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1. WST§P *
Badania naukowe w fizyce, biologii, chemii, metalurgii itp. wyma-
gają przeprowadzenia doświadczeń, które bardzo często pochłaniają 
czas, kosztowny materiał, wymagają specjalnych warunków do ich 
przeprowadzenia (np. w fizyce wysokie temperatury, wysokie ciśnie-
nia). Eksperymentator chciałby zatem przeprowadzając doświadcze-
nie uzyskać możliwie jak najwięcej wiadomości na temat badanego 
problemu. Rozwiązaniu tego zagadnienia poświęcony jest dział sta-
tystyki matematycznej zajmujący się teorią optymalnych układów 
doświadczalnych. Prace w tym kierunku zapoczątkował Smith ([25]) 
w 1918 r. Ogromnie do rozwoju teorii optymalnych układów doświad-
czalnych przyczyniły się prace Walda ( [26]), Kiefera ( [14] , [15],
[16]), Kiefera i Wolf owi tza ( [18], [19]) oraz Fiedorowa ([7]). 
Przedstawimy tutaj następujące kryteria optymalności układów do-
świadczalnych* A - , D-, E-, G-, U— , S— , (M.S)-optymalność oraz wła-
sności układów optymalnych ze względu na rozważane kryteria. Po-
damy również twierdzenia o związkach między poszczególnymi kryte-
riami optymalności. Tematyce powyższej w ostatnich latach poświę-
cono wiele publikacji, osiągnięte w nich wyniki dla modelu linio-
wego są tutaj przedstawione.

Rozważmy model liniowy

(1.1) y a X-6- + e ,

^Problem międzyresortowy I. 1-2/5

[23]
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gdzie y '» [y1# y2 , , yNJ jest N-wymiarowym wektorem obserwa-

cji (N - liczba obserwacji), ;&jest k-wymiarowym wektorem niezna-
nych parametrów, e jest N-wymiarowym wektorem błędów losowych o 
wartości oczekiwanej E(e) a 0 i macierzy kowariancji E(ee) ■

** e Ii X(n xk) jest macierzę układu doświadczalnego o postaci

f 2 < — ... 'f±i3Ó

X a
-tl

ro
_^ IX

•

...
, przy czym f(x) a

f2(x>
•
•
•

w f 2 ^ - N ^ ... fk(x)

jest znanę funkcję, x jest 1-wymiarowym wektorem zmiennych kon-
trolowanych, Xj  zaś dla j a i, ..., n jest to jego N wartości

niekoniecznie różnych, x e X  , gdzie X  (operability region) 
obszar zmiennych kontrolowanych jest zbiorem zwartym.

Układem doświadczalnym lub krótko układem nazwiemy zbiór wiel-
kości

e a J Pl P2 Pnl , gdzie pt >  0, p± a 1.
l - l ' - 2 *  -nj i a l

Zbiór • ••# xn} # którego elementami sę wszystkie różne warto-

ści, jakie przyjmuje wektor zmiennych kontrolowanych x , nazywamy
rispektrum układu e . Deśli pA a -|̂=- , gdzie rŁ jest liczbę obser-

wacji w to układ taki nazywamy dyskretnym (exact design),
gdy odrzucimy ten warunek, mamy wtedy układ cięgły (approximate 

design) wprowadzony przez Kiefera ([15]), Układ cięgły okazał się 
bardzo pomocny w rozwoju teorii planowania eksperymentu, dokład-
niej zostanie on przedstawiony w 3. Estymator najmniejszych kwa-

A

dratów wektora &  w modelu (1,1) dany jest wzorem

4 =  (x'x)“ x'y»

gdzie (x'x)~ jest uogólnionę odwrotnościę macierzy X'X, Macierz 

M(e) * X'X « N ^  ~  f(x±)f'(xi)
i a l
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nazywamy macierzę informacji Fishera. Macierz ta odgrywa bardzo 
ważnę rolę w definiowaniu kryteriów optymalności dla układów re-
gresji. W układach czynnikowych lub ich szczególnym przypadku ukła 
dach blokowych (patrz np. Kiefer ( [15], [16]), Kurotschka ( [19])), 
badacza interesuję wnioski dotyczęce estymowalnego wektora $ « L6- 
(gdzie L( s x k) oraz r( L) » s) s liniowo niezależnych funkcji pa-
rametrycznych ( s <  k) . Wektor $ jest estymowalny w układzie do-
świadczalnym e wtedy i tylko wtedy, gdy

R(L) c R(M(e)) ,

gdzie R(A) jest przestrzenię rozpiętę na wierszach macierzy A. 
Układu optymalnego dla wektora będziemy szukać w zbiorze ukła-
dów, dla których wektor jest estymowalny, zbiór ten oznaczymy 
przez . Kryteria optymalności w tym przypadku opieraję się na 
macierzy informacji M^ e )  dla <[> , gdzie

Mt(t> - e 2 jf1 .

* ~ f (e)

Macierz jest macierzę kowariancji wektora <j>(e) a LM"(e )X'

i wyrażona jest wzorem

« e 2 LM~(e)L' .
-<?(£) —

Zwięzek między M(e) a M^(s) jest następujęcy?

M ^ U ) « (LM~(£ ) k )“1 .

W przypadku gdy L a l ,  wtedy cj> = 6-

2. KRYTERIA OPTYMALNOŚCI UKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH 
Smith ( [25]) po raz pierwszy wprowadza formalnę definicję układu 
optymalnego. Układ optymalny to układ, który minimalizuje maksy- 
malnę wariancję estymatora f^iO^ dla x e X  (wariancję progno-
zowanej wartości funkcji regresji y(x) a f̂ (x)-6-). Układy doświad-
czalne majęce tę własność zostały nazwane przez Kiefera i Wolfo- 
witza ([18]) G-optymalnymi, a Fiodorow ([7]) nazwał je układami 
minimaksowymi. Ponieważ

var( f'(x)4) = 6 2f' (x )m "’1(c ) f( x) ,

więc możemy w następujęcy sposób podać definicję G-optymalności.
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DEFINICJA 1. Układ £* nazywamy G-optymalnym (minimaksowyro)

w * gdy

3up f' (jO m ^ U * )  f(x) * inf sup f' (x)M-1(£)f(x).
£  e I e e A^ x e X

Smith ([25]) podał układ doświadczalny G-optymalny dla proble-
mu regresji w przypadku wielomianu jednej zmiennej stopnia k - K  6 
i X s  [-1,1] Guest ( [10]) wykazał zaś, że dla wielomianu dowolne-
go stopnia k-1, spektrum układu G-optyraalnego w powyższym zagad-
nieniu powinny stanowić -1, 1 oraz zera pochodnej wielomianu 
Legend re’a stopnia k-1. Następne dwa kryteria optymalności zostały 
wprowadzone przez Walda ( [26]). Szukał on optymalnego układu dla 
testowania liniowej hipotezy H: <£ - 0 przy założeniu, że wektor 
obserwacji y ma wielowymiarowy rozkład normalny i stosowany 
jest test F, Chciał znaleźć układ, który maksymalizowałby moc te-
stu, ale ponieważ dla s >  1 nie można tego zagadnienia rozwię- 
zać, zaproponował dwa kryteria optymalności D-optymalność oraz 
E-optymalność. Kryterium E-optymalności proponował również Ehren- 
feld ( [5]). Te kryteria wynikaję z tego, że przy założeniu rozkła-
du normalnego y oraz stosowaniu testu F dla testowania hipotezy 
liniowej H: <p « 0 funkcja mocy zależy od parametru niecentralno- 
ści

x m <p*

który jest zależny od M^(e).

DEFINICJA 2, Układ e* nazywamy D-optymalnym dla <{> w A ^
(Dfr-optymalny układ w A g ) , gdy

det - sup det£U(e).
- e I

Układ Dg-optymalny w A g  ma następujęce własności (patrz np, 
Kiefer [14], [15], Kurotschka [19], Kurotschka i Dwyer [20]):
(a) minimalizuje uogólnionę wariancję estymatora Gaussa-Markowa

A

<{> dla <f> , L
(b) minimalizuje objętość elipsoidy ufności dla <{> ,
(c) maksymalizuje (przy założeniu wielowymiarowego rozkładu nor-

malnego y) krzywiznę Gaussa funkcji mocy testu typu D dla
g a 0,

(d) Dg-optymalny układ jest D-optymalny w A g  dla każdego J3 po-

staci
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3 a * gdzie A(s x  s), r(A) *» s.

DEFINIC3A 3. Układ e* nazywamy E-optymalnym dla <{> w A^
(E^-optymalny układ w A ^  ), gdy

A m l n M S(E* ) ■ tTSfj A .in % (e)‘

Tutaj ^ min H  jest minimalną wartością własną M,
Układ E^-optymalny w A<j, ma następujące własności (patrz np. 

Kiefer [14] 7 [15]):
(a) minimalizuje największę wariancję składowych wektora $ ($ 

estymator Gaussa-Markowa dla <£ ) ,
(b) maksymalizuje (przy założeniu, że y ma wielowymiarowy roz-

kład normalny) minimalną moc testu F na powierzchni <(>'<[> ■ c, 
dla każdego c i oc ( oc poziom istotności testu F) przy HQ :
<p a  O,

Inne kryterium optymalności proponują Elfving ( [6]) i Cher-

noff ([3]), Minimalizują oni ślad (X'X)“ dla otrzymania optymal-
nego układu dla problemu regresji. Kryterium to zostało nazwane 
A-optymalnością•

DEFINIC3A 4. Układ e* nazywamy A-optymalnym dla c[> w A<j,
(A ̂.-optymalny układ w A ^  ) , jeżeli

*** £*) ■ inf tr m TJU)*
2  EeA f p  X

Układ A^-optymalny w A(j> ma następujące własności:
(a) minimalizuje średnią wariancję składowych estymatora Gaussa- 

-Markowa £ dla <[> ,
(b) A^-optymalny układ jest A-optymalny w A^ dla każdego £  po-

staci

£  “ M  »

gdzie A(s x 9) jest macierzę ortogonalną.
Kryterium E^-optyraalności jest funkcją wartości własnych ma-

cierzy MęCe), podobnie jest z D^-optymalnościę i A^- optymalno- 
ścią, bo gdy A^(e) (i » 1, s) oznaczają wartości własne
!4<l>(e) , wtedy

8 , s ,
det M J e ) ■ (I A^(e), tr M*(e) ■ 7 7  U ) .

- i»l -
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Shah ( [22]) zaproponował następne kryterium. Zostało ono na-
zwane S-optymalnościę. Poszukiwał on optymalnego układu w zbiorze 
układów bloków niekompletnych dla s ortonormalnych kontrastów 
obiektowych (tzn. = LO- , wiersze L sę ortonormalne oraz Li » 0) 
w przypadku gdy nie istnieje optymalny układ symetryczny (układ 
jest symetryczny, gdy wszystkie A, sę równe). Jeżeli przez A %  
oznaczymy taki zbiór układów doświadczalnych, że jest estymo- 
walna oraz ślad macierzy tr M ^ e )  = c dla każdego e e A^, to 
definicja S-optymalności brzmi następujęco:

DEFINICJA 5. Układ e* nazywamy S-optymalnym dla cf> w Â j, gdy

tr m5(£*) = inf tr M?(e) 
ceA| Z

lub równoważnie

fv 4  £ > ±<*>-
i=l 2 ial

Układ S-optymalny dla <{> w minimalizuje odległość w prze-

strzeni Euklidesa między punktem [A^e) , ..., As(e)J a punktem

, ..., —1, w którym osięgnięta byłaby D-, E-, A-optymalność,L s s j c
gdyby istniał układ symetryczny o wartościach własnych A,̂  a —  .

Eccleston i Hedayat (|_4J) zaproponowali rozszerzenie tego kryte-
rium na przypadek, gdy ślad macierzy informacji nie jest stały 
i nazwali je (M.S)-optymalnościę. Oznaczmy przez A + c A ^  zbiór 
tych układów, dla których macierz informacji M<j,(e) ma maksymalny 
ślad.

DEFINICJA 6. Układ e* nazywamy (M.S)-optymalnym dla cp w A ^

gdy

tr M*(e*) = inf+ m |(£).

Chociaż S-optymalność i (M.S)-optymalność zostały zdefiniowa-
ne dla układów blokowych, Cheng ([2]) proponuje, aby je stosować 
również dla innych układów doświadczalnych. Kurotschka i Dwy- 
er ([20]) wprowadzili definicję układów jednostajnie optymalnych, 
Pukelsheim ([21]) nazwał je U-optymalnymi.
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DEFINICOA 7. Układ e* nazywamy jednostajnie optymalnym dla <{> 

w A'c A  ̂(U,js-optymalny układ w A' ) ,  gdy dla każdego te A! 

mamy M^e*) >  tzn. e*)- fcl<pU) jest dodatnio

określona.
Układ U^-optymalny w A' ma wiele korzystnych własności, dokład 

niej o nich mówi następny paragraf. Tu zaznaczymy Jedynie (patrz 
Kurotschka, Dwyer ([20]), że
(a) jest on U-optymalny w A' dla każdego wektora 3 postaci*

p » Ac£ , A( d x s), r(Ą) * d , d <  s,

(b) minimalizuje wariancję estymatora Gaussa-Markowa dla każdej 
funkcji ę'c(>, gdzie ę(sx l),
Każde z wymienionych tu kryteriów optymalności jest funkcję 

macierzy informacji. Pukelsheim ([21]) potraktował zagadnienie 
bardziej ogólnie. Rozważa on funkcjonał informacji j.

DEFINICOA 8. Rzeczywisty nieujemny funkcjonał j, określony 
na zbiorze wszystkich macierzy (sxs) symetrycznych nie- 
ujemnie określonych (NND(s)), nazywamy funkcjonałem in-
formacji j , jeżeli:
(a) j(a ) >  O, gdy macierz Ae NND(s) i jest dodatnio 

określona,
( b) j(ocC) aocj(c) dla każdego cc >  O i C e NND( s) ,
(c) j(ę+D) >j(c) + j (D) , C i D należę do NND(s).
Układ optymalny ze względu na funkcjonał j nazywamy 
układem o maksymalnej j-informacji.

DEFINICOA 9. Układ e* ma, maksymalnę j-lnformację dla 
w A'c A^, gdy

j(M<t>(e*)) « sup, j(Md)(e)).
-L 8 6 A  X

Przykładem funkcjonałów j sę:

jp(Mtj,(£)) « (tr M^(e )/s)1/,p, p <  1 i P ^ O, 

jQ( t)(|j(£ )) * (det M^(e ))1/s,

a A min

Rodzina funkcjonałów {jp* P G [” °°ł 1]} odpowiada $p-kryte- 
riom Kiefera ([16]).
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3. ZWIĄZKI MIĘOZY KRYTERIAMI OPTYMALNOŚCI
Hoel ([21]) zauważył, że układ D-optymalny, który zbudował dla pro-
blemu regresji, pokrywa się z układem G-optymalnym, jaki zbudował 
Guest ([10]). Dowód równoważności kryterium G-optymalności i D-op- 
tymalności dla układów ciągłych przeprowadzili Kiefer i Wolfo- 
witz ([17]). Podamy teraz kilka informacji zwięzanych z układami 
ciągłymi.

Niech f w modelu (l.l) będzie tak zdefiniowana na X  , że 
f ( X  ) jest zbiorem zwartym. Przez S2 oznaczmy zbiór składający się 
ze wszystkich miar prawdopodobieństwa § na X  , które maję skoń-
czone spektrum. Taka miara prawdopodobieństwa | jest nazywana 
miarę układu (design measure). Unormowanę macierzę informacji jest

m(£) - /f(x) r  (x)d(ś).
X

Układowi £ odpowiada taka miara układu | , dla której |(x^) * 
a Pĵ  (i ■ 1, ..., n) oraz £(x) « O dla x / xi (xŁ jest elementem 
spektrum układu e), Czasami dla wyróżnienia miary układu odpowia-
dającej układowi dyskretnemu o N-obserwacjach oznaczamy ję przez

Korzystając z tych oznaczeń, możemy macierz informacji X'X 
zapisać następująco:

X'X ° N ^  -jgi f(xi) f' (x±) - 
i*l

a N J f ( x)f/ (x)d(i N) a NM(|n).
X

Oznaczmy przez zbiór takich miar układu, że dla | e 

mamy R( L) c  R(m (| )) , a przez M^ l) a [l m *’(| )L'] “1 - unormowaną 

macierz informacji dla c{> .

TWIERDZENIE 1 (patrz np. Fedorov ([7])
1. Dla miary układu § macierz informacji M(§) jest syme-

tryczna nieujemnie określona.
2. Zbiór macierzy M(|) jest wypukły, tzn. macierz

M a (1 - oc ) M( §' ) + ocM( ) (O <  a  <  1)

jest macierzą informacji dla miary układu

| - (1 - a )  %' + oc .



KRYTERIA OPTYMALNOŚCI UKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH 31

Oeżeli funkcja f(x) Jest cięgła na zbiorze zwartym X , to 
zbiór macierzy M(§) Jest zwarty.
3. Macierz M(|) Jest osobliwa. Jeśli liczba punktów w spek-

trum | Jest mniejsza niż k.
4. Dla miary układu f macierz M(£) można wyrazić Jako

nq no
M(|) = pAM( xt) , O p± <  1, Pi " 1 *

ial i**l

gdzie M(x) ■ f(x)f'(x) Jest macierzę informacji dla 
miary układu z dokładnie Jednym punktem z X w spek-
trum i

^ (k+l)k ±
" o ^ --- 2—  + U

Pukelsheim ( [21]) dowodzi następujęce twierdzenie dla Mg($), 
które Jest odpowiednikiem punktu 4 z twierdzenia 1.

TWIERDZENIE 2. Dla każdej miary układu f e istnieje miara 
układu c , dla której liczba punktów w spektrum nie 
jest większa niż s(s+l)/2 + s.(r(M(|)) - s) taka, że dla 
pewnego ot >  O ocM^(|) * M^( §').

Twierdzenie Kiefera i Wolfowitza o równoważności brzmi nastę-

puję co:

TWIERDZENIE 3. Następujęce stwierdzenia sę równoważne:
1. Miara układu §* maksymalizuje det M(|) (D-optymal- 

ność).
2. Miara układu minimalizuje sug f' ( )f(*)

(G-optymalność). ~~
3. suja f' (x)M~^(|) f (x) * k.

Unormowane macierze informacji wszystkich miar układów, które 
spełniaję warunki 1, 2 i 3 sę takie same, a zbiór D-optymalnych 
miar układów jest wypukły. Dla x należęcych do spektrum tych 
układów

f'(x )m -1(§*) f(x) - k.

Niestety to twierdzenie nie jest prawdziwe dla układów dys-
kretnych, bowiem często u<xad, który jest D-optymalny nie jest 
G-optymalny. Okazało się ono bardzo pomocne przy tworzeniu algo-
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rytmów dla układów cięgłych D-optymalnych (patrz np. Fedorov [7], 
Fedorov i Malijutov [8] , John i Draper [12]), majęc bowiem układ 
cięgły D-optymalny metodę zaokręgleń można otrzymać układ dyskretny! 
który jest zbliżony do niego (tzn. wyznaczniki unormowanych macie-
rzy informacji tych układów różnię się minimalnie).

W przypadku gdy interesuje nas jedynie wektor [ ^ » ...»
( s <  k) , Atwood ([1]) oraz Karlin i Studden ([13]) podali twier-
dzenie analogiczne do powyższego o równoważności DQ-optymalności 
i G -optymalności. Sibson ([23]) oraz Silvey i Titterington ([24]) 
podaję geometrycznę interpretację tych twierdzeń. Wykazuję, że 
przy pewnych założeniach problem układu D-optymalnego jest dualny 
do problemu minimalizacji odpowiedniej elipsoidy, a problem D^- 
-optymalności jest dualny do problemu minimalnego walca (the 
thinnest cylinder).

Zwięzek między D-optymalnościę a A-optymalnościę w przypadku 
układów cięgłych podaje następujęce twierdzenie (patrz Fedorov [7])

TWIERDZENIE 4. Miara układu jest jednocześnie D-optymalna 
i A-optymalna, jeżeli

btC1^* ) = M~2( f )  ,

przy tym

tr M"1^*) = bk,

gdzie b jest pewnę stałę dodatnię.

Zwięzek między U-optymalnościę a maksymalnę j-informację dla 
układów cięgłych udowodnił Pukelsheim ( [21] ).

TWIERDZENIE 5. Dla miary układu ^ e Q /C Q ^ ł gdzie £?' zbiór

zwarty i wypukły, następujęce stwierdzenia sę równoważne:
1. ^  ma maksymalnę j-informację dla <|> w Q' dla wszy-

stkich funkcjonałów informacji j.
2. jest Ucj> -optymalna w Q'.
3. ma maksymalnę informację dla ę' c{> , gdzie ę(sx l),

Przyczynę tego, że podane w powyższych twierdzeniach zwięzki 
między kryteriami optymalności dla układów cięgłych nie sę na 
ogół prawdziwe dla układów dyskretnych jest to, że zbiór układów 
cięgłych jest wypukły, a zbiór układów dyskretnych nie jest wy-
pukły. Niektóre z tych zwięzków, jeżeli ograniczymy zbiór ukła-
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dów, w którym poszukujemy układu optymalnego, sę również prawdziwe 
dla układów dyskretnych. Dla układów dyskretnych zachodzi następu-
jęce twierdzenie:

TWIERDZENIE 6. Oeżeli układ e* jest U^-optymalny w A' c

to jest on również A^-, D^-, E^-, (M.Sfy-optymalny w A' .
_ _ _ _ ^

Twierdzenie o tym, że układ U^-optymalny jest również A^-opty- 
malny i D^-optymalny podaje Kurotschka i Dwyer ([20]), to zaś, że 
jest on również E^-optymalny i (M.S)^-optymalny można udowodnić 
na podstawie własności wartości własnych macierzy. Układ U^-opty- 
malny w A<j> istnieje tylko wtedy, gdy s * 1, natomiast dla s > 1 
nie istnieje, ale może istnieć w A'c A^. .Taki właśnie przypadek 
rozważa Kurotschka ( [19] ) . Szuka on układu U-optymalnego dla <{>, 
wektora efektów głównych, w modelu czynnikowym o czynnikach jakoś-
ciowych przy narzuceniu warunków na ilość przeprowadzonych obserwa-
cji w poszczególnych punktach kontrolnych.

Twierdzenie o warunku dostatecznym na to, aby układ był A - ,
D-, E-optymalny podał Kiefer ( [14] , [15]).

TWIERDZENIE 7. Oeżeli

t r K u U * )  a max tr m J e ) 
x £*eA<j> x

oraz

£*) a cci,

to układ e* jest A<j,-, D^-, E^-optymalny w Atf, .

Oeżeli między v obiektami nie ma interakcji, to Kiefer ( [14],
[15], [16]) dowodzi, że dla (|> wektora v-l ortonormalnych kontra-
stów obiektowych (v-l =» s), układami spełniajęcymi założenia twier-
dzenia 7 sę, w przypadku materiału eksperymentalnego niejednorod-
nego w jednym kierunku, zrównoważone układy blokowe (BBD), nato-
miast regularne uogólnione układy Youdena (regular GYD), gdy ma-
teriał eksperymentalny jest niejednorodny w dwu kierunkach. Kie-
fer ([16]) udowodnił, że układy te, o ile istnieję, sę optymalne 
również dla szerokiej klasy funkcjonałów zawierajęcej funkcjona-
ły * p.

Wprowadźmy następujęce oznaczenia: v - liczba obiektów, b - 
liczba bloków, k - wielkość bloków, - liczba mówięca ile ra-
zy w układzie doświadczalnym e obiekt i występił w j-tym bloku,
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rei ■ ę  "jelj* A ein " ^  "eij ".„J* ł reazta 2 d**°l8"ia k

przez v.

DEFINICJA 10. e* jest układem bloków zrównoważonych BBD, gdy 
wszystkie r sę równe, ^£*ih r^wn® dla 1 <  h oraz 
dla każdego i, j | n - k/v| <  1.

Dla układu składajęcego się z wierszy, b2 kolumn, v obiek-
tów, przy czym v, b^, b2 sę większe lub równe 2, wprowadźmy ozna-
czenia " w t ■ 1) , które maję to samo znacze-
nie co Aeih' § powyżej, gdy wiersze (t » w) lub kolumny (t a 1) 
rozpatrujemy jako bloki.

DEFINICJA 11. Układ £* o v obiektach, b^ wierszach i b2 ko-
lumnach nazwiemy uogólnionym układem Youdena (GYD), jeżeli
jest on BBD, gdy każdy z wierszy lub każdę z kolumn potrak-
tujemy jak bloki. GYD nazywamy regularnym, gdy ow *» 0

1   ’
lub ę « 0,

Kiefer ( [16]) dowiódł, że GYD sę zawsze A-optymalne i E-opty-
malne, Gafke i Kraft ( [9]) udowodnili, że w zbiorze układów kolum-

w 1nowo wierszowych, dla których ę « O i ę a O oraz liczba po-
wtórzeń obiektów jest jednakowa, układami U-optymalnymi sę GYD. 
Takie GYD, dla których ęw a ę1 a O, nazywamy uogólnionymi kwadra-
tami łacińskimi (GLS). Gdy natomiast nie istnieje układ o własnoś-
ciach podanych w twierdzeniu 7, a niezadowala nas układ optymalny 
ze względu na jedno ze zdefiniowanych tu kryteriów optymalności 
A, D, E, wówczas wskazane jest poszukiwanie planu (M.S)-optymal-
nego. Cheng ( [2]) wykazuje, że układy grafów regularnych (RGD), 
jeżeli istnieję, to sę (M.S)-optymalne.
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