Jej estymator jądrowy jx : lRnc ~ [0,(0) ,

wyznaczony w oparciu o uzyskane doświadczalnie wartości m-elementowej próby losowej

xl' X2' ... 'Xm , w swej podstawowej formie definiowany jest wzorem

" 1 m (x-x-]
fx(x) =-n-LKc -h-

1
,

mh c i=l
(2.4)

przy czym m E]N \ {O}, współczynnik h > O określa się mianem parametru wygładzania, natomiast

mierzalna funkcja Kc :m. nc ~[O,oo) o jednostkowej całce fIRnc Jx(x)dx=l, symetryczna względem

zera i mająca w tym miejscu słabe maksimum globalne nazywana jest jądrem. Powyższą definicję

ilustruje rysunek 2.1.

/\

f (x)

x

o 4 8

Rysunek 2.1. Jądrowyestymator gęstości rozkładu rzeczywistej zmiennej losowej.

Jak widać na powyższym rysunku, dla pojedynczego elementu próby losowej funkcja

K( x ~Xi) stanowi oszacowanie rozkładu zmiennej losowej Xpo doświadczalnym pozyskaniu
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realizacji Xi. W przypadku m wartości Xl' X2' ... ,xm ' oszacowanie to przyjmuje postać sumy

unormowanej współczynnikiem _1_ w celu zapewnienia warunku fm
nc

jx(x) dx =l , wymaganego
mh":

wobec gęstości rozkładumiary probabilistycznej.

Niech teraz dana będzie nb -wymiarowa binarna zmienna losowa Y: n~ IBnb , gdzie IB = {0,1}.

Estymator jądrowy jy: IBnb ~ [O, l] gęstości rozkładu prawdopodobieństwa tej zmiennej,

wyznaczony w oparciu o uzyskane doświadczalnie wartości m-elementowej próby losowej

YI' Y2' ... , Ym przyjmuje postać

gdzie m E IN \ {O} ,jądro Kb : IBnb ~ [O, l] dane jest w postaci

Kb (y, Yi) =Anb-d(Y'Yi) (1- A )d(Y'Yi) ,

(2.5)

(2.6)

przy czym A E [l, 1] pełni rolę parametru wygładzania składowej binarnej, natomiast funkcja
2

d : IB nb X IB nb ~ IN definiowana wzorem

(2.7)

oznacza liczbę współrzędnychwektorów YI oraz Y2 na których są one różne. Warto zaznaczyć, że

spełniona jest zależność

L Kb (y, Yi ) =l dla dowolnie ustalonego y i E IB nb ,

yEIBnb

(2.8)

zapewniająca prawdziwość warunku L mnb Jy (y) = 1 wymaganego wobec gęstości rozkładu miary

probabilistycznej.

Łącząc powyższe, niech dana będzie tn; + nb) -wymiarowa zmienna losowa Z == [~] będąca

zestawieniem nc -wymiarowej ciągłej zmiennej losowej X i nb -wymiarowej binarnej zmiennej Y

Jądro K wykorzystywane do estymacji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej Z

przyjmuje postać

(
X- X.)

K(z,zi)=Kc -h-1 Kb(y,yJ , (2.9)
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gdzie z=[x,y]T oraz zi =[Xi,Yi]T. Ostatecznie, estymator jądrowy jz gęstości rozkładu

prawdopodobieństwa zmiennej losowej Z, wyznaczony w oparciu o wartości m-elementowej próby

losowej zl' z2' ... , zm definiuje wzór

(2.10)

przy czym jądro K dane jest formułą(2.9).

Wzory (2.4), (2.5) i (2.10) stanowią podstawową postać estymatorajądrowego odpowiednio dla

zmiennej losowej ciągłej ~ binarnej Y i ich zestawienia Z. Sprecyzowania wymagają jeszcze

zagadnienia dotyczące wyboru postaci jądra Kc, parametrów wygładzania h i A oraz dodatkowe

procedury polepszające jakość estymatora i dostosowujące jego własności do uwarunkowań

konkretnego zagadnienia aplikacyjnego. Powyższe będzie przedmiotem dalszej części rozdziału.

Szczegółowe rozważania znaleźć można zwłaszcza w monografiach (Silverman, 1986; Wand, Jones;

1995).

Wybór postaci jądra i parametrów wygładzania

Wyboru postaci jądra Kc dokonuje się na podstawie minimalizacji scałkowanego błędu

średniokwadratowego. Zakłada się wtedy dodatkowo, że f x E 6 2 i funkcje f x oraz f; są

ograniczone. Typowe rodzaje jąder przedstawia tabela 2.1. Optymalnym w sensie powyższego

kryterium okazuje się jądro kwadratowe (Epanechnikov'a), aczkolwiek różnice w efektywności są

nieznaczne. W praktyce wybór postaci jądra Kc nie ma istotnego znaczenia i dzięki temu możliwe

jest uwzględnienie przede wszystkim własności otrzymanego estymatora (np. klasy regularności,

ograniczenia nośnika) lub aspektów obliczeniowych, korzystnych z punktu widzenia konkretnego

problemu aplikacyjnego. Cecha ta jest szczególnie warta podkreślenia, gdyż okazuje się wyjątkowo

dogodna przy praktycznym stosowaniu estymatorów jądrowych.

Duże znaczenie dla jakości estymacji ma natomiast wyznaczenie wartości parametrów

wygładzania h oraz A. Wartość pierwszego z nich, stosowanego do współrzędnych ciągłych, może

być także obliczona w oparciu o kryterium minimum scałkowanego błędu średniokwadratowego i w

przybliżeniu równa jest wartości realizującej minimum funkcji g c : lR -,)o lR postaci

gdzie

1 m m !"'J (xj - Xi ) 2
gc(h)= 2 n LLKc +-nKc(O) ,

m h c i=l j=l h mh c

(2.11)

(2.12)
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Tabela 2.1. Przykładowe typyjąder (Kulczycki, 1998).

I
Typ jądra I Kc(x)

I
1

dla IIxII <1-

jednostajne v.c

O dla Ilxll~l

n e (ne + 1) (l-llxll) dla Ilxll<l
trójkątne Vnc

O dla Ilxll~l

ne +2 (l-llxI1
2

) dla IIxll<l
kwadratowe 2Vnc

O dla Ilxll~l

normalne (21r)-nc/2e-llxl12
/2

1 1
Cauchy'ego An (l + IIxl1

2
) a

nc
c

gdzie:

• Vn stanowi objętość nc-wymiarowej kuli jednostkowej (Krzyżański,
c

1957; str. 575-578);

• an
c

= [ '; + 1] , przy czym [a] oznacza całkowitączęść liczby a E lR ;

00 n -1
f r c dr dla nc E IN\ {O, l}, gdzie S;• Al =Jr oraz An =Sn

c c (1 2) ano +r c

jest powierzchniąnc-wymiarowej sfery jednostkowej (Krzyżański,

1957; str. 578-580).

natomiast K;2 oznacza kwadrat splotowy funkcji Kc, tzn.

15

(2.13)

Warto zwrócić uwagę, że nawet w przypadku wielowymiarowej zmiennej losowej funkcja gc jest

rzeczywista. Algorytmy poszukiwania minimum takiej funkcji można znaleźć w klasycznej

monografii (Findeisen et al., 1980).

Parametr wygładzania /t, stosowany wobec współrzędnych binarnych, wyznaczany jest w
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oparciu o kryterium największej wiarygodności i obliczany jako wartość realizującaminimum funkcji

g b : [~ , 1]---+ m. danej wzorem
2

m

gb(.IL)=-Llog]ii(Yi) ,
i=I

gdzie

Także tutaj stosować można metody zawarte w pracy (Findeisen et al., 1980).

Modyfikacja parametru wygładzania

(2.14)

(2.15)

W przypadku podstawowej definicji estymatora jądrowego ciągłej zmiennej losowej (2.4),

wpływ parametru wygładzania na poszczególne jądra jest jednakowy. Szczególnie korzystne - w

praktycznych zastosowaniach - rezultaty uzyskuje się dzięki zindywidualizowaniu tego wpływu, co

realizowane jest poprzez procedurę tzw. modyfikacji parametru wygładzania. Polega ona na

określeniu dodatnich parametrów modyfikujących SI' S2' ... 'Sm przypisanych poszczególnym

jądrom, definiowanych formułą

(2.16)

gdzie a E [O, 1] , natomiast s jest średnią geometrycznąliczb ] x (Xl), ] X (X2), ... ,]X (xm ) daną w

postaci równania logarytmicznego jako

1 m ( " )log(s)=-Llog fX(xi) .
m i=I

(2.17)

Bazując na przesłankach wynikłych z kryterium minimum scałkowanego błędu średniokwadratowego

można wstępnie przyjąć a = 0,5.

Konstrukcja estymatora z modyfikacją parametru wygładzaniaprzebiega według następującego

schematu:

1. wyznaczany jest estymatorjądrowyw swej podstawowej postaci (2.4);

2. określane są parametry modyfikujące SI' S2' ... , Sm zgodnie ze wzorami (2.16)-(2.17);

3. estymator jądrowy ze zmodyfikowanym parametrem wygładzania definiuje się ostatecznie

wzorem
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Ą 1 m 1 (x - x. )!X(X)=-n-L-n- K c __l •

mh c . 1 S c hs,1= i l

17

(2.18)

Porównując estymator z modyfikacją parametru wygładzania (2.18) zilustrowany na rysunku

2.2, z estymatorem w postaci podstawowej (2.4) przedstawionym na rysunku 2.1, można zauważyć iż

obszary w których przyjmuje on małe wartości są bardziej wygładzone, a obszary związane z dużymi

wartościami zostają dodatkowo wyostrzone. W rezultacie polepszona zostaje charakteryzacja

badanego rozkładu. Co więcej, estymator z modyfikacją parametru wygładzania okazuje się mniej

wrażliwy na właściwy dobór wartości tego parametru, a także pomniejszona zostaje różnica

efektywności miedzy poszczególnymi typami jąder.

/\

f(x)

0,3

° 4 8

x

Rysunek 2.2. Jądrowyestymator gęstości rozkładu rzeczywistej zmiennej losowej

z modyfikacjąparametru wygładzania; (por. rys. 2.1).

Transformacja liniowa

Zgodnie z podstawową postacią definicji estymatora jądrowego ciągłej zmiennej losowej (2.4),

parametr wygładzania ma taki sam wpływ na poszczególne współrzędne badanej zmiennej. Biorąc

pod uwagę możliwość znacznych różnic w "skalach" powyższych współrzędnych, dla części z nich

wartość tego parametru może okazać się za mała, natomiast dla innych - zbyt duża. W związku z tym

zalecana jest liniowa transformacja
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X=.RY,

przy czym macierz R jest nieosobliwa. W praktyce najczęściej przyjmuje się

R == ~Cov(X) ,
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(2.19)

(2.20)

gdzie macierz Cov(X) oznacza macierz kowariancji zmiennej X Po zastosowaniu transformacji

(2.19), estymatorjądrowy (2.4) przyjmuje postać

(2.21)

W rezultacie następuje wyrównanie "skal" poszczególnych współrzędnych i "rozciągnięcie" kształtu

jąder w kierunku wyznaczanym przez odpowiednie współczynniki korelacji. Numeryczne obliczenie

pierwiastka macierzy kowariancji można zrealizować z wykorzystaniem klasycznych metod

numerycznych, dostępnych w literaturze przedmiotowej (Stoer, Bulirsch; 1987; Kiełbasiński,

Schwetlick; 1994).

Koncepcje estymatorów jądrowych z modyfikacją parametru wygładzania (2.18) i z

zastosowaniem transformacji liniowej (2.21) mogąbyć łączone w naturalny sposób.

Ograniczenie nośnika

W wielu zastosowaniach, zwłaszcza z zakresu medycyny, wartości poszczególnych

współrzędnych są ograniczone. Najbardziej naturalnymi przykładami jest wzrost, waga ciała lub

dawka leku, które ze swej natury sąnieujemne.

Niech więc dana będzie jednowymiarowa ciągła zmienna losowa (nc == 1), której nośnik jest

ograniczony do przedziału [x, (0), przy dowolnie zadanym xE m. Jeżeli pozyskana próba losowa

przyjmuje wartości bliskie ograniczeniu x, to przynależne im jądra mogą istotnie wykroczyć poza

powyższy nośnik. Tymczasem estymator jądrowy gęstości rozkładu prawdopodobieństwapowinien

być równy zeru dla wartości mniejszych od ograniczenia. W celu zapewnienia tej własności

konstrukcja estymatora jądrowego (2.4) realizowana jest w oparciu o (2m)-elementową próbę losową

postaci

zgodnie ze wzorem

_1f[K (~J K(X+Xi -2XJ) dla x~x
!x(x)= mhnc i=l c h + c h

O db x<x

(2.22)

(2.23)
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W przypadku pojedynczej wartości próby losowej Xi' ta część przynależnego jej jądra, która

odpowiada argumentom należącym do założonego nośnika [X, (0) pozostaje niezmieniona, natomiast

pozostała część zostaje "odbita" symetrycznie względem ograniczenia x. Interpretację powyższej

koncepcji przedstawia rysunek 2.3. Warto zauważyć, że te części jąder, które ulegają przekształceniu,

pozostają w otoczeniu ograniczenia, co powoduje iż wprowadzane niniejszym zmiany są relatywnie

małe.

1\

f(x)

x

o 4 8

Rysunek 2.3. Jądrowyestymator gęstości rozkładu rzeczywistej zmiennej losowej

z ograniczeniem nośnika do przedziału [0,(0)" (por. rys. 2.1).

Konstrukcja estymatora jądrowego z ograniczeniem nośnika (2.23) może być w naturalny

sposób łączona z koncepcją modyfikacji parametru wygładzania (2.18) oraz transformacji liniowej

(2.21).

Jądrowy estymator funkcji regresji

Klasyczne metody wyznaczania funkcji

ogranicza możliwość wykorzystania informacji zawartej w próbie losowej. Powyżsi

pozbawiona jest koncepcja jądrowego estymatora funkcji regresji, w której tego typu załoz

wymagane.
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Niech więc danych będzie m elementów (x,, Yi ) E m. x m. przy i =1,2, ... ,m, gdzie Xi mogą

oznaczać zarówno dowolnie ustalone liczby, jak i realizacje jednowymiarowej zmiennej losowej ~

natomiast Yi są realizacjami jednowymiarowej zmiennej losowej Y Zakłada się, iż istnieje taka

funkcja f: m.~ m. różniczkowalna w sposób ciągły, że prawdziwa jest równość

(2.24)

gdzie e, są niezależnymi zmiennymi losowymi o zerowej wartości oczekiwanej i jednakowej,

skończonej wariancji. Koncepcja jądrowego estymatora funkcji regresji oparta jest na wykorzystaniu

idei klasycznej funkcji regresji, przy czym za wagi przyporządkowywane tam poszczególnym

elementom (Xi' Yi) , odpowiednio przyjmowane są tu wartościjąder przypisanych argumentom xi'

Niech zatem p E IN oznacza ustalony parametr. Jądrowyestymator funkcji regresji f: m.~m

dany jest następującymwzorem:

przy czym e oznacza (p + 1)-wymiarowy wektor

e =[1, O, ... ,O] ,

g; jest macierząwymiaru m x (p + 1) o wartościach

(2.25)

(2.26)

(2.27)

1fJ - macierzą diagonalnąwymiaru m x m wynoszącą

1fJ =dia (!K (Xl -X) !K (X2 -X) ... !K (Xm -X))
gh c h 'h c h ' 'h c h '

i wreszcie, y stanowi wektor m-wymiarowy taki, że

YI

Y2
Y=

Ym

(2.28)

(2.29)

Dla skompletowania powyższej procedury wymagane jest jeszcze ustalenie wartości parametru

p, interpretowanego jako liczbę stopni swobody jądrowego estymatora funkcji regresji. Większa jego
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wartość teoretycznie umożliwia lepsze dopasowanie do pozyskanych eksperymentalnie danych,

jednak w praktyce skutkuje większą "niestabilnością" uzyskanego estymatora. Ze względu na

własności asymptotyczne dopuszcza się nieparzyste wartości tego parametru. Powyższe

uwarunkowania stanowią, iż w praktyce stosowane są najczęściej p =1 i p =3 , przy czym w drugim

przypadku konieczna jest weryfikacja poprawności otrzymanego wyniku. Co więcej, dla p = 1

możliwe jest wyrażeniewzoru na jądrowy estymator funkcji regresji w formie analitycznej:

(2.30)

gdzie

" 1 ~ r (Xi -XJSr(X)=-LJ(Xi -X) Kc --
mh i=l h

dla r =0,1,2 . (2.31)

Dlatego też - poza specjalistycznymi zastosowaniami statystycznymi - używa się powszechnie

wartości p =1. Szczegóły powyższej metodyki znaleźć można w monografii (Wand, Jones; 1995).

Rysunek 2.4 przedstawia jądrowy estymator funkcji regresji określony na przedziale [0,3] dla

liczności próby m =200, po przyjęciu Xi =~ i wygenerowaniu wartości Yi uzyskanych numerycznie
200

1\

f(x)

1,2
'''!- x

0,8

x

x

~. x x

x
x x x

x x x x
x x

0,4
:{.

",x

'----- .
x x xX x

x
x

x

32l
O-+---~~-r---""'-':":"':'_-----;'_-"':'':'':'"'--...,-_-'':'':'''---i---':'':'''''''~.....,.........~~---r----'''

°
Rysunek 2.4. Jądrowy estymator funkcji regresji.



2. PRELIMINARIA MATEMATYCZNE

w oparciu o formułę

Yi=f(xi)+ci'

gdy

I(x) = 0,1, sin (5x - 2) + e -(x-I)2 /4

22

(2.32)

(2.33)

oraz ci mają rozkład normalny N (O ;0,15), przy i =1,2, ... ,m. Wykres uzyskanego estymatora

jądrowego oznaczono na przedstawionym rysunku linią ciągłą, natomiast linią przerywaną - wykres

funkcji (2.33). Wartości elementów próby losowej (xi'Yi) zaznaczono krzyżykami, a przykładowe

jądra dla argumentów x =l oraz x =2 - linią kropkowaną. Estymatory jądrowe szacują wartość

funkcji regresji f(x) tak, aby obserwacje Yi miały tym większe znaczenie, im wielkości Xi są

bliższe argumentowi x. O intensywności powyższej relacji stanowi wartość K:(Xi : x ) .



3. ALGORYTM DETERMINIZACJI

W niniejszym rozdziale, stanowiącym główną część rozprawy, opracowany zostanie algorytm

determinizacji informacji nieprecyzyjnej. Użycie bayesowskiej reguły decyzyjnej przy

niesymetrycznej funkcji strat pozwala na uwzględnienie odmiennych skutków przeszacowania i

niedoszacowania determinizatora oraz minimalizację wartości średniej ewentualnych strat, natomiast

ujęcie warunkowe, dopuszczające czynniki typu ciągłego i binarnego, uściśla otrzymany wynik.

Z kolei, zastosowanie statystycznych estymatorów jądrowych uniezależnia metodę od arbitralnych

założeń dotyczących postaci rozkładów miar nieprecyzyjności i warunkujących zmiennych losowych.

3.1. CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI NIEPRECYZYJNEJ

W podrozdziale tym sformalizowana zostanie postać informacji nieprecyzyjnej, która następnie

używana będzie do zagadnień przedstawionych we wstępie niniejszej pracy. Poniższe stanowi

matematyczną podstawę prezentowanego w dalszej części tej pracy algorytmu.

Niech zatem dana będzie n-wymiarowa zmienna losowa Z: n~mn
, reprezentująca czynnik

losowy, a także U =m. n+l stanowi przestrzeń wektorową, której pierwsza współrzędna reprezentuje

wielkość nieprecyzyjną V , a pozostałe n oznacza kolejne współrzędne wartości zmiennej losowej Z

- ciągłe i binarne. Niech w podprzestrzeni złożonej z pierwszej współrzędnej dana będzie miara

związana z wielkością nieprecyzyjną V, w podprzestrzeni złożonej z kolejnych n współrzędnych 

miara probabilistyczna zmiennej losowej Z. A więc, w całej przestrzeni U można określić miarę

produktową; zakłada się, iż jej rozkład posiada gęstość M: m. n+l ~ [0,(0). Jeżeli gęstość ta

wyznaczanajest na podstawie wielu konkretnych wartości otrzymywanych sukcesywnie przy różnych

realizacjach zmiennej warunkującej Z i jest ona funkcją sumowalną, to można ją oszacować za

pomocą estymatorów jądrowych, opisanych w podrozdziale 2.3. Wymaganą tam próbę losową
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Vi, {wi}

zi,1

stanowią (n + l) -wymiarowe wektory postaci zi,2 dla i =1,2, ... ,m. Pierwsza współrzędna

Vi, {wi} reprezentuje informację nieprecyzyjną, przy czym zastosowana notacja oznacza, iż dla

elementu vi uzyskano ocenę Wi' Dalsze n współrzędnych zi,1,zi,2' ... ,zi,n oznacza kolejne

składowe realizacji zmiennej warunkującej Z, dla których otrzymano wartości vi oraz wi .

Powyższe ujęcie zilustrowane zostanie na modelowym zadaniu ustalenia prawidłowej dawki

lekarstwa przy nieprecyzyjności typu rozmytego. Zgodnie ze specyfiką zagadnień medycznych, ocenę

poszczególnych wielkości dawki lekarstwa można pozyskać w postaci uznaniowo-werbalnej

(reprezentowanej tu przez liczbę rozmytą V) i tego rodzaju dane występują często w praktyce

medycznej. W omawianym przykładzie wymagane jest, aby dla pewnej zbiorowości pacjentów

(indeksowanej przez i =1,2, ... ,m) uzyskać dla zaordynowanych poszczególnym osobom dawek

lekarstwa Vi werbalną ocenę ich skuteczności, np. "bardzo dobra", "dobra", "prawidłowa", "zła".

Ocenom tym przyporządkować można wartości współczynników Wi' Prawidłowa dawka lekarstwa

zależy głównie od wieku, masy ciała (zmienne ciągłe) oraz płci (zmienna binarna), które dla

poszczególnych pacjentów wynoszą zi,1' zi,2' zi,3' Jeżeli rozważanajest cała populacja, to czynniki

te są losowe, reprezentowane przez 3-wymiarową zmienną losową Z, o współrzędnych Z1' Z2' Z3'

V

Z
Miara produktowa określona na przestrzeni postaci U = 1, scharakteryzowana zostanie za pomocą

Z2

Z3

statystycznego estymatora jądrowego. Do jego wyznaczenia korzysta się ze zbioru deterministycznych

danych typu , uzyskanych na podstawie m przypadków klinicznych.

Jeżeli rozważany jest konkretny pacjent, dla którego ustalona ma być prawidłowa dawka

lekarstwa, to realizacja warunkującej zmiennej losowej Zero) staje się ustalona. Warto zauważyć, iż w

Zi,1

zbiorze zebranych wartości warunkujących zi,2 może w ogóle nie być wartości równej realizacji

zi,3
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Z(ro) , lub zebrana nikła ich ilość absolutnie może nie wystarczać do odpowiedzialnego

wnioskowania. Tymczasem estymatorjądrowy pozwala odpowiednio uśrednić.posiadanedane.

W praktyce pacjentowi należy podać konkretną dawkę lekarstwa. Niedoszacowanie dawki ma

najczęściej istotnie odmienny wpływ na ogólne koszty leczenia niż przeszacowanie. Z uwagi na

powyższe, wybór postaci funkcji wartościującej powinien uwzględniać niesymetrię błędów

szacowania. Zagadnienia te będą przedmiotem rozważań dalszej części niniejszej pracy.

3.2. BAYESOWSKA DETERMINIZACJA INFORMACJI

NIEPRECYZYJNEJ

W celu określenia formuły porównywania poszczególnych, możliwych do przyjęcia

determinizatorów, konieczne jest zdefiniowanie funkcji wartościującej, zgodnej z zasadami opisanymi

w podrozdziale 2.1. Biorąc pod uwagę przedstawione w poprzedniej sekcji uwarunkowania, zostanie

to dokonane w oparciu o koncepcję bayesowskiej reguły decyzyjnej (podrozdział 2.2). Jako miarę

całkowania, występującą w definicji funkcji strat bayesowskich, przyjęto wprowadzonąw poprzednim

podrozdziale miarę produktowąo gęstości M , przy ustalonej realizacji zmiennej warunkującej Z. W

praktycznych zastosowaniach gęstość taka może być wyznaczona za pomocą statystycznych

estymatorów jądrowych (podrozdział2.3).

Niech zatem dane będą: zbiory stanów natury S = m i możliwych do podjęcia decyzji D = m
oraz funkcja strat postaci

" {- p(v-v)
l(v, v) = "

q(v - v)

dla v-v Ś O

dla v-v ~ O '
(3.1)

gdzie v E S i vE D, natomiast parametry p oraz q są dodatnie i - co należy podkreślić -

niekoniecznie równe.

Jeżeli teraz czynnik losowy co E Q, a zatem także wartość zmiennej losowej Z(ro), będą

ustalone to dla funkcji strat (3.1), funkcja strat bayesowskich (2.2) przyjmuje postać

v OC)

ib(v)= fq(v-v)M1z(w)(v)dv- fp(v-v)M1z(w)(v)dv ,
-OC) v

(3.2)

gdzie M/Z(OJ) oznacza gęstość miary produktowej M przy ustalonym czynniku losowym Z(ro).

Analogicznie jak w pracy (Kulczycki, Wiśniewski; 2002) wykazać można, że osiąga ona minimum dla

wartości argumentu v spełniającego następujące kryterium:
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v 00

JM1Z(0)) (v) dv=~ JM/Z(O)) (v) dv .
-00 p + q -00
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(3.3)

Ponieważ parametry p oraz q są dodatnie, to °<~ < 1. Nietrudno zatem zauważyć, iż jeżeli
p+q

funkcja Mlz(ro) ma spójny nośnik, to ze względu na ciągłość całki występującej po lewej stronie

powyższej zależności, rozwiązanie równania (3.3) istnieje i jest jedyne. Warto także zaznaczyć, że

jeśli funkcja Mlz(ro) zostałaby pomnożona przez niezerowąstałą, to powyższe rozwiązanie pozostanie

niezmienione. Fakt ten pozwala pominąć ewentualny problem identyfikacji stałej, przez którą należy

pomnożyć estymator jądrowy, aby zapewnić warunek Mlz(ro) (v) E [0,1] dla v E m.

Ostatecznie, wartość rozwiązania kryterium (3.3) stanowi poszukiwany determinizator

informacji nieprecyzyjnej przy ustalonym czynniku losowym Z(ro). Nawiązując do oznaczeń

wprowadzonych w podrozdziałach 2.1-2.2, można przyjąć:

1/ (-O) =-lb (-O) dla każdego -O E D . (3.4)

A zatem, poszukiwanie najlepszego determinizatora, czyli znalezienie wartości realizującej

maksimum tak określonej funkcji wartościującej V, jest ostatecznie tożsame z wyznaczeniem

wartości minimalizującejfunkcję strat bayesowskich Ib.

3.3. POSTAĆ ALGORYTMU DETERMINIZACJI

W niniejszym podrozdziale przedstawiony zostanie algorytm pozwalający obliczyć wartość

rozwiązania kryterium (3.3), stanowiącą poszukiwany determinizator informacji nieprecyzyjnej w

przypadku, gdy do oszacowania gęstości miary produktowej M wykorzystywane są statystyczne

estymatory jądrowe, przedstawione w sekcji 2.3. W opracowywanym tu algorytmie stosowana będzie

ogólna forma estymatora jądrowego (2.10) przy uwzględnieniumodyfikacji parametru wygładzania

(2.18) oraz liniowej transformacji (2.21), i przyjmująca wobec powyższegonastępującąpostać:

" ([x]) 1 m 1 (-l X - Xi ) ( )fz . = n +1 L ----;;+lKc R -h- «, Y'Yi .
Y mh c det(R) i=l Si c Si

Co więcej, dla potrzeb dalszych rozważańwzór ten zostanie uogólniony do formuły

(3.5)

(3.6)
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przy czym współczynniki Wi dla i = 1,2, ... .m są nieujemne i nie wszystkie równe zeru. Warto

zauważyć, że gdy wi == l , to zależność (3.6) sprowadza się do postaci (3.5).

Niech zatem dana będzie (n +1)-wymiarowa przestrzeń U = [~], której pierwsza współrzędna

reprezentuje informację nieprecyzyjną V , z elementami oznaczanymi przez v, tzn. v E V . Pozostałe

n współrzędnych przestrzeni U stanowi kolejne składowe warunkującej zmiennej losowej Z = [ ~] ,

przy czym X jest nc -wymiarową zmienną ciągłą, natomiast Y - nb -wymiarową zmienną binarną.

Wprowadzając wobec tego naturalne oznaczenie z =[;] , dla dowolnego u E U można zapisać:

u =[:] =[;] . (3.7)

Gęstość miary produktowej M charakteryzowana jest za pomocą estymatora jądrowego,

wyznaczonego na podstawie m elementów

[ ]
[

V i, {Wd]
U = Vi'Z{lW'i} =, ;:', dla z' -12m- , , ... , , (3.8)

na które składają się poszczególne wartości vi (wraz z ich ocenami wi), uzyskane dla różnych

wartości zmiennej warunkującej

!VI :m. nc+l X IBnb ~ [0,(0) dana formułą

Zj = [;:l Zgodnie z definicją (3.6), funkcja

(3.9)

jest estymatorem jądrowym gęstości M . Mierzalna funkcja Kc :m. nc+l ~ [0,(0) z założenia spełnia

warunek flR nc +1K{[:]) du dx = 1, co dla dowolnie ustalonego x gwarantuje istnienie jej funkcji

pierwotnej I c : m.~ [0,(0) względem pierwszej współrzędnej, czyli
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(3.10)

Po zastosowaniu estymatorów jądrowych do oszacowania gęstości Mlz(ro) ' kryterium (3.3)

przyjmuje postać

(3.11)

Rozwiązanie powyższego równania stanowi ostatecznie poszukiwany determinizator informacji

nieprecyzyjnej przy ustalonym czynniku losowym Z(oo) =[X(oo)] . Jeżeli do konstrukcji estymatora
Y(oo)

jądrowego stosowane jest jądro o wartościach dodatnich, to lewa strona jest funkcją argumentu v,
ciągłą i ściśle rosnącą od zera do dodatniej wartości

(3.12)

Ponieważ 0<-p- < 1, to rozwiązanie równania (3.11) istnieje wtedy i jest jedyne.
p+q

W praktyce rozwiązanie to może być efektywnie obliczone w oparciu o numeryczną metodę

Newtona. Poszukiwany determinizator wyznaczany jest wówczas jako granica ciągu {Vk} ;=0

określonego wzorami

" 1 m
vo=--~w.v.

m ~ l l

~ i=l
~Wi

i=l

(3.13)
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dla k =0,1,... , (3.14)

z warunkiem stopu Vk - vk-I ~ 0,01o-v, gdzie o-v oznacza estymator odchylenia standardowego dla

wartości VI' V2' ... 'Vm traktowanych tu jako próba losowa.

Przedstawione powyżej wzory stanowią podstawową postać algorytmu Newtona. Szczegółowe

aspekty znaleźć można w rozlicznej literaturze przedmiotowej, np. (Dahlquist, Bjorck; 1983; Stoer,

Bulirsch; 1987). W zależności od indywidualnych uwarunkowań konkretnego problemu aplikacyjnego

można ewentualnie zastosować liczne, zaprezentowane tam modyfikacje. Algorytm Newtona stanowi

bowiem dokładnie zbadanąprocedurę, jako efektywne narzędzie klasycznych metod numerycznych.

3.4. FORMUŁY ALGORYTMU

Jak wspomniano w podrozdziale 2.3, przyjęta postać jądra Kc nie ma istotnego znaczenia ze

statystycznego punktu widzenia i dzięki temu w praktyce możliwy jest wybór odpowiedni dla potrzeb

konkretnego zagadnienia aplikacyjnego. W rozważanym tu zagadnieniu wymagane jest, aby

przyjmowało ono wartości dodatnie, a jego funkcja pierwotna względem pierwszej współrzędnej była

wyrażona dogodnym wzorem analitycznym. Własności te zapewnia jądro Cauchy'ego występującew

tabeli 2.1, które ze względu na wprowadzane wyżej notacje uściślone będzie jako

[[
V]) 1 1Kc = ,
x A (l+v 2 +xf +xi + ...+x~ )a

c

(3.15)

przy czym a= [nc + 3] oraz A =s; +11 rnc

2
dr, gdzie [b] oznacza całkowitą część liczby

2 c o (1 + r )a

b E lR natomiast Sn +1 jest powierzchnią (nc +1)-wymiarowej sfery jednostkowej, której wartość
c

możn~ znaleźć w monografii (Krzyżański, 1957; str. 578-580).
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Wzory dla jądra Cauchy'ego
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Stosowanie proponowanego w niniejszej pracy algorytmu wymaga miedzy innymi wyznaczenia

dla jądra Kc jego funkcji pierwotnej Jc względem pierwszej współrzędnej v, określonej wzorem

(3.10). Jądro to przyjęte zostało w postaci Cauchy'ego (3.15), które dla poszczególnych wymiarów nc

dane jest wzorami przedstawionymi w tabeli 3.1. Uwidocznione tam także wartości współczynnika A

zostały obliczone na podstawie wzorów rekurencyjnych dostępnych w tablicach całek (Ryżik,

Gradsztejn; 1964). Z kolei, tabela 3.2 zawiera wyznaczone podobnie funkcje pierwotne jądra Kc

względem pierwszej współrzędnej. Zawarte tam wzory stanowiły także podstawę przy obliczaniu

wartości całki oznaczonej dla powyższego jądra względem tej współrzędnej, w granicach od - 00 do

00 • Uzyskane w ten sposób wyniki pokazane są w tabeli 3.3.

Tabela 3.1. Postaćjądra Cauchy'ego w zależności od wymiaru nc .

/ .... 1'\

V

xl

nc a A Kc x2

xn\.'- c _I)

1 1
1 2 1[

1[ (1+v2 +'xł)2

1 1
2 2 1[2

1[2 (1+v2 +xł +x~)2

1[2 2 1
3 3 - 2 2 2 2 2)3

2 1[ (1 + v + xl + x2 + x3

1[3 2 1
4 3 - 3 2 2 2 2 2)3

2 1[ (1 + v + xl + x2 + x3 + x4

1[3 6 1
5 4 - 3 2 2 2 2 2 2)4

6 1[ (1 + v + xl + x2 + x3 + x4 + Xs

1[4 6 1
6 4 - 4 2 2 2 2 2 2 2)4

6 1[ (1 + v + xl + x2 + x3 + x4 + Xs + x6
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Tabela 3.2. Funkcja pierwotna jądra Cauchy'ego względem pierwszej współrzędnej, w zależności od

wymiaru n.,

/r- 1\

V

1

2

3

4

5

6

[ ~ J1 1 v v-V 1+ xI 1l
- arc tg( ) + +-

1r(1+xf)3/2 2 ~l+xf 2(1+v2 +xf) 4
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Tabela 3.3. Całka oznaczona jądra Cauchy'ego względem pierwszej współrzędnej w

granicach od - 00 do 00 J W zależności od wymiaru nc .

dv
-00

32

1

2

3

4

5

6

1

2(1+ xf )3/2

1

3

3

15

15

Wyniki zawarte w tabelach 3.1-3.3 kompletują wszystkie wielkości umożliwiające użycie w

algorytmie Newtona (3.13)-(3.14) estymatora z jądrem Cauchy'ego. Zawarte tam wzory

przedstawione są dla podstawowej postaci estymatora (2.4) i nie uwzględniają zagadnienia

modyfikacji parametru wygładzania i transformacji liniowej. Konieczne jest wtedy dokonanie

odpowiedniej zmiany zmiennych. Szczegółowe rozważania w tym zakresie, zawierające podane

explicite zależności, zostaną przeprowadzone poniżej dla przypadków nc =1 oraz nc =2 . Pierwszy z

nich ma charakter nietypowy, natomiast drugi umożliwi w konsekwencji indukcyjne uogólnienie

uzyskanych wyników na dowolny wymiar nc ~ 2 .

Przypadek nc = 1

Jeżeli nc =1, to zgodnie z tabelą 3.1 jądro Cauchy'ego przyjmuje postać
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(3.16)

Niech teraz elementy macierzy odwrotnej do macierzy transformacji R oznaczone będą

następująco:

R-1 =p=[Pll P12].
P21 P22

Wtedy, przy dowolnie ustalonym i =1,2, ... .m :

gdzie

(3.17)

(3.18)

dla j =1,2 oraz k =1,2 . (3.19)

A zatem:

1 1

= 1i (l+(dl1 (v - vi)+d12(Xl -Xi,1))2 +(d21(V-Vi)+d22(Xl -Xi,1))2Y·
Całka nieoznaczonajądra Cauchy'ego wyraża się więc wzorem

(3.20)

dv= (3.21)
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a po podstawowych przekształceniach

34

dv= (3.22)

Przyjmując oznaczenia

d 2 2ao= II+d21

powyższą całkę można zapisać w postaci

(3.23)

(3.24)

(3.25)

dv= (3.26)

=!J 1 w=
1l (1+ao(V - Vi )2 +2bol (v - vi )(x I -Xi,l) + al (Xl -Xi,I)2r

przy czym z uwagi na założoną nieosobliwość macierzy R, współczynniki ao, al' bOI spełniają

warunki

ao >0 ,

Po wprowadzeniu notacji

(3.27)

(3.28)
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i dokonaniu zmiany zmiennych, z v na u , określonej wzorem:

co implikuje

du=~dv ,

całka (3.26) jest równa

35

(3.29)

(3.30)

(3.31)

1 J 1dv=-- du
1l~ (1 + u 2 + E)2

(3.32)

i ostatecznie może być zapisana w postaci

(3.33)

Można stąd wyznaczyć funkcję pierwotną jądra Cauchy'ego względem współrzędnej v przy

ustalonej wartości xl:

dv=

(3.34)

czyli
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(3.35)

przy czym symbol ("')1 2_
E

oznacza tu podstawienie wartości E w miejsce wyrażenia xl. Z
Xl-

zależności (3.33) otrzymuje się także formułę na wartość całki

(3.36)

Wielkości znajdujące się po prawych stronach równości (3.35)-(3.36) mogą być bezpośrednio

odczytane z tabel 3.2-3.3.

Ostatecznie, wzory (3.20), (3.35)-(3.36) z podstawieniami (3.19), (3.23)-(3.25) i (3.29) oraz

formułami tabel 3.2-3.3, wraz z procedurami przedstawionymi w podrozdziale 2.3 dotyczącymi

konstrukcji estymatora jądrowego, dostarczają wszystkich wielkości potrzebnych do zastosowania

algorytmu Newtona (3.13)-(3.14), pozwalającego wyznaczyć wartość poszukiwanego determinizatora

dla nc =1. Kolejne kroki zostaną szczegółowo podsumowane na końcu niniejszego rozdziału.

Przypadek nc =2

Dla nc =2 jądro Cauchy'ego przyjmuje postać (tab. 3.1):

(3.37)

Elementy macierzy odwrotnej do macierzy transformacji R oznaczone będą w następujący

sposób:

P13]
P23 .

P33

(3.38)

Wtedy, przy dowolnie ustalonym i =1,2, ... .m , po wprowadzeniu oznaczeń

dla j =1,2,3 oraz k =1,2, 3 , (3.39)
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otrzymuje się:
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[V]
V·l

Xl - Xi,1

R-I X2 Xi,2

hs,

dll(V-Vi)+dI2(XI -Xi,I)+dI3(X2 -Xi,2)

= d21(V-Vi)+d22(XI -Xi,I)+d23(X2 -Xi,2)

d31(V-Vi)+d32(XI -Xi,I)+d33(X2 -Xi,2)

(3.40)

Jeżeli poszczególne wiersze występujące po prawej stronie oznaczone zostanąjako

to na podstawie wzorów (3.37) i (3.40)-(3.43) można zapisać

(3.41)

(3.42)

(3.43)

1 1

/[2 (1+cr+ci+cł)2 '
(3.44)

przy czym po dokonaniu podstawowych przekształceń, suma cr + ci + cł jest równa

2 2 2 d 2 d 2 d2 ) 2cI +c2 +c3 =( 11 + 21 + 31 (V-Vi) +

+ (d1
2
2 + di2 + dł2)(XI - Xi,I)2 +

+ (d?3 + di3 + dł3)(X2 - Xi,2)2 +

+2(dl ldI2 +d21d22 +d3Id32)(V-Vi)(XI -Xi,l)+

+2(dl ldI3 +d21d23 +d3Id33)(V-Vi)(X2 -Xi,2)+

+ 2(d12d13 + d22d23 + d32d33)(XI - Xi,I)(X2 - Xi,2) .

Jeżeli teraz wprowadzona zostanie notacja

(3.45)

(3.46)

(3.47)

(3.48)
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to suma ta wyraża się zależnością

co, dzięki wynikającej z nieosobliwości macierzy R własności ao *" O, można zapisać

gdzie

E=al(xI -Xi,I)2 +a2(x2 -Xi,2)2 +2bI2(xI -Xi,I)(X2 -Xi,2)-

b51 2 b52 2 2bolb02--(Xl -Xi,l) --(X2 -Xi,2) - (Xl -Xi,I)(X2 -Xi,2) .
ao ao ao
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(3.49)

(3.50)

(3.51)

(3.52)

(3.53)

(3.54)

Łącząc zależności (3.44) i (3.53), otrzymuje się następujący wzór na całkę nieoznaczoną z jądra

Cauchy'ego:

dv=

(3.55)

Aby zapewnić możliwość stosowania formuł zamieszczonych w tabelach 3.2-3.3 należy jeszcze

wykazać, że wartość stałej E jest nieujemna. W tym celu wyrażenie to zostanie przedstawione jako

różnica E =El - E2 , gdzie

(3.56)
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Uwzględniając wzory (3.47)-(3.48) oraz (3.51), składnik El można zapisać w postaci

czyli po przekształceniach

El = (dI2(XI -Xi,I)+d13(X2 -Xi,2))2 + (d22(xl -Xi,I)+d23(X2 -Xi,2))2 +

+ (d32(Xl -Xi,I)+d33(X2 -Xi,2))2 ·

Podobnie postępuje się wobec wyrażenia E 2 , wykorzystując zależności (3.49)-(3.50):

39

(3.57)

(3.58)

(3.59)

a więc

E2 =_l_(drl (d12(xl -xi1)+d13(X2 -Xi2))2 +
ao ' ,

+2dlld21(d12(XI -Xi,I)+d13(X2 -Xi,2))(d22(XI -Xi,I)+d23(X2 -Xi,2))+

+d11(d22(Xl -xi,d+d23(X2 -Xi,2))2 +

+ 2dlld31(d12 (xl - Xi,l) + d13 (X2 - Xi,2))(d32(Xl - Xi,l) + d33(X2 - Xi,2))+

+d}l (d32 (Xl -xi,d+d33(X2 -Xi,2))2 +

+2d2Id31(d22(XI -Xi,I)+d23(X2 -Xi,2))(d32(XI -Xi,I)+d33(X2 -Xi,2)))' (3.61)

Na podstawie wzorów (3.59) i (3.61) wyrażenie E =El - E2 jest zatem równe
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a po uwzględnieniu formuły (3.46) przyjmuje postać

E= :0 (dłl(d12(XI -Xi,I)+d13(X2 -Xi,2))2 +dffl(d12(XI -Xi,I)+d13(x2 -Xi,2))2 +

+ drl (d 22(xl -Xi,I)+d23(X2 -Xi,2))2 +dffl(d22(XI -Xi,1)+d23(X2 -Xi,2))2 +

+ drl (d32(Xl - Xi,l)+ d33(X2 - Xi,2))2 + dłl (d32(Xl - Xi,l) + d33(X2 - Xi,2))2 

-2dlld21(dI2(XI -Xi,I)+dI3(X2 -Xi,2))(d22(XI -Xi,I)+d23(X2 -Xi,2))-

- 2dl1d31(d12 (Xl - Xi,l)+ d13(X2 - Xi,2))(d32(Xl - Xi,l) + d33(X2 - Xi,2))-

-2d2Id31(d22(XI -Xi,I)+d23(X2 -Xi,2))(d32(XI -Xi,I)+d33(X2 -Xi,2)))' (3.63)

Ostatecznie może więc być wyrażone jako suma kwadratów

E= alo ((d21(d12(XI -xi,I)+d13(x2 -Xi,2))-dl1(d22(XI -Xi,I)+d23(x2 -Xi,2)))2 +

+ (d31(d12(XI -Xi,I)+d13(X2 -Xi,2))-dl1(d32(XI -Xi,I)+d33(X2 -Xi,2)))2 +

+ (d31(d22(XI -xi,I)+d23(X2 -Xi,2))-d21(d32(XI -xi,I)+d33(x2 -Xi,2)))2) , (3.64)

co dowodzi, że jest ono nieujemne.

Jeżeli teraz dokonana będzie zmiana zmiennych, z v na u :

(3.65)

stanowiącatakże, iż
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to zależność (3.55) przyjmie postać
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(3.66)

1 f 1dv= du .
1[2~ (1 +u 2 + E) 2

(3.67)

Można wyznaczyć stąd funkcję pierwotną jądra Cauchy'ego względem zmiennej v przy

Ionei ,. kt [Xl]usta onej wartości we ora x = X2 :

=
~

[~ ]-~:l
v X X

= fK R-1 2 j,2 dv=
c hs.

-00 l

-00

czyli

(3.68)

(3.69)

a także formułę na wartość całki
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lV] Vi
Xl - xi,l

00 X XJK R-1 2 i,2
c hs.

-00 l

(3.70)

przy czym w obu powyższych wzorach symbol ("')1 2 2 E oznacza podstawienie wartości E w
Xl +X2=

miejsce wyrażenia xf + xi.
Wielkości znajdujące się po prawych stronach równości (3.69)-(3.70) mogą być bezpośrednio

odczytane z tabel 3.2-3.3.

Wzory (3.44) i (3.69)-(3.70) z podstawieniami (3.39), (3.46)-(3.51) i (3.53)-(3.54) oraz

formułami zawartymi w tabelach 3.1-3.3, wraz z procedurami z podrozdziału 2.3 dotyczącymi

konstrukcji estymatora jądrowego, kompletują wszystkie wielkości konieczne do zastosowania

algorytmu Newtona (3.13)-(3.14), pozwalaj ącego wyznaczyć wartość poszukiwanego determinizatora

w przypadku nc =2. Kolejne kroki powyższego postępowania będą szczegółowo opisane w

podsumowaniu znajdującym się na końcu niniejszego rozdziału.

Uogólnienie na przypadek nc ~ 2

Przedstawiona w poprzedniej sekcji procedura zostanie teraz uogólniona na dowolny wymiar

nc ~ 2. Udowodnione będzie twierdzenie, którego teza zawiera formuły umożliwiające bezpośrednie

skorzystanie ze wzorów zawartych w tabelach 3.1-3.3, także w przypadku stosowania modyfikacji

parametru wygładzania i transformacji liniowej.

Twierdzenie 3.1.

Niech nc E IN \ {O, l} oraz niech dane będą następujące wielkości: nieosobliwa macierz R wymiaru

V

Xl

(n e +1)x (~e + 1), dodatnie parametry h oraz si' (ne +1)-wymiarowe wektory [:J= X2 oraz

[::J = , przy czym i =1,2, ... ,m . Ponadto niech macierz odwrotna do macierzy R oznaczona
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będzie jako R-1 =P=[Pjk] j:I,2, ,n
c
+1 oraz dla dowolnie ustalonego i=1,2, o.o,m dane będą

k-I,2, ,nc+l

rzeczywiste wielkości:

d 'k = Pjk dl 1 2 1 k 1 2 1
J

a j=, , ... ,nc + oraz =, , ... ,nc +
hs,

l

nc+l

aj = Idfj+l dla j=O,l, ... .n;
k=l

nc+l

b pq = Idkp+ldkq+l dla P=O, 1, ... .n; -1 oraz q=l, 2, ... .n; ,
k=l

a także wyrażenie E równe

nc nc-l nc

E= Iaj(xj -Xi,j)2 +2I Ibpq(xp -xi,p)(xq -Xi,q)-

j=l p=l q=p+l

(3.71)

(3.72)

(3.73)

(3.74)

[:=:i.]
Wówczas wartości jądra Cauchy'ego Kc R-I

l, jego funkcji pierwotnej względem
hs,

R
- 1 [:=::]

pierwszej współrzędnej I c
hs,

[

V - Vi]
00 X-X.

oraz całki f KeR -I l dv, można przedstawićw
hs.

-00 l

następujących, równoważnych formach, których prawe strony mogą być bezpośrednio odczytane z

odpowiednich wzorów tabel 3.1-3.3:

[

V -Vi]
x-x·

K R-I
l =K

c hs, c
l

1 ».
~(V-Vi)+ r::-Ibo/xj -Xi,j)

'Vao j=l

xl

X2
(3.75)
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[

V -V.]
-I X - x: 1 ( i:: 1 n

c
]

Je R = .. r::-. Je "ao(v-vi ) + r::-~)Oj(Xj -Xi,)
hs i "J aO '\j aO j=l I 2 2 2 _

Xl +X2+",+xnc -E

44

(3.76)

[

V - Vi]
00 X X 00fKc R-1 - i dv=_I_ fKc

hs· r;;-
-00 l '\j uo -00

u

dUI 2 2 2 ,Xl +X2+"'+Xnc=E
(3.77)

przy czym wyrażenie E jest nieujemne, natomiast symbol (...)/ 2 2 2 -E oznacza podstawienie
Xl +X2+",+Xnc -

wartości E w miejsce wyrażenia xl + xi + ... + x~ znajdującego się w odpowiednich wzorach z
c

tabel 3.1-3.3 dla poszczególnych wartości parametru ne .

Dowód.

Warto zauważyć, że zgodnie z wprowadzonym oznaczeniem (3.72), dzięki założonej

nieosobliwości macierzy R wynika, iż ao > O.

Najpierw zostanie wykazana prawdziwość wzoru (3.75). Przy dowolnie ustalonym

i =1,2, ... .m , po uwzględnieniu zależności (3.71) można zapisać

V-Vi

Xl - xi,l

x2 - xi,2

x nc -X·
R-l l,nc =

hs,
. (3.78)

Jeżeli teraz poszczególne wiersze występujące po prawej stronie powyższej równości oznaczone

zostanąjako

Cj' =dj'1(V-Vi)+dj'2(Xl -Xil)+ ... +dj·n +l(Xn -xin) dla j=1,2, ... ,ne +1 , (3.79), c c , c

to jądro Cauchy'ego jest równe

1 1
A (1 2 2 2)a+Cl +C2 + ... +Cn +1

c

(3.80)
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Nietrudno dowieść za pomocą indukcji matematycznej, że dla n E IN \ {O, l} oraz dowolnych

ai E m,prawdziwy jest następującywzór:

(3.81)

nc+l
Na podstawie powyższej zależności i formuły (3.79), sumę LC] występującąwe wzorze (3.80)

j=l

można zapisać jako

(3.82)

~B ~B~

== Ld;1(V-vi)2 +2LLdjldjk+l(V-Vi)(Xk -Xi,k)+
j~ j~k~

nc+l nc nc+l nc-l nc
+ LLd;k+l(Xk -Xi,k)2 +2L L Ldjp+ldjq+l(Xp -Xi,p)(Xq -Xi,q) .

j=l k=l j=l p=lq=p+l

Z uwagi na wzory (3.72)-(3.73), powyższa równość jest równoważnapostaci

nc+l nc
LC] ==aO(V-Vi)2 +2Lboq(v-vi)(Xq -Xi,q)+
j=l q=l

nc nc-l nc
+ Lak(Xk -Xi,k)2 +2L Lbpq(xp -Xi,p)(Xq -Xi,q)

k=l p=l q=p+l

i wreszcie

nc nc-l nc
+ Lak(Xk -Xi,k)2 +2L Lbpq(xp -Xi,p)(Xq -Xi,q)-

k=l p=l q=p+l

(3.83)

(3.84)
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A zatem:

gdzie

nc nc-l nc

E= Laj(xj -Xi,j)2 +2L Lbpq(xp -xi,p)(xq -Xi,q)-
j=l p=l q=p+l

Uwzględniając teraz formułę (3.80), zapisać można

46

(3.85)

(3.86)

(3.87)

co, ze względu na podstawienie xl + xi + ... + x~ =E, stanowić będzie o prawdziwości wzoru
c

(3.75), po wykazaniu iż wyrażenie E jest nieujemne. I tak, wyrażenie to można przedstawić jako

różnicę E =El - E 2 , przy czym

nc nc-l nc

El =Laj(xj -Xi,j)2 +2L Lbpq(xp -xi,p)(xq -Xi,q)
j=l p=l q=p+l

Jeżeli uwzględnione zostaną wzory (3.72)-(3.73), to wyrażenie El jest równoważnepostaci

(3.88)

(3.89)
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nc nc-l nc

El =Laj(Xj -Xi,j)2 +2L Lbpq(xp -xi,p)(xq -Xi,q)=
j=l p=l q=p+l

47

i zgodnie z formułą (3.81) równe

Podobnie, na podstawie wzoru (3.81), wyrażenie E2 wynosi

i po uwzględnieniu zależności (3.73) i (3.81) może być zapisane w równoważnej formie

(3.90)

(3.91)

(3.92)

(3.93)

Wykorzystując uzyskane powyżej zależności (3.91) i (3.93), wyrażenie E =El - E 2 można

zapisać teraz jako
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(3.94)

i po uwzględnieniu formuły (3.72) otrzymać

(3.95)

a więc

(3.96)

Wyrażenie E przedstawione zostało zatem jako suma kwadratów, co dowodzi słuszności warunku

E 2 O, a tym samym ostatecznie kończy dowód prawdziwości formuły (3.75).

Wykorzystując teraz zależność (3.87) można stwierdzić, iż całka nieoznaczona z jądra

Cauchy'ego przyjmuje postać

, (3.97)

a po dokonaniu zmiany zmiennych, z v na u :

(3.98)
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stanowiącej również, że

du =..[;;;dv ,

jest ona równa

49

(3.99)

1 f 1dv= du .
A..[;;; (1+u 2 + E) a

(3.100)

Zatem funkcja pierwotna jądra Cauchy'ego względem zmiennej v przy ustalonej wartości wektora

Xl

X2
przyjmuje postać:X=

Xnc

R-1 [:] - [::] v R-1 [:]-[::]
Je = fKc dv=

hs,
-00

hs,

u

(3.101 )

czyli

natomiast formuła na wartość całki oznaczonej dla powyższego jądra względem tej współrzędnej w

granicach od - 00 do 00 , dana jest zależnością
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oof R-1 [:] - [::] l oof
Kc dv = r::- Kc

-00 hs i -V QO -00

u

50

(3.103)

przy czym w obu powyższych wzorach, symbol ("')1 2 2 2 -E oznacza podstawienie wartości E
Xl +X2 +",+Xnc -

w miejsce wyrażenia xl + xi + ... + X~ • (Warto zwrócić uwagę, iż wielkości znajdujące się po
c

prawych stronach równości (3.102)-(3.103) mogą być bezpośrednio odczytane z tabel 3.2-3.3.)

Powyższe kończy dowód twierdzenia. _

Teza twierdzenia 3.1, a w szczególności formuły (3.75)-(3.77) z podstawieniami (3.71)-(3.74)

umożliwiają zatem bezpośrednie skorzystanie z tabel 3.1-3.3. Wraz z materiałem przedstawionym w

podrozdziale 2.3, dotyczącym konstrukcji estymatora jądrowego stanowią komplet wielkości

niezbędnych przy stosowaniu algorytmu Newtona (3.13)-(3.14), pozwalającego na wyznaczenie

wartości poszukiwanego determinizatora dla dowolnego wymiaru nc .

Podsumowanie

Treść niniejszego rozdziału dostarcza pełnego materiału wystarczającego do skonstruowania

algorytmu, pozwalającego obliczyć wartość determinizatora informacji nieprecyzyjnej przy

zmiennych warunkujących typu ciągłego i binarnego. W celu jego praktycznego zastosowania należy

kolejno:

1. uzyskać m ocen Wi dotyczących wielkości Vi' otrzymanych odpowiednio przy wartościach

zmiennej warunkującej Zi o współrzędnych ciągłych xi i binarnych Yi;

2. określić iloraz strat wynikający z niedoszacowania i przeszacowania determinizatora, tj.

p

wielkość p ,po czym obliczyć wartość _P- ze wzoru _P- =-q- ;
q p+q p+q P+1

q

3. jako Kc przyjąć jądro Cauchy'ego - w tym celu można skorzystać z tabeli 3.1 odczytując

stosowny wzór dla założonej ilości ciągłych współrzędnych zmiennej warunkującej, danej

4. w oparciu o próbę [::] obliczyć wartość parametru wygładzania h poprzez minimalizację

funkcji (2.11), przy czym występujący tam kwadrat splotowy K;2 można wyznaczyć z



3. ALGORYTM DETERMINIZACJI 51

użyciem jądrowego estymatora funkcji regresji (2.30)-(2.31);

5. określić parametry modyfikujące Si na podstawie zależności (2.16)-(2.17);

6. obliczyć macierz kowariancji, po czym macierz transformacji liniowej R zdefiniowaną wzorem

(2.20);

7. wyznaczyć funkcję pierwotną jądra Kc względem współrzędnej v i wartość jego całki

oznaczonej względem tej współrzędnej w granicach od - 00 do 00, wykorzystując tabele

3.2-3.3 i procedury opracowane w podrozdziale 3.4, przedstawione szczegółowo dla nc =1

nc =2 oraz uogólnione w postaci twierdzenia 3.1 dla nc 22;

8. jeżeli uwzględnione ma być ograniczenie nośnika, to należy użyć dodatkowo formuły (2.23);

9. jako parametr A przyjąć wartość minimalizującą funkcję (2.14);

10. jądro binarne Kb wyznaczyć na podstawie zależności (2.6)-(2.7);

11. zastosować algorytm Newtona określony wzorami (3.13)-(3.14), w wyniku którego ostatecznie

otrzymuje się poszukiwanąwartość determinizatora.
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W poniższym podrozdziale przedstawiono wyniki symulacji numerycznej, weryfikującej

algorytm determinizacji informacji nieprecyzyjnej opracowany w rozdziale 3. Rozpatrzone zostały

różne przypadki, przy odmiennych rozkładach zmiennej losowej oraz liczbie i typach czynników

warunkujących, a także dodatkowych uwarunkowaniach problemu. Otrzymane wyniki opisano w

podrozdziale 4.1, natomiast wynikłe stąd wnioski sformułowano w podrozdziale 4.2.

4.1. WYNIKI SYMULACJI

Poprawność funkcjonowania opracowanego w poprzednim rozdziale algorytmu została

potwierdzona przy pomocy symulacji numerycznej. W trywialnym przypadku jednowymiarowym,

gdy nc = O i nb = O oraz wi == 1 , prezentowana koncepcja determinizacji informacji nieprecyzyjnej

redukuje się do procedury wyznaczania jądrowego estymatora kwantyla. Średnie błędy estymacji

jądrowego i klasycznego estymatora kwantyla zostały porównane w pracy (Kulczycki, 2001), przy

czym istotnie dokładniejszy okazał się estymator jądrowy. W będącym przedmiotem badań niniejszej

rozprawy przypadku wielowymiarowym, uwzględniającym zmienne warunkujące typu ciągłego i

binarnego, a także współczynniki wi przyporządkowane poszczególnym elementom próby vi '

zaprezentowana tu koncepcja determinizacji staje się znacząco ogólniejsza. Przedstawiona poniżej

weryfikacja numeryczna przeprowadzona została dla przypadku, gdy nieokreśloność reprezentowana

jest przez miarę probabilistyczną, scharakteryzowaną przez zadaną gęstość rozkładu

prawdopodobieństwa.

Ocenę jakości opracowanego algorytmu uzyskiwano poprzez generowanie ciągów

pseudolosowych, odpowiadających założonemu rozkładowi prawdopodobieństwa, i porównanie

otrzymanych wyników z wartościami teoretycznymi determinizatora, wyznaczonymi poprzez

numeryczne całkowanie stosownej funkcji gęstości. Należy podkreślić, iż w praktycznych

zastosowaniach gęstość ta nie jest znana i wartość taka nie może być wyznaczona.

Po wygenerowaniu ciągu pseudolosowego traktowanego jako próba losowa, wartość

determinizatora wyznaczana była zgodnie z algorytmem przedstawionym szczegółowo w rozdziale 3.

W zamieszczonych tabelach uwzględniono liczności prób losowych m = 10, 20, 50, 100, 200, 500,
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1000. W każdej komórce tabeli zawarto wyniki otrzymane na podstawie 100 niezależnych prób.

Uzyskiwane rezultaty przedstawiono tam podając:

• wartość teoretyczną determinizatora, oznaczaną przez v ;

• średnią otrzymanych determinizatorów v, określoną na podstawie wspomnianych 100 prób

losowych;

• odchylenie standardowe otrzymanych determinizatorów v dla powyższych 100 prób.

Dwie ostatnie wielkości podano w poszczególnych komórkach tabeli, używając naturalnej notacji

:o ± ~. Średni błąd uzyskanych determinizatorów i ich odchylenie standardowe można wyrazić w

procentach, przyjmując kolejno wartości

W-vi
MI =-_- ·100% ,

v

A

V
M 2 =-;:- ·100% ,

v

(4.1)

(4.2)

gdzie v oznacza wartość teoretyczną odchylenia standardowego założonego rozkładu. Tło

poszczególnych komórek tabel - czerwone, żółte i zielone - charakteryzuje jakość otrzymanych

wyników. I tak, w przypadku gdy norma wartości ciągłych współrzędnych zmiennej warunkującej

wynosiła zero, tzn. /IX (co)// = O, kolorem czerwonym zaznaczano wyniki nie spełniające warunku

MI::;; 20 lub M 2 ::;; 30, a zatem wyniki niesatysfakcjonujące, kolorem zielonym - wyniki najlepsze,

spełniające warunki MI::;; 10 i M 2 ::;; 15 , natomiast kolorem żółtym wyniki pośrednie. Z kolei, gdy

//X(co)//=l, warunki te wynosiły odpowiednio MI ::;;25 i M 2 ::;;35 oraz MI ::;;12,5 i M 2 ::;;17,5,

natomiast dla /IX (co)/I=2 - MI ::;;30 i M 2 ::;;40 oraz MI ::;;15 i M 2 ::;;20.

Ciągi pseudolosowe otrzymywane były z wykorzystaniem generatora wielowymiarowego

rozkładu normalnego o zadanym wektorze wartości oczekiwanej E(X) i macierzy kowariancji

Cov(X) , zgodnie z propozycją Boxa-Mullera (Brandt, 1999). Parametry wi przyporządkowane

odpowiednim wartościom vi' ustalano w oparciu o generator symetrycznego rozkładu trójkątnego o

nośniku [0,1] . Dobrze charakteryzują one werbalne oceny wypowiadane przez ludzi, które są z natury

umiarkowane i nie przyjmują wartości ekstremalnych.

W poniższych tabelach użyto także następującego oznaczenia stosowanego wobec parametru

występującego w kryterium (3.3) oraz równoważnie (3.11):

r=-P- .
p+q

(4.3)
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Badania dotyczące intensywnościprocedury modyfikacji
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Najpierw przeprowadzono badania przy n c = 1 i nb = 0, dla rozkładu normalnego

E([XV]J-- [0°]standardowego, czyli o wartości oczekiwanej macierzy kowariancji

co{[~]J = [ ~ ~] . Przypadek ten nie ma znaczenia aplikacyjnego dla rozpatrywanego w niniejszej

pracy problemu, gdyż w praktyce oznaczałoby to niezależność zmiennej V od zmiennej warunkującej

X , lecz ów prosty, klasyczny przypadek wykorzystano poniżej do ustalenia intensywności procedury

modyfikacji parametru wygładzania, przedstawionej w podrozdziale 2.3 i wyrażanej wartością

parametru aE [0,1] wprowadzonego we wzorze (2.16).

Obliczenia wykonano dla różnych wartości tego parametru, a uzyskane rezultaty przedstawiono

kolejno w tabelach 4.1-4.3. Jak wspomniano, wartość sugerowana jako uniwersalna wynosi a = 0,5

(tab. 4.1). Przyjęcie wartości a =1 (tab. 4.2) stanowi o zwiększeniu intensywności modyfikacji, a

porównanie wyników poszczególnych tabel implikuje, że okazało się ono korzystne gdy zadana

wartość zmiennej warunkującej jest bliska wartości modalnej. Przeciwny efekt uzyskuje się dla a = °
(tab. 4.3) - wartość ta okazuje się korzystna wtedy, gdy wartość zmiennej warunkującej jest

dwukrotnie większa od jej odchylenia standardowego. W przypadku pośrednim (tab. 4.1),

najkorzystniejsze było a =0,5.

Z porównania tabel 4.1- 4.3 wynika, że uzyskane różnice nie są jednak duże i nie wpływają

istotnie na jakość wyników. Zmiana wartości parametru a staje się wszakże szczególnie korzystna,

gdy wartości parametrów p i q są istotnie różne (np. dla r = 0,1 lub r = 0,9), a także gdy wartość

zmiennej warunkującej wyraźnie odbiega od wartości modalnej (np. gdy jest większaod podwojonego

odchylenia standardowego). Podsumowując, uniwersalna wartość a = 0,5 może okazać się

zadowalająca w większości problemów aplikacyjnych, natomiast zmiany wartości tego parametru

przyczyniają się do polepszenia jakości wyników w skrajnych przypadkach. Można wówczas

zaproponować nieskomplikowanąogólnąformułę

1-
IIX (ro)1I

dla
liX (ro)11 ::;; 1

a=
2o-v 2o-v (4.4)

IIX (ro)"
,

° dla >1
2o-v

gdzie o-v oznacza estymator odchylenia standardowego zmiennej V, wyznaczony na podstawie

próby vI' V2' ... , Vm . Wzór ten stosowany będzie przy dalszych badaniach symulacyjnych.
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Tabela 4.1. Wyniki symulacji numerycznej dla rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej

E([: JJ =[~Jimacierzy kowariancji co{[:JJ =[~ ~Joraz a =0,5 ·

X(ro)=o

m
r

10
20
50
100
200
500
1000

0,007 ± 0,287
-1,418 ± 0,271 -0,578 ± 0,233 -0,018 ± 0,216 0,550 ± 0,210
-1,405±0,208 -0,590±0,160 -0,036±0,157 0,517±0,161
-1,345 ± 0,172 -0,549 ± 0,127 -0,017 ± 0,131 0,521 ± 0,129
-1,314±0,113 -0,538±0,109 -0,007±0,115 0,511±0,118
-1,299 ± 0,088 -0,533 ± 0,096 -0,011 ± 0,099 0,513 ± 0,104

1,412 ± 0,265
1,364 ± 0,173
1,328 ± 0,158
1,290 ± 0,118
1,276 ± 0,093

Xero) = 1

m
10
20
50
100
200
500
1000

-1,462 ± 0,323 -0,561 ± 0,278 0,028 ± 0,264 0,604 ± 0,285
-1,435 ± 0,235 -0,583 ± 0,194 -0,012 ± 0,196 0,563 ± 0,200
-1,393 ± 0,166 -0,564 ± 0,157 -0,000 ± 0,158 0,536 ± 0,169
-1,325 ± 0,141 -0,528 ± 0,109 0,009 ± 0,114 0,534 ± 0,110
-1,314 ± 0,109 -0,530 ± 0,092 0,005 ± 0,091 0,533 ± 0,084

1,437 ± 0,243
1,374 ± 0,197
1,326 ± 0,118
1,321 ± 0,099

X(ro)=2

m

10
20
50
100
200
500
1000

-0,657 ± 0,305 -0,002 ± 0,325 0,670 ± 0,325
-0,614 ± 0,269 0,011 ± 0,288 0,633 ± 0,280
-0,554 ± 0,193 0,020 ± 0,199 0,615 ± 0,194
-0,542 ± 0,163 0,018 ± 0,160 0,595 ± 0,169
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Tabela 4.2. Wyniki symulacji numerycznej dla rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej

E([~ ]) =[~] i macierzy kowariancji co{[~ ]) =[~ ~] oraz a =1.

X(ro) =0

50
100
200
500
1000

Xero) = 1

10
20
50
100
200
500
1000

X(ro)=2

-1,340 ± 0,257 -0,539 ± 0,249 -0,022 ± 0,233 0,502 ± 0,224
-1,327 ± 0,210 -0,554 ± 0,174 -0,039 ± 0,179 0,476 ± 0,179
-1,278 ± 0,182 -0,523 ± 0,136 -0,020 ± 0,147 0,489 ± 0,142
-1,258 ± 0,121 -0,521 ± 0,124 -0,002 ± 0,132 0,493 ± 0,136
-1,258 ± 0,097 -0,522 ± 0,112 -0,009 ± 0,116 0,502 ± 0,119

-1,437 ± 0,335 -0,534 ± 0,291 0,027 ± 0,281 0,568 ± 0,298
-1,400 ± 0,241 -0,556 ± 0,209 -0,017 ± 0,213 0,526 ± 0,212
-1,348 ± 0,170 -0,531 ± 0,174 0,002 ± 0,173 0,504 ± 0,183
-1,275 ± 0,140 -0,497 ± 0,118 0,010 ± 0,127 0,507 ± 0,121
-1,266 ± 0,108 -0,508 ± 0,101 0,004 ± 0,102 0,510 ± 0,092

1,322 ± 0,250
1,280±0,171
1,250 ± 0,155
1,233 ± 0,120
1,235 ± 0,098

1,389 ± 0,248
1,322 ± 0,206
1,275 ± 0,124
1,273 ± 0,104

m

10
20
50
100
200
500
1000

0,033 ± 0,400
-0,699 ± 0,284 0,001 ± 0,303
-0,651 ± 0,237 0,015 ± 0,257
-0,593 ± 0,180 0,018 ± 0,185
-0,565 ± 0,161 0,016 ± 0,149

0,717 ± 0,315
0,679 ± 0,266
0,646 ± 0,183
0,617 ± 0,148



4. WERYFIKACJA NUMERYCZNA 57

Tabela 4.3. Wyniki symulacji numerycznej dla rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej

E([~ ]) =[~] i macierzy kowariancji co{[~]) =[~ ~] oraz a =O.

X(ro)=O

m

10
20
50
100
200
500
1000

-0,622 ± 0,294 0,009 ± 0,271
-0,630 ± 0,226 -0,015 ± 0,204 0,611 ± 0,207
-0,639 ± 0,152 -0,033 ± 0,138 0,573 ± 0,148

-1,425 ± 0,168 -0,588 ± 0,121 -0,014 ± 0,115 0,567 ± 0,120
-1,347 ± 0,112 -0,567 ± 0,095 -0,010 ± 0,096 0,542 ± 0,100
-1,342 ± 0,086 -0,553 ± 0,081 -0,011 ± 0,082 0,534 ± 0,089

1,465 ± 0,199
1,418 ± 0,175
1,354 ± 0,122
1,323 ± 0,094

Xero) = 1

m

10
20
50
100
200
500
1000

-1,505 ± 0,341 -0,598 ± 0,273 0,029 ± 0,255 0,646 ± 0,282
-1,486 ± 0,248 -0,617 ± 0,190 -0,009 ± 0,186 0,604 ± 0,196
-1,442 ± 0,177 -0,601 ± 0,147 -0,004 ± 0,146 0,567 ± 0,161
-1,367 ± 0,151 -0,557 ± 0,105 0,005 ± 0,104 0,555 ± 0,102
-1,346 ± 0,117 -0,549 ± 0,085 0,005 ± 0,080 0,552 ± 0,079

1,489 ± 0,259
1,421 ± 0,202
1,359 ± 0,120
1,350 ± 0,101

X(ro)=2

100
200
500
1000

-1,557 ± 0,379 -0,646 ± 0,373 -0,009 ± 0,367 0,630 ± 0,375
-1,469 ± 0,362 -0,598 ± 0,329 0,004 ± 0,330 0,590 ± 0,319
-1,369 ± 0,275 -0,530 ± 0,213 0,018 ± 0,228 0,596 ± 0,228
-1,350 ± 0,240 -0,530 ± 0,170 0,025 ± 0,182 0,581 ± 0,204

1,576 ± 0,368
1,465 ± 0,297
1,396 ± 0,248
1,376 ± 0,240
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W tabeli 4.4 ujęto wyniki badań przy nc = 1 i nb = 0, dla rozkładu normalnego standardowego,

czyli o wartości oczekiwanej E[[~]J = [ ~] i macierzy kowariancji co{[~]J = [ ~ ~lzebrane z

tabel 4.1-4.3, po uwzględnieniu wzoru (4.4).

Interpretując wyniki zawarte w tabeli 4.4 można zauważyć, że w każdym z przypadków

(reprezentowanych przez poszczególne kolumny tabeli), w miarę zwiększania liczności próby,

uzyskiwane wartości determinizatora zmierzajądo wartości teoretycznej, a odchylenie standardowe do

zera. Szybkość zmierzania jest tym większa, im bardziej wartości parametrów p i q były zbliżone,

czyli gdy r było bliskie 0,5. Wydaje się to oczywiste z intuicyjnego punktu widzenia, gdyż jeśli

parametr ten przyjmuje wartości skrajne, np. r = 0,1 lub r = 0,9 , to aby zapewnić odpowiednią ilość

elementów próby losowej uzyskanych "po obu stronach" .wartości teoretycznej determinizatora,

liczność tej próby musi być stosownie większa. Warto zauważyć, iż w przeciwieństwie do metod

klasycznych, koncepcja estymatorów jądrowych umożliwia - dzięki wpływowi "ogonów" jąder 

uwzględnienie nawet odległych od wartości teoretycznej determinizatora elementów próby losowej,

których oddziaływaniejest wszakże adekwatne do ich oddalenia.

Szybkość zmierzania wartości determinizatora do wartości teoretycznej i odchylenia

standardowego do zera była również większa, gdy wartość zmiennej warunkującej znajdowała się w

otoczeniujej wartościmodalnej. Także ten fakt można łatwo zinterpretować, ponieważ wartości z tego

otoczenia występują częściej w próbie losowej, a zatem wnioskowanie na ich podstawie można

porównać do sytuacji, gdy dysponuje się próbąo większej liczności.

Na koniec należy przypomnieć, że rozważany powyżej przypadek rozkładu normalnego

standardowego nie ma znaczenia aplikacyjnego dla rozpatrywanego w niniejszej pracy problemu, z

uwagi na niezależność zmiennej V od zmiennej warunkującej X , a tabela 4.4 podsumowuje wyniki

po zastosowaniu zmiennej intensywności modyfikacji parametru wygładzania, co umożliwiło także

sformułowanie podstawowych wniosków dla typowego, powszechnie występującego w literaturze

rozkładu.
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Tabela 4.4. Wyniki symulacji numerycznej dla rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej

E([~JJ =[~J i macierzy kowariancji co{[~JJ =[~ ~Joraz a danego przez (4.4).

X(ro)=O

50
100
200
500
1000

Xero)= 1

- 1,340 ± 0,257 -0,539 ± 0,249 -0,022 ± 0,233 0,502 ± 0,224
-1,327 ± 0,210 -0,554 ± 0,174 - 0,039 ± 0,179 0,476 ± 0,179
-1,278 ± 0,182 -0,523 ± 0,136 -0,020 ± 0,147 0,489 ± 0,142
-1,258 ± 0,121 -0,521 ± 0,124 -0,002 ± 0,132 0,493 ± 0,136
-1,258 ± 0,097 -0,522 ± 0,112 -0,009 ± 0,116 0,502 ± 0,119

1,322 ± 0,250
1,280 ± 0,171
1,250 ± 0,155
1,233 ± 0,120
1,235 ± 0,098

m

10
20
50
100
200
500
1000

-1,462 ± 0,323 -0,561 ± 0,278 0,028 ± 0,264 0,604 ± 0,285
- 1,435 ± 0,235 -0,583 ± 0,194 -0,012 ± 0,196 0,563 ± 0,200
-1,393 ± 0,166 -0,564 ± 0,157 -0,000 ± 0,158 0,536 ± 0,169
-1,325 ± 0,141 -0,528 ± 0,109 0,009 ± 0,114 0,534 ± 0,110
-1,314 ± 0,109 -0,530 ± 0,092 0,005 ± 0,091 0,533 ± 0,084

1,437 ± 0,243
1,374 ± 0,197
1,326 ± 0,118
1,321 ± 0,099

X(ro) = 2

100
200
500
1000

- 1,557 ± 0,379 - 0,646 ± 0,373 -0,009 ± 0,367 0,630 ± 0,375
-1,469 ± 0,362 -0,598 ± 0,329 0,004 ± 0,330 0,590 ± 0,319
- 1,369 ± 0,275 -0,530 ± 0,213 0,018 ± 0,228 0,596 ± 0,228
- 1,350 ± 0,240 -0,530 ± 0,170 0,025 ± 0,182 0,581 ± 0,204

1,576 ± 0,368
1,465 ± 0,297
1,396 ± 0,248
1,376 ± 0,240
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Kolejne badania przeprowadzono przy n c = 1 i nb = O, dla rozkładu normalnego o wartości

oczekiwanej E([~])=[~] i macierzy kowariancji CO{[~])=[O:7 O~7l Przypadek ten można

traktować jako podstawowy dla celów weryfikacji numerycznej opracowanego w tej pracy algorytmu.

Zgodnie z charakterem rozważanego tu zagadnienia determinizacji w obecności czynników

warunkujących, zmienne V i X są skorelowane. Dodatnia ich korelacja wskazuje, iż zwiększaniu

wartości zmiennej warunkującej X powinien odpowiadać stosowny wzrost wartości determinizatora.

Uzyskane wyniki pokazano w tabeli 4.5. Potwierdzają one powyższe spostrzeżenie oraz ogólną

prawidłowość działania algorytmu. Skorelowanie zmiennych V i X istotnie poprawiło jakość

wyników w stosunku do przypadku zmiennych niezależnych pokazanego w tabeli 4.4, co jest

oczywiste z powodu zwiększenia ilości informacji poprzez uwzględnienie wartości czynnika

warunkującego. Stanowi to kolejny argument przemawiający za zasadnością rozpatrywanego w tej

pracy ujęcia warunkowego.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, w miarę zwiększania liczności próby, wartości

determinizatora zmierzały do wartości teoretycznej, a odchylenie standardowe do zera. Szybkość

zmierzania była tym większa, im parametr r był bliższy 0,5, a także im wartość zmiennej

warunkującej znajdowała się bliżej jej wartości modalnej.
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Tabela 4.5. Wyniki symulacji numerycznej dla rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej

X(m)=O

20
50
100
200
500
1000

X(m) = 1

0,5
(v = 0,00)

-0,025 ± 0,279
-1,028 ± 0,273 -0,387 ± 0,227 0,001 ± 0,239
-0,965 ± 0,188 -0,364 ± 0,182 -0,002 ± 0,185
-0,943 ± 0,145 -0,382 ± 0,144 -0,016 ± 0,144
-0,921 ± 0,112 -0,374 ± 0,119 -0,014 ± 0,122
-0,890 ± 0,081 -0,365 ± 0,089 -0,006 ± 0,095
-0,887 ± 0,065 -0,365 ± 0,069 0,002 ± 0,073

0,7
(v = 0,37)

0,397 ± 0,285
0,377 ± 0,256
0,365 ± 0,187
0,352 ± 0,141
0,347 ± 0,124
0,366 ± 0,094
0,369 ± 0,079

0,989 ± 0,289
0,957 ± 0,185
0,918 ± 0,150
0,892 ± 0,119
0,885 ± 0,090
0,886 ± 0,074

m

10
20 0,233 ± 0,298 0,680 ± 0,262 1,127 ± 0,280 1,829 ± 0,339
50 -0,357 ± 0,258 0,286 ± 0,195 0,696 ± 0,194 1,107 ± 0,206 1,759 ± 0,260
100 -0,313 ± 0,186 0,299 ± 0,163 0,696 ± 0,152 1,091 ± 0,147 1,708 ± 0,175
200 -0,275 ± 0,141 0,307 ± 0,119 0,691 ± 0,112 1,083 ± 0,111 1,676 ± 0,137
500 -0,201 ± 0,099 0,333 ± 0,085 0,687 ± 0,093 1,047 ± 0,098 1,596 ± 0,101
1000 -0,229 ± 0,074 0,319 ± 0,064 0,692 ± 0,067 1,074 ± 0,068 1,623 ± 0,081

X(m)=2

m
10
20
50
100
200
500
1000

0,308 ± 0,328
0,338 ± 0,301
0,394 ± 0,219
0,378 ± 0,181

0,959 ± 0,384
0,995 ± 0,276
0,986 ± 0,232
0,995 ± 0,161
0,994 ± 0,118

1,443 ± 0,318
1,460 ± 0,246
1,421 ± 0,229
1,396 ± 0,156
1,394 ± 0,124

1,908 ± 0,342
1,887 ± 0,263
1,853 ± 0,220
1,809 ± 0,157
1,805 ± 0,131

2,563 ± 0,375
2,528 ± 0,281
2,494 ± 0,253
2,413 ± 0,191
2,366 ± 0,176
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Kolejny przedstawiony tu przypadek łączy dwa poprzednie i odpowiada parametrom nc =1

nb =O, przy rozkładzie będącym kombinacją liniową rozkładów normalnych odpowiednio o wartości

oczekiwanej E{[~ JJ = [ ~J i macierzy kowariancji COv{[~JJ = [ o~7 o~7J oraz wartości

oczekiwanej E{[~JJ = [ ~J i macierzy kowariancji COv{[~JJ = [ ~ ~l ze współczynnikami

kombinacji 3. oraz!. Rozkład ten jest zatem dwumodalny i niesymetryczny.
3 3

Otrzymane wyniki przedstawione są w tabeli 4.6. Warto porównać je z rezultatami zawartymi w

tabelach 4.4 i 4.5, jako że rozpatrywany teraz rozkład jest zestawieniem tamtejszych przypadków.

Można go zinterpretować jako przypadek podstawowy (tab. 4.5) "zaburzony" czynnikiem

niezależnych zmiennych losowych (tab. 4.4). Takie postępowanie nie pogorszyło istotnie jakości

wyników z tabeli 4.5. Warto także zauważyć, iż dla większych wartości parametru r wyniki są

korzystniejsze niż dla wartości mniejszych. Jest to naturalne z intuicyjnego punktu widzenia,

gdyż - ze względu na różnicę wartości oczekiwanych obu składowych kombinacji - wartości

determinizatora znajdują się wówczas w części zdominowanej przez pierwszą składową, czyli o

skorelowanych zmiennych V i X .

Zasadniczym wnioskiem z niniejszych badań jest fakt, iż algorytm determinizacji nie uległ

żadnym modyfikacjom po zmianie typu rozkładu na dwumodalny. Podobna obserwacja dotyczy

również kombinacji liniowych większej ilości składowych, także o zasadniczo różnych

współczynnikach. Własność tę uzyskano dzięki zastosowaniu nieparametrycznej metodyki

estymatorów jądrowych, niezależnej od typu występującego rozkładu. Zwiększenie ilości modów nie

miało także znaczącego wpływu na jakość wyników, zwłaszcza gdy poszczególne składniki

charakteryzowane były istotnie dodatnim współczynnikiem korelacji, nawet gdy ich wartości

oczekiwane były znacząco odmienne.

Także w tym przypadku, w miarę zwiększania liczności próby, wartości determinizatora

zmierzały do wartości teoretycznej, a odchylenie standardowe do zera. Szybkość zmierzania była tym

większa, im parametr r był bliższy 0,5, a także im wartość zmiennej warunkującej znajdowała się

bliżej jej wartości modalnej.
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Tabela 4.6. Wyniki symulacji numerycznej dla kombinacji liniowej rozkładów normalnych

odpowiednio o wartości oczekiwanej El ([~ JJ =[~J i macierzy kowariancji

COVl([~JJ=[O~7 O~7J oraz E{[~JJ=[~J cov{[~JJ=[~ ~l ze

"ł 'kami 2 . 1wspo czynni arnt - l -.
3 3

X(ro)=O

m

10
20
50
100
200
500
1000

0,977 ± 0,410
-0,403 ± 0,393 0,927 ± 0,340
-0,418 ± 0,288 0,921 ± 0,250
-0,480 ± 0,232 0,903 ± 0,252
-0,485 ± 0,173 0,866 ± 0,204
-0,487 ± 0,141 0,840 ± 0,169

1,656 ± 0,338
1,628 ± 0,297
1,580 ± 0,241
1,600 ± 0,185
1,593 ± 0,141
1,585 ± 0,106

2,210 ± 0,335
2,157 ± 0,250
2,101 ± 0,215
2,103 ± 0,159
2,126 ± 0,126
2,104 ± 0,095

2,930 ± 0,243
2,833 ± 0,195
2,767 ± 0,170
2,749 ± 0,122
2,732 ± 0,096

Xero) = 1

m

10
20
50
100
200
500
1000

X(ro)=2

-0,517 ± 0,412
-0,506 ± 0,302 1,184 ± 0,386
-0,501 ± 0,193 1,191 ± 0,333
-0,529 ± 0,174 1,130 ± 0,287

2,138 ± 0,366
2,110 ± 0,359
2,184 ± 0,205
2,211 ± 0,143
2,206 ± 0,126

2,824 ± 0,470
2,807 ± 0,264
2,771 ± 0,252
2,788 ± 0,145
2,793 ± 0,107
2,797 ± 0,093

3,699 ± 0,297
3,584 ± 0,213
3,555 ± 0,153
3,495 ± 0,117
3,473 ± 0,094

m
10
20
50
100
200
500
1000

4,439 ± 0,478
3,529 ± 0,437 4,372 ± 0,372
3,485 ± 0,376 4,328 ± 0,309
3,471 ± 0,216 4,249 ± 0,217
3,484 ± 0,180 4,212 ± 0,204
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W poniższym przypadku wprowadzona została zmienna warunkująca typu binarnego. Tak więc

n c =1 oraz nb =1 i rozważany będzie rozkład normalny. Jeżeli zmienna binarna Y przyjmuje

wartość zero (tj. Y(ro) =0), to jego wartość oczekiwana wynosi Eo([~JJ=[~J przy macierzy

kowariancji co{[~JJ = [ 0~7 O~7]. natomiast jeśli zmienna ta przyjmuje wartość jeden

(tj. Y(ro) =1), to wartość oczekiwana wynosi E{[~JJ=[O~lJ przy tej samej macierzy kowariancji.

Obie wartości zmiennej binarnej występują z prawdopodobieństwem .!.. Powyższe można traktować
2

jako rozszerzenie przypadku podstawowego (tab. 4.5), po dodaniu warunkującej zmiennej binarnej.

W tabeli 4.7 przedstawiono uzyskane wyniki symulacji numerycznej. Ich porównanie z

zawartością tabeli 4.5, reprezentującej przypadek braku zmiennych binarnych, umożliwia

przeanalizowanie wpływu tych zmiennych na jakość determinizacji. Należy zauważyć, iż ze względu

na założone jednakowe prawdopodobieństwowystępowania obu wartości zmiennej binarnej, wyniki z

tabeli 4.7 powinny być porównywane z wynikami z tabeli 4.5 po dwukrotnym zmniejszeniu liczności

próby losowej, gdyż próbą o takiej liczności dysponuje się dla każdej ustalonej wartości zmiennej

binarnej.

Jak wskazują powyższe tabele, rezultaty otrzymane przy ustalonej wartości warunkującej

zmiennej binarnej są lepsze niż wyniki uzyskane bez wprowadzenia tego typu zmiennej (po

dwukrotnym zmniejszeniu liczności próby). Ogólnie, uwzględnienie zmiennej warunkującej typu

binarnego jest tym korzystniejsze, im populacje przypisane poszczególnym wartościom tej zmiennej

są bardziej zbliżone. Fakt ten jest intuicyjnie oczywisty, gdyż wspomaganie się danymi z populacji

istotnie odmiennych w naturalny sposób "zaburza" posiadaną już informację, zamiast ją polepszać

poprzez pozorne zwiększenie liczności próby.

Wnioski dotyczące zmierzania wartości determinizatora do wartości teoretycznej i odchylenia

standardowego do zera, w miarę zwiększania liczności próby, są analogiczne jak w poprzednim

przypadku.
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Tabela 4.7. Wyniki symulacji numerycznej z uwzględnieniem zmiennej binarnej:

Eo([~])=[~] i Co{[~])=[O\ 0~7] gdy Y(ro) =0,

E{[~])=[0~1] i Co{[~])=[0\ O~
7] gdy Y(ro) =1.

X(ro)=O, Y(ro) =0

65

20
50
100
200
500
1000

0,5
(v = 0,00)

0,028 ± 0,270
-0,977 ± 0,271 -0,337 ± 0,230 0,059 ± 0,243
-0,918 ± 0,193 -0,314 ± 0,187 0,050 ± 0,185
-0,894 ± 0,145 -0,330 ± 0,142 0,032 ± 0,142
-0,874 ± 0,113 -0,323 ± 0,120 0,038 ± 0,123
-0,846 ± 0,082 -0,317 ± 0,090 0,056 ± 0,096
-0,840 ± 0,063 -0,314 ± 0,069 0,056 ± 0,074

0,7
(v = 0,37)

0,452 ± 0,284
0,429 ± 0,252
0,419 ± 0,183
0,402 ± 0,142
0,399 ± 0,125
0,418 ± 0,095
0,420 ± 0,077

1,041 ± 0,278
1,010 ± 0,190
0,972 ± 0,151
0,941 ± 0,118
0,939 ± 0,090
0,938 ± 0,073

Xero)= 1, Y(ro) =°
m

10
20
50
100
200
500
1000

0,279 ± 0,309
-0,307 ± 0,256 0,331 ± 0,195
-0,266 ± 0,184 0,344 ± 0,161
-0,225 ± 0,143 0,358 ± 0,120
-0,192 ± 0,100 0,363 ± 0,081
-0,181 ± 0,074 0,367 ± 0,063

0,5
(v = 0,70)

0,700 ± 0,350
0,727 ± 0,261
0,741 ± 0,197
0,746 ± 0,152
0,742 ± 0,114
0,736 ± 0,085
0,740 ± 0,068

1,175 ± 0,277
1,153 ± 0,206
1,142 ± 0,147
1,131 ± 0,112
1,119 ± 0,090
1,124 ± 0,066

1,811 ± 0,260
1,766 ± 0,177
1,731 ± 0,135
1,687 ± 0,105
1,677 ± 0,080

X(ro)=2, Y(ro) =0

m
10
20
50
100
200
500
1000

1,012 ± 0,381
0,349 ± 0,322 1,043 ± 0,267
0,387 ± 0,300 1,036 ± 0,231
0,444 ± 0,216 1,045 ± 0,159
0,426 ± 0,176 1,042 ± 0,121

1,501 ± 0,341
1,508 ± 0,239
1,468 ± 0,229
1,447 ± 0,157
1,445 ± 0,124

1,944 ± 0,389
1,964 ± 0,344
1,936 ± 0,259
1,903 ± 0,227
1,859 ± 0,157
1,858 ± 0,133

2,612 ± 0,372
2,577 ± 0,286
2,547 ± 0,248
2,464 ± 0,193
2,424 ± 0,173
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Niech nc = l i nb = o. Rozważany teraz będzie rozkład normalny o wartości oczekiwanej

E([~]) = [~] i macierzy kowariancji co{[~]) = [ 0\ o~7]. przy założeniu iż próba losowa nie

zawiera wartości zmiennej warunkującej z otoczenia tej, dla której wyznaczany jest determinizator.

Niniejsze rozważania nawiązują do przypadku podstawowego (tab. 4.5).

Jak wspomniano, w praktyce posiadana próba losowa może nie zawierać elementów

przyjmujących te wartości zmiennej warunkującej, przy której wyznaczany ma być determinizator, lub

ich ilość może być niewystarczająca dla prawidłowego wnioskowania. Tymczasem, dzięki swym

uśredniającym własnościom, estymatory jądrowe pozwalają uzyskać odpowiednie wyniki na

podstawie elementów próby losowej o zbliżonych wartościach zmiennej warunkującej. W poniższych

badaniach założono brak w takiej próbie elementów o wartości zmiennej warunkującej różniącej się

od tej przy której ma być wyznaczony determinizator, nie więcej niż o 0,1. Wyniki tych badań

pokazano w tabeli 4.8. Porównując powyższe wyniki z tabelą 4.5 można zauważyć, że nie uległy one

istotnemu pogorszeniu po usunięciu takich elementów. Należy wszakże zaznaczyć, iż w miarę

zwiększania założonej powyżej wartości 0,1, następuje sukcesywne - aczkolwiek intuicyjnie

zrozumiałe - pogorszenie jakości wyników.

Podobnie i tu, wnioski dotyczące zmierzania wartości determinizatora do wartości teoretycznej i

odchylenia standardowego do zera, w miarę zwiększania liczności próby, są analogiczne jak w

poprzednich przypadkach.
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Tabela 4.8. Wyniki symulacji numerycznej dla rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej

E([~ ]) = [ ~] i macierzy kowariancji co{[~]) = [ o~7 o~7] w przypadku

niekompletnych danych.

X(ro) =0

0,1
(v = -0,92)

0,3
(v = -0,37)

0,5
(v = 0,00)

0,7
(v = 0,37)

0,9
(v = 0,92)

I I ~ r) __ ;., ,j 'I ~J I

~

xże [-0,1; 0,1]
10
20
50
100
200
500
1000

-0,452 ± 0,299 -0,015 ± 0,292
-1,052 ± 0,293 -0,409 ± 0,229 -0,009 ± 0,220
-1,002 ± 0,181 -0,389 ± 0,146 -0,021 ± 0,167
-0,981 ± 0,145 -0,401 ± 0,127 -0,023 ± 0,132
-1,015 ± 0,124 -0,423 ± 0,103 -0,024 ± 0,110
-1,017 ± 0,081 -0,445 ± 0,086 -0,007 ± 0,094
-1,007 ± 0,070 -0,433 ± 0,062 -0,005 ± 0,061

0,402 ± 0,245
0,363 ± 0,180
0,378 ± 0,131
0,398 ± 0,112
0,453 ± 0,091
0,436 ± 0,062

1,059 ± 0,297
1,009 ± 0,204
0,985 ± 0,159
1,002 ± 0,114
1,017 ± 0,085
1,005 ± 0,084

Xero) = l

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
(v = -0,22) (v = 0,33) (v = 0,70) (v = 1,07) (v = 1,62)

xże [0,9; 1,1]
10
20 0,258 ± 0,317 0,708 ± 0,282 1,162 ± 0,302 1,860 ± 0,346
50 -0,380 ± 0,262 0,273 ± 0,225 0,693 ± 0,223 1,125 ± 0,210 1,813 ± 0,258
100 -0,346 ± 0,187 0,279 ± 0,164 0,698 ± 0,157 1,121 ± 0,148 1,768 ± 0,180
200 -0,326 ± 0,147 0,278 ± 0,138 0,692 ± 0,123 1,114±0,117 1,736 ± 0,139
500 -0,297 ± 0,089 0,290 ± 0,090 0,703 ± 0,086 1,115 ± 0,084 1,712 ± 0,107
1000 -0,318 ± 0,069 0,279 ± 0,065 0,703 ± 0,068 1,125 ± 0,067 1,724 ± 0,089

X(ro)=2

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
(v = 0,48) (v = 1,03) (v = 1,40) (v = 1,77) (v = 2,32)

xże [1,9; 2,1]
10
20
50 0,943 ± 0,393 1,440 ± 0,371 1,909 ± 0,369 2,612 ± 0,379
100 0,270 ± 0,331 0,983 ± 0,280 1,461 ± 0,249 1,907 ± 0,275 2,556 ± 0,285
200 0,325 ± 0,288 0,986 ± 0,221 1,438 ± 0,195 1,875 ± 0,215 2,525 ± 0,261
500 0,393 ± 0,202 1,000 ± 0,163 1,412 ± 0,151 1,826 ± 0,163 2,442 ± 0,191
1000 0,382 ± 0,171 0,990 ± 0,129 1,397 ± 0,116 1,804 ± 0,128 2,~01 ± 0,157
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Ograniczenie nośnika

Przedmiotem kolejnego przypadku jest zagadnienie ograniczenia nośnika. Niech zatem także

tutaj ». =1 oraz nb =O. Rozkład normalny o wartości oczekiwanej E([~JJ =[~J i macierzy

kowariancji co{[~JJ=[O~7 O~7J modyfikowany jest w ten sposób, iż zmienną losową V

zastąpiono jej wartością bezwzględną IV I. Nośnik został zatem lewostronnie ograniczony wartością

zero, tzn. do przedziału [0,00). Do konstrukcji estymatora jądrowego użyto stosownej w tej sytuacji

procedury ograniczenia nośnika opartej na wzorze (2.23) z podrozdziału 2.3. Badania te można

porównać z przypadkiem podstawowym (tab. 4.5), gdzie - przy identycznych uwarunkowaniach - nie

wprowadzano ograniczenia nośnika.

Otrzymane wyniki zamieszczono w tabeli 4.9. Porównując je z rezultatami zawartymi w tabeli

4.5 dla przypadku podstawowego można zauważyć, iż jeżeli wartość determinizatora była bliska

wprowadzonemu ograniczeniu nośnika, to uzyskiwane wyniki uległy polepszeniu. Jest to intuicyjnie

zrozumiałe, gdyż ilość jąder ulokowanych w pobliżu ograniczenia uległa wtedy zagęszczeniu, co

implikowało podobny efekt jak zwiększenielicznościpróby.

Obserwacje dotyczące asymptotycznych własności determinizatora są analogiczne jak w

poprzednich przypadkach.
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Tabela 4.9. Wyniki symulacji numerycznej dla rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej

E[[~ ]J = [ ~J i macierzy kowariancji co{[~ JJ = [ 0\ o~
7J w przypadku

ograniczenia nośnika do przedziału [0,00).

X(ro) =0

10
20
50
100
200
500
1000

X(ro) =1

0,1
(v = 0,33)

0,380 ± 0,182
0,367 ± 0,150
0,340 ± 0,107
0,301 ± 0,087
0,288 ± 0,078
0,270 ± 0,053
0,275 ± 0,046

0,3
(v = 0,74)

0,745 ± 0,228
0,729 ± 0,196
0,712 ± 0,165
0,670 ± 0,137
0,660 ± 0,126
0,656 ± 0,087
0,658 ± 0,070

1,057 ± 0,221
1,030 ± 0,180
1,000 ± 0,153
0,992 ± 0,129
1,011 ± 0,097
1,003 ± 0,074

1,379 ± 0,184
1,363 ± 0,147
1,352 ± 0,128
1,368 ± 0,096
1,370 ± 0,080

1,956 ± 0,194
1,928 ± 0,152
1,900 ± 0,118
1,891 ± 0,091
1,889 ± 0,075

10
20 0,789 ± 0,271 1,659 ± 0,272
50 0,797 ± 0,206 1,295 ± 0,198 1,677 ± 0,203 2,065 ± 0,210 2,677 ± 0,257
100 0,776 ± 0,165 1,301 ± 0,167 1,679 ± 0,163 2,060 ± 0,155 2,642 ± 0,182
200 0,786 ± 0,131 1,310 ± 0,120 1,681 ± 0,118 2,064 ± 0,120 2,633 ± 0,139

500 0,787 ± 0,100 1,316 ± 0,083 1,682 ± 0,088 2,057 ± 0,091 2,612 ± 0,107
1000 0,792 ± 0,078 1,323 ± 0,065 1,690 ± 0,068 2,070 ± 0,070 2,611 ± 0,083

X(ro)=2

10
20
50
100
200
500
1000

1,356 ± 0,318
1,364 ± 0,314
1,393 ± 0,233
1,369 ± 0,202

1,943 ± 0,295
1,948 ± 0,252
1,965 ± 0,175
1,973 ± 0,126

2,387 ± 0,272
2,356 ± 0,252
2,354 ± 0,174
2,366 ± 0,136

2,784 ± 0,286
2,768 ± 0,250
2,754 ± 0,179
2,773 ± 0,148

3,362 ± 0,288
3,332 ± 0,228
3,318 ± 0,202
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Wielowymiarowość- składowa ciągła

W kolejnych, prezentowanych poniżej badaniach, zwiększona została ilość współrzędnych

ciągłej zmiennej warunkującej. Przyjęto n c = 2 i nb =°oraz wielowymiarowy rozkład normalny o

[
V] [0] [V] [1 0,7 o,7]

wartości oczekiwanej E Xl = °i macierzy kowariancji Cov Xl = 0,7 1 0,7. Poniższe

X2 ° X2 0,7 0,7 1
stanowi zatem uogólnienie przypadku podstawowego (tab. 4.5), powstałe poprzez dodanie jednej

współrzędnej ciągłej.

Uzyskane tutaj wyniki, przedstawione w tabeli 4.10, wskazują w porównaniu z tabelą 4.5, iż dla

zachowania założonej dokładności konieczne jest dwukrotne zwiększenie liczności próby losowej.

Niniejszym uwidocznia się powszechnie znane w badaniach statystycznych tzw. "przekleństwo

wielowymiarowości", stanowiące najczęściej o potęgowym wzroście wymagań dotyczących liczności

próby w zależności od wymiaru rozpatrywanej zmiennej. Jednak w wielu praktycznych

zastosowaniach, wprowadzenie do modelu konkretnej wartości zmiennej warunkującej może na tyle

znacząco uściślić posiadaną informację, iż przewyższy to następstwa konieczności powiększenia

liczności próby.

Ponownie, obserwacje dotyczące asymptotycznych własności determinizatora są analogiczne

jak w poprzednich przypadkach.
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Tabela 4.10. Wyniki symulacji numerycznej dla rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej

I
I 0,7 0'71

= 0,7 1 °
1

,7 .

0,7 0,7

X1(co)=0, X 2(co)=0

50 -0,845 ± 0,236 -0,329 ± 0,223 0,012 ± 0,211 0,359 ± 0,190 0,894 ± 0,211
100 -0,829 ± 0,208 -0,305 ± 0,226 0,015 ± 0,197 0,353 ± 0,169 0,882 ± 0,187
200 -0,812 ± 0,163 -0,311 ± 0,166 0,031 ± 0,181 0,348 ± 0,173 0,849 ± 0,149
500 -0,804 ± 0,131 -0,322 ± 0,141 0,018 ± 0,139 0,332 ± 0,149 0,813 ± 0,140
1000 -0,792 ± 0,098 -0,314 ± 0,123 -0,001 ± 0,122 0,319 ± 0,116 0,804 ± 0,110

50 -0,576 ± 0,279 0,014 ± 0,276 0,389 ± 0,265 0,765 ± 0,266 1,378 ± 0,278
100 -0,530 ± 0,262 0,024 ± 0,208 0,387 ± 0,198 0,765 ± 0,200 1,340 ± 0,227
200 -0,536 ± 0,212 0,028 ± 0,190 0,394 ± 0,177 0,769 ± 0,185 1,333 ± 0,202
500 -0,525 ± 0,179 0,019 ± 0,140 0,389 ± 0,138 0,753 ± 0,143 1,282 ± 0,154
1000 -0,497 ± 0,146 0,049 ± 0,111 0,398 ± 0,125 0,761 ± 0,129 1,289 ± 0,150

m

10
20
50 0,303 ± 0,346 0,816 ± 0,364 1,337 ± 0,393
100 0,331 ± 0,262 0,801 ± 0,283 1,282 ± 0,327
200 0,352 ± 0,256 0,830 ± 0,272 1,309 ± 0,265
500 0,377 ± 0,233 0,809 ± 0,202 1,243 ± 0,199
1000 -0,294 ± 0,232 0,385 ± 0,226 0,805 ± 0,194 1,177 ± 0,189 1,899 ± 0,233

0,417 ± 0,355 0,818 ± 0,324 1,220 ± 0,312 1,831 ± 0,340
-0,128 ± 0,272 0,459 ± 0,246 0,834 ± 0,219 1,204 ± 0,233 1,776 ± 0,239
-0,112 ± 0,214 0,447 ± 0,207 0,831 ± 0,196 1,197 ± 0,205 1,756 ± 0,215
-0,104 ± 0,190 0,444 ± 0,180 0,824 ± 0,160 1,204 ± 0,171 1,741 ± 0,198
-0,107 ± 0,138 0,446 ± 0,148 0,814 ± 0,146 1,178 ± 0,139 1,715 ± 0,152
-0,090 ± 0,134 0,461 ± 0,117 0,827 ± 0,104 1,184 ± 0,094 1,710 ± 0,130

20

500
200
100
50

1000

Xl (CO) = 1, X2 (co) = 1 (kolory użyto według reguły pośredniej względem lIX (co)11 = 1 i liX (co)11 = 2 )

0,1 0,3 0,9
m (v =-0,01) (v =0,48) (v =1,66)

10



4. WERYFIKACJA NUMERYCZNA

Wielowymiarowość- składowa binarna
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Poniższa symulacja dotyczy przypadku, gdy zwiększony zostaje wymiar binarnej zmiennej

warunkującej. Przyjęte zatem zostało nc = 1 i nb = 2, a więc binarna zmienna warunkująca jest

postaci Y=[Yl ].Obie jej składowe przyjmują wartości O oraz 1 z prawdopodobieństwem 1.. Jeżeli
~ 2

Yl (O) =Y2 (O) =O to rozkład zmiennej losowej [~ ] jest normalny o wartości oczekiwanej

E([~]J = [ ~] , gdy Y1(O) = 1 to do pierwszej współrzędnej wektora wartości oczekiwanej dodawane

jest 0,1, natomiast jeśli Y2 (co) = 1 to do tej współrzędnej w jednym z rozpatrywanych poniżej

przypadków dodaje się liczbę )72 = 0,1 a w drugim )72 = -0,1. We wszystkich przypadkach macierz

k . ... k . . C ([V]J [1 0,7] P . . k . . łowanancji jest ta a sama 1 wynosi OV X = 0,7 1 · owyzsze jest ontynuacjąmateria u

przedstawionego w sekcji, w której rozważano jednowymiarową zmienna binarną (tab. 4.7), a

pośrednio także przypadku podstawowego (tab. 4.5).

Otrzymane teraz wyniki przedstawiono w tabelach 4.11 (dla )72 = 0,1) oraz 4.12 (dla

)72 =-0,1). Gdy porównuje się je z rezultatami z tabeli 4.7 (nb =1) oraz 4.5 (nb =0), to należy

pamiętać, iż w pierwszym przypadku liczność występującej tam próby powinna być pomniejszona

dwukrotnie, natomiast w przypadku drugim - czterokrotnie. Ze względu na założony powyżej rozkład

obu współrzędnych zmiennej binarnej, próbami o takiej liczności dysponuje się bowiem dla każdej

ustalonej wartości tej zmiennej. Uwzględniając powyższe, wyniki z tabel 4.11- 4.12, uzyskane po

dodaniu drugiej współrzędnej binarnej warunkującej zmiennej losowej, są korzystniejsze. Jej

wprowadzenie uściśla bowiem informację o przedmiocie badań, zawartą w próbie losowej.

Kontynuując obserwacje poczynione dla jednowymiarowej zmiennej binarnej, wprowadzanie

kolejnych współrzędnych jest tym korzystniejsze, im populacje przypisane poszczególnym

wartościom tej zmiennej są bardziej zbliżone. W przypadku wielowymiarowej zmiennej binarnej

zachodzi wszakże dodatkowy efekt wzajemnego ,,nakładania" (tab. 4.11) lub "znoszenia" (tab. 4.12)

odmienności cech poszczególnych populacji przypisanych poszczególnym wartościom binarnej

zmiennej warunkującej, co jednak w praktyce generalnie polepsza jakość wyników. Oczywiście

wyniki z tabeli 4.12 są korzystniejsze niż pokazane w tabeli 4.11, ze względu na wspomniane powyżej

- odpowiednio - "znoszenie" zamiast "nakładania" się różnic.

J ponownie: obserwacje dotyczące asymptotycznych własności determinizatora są analogiczne

jak w poprzednich przypadkach.
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Tabela 4.11. Wyniki symulacji numerycznej z uwzględnieniem dwóch współrzędnych binarnych:

EOo([~]) =[~:~] i COVOo([~]) =[0~7 0,7]1 gdy Yl(co)=0, Y2(co)=0,

ElO([~])=[~:~] i COVlO([~]) =[0~7 0,7]1 gdy Y1(co) =1, Y2(co)=0,

EO{[~])=[~:~] i COVO{[~]) =[0\
0,7]1 gdy Y1(co)=O, Y2 (co)=1,

El1 ([~]) =[0,10~0°,1] i Covl1 ([~]) =[0~7 0,7]1 gdy Y1(co)=l, Y2 (co)=l.

X (m)= 0, Yl (m) = 0, Y2 (m) = °
0,5 0,7

m (v = 0,00) (v = 0,37)

10 0,096 ± 0,273 0,518 ± 0,286
20 -0,919 ± 0,267 -0,274 ± 0,228 0,116 ± 0,246 0,485 ± 0,251 1,100 ± 0,288
50 -0,868 ± 0,191 -0,265 ± 0,186 0,104 ± 0,181 0,473 ± 0,184 1,063 ± 0,199
100 -0,843 ± 0,147 -0,278 ± 0,145 0,082 ± 0,146 0,455 ± 0,145 1,024 ± 0,153
200 -0,824 ± 0,113 -0,279 ± 0,118 0,087 ± 0,123 0,450 ± 0,122 0,993 ± 0,116
500 -0,828 ± 0,084 -0,288 ± 0,091 0,097 ± 0,096 0,469 ± 0,092 0,989 ± 0,089
1000 -0,825 ± 0,060 -0,274 ± 0,062 0,094 ± 0,063 0,470 ± 0,067 0,987 ± 0,069

X(m) = 1, fi (m) = 0, Y2 (m) = °
0,5 0,7

m (v = 0,70) (v = 1,07)

10 0,764 ± 0,348 1,259 ± 0,345
20 0,327 ± 0,301 0,781 ± 0,260 1,227 ± 0,282
50 -0,254 ± 0,263 0,381 ± 0,194 0,794 ± 0,200 1,206 ± 0,212 1,857 ± 0,275
100 -0,217 ± 0,183 0,390 ± 0,164 0,794 ± 0,152 1,193 ± 0,149 1,819 ± 0,179
200 -0,180 ± 0,142 0,403 ± 0,122 0,792±0,114 1,181 ± 0,111 1,787 ± 0,133
500 -0,146 ± 0,099 0,412 ± 0,082 0,786 ± 0,085 1,130 ± 0,089 1,740 ± 0,104
1000 -0,131 ± 0,071 0,416 ± 0,064 0,791 ± 0,068 1,175 ± 0,068 1,728 ± 0,082

X(m) = 2, Y1 (m) = 0, Y2 (m) = °
m

10
20 1,996 ± 0,379
50 1,065 ± 0,393 1,553 ± 0,346 2,015 ± 0,347
100 0,400 ± 0,315 1,100 ± 0,263 1,562 ± 0,242 1,990 ± 0,264 2,620 ± 0,289
200 0,431 ± 0,293 1,082 ± 0,234 1,514 ± 0,227 1,954 ± 0,220 2,605 ± 0,243
500 0,492 ± 0,219 1,095 ± 0,159 1,498 ± 0,161 1,906 ± 0,160 2,516 ± 0,191
1000 0,479 ± 0,176 1,091 ± 0,119 1,494 ± 0,124 1,908 ± 0,131 2,476 ± 0,174
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Tabela 4.12. Wyniki symulacji numerycznej z uwzględnieniem dwóch współrzędnychbinarnych:

EOo([~JJ=[~J i CO{[~JJ=[O\ 0~7J gdy Y1(oo) =0, Y2(oo)=0,

ElO ([~JJ =[0~1J i CO{[~JJ =[;7 O~
7
J gdy Y1(00) =l, Y2 (00) =O,

EO{[~JJ=[-~,1J i CO{[~]J=[O\ 0~7J gdy Y1(oo) =0, Y2(oo)=1,

Ell ([~ JJ =[0,1 ~ 0,1J i CO{[~ JJ =[O:7 O~7J gdy Y1 (00) =l, Y2 (00) =1.

x (co)=0, II (co) =1, Y2 (co) =1

74

0,3 0,5 0,7
m (v = -0,37) (v = 0,00) (v = 0,37)

10 -0,444 ± 0,298 -0,003 ± 0,264 0,423 ± 0,285
20 -1,023 ± 0,263 -0,380 ± 0,229 0,011 ± 0,245 0,385 ± 0,254 1,008 ± 0,281
50 -0,962 ± 0,187 -0,370 ± 0,182 -0,002 ± 0,187 0,367 ± 0,188 0,961 ± 0,184
100 -0,948 ± 0,150 -0,384 ± 0,156 -0,016 ± 0,151 0,356 ± 0,145 0,925 ± 0,151
200 -0,923 ± 0,111 -0,375 ± 0,116 -0,017 ± 0,121 0,344 ± 0,121 0,899 ± 0,116
500 -0,893 ± 0,084 -0,368 ± 0,090 0,005 ± 0,096 0,368 ± 0,092 0,888 ± 0,087
1000 -0,895 ± 0,065 -0,366 ± 0,071 -0,001 ± 0,074 0,373 ± 0,080 0,889 ± 0,074

x (co)=1, Y1 (co) =1, Y2 (co) =1

10
20
50
100
200
500
1000

0,236 ± 0,283
-0,373 ± 0,299 0,291 ± 0,197
-0,316 ± 0,197 0,298 ± 0,164
-0,283 ± 0,139 0,301 ± 0,117
-0,247 ± 0,096 0,314 ± 0,080
-0,231 ± 0,075 0,321 ± 0,065

0,5
(v = 0,70)

0,660 ± 0,350
0,683 ± 0,261
0,707 ± 0,194
0,692 ± 0,153
0,691 ± 0,113
0,688 ± 0,084
0,693 ± 0,063

1,124 ± 0,282
1,119 ± 0,201
1,088 ± 0,150
1,084 ± 0,112
1,068 ± 0,088
1,078 ± 0,069

1,838 ± 0,334
1,768 ± 0,250
1,708 ± 0,179
1,684 ± 0,137
1,639 ± 0,105
1,628 ± 0,081

x (co)=2, II (co) =1, Y2 (co) =1

10
20
50
100
200
500
1000

0,960 ± 0,391
0,314 ± 0,340 1,008 ± 0,270
0,325 ± 0,293 0,980 ± 0,231
0,384 ± 0,218 0,994 ± 0,164
0,375 ± 0,181 0,995 ± 0,114

1,444 ± 0,327
1,466 ± 0,252
1,425 ± 0,212
1,397 ± 0,154
1,394 ± 0,124

1,902 ± 0,385
1,912 ± 0,341
1,898 ± 0,276
1,863 ± 0,209
1,808 ± 0,161
1,806 ± 0,124

2,566 ± 0,380
2,520 ± 0,287
2,502 ± 0,250
2,412 ± 0,197
2,378 ± 0,177
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4.2. WNIOSKI

75

Wyniki przedstawionej w poprzednim podrozdziale symulacji numerycznej potwierdziły

poprawność koncepcji opracowanego w niniejszej pracy algorytmu determinizacji informacji

nieprecyzyjnej . Zastosowanie nieparametrycznej metodyki statystycznych estymatorów jądrowych

pozwoliło uzyskać szereg pozytywnych cech tego algorytmu, między innymi:

• uniezależnienie procedury od występującego rozkładu, także w zakresie wielomodalności

niesymetrii;

• możliwość uwzględnienia czynników warunkujących typu ciągłego i binarnego;

• wielowymiarowość zmiennych warunkujących;

• możliwość wnioskowania przy braku danych z otoczenia ustalonej wartości zmiennej

warunkującej;

• możliwość wprowadzenia ograniczenia nośnika.

Jak to sukcesywnie zaznaczano, w każdym z rozpatrywanych przypadków, w miarę

zwiększania liczności próby, uzyskiwane wartości determinizatora zmierzały do wartości teoretycznej,

a odchylenie standardowe do zera. Szybkość zmierzania była tym większa, im bardziej wartość

parametru r danego wzorem (4.3) była zbliżona do 0,5, aczkolwiek nawet dla skrajnych

przypadków, tj. gdy parametr ten był bliski °lub l, otrzymywano wyniki zadowalające. Szybkość

zmierzania była również większa, gdy wartość zmiennej warunkującej znajdowała się w otoczeniu jej

wartości modalnej. Fakty te są intuicyjnie w pełni uzasadnione.

Powyższe własności mają fundamentalne znaczenie z aplikacyjnego punktu widzenia. Stanowią

bowiem, iż możliwe jest uzyskanie dowolnej dokładności determinizacji, aczkolwiek wymaga to

zapewnienia odpowiedniej liczności próby losowej. W praktyce oznacza to konieczność ustalenia

właściwego kompromisu między tymi wielkościami. W przypadku zastosowań medycznych problem

ten może okazać się bardzo istotny, gdyż normuje go oczywista sprzeczność miedzy dokładnością

modelu, a znacznymi w tego typu zagadnieniach kosztami pozyskiwania danych. W naturalny sposób

zwiększona korelacja między wielkością determinizowaną, a czynnikami warunkującymi jest tu

własnością wysoce korzystną.

Warto zauważyć, że przypadki gdy wartość parametru r = 0,1 lub r = 0,9 , czy też gdy wartość

zmiennej warunkującej znajduje się w otoczeniu drugiego jej odchylenia standardowego, ogólnie

stanowią zadania bardzo trudno uwarunkowane, i w naturalny sposób są związane ze zwiększonymi

wymaganiami, a w przypadku niektórych metod klasycznych - wręcz niemożliwymi do zrealizowania.

I wreszcie, na koniec warto przypomnieć wniosek sformułowany na podstawie tabel 4.1- 4.3

stanowiący, iż jako podstawową wartość parametru decydującego o intensywności modyfikacji

parametru wygładzania, warto przyjąć a = 0,5. Jednak w specyficznych zastosowaniach można

rekomendować jego zmiennąwartość, określonąwzorem (4.4).
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W ostatnich latach w systemach organizacyjnych ochrony zdrowia obserwuje się rosnące koszty

świadczeń i równocześnie zwiększające się potrzeby zdrowotne ludności. Nowe uwarunkowania

ekonomiczne wraz z sytuacją zmieniającego się rynku usług medycznych wymuszają na

pracownikach sektora ochrony zdrowia posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu farmakoekonomiki.

Konieczne staje się uwzględnienie w praktyce zarządzania problemów związanych z kosztami usług

medycznych, ich planowania i kontroli. Omówiony w poprzednich rozdziałach algorytm

determinizacji informacji nieprecyzyjnej może stanowić cenne narzędzie wspomagające efektywne

gospodarowanie środkami ekonomicznymi i usprawnieniem pracy w placówkach służby zdrowia.

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie przykładowa implementacja opracowanego

algorytmu do realnych zagadnień, z wykorzystaniem rzeczywistych danych doświadczalnych i

klinicznych, zebranych specjalnie dla potrzeb tej pracy. Dotyczą one ustalenia optymalnej dawki

środka znieczulającego, a także określenia przewidywanego czasu hospitalizacji pacjenta, z

uwzględnieniem czynników warunkujących powyższe zadania. Wykonanie badań możliwe było

dzięki życzliwości Pana Profesora Zbigniewa Borzęckiego, Kierownika Katedry i Zakładu Higieny

AM w Lublinie oraz Pana Profesora Janusza Hanzlika, Kierownika Katedry i Kliniki Chorób

Wewnętrznych AM w Lublinie.

5.1. EKONOMIKA W OCHRONIE ZDROWIA

Notowany ostatnio niezwykle szybki rozwój nauk przyrodniczych i technicznych otwiera przed

współczesną medycyną nieznane dotąd możliwości. Przełomowa pod tym względem okazała się druga

połowa XIX wieku. Szczególne znaczenie miało odkrycie bakterii i wirusów, pozwalające na ustalenie

patogenezy najgroźniejszych chorób, które zagrażały ludzkości od wieków. Dzięki powyższym

odkryciom wprowadzono do sal operacyjnych antyseptykę i aseptykę. Wynalezienie narkozy

umożliwiło rozwój nowoczesnej chirurgii. W XIX wieku opisano i wprowadzono do diagnostyki

lekarskiej promienie Roentgena, następnie odkryto promieniowanie naturalne, zastosowane później do

leczenia nowotworów złośliwych. Koniec wieku XIX i początek wieku XX przynosi odkrycie

hormonów, witamin i grup krwi oraz ustalenie zasad dziedziczenia. Pierwszy okres rozwoju
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współczesnej medycyny kończy w latach trzydziestych wynalezienie antybiotyków. Na dalszy rozwój

nauk medycznych i biologicznych wpłynęło odkrycie w drugiej połowie XX wieku kodu

genetycznego. Umożliwiło to zrozumienie mechanizmu ewolucji gatunków i miejsca człowieka w

przyrodzie. Powiązano reakcje biochemiczne z funkcjami życiowymi komórki. Ustalono sposoby

oddziaływania komórek na bodźce i sygnały. Obok nauk przyrodniczych rozwijały się równolegle

nauki ścisłe i techniczne, umożliwiające wprowadzenie nowych metod diagnostyki oraz zapewniające

dostęp do materiałów i urządzeń zastępujących czasowo ważne funkcje fizjologiczne organizmu.

Nastąpił burzliwy rozwój chirurgii, w tym przeszczepów całych narządów, rozwinęła się

biotechnologia, diagnostyka prenatalna i terapia genowa chorób dziedzicznych. Współczesna

medycyna potrafi rozpoznać praktycznie większość dolegliwości i wiele z nich wyleczyć lub zapewnić

chorym względny komfort życia przez wiele lat. Niestety, w swym obecnym wydaniu, procedury

postępowania medycznego są bardzo kosztowne i dostęp do nich jest istotnie ograniczony.

Możliwości medycyny XXI wieku i uwarunkowania ekonomiczne w jakich współcześnie

funkcjonuje sprawiają, iż ostatnie lata wiążą się ze stałym dążeniem do obniżania kosztów leczenia.

Bezpowrotnie minęły już czasy stosowania leków, sprzętu i materiałów bez ograniczeń. Obecnie

nadeszła era wnikliwego liczenia kosztów procedur, terapii i leków. Działaniom tym powinna

towarzyszyć troska o zachowanie odpowiedniego poziomu oferowanych świadczeń. Koszty terapii

powinny być liczone całościowo i mieć na uwadze przede wszystkim korzyści dla pacjenta w ramach

dostępnych środków finansowych. Wymagana jest jak najlepsza jakość usług medycznych za realną

cenę. Z drugiej strony, nieprzemyślane oszczędności mogą prowadzić wręcz do wzrostu kosztów z

powodu dodatkowego obciążenia leczeniem powikłań oraz przedłużonego pobytu pacjenta w szpitalu.

Do najważniejszych czynników warunkujących prawidłową ekonomikę medycyny zaliczane są

(Gierczyński et al., 1999; Młynarski, 2003):

• chirurgia jednego dnia (tzw. usługi chirurgiczne realizowane w tym samym dniu, bez

konieczności przedłużania pobytu w szpitalu);

• ograniczenie pobytu na oddziałach pooperacyjnych;

• redukcja ilości kosztownych powikłań;

• leki kosztowo-efektywne.

Zmniejszenie kosztów leczenia, wynikające ze skrócenia czasu pobytu chorego w szpitalu, jest

korzystne zarówno dla systemu opieki zdrowotnej jak i samego pacjenta. Sprawny i szybki zabieg

obniża wydatki związane ze schorzeniem, ponoszone w trakcie oczekiwania, natomiast szybki powrót

do domu i lepszy stan po zabiegu prowadzi do wzrostu akceptacji i jakości życia. A zatem pożądana

jest jak najsprawniejsza i jak najkrótsza opieka nad chorym.

Poszukiwanie nowych leków i trybu ich dawkowania w zależności od indywidualnych cech

pacjenta jest obecnie jednym z najintensywniej rozwijających się obszarów działalności ludzkiej.

Koszt programu mającego na celu wprowadzenie na rynek nowego leku szacowany jest średnio na
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około 150 milionów dolarów, a olbrzymia część nakładów finansowych koncentruje się w zaledwie

kilku krajach świata (USA, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Japonia i Francja). Nowe leki mają

zwykle wyższe ceny od leków używanych wcześniej, gdyż kompensują wydatki ponoszone na

badania naukowe i niosą ze sobą dodatkowe korzyści. Charakteryzują się wcześniejszym działaniem, a

także lepszą kontrolą i profilem bezpieczeństwa, umożliwiają szybki powrót do sprawności

psychofizycznej, przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania na inne leki oraz skracają czas

pobytu w szpitalu. W ogólnym rozrachunku zmniejszają zatem ogólne koszty hospitalizacji, a przede

wszystkim są klinicznie i etycznie uzasadnione.

Wprowadzane obecnie standardy postępowania medycznego uwzględniają wszelkie reguły

ekonomiki, opartej na racjonalnych podstawach. Powinny one poprawić jakość świadczeń

medycznych i wyeliminować ewentualne błędy. Biorąc pod uwagę wymienione powyżej czynniki

oraz uwarunkowania, nowe procedury optymalizują czas hospitalizacji i uwzględniają korzystną ocenę

farmakoekonomiczną leku.

Zagadnieniom związanym z tymi problemami poświęcone zostaną przedstawione poniżej

możliwości zastosowań zaproponowanej w niniejszej pracy koncepcji determinizacji informacji

nieprecyzyjnej we współczesnej medycynie. Należy wszakże zaznaczyć, iż otrzymane wyniki mają

bardziej charakter sprawdzający generalne zależności, niż wszechstronną analizę. Tego typu badania

prowadzone są bowiem na zlecenie koncernów farmaceutycznych i wymagają - jak wspomniano 

funduszy o wielkości w oczywisty sposób niedostępnej dla potrzeb tej pracy.

5.2. USTALENIE DAWKI ŚRODKAZNIECZULAJĄCEGO

Przedstawione w niniejszym podrozdziale badania, dotyczące ustalenia dawki środka

znieczulającego w zależności od założonego czasu trwania znieczulenia i płci osobnika,

przeprowadzone zostały w Zakładzie Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, po uzyskaniu zgody

Komisji dis Etyki i Badań na Zwierzętach AM w Lublinie.

Już w średniowieczu stwierdzono, że "tylko dawka decyduje o tym, czy dana substancja jest

lekiem, czy trucizną" (Paracelsus, XV wiek). Lek podany w zbyt małej dawce nie wywołuje

pożądanego efektu, natomiast po przekroczeniu określonej dawki lub stężenia - wywołuje objawy

toksyczne. Niekiedy następuje zmiana charakteru jego działania - w małych dawkach może być ono

pobudzające, w większych hamujące. Aby rozpoznać mechanizm i skuteczność działania leku, szuka

się układów doświadczalnych odpowiadających jednakowo na lek, a w praktyce badania

przeprowadzane są na jednorodnych populacjach osób. Tak ustalona dawka przyjmowana jest jako

generalnie obowiązująca reguła, którą potem stosuje się wobec całej populacji pacjentów. Tymczasem

trudno oczekiwać, aby reakcja na lek była u wszystkich osób jednakowa. Zmienność odpowiedzi

zależy od czynników zewnętrznych i środowiskowych lub ma podłoże genetyczne, przy czym wpływ
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uwarunkowań genetycznych jest daleko większy od tego, jaki może wywierać płeć, wiek, obecność

dodatkowych chorób lub interakcje z innymi lekami. Podstawowy problem polega więc na określeniu

dawki optymalnej, przy czym przewiduje się, iż w przyszłości będzie ona ustalana indywidualnie dla

każdego pacjenta (Danysz, 2000). Nic więc dziwnego, że ciągle opracowywane są nowe metody

matematycznego modelowania sposobu dawkowania leków. Niejednokrotnie pozwalają one na

wyznaczenie dawki skuteczniejszej od poprzednio uznawanej i jej optymalizację (Rzepecki et al.,

1994). Dla potrzeb weryfikacji eksperymentalnej opracowanego w niniejszej pracy algorytmu

determinizacji wykonano serię eksperymentów, w których zwierzętom doświadczalnym podawano

różne dawki środka znieczulającego. Celem badań było wyznaczenie dawki optymalnej, w zależności

od założonego czasu trwania znieczulenia.

Metody

W przeprowadzonych eksperymentach użyto szczurów rasy Wistar, płci męskiej i żeńskiej, po

34 szczury każdej płci. Szczury, podzielone na grupy składające się z 5-6 zwierząt o zróżnicowanej

masie ciała, przebywały w pojedynczych klatkach, w standardowych warunkach laboratoryjnych.

Celem badań było wyznaczenie na podstawie uzyskanych doświadczalnie wyników, optymalnej

dawki środka znieczulającego przy ustalonych wartościach czynników warunkujących, z których

podstawowym jest w praktyce wymagany czas trwania znieczulenia. Jako środek znieczulający

zastosowano Thiopental, środek z grupy barbituranów. Każdy szczur był ważony bezpośrednio przed

rozpoczęciem doświadczenia. Masa ciała wahała się w granicach 250-350 gramów dla samic i

350-500 gramów dla samców.

Badanie przebiegało w dwóch etapach. W pierwszym wyznaczano wstępnie zakres dawki, po

której szczur zapadał w sen na okres do około 30 minut. Następnie zwierzętom doświadczalnym

wstrzykiwano roztwór Thiopentalu z tego zakresu i oceniano ich zachowanie oraz szybkość działania

środka znieczulającego. Czas snu mierzony był od chwili zaśnięcia do momentu wybudzenia się

szczura. Dawkom ewidentnie błędnym, spoza dopuszczalnego zakresu, występującym w pierwszym

etapie badań, przyporządkowano ocenę jakościową O. Pozostałym dawkom przypisano oceny w skali

od 1 do 5, przy czym większa wartość oznaczała lepszą ocenę. Przyjęto, iż wymagany czas snu

wynosi 20 minut. Ocena była ustanawiana na podstawie różnicy miedzy wymaganym, a rzeczywistym

czasem snu, z uwzględnieniem uznaniowej prawidłowości procesu zasypiania i wybudzania.

Dopuszczalny zakres dawek okazał się zróżnicowany dla zwierząt poszczególnych płci i wynosił

21-27 ug/kg m.c. dla samców oraz 23-34 ug/kg m.c. dla samic (przy czym m.c. oznacza masę ciała).

Uzyskane wyniki zamieszczono w tabelach 5.1 i 5.2.
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Tabela 5.1. Masa ciała, wielkość i ocena dawki Thiopentalu oraz czas snu szczurów płci żeńskiej.

numer masa ciała dawka czas snu ocena dawki
osobnika [gramy] [ug/kg m.c.] [minuty] w skali 0-5

I etap

1 250 70,00 nie obudził się O

2 320 70,00 nie obudził się O

3 320 52,00 nie obudził się O

4 270 52,00 nie obudził się O

5 250 35,00 nie zasnął O

6 350 35,00 nie zasnął O

7 250 23,00 nie zasnął O

8 350 23,00 nie zasnął O

9 250 21,00 nie zasnął O

10 350 21,00 nie zasnął O

II etap

11 300 23,00 1 1

12 250 24,50 4 1

13 340 24,50 2 1

14 320 25,00 2 1

15 250 25,50 6 1

16 250 25,60 4 1

17 300 26,50 4 1

18 320 26,59 1 1

19 350 27,60 6 1

20 320 27,31 1 1

21 340 27,74 11 2

22 250 27,60 9 2

23 250 29,44 8 2

24 270 28,96 15 3

25 350 28,72 13 3

26 250 29,44 20 5

27 250 29,44 25 4

28 300 28,37 13 3

29 270 30,00 20 5

30 300 30,00 22 4

31 320 31,50 25 3

32 300 31,50 21 4

33 350 33,25 30 3

34 250 33,37 35 2
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Tabela 5.2. Masa ciała, wielkość i ocena dawki Thiopentalu oraz czas snu szczurów płci męskiej.

numer masa ciała dawka czas snu ocena dawki
osobnika [gramy] [ug/kg m.c.] [minuty] w skali 0-5

I etap

1 450 70,00 nie obudził się O

2 350 70,00 nie obudził się O

3 440 52,00 nie obudził się O

4 380 52,00 nie obudził się O

5 400 35,00 nie obudził się O

6 350 35,00 nie obudził się O

7 440 20,00 nie zasnął O

8 360 20,00 nie zasnął O

9 400 17,50 nie zasnął O

10 350 17,50 nie zasnął O

II etap

11 360 21,50 1 1

12 400 21,50 3 1

13 350 22,60 11 3

14 440 22,60 10 3

15 350 23,00 26 4

16 440 23,00 36 2

17 350 23,00 20 5

18 350 23,79 28 3

19 420 23,70 20 4

20 400 23,00 30 3

21 440 23,63 36 2

22 450 23,61 24 4

23 420 24,00 25 4

24 500 24,00 24 4

25 430 24,30 28 3

26 440 24,63 26 4

27 420 25,30 30 3

28 350 25,63 32 2

29 400 26,45 22 4

30 420 26,28 35 2

31 430 26,21 34 2

32 460 26,00 30 3

33 500 25,76 25 4

34 500 25,76 30 3
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Wyniki

82

Zebrany materiał doświadczalny został wykorzystany do praktycznej weryfikacji poprawności

opracowanego tu algorytmu determinizacji. Dawka wraz z przypisanąjej oceną stanowią odpowiednio

wielkość determinizowaną i współczynnik charakteryzujący jakość poszczególnych jej wartości,

natomiast wymagany czas reprezentuje czynnik warunkujący typu ciągłego. Ze względu na duże

zróżnicowanie rezultatów otrzymywanych w grupie szczurów płci żeńskiej i męskiej, grupy te

rozpatrywane były osobno, bez wprowadzania zmiennej warunkującej typu binarnego. Ponieważ w

pewnych sytuacjach przedwczesne wybudzenie skutkuje poważniejszymi konsekwencjami niż zbyt

długa narkoza, za iloraz strat wynikających z niedoszacowania i przeszacowania determinizatora

przyjęto p =3 .
q

Wartości determinizatora obliczone zostały dla kilku wybranych osobników. Estymator jądrowy

konstruowano odrębnie dla każdego z nich w oparciu o posiadane dane, każdorazowo z pominięciem

jednej obserwacji dotyczącej tego osobnika. Wartość czynnika warunkującego, czyli wymagany czas

snu, ponownie przyjęto jako 20 minut.

I tak, zarówno w grupie szczurów płci żeńskiej jak i męskiej wybrano osobniki, które w drugiej

fazie badań obudziły się właśnie po 20 minutach (odpowiednio osobniki 26 i 29 według numeracji

tabeli 5.1 oraz 17 i 19 z tabeli 5.2), która to wartość została teraz założona jako wymagana. Z

interpretacji rozważanego tu zagadnienia, .. przy założonej wartości ilorazu p =3, należy się
q

spodziewać iż wyznaczone wartości determinizatora powinny być w tych przypadkach nieco większe

od dawki środka znieczulającego podanej w drugiej fazie.

Następnie, dla porównania, rozważono te przypadki, w których osobnik obudził się po 25

minutach (odpowiednio osobniki 27 i 31 według numeracji tabeli 5.1 oraz 23 i 33 z tabeli 5.2), czyli 5

minut później niż założona w trakcie obliczeń determinizatora 20-minutowa długość trwania snu. Przy

założonej wartości ilorazu p =3, wyznaczone wartości determinizatora powinny zatem być nieco
q

mniejsze lub porównywalne z dawkąpodanąw drugiej fazie.

Wartości determinizatora obliczone dla wspomnianych wyżej wybranych osobników obu płci

przedstawiono w tabelach 5.3 i 5.4, stosownie uzupełniając nimi dane z odpowiednich wierszy tabeli

5.1 i 5.2. Zawarte tam wyniki są zasadniczo zgodne z podanymi powyżej interpretacjami. Należy

podkreślić, iż uzyskane zostały przy - z konieczności - nikłej liczbie pozostających w dyspozycji

danych.
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Tabela 5.3. Porównanie wielkości dawki środka znieczulającego uzależnionej od wymaganego czasu

trwania znieczulenia (20 minut) obliczonej przy pomocy algorytmu determinizacji, z

wynikami uzyskanymi doświadczalnie (dla szczurów płci żeńskiej).

numer masa ciała czas snu ocena dawki dawka podana dawka obliczona
osobnika [gramy] [minuty] w skali 0-5 [ug/kg m.c.] [ug/kg m.c.]

26 250 20 5 29,44 31,45

27 250 25 4 29,44 31,05

29 270 20 5 30,00 31,29

31 320 25 3 31,50 30,01

Tabela 5.4. Porównanie wielkości dawki środka znieczulającego uzależnionej od wymaganego czasu

trwania znieczulenia (20 minut) obliczonej przy pomocy algorytmu determinizacji, z

wynikami uzyskanymi doświadczalnie (dla szczurów płci męskiej).

numer masa ciała czas snu ocena dawki dawka podana dawka obliczona
osobnika [gramy] [minuty] w skali 0-5 [ug/kg m.c.] [ug/kg m.c.]

17 350 20 5 23,00 25,76

19 420 20 4 23,70 25,40

23 420 25 4 24,00 24,71

33 500 25 4 25,76 24,30

5.3. OKREŚLENIE CZASU HOSPITALIZACJI

Zaprezentowane poniżej badania w zakresie określenia czasu hospitalizacji pacjenta z

uwzględnieniem wieku, stanu ogólnego i rozpoznania wstępnego, przeprowadzone zostały na

podstawie danych pozyskanych w Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Lublinie.

Jak wspomniano wcześniej, czas hospitalizacji jest jednym z najważniejszych czynników

warunkujących ekonomiczne zarządzanie finansami w ochronie zdrowia. Olbrzymi udział w

ponoszonych kosztach związany jest z utrzymaniem sal, wysoko wykwalifikowanego personelu i

nowoczesnego sprzętu, a racjonalne ich wykorzystanie umożliwia podniesienie jakości usług

medycznych. Kolejne, przykładowe zastosowanie opracowanego w niniejszej pracy algorytmu

dotyczy właśnie tego zagadnienia.

Metody

Materiał kliniczny, stanowiący przedmiot badań obejmował 61 pacjentów z niewydolnością

układu krążenia, którzy zostali poddani leczeniu w Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Lublinie.
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Wiek pacjentów objętych badaniem wynosił od 34 do 88 lat. W badanej grupie kobiety stanowiły

46%, mężczyźni - 54% ogółu hospitalizowanych. Zebrany materiał zawierał następujące zmienne:

• czas pobytu wraz z oceną zasadności ewentualnego zakończenia hospitalizacji, podawaną

odrębnie dla każdego dnia;

• wiek;

• płeć (O - kobiety, 1 - mężczyźni);

• stan ogólny (O - zły, 1 - dobry);

• odżywianie (O - nieprawidłowe, 1 - prawidłowe);

• przebyty zawał serca (O - nie wystąpił, 1 - wystąpił);

• kardiomopatia (O - nie występuje, 1 - występuje);

• cukrzyca (O - nie występuje, 1 - występuje);

• niewydolność nerek (O - nie występuje, 1 - występuje);

• nadciśnienie tętnicze (O - nie występuje, 1 - występuje);

• zaburzenia rytmu serca (O - nie występuje, 1 - występuje).

Okres pobytu w szpitalu wahał się w granicach od kilku do kilkudziesięciu dni. Każdego dnia

oceniano w skali od Odo 10 zasadność ewentualnego wypisania pacjenta do domu, przy czym wyższa

ocena świadczyła o większej zasadności wypisu w tym dniu. Przykładowe dane zamieszczono

w tabeli 5.5 - należy zaznaczyć, iż uzyskany dla potrzeb tej pracy materiał doświadczalny jest około

25 razy większy.

Wyniki

Zebrany materiał kliniczny został wykorzystany do weryfikacji opracowanego tu algorytmu

determinizacji. Wielkością determinizowaną był czas pobytu w szpitalu, a podawana codziennie przez

lekarza ocena zasadności ewentualnego wypisania pacjenta stanowiła jakościową ocenę jego wypisu

w danym dniu. Wiek traktowany był jako czynnik warunkujący typu ciągłego, natomiast pozostałe

zmienne stanowiły czynniki typu binarnego. W przypadku dysponowania stosownymi funduszami

odpowiednia baza danych wymagałaby jeszcze pozyskania od lekarzy ocen dla przedłużonego ponad

wymagany okres hospitalizacji. Można się spodziewać, że najczęściej oceny te byłyby sukcesywnie

obniżane. Jednak ze względu na brak możliwości dokonania tu tego typu obserwacji dla potrzeb

niniejszych badań, kolejnym dniom po faktycznym wypisaniu pacjenta ze szpitala przyporządkowano

oceny symetryczne, tzn. w kolejności odwrotnej niż dotychczas uzyskane. Jako wartość ilorazu strat

wynikłych ze zbyt krótkiego i za długiego okresu hospitalizacji, czyli niedoszacowania i

przeszacowania determinizatora, przyjęto p =2 .
q
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Tabela 5.5. Materiał kliniczny dotyczący czasu trwania hospitalizacji pacjentów.
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Determinizacji czasu pobytu pacjenta w szpitalu dokonano w oparciu o algorytm opracowany w

niniejszej pracy z uwzględnieniem przedstawionych wcześniej l-wymiarowej zmiennej warunkującej

typu ciągłego i 9-wymiarowej zmiennej binarnej. Dla każdego pacjenta została obliczona wartość

determinizatora dla stosownych w jego przypadku wartości zmiennych warunkujących. Osiem

przykładowych wyników zamieszczono w tabeli 5.6. Widać, iż zgodnie z przyjętą wartością

parametru p =2, wartości determinizatora mają tendencję do nieznacznego przeszacowania.
q

Powyższe jest całkowicie zgodne z główna ideą metody zaproponowanej w niniejszej pracy. Ścisłe

badania dotyczące powyższego zagadnienia wymagałyby wszakże sztucznego przedłużenia czasu

hospitalizacji znacznej ilości pacjentów, co oczywiście - ze względu na koszty - nie było możliwe w

ramach niniejszej pracy.

Tabela 5.6. Porównanie obliczonego przy pomocy algorytmu determinizacji czasu hospitalizacji

pacjenta uzależnionego od wieku, płci, stanu ogólnego, odżywiania oraz wystąpienia

zawału serca, kardiomopatii, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca,

z rzeczywistym czasem pobytu w szpitalu dla ośmiu przykładowych pacjentów.
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Dodatkowej weryfikacji wyników dokonano przedstawiając uzyskane rezultaty personelowi

szpitala. Między innymi, w oparciu o indywidualne przypadki, zauważona została prawidłowa

zależność otrzymywanej wartości determinizatora od poszczególnych czynników warunkujących.

Ogólnie, otrzymano pozytywną ocenę praktycznej przydatności pozyskanych wyników, z

jednoznaczną opinią, iż możliwość korzystania z takiego programu stanowiłaby cenne narzędzie

doradcze, zwłaszcza w zakresie prognozy czasu hospitalizacji dokonywanej w chwili przyjmowania

pacjenta. Zasugerowane zostało również, że powyższy schemat mógłby być z powodzeniem
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zastosowany do określenia przyznawanej długości pobytu w sanatorium.

Podsumowując: przedstawione powyżej wyniki otrzymane na podstawie zebranych danych

doświadczalnych i klinicznych potwierdziły generalną prawidłowość koncepcji niniejszej pracy. Ze

względu jednak na brak wymaganych w podobnych badaniach środków finansowych, szczegółowa

analiza tego typu jest wysoce utrudniona, lecz funkcję tę spełnia przedstawiona w poprzednim

rozdziale symulacja numeryczna. Należy wszakże podkreślić, iż niniejszy rozdział prezentuje

konkretne, przykładowe możliwości stosowania opracowanej tu koncepcji w zagadnieniach

współczesnej medycyny.



6. PODSUMOWANIE

W niniejszej pracy zaproponowana została koncepcja determinizacji informacji nieprecyzyjnej,

oparta na metodyce estymatorów jądrowych i bayesowskiej regule decyzyjnej, z uwzględnieniem

czynników warunkujących. Zastosowanie reguły bayesowskiej przy niesymetrycznej funkcji strat

pozwoliło na uwzględnienie odmiennych skutków wynikających z niedoszacowania i przeszacowania

determinizatora, a także uzyskanie minimalnej wartości ewentualnych strat. Ujęcie warunkowe uściśla

otrzymany wynik dzięki wykorzystaniu informacji zawartej w postaci ustalonych (aktualnych)

wartości czynników warunkujących - opracowany algorytm dopuszcza tego typu czynniki o postaci

ciągłej i binarnej. Nieparametryczna metodyka statystycznych estymatorów jądrowych uniezależniła

rozważaną procedurę od arbitralnych założeń dotyczących postaci rozkładów charakteryzujących

informację nieprecyzyjną i warunkujące zmienne losowe.

Przedstawiona procedura może być użyta wobec tych wszystkich zagadnień, w których

charakterystyka informacji nieprecyzyjnej dokonywana jest na podstawie sekwencji ocen dotyczących

konkretnych wartości, uzyskanych dla różnych wielkości czynników warunkujących. W niniejszej

rozprawie podano kompletną formułę algorytmu, w szczególności metody wyznaczania analitycznych

postaci występujących tam funkcji oraz ustalenia parametrów. W praktyce możliwe jest jego

zastosowanie bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy, koniecznej do zrozumienia

matematycznych aspektów rozważanych zagadnień. Po wcześniejszym zebraniu bazy danych i

obliczeniu na jej podstawie stosownych wielkości, możliwe jest stosowanie proponowanego

algorytmu w czasie rzeczywistym (co często oznacza możliwość nieprzerwanego kontaktu z

pacjentem). Poza określeniem - mającego w wielu praktycznych problemach wyrazistą interpretację

ilorazu strat wynikających z niedoszacowania i przeszacowania determinizatora, od użytkownika

wymaga sięw tej sytuacji jedynie wprowadzenia konkretnych, najczęściej nietrudnych do określenia

wartości zmiennych warunkujących.

Działanie przedstawionej koncepcji zweryfikowano za pomocą symulacji numerycznej.

Szczegółowo rozważono poszczególne aspekty zagadnienia, związane z wielomodalnością i

niesymetrią rozkładu, niekompletnością danych, ograniczeniem nośnika i wymiarem warunkujących

zmiennych losowych. Uzyskane wyniki uwiarygodniły przedstawioną koncepcję i potwierdziły

prawidłowe funkcjonowanie algorytmu oraz dostarczyły wskazówek dotyczących jego praktycznego
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wykorzystania.

Na zakończenie przedstawiono przykładowe zastosowania opracowanej procedury w

zagadnieniach współczesnej medycyny, opierając się na rzeczywistych danych doświadczalnych i

klinicznych, zebranych specjalnie dla potrzeb niniejszej pracy. Rozpatrzono dwa typowe zagadnienia:

wyznaczenia optymalnej dawki środka znieczulającego oraz określenia czasu pobytu pacjenta w

szpitalu w zależności od odpowiednich wartości czynników warunkujących typu ciągłego i binarnego.

Aczkolwiek niniejsza rozprawa ukierunkowana została na zastosowania opracowanej koncepcji

w naukach medycznych, to zasadnicza formuła ma charakter uniwersalny i może być stosowana w

rozlicznych zagadnieniach współczesnej techniki, ekonomii i nauk przyrodniczych.
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