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Wstęp

1. Przedmiot i zakres rozprawy

Badaniom różnorodnych zjawisk (przyrodniczych, fizycznych, technicznych, eko
nomicznych, społecznych, etc.) towarzyszy zazwyczaj formułowanie hipotez odno
szących się do poznawanej rzeczywistości. Obserwacje pochodzące z ekspery
mentów dostarczają z kolei argumentów falsyfikujących, bądź też potwierdzają
cych postawione hipotezy. Jeżeli model rozważanego zjawiska jest modelem 
probabilistycznym, to do weryfikacji stawianych hipotez można używać testów 
statystycznych. Pozwalają one wyspecyfikować takie zdarzenia, które przy praw
dziwości postawionej hipotezy są bardzo mało prawdopodobne, a więc zaobser
wowanie których przemawia w rezultacie przeciwko tej hipotezie.

Standardowe procedury statystyczne konstruowane były przy założeniu posia
dania precyzyjnie określonych i obiektywnych danych oraz posługiwania się jed
noznacznymi kryteriami oceny, a także przy założeniu precyzyjnie zdefiniowanych 
wymagań. W praktyce założenia te często są spełnione, bądź też ich przyjęcie 
prowadzi do modelu opisującego rzeczywistość z zadowalającym przybliżeniem. 
Jednakże bogactwo natury i złożoność świata sprawia, że ograniczenie się wyłącz
nie do modeli, których wszystkie parametry są precyzyjnie określone, pociąga 
za sobą czasem konieczność dokonywania nadmiernych uproszczeń i nieuzasad
nionych założeń. Sytuacją taka ma miejsce np. wówczas, gdy w uzyskiwaniu in
formacji i formułowaniu ocen znaczącą rolę odgrywa człowiek, którego naturalnym 
środkiem komunikowania się jest język potoczny i który rozumuje zwykle w kate
goriach przybliżonych. W obszarze najczęstszego chyba zastosowania statystycz
nych procedur decyzyjnych — w statystycznej kontroli jakości — spotykamy się 
często z przypadakami nieprecyzyjnego definiowania wymagań jakościowych, jak 
i nieprecyzyjnej oceny kontrolowanych wyrobów. Ten stan rzeczy spowodowany 
może być wielorakimi czynnikami natury epistemologicznej, lingwistycznej, eko
nomicznej itp.

Przejście od tradycyjnych modeli ” twardych”, czyli takich, w których wszyst
kie dane, relacje i ograniczenia są precyzyjnie określone, do modeli ”miękkich”, 
dopuszczających pewien brak precyzji, wymagał nowej teorii i nowych narzędzi 
analitycznych. Dostarczyła je teoria zbiorów rozmytych, zapoczątkowana pio
nierską pracą Zadeha [99] z 1965 roku. Święci ona dziś triumfy szczególnie w 
teorii sterowania, teorii podejmowania decyzji itd.

Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w statystyce, to dziedzina stosunkowo 
nowa. Wiele zagadnień pozostaje wciąż na etapie wstępnym — definiowania 
i systematyzacji. Brak też powszechnie akceptowanej metodologii. Podczas 
gdy powstają już pierwsze monografie poświęcone takim działom statystyki, jak
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rozmyta analiza regresji czy rozmyta analiza skupień, istnieje wciąż niewiele 
prac odnoszących się do podstaw statystyki. Dotyczy to, w szczególności, teorii 
weryfikacji hipotez, gdzie proponowane rozwiązania mają wiele słabych stron, a 
wobec tego nie zawsze mogą być rekomendowane praktykom. Konieczne jest więc 
podjęcie prac nad systematyzacją proponowanych rozwiązań, uzupełnieniem ist
niejących luk oraz wypracowaniem takich procedur, które z jednej strony miałyby 
mocną podstawę teoretyczną, a z drugiej, mogłyby znaleźć zastosowanie w prak
tyce.

Celem niniejszej rozprawy jest:

a) formalizacja i systematyzacja zagadnienia weryfikacji hipotez statystycznych 
w warunkach rozmytości,

b) krytyczny przegląd znanych z literatury podejść do weryfikacji hipotez w 
warunkach rozmytości,

c) zaproponowanie ogólnej metody konstrukcji testów statystycznych dla niepre
cyzyjnych danych,

d) synteza istniejących w literaturze metod analizy rozmytej w statystycznej 
kontroli jakości,

e) zastosowanie uzyskanych wyników teoretycznych w konstrukcji nowych pro
cedur statystycznej kontroli jakości dla ocen rozmytych.

2. Podstawowa hipoteza badawcza

W rozprawie przyjmuje się założenie, że teoria zbiorów rozmytych dostarcza 
narzędzi właściwych do opisu nieprecyzyjności. Zakłada się również, że wspomnia
ny brak precyzji nakłada się na losowość będącą rezultatem oddzielnych mecha
nizmów. W efekcie mamy do czynienia z sytuacjami, w których konieczne jest 
podejmowanie decyzji na podstawie rozmytych obserwacji o charakterze losowym.

Praca ukazuje możliwość i sposób konstrukcji efektywnych testów statystycz
nych, umożliwiających wnioskowanie mimo współistnienia dwojakiego rodzaju 
niepewności: rozmytości i losowości. Proponowane procedury mogą prowadzić 
do dwóch rodzajów decyzji: nierozmytych (ostrych), bądź rozmytych, w których 
wskazywane są możliwe rozwiązania wraz z odpowiadającymi im preferencjami.

3. Metoda badawcza

W rozprawie wykorzystywany jest aparat teorii zbiorów rozmytych oraz statystyki
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matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii weryfikacji hipotez oraz 
zastosowań w statystycznej kontroli jakości.

4. Szkic treści rozprawy

W rozdziale pierwszym zamieszczono przegląd podstawowych pojęć dotyczących 
weryfikacji hipotez statystycznych oraz dokonano formalizacji zadania testowania 
hipotez, mogącej stanowić podstawę uogólnień w kierunku przejścia do mode
li uwzględniających brak precyzji. Formalizacja ta, klasyfikująca podmodele 
w zależności od poziomu występowania braku precyzji jest poprawioną wersją 
ogólnego modelu testowania hipotez statystycznych, przedstawionego w pracy 
„Testing Statistical Hypotheses in Fuzzy Environment”, przyjętej do druku w 
Mathware and Soft Computing [29].

Podstawowe pojęcia teorii zbiorów rozmytych omówiono w rozdziale drugim 
rozprawy. Wspomniano tam również pewne wyniki autora dotyczące porządkowa
nia liczb rozmytych, a które w całości opublikowane zostaną w pracy ”Metrics 
and Orders in Space of Fuzzy Numbers”, przyjętej do druku w Fuzzy Sets and 
Systems [28].

Rozdział trzeci poświęcony jest weryfikacji hipotez statystycznych w obecności 
nieprecyzyjnych danych. Zreferowano prace Casals, Gil i Gil dotyczące budowy 
testów dla danych rozmytych, odwołujące się do definicji prawdopodobieństwa 
zdarzenia rozmytego podanej przez Zadeha. Wskazano słabe strony owego podejś
cia i udowodniono także lemat pokazujący, wbrew twierdzeniom autorów, ograni
czony zasięg stosowalności omawianej metody. W dalszej części rozdziału zapro
ponowano nową definicję testu statystycznego do weryfikacji hipotez w obecności 
danych rozmytych i podano ogólną metodę konstrukcji takich testów. Rozważano 
przy tym różne rodzaje hipotez, w tym hipotezy złożone jednostronne i dwu
stronne. Otrzymany test jest testem rozmytym, redukującym się do tradycyjnie 
rozumianego testu nierozmytego w przypadku danych nierozmytych. Wskazano 
także kilka metod defuzyfikacji testu rozmytego oraz wykazano równoważność 
testu rozmytego wyposażonego w randomizowaną regułę defuzyfikacji z nierozmy- 
tym testem randomizowanym.

Testowanie hipotez rozmytych na podstawie nierozmytych danych jest przed
miotem rozdziału czwartego. Zamieszczono tam krytyczne omówienie metod 
konstrukcji testów bayesowskich podanych przez Delgado, Verdegaya i Vilę oraz 
przez Saade i Schwarzlandera, a także testu typu Neymana— Pearsona autorstwa 
Watanabe i Imaizumi. Zaproponowano również własną metodę konstrukcji testów 
do weryfikacji hipotez rozmytych odwołującą się do metody największej wiaro- 
godności.

W rozdziale piątym omówiono metodę budowy testu Kruse—Meyera dla hipo
tez rozmytych i danych rozmytych. Wobec wielu mankamentów owego testu 
przedstawiono nową, odmienną metodę konstrukcji testu przeznaczonego do wery
fikacji hipotez rozmytych w obecności danych rozmytych, wykorzystującego wskaź-
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nik konieczności Dubois—Prade. Omówiono tam także, wskazany przez Arnolda, 
sposób budowy testów dla nieprecyzyjnie postawionych wymagań (tzn. dopusz
czalnych błędów pierwszego i drugiego rodzaju).

Rozdział szósty rozprawy poświęcony jest zastosowaniom testów statystycznych 
dla nieprecyzyjnych danych w statystycznej kontroli jakości. Omówiono pokrótce 
zasadę konstrukcji planów badań według oceny alternatywnej i liczbowej oraz 
kart kontrolnych. Przedstawiono plany badań według oceny alternatywnej dla 
ocen rozmytych Ohty i Ichihashi, Kanagawy i Ohty, Tamaki, Kanagawy i Ohty 
oraz Hryniewicza, a także karty kontrolne Wanga i Raza, Kanagawy , Tamaki 
i Ohty oraz Hóppnera i Wolffa. Zaproponowano również nowe narzędzia statys
tycznej kontroli jakości, a w szczególności: plan badań według oceny liczbowej dla 
danych rozmytych, którego podstawą jest test rozmyty wprowadzony w rozdz. 3., 
oraz dwie nowe karty kontrolne, do konstrukcji których użyto wspomniany test 
rozmyty dla danych rozmytych oraz test wykorzystujący wskaźnik konieczności, 
podany w rozdz. 6.

W zakończeniu rozprawy zawarto podsumowanie uzyskanych wyników oraz 
wskazano kierunki dalszych badań.
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Rozdział 1

Wybrane zagadnienia teorii 

weryfikacji hipotez statystycznych

1.1 Pojęcia podstawowe
Niech P) będzie przestrzenią statystyczną, gdzie X oznacza przestrzeń
prób (zbiór możliwych wyników obserwacji), >1 jest a—ciałem podzbiorów zbioru 
X, a P = {PG : 0 E ©} jest rodziną rozkładów prawdopodobieństwa na A. Roz
patrujemy pewną hipotezę H dotyczącą parametru 6. Gdyby wartość parametru 
6 była znana, wiadomo byłoby również, czy owa hipoteza jest prawdziwa. A 
zatem rodzinę rozkładów P można podzielić na dwie rozłączne podrodziny: pod- 
rodzinę {Pg : 0 E Qh} zawierającą rozkłady, dla których rozważana hipoteza jest 
prawdziwa i podrodzinę {Pg : 6 E ©#}, gdzie ©# U QK = 0 i D ©#- = 0, 
zawierającą rozkłady, dla których rozważana hipoteza jest fałszywa. Postawiona 
hipoteza, zwana często hipotezą zerową, jest więc formalnie równoważna orzecze
niu H : 3 E ©h- Natomiast orzeczenie K : 9 E ©k nazywamy hipotezą alter
natywną.

Hipotezę H (Jf) nazywamy prostą, jeżeli odpowiadający jej zbiór (©k) 
jest jednoelementowy (wówczas hipoteza jednoznacznie określa rozkład badanej 
cechy); w przeciwnym razie mówimy o hipotezie złożonej. Hipotezę w modelu 
parametrycznym nazywamy parametryczną, a w modelu nieparametrycznym — 
nieparametryczną.

Na podstawie zaobserwowanej wartości zmiennej losowej X = (X1? A?2,..., XTj) 
możemy podjąć jedną z dwóch decyzji: d0 — przyjąć H (i odrzucić K), bądź 
di — odrzucić 7/ (i przyjąć K). Tradycyjnie przyjęło się d$ oznaczać zerem, 
zaś di — jedynką. Testem statystycznym nazywamy regułę decyzyjną, przyp
isującą możliwym realizacjom zmiennej X decyzję odrzucenia albo przyjęcia wery
fikowanej hipotezy. Tak więc test hipotezy H będziemy utożsamiali z funkcją

—> {0,1}.
Rozważa się także tzw. testy randomizowane </? : —> [0,1], w których do
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podjęcia decyzji uruchamia się dodatkowy mechanizm losowy, niezależny od T, a 
hipotezę zerową odrzuca się, bądź przyjmuje, odpowiednio, z prawdopodobieńs
twem (p(x) i 1 — fi(x). Ta ogólniejsza koncepcja testu statystycznego powstała w 
celu uzyskania pewnej elegancji teorii, a testy randomizowane nie są, w zasadzie, 
stosowane w praktyce.

Każdy test rozbija przestrzeń próby X na dwa rozłączne podzbiory: {x £ X : 
(p(x) = 0} — zbiór przyjęć hipotezy H i JC = {x E X : (f>(x) — 1} — zbiór 
odrzuceń hipotezy H (i przyjęć hipotezy K), nazywany też zbiorem krytycznym 
lub obszarem krytycznym. W praktyce, zadanie testowania hipotez sprowadza się 
do wyznaczenia statystyki testowej T = T(X), czyli pewnej funkcji obserwacji 
oraz obszaru krytycznego AS, a następnie, w zależności od tego, czy T(X) E AS, 
czy też T(X) £ AS, podjęcia odpowiedniej decyzji (tzn. jeśli T(X) E AS, to H 
odrzucamy, zaś jeśli T(X) AS, to H przyjmujemy).

W wyniku testowania hipotezy H możemy podjąć trafną decyzję, bądź też 
popełnić jeden z dwóch błędów: odrzucić H, gdy jest ona prawdziwa (tzw. błąd 
pierwszego rodzaju) albo też przyjąć gdy jest ona fałszywa (tzw. błąd drugiego 
rodzaju). Najlepszym testem byłby oczywiście taki test, który minimalizowałby 
prawdopodobieństwa popełnienia obu błędów jednocześnie lecz, jak wiadomo, 
taki test nie istnieje. W związku z tym przyjęło się nakładać górne ograniczenie 
na błąd pierwszego rodzaju, a następnie poszukiwać takiego testu, który — przy 
ograniczeniu na błąd pierwszego rodzaju — minimalizuje błąd drugiego rodzaju 
lub też, mówiąc inaczej, który przy zadanym warunku maksymalizuje moc testu 
(czyli prawdopodobieństwo odrzucenia H, gdy jest ona fałszywa). Mamy więc do 
czynienia z zadaniem postaci:

Ee(p(X) max dla 0 E (1-1)

przy warunku
Eeg>(X) < ć, V# E ©k- (1.2)

Owa ustalona liczba 6 E (0,1) nazywana jest poziomem istotności (za S przyj
muje się zazwyczaj jakąś małą liczbę, np. 0.01, 0.05 itp.), a test spełniający 
warunek (1.2) nazywamy testem na poziomie istotności 6. Z kolei rozmiarem 
testu nazywamy liczbę

sup Eep(X). (1.3)
0e®H

Wspomniane powyżej pojęcie mocy testu znajduje zastosowanie przy porządko
waniu testów, np. w celu wyznaczenia testu optymalnego. I tak powiemy, że test 
(p jest mocniejszy od testu jeżeli

/ Eep(X) > Ee^X), W e QK , ,
[ Ee(p(X) > Eg'ip(X), dla pewnego 6 £ Qk- ' '

Test, który jest mocniejszy od wszystkich innych testów danej klasy zwany jest 
testem jednostajnie najmocniejszym.
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Problem konstrukcji testu jednostajnie najmocniejszego może być efektywnie 
rozwiązany niestety tylko w niewielu sytuacjach. Metodę konstrukcji takiego 
testu w przypadku, gdy H i K są hipotezami prostymi, podaje podstawowy lemat 
Neymana—Pearsona (por. np. Bartoszewicz [5], Lehmann [58], Zieliński [103]). 
Stosunkowo łatwo można też skonstruować test jednostajnie najmocniejszy dla 
tzw. hipotez jednostronnych (np. H : 0 > 0O) w modelu statystycznym z rodziną 
rozkładów o monofonicznym ilorazie wiarogodności (Tw. Karlina—Rubina). W 
przypadku gdy nie isnieje test jednostajnie najmocniejszy w klasie wszystkich 
testów na poziomie istotności ć, może się zdarzyć, że istnieje test jednostajnie 
najmocniejszy w pewnej podklasie tych testów, określonej w pewien naturalny 
sposób. Takim naturalnym warunkiem ograniczającym klasę testów jest warunek 
nieobcigżoności, mówiący, że minimalna moc testu (względem wszystkich alter
natyw) powinna być nie mniejsza od poziomu istotności testu. Innym naturalnym 
warunkiem zawężającym klasę rozpatrywanych testów jest warunek niezmien
niczo ś ci \ test p jest niezmienniczy względem danej grupy przekształceń jeżeli 
p(x) — p(gx) dla każdego x E X i dla każdego, g E Teoria testów jednostajnie 
najmocniejszych została szczegółowo omówiona np. w pracach Bartoszewicza [5], 
Lehmanna [58].

Poza omówionym powyżej klasycznym podejściem do konstrukcji testów op
tymalnych, pochodzącym od Neymana i Pearsona, istnieją i inne podejścia, np. 
bayesowskie, czy minimaksowe.

Niech L : 0 x {do, di} —> R będzie tzw. funkcjg straty (wartość Ltffdf) inter
pretujemy jako wielkość straty, którą ponosimy wtedy, gdy prawdziwym parame
trem jest 0, a podjęta została decyzja dj. Wartość oczekiwaną funkcji straty

R(e,p) = EeL(6,p(X)), 3eQ, (1.5)

nazywamy funkcjg, ryzyka (ryzykiem) reguły decyzyjnej 9? (w naszym wypadku 
testu tp).

W podejściu bayesowskim zakłada się znajomość pewnego rozkładu praw
dopodobieństwa na zbiorze parametrów 0, tzw. rozkładu a priori 7r(d), który 
opisuje subiektywne aprioryczne przekonania odnoszące się do możliwych wartości 
nieznanego parametru 0. Znając rozkład a priori możemy wyznaczyć tzw. ryzyko 
bayesowskie

r(n,(p) = J R(Q,(p)n(dO). (1.6)
©

Przy ustalonym rozkładzie a priori optymalnym będzie taki test (fi, który mini
malizuje ryzyko bayesowskie, tzn.

i'(n,lp) <r(ir,(/>), e (1.7)

gdzie $ oznacza rozważaną klasę testów.
Przedstawiona powyżej metoda konstrukcji testu optymalnego zakłada nie 

tylko, że parametr d jest zmienną losową, lecz także, że znany jest jego rozkład. 
W zastosowaniach założenia takiego przeważnie nie można przyjąć. Ponieważ
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optymalny test zależy od wyboru rozkładu a priori, racjonalnemu wyborowi tego 
ostatniego poświęcono wiele prac i dyskusji. Problematyka ta jednak należy raczej 
do sfery epistemologii, a nie statystyki.

Jeżeli brak jest wcześniejszych informacji o parametrze 6, które uzasadniałyby 
wybór odpowiedniego rozkładu a priori, za optymalny test można uznać test, 
który minimalizuje maksymalne ryzyko, czyli taki test (p, zwany testem mini- 
maksowym, dla którego zachodzi

sup/?(#,</?) = inf sup7?(6l, (/)). (1.8)
eee eee

Ponieważ owe maksymalne ryzyko odpowiada największej (przeciętnie) stracie, 
która może powstać przy korzystaniu z danego postępowania, rozwiązanie mini- 
maksowe daje możliwie największe zabezpieczenie przeciw dużym stratom.

W wielu ważnych, z praktycznego punktu widzenia, sytuacjach konstruuje się 
różne testy na drodze rozważań heurystycznych. Zwykle takie testy nie mają 
optymalnych własności w sensie rozważanych wcześniej kryteriów. Często klasa 
alternatyw jest tak złożona i ogólna, że analityczne badanie mocy jest bardzo 
trudne, bądź wręcz niemożliwe. Testy takie poddaje się więc różnego rodzaju 
badaniom (np. symulacyjnym) i w końcu wybiera się test, który wydaje się być 
najlepszy dla konkretnego zagadnienia.

Jedną z takich heurystycznych metod konstrukcji testów jest metoda oparta na 
koncepcji największej wiarogodności. Załóżmy, że rozpatrujemy model statystycz
ny (X,A, P), w którym wszystkie rozkłady prawdopodobieństwa mają gęstości 
względem pewnej ustalonej miary. Niech pe oznacza gęstość rozkładu Pe względem 
tej miary. Dla ustalonego x E X, wielkość

C(9,x) =pe(x), 9eQ, (1.9)

nazywamy wiaro godnością parametru 9, gdy zaobserwowano x. Niech

A(x) =
sup £(9, x) 

______
sup C(9, x)

(1.10)

Test ą> o obszarze krytycznym postaci JC = {x € X : \(x) > Ao}, gdzie Ao wyz
nacza się z warunku (1.2), nazywamy testem opartym na ilorazie wiarogodności.

Ponieważ moc testu rośnie zazwyczaj wraz z licznością próby, Wald zapro
ponował takie podejście do konstrukcji testów statystycznych, w którym oprócz 
decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu hipotezy H, rozważa się także decyzję o 
zwiększeniu liczności próby. Tego typu testy zwykło nazywać się testami sekwen
cyjnymi.

Uwaga 1.1
Jak wcześniej wspomniano, podczas testowania hipotez musimy pamiętać o możli
wości popełnienia błędu (pierwszego, bądź drugiego rodzaju). I choć staramy
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się minimalizować prawdopodobieństwo błędnej decyzji, pozostaje one zawsze 
większe od zera. W związku z tym warto sobie zdawać sprawę z tego, że np. 
jeżeli obliczona wartość statystyki testowej nie należy do przedziału krytycznego, 
czemu przypisujemy decyzję: zaakceptować TY, to w istocie wspomniane zdarze
nie odpowiada stwierdzeniu: nie ma podstaw do odrzucenia H (co nie oznacza 
jeszcze, że H jest prawdziwa).

Weryfikacji hipotez statystycznych poświęcono wiele prac i książek. Przedsta
wione powyżej idee są szeroko omawiane w klasycznej już monografii Lehmanna 
[58]. Na uwagę zasługują także książki Bartoszewicza [5], DeGroota [15], Fergu- 
sona [22], Zielińskiego [103]. Obszerne omówienie stosowanych w praktyce testów 
zamieszczono w monografii Domańskiego [17].

1.2 Formalizacja zagadnienia weryfikacji 

hipotez statystycznych
W bieżącym podrozdziale podejmiemy próbę formalizacji zagadnienia weryfikacji 
hipotez statystycznych oraz nakreślenia kierunków możliwych uogólnień klasycz
nej teorii testowania hipotez.

Definicja 1.1
Pod pojęciem testowania hipotez rozumieć będziemy problem decyzyjny opisany 
następujący, szóstką uporządkowaną

(1.11)

gdzie X jest przestrzenią prób, P — rodziną rozkładów, TY — zbiorem rozważanych 
hipotez, T> — zbiorem możliwych decyzji, $ — zbiorem testów (reguł decyzyjnych), 
W oznacza zaś zbiór pewnych wymagań, które winny spełniać testy (p E

Elementami zbioru W mogą być np. zadany poziom istotności, warunki nałożo
ne na moc, ryzyko itp.

W klasycznej teorii testowania hipotez wszystkie pojęcia występujące w (1.11) 
są dobrze zdefiniowane. Jednakże, jak to już wspomniano we wstępie, prak
tyka wymusiła poszukiwanie takich uogólnień tradycyjnego podejścia do wery
fikacji hipotez, które uwzględniałyby także niepewność natury innej niż proba
bilistyczna, a mianowicie związanej z brakiem precyzji. Jak to również zazna
czono, wygodnym narzędziem do modelowania owego braku precyzji okazał się 
aparat zbiorów rozmytych. Z punktu widzenia praktyki interesujące byłyby takie 
podejścia, które pozwoliłyby uwzględnić brak precyzji na trzech poziomach: X, TY 
i W. Często bowiem mamy do czynienia z sytuacjami występowania obserwacji 
typu: ” około 5”, ” mniej więcej pomiędzy 40 a 50”, ”raczej dobry”, ”prawie do
bry” , etc. Dopuszczenie braku precyzji w stawianych hipotezach pozwoliłoby, z 
kolei, weryfikować stwierdzenia typu: H : 9 =”mniej wiecej 10” itp., natomiast
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wprowadzenie rozmytych wymagań umożliwiłoby konstrukcję np. testu na po
ziomie istotności ” około 0.05” i mocy ”w przybliżeniu 0.95”. Jak się okazuje, 
wprowadzenie braku precyzji na którymś z wymienionych wyżej poziomów, może 
pociągnąć za sobą także rozmycie decyzji.

W kolejnych rozdziałach przedstawione zostaną znane z literatury próby uogól
nień klasycznej teorii weryfikacji hipotez. Jak łatwo zauważyć, dokonywane były 
one często na użytek konkretnego problemu i nie wynikają z szerszego, całościowe
go ujęcia zagadnienia testowania hipotez w warunkach rozmytości. Różnorodność 
stosowanych podejść wskazuje też na brak, jak dotąd, powszechnie akceptowanej 
metodologii w tym zakresie. Wskazane byłoby więc zbudowanie ogólnej teorii 
testowania hipotez o budowie hierarchicznej, tak, aby np. klasyczne (tj. nieroz- 
myte) podejście było szczególnym przypadkiem tej teorii. Struktura takiej teorii 
winna mieć więc postać taką, jak na rys. 1.1.

dane rozmyte

Rys. 1.1. Schemat ogólnej teorii weryfikacji hipotez statystycznych
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Rozdział 2

Wybrane zagadnienia teorii 

zbiorów rozmytych

2.1 Podstawowe definicje
Pojęcie zbioru rozmytego wprowadził L.A. Zadeh w pracy [99] jako uogólnienie 
pojęcia zwykłego zbioru. Zbiór rozmyty można uważać za predykat, którego 
wartość logiczna należy do przedziału jednostkowego [0,1], a nie do zbioru {0,1}, 
jak to jest w przypadku zwykłego zbioru. Dzięki temu zbiór rozmyty umożliwia 
opisywanie pojęć nieostrych, nieprecyzyjnych, dla których granica pomiędzy po
siadaniem pewnej własności i jej brakiem nie jest jednoznaczna.

Pojęcie zbioru rozmytego wymaga określenia przestrzeni, zwanej obszarem 
rozważań (ang. universe of discourse), będącej pewnym zwykłym zbiorem, w 
obrębie którego się poruszamy.

Definicja 2.1
Zbiorem rozmytym A w pewnej przestrzeni (obszarze rozważań) A nazywamy 
zbiór par uporządkowanych

A = {x,pA(x)}, (2.1)

gdzie x 6 X, zaś funkcja /.i 4 : X —> [0,1] zwana jest funkcją przynależności zbioru 
rozmytego A.

Jak widać, zbiór rozmyty A jest w istocie rozmytym podzbiorem zwykłego 
zbioru X, co będziemy oznaczać jako AcX. Z kolei funkcja przynależności przypi
suje każdemu elementowi x E X jego stopień przynależności do zbioru rozmytego 
A, przy czym Ha(x) — 1 oznacza, że x należy (całkowicie) do A, /Ua(x) — 0, że 
x nie należy (całkowicie) do A, zaś ^(a;) £ (0,1) wskazuje stopień częściowej 
przynależności x do A. Tak więc zwykły (tzn. nierozmyty) zbiór można uważać 
za pewien szczególny przypadek zbioru rozmytego, którego funkcją przynależności 
jest funkcja charakterystyczna.
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Istnieje kilka konwencji zapisu zbiorów rozmytych. Jeśli X = {xi,... ,xn}, to 
zbiór rozmyty AdX zapisujemy często jako

A = Ha(xi)/xi + ... + nA(xn)/xn, (2.2)

jeżeli zaś X ma nieskończoną liczbę elementów, to AcA zapisać można w postaci 

A = U Ij'a(x)/x. (2.3)

W przypadku, gdy X — R, pojęcie zbioru rozmytego bywa często utożsamiane z 
jego funkcją przynależności. Zbiory rozmyte można też zapisywać przy pomocy 
tzw. a—cięć, o których będzie mowa w podrozdz. 2.3. A oto kilka podstawowych 
pojęć związanych ze zbiorami rozmytymi.

Zbiór rozmyty A nazywamy normalnym, jeżeli istnieje co najmniej jeden ele
ment x E X taki, że — 1- Zbiór rozmyty, który nie jest normalny nazy
wamy subnormalnym. Dla takich zbiorów określa się czasem tzw. wysokość zbioru 
h(A) = m&xxeX p,A(x).

Nośnikiem zbioru rozmytego A nazywamy następujący zbiór nierozmyty

suppA = (x E X : fJ,A(x) > 0}, (2-4)

zaś jądrem zbioru rozmytego A — zbiór nierozmyty postaci

coreA = {x E X : /j,A(x) = 1}. (2.5)

O zbiorze rozmytym A powiemy, że jest wypukły, jeżeli

^(ArciJ- (1 - A)x2) > /W^i) A \fxlyx2eX, VA 6 [0,1], (2.6)

gdzie operator A oznacza minimum.
Mówimy, że zbiór rozmyty A jest pusty (ozn. A = 0), wtedy i tylko wtedy, 

gdy pA(x) — 0 Vx E X. Dwa zbiory rozmyte A i B (A,BĆX), są sobie równe 
(ozn. A = B), wtedy i tylko wtedy, gdy Pa(^) = Vx E X. Z kolei
zbiór rozmyty A jest podzbiorem zbioru rozmytego B (ozn. A C B), wtedy i 
tylko wtedy, gdy (J,A(x) < P-b(x) 'dx E X. Istnieją także inne, mniej "sztywne” 
definicje równości oraz inkluzji zbiorów, pozwalajce określać stopień równości lub 
zawierania się zbiorów (por. Bandler, Kohout [3, 4], Willmott [92]).

2.2 Operacje mnogościowe na zbiorach rozmy

tych
Na zbiorach rozmytych definiuje się różne operacje mnogościowe. Powstają one 
często jako uogólnienia operacji znanych z klasycznej teorii mnogości.
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Dopełnieniem zbioru rozmytego A nazywamy taki zbiór rozmyty -A, którego 
funkcja przynależności ma postać

M-a(z) = 1 - X/xEX. (2.7)

Sumą zbiorów rozmytych A i B nazywamy zbiór AUB, zdefiniowany następują
co

ZMubOe) = Ha(?) V HbW, \/x 6 A', (2.8)

gdzie operator V oznacza maksimum.
Przecięcie {iloczyn) dwóch zbiorów rozmytych A i B oznaczamy AnB i definiu

jemy jako
= Va(x) AVx <= X. (2.9)

Tak zdefiniowane operacje na zbiorach rozmytych mają wiele własności ana
logicznych do własności działań określonych na zwykłych (tj. nierozmytych) zbio
rach, jak przemienność, idempotentność, łączność, rozdzielność, prawo podwójnej 
negacji, prawa de Morgana, prawa absorpcji, etc. Warto tu jednak podkreślić, że 
dla zbiorów rozmytych, w przeciwieństwie do nierozmytych, w ogólności zachodzi: 
ńU ~iA yć X oraz dD ~>A 0. Więcej wiadomości o własnościach wspomnianych
operatorów oraz o innych operatorach, nie mających swoich odpowiedników w 
klasycznej teorii mnogości, znaleźć można np. w pracach Kacprzyka [47], Yagera 
i Fileva [98].

Przedstawione powyżej definicje działań mnogościowych są oryginalnymi defini
cjami Zadeha, pochodzącymi z pracy [99], w której wprowadził on pojęcie zbioru 
rozmytego. Są one intuicyjne, dobrze uzasadnione matematycznie (min i max są 
jedynymi idempotentnymi operatorami t—konormy i t—normy) oraz proste ana
litycznie i obliczeniowo, w związku z czym są też najczęściej stosowane. Trzeba 
jednak pamiętać, że istnieją i inne sposoby rozszerzania sumy i iloczynu zbiorów 
w dziedzinie rozmytej (por. np. Yager, Filev [98]).

2.3 a—cięcia i zasada rozszerzania
Ważnym pojęciem teorii zbiorów rozmytych jest tzw. a—cięcie (ang. a—cut, 
bądź a—level), w literaturze polskojęzycznej zwane także a—obcięciem (por. 
Czogała, Pedrycz [14]), a—przekrojem (por. Kacprzyk [47]) lub a—poziomem 
(por. Yager, Filev [98]).

Definicja 2.2
a—cięciem zbioru rozmytego A, a E [0,1], nazywamy następujący zbiór nierozmyty 
Aa ę X:

Aa = {x & X : p,a{x) > «}. (2.10)

Interpretację graficzną a—cięcia przedstawiono na rys.2.1. Oczywiście Va E 
[0,1] zachodzi Aa CsuppA; nadto, jeżeli > a2, to Aai C Aa2. Czasem wyróżnia
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się również tzw. ostre a—cięcia, zastępując we wzorze (2.10) nierówność słabą, 
nierównością ostrą.

Rys. 2.1. Interpretacja graficzna a—cięć zbioru rozmytego A

Wprowadzone pojęcie a—cięcia zbioru rozmytego pozwala scharakteryzować 
ów zbiór przez rodzinę zbiorów nierozmytych. Mówi o tym, fundamentalne dla 
teorii zbiorów rozmytych, twierdzenie o dekompozycji.

Twierdzenie 2.1
Każdy zbiór rozmyty AgA można przedstawić w postaci

A= U aAa, (2.11)
ae[o,l]

gdzie aAa oznacza zbiór rozmyty, którego funkcja przynależności równa jest funkcji 
charakterystycznej zbioru Aa pomnożonej przez a.

Tak więc funkcję przynależności zbioru rozmytego A możemy w dowolnym 
punkcie x E A zapisać przy pomocy jego a—cięć następująco

= sup{«Tij£) : a E [0,1]}, (2.12)

gdzie oznacza funkcję charakterystyczną, zbioru Aa. W świetle powyższego 
twierdzenia jest jasne, dlaczego zbiór wszystkich a—cięć danego zbioru rozmytego 
(jak również zbiór jego ostrych a—cięć) nazywamy reprezentacją zbioru rozmytego 
(więcej informacji na temat reprezentacji zbioru i warunków, jaki musi spełniać 
rodzina podzbiorów, aby być reprezentacją danego zbioru rozmytego, można 
znaleźć w pracy Krusego i Meyera [55]).

Znaczenie wprowadzonego pojęcia a—cięcia zbioru rozmytego oraz przedsta
wionego powyżej twierdzenia o dekompozycji ujawnia się w tym, że przy ich po
mocy, w prosty sposób analityczny, daje się formułować wiele pojęć odnoszących 
się do zbiorów rozmytych. I tak, przykładowo, jeśli AcR71, to warunek wypukłości
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zbioru rozmytego (2.6) jest równoważny żądaniu, aby Aa było zbiorem wypukłym 
Va 6 [0,1]. Podobnie, podana wcześniej definicja równości dwóch zbiorów rozmy
tych A i B, równoważna jest warunkowi Aa = Ba Va 6 [0,1],

Na koniec tego podrozdziału przedstawimy jeszcze tzw. zasadę rozszerzania. 
Dzięki tej zasadzie, sformułowanej przez Zadeha, potrafimy przenosić (rozszerzyć) 
dowolne operacje (np. arytmetyczne, czy algebraiczne) ze zbiorów nierozmytych 
na zbiory rozmyte.

Zasada rozszerzania
Niech X i y będą zbiorami nierozmytymi, f : X —> y pewnym odwzorowaniem. 
Wówczas zbiór rozmyty AcX indukuje zbiór rozmyty f(A)C.y postaci

f(A) = U ^(x)//(z). (2.13)

Jak więc widać, zasada ta pozwala rozszerzyć obszar określoności odwzorowa
nia / ze zbioru X na zbiór wszystkich podzbiorów rozmytych zbioru X. Czasem 
dogodniej jest korzystać z zasady rozszerzania wyrażonej przy pomocy a—cięć:

/M)= U “A--U (2-14)
o6|0.H

Funkcja przynależności zbioru /(A) jest dana wzorem

,, , _ / sup{^=/(l)}^(x), jeśli Z”1^) ± 0, (9
^/(.Ayy) | o, jeśli f 1(?/) = 0.

Zasadę rozszerzania można uogólnić. Mianowicie, niech Aj,•••, Xn, y będą zbio
rami nierozmytymi, f : X^ x ... X Xn y oraz AiCXi, dla i — 1,..., n. Wtedy

/(Ai,..., An) =
= U (VaAxv) A... A/iA„(xn))//(j;i,...,xTl). (2.16)

t(*^l r ••3^n)C X ... X AfjT,}-

Zastosowanie zasady rozszerzania w tej postaci umożliwia określenie działań aryt
metycznych na liczbach rozmytych, omawianych w następnym podrozdziale.

2.4 Liczby rozmyte

2.4.1 Definicje i podstawowe operacje
Wielkości wejściowe i wyjściowe występujące w większości modeli matematycz
nych mają charakter zmiennych przyjmujących wartości liczbowe. W praktyce 
dysponujemy jednakże często jedynie niedokładną informacją liczbową typu: około 
5”, ” mniej więcej 20”, etc. Są to oczywiście pojęcia nieprecyzyjne i można je 
adekwatnie opisywać przy pomocy odpowiednich zbiorów rozmytych, tzw. liczb 
rozmytych.
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Definicja 2.3
Podzbiór rozmyty A zbioru liczb rzeczywistych P nazywamy liczbą rozmytą wtedy 
i tylko wtedy, gdy:

• A jest zbiorem rozmytym normalnym,
• A jest zbiorem rozmytym wypukłym,
• suppA jest ograniczony,
• funkcja przynależności zbioru rozmytego A jest półciągła z góry.

Powyższa definicja pochodzi od Dubois i Prade [18], Jak łatwo zauważyć, 
funkcja przynależności liczby rozmytej A ma postać

0 dla x < ai
ri(x) dla < x < a%

< 1 dla 02 < x < °3
rp(x) dla a3 < x < o4
O dla x > 04,

(2.17)

gdzie 01,02,03,04 e R, Oi < a2 < a3 < 04, r/ : [01,02] —> [0,1] jest funkcją 
niemałejacą pólciągłą z góry, rp : [03, 04] —> [0,1] — funkcją nierosnącą pólciągłą z 
góry. Funkcje ri i rp nazywane są, odpowiednio, lewym i prawym ramieniem (lub 
stroną) liczby rozmytej.

Na mocy def. 2.3 a—cięcia liczby rozmytej A są przedziałami zwartymi Aa =
lAa, Aa], gdzie

A^ = irA{x elł. : p,A(x)>a}, ( .
A% = sup{£ e P : ha(x) > «}• '

Oczywiście A& = rf1, zaś Af^ = rp.
O liczbie rozmytej A powiemy, że jest dodatnia, jeżeli Af > O, zerowa — jeżeli 

ALa < O < A%, zaś ujemna, gdy A& < 0. Zbiór wszystkich liczb rozmytych 
oznaczać będziemy symbolem

Na liczbach rozmytych, podobnie jak na zwykłych liczbach rzeczywistych, 
możemy wykonywać różne operacje arytmetyczne. Definiujemy je stosując zasadę 
rozszerzania. I tak, liczb rozmytą przeciwną do danej liczby rozmytej A nazy
wamy liczbę rozmytą —A, o funkcji przynależności x\ ^x
natomiast liczba rozmyta odwrotna do liczby rozmytej A, to taka liczba rozmyta 
A-1, której funkcja przynależności ma postać = /^(l/rr), ^x € H (dla
wyznaczenia wartości liczby A-1 w zerze korzysta się z odpowiednich przejść 
granicznych; por. Mizumoto, Tanaka [63]). W podobny sposób definiujemy 
podstawowe działania arytmetyczne. Poniżej podamy wzory określające funkcje 
przynależności liczb rozmytych otrzymanych w wyniku dodawania, odejmowania, 
mnożenia i dzielenia liczb rozmytych A i B:

• dodawanie

Pa+b(z) = sup (pa(x) A/zb(x)), Vx,y,z,eP, (2.19) 
{(x,y)eAxB :x+y=z}
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• odejmowanie

Ha-b(z) = sup (p,A(rr) A/zB(x)), Vz, y, 2, e 77, (2.20)
{(x,y)EAxB:x—y=z}

• mnożenie

I^a b(z) = sup (/j,a(x)/\/j,b(x)), Vx,y,z,e1Z, (2.21)
{(x,y)eAxB:x-y=z}

• dzielenie

IJ-a/b(z) = sup (/m(z) A/zB(a;)), 'ix,y,z,e'R, y^O. (2.22)
{(x,y)eAxB;x/y=z}

Pomimo prostego sformułowania, prowadzenie obliczeń bezpośrednio na pod
stawie wzorów (2.19) —(2.22), może być dość żmudne. Stąd też nieraz wygod
niej jest posłużyć się w obliczeniach a—cięciami liczb rozmytych. Przykładowo, 
a—cięcie sumy dwóch liczb rozmytych A i B dane jest wzorem

(A +B^ = Aa +Ba = {z : z = x + y, x E Aa, y G Ba}. (2.23)

W podobny sposób możemy podać wzory na a—cięcia różnicy, iloczynu i ilorazu 
liczb rozmytych.

Jakkolwiek przytoczone operacje na liczbach rozmytych otrzymaliśmy jako 
proste rozszerzenie tychże operacji z dziedziny rzeczywistej na nie znaczy
to, oczywiście, że własności liczb rzeczywistych przenoszą się tym samym na 
liczby rozmyte. W szczególności, nie każda liczba rozmyta ma liczbę przeciwną i 
odwrotną, co więcej, iloraz liczb rozmytych nie musi być liczbą rozmytą. Własnoś
ci liczb rozmytych są szeroko dyskutowane w pracy Mizumoto, Tanaka [63].

2.4.2 Najczęściej stosowane typy liczb rozmytych
Jak wspomniano powyżej, wykonanie jakiejkolwiek operacji na liczbach rozmy
tych wymaga przeprowadzenia wielu żmudnych obliczeń. Z tego też powodu 
funkcje przynależności liczb rozmytych stosowanych w praktyce mają zwykle dość 
regularne kształty. Wówczas do opisania takich funkcji przynależności wystarczy 
jedynie kilka parametrów.

Najczęściej stosowanym typem liczb rozmytych są tzw. liczby rozmyte trape- 
zoidalne. Służą one jako modele takich sformułowań, jak np. "mniej więcej 
między 5 i 7”. Są to liczby, których ramiona są funkcjami liniowymi. Jak więc 
łatwo zauważyć, liczba rozmyta trapezoidalna jest w pełni opisana przez czwórkę 
liczb: ai,a2,a3 i 04. Stąd też liczbę rozmytą trapezoidalną A przyjęło się za
pisywać w formie A — (ai, a2, a3, o4).

Szczególnymi przypadkami liczb rozmytych trapezoidalnych są liczby rozmyte 
trójkątne, z którymi mamy do czynienia wtedy, gdy a2 = a3. Modeluje się często 
przy ich pomocy wyrażenia typu: "około 10” itp. Innym przypadek szczególny 
liczb rozmytych trapezoidalnych otrzymujemy w sytuacji, gdy = a2 i a3 = a4
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jednocześnie. Takie liczby nazywamy liczbami rozmytymi prostokątnymi. Używa 
się je do modelowania np. wyrażeń typu: ” między 45 i 50”. Jeżeli natomiast

— a2 ~ — aA, to mamy do czynienia z tzw. liczbą nierozmytą (ang. crisp
number), opisującą wartość liczbową znaną dokładnie (precyzyjnie).

W literaturze przedmiotu wspomina się jeszcze o innych typach liczb rozmy
tych, np. o reprezentacji typu S, zaproponowanej przez Zadeha (por. Kacprzyk 
[47]), czy też o bardziej znanej, reprezentacji typu L — 7?, wprowadzonej przez 
Dubois i Prade [18]. Liczba rozmyta A E FAffó) jest liczbą typu L — /?, jeżeli 
jej funkcję przynależności można zapisać w postaci

= J dla a > 0, Vx<m,
| dla 6 > 0, > to, ( '

przy czym funkcje L i R muszą spełniać następujące warunki: L(—x) = L(x), 
R(—x) = 7?(x), L(0) = 1, J?(0) = 1, L,R — nierosnące na przedziale [0,oc). 
Takimi funkcjami są np.: max{0,1 — |^|p} dla p > 1, czy dla p > 1. Liczba 
rzeczywista m zwana jest środkiem liczby rozmytej A, zaś a i b — odpowied
nio — lewostronnym i prawostronnym rozrzutem. Dla ustalonych funkcji L i 
parametry u, b i m w pełni charakteryzują liczbę rozmytą. Możemy więc ją za
pisać jako A = (wa, 6x)- Łatwo zauważyć, że jeżeli funkcje L i R są liniowe, to 
otrzymujemy liczby rozmyte trójkątne. Liczbę nierozmytą zapisuje się w postaci 
A = (m, 0, 0), czyli jako liczbę L — R o zerowym rozrzucie.

Interesującą cechą omawianej reprezentacji liczb jest to, że jeżeli A i B są 
liczba rozmytymi typu L — 77, tzn. A = oraz B — (mB^dB^bs^ to
ich suma i różnica jest także liczbą typu L — 77, przy czym

A±B = {mAimB,aA+aBlbA+bB). (2.25)

Widać stąd, że przyjęcie takiej właśnie reprezentacji liczb rozmytych podyk
towane było chęcią uproszczenia podstawowych działań arytmetycznych. Niestety 
iloczyn i iloraz liczb rozmytych typu L — R nie jest już liczbą tego typu. Więcej 
informacji na ten temat można znaleźć np. w monografii Kacprzyka [47] lub 
Dubois, Prade [19, 21].

2.4.3 Liczby rozmyte lewostronne i prawostronne
W wielu sytuacjach praktycznych informacja liczbowa opisywana jest przy po
mocy określeń takich jak: ” raczej mniej niż 70”, ”dużo więcej niż 50”, ” bardzo 
dużo” itp. Zbiory rozmyte stosowane do modelowania tego typu określeń nie 
są liczbami rozmytymi, bowiem ich nośnik jest nieograniczony z jednej strony. 
Aby i w tym wypadku móc posługiwać się liczbami rozmytymi można oczywiście 
obcinać nośnik w określonym punkcie, ale postępowanie takie nie zawsze bywa 
uzasadnione. Ze względu na to, że określenia omawianego typu pojawiają się 
dość często w zastosowaniach, wprowadziono liczby rozmyte lewostronne i liczby 
rozmyte prawostronne (por. Grzegorzewski [28]).
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Definicja 2.4
Podzbiór rozmyty A zbioru liczb rzeczywistych IZ nazywamy liczby, rozmyty lewo
stronny (prawostronny) wtedy i tylko wtedy, gdy

• A jest zbiorem rozmytym normalnym,
• A jest zbiorem rozmytym wypukłym,
• suppA jest ograniczony jedynie z lewej (prawej) strony,
• funkcja przynależności zbioru rozmytego A jest półciygła z góry.

Z def. 2.4 widać, że a—cięcia liczby rozmytej lewostronnej A są przedziałami 
postaci Aa = [A&, oo), zaś w przypadu, gdyby A była liczbą rozmytą prawostronną 
wyglądałyby one następująco: Aa = (—00, A%]. Zbiór wszystkich liczb rozmytych 
lewostronnych oznaczać będziemy symbolem óFAfnatomiast zbiór wszyst
kich liczb rozmytych prawostronnych symbolem tFAfrs(P).

2.4.4 Porównywanie liczb rozmytych
Kolejnym problemem, z jakim spotykamy się używając liczby rozmyte, jest ich 
porównywanie. Jest rzeczą oczywistą, że zagadnienie to jest niezwykle istotne we 
wszelkich zastosowaniach. Tymczasem, w przeciwieństwie do liczb rzeczywistych, 
zbiór liczb rozmytych nie jest, w sposób naturalny, liniowo uporządkowany. W 
związku z tym porównywanie liczb rozmytych nie jest, jak w przypadku liczb 
rzeczywistych, czymś oczywistym i prostym. W literaturze przedmiotu znaleźć 
można wiele rozmaitych metod porządkowania liczb rozmytych. Każda z tych 
metod ma swoje wady i zalety i nie sposób ocenić, która z nich jest najlepsza. 
Wydaje się, że sposób porządkowania liczb rozmytych musi być dobierany każdo
razowo do konkretnego problemu, przy czym ważne są tu intuicje, właściwa inter
pretacja, a także prostota analityczna i numeryczna. Poniżej przytoczymy kilka 
metod porównywania liczb rozmytych (wiele spośród znanych metod opisanych 
zostało w pracach przeglądowych: Bortolan, Degani [6], Zhu, Lee [102], Chang, 
Lee [10]).

• Porzydek ”naturalny”
Porządek ” naturalny” na zbiorze żFAf(fJZ) zdefiniowany jest następująco:

A < B ((A^< BLa) j (A" < B"), Vae(0.1|). (2.26)

Zaletą tego porządku jest prostota analityczna i oczywista interpretacja. Jest on 
niestety dość restrykcyjny. Posługując się nim otrzymuje się zbyt często liczby 
nieporównywalne. Dlatego też, a analizie rozmytej, preferującej mniej sztywne 
("bardziej miękkie”) podejście do problemów decyzyjnych, porządek ten nie jest 
zbyt często stosowany. Porządek ten łatwo zmodyfikować tak, aby mógł być 
wykorzystany także na zbiorach z rodzin żFAfls(TZ) i śFAfrs(JZ}-

• Metody funkcji porzydkujycych
Metody funkcji porządkujących polegają na tym, że liczbom rozmytym przypisuje 
się w pewien sposób (zależny od metody) liczby rzeczywiste, dla których istnieje 
już naturalny porządek, a następnie, na ich podstawie ustala się porządek w

22



rozważanym zbiorze liczb rozmytych. Niech W : FJ\f(JZ) —> 7Z będzie tzw. 
funkcją porządkującą. Dla danych dwóch liczb rozmytych A i B będziemy przyj
mować, że

A > B & W(A) > W(B),
A = B^ W (A) = W(B), (2.27)
A < B&W(A) < wlB).

Spośród metod porównywania liczb rozmytych przy pomocy funkcji porządkują
cych najbardziej znane są metody Yagera, Changa i Chena. Yager [93, 95, 96] 
zaproponował cztery różne funkcje porządkujące, z których najbardziej znana, 
oznaczane tradycyjnie symbolem Fr, ma postać

F,(A) =
i gfz^A^ldi K________

f /nA(x)dx 
u

(2.28)

gdzie g : TZ —> TZ jest funkcją wagową. Przejrzystą interpretację funkcji porządku
jącej Fi otrzymujemy dla g(x) = x, gdyż wtedy funkcja (2.28) przypisuje liczbie 
rozmytej liczbę rzeczywistą odpowiadającą współrzędnej x—owej środka ciężkości 
figury otrzymanej jako miejsce geometryczne zbiorów: y < ha(x) i y > 0.

Chang [11] zaproponował funkcję porządkującą podobną do Fi Yagera, mia
nowicie:

W (A) = y x/j,A(x)dx, (2.29)
■r

która w przypadku liczb rozmytych trójkątnych redukuje się do postaci 1Y(A) = 
j(a4 — ai)(ai + o,'2 + a4).

Z kolei w metodzie Chena [12], będącej uogólnieniem metody Jaina [43, 44], 
funkcja porządkująca zbiór liczb rozmytych Ai, A2, ■ ■ ■ ,An dana jest wzorem

PF(Aj) = ( sup^.^) A + 1 - sup(^Ai (z) A um(x))
\xefc xC'R

(2.30)

gdzie

w(^)

vm(x)

[(j7 3?min)/ (*^max min) ]*, % min? ^max

0, [^min? ^max

[(^max 2')/(2'max 3>min) ]*, 3? G [^min? ^max

0, % [^min? *^max

(2.31)

natomiast = inf U”=1supp(Aj), xmax = supU”=isuPP(A)> zaś k jest ustaloną 
liczbą naturalną.

W pracy [28] Grzegorzewski zaproponował porządek oparty na tzw. ważonej 
wartości średniej liczby rozmytej

EV,(A) = (1 - q)
02

Ol
+ q (2.32)
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będącej uogólnieniem pojęcia wartości średniej liczby rozmytej, wprowadzonego 
przez Heilperna [34].
• Metody wskaźników spełnienia relacji
Ta grupa metod przypisuje danej parze liczb rozmytych pewien wskaźnik speł
nienia określonej relacji porządkującej (np. A > B). Niech (j : PN(7V) X 
PN(7V) [0,1] oznacza wskaźnik spełnienia relacji porządkującej -X. Jeżeli 
£ = 0, oznacza to, że relacja A -X B na pewno nie jest prawdziwa, gdy £ = 1, to 
relacja ta jest na pewno prawdziwa, natomiast w pozostałych przypadkach, tzn. 
gdy £ E (0,1), otrzymana liczba opisuje stopień spełnienia danej relacji. W prak
tyce przyjmuje się pewną wartość progową Gb stopnia spełnienia danej relacji, a 
decyzję o tym, czy rozważana relacja jest spełniona, podejmuje się w zależności 
od tego, czy £ > Gb CZY nie-

Do najczęściej stosowanych wskaźników spełnienia relacji należą wskaźniki za
proponowane przez Dubois i Prade [20, 21]:

PD = Poss(A > B) = sup min{y, yB^y)}', (2.33)
x,y 
x>y

PSD = Poss(A > B) = sup inf min{/2^(rr), 1 — /ib(j/)}; (2.34)
x y y>x

ND = Ness(A > B) = inf sup max{l — yA(%), Mb(z/)}; (2.35)
x y

y<x

NSD = Ness(A > B) = 1 — supmin{^A(^)5MB(?/)}- (2.36)
x,y 
x<y

Powyższe wskaźniki pozwalają ocenić możliwość (ang. possibility) oraz koniecz
ność (ang. necessity) rozważanych relacji. Wskaźniki, podobne w swej budowie 
do powyższych, zaproponował również Tsukamoto i in [85].
• Porządki względem ustalonego horyzontu
W wielu zagadnieniach praktycznych zbiór rozważanych liczb rozmytych jest 
dominowany przez pewną liczbę, zwaną horyzontem. Stąd też naturalnym wydaje 
się wprowadzenie w danym zbiorze liczb rozmytych porządku indukowanego przez 
odległość poszczególnych liczb od owego horyzontu. Taka sytuacja występuje 
często w problemach decyzyjnych, gdy znana jest najlepsza (najgorsza) ewentu
alność, być może nierealizowalna, ale odpowiadająca decyzji pożądanej (niepożą
danej). Jeżeli decyzje modelowane są przy pomocy liczb rozmytych, wówczas 
poprzez wyznaczenie odległości poszczególnych liczb rozmytych, odpowiadających 
możliwym decyzjom, od liczby rozmytej charakteryzującej ową szczególną de
cyzję, możemy ustalić preferencje w zbiorze rozważanych decyzji, a w konsek
wencji otrzymać decyzję optymalną. Innym przykładem może być sytuacja, w 
której rozważane liczby rozmyte z założenia są w jakiś sposób ograniczone, np. 
dodatnie.

Niech A C PN(7V) oznacza pewien zbiór liczb rozmytych. Powiemy, że liczba 
rozmyta L(A) jest dolnym horyzontem zbioru >1, jeżeli

sup(suppL(Ay) < inf(suppżł), (2.37)
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dla każdej liczby rozmytej A E A. Podobnie, U (.A) jest górnym horyzontem zbioru 
A, jeżeli

in£(suppL(A)) > sup(suppA), (2.38)

dla każdej liczby rozmytej A E A. Zbiór A może mieć, oczywiście, więcej niż 
jeden dolny, czy też górny, horyzont.

Niech H E 1FN(1Z). O podzbiorze Al C 1FN((R) postaci

Al = {Ae : sup(suppH) < inf (suppA)}, (2.39)

powiemy, że jest zdominowany od dołu przez liczbę rozmytą H, zaś o podzbiorze 
Au C 1FN(1N) postaci

Au = {A G śFAf(TZ) : inf(suppH) > sup(suppA)}, (2.40)

że jest zdominowany od góry przez liczbę H. Nietrudno zauważyć, że H = 
L(Al) = U (Au)- Możemy obecnie zdefiniować porządki względem horyzontów.

Definicja 2.5
Niech A,B E A C ŚFN(1Z), zaś L E FN(1Z) niech będzie dolnym horyzontem 
zbioru A, tzn. L = L(A). Ponadto, niech d oznacza pewną metrykę w zbiorze 
tPN(1Z). Relację "^l-, określoną wzorem

A^lB <=>d(A,L)>d(B,L), (241)

nazywamy porządkiem względem dolnego horyzontu L.

Definicja 2.6
Niech A, B E A C 1FN(7V), zaś U E ŚFN(N) niech będzie górnym horyzontem 
zbioru A, tzn. U = L(A). Ponadto, niech d oznacza pewną metrykę w zbiorze 
FN(1V). Relację >u, określoną wzorem

A^u B ^d(A,U) <d(B,U), (242)

nazywamy porządkiem względem górnego horyzontu U.

Oczywiście, posługując się różnymi odległościami d, otrzymujemy różne porząd
ki. Można pokazać (por. Grzegorzewski [28]), że dla dowolnego H E tFN(1Z), 
zbiór Al (Au) jest ąuasi—uporządkowany przez relację >~l (/~u)- Relacja ta jest 
również spójna. Wiadomo z kolei (por. Rasiowa [71]), że każda relacja quasi— 
porządkująca wyznacza w naturalny sposób relację równoważności, a następnie 
indukuje relację porządkującą na klasach abstrakcji tej relacji równoważności. A 
zatem, zastosowanie metody abstrakcji sprawia, że zaproponowane relacje (2.41) 
i (2.42) są relacjami liniowo porządkującymi (na naturalnych klasach abstrakcji). 
Tak więc, zaproponowane relacje pozwalają uporządkować dowolny zbiór liczb 
rozmytych zdominowany od dołu lub od góry.
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Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia doboru metryki d. Heilpern w 
swej pracy [35], poświęconej porządkowaniu liczb rozmytych trapezoidalnych, 
posługiwał się następującą rodziną metryk

dp(A, B)
max \ai — bi]

dla 1 < p < oc, 

dla p — oc,
(2.43)

gdzie A = (ax, a2,03, 04) i B = (&x, 62, 64). Z kolei Grzegorzewski [28] zapro
ponował dwie rodziny metryk w przestrzeni wszystkich liczb rozmytych 
mianowicie

Sr,„(A, __________________________________
Al - A^f da + qf \B% - A^fda,

V o o
_ ( dla 1 < p < <X),

(1-g) sup \B^-A^\ + q sup Ib^-A^I, 
0<a<l1 1 0<a<l1 1

dla p = OO,
oraz

Pp(A, B) =

max m-Ajpo, A{\Bs-A<irda 
0 V 0

dla 1 < p < 00,

(2A4)

(245)

maxj sup B^-AG, sup B^ - A^ k 
(0<a<l1 1 0<a<l J

dla p = 00,

gdzie [A£, A^] i [B& , B^] oznaczają a—cięcia liczb rozmytych A i B, odpowiednio, 
przy czym oczywiście ALa, Aua, Bt, B" są funkcjami a dla 0<a<l,l<p<oo 
oraz 0 < q < 1.

Indeksy p i q mają odmienne znaczenie. Własności analityczne odległości 8p,q 
i pp zależą od parametru p, natomiast parametr q występujący w (2.44) charak
teryzuje wagi przypisywane ramionom liczby rozmytej. Łatwo pokazać, że od
ległości doo i dx są w pewnych sytuacjach szczególnymi przypadkami odległości 
Poo i ^1,0.5- Warto także zauważyć, że 6Pi0 i 5PiX są także metrykami w przestrze
niach i odpowiednio, i mogą być zastosowane do konstrukcji
porządków analogicznych do (2.41) i (2.42) w tychże przestrzeniach.

Porządki (2.41) i (2.42) wykorzystujące metryki (2.44) i (2.45) mają wiele 
ciekawych własności, ważnych także w punktu widzenia zastosowań. Można 
udowodnić następujące twierdzenia (por. Grzegorzewski [28]):

Twierdzenie 2.2
Porządki (Au) wykorzystujące metryki ńX)9, 0 < q < 1, nie zależą od wyboru 
dolnego (górnego) horyzontu.
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Twierdzenie 2.3
Porządki yL (i~u) wykorzystujące metryki O < q < 1, oraz p± i nie
zależą od wyboru dolnego (górnego) horyzontu, o ile horyzontem tym jest liczba 
nierozmytą.

Okazuje się również (por. Grzegorzewski [28]), że porządki i >~u zbudowane 
na metryce 6ytq, 0 < q < 1, są równoważne porządkowi zadanemu przez ważoną 
wartość średnią liczby rozmytej, danej wzorem (2.32).

2.5 Zmienna losowa rozmyta
W praktyce często spotykamy się z sytuacja jednoczesnego występowania dwóch 
rodzajów niepewności; probabilistycznej — będącej skutkiem efektów losowych 
oraz drugiej, związanej z brakiem pracyzji (danych, kryteriów itp.). Próbę ujęcia 
w jednym modelu wspomnianych dwóch rodzajów niepewności podjął, jako pierw
szy, Zadeh. W pracy [100] zaproponował on, jak obliczać prawdopodobieństwo 
zdarzenia rozmytego. Mianowicie, niech (fi,M, P) będzie przestrzenią proba
bilistyczną, gdzie fi oznacza przestrzeń zdarzeń elementarnych, A jest a—ciałem 
podzbiorów zbioru fi, a P jest miarą prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo 
zajścia zdarzenia rozmytego AcM wyraża się wzorem

P(A) = j p,A(P,dP(x). (2.46)
n

We wspomnianej pracy Zadeh podał podstawowe własności tak zdefiniowanego 
prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia rozmytego oraz uogólnił na przypadek 
rozmyty takie podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa, jak praw
dopodobieństwo warunkowe, entropia etc. Ze wzoru (2.46) widać, że w ujęciu 
Zadeha prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia rozmytego jest liczbą rzeczywistą 
z przedziału [0,1]. I choć podejście to zyskało sobie dużą popularność, pojawiły się 
też wątpliwości, czy jest uzasadnione, by prawdopodobieństwu zajścia zdarzenia 
rozmytego przypisywać liczbę rzeczywistą; czy nie należałoby raczej wyrażać je 
postaci zbioru rozmytego. Wychodząc z takiego punktu widzenia Yager [94] za
proponował inną definicję, odwołującą się do zasady rozszerzania. Otóż, jeśli A 
jest zdarzeniem rozmytym w przestrzeni fi, to

P(A)= U aP(Aa). (2.47)
0:6(0,1]

Jak wiadomo, kluczowym pojęciem teorii prawdopodobieństwa jest pojęcie 
zmiennej losowej. W 1978 roku Kwakernaak [57], jako pierwszy, podał definicję 
zmiennej losowej rozmytej oraz zdefiniował wartość oczekiwaną rozmytej zmiennej 
losowej. W późniejszym czasie definicje zmiennej losowej rozmytej podali także 
Kruse [53], Puri i Ralescu [69], Stein i Talati [78] oraz Stein i Zwick [79], natomiast 
Kruse [53], Miyakoshi i Shimbo [61] oraz Ralescu i Ralescu [70] udowodnili, że dla
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zmiennych losowych rozmytych obowiązują prawa wielkich liczb. Poniżej podamy 
definicję zmiennej losowej rozmytej podobną do definicji Kwakernaaka i Krusego.

Definicja 2.7
Funkcję X : fi —> FN(7Z) nazywamy zmienną losową rozmytą, jeżeli

• {Xa(cF) : a E [0,1]} jest reprezentantem X(cj) dla każdego oj eFL,
• dla każdego a E [0,1] funkcje X& = X^{oj) — infXa(cj) oraz Xf = 

X&(cj) = sup Xa(oj), są zwykłymi zmiennymi losowymi określonymi na przestrzeni
(fi,44

W ten sposób zmienna losowa rozmyta X może być interpretowana jako per
cepcja nieznanej zwykłej zmiennej losowej V : fi —> P, zwanej oryginałem zmien
nej X. Niech % oznacza zbiór wszystkich zmiennych losowych, które mogłyby 
być oryginałami zmiennej losowej rozmytej X. Jeżeli dysponujemy wyłącznie 
obserwacjami rozmytymi, nie jest oczywiście możliwe wskazanie, która spośród 
tych zmiennych losowych jest oryginałem. Możemy więc jedynie określić pewien 
podzbiór rozmyty % o funkcji przynależności z/ : % —> [0,1] danej wzorem

= inf{MxH(y(u;)) : u> E fi}, (2.48)

która każdej zmiennej losowej V przypisuje stopień przekonania o tym, że owa 
zmienna losowa jest oryginałem zmiennej losowej rozmytej X.

Podobnie, n—wymiarową rozmytą próbę losową Aj,..., Xn możemy traktować 
jako rozmytą percepcję zwykłej próby losowej Vi,,.. ,Vn (gdzie zmienne losowe 
IĄ,..., Vn są niezależne i pochodzą z tego samego rozkładu). Zbiór xn wszystkich 
możliwych oryginałów rozmytej próby losowej jest w istocie zbiorem rozmytym o 
funkcji przynależności

z/(Vb ..., Vn) = . min : w 6 H}. (2.49)
2=1,...,n

Niech 0 = będzie pewnym, interesującym nas w danym momencie, para
metrem zmiennej losowej V. Parametr ów (np.wartość oczekiwana) możemy 
postrzegać jako obraz pewnego przekształcenia T : P —> P, przyporządkowującego 
zmiennej losowej V, pochodzącej z rozkładu Pe E P, rozważany parametr 0. Jeżeli 
jednak mamy do czynienia nie ze zmienną losową V, ale z rozmytą zmienną losową 
X, to w istocie obserwujemy nie 0, ale pewien rozmyty obraz tego parametru. 
Idąc tym tropem i wykorzystując zasadę rozszerzania (podrozdz. 2.3), Kruse [54] 
wprowadził pojęcie rozmytego parametru rozmytej zmiennej losowej, który może 
być traktowany jako rozmyta percepcja interesującego nas parametru 0. Jest to 
zbiór rozmyty A(<9) o następującej funkcji przynależności

MAW(*) = sup{zO : VeX,d(V) = t}, te U, (2.50)

gdzie funkcja v(V) dana jest wzorem (2.48). Pojęcie to jest dobrze określone, 
bowiem dla X — V, a więc gdy funkcja przynależności zmiennej X jest funkcją
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charakterystyczną, otrzymujemy A($) = 6. Dla próby rozmytej powyższy wzór 
przyjmuje postać

ZW) (*) = sup MV1} ...,Vn):(V1,..., Vn) G xn, 3^) = t}, tEZ (2.51)

Dla tak określonego rozmytego parametru A(#) łatwo wyznaczyć jego a—cięcia. 
Dane są one wzorem

Aa(0) = {t G K : 304,..., K) e xn, d(Vi) = t, tak że
ki(cu) G (Xi(<u))a dla u G D oraz dla i = 1,..., n} . ' '

Więcej informacji na ten temat znaleźć można np. w monografii Kruse, Meyer

W latach osiemdziesiątych zaczęły pojawiać się prace poświęcone zastosowa
niom zbiorów rozmytych w statystyce. Rzecz znamienna, że powstają liczne 
prace dotyczące konkretnych zastosowań w technice, gdy tymczasem istnieje wciąż 
niewiele publikacji odnoszących się do podstaw statystyki. I tak, ogólną teorią 
estymacji zajmowali się, jak dotąd, Corral, Gil M.A. i Gil P. oraz Kruse i Meyer 
(por. Corral, Gil [13], Gil, Corral, Gil [25], Gil, Corral [26], Gil [27], Kruse 
[54], Kruse, Meyer [55, 56]). Praca Fruhwirth—Schnatter [24] dotyczy statystyki 
opisowej i podstaw wnioskowania statystycznego w obecności danych rozmytych. 
Rozmytej analizie regresji poświęcone są prace zebrane w monografii Kacprzyk, 
Fedrizzi [48], a także prace Jajugi [45] i Nather, Albrecht [66], natomiast o zas
tosowaniu zbiorów rozmytych w analizie skupień traktuje monografia Miyamoto 
[62], Publikacje dotyczące teorii weryfikacji hipotez w warunkach rozmytości 
omówione zostaną szczegółowo w rozdz. 3, 4 i 5.
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Rozdział 3

Testowanie hipotez w obecności 

danych rozmytych

3.1 Weryfikacja hipotez w przypadku danych

tworzących rozmyty system informacyjny
Testowaniem hipotez w obecności danych rozmytych zajęli się, prawdopodob
nie jako pierwsi, Casals, Gil i Gil [7, 8]. Punktem wyjścia była dla nich praca 
Tanaki, Okudy i Asai [83], w której wprowadzone zostało pojęcie rozmytego 
systemu informacyjnego, czyli takiego skończonego zbioru obserwacji rozmytych 
A = {(Ai,/Ui) : i E /}, który spełnia tzw. warunek ortogonalności

= 1, VxeS, (3.1)
iei

gdzie AiCS, S C 7£, I jest skończonym zbiorem indeksów, zaś : S —> [0,1] 
oznacza funkcję przynależności zbioru A^. A zatem, w omawianym przypadku, 
przestrzeń prób jest postaci X = Xn.

Dla tak określonej przestrzeni prób, Casals, Gil i Gil [7] podali uogólnienie 
lematu Neymana—Pearsona, pozwalającego skonstruować test jednostajnie naj
mocniejszy dla hipotez prostych: H : 6 = 0o, K : 0 = (p, na zadanym poziomie 
istotności 6. Zaproponowany test ma następującą postać:

1, jeżeli P(Ai,..., An) > CqĄ0(Ai, ..., An)
0, w pozostałych przypadkach,

gdzie Pe0(-) i Ąi(*) oznaczają prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia rozmytego 
(•), indukowane odpowiednio, przez rozkłady Pe0 i Pe1, tzn.

^Oj ? ■ * ’ ’ J* Mil (^l) • • * Min fanjdPoj (^1) • • • 5 3 2, (2*^)
Sn
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zaś stałą Cq wyznacza się z warunku

£ ^(X1,...,Xn)Ą0(X1,...,Xn)<5, (3.4)
(x1,...,xn)eA’

na zadany poziom istotności 6 (por. (1.2)).
Jak więc widać, Casals, Gil i Gil skorzystali w swej pracy z definicji praw

dopodobieństwa zajścia zdarzenia rozmytego podanej przez Zadeha (por. (2.46)).
Dla danych eksperymentalnych, modelowanych za pomocą rozmytego systemu 

informacyjnego, Casals, Gil i Gil [7, 8] zaproponowali także metodę konstrukcji 
testu bayesowskiego oraz minimaksowego. Rozważmy następującą funkcję straty:

i(9,0) = J1 o(9)
1 0

dla 3 E ©/< 
dla 3 E ®h

L(«, 1) = 1' 9(9)
0

dla 3 E ®h, 
dla 3 E ®K,

gdzie decyzja d = 0 odpowiada przyjęciu hipotezy H, zaś decyzja d = 1— odrzuce
niu H, a(8) > 0, b(3) > 0, natomiast zbiory &h i ®k zdefiniowane są w podrozdz. 
1.1.

Niech % oznacza pewien rozkład a priori określony na zbiorze parametrów ©. 
Dla tak określonej funkcji straty i danego rozkładu a priori oraz dla obserwacji 
tworzących rozmyty system informacyjny, test bayesowski dla hipotezy H : 3 G

przy alternatywie K : 8 E @k, ma postać:

<p(Xi,..., Xn) — _ _
1, jeżeli / a{8)Pe{X^...,Xn)dĄ8}> f b(3)P0(X1,..., Xn)div(3), 

0, w pozostałych przypadkach.
(3.6)

Jeżeli hipotezy H i K są hipotezami prostymi, tzn. ©# = {ć?o} oraz ©k = {A}, 
wzór (3.6) się upraszcza i otrzymujemy następujący test

1) jeżeli Pq-l (Xi,..., Xn) > CgPqq (Jfi> • • •, Xn^,
0, w pozostałych przypadkach,

^ecB = ^^,7T = {TV0,^}.
Dla hipotez prostych: H : 3 — 3q, K : 3 = 3\ i rozmytego systemu informa

cyjnego istnieje także test minimaksowy

1.
0.

.,x,)=_ _
jeżeli Pqi (-^"i? ■ • •, Xn') > Cm-^Oo (-^i, • • •, -^n)? 
w pozostałych przypadkach,

przy czym stałą Cm wyznacza się z równania

B(9„.łJ(X)) = /i(91,ł;(X)),

(3.8)

(3-9)
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(3.10)

gdzie R(9, tp) = EeL(9, p(X')) oznacza funkcję ryzyka (por. wzór (1.5)). Dla 
funkcji straty L danej wzorem (3.5), równanie (3.9) przyjmuje postać

b(0o) E ^0(X1,...,Xn) =
_ (%!,.. .,X„)eX:
Pff1(X1,...,X„)>cMPff0(Xi,...,Xn) ___

= a(0i) E Ą,^,...,^)
__ (X1,...,Xn)eX:
Pe1(X1,...,X„)<cMPe0(Xi,...,X„)

Podejście do testowania hipotez w obecności rozmytych obserwacji, zapropo
nowane przez Casals, Gil i Gil, zdradza niestety wiele braków. Po pierwsze, trzeba 
z góry wyznaczyć skończony zbiór dopuszczalnych wyników, co w znacznym stop
niu ogranicza możliwości ewentualnych zastosowań. Nie pozwala to na użycie 
podanych testów w sytuacjach, w których potencjalna obserwacja może przyj
mować którąś z przeliczalnego bądź nieprzeliczalnego zbioru wartości. Po drugie, 
dopuszczalne wyniki muszą spełniać warunek ortogonalności (3.1). Tymczasem 
warunek ten ma charakter czysto techniczny, brak mu naturalnej interpretacji, a 
co więcej, w znacznym stopniu ogranicza on postać funkcji przynależności, przy 
pomocy których mogą być modelowane obserwacje. W szczególności, w rozmy
tym systemie informacyjnym nie mogą znaleźć się żadne dwie takie obserwacje 
Aj, Aj, dla których core/hncoreA,- 0 (np. odpowiadające sformułowaniom: 
"większe niż 50” i "większe niż 60”).

Według Casals i in. przyjęcie założenia, że funkcje przynależności zbiorów 
rozmytych odpowiadających dopuszczalnym obserwacjom muszą spełniać warunek 
ortogonalności (3.1), nie stanowi większego ograniczenia. Dla dowolnej skończonej 
rodziny zbiorów rozmytych można bowiem wskazać taki rozmyty system infor
macyjny, że wnioskując na jego podstawie otrzymalibyśmy wyniki analogiczne z 
tymi, które dostarczyłoby wnioskowanie na danych wyjściowych. Mówiąc bardziej 
szczegółowo, w pracy [7] Casals i in. twierdzą, że dla dowolnego skończonego 
zbioru obserwacji rozmytych O = : i = 1,2,... ,m} i testu ę? zbu
dowanego na tych obserwacjach istnieje taki rozmyty system informacyjny A = 
{(Aj, (j.i) : i = 1,2,..., m} i taki test <p' zbudowany na A, że prawdopodobieństwa 
błędów pierwszego i drugiego rodzaju dla obu testów i </?' są sobie równe. 
Funkcje przynależności zbiorów rozmytych z rodzin O i A powiązane są zależnością

i/1(x1)... pm(xm) = Cp1(x1)...fj,m(xm), (3.11)

spełnioną dla prawie wszystkich (rri,... xm) E Sm) przy czym C jest pewną stałą 
dodatnią. Test 9/ zwany jest testem niezmienniczym ze względu na funkcje przy
należności (ang. scalę invariant with respect to membership function test).

Niestety przytoczone powyżej stwierdzenie nie jest prawdziwe. Można bowiem 
wskazać taką skończoną rodzinę zbiorów rozmytych (9, dla której nie da się 
znaleźć testu niezmienniczego w rozważanym sensie. W szczególności, można 
udowodnić następujący lemat.
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Lemat 3.1
Niech S będzie pewną przestrzenią mierzalną z miarą X. Niech O = {(Oj, z/j) : 
i = 1,2,... ,m) oznacza rodzinę zbiorów rozmytych, przy czym O i C S, zaś 
Vi : S —> [0,1]. Jeżeli rodzina O zawiera co najmniej dwa takie zbiory rozmyte 
(Oj,Vj) i (Of-jiZk), dla których zachodzi:

(a) suppOj+suppOk 7) U, taki że U C S, X(U) > 0, zaś 4- oznacza różnicę 
symetryczną zbiorów,

(b) coreOjC\coreOk 3 V, taki żeV C S, A(V) > 0,
to nie istnieje test niezmienniczy ze względu na funkcje przynależności dla rodziny 
O.

Dowód: Bez straty ogólności możemy założyć, że m — 2. Niech (C\, zą) i (O2, v2) 
spełniają warunki (a) i (b) lematu. Możemy wówczas znaleźć dwa takie punkty 
a £ U oraz b EV, dla których zachodzi

vi(a) — a, 0 < a < 1 
*d(&) = 1, 
z/2(a) = 0,
^(6) = 1-

(3.12)

Przypuśćmy, że dla rozważanej rodziny O istnieje test niezmienniczy ze względu 
na funkcje przynależności. Skoro tak, to istnieje również odpowiedni rozmyty 
system informacyjny {(Ai,//i), (A2,p2}} oraz taka dodatnia stała C, dla których 
spełniony jest następujący warunek (por. (3.11)):

^1(2:1)^2(^2) = Cpi(x\)p2(2-2) dla prawie wszystkich (a^,x2) G S2. (3.13)

W szczególności otrzymujemy

^(0)^(0) = 0 = Cp^ajp^a), (3.14)

nl(b)iz2(b) = l = Cp1(b)p2(b), (3.15)

zĄ(a)z/2(&) = a = Cpi(a)p2(b), (3.16)

z/i(6)z/2(a) = 0 = Cpi(b)p2(a). (3-17)

Ponieważ zbiory rozmyte (Ai,pi) i (A2,p2) spełniają warunek ortogonalności 
(3.1), zatem

jUi(a)+/r2(o) = 1, (3.18)
(b) + kz(b) — 1. (3.19)

Na mocy (3.14) pija) = 0 lub p2(a) = 0, ale ze względu na (3.16) stwierdzamy, 
że pi(a) yś 0 i p2(a) = 0. Podobnie, z (3.17) wynika, że p\(b) = 0 lub p2(a) = 0, 
ale z uwagi na (3.15) otrzymujemy pifb) yś 0 i p2(a) = 0. Tak więc, na mocy 
(3.18), pi(a) = 1. A zatem, na podstawie (3.16), p2(b) = ajC, natomiast z uwagi 
na (3.15), pr(h) — 1/a. Jeżeli a < 1, to pi(b) > 1, co jest niemożliwe. Jeśli zaś 
a = 1, wówczas pi(b) — 1, a więc, na mocy (3.19), //2(ć>) = 0, co również prowadzi 
do sprzeczności.
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Analogiczne rozumowanie można przeprowadzić dla dowolnej pary punktów 
a £ U i b £ V. A zatem na zbiorze U xV warunek (3.13) nie jest spełniony. 
Ponieważ A(/7) > 0 i A(V) > 0 więc również A(C/ X V) > 0, co przeczy założeniu, 
że dla danej rodziny zbiorów rozmytych możemy skonstruować test niezmienniczy 
ze względu na funkcje przynależności. ■

Podane przez Casals i in. uogólnienie lematu Neymana—Pearsona na przy
padek obserwacji rozmytych, nie stwarza jednak perspektyw dla praktycznych za
stosowań. Jak wiadomo, bezpośrednie zastosowanie lematu Neymana—Pearsona 
do budowy testów dla realnych problemów, jest znikome i ogranicza się do hipotez 
prostych. Fundamentalne znaczenie tego lematu dla statystyki matematycznej 
polega na tym, że stanowi on punkt wyjścia innych twierdzeń, które podają 
sposób konstrukcji testów jednostajnie najmocniejszych dla hipotez złożonych 
(np. twierdzenia Karlina—Rubina dla hipotez jednostronnych w modelu statys
tycznym z rodziną rozkładów o monofonicznym ilorazie wiarogodności — por. 
Lehmann [58], Bartoszewicz [5]). Wydaje się jednak, że wersja lematu Neymana— 
Pearsona, zaproponowana przez Casals i in., nie stwarza możliwości dalszych 
uogólnień w kierunku testów dla hipotez złożonych.

Zastosowanie testów podanych przez Casals i in. ograniczone jest także z 
powodu kłopotów obliczeniowych. Dla średnich i dużych prób (a takie są dla 
statystyków interesujące, bo niosą dużo informacji) testy te stają się, ze względów 
obliczeniowych, wręcz bezwartościowe. Stąd też, dla prób o liczności n > 25 
Casals i Gil [9] zaproponowały pewną modyfikację testu (3.2), wykorzystującą 
Centralne Twierdzenie Graniczne. Nie znane są jednak żadne wyniki dotyczące 
dokładności zastosowanej aproksymacji.

Naturalnym jest też pytanie o warunki, w jakich proponowane przez Casals i 
in. testy mogą być stosowane. W przyjętym podejściu, odwołującym się definicji 
prawdopodobieństwa podanej przez Zadeha, rozkład prawdopodobieństwa wyz
naczony jest jednoznacznie, a wartości prawdopodobieństw poszczególnych zda
rzeń są liczbami rzeczywistymi. Tak więc, w omawianym przypadku rozkład, z 
którego pochodzi badana próba, musi być wyznaczony precyzyjnie, z dokładnością 
do nieznanego parametru (np. rozkład normalny o znanym odchyleniu standar
dowym i nieznanej wartości przeciętnej).

Problem testowania hipotez w przypadku, gdy dane tworzą rozmyty system 
informacyjny, był też przedmiotem badań Sona, Songa i Kima. W pracy [77] 
autorzy podali dla owego przypadku wersję tzw. uogólnionego lematu Neymana— 
Pearsona (por. Lehmann [58]). Son i in. zaproponowali również konstrukcję tzw. 
testu lokalnie optymalnego. Niech (fi oznacza pewien test dla problemu weryfikacji 
prostej hipotezy zerowej H : Q = przy złożonej alternatywie K : 6 > 0q. 
Załóżmy, że funkcja mocy (3^(0) tego testu, dana wzorem

PV(P) = T, (3.20)
(Xi,...,Xn)eX

jest różniczkowalna w sposób ciągły w punkcie 0 = do- Mając, w rozważanym
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przypadku, kilka testów na zadanym poziomie istotności, za optymalny test 
można uznać ten, który ma największą moc dla alternatyw bliskich (w pewnym 
sensie) hipotezie zerowej. Stąd też test (plok nazwiemy testem lokalnie optymal
nym w grupie testów $ dla problemu H : 9 = 9$, K : 9 > 90, jeżeli

d^iok(9)
d9 \8=e0 max d(U9)

d9 \e=e0 (3.21)£ $

(por. Ferguson [22]). Son i in. podali postać testu lokalnie optymalnego dla 
omawianego problemu weryfikacji hipotez, mianowicie

xn) = / 1’ jeżeli |0=0Q > CiPqq(Xi, ..., Xn)
I 0, w pozostałych przypadkach,

(3.22)
gdzie stałą wyznacza się z warunku na poziom istotności (3.4). Praca Sona 
i in. ma, w zasadzie, te same słabe strony, co prace Casals i in. Zaletą jest 
niewątpliwie, podjęcie problemu testowania hipotezy złożonej.

Reasumując, zastosowanie omawianych w bieżącym podrozdziale testów jest 
wielce ograniczone. Główną tego przyczyną jest narzucona przez przyjętą meto
dologię struktura danych, a więc to, że dopuszczalne obserwacje muszą tworzyć 
rozmyty system informacyjny. Można też odnieść wrażenie, że mówienie w tym 
wypadku o analizie danych rozmytych jest nieco sztuczne. Wszak, poza pojęciem 
funkcji przynależności, które w dodatku muszą w każdym punkcie sumować się do 
jedynki, nie są używane żadne inne narzędzia teorii zbiorów rozmytych. Wydaje 
się więc, że podjęte w tym podrozdziale zagadnienie może znaleźć rozwiązanie na 
gruncie tradycyjnej teorii weryfikacji hipotez, tyle że przy odpowiednio dobranej 
mierze prawdopodobieństwa.

3.2 Ogólna metoda konstrukcji testów dla 

danych rozmytych
W bieżącym podrozdziale zaproponowana zostanie ogólna metoda konstrukcji 
testów statystycznych przeznaczonych do weryfikacji precyzyjnie postawionych 
hipotez na podstawie nieprecyzyjnych (rozmytych) danych. W przeciwieństwie do 
testów przedstawionych w podrozdz. 3.1, nie będziemy nakładać poważniejszych 
ograniczeń na klasę dopuszczalnych zbiorów rozmytych, służących do modelowa
nia nieprecyzyjnych obserwacji. Będziemy jedynie zakładać, że obserwacje opisy
wane są przez liczby rozmyte (zwykłe bądź jednostronne), co zapewni wystar
czającą uniwersalność przedstawianej metody.

W klasycznej statystyce matematycznym modelem obserwacji pochodzącej z 
eksperymentu jest odpowiednia zmienna losowa. Jeżeli jednak owa obserwacja 
dana jest w sposób nieprecyzyjny, jej modelem będzie rozmyta zmienna losowa. 
A ponieważ, jak wspomniano w podrozdz.2.5, zmienna losowa rozmyta może być
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traktowana jako percepcja pewnej zwykłej zmiennej losowej, wydaje się rzeczą 
naturalną, by testy przeznaczone do analizy danych rozmytych konstruować jako 
uogólnienia odpowiednich testów dla danych precyzyjnych. Wymaga to, oczy
wiście, właściwego uogólnienia definicji testu na zadanym poziomie istotności.

Niech Xi,..., Xn oznacza rozmytą próbę losową, czyli zbiór rozmytych zmien
nych losowych, stanowiących percepcję zwykłej (tj. nierozmytej) próby losowej 
Vi,..., K, pochodzącej z rozkładu Pg. Niech 8 będzie pewną ustaloną liczbą z 
przedziału (0,1). Załóżmy ponadto, że H : d E Oh i K : d E Oh oznaczają, 
odpowiednio, hipotezę zerową i hipotezę alternatywną. A oto proponowana 
definicja testu rozmytego.

Definicja 3.1
Funkcję (fi : (7\Af(7?,))n ^({0,1}) nazywamy testem rozmytym hipotezy H na
poziomie istotności 8, jeżeli

sup P{co E Q : ^(^(cj),...,^^)) C {1} \H} < ć, (3.23) 
ae[o,l]

gdzie (pa oznacza a—cięcie zbioru rozmytego (fi.

Jak wiadomo z klasycznej teorii testów statystycznych, rodzina obszarów przy
jęć hipotezy dotyczącej parametru 0, dla testu na poziomie istotności <5, jest rów
noważna pewnej rodzinie przedziałów ufności dla tego parametru, na poziomie 
ufności 1 — 8. Owe spostrzeżenie leży u podstaw proponowanej ogólnej metody 
konstrukcji testów dla danych rozmytych.

Rozważmy, na początek, następującą hipotezę zerową; H : 6 — przy 
złożonej alternatywie obustronnej K : 0 Załóżmy, że znamy postać dwu
stronnego, symetrycznego przedziału ufności dla parametru 0, na poziomie ufności 
1 — 8. Oznaczmy ów przedział ufności przez przy czy oczywiście, 7Ti =
7Ti(Vi, • • • ? Vn] 8) oraz 7T2 = ^(hi,..., Vn\ 8). Prawdziwe jest wówczas następujące 
twierdzenie:
Twierdzenie 3.1
Niech Xi,... ,Xn oznacza rozmytą próbę losową, przy czym Xi E dla
i = 1,..., n, oraz niech 8 E (0,1). Niech fT^ = [11^, 11^], przy czym

n£ = ni(x1,...,x„;ó) =
= inf {t e 72.: Vż 6 {1,..., n} 3^ 6 (Xj)a takie, (3.24)
że . ,xn) < t} ,

= sup {t G 1Z :Vi £ {1,... ,n} 3xi £ (Xi)a takie, (3.25)
że 7r2(a;i,... ,zn) > t} .

Wtedy funkcja <p : (^J\f(7?.))n ^({O,1}), której obraz ma a—cięcia postaci

( {0}
{!}
{0,1}

l 0
• • • 5

jeżeli 30 e (IIa \ (-'II)a), 
jeżeli ó>o 6 ((^n)a \ IIa), 
jeżeli 6>o £ (IIa (3 (-Tpa), 
jeżeli &o (TIa U (-’II)a),

(3.26)
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jest testem hipotezy H : 9 — do, przy alternatywie K ■. O fi (fi, na poziomie 
istotności 8.

Dowód: W pracy [56] oraz w książce [55] Kruse i Meyer podali definicję rozmytego 
przedziału ufności i pokazali, w jaki sposób znając postać zwykłego (tj. nierozmy- 
tego) przedziału ufności dla pewnego parametru, na zadanym poziomie ufności, 
zbudować rozmyty przedział ufności, na tym samym poziomie ufności. Zapro
ponowaną przez nich konstrukcję opisuje następujący lemat:

Lemat 3.2
Niech [7ri,7T2] oznacza dwustronny, symetryczny przedział ufności dla parametru 
O na poziomie ufności 1 — 8. Niech X\,... ,Xn oznacza rozmytą próbę losową, 
będącą percepcją zwykłej próby losowej Vj,..., 14- Wówczas zbiór rozmyty (nor
malny i wypukły) II o funkcji przynależności

= sup{a/[nL,n2)(a:) : « e [0,1]} , (3.27)

przy czym 11^ i 11^ zdefiniowane są wzorami (3.24) (3.25), odpowiednio, jest
rozmytym przedziałem ufności dla parametru 0, na poziomie ufności 1 — 8, co 
znaczy, że

PfiuEtt-. Aa(0) C na(m)} >1-8, Va G [0,1], (3.28)

gdzie IIa(u>) = [n£(Xi(w),..., Xn(wf 8), n^Af^cu),..., Xn(wf <5)[, natomiast 
A(6>) oznacza rozmytą percepcję parametru 0 (por. (2.50)—(2.52)).

Dowód tego lematu można znaleźć w monografii [55],
Weźmy teraz dowolne a z przedziału [0,1]. Nietrudno zauważyć, że

P e fi : ą>a(X,(w),..., Xn(wf) C {1} \H } =
= P {a; G Q ... ,X») G {0, {1}} \H} = ( }
= 1 — P {u> E Cl : (pa(fXi(afi),..., Xn(ofifi G {{0}, {0,1}} \H } =
= 1- P{w ECP0oEllafifi\H}.

Jeżeli hipoteza zerowa H : 0 = 0q jest prawdziwa, znaczy to że 0q G Aa(0) dla 
każdego a G [0,1]. A więc, w szczególności, zachodzi

P{meQ:0oeIIa(u,)}>l-ń V«G[0,l]. (3.30)

A zatem, na mocy (3.29), zachodzi

sup P {ca E Cl : ^(Af^),.. .,Xn(wf) C {1} \H}<8, (3.31)
ae[0,i]

co kończy dowód twierdzenia. ■

Łatwo wykazać, że prawdziwy jest następujący lemat:
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Lemat 3.3
Funkcja przynależności testu rozmytego dla testowania hipotezy H : 9 = 9$, przy 
alternatywie K : 9 90, określonego wzorem (3.26), wyraża się następująco

— h>n(@o)I{o} (t) + p-,n($o)J{i}(£) —
= + (1 — t £ {O, !}•

(3.32)

Uwaga 3.1
Jak więc widać, test rozmyty, w przeciwieństwie do zwykłego testu, nie wskazuje 
na jedną z dwóch możliwych decyzji: przyjąć, bądź odrzucić rozważaną hipotezę, 
ale podaje poziom przekonania o słuszności podjęcia owych decyzji. Oczywiście, 
w szczególności, możemy otrzymać p = 0/0 + 1/1, co odpowiada przekonaniu 
o konieczności odrzucenia hipotezy zerowej i przyjęciu hipotezy alternatywnej, 
bądź też p = 1/0 + 0/1, co oznacza, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy 
zerowej. Widać stąd, że nasz test rozmyty jest dobrze określony, bowiem jeżeli 
obserwujemy zwykłą próbę losową, a więc kiedy Xi = Vj,... ,Xn = Vn, to test 
rozmyty redukuje się do zwykłego (tj. nierozmytego) testu statystycznego.

Na rys. (3.1) —(3.3) zilustrowano zastosowanie testu (3.26) do weryfikacji hipo
tezy H : 9 = do, przy alternatywie K : 0 9q.

Rys. 3.1. W wyniku użycia testu rozmytego otrzymano p = 1/0 + 0/1 (nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej)

W podobny sposób możemy skonstruować testy rozmyte dla hipotez jedno
stronnych. Jak wiadomo, istnieje wzajemna odpowiedniość pomiędzy obszarem 
przyjęcia testu dla weryfikacji hipotezy H : 9 < 9q, przy alternatywie K : 9 > 
90, na poziomie istotności 6, a jednostronnym przedziałem ufności [7T1}+oo) dla 
parametru 9, na poziomie ufności 1 — 6, przy czym m = ZLi (Vi, • • •, W; <5). Można 
wówczas udowodnić następujące twierdzenie:
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1

Rys. 3.2. W wyniku użycia testu rozmytego otrzymano ą> = 0/0 + 1/1 (należy 
odrzucić hipotezę zerową)

Rys. 3.3. W wyniku użycia testu rozmytego otrzymano = 0.25/0 + 0.75/1 
("raczej odrzucić hipotezę zerową”)

Twierdzenie 3.2
Niech Xi,... ,Xn oznacza rozmytą próbę losową, przy czym Xi G XX(R) dla 
i = 1,..., n, oraz niech 8 E (0,1). Niech Ha = [H£, oo), przy czym

= inf {t E 77 : Vż G {1,..., n} 3xi E (Xi)<* takie, (3.33)
Że TPr{X]_, . . . ,Xn) <t} .

Wtedy funkcja (f> : (XX((R))n —> -F({0,1}), której obraz ma a—cięcia postaci

{0}
{1}
{0,1}
0

9^a(-^l, • • • , Xn)

jeżeli d0 E (Ha \ (^fl)a), 
jeżeli d0 E ((-dl)a \ Ł), 
jeżeli d0 E (Ł PI (-H),*), 
jeżeli d0 £ (Ha U (->H)a),

(3.34)

jest testem hipotezy H : d < do, przy alternatywie K : d > do, na poziomie 
istotności 8.
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\F dowodzie powyższego twierdzenia, analogicznym do dowodu twierdzenia 
3.1, korzysta się z faktu, że jeżeli [fij, +00) jest jednostronnym przedziałem ufności 
dla parametru 3, na poziomie ufności 1 — S, to rozmyty przedział ufności dla tego 
parametru jest zbiorem rozmytym II o funkcji przynależności

Mn(z) = SUP {^[n^.oo)^) : « e [0,1]} , (3.35)

przy czym zdefiniowane jest wzorem (3.33) (por. Kruse, Meyer [55, 56]). 
Rozważmy teraz test dla weryfikacji hipotezy H : 6 > 30, przy alternaty

wie K : 3 < do, na poziomie istotności 6. Jest rzeczą znaną, że istnieje wza
jemna odpowiedniość pomiędzy obszarem przyjęcia tego testu, a jednostronnym 
przedziałem ufności (—00,7F2] dla parametru 3, na poziomie ufności 1 — 6, przy 
czym 7f2 = 7f2(Vi, • • •, K; <$).

Twierdzenie 3.3
Niech Xi,...,Xn oznacza rozmytą próbę losową, przy czym Xi G śFJ\f((Rj) dla 
i = 1,..., n, oraz niech 6 E (0,1). Niech na = (—00, 11^}, przy czym

C = C(X1,...,Xn;5) =
= sup {t E N, : Vż E {1,..., n} 3xi E (Xi)a takie, (3.36)
Że ^(^l, ... ,xn) > t} .

Wtedy funkcja : (X.hf(7V))n —> *^({0,1}), której obraz ma a—cięcia postaci

{0}
{1}
{0,1}
0

9?a(-^G., • • • 1 Jfn) — *

jeżeli 30 € (IIQ_\ (-II)a), 
jeżeli 30 E ((—'flja \ na), 
jeżeli 30 E (IIa D (-'I1)Q;), 
jeżeli 30 g (IIa U (->II)a),

(3.37)

jest testem hipotezy H : 3 > 3$, przy alternatywie K : 3 < 30) na poziomie 
istotności 6.

\\r dowodzie tego twierdzenia korzysta się, z kolei, z faktu, że jeżeli (—00,^2] 
jest jednostronnym przedziałem ufności dla parametru 3, na poziomie ufności 
1 — 6, to rozmyty przedział ufności dla tego parametru jest zbiorem rozmytym II 
o funkcji przynależności

= sup {a^ ^t/jOr) : a G [0,1]} , (3.38)

przy czym fl^ określone jest wzorem (3.36) (por. Kruse, Meyer [55, 56]). Łatwo 
pokazać, że

Lemat 3.4
Funkcja przynależności testu rozmytego dla testowania hipotezy H : 3 <30, przy 
alternatywie K : 3 > 30, określonego wzorem (3.3f), wyraża się następująco

= Mn(^o)Ąo}(f) + M-,n(^o)J{i}(t) = z„
= jUn(#o)J{o}(£) + (1 — /fii^o))^!}^), t £ {0,1},
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zaś funkcja przynależności testu rozmytego dla weryfikacji hipotezy H : 9 > 9o, 
przy alternatywie K : 9 < 9q, określonego wzorem (3.37), przyjmuje postać

AG W = Atn(^o)Ąo}(^) + M-,n(^o)Ąi}(^) = /o in\
= ^n(<^o)Ąo}(^) + (1 — ^n(0o)K{i}(£)> £ £ {0? !}•

Uwaga 3.2
Testy rozmyte (3.34) i (3.37) dla hipotez jednostronnych są dobrze określone, 
jeżeli bowiem obserwujemy zwykłą próbę losową (tzn. = Vj,... ,Xn = Vn), 
test te redukują się do zwykłych (tj. nierozmytych) testów statystycznych dla 
odpowiednich hipotez jednostronnych.

Uwaga 3.3
Twierdzenia 3.1, 3.2, i 3.3. pozostaną także prawdziwe wtedy, gdy nieco osłabimy 
założenia przyjęte o postaci rozmytych obserwacji X±,..., Xn. Możemy bowiem 
zrezygnować z wypukłości Xi, i = l,...,n. Warto zauważyć, że nawet wtedy 
zbiory II, II i II będą zbiorami wypukymi (por. Kruse, Meyer [55, 56]).

Uwaga 3.4
Twierdzenie 3.2. pozostanie prawdziwe, jeżeli obserwacjami będą również liczby 
rozmyte lewostronne, natomiast twierdzenie 3.3. nie ulegnie zmianie w przypad
ku, w którym obserwacje modelowane byłyby także przy pomocy liczb rozmytych 
prawostronnych.

Podczas weryfikacji hipotez często posługujemy się pojęciem poziomu kryty
cznego. Terminem tym określamy najmniejszy poziom istotności, przy którym 
rozpatrywana hipoteza zerowa byłaby odrzucona. Zdefiniowany w taki sposób 
poziom krytyczny równy jest, tym samym, największemu poziomowi istotności 
testu, dla którego dana hipotez zerowa nie byłaby odrzucona (byłaby przyjęta). 
Oba powyższe określenia poziomu krytycznego są równoważne.

Gdyby jednak chcieć uogólnić pojęcie poziomu krytycznego na przypadek tes
tów rozmytych to okaże się, że obie, przedstawione powyżej definicje, nie prowadzą 
już, w ogólnym przypadku, do tej samej wielkości. Rozważmy, bez straty ogólności, 
przypadek weryfikacji hipotezy H : 3 = 9q, przy alternatywie K : 9 9§, testem
rozmytym danym wzorem (3.26). Załóżmy, że dysponujemy następującymi ob
serwacjami rozmytymi: Xi — x^,..., Xn = xn.

Definicja 3.2
Liczbę rzeczywisty SR określony wzorem

Ó*R = inf {<5 e (0,1) : 90 e core(->II (rzy, ...,xn-, ó))} , (3-41)

nazywamy poziomem krytycznym odrzucenia hipotezy H.

Definicja 3.3
Liczbę rzeczywisty S*A określony wzorem

8*a = sup {<5 € (0,1) : 9q e coreYL (xi, 0} , (3-43)
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nazywamy poziomem krytycznym akceptacji hipotezy H.

Tak więc ÓR oznacza najmniejszy poziom istotności testu rozmytego, przy któ
rym stopień przekonania o konieczności odrzucenia rozpatrywanej hipotezy ze
rowej wynosiłby jeden. Z kolei óA oznacza największy poziom istotności testu 
rozmytego, przy którym stopień przekonania o konieczności odrzucenia hipotezy 
zerowej wynosiby zero.

W analogiczny sposób określamy poziom krytyczny odrzucenia oraz poziom 
krytyczny akceptacji hipotezy zerowej w przypadku weryfikowania hipotez jed
nostronnych testami rozmytymi (3.34) i (3.37). Wystarczy wówczas w definicjach 
3.2 i 3.3 podstawić II albo II w miejsce II.

Ponieważ, jak już wspomniano, dla testów rozmytych poziom krytyczny odrzu
cenia hipotezy zerowej nie jest, w ogólnym przypadku, równy poziomowi krytycz
nemu akceptacji hipotezy zerowej, przeto różnica tych dwóch wielkości stanowić 
może pewną miarę rozmycia testu.

Definicja 3.4
Niech óR i 8*A oznaczają, odpowiednio, poziom krytyczny odrzucenia oraz poziom 
krytyczny akceptacji danej hipotezy zerowej. Wielkość

Ać* = óA-S*R (S.jS)

nazywać będziemy miarą rozmycia testu.

Zaproponowana powyżej miara rozmycia testu ma następujące własności:

Lemat 3.5
Niech Xi = ... ,Xn = xn oznacza próbę rozmytą, natomiast p niech będzie
testem rozmytym do weryfikacji pewnej hipotezy zerowej H.

(a) Jeżeli /aXi(t) = dla t ElZ, i — 1,... ,n, to Aó* = 0.

(b) Jeżeli x±,... ,xn są liczbami rozmytymi prostokątnymi, to A<5* = 0.

(c) A<5* = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy (p(xi,... ,xn) = 0/0 + 1/1 albo

= 1/0+ 0/1.

Dowód powyższego lematu nie przedstawia trudności. Warto może tylko zwró
cić uwagę na łączną interpretację (a) oraz (c) pokazującą, że dla obserwacji 
nierozmytych test rozmyty zachowuje się analogicznie do zwykłego (tj. nierozmy
tego) testu. Stanowi to jeszcze jedno potwierdzenie, że zaproponowany test 
rozmyty, będący uogólnieniem zwykłego testu na przypadek występowania danych 
nieprecyzyjnych, jest dobrze określony.

Przykłady konstrukcji testów rozmytych dla konkretnych problemów przed
stawione zostaną w rozdz. 6.

42



3.3 Defuzyfikacja testów rozmytych

3.3.1 Zagadnienie defuzyfikacji
Rozwiązaniem problemu decyzyjnego, w którym pewne elementy modelu matema
tycznego (np. dane) opisane są w języku teorii zbiorów rozmytych, jest często 
decyzja rozmyta, tzn. pewien podzbiór rozmyty zbioru możliwych decyzji. Taka 
decyzja rozmyta wskazuje, w jakim stopniu każda spośród możliwych decyzji 
spełnia nasze kryteria i cele decyzyjne. Wskazanie optymalnej, w określonym 
sensie, decyzji rozmytej, nie zadowala jednak naogół praktyków. Domagają się 
oni zazwyczaj dalszych wskazówek, określających strategię wykorzystania otrzy
manej decyzji rozmytej do wyboru jednej, dobrze określonej decyzji. Ten ostatni 
krok nazywany jest procesem defuzyfikacji.

Niech A oznacza pewien zbiór rozmyty, odpowiadający optymalnej decyzji 
rozmytej, będącej rozwiązaniem rozważanego zadania decyzyjnego. A jest więc 
podzbiorem rozmytym zbioru wszystkich możliwych decyzji P, tzn. AcAD. W 
omawianym problemie decyzyjnym defuzyfikacja sprowadza się do wyznaczenia 
wartości odpowiedniego operatora Defuzz : P(P) —> P, a więc jest to w istocie 
problem selekcji pewnego elementu do G P, na podstawie zbioru rozmytego A. 
W literaturze przedmiotu znanych jest wiele metod defuzyfikacji. Ich przegląd 
znaleźć można w pracach: Lee [59] i Yager, Filev [98].

W podrozdz. 3.2 przedstawiliśmy ogólną metodę konstrukcji testów dla danych 
rozmytych. W efekcie otrzymaliśmy test rozmyty (p : —> ^({0,1}),
który, w zależności od testownych hipotez, miał postać (3.36), (3.34) lub (3.37). A 
zatem aby przeprowadzić defuzyfikację takiego testu rozmytego należy wyznaczyć 
wartość pewnego operatora Defuzz : ^({0,1}) {0,1}. Istnieje, oczywiście,
nieskończenie wiele takich operatorów. Z naturalnych przyczyn, tylko niektóre z 
nich wydają się być interesujące w naszym wypadku. Kilka takich operatorów 
omówimy poniżej.

3.3.2 Operator wartości maksymalnej
Niech .. ,Xn oznacza próbę rozmytą, natomiast (p : (FAf —> «P({0,1})
niech będzie rozmytym testem statystycznym o funkcji przynależności : {0,1} 
-[0,1].

Definicja 3.5
Operatorem wartości maksymalnej dla rozmytego testu statystycznego <p, nazy
wamy operator defuzyfikacji DefuzzMAX : .F({0,1}) —> {0,1} dany wzorem

DefuzzMAXfp(Xr,...,Xn)) = { J^^(l)>^(0)
v v " I 0, w przeciwnym wypadku.

Jak widać z powyższej definicji, operator wartości maksymalnej rozwiązuje 
zagadnienie defuzyfikacji w ten sposób, że wybiera tę decyzję (odrzucenie, bądź
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przyjęcie testowanej hipotezy zerowej), której odpowiada większa wartość funkcji 
przynależności testu rozmytego 99.

Rozważmy teraz testy rozmyte (3.26), (3.34) i (3.37). Można je ująć jednym 
wzorem

{0} jeżeli 0O € (Ea \ (_'E)a),
{1} jeżeli 90 G ((--E)* \ EJ, (o
{0,1} jeżeli 90 6 (Sa n (-S)J >
0 jeżeli 90 (Ea U (->E)a),

Pa (Y{, • • • , -Yn) —

przy czym symbol E, w zależności od postaci weryfikowanych hipotez, należy 
zastąpić oznaczeniem odpowiedniego rozmytego przedziału ufności (II dla testowa
nia hipotezy H : 9 = 9q, przy alternatywie K : 9 7^ 9o, II dla hipotezy H : 9 < 9q, 
przy alternatywie K : 9 > 9q i II dla weryfikacji hipotezy H : 9 > 9q, przy 
alternatywie K : 9 < 9f).

Zgodnie z lematami 3.3 i 3.4, także funkcje przynależności tych testów można 
zapisać jednym wzorem

= Ms(^o)Ąo}W + Az-b(^o)Ąi}(O = /o 4fi\

= Me(^o)Ąo}(^) + (1 — Ms(0o))Ąi}(£), f £ {Oj !}•
Zdefiniujmy teraz, co będziemy w tym miejscu rozumieć pod pojęciem równo

ważności dwóch procedur decyzyjnych.

Definicja 3.6
Powiemy, że dwie procedury decyzyjne są równoważne, jeżeli zastosowane dla 
dowolnych danych prowadzą do tej samej decyzji.

Nietrudno zauważyć, że test (3.45) wraz z defuzyfikacyjnym operatorem wartoś
ci maksymalnej może być zastąpiony przez pewien równoważny test nierozmyty.

Twierdzenie 3.4
Procedura decyzyjna (</?, DefuzzMAX (pf) jest równoważna natępującemu testowi 
nierozmytemu p* : (jrA/”(7b))n {0,1}

1, jeżeli p-,E(Xi,...,Xn)(^o) > ^s(Xi,...,x„)(^o), (3 LI)
0, w przeciwnym wypadku. ' 7

Dowód twierdzenia jest natychmiastowy. Test p* jest oczywiście testem na 
tym samym poziomie istotności, co test rozmyty p.

3.3.3 Operator randomizowany
Przedstawiony poniżej operator defuzyfikacyjny realizuje selekcję decyzji nierozmy 
tej na drodze eksperymentu losowego (por. Yager, Filev [97]).

Definicja 3.7
Operatorem randomizowanym dla rozmytego testu statystycznego p, nazywamy 
operator defuzyfikacji DefuzzR : .F({0,1}) —> {0,1} dany wzorem

DefuzzR(p) = | o jeżeli r = 1, 
jeżeli r — 0,

(3.4S)
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gdzie r G {0,1} jest wynikiem następującego eksperymentu losowego: P{r = 0} = 
p, P{r = 1} = 1 — p, przy czym p G [0,1] wyznaczane jest na podstawie wartości 
^(0) oraz ^(1).

Jeżeli rozmyty test statystyczny ma postać (3.45), to najbardziej naturalnym 
sposobem wyznaczenia prawdopodobieństwa p będzie przyjęcie p = ^(0) (otrzy
many rozkład prawdopodobieństwa będzie dobrze określony, bowiem ^(0) G 
[0,1], a ponadto zachodzi ^(1) = 1 — ^(0), co sprzyja interpretacji tak przyjętej 
wartości p).

Ponieważ najbardziej rozpowszechnionym generatorem liczb losowych jest gene
rator rozkładu jednostajnego na przedziale jednostkowym [0,1], wobec tego, w 
celu aplikacyjnym, operator randomizowany lepiej zapisywać w postaci

Defuzz^ = [ j jeMi U -P’ ,, (3.49)
I U, w przeciwnym wypadku,

gdzie U jest liczbą losową pochodzącą z rozkładu jednostajnego na przedziale 
[0,1]. W szczególności, dla rozważanych przez nas testów postaci (3.45) otrzy
mujemy

DefuZZR(y(Xu...,Xn)) 1, jeżeli (/> ^(Xl,..„xn)(0),
0, w przeciwnym wypadku. (3.50)

Łatwo udowodnić, że test (3.45) wraz z defuzyfikacyjnym operatorem randomi- 
zowanym może być zastąpiony równoważnym nierozmytym testem randomizowa
ny m.

Twierdzenie 3.5
Procedura decyzyjna (p,DefuzzR(p)) jest równoważna natępującemu nierozmy- 
temu testowi randomizowanemu p** : (tFX'(TV)')n —> [0,1]

^*(Xi,. 
' 0,

= < 7, 
1,

jeżeli 30 GcoreS(Xi,..., Xn),
jeżeli 30 G (swppS(Xi,... ,Xn)\coreZ(X1,... ,Xn)), 
jeżeli 3q £suppE,(X-L,..., Xn),

(3.51)

gdzie 7 - 1 — ... jjc„)(^0) —

Test randomizowany y?** jest oczywiście testem na tym samym poziomie is
totności, co test rozmyty tp. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że 
geneza odwołania się do eksperymentu losowego w teście </?** jest inna, niż w 
testach randomizowanych występujących w klasycznej teorii weryfikacji hipotez. 
We wspomnianej klasycznej teorii testowania hipotez randomizacja pojawia się 
dla zapewnienia żądanego rozmiaru testu. Tymczasem źródłem randomizacji 
występującej w teście ę?** jest brak precyzji danych modelowanych przy pomocy 
zbiorów rozmytych, nie mający żadnych związków z rozmiarem tego testu.
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Rozdział 4

Testowanie hipotez rozmytych

4.1 Wprowadzenie
W bieżącym rozdziale omówimy zagadnienie weryfikacji hipotez postawionych w 
sposób nieprecyzyjny typu; H : 9 jest mniej więcej równe 9q, H : 0 jest dużo 
większe od itp. Owe nieprecyzyjne hipotezy modelować będziemy za pomocą 
odpowiednich zbiorów rozmytych. Jednocześnie zakładamy że dysponujemy pre
cyzyjnie określonymi obserwacjami.

Problematyką tą zajmowało się niezależnie wielu autorów. Poniżej przedsta
wimy różne podejścia do zagadnienia testowania hipotez rozmytych; bayesowskie, 
klasyczne (w sensie lematu Neymana—Pearsona) i metodę największej wiaro
godności.

4.2 Podejście bayesowskie

4.2.1 Metoda Delgada, Verdegaya i Vili
Jako pierwsi, problem testowania hipotez rozmytych w ujęciu bayesowskim, pod
jęli Delgado, Verdegay i Vila [16], Odwołując się do twierdzenia o dekompozycji 
(por. twierdzenie 2.1), dokonali oni transformacji oryginalnego zadania testowa
nia hipotezy rozmytej R, na zbiór zadań testowych na rodzinie {Ha : a 6 [0,1]} 
wszystkich a—cięć hipotezy H

Ha = {6 e & : > a}, a e [0,1], (4.1)

gdzie : ~* [O? 1] jest funkcją przynależności hipotezy H.
Niech decyzja d® oznacza akceptację hipotezy Ha, natomiast — odrzucenie

Ha. Dla każego a—cięcia wyznaczany jest następnie zbiór Aa = {x G TZ : da(x) = 
do}, zwany obszarem akceptacji hipotezy Ha- Można udowodnić, że jeżeli dla 
każdego 6 € © oraz dla każdego a, a' G [0,1], takiego że cc < a', funkcja straty
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L(0,da) spełnia warunek

L(^,c/q) < L(d,dQ ), ,
L(d,dV>L(e,d?), 1 ’

to Aai C Aa i rodzina {Aa : a £ [0,1]} jest reprezentacją zbioru rozmytego A, 
zwanego rozmytym obszarem akceptacji hipotezy H. Jeżeli w wyniku ekspery
mentu zaobserwowano wartość X = x, to przedstawiona procedura prowadzi do 
wyznaczenia wielkości

«o = ^a(x) — sup {o : x £ Aa), (4-3)

czyli maksymalnego poziomu akceptacji danej hipotezy H.
Delgado i in. rozważali dwa rodzaje hipotez: jednostronne, o funkcji przy

należności postaci
(°’

phW) — j r(0),
0 < 0q 
0q < 0 < 01
o>0i,

(4-4)

gdzie r : —> [0,1] jest niemalejącą (nierosnącą) funkcja ciągłą taką, że T(0o) —
0, r(ć?i) = 1 (r(#o) = 1, r(#i) = O), oraz dwustronne, o funkcji przynależności

Hh(3) — <
M
M

3 <30 
3 > 3o

(4-5)

gdzie a E 7£+, M : 7Z —> [0,1] jest funkcją gładką, niemalejącą i taką, że M(0) = 1 
oraz lim^oo M(x) = 0. Hipoteza rozmyta H, o funkcji przynależności danej 
wzorem (4.4), dla T będącej funkcją niemalejącą, odpowiada nieprecyzyjnemu 
sformułowaniu typu: 3 jest dużo większe od 3q, zaś dla T będącej funkcją nierosną- 
cą — sformułowaniu w rodzaju: 3 jest dużo mniejsze od 3q. Z kolei hipoteza 
rozmyta (4.5) jest modelem hipotezy postawionej nieprecyzyjnie, postaci: 3 jest 
mniej więcej równe 3^ bądź 3 wynosi około 3q.

Rozpatrywali oni następujące funkcje straty:

• typową

L(9,d0“) =

gdzie u, v £ 7Z, u, v > 0;

0,
u,
v, 
0,

jeżeli 0 £ Ha, 
jeżeli 0 Ha-, 
jeżeli 0 £ Ha, 
jeżeli 0 Ha',

(4.6)

• przeznaczoną specjalnie dla hipotez jednostronnych typu (4.4)

L(d,d^) = <

L(0,d?) = <

0,
0(a) - 0, 
0 — 0(a), 
0,

jeżeli 0 > 0(a), 
jeżeli 0 < 0(a); 
jeżeli 0 > 0(a), 
jeżeli 0 < 0(a);

(4.7)
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gdzie 3 (a) — T 1(a);

• przeznaczoną specjalnie dla hipotez dwustronnych typu (4.5):

f °’= < 0^-0,
l

eua-e, 
l o,

jeżeli 0 G [0£,0£], 
jeżeli 3 < 3%, 
jeżeli 0 > 0^; 
jeżeli 0 e [0£,0O], 
jeżeli 0 e [00,0^], 
jeżeli 0 £ [0^,0^];

(4.8)

gdzie 0^ = inf{0 E R : ^h{3) > a}, 0^ = sup{0 6 R ■ ^h(3) > a}.

Wymienione powyżej funkcje straty spełniają warunek (4.2), można więc wyz
naczyć dla nich rozmyte obszary akceptacji hipotezy H. Delgado i in. przyjęli 
w tym celu podejście bayesowskie i założyli, że znany jest rozkład a priori 7r(0) 
na przestrzeni parametrów przy czym rozkład ten nie zależy od a—cięcia. 
A oto a—cięcia optymalnego bayesowskiego obszaru akceptacji hipotezy H dla 
poszczególnych przypadków;

• dla funkcji straty danej wzorem (4.6)

(4-9)

gdzie f(3 |x) jest gęstością rozkładu a posteriori, tzn 

/(^|0)tt(0) (4-10)/(0|^) = p(x)

przy czym p(x) = fef(x |0)07r(0);

• dla funkcji straty (4.7) i hipotezy jednostronnej o funkcji przynależności (4.4):

A*a = {xeK:E[3\x}> 3(a)}, (4.11)

gdzie E [0 |xr] oznacza wartość oczekiwaną rozkładu a posteriori]

• dla funkcji straty (4.8) i hipotezy dwustronnej o funkcji przynależności (4.5):

!
Oo +oo

xER-.eLa f f(6\x)d3 + f 3f(3\x)d3<
-OO 0q

#o -oo J

(4.12)
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W pracy Delgado i in. nie wspomina się ani słowem o hipotezach alternatyw
nych. Z przedstawionego rozwiązania wynika dopiero, że alternatywą rozważanej 
hipotezy rozmytej H, danej wzorem (4.4) albo (4.5), jest hipoteza rozmyta K = 
->H, gdzie ~<H oznacza dopełnienie zbioru rozmytego H, o funkcji przynależności 
danej wzorem (2.7).

4.2.2 Metoda Saade i Schwarzlandera
Punktem wyjścia rozważań Saade i Schwarzlandera był test bayesowski dla hipotez 
prostych H : d = do, K : 6 — Oy. Niech d0 oznacza decyzję przyjęcia hipotezy 
zerowej, zaś dą — odrzucenia H i przyjęcia K. Przyjmijmy następującą ogólną 
postać funkcji straty dla naszego problemu:

L(ćMo)

L(Mi)

'00, jeżeli d = do
no, jeżeli d = di
'01, jeżeli d =
ni, jeżeli d = di

(4.13)

gdzie Loo, fiuo, fiui są pewnymi liczbami rzeczywistymi (w zagadnieniu wery
fikacji hipotez przyjmuje się najczęściej, że Loo = -fiu = 0, a wtedy funkcja 
straty (4.13) sprowadza się do funkcji straty (4.6)). Niech, ponadto, 7T oznacza 
rozkład a priori na zbiorze parametrów © = {#o, #i}, przy czym 7r($o) = oraz 
7r(#i) = ^l- Wówczas, jak wiadomo (por. [15]) optymalna bayesowska reguła 
decyzyjna nakazuje odrzucić hipotezę zerową, jeżeli

x f(x Pi) 7To(fioi - Loo)
= 7FW) - = 7 (4.14)

natomiast przyjąć H, jeżeli A(x) < 7. Wielkość A(x) nazywana jest ilorazem 
wiarogodności.

Pierwszym krokiem uogólnienia przedstawionego powyżej zadania testowego, 
zaproponowanym przez Saade i Schwarzlandera [75], było rozpatrzenie następują
cego zagadnienia: H : 6 = d0, K : 0 — di = d0 + A, gdzie A jest pewną 
liczbą rozmytą o funkcji przynależności Wówczas, dla danej obserwacji
X = x, iloraz wiarogodności nie jest już liczbą rzeczywistą, ale zbiorem rozmy
tym A(rr, A), którego funkcja przynależności, na mocy zasady rozszerzania (por. 
(2.15)), wyraża się wzorem

(0 SUP{a:a€ A- 
0,

‘Ml ^4(0), jeżeli {a : a E X 1(t)} p 0, 
jeżeli {a : a E A_1(f)} = 0. (4.15)

W tej sytuacji warunek (4.14), od spełnienia którego zależy decyzja o przyjęciu 
bądź odrzuceniu hipotezy zerowej, musi być odpowiednio zmodyfikowany, bowiem 
po lewej stronie nierówności (4.14) mamy teraz liczbę rozmytą, a po prawej — 
liczbę rzeczywistą.

Naturalnym rozwiązaniem powstałego problemu będzie następująca reguła de
cyzyjna: jeżeli inf{suppA(a?, A)} > 7, to należy odrzucić hipotezę H i przyjąć JC;
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jeżeli sup{suppA(rc, A)} < 7, to należy przyjąć H' natomiast jeżeli 7 GsuppA(rc,?l), 
to decyzja o odrzuceniu, bądź przyjęciu H, zależeć będzie od tego, czy spełniona 
jest relacja F(A) > 7, przy czym F jest odpowiednio dobranym przekształceniem 
(F : —>■ F). Saade i Schwarzlander rekomendowali do tego celu dwa
przekształcenia:

r 1= J - (Aa + da, (4-16)
o

(ang. total distance criteria ranking index) oraz 
1

Fu{A) = j\n(AJaAZ)da, (4.17)

0
(ang. utility ranking index), gdzie Aa = [A^ A&] oznacza a—cięcie liczby rozmy
tej A.

Drugi krok uogólnienia, przedstawionego na początku tego punktu zadania 
decyzyjnego, polegał na rozważeniu nie tylko rozmytej alternatywy, ale także 
rozmytej hipotezy zerowej. Mianowicie, Saade [74] rozpatrywał następujące zada
nie testowe: H : 6 = 9q + B, K : 9 = 9± — 90 + A, gdzie tym razem, zarówno A, 
jak i B są liczbami rozmytymi. Zaproponowana optymalna bayesowska reguła de
cyzyjna dla tego zadania otrzymana została ponownie, na drodze uogólnienia kry
terium (4.14). Nierówność (4.14) możemy zapisać inaczej w postaci: f(x\9i) > 
7/(2; po )• W rozważanym przypadku hipotez rozmytych, decyzja o odrzuceniu, 
bądź przyjęciu hipotezy zerowej, winna więc być podjęta, przez analogię, na pod
stawie relacji dwóch zbiorów rozmytych: f(x |A) i 7/(2; \B), będących odpowied
nikami f(x |#x) i 7/(2: |0O)• Jak wiadomo, istnieje wiele sposobów porównywania 
liczb rozmytych, w szczególności posłużyć się można w tym celu metodą funkcji 
porządkujących, opisaną w p. 2.4.4. Tę metodę stosował także Saade, obierając 
za funkcję porządkującą przekształcenie dane wzorem (4.16).

Saade i Schwarzlander przedstawili omówioną powyżej metodę konstrukcji 
testu dla hipotez rozmytych jedynie na szczególnym przykładzie: obserwacja 
pochodzi z rozkładu normalnego o nieznanej wartości oczekiwanej 0, hipotezy 
dotyczą wartości oczekiwanej, zbiory rozmyte A i B, występujące w hipotezach, 
są liczbami rozmytymi trójkątnymi. Sama metoda wydaje się jednak uniwersalna 
i może być, z pewnością, stosowana także w innych sytuacjach (tzn. dla innych 
rozkładów, parametrów rozkładów, innych typów liczb rozmytych). Ponieważ w 
omawianej metodzie testowania hipotez rozmytych decyzja o tym, czy odrzucić, 
czy też przyjąć hipotezę zerową, zależy od wzajemnej relacji liczby rozmytej i 
liczby rzeczywistej, bądź też od tego, która z dwóch liczb rozmytych jest ” większa” 
(w pewnym sensie), do rozstrzygnięcia tej kwestii można wykorzystać nie tylko 
wspomniane funkcje (4.16) i (4.17), ale i inne narzędzia, omówione w p. 2.4.4.

Na zakończenie warto wspomnieć, że Saade i Schwarzlander wskazali także 
możliwość zastosowania zaproponowanej przez siebie metody testowania hipotez 
rozmytych w pewnym problemie wykrywania sygnałów przy pomocy radaru (por. 
Saade, Schwarzlander [76]).
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4.2.3 Podsumowanie
Obie przedstawione w tym podrozdziale metody testowania hipotez rozmytych 
posiadają wszystkie zalety i wady związane z podejściem bayesowskim. Najsłab
szym punktem tego podejścia jest konieczność znajomości rozkładu a priori na 
zbiorze parametrów O. Nie zamierzamy jednak poświęcać zagadnieniu temu 
więcej uwagi, bowiem jak wspomnieliśmy w podrozdz. 1.1, jest to problem natury 
nie tyle statystycznej, co filozoficznej. W tym miejscu ograniczymy się więc do 
uwag odnoszących się jedynie do zaprezentowanych powyżej metod.

Zarówno Delgado i in. jak Saade i Schwarzlander zakładają, że rozkład a priori 
znany jest w sposób dokładny, a więc w szczególności, nie zależy od a—cięcia. 
Ponieważ obserwacje znane są także w sposób dokładny (są liczbami rzeczy
wistymi), to przy założeniu precyzyjnie określonego rozkładu a priori, rozkład a 
posteriori jest dobrze określony. Rodzi się więc pytanie o sensowność testowania 
rozmytych hipotez w sytuacji, gdy dysponujemy tak dokładnymi informacjami. 
Wydaje się, że bardziej naturalne byłoby rozważanie problemu weryfikacji rozmy
tych hipotez w podejściu bayesowskim wtedy, gdy aprioryczna wiedza, odnosząca 
się do możliwych wartości nieznanego parametru Q, reprezentowana przez rozkład 
a priori, miałaby charakter rozmyty. Takie podejście do estymacji bayesowskiej 
zostało przyjęte w pracach Hryniewicza [38, 41] i Nagaty [65].

Kolejnym interesującym uogólnieniem zagadnienia testowania hipotez rozmy
tych byłby problem konstrukcji optymalnego testu przy rozmytej wiedzy a priori 
i rozmytej funkcji straty.

4.3 Podejście klasyczne (w sensie Neymana — 

Pearsona)
Klasyczne, w sensie Neymana—Pearsona, podejście do konstrukcji testów statys
tycznych dla nieprecyzyjnie postawionych hipotez prezentują w swej pracy Wata
nabe i Imaizumi [89]. Proponowana przez nich metoda pokazuje, w jaki sposób 
testy, znane z tradycyjnej teorii weryfikacji hipotez, mogą być uogólnione na 
przypadek hipotez rozmytych.

Załóżmy, że dla dowolnego rozkładu z rodziny P = {Po : 6 £ ©} znamy 
postać testu statystycznego dla weryfikacji prostej hipotezy H($) :# = '#, przy 
alternatywie : 9 £ gdzie C 0. Przyjmijmy, że ów test ma
natępującą postać:

1, jeżeli T#(x) 6 /C($, <5),
0, jeżeli T#(x) /C(-$, <5), (4-18)

gdzie T$(x) jest statystyką testową, — obszarem krytycznym, zaś 6 —
ustalonym poziomie istotności. Wzór (4.18) definiuje, tym samym, pewną funkcję 
(p# na zbiorze parametrów ©.
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Watanabe i Imaizumi definiuję, rozmytą hipotezę zerowę jako podzbiór rozmyty 
H zbioru hipotez : $ G ©}. O H zakłada się jedynie, że jest to zbiór
rozmyty normalny (por. podrozdz. 2.1) o funkcji przynależności p.#(i?). Dla tak 
określonej rozmytej hipotezy zerowej rozważają następującą rozmytą hipotezę 
alternatywną :

K = U aIAa, (4.19)
ae(o,l]

gdzie -\H jest dopełnieniem zbioru rozmytego natomiast zbiory Aa określone 
są wzorem

Aa = U & £ (0,1]. (4.20)

W swej pracy Watanabe i Imaizumi poświęcają szczególnie dużo uwagi hipotezie 
zerowej oznaczanej symbolem H : 6 ~ 3o o funkcji przynależności symet
rycznej względem punktu 7? = 3q i takiej, że coreT? = <90. Tak określona hipoteza 
rozmyta jest naturalnym uogólnieniem zwykłej hipotezy 6 = dQ, odpowiadającym 
określeniom typu: ”3 wynosi około 3ę”.

Zauważywszy, że wzór (4.18) definiuje pewną funkcję (p$ na zbiorze parametrów 
0, dla ustalonego poziomu istotności oraz dla danych hipotez rozmytych, otrzy
mujemy rozmyty test statystyczny y? : X —-> ^({0,1}), o następującej funkcji 
przynależności:

( sup Ph(^), jeżeli {d : <^(x) = 0} yf 0, 
m,(0) = W„(*)=o) (4.21)

( 0, jeżeli {d : ^(x) = 0} = 0;
Pv>(l) = 1 — Mę>(0)-

Tak więc, test rozmyty (4.21) wskazuje stopień przekonania o słuszności odrzu
cenia, bądź nieodrzucenią rozmytej hipotezy zerowej. Łatwo zauważyć tu zbież
ność w interpretacji wskazania owego testu dla hipotez rozmytych ze wskazaniami 
testu rozmytego dla obserwacji rozmytych, przedstawionego w podrozdz. 3.2.

Niech = {$ : > <*}• Można pokazać, że dla każdego a G (0,1]
zachodzi:

inf P{^(0) > a|0 = $} > 1 -6, (4.22)
'0eHOć

co jest równoważne temu, że

sup P {^(1) >1 — a = d} < ó. (4.23)

Natomiast dla a = 0 otrzymujemy:

inf P {/zv(0) > 0 |0 = d} > 1 - 6, (4.24)

oraz
sup P {/^(l) = 110 = d} < <5. (4.25)

ttgffo
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Nierówności (4.22) —(4.25) wskazują, że jeżeli 8 oznacza poziom istotności wyjścio
wego testu nierozmytego, służącego za podstawę konstrukcji testu rozmytego, to 
wielkość ta opisuje również błąd pierwszego rodzaju owego testu rozmytego.

Jedną z podstawowych charakterystyk testu statystycznego, służących w szcze
gólności do wyboru testu optymalnego, jest moc testu (por. podrozdz. 1.1.). 
Watanabe i Imaizumi zaproponowali, aby przy badaniu własności testów rozmy
tych (4.21), przeznaczonych do weryfikacji hipotez rozmytych, posługiwać się 
rozmytą funkcją mocy lub minimalną funkcją mocy na zadanym a—cięciu. Niech 
/?^(C) = P{T$(x) E JC(tf,8) |0 = £}, ( E 0, oznacza funkcję mocy testu (4.18). 
Rozmytą funkcją mocy (3V testu rozmytego <p, danego wzorem (4.21), nazywamy 
podzbiór rozmyty zbioru funkcji mocy : d E @}, którego funkcja przy
należności dana jest wzorem = (d) • Z kolei, minimalną funkcję
mocy naszego testu rozmytego na zadanym a—cięciu no, definiujemy wzorem

W) = inf ,«)■ (4.26)

Watanabe i Imaizumi rozpatrywali też testy rozmyte dla hipotez rozmytych 
zdefiniowane nieco inaczej, niż omawiane powyżej testy (4.21), a mianowicie, takie 
testy rozmyte 0 : X ^({O,1}), których funkcja przynależności ma następującą 
postać:

sup jWh(i?), jeżeli {d : ^(x) = j} p 0
J = 0, 1.

0, jeżeli = j} — 0

W wyniku użycia testu (f) otrzymujemy nie, jak w przypadku testu (4.21), stopień 
przekonania o słuszności odrzucenia, bądź przyjęcia hipotezy zerowej, ale wskaza
nie na konkretną decyzję — odrzucić, albo przyjąć hipotezą zerową — wraz z oceną 
wątpliwości, co do słuszności tego wskazania.

Dla testu Watanabe i Imaizumi zaproponowali tzw. uogólnioną funkcję mocy 
E(j){x\ będącą rozmytą wartością oczekiwaną zmiennej 0(rr) względem rozkładu 
Pe, 0 E 0 (o ile owa wartość oczekiwana istnieje), czyli taki zbiór rozmyty, którego 
a—cięcia są określone wzorem

W)a = Eg<f)a, «e(0,1], (4.28)

gdzie prawa strona zdefiniowana jest przy pomocy całki Aumanna (por. Au- 
mann [2], Puri, Ralescu [69]). Przyjmijmy następujące oznaczenia: 77(0;) = AnW 
oraz 7(0;) = /z^(l). Można wykazać (por. Puri, Ralescu [69]), że jeżeli Pg jest 
miarą probabilistyczną nie posiadającą atomów, to Eg(j) jest zbiorem rozmytym 
wypukłym. Wykrzystując ten fakt oraz definicję całki Aumanna otrzymujemy

(Egfya = < / T(cu)dPg(cd) :tEY [Pg{r}(v) < «}, > «}], (4-29)
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gdzie T jest rodziną zero—jedynkowych zmiennych losowych zdefiniowanych nastę 
pująco

t(cj)
0, jeżeli gj G {w G fi : r/(pj) > a, 7(0?) < a};
1, jeżeli u G {w G fi : ri{aj) < a,y(a>) > a}; (4.30)
0 lub 1, w pozostałych przypadkach.

Dla hipotezy zerowej H : 8 = 8q, wielkość Eg0(f> może być interpretowana jako 
pewne uogólnienie poziomu istotności i stąd zwana jest rozmytym poziomem is
totności.

Przedstawione powyżej klasyczne, w sensie Neymana—Pearsona, podejście do 
testowania hipotez rozmytych, zaproponowane przez Watanabe i Imaizumi, jest 
bardzo naturalne i efektywne. Może być zastosowane do rozwiązywania roz
maitych zadań testowych — w pracy [89] Watanabe i Imaizumi podali zresztą 
kilka przykładów zastosowań. Na uwagę zasługuje też wprowadzenie nowych 
narzędzi pozwalających badać własności konstruowanych testów, jak rozmyta 
funkcja mocy, minimalna funkcja mocy, czy też uogólniona funkcja mocy testu. 
Pewnym mankamentem prezentowanego podejścia jest jedynie to, że konstrukcja 
proponowanych testów nie zależy, w praktyce, od hipotezy alternatywnej (mimo, 
jak się wydaje, zbyt restrykcyjnej definicji hipotezy alternatywnej (por. (4.19)), 
konkretna postać alternatywy nie ma wpływu na wynik testu).

4.4 Metoda największej wiarogodności
W podrozdz. 1.1 wspomnieliśmy o znanej heurystycznej metodzie konstrukcji 
testów statystycznych opartej na koncepcji największej wiarogodności. W bieżą
cym podrozdziale pokażemy, w jaki sposób wspomniana metoda może być użyta 
do budowy testów przeznaczonych do weryfikacji hipotez rozmytych.

Załóżmy, że rozpatrujemy model statystyczny P — {Pe : 8 G ©}), w
którym wszystkie rozkłady prawdopodobieństwa mają gęstości względem pewnej 
ustalonej miary. Niech pe oznacza gęstość rozkładu Pe względej tej miary. Rozważ
my następujący problem: chcemy znaleźć test statystyczny na poziomie istotności 
8 dla weryfikacji hipotezy zerowej H : 6 £ przy alternatywie K : 6 G O#, 
przy czym zakładamy, że Qh i Qk są normalnymi i wypukłymi podzbiorami 
rozmytymi zbioru parametrów 0. Wielkość £(#,£) = pe(x) będziemy nazywali 
wiarogodnością parametru 9, gdy zaobserwowano x (por. wzór (1.9)).

Postawione powyżej zadanie testowe możemy rozłożyć na rodzinę podtestów na 
poszczególnych a—cięciach hipotezy zerowej i alternatywnej. : Ha : 8 G (Oj/Oa, 
Ka : 8 G (07<)a, a G [0,1]. Tak więc dla każdego a G [0,1] testujemy hipotezę 
Ha : 8 G wobec alternatywy Ka : 8 G (02f)a, przy pomocy następującego
podtestu ■) : 72. —> {0,1}

1, jeżeli A(a, x) > c(a), 
0, jeżeli A(ft, x) < c(a) (4.31)
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gdzie

A(a, x)
sup £(3, x)

^6(9jf).ł______
sup C(3, xy 

06(©h)<*

(4.32)

natomiast c(cv) wyznacza się z warunku

sup Pg {i/>(a,x) = 1} < 6. (4.33)

Jak łatwo zauważyć, rodzinę podtestów {0(a, -)}o:e[o,i] otrzymaliśmy stosując 
wspomnianą metodę największej wiarogodności.

Po wyznaczeniu rodziny {i/Ąa, -)}c*e[o,i] możemy teraz zdefiniować test statys
tyczny dla rozpatrywanego problemu hipotez rozmytych. Otóż, testem statys
tycznym na poziomie istotności 5 dla weryfikacji rozmytej hipotezy zerowej H : 
3 £ ©#, przy rozmytej hipotezie alternatywnej K : 3 £ ©/< będziemy nazywać 
takie przekształcenie ip : X —> ^({0,1}), którego obrazem jest zbiór rozmyty o 
następującej funkcji przynależności

ie{0,1}, (4.34)

gdzie

i,
sup {et- £ [0,1] : ip(a,x) = 0},

1,
sup {a £ [0,1] : 0(a,2?) = 1},

jeżeli 0(1,2?) = 0, 
jeżeli 0(1,2?) = 1,

jeżeli 0(1,2?) = 1, 
jeżeli 0(1,2?) = 0,

(4.35)

(4.36)

£ =

O

przy czym {^(a,-)}ae[o,i] jest rodziną testów daną wzorem (4.31) i spełniającą 
dla każdego a E [0,1] warunek (4.33).

Zaproponowana metoda konstrukcji testów dla hipotez rozmytych, odwołująca 
się do metody największej wiarogodności, jest jak widać stosunkowo uniwer
salna. Nie stawia bowiem niemal żadnych ograniczeń co do postaci rozważanych 
hipotez (w szczególności, hipotezy możemy modelować za pomocą dowolnych 
liczb rozmytych, jak i dowolnych liczb rozmytych prawostronnych lub lewostron
nych). Wynik testowania hipotez rozmytych przy pomocy testu (4.34) możemy 
interpretować jako wskazanie konkretnej decyzji — odrzucenia bądź też przyjęcia 
hipotezy zerowej — uzupełnione pewną oceną słuszności proponowanej decyzji. 
Miarą słuszności podejmowanej decyzji może być następujący wskaźnik

J — |/A?(1) ZĄ?(O)| 5 (4.37)

przy czym 7=1 odpowiada pełnemu przekonaniu o słuszności podjętej decyzji, 
natomiast wartości J bliskie zeru świadczą o tym, że dane wskazanie testu jest 
mocno wątpliwe.

55



Nietrudno zauważyć, że interpretacja wyniku testowania hipotez rozmytych 
testem (4.34) może być zastosowana także wobec testu (f) Watanabe i Imaizumi 
(por. (4.27)). Z kolei, do badania własności proponowanego testu (4.34) można 
użyć uogólnionej funkcji mocy danej wzorem (4.28).

Zaletą proponowanej metody konstrukcji testów dla hipotez rozmytych w sto
sunku do metody Watanabe i Imaizumi jest to, że otrzymywane testy w istotny 
sposób uwzględniają postać obu hipotez — tak zerowej, jak i alternatywnej. Z 
kolei, jedną z zalet tej metody, w przeciwieństwie do metody Delgado i in. oraz 
metody Saade i Schwarzlandera, jest brak konieczności znajomości rozkładu a 
priori na zbiorze możliwych parametrów 0.

4.5 Defuzyfikacja testów
Jeżeli pożądanym rezultatem zastosowania danego testu rozmytego do weryfikacji 
hipotezy rozmytej jest decyzja precyzyjna — odrzucić, albo przyjąć rozważaną 
hipotezę zerową, wówczas podobnie jak to miało miejsce w podrozdz. 3.3., ko
nieczne jest przeprowadzenie defuzyfikacji.

W przypadku testu rozmytego (4.21) Watanabe i Imaizumi, do defuzyfikacji 
można posłużyć się np. operatorem wartości maksymalnej (3.44) lub operatorem 
randomizowanym (3.48) postaci (3.50). Dla tego testu oraz wymienionych ope
ratorów łatwo otrzymać twierdzenia analogiczne do twierdzeń 3.4. i 3.5.

Z kolei w przypadku testu (4.27) Watanabe i Imaizumi oraz testu (4.34), 
uzyskanego metodą największej wiarogodności, można również wykorzystać ope
rator wartości maksymalnej (3.44) lub operator randomizowany postaci

De/u^H^,...,^)) 1, jeżeli U >p(</>),
0, w przeciwnym wypadku. (4.38)

gdzie U jest liczbą losową wygenerowaną z rozkładu jednostajnego na przedziale 
[0,1], natomiast p(<p) = ^(Xi)...,x„)(0)/(^(Xi,...>Xn)(0)+^(x1,...)xn)(l))- Dla testu 
(4.34) mamy, oczywiście, p = £/(£ + £). Także w tym przypadku nietrudno 
sformułować twierdzenia analogiczne do twierdzeń 3.4. i 3.5.
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Rozdział 5

Inne modele zadania weryfikacji 

hipotez w warunkach rozmytości

5.1 Testowanie hipotez rozmytych w obecności 

nieprecyzyjnych danych

5.1.1 Wprowadzenie
W bieżącym podrozdziale omówione zostaną metody testowania hipotez wyrażo
nych w sposób nieprecyzyjny na podstawie obserwacji, które również nie są pre
cyzyjnie określone. Zakładamy, że hipotezy, jak i dane, modelowane są przy 
pomocy zbiorów rozmytych. Tak więc mamy tu do czynienia z sytuacją będącą 
jednoczesnym uogólnieniem zagadnień poruszanych w rozdziałach 3 i 4.

5.1.2 Metoda Kruse—Meyera
Problematyką testowania hipotez rozmytych na podstawie rozmytych danych zaj
mowali się, jak dotąd, jedynie Kruse i Meyer [55], Praktyczne zastosowanie pro
ponowanej przez nich metodologii znaleźć można w pracach Hóppnera [36] oraz 
Hóppnera i Wolffa [37] dotyczących konstrukcji rozmytych kart kontrolnych dla 
statystycznej kontroli jakości (por. p. 6.3.4).

Niech Xn oznacza rozmytą próbą losową pochodzącą z pewnego rozkła
du, znanego z dokładnością do parametru 0. Taką rozmytą próbę losową możemy 
traktować jako rozmytą percepcję zwykłej próby losowej, zwanej oryginałem (por. 
podrozdz. 2.5). Dysponując wyłącznie obserwacjami rozmytymi nie jesteśmy 
w stanie precyzyjnie estymować owego nieznanego parametru 0, lecz jedynie 
rozmyty parametr A(0), będący rozmytą percepcją parametru 0 (por. wzór 
2.50). Kruse i Meyer, w proponowanym przez siebie podejściu do weryfikacji 
hipotez, nie interesują się prawdziwą wartością parametru 0, ale ograniczają się do
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hipotez dotyczących właśnie postaci A(<9). Przykładowo, nasze obserwacje mogą 
pochodzić z rozkładu normalnego o nieznanej wartości oczekiwanej i znanej wa
riancji, a naszym celem jest weryfikacja hipotezy: ” wartość oczekiwana rozkładu 
wynosi około zero”.

W dalszym ciągu przyjmujemy założenie, że zbiory rozmyte służące do mode
lowania hipotez rozmytych i obserwacji są liczbami rozmytymi (w stosunku do 
obserwacji można nieco osłabić założenia i nie wymagać wypukłości).

Kruse i Meyer zaproponowali następującą definicję testu statystycznego: prze
kształcenie (/) : [EA/(7Ł)]n —> {0,1}, spełniające warunek

Pe Q . ,X») = 1 |A(0) = Ao} < ć, (5.1)

nazywamy testem statystycznym na poziomie istotności <$, dla weryfikacji rozmytej 
hipotezy H : A($) = Ao, Ao E 7\A/\7£), na podstawie danych rozmytych %i,..., Xn

W pracy [55] Kruse i Meyer podali kilka twierdzeń wskazujących jak kon
struować tak zdefiniowany test statystyczny dla hipotez alternatywnych dwus
tronnych i jednostronnych. Zakłada się w nich, że znana jest postać rozmytego 
przedziału ufności II dla parametru 3 (por. lemat 3.2). Same zadanie testowe 
sprowadzane jest do przeprowadzenia kilku podtestów na wybranych a—cięciach 
{cei,..., c^} C [0,1), przy czym końcową decyzję o odrzuceniu (bądź nieodrzuce- 
niu) testowanej hipotezy rozmytej podejmuje się w zależności od tego, na ilu 
a—cięciach wynik podtestu wskazywał na odrzucenie hipotezy. W szczególności, 
test na poziomie istotności <5, dla weryfikacji wspomnianej powyżej hipotezy 
rozmytej H : A($) = Ao, Ao € przy alternatywie dwustronnej K :
A($) yć Ao, wygląda następująco:

0(^i,... ,Xn) 1, jeżeli E <A(%i,..., Xn) > K,
i=l

0, w przeciwnym wypadku,
(5.2)

^i(A1,...,An) =

gdzie N i K (K < N) są pewnymi liczbami naturalnymi, zaś jest zbiorem
podtestów na a—cięciach {cei, ..., C [0,1), danych wzorem

1, jeżeli (Ao)£. < nj lub (Ao)£ > Il£, z5
0, w przeciwnym wypadku, ' ' '

przy czym (A0)a = [(Ao)£, (Ao)^], natomiast Il£ = Il£(Xi,..., Xn), Il£ = 
n^(Xi,..., Xn) oznaczają krańce o—cięcia rozmytego przedziału ufności dla para
metru 0 (por. lemat 3.2). W swej książce [55] Kruse i Meyer udowodnili, że 
test (5.2) jest testem na poziomie istotności 8 (w sensie definicji (5.1)), o ile II 
jest przedziałem ufności na poziomie ufności 1 — 8. Jeśliby opuścić założenie o 
wypukłości zbiorów rozmytych opisujących obserwacje Ai,..., Xn, to przedstaw
iony powyżej test (5.2) będzie testem na poziomie istotności 8 dla nieco zmody
fikowanych hipotez, a mianowicie dla H' :conv(A(0)) = Ao, przy alternatywie 
K' : conv(A(ć?)) Ao, gdzie conv(A) oznacza uwypuklenie zbioru rozmytego A, 
czyli najmniejszy wypukły zbiór rozmyty zawierający A.
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Kruse i Meyer zaproponowali również metodę konstrukcji testów dla hipotez 
jednostronnych. Mianowicie, test określony wzorem (5.2) o podtestach

1, jeżeli (Ao)£ > Il£,
0, w przeciwnym wypadku, (5-4)

jest testem na poziomie istotności 6 dla weryfikacji hipotezy zerowej H : A(ć?) 
”jest niemniejsze niż” Ao, przy alternatywie K : A(0) ”jest mniejsze niż” Ao, 
natomiast test o podtestach

1,
0,

^(AG,...,^) jeżeli (Ao)£. < Il£., 
w przeciwnym wypadku, (5.5)

jest testem na poziomie istotności 8 dla weryfikacji hipotezy zerowej H : A($) 
"jest niewiększe niż” Aq, przy alternatywie K : A($) ”jest większe niż” Ao-

W tym miejscu ujawnia się pierwszy slaby punkt zaproponowanych przez 
Krusego i Meyera testów. Otóż nie uwzględnili oni oczywistego faktu, że zbiór 
liczb rozmytych nie jest liniowo uporządkowany (por. p. 2.4.4). To powoduje, 
że przykładowy zapis hipotezy: A($) > Ao nie ma sensu, jeżeli wpierw nie ustali 
się, jak należy rozumieć relację >. Z tego też powodu hipotezy odnoszące się 
do testów (5.4) i (5.5) zapisaliśmy słowami. Ze wzorów (5.4) i (5.5) można, 
rozumując niejako wstecz, odtworzyć porządek, dla którego odpowiednie testy 
byłyby dobrze określone. I tak test (5.4) mógłby być użyty do weryfikacji hipotez: 
H : A($) > Ao, przy alternatywie K : A($) < Ao, przy czym relację < należaby 
rozumieć następująco: jeśli A, B 6 ArA/"(7?.), to A < B <=>■ dla ustalonego 
zbioru a—cięć {«!,..., a^} istnieje podzbiór a—cięć ..., }, , . ■ •, «ir €
{a:i,..., ay}, K < r < N, taki że < B^.; natomiast relacja > oznaczałaby, 
że nie zachodzi <. W podobny sposób można by zdefiniować relację, dla której 
test (5.5) byłby dobrze określony. Rzeczą dyskusyjną jest ewentualna użyteczność 
tak określonych relacji i hipotez.

Innym, bardzo poważnym mankamentem zaproponowanej przez Krusego i 
Meyera metody konstrukcji testów dla hipotez rozmytych przy nieprecyzyjnych 
danych jest to, iż dobór a—cięć {cti,..., na których przeprowadzamy podtes
ty Jest arbitralny, podobnie jak i sama liczba tych podtestów N oraz
krytyczna liczba odrzuceń K. Brak też jakichkolwiek wskazówek, co do wzajem
nej zależności pomiędzy liczbą przeprowadzanych podtestów, a krytyczną liczbą 
odrzuceń. Nietrudno zatem zauważyć, że w większości przypadków N i K można 
dobrać w taki sposób, aby przy tych samych danych móc odrzucić (albo też 
przyjąć) postawioną hipotezę zerową. Dalej, nawet jeśli ustalimy N i K, to 
bardzo często będziemy mogli wybrać taki zbiór a—cięć {«!,..., CKyv}, na których 
przeprowadzamy podtesty, aby wedle życzenia móc na podstawie tych samych 
danych odrzucić bądź przyjąć rozważaną hipotezę zerową. Co więcej, widać że 
jeżeli nawet przed przeprowadzeniem eksperymentu ustalimy liczby N i K oraz 
zbiór ajv}, to i tak w rzeczywistości nie będziemy testowali hipotezy
H : A((9) = Ao, przy alternatywie K : A(6*) Aq, ale hipotezę H' : (A(^))Q.i =
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(Ao)^ \/ai e {ai,..., aN}, przy alternatywie K' : 3 {a^,..., air} : , air E
{qi, ..., oqv-}, K < r < N, taki że (A(0))a (Ao)a dla a E {a^,..., ctir}. W 
sposób oczywisty zadania testowe określone przez hipotezy H i K oraz H' i Kr 
nie są, w ogólnym przypadku, równoważne. Tę samą uwagę można oczywiście 
odnieść do hipotez jednostronnych.

Tak więc, choć zaproponowana przez Krusego i Meyera metoda testowania 
hipotez rozmytych przy nieprecyzyjnych danych jest bardzo prosta w użyciu, z 
uwagi na wspomniane powyżej mankamenty, nie może być ona w tej postaci 
rekomendowana praktykom.

5.1.3 Metoda wykorzystująca wskaźnik konieczności
W bieżącym punkcie pragniemy zaproponować prostą metodę testowania hipotez 
rozmytych przy nieprecyzyjnych danych wykorzystującą wskaźnik konieczności 
NSD (por. (2.36)). O wyborze tego właśnie wskaźnika, spośród czterech wskaźni
ków podanych przez Dubois i Prade, zadecydowała przede wszystkim łatwość 
interpretacji, jaki i potwierdzona badaniami symulacyjnymi (por. Hryniewicz 
[39, 40]) efektywność w praktycznych zastosowaniach.

Zacznijmy od weryfikacji hipotez jednostronnych typu: H : A($) = Ao, przy 
alternatywie K : A(0) "jest większe niż” Ao, bądź K : A(0) "jest mniejsze 
niż” Ao, gdzie Ao jest daną liczbą rozmytą. Sformułowaniom "większe niż”, 
” mniejsze niż” nadamy formalną interpretację właśnie przy pomocy wskaźnika 
NSD. Mianowicie, rozważać będziemy zadanie weryfikacji wspomnianej wyżej 
hipotezy zerowej H przy alternatywie K' : Ness(A(0) > Ao) > £, bądź K" : 
A’ess(Ao > A(0)) > £, gdzie £ jest pewną ustaloną liczbą z przedziału [0,1]. 
Okazuje się, że mimo obecności rozmytych obserwacji i rozmytych hipotez jed
nostronnych, przyjęcie takiego właśnie porządku na zbiorze parametrów rozmy
tych występujących w hipotezach prowadzi do bardzo prostego w użyciu testu 
statystycznego. Zanim jednak podamy jego postać, sformułujemy lemat leżący u 
podstaw konstrukcji tego testu.

Lemat 5.1
Niech X,Y G J-NX7V). Poniższe warunki są równoważne:

(i) Ness(X > Y) >

(n) Xf_£ > y“£,

('m;vae[o.l].a>l-ę Y? > Y?.

Dowód:
OW(ii)
Niech fax i Nr oznaczają, odpowiednio, funkcje przynależności liczb rozmytych 

X i Y. Z definicji wskaźnika NSD (por. (2.36)) otrzymujemy

Ne.ss(X > K) > £
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O 1 — supmin{px(u),AMy)}
u,v
u<v

<=> sup min{px(«), p.y(u)} < 1 — £ <=>
u,v
u<v

^'^u.v.u<v min{p,x(^), pw('c)} < 1 — £■ (5-6)
Ponieważ X E TnA/^T?.), więc X jest zbiorem rozmytym normalnym, tzn. ist

nieje takie Uq, że fJx(.uo) = 1, a więc Aj_f 0, bo w szczególności u0 E Xi_f. 
Niech X^_^ = inf {u : u E X^^} = Uy Skoro Ness(X > Y) > Ę, więc na mocy 
(5.6) Vu > Ui musi zachodzić py(u) A 1 — £, czyli v £ Yi-ę Vu > «i, a to znaczy, 
że Y-fLę < Ui. A zatem Yy_^ < ^i-^-

(ii) (iii)
X,Y E FAffó), więc w szczególności X i Y są wypukłe. Zatem Vcv G 

[0,l],a > 1 — £ zachodzi Xa C AJ_£ oraz Ya C Yj_ę. A ponieważ Xf_^ > Y^_ę, 
to tym bardziej X& > Y& Vo; > 1 — £.

(iii) =>(i)
Skoro Voi > 1 — £ zachodzi X^ > Y& , więc w szczególności X[_^ > Y^_ę. 

Weźmy teraz dowolne u E 7Ó. Jeśli u E Aj_£, to z uwagi na X[_^ > Y^ ma 
miejsce v Pj_£ Vu > u, a więc fj,y (v) < 1 — £ Vu > u. Jeżeli natomiast u 
to fJ>x(u) < 1 — £. Tak więc dla dowolnego u G i dla każdego v > u zachodzi 
min{px(w), py(u)} < 1 — £, co na mocy (5.6) oznacza, że Ness(X > Y) > Ę, co 
kończy dowód. ■

Uwaga 5.1
Powyższy lemat pozostanie prawdziwy także wówczas gdy X i Y będą odpowied
nimi liczbami rozmytymi jednostronnymi (por. p. 2.4.3). Wystarczy bowiem, 
aby były dobrze określone odpowiednie ramiona funkcji przynależności tych zbio
rów rozmytych. W szczególności X i Y nie muszą być obie liczbami rozmytymi, 
ale X może być także liczbą rozmytą lewostronną, natomiast Y liczbą rozmytą 
prawostronną.

Relację Ness(X > Y) = £ ilustruje rys. 5.1.

Rys. 5.1. Przykład liczb rozmytych, dla których zachodzi Ness(X > Y) = £

61



Tak więc aby sprawdzić, czy zachodzi relacja Ness(X > Y) > £ wystarczy 
ograniczyć się do zbadania wzajemnego położenia liczb rozmytych X i Y na 
jednym tylko cc—cięciu, mianowicie a = 1 — £. To właśnie spostrzeżenie wraz 
z umiejętnością zbudowania rozmytego przedziału ufności dla parametru 3 (por. 
lemat 3.2) pozwoliło skonstruować bardzo prosty test dla postawionych powyżej 
hipotez rozmytych.

Twierdzenie 5.1
Niech Xn, gdzie Xi E ŚFN\1V), i = 1,... ,n, będzie próbą rozmytą pocho
dzącą z pewnego rozkładu, znanego z dokładnością do parametru rzeczywistego 
6. Niech A(0) G oznacza rozmytą percepcją parametru 3, natomiast
U = npfi,... ,Xn) niech będzie prawostronnym rozmytym przedziałem ufności 
dla 3 na poziomie ufności 1 — 6. Wówczas funkcja <p : [7\A/"(77)]n —> {0,1} dana 
wzorem

tp^,...,^) = H’ jeZeh (A°)i-€ > Ł-e (5.7)
10, w przeciwnym wypadku,

jest testem hipotezy H : A(6*) = Ao, przy alternatywie K : ATess(A(0) > Ao) > f, 
na poziomie istotności 6, tzn.

P{uEtt: ..., Xn(u/)) = 1 |A(0) = Ao } < 6. (5.8)

Dowód: Z definicji rozmytego przedziału ufności mamy (por. (3.28))

v«g[o,i] P{(A(0))aęna}>i-6, (5.9)

gdzie TLck = na(AAH, • • • >-^n(w)) dany jest wzorem (3.33). W szczególności za
chodzi F{(A(0))i_ę C } > 1—5, dla £ G [0,1] i w konsekwencji P{(A(6,))i_^ £ 
IW < «■

Ze wzoru (5.7) otrzymujemy

P {w G fi : (p(Xi(tn),... ,Xn(wf) = 1 |A(0) = Ao} = ft; irn
= P{(Ao)f_,><JA(0) = Ao}. (

A ponieważ {cj G Q : (Ao)f_^ > nf_^} C (w efi : (Ao)i-^ £ zatem

P{(A„)tę > nLf IA(0) = Ao} < P{(A(9))i_£ £ n,_£> < «, (5.11)

co kończy dowód. ■

W analogiczny sposób (korzystając ze wzoru (3.36)) dowodzi się następujące 
twierdzenie:

Twierdzenie 5.2
Niech Xn, gdzie Xi G PX(PÓ), i = 1,... ,n, będzie próbą rozmytą pocho
dzącą z pewnego rozkładu, znanego z dokładnością do parametru rzeczywistego 
3. Niech A(0) G 77A/"(77) oznacza rozmytą percepcją parametru 3, natomiast 
II = II(Ai,..., Xn) niech będzie lewostronnym rozmytym przedziałem ufności dla
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9 na poziomie ufności 1—6. Wówczas funkcja (p : —> {0,1} dana
wzorem _L

1, jeżeli (A0)^_e < nx_ę, (5.12)
0, w przeciwnym wypadku,

jest testem hipotezy H : A(0) = Ao, przy alternatywie K : Afess(Ao > A(0)) > f, 
na poziomie istotności 6.

Wskaźnik NSD można także użyć przy testowaniu rozważanej hipotezy ze
rowej wobec dwustronnej hipotezy alternatywnej. Zdefiniujmy wpierw następują
cą relację:

Definicja 5.1
Niech X,Ye FNflZ), £ E [0,1], Wówczas

Ness(X y) > (Ness(X >Y)>( lub Ness(Y > X) > (). (5.13)

Prawdziwe jest następujące twierdzenie:

Twierdzenie 5.3
Niech %i,...,Xn, gdzie Xi E żFNflYfi = 1,... ,n, będzie próby rozmyty pocho- 
dzycy z pewnego rozkładu, znanego z dokładnościy do parametru rzeczywistego 
0. Niech A(ć?) G łFJ\f(R) oznacza rozmyty percepcjy parametru 6, natomiast 
II = n(Wb ... ,Xn) niech będzie dwustronnym rozmytym przedziałem ufności dla 
6 na poziomie ufności 1 — 5. Wówczas funkcja y> : [<77.A/’(7?.)]n —> {0,1} dana 
wzorem

i jeżeli (A0)f_e < IIf_ę lub (A0)f_e > II^_e . .
w przeciwnym wypadku, ’ J

jest testem hipotezy H : A(0) = Ao, przy alternatywie K : A/ess(Ao A(0)) > f, 
na poziomie istotności ó.

Powyższe twierdzenie dowodzi się w ten sam sposób jak twierdzenie 5.1.
Wszystkie przedstawione powyżej testy statystyczne skonstruowane zostały 

dla hipotez rozmytych formułowanych przy użyciu wskaźnika NSD. W analo
giczny sposób można by zbudować podobne testy dla weryfikacji hipotez wyko
rzystujących pozostałe trzy wskaźniki Dubois—Prade, bowiem i dla nich można 
podać odpowiedniki lematu 5.1. O wyborze tego właśnie wskaźnika zdecydowały, 
jak już wspomniano, względy praktyczne.

Jakkolwiek można by zarzucać zaproponowanym w tym punkcie testom pewiem 
redukcjonizm, polegający na sprowadzeniu zadania testowego na określone a—cię
cie wydaje się, że testy te mają więcej zalet niż wad. Po pierwsze są bardzo łatwe 
w użyciu. Po drugie, prowadzą do precyzyjnie sformułowanych (tzn. nierozmy
tych) decyzji, w więc nie wymagają stosowania, tak częstych we wnioskowa
niu rozmytym, końcowej defuzyfikacji. Po trzecie, obejmują takie spektrum 
alternatyw, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w statystyce klasycznej. I w 
końcu, testy te są dobrze określone w tym sensie, że jeżeli zarówno obserwacje, 
jak i hipotezy byłyby nierozmyte, to przedstawione testy zredukowałyby się do 
zwykłych testów, znanych z klasycznej statystyki.
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5.1.4 Podsumowanie
Przedstawione powyżej dwie metody konstrukcji testów nie wyczerpują, oczywiś
cie, zagadnienia weryfikacji hipotez rozmytych w na podstawie nieprecyzyjnych 
obserwacji. Zasadniczym problemem, który się tu pojawia, jest konieczność 
porównywania liczb rozmytych. Przytoczone metody odwoływały się do odmien
nych porządków w zbiorze liczb rozmytych. Wydaje się, że możliwe byłoby 
skonstruowanie testów statystycznych wykorzystujących i inne porządki (por. 
podrozdz. 2.4.4). Pewne nadzieje wiązane są z zaproponowanymi porządkami 
względem ustalonego horyzontu (2.41) i (2.42), gdyż w wielu zadaniach testowych 
takie naturalne horyzonty łatwo wskazać. Przykładowo, jeśli statystyka testowa 
jest z założenia dodatnia (np. ma rozkład chi-kwadrat), to do porównywania 
wartości (dodatniej) rozmytej statystyki z rozmytą wartością krytyczną (także 
dodatnią) można by wykorzystać porządek względem dolnego horyzontu (2.41), 
przy czym naturalnym horyzontem byłoby tu zero.

Ponieważ rozpatrywana sytuacja jest jednoczesnym uogólnieniem zagadnień 
omawianych w rozdz. 3. i rozdz. 4., interesujące byłoby również skonstruowanie 
takiego testu statystycznego, który w przypadku hipotez nierozmytych i rozmy
tych danych redukowałby się do testu (3.26), natomiast w przypadku rozmytych 
hipotez i nierozmytych danych — np. do testu (4.21).

5.2 Testowanie hipotez przy nieprecyzyjnych 

wymaganiach
Planując zadanie testowe dotyczące weryfikacji pewnego parametru #, przyj
muje się często górne ograniczenia na prawdopodobieństwa błędów pierwszego 
i drugiego rodzaju, po czym ustala się liczność próby (w ten sposób, aby przy 
spełnionych wymaganiach odnośnie obu błędów była ona jak najmniejsza). Tego 
typu postępowanie jest typowe np. przy wyznaczaniu planów kontrolnych w 
statystycznej kontroli jakości.

Jeżeli mamy ustalony model matematyczny (statystyczny), to jak wspomniano 
w rozdz. 1., zadanie testowania hipotez sprowadza się do wyznaczenia statystyki 
testowej T = T(X), czyli pewnej funkcji obserwacji oraz obszaru krytycznego AS, 
a następnie, w zależności od tego, czy T(X) € AS, czy też T(X) AS, podjęcia de
cyzji o odrzuceniu (jeśli T(X) G AS) bądź o przyjęciu (jeśli T(X) AS) rozważanej 
hipotezy zerowej. Często obszar krytyczny testu może być zapisany w postaci 
AS = [c, oo), gdzie c zwane jest wartością krytyczną testu. Wówczas, w ramach 
danego modelu statystycznego, test statystyczny może być utożsamiany z parą 
uporządkowaną (n, c). A zatem dla ustalonych dopuszczalnych błędów 6 i (3 
pierwszego i drugiego rodzaju, odpowiednio, problem wyznaczenia optymalnego 
testu sprowadza się do znalezienia takiego testu (n*,c*), który będzie wymagał 
próby o najmniejszej liczności spośród wszystkich testów spełniających postaw-
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ione wymagania.
W praktyce owe wymagania często nie są (lub nie ma konieczności aby były) 

wyrażone precyzyjnie, ale są postaci; ”około 0.01”, „raczej nie więcej niż 0.05” 
itp. Dla tak postawionych wymagań dotyczących błędów pierwszego i drugiego 
rodzaju Ohta i Ichihashi [67] podali sposób konstrukcji optymalnego planu bada
nia według oceny alternatywnej. Ich praca, pionierska w tej tematyce, zostanie 
omówiona w rozdz. 6. Natomiast w tym miejscu przedstawione zostanie ogólne 
podejście do konstrukcji testów przy nieprecyzyjnych wymaganiach, zapropono
wane przez Arnolda [1].

Niech i /i2 będą funkcjami przynależności zbiorów rozmytych, przy pomocy 
których modelujemy nieprecyzyjne wymagania odnośnie dopuszczalnych błędów 
pierwszego i drugiego rodzaju, zaś /ją niech oznacza funkcję przynależności zbioru 
rozmytego opisującego nasze preferencje dotyczące liczności próby. Załóżmy, 
że funkcje te spełniają następujące warunki: fii,fi<2 • [0,1] —> [0,1], fii^fi^ są 
nierosnące i lewostronnie ciągłe oraz takie, że lim^o Mi(z) = lim2_>o — 1>
/Xi(l) = /^2(1) = 0, natomiast fjb3 : Ać —> [0,1], jest nierosnącą i taka, że /23(0) = 1, 
limn-.oo/7z3(n) = 0. Zdefiniujmy ponadto następujące funkcje:

= ^(ń(n,c)), (5.15)
m2(n,c) = /z2(/?(n,c)), 
m3(n,c) = /x3(n),

które możemy interpretować jako pewne częściowe oceny stopnia zadowolenia 
użytkownika z testu (n, c), wyrażone jako funkcje wartości błędu pierwszego i 
drugiego rodzaju oraz liczności próby.

Arnold zaproponował, aby poszukiwanie najlepszego, w danym modelu statys
tycznym, testu potraktować jako zadanie optymalizacji, której celem będzie mak
symalizacja operatora

m(n,c) = min{?n1(n, c),m2(n, c),?n3(n, c)}, (5.16)

interpretowanego jako stopień zadowolenia z testu (n, c). Dla tak zdefiniowanego 
operatora powiemy, że test (n*,c*) jest optymalny wtedy i tylko wtedy, gdy 
m(n*, c*) > 0 i m(n*, c*) > m(n, c) dla dowolnego innego testu (n, c).

Wyznaczanie testu optymalnego przebiega następująco; dla każdej kolejnej 
liczby naturalnej n = 1,2,... znajdowany jest test (n,ć) taki, że n < n oraz 
m(n, c) > c) dla k < n. Poszukiwanie kończy się w momencie gdy n+1 > ne 
(gdzie ne jest pewną, ustaloną z góry, liczbą naturalną) lub /z3(n + 1) < m(n, c) 
i wówczas testem optymalnym (n*,c*) jest ostatnio znaleziony test (n,c).

Jeżeli spełnione są wymienione powyżej założenia dotyczące postaci funkcji 
przynależności7x1,/i2 i /i3, to powyższa procedura jest zbieżna, o ile ne < 00 lub 
też gdy istnieje takie no, że /x3(n) = 0 dla n > nQ.

Jako ilustrację zaproponowanej przez siebie metodologii Arnold przedstawił 
sposób wyznaczania optymalnego testu dla weryfikacji hipotezy H : 6 — 9q przy 
alternatywie K : 6 <90, gdzie 6 oznacza wartość oczekiwaną w populacji o
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rozkładzie normalnym. Do modelowania nieprecyzyjnych wymagań Arnold użył 
następujących funkcji przynależności:

Ml W =

Mi(*) =

MiR

f 1;
1 so~z 
I <$0 —<$1 5i 0,

1,
/3p-z
0o~(3i 1 
0,

1,np+1—n
no+l-ni ’ 
0,

jeżeli 0 < z < Si, 
jeżeli < z < ó0, 
jeżeli <50 < z < 1,

jeżeli 0 < z < /?i, 
jeżeli /?i < z < /?0> 
jeżeli /30 < z < 1,

jeżeli 1 < n < ni, 
jeżeli ni < n < no, 
jeżeli n > no,

(5.17)

(5.18)

(5.19)

przy czym < $Q, (h < j30 oraz nr < n0. Tak określone funkcje przynależności 
mają bardzo naturalną interpretację. Wartości <$i i /?i odpowiadają wielkościom 
błędów, odpowiednio, pierwszego i drugiego rodzaju, które byłyby najbardziej 
pożądane przez użytkownika, zaś óo i Po granicom tolerowanych jeszcze wartości 
tych błędów. Z kolei n± odpowiada pożądanej liczności próby, natomiast no 
określa największą dopuszczalną (np. możliwą w realizacji) liczność próby.

Na zakończenie warto jeszcze zauważyć, że jeżeli funkcje przynależności /zi i 
fj,2 będą postaci

1, jeżeli 0 < z < 60, 
0, jeżeli 6q < z < 1,

1, jeżeli 0 < z < /?o, 
0, jeżeli /?0 < z < 1,

Mi {z)

M2R

(5.20)

(5.21)

gdzie 0 < £o < 1 oraz 0 < /?o < 1, zaś /Z3 będzie funkcją malejącą, to otrzy
mujemy klasyczne zadanie poszukiwania testu o najmniejszej liczności próby, 
spełniającego precyzyjnie postawione (tzn. nierozmyte) wymagania dotyczące 
błędów pierwszego i drugiego rodzaju, a mianowicie: ó(n, c) < 5o i A(n?c) — Ao-

Przedstawiona przez Arnolda procedura wyznaczania optymalnego testu w 
sytuacji nieprecyzyjnie postawionych wymagań odnośnie dopuszczalnej wielkości 
błędów pierwszego i drugiego rodzaju jest dobrze określona i stosunkowo prosta w 
realizacji. Z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki, interesujące byłoby 
takie uogólnienie zaproponowanej metodologii, aby pozwalała ona wyznaczyć op
tymalny test również w obecności nieprecyzyjnych danych lub nieprecyzyjnie 
sformułowanych hipotez.
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Rozdział 6

Zastosowanie teorii zbiorów

rozmytych w kontroli jakości

6.1 Plany badania według oceny alternatywnej

6.1.1 Wprowadzenie
Jednym z podstawowych obszarów zastosowań statystycznej kontroli jakości jest 
kontrola odbiorcza masowych dostaw surowców, półproduktów, czy też gotowych 
wyrobów. Owe dostawy dzielone są na partie o ustalonej liczności. Istotą statys
tycznej kontroli odbiorczej jest to, że kontroli podlega nie cała partia, ale pobrana 
z niej w sposób losowy próba. Poszczególne elementy tej próby badane są pod 
kątem zgodności z wymaganiami jakościowymi, a sumaryczna ocena próby decy
duje o przyjęciu bądź odrzuceniu całej partii. Procedury kontrolne pozwalające 
na podstawie badania próby podjąć decyzję co do losu odbieranej partii nazy
wane są planami badań. Jeżeli w wyniku badania danego elementu przypisuje 
się mu jedną z dwóch ocen: zgodny z wymaganiami (dobry) albo niezgodny 
(wadliwy), lub też jeśli jakość tego elementu określa się liczbą występujących w 
nim niezgodności (wad), to ten typ kontroli nazywamy badaniem według oceny al
ternatywnej. Natomiast gdy w wyniku kontroli danemu elementowi przypisujemy 
pewną liczbę (wektor), będącą wynikiem przeprowadzonego pomiaru, to mamy 
do czynienia z tzw. badaniem według oceny liczbowej. W literaturze przedmiotu 
znanych jest wiele metod opracowanych dla obu rodzajów badań, przy czym 
w praktyce, znacznie szersze zastosowanie znalazły badania według oceny alter
natywnej. Spowodowane jest to większą odpornością tych metod na odstępstwa 
od modelu matematycznego, możliwością uniknięcia stosowania skomplikowanej 
aparatury pomiarowej, prostotą itd. W dalszej części bieżącego podrozdziału 
będziemy zajmować się wyłącznie metodami kontroli według oceny alternatywnej 
(o planach badania według oceny liczbowej będzie mowa w podrozdz. 6.2).

Załóżmy, że kontroli podlega próba Xi,... ,Xn pochodząca z pewnej partii
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towaru. Przyjmijmy, że

0, jeżeli spełnia wymagania,
1, jeżeli Xi nie spełnia wymagań.

(6.1)

Wynik kontroli opisywany jest liczbą elementów niezgodnych z wymaganiami 
(elementów wadliwych) w próbie

ń = (6.2)
i=l

W najprostszym, tzw. jednostopniowym planie badania, decyzja o przyjęciu bądź 
odrzuceniu partii podejmowana jest w zależności od tego, czy d > c, czy też 
d < c, gdzie c oznacza dopuszczalną liczbę elementów wadliwych w próbie. Każdy 
jednostopniowy plan badań wg oceny alternatywnej może więc być opisany przez 
parę liczb (n, c). W dalszym ciągu mówiąc o planie badania będziemy mieli na 
myśli wyłącznie jednostopniowe plany badania.

Podstawową metodą projektowania planu badań jest tzw. metoda statystycz
na, pozwalająca wyznaczyć parametry planu: nic tak, aby spełnione były pewne 
założenia dotyczące probabilistycznych charakterystych projektowanej procedury. 
Przyjęło się, że owymi charakterystykami są: wadliwość dopuszczalna (pi), ryzyko 
dostawcy (<5), wadliwość dyskwalifikująca (p2) i ryzyko odbiorcy

Uwaga 6.1
Zgodnie z obecnie obowiązującą terminologią międzynarodowych norm ISO wadli
wość dopuszczalna winna być nazywana jakością odpowiadającą ryzyku dostawcy, 
natomiast wadliwość dyskwalifikująca — jakością odpowiadającą ryzyku odbiorcy. 
Jednakże w niniejszym rozdziale używać będziemy w dalszym ciągu tradycyjnej 
terminologii polskiej.

Dla ustalowych (np. na drodze negocjacji pomiędzy dostawcą i odbiorcą danej 
partii towaru) wartości wymienionych charakterystyk wyznacza się liczność próby 
n i dopuszczalną liczbę elementów wadliwych w próbie c w ten sposób, aby 
spełnione były warunki

PM = P, (6.3)

przy czym P{p} oznacza prawdopodobieństwo przyjęcia partii o frakcji elementów 
wadliwych równej p (które zależy, oczywiście, od n i c). Z uwagi na to, że n i c 
muszą być liczbami naturalnymi, zwykle nie jest możliwe znalezienie rozwiązania 
układu (6.3). Z tego powodu układ ten zastępuje się następującym układem 
warunków:

P{pi} > 1 - <$,
P{P2} < fi.

(6-4)

Ponieważ naogół istniele wiele planów (n, c) będących rozwiązaniem tego układu, 
wprowadza się dodatkowe kryteria pozwalające na wybór optymalnego planu 
badania. Takim najczęściej stosowanym kryterium jest minimalna liczność próbki,
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a więc optymalnym, wg tego kryterium, planem badań będzie taki plan (n*,c*), 
który spełnia warunki (6.4) i dla którego zachodzi n* < n, dla wszystkich planów 
(n, c) spełniających (6.4).

Metodę wyznaczania optymalnych planów badań podał Hałd [31, 32, 33], 
Jaech[46], Stephens [80], Guenther [30]. Poniżej przestawimy dwie metody, które 
były później wykorzystywane także do wyznaczania planów badań w warukach 
rozmytości. Dla odpowiednio dużych prób i zastosowaniu pewnych aproksymacji, 
przybliżone rozwiązanie układu (6.4) zaproponowane przez Hałda [33] otrzymuje 
się następująco: w pierwszym kroku wyznacza się n, rozwiązując równanie

n(p2 ~Pi) ~ Vn (u^gy/p^l-pj +wi-/3y/p2(l -P2)) + (k2 - kj = 0, (6.5)

gdzie oznaczaj a kwantyl rzędu 7 rozkładu standardowego normalnego, nato 
miast

, _ _i , (l-2pi)(u^_5-l)
M 2 ~r 6 ’

_ 1 1- ~2 + 6 ,

i zaokrąglając rozwiązanie do najbliższej liczby całkowitej; w drugim kroku wyz 
nacza się wartość liczby kwalifikujące c ze wzoru

(6.6)

j [(Pi + P2) + j n «!_§\/pi^-Pi) ~ - P2)) +
+ (&2 — ^l)] )

(6-7)

i znów zaokrągla się je do najbliższej liczby całkowitej.
Stosując odmienne aproksymacje możemy podać jeszcze inne rozwiązanie ukła

du (6.4), mianowicie (por. Hałd [31, 32] i Jaech [46]): w pierwszym kroku wyz
nacza się c, jako najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą nierówność

P2(2-Pi) X^(2(c+1)) , ,
Pi(2-P2) -O(c+1))’ 1 ' >

gdzie X^(u) oznacza kwantyl rzędu 7 rozkładu chi-kwadrat o v stopniach swobody; 
w drugim kroku wyznacza się n, jako najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą 
układ nierówności

^^X?(2(c + 1)) + | < n < ^^Xi_5(2(c + 1)) + j, (6.9)

przy czym, jeżeli dla przyjętego w pierwszym kroku c nie istnieje n spełniające 
(6.9), to wartość c należy zwiększyć o 1 i od nowa zacząć wyznaczać liczność n.

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze innym, niż (6.4), sposobie mody
fikacji problemu (6.3). Jak wspomniano powyżej, wielkości dopuszczalnego przez 
dostawcę i odbiorcę ryzyka określane są na drodze obustronnych negocjacji. Zbyt 
sztywne stanowiska stron mogą sprawić, że optymalny plan badań choć będzie 
spełniał postawione wymagania, wymagać będzie bardzo dużej liczności próby, 
co w znaczący sposób wpływa na zwiększenie kosztów kontroli. Aby otrzymać
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plan, który z jednej strony zapewni poziom ryzyka bliski żądanemu, a z drugiej 
wymagać będzie niezbyt dużej liczności prób, Fujino i Okuno [23] zaproponowali, 
aby poszukiwać takiego planu badań (n, c), który minimalizuje

max
li-ó-pfo}! IffeWI 

s ' P
(6.10)

Wyznaczony w ten sposób plan nie musi oczywiście spełniać (6.4). Mamy tu 
do czynienia z pewnym osłabieniem wymagań co do wielkości ryzyka dostawcy 
i odbiorcy, ale za to otrzymujemy plany o mniejszej liczności niż te, które wyz
naczane są z układu (6.4). Poza aspektem praktycznym, praca Fujino i Okuno 
wniosła także pewne nowe spojrzenie na kwestię określania dopuszczalnego ryzyka 
dostawcy i odbiorcy. Zaproponowane przez nich odejście od sztywnych wymagań 
typu (6.3) zaowocowało później pracami Ohty, Ichihashi, Kaganawy i Tamaki, 
którzy podjęli wyzwanie wyznaczenia optymalnych planów badań w sytuacji, gdy 
wielkość ryzyka określona jest nieprecyzyjnie.

Na zakończenie zauważmy, że omawiany jednostopniowy plan badań według 
oceny alternatywanej jest niczym innym jak pewnym testem statystycznym ę? 
wykorzystującym statystykę d = d(Xi,..., Xn) = ZX=i i danym wzorem

ęp(-X^i, • • •, A?n) 1, jeżeli d > c,
0, jeżeli d < c, (6-H)

przy czym c jest wartością krytyczną testu równą dopuszczalnej liczbie elementów 
wadliwych w próbie.

P{pi} ~ 1 - <5, 
P{p2} ~ /?, (6.12)

6.1.2 Plany badania przy nieprecyzyjnie określonym 

ryzyku
W praktyce, przy określaniu ryzyka dostawcy i odbiorcy nie jest zazwyczaj is
totne, by były one dokładnie równe ustalonym wielkościom, ale aby były im w 
pewnym sensie bliskie. Stąd też zamiast rozważać układ (6.3), zajmijmy się 
rozwiązaniem problemu

gdzie symbol ~ oznacza, że dana relacja zachodzi ”w przybliżeniu”. Aby móc 
znaleźć plan badań spełniający układ (6.12) trzeba oczywiście sprecyzować, w 
jaki sposób rozumie się relację

Ohta i Ichihashi [67] zaproponowali, aby wykorzystać w tym miejscu teorię 
zbiorów rozmytych, a układ (6.12) zastąpić następującym

S~l-P{Pl} = ó\ ó* E A,
P ~ P{p2} = (3*, (3* 6 B,

gdzie A, B są zbiorami rozmytymi interpretowanymi jako "około 8” oraz "około 
/?”. Jeśli w trakcie negocjacji dotyczących ustaleniu ryzyka dostawca, oprócz
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najbardziej pożądanej wielkości ryzyka ć, mógłby podać jeszcze dwie inne liczby: 
ć; i 8U (81 < 6 < 8U), charakteryzujące granice tolerancji owego ryzyka, to wydaje 
się, że wspomniany zbiór rozmyty A mógłby być rozmytą liczbą trójkątną o funkcji 
przynależności

rf') =
S-S,

su-s*
Su-S ' 

0,

jeżeli 81 < 8* < 8, 
jeżeli 8 < 8* < 8U, 
jeżeli 8* [óz,óu].

(6.14)

Podobnie, jeżeli liczby /3i i f3u oznaczałyby granice tolerancji ryzyka odbiorcy, 
to naturalnym modelem zbioru rozmytego B byłaby liczba rozmyta trójkątna o 
funkcji przynależności

jeżeli {3i< (3* < (3, 
jeżeli (3 < (3* < (3U, 
jeżeli j3* <£ [(3i,f3u].

(6.15)

Wielkości i można interpretować jako miarę stopnia usatysfakcjono
wania, odpowiednio dostawcy i odbiorcy, danym poziomem ryzyka (przy czym 
fi — 1 odpowiada pełna satysfakcja, natomiast fjb = 0 całkowity brak satysfakcji).

Przez analogię do problemu Fujino i Okuno, Ohta i Ichihashi uznali za opty
malny taki plan badań (n, c), który maksymalizuje

min {(ia(i5').Ab(/3’)} (6.16)

Można pokazać, że w szczególnym przypadku, gdy 61 = (3i — 0 oraz 6U = 26 i 
f3u = 2/?, problem Ohty i Ichihashi maksymalizacji wyrażenia (6.16) sprowadza 
się do problemu Fujino i Okuno minimalizacji wyrażenia (6.10).

Dla tak postawionego problemu Ohta i Ichihashi podali algorytm znajdowania 
optymalnego planu badań. Jest to algorytm iteracyjny względem a—cięć: o^, k = 
1,2,..., A;#, gdzie ks oznacza liczbę iteracji (wg Ohty i Ichihashi wystarczająco 
dobre wyniki daje przyjęcie kg = 10). Startujemy od a — 0.5. Będąc w A;—tym 
kroku na a—cięciu poszujemy planu (n, c) wyznaczając c z nierówności

xl(2(c+1)) p2(2 - pi) Xfe(2(c +1)) , .
xU(2(C+l))-p1(2-p2)-Xt52(2(c+l))’ J

gdzie <$i = A^k, 82 = A%k, (3i = B^k, j32 = B^k, natomiast n winno spełniać 
następujący układ nierówności:

max{[^Lxi-fii(2^c + + 2] ’ ferX/U2(c + W + 2]} f6łl8i

< n < max { [^xLs2(2(c + 1)) + |] > (2(c + 1)) + f]} •

Jak łatwo zauważyć, algorytm Ohty i Ichahishi wykorzystuje metodę wyznacza
nia planów optymalnych opisaną nierównościami (6.8) i (6.9). Jeżeli dla danego 
cc—cięcia można znaleźć plan (n, c) spełniający nierówności (6.17) i (6.18), to
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przechodzi się do ce—cięcia > aj^ zaś w przeciwnym wypadku ctk+i <
Po zakończeniu procedury iteracyjnej za plan optymalny uznaje się taki plan 
(n*, c*), który został wyznaczony na a—cięciu a* = max{a/j. : k = 1,... ks}. W 
przypadku, gdy istnieje kilka takich planów, za optymalny uznaje się ten, który 
ma minimalną liczność.

W kolejnej pracy poświęconej konstrukcji planów badań przy nieprecyzyjnie 
określonym ryzyku Kanagawa i Ohta [49] wprowadzili dwie modyfikacje. Pierwsza 
polegała na zmianie funkcji przynależności ryzyka. Otóż bardziej naturalnym 
modelem nieprecyzyjnie wyrażonego ryzyka wydają się być nie liczby rozmyte
trójkątne, ale trapezoidalne, o funkcjach przynależności

1, jeżeli 0 < 6* < 6,
M^*) = < Su-S* 

6u-S ’ jeżeli 6 < 6* < <5U, (6.19)
o, jeżeli fi* > fiu.

' 1, jeżeli 0 < /?* < /?,

i i jeżeli (3 < f3* < (3U, (6.20)
. 0, jeżeli fi* > f3u,

bowiem jeżeli faktyczna wartość ryzyka jest mniejsza od pożądanej warości 6, czy 
/?, to jest to sytuacja satysfakcjonująca, odpowiednio dostawcę i odbiorcę.

Druga modyfikacja jest jednak dużo ważniejsza. Polega ona na zastąpieniu 
wyrażenia (6.16) następującym:

min (/?*), , (6.21)

gdzie : [l,oo) —> [0,1]. Wielkość /Xjv(n) wyraża stopień satysfakcji z planu 
o liczności n (znaczącą rolę odgrywa tu koszt badania wymagającego określonej 
liczności próby, zwiększający się, oczywiście, wraz ze wzrostej tejże liczności). 
Naturalnym założeniem jest ograniczoność zbioru N oraz to, że funkcja //jy jest 
malejąca. A zatem, optymalnym planem badania jest taki plan (n*,c*), który 
maksymalizuje wyrażenie (6.21).

Algorytm wyznaczania optymalnego planu badania przedstawia się następująco 
Na początek (zwany krokiem zerowym) znajdujemy najmniejszą liczbę całkowitą 
c spełniającą nierówność (6.8), a następnie wyliczamy wartości np i n@u ze wzorów 

n/3 = X^(2c + 2) ^^2x^(2c + 2) + (6.22)

nPu = aX(2c + 2) 4^2%^(2c + 2) + -. (6.23)

Dalej, korzystając z tego, że

6- = F(n,e) = £ Qrf(l - Plr\ (6.24)
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F =/3-(n,c) = £ 
fc=O

k)p^-p2> (6.25)

obliczamy wartość

v(nfe) = max in.in{p A(S*(n, c)), ^B(/?*(n, c)), pN(n)}, (6.26)
ne^J-Un^l+i]

gdzie [n] oznacza największą liczbę całkowitą nie większą od n, przy czym w 
kroku zerowym n(rifc) = v(no).

Jeśli przez Co oznaczymy liczbę c wyznaczoną w kroku zerowym, to w A:—tym 
kroku (A: = 1,2,..., Co — 1) przyjmujemy c := c — k i dla tego nowego c obliczamy 
ze wzorów (6.22) i (6.23) nowe wartości ng i n^, a następnie ze wzoru (6.26) 
znajdujemy wartość v(nk). Ostatecznie, optymalnym planem badań jest plan 
(n*,c*), dla którego n* = n; = arg max{u(no), u(ni),... ,u(nc_i)} oraz c* = c — i.

Metoda Kaganawy i Ohty wydaje się być lepsza od przedstawianej wcześniej 
metody Ohty i Ichihashi z uwagi na bardziej naturalne modelowanie niepre
cyzyjnie formułowanego ryzyka oraz uwzględnienie w modelu oceny planu o danej 
liczności (wyrażonej funkcją satysfakcji /zjy). Jak się można więc było spodziewać, 
optymalne plany Kanagawy i Ohty wymagają mniejszej liczności próby niż plany 
Ohty i Ichihashi.

Znaczenie pracy Kanagawy i Ohty podkreśla jeszcze fakt, że to ona właśnie 
stała się inspiracją ogólnej metody konstrukcji testów statystycznych przy niepre- 
cycyjnych wymaganiach Arnolda, omawianej w podrozdz. 5.3.

6.1.3 Plany badania o nieprecyzyjnie określonych 

charakterystykach probabilistycznych
Dalszym uogólnieniem omawianych powyżej metod, są takie plany badań, których 
wszystkie charakterystyki probabilistyczne podane są w sposób nieprecyzyjny. 
Sytuację taką rozważali Tamaki, Kanagawa i Ohta [81]. Badali oni przypadek, w 
którym nie tylko ryzyko dostawcy 6 i odbiorcy /? wyrażone jest nieprecyzyjnie, ale 
nieprecyzyjnie określona jest także wadliwości dopuszczalna ją i dyskwalifikująca 
P2- Jeśli przyjąć, że do modelowania tych nieprecyzyjnie podanych wielkości 
używa się zbiorów rozmytych (tzn. i p% są teraz nie liczbami z przedziału
(0,1), ale zbiorami rozmytymi na tym przedziale), to także P{pi} i P{p2} będą 
zbiorami rozmytymi. A zatem w rozważanym przypadku trzeba nadać nową 
właściwą interpretację układowi (6.4) warunków, jakie winien spełniać plan badań, 
tzn. trzeba określić pewien porządek na zbiorze liczb rozmytych. Tamaki i in. 
rozważali w swej pracy dwa porządki odwołujące się do wskaźników spełnienia 
relacji Dubois i Prade, a mianowicie PD i ND (por. (2.33) i (2.35)).

Dla tak postawionego problemu, proces wyznaczania optymalnego planu badań 
sprowadza się do zadania optymalizacji rozmytej, które można sformułować nastę
pująco: znaleźć taki plan badań (n*,c*), który minimalizuje liczność próby n i
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spełnie warunki
f WSR{l-P{Pl}<6}>ai, , ,
{ WSR{P{p2} < 0} > a2, ^l)

gdzie za W SR należy podstawić PD albo ND, natomiast ctx,a2 G [0,1] oznaczają 
przyjęte dolne ograniczenia miary spełnienia stosownych relacji (należy zwrócić 
uwagę na to, że symbole nierówności występujące w powyższych warunkach mają 
różne znaczenia, por. wzory (2.33) i (2.35)).

A oto algorytm wyznaczania optymalnego planu badania:
— krok 0: przyjmujemy n := 1, c := 0;
— krok 1: jeśli dla danych n i c zachodzi pierwszy z warunków (6.27), to prze
chodzimy do kroku 2, w przeciwnym wypadku przyjmujemy n := n+ 1 i wracamy 
do kroku 1;
— krok 2: jeśli dla danych n i c zachodzi drugi z warunków (6.27), to przechodzimy 
do kroku 3, w przeciwnym wypadku przyjmujemy c := c + 1 i wracamy do kroku 
i;
— krok 3: jako optymalny plan badania przyjmujemy plan (n*,c*), gdzie n* := 
n, c* := c.

Celem uproszczenia obliczeń Tamaki i in. zachęcali do modelowania rozmytych 
parametrów 8,f3,px i p2 za pomocą liczb rozmytych typu L — R (por. p. 2.4.2).

6.1.4 Plany badania dla nieprecyzyjnych danych i niepre

cyzyjnie określonych charakterystykach probabilistycznych
Do tej pory rozważaliśmy takie uogólnienia planów badań, które dopuszczały 
formułowanie charakterystyk probabilistycznych (wymagań), a więc ryzyka pro
ducenta i konsumenta oraz wadliwości dopuszczalnej i dyskwalifikującej, w sposób 
mniej precyzyjny niż jest to wymagane w klasycznych procedurach statystycznej 
kontroli jakości. Niemniej interesujące byłoby znalezienie metody wyznaczania 
takich planów badań, które dopuszczałyby również obecność nieprecyzyjnych 
danych. Takie plany byłyby szczególnie pożądane wszędzie tam, gdzie ocenie 
podlegają cechy jakościowe, z natury trudno mierzalne. Ograniczenie się wówczas 
do kwalifikowania badanego wyrobu na podstawie oględzin jako dobry lub zły nie 
jest zadowalające. Zdarza się nawet i tak, że trudno jest definitywnie stwierdzić, 
czy dany wyrób spełnia, czy nie spełnia wymagań, bowiem w praktyce nie jest 
możliwe ich dokładne określenie.W przypadku planów badań według oceny alter
natywnej interesująca więc byłaby możność uwzględnienia, poza ocenami; ”do
bry”, ”zły”, także takich ocen jak ”prawie dobry”, ”mniej więcej dobry”, ”raczej 
zły” itp.

Problematyką tą zajmował się jak dotąd tylko Hryniewicz [39, 40]. Rozważał 
on plany badań, w których wynik kontroli opisany jest przez rodzinę takich 
podzbiorów rozmytych zbioru {0,1}, których funkcja przynależności ma postać 
/io/0 + ^i/l, gdzie 0 < < 1, przy czym max{/zo,M = 1. W szczególności,
elementowi, który ”w zasadzie spełnia wymagania” przypisuje się podzbiór o
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funkcji przynależności 1/0 + /Zi/l, przy czym całkowitemu spełnieniu wymagań 
odpowiada podzbiór rozmyty o funkcji przynależności 1/0 + 0/1, natomiast ele
mentowi, który ” w zasadzie nie spełnia wymagań” przypisuje się podzbiór rozmyty 
o funkcji przynależności /xo/0 +1/1, przy czym podzbiór rozmyty o funkcji przy
należności 0/0+1/1 charakteryzuje element, który całkowicie nie spełnia wymagań 
jakościowych.

Załóżmy, że w wyniku kontroli n elementów, ni elementom przypisano ocenę 
charakteryzowaną przez zbiór rozmyty o funkcji przynależności postaci Mo,i/O + 
1/1, i = 1,... ,nx, natomiast n2 = n — ni elementom ocenę charakteryzowaną 
przez zbiór rozmyty o funkcji przynależności typu 1/0 + /iij/1, j = l,...,n2. 
Bez straty ogólności możemy założyć, że uzyskane oceny są uporządkowane w 
następujący sposób: 0 < //o,i < Mo,2 < • • • < Mo,ni < 1 oraz 1 > > /xi,2 >
• • • > Mi?n2 —

Dla tak określonych wyników kontroli można wyznaczyć sumaryczną liczbę 
elementów wadliwych w próbie, która w tym przypadku będzie jednak nie liczbą 
całkowitą, ale następującym zbiorem rozmytym:

d — Mo,i/O + Mo,2/I + .. • + Mo,ni/(ni ~ 1) + 1/^1 +
+Mi,i/(ni + 1) + •.. + Mi,n2/(ni + n2)- (6.28)

Tak więc obliczenie łącznej liczby elementów wadliwych w próbie jest stosunkowo 
proste, zwłaszcza gdy duża liczba ocen odpowiada jednoznacznej klasyfikacji 
jakościowej (tzn. gdy /z0,i — 0 lub = 0).

Hryniewicz rozważał plany badań dopuszczające nie tylko nieprecyzyjne oceny, 
ale i nieprecyzyjnie wyrażone charakterystyki probabilistyczne: pi,p2,ć i (3. Do
kładniej, przyjął on, że wspomniane dopuszczalne poziomy wadliwości i ryzyka są 
następującymi zbiorami rozmytymi:

Pl = + -^l,l/Pl,l + • • • + Vi ,mi /pijnii + 0/P1
P2 = 1/P2.0 + ^2,l/P2,l + • ■ • + V2 ,m,2 /P2,m2 + 0/P2 ,m2-Fl, /g 2g\

ó = 1/P3,O + V3,l/P3,l + • • • + V3im3/P3,m3 + ®/P3,m3+l-i 
/3 = 1/P4fi + V4>i/p4tl + . . . + V4 ,7714/7^4,7714 + 0/7714+15

przy czym 0 < < ... < < 1, 1 > Vi,i > ... > vim > 0, E Ać,
i E {1,2, 3,4}. Do wyznaczenia parametrów planu badania Hryniewicz wyko
rzystał metodę Hałda, opisaną wzorami (6.5) —(6.7), którą trzeba było oczywiście 
tak uogólnić, aby zamiast występujących we wspomnianych wzorach wartości do
puszczalnych wadliwości i poziomów ryzyka (liczb rzeczywistych) móc podstawić 
rozmyte odpowiedniki tych wielkości. PoŁ zmodyfikowaniu owa procedura przed
stawia się następująco: liczność próby n wyznacza się z równania (6.5) podsta
wiając w miejsce pl5p2, $ i P odpowiednio Pi,o, J>2,o>P3,o i M4,o! z kolei dopuszczalną 
liczbę elementów rozmytych w próbie c wyznaczamy wzoru (6.7) stosując zasadę 
rozszerzania (2.13) oraz wzory na dodawanie i mnożenie liczb rozmytych (por. 
(2.19) i (2.21)). W rezultacie otrzymujemy zbiór rozmyty c = Pq/cq + . . .+pm/cm, 
w którym Cq^. .. ^cm są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Zaokrąglając je do
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najbliższych liczb całkowitych ostatecznie, jako dopuszczalną, liczbę elementów 
wadliwych w próbie, dostajemy następujący zbiór rozmyty:

C = /Ą)/Co + Ml/(O) + 1) + • • • + ^m/(co + - (6.30)

Dla tak wyznaczonego planu badania i rozmytej liczby elementów wadliwych, de
cyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu partii towaru przyjmuje się w wyniku porówna
nia dwóch zbiorów rozmytych d i c danych, odpowiednio, wzorami (6.28) i (6.30). 
Konieczne jest w tym celu wcześniejsze sprecyzowanie, jak należy rozumieć relację 
d > c (odpowiadającą odrzuceniu partii). W pracy [39] Hryniewicz przeprowadził 
szeroko zakrojone badania symulacyjne, których celem było porównanie różnych 
metod porządkowania liczb rozmytych w kontekście rozważanego problemu. W 
szczególności, bade były wskaźniki Yagera (2.28), Changa (2.29), Chena (2.30), 
Dubois—Prade (2.33) —(2.36) i Tsukamoto (por. Tsukamoto [85]). Spośród porów
nywanych metod najlepsze wyniki uzyskano w przypadku zastosowania do podej
mowania decyzji wskaźnika NSD Dubois—Prade (2.36).

Wydaje się, że przedstawioną metodę konstrukcji planów dla nieprecyzyjnych 
danych i nieprecyzyjnie określonych charakterystyk probabilistycznych można by 
nieco uogólnić, np. tak, aby dopuszczalne poziomy wadliwości i ryzyka móc opi
sywać nie tylko za pomocą zbiorów rozmytch postaci (6.29), czy też aby przy 
wyznaczaniu liczności próby uwzględniać stopień satysfakcji z planu o zadanej 
liczności.

6.2 Plany badania według oceny liczbowej

6.2.1 Wprowadzenie
W punkcie 6.1 wspomnieliśmy, że obok omawianych powyżej planów badań we
dług oceny alternatywnej, znane są także tzw. plany badań według oceny liczbowej 
W przeciwieństwie do planów pierwszego rodzaju, decyzję o przyjęciu bądź odrzu
ceniu partii towaru przyjmuje się w nich nie na podstawie kwalifikacji elementów 
próbki pochodzących z partii, jako zgodne albo niezgodne z wymaganiami, ale 
porównując wyniki pomiarów liczbowych pewnych charakterystyk badanego to
waru z zadanymi dopuszczalnymi wartościami (granicami tolerancji) tych charak
terystyk. Ponieważ odwołanie się do dokładnych pomiarów zwiększa ilość in
formacji o badanej partii towaru, w rezultacie do podjęcia decyzji o przyjęciu 
bądź odrzuceniu partii plany badania według oceny liczbowej wymagają próbek 
o mniejszej liczności, niż plany według oceny alternatywnej.

Załóżmy, że kontroli podlega pewna cecha towaru (np. długość, waga, wytrzy
małość, etc.) opisana zmienną losową X. Przyjmijmy, że ustalone zostały dla niej 
graniczne wartości, zwane także granicami tolerancji. W zależności od sposobu 
zadania granic tolerancji o danej jednostce towaru powiemy, że jest niezgodna z 
wymaganiami, jeżeli wartość liczbowa x zmiennej X leży poniżej dolnej granicy
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tolerancji LSL (od ang. lower specification limit), albo jeżeli leży powyżej górnej 
granicy tolerancji USL (od. ang. upper specification limit), bądź też jeżeli wy
kracza poza dopuszczalny przedział wartości (przedziałtolerancji) [LSL, USL}. 
W praktyce przyjmuje się zazwyczaj założenie, że X ma rozkład normalny N(m, 
cr2) o znanej, albo nieznanej wariancji cr2, a sam plan badania według oceny 
liczbowej sprowadza się do weryfikacji hipotez odnoszących się do wartości oczeki
wanej m, przy czym jeżeli wymagania jakościowe zadane są poprzez specyfikację 
dolnej granicy tolerancji, to mamy do czynienia z testowaniem hipotez H : m> 
rriQ, K : m < m0, przy zadanej górnej granicy tolerancji; H : m < m0, K ; m > 
mo, natomiast dla przedziału tolerancji: H : m = mo, K : m m$. Różnica 
pomiędzy planem badań a w tradycyjny sposób postawionym zadaniem testowa
nia hipotez polega na tym, że w przypadku planu nie znamy explicite wartości 
rriQ. Znamy natomiast wspomniane granice tolerancji oraz prawdopodobieństwa 
opisujące akceptowany poziom jakości AQL (ang. acceptable ąuality level), 
graniczny poziom jakości RQL (ang. rejectable ąuality level), ryzyko dostawcy 6 
i ryzyko odbiorcy /?, spełniające warunki:

{P {przyjęcia partii|AQL} = 1 — 5, 
P{przyjęcia partii\RQL} = (3

albo też nieco mniej restrykcyjne warunki postaci

{P{przyjęcia partii>1 — 5, 
P{przyjęcia partii\RQL} < j3

(6.31)

(6.32)

(por. warunki (6.3) i (6.4)).
Przypuśćmy, że X±,... ,Xn są wynikami pomiarów kontrolowanej cechy doko

nanych na pobranej z partii próbce. Ponieważ, jak wspomniano, plan badań we
dług oceny liczbowej, to w istocie weryfikacja hipotez o średniej rozkładu, jest 
rzeczą naturalną, że jako statystykę testową używać się będzie średniej z próby, 
tzn. X — ^13^=1 Xi. A oto schemat sposobu podejmowania decyzji o przyjęciu 
bądź odrzuceniu partii towaru:

— dla zadanej dolnej granicy tolerancji LSL'.

jeżeli X > LSL + ka, to przyjąć partię; 
jeżeli X < LSL + ka, to odrzucić partię;

— dla zadanej górnej granicy tolerancji USL:

\ jeżeli X < USL — ka, to przyjąć partię;
1 jeżeli X > USL — ka, to odrzucić partię;

— dla zadanego przedziału [LSL, USL]:

jeżeli LSL + ka < X < USL — ka, to przyjąć partię;
jeżeli X < LSL + ka, albo X > USL — ka, to odrzucić partię;

(6.33)

(6.34)

(6.35)
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przy czym jeśli nieznana jest wariancja rozkładu <72, to odchylenie standardowe 
występujące w powyższych wzorach należy zastąpić estymatorem a = s = 
J5SiLi(-Xi — X)2. Warto wspomnieć, znane są i inne schematy podejmowania 
decyzji, wykorzystujące inne statystyki testowe, jak np. metoda—k, metoda—M 
(por. Mittag, Rinne [60], Montgomery [64]).

Plan badania według oceny liczbowej jest więc opisany parą (n, k), gdzie n oz
nacza liczność próby, natomiast k jest stałą występującą we wzorach (6.33) —(6.35), 
przy czym wielkości te zależą od sposobu zadania wymagań jakościowych, a więc 
od przyjętych granic tolerancji, oraz od tego czy znana jest wariancja rozkładu 
<72. W szczególności można wykazać (por. np. Mittag, Rinne [60]), że w przy
padku jednostronnych granic tolerancji (tzn. LSL albo USL) i dla ustalonych 
wartości akceptowanego i granicznego poziomu jakości oraz ustalonych wartości 
ryzyka dostawcy i odbiorcy, wielkości nik wyrażają się następująco:

— jeżeli wariancja a2 jest znana, to za n należy przyjąć najmniejszą liczbę 
naturalną większą od n1gdzie

n
ul-/3 + ul-£ 

Ul-AQL ~ Va-RQL,
(6.36)

natomiast
& _ Ul-0 Ul-AQL + Mj-g . (g 37)

ui-0 + ui~s
— jeżeli wariancja er2 nie jest znana, to liczbę k wyznacza się ze wzoru (6.37), 

po czym za liczność próbki n przyjmuje się najmniejszą liczbę naturalną większą 
od n", gdzie

k2\ / u^ + u^
2 / \Wl-AQL — Ui-RQL

Wartości parametrów n i k planów badań dla ustalonych przedziałów tolerancji 
(a więc dla granic dwustronnych) wyznacza się w podobny sposób jak dla planów 
dla granic jednostronnych (por. Mittag, Rinne [60]).

2

(6.38)

6.2.2 Plany badania według rozmytej oceny liczbowej
Załóżmy, że chcemy wyznaczyć plan badania według oceny liczbowej w sytu
acji, gdy dysponujemy jedynie nieprecyzyjnymi wynikami pomiarów wyrażonymi 
za pomocą liczb rozmytych. Ponieważ, jak wspomniano powyżej, plan bada
nia według oceny liczbowej sprowadza się do weryfikacji hipotez odnoszących 
się do wartości oczekiwanej, sensowne wydaje się wykorzystanie w konstrukcji 
planu dla ocen rozmytych jakiegoś testu statystycznego dla obserwacji rozmytych. 
Testom tym poświęcony jest cały rozdz. 3. Poniżej przedstawimy propozycję 
takiego planu badania otrzymaną w efekcie zastosowania ogólnej metody kon
strukcji testów dla danych rozmytych, przedstawionej w podrozdz. 3.2.

Rozważmy na początek zadanie, w którym ustalono dolną granicę tolerancji 
LSL. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy w p. 6.2.1, odpowiedni plan badania jest 
wówczas równoważny zagadnieniu weryfikacji hipotez H : m> m0, K : m < mo,
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z tym że faktyczna wartość mo jest nieznana. Gdyby mo było znane oraz znana 
byłaby wariancja <72, to odpowiedni test statystyczny <j> : 7Zn {0,1} w tym 
przypadku wyglądałby następująco:

<t>(X,,...,Xn)
jeżeli X >m0~ 
jeżeli X <7710-

(6.39)

gdzie oznacza kwantyl rzędu 1 — 8 rozkładu standardowego normalnego.
Gdyby zaś wariancja była nieznana, to ów test miałby postać

^(X1,...,Xn)
0, jeżeli X > m0 - 
1, jeżeli X < m0 -

(6.40)

gdzie jest kwantylem rzędu 1 — S rozkładu t—Studenta o n — 1 stopniach
swobody, zaś s = I3"=1(Xi — X)2. Ponieważ jednak mo nie jest znane,
ustalona jest natomiast dolna granica tolerancji LSL, to zgodnie z (6.33), test (j) 
możemy zastąpić testem $ postaci

0'Xn) 0,
1,

jeżeli X > LSL + ka, 
jeżeli X < LSL + ka, (6.41)

przy czym, jeżeli wariancja nie jest znana, to a należy zastąpić przez s.
Dla uproszczenia przyjmijmy w tym miejscu założenie, że wariancja rozkładu

badanej cechy jest znana. Jest rzeczą oczywistą, że testy (j) i (/)' możemy zapisać 
w równoważnej formie

^Xl5...,xn)
jeżeli mQ < X + u^g^, 
jeżeli m0> X + (6.42)

0'(X1,...,Xn) 0, jeżeli LSL < X — fccr, 
1, jeżeli LSL > X — ka.

(643)

Ten właśnie zapis będzie podstawą uogólnienia tradycyjnego planu badania według 
oceny liczbowej na przypadek ocen rozmytych.

Jeżeli przez X±,... ,Xn oznaczymy teraz liczby rozmyte będące realizacjami 
pomiarów przeprowadzonych na kontrolowanej próbie towaru, to na podstawie 
twierdzenia 3.3 odpowiedni test rozmyty ę? : (JRAf(7^))n —> ^({0,1}) na zadanym 
poziomie istotności 6 dla weryfikacji postawionych wcześniej hipotez będzie miał 
a—cięcia postaci

f {0} jeżeli m0 E (IIa_\ (-dl)a),
y \ = ) {U jeżeli mo <= ((pn)a \_nQ),

n | {0,1} jeżeli m0 E (na G (->n)a),
l 0 jeżeli m0 £ (ITa U (->II)a),

(6.44)
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gdzie nQ = (—00,r£] jest a—cięciem lewostronnego rozmytego przedziału ufności 
dla wartości oczekiwanej, które przy znanej wariancji rozkładu prawdopodobieńs
twa badanej cechy a2 ma postać

a
na = —00, — 

n fn
(6.45)

Ź=1

Zgodnie z lematem 3.4 funkcja przynależności tego testu dana jest wzorem (por. 
(3.40))

+ Zz-1n(mo)^{i}(^) — /g ^g\
= + (1 - Mff(w))Ąi}(i), t E {0,1}. [ J

Wykorzystując równoważność między testem dla wartości średniej 0 (6.42) i 
testem 0' (6.43), możemy teraz przez analogię wskazać test rozmyty </?' :
—» ^({0,1}), określony dla ustalonej dolnej granicy tolerancji LSL, równoważny 
testowi rozmytemu (p (6.44). W sposób oczywisty będzie miał on następującą 
postać

K(xb...,xn) =

{0}
{1}
{0,1}
0

jeżeli LSL E (ACCa \ (^4CC)a), 
jeżeli LSL E ((~>ACC)a \ ACCÓ), /fi 
jeżeli LSL E (ACCa A (^ACC)a), 10
jeżeli LSL £ (ACCa U (-ACC%),

gdzie ACCO = (—00, ACC^] jest a—cięciem prawostronnej liczbą rozmytej danym 
wzorem

ACCa = (-oo,-^(Xi)^-ka .
\ n i=i

Funkcja przynależności testu rozmytego <// dana jest wzorem

(6.48)

^'(t) — Zz-,Acc(r,5,-^)Ąi}(^) -
= ^(iSi)Ąo)(i) + (1 - t e {0,1}.

A ponieważ test $ jest niczym innym jak planem badania według oceny liczbowej, 
podobnie test rozmyty y>' jest planem badania według rozmytej oceny liczbowej. 
Plan ów jest planem rozmytym w tym sensie, w przeciwieństwie do tradycyjnego 
planu wynik kontroli nie prowadzi do konkretnego orzeczenia nakazującego przyjąć 
albo odrzucić daną partię towaru, ale może być interpretowany jako stopień 
przekonania o słuszności podjęcia odpowiednich decyzji. W szczególności 9/ = 
1/0 + 0/1 odpowiada pełnemu przekonaniu o tym, że należy przyjąć partię, (fi1 = 
0/0 + 1/1 wskazuje na konieczność odrzucenia partii, zaś <// = /zo/0 + (1 — /xo)/l, 
Ho E (0,1), odpowiada sytuacjom niejednoznacznym, przy czym jeżeli Ho jest 
bliskie jedności, otrzymany wynik może być interpretowany jako: "raczej” przyjąć 
partię, natomiast gdy Ho jest bliskie zeru, jako: "raczej” odrzucić badaną partię 
towaru.

Dotychczas zakładaliśmy, że znamy wariancję rozkładu prawdopodobieństwa 
badanej cechy towaru oraz, że interesuje nas plan badania dla ustalonej dolnej
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granicy tolerancji. Korzystając z twierdzenia 3.2 możemy, w sposób analogiczny 
do przedstawionego powyżej, wyznaczyć plan badania dla ustalonej górnej granicy 
tolerancji. W obu przypadkach nietrudno też zmodyfikować owe plany na przy
padek, gdy wartość wariancji rozkładu cechy nie jest znana.

Reasumując, dla ustalonego akceptowanego poziomu jakości AQL, granicznego 
poziomu jakości RQL, ryzyka dostawcy 6 i ryzyka odbiorcy /?, schemat kontroli 
wykorzystującej plan badania według rozmytej oceny liczbowej przedstawia się 
następująco:
— wyznaczamy liczność próby n oraz stałą fc, przy czym jeśli wariancja a2 jest 
znana, to korzystamy odpowiednio ze wzorów (6.36) i (6.37), natomiast w prze
ciwnym wypadku, ze wzorów (6.38) i (6.37);
— pobieramy z badanej partii próbę o liczności n;
— oceniamy wyróżnioną cechę towaru (wykonujemy pomiary), przypisując jed
nocześnie liczby rozmyte %i,... , otrzymanym nieprecyzyjnym ocenom (po
miarom) ;
— wyznaczamy stopień przekonania o słuszności przyjęcia (odrzucenia) badanej 
partii towaru, przy czym:

• dla ustalonej dolnej granicy tolerancji LSL i znanej wariancji a2:

^\X1,...,Xrl) =
1/0 + 0/1, jeżeli LSL < ± £ (X^=1 - ka

i=l (6 50)
0/0 + 1/1, jeżeli LSL>±£ " ka

i=l
Mo/0 + (1 — Po)/1, w pozostałych przypadkach,

gdzie p0 = r^(LSL), zaś = Af1, A = A^a) = - ka, a e (0,1)
(por. p. 2.4.1);

• dla ustalonej górnej granicy tolerancji USL i znanej wariancji a2:

p'(Xu...,Xn) =
1/0 + 0/1, jeżeli USL>X MLi + ka

(6 51)
0/0+ 1/1, jeżeli USL< £ +

4=1
Mo/0 + (1 ~ Mo)/1, w pozostałych przypadkach, 

gdzie p0 = r^(USL), zaś r/2 = A^1, A2 = A2(a) = ± Ef=1(X^+ka, a E (0,1);

• dla ustalonej dolnej granicy tolerancji LSL i nieznanej wariancji a2:

(p’(Xi,... ,Xn) =
1/0 + 0/1, jeżeli LSL < ± ~ kS%=1

i=1 (6 52)
0/0 + 1/1, jeżeli LSL > ± £ (X^=o - kS^0

4=1
„ po/Q + (1 — Po)/L w pozostałych przypadkach,
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gdzie S% = Er=i((^O')a - CE?)a)2 Jest kresem górnym a-cięcia estyma-
tora odchylenia standardowego (por. Hóppner [36], Hóppner, Wolff [37]), nato- 
miast Mo = r^(LSL), rf = A,\ A3 = A3(a) = ± £F=iM« " kS%, a G (0,1);

• dla ustalonej górnej granicy tolerancji USL i znanej wariancji a2: 

(p'(X1,...,Xn) =
1/0 + 0/1, jeżeli USL > ± + *^£=1

i=i (6 53)
0/0+ 1/1, jeżeli USL< ± £ QQa=o + *^a=o

i=l
Mo/0 + (1 — Mo)/1, w pozostałych przypadkach,

gdzie Mo = r^(USL), = A;1, A4 = A4(a) = ££”=i(^)Ś + kS", a G (0,1).

Zamieszczone powyżej wzory nietrudno uzyskać odwołując się do wzoru (6.44) 
przedstawiającego postać testu rozmytego (3.37) dla przypadku testowania śred
niej, korzystając ze wzorów na rozmyty przedział ufności dla wartości średniej w 
rozkładzie normalnym (por. Hóppner [36], Hóppner, Wolff [37]) oraz prowadząc 
rozumowanie analogiczne do przedstawionego podczas konstrukcji planu dla usta
lonej górnej granicy tolerancji i znanej wariancji rozkładu prawdopodobieństwa 
badanej cechy towaru.

Dodajmy na zakończenie, że jeżeli pożądane jest, aby kontrola prowadzona 
przy pomocy planu badania według rozmytej oceny liczbowej kończyła się zaw
sze jednoznaczną decyzją (przyjąć, albo odrzucić badaną partię towaru), to do 
przedstawionego planu należy dołączyć którąś z metod defuzyfikacji omówionych 
w podrozdz. 3.3.

6.3 Karty kontrolne

6.3.1 Wprowadzenie
Głównym zadaniem procedur odbiorczych statystycznej kontroli jakości jest od
dzielenie partii towaru nie spełniających postawionych wymagań jakościowych 
od partii dobrych. W efekcie pozwalają one post factum, bo dopiero po wypro
dukowaniu partii wyrobów o złej jakości, odnotować pogorszenie się jakości pro
dukcji. Procedury odbiorcze mają więc charakter defensywny i pozbawione są 
elementów aktywnego oddziaływania na proces produkcyjny w celu ograniczenia 
liczby produkowanych wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Obok metod kon
troli odbiorczej, prowadzących do zapewniania żądanej jakości, znane są także ak
tywne metody poprawiania jakości, określane mianem statystycznego sterowania 
procesem (SPC, od ang. Statistical Process Control). Statystyczne sterowanie 
procesem jest w istocie strategią etapowej optymalizacji procesu produkcji, re
alizowaną w trzech etapach: systematycznym poszukiwaniu sygnałów rozregu
lowania procesu, wykrywaniu przyczyn zaistniałego rozregulowania, a następnie
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wykorzystaniu uzyskanych informacji do poprawy jakości procesu (por. Thomp
son, Koronacki [84]).

Podstawowymi narzędziami statystycznego sterowania procesem są tzw. karty 
kontrolne. Pierwsze karty zostały wprowadzone przez Shewharta w 1924 roku. 
Termin ” karta kontrolna” pochodzi od sposobu prezentacji wyników kontroli pro
cesu. Otóż w ustalonych chwilach pobiera się próbkę produkowanych wyrobów 
i w rezultacie kontroli przypisuje się tej próbce pewną wielkość, którą następnie 
nanosi się na specjalnie przygotowany arkusz z zaznaczonymi na nim wartościami 
granicznymi. Przykładową kartę kontrolną przedstawia rys. 6.1. Zaznaczono na 
niej tzw. linię centralną CL oraz dwie linie kontrolne — dolną LCL i górną UCL 
(od ang. center linę, lower control limit i upper control limit, odpowiednio). 
Jeżeli proces jest uregulowany, to wszystkie wyniki otrzymane podczas kontroli 
próbek (dokładniej, prawie wszystkie, tzn. wszystkie z prawdopodobieństwem 
bliskim jedności) znajdować się będą pomiędzy liniami kontrolnymi, przy czym 
większość wyników oscylować będzie wokół linii centralnej, w pobliżu tej linii, zaś 
pozostała liczba wyników zbliżać się będzie do linii kontrolnych, nie przekraczając 
ich jednak (por. rys. 6.1). Natomiast w przypadku gdy wynik kontroli znajdzie 
się powyżej górnej lub poniżej dolnej linii kontrolnej (por. rys. 6.2), generowany 
jest sygnał alarmowy wskazujący na konieczność podjęcia działań mających na 
celu sprawdzenie, czy proces rzeczywiście uległ rozregulowaniu i w przypadku 
potwierdzenia, na wykryciu i usunięciu przyczyn tego rozregulowania.

Rys. 6.1. Karta kontrolna; proces uregulowany

Przedstawiona powyżej metodologia jest wspólna większości stosowanych w 
praktyce kart kontrolnych. Oczywiście, sposób wyznaczania linii centralnej i 
linii kontrolnych zależy od konkretnej karty. Do najczęściej używanych najprost
szych kart kontrolnych należą: karty x (wartości średniej), karty R (rozstępu), 
karty s (odchylenia standardowego), karty p (procentu lub frakcji jednostek niez
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godnych), karty np (liczby jednostek niezgodnych) itd. Znane są też bardziej 
wyrafinowane karty kontrolne, uwzględniające w każdym kroku wyniki pomiarów 
wcześniejszych próbek, jak karty CU SU M (sum skumulowanych), karty EW MA 
(wykładniczo ważonej średniej ruchomej) itp. Opis tych i innych kart kontrolnych 
znaleźć można np. w pracach Hryniewicz [42], Mittag, Rinne[60], Montgomery 
[64], Thompson, Koronacki [84], Western Electric [90].

Rys. 6.2. Karta kontrolna, wystąpienie sygnału alarmowego

W klasycznej teorii statystycznego sterowania procesem wszystkie parametry 
kart kontrolnych, jak i wyniki kontroli próbek muszą być wyznaczone precyzyjnie 
(tzn. opisane liczbami rzeczywistymi). W ostatnich kilku latach pojawiły się 
pierwsze próby konstrukcji kart kontrolnych przeznaczonych do analizy wyników 
kontroli wyrażanych językiem naturalnym (zmienna lingwistyczna — por. Zadeh 
[101]), bądź też w sposób niedokładny.

6.3.2 Karty kontrolne wartości średniej Wanga i Raza
Jako pierwsi, konstrukcję kart kontrolnych wartości średniej dla wyników opisy
wanych zmienną lingwistyczną zaproponowali Wang i Raz w 1988 roku (por [87]). 
Problematykę tą rozwijali w dalszych swych pracach: Wang, Raz [88], Raz, Wang 
[72].

Załóżmy, że obserwujemy n—elementową próbkę. W wyniku kontroli każdego 
elementowi tej próbki przypisujemy ocenę wyrażoną językiem naturalnym. Przyj
mijmy także, że zbiór możliwych ocen jest skończony, np. t—elementowy, oraz że 
każdej ocenie przypisujemy pewien podzbiór rozmyty przedziału [0,1]. Załóżmy, 
że dla danej próbki otrzymaliśmy ocen opisywanych przez zbiór rozmyty Xi, 
k-2, ocen, którym odpowiada zbiór rozmyty A?2, itd., przy czym Aą + ... + &*= n. 
Aby zachować tradycyjną formę karty kontrolnej, a zarazem ułatwić zaznaczanie 
otrzymanych wyników na karcie, Wang i Raz zaproponowali, aby posługiwać się
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w dalszej analizie nie zbiorami rozmytymi, ale pewnymi liczbami rzeczywistymi, 
które mogą być uznane jako wartości reprezentujące owe zbiory rozmyte. Liczby 
te zależeć będą od przyjętego operatora REP : ^([0,1]) —> P. Jako dogodne 
operatory, Wang i Raz wskazali np. wartość modalną zbioru rozmytego, czy też 
wartość średnią zbioru rozmytego (por. Wang, Raz [87]). Dla danego operatora 
REP średnia ocena M kontrolowanej próbki wyraża się wzorem:

M = -^kiREP(Xi) (6.54)
TL • -i i=l

lub
(6.55)

przy czym symbol sumowania, w ostatnim wzorze oznacza operator sumowania 
zbiorów rozmytych. Obliczone w ten sposób oceny średnie nanoszone są na kartę, 
na której linię centralną i linie kontrolne wyznacza się na podstawie analizy próbek 
pobranych z kontrolowanego procesu w okresie ustabilizowanej produkcji. Linię 
centralną wylicza się ze wzoru

i m

m j=l
(6.56)

gdzie m oznacza liczbę analizowanych próbek. Wang i Raz zaproponowali dwa 
sposoby wyznaczania linii kontrolnych. Po pierwsze, jeżeli można przyjąć, że 
próbki pochodzą z procesu o rozkładzie normalnym, to wzorując się na tradycyjnej 
karcie x, linie kontrolne można wyznaczyć ze wzorów

LCL = max {0, (CL - AsMSD)} , 
UCL = min {1, (CL + A:iMSD)} ,

gdzie MSD jest estymatorem odchylenia standardowego wartości reprezentują
cych oceny, obliczanym jako średnia z wartości estymatorów odchylenia standar
dowego

SD = —£ ki (REP(Xi) - M)1'2 (6.58)

wyznaczonych dla m próbek, tzn.

-i m
MSD = (6.59)

m j=i

natomiast A3 oznacza stałą zależną od liczności próbki, którą można obliczyć ze 
wzoru _____

r(V)
r(i) V 2n ’Xa = 3 (6.60)
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w którym T oznacza funkcję gamma. W drugiej metodzie nie ma żadnych założeń 
co do postaci rozkładu procesu, a linie kontrolne wyznacza się ze wzoru

/ LC'L = max{0, (CL-£AW(Z))}, f ,
1 UCL = min {1, (CL + £MD(Z))}, { }

gdzie Z oznacza następujący zbiór rozmyty

zaś wielkość MD(Z) dana jest wzorem (por. Kaufmann, Gupta [51]) 
i

MD(Z) = f (Zua-Zź)da, (6.63)
0

przy czym Z^ i Z& są zdefiniowane wzorem (2.18), natomiast £ jest pewną liczbą 
rzeczywistą ustalaną na podstawie doświadczenia badacza lub też na drodze 
symulacji (por. Raz, Wang [72]).

Zaletą przedstawionej metody konstrukcji karty kontrolnej jest jej prostota 
oraz to, że rozkład procesu nie musi być normalny (w przypadku danych rozmy
tych niezbyt wiadomo, jak testować zgodność z rozkładem). Sporym manka
mentem jest ograniczenie się wyłącznie do karty wartości średniej, która jak 
wiadomo, winna być stosowana równolegle z kartą rozstępu, bądź odchylenia stan
dardowego. Ponadto poprzez zastąpienie ocen rozmytych wartościami liczbowymi 
reprezentującymi te oceny, tracimy zbyt wiele informacji o faktycznych ocenach 
poszczególnych elementów próbki, a w konsekwencji cała konstrukcja karty Wanga 
i Raza, szczególnie wtedy, gdy korzysta się ze wzoru (6.54), wydaje się trochę 
sztuczna.

6.3.3 Karty kontrolne Kanagawy, Tamaki i Ohty
Omawiane powyżej prace Wanga i Raza stały się punktem wyjścia dla Kana
gawy, Tamaki i Ohty [50], którzy przedstawili nowy sposób konstrukcji kart dla 
ocen opisywanych przez zmienne lingwistyczne i to zarówno dla kontroli wartości 
średniej, jak i rozproszenia procesu. Ponadto, aby móc stosować karty kontrolne 
Kanagawy i in. nie jest konieczne spełnienie założeń o normalności rozkładu 
procesu (trudno weryfikowalnych, w przypadku zmiennych lingwistycznych), al
bowiem podczas konstrukcji tych kart estymowane są pewne parametry niez
nanego rozkładu. Ponieważ linia centralna, jak i linie graniczne karty zależą od 
owych parametrów, dlatego przed podaniem wzorów pozwalających wyznaczyć 
konkretną kartę kontrolną, musimy poświęcić trochę miejsca zagadnieniu esty
macji nieznanego rozkładu prawdopodobieństwa na podstawie danych rozmytych.

Jeżeli X jest ciągłą standaryzowaną zmienną losową, to jej gęstość f (rr) można 
rozwinąć w szereg Grama—Charliera (por. Kendall, Stuart [52])

oo

/(x) = 0(x)£cr/fr, (6.64)
r=0

86



gdzie </)(x) oznacza gęstość prawdopodobieństwa rozkładu standardowego normal
nego, Hr(x) jest wielomianem Hermite’a stopnia r, określonym następująco

Hr(x) =
(-l)rdr0(x) 
<fr(x) dxr ’

(6.65)

co dla kilku początkowych r daje

H0(x) = 1,
Hi(rr) = x,
Ih(x) = x2 — 1,
Hz(x) = x3 — 3x, 
HĄx) — x4 — 6x2 + 3,

(6.66)

natomiast współczynniki cr wyznaczyć można ze wzoru 
1 °°cr = — f f(x)Hr(x)dx, (6.67)
r\ J

— oo

otrzymując w szczególności: Cq = 1, c± = C2 = 0, C3 = ^3/6, c4 = zc4/24, 
c5 = /€5/120, Cq = + 10^3)/720 itd., gdzie nr jest kumulantem rzędu r.

W pracach [82] i [50] Tamaki, Kanagawa i Ohta podali następujący algorytm 
estymacji nieznanej gęstości na podstawie obserwacji rozmytych, wykorzystujący 
rozwinięcie w szereg Grama—Charliera obcięty w r = 4 oraz definicję praw
dopodobieństwa zdarzenia rozmytego podaną przez Zadeha [100] (por. wzór 
(2.46)):
— krok 1: wyznaczamy wartości początkowe momentów i kumulantów 
r = 1,... ,4 (górny indeks wskazuje na numer iteracji) ze wzoru

ę(0) = -E^(mod(Xi))r, (6-68)
nti

gdzie mod(Aj) oznacza wartość modalną zbioru rozmytego Xi (jeżeli wartość 
modalna zbioru rozmytego jest przedziałem, to za mod(Aj) przyjmujemy środek 
tego przedziału) oraz korzystając z zależności między momentami, a kumulantami 
rozkładu (por. Kendall, Stuart [52])

«4 = ći,
= ę2 - ęf,
= <3 - 3ęj.ę2 + 2ęf,

Q - 3<2 - 4ęię3 + 12ę2ę2 - 6ęf;

(6.69)

— krok 2: wyznaczamy gęstość prawdopodobieństwa f(x) ze wzoru (6.64);
— krok 3: wykorzystując otrzymaną w kroku 2 gęstość f(x) modyfikujemy wartoś
ci momentów <40 obliczonych w poprzedniej iteracji

c0+i) = kiXr
P{X,}

dx, (6.70)
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gdzie p>i oznacza funkcję przynależności zbioru rozmytego JG, natomiast P{XZ} 
jest prawdopodobieństwem zajścia zdarzenia rozmytego (w sensie Zadeha — por. 
(2.46)), tzn.

OO

P{Xi} = y p,i(x)f(x)dx, (6.71)
—OO

a następnie, posługując się zależnością (6.69), modyfikujemy obliczone wcześniej 
kumulanty zt®;
— krok 4: jeżeli spełniony jest choć jeden z warunków:

K,(i) n,(Z-l)
„(0rvr

< 10' (6.72)

|4Z)| < 10“5,' (6.73)

to za estymator kumulanta przyjmujemy w przeciwnym wypadku 
wracamy do kroku 2.

Mając już wyestymowane w powyższy sposób kumulanty r = 1,... ,4, 
możemy przejść do wyznaczenia kart kontrolnych dla wartości średniej i rozprosze
nia badanego procesu.

Karta kontrolna wartości średniej dana jest następującymi wzorami:
-i m

= <6-74) 
mj=i

LCL* = CL* + ^ [u,_5/2 +
+^F«,/2-3^-5/2) (SWK*Y

36n (2<5/2

1) +
- 5-Ui_fi/2)] ,

(6.75)

UCL* = CL* + ^ [W2 + ^H/2 - 1)+
(2“5/2 - 5^/2)] ,KUT*  (SWK*) (6.76)

^-247“(^5/2 “ 3m5/2) 36T-^“5/2
gdzie Kjr oznacza kumulant stopnia r wyestymowany na podstawie j—tej próbki 
pobranej z kontrolowanego procesu w okresie ustabilizowanej produkcji, SD*, 
SKW* i KUT* są estymatorami, odpowiednio, odchylenia standardowego, skoś- 
ności i kurtozy badanego procesu, danymi wzorami

*\2(SD*)
i m

— IŻ Kj2, (6.77)

1 m

SKW' = W’ (678)

1 m
m g KP

KUT*= W’ (6’79)
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natomiast U& oznacza kwantyl rzędu 8 rozkładu standardowego normalnego.
Na karcie kontrolnej zaznaczane są wartości REP(Xi) reprezentujące oceny

rozmyte, obliczane na podstawie wzoru

OO
f x/j,i(x)f(x)dx

REP(Xi) = . (6.80)
/ Vi(x)f(x)dx

— OO

Jak łatwo zauważyć wartości reprezentujące powyższy operator związany jest z 
miarą prawdopodobieństwa i wartością oczekiwaną zbioru rozmytego w ujęciu 
Zadeha.

Oprócz karty wartości średniej Kanagawa i in. zaproponowali następującą 
kartę kontrolną odchylenia standardowego:

CL** = E(SD), (6.81)

LCL" = E(SD_r Z ’ 
U CL** = S^s/2,

(6.82)

przy czym E(SD) i V(jSD) oznaczają, odpowiednio, estymator wartości oczeki
wanej i wariancji rozkładu odchylenia standardowego SD, natomiast y$ jest kwan- 
tylem rzędu fi rozkładu o gęstości

g(y) = [1 + biG^y) + b2G2(y) +...] ^(2/), (6.83)

gdzie Xv(.y) Jest gęstością rozkładu chi-kwadrat o zz stopniach swobody, zaś Gr(y), 
r = 1,2,..., są wielomianami Laguerre’a stopnia r, ortogonalnymi z wagą XuG/)> 
tzn.

OO
y Gr(y)Gq(y)xl(y)dy = 0 dla r, ę = 1,2,..., r 9, (6.84)

— OO

w szczególności

Gi(y) = y-v,
G2(y) = y2-2(v + 2)y + v(v + 2), (f, .
G$(y) = y3 - 3(u + 4)?/2 + 3(u + 2)(rz + 4)y - v(v + 2)(tz + 4), '

Na karcie tej nanosi się punkty odpowiadające odchyleniu standardowemu dla 
każdej próbki obliczanemu ze wzoru (6.58), w którym M wyznacza się ze wzoru 
(6.54) podstawiając jako operator REP funkcję (6.80).
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6.3.4 Karty kontrolne Hóppnera i Wolffa
Hóppner w swej pracy doktorskiej [36], a następnie Hóppner i Wolff [37] po
dali konstrukcję karty kontrolnej dla wartości średniej procesu o rozkładzie nor
malnym i dla ocen opisanych przez liczby rozmyte dowolnej postaci. Zapro
ponowana przez nich metoda kontroli, bazująca na podejściu Krusego i Meyera do 
testowania hipotez statystycznych (por. p. 5.1.2), przedstawia się następująco: 
przed przystąpieniem do kontroli obieramy poziom istotności 6, zbiór a—cięć 
{«!,..., a^} 6 [0,1), ai aj, dla i j,i,j = 1,..., 7V), na których będziemy
przeprowadzać testowanie oraz wartość krytyczną K G {0,1,..., 7VJ. Następnie 
dla próbki rozmytej X±,..., Xn, korzystając ze wzoru na sumowanie liczb rozmy
tych (2.19), obliczamy wartość średnią X i sprawdzamy, na ilu spośród wybranych 
a—cięć {cti,..., a^} zachodzi Xai Q [LCLa.,UCLai], przy czym a—cięcia dolnej 
i górnej linii kontrolnej wyrażają się wzorami

f LCLa = (X); - «,_s/2y (<,
\ UCLa = (X)'i-ul.sri^SZ,

gdzie u§ oznacza kwantyl rzędu 8 rozkładu standardowego normalnego, natomiast 
X i S są, odpowiednio, estymatorami wartości oczekiwanej i odchylenia stan
dardowego procesu wyznaczanymi na podstawie analizy m próbek . .Xnj,
j = 1,..., to, pobranych z kontrolowanego procesu w okresie ustabilizowanej pro
dukcji, przy czym (X)^, (X)^, (5)^ obliczamy ze wzorów:

MG±ZXi£E(4Ł M = GE,m.1E,E1(^je, (6.87)

r(5) 2 m
~Ż(<Xv)«-W«)2- (6'88>
n 1 i=l

gdzie r jest funkcją gamma. Jeżeli zdarzenie Xa. £ [LCLai,UCLai\ zachodzi 
na co najmniej X, spośród a—cięć {al7..., to generowany jest sygnał alar
mowy.

W pracy [36] Hóppner przedstawił również konstrukcję karty EW MA dla kon
troli wartości średniej procesu. Przebieg kontroli przy użyciu tej karty jest ana
logiczny do przedstawionego powyżej, tyle że zamiast średnich z próbek na kartę 
nanoszone są wartości

Zt = AXt + (l-A)Zt_1, (6.89)

gdzie Xt jest średnią z próbki o numerze t = 1,2,..., wartość początkowa Zq = X, 
natomiast A jest pewną stałą (0 < A < 1, przy czym w praktyce najczęściej przyj
muje się A = 0.2, 0.25 lub 0.33), sama zaś karta ma linie kontrolne o a—cięciach 
danych wzorami

' LCLa = (X)La-A3J^-x(
UCLa = (X)ua+A3

(6.90)
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gdzie stała A% może być obliczona ze wzoru (6.60).
Konstruując karty kontrolne Hóppner i Wolff nie ustrzegli się, niestety, od 

błędów (przykładowo, przyjęli założenie, że testowanie na poszczególnych a—cię
ciach jest niezależne od siebie, co oczywiście nie jest prawdziwe). Zaproponowane 
przez nich karty kontrolne mają zalety, ale też i wszystkie wady testów Kruse— 
Meyera, omówione obszernie w p, 5.1.2. Dodajmy jeszcze, że Hóppner i Wolff nie 
przedstawili żadnej metody wizualizacji kontroli prowadzonej przy użyciu tych 
kart, co sprawia, że nazywanie owych procedur kontrolnych ” kartami” wydaje się 
być nie w pełni uzasadnione. A zatem, mimo dość prostej budowy, karty te nie 
mogą być raczej zalecane praktykom.

6.3.5 Rozmyte karty kontrolne
Ponieważ karta kontrolna, to w rzeczywistości pewien test istotności, zatem ko
rzystając z ogólnej metody konstrukcji testów statystycznych dla danych rozmy
tych, przedstawionej w podrozdz. 3.2, można otrzymać także karty kontrolne dla 
danych rozmytych. Poniżej przedstawimy sposób konstrukcji takich właśnie kart, 
zwanych dalej rozmytymi kartami kontrolnymi.

Zajmijmy się konstrukcją karty dla wartości średniej, przyjmując, tak jak się 
to czyni przy wyznaczaniu tradycyjnej karty Shewharta, że badany proces ma 
rozkład normalny. Załóżmy, na początek, że znamy parametry procesu uregu
lowanego, tzn. jego wartość średnią i wariancję u2. W takim przypadku 
tradycyjna karta kontrolna równoważna jest testowi hipotezy H : m — m^ wobec 
dwustronnej alternatywy K : m przy czym linia centralna karty odpowiada
wartości m0, zaś linie graniczne krańcom zbioru przyjęć hipotezy zerowej (por. 
podrozdz. 1.1).

Jeżeli mamy do czynienia z obserwacjami rozmytymi, to naturalnym uogólnie
niem wspomnianego testu jest test rozmyty przedstawiony w podrozdz. 3.2, 
który w rozważanym przypadku będzie miał postać opisaną wzorem (3.26). Za
stosowanie tego testu do konstrukcji kart kontrolnej wymaga jednak dokonania 
pewnych zmian w opisie i sposobie interpretowania wyników kontroli.

W tradycyjnym teście dla danych nierozmytych decyzję o przyjęciu, bądź 
odrzuceniu hipotezy zerowej podejmuje się na podstawie położenia obliczonej 
wartości statystyki testowej względem obszaru krytycznego, co w przypadku karty 
kontrolnej dla wartości średniej przenosi się natychmiast na położenie punktu 
odpowiadającego średniej wyznaczonej z próby względem linii kontrolnych. Po
nieważ w teście rozmytym badamy położenie wartości mo występującej w hipotezie 
zerowej względem rozmytego przedziału ufności dla średniej, który zależy od 
średniej z próby (będącej liczbą rozmytą), nie jest możliwe tutaj uzyskanie pełnej 
analogii. W szczególności, brak tu miejsca na linie kontrolne w ich tradycyjnym 
rozumieniu. Rezultat pomiarów (obserwacji) nie jest też punktem, ale zbiorem 
rozmytym.

Stąd też proponujemy, aby do wizualizacji rozmytej karty kontrolnej posłużyć 
się dwoma, uzupełniającymi się wykresami. Na pierwszym zaznaczałoby się w
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uproszczony sposób położenie wyznaczonego rozmytego przedziału ufności wzglę
dem linii centralnej, na drugim zaś wartości, które można by interpretować jako 
stopień przekonania o wystąpieniu sygnału rozregulowania. Dokładniej, na pier
wszym wykresie zaznaczamy linię centralną CL, odpowiadającą wartości średniej 
uregulowanego procesu, oraz odcinki I symbolizujące przedziały ufności dla śred
niej, wyznaczane na podstawie kolejnych prób rozmytych. Będą to odcinki o 
końcach odpowiadających nośnikom rozmytych przedziałów ufności dla średniej, 
z zaznaczonymi dwoma punktami — krańcami jądra owych zbiorów rozmytych. 
Tak więc każdy odcinek I otrzymany dla danej próby X±,... ,Xn opisany będzie 
następująco czterema liczbami: I = /(infsuppll, infcorell, supcorell, supsuppll), 
gdzie II = II(Xi,..., Xn) jest rozmytym przedziałem ufności wyznaczonym na 
podstawie próby Xi,..., Xn (por. rys. 6.3).

Ponieważ w wyniku użycia testu rozmytego (3.26) otrzymujemy zbiór rozmyty 
postaci /Zo/0 + /ii/1, przy czym /A), Mi £ [0,1], Mo + Ml = 15 dlatego też zas
tosowanie tego testu do konstrukcji karty kontrolnej sprawia, że oprócz wskazań: 
brak sygnału rozregulowania (1/0 + 0/1), sygnał rozregulowania (0/0 + 1/1), 
będziemy mieć także stany pośrednie (mo/0 + Mi/1, MojMi £ (0) !))• Z uwagi na 
to, że fj>o + Mi = 1, przy podawaniu wyniku testowania wystarczy więc mówić o 
stopniu przekonania o wystąpieniu sygnału rozregulowania Mi, przy czym brakowi 
rozregulowania odpowiadać będzie Mi = 0, natomiast ewidentnemu rozregulowa
niu Hi = 1. Wartości Mi otrzymane dla kolejnych prób będziemy nanosić na 
drugi wykres, na którym zaznaczone będą co najmniej dwie linie: linia zerowa
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f^i = O odpowiadająca brakowi rozregulowania i linia krytyczna /ją = ac £ 
(0,1], przekroczenie której winno być interpretowane jako wskazanie konieczności 
podjęcia działań mających na celu sprawdzenie, czy proces rzeczywiście uległ 
rozregulowaniu (a w przypadku potwierdzenia, na wykryciu i usunięciu przy
czyn tego rozregulowania). Na wykresie tym można zamieścić także linię alar
mową = aw E (0,Qc), przekroczenie której przez kilka następujących po 
sobie próbek może być także uznane za sygnał rozregulowania (oczywiście ist
nieje tu pewne podobieństwo do tzw. wewnętrznych linii kontrolnych — por. np. 
Hryniewicz [42], Western Electric [90]). Przykładowy przebieg kontroli prowadzo
nej z użyciem takiej dwuwykresowej rozmytej karty kontrolnej przedstawia rys. 
6.4.

Rys. 6.4. Przykładowy przebieg kontroli prowadzonej z użyciem rozmytej karty 
kontrolnej

Reasumując, rozmyta karta kontrolna wyznaczona jest przez następujące wiel
kości: linię centralną CL, linię zerową i linię krytyczną ac (oraz ewentualnie 
linię alarmową oraz formułę pozwalającą wyznaczyć przedział I dla pobie
ranych próbek (która to formuła zależy od przyjętego modelu probabilistycznego 
i obranego poziomu istotności ć).

W szczególności, dla przyjętych na początku tego punktu założeń, że rozkład 
uregulowanego procesu jest normalny o wartości średniej m0 i wariancji <72, otrzy
mamy rozmytą kartę kontrolną wartości średniej o następującej linii kontrolnej 
CL i odcinku /:

CL — rn0,
i = Er=1mto - ± n=1«i - ^/2^,
^E”=l(^i)a=l +u1-£/2^(T, ^E?=l(^)Lo +u1-S/2^^) ■
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Jeżeli wariancja procesu nie jest znana, to do wyznaczenia I zamiast (6.92) należy 
posłużyć się wzorem

T _  fl / V -j—rr* i ( Y \L — 1 <r*
1 ~ 2->ź=lkyVVo;=0 bl-S/2^Cra=Q^ n ^i=l\^)a=l bl-6/2 a=li
1 Vn (Y\U ly-I™-1) ln-* lvn (Y\U J_ dn-1ln 2^i=i{^i)a=l “T bl-S/2^aa=V n ^i=l\^i)a=Q bl-6/2^°a=Qj i

(6.93)

gdzie t^_^2 jest kwantylem rzędu 1 — - z rozkładu t—Studenta o n — 1 stopniach 
swobody, zaś u* ma następującą postać (por. Kruse, Meyer [56])

M2 = (^(Xi,...,xn))2 =
— max + I3ie{l,...,n}\A ((^)ce) —

4 + Eie{1,...,n}\AM]2 A c {i,... n}).
(6.94)

W praktyce często zdarza się, że nie znamy prawdziwej wartości mo, czyli 
średniej uregulowanego procesu. A ponieważ owa wartość, tak w tradycyjnych 
kartach kontrolnych wartości średniej, jak i w przedstawianej karcie rozmytej, 
określa linię centralną CL, należy ją wyestymować na podstawie próbek po
branych z kontrolowanego procesu w okresie ustabilizowanej produkcji. W przy
padku tradycyjnych kart sprawa nie przedstawia większego problemu i za esty- 
mator przyjmuje się średnią z m średnich obliczonych dla m pobranych próbek, 
tzn. X = Dla obserwacji mających postać liczb rozmytych
wartość ta jest także liczbą rozmytą o a—cięciach danych wzorem (6.87). Tym
czasem konstrukcja karty rozmytej zakłada, że linia centralna odpowiada liczbie 
rzeczywistej, a nie rozmytej. W związku z tym, aby w rozważanej sytuacji móc 
stosować przedstawianą rozmytą kartę kontrolną, konieczna jest dyfuzyfikacja 
uzyskanego estymatora rozmytego. I wówczas linię centralną będzie można za
pisać w postaci _

CL = REP(X), (6.95)

gdzie REP, podobnie jak to miało miejsce w p. 6.2.2 i 6.2.3, jest operatorem 
przypisującym liczbie rozmytej pewną, reprezentującą ją, liczbę rzeczywistą. Oczy 
wiście, istnieje nieskończenie wiele takich operatorów (przykłady podaliśmy omaw
iając karty Wanga i Raza oraz Kanagawy i in.) i dobór odpowiedniego operatora 
jest sprawą subiektywną. My proponujemy, aby wykorzystać do tego celu ważoną 
średnią liczby rozmytej daną wzorem (2.32), która w przypadku wag symetrycz
nych sprowadza się do wartości średniej liczby rozmytej Heilperna.

Rzecz jasna, wyznaczając linię centralną ze wzoru (6.95) tracimy pewne infor
macje o estymowanej średniej. Gdybyśmy jednak chcieli za CL przyjąć uzyskaną 
drogą estymacji liczbę rozmytą, pociągnęłoby to za sobą konieczność zmiany mod
elu matematycznego, a konkretnie, użycie testu do weryfikacji hipotez rozmytych 
w obecności rozmytych obserwacji (por. p. 6.3.6).

Omawiany w bieżącym punkcie sposób konstrukcji rozmytej karty kontrolnej 
zilustrowany został na przykładzie karty wartości średniej. Ponieważ u jego pod
stawy leży ogólna metoda budowania testów dla obserwacji rozmytych, nic nie
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stoi na przeszkodzie, aby zastosować tę metodę do konstrukcji i innych kart, w 
szczególności do konstrukcji kart służących kontroli rozproszenia procesu (karty 
R bądź s).

6.3.6 Karty kontrolne wykorzystujące wskaźnik 

konieczności
Rozważmy ponownie konstrukcję karty kontrolnej dla wartości średniej w sytu
acji, w której obserwacje pochodzące z kontrolowanego procesu nie są precyzyjne 
i do modelowania których użyto zbiorów rozmytych. Jeżeli nie znamy wartości 
średniej rozkładu procesu uregulowanego, potrzebnej do wyznaczenia linii central
nej i wartość tę estymujemy na podstawie próbek pochodzących z kontrolowanego 
procesu w okresie ustabilizowanej produkcji, to pociąga to za sobą — jak wspom
niano w poprzednim punkcie — konieczność defuzyfikacji otrzymanego estymatora 
(aby móc skorzystać z rozmytej karty kontrolnej), bądź zmianę modelu matema
tycznego. Jeśli, z jakiś powodów, nie jesteśmy skłonni defuzyfikować wyesty- 
mowanej rozmytej wartości średniej procesu, w miejsce testu rozmytego typu 
(3.26) musimy posłużyć się jakimś testem do weryfikacji hipotez rozmytych w 
obecności danych rozmytych.

Ponieważ przedstawiana wcześniej karta kontrolna Hóppnera i Wolffa (por. 
Hóppner [36], Hóppner i Wolff [37]), konstruowana z myślą o takiej właśnie sytu
acji, ma wiele mankamentów (por. p. 6.3.4), przedstawimy poniżej propozycję 
prostej karty kontrolnej wykorzystującej wskaźnik konieczności Dubois—Prade i 
bazującej na teście statystycznym (5.14) dla hipotez rozmytych i rozmytych ob
serwacji.

Niech Xi,..., Xn będzie próbą rozmytą, gdzie Xi G a S zadanym
poziomem istotności. Jeżeli w miejsce wartości średniej uregulowanego procesu 
m,o dysponujemy wyłącznie rozmytą percepcją tego parametru Ao (por. (2.51)), 
to karta kontrolna dla wartości średniej procesu sprowadza się do testu hipotezy 
A(m) = Ao, przy alternatywie A(m) Ao- Z uwagi na trudności pojawiające 
się przy konstrukcji testu dla tak postawionych hipotez rozważmy następujące 
zadanie testowe: H : A(m) = Ao, przy alternatywie K : Ne.s.s(A(m) Ao) > £, 
gdzie £ jest ustaloną liczbą z przedziału [0,1], a relacja występująca w hipotezie 
alternatywnej określona została w definicji 5.1. Na mocy twierdzenia 5.3 test 
statystyczny do weryfikacji H wobec K będzie miał postać

1, jeżeli (Ao)^_£ < nf_e lub (A0)f_e >
0, w przeciwnym wypadku, v ' 7

gdzie II jest rozmytym przedziałem ufności dla średniej na poziomie ufności 1 — 6 
o a—cięciach postaci

[<OT-(,OT + <], OT)

przy czym ( zależy od liczności próby n, od poziomu ufności 1—5 oraz od tego, 
czy znamy wariancję procesu. Powyższy test (f> można zastąpić następującym
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równoważnym testem 99', który stanie się podstawą proponowanej karty kontrolnej

1, jeżeli (X)Le < (Ao)t€ - < lub > (Ao)^ + C
0, w przeciwnym wypadku.

(6.98)
Przez analogię do konstrukcji klasycznej karty kontrolnej dla wartości średniej, 

linie kontrolne proponowanej karty będą na mocy (6.98) równe odpowiednio

LCL = (A0)f_ę -
t/CL = (A0)^ + C

natomiast w miejsce linii centralnej CL, będziemy mieć tym razem następujący 
obszar centralny CA

CA = [(A„)L£,(A„)^]. (6.100)

Kontrola z użyciem przedstawionej karty przebiega w następujący sposób: na 
wstępie obieramy poziom ufności 6 i wartość wskaźnika £, po czym w ustalonych 
chwilach pobieramy z produkcji n elementowe próbki X^,..., Xn, po czym korzys
tając ze wzoru (2.19), na sumowanie liczb rozmytych, obliczamy średnią z próby 
X. Następnie na karcie, na której zaznaczone są linie kontrolne dane wzorem 
(6.99) nanosimy odcinek I odpowiadający a— cięciu X dla a = 1 — £, tzn.

f = [mL£,mNi' (6'101)

Jeżeli cały odcinek I wykroczy poza obszar ograniczony przez linie kontrolne, 
to winno to być interpretowane jako sygnał rozregulowania procesu. Przykład 
kontroli prowadzonej z użyciem omawianej karty przedstawia rys. 6.5.

Rys. 6.5. Karta kontrolna wykorzystująca wskaźnik konieczności
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W przypadku, gdy wartość Ao estymowana jest na podstawie próbek pochodzą
cych z kontrolowanego procesu w okresie ustabilizowanej produkcji i gdy nieznana 
jest wariancja procesu, wówczas linie kontrolne i obszar centralny dane są wzorami 
(por. (6.86)): _

( LCL = ,6102)

CA = [(7)te(T)tf]. (6.103)

Ponieważ podstawą przedstawianej w bieżącym punkcie karty kontrolnej dla 
wartości średniej jest ogólny test (5.14) związany ze wskaźnikiem konieczności 
Dubois—Prade, w podobny sposób skonstruować możemy karty kontrolne dla 
innych parametrów (np. dla odchylenia standardowego), czy też karty kontrolne 
innego typu, jak kart EMWA (por. (6.89), (6.90)).
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Zakończenie

Cudowna złożoność świata oraz bogactwo ludzkich zachowań i myśli sprawiły, 
że do ich opisu, efektywnego modelowania i analizy potrzebny stał się aparat 
wykraczający poza matematykę konwencjonalną. Tu właśnie należy widzieć gene
zę logik wielowartościowych, czy też nowych teorii mnogości, w szczególności 
zaś teorii zbiorów rozmytych. Teoria ta pozwala w wygodny sposób modelować 
i badać pojęcia nieprecyzyjne i niejednoznaczne, tak często spotykane w życiu 
codziennym.

Pragnienie konstrukcji modeli probabilistycznych, w których obok niepewności 
o charakterze losowym współistnieje także niepewność mająca swe źródła w braku 
precyzji — w rozmytości, zrodziło potrzebę poszukiwania uogólnień tradycyjnie 
pojmowanej statystyki, w której wszystkie parametry modelu muszą być pre
cyzyjnie określone. Niniejsza rozprawa poświęcona jest jednemu z dwóch podsta
wowych działów statystyki — teorii weryfikacji hipotez — wraz z ważnym działem 
zastosowań, jakim jest statystyczna kontrola jakości. Dokonano w niej formaliza
cji i systematyzacji zagadnienia weryfikacji hipotez w warunkach rozmytości oraz 
omówiono znane testy i procedury statystycznej kontroli jakości skonstruowane z 
myślą o sytuacjach, w których występują nieprecyzyjne dane, hipotezy lub wyma
gania. Podano także ogólną metodę konstrukcji testów statystycznych dla niepre
cyzyjnych danych, sposób budowy testu dla nieprecyzyjnych hipotez oraz metodę 
konstrukcji testu dla nieprecyzyjnych danych i nieprecyzyjnych hipotez, wyko
rzystującego wskaźnik konieczności. Uzyskane wyniki teoretyczne zastosowano 
przy budowie nowych procedur statystycznej kontroli jakości, w szczególności: 
planu badania według wartości liczbowej i nowych kart kontrolnych. W opinii 
autora, zaproponowane testy są lepsze od wcześniej proponowanych — nie mają 
wad znanych dotąd procedur i są wystarczająco ogólne, zarówno w sensie typu 
dopuszczalnych danych, jak i dopuszczalnego zakresu zadań testowych. Jeśli 
natomiast oceniać zaproponowane przez autora procedury statystycznej kontroli 
jakości, to wydaje się, że najlepszym miernikiem byłaby tu tzw. praktyczna moc 
procedury, zdefiniowana przez Churchilla Eisenharta jako ” iloczyn mocy matema
tycznej i prawdopodobieństwa, że procedura ta będzie kiedykolwiek użyta w prak
tyce^ (por. Tukey [86]). Dokonywanie prognoz odnośnie wielkości tego parametru 
pozostawia jednak autor Czytelnikom.

Podsumowując zawartość rozprawy wspomnijmy także zamieszczone w niej 
wyniki dotyczące bezpośrednio teorii zbiorów rozmytych, a konkretnie porządko
wania liczb rozmytych. Jak się wydaje, zakres możliwych zastosowań owych 
wyników wykracza znacznie poza teorię weryfikacji hipotez (por. Grzegorzewski
my

Jeśli spojrzeć z pewnego dystansu na ogół przedstawionych w rozprawie metod, 
widać natychmiast, że jesteśmy jeszcze na początku drogi i wiele problemów po-
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zostaje nadal otwartych. W szczególności brak wciąż odpowiednika mocy dla 
testu rozmytego. Niezbyt też wiadomo w jaki sposób konstruować efektywne 
testy zgodności. Pożądana byłaby także znajomość takiej ogólnej metody kon
strukcji testów dla hipotez rozmytych w obecności danych rozmytych, która dla 
hipotez nierozmytych redukowałaby się do zaproponowanej w rozdz. 3. metody 
konstrukcji testów dla danych rozmytych. W końcu, ciekawe byłoby rozważenie 
testów bayesowskich, w których rozkład a priori nie byłby znany precyzyjnie, ale 
dany byłby w postaci rozmytej.

Na uwagę zasługuje również odmienny kierunek badań nad weryfikacją hipotez 
w warunkach braku precyzji. Otóż teoria zbiorów rozmytych nie jest jedyną 
teorią zajmującą się modelowaniem pojęć, w których występuje brak precyzji 
(por. np. Wierzchoń [91]). Ostatnio coraz szersze uznanie zyskuje teoria zbiorów 
przybliżonych Pawlaka (por. Pawlak [68]). Powstają też prace łączące w sobie 
oba podejścia, tzn teorię zbiorów rozmytych i zbiorów przybliżonych.

Na zakończenie autor pragnie wyrazić dwojakiego rodzaju nadzieje: po pierw
sze, że ci spośród matematyków, którzy wciąż nie mogą pozbyć się niechętnej 
postawy wobec wszelkich teorii reprezentacji i przetwarzania niepewnych informa
cji dostrzegą, choćby patrząc na rosnący zakres praktycznych zastosowań, wartość 
tych teorii. Im też dedykuje słowa Russella, skierowane onegdaj do logików: ” Cała 
tradycyjna logika zakłada zwykle, że używa symboli precyzyjnych. Nie można 
jej więc stosować w tym ziemskim życiu, a jedynie w jakimś wyimaginowanym 
niebiańskim bycie...” (por. Russell [73]). Po drugie, że dalszy rozwój statystyki 
oraz teorii zbiorów rozmytych i innych teorii zajmujących się modelowaniem 
pojęć nieprecyzyjnych zaowocuje pewną unifikacją, w szczególności taką, jaką 
w odniesieniu do teorii weryfikacji hipotez nakreślono w podrozdz. 1.2.
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Skorowidz

a—cięcie zbioru rozmytego, 16

akceptowany poziom jakości, 77

błąd pierwszego rodzaju, 9
— drugiego rodzaju, 9

całka Aumanna, 53

defuzyfikacja, 43-45, 56
dolna granica tolerancji, 76 
dopełnienie zbioru rozmytego, 16 
działania na liczbach rozmytych, 19

funkcja porządkująca, 23
— przynależności testu 

rozmytego, 38
-----zbioru rozmytego, 14
— ryzyka, 10
— straty, 10, 31, 47, 49

górna granica tolerancji, 77 
graniczny poziom jakości, 77

hipoteza alternatywana, 8
— dwustronna, 63
— jednostronna, 38, 59, 60
— prosta, 8
— rozmyta, 46, 57
— zerowa, 8
— złożona, 8
horyzont, 24
— dolny, 24
— górny, 25

iloraz wiarogodności, 49

jakość odpowiadająca ryzyku 
dostawcy, 68

jakość odpowiadająca ryzyku 
odbiorcy, 68

jądro zbioru rozmytego, 15

karta kontrolna, 83
— - EWMA, 84, 90 
kumulanty, 87

liczba rozmyta, 19
-----dodatnia, 19
-----lewostronna, 22
-----odwrotna, 19
-----prawostronna, 22
-----prostokątna, 21
-----przeciwna, 19
-----trapezoidalna, 20
-----trójkątna, 20
-----typu L — R, 21, 74
-----ujemna, 19
-----zerowa, 19
linia alarmowa, 93
— centralna, 83
— kontrolna dolna, 83 
 górna, 83
— krytyczna, 93

metoda największej 
wiarogodności, 11, 54

metryka dp, 26
— $p,q, 26
— PP, 26
miara rozmycia testu, 42 
minimalna funkcja mocy

na zadanym a—cięciu, 53 
moc testu, 9

nośnik zbioru rozmytego, 15

obszar centralny, 96
— krytyczny testu, 9
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obszar rozważań, 14
operator randomizowany, 44, 56
— wartości maksymalnej, 43, 56 
oryginał zmiennej losowej, 28

plan badania według 
oceny alternatywnej, 67

-------- rozmytej oceny
liczbowej, 78

----------- liczbowej, 67, 76
podzbiór zbioru rozmytego, 15 
porządek ” naturalny”, 22
— względem dolnego 

horyzontu, 25, 64
-----górnego horyzontu, 25
poziom krytyczny, 41
-----akceptacji hipotezy, 41
-----odrzucenia hipotezy, 41
prawdopodobieństwo zajścia

zdarzenia rozmytego, 27 
przecięcie zbiorów rozmytych, 16

reprezentacja zbioru rozmytego, 17 
rozkład a posteriori, 51
— a priori, 10, 48, 51
rozmiar testu, 9
rozmyta funkcja mocy testu, 53
— karta kontrolna, 91
— percepcja parametru, 28
— próba losowa, 28
rozmyty poziom istotności, 54
— przedział ufności, 37, 40
— system informacyjny, 30 
równość zbiorów rozmytych, 15, 18 
ryzyko bayesowskie, 10
— dostawcy, 68, 77
— odbiorcy, 68, 77
— reguły decyzyjnej, 10

statystyczne sterowanie 
procesem, 82

suma zbiorów rozmytych, 16 
szereg Grama—Charliera, 86

test bayesowski, 11, 31
— jednostajnie najmocniejszy, 9
— lokalnie optymalny, 35
— minimaksowy, 11, 31
— na poziomie istotności fi, 9, 36, 58
— niezmienniczy, 10
— oparty na ilorazie 

wiarogodności, 11
— randomizowany, 8, 44
— rozmyty, 36, 79, 91
— sekwencyjny, 11
— statystyczny, 8
twierdzenie o dekompozycji, 17

uogólniona funkcja mocy testu, 53

wadliwość dopuszczalna, 68
— dyskwalifikująca, 68
warunek ortogonalności, 30 
ważona wartość średnia

liczby rozmytej, 23, 94 
wiarogodność parametru, 11 
wielomiany Hermite’a, 87
— Laguerre’a, 89
wskaźnik konieczności, 60, 95
— NSD, 60, 63, 76
wskaźniki Dubois—Prade, 24 
wskaźniki spełnienia relacji, 24, 73 
wysokość zbioru rozmytego, 15

zasada rozszerzania, 18
zbiór rozmyty, 14
-----normalny, 15
-----pusty, 15
-----subnormalny, 15
-----wypukły, 15, 17
zmienna losowa rozmyta, 27
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