
Praca podejmuje zagadnienie optymalnych testów zgodności bazujących na obserwacji
próby prostej wektorów losowych.

Rozważane są hipotezy o rodzinach rozkładów, które są niezmiennicze ze względu na
transformacje afiniczne i które w szczególnym przypadku opisują rodzinę wielowymiarowych
rozkładów normalnych. Ogólna postać najmocniejszych testów niezmienniczych dla rozwa-
żanych alternatyw jest znana, ale ich jawne wyznaczenie jest zwykle zbyt trudne ze względu
na trudności techniczne związane z obliczaniem skomplikowanych wielowymiarowych całek.

Szczegółowo rozważane są testy dwuwymiarowej normalności przy alternatywach genero-
wanych przez rozkład jednostajny na kwadracie oraz dwuwymiarowy rozkład wykładniczy.
W obu przypadkach skonstruowane są przybliżenia statystyk testowych przy użyciu metody
Laplace’a. Dla tak uzyskanych statystyk wyprowadzone są dalsze rozwinięcia, co prowadzi do
testu ilorazu wiarogodności. Przedyskutowane zostaną rozszerzenia tych wyników na przy-
padek większych wymiarów.

Wyniki teoretyczne zweryfikowano za pomocą symulacji mocy metodą Monte Carlo i
pokazano że przybliżenia działają dobrze już dla niedużych wielkości próby.

Przedstawiony i przedyskutowany jest ogólny wynik, pozwalający oszacować tempo zbież-
ności do zera różnicy mocy testu i jego przybliżenia w zależności od rzędu stochastycznej
zbieżności do zera różnicy statystyk testowych obu testów.



Approximations to most powerful invariant goodness-of-fit tests for multivariate distri-
butions

We deal with optimal goodness-of-fit tests based on the observation of sample of random
vectors.

We consider the hypotheses on the families of distributions that are invariant with respect
to affine transformations, with multinormal distributions as a special case. A general form
of the most powerful invariant tests for such alternatives is known, but their closed form is
usually too complicated, due to intractable multivariate integrals.

We consider in detail tests of binormality against the alternatives generated by both the
uniform distribution on the square and the bivariate exponential distribution. In both cases,
the approximations for the test statistics are constructed using the Laplace method. For the
obtained statistics, some further expansions are developed, which, as we show, leads to the
likelihood ratio tests. Some extensions to higher dimensions are also discussed.

These results are verified using the Monte Carlo simulations for the test powers. We show
that the approximations work well, even for small sample sizes.

We provide and discuss a general result, that can be used to estimate the rate of conver-
gence to zero of a difference between the powers of the exact and the approximate tests in
function of the stochastic convergence rate of the statistics of both tests.


