
Motywacją podjęcia w rozprawie doktorskiej problemu wykrywania punktu zmiany 

dla modelu regresji liniowej w przypadku małej liczby obserwacji oraz przy 

ograniczeniach 

na kształty alternatyw są zastosowania pojawiające się w różnych dziedzinach (np. 

fizjologia, medycyna). Mimo, iż problemy dotyczące punktu zmiany pojawiają się 

w literaturze od ponad pół wieku, to metody dotyczące bardzo małych próbek lub 

modeli z ograniczeniami na kształt odchyleń od początkowej prostej nie były do tej 

pory wystarczająco zbadane. 

W rozprawie przedstawione są testy oparte na resztach dla prognoz liczonych kilka 

kroków w przód, które zaproponowano w pracy z dziedziny fizjologii. Pokazane jest, 

iż unormowane reszty są niezmiennicze ze względu na zmianę skali i trendu oraz że 

mają tak zwany podwójnie niecentralny rozkład t-Studenta, który przy hipotezie 

zerowej jest zwykłym rozkładem t-Studenta. Ponadto dowiedziona jest zgodność testu, 

gdy stosunek sygnału do szumu dąży do nieskończoności. 

W pracy zaproponowane są też nowe procedury testowe oparte o iloraz wiarygodno 

ści przy ograniczeniach na kształt alternatyw. W szczególności rozważane są 

monotoniczne odchylenie od prostej oraz odchylenie wypukłe. W tym celu po raz 

pierwszy, według dostępnej autorowi wiedzy, w kontekście punktów zmiany 

wykorzystano teorię modeli liniowych z ograniczeniami w postaci nierówności na 

współczynniki regresji. W szczególności omówiony jest algorytm baz mieszanych 

wykorzystywany do estymacji parametrów regresji przy wspomnianych 

ograniczeniach. Ponadto omówiona i uzupełniona jest teoria dotycząca statystyki 

opartej o iloraz wiarygodności oraz testu z nią związanego. 

Jeden z rozdziałów poświęcony jest tak zwanym dwufazowym modelom regresji 

liniowej. Również w tym przypadku do konstrukcji testu ilorazu wiarygodności 

wykorzystane są modele liniowe z ograniczeniami. 

Powyższe rozważania uzupełnione są o symulacje komputerowe. W pierwszej 

kolejności badana jest odporność zaproponowanych procedur na złamanie założenia 

normalności błędów w modelu. W drugiej kolejności porównane są symulowane moce 

rozważanych testów oraz testów opartych o skumulowane sumy (CUSUM). 



The change-point problem for the linear regression models with a small number of 

measurements and with shape restricted alternatives is considered. The motivation to 

take this problem in the thesis are applications appearing in various fields (e.g. 

physiology, medicine). Although issues concerning the change-point problems have 

been appearing in the literature for more than half a century, the methods for very 

small samples or models with restrictions on the shape of the departure from the initial 

linear line were not sufficiently examined so far. 

Firstly, k-linear-r-ahead recursive residuals based tests, which were proposed in an 

article in the field of physiology, are presented. The proof that the vector of k-linear-r-

ahead recursive residuals is invariant with respect to de-trending and rescaling is 

given. Moreover, it is shown that the k-linear-r-ahead recursive residuals have the so-

called doubly non-central t-distributions. In addition, the consistency of the test is 

proved, when the signal-to-noise ratio tends to infinity. 

Secondly, the discussed change-point models with restrictions on the shape of the 

departure are formulated as linear regression models with inequality constraints and 

a likelihood ratio test for the presence of a change-point is constructed. In particular, 

the monotonic shape of regression function and the convex one are considered. 

Moreover, the mixed primal-dual bases algorithm, which is used for estimation of 

regression parameters with the mentioned above restrictions, is discussed. 

Furthermore, some theoretical properties of the likelihood ratio statistic and the test 

based on it are proved. To the best of the author's knowledge, these methods have not 

been considered so far in the context of the change-point detection. 

Finally, two-phase linear regression models with inequality constraints on the 

regression parameters are discussed. Also in this case, linear models with inequality 

constraints are used to evolve a likelihood ratio test. 

The above considerations are supplemented by a Monte Carlo study. First of all, the 

robustness of the proposed tests to violations of the assumption of normal errors is 

studied. Moreover, numerical approximations to the powers against various 

alternatives are given and compared with the powers of the CUSUM tests. 


