
 

 
 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA 

 

 

 

 

Statisztikai módszerek gyógyszer-és rokon ipari ágazatokban 

 

 

Ph.D. tézisfüzet 

 

 

 

Szerző:  

Pusztai Éva 

Témavezető:  

Dr. Kemény Sándor 

 

 

 

 

 

 

 

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 

 

Budapest 

2022  



 

2 

 

1. Bevezetés 

Az ipari problémák megoldásához használt statisztikai módszerek jelentősége 

napjainkban egyre növekszik. A jelenlegi törekvések abba az irányba mutatnak, hogy a 

statisztikai módszereket ne csak az adatok értékeléséhez használják, hanem a felmerült 

gyakorlati kérdéshez tartozó releváns szakmai kérdéshez igazítsák. Következésképpen, 

szükségessé válik a már az ipar különböző területein alkalmazott statisztikai módszerek 

újragondolása, illetve a helyes értékelési módszerek kidolgozása. 

PhD dolgozatom a statisztikai módszereket tekintve két részre osztható. A közös vonás e 

két részben, hogy az adott ipari vonatkozású probléma kvantitatív elemzésére a megfelelő 

statisztikai módszer használata szükséges. Munkámban minősítem a jelenleg is alkalmazott 

statisztikai értékelési módszereket, és javaslatot teszek a helyes kérdés figyelembevételével 

adható korrekt értékelési módszer használatára.  

 

2. Irodalom, célkitűzések 

Mintavételes átvételi ellenőrzés és hipotézisvizsgálat alkalmazása ipari példákon 

Az ipar több területén előfordulhat, hogy teljes folyamatában aszeptikus gyártást kell 

kivitelezni a kívánt tisztaságú termék előállításához. A legnagyobb szeparáltságot és 

biztonságot az izolátorok nyújtják, melyek olyan rozsdamentes acél berendezések, amiknek 

nincs közvetlen kapcsolata a külső környezettel.  

A RABS-ok (restricted access barrier systems) és izolátorok fertőtlenítése, 

dekontaminálása fizikai integritásuknak, illetve automatizáltságuknak köszönhetően porlasztott 

hidrogén-peroxiddal történhet. Hagyományosan a dekontamináló szer hatásosságát ezesetben 

biológiai indikátorokkal (BI)1 végzik. A dekontaminációs ciklus lejáratása után a BI-okat 

eltávolítják a berendezésből, majd aszeptikus körülmények között táplevesbe vagy táptalajra 

helyezik őket. Amennyiben zavarosodás nem tapasztalható a táplevesben (negatív válasz), 

akkor az adott BI felületén nem maradt élő spóra. A módszer korlátja, hogy az életben maradt 

spórák száma ismeretlen, csak igen/nem típusú válasz kapható. 

A biodekontaminációs ciklussal szemben támasztott követelmények teljesülését az ún. 

log-redukcióval mérik, ami azt mutatja meg, hogy a dekontamináció előtti állapothoz képest a 

BI-on található spórák száma hányad részére csökkent. A szokásos elvárás az, hogy a 6-os log-

redukciót elérjék, ami azt jelenti, hogy a spórák mennyiségét 106-od részére kell csökkenteni2. 

 
1 Sandle T. Pharmaceutical Microbiology. Cambridge: Woodhead Publishing; 2016 
2 Akers J, Agalloco J. Advanced Aseptic Processing Technology. CRC Press; 2010 
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A kritérium igazolására legalább 106 darab spóra kell, hogy a BI felületére kerüljön. Irodalmi 

források alapján az általánosságban használt indikátorok felületén 2-4x106 spóra található3. 

Bizonyos esetekben, a követelmény a teljes spóramentesség (ún. total kill) is lehet. 

Ahhoz, hogy a dekontamináció sikerességét megítéljük, elfogadási határra van szükség, 

ami a pozitív BI-ok számára vonatkozik. Vagyis, ha a bejelzett/pozitív indikátorok száma egy 

előre definiált határ alatt marad, akkor a dekontaminációt sikeresnek ítélik. Például, ha a 

követelmény a teljes spóramentesség (total kill), akkor az az elvárás, hogy egy BI se jelezzen 

be a dekontamináció után. A jelenlegi gyakorlatban használt értékelés során az elfogadási 

határok tapasztalati úton kerülnek meghatározásra, azonban az adekvát statisztikai módszernek 

figyelembe kellene vennie a téves döntések elkövetési valószínűségeit.  

A BI-ok nem csak a dekontaminálás nem-megfelelősége, hanem a felületükön található 

csomók belsejében életben maradt spórák miatt is bejelezhetnek. Ezeket a szakirodalom 

“huncut” (rogue spores) néven illeti, és meg kell különböztetni őket a többi életben maradt 

spórától4,5,6. A probléma megfelelő statisztikai kezelése a mintavételes átvéli ellenőrzés 

esetének feleltethető meg. 

Az ún. kockázat alapú megközelítést nem csak binomiális, hanem folytonos változók 

esetén is használják. Például az élelmiszeriparban borok animalitásánának („Brett character”) 

vizsgálatára érzékszervi vizsgálat szükséges. Azonban bizonyos összetevők analitikai 

mennyiségi meghatározásával ez az értékelés támogatható lehetne, vagy akár bizonyos 

esetekben az érzékszervi vizsgálatot ki is válthatná. A két értékelési módszer 

összehangolásához szükséges annak vizsgálata, hogy például milyen 4-etilfenol koncentráció 

fölött minősítik az adott bort animálisnak. E határ a téves besorolás valószínűségének 

figyelembevételével adható meg. Ugyanez a probléma a BI-ok esetén, vagyis a cél az, hogy a 

téves döntések elkövetési valószínűségét figyelembe véve alkothassuk meg a mintavételi tervet. 

Ebben az esetben az eseménynek két lehetséges kimenetele van, a BI bejelez vagy sem.  

A dolgozat e részének célja, hogy általános érvényű összefüggéseket adjak a két 

lehetséges hiba (elsőfajú, másodfajú hiba) elkövetési valószínűségének számítására, illetve, 

hogy összekössem ezen számításokat a követelménnyel (log-redukció). Az elérhető irodalmak 

 
3 Coles T. Sporicidal action of VPHP : cycle development. 37–41, 2014 
4 Krushefski G. Using replicate BIs to evaluate biodecontamination cycles in isolators. Spore News 9, 9–11,2011 
5 PHSS Pharmaceutical and Healthcare Sciences Society Systems-RABS, Development of Definition and 

Specification. 2010. 
6 Sandle, T. Rogue Biological Indicators: Are They a real phenomenon?, Journal of Validation Technology, 

26(1). 2020 
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alapján, ez a mintavételes átvételi ellenőrzés első alkalmazása a porlasztott hidrogén-peroxiddal 

végzett biodekontaminálás területén.  

 

A selejtarány becslésének tolerancia-intervallum alapú megközelítése 

A minőségügyben széles körben alkalmazzák a statisztikai módszereket. Az elterjedéshez 

nagyban hozzájárultak a minőségképességi indexek, melyeket a különféle statisztikai 

szoftverek (Minitab7, TIBCO Statistica8) és standardok9,10 is tartalmaznak.  

A folyamatképességi vagy -teljesítmény indexek elsődlegesen a specifikációs 

intervallum, vagyis fölső és alsó specifikációs határ különbségének (USL-LSL) és a folyamat 

ingadozásának viszonyát mutatják meg. Alapvető célja használatuknak az, hogy a folyamatbeli 

selejtarányról adjanak információt, anélkül, hogy a statisztikai módszereket/terminológiát 

közvetlenül alkalmaznánk. 

Az egyik legismertebb ilyen mutató a folyamatképességi index (𝐶𝑃):  

𝐶𝑃 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
 (1) 

A 𝐶𝑃 potenciális képesség bizonyult a leghasznosabb kifejezésnek. Ez annak köszönhető, 

hogy könnyen használható olyan környezetben is, ahol kevésbé ismerik e fogalom jelentését. 

Az egyszerű használhatóság hátrány is, hiszen nem feltétlenül kerülnek megfontolásra a 

statisztikai/matematikai feltételezések. A 𝐶𝑃 előnyös tulajdonságai is csak akkor érvényesek, 

ha a folyamat kimeneti eloszlásának modellje megfelel a feltételezettnek. A 𝐶𝑃 használata során 

a következő feltételezésekkel élünk: 

• A folyamat stabil vagy statisztikailag kézben tartott – az ingadozásnak nincsenek 

beazonosítható okai. 

• A minőségi jellemző normális eloszlású valószínűségi változó meghatározott 

paraméterekkel (μ várható értékkel és σ2 varianciával). 

• A minőségi jellemző várható értéke megegyezik a specifikációs intervallum 

középértékével, ami az ún. célérték (T), azaz 𝜇 = 𝑇 =
𝑈𝑆𝐿+𝐿𝑆𝐿

2
 . 

Gyakran időben egymás után vett mintákból számolják a folyamatképességi indexet. 

Ezesetben a varianciát a teljes adatsor alapján vagy egyetlen minta alapján is lehetséges 

 
7 Minitab. 2019. MINITAB 19.1. Minitab, State College, PA 
8 TIBCO Software Inc. 2018. Statistica 13.4. http://tibco.com. 
9 ISO 22514-4 Statistical methods in process management- Capability and performance — Part 4: Process 

capability estimates and performance measures; 2016. 
10 ASTM E2281-15. Standard Practice for Process Capability and Performance Measurement. ASTM 

International. West Conshohocken. PA; 2015. 
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becsülni. Ha a folyamat nem stabil, akkor ez a két érték nem azonos. Megjegyzem, hogy 

Shewhart-értelemben csak akkor van értelme folyamatképességről beszélni, ha a folyamat 

stabil. Ennek ellenére a jelenlegi ipari gyakorlatban olyan folyamatokra is számolnak 

folyamatképességi indexet, amikre ez nem teljesül11.  

Ha a hosszútávú (“long term”, 𝜎𝐿𝑇 ) ingadozást használjuk az (1) egyenletben akkor az 

folyamatteljesítmény-indexhez (𝑃𝑃) jutunk: 

𝑃𝑃 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎𝐿𝑇
 (2) 

Ahol 𝜎𝐿𝑇 azt a szórást jelenti, ami akkor figyelhető meg, ha a folyamat hosszútávon működik. 

Ennek becslésére általánosságban a minta szórását használjuk. Tehát a 𝜎𝐿𝑇 tartalmazza mind a 

különböző időpontokban vett mintákon belüli, mind pedig a minták közötti ingadozást, és ezek 

nem válaszhatóak el egymástól11. 

 A folyamatteljesítmény-index használatával azt feltételezzük, hogy csak egyetlen 

ingadozásforrás van jelen a folyamatban. Ezzel ellentétben, a folyamatok nagy részében sokkal 

inkább jellemző a több ingadozásforrás jelenléte. Ezért munkám ezen részének célja, hogy a 

folyamatbeli selejtarány becslésére új módszert javasoljak, ami a folyamat kimeneti eloszlásán 

túl azt is figyelembe veszi, hogy ezen eloszlásnak a paramétereit nem ismerjük, tehát ezek 

bizonytalanságával is számolnunk kell.  

 A selejtarány becslésének egyetlen elvileg is helyes útja az, hogy a kimeneti eloszlás görbéje 

alatti területet számítjuk ki; azaz az LSL alatti és USL fölötti területek összegét adjuk meg. Az 

ipari gyakorlatban legtöbbször csak egyetlen minta (nagyobb vagy kisebb mintaelemszámmal) 

áll rendelkezésre, tehát nem feltételezhetjük, hogy a kimeneti eloszlás (tehát ennek paraméterei) 

ismert. Ebből az is következik, hogy olyan selejtaránybecslési módszerre van szükségünk, 

amivel ezeket figyelembe lehet venni.  

 Dolgozatom ezen részének célja, hogy egy tolerancia-intervallum12 alapú selejtaránybecslési 

módszerre tegyek javaslatot. Két valódi ipari problémát vizsgáltam meg esettanulmányként, 

amikor az egyetlen kimeneti eloszlás feltételezése helytelen: az egyik kimeneti modell a 

keverék-eloszlásé, a másik pedig az egy véletlen faktoros varianciaanalízisé volt. Ezekben 

közös, hogy több ingadozásforrás van jelen a folyamatban. A valószínűségszámítási háttért 

tekintve a két modell két különböző struktúrát jelent: a keverék-eloszlás esetén az 

 
11 Montgomery DC. Introduction to Statistical Quality Control. 7th ed. New York: Wiley; Chapter 8, pp. 364., 

2013 
12 Meeker WQ, Hahn GJ, Escobar LA. Statistical Intervals: A Guide for Practitioners and Researchers. 2nd edition. 

Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. pp. 29-30.; 2017 
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eloszlásfüggvényeket összegezzük, míg a varianciaanalízis modellje esetén valószínűségi 

változók összegzése történik. 

3. Módszerek 

Mintavételes átvételi ellenőrzés és hipotézisvizsgálat alkalmazása ipari példákon 

A VHP-dal végzett biodekontaminációs ciklus megfelelőségének ellenőrzésére 

használható statisztikai módszer analóg a mintavételes átvételi ellenőrzéssel. A feladat tehát 

hipotézisvizsgálat, akármelyik követelmény teljesülését is tűzzük ki célként. Téves döntést 

kétféleképpen lehet hozni: 

• A dekontaminációs ciklust sikertelennek ítélik (mert a pozitív BI-ok száma nagyobb, 

mint az elfogadási határ), miközben a célul kitűzött log-redukciót elérte a fertőtlenítés. 

A mintavételes átvételi ellenőrzés esetében ezt a típusú hibát nevezzük a gyártó 

kockázatának.  

• A dekontaminációs ciklust sikeresnek ítélik (mert a pozitív BI-ok száma kisebb, mint az 

elfogadási határ), miközben a log-redukció elmarad az elvárttól. A mintavételes átvételi 

ellenőrzés kontextusában ezt nevezik a vevő kockázatának.  

Attól függően, hogy mit fogalmazunk meg a nullhipotézisben, ezek jelentik az első-, illetve 

másodfajú hiba elkövetési valószínűségét. Mindkét hibának kritikus jelentősége van a 

gyakorlatban, emiatt is szükséges, hogy ezen valószínűségeket számítani lehessen, illetve, hogy 

az elfogadási határ ezek figyelembevételével kerüljön meghatározásra.  

 

A selejtarány becslésének tolerancia-intervallum alapú megközelítése 

A selejtarány önmagában az a valószínűség, ami a sokaság USL és/vagy LSL kvantiliséhez 

tartozik. Minthogy a folyamat kimeneti eloszlásának paramétereit nem ismerjük (csak becslést 

adhatunk rájuk a minta alapján), a kvantilisek is bizonytalanok. 

Ennek figyelembevételére a javasolt becslési módszer esetén az egyoldali tolerancia-

határokat ismertnek feltételezve (melyek éppen USL, illetve LSL értékekkel esnek egybe) 

számítjuk ki a sokaság azon hányadát, ami a tolerancia-határokhoz tartozik. A számítás tehát 

éppen ellenkezője a megszokott tolerancia-határ számításnak, ahol rendszerint az a cél, hogy 

azt a határt adjuk meg, ami fölött vagy alatt a sokaság legalább egy bizonyos hányada 

megtalálható.  

A két kimeneti eloszlás esetén két különböző tolerancia-határ számítási módszert 

használtam. A keverék-eloszlásnál a nem-centrális t-eloszláson alapuló Owen által publikált 
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módszert13, míg az egy véletlen faktoros varianciaanalízis modellje esetén az ún. MOVER-t 

(method of variance estimate recovery) 14 használtam. 

 

4. Eredmények 

Mintavételes átvételi ellenőrzés és hipotézisvizsgálat alkalmazása ipari példákon 

A BI-ok felületén található spórákra nézve a biokémiai reakció kimenetele véletlen 

esemény. Ha azt feltételezzük, hogy minden spórára azonos annak a valószínűsége, hogy a 

dekontaminálószer hatására elpusztulnak, akkor a fertőtlenítést túlélő spórák száma Poisson-

eloszlást követ. Tehát annak a valószínűsége, hogy éppen a spóra marad életben: 

( )
!

ae
P X a

a

 −

= =  (3) 

Az X>0 esetben a BI indikátor pozitív jelzést ad.  

A λ, a Poisson-eloszlás paramétere, ami megadja egy adott BI-on életben maradt spórák átlagos 

számát, a következőképpen számítható: 

10LR

A
 =  (4) 

Ahol az LR a log-redukciót jelöli, ami a csökkenés arányának logaritmusa, A az átlagos 

kiindulási spóraszám egy BI felületén. Például, ha A -ra 1 × 106 kiindulási spóraszámot 

feltételezünk indikátoronként, és a követelmény a 6-os log-redukció, akkor átlagosan egy spóra 

maradhat életben a dekontamináció után (λ = 1).  

Annak a valószínűsége, hogy miközben a 6-os log-redukció feltétele teljesül, egy adott BI nem 

jelez be: 

0 11
( 0)

0!

e
P X

−

= = . (5) 

Annak a valószínűsége, hogy a BI pozitív lesz (X > 0): (6) 

( 0) 1 ( 0) 1 0.632P X P X e − = − = = − = . (7) 

Ez azt jelenti, hogy akkor, ha a 6 log-redukciós követelmény teljesül, a kihelyezett indikátorok 

több mint fele pozitív lehet.  

 
13 Owen DB. A Survey of Properties and Applications of the Noncentral t-Distribution, Technometrics 1967; 

10(3): 445-478. DOI:10.2307/1267101 
14 Krishnamoorthy K, Peng J. Approximate one-sided tolerance limits in random effects model and in some mixed 

models and comparisons. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2014; 85(8): 1651-1666. DOI: 

10.1080/00949655.2014.887082 

 



 

8 

 

 A gyakorlatban a cél az, hogy megadjuk a bejelzett BI-ok még elfogadható számát. Annak 

a valószínűsége, hogy a BI pozitív lesz, megegyezik azzal a valószínűséggel, hogy N kihelyezett 

indikátorból n lesz pozitív a dekontaminációs ciklus után, ami binomiális eloszlást követ: 

( ( ), ) ( ) (1 ( ))k N k
N

P n k N
k

      − 
= = − 

 
 (8) 

Az egyenletben a 𝜋(𝜆) jelöli annak valószínűségét, hogy a BI a nem-sterilitás miatt jelez be.  

 A számítás legegyszerűbb módja, ha azt feltételezzük, hogy a BI csak a nem megfelelő 

dekontamináció miatt jelezhet be. A valóságban ez a kérdés bonyolultabb, mert nem csak a 

sterilitás nem megfelelőségével kell számolnunk, hanem azzal is, hogy a VHP-dal végzett 

biodekontamináció nem várt pozitív indikátorokat eredményezhet15. 

 Annak a valószínűsége, hogy a BI nem jelez be a csomósodás vagy aggregáció miatt: 

1 agr− , míg annak a valószínűsége, hogy a BI nem lesz pozitív a felületi nem-sterilitás miatt: 

1 ( ) − . Tehát annak a valószínűségét, hogy a BI sem a nem-sterilitás, sem pedig a 

csomósodás miatt nem jelez be, e két esemény valószínűségének szorzatából kapjuk: 

( )(1 ) 1 ( )agr  − − . Egy BI bejelzésének valószínűségét a következő egyenlettel adhatjuk meg: 

1 (1 )(1 ( ))BI agr   = − − −  (9) 

A 2-es és 4-es egyenletek összevonásából a nem-sterilitás miatti bejelzési valószínűség  

A= 2x106 spóraszámú BI esetére az alábbi egyenlettel számítható: 

𝜋(𝜆) = 1 − ex p(−2 ∙ 106−𝐿𝑅) (10) 

Ezek alapján leírható a kapcsolat a BI bejelzési valószínűsége (𝜋𝐵𝐼), a csomósodás miatti 

bejelzési valószínűség (𝜋𝑎𝑔𝑟) és a log-redukció (LR) között: 

𝜋𝐵𝐼 = 1 − (1 − 𝜋𝑎𝑔𝑟) (1 − (1 − 𝑒𝑥𝑝(−2 ∙ 106−𝐿𝑅))) (11) 

Ebből az is jól látható, hogy természetesen a BI bejelzési valószínűsége a csomósodás 

figyelembevételével leírt esetben nagyobb, mintha csak a nem-sterilitás miatti bejelzési 

valószínűséget vesszük figyelembe. Tehát, a 6-os log-redukció meglétének bizonyítása, a 

jelenleg használt BI-okkal, melyeknél a csomósodás jelensége megfigyelhető, még 

reménytelenebb. 

 
15 Krushefski G. Using replicate BIs to evaluate biodecontamination cycles in isolators. Spore News 9, 9–11. 2011 
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 További számításaim során feltételeztem, hogy egy vagy három BI-ot helyeznek egy 

pozícióba, és két különböző követelmény teljesüléséhez tartozó hibák elkövetési valószínűségét 

adtam meg. Ehhez levezettem az általánosan is használható matematikai összefüggéseket. A 

számszerű eredmények arra vonatkozóan, hogy mekkora a BI bejelzései valószínűsége, illetve, 

hogy mekkora a dekontaminációs ciklus elfogadási valószínűsége, az 1. táblázatban láthatóak 

a csomómentes, és a felületi csomosódást is feltételező modellek esetére. A kihelyezett BI-ok 

száma 30, illetve 3∙30 volt, illetve elfogadási határként Ac=1-et és Ac=4-et alkalmaztam a két 

mintavételi tervben. Annak ellenére, hogy a log-redukció a 6-os vagy 7-es értéket elérte, szinte 

biztos, hogy a dekontaminációs ciklust nem-megfelelőnek minősítik; az elfogadás 

valószínűsége legalább 8-as log-redukció esetén lesz 80% fölötti.  

1. táblázat: A BI bejelzési valószínűsége és a dekontaminációs ciklus elfogadásának valószínűsége, a 

pozíciónként egy indikátoros, illetve három indikátoros esetekben 

 Nem-sterilitás miatti bejelzéssel számolva Nem-sterilitás és csomósodás miatti 

bejelzéssel számolva 

Követelmény 

BI bejelzési 

valószínűsé-

ge 

Elfogadás valószínűsége 
BI bejelzési 

valószínűsé-

ge 

Elfogadás valószínűsége 

Egy BI egy 

pozícióbanb 

Három BI 

egy 

pozícióbanc 

Egy BI egy 

pozícióbanb 

Három BI 

egy 

pozícióbanc 

6-os log-

redukció 
0.8647 0 0 0.8651 0 0 

8-as log-

redukció 
0.0198 0.8814 0.9404 0.0227 0.8516 0.9141 

Teljes 

spóramentes-

ség 

0 1 1 0.003 0.9963 0.9991 

a A csomós felületű BI-ok feltételezett aránya 0.003. 

b Ac=1, N=30 

c Ac=4, N=3∙30, minden pozíciót egyformán kockázatosként kezelve 

Három indikátort kihelyezve egy pozícióba, és a 6-os log-redukciós követelményt 

figyelembe véve, a megfelelő dekontaminációs ciklus elutasításának valószínűsége nagyon 

magas, gyakorlatilag biztos. Ez elhanyagolhatóvá csak 8-as vagy nagyobb log-redukció 

teljesülése esetén válik.  

Számításaim arra engednek következtetni, hogy a gyakorlatban alkalmazott 

mintavételi tervek tulajdonképpen nem is az előírt, 6-os log-redukciós követelménynek való 

megfelelést ellenőrzik. Ennél ugyanis sokkal jobb log-redukció szükséges ahhoz, hogy a 

jelenleg használt kritériumokkal elfogadják a dekontaminácót. Tehát a gyakorlatban 

alkalmazott elfogadási követelmény és az elméleti, log-redukcióra vonatkozó előírás nincs 

összhangban. Számolásaim eredménye a követelmények alapos átgondolását teszik 

szükségessé. 
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A selejtarány becslésének tolerancia-intervallum alapú megközelítése 

1. Keverék-eloszlás modellje 

Egy konkrét ipari példára (többfejű töltőberendezés) számítottam a selejtarányt  

• heurisztikusan meghatározott eloszlás-paraméterekkel; ebből kaptam az ún. 

“valódi” selejtarányt; 

• USL és LSL értékek ismeretében a minta alapján egyszerű leszámlálásos módszerrel 

(ez az ún. „naiv” becslés); 

• az általában gyakorlatban használt folyamatteljesítmény-alapú becslési módszerrel 

annak illusztrálására, hogy a folyamatképességi index használata miért alkalmatlan 

egy hasonló szituációban a kérdés megválaszolására; 

• az általam javasolt tolerancia-intervallum alapú becslési módszerrel.  

A konkrét példára vonatkozó becslések a 2. táblázatban találhatóak, a valódi selejtarány 

0.0223. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a tolerancia-intervallum alapú becslési 

módszer felülbecsli, míg a konvencionális, folyamatteljesítmény alapú módszer alulbecsli 

a selejtarányt.  

2. táblázat: Becsült selejtarány a naiv, folyamatteljesítmény-alapú, és tolerancia-intervallum alapú 

becslési módszerekkel 

Becslési módszer Becsült selejtarány 

„Naiv”  0.0000 

𝑃𝑃-alapú  0.0073 

tolerancia-intervallum alapú  0.0746 

 

Mivel ezek a számítások olyan esetre vonatkoztak, ahol a rendelkezésünkre álló adatok 

mennyiségi korlátai miatt nem volt lehetőségünk a heurisztikus úton kívül másféleképp 

meghatározni a valódi selejtarányt, a becslési módszerek minősítése (torzítás, standard 

hiba, közepes-négyzetes hiba négyzetgyökének megadása) szimulációs úton történt. Ekkor 

a mintavételt az általam felvett sokaságokból végeztem, tehát lehetőségem volt az igazi 

selejtarány megadására. A sokaságokból vett mintákra kapott selejtarány-becslések 

átlagait, torzítást, standard hibát, közepes-négyzetes hiba négyzetgyökét a vizsgált 

mintaelemszámokra (N = 25, 50, 100 és 5000) a 3. táblázatban foglaltam össze. 
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3. táblázat: A szimulációból kapott selejtarány-becslések átlagai, torzítása, standard hibája, közepes-

négyzetes hibájának négyzetgyöke különböző mintaelemszámokra (N = 25, 50, 100, 5000) 

Becslési módszer Becslések 

átlaga 

Torzítás Standard 

hiba 

Közepes négyzetes 

hiba négyzetgyöke 

N=25 

Tolerancia-intervallum 0.0753 0.0530 0.0150 0.0551 

PPK 0.0209 -0.0014 0.0065 0.0066 

N=50 

Tolerancia-intervallum 0.0522   0.0299   0.0087   0.0312 

PPK 0.0205  -0.0017 0.0046 0.0049 

N=100 

Tolerancia-intervallum 0.0402   0.0180   0.0054   0.0187 

PPK 0.0203  -0.0020 0.0032 0.0038 

N=5000 

Tolerancia-intervallum 0.0241 0.0018 0.0006 0.0019 

PPK 0.0202 -0.0021 0.0005 0.0022 

 

Az eredményeim alapján levonható legfontosabb következtetés az, hogy a javasolt 

tolerancia-intervallum alapú becslési módszer aszimptotikusan jobb becslést ad, mint a 

hagyományos (folyamatteljesítmény-index) alapú módszer.  

 

2. Egy véletlen faktoros varianciaanalízis modellje 

 Egy másik lehetséges kimeneti eloszlás modell az egy véletlen faktoros 

varianciaanalízis modellje. Hasonlóan a fentihez, egy ipari példa adatsorán végeztem el a 

selejtarány-becslést, majd szimulációval vizsgáltam a becslések tulajdonságait. Ebben a 

részben a varianciakomponensek arányának és a mintaelemszám változtatásának hatását is 

elemeztem a becslések tulajdonságaira nézve. Az előbbi példához hasonlóan az USL és 

LSL értékek ismeretében a minta alapján egyszerű leszámlálásos módszerrel megadott 

becslést hívom „naiv” becslésnek. A három becslési módszer alapján számított selejtarány 

a 3. táblázatban látható. A sokaság paramétereinek ismeretében számított selejtarány 

0.0137. 

4. táblázat: A tolerancia-intervallum és 𝑃𝑃  - alapú becslések összehasonlító táblázata  

Becslési módszer 
Becsült 

selejtarány 

“naiv” becslés 0.0100 

𝑃𝑃- alapú becslés 0.0141 

Tolerancia-intervallum alapú 

becslés (MOVER) 
0.0029 
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  A szimulációból kapott eredmények alapján a javasolt tolerancia-intervallum alapú 

számítási módszer alulbecsli a selejtarányt. A módszer torzítása a varianciakomponensek 

arányának csökkenésével és a mintaelemszám növelésével csökken. A torzításnak ennél a 

modellnél két komponense van: az egyik komponens a számítási módszer torzításából, a 

másik pedig a becslési módszer torzításából adódik. Hogy e komponensek milyen arányban 

veszik ki a részüket a torzításból, további szimulációs vizsgálatokból deríthető ki. 

Eredményeimből az is látszik, hogy a javasolt becslési módszer (tolerancia-intervallum 

alapú) standard hibája alacsonyabb mintaelemszámok esetén kisebb, mint a hagyományos 

(folyamatteljesítmény alapú) becslési módszer esetén. 

5. Tézispontok 

1. Általános érvényű összefüggést vezettem le a biodekontaminációs ciklus követelményének 

(log-redukció), a biológiai indikátor (BI) nem-sterilitás miatti bejelzési valószínűségének 

és a BI huncut spórák miatti bejelzési valószínűségének kapcsolatára: 

𝜋𝐵𝐼 = 1 − (1 − 𝜋𝑎𝑔𝑟) (1 − (1 − 𝑒𝑥𝑝(−2 ∙ 106−𝐿𝑅))) 

Ahol a 𝜋𝐵𝐼 a BI bejelzési valószínűségét, 𝜋𝑎𝑔𝑟 a spórák aggregációjának következtében 

való BI bejelzési valószínűséget, az LR pedig a log-redukciót jelöli. [I] 

2. Kockázat alapú megközelítést alkalmaztam ipari minősítéses jellegű problémák 

megoldására.  A porlasztott hidrogén-peroxiddal végzett biodekontaminációs ciklus 

sikerességének ellenőrzésére általános érvényű összefüggéseket vezettem le. Ezekkel 

lehetségessé vált mind az elsőfajú, mind pedig a másodfajú hiba elkövetési 

valószínűségének számítása. [I, II] 

3. Számításaimmal bizonyítottam, hogy a jelenleg gyakorlatban alkalmazott mintavételi 

tervek alkalmatlanok annak megítélésére, hogy a biodekontaminációs ciklus sikeres volt-e 

vagy sem, azaz nem lehet velük alátámasztani a 6-os log-redukció elérését. [I] 

4. Tolerancia-határ alapú selejtaránybecslési módszert javasoltam a folyamatképességi 

indexeken alapuló selejtaránybecslés helyett. A konvencionális becslési módszerhez 

hasonlítva az ajánlott módszer számításba veszi a vizsgált valószínűségi változó 

eloszlásának modelljét, illetve a kimeneti eloszlás paramétereinek becsléséből származó 

bizonytalanságot. [III, V, VI] 
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5. A többáramú ipari berendezések esetére vizsgáltam a tolerancia-határ alapú becslési 

módszer tulajdonságait. Eredményeim alapján az látszik, hogy a javasolt becslési módszer 

aszimptotikusan jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a konvencionális 

folyamatteljesítmény-alapú becslési módszer. Kis mintaelemszám esetén a tolerancia-határ 

alapú becslési módszer felülbecsli a selejtarányt. [V, VI]  

6. Az egy véletlen faktoros varianciaanalízis modellje esetén a tolerancia-határ alapú 

selejtaránybecslési módszer tulajdonságaira vonatkozóan eredményeim alapján 

elmondható, hogy a javasolt becslési módszer alulbecsli a selejtarányt, és a módszer 

torzítása a varianciakomponensek arányának csökkentésével és a mintaelemszám 

növelésével csökken. [III, IV, VI] 

6. Jövőbeli tervek és lehetséges alkalmazások 

Kockázat alapú megközelítés alkalmazása az iparban  

További kutatómunka során a két modellt még finomítani lehet olyan körülmények 

figyelembevételével, amelyek szintén okozhatják a BI-ok bejelzését. Például ilyen a BI-ok 

helytelen kezelésből adódó rezisztencia-változás. 

Ahogy a folyamat leírásából látszik, azon indikátorok hányada, melyek csomósodást 

tartalmaznak, az aszeptikus gyártó által nem „beállítható” mennyiség. Ebből a szempontból az 

aszeptikus gyártó a felhasználó, és a BI sarzs jóságáért a BI-ok gyártója a felelős. Vagyis a BI-

ok gyártójának minősítenie kell az előállított és felhasználásra szánt BI sarzsot. Ez a minősítés 

hasonlóan a már bemutatotthoz szintén mintavételes átvételi ellenőrzéssel lehetséges, ami egy 

másik binomiális eloszláson alapul (a BI jó vagy rossz). A jövőbeli kutatómunka célja egy 

hasonló minősítési módszer kidolgozása erre az esetre nézve.  

 

Selejtarány becslésének tolerancia-intervallum alapú megközelítése 

 A kutatómunka folytatásaként egyéb gyakran használt kimeneti eloszlás modellekre  

(pl. két faktoros beágyazott modell, kevert modellek) is szeretnénk megvizsgálni az ajánlott 

számítási módszer teljesítményét, illetve az itt bemutatott számítási módszer módosított 

változatát, mely az iparban inkább jellemző kis mintaelemszámokra is kedvező 

tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a módosítás elképzelésünk szerint a sokaság kvantilise 

konfidencia-intervallumának számításával valósulna meg, hiszen a bemutatott módszerek 

esetén a két oldalon, vagy csak az alsó, vagy csak a fölső konfidencia-határokat használtuk. 

Tehát az elvileg jobb módszer az adott kvantilisek kétoldali konfidencia-intervallumait 

használja, melyekhez lehetséges lenne a selejtarányok megadása.  
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