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Lech KASYK, Grzegorz BUGAJSKI 

ANALIZA WARIANCJI PRĘDKOŚCI STATKÓW  

NA ZATOCE POMORSKIEJ W WYBRANYCH OKRESACH 

 

W artykule przedstawiono jednoczynnikową analizę wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w kolejnych tygo-

dniach stycznia i lutego 2017 roku. Zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków w poszczególnych 

tygodniach, sprawdzając najpierw założenia niezbędne do przeprowadzenia testu ANOVA. Do sprawdzenia normalności roz-

kładów wykorzystano testy Cramera von Misesa i Andersona-Darlinga, a do oceny jednorodności wariancji posłużył test 

Lavene,a. 

 

WSTĘP 

Prędkości statków to jeden z podstawowych parametrów stru-
mienia ruchu. Jego analiza wykorzystywana jest w różnych aspek-
tach badania ruchu statków [5]: bezpieczeństwo nawigacji, optyma-
lizacja dróg wodnych, systemy zarządzania ruchem itd. Jednym z 
najistotniejszych zagadnień ostatnich lat, dotyczącym  żeglugi na 
Bałtyku, jest dyrektywa unijna o ograniczeniu emisji spalin na wy-
branych akwenach. Jak przedstawiono w pracach [2, 3], jednym z 
głównych czynników wpływającym na poziom emisji spalin jest 
prędkość statków. W związku z wprowadzaniem dyrektywy siarko-
wej, która wprowadza na obszarze Bałtyku i Morza Północnego 
zaostrzone wymagania dotyczące emisji siarki przez statki, wielu 
armatorów stosuje różne algorytmy prędkości statków, zmniejszają-
ce zużycie paliwa. Stąd niniejszy artykuł dotyczy właśnie prędkości 
statków na Zatoce Pomorskiej.  

1. STATYSTYKI PRĘDKOŚCI STATKÓW  

1.1. Porównanie średnich prędkości statków  

Zatoka Pomorska to akwen szczególnie ważny dla polskich 

portów, gdyż na nim znajdują się trasy statków zmierzających głów-
nie do Świnoujścia i Szczecina, ale również nad Zatoka Pomorską 
znajdują się takie porty morskie jak: Kołobrzeg, Dziwnów, Mrzeżyno 
czy Dźwirzyno [6].  Zatoka Pomorska połączona jest trzema cieśni-
nami z Zalewem Szczecińskim, na których również odbywa się ruch 
statków. 

  

 
Rys. 1.  Polskie wybrzeże Zatoki Pomorskiej 
 

W okresie  26.12.2016 – 26.02.2017 (9 tygodni) na Zatoce 
Pomorskiej zarejestrowano 1083 statki. Poniższa tabela przedsta-
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Rys. 2.  Wykresy ramkowe zmienności prędkości w poszczególnych tygodniach 
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wia średnie i odchylenia standardowe prędkości w poszczególnych 
badanych okresach. 

 
Tab. 1. Podstawowe statystyki wartości prędkości 

Okres Liczba statków Średnia prędkość Odchylenie standardowe 

26.12.2016-
01.01.2017 

100 11,48 3,29 

02.01.2017-
08.01.2017 

80 11,67 3,41 

09.01.2017-
15.01.2017 

96 11,50 3,86 

16.01.2017-
22.01.2017 

123 10,73 4,07 

23.01.2017-
29.01.2017 

132 11,07 3,92 

30.01.2017-
05.02.2017 

143 10,41 3,85 

06.02.2017-
12.02.2017 

146 11,61 3,66 

13.02.2017-
19.02.2017 

140 11,63 4,27 

20.02.2017-
26.02.2017 

125 11,18 4,65 

 
Na rysunku 2 zestawiono wykresy ramkowe poszczególnych 

zbiorów danych. Środek „pudełka” oznacza średnią, a „wąsy” jedno 
odchylenie standardowe. 

Jak widać, zróżnicowanie wartości nie jest wielkie, ale czy na 
tyle nieistotne statystycznie, że można mówić o jednakowych prze-
ciętnych prędkościach, niezależnie od badanego okresu? Dlatego 
zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków 
w poszczególnych tygodniach stycznia i lutego 2017 roku. W tym 
celu wykorzystano test analizy wariancji 

2. ANALIZA WARIANCJI - ANOVA  

2.1. Hipoteza zerowa w teście ANOVA  

Hipoteza zerowa w prezentowanych badaniach dotyczyła rów-
ności średnich wartości prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w 
dziewięciu kolejnych tygodniach. Zabiegiem różnicującym wartości 
danych w tym przypadku jest czas rejestracji tych danych. Stąd 
hipoteza zerowa jest następująca:  

 

0 1 2 9: ...H       (1) 

 
gdzie 

i – oznacza średnią prędkość w i – tym tygodniu. 
 
Analiza wariancji opiera się na ocenie stosunku przeciętnego  

odchylenia  losowego (w poszczególnych grupach) wobec przecięt-
nego odchylenia miedzygrupowego (zabiegowego). Analiza warian-
cji wymaga sprawdzenia pewnych założeń, dotyczących analizowa-
nych zbiorów danych. 

2.2. Założenia testu ANOVA  

Procedurę analizy wariancji można zastosować tylko wtedy gdy 
spełnione są dwa warunki [1]: 
1) Próby zostały pobrane niezależnie od siebie z każdej z bada-

nych populacji 
2) W każdej z tych populacji rozkład badanej cechy jest normalny 

o tej samej wariancji 

Pierwszy warunek został spełniony poprzez sposób rejestracji 
danych w rozłącznych okresach. Drugi warunek wymagał wykona-
nia odpowiednich testów. 

W pracy [6] wykonano szereg standardowych testów normal-
ności (chi – kwadrat, Shapiro – Wilka), które w kilku przypadkach 
dawały wyniki niejednoznaczne. Jak wykazano w pracach [4, 7] 
niektóre testy, a szczególnie test zgodności chi – kwadrat nie jest 
najlepszy w tym wypadku. Ponadto w pracy [4] pokazano użytecz-
ność stosowania kryterium informacyjnego Bayesa do testowania 
hipotez o zgodności z danym rozkładem. W związku z tym dziewięć 
analizowanych zbiorów danych poddano weryfikacji testami Crame-
ra von Misesa i Andersona-Darlinga przy jednoczesnym zastoso-
waniu kryterium informacyjnego Bayesa. 

Normalność rozkładów 

Poniższe rysunki przedstawiają histogramy i wykresy funkcji 
gęstości prawdopodobieństwa dopasowanych rozkładów normal-
nych do danych z wybranych tygodni. 

W poszczególnych tygodniach rozstęp wartości prędkości dość 
znacznie się różnił, stąd poszczególne zbiory danych sięgają 18 w, 
24 w lub nawet 28 w. Dlatego też otrzymano taką różnorodność 
histogramów. Wizualnie, dopasowanie krzywych normalnych do 
rzeczywistych danych, w niektórych przypadkach (np. Rys. 2, Rys. 
3) nie jest najlepsze. Jednak wyniki testów Cramera von Misesa i 
Andersona-Darlinga we wszystkich dziewięciu przypadkach po-
twierdzają normalność rozkładów. 

 

 
Rys. 2.  Histogram i wykres funkcji gęstości opisującej prędkości 
statków w pierwszym badanym tygodniu 
 

 

 
 

Rys. 3.  Histogram i wykres funkcji gęstości opisującej prędkości 
statków w drugim badanym tygodniu 
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Rys. 4.  Histogram i wykres funkcji gęstości opisującej prędkości 
statków w trzecim badanym tygodniu 
 

 
Rys. 5.  Histogram i wykres funkcji gęstości opisującej prędkości 
statków w szóstym badanym tygodniu 
 

 
Rys. 6.  Histogram i wykres funkcji gęstości opisującej prędkości 
statków w ósmym badanym tygodniu 

 
W niniejszym artykule wykorzystano  procedurę FindDistribu-

tion pakietu obliczeń symbolicznych Mathematica, dopasowującą 
rozkład do danych, z uwzględnieniem kryterium informacyjnego 
Bayesa. We wszystkich przeprowadzonych testach rozkład normal-
ny znajdował się wśród 5 rozkładów o najmniejszej wartości BIC. 

 
Rys. 7.  Histogram i wykres funkcji gęstości opisującej prędkości 
statków w dziewiątym badanym tygodniu 

 
Poniższa tabela przedstawia wyniki testów Cramera von Mise-

sa i Andersona-Darlinga dla prędkości w dziewięciu poszczególnych 
tygodniach. Tabela zawiera wartości testowe i prawdopodobieństwa 
testowe dla obu realizowanych testów oraz kolejną pozycję na liście 
najlepiej dopasowanych rozkładów. 

 
Tab. 2. Wyniki testów  

Okres CvM test CvM p AD test AD p pozycja 

26.12.2016-
01.01.2017 

0,15 0,4 1,02 0,35 2 

02.01.2017-
08.01.2017 

0,29 0,15 1,56 0,16 4 

09.01.2017-
15.01.2017 

0,14 0,46 0,75 0,52 1 

16.01.2017-
22.01.2017 

0,13 0,44 0,81 0,47 2 

23.01.2017-
29.01.2017 

0,15 0,38 0,95 0,38 2 

30.01.2017-
05.02.2017 

0,4 0,07 2,16 0,07 4 

06.02.2017-
12.02.2017 

0,08 0,7 0,55 0,7 1 

13.02.2017-
19.02.2017 

0,19 0,3 1,17 0,28 1 

20.02.2017-
26.02.2017 

0,24 0,2 1,42 0,2 1 

 
Jak widać w tabeli 2 wszystkie prawdopodobieństwa testowe 

są większe od 0,05. W siedmiu na dziewięć przypadkach rozkład 
normalny okazał się najlepiej lub prawie najlepiej dopasowany do 
danych empirycznych. Stąd wymóg normalności rozkładów bada-
nych zbiorów danych można uznać za spełniony. 

Jednorodność wariancji 

Natomiast równość wariancji została zweryfikowana w teście 
Levene’a. Średni kwadratowy efekt wyniósł 8,68, średni kwadratowy 
błąd 4,93, co przełożyło się na wartość statystyki testowej F równej 
1,76. Przy 8 stopniach swobody licznika i 1074 stopniach swobody 

mianownika, wartość krytyczna dla =0,05 w rozkładzie F wynosi 
1,94. Wynika sąd, że założenie o jednorodności wariancji jest speł-
nione.
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2.3. Wyniki testu ANOVA  

Po sprawdzeniu założeń, wyznaczono poszczególne statystyki 
testu ANOVA [8], wykorzystując procedurę ANOVA/MANOVA w 
programie STATISTICA. Średni kwadratowy efekt zabiegu wynosi 
25,38. Średni błąd kwadratowy wynosi 15,53. Przekłada się to na 
wartość statystyki testowej F równej 1,63. Przy 8 stopniach swobo-
dy licznika i 1074 stopniach swobody mianownika, wartość krytycz-

na dla =0,05 w rozkładzie F wynosi 1,94. Wynika stąd, że wartość 
statystyki testowej nie mieści się w obszarze krytycznym, czyli 
można uznać, iż hipoteza zerowa o równości średnich prędkości w 
badanych okresach jest spełniona. 

PODSUMOWANIE 

Zweryfikowana równość przeciętnych prędkości statków na Za-
toce Pomorskiej w różnych tygodniach początku 2017 roku, może 
stać się istotną informacją pomagającą ocenić różne aspekty żeglu-
gi morskiej. Skoro poziom zużycia paliwa jest skorelowany z pręd-
kością statków, można stąd wstępnie oszacować, że zużycie paliwa 
poprzez statki znajdujące się na Zatoce Pomorskiej jest na tym 
samym poziomie w poszczególnych tygodniach rozpatrywanego 
okresu. Podobny wniosek można wysnuć na temat poziomu emisji 
spalin na Zatoce Pomorskiej. Oczywiście są to bardzo ogólne osza-
cowania, gdyż prędkość nie jest jedynym czynnikiem mającym 
wpływ na opisywane zjawiska. Jeżeli chodzi o warunki żeglugi, też 
można wyciągnąć wniosek, że nie różniły się diametralnie w tym 
okresie. Jak widać, wyniki analizy wariancji można próbować zasto-
sować i na tej bazie prowadzić dalsze badania, w różnych zagad-
nieniach inżynierii ruchu morskiego. 
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An analysis of variance of vessel speed  
on the Pomeranian Bay 

In this paper one-factor, fixed-effects completely ran-

domized design of analysis of variance for vessel speed on 

the Pomeranian Bay has been presented. The hypothesis on 

the equality of the vessel speed means in nine weeks in Janu-

ary and February 2017 has been verified. To verify normality 

of distributions tests Cramer von Mises and Anderson-

Darling have been used. To assess the equality of variances 

Levene’s  test has been used. 
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