
POZNAN UNIVE RSIT Y OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS 
No 88 Electrical Engineering 2016 
 

__________________________________________ 
* Politechnika Poznańska. 
 

 
 
Arkadiusz HULEWICZ* 
Zbigniew KRAWIECKI* 
 
 

NARZĘDZIA STATYSTYCZNE  
W PROCESIE NORMALIZACJI WYNIKÓW POMIARÓW 

 
 

Tematyka artykułu dotyczy metod oceny statystycznej wykorzystywanych podczas 
normalizacji wyników pomiarów. Omówiono zagadnienia związane z miarami tenden-
cji centralnej oraz miarami rozproszenia, które w zależności od rozkładu danych mogą 
przyjmować różną postać. Przedstawiono algorytm podziału na przedziały klasowe, 
który skutecznie filtruje niepożądane dane oraz opisano proces normalizacji danych 
otrzymanych z serii pomiarów, który przeprowadzony jest z wykorzystaniem przedzia-
łów tolerancji. Zaprezentowano oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzenie 
procesu normalizacji na podstawie określenia dopuszczalnych granic zmienności bada-
nej cechy statystycznej. Praktyczne wykorzystanie opisanych metod potwierdzono na 
drodze analizy statystycznej przeprowadzonej na przykładowych wynikach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: wartość średnia, odchylenie standardowe, przedziały klasowe, 
przedziały tolerancji 
 

1. WSTĘP 
 

Tematyka artykułu dotyczy metod oceny statystycznej stosowanych podczas 
procesu normalizacji, przeprowadzanego na danych pomiarowych otrzymanych 
podczas licznych pomiarów. W pomiarach tych, pomimo przestrzegania obo-
wiązujących zasad, gwarantujących powtarzalność wyników mogą wystąpić 
pojedyncze parametry, których wartości znacznie odbiegają od wartości tych 
samych parametrów, pozyskanych podczas innych pomiarów. Zaprezentowane 
w artykule narzędzia statystyczne są pomocne przy ogólnym spojrzeniu na ba-
dane zagadnienie i umożliwiają wyciągnięcie wniosków, które przy generalnym 
spojrzeniu na rozważany temat są prawdziwe [1]. W związku z tym, podczas 
analizy statystycznej określonych przykładów bardzo często stosowane są me-
tody uogólniające, uśredniające i zawężające badany zakres. 

W artykule omówiono zagadnienia związane z miarami tendencji centralnej 
oraz miarami rozproszenia. Przedstawiono również algorytm podziału na prze-
działy klasowe, który stosowany jest w statystycznych badaniach dużych popu-
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lacji i skutecznie filtruje niepożądane dane. Opisano proces normalizacji danych 
pomiarowych, który może być przeprowadzony z wykorzystaniem narzędzia 
statystycznego, określającego dopuszczalne granice zmienności badanej cechy 
statystycznej. Przedstawiono oprogramowanie zbudowane w oparciu o program 
Microsoft Excel, które umożliwia przeprowadzenie procesu normalizacji z wy-
korzystaniem zaprezentowanych wcześniej narzędzi statystycznych. Praktyczne 
wykorzystanie opisanych metod potwierdzono wynikami  analizy statystycznej 
przeprowadzonej na przykładowych danych. 

 
2. ANALIZA STATYSTYCZNA 

 
Statystyka jest narzędziem zapewniającym obiektywne wnioskowanie na 

podstawie wyników serii badań, przeprowadzonych na określonym zbiorze, 
zwanym populacją. Populacja dotyczy jednak zbiorów o dużej liczności ele-
mentów, w związku z czym w praktyce wręcz niemożliwym jest określenie 
wartości elementów dla całej populacji. Rozwiązaniem jest wykorzystanie  
w analizie statystycznej części wyników, nazywanych próbą losową reprezenta-
tywną. Dobór elementów tej próby musi być losowy, a ich rozkład zbliżony do 
rozkładu całej populacji [2–5]. Poza wspomnianą próbą reprezentatywną,  
w analizie statystycznej można dodatkowo wyodrębnić statystykę opisową oraz 
wnioskowanie statystyczne. Wnioskowanie statystyczne zajmuje się uogólnie-
niem wyników pozyskanych dla próby losowej z populacji oraz oszacowaniem 
błędów wynikających z takiego działania. Statystyka opisowa wykorzystywana 
jest natomiast do formułowania prawidłowości i wyciągnięcia na ich podstawie 
wniosków. W związku z powyższym umożliwia ona pozyskanie informacji na 
temat, jak często określona cecha występuje w badanym zbiorze oraz jaki jest 
jej rozkład [5]. Statystyka opisowa wykorzystywana jest zazwyczaj w pierw-
szych etapach analizy danych i w działaniach tych można wyróżnić miary ten-
dencji centralnej, miary rozproszenia oraz miary kształtu rozkładu (miary syme-
trii). 

 
2.1. Miary tendencji centralnej 
 

Miary tendencji centralnej umożliwiają wyznaczenie położenia wartości cen-
tralnej zbioru, która opisuje największą koncentrację wyników. W zależności od 
rozkładu danych mogą występować różne miary tendencji centralnej (średnia 
arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna, mediana oraz dominanta). W litera-
turze spotykany jest również podział tych miar na dwie grupy: klasyczne (obli-
czane na podstawie wartości parametrów) oraz pozycyjne (wartości wybrane ze 
zbioru na podstawie określonego kryterium) [6]. 
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Średnia arytmetyczna określana jest poprzez zsumowanie wartości wszyst-
kich elementów próby oraz podzielenie tej sumy przez liczbę elementów [6]. 
Jest ona jedną z najczęściej stosowanych miar, określaną na podstawie wzoru: 
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gdzie: xi – wartość i-tego elementu próby, n – liczność próby. 
Wyznaczenie średniej arytmetycznej jest uzasadnione tylko dla zbiorów jed-

norodnych o rozkładzie symetrycznym i jej wartość silnie zależy od wyników 
odbiegających od przeciętnych (tzw. błędów grubych) [2, 5, 7]. Metoda ta jest 
często nadużywana i prowadzi do poważnych błędów w końcowych wynikach 
badań analitycznych. Miarą tendencji centralnej nieczułą na opisane właściwo-
ści jest mediana xM [6]. Mediana w praktyce oznacza wartość środkową wyni-
ków analizowanego zbioru i rozgranicza go na dwie równe części. W celu wy-
znaczenia mediany należy uporządkować zbiór danych w porządku rosnącym 
lub malejącym i wyszukać wynik środkowy. W przypadku nieparzystej liczby 
elementów próby mediana jest wartością środkową, natomiast w przypadku 
liczby parzystej jest średnią arytmetyczną dwóch pomiarów środkowych:  
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Kolejną miarą tendencji centralnej, wykorzystywaną w analizie wyników se-
rii pomiarów jest wartość modalna (zwana również modą lub dominantą). Miara 
ta jest wartością parametru występującego najczęściej lub wartością parametru 
o największym prawdopodobieństwie wystąpienia w badanym zbiorze. Zasto-
sowanie dominanty jest możliwe w przypadku, gdy analizowany zbiór cechuje 
jednomodalny rozkład prawdopodobieństwa [6] i jest ona najbardziej uniwer-
salną miarą rozkładu, gdyż znajduje zastosowanie podczas analizy zbiorów 
liczbowych, porządkowych oraz opisowych (nominalnych).  

W przypadku rozkładu normalnego wartość modalna jest równa medianie, 
która jest równa wartości średniej arytmetycznej. W przypadku rozkładu lewo-
skośnego (występują małoliczne wyniki odbiegające w stronę małych wartości) 
średnia arytmetyczna jest mniejsza od mediany, a ta jest mniejsza od modalnej. 

Poza wymienionymi, w analizie statystycznej rozpatrywana jest również 
średnia geometryczna będąca miarą przeciętnego poziomu wartości cechy jed-
nostek zbiorowości statystycznej (definiowana jako pierwiastek n-tego stopnia  
z iloczynu wszystkich n wartości) oraz średnia harmoniczna (dla liczb różnych 
od zera) określająca odwrotność średniej arytmetycznej odwrotności liczb. 



Arkadiusz Hulewicz, Zbigniew Krawiecki 
 
 

254 

Średnia harmoniczna jest zawsze mniejsza od średniej geometrycznej, która jest 
zawsze mniejsza od średniej arytmetycznej. 

 
2.2. Miary rozproszenia 

 
Zaprezentowane miary tendencji centralnej nie uwzględniają powstającego 

rozproszenia, w związku z czym wprowadza się miary rozproszenia opisujące 
zróżnicowanie wartości danych w obrębie analizowanego zbioru. Klasyczną 
miarą jest wariancja, a najprostszą rozstęp [2, 3, 5, 7]. Rozstęp (nazywany rów-
nież empirycznym obszarem zmienności) jest różnicą między największą i naj-
mniejszą wartością, natomiast wariancja utożsamiana jest ze średnią arytme-
tyczną kwadratów odchyleń poszczególnych wartości zbioru od wartości ocze-
kiwanej. Pierwiastek kwadratowy z wariancji definiowany jest jako odchylenie 
standardowe S (Standard Deviation), które odzwierciedla stopień rozproszenia 
wyników pomiarów wokół średniej arytmetycznej i jego estymator określany 
jest wzorem (3)  
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gdzie: xi – wartość i-tego elementu próby, x  – średnia arytmetyczna próby,  
n – liczność próby. 

Przedstawiona miara rozproszenia może być wyznaczona tylko w przypadku 
znanej średniej arytmetycznej i często powiązany jest z nią współczynnik 
zmienności , który jest miarą względną, zależną od wartości średniej arytme-
tycznej. Współczynnik zmienności obliczany jest jako stosunek odchylenia 
standardowego do średniej arytmetycznej.  
 

3. NORMALIZACJA WYNIKÓW POMIARÓW 
 

W wyniku przeprowadzenia serii pomiarów otrzymywane są wyniki, których 
praktyczne wykorzystanie wymusza określenie ich znormalizowanych wartości. 
Proces „normalizacji” wymaga przeprowadzenia licznych serii pomiarów  
z zachowaniem obowiązujących zasad, zastosowania algorytmu podziału na 
przedziały klasowe oraz określenia na podstawie „przefiltrowanych” danych 
przedziałów tolerancji. 

Algorytm podziału na przedziały klasowe umożliwia zmniejszenie rozrzutu 
pozyskanych danych, który może wystąpić pomimo zastosowania obowiązują-
cych zasad. Wyniki pomiarów o dużych wartościach mogą istotnie zwiększać 
wartość średnią, a skrajnie małe wartości mogą zwiększać wartość odchylenia 
standardowego. Wszystkie te rozbieżności są źródłem rozrzutu, który można 
zminimalizować przez usunięcie wyników o skrajnie dużych i małych warto-
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ściach. Usunięcie tych wartości umożliwia oszacowanie przedziałów tolerancji, 
które mogą być wykorzystane w jednoznacznym określeniu granicznych warto-
ści badanych parametrów, wyznaczających znormalizowane wartości uzyska-
nych wyników pomiarów.  

Określenie wyników, które mają zostać wyeliminowane jest dyskusyjne, 
gdyż nie istnieją obiektywne przesłanki co do ich jednoznacznej klasyfikacji,  
w wyniku czego mogą zostać usunięte wszystkie zmierzone wartości. W celu 
usunięcia tylko tych wyników, które wnoszą rozrzut zastosowano algorytm 
podziału na przedziały klasowe. Algorytm ten wymaga przeprowadzenia próby 
o odpowiednio dużej liczności i niemożliwe jest stosowanie go w pojedynczym 
pomiarze.  

Algorytm podziału na przedziały klasowe polega na odpowiednim pogrupo-
waniu wyników tworzących próbę. Wyniki te dzielone są na mniejsze przedzia-
ły o takiej samej długości, których liczba jest dowolna (zbyt mała powoduje, że 
zacierają się istotne szczegóły próby, natomiast zbyt duża jest źródłem nieistot-
nych czynników ubocznych) [2]. Obecnie przyjmuje się, że liczba ta nie powin-
na być mniejsza niż 5. Możliwość zastosowania algorytmu wymaga więc prze-
prowadzenia co najmniej 25-elementowej próby (5 przedziałów po co najmniej 
5 elementów). Po wyszukaniu wartości maksymalnej parametru próby, granice 
przedziałów klasowych określane są zgodnie z zależnością (4) [2]. 

   
m

xkPkP max1          (4) 

gdzie: P[k  1] – prawostronna granica przedziału k-1, P[k] – prawostronna 
granica przedziału k, P[0] – wartość początkowa (   00 P ), k – numer prze-
działu ( mk 1  ), xmax – wartość maksymalna, determinująca szerokość prze-
działów, m – liczba przedziałów klasowych (m = 5). 

Po podziale na pięć równych przedziałów klasowych, sprawdzana jest licz-
ność przedziałów skrajnych. Jeżeli wynosi ona mniej niż 5, to przedział taki, 
wraz z wartościami znajdujących się w nim elementów, jest usuwany. Powsta-
wała w ten sposób nowa próba ponownie dzielona na pięć przedziałów, spraw-
dzana jest liczność tych skrajnych i przeprowadzana ich eliminacja tak, jak opi-
sano to wcześniej. Procedura ta powtarzana jest do momentu, aż liczność prze-
działów skrajnych będzie większa lub równa 5 [2].  

Zaprezentowany algorytm podziału na przedziały klasowe minimalizuje roz-
rzut wyników pomiaru i umożliwia tym samym zastosowanie „obrobionych” 
danych w procesie normalizacji z wykorzystaniem przedziałów tolerancji, które 
określają dopuszczalne granice zmienności badanej cechy statystycznej. Prze-
działy te wyznaczane są dla n-elementowej próby, wymagają przeprowadzenia 
serii badań i podobnie jak przedziały ufności, są przedziałami losowymi. Jednak 
w przeciwieństwie do granic przedziałów ufności, granice przedziałów toleran-
cji dotyczą ustalonej frakcji populacji, a nie wartości parametru, co stanowi 
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istotną różnicę. Przedziały tolerancji najczęściej określane są dla populacji opi-
sywanych rozkładem normalnym, jego granice wyznaczane są podstawie wzoru 
(5) i oznaczają, że z prawdopodobieństwem  wyznaczony przedział obejmuje 
co najmniej Q procent elementów próby [2].  

SQkxU

SQkxU
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         (5) 

gdzie: U1 – granica lewostronna przedziału tolerancji, U2 – granica prawostron-
na przedziału tolerancji, x  – średnia arytmetyczna próby, określona wzorem 1, 
– przyjęty poziom ufności, Q – procentowy udział elementów próby, S – od-
chylenie standardowe, określone wzorem (3), k(Q) –  współczynnik, wartość 
stablicowana. 

 
4. WYNIKI BADAŃ 

 
Ocenę skuteczności opisanych w artykule algorytmów przeprowadzano na 

podstawie wyników pomiaru sygnałów elektrofizjologicznych [7]. Sygnały te 
powstają pod wpływem wygenerowanego bodźca świetlnego i wyznaczane są 
na podstawie bezinwazyjnego pomiaru potencjałów czynnościowych. Potencja-
ły te mierzone są za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod, przyjmują 
małe wartości i charakteryzują się dużym rozrzutem, w związku z czym ich 
wyniki w sposób efektywny prezentują skuteczność zastosowanych narzędzi 
statystycznych. W tabeli 1 zamieszczono wartości parametrów wybranego ba-
dania elektrofizjologicznego [7]. W celu usunięcia ze zbioru wyników o skraj-
nie małych i dużych wartościach wykorzystano oprogramowanie napisane  
w języku C, realizujące algorytm podziału badanej populacji na przedziały kla-
sowe. Oprogramowanie współpracuje z systemem DOS, dane wejściowe mają 
postać plików tekstowych (.txt), natomiast wynikowe są plikami .txs, które 
można odczytać za pomocą Notatnika [7] Ze względu na dużą liczność danych 
pierwotnych przedstawione zostały przykładowe, odpowiednio opracowane 
wyniki końcowe. Dla konkretnego wyniku, w kolumnie oznaczonej jako 1, 
podano liczność n oraz wartości parametrów dotyczące pierwotnej próby, nato-
miast w kolumnie oznaczonej jako 2 – liczność n oraz wartości parametrów 
odnoszące się do próby po zastosowaniu algorytmu podziału na przedziały kla-
sowe. 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 1 można wywnioskować, że 
zastosowany algorytm skutecznie usuwa dane wprowadzające znaczny rozrzut 
wyników pomiarów. Usunięcie tych wartości umożliwia oszacowanie przedzia-
łów tolerancji, które mogą być wykorzystane w jednoznacznym określeniu gra-
nicznych wartości badanych parametrów, a w konsekwencji umożliwić klasyfi-
kację populacji uzyskanych wyników badań.  
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Tabela 1. Zastosowanie algorytmu podziału na przedziały klasowe  
dla przykładowych pomiarów elektrofizjologicznych [7] 

 
Wartość 

1. przed redukcją 2. po redukcji 
n x  SD  n x  SD 

 

 V V   V V  
Parametr  1 75 111,88 112,04 1,00 50 116,52 81,69 0,70 
Parametr  2 75 94,50 87,30 0,92 50 113,92 63,30 0,56 
Parametr  3 75 57,56 50,40 0,88 52 63,57 38,35 0,60 
Parametr  4 75 45,82 49,03 1,07 41 39,60 13,33 0,34 

 
Wyznaczenie przedziałów tolerancji umożliwia opracowane przez autorów 

odpowiednie oprogramowanie, ułatwiające analizę pozyskiwanych danych. 
Oprogramowanie to zostało opracowane z wykorzystaniem pakietu Microsoft 
Office oraz praktycznie zweryfikowane. Spośród wielu dostępnych narzędzi 
wybrano prosty, ale użyteczny program Microsoft Excel, który nie wymagał 
dodatkowych kosztów związanych z zakupem licencji oprogramowania oraz 
spełniał postawione mu zadania. 

Z wykorzystaniem dostępnych funkcji, w oprogramowaniu tym wyznaczono 
przedziały tolerancji dla wzorcowych wyników pomiarów. Oprogramowanie 
umożliwia dodanie do wyników istniejących w bazie nowych wyników wzor-
cowych oraz zmianę parametrów, na podstawie których wyznaczane zostały 
przedziały tolerancji. Zmiana parametrów przeprowadzana jest z wykorzysta-
niem przeznaczonych do tego suwaków (rys. 1).  
 

 
 

Rys. 1. Okno programu z danymi do obliczeń przedziałów tolerancji 
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Na przedstawionym rysunku widoczna jest również część tabeli z wynikami 
wzorcowymi oraz tabela określająca zalecane nastawy prawdopodobieństwa i 
procentowej zawartości, przy występującej liczności próby [9]. Dane zawarte w 
tabeli dotyczą wyników pomiaru sygnałów elektrofizjologicznych. 

Zaprezentowane oprogramowanie umożliwia również wprowadzanie wyni-
ków pomiarów niebędących wzorcowymi. Dane te porównywane są z wyzna-
czonymi przedziałami tolerancji i automatycznie wyszczególniają się słowem 
„UWAGA” te wyniki, których wartości znajdują się poza wyznaczonymi prze-
działami (rys. 2). Po praktycznym zweryfikowaniu oprogramowania dodano 
zakładkę, w której obliczane są procentowe zmiany tylko dla danych oznaczo-
nych słowem „UWAGA” (rys. 3). 
 

 
 

Rys. 2. Okno programu z analizą danych pomiarowych 
 

 
 

Rys. 3. Okno programu z „procentową” analizą danych pomiarowych 
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5. PODSUMOWANIE 
 

Zaprezentowane wyniki dotyczą badań elektrofizjologicznych, przeprowa-
dzanych w sposób nieinwazyjny. Badania te są trudne zarówno w realizacji, jak 
i w analizie, w związku z czym skutecznie posłużyły w zaprezentowaniu efek-
tywności opisanych metod statystycznych. Przedstawiony w pracy zestaw algo-
rytmów analizy statystycznej pozwala w efektywny sposób zminimalizować 
występujące rozrzuty wyników pomiarów oraz wydobyć jak największą liczbę 
danych, przydatnych w obróbce wyników pomiaru.  

Podstawę przyjętego warsztatu stanowiły znane metody analizy statystycz-
nej, którymi są: wartość średnia, odchylenie standardowe, przedziały klasowe, 
przedziały tolerancji. Prowadzone badania miały na celu z jednej strony okre-
ślenie stopnia przydatności opisanych algorytmów, a drugiej efektywną adapta-
cję pozyskanych wyników badań do specyficznego zastosowania, jakim jest 
określenie znormalizowanych przedziałów tolerancji wyników pomiaru. 

Podjęta w artykule tematyka jest aktualna i perspektywiczna, a opracowane 
oprogramowanie zostało zweryfikowane i umożliwia skuteczne wyznaczenie 
znormalizowanych wartości na podstawie danych wzorcowych oraz porównanie 
z nimi aktualnych wyników pomiarów. 
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THE STATISTICAL TOOLS IN THE STANDARDIZATION PROCESS  
OF MEASUREMENT RESULTS 

 
The subject of the article concerns the methods of statistical evaluation used during 

the standardization of the measurement results. The issues related to the measures of the 
central tendency and the measures of dispersion were discussed, which depending on the 
distribution of data may take a various form. The algorithm of the division into the class 
intervals which effectively filters out the unwanted data was presented and the process of 
normalization of the data received from a series of measurements which is carried out 
with the use of the tolerance intervals was described. The software that allows you to 
carry out the normalization process on the basis of determination of the permissible 
limits of variation of the tested statistical characteristics was shown. The practical usage 
of the described methods was confirmed on the way the statistical analysis carried out on 
the sample results. 
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