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1. Wstęp i streszczenie. Rozważać będziemy zagadnienie testowania wielu hi-
potez w analizie doświadczenia, w którym każda jednostka doświadczalna obserwo-
wana jest ze względu na p wyróżnionych zmiennych. Zmienne te mogą przedstawiać 
różne cechy lub tę samą cechę obserwowaną \v róznych warunkach pomiarowych; 
mogą także przedstawiać różne cechy i różne waru·nki pomiarowe. Na przykład 
w doświadczeniu ze zwierzętami futerkowymi przedmiotem obserwacji mogą być 
różne cechy owłosienia, takie jak długość i grubość włosa oraz masa włosów z l cm2 , 

lub tylko długość włosa, ale mierzona w róznych miejscach ciała i(lub) w różnych 
terminach, lub wreszcie zarówno długość, grubość, jak i masa włosów mierzone 
w różnych miejscach i (lub) różnych terminach. 

Jeśli owe p zmiennych obserwuje się na N jednostkach doświadczalnych, to dla 
otrzymanych N p obserwacji (pomiarów) można w wielu przypadkach przyjąć model 
liniowy postaci 

(l. l) Y= XS+E, 

gdzie Y(Nxp) = [y1 , y2 , ... , yp] oznacza macierz obserwacji (macierz o N wier-
szach i p kolumnach), przy czym Yk jest N-wymiarowym wektorem obserwacji k-tej 
zmiennej, X(Nxq) oznacza macierz układu doświadczenia, S (q X p) = [Ę1 , 

Ę2, ... , Ęp] oznacza rr.acierz nieznanych parametrów, przy czym Ęk jest q-wymiaro-
wym wektorem parametrów dotyczących k-tej zmiennej, wreszcie E(Nxp) = 
= [e1 , e2 , ... , ep] jest macierzą błędów losowych, przy czym ek jest N-wymiarowym 
wektorem błędów związanych z obserwacjami k-tej zmiennej (k = l, 2, ... , p). 
O tych Np błędach zakładamy, że ich rozkład łączny jest normalny o momentach 

&'(ek) =O, G(eke~ ,) = akk'l (k, k' =l, 2, ... ,p), 

przy czym G jest tu użyle na oznaczenie wartości oczekiwanej, a I na oznaczenie 

* Praca wykonana w ramach problemu węzłowego 06.1.1 koordynowanego przez Instytut 
Matematyczny pAN. 
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macierzy jednostkowej. Inaczej można powiedzieć, że dla Np obserwacji przedsta-
wionych macierzą Y przyjmujemy łączny rozkład normalny określony zapisem 

(1.2) r~: -~ ~ J[~i:J. ~;~~ -~:_:_!_ .-:·._:_:~~li. 
y, J l XĘ, u,, I u, 2 I ... u,,I 

w którym znak I"V czytamy "ma rozkład", a przez N{.,.} rozumiemy symboliczne 
oznaczenie rozkładu normalnego z wektorem wartości oczekiwanych i macierzą 
kowariancji podanymi w klamrach. 

Z (1.2) jest widoczne, że wartości oczekiwane obserwacji zależne są liniowo od 
nieznanych parametrów. Parametry te wyrażają zwykle wpływy pewnych kontrolo-
wanych czynników działających w doświadczeniu na obserwowane zmienne, przy 
czym współczynniki przy tych parametrach są elementami macierzy X reprezentu-
jącej układ doświadczenia, to znaczy plan, według którego poszczególne jednostki 
poddawane są działaniu owych czynników. Przeważnie elementy macierzy X przyj-
mują wartości O lub l. O macierzy X zakładamy, że jest rzędu r ~min (q, N-p). 
Z (1.2) wynika także, że obserwacje z różnych jednostek doświadczalnych są od 
siebie statystycznie niezależne, natomiast obserwacje z tej samej jednostki, lecz 
dotyczące różnych zmiennych, mogą być skorelowane, zgodnie z podaną macierzą 
kowariancji} którą możemy zapisać krótko za pomocą iloczynu Kroneckera E®l, 
gdzie 1: = [akk,]. 

W pracy tej interesuje nas zagadnienie jednoczesnego testowania (weryfikowania) 
wielu hipotez wyrażanych za pomocą pojedynczych funkcji liniowych elementów 
macierzy ::::, to znaczy liniowych funkcji parametrycznych, lub za pomocą układu 
takich funkcji. Przy przyjętych założeniach punktem wyjścia do tego testowania jest 
wielozmienna analiza wariancji (po agnielsku "multivariate analysis of variance", 
w skrócie MANOV A). Jej teoria i zastosowania znane są z literatury (patrz na 
przykład [14], [25] lub [2]). Metody jednoczesnego stosowania wielu testów przy 
analizie wyników doświadczalnych znane są w literaturze jako procedury testów 
jednoczesnych (po angielsku "simultaneous test procedures"). Dojrzałą teorię tych 
procedur zawdzięczamy przede wszystkim Gabrielowi ([4], [5], [6], [7]), choć jej 
początek dały wcześniejsze prace Roya i Bose'a ([21]) oraz Roya i Gnanadesikana 
([23]). 

W niniejszej pracy przedstawiamy w zarysie teorię ogólną obejmującą najważ
niejsze procedury testów jednoczesnych, ze Z\vróceniem szczególnej uwagi na ich 
właściwości optymalne związane z zastosowaniami tych prcccdur do rozmaitych 
rodzin hipotez. Zamieszczamy również wyniki pe\\-nych porównań numerycznych 
między niektórymi procedurami. 

2. Pojęcie. procedury testów jednoczesnych. W poprzednim paragrafie zaznaczy-
liśmy, że interesuje nas zagadnienie jednoczesnego testowania hipotez dotyczących 
kombinacji liniowych elementów macierzy :::: występującej w modelu (1.1). Zagad-
nienie to sprecyzujemy teraz dokładniej. 
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Ograniczamy się do sytuacji, w których interesujące hipotezy orzekają o zerowaniu 
si~ określonych liniowych funkcji parametrycznych. Każdą z takich hipotez możemy 
zapisać w postaci 
(2.1) 

gdzie Ci(gi X q) oraz Mi(P xuD są pewnymi macierzami. Pierwsza wyznacza gi 
kombinacji liniowych wierszy macierzy parametrów :::, a druga- u i kombinacji 
liniowych kolumn tej macierzy. Będziemy tu przyjmować, że macierz Ci jest rzędu 
g i ( ~ r), a macierz Mi jest rzędu ui (~p). Założenie to oznacza, że hipoteza Hi 
dotyczy g i u i liniowo niezależnych liniowych funkcji parametrycznych, przy czym 
niezależność tę rozumiemy jako liniową niezależność wektorów współczynników 
wyznaczających poszczególne funkcje. 

Interesujących hipotez postaci (2.1) może być zbiór skończony lub nieskończony, 
przeliczalny, a nawet nieprzeliczalny. Niech I będzie zbiorem indeksów wszystkich 
hipotez Hh które są przedmiotem testowania jednoczesnego. Zauważmy, że dla 
dowolnego zbioru hipotez Q= {Hi! i E/} istnieje taka para macierzy C0 (g0 X q), 
M 0 (p X u0 ), o możliwie małych rzędach g0 i u0 , odpowiednio, która dla każdego 
i E I pozwala macierze ch Mi, wyznaczające hipotezę Hj, zapisać w postaci 

(2.2) 

gdzie Bi(gi Xg0), Ai(u0 X u i) są właściwie dobranymi macierzami, o rzędach od-
powiednio g i ( ~ g0 ) oraz u i ( ~ u0 ). Para ta wyznacza pewną hipotezę 

(2.3) 

o której mówimy, że implikuje hipotezy Hi, co zapisujemy H0 c Hi, lub O -< i, 
dla każdego i ·E /. Z uwagi na tego rodzaju pokrewieństwo hipotez Hi, zbiór Q na-
zywamy rodziną hipotez implikowanych przez H 0 • 

Dodajmy, że określona tu relacja implikacji może zachodzić nie tylko między H 0 

a pozostałymi członkami rodziny, ale także może dotyczyć dwóch hipotez impliko-
wanych przez H 0 • Zgodnie z warunkami (2.2), mówimy, że hipoteza Ę jest impli-
kÓ·wana przez Hi (i' j E /), jeśli wiersze macierzy ej są kombinacjami wierszy ma-
cierzy Ci, a kolumny macierzy Mi są kombinacjami kolumn macierzy Mi. Impli-
kację tę zapisujemy Hi c Hh lub i-< j, i mówimy, że Hi jest składową hipotezy 
Hi. Jeśli ta implikacja jest jednostronna, to znaczy Hi implikuje Ę, ale Hi nie 
implikuje Hl, to Hi nazywamy składową właściwą hipotezy Hi. O hipotezie, która nie 
implikuje żadnej innej hipotezy będącej jej składową właściwą w Q mówimy, że jest 
hipotezą minimalną. Podzbiór indeksów wszystkich hipotez minimalnych w Q oz-
naczamy przez /min (c/). Hipotezą minimalną może być w szczególności hipoteza 
c~:E:mi =O, zwana także atomową ([6]), gdzie c~(l X q)= b~ C0 , mi(P X l)= Moah 
przy dowolnej parze wektorów b1(g0 X l) i ai(u0 X 1). Hipotezą minimalną może być 
także pewna hipoteza Ci:E:Mi = O, z gi > l i (lub) ui > l, jeśli żadna hipoteza bę
dąca jej składową właściwą nie jest włączona do rodziny Q. 

Rodzina Q = {Hi! i E I} może zawierać hipotezę H0 (co zapisujemy O E/) 
oraz wszystkie hipotezy przez nią implikowane lub tylko niektóre z tych hipotez. 
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Szczególnie sensowne wydaje się rozważanie takiej rodziny g, która składa się 

z pewnej hipotezy H 0 oraz wszystkich lub niektórych hipotez Hi przez nią impliko-
wanych, jednak co najmniej tylu i tak dobranych, aby zachodziła relacja 

{2.4) Ho= n Hi. 
i e/ 
i#:-0 

Taką właśnie rodzinę rozważa się zwykle w wieJozmiennej analizie wariancji (dalej 
oznaczanej skrótem MANOV A). Z uwagi na relację (2.4), hipotezę H 0 nazywamy 
w MANOVA hipotezą ogólną lub przekrojową, a hipotezy Hi (Q :F i EJ) hipote-
zami szczegółowymi lub składowymi. Podział zaś hipotezy ogólnej na szczegółowe 
według iloczynu (przekroju) określonego w (2.4) nazywamy jej dekompozycją. 

Oczywiście z iloczynu (2.4) wynika, że hipoteza H 0 Jest prawdziwa wtedy i tylko 
wtedy, gdy wszystkie hipotezy Hi są prawdziwe. Jeśli hipotezę H 0 testujemy prze-
ciwko alternatywie 
(2.5) 

(co zwykle ma miejsce), to tę ostatnią możemy zapisać w postaci sumy 

(2.6) H0 = U Hb 
i e/ 
i#:-0 

w której składnik Hi jest, alternatywą dla Hi , to znaczy Hi: Ci :E:Mi :F O. Oczywiście 
z sumy (2.6) wynika, że alternatywa H 0 jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy co 
najmniej jedna z alternatyw Hi jest prawdziwa. 

W dalszym ciągu, gdy mowa będzie o rodzinie g hipotez, będziemy przez nią 
rozumieli rodzinę 

(2.7) Q = {Hi l O, i E J, Ho = n Hi}, 
i#:-0 

to znaczy rodzinę zawierającą H 0 i wszystkie lub pewną liczbę hipotez implikowa-
nych Hi, dla których zachodzi (2.4). 

Dla tak określonej rodziny g hipotez testowanych w MANOV A wydaje się 

naturalne przyjęcie następującej reguły testowania jednoczesnego na poziomie IX: 

Dla każdej hipotezy Hi w g obliczamy wartość pewnej statystyki Z 1 = Zt(Y) i od-
rzucamy Hi wtedy i tylko wtedy, gdy Z 1 > '' przy czym stała ' (wspólna wartość 
krytyczna) jest tak dobrana, aby 
(2.8) P{Zo > 'IHo} = C(, 

Wówczas bowiem test hipotezy ogólnej H0 oparty na statystyce Z 0 jest zwyczajnym 
testem istotności na poziomie IX. 

Oznaczmy rodzinę statystyk Zi stosowanych do testowania hipotez rodziny g 
przez !!l'= {Z11 i E I}. Jeśli rozkład statystyki z" dla każdego i EJ, jest całkowicie 
określony pod H; (to znaczy taki sam dla wszystkich 8 spełniających Ht), to zbiór 
{g, !!l'} nazywamy rodziną testów. Wreszcie, rodzinę testów opartych na statystykach 
Z t E !!l' i stosowanych do Ht E [J według przedstawionej wyżej reguły oznaczmy trójką 
{Q, !!l',,}. Rodzinę tę nazywamy procedurą testów jednoczesnych, a prawdopodo-
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bieństwo ex określone w (2.8) nazywamy poziomem (istotności) procedury. Przy 
danym poziomie ex, wyznaczającym jednoznacznie stałą C poprzez (2.8), wystarczy 
użyć oznaczenia {.Q,~} i odpowiednią rodzinę testów nazywać procedurą testów 
jednoczesnych na poziomie ex. Przymiotnik "jednoczesnych" jest tu użyty dla pod-
kreślenia, że testowanie odbywa się bez narzucenia jakiejkolwiek kolejności lub 
sekwencyjności i ze każdy test przeprowadzony jest niezależnie od jakiegokolwiek 
innego testu tej rodziny (patrz [5], str. 229). 

Dla wygody zamiast pisać "procedura testów jednoczesnych" będziemy często. 

pisać krótko "procedura". 
Dla uniknięcia nieporozumień dodajmy na zakończenie tego paragrafu, że jeśli 

hipoteza ogólna H 0 jest testowalna, to znaczy jest określona za pomocą funkcji 
parametrycznych estymowalnych, to testowalna jest każda hipoteza H 1 implikowana 
przez H 0 • Wynika to natychmiast ze znanego warunku estymowalności funkcji 
parametrycznych Ci8Mh to znaczy warunku 

Ci(X'XrX'X = C;, 

gdzie (X'Xr jest dowolną uogólnioną macierzą odwrotną do (X'X) (patrz [19),. 
§ 4a.2), oraz z równości (2.2). Mówiąc dalej o hipotezach będziemy zawsze mieli 
na myśli hipotezy testowalne. • 

3. Własności dobrej procedury. Zastanówmy się nad tym, jakich własności należy 
żądać od dobrej procedury testów jednoczesnych dla określonej rodziny .Q. Przede 
wszystkim skoro przyjmujemy, ze w danej procedurze każda statystyka Z; służąca 
do testowania hipotezy Hi (i E /) porównywana jest z tą samą wspólną wartością 
krytyczną C, to musimy ·żądać, aby z dwóch statystyk służących do testowania dwóch 
różnych hipotez H;, Hi (i, jE /) znajdujących się w relacji i -< j, ta przyjmowała 
większą wartość przy danych obserwacjach Y, która odnosi się do hipotezy bardziej 
ograniczającej przestrzeń parametrów :::, czyli do Hi. (W tym kontekście mówimy 
o H; jako o hipotezie rzędu wyższego niż rząd Jl.i; patrz [S], str. 225). Powyższy 
postulat jest żądaniem monotoniczności, którą dokładniej wyraża 

DEFINICJA 3.1. Rodzinę testów {.Q, ~} nazywamy monotoniczną, jeśli dla każdej 
relacji i -< j (i, j E /) spełniona jest prawie wszędzie nierówność 

(3.1) 
Łatwo można zauważyć (patrz [5], str. 229), że wyżej określona monotoniczność 

jest równoważna występowaniu pożądanej konsekwencji w odpowiedniej procedurze 
testów jednoczesnych dla .Q. Własność tę określa 

DEFINICJA 3.2. Procedurę {.Q,~, C} nazywamy konsekwentną (po angielsku 
"coherent"), jeśli przy relacji i -< j odrzucenie hipotezy Jl.i pociąga za sobą odrzu-
cenie hipotezy H~, a odwrotnie, przyjęcie hipotezy H; pociąga za sobą przyjęcie 
hipotezy Hb to znaczy jeśli {YIZi > C} 2 {YIZi > C} prawie wszędzie, dla każdej 
pary wskaźników i -< j (i, j E /). 

Zauważmy, że przy zastosowaniu procedury konsekwentnej odrzucona zostaje 
hipoteza ogólna, jeśli odrzucona jest którakolwiek z hipotez szczegółowych w .Q,. 
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bo Z 0 (Y) ~ Z;(Y) dla i E/. Natomiast naturalne żądanie, aby odrzucenie hipotezy 
ogólnej następowało tylko wtedy, gdy odrzucona jest jakakolwiek hipoteza szczegó-
łowa, niekoniecznie jest spełnione przy stosowaniu procedury konsekwentnej. Do 
tego wymagana jest ścisła monotoniczność, jaką określa 

DEFINICJA 3.3. Rodzinę testów {.Q, .;z'} nazywamy ściśle monotoniczną, jeśli jest 
monotoniczna i jeśli nadto dla każdej hipotezy nieminimalnej Hi w Q (to znaczy ta-
kiej, że i E I- lm1n) i dla każdej macierzy Y istnieje taka hipoteza szczegółowa Jl.i • 
w .Q implikowana przez Hi (i -<j), dla której relacja (3.1) przyjmuje postać równości, 
to znaczy jeśli zachodzi równość 

Z;(Y) = max{Zj(Y)I i -<j} prawie wszędzie. 

Można łatwo wykazać (patrz [5], str. 232), że ścisła monotoniczność rodziny 
testów {.Q' .;z'} jest równoważna temu, że procedura {.Q' _;;[' n jest nie tylko kon-
sekwentna ale nadto harmonijna, w sensie takim, jak to formułuje 

DEFINICJA 3.4. Procedurę {.Q, .;z','} nazywamy harmonijną (po angielsku "eon-
sonant"), jeśli odrzuca dowolną hipotezę nieminimalną Hi w .Q tylko wtedy, gdy 
odrzuca co najmniej jedną z hipotez będących jej składowymi właściwymi. 

Oczywiście, jeśli procedura jest konsekwentna i harmonijna, to odrzucenie do-
wolnej hipotezy nieminimalnej, a w szczególności hipotezy ogólnej, następuje wtedy 
i tylko wtedy, gdy odrzucona jest co najmniej jedna implikowana przez nią hipoteza 
minimalna, to znaczy przy procedurze konsekwentnej i harmonijnej dla każdego 
i El 

{YIZ; > '} = U {YIZi > '} prawie wszędzie. 
Ul i--<(),j€lmtn} 

Warto dodać, że procedura konsekwentna i harmonijna dla jednej rodziny .Q 
może nie mieć jednej lub· żadnej z tych dwóch własności, gdy zastosowana jest do 
innej rodziny hipotez. 

Następne dwie własności dotyczą zagadnienia porównywania procedur ze względu 
na ich zdolność do rozkładania decyzji o odrzuceniu hipotezy ogólnej na decyzje 
o odrzuceniu hipotez składowych, aż do hipotez minimalnych włącznie. 

DEFINICJA 3.5. Niech dla dwóch różnych procedur {.Q, .;z','} i {Q*, .;z'*,'*}, 
gdzie .Q ~ .Q* i H 0 = HJ, zachodzą następujące relacje: 
dla wszystkichjE/min 

{YIZi > '} = {YIZJ > '*} prawie wszędzie, 
dla wszystkich i E I 

{YIZt > '} ~ {YIZ/ > '*} prawie wszędzie, 
dla hipotezy H 0 

P{Zo > C!Ho} < P{Zó > '*IHo}; 
to znaczy niech procedura pierwsza daje jednakowe decyzje z procedurą drugą od-
nośnie wszystkich hipotez minimalnych, jednakże mniejszym kosztem odrzucenia 
jnnych, nieminimalnych hipotez, a zwłaszcza hipotezy H 0 • O procedurze {.Q, .;z','} 
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mówimy wówczas, że jest oszczędniejsza od procedury {.Q*, fZ*, C*} (po angielsku 
"more parsimonious"). 

DEFINICJA 3.6. Niech dla dwóch różnych procedur {.Q, fZ, C} i {.Q*, fZ*, C*}, 
dla których H 0 = Hó oraz lm 1n c /*, zachodzą następujące relacje: 

P{Zo > CIHo} = P{Zó > C*IHo} 

oraz dla wszystkich j E /min 

{YIZi > C}::::> {YIZf > C*} prawie wszędzie, 

to znaczy niech procedura pierwsza odrzuca zawsze każdą hipotezę minimalną od-
rzucaną przez drugą, a nadto niech czasami odrzuca jedną lub więcej hipotez mini-
malnych nieodrzucanych przez procedurę drugą, gdy obie zastosowane są na tym 
samym poziomie ex. O procedurze {.Q, f!Z, C} mówimy wówczas, że jest bardziej 
rozkładająca (po angielsku "more resolvent") od procedury {.Q*, fZ*, C*}. 

Własności określone w definicjach 3.5 i 3.6 są ściśle ze sobą powiązane: obie 
dotyczą zasadniczo tej samej przewagi jednej procedury nad drugą, rozpatrywanej 
tylko z dwóch różnych punktów widzenia. Procedura oszczędniejsza zapewnia 
uzyskanie jednakowego rozłożenia "odpowiedzialności" za odrzucenie hipotezy 
ogólnej na hipotezy minimalne, jednakże przy mniejszym prawdopodobieństwie 
błędu I rodzaju. Procedura bardziej rozkładająca zapewnia, przy tym samym praw-
dopodobieństwie błędu I rodzaju, możliwość rozłożenia tej "odpowiedzialności" 

na większą liczbę hipotez minimalnych. Procedura ta jest więc mocniejsza względem 
hipotez minimalnych. To prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy minimalnej 
(atomowej), gdy prawdziwa jest jej alternatywa, nazywa Gabriel (patrz [6]) mocą 
atomową procedury . 

• Dodajmy, że większa oszczędność lub rozkładalność w powyższym sensie (czyli 
większa moc atomowa) jednej procedury w porównaniu z drugą może w pewnych 
przypadkach rozciągać się także na część hipotez nieminimalnych. 

Ponieważ celem doświadczenia jest zwykle wykazanie nie tylko tego, że pewna 
hipoteza H 0 jest niepraw dziwa, ale nadto także wykrycie wszystkich istotnych odchy-
leń od tej hipotezy, więc-w świetle powyższych własności-za najlepszą procedurę 
dla danej rodziny hipotez należy uważać tę, która jest konsekwentna, harmonijna 
i najbardziej rozkładająca. 

4. Interesujące rodziny hipotez. Zanim przejdziemy do omówienia i porównania 
najważniejszych procedur testów jednoczesnych w MANOV A, przyjrzyjmy się 

rodzinom hipotez, które mogą być szczególnie interesujące. 
Najobszerniejszą rodziną hipotez jest rodzina, która oprócz hipotezy ogólnej H 0 , 

określonej w (2.3), zawiera również wszystkie hipotezy implikowane przez H 0 • 

Rodzinę tę: którą nazywać tu będziemy rodziną kompletną, można przedstawić za 
pomocą dekompozycji nieskończonej 

(4.1) Ho = n [Bi C0 SM0 Ai = 0]. 
At,Bt 
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Zapis po prawej stronie równości (4.1) rozumiemy oczywiście jako iloczyn rozcią
gający się na wszystkie hipotezy określone za pomocą dowolnych macierzy rzeczy-
wistych A i, B i, określonych w (2.2). 

Rodzina kompletna hipotez rzadko jest przedmiotem zainteresowania w zasto-
sowaniach praktycznych. Zwykle zainteresowanie ogranicza się tylko do niektó-
rych hipotez. Dlatego celowe jest rozważanie rodzin zredukowanych, o skończonej 
lub nieskończonej liczbie hipotez. 

Warto zauważyć, że za pomocą macierzy Bi (i E/) generowane są nowe kombi-
nacje liniowe wierszy macierzy S, a za pomocą macierzy Ai - nowe kombinacje 
liniowe kolumn macierzy S. Ponieważ różne wiersze macierzy S odpowiadają róż
nym poziomom czynnika kontrolowanego w doświadczeniu lub róznym układom 
poziomów takich czynników (jeśli jest ich więcej), więc za pomocą macierzy Ci = 
= Bi C0 określane są interesujące kombinacje liniowe tych poziomów, przeważnie 
kontrasty między nimi. Dlatego macierze Ci (i E /) nazywać będziemy macie-
rzami kontrastów. Z drugiej strony, ponieważ kolumny macierzy S odpowiadają 
różnym zmiennym obserwowanym w doświadczeniu, więc za pomocą macierzy 
Mi = MoAi określane są interesujące kombinacje liniowe tych zmiennych. Ma-
cierze Mi mogą wybierać pojedyncze zmienne lub ich układy, określać pewne sumy 
lub średnie wazone między zmiennymi lub ich kontrasty, ogólnie- mogą określać 
rodzaje reakcji obserwowanych w doświadczeniu. Stąd macierze Mi (i E/) będziemy 
nazywać macierzami reakcji. Wreszcie, ponieważ macierze Ci oraz Mt wyznaczają 
dekompozycję hipotezy ogólnej H 0 , więc- zgodnie z przyjętymi terminami-
dekompozycję za pomocą macierzy Ci nazywać będziemy dekompozycją po stronie 
kontrastów, a dekompozycję za pomocą macierzy Mi- dekompozycją po stronie 
reakcji (patrz także [25], § IV. 4). 

Określmy teraz rodziny hipotez, które mają szczególne znaczenie praktyczne. 
W pierwszym rzędzie nasuwają się trzy rodziny nieskończone, w których hipotezy 
składbwe ograniczają się do (a) pojedynczych kombinacji liniowych po stronie 
kontrastów, (b) pojedynczych kombinacji liniowych po stronie reakcji, lub (c) po-
jedynczych kombinacji liniowych po obu stronach. 

Są to następujące rodziny: 
(a) Rodzina hipotez jednokontrastowych o dekompozycji nieskończonej 

(4.2) 

(b) Rodzina hipotez 

(4.3) 

Ho= n [b}CoSM0 = 0]. 
bj 

jednoreakcjowych o dekompozycji nieskończonej 

Ho = n [CoSMoai = 0]. 

(c) Rodzina hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych o dekompozycji nie-
skończonej 

(4.4) Ho= n n [b}CoSMoai = 0]. 
31 bj 

(Dla wygody, w sytuacjach takich jak ta, używać będziemy dwóch różnych wskaźni
ków: i,j). -
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Powyższe trzy rodziny są, zgodnie z terminologią Gabriela ([6]), rodzinami hi-
potez rzędu jeden, to znaczy takimi, dla których s= min(g1, ui) = l. Oczywiście, 
rodziny te mogą być w swym zakresie kompletne, to znaczy obejmować odpowiednio 
hipotezy dotyczące wszystkich (a) kontrastów implikowanych przez C0 , (b) reakcji 
implikowanych przez M 0 , (c) pojedynczych kontrastów implikowanych przez C0 

dla pojedynczych reakcji implikowanych przez M 0 • Można je wówczas nazywać 
rodzinami (względnie) kompletnymi rzędu jeden. Często jednak rodziny te mogą 
obejmować tylko część odpowiednich hipotez. Wówczas konieczne jest określenie 
zakresu każdej rodziny, która może być rodziną skończoną lub nieskończoną. 

W szczególności warto rozważyć następujące rodziny hipotez, będące zawężeniem 
rodzin kompletnych rzędu jeden: 

(d) Rodzina hipotez jednokontrastowych o dekompozycji skończonej 

(4.5) 
g* 

Ho = n [b}Co:E:Mo = 0]. 
i= l 

(e) Rodzina hipotez jednoreakcjowych o dekompozycji skończonej 

(4.6) 
u* 

Ho = n [Co:E:Moai = 0]. 
i= l 

(f) Rodzina hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych o dekompozycji 

g* 

(4.7) Ho = n n [b}Co:E:Moai = 0], 
ftl }=ł 

to znaczy nieskończonej po stronie reakcji a skończonej po stronie kontrastów. 
(g) Rodzina hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych o dekompozycji 

u* 
(4.8) 

to znaczy skończonej po stronie reakcji, a nieskończonej po stronie kontrastów. 
(h) Rodzina hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych o dekompozycji 

(4.9) 
u* g* 

Ho = n n [b}Co :E:Moai = 0], 
i= l l= l 

to znaczy skończonej po o bu stronach. 
Zauważmy, że w dekompozycjach (4.5)-(4.9) wektory a1 i (lub) b1 mogą być 

w szczególności tak skonstruowane, aby wybierać odpowiednio po jednej kolumnie 
z macierzy M 0 i (lub) po jednym wierszu z macierzy C0 • Wówczas u* = u0 i (lub) 
g* = g0 • Na ogół jednak u* > u0 i g* > g0 • Oczywiście, opisane dekompozycje 
można realizować na wiele rozmaitych sposobów. . 

Jak zobaczymy, dla różnych dekompozyji mogą istnieć różne procedury naj-
lepsze. 
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5. Zasady ogólne konstrukcji procedur. Istnieją dwa główne podejścia do kon-
strukcji procedur testów jednoczesnych. 

(l) Podejście pierwsze polega na znalezieniu, według pewnej zasady optymalnej, 
właściwych statystyk Z; do testowania hipotez H; (i E/) i wyznaczeniu wspólnej 
wartości krytycznej C w taki sposób, aby dla przyjętego poziomu rx zachodziła 

równość 

(5.1) P{Z0 > C!Ho} = rx, 

a następnie na testowaniu hipotezy H; przy użyciu obszaru krytycznego {Y/Z; > C}, 
dla każdego i E l (również dla i= 0). 

Przykładem tego podejścia w jednozmiennej analizie wariancji jest metoda 
Scheffego (patrz [26]) testowania wszystkich kontrastów za pomocą statystyki F; 
wyprowadzonych z ilorazu wiarogodności. 

(II) Podejście drugie polega na znalezieniu, według pewnej zasady optymalnej, 
statystyk Zj do testowania hipotez minimalnych Jf__; (jE /min), a następnie testowaniu 
hipotezy ll,; przy użyciu obszaru krytycznego {YjZi > C'} dla każdegoj E /min' 
oraz testowaniu hipotezy H; przy użyciu obszaru krytycznego · 

U {Y/Zj >C'}= {Y/max(Zj/i -<j,jElmin) >C'}, 
{jj i-<j,jelmin} i 

dla każdego i E l, przy stałej C' wyznaczonej w ten sposób, by dla przyjętego pozio-
mu rx zachodziła równość 

(5.2) P{ max Zi > C'/H0 } = rx. 
je/min 

Przykładem tego podejścia w jednozmiennej analizie wariancji jest metoda Tu-
keya testowania wszystkich kontrastów za pomocą rozstępu studentyzowanego 
(patrz [27], § 3.6, oraz [13], str. 44-46). 

Podejście (J) zostało wykorzystane do konstrukcji procedur testów jednoczesnych 
w MANOVA przez Gabriela (patrz [4]). Podejście (II) jest starsze, pochodzi od Roya 
(patrz [22]), i znane jest jako Roya zasada unii i przekroju (po angielsku "union-
intersection principle'', w skrócie Ul). W tym określeniu "unia" oznacza sumę 
obszarów krytycznych, a "przekrój" oznacza iloczyn hipotez składowych, których 
te obszary krytyczne dotyczą. W nawiązaniu do tego określenia, jeśli w jakiejś 
rodzinie testów (jednoczesnych) każda statystyka odnosząca się do hipotezy nie-
minimalnej H; (i E/- lm1n) jest równa statystyce przyjmującej (dla danej macierzy Y) 
największą wartość w zbiorze wartości statystyk odnoszących się do wszystkich hi-
potez minimalnych Hi (jE I min) iplplikowanych przez Hi. to znaczy jeśli 

Z; = max{Zj/ i -<j,j E lmin} 
j 

dla każdego i E I -/min, to mówimy, że ta rodzina testów podlega zasadzie Ul Roya. 
Odnotujmy teraz pewne prawidłowości ogólne dotyczące procedur konstruowa-

nych według powyższych zasad. Poniższe twierdzenia zawierają najważniejsze wy-
niki uzyskane przez Gabriela (patrz [5]) w tym względzie. 
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TWIERDZENIE 5.1. Prawdopodobieństwo odrzucenia co najmniej jednej prawdziwej 
hipotezy Hi z Q przy użyciu procedury konsekwentnej na poziomie a jest równe a, 
gdy hipoteza H0 jest prawdziwa. Natomiast prawdopodobieństwo odrzucenia której-
kolwiek poszczególnej prawdziwej hipotezy szczegółowej Hi z Q jest nie większe od a. 

Prawdopodobieństwo określone w (5.1) lub (5.2) można więc traktować jako 
pewien poziom istotności w odniesieniu do całego doświadczenia ("experimentwise 
level"), natomiast prawdopodobieństwo a i = P { Zi > CI~}, odnoszące się do tes-
towania hipotezy szczegółowej odpowiada temu, co często w jednozmiennej analizie 
wariancji nazywa się poziomem istotności porównania ("per-comparison level"). 

TWIERDZENIE 5.2. Jeśli wszystkie statystyki procedury otrzymane są z ilorazu 
wiarogodności, to procedura ta jest konsekwentna. 

W jednozmiennej analizie wariancji konsekwentną będzie więc wspomniana 
metoda Scheffego (patrz [26]), a także metoda Gabriela (patrz [3]) testowania jed-
norodności wszystkich zbiorów średnich za pomocą statystyk F. W wielozmiennej. 
analizie wariancji procedura oparta na statystykach Wilksa (patrz [29]), otrzymy-
wanych z ilorazu wiarogodności, będzie procedurą konsekwentną. 

TWIERDZENIE 5.3. Procedura jest konsekwentna i harmonijna wtedy i tylko wte-
dy, gdy jej statystyki podlegają zasadzie Ul Roya. 

Procedury konstruowane według podejścia (II) są zatem zawsze procedurami 
konsekwentnymi i harmonijnymi. 

TWIERDZENIE 5.4. Niech {Q, fr, C} i {Q*, fr*, C*} będą takimi dwiema pro-
cedurami konsekwentnymi, dla których Q s; Q*, Q min s; Q!in' Ho = H 't i dla któ-
rych prawie wszędzie spełniona jest równość zj = Zf przy każdym jE /min• Wówczas 
katdy z poniższych warunków jest warunkiem dostatecznym na to, by procedura 
{Q, fr, C} była oszczędniejsza i bardziej rozkładająca od procedury {Q*, fr*, C*}: 

(i) Rodzina {Q, fr} podlega zasadzie Ul Roya i nadto P{Z~ # Z 0 IH0 } > (} 
lub zg # Z 0 prawie wszędzie. 

(ii) Obie rodziny {Q, fr} i {Q*, fr*} podlegają zasadzie Ul Roya, ale 

P{ max Zf > max ZJIHo} >O. 
je/*mln je/min 

Powyższe twierdzenia wskazują wyraźnie na przewagę procedur otrzymywanych 
za pomocą podejścia (II). W szczególności wynika z nich, że jeśli procedurę testów 
jednoczesnych konstruuje się w oparciu o statystyki otrzymywane z ilorazu wiaro-
godności i oba podejścia nie dostarczają jednakowej statystyki dla H0 , to podejście 
(II) jest lepsze. 

6. Procedury oparte na rosnących funkcjach pierwiastków charakterystycznych . 
. W testowaniu pojedynczych hipotez w MANOVA stosowane są zwykle testy oparte 
na statystykach będących funkcjami pierwiastków równania wyznacznikowego 

(6.1) 

czyli pierwiastków charakterystycznych macierzy S; 1 Su, gdzie 
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Se = M'Y'Qe YM, 
z 
(6.2) 

jest macierzą sum kwadratów i iloczynów dla błędu, a 

SH = M'Y'QH YM, 
z 
(6.3) 

jest macierzą sum kwadratów i iloczynów dla testowania hipotezy H: CSM = O, 
określonej jak w (2.1 ). Alternatywnie te same statystyki można wyrazić jako funkcje 
pierwiastków równania 

(6.4) 

czyli pierwiastków charakterystycznych macierzy (Se+ S8 )- 1S8 • 

Oznaczmy pierwiastki równań (6.1) i (6.4) odpowiednio przez 

(6.5) 

(6.6) 
gdzie 

s= min(g, u) 

jest liczbą wszystkich pierwiastków niezerowych (dodatnich) ).h lub (}h. Między tymi 
pierwiastkami zachodzą relacje 

).h = Oh! (l-Oh), Oh = ).hj(l +).h) 
dla h = l, 2, ... , s. 

Najczęściej sugerowanymi statystykami będącymi funkcjami pierwiastków (6.5), 
i tym samym pierwiastków (6.6), są: 

(i) iloraz wiarogodności Wilksa (patrz [29]) 
s s 

U= ISel = rr-1- =n (l-Oh) 
ISe+SHI h=l l+).h h=1 

(6.7) 

(oznaczany również przez A lub W); 
(ii) ślad Hotellinga-Lawleya (patrz [9], [12]) 

s s 

(6.8) T6 = YetrS; 1 SH = Ye L ).h = Ye L Ohj(l-Oh), 
h=1 h=1 

gdzie Ye =N-r jest rzędem macierzy Qe, czyli liczbą stopni swobody dla błędu; 
(iii) ślad Pillaia (patrz [16]) 

s s 

(6.9 V= tr[(Se+ SH)- 1 SH] = L l ~\h =L Oh 
h=l h=1 
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(oznaczany także literą D); 
(iv) pierwiastek maksymalny Roya (patrz [21]) 

(6.10) Cmax = Amax(S;1SH) = A1 = fJ1/(1-fJ1) 

(oznaczany także przez ch a także literą L lub U). 
O testach opartych na statystykach (i)-(iv) wiadomo, że są w pełni niezmiennicze, 

jak wszystkie testy oparte na pierwiastkach (6.5) lub (6.6), będących jedynymi 
niezmiennikami macierzy Se i SH (patrz [1], § 8.10). Ponadto testy oparte na sta-
tystykach (i)-(iv) są dopuszczalne (patrz [28]), a że jest ich więcej niż jeden, żaden 
nie jestjednostajnie najmocniejszy. Na podstawie pewnych przesłanek numerycznych 
można przypuszczać, że funkcje mocy tych testów wzrastają monotonicznie ze 
wzrostem Y e = N-r, a maleją monotonicznie ze wzrostem u ( = rząd M) oraz 
g ( = rząd C) (patrz [24]). Ponadto, przeprowadzone badania Monte Carlo wska-
zują na to, że pod względem mocy wymienione testy można dla większości przypad-
ków uszeregować następująco: 

Nierówności ostre (oznaczające większą moc) zachodzą szczególnie wtedy, gdy pa-
rametry niecentralności, to znaczy pierwiastki charakterystyczne macierzy 

(M'I:M) ""'1M' :E' C' [C (X'Xr C'] - 1 C :E M, 
są sobie bliskie. Natomiast wtedy, gdy różnią się znacznie, uszeregowanie to może 
ulec odwróceniu. W szczególności, gdy całe lub prawie całe odchylenie od hipotezy H 
skoncentrowane jest w jednym parametrze niecentralności, wówczas test oparty 
na Cmax może okazać się najmocniejszy (patrz [25], rozdział V, a także [18]). 

Każda z wyżej opisanych czterech statystyk może być użyta w testowaniu jed-
noczesnym wielu hipotez w MANOV A, to znaczy hipotez Hi określonych jak w (2.1 ). 
Procedury testów jednoczesnych oparte na tych statystykach nazywamy odpowied-
nio procedurą U, procedurą Tó, procedurą V i procedurą Cmax· Dla celów porów-
nawczych wygodnie jest statystyki występujące w tych procedurach przedstawić 
pod następującymi postaciami 

(6.11) 

w procedurze U, 

(6.12) Zt = T6,d(N-r) = tr(S;J SH,t) 
w procedurze T6, 

(6.13) 

w procedurze V oraz 

(6.14) 
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w procedurze Cmax; przy czym macierze Se,h SH,i występujące we wzorach (6.11)-
(6.14) określone są następująco: 

Se,i = M;Y'Qe YMh 

SH,i = M;Y'QH,;YMj, 
gdzie Qe jest macierzą określoną jak w (6.2), a 
(6.15) QH,i = xcx'xrcac;(X'xrca-~c;(X'xrx'. 

Każda ze statystyk (6.11)-(6.14) jest funkcją rosnącą pierwiastków charakte-
rystycznych macierzy S;J SH, i w sensie określonym przez Gabriela (patrz [4]), to 
znaczy jest funkcją ciągłą monotonicznie rosnącą względem największego pier-
wiastka charakterystycznego i co najmniej niemalejącą względem wszystkich po-
zostałych pierwiastków charakterystycznych tej macierzy, całkowicie i jednoznacznie 
określoną przez dodatnie z tych pierwiastków, w przypadku zaś, gdy jest tylko jeden 
taki pierwiastek, jest funkcją jemu równą. Ogólnie statystyki będące takimi funkcjami 
oznaczamy przez !l'(S;;J S8 , ;). 

Wiadomo (patrz na przykład [19], § 8c oraz [4], str. 501 i 502), że mac1erz Se,i 
ma rozkład centralny Wisharta z N-r stopniami swobody i jest niezależna statys-
tycznie od macierzy SH ,i, która ma rozkład Wisbarta z g; stopniami swobody i ma-
cierzą parametrów niecentralności • 

M~8'C~[C;(X'Xrcd- 1 C;8M;. 

Zatem rozkład łączny macierzy Se,i oraz S8 ,i jest pod hipotezą H; całkowicie okreś
lony, a stąd określony jest całkowicie pod tą hipotezą rozkład statystyki P(S;jSH,;). 

Rodzinę testów opartych na statystykach !l'(S;JSH,;) dla rodziny Q hipotez 
będziemy oznaczać przez {Q, P}, a odpowiednią procedurę testów jednoczesnych 
przez {Q, P, C}. Krótko taką procedurę będziemy nazywać · procedurą P. Proce-
durami lJ..f są więc procedury U, T6, V, Cmax i inne procedury oparte na statystykach 
P'(S;JS8 ,;). Procedury te nie obejmują oczywiście wszystkich procedur opartych 
na statystykach będących funkcjami pierwiastków charakterystycznych macierzy 
S;JSn,;. W szczególności nie jest procedurą P na przykład procedura oparta na 
statystyce As,;, to znaczy na najmniejszym niezerowym pierwiastku charakterysty-
cznym (patrz [1], str. 223). 

Z definicji statystyki P'(S;.~ SH, ;) wynika, że jeśli s; = min(g;, u;) = l, to znaczy 
macierz S;J S11 ,; ma tylko jeden pierwiastek charakterystyczny dodatni, czyli H; 
jest hipotezą rzędu jeden, lub- mówiąc inaczej- jest hipotezą jednopierwiastko-
wą, to wszystkie statystyki Z; określone wzorami (6.11)-(6.14) są jednakowe: 

(6.16) U;- 1 -1 = TJ,;/(N-r) = V;/(1-V;) = Cmax,i = At,i· 

Rodziny testów {Q, P} były szczegółowo badane przez Gabriela (patrz [4]), 
który udowodnił dla nich dwa główne twierdzenia: 

TWIERDZENIE 6.1. Rodzina testów {Q, P} jest monotoniczna. 
TWIERDZENIE 6.2. Jeśli rodzina hipotez Q zawiera jako hipotezy minimalne 

wszystkie hipotezy jednoreakcjowo-jednokontrastowe implikowane przez hipotezę 
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ogólną tej rodziny, to rodzina testóu· {Q, l[f} jest ściśle monotoniczna wtedy i tylko 
wtedy, gdy P = Cmao to znaczy gdy oparta jest na statystykach (6.14). 

Z twierdzeń tych Gabriel (patrz [4]) wyprowadza podstawowe własności pro-
cedur testów jednoczesnych opartych na statystykach Zi = P(S;J Su, i), to znaczy 
procedur {Q, P, C}. Ujmiemy je tu w postaci następujących wniosków. 

WNIOSEK 6.1. Każda procedura {Q, lJ1, C} jest konsekwentna. 
Wniosek ten wynika bezpośrednio z twierdzenia 6.1, bo procedura oparta na 

rodzinie testów {Q, P} jest konsekwentna wtedy i tylko wtedy, gdy rodzina ta jest 
monotoniczna (patrz [5], twierdzenie l oraz § 3 naszej pracy). 

\VNIOSEK 6.2. Prawdopodobie1istwo odrzucenia jednej lub więcej prawdziwych 
hipotez Hi z Q przy stosowaniu procedury {Q, P, C} na poziomie ex jest dokladnie 
równe ex, gdy hipoteza H 0 z Q jest prawdziwa. W przeciwnym przypadku, prawdo-
podobieństwo to jest nie większe niż ex. 

Pierwsza część tego wniosku wynika z własności konsekwencji procedury P 
(patrz twierdzenie 5.1). Druga część wynika stąd, że dla każdej podrodziny Q = 
= { Hd i E i} rodziny Q hipotez (to znaczy dla l s; I) rozkład łączny statystyk 
Z; = P(S;,~Sn,i) jest jednakowo całkowicie określony pod hipotezą ogólną H 0 

z Q jak i pod hipotezą Ho = n Hi z Q. 
Oi=ieJ 

Stąd i z monotoniczności mamy 

P{maxZi > Clil0 } = P{max Z; > CI Ho}~ P{max Z;> CIHo} = 
i e f i f i e l 

= P{Zo > CJHo} = ex 
(patrz także [5], twierdzenie 2). 

WNIOSEK 6.3. Jedyną procedurą konsekwentną i harmonijną wśród procedur 
{Q, P, C} dla rodziny hipotez Q zawierającej hipotezę H 0 i co najmniej wszystkie 
implikowane przez nią hipotezy jednoreakcjowo-jednokontrastowe jest procedura 
łjl = Cmax • 

Wniosek ten wynika bezpośrednio z twierdzenia 6.2, bo procedura oparta na 
rodzinie testów {Q, .2'} jest konsekwentna i harmonijna wtedy i tylko wtedy, gdy 
rodzina ta jest ściśle monotoniczna (patrz [5], twierdzenie 3 oraz § 3 naszej pracy). 

WNIOSEK 6.4. Spośród wszystkich procedur {Q, P, C} dla rodziny hipotez Q, 
zawierającej hipotezę ogólną H 0 i co najmniej wszystkie implikowane przez nią hipo-
tezy jednoreakcjowo-jednokontrastowe, najoszczędniejszą i najbardziej rozkładającą 
jest procedura Cmax. 

Wniosek ten wypływa stąd, że l o z określenia statystyk Z; = lf'(S;J Su,;) wynika, 
iż dla hipotez minimalnych z wyżej określonej rodziny Q statystyki Z i są jednakowe 
przy wszystkich procedurach o/, 2° na mocy wniosku 6.3 i twierdzenia 5.3 jedyną 
procedurą, której statystyki podlegają zasadzie Ul Roya, jest dla tej rodziny Q 
procedura C max, 3° zgodnie Z twierdzeniem 5.4 procedura Cmax jest WObec l 0 i 2° 
procedurą oszczędniejszą i bardziej rozkładającą od jakiejkolwiek innej procedury lf' 
(patrz także [4], str. 503). 
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U w a g a 6.1. Ponieważ oprócz hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych, 
również każda inna hipoteza jednopierwiastkowa Hi jest we wszystkich procedu-
rach P testowana za pomocą tej samej statystyki P(S;J S8 ,i), więc z wniosku 6.4 i z 
definicji 3.6 wynika, że procedura Cmax odrzuca zawsze każdą hipotezę jednopier-
wiastkową odrzucaną przez inną procedurę, a nadto może odrzucić jedną lub więcej 
hipotez jednopierwiastkowych nie odrzuconych przez inną procedurę P, gdy obie 
stosowane są na tym samym poziomie ri. Procedura Cmax ma więc wśród wszystkich 
procedur P największą moc względem nie tylko hipotez jednoreakcjowo-jedno-
kontrastowych (moc atomową; patrz koniec §3) ale także względem wszystkich 
hipotez jednopierwiastkowych z rodziny kompletnej Q, lub rodziny zawierającej, 
oprócz hipotezy ogólnej, co najf!lniej wszystkie hipotezy jednoreakcjowo-jedno-
kontrastowe. 

7. Procedury najlepsze dla niektórych rodzin hipotez. W tym paragrafie rozważymy 
wybór najlepszych procedur testów jednoczesnych dla poszczególnych hipotez roz-
ważanych w § 4. Przez procedurę najlepszą będziemy rozumieli, tak jak w § 3, 
procedurę konsekwentną, harmonijną i najbardziej rozkładającą dla danej rodziny 
hipotez. Ograniczymy się tu do rozważania jedynie procedur lJI. 

7 .l. Rodzina kompletna. Zgodnie z wynikami przedstawionymi w § 6, dla ro-
dziny kompletnej, określonej za pomocą dekompozycji (4.1), najlepszą jest proce-
dura Cmax· 

7 .2. Rodzina hipotez jednokontrastowych o dekompozycji nieskończonej. Rodzina 
ta, określona za pomocą dekompozycji (4.2), składa się z hipotezy ogólnej H 0 oraz 
wszystkich hipotez składowych postaci Ę: c_;:E:M0 = O implikowanych przez H 0 • 

Każda z hipotez H1 jest jednopierwiastkowa i równocześnie minimalna, bo nie 
implikuje żadnej innej hipotezy tej rodziny (chociaż na ogół u0 > 1). 

W dowolnej procedurze P hipotezę Ę testuje się za· pomocą statystyki 

(7.1) ;. . _ ISe,o+ Wj
1cf,Jcf..JI _ 1 Tl 

l,J- ISe,ol N-r' 

gdzie T] jest statystyką Hotellinga ([8]) postaci 

(7.2) 
a 

Ą /~ 
ffj = cj(X'Xrci> <~>1 = M~Y'X(X'Xrci = (cj:E:M0 )' 

(patrz [2], str. 279 i 280). Można wykazać, że jeśli wektor c1 = C~ b1 skonstruuje 
się za pomocą wektora 

(7.3) 

gdzie p1 jest wektorem charakterystycznym macierzy S;:óS8 ,0 , odpowiadającym naj-
większemu pierwiastkowi charakterystycznemu tej macierzy, J. 1 , 0 , tak unormowa-
nym, by p~M~ Y'Qe YM0 p1 = l, wówczas (7.1) przyjmuje postać 

(7.4) 
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Oznacza to, że statystyka Cmax,j*, służąca do testowania hipotezy Hr: bj.C0 8M0 =O, 
przyjmuje tę samą wartość co statystyka Cmax,o, służąca do testowania H 0 • Tak więc 
statystyki procedury· Cmax podlegają tu zasadzie Ul Roya. Stąd zaś, na mocy twier-
dzenia 5.3, procedura Cmax jest konsekwentna i harmonijna. Ponadto z równości 
(6.16) i twierdzenia 5.4 wynika, że procedura ta jest oszczędniejsza i bardziej rozkła
dająca od jakiejkolwiek innej procedury P. Jest więc dla tej rodziny procedurą 
najlepszą. 

7.3. Rodzina hipotez jednoreakcjowych o dekompozycji nieskończonej. Rodzina ta, 
określona za pomocą dekompozycji (4.3), składa się z hipotezy ogólnej H0 oraz 
wszystkich hipotez składowych postaci Hi: C0 8mi = O implikowanych przez H 0 • 

Każda z hipotez Ę jest jednopierwiastkowa, minimalna, bo nie implikuje dalszych 
hipotez tej rodziny (chociaż na ogół g0 > 1). W dowolnej procedurze P hipotezę Hi 
testuje się za pomocą statystyki 
(7.5) 

gdzie Fi jest statystyką F postaci 

(7.6) N-r SSH · 
Fi=----·', 

go SSe,i 
przy czym 

są sumami kwadratów, odpowiednio dla błędu i dla testowania hipotezy Hi (patrz 
[2], str. 282). 

Można pokazać, że jeśli wektor mi = M 0 ai skonstruujemy za pomocą 

(7.7) 

gdzie p1 , jest wektorem charakterystycznym macierzy S;,bS11 ,0 , odpowiadającym 

jej największemu pierwiastkowi A1 ,0 , unormowanym jak w § 7.2, wówczas (7.5) 
przyjmuje postać 

(7.8) Al,i* = p~M'Y'Qll,O YMpt = p~SH,O Pt = Al,O· 

Oznacza to, że statystyki procedury Cmax podlegają zasadzie Ul Roya, a stąd pro-
cedura Cmax jest konsekwentna i harmonijna, a nadto -jak wyżej -jest oszczęd
niejsza i bardziej rozkładająca od jakiejkolwiek innej procedury P. Jest więc dla tej 

· rodziny procedurą najlepszą. 

7.4. Rodzina hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych o dekompozycji nie-
skończonej. Rodzina ta, określona za pomocą dekompozycji ( 4.4), składa się z hi-
potezy ogólnej H 0 i wszystkich hipotez składowych Hii: cj:Emi = O implikowanych 
przez H 0 , a więc wszystkich hipotez minimalnych z rodziny kompletnej. Procedura 
Cmax ma więc tu dokładnie takie same własności jak przy zastosowaniu do rodziny 
kompletnej. Dodajmy, że w dowolnej procedurze 1JI hipotezę Hli testuje się za pomocą 
statystyki 

(7.9) At, ii = tlj/(N -r), 
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gdzie tii jest statystyką t postaci 

przy czym 

a 
~A 

Var(«Pij) = WiSSe,d(N-r), 
z 

Jeśli za ci podstawimy wektor er = C~ br, gdzie wektor b i* jest taki jak w (7.3), 
a za wektor mt podstawimy wektor mi*= M 0 p1 , gdzie wektor p1 jest określony 
jak w (7.7), wówczas otrzymamy 

(7.10) 

Zatem procedura Cmax odrzuca hipotezę ogólną H 0 wtedy i tylko wtedy, gdy odrzuca 
hipotezę 

--------~ gdzie C0 SM0 = C0 (X'XrX'YM0 jest macierzą najlepszych nieobciążonych esty-
matorów liniowych (według metody najmniejszych kwadratów) funkcji paramet-
rycznych C 0 SM0 • 

Dzięki temu, że statystyki procedury Cmax podlegają tu zasadzie Ul Roya, pro-
cedura ta jest najlepsza dla tej rodziny hipotez, podobnie jak w §§ 7.1, 7.2, 7.3. 

7.5. Rodzina hipotez jednokontrastowych o dekompozycji skończonej. Rodzina ta, 
określona za pomocą dekompozycji (4.5)~ składa się z hipotezy ogólnej H 0 i g* hi-
potez składowych Ę = cjSM0 = O, takich jak w § 7.2. W dowolnej procedurze P 
hipotezę Hi testuje się za pomocą statystyki (7.1). W procedurze Cmax odrzucamy Ę 
wtedy i tylko wtedy, gdy 

(7.11) 

gdzie stała Ca jest tak dobrana, by 

(7.12) 

Ponieważ rozważana rodzina zawiera jedynie skończoną liczbę g* hipotez skła
dowych Hi, więc 

(7.13) P{cmax,o > max Tjj(N-r)IHo} >O. 
l~j~g· 

Zatem statystyki procedury Cmax niekoniecznie podlegają tu zasadzie Ul Roya. 
Własność tę ma natomiast procedura, która na poziomie a testuje hipotezy Hi 
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przy użyciu obszaru krytycznego {YIT] > r;}, a hipotezę H 0 przy użyciu obszaru 
krytycznego 

g• 

U {YITJ > r;} = {YI max T]> r;}, 
i= l l..,j..,g• 

gdzie stała r; jest tak dobrana, aby zachodziła relacja 

(7.14) P{ max T] > Trx2 IH0 } = rt. 
l..,j..,g• 

Procedura ta, pochodząca od Roya i Bose'a (patrz [21]), zwana procedurą r;;ax• 
jest na mocy twierdzenia 5.3 konsekwentna i harmonijna, a nadto, z uwagi na (7.13), 
jest, na mocy twierdzenia 5.4, oszczędniejsza i bardziej rozkładająca od procedury 
Cmax. Jest więc procedurą najlepszą dla tej rodziny hipotez. 

W szczególności procedura r;;ax ma większą moc atomową od procedury Cmax, 
co zostało już wykazane przez Krishnaiaha (patrz [11]). Zwrócił on również uwagę 
na to, że z nierówności 

max T]:::;; max T] 
l..,j..,g• l..,j..,g*+l 

wynika, iż moc atomowa procedury T1!ax maleje ze wzrostem liczby g* hipotez. 

7.6. Rodzina hipotez jednoreakcjowych o dekompozycji skończonej. Rodzina ta, 
określona dekompozycją (4.6), składa się z hipotezy ogólnej H 0 i u* hipotez składo
wych Hi: C0 :=:mi = O, takich jak w § 7.3. W dowolnej procedurze P hipotezę Hi 
testuje się za pomocą statystyki (7.5). W procedurze Cmax odrzucamy Hi wtedy i tylko 
wtedy, gdy 

(7.15) 

gdzie stała crxjest tak dobrana, by spełniony był warunek (7.12). Ponieważ rozważana 
rodzina zawiera jedynie skończoną liczbę u* hipotez składowych Hi, więc może 
nie zawierać hipotezy Hi. dla której statystyka A. 1 ,i• = (N-r)-1g0 Fi• spełnia rów-
ność (7.8). Oznacza to, że 

(7.16) PJCmax,o. > max _k __ Fi !Ho}> O, l l..,i.,;u• N-r 

a zatem statystyki procedury Cmax niekoniecznie podlegają tu zasadzie Ul Roya. 
Własność tę ma natomiast procedura, która na poziomie rt testuje hipotezę Hi tej 
rodziny przy użyciu obszaru krytycznego {YIFi > Frx}, a hipotezę H0 przy użyciu 
obszaru krytycznego 

u• 

U {YIFi > Frx} = {YI max Fi> Frx}, 
i=l l..,i..,u• 

gdzie stała Fa jest tak dobrana, aby zachodziła relacja 

(7.17) P{ max Fi> FaiHo} = rt. 
l..,i..,u• 
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Procedura ta, sugerowana przez Gabriela (patrz [6]) i zwana procedurą Fmax, jest 
na mocy twierdzenia 5.3 konsekwentna i harmonijna, a nadto, z uwagi na (7.16), 
jest na mocy twierdzenia 5.4 oszczędniejsza i bardziej rozkładająca od procedury 
Cmax. Jest więc procedurą najlepszą dla tej rodziny hipotez. 

W szczególności więc procedura Fmax ma większą moc atomową od procedury 
Cmax, przy czym moc ta maleje ze wzrostem u*, to znaczy ze wzrostem liczby hipotez 
składowych Hi, bo 

max Fi ~ max Fi. 
l ";;i";; u* 1 ";;i";; u* + 1 

7.7. Rodzina hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych o dekompozycji nie-
skończonej po stronie reakcji a skończonej po stronie kontrastów. Rodzina ta, okreś
lona za pomocą dekompozycji (4.7), składa się z hipotezy ogólnej H 0 i hipotez skła
dowych Hu: c}Smi = O, takich jak w § 7.4, określonych 1° dla wszystkich wek-
torów mi = Moa i, generowanych przez dowolne wektory a i, oraz 2° dla skończonej 
liczby g* wektorów c1 = C~ b i, generowanych przez g* różnych wektorów bi. W do-
wolnej procedurze lJI hipotezę Hu testuje się za pomocą statystyki (7 .9). W pro-
cedurze Cmax odrzucamy Hti wtedy i tylko wtedy, gdy 

(7.18) 

gdzie stała Crx jest tak dobrana, by spełniony hył warunek (7.12). Zauważmy teraz, 
że ponieważ w rozważanej rodzinie hipotez uwzględnione są tylko hipotezy Hij, 
które dotyczą g* określonych kombinacji wierszy macierzy ::::, więc wśród tych 
hipotez może nie znaleźć się hipoteza H;•j•, dla której statystyka ).t,i*i* = 
= (N-r)-1 tl•r spełnia równość (7.10). Z drugiej strony, ponieważ at może być do-
wolnym wektorem u0 -wymiarowym, więc można wziąć at*= p1i, gdzie Pti jest 
odpowiednio znormalizowanym wektorem charakterystycznym macierzy S;,óSH.h 
z macierzą SH,j = Wr 14»j4>; określoną jak w (7.1), takim, że 

P~i Sn.i Pti = Ali, P~i S e, o Pti = l. 

Wówczas At. t* i= t;~i/(N -r) = P~iSH,iPti = At,j, gdzie A1 ,i jest dokładnie tym 
samym pierwiastkiem charakterystycznym, który występuje w (7.1). Oznacza to, 
że statystyka t;~1 do testowania hipotezy H;.1: cjSM0 p1i = O przyjmuje (dla tej 
samej macierzy obserwacji Y) dokładnie taką wartość jak statystyka T] dla testo-
wania hipotezy Hi: cjSM0 = O, implikującej hipotezy H;1. Zatem 

stąd 

(7.19) 

Tf = maxt?J, 
l 

max max ti} = max Tf. 
i 1 ";;j";;g* 1 ";;j";;g* 

Wobec powyższego zachodzi relacja 

P{cmax,o > max max ft]f(N-r)IHo} >0, 
i l";;}";;g• 
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która z uwagi na (7.19) sprowadza się do (7.13). Tym samym statystyki procedury 
Cmax dla tej rodziny hipotez niekoniecznie podlegają zasadzie Ul Roya, natomiast 
własność tę mają statystyki procedury T~ax' która na poziomie a testuje hipotezę Hii 
przy użyciu obszaru krytycznego {Y l t i} > r; }, a hipotezę H 0 przy użyciu obszaru 
krytycznego 

g* 

U U {Yiti] > Tci} = {YI max Tf > r;}, 
i j=l l".j".g* 

gdzie stała r; jest tak dobrana, aby zachodziła relacja (7.14). Dzięki powyższej 
własności przedstawiona procedura T~ax dla rozważanej rodziny hipotez ma te same 
własności optymalne, co procedura T~ax dla rodziny hipotez jednokontrastowych 
o dekompozycji skończonej (patrz § 7.5). Procedura T~ax jest więc procedurą naj-
lepszą dla rozważanej tu rodziny hipotez. 

7.8. Rodzina hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych o dekompozycji skoń
czonej po stronie reakcji, a nieskończonej po stronie kontrast6w. Rodzina ta, określona 
za pomocą dekompozycji (4.8), składa się z hipotezy ogólnej H 0 i hipotez składo
wych Hu: cjSm1 = O, takich jak w § 7.4, określonych 1° dla skończonej liczby u* 
wektorów m1 = M 0 a1, generowanych przez u* różnych wektorów a1 oraz 2° dla 
Wszystkich wektorÓW Cj = C~ bj, generowanych przez dowolne wektory bj. W do-
wolnej procedurze lJf hipotezę Hii testuje się za pomocą statystyki (7 .9). W procedurze 
Cmax odrzucamy Hii wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi nierówność (7 .18). Zauważmy 
teraz, że ponieważ w rozważanej rodzinie hipotez uwzględnione są tylko te hipotezy 
H 1i, które dotyczą u* określonych kombinacji kolumn macierzy S, więc wśród 
tych hipotez może nie znaleźć się hipoteza H;• r, dla której statystyka A1 ,;• i* = 
= (N-r)- 1 t;~j* spełnia równość (7.10). Z drugiej strony, ponieważ bi może być 
dowolnym wektorem g0 -wymiarowym, więc można obrać w szczególności 

bi* = [Co(X'Xrc~]-1 Co(X'X)-X'Ymt. 

Wówczas 
A1,1j* = t;]•/(N-r) = SSH,tfSSe,i = goFd(N-r) = A1,h 

gdzie }. 1 , 1 jest dokładnie tym samym pierwiastkiem charakterystycznym, który 
występuje w (7.5). Zatem statystyka t?i* do testowania hipotezy H1r: bj.C0 Sml = O 
przyjmuje (dla tej samej macierzy obserwacji Y) dokładnie taką wartość jak sta-
tystyka g0 F" określona w (7.5), do testowania hipotezy H 1: C0 Smi = O impliku-
jącej hipotezy H 1i. Zatem 

stąd 

(7.20) 

goFt = max t1}, 
j 

max max t1} = max g0 Ft. 
l ".i". u* j l ".i". u* 

Wobec powyższego zachodzi relacja 

P{cmax,o > max maxti~/(N-r)IHo} >O, 
l ".;".u• j 
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która wobec (7.20) sprowadza się do (7.16). Tym samym statystyki procedury Cmax 
dla tej rodziny hipotez niekoniecznie podlegają zasadzie Ul Roya, natomiast włas
ność tę mają statystyki procedury Fmax, która na poziomie a testuje hipotezę skła
dową Hti tej rodziny przy użyciu obszaru krytycznego {Yiti}jg0 > Fa}, a hipotezę H0 

przy użyciu obszaru krytycznego 
u* 

U U {Yiti}/go >Fa}= {YI max Fi> Fa}, 
i=l j l~i~u* 

gdzie stała FIX jest tak dobrana, aby zachodziła relacja (7.17). Dzięki powyższej 

własności, przedstawiona procedura Fmax dla rozważanej rodziny hipotez ma te 
.same własności optymalne, co procedura Fmax dla rodziny hipotez jednoreakcjowych 
o dekompozycji skończonej (patrz § 7.6). Procedura Fmax jest więc procedurą 
najlepszą dla rozważanej tu rodziny hipotez. 

7.9. Rodzina hipotez jednoreakcjowo-jednokontrastowych o dekompozycji skoń
czonej po obu stronach. Rodzina ta, określona za pomocą dekompozycji ( 4.9), składa 
się z hipotezy ogólnej H 0 i u*g* hipotez składowych Hu: cjSmi = O, takich jak 
w § 7.4. W dowolnej procedurze P hipotezę Hii testuje się za pomocą statystyki 
(7.9). W procedurze Cmax odrzucamy Hii wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi nie-
równość (7.18). Jednakże, ponieważ rozważana rodzina zawiera jedynie skończoną 
liczbę u*g* hipotez składowych Hii, to może nie znaleźć się wśród nich hipoteza 
Hi* i*, dla której statystyka t1~i•/(N- r) spełnia równość (7.10). Oznacza to, że 

{7.21) P{cmax,o > max max ti]/(N-r)IHo} >O, 
l~i~u* l~j~g* 

a zatem statystyki procedury Cmax dla tej rodziny hipotez niekoniecznie podlegają 
zasadzie Ul Roya. Własność tę ma natomiast procedura, która na poziomie a tes-
tuje hipotezę składową Hii tej rodziny przy użyciu obszaru krytycznego {Yiti] > t;}, 
a hipotezę H 0 przy użyciu obszaru krytycznego 

u* g* 

U U {Yitt} > t;}= {YI max max ti} >·t;}, 
i=l j=l l~i~u* l~j~g* 

gdzie stała t; jest tak dobrana, aby spełniona była relacja 

P{ max max tt] > t~JH0 } = a. 
l ~i~u* l ~j~g* 

Procedura ta, proponowana przez Gabriela (patrz (6]) oraz Krishnaiaha (patrz 
(11]), zwana procedurą t;ax, jest na mocy twierdzenia 5.3 konsekwentna i harmo-
nijna, a nadto, z uwagi na (7 .2), jest na mocy twierdzenia 5.4 oszczędniejsza i bardziej 
rozkładająca od procedury Cmax. ' 

Podobnie, ponieważ 
P{ max Tf > .max max ti]IHo} >O, 

l~j~g* l~j~u*l~j~g* 

.oraz 
P{ max g0 Ft > max max ti]IHo} >O, 

l~i~u* l~i:!O;u* l~j:!O;g* 



Procedury testów w wielozmiennej analizie wariancji 27 

więc procedura t~ax jest oszczędniejsza i bardziej rozkładająca od procedury T~ax 
(patrz także [11], str. 133) i od procedury Fmax· 

Tak więc procedura t~ax ma większą moc atomową niż którakolwiek z procedur 
Cmax' r;ax lub Fmax (a tym samym większą niżjakakolwiek procedura P). Mo~ ta oczy-
wiście maleje ze wzrostem liczby hipotez składowych w rodzinie, bo im większy jest 
iloczyn u*g*, tym większa jest (przy tej samej macierzy Y) maksymalna wartość 
statystyki tó i tym samym jej wartość krytyczna. 

W świetle powyższej dyskusji stwierdzamy, że najlepszą procedurą dla rozważanej 
rodziny u* g* hipotez Hti jest procedura t~ax. Przechodzi ona w procedurę r;ax, 
gdy u* ~ oo (przy skończonym g*), przechodzi w procedurę Fmao gdy g*~ oo 
(przy skończonym u*), a przechodzi w procedurę Cmax, gdy u* ~ oo i g* ~ oo. Pro-
cedury te są w powyższych sytuacjach najlepsze. 

Przypomnijmy na koniec, że procedura T~ax jest najlepsza także wtedy, gdy g* 
jest liczbą skończoną i dekompozycja hipotezy H 0 ma miejsce tylko po stronie 
kont~astów. Przechodzi ona w procedurę Cmax, jako najlepszą, gdy g* ~ oo. Po-
dobnie procedura Fmax jest najlepsza także wtedy, gdy u* jest liczbą skml.czoną i de-
kompozycja H 0 ma miejsce tylko po stronie reakcji. Przechodzi ona w procedurę 
Cmax, jako najlepszą, gdy u* ~ oo. 

Reasumując, procedura Cmax jest najlepsza wtedy, gdy nie zachodzi żadna de-
kompozycja skończona. Procedura T~ax jest najlepsza wtedy, gdy dekompozycja 
skończona zachodzi tylko po stronie kontrastów. Procedura Fmax jest najlepsza 
wtedy, gdy dekompozycja skończona zachodzi tylko po stronie reakcji. Wreszcie 
procedura t~ax jest najlepsza wtedy, gdy dekompozycja skończona zachodzi po obu 
stronach. 

8. Porównania numeryczne. Rozważania teoretyczne dotyczące własności opty-
malnych procedur testów jednoczesnych przeprowadzone w §§ 6 i 7 mają wartość 
praktyczną na tyle, na ile dostępne są odpowiednie tablice wartości krytycznych, 
a w szczególności tablice wartości Ccx, T i, Fa. i t~. 

Obecnie istnieją już mniej lub bardziej rozbudowane tablice zawierające wartości 
krytyczne dla testów opartych na statystykach U, T5, V i Cmax. Zbiory takich tablic 
można w szczególności znaleźć w [ 17], [25] i [ 15]. Gorzej przedstawia się sprawa 
tablic wartości krytycznych dla testów T~ax, Fmax i t~ax. W istocie, ponieważ w roz-
kładach łącznych takich statystyk, jak T], Ft oraz tii występują pewne parametry 
zakłócające, więc obliczenie wartości T i, Fa. oraz t i jest (poza pewnymi szczególnymi 
przypadkami) niemożliwe. W praktyce stosuje się więc tylko pewne przybliżenia, 
zwykle oszacowania od góry potrzebnych wartości krytycznych. Do oszacowań 
tych przeważnie używana jest nierówność Bonferroniego (patrz [10] oraz [11]). 
Sprowadza się to do tego, że zamiast T i, FJ. i t~ używa się wartości większych, obli-
czonych z łatwo dostępnych tablic rozkładu F dla odpowiednio zmienionych pozio-
mów istotności rx. W szczególności, zgodnie z nierównością Bonferroniego, stosuje 
się następujące przybliżenia uzyskiwane za pomocą 100~-procentowych wartości 
górnych Fa.; "1 • .,2 , dla odpowiednich liczb stopni swobody Y1 i 1' 2 • 
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(a) Wartość krytyczną T~ szacuje się od góry za pomocą wartości 

- 2 _ (N-r)u0 Ta.- l Fa_;uo,N-r-uo+l• N-r-u0 + 
gdzie !X = ajg*. 

(b) Wartość Fa. szacuje się od góry za pomocą wartości 

gdzie a = a/u*. 
(c) Wartość t:1 szacuje się od góry za pomocą wartości 

gdzie a = aj(u*g*). 
Używając zamiast T1_, Fa., t:1 odpowiednio wartości f~, fa., t;; zapewniamy speł

nienie następujących nierówności: 

TABLICA l 

Wartości krytyczne dokładne dla procedury Cmax oraz oszacowane od góry dla procedur 

5 
7 

13 
23 
33 

5 
7 

13 
23 
33 

5 
7 

13 
23 
33 

5 
7 

13 
23 
33 

T. 2 F. . 2 h . . O 05 * . * (go+ l ) max, max l fmax StOSOWanyc na pOZIOtnle et = , przy Ił = U o l g = 
2 

13 
13 
13 
13 
13 

43 
43 
43 
43 
43 

163 
163 
163 
163 
163 

403 
403 
403 
403 
403 

CIX 

1,8629 
2,4048 
3,9801 
6,5529 
9,1112 

0,3906 
0,4896 
0,7665 
1,2036 
1,6302 

0,0924 
0,1145 
0,1751 
0,2681 
0,3569 

0,0365 
0,0452 
0,0686 
0,1044 
0,1383 

Przypadek uo = 2 

1,5873 
1,8710 
2,5000 
3,2039 
3,7315 

0,3121 
0,3517 
0,4297 
0,5073 
0,5590 

0,0730 
0,0813 
0,0971 
0,1122 
0,1220 

0,0288 
0,0320 
0,0381 
0,0438 
0,0475 

1,4487 
1,8753 
3,1150 
5,1399 
7,1496 

0,3347 
0,4233 
0,6720 
1,0698 
1,4581 

0,0811 
0,1016 
0,1595 
0,2459 
0,3300 

0,0323 
0,0403 
0,0645 
0,0970 
0,1289 

1,1992 
1,4103 
1,8701 
2,3874 
2,7679 

0,2618 
0,2964 
0,3652 
0,4339 
0,4799 

0,0627 
0,0703 
0,0849 
0,0989 
0,1080 

0,0249 
0,0278 
0,0334 
0,0388 
0,0423 
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P{ max T] > TfiHo} <a, 
l.;.j.;.g• 

P{ max F1 >&!Ho} <a, 
l.;.l.;.u• 

P{ max max t;} > l ~IHo} < cc 
l.;.i.;.u• l ~j.;.g* 

Stosowanie, zamiast wartości krytycznych dokładnych, ich oszacowań górnych, 
według nierówności Bonferroniego, może oczywiście prowadzić do zachwiania 
własności optymalnych procedur T;a.x, Fmax i t;a.x wykazanych w § 7. Aby przekonać 
się, jak dalece może ulec osłabieniu przewaga tych procedur nad innymi proce-
durami, zwłaszcza nad procedurą Cmax, konieczne jest przeprowadzenie pewnych 
porównań numerycznych. Badania takie są w toku, a ich wyniki będą przedstawione 
oddzielnie. Wskazują one na to, że wykazana uprzednio przewaga procedur T;ax, 
Fmax i t;ax nad procedurą Cmax utrzymuje się w wielu przypadkach, gdy niedostępne 
wartości krytyczne zastąpione są wyżej podanymi oszacowaniami. Dla przykładu 
podajemy wyrywkowe wyniki tych porównań, zestawione w tablicach l, 2 i 3. Tablice 
te pokazują, że w rozważanych przypadkach oszacowania górne wartości krytycznych 
dla procedur T;ax, Fmax i t~ax są nadal mniejsze od odpowiednich wartości krytycz-
nych dla procedury Cmax. 

TABLICA 2 

Wartości krytyczne dokładne dla procedury Cmax oraz oszacowane od góry dla procedur 
T,2 F. . 2 h . . O 05 * . * (go+ 1 ) mu, max l t max StOSOWanyc na J?OZlOffile ~ = , przy U = llo l g = 2 

1-= c. -_j_~-rj ___ c.-

7 15 3,5977 
9 15 4,3504 

15 15 6,5700 
25 15 10,2107 
35 15 13,8367 

7 
9 

15 
25 
35 

7 
9 

15 
25 
35 

7 
9 

45 
45 
45 
45 
45 

165 
165 
165 
165 
165 

405 
405 

0,6714 
0,7882 
1,1213 
1,6511 
2,1675 

0,1523 
0,1766 
0,2444 
0,3487 
0,4480 

0,0596 
0,0689 

Przypadek u0 = 4 

_i_!~ /(N-~- --- _ Co Fcx _f(_N_-_r_)___,_ __ i_~_f(_N_-_c_r_)_ 
2,8055 
3,1343 
3,9012 
4,8184 
5,5168 

0,4916 
0,5288 
0,6079 
0,6917 
0,7493 

0,1111 
0,1185 
0,1333 
0,1486 
0,1588 

0,0435 
0,0463 

1,8324 
2,2200 
3,3552 
5,2155 
7,0620 

0,4586 
0,5456 
0,7952 
1,1942 
1,5844 

0,1127 
0,1330 
0,1909 
0,2798 
0,3658 

0,0449 
0,0528 

1,3340 
1,4805 
1,8150 
2,2032 
2,4915 

0,3191 
0,3456 
0,4025 
0,4632 
0,5052 

0,0778 
0,0836 
0,0959 
0,1091 
0,1170 

0,0309 
0,0332 
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TABLICA 3 

Wartości krytyczne dokładne dla procedury Cmax oraz oszacowane od góry dla procedur 
T.2 F. . 2 h . . 005 * . * (go+l) max, max l f max StOSOWanyc n_a pOZIOmie IX = , przy U = U o l g = 

2 

Przypadek uo = 6 
------

l 

l 
go N-r Crx. T,:;/(N-r) g0 Frx /(N-r) f&/(N-r) 

! --------- ------- ·-------

9 17 5,6622 4,0927 2,0269 1,3276 
11 17 6,6104 4,5000 2,3647 l ,4311 
17 17 9,4058 5,3256 3,3611 1,6756 
27 17 14,0376 6,4105 4,9970 1,9674 
37 17 18,6464 7,2541 6,6211 2,1866 

9 47 0,9658 0,6586 0,5553 0,3505 
11 47 1,0969 0,6936 0,6377 0,3716 
17 47 1,4752 0,7721 0,8803 0,4192 
27 47 1,7561 0,8595 1,2708 0,4726 
37 47 2,6738 0,9213 1,6536 0,5106 

9 167 0,2114 0,1450 0,1390 0,0876 
11 167 0,2337 0,1514 0,1588 0,0923 
17 167 0,3096 0,1654 0,2156 0,1028 
27 167 0,4223 0,1805 0,3051 0,1142 
37 167 0,5295 0,1909 0,3915 0,1221 
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