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FELIKS KOBYLIŃSKI 

Zastosowanie wielokierunkowej analizy statystycznej do oceny 

wyników badań Ścieralności płyt pilśniowych twardych 

Применение многовекторного статистического анализа для оценки результатов 

.. исследовании жестких древесно-волокнистых плит на стирание 

Application of the Multiple Statistic Analysis to Assess the Results 

of Hardboard Abrasion 

1957 r. przeprowadzono w Zakładzie Badania Drewna ITD badania ścieralności 

W płyt pilśniowych twardych sosnowych i dębowych, zwykłych i bakelitowanych. 

Wyniki badań zostały już opublikowane w Sylwanie nr 5 i 6/1958 r. (2). 

Badania ścieralności wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązującej w tym za- 

kresie normy (1). Ścieralność każdego rodzaju badanych płyt pilśniowych określono 

jako średnią z 60 prób wykonanych na materiale badawczym pochodzącym z 5 arku- 

szy płyt losowo wybranych dla każdego ze zbadanych rodzajów, tzn. po 12 prób 

z każdego arkusza. 

Badania wykazały, że pod względem odporności na ścieranie, badane rodzaje płyt 

pilśniowych uszeregowują się, począwszy od najsłabszych do najbardziej odpornych, 

według następującej kolejności (tab. 1). 

Istotność różnic między porównywanymi rodzajami płyt pilśniowych została stwier- 

dzona drogą analizy wariancyjnej Fischera wykonanej metodą bloków losowych. 

Metoda ta zalicza się do tzw. analizy jednokierunkowej. Umożliwia ona wykazanie 
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istotnych różnic między porównywanymi rodzajami płyt, lecz nie wykazuje przyczyn 

różnic. Analiza bowiem ta stwierdza istotność różnic bez względu na czynniki, jakie 

te różnice spowodowały. 

Czynnikami charakteryzującymi badane rodzaje płyt pilśniowych i powodującymi 

różną ich ścieralność są: rodzaj surowca (sosna lub dąb) oraz sposób produkcji (bez 

lepiszcza lub z bakelitem). 

Istotność wpływu tych czynników, zarówno każdego z osobna jak też przy ich 

współdziałaniu (interakcji), oceniamy za pomocą następującej wielokierunkowej ana- 

lizy wariancyjnej. 

Tabela 1 

Ścieralność czterech rodzajów płyt pilśniowych twardych 
  

  

, an: Ścieralność 
Rodzaje płyt pilśniowych 0/0 masy 

Płyty sosnowe zwykłe 26,4 
Płyty sosnowe bakelitowane 14,2 
Płyty dębowe zwykłe 11,2 
Płyty dębowe bakelitowane 10,2   

W tabeli 2 podane są, średnie dla płyt, wyniki badań ścieralności wyrażone 

w procentach ubytku masy. Ogółem 20 płyt jako 20 powtórzeń, po 5 powtórzeń dla 

każdego rodzaju drewna i dla każdego sposobu produkcji. 

Tabela 2 

Zestawienie wyników badań ścieralności dla poszczególnych sztuk płyt pilśniowych 
według rodzaju surowca i sposobów produkcji 
  

     

   
  

  

    

B Sposób | 
produkcji Produkcja 

A 

Rodzaj bez bakelitu (1) z bakelitem (2) 
surowca 

Sosna (1) 25,4 28,5 26,1 25,2 26,6 14,7 14,5 14,4 13,3 14,0 

Dąb (2) 9,7 10,4 9,8 15,8 10,3 8,9 10,2 10,5 12,1 9,5 

Wprowadzamy następujące oznaczenia: 

A — rodzaj surowca — sosna lub dąb, 

i — liczba rodzajów surowca — od 1 do 5 = 1, 2, 

B — sposób produkcji — zwykła lub z bakelitem, 

j — liczba sposobów produkcji — od 1 do rz, = 1, 2, 

1 — powtorzenia — od 1 do m = 1, 2, 3, 4, 5, 

Xijl — poszczególne wszystkie wyniki badań ścieralności. 

X;.. — średnie wyniki dla poszczególnych rodzajów surowca, 

X.. — średnie wyniki dla poszczególnych sposobów produkcji. 
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Xij — średnie grupowe, czyli wartości średnie dla każdego z czterech wyróżnionych 
wariantów (rodzajów płyt), a mianowicie: 

X11. — sosna bez bakelitu, 

- X12. — sosna z bakelitem, 

Xo1. — dab bez bakelitu, 

Xo. — dąb z bakelitem, 

X — średnia ogólna. 

w tabeli 3 zestawione są wartości średnie dla poszczególnych rodzajów SUTOWCA, 
sposobów produkcji, srednia ogólna i średnie gtupowe. 

Tabela 3 

  

  

  
  

Zestawienie wartości średnich 

Średnie | 
Średnia , | 

rodzajów | sposobów ogólna Średni x rupowe 
surowca produkcji X UJ. 
Ki Xj, 

Х1.. = 20,3 Xi, = 18,8 155 X11, = 26,4 Xo1, = 11,2 
Xo = 10,7 X» = 122 | X12. = 14,2 X22, = 10,2     
W tabeli 4 (patrz str. 28) podano wzory oraz wyliczone wartosci sum kwadratow, 

liczb stopni swobody, wariancji oraz ich stosunków F empirycznych i teoretycznych 
dla poszczególnych czynników, tj. dla rodzajów surowca A, sposobów produkcji B 
i ich wzajemnego współdziałania AB, jak cównież dla wariancji resztowej (błędu) 
i ogólnej (sumy). 

Wyniki obliczeń zawarte w dolnej części tabeli 4 otrzymano przez podstawienie 

do wzorów wypisanych w jej górnej części zamiast symboli odpowiednich wartości 

liczbowych wyszczególnionych w tabelach 2 i 3 oraz w oznaczeniach do tych tabel, 

a mianowicie: 

sumy kwadratów: 

A = m r; [(X,.. — X)2 + (X. — X)2] = 5. 2 [(20,3 — 15,5)2 + (10,7 — 15,5)2] = 460,80 
B=mr [X — X)? + (Xe. — X)2] =5-2 [(18,8 — 15,5)? + (12,2 — 15,5)*] = 217,80 

AB = m [Xy. — Xy.. — Xu. + X)2 + (Xq2. — Xi. — Х... + X)2 + (Kx. — X. — X. + 
+ X)2 + (Kg. — Xp. — Kg + X)2] = 5 [(26,4 — 20,3 — 18,8 + 15,5)? + (14,2 — 20,3 
— 12,2 + 15,5)2 + (11,2 — 10,7 — 18,8 + 15,5)® + (10,2 — 10,7 — 12,2 + 15,5) 2] = 

156,80. 

Ogólna = ZXfijl — nX2 = 5671,99 — 4801,90 = 870,09. 
Resztową sumę kwadratów obliczono przez odjęcie pozostałych sum kwadratów 

od ogólnej. 

Wariancje poszczególnych zmienności otrzymujemy jako ilorazy ich sum kwa- 

dratów przez liczby stopni swobody. 

F empiryczny jest stosunkiem poszczególnych wariancji do wariancji resztowej. 

Jest on dla każdego czynnika zmienności, a więc dla A, B i AB, jak widać z ze- 

stawienia w tabeli 4, większy od F teoretycznego, zarówno przy 990/0 ufności, jak 

też i przy 95%/0 ufności, co świadczy o istotności wpływu każdego czynnika. 
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"Tabela 4 

Tabela dwukierunkowej analizy wariancyjnej Ścieralności płyt pilśniowych twardych 
sosnowych i dębowych, zwykłych i bakelitowanych 
  

  

  

  

  
    

  
      

    

  

  

              

F 

| teoretyczny 

Czynniki | . | Ilorazy 
(źródła Sumy kwadratów Liczby stop (warian- iry- | przy | przy | +s swobody . empiTy 

wariancji) cje) czny | 95°/о | 99/0 
| | ufno- | ufno- 

_ści ści 

T1 — 

A MT Ż (Xj.. — X)? r — 1 
i=1 

T1 . ыы 

В ПТ) s (X. — X)? ra — 1 
j = 

m > (Xij. — Xj.. — "ae 
AB ij _ (r1 — 1) (ra — 1) 

— X. + X)? 

Resztowa 2 (Xij1 — Xij.)’ ry r2 (m — 1) 
ijl 

Ogólna Z(Xiji — X)? = rr ro m — 1 
= ZX — nX2 

A 460,80 1 460,80 212,35 | 4,49 | 8,53 
B 217,80 1 217,80 100,37 
AB 156,80 1 156,80 72,26 

Resztowa 34,69 16 217 

Ogólna 870,09 19 

Na podstawie powyższych obliczeń można stwierdzić, że zarówno rodzaj surow- 

ca (sosna lub dąb) jak również sposób produkcji (z bakelitem lub bez bakelitu) 

oraz jednoczesne wzajemne współdziałanie tych czynników wywierają istotny wpływ 

na ścieralność badanych płyt pilśniowych. 
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Краткое содержание 

С помощю многовекторного вариационного анализа определено существо- 
вание разниц между стиранием исследуемых древесно-волокнистых плит четы- 
рех видов: сосновых обыкновенных насышенных бакелитом и дубовых обык- 
новенных насыщенных бакелитом. 

сакторами имеющими влияние на различное стирание были виды сырья 
(сосна и дуб) и способы производства (без насытителя и с бакелитом), а также 
их взаимодействие. 

Разницы оказались существенными, посколько эмпирическое отношение 
вариации было для каждого из факторов изменчивости, а также для их взаимо- 
действия, больше чем теоретическое. 

Summary 

The multiple variance analysis was applied for ascertaining essential variations 

between the rates of abrasion of the four sorts of tested fibreboards: — plain pine 

ones and pine containing phenol-formaldehyde resin, farlhermore, plain oak ones 

and oak containing phenol-formaldehyde resin. 

Timber species (pine or oak) and production processes (without phenol-formal- 

dehyde resin or with it) proved to be the factors inflwencing voriation of abrasion 

tates, or also the combined effect of the mentioned factors. 

Variations were found to be essential because the empirical relationship of variance 

proved for each one of the variation factors and for their combinet effect greater 

than that computed theoretically.


