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O. Wstęp. Pojęcie odporności zostało po raz pierwszy wprowadzone do statystyki 
przez Boxa i Andersona [1] w następujący sposób: 

"Aby testy statystyczne mogły być użyteczne dla eksperymentatora, powinny być 
(1) czułe na zmiany tych wielkości, których dotyczą weryfikowane hipotezy, 
(2) nieczułe na zmiany (w zakresie, jakiego można oczekiwać w praktyce) tych 

wielkości, które w danym problemie grają rolę czynników zewnętrznych. 
Test spełniający pierwszy postulat nazywa się mocny, a test spełniający drugi 

postulat będziemy nazywali odpornym (robust)." 
W pracy, z której pochodzi powyższe sformułowanie, rozważano następujące 

przykłady. Przypuśćmy, że za pomocą standardowych metod analizy wariancji 
sprawdzamy na poziomie istotności 5% hipotezę, że k zmiennych losowych o roz. 
kładzie normalnym z jednakową wariancją ma jednakową wartość oczekiwaną. 
Gdyby okazało się, że rozkład badanych zmiennych losowych jest różny od normal· 
nego, można by oczekiwać, że rozmiar testu będzie różny od założonego poziomu 
istotności. Zmianę rozmiaru te~tu w zależności od kurtozy rozkładu badanych 
zmiennych losowych ilustruje następująca tabelka: 

kurtoz~ __ I _ _ ~_ = 2_ J k = 20 

2 
o 

-1 

4,74 
5,00 
5,13 

4,90 
5,00 
5,05 

Przypuśćmy teraz, że za pomocą testu Bartletta weryfikujemy hipotezę, że k 
zmiennych losowych o rozkładzie normalnym ma jednakową wariancję. Dane, 
analogiczne do poprzednich, mają teraz postać 

kurtoza k=2 k = 20 

2 16,6 71,8 
o 5,0 5,0 

-1 0,56 0,0004 , 
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Z podanych tabelek wyraźnie widać, że rozmiar testu analizy wariancji jest 
stosunkowo mało czuły na zmianę kurtozy .rozkładu, podczas gdy rozmiar testu 
Bartletta zmienia się w bardzo drastyczny sposób. Mówimy, że pierwszy z tych 
testów jest odporny, a drugi nie jest odporny na rozważane wyżej odstępstwa od 
założeń o normalności rozkładu, a więc od założeń, przy których oba te testy hyły 
konstruowane. 

Wracając do sformułowania Boxa i Andersona, zauważmy, że postulowane w cy-
towanym wyżej fragmencie własności mogą (i chyba powinny) odnosić się nie tyl-
ko do testów, ale do dowolnych statystyk; moglibyśmy interesować się „czułością" 
nie tylko mocy testów w problemach weryfikacji hipotez, ale również czułością funk9ji 
ryzyka (w problemach decyzyjnych), czułością efektywności lub asymptotycznej 
efektywności (w problemach estymacji), czułością szerokości przedziału ufności, itp. 

W niniejszej pracy podajemy pewną metodę mierzenia „nieczułości" na zmiany 
wywoływane czynnikami zewnętrznymi i - zgodnie z postulatami Boxa i Ander-
sona - odpowiednią miarę nazywamy odpornością. W podanej niżej definicji od-
porność jest funkcją rzeczywistą na przestrzeni parametrów danego problemu 
statystycznego, co pozwala na porównywanie różnych procedur statystycznych 
z punktu widzenia ich nieczułości (odporności) na wpływy różnych czynników. 
Syntetyczny przegląd innych sposobów formalizowania koncepcji odporności znaleźć 
można w pracy E. Pleszczyńskiej i W. Szczesnego [2] (w bieżącym numerze Mate-
matyki Stosowanej). 

1. Przykład wprowadzający. Wykonujemy n niezależnych prób, z których każda 
z prawdopodobieństwem s kończy się sukcesem lub z prawdopodobieństwem 1- s 
porażką (schemat Bernoulli'ego). Wiemy, że .s E [O, 1] (to znaczy: nic nie wiemy), 
a chcemy sprawdzić hipozetę H: s ~ s0 wobec hipotezy alternatywnej K: s > s0 , 

dla pewnej ustalonej wartości s0 . Mamy więc do czynienia z problemem weryfikacji 
hipotezy w modelu statystycznym 

(I) M =(N, 2N,{Ps(k) = (Z)sk(I-s)n-k, k =O, 1,2, ... ,n: O~s~ 1}), 

w którym N = {O, I , 2, ... , n} jest przestrzenią próbek, 2N - przestrzenią zdarzeń 

losowych (w naszym przypadku przestrzenią wszystkich podzbiorów zbioru N) 
oraz {P~(k), k =O, 1, 2, ... , n: O :::;;.s ~I} rodziną wszystkich możliwych roz-
kładów obserwowanej zmiennej losowej „łączna liczba sukcesów"; oznaczymy tę 
zmienną losową przez X. Niech ponadto xi będzie zmienną losową przyjmującą 
wartość 1, gdy i-ta próba kończy się sukcesem i wartość O, gdy i-ta próba kończy 

n 

się porażką; oczywiście, X = L xi. 
i=l 

Jak dobrze wiadomo, jednostajnie najmocniejszy test hipotezy H wobec K ma 
postać 

(2) 
gdy X> K, 
gdy X= K, 
gdy X< K, 
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gdzie liczby Ki y są tak wybrane, żeby' test miał założony poziom istotności, powiedz-
my a, to znaczy tak, żeby 

Es<p(X1, X2, ... , Xn) ~ a, gdy s ~ So. 

Niech {J(s) = Es<p(x1, x 2, ... , Xn) oznacza, jak zwykle, moc tego testu w punkcie s. 
W praktycznych zastosowaniach może się zdarzyć, że sjest tylko „przeciętną" 

wartością interesującego nas parametru i że parametr ten waha się nieco od próby 
do próby. Powstaje naturalne pytanie, jaki wpływ mają te fluktuacje parametru 
na moc testu? Zgodnie ze sformułowanym na wstępie postulatem Boxa i Andersona, 
test powinien być czuły na zmiany parametru s, którego dotyczy nasza hipoteza 
(zagwarantowaliśmy to sobie wybierając test jednostajnie najmocniejszy) i nieczuły 
na wahania tego parametru w poszczególnych próbach; w naszym problemie wery-
fikowania hipotezy os wahania te można traktować jako skutek działania jakiegoś 
„zewnętrznego czynnika zakłócającego". 

Zastanówmy się, jak można zmierzyć „nieczułość" testu na takie fluktuacje 
parametru wokół pewnej ustalonej wartości s. 

Niech s będzie ustaloną wartością naszego parametru i niech s1 , s2 , •. . , Sn będą 

prawdopodobieństwami sukcesów w kolejnych próbach. Założenie, że „przeciętna" 
wartość interesującego nas parametru jest właśnie równa s i że parametr ten waha 
się nieco od próby do próby, sformalizujemy żądając, by punkt (s1 , s2 , •• : , sn) 
należał do zbioru opisanego_ przez układ nierówności 
(3) lsi-sl~s, i=l,2, ... ,n, 
gdzie sjest ustaloną („niewielką" ze względu na powyższe „nieco") liczbą dodatnią~ 

Nie znamy, oczywiście, nie tylko wartości s, której dotyczy weryfikowana hipo-
teza, ale również wartości s1 , s2 , ••• , Sn. Teraz jednak sytuacja jest bardziej skompli-
kowana niż w pierwszej części naszych rozważań, gdzie zajmowaliśmy się klasycznym 
zagadnieniem weryfikacji hipotezy o prawdopodobieństwie sukcesu w modelu M. 
W ujęciu klasycznym, każdej nieznanej wartości s parametru odpowiadał pewien 
(dokładnie jeden) rozkład interesującej nas zmiennej losowej, mianowicie rozkład 
Ps(k), k = O, 1, 2, ... , n; teraz każdej nieznanej „przeciętnej" wartości s odpowiada 
cała rodzina rozkładów, mianowicie rodzina 

n 

(4) {P<s 1 ,s2 ,„.,sn>(k) = I [J st'(I-sy-di: /si-si~ s, i= 1, 2, ... , n}. 
~d1=k i=l 
d1=0,l 

Po uwzględnieniu możliwych wahań prawdopodobieństwa sukcesu w poszczegól-
nych próbach, nie mamy już więcej do czynienia z modelem statystycznym (1), 
lecz z nowym modelem, który można napisać w postaci 
(5) Me= (N,2N,{Pc~1 ,s2 „„,sn>(k), k =O, 1,2, ... ,n: 

lsi-sl~s, i= 1,2, ... ,n; O ~ s~l}). 

Oczywiście, model M „zawiera się" w modelu Me. Przeanalizujemy moc testu <p· 
w rozszerzonym modelu Me. 

Niec·h {J(s1 , s2 , ••. , sn) oznacza moc testu (2), gdy prawdopodobieństwa sukcesów 
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w kolejnych próbach są równe s1 , s2 , ••. , Sn, to znaczy, niech 
n n 

f3(s1, Sz, ... ,Sn)= L IT s1'(I-sy-d1+y L IT sNI-sY-dj. 
"2:,d1>K i=l 'J:.d1=K i=l 
d1=0,l di=O,l 

Gdy „przeciętna" wartość prawdopodobieństwa sukcesu wynosi s, moc testu może 
teraz zmieniać się w granicach od inf{3(s1, s2, .„, sn) do supf3(s1 , s2, ... , s„), gdzie 
inf {3(s1, s2 , ••• , sn) i sup {J(s1 , s2 , ••• , sn) są, odpowiednio, kresem dolnym i kresem 
górnym liczb {3(s1 , s2, ... , sn), gdy punkt (s1 , s2, .„, sn) przebiega zbiór opisany 
za pomocą układu nierówności (3). 

Gdyby wahania prawdopodobieństwa sukcesu nie miały wpływu na moc testu 
(innymi słowy: gdyby moc testu była odporna na te wahania), mielibyśmy oczy-
wiście 

inf{3(s1 ,s2 , „.,sn) = supf3(s1,s2, ... ,sn) = {3(s), 
natomiast duża różnica między inf {J(s 1 , s2 , „., sn) i supf3(s1 , s2 , • „, sn) mówi o małej 
odporności rozważanego testu na fluktuacje parametru. Odporność testu można 
więc opisywać za pomocą funkcji 

r(s) = sup,B(s1 , s2 , „., sn)-inf{3(s1 , s2 , .•• ,Sn)· 
Przy takiej definicji mamy zawsze r(s) ~ O, a test jest tym bardziej odporny, im 
bardziej r(s) jest bliższe zeru. 

Zanim przejdziemy do ogólnej definicji, zilustrujemy powyższe rozważania 

przykładem liczbowym. 
Przypuśćmy, że n = 10 i że weryfikujemy hipotezę H: s ~ ł wobec K: s > ł· 

Rozpatrzmy test (niezrandomizowany) 

<p(X1' X2' ... 'Xn) = {
l, gdy X~ 8, 
O, gdy X< 8. 

Rozmiar tego testu jest równy fl@ = 0,0547. Niech s = 0,03. Wtedy moc i odpor-
ność testu są takie, jak w następującej tabelce i rysunku: 

--
/' 

I 
s {3(s) r(s) I 

J {3(s) 

0,3 0,0016 0,0025 I 
0,4 0,0123 0,0131 I 

-0,5 0,0547 0,0425 ) 
0,6 0,1673 0,0970 
0,7 0,3828 0,1595 
0,8 0,6778 0,1796 
0,9 0,9298 0,1025 

!/ r(~) -
// i---Ki 

~ ~-

'"'"" f'. ~ 
o s 

{Odpowiednie rachunki wykonuje się z łatwością po spostrzeżeniu, że r(s) = 
= {J(min{s+c, l})-{J(max{s-s, O}). 
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2. Odporność - definicja ogólna. Rozważania w bieżącym ustępie mają raczej 
sformalizowany charakter. Czytelnik zainteresowany przede wszystkim zastosowa-
niami nie powinien się jednak tym zniechęcać, a w razie trudności sugerowałbym 
zaglądanie do przykładu wprowadzającego (ustęp 1). 

Niech X będzie przestrzenią próbek oraz d a-algebrą zdarzeń losowych w roz-
ważanym problemie statystycznym. Niech f?/J będzie rodziną wszystkich rozkładów 
prawdopodobieństwa nad oraz f?/J0 pewną ustaloną podrodziną tej rodziny: f?/J0 c f?/J. 
Trójkę M 0 = (X, d, f?/J 0 ) będziemy nazywali modelem statystycznym lub strukturą 
statystyczną. 

Przypuśćmy, że mamy rozwiązać jakieś zagadnienie statystyczne w modelu M 0 , 

na przykład zweryfikować hipotezę o rozkładzie lub oszacować parametry rozkładu. 
Niech t będzie statystyką, za pomocą której możemy to zrobić. Rozkład statystyki t, 
odpowiadający rozkładowi PE f?/J na przestrzeni próbek, będziemy oznaczali przez P'. 
Podobnie, niech f?/Jt = {Pt: PE f?/J}, f?/J~ = {Pt: PE f?/J0 }, itp. 

Niech :n: odwzorowuje rodzinę rozkładów f?/J0 w rodzinę wszystkich podzbiorów 
rodziny f?/J, to znaczy, niech :n:: f?/J 0 -+ 2f!I'. Zakładamy, że PE n(P). Niech f?/J 1 = 
= U :n:(P). Strukturę statystyczną M 1 = (X, d, f?/J 1) będziemy nazywali rozsze-

PEfY>o 

rzeniem (lub dokładniej: n-rozszerzeniem) struktury M 0 • Niech e będzie funkcją 
rzeczywistą na f?/Jr1 . 

(W przykładzie wprowadzającym (ustęp 1) odwzorowanie n przyporządkowywało 
rozkładowi Ps(k) rodzinę rozkładów (4); model M (wzór (I)) rozszerzał się do modelu 
Me (wzór (5)); rolę funkcji Q odgrywała moc f3 testu). 

DEFINICJA. Funkcję rr: f?/J 0 -+ R1 określoną wzorem 

ri(P) = supfo(Q1
): Q E n(P)}-inf{e(Q1

): Q E n(P)} 

nazywamy e-odpornością statystyki t w rozszerzeniu M 1 modelu M 0 • 

Jeżeli funkcja e ma w danym problemie statystycznym jakąś tradycyjną nazwę 
(np. moc, szerokość przedziału ufności itp.), dla funkcji r będziemy używali „bardziej 
zwyczajnie" tej właśnie nazwy (np. odporność mocy testu, odporność szerokości 
przedziału ufności itp.). 

Dysponując funkcją rt, możemy na przykład mówić, że statystyka t 1 jest bardziej 
odporna niż statystyka t 2 (gdy r1

1 
< tr

2
) lub że jakaś statystyka jest najbardziej 

(lub jednostajnie najbardziej) odporna w danym problemie. W przyjętej definicji 
(opartej na intuicji przedstawionej w przykładzie wprowadzającym w ustępie 1) 
statystyka t jest tym bardziej odporna, im bardziej funkcja rr jest bliższa zeru i jest 
absolutnie odporna, gdy r, = O. (Na przykład, testy podobne są absolutnie odporne 
ze względu na rozmiar). 

A oto inne zagadnienia, których sensowne sformułowanie jest ściśle związane 
z odpornością: 

(a) Niech R(t) będzie ryzykiem bayesowskim w pewnym problemie w przypadku, 
gdy problem ten rozwiązujemy za pomocą statystyki t. Niech R0 = inf R(t), gdzie 

teT 
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T jest ustaloną klasą statystyk. Niech e będzie daną funkcją na 9~ i niech s będzie 
ustaloną liczbą dodatnią. Zadanie: w klasie statystyk {t ET: R(t) ~ R 0 + s} znaleźć 
statystykę najbardziej e-odporną. 

(b) Znaleźć test najbardziej odporny w klasie tych testów, których poziom 
istotności jest równy o: i których moc na danej alternatywie jest nie mniejsza od 
pewnej ustalonej liczby (J. 

(c) Zbadać istnienie testu jednostajnie najmocniejszego w klasie takich testów "Jl, 
dla których przy ustalonej funkcji e i przy ustalonym s > O mamy rip(P) ~ s dla 
wszystkich P E 9 0 • 

Kilka przykładów analizy odporności różnych statystyk (na przykład odpor-
ności testu !-Studenta na wahania wariancji, odporności średniej i mediany na 
pojawianie się błędów grubych) przedstawiono w pracy [3]. 
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