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Andrzej ROGOWSKI  

MOC TESTU KOŁMOGOROWA DLA 
WERYFIKOWANIA HIPOTEZY 

O WYKŁADNICZYM ROZKŁADZIE 
PRAWDOPODOBIE�STWA 

Streszczenie 
W artykule oszacowano metod� symulacyjn� moc testu λ Kołmogorowa dla hipotezy zło�onej 

o wykładniczym rozkładzie prawdopodobie�stwa wobec hipotezy alternatywnej, �e rozkład prawdopo-
dobie�stwa w populacji jest rozkładem Weibulla (dla wybranych warto�ci parametru kształtu i liczno-
�ci próby n = 100). Obliczono równie� numerycznie granic� doln� mocy testu z wykorzystaniem roz-
kładu granicznego. 

WST�P 
Weryfikacja hipotezy, �e próba losowa pochodzi z populacji o rozkładzie wykładniczym 

(krótko badanie wykładniczo�ci) jest jedn� z najcz��ciej weryfikowanych hipotez statystycz-
nych o zgodno�ci rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym prawdopodobie�stwa1. 
Wynika to ze szczególnego teoretycznego znaczenia rozkładu wykładniczego w ró�nych 
dziedzinach nauki i techniki i jego własno�ci. Rozkład wykładniczy jest podstawowym roz-
kładem wykorzystywanym w teorii niezawodno�ci, tzw. wykładnicze prawo niezawodno�ci – 
intensywno�� uszkodze� (przynajmniej w okresie normalnej eksploatacji, tzn. z pomini�ciem 
okresów adaptacji i zu�ycia jest stała, a to poci�ga za sob�, �e czas poprawnej pracy jest 
zmienn� losow� o rozkładzie wykładniczym. Wykorzystuje si� go w diagnostyce, teorii eks-
ploatacji i teorii bezpiecze�stwa, teorii potoków ruchu, telekomunikacji itp. Szeroko rozwija-
ne metody teorii masowej obsługi (przynajmniej dla strumieni poissonowskich) i jednorod-
nych stacjonarnych procesów Markowa w szerokim stopniu wykorzystuj� rozkład wykładni-
czy, maj�cy jeszcze dodatkowo t� zalet�, �e daje mo�liwo�ci uzyskania dokładnych rozwi�-
za� analitycznych ró�nych modeli. Jednak tak cz�sto jak rozkład wykładniczy jest wykorzy-
stywany, tak cz�sto podnosi si� zastrze�enia, �e nie opisuje dobrze rzeczywisto�ci, jego sto-
sowanie jest zbyt du�ym uproszczeniem i nale�y stosowa� do opisu inne rozkłady prawdopo-
dobie�stwa, np. rozkład Weibulla czy Erlanga, cz�sto rozkłady przesuni�te. Stosowanie in-

                                                
1 Rozkładem empirycznym nazywamy rozkład okre�lony dystrybuant� empiryczn� ����� � �
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gdzie {yi} próba prosta o liczno�ci n, b�d�c� estymat� rzeczywistego rozkładu prawdopodobie�stwa badanej 
cechy w populacji generalnej [2]. Rozkładem teoretycznym (hipotetycznym) nazywamy rozkład okre�lony w 
hipotezie zerowej H0. Je�li hipoteza H0 nie precyzuje wszystkich parametrów rozkładu – hipoteza zło�ona, to 
brakuj�ce warto�ci parametrów estymowane s� na podstawie próby.  
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nych rozkładów powoduje olbrzymie trudno�ci obliczeniowe, skazuj�c niejako badacza na 
metody symulacyjne. Aby omin�� komplikacje rachunkowe i metody symulacyjne i „znale��
uzasadnienie” mo�liwo�ci stosowania rozkładu wykładniczego przeprowadza si� weryfikacj�
hipotezy o wykładniczo�ci rozkładu prawdopodobie�stwa. Najcz��ciej stosuje si� test λ Koł-
mogorowa. Brak podstaw do odrzucenia hipotezy stanowi uzasadnienie dopuszczalno�ci 
przyj�tych zało�e�. Klasyczny test λ Kołmogorowa, cho� podawany chyba we wszystkich 
podr�cznikach ze statystyki, nie jest najlepszym testem do weryfikacji takiej hipotezy, szcze-
gólnie w sytuacji małych prób i hipotezy zło�onej (do 100, co w rzeczywistych badaniach 
empirycznych ma cz�sto miejsce). Nale�y wykorzystywa� testy zgodno�ci dedykowane dla 
rozkładów ci�głych modyfikowane dla hipotez o wykładniczo�ci rozkładu, które maj� wi�k-
sz� moc ni� test λ Kołmogorowa, czy inny powszechnie stosowany test chi-kwadrat. Badanie 
mocy testów nieparametrycznych jest bardzo skomplikowane (i cz�sto niemo�liwe do wyra-
�enia liczbowo). St�d, decyduj�c si� na przyj�cie hipotezy w sytuacji braku podstaw do jej 
odrzucenia, w zasadzie nie wiemy jakie jest prawdopodobie�stwo popełnienia bł�du II rodza-
ju (przyj�cia hipotezy, gdy jest ona fałszywa) – inaczej ni� w przypadku odrzucenia hipotezy 
prawdziwej (bł�d pierwszego rodzaju), który (przynajmniej w teorii) kontrolujemy poprzez 
wybór poziomu istotno�ci testu. Wyniki bada� symulacyjnych na temat zgodno�ci wyników 
testowania hipotezy o normalno�ci i wykładniczo�ci rozkładu dla ró�nych testów zgodno�ci 
prowadzonych przez autora ([4], [5]) wskazuj�, �e stosowanie testu λ Kołmogorowa obarczo-
ne s� najwi�ksz� niepewno�ci�. „Trafno�� decyzji” w sposób istotny zale�y od stopnia „nie-
dopasowania” badanego rozkładu do rozkładu wykładniczego, tym niemniej o skali problemu 
mo�na si� przekona� analizuj�c wyniki tabeli 1, w której podano trafno�� wnioskowania ró�-
nych testów statystycznych, gdy weryfikowano hipotez� o wykładniczo�ci rozkładu wiedz�c, 
�e próba nie pochodzi z populacji o rozkładzie wykładniczym. Dla klasycznego testu Kołmo-
gorowa ponad 60% decyzji było bł�dnych. Jest to blisko dwa razy wi�cej ni� przy innych 
testach zgodno�ci (dla tych samych prób). 

Tab. 1. Wyniki testowania hipotezy o wykładniczo�ci rozkładu dla prób niepochodz�cych z populacji 
o rozkładzie wykładniczym

Liczno��
próby 

n 
K K-S K-S1 C-M C-M1 W A-D

Zgodno��
7 

testów 

Zgodno��
6 

testów 

Zgodno��
7 testów 

[%] 

Zgodno��
6 testów 

[%] 

Liczba
prób 

100 5885 3994 3715 3980 3934 4312 3784 17527 18882 87,64% 94,41% 20000
75 7022 4538 4185 4440 4389 4916 4215 16774 18641 83,87% 93,21% 20000
50 8830 5528 5248 5551 5459 6000 5258 15835 18413 79,18% 92,07% 20000
25 12606 7528 7558 7980 7750 8420 7240 13404 17170 67,02% 85,85% 20000

W tabeli podano ile razy nie było podstaw (dla poszczególnych testów) do odrzucenia hipotezy o wykładniczo�ci rozkładu 
oraz ile razy wszystkie odpowiednio 7 testów i 6 testów (bez testu K) dawało identyczny wynik wnioskowania.  
Struktura prób była nast�puj�ca: po 800 prób z rozkładu Erlanga dla ka�dego k = 2, 3, 4, 5, 6; po 800 prób z rozkładu chi-
kwadrat dla ka�dego k = 1, 3, 4, 5, 6; po 500 prób z rozkładu gamma dla losowo wybranych warto�ci parametru kształtu p dla 
ka�dego z przedziałów: (0,2;0,4), (0,4;0,7), (0,7;0,9), (0,9;1), (1;1,1), (1,1;1,3), (1,3;1,6), (1,6; +∞); po 500 prób z rozkładu 
Weibulla oraz rozkładu pot�gowego dla losowo wybranych warto�ci parametrów ν i δ-1 dla ka�dego z przedziałów: (0;0,65), 
(0,65;0,85), (0,85;0,95), (0,95;1), (1;1,05), (1,05;1,15), (1,15;1,35), (1,35; +∞).  
K, K-S, K-S1 – testy Kołmogorowa i Kołmogorowa – Stephensa jak w tab. 2, C-M, C-M1, W, A-D – testy Cramera – von 
Misesa, Watsona i Andersona – Darlinga modyfikowane dla testowania hipotez o wykładniczo�ci rozkładu dla hipotez zło-
�onych. 
	ródło: [5] 

Pewnym rozwi�zaniem, pozwalaj�cym oceni� ryzyko bł�du jest oszacowanie mocy testu. 
Fisz podaje kres dolny mocy testu 
 Kołmogorowa [4, s. 593] jako 
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− F(x) i G(x) dystrybuanty rozkładów (ci�głych) sprecyzowanych odpowiednio w hipo-

tezie zerowej i alternatywnej, 
− �� – warto�� krytyczna testu, 
− n – liczno�� próby.  

Jednak w praktyce wynik ten jest trudny do wykorzystania, gdy� konieczna jest znajomo��
takiej warto�ci argumentu x0, dla której ró�nica, co do warto�ci bezwzgl�dnej, mi�dzy dystry-
buant� F(x) okre�lon� w hipotezie zerowej, a dystrybuant� G(x) okre�lon� w hipotezie alter-
natywnej jest najwi�ksza. Cho� formalnie nie jest konieczna znajomo�� postaci funkcyjnej 
G(x), a tylko znajomo�� warto�ci tej ró�nicy i warto�� G(x0), z oczywistych wzgl�dów jest to 
mo�liwe na ogół wtedy, gdy znamy posta� funkcyjn� dystrybuanty G(x), a dla hipotez zło�o-
nych, po dokonaniu estymacji nieznanych parametrów rozkładu hipotetycznego. Wynikiem 
istotnym natomiast jest dowód, �e test 
 Kołmogorowa jest testem zgodnym, tzn. wraz ze 
wzrostem liczno�ci próby moc testu ro�nie do 1. Mo�na wi�c oszacowa� minimaln� liczno��
próby, przy której moc testu b�dzie nie mniejsza ni� z góry zało�ona.  

Zwró�my uwag�, �e nierozró�nianie przez testy statystyczne rozkładu wykładniczego od 
innych rozkładów, np. Weibulla lub gamma dla okre�lonej grupy parametrów stanowi� mo�e 
istotny argument praktyczny za stosowaniem rozkładu wykładniczego w ró�nych modelach 
pomimo zastrze�e� teoretycznych do jego stosowania. Skoro ró�nice s� „niezauwa�alne” dla 
aparatu statystycznego, to mo�na je uzna� za nieistotne. 

1. METODYKA BADA�
W badaniach wykorzystano klasyczny test λ Kołmogorowa i Kołmogorowa – Stephensa 

modyfikowany dla hipotezy zło�onej w dwu wersjach – z wykorzystaniem rozkładu dokład-
nego i granicznego. Statystyki testowe i warto�ci krytyczne testu zawiera tabela 1. Generowa-
no próby losowe z wykorzystaniem generatora liczb losowych o rozkładzie jednostajnym 
z przedziału (0,1) wbudowanego w arkuszu kalkulacyjnym Excel – wszystkie obliczenia wy-
konano równie� w tym arkuszu. Korzystaj�c z funkcji odwrotnych do funkcji dystrybuanty 
rozkładu wykładniczego i rozkładu Weibulla (dla ustalonych parametrów kształtu) otrzymy-
wano próby o zadanych rozkładach prawdopodobie�stwa. Wybrano nast�puj�ce warto�ci pa-
rametru kształtu rozkładu Weibulla: 0,85; 0,9; 0,95; 0,98; 1,02; 1,05, 1,1; 1,15; 1,2. Dla ka�-
dej próby weryfikowano na poziomie istotno�ci α = 0,5 hipotez� zło�on� – dla wszystkich 
trzech testów, �e próba pochodzi z populacji o rozkładzie wykładniczym i hipotezy, �e próba 
pochodzi z populacji o rozkładzie Weibulla o okre�lonych wy�ej warto�ciach parametrów 
kształtu, parametr skali nie był okre�lany. 
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Tab. 2. Wykorzystane testy statystyczne i warto�ci krytyczne testów

Nazwa i oznaczenie testu Statystyka testowa 

Warto�� krytyczna ��
testu dla poziomu 

istotno�ci 
� = 0,05 

Kołmogorowa 
K < � �= >?&��:�:� >@

A
= � �����@ � @������B A � �

= @CC n = 100 1,3403 

Kołmogorowa –Stephensa 
K-S <� � >< D E��

= C >�= D E��F D E�G
�=C 1,094 

Kołmogorowa –Stephensa 
K-S1 �=< n = 100 0,9900 

W te�cie K-S do wyznaczenia warto�ci krytycznej wykorzystano rozkład graniczny 
	ródło: test K i warto�ci krytyczne – [3], testy K-S, K-S1 i warto�ci krytyczne – [1] 

Dystrybuanty rozkładu wykładniczego i Weibulla (ν parametr kształtu) okre�lone s� wzo-
rami (2) i (3):  

rozkład wykładniczy: ���� � H E�������� � I E
� � ��J,� �� K L E�M ����  (2)

rozkład Weibulla: ���� � H� E�������������� � I E
� � ���",�N� �� 0� O L EM ���� (3)

W przypadku weryfikacji hipotezy o rozkładzie Weibulla wykorzystujemy fakt, �e je�li 
zmienna losowa X ma rozkład Weibulla z parametrami b i 	, to zmienna losowa Y = X 	 ma 
rozkład wykładniczy z parametrem b	, to oznacza, �e weryfikowanie hipotezy, �e X ma roz-
kład Weibulla przy ustalonej warto�ci parametru kształtu ν jest równoznaczne z weryfikowa-
niem hipotezy, �e Y ma rozkład wykładniczy. Poniewa� dla rozkładu wykładniczego, dla hi-
potezy zło�onej (tj. przy estymowaniu parametru rozkładu na podstawie próby losowej) war-
to�� testu λ Kołmogorowa (wi�c i testów K-S i K-S1) nie zale�y od warto�ci parametru roz-
kładu, wi�c generowano rozkłady wykładnicze z parametrem 1. Równie� parametr kształtu 
w rozkładzie Weibulla (dla przyj�tego sposobu testowania) nie wpływa na warto�� testu, 
przyj�to przy generowaniu prób z rozkładu Weibulla parametr b = 1. Fakt, �e parametr roz-
kład λ rozkładu wykładniczego i parametr b rozkładu Weibulla nie wpływaj� na warto�� testu 
nale�y rozumie� w ten sposób, �e je�li dla ustalonej próby losowej {yi} z rozkładu jednostaj-
nego z odcinka (0,1), korzystaj�c z funkcji odwrotnych, wygenerujemy prób� losow� o roz-
kładzie odpowiednio wykładniczym z parametrem λ lub Weibulla z parametrem b i jedno-
znacznie okre�lonym parametrem ν, to warto�ci statystyk testów K, K-S i K-S1 b�d� takie 
same przy wszystkich warto�ciach odpowiednio λ i b. Ponadto, je�li b�dziemy weryfikowali 
hipotez�, �e próba pochodzi z populacji o rozkładzie Weibulla z tym samym parametrem ν, 
co przy generowaniu rozkładu Weibulla, to warto�� statystyk testowych b�dzie identyczna jak 
w przypadku testowania hipotezy o rozkładzie wykładniczym, gdy {yi} wykorzystano, do 
generowania rozkładu wykładniczego. Poniewa� t� sam� prób� losow� {yi} (pochodz�c�
z rozkładu jednostajnego z odcinka (0,1), wi�c spełniaj�c� rol� losowych warto�ci dystrybu-
anty) wykorzystywano do generowania zarówno rozkładu wykładniczego, jak i rozkładów 
Weibulla, wi�c w przypadkach: 1) testowania hipotezy o rozkładzie wykładniczym, gdy pró-
ba pochodziła z populacji o rozkładzie wykładniczym, 2) testowania hipotezy o rozkładzie 
Weibulla z ustalonym parametrem kształtu, gdy próba pochodziła z populacji o rozkładzie 
Weibulla z tym samym parametrem kształtu, wyniki statystyk testowych s� identyczne (co 
znalazło odzwierciedlenie w tabelach wyników).
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2. WYNIKI I DYSKUSJA WYNIKÓW BADA�
Testy K, K-S i K-S1 mierz� maksymaln� (w pewnym uproszczeniu wynikaj�cym z czyn-

nika liczno�� próby) ró�nic� (co do warto�ci bezwzgl�dnej) pomi�dzy dystrybuant� empi-
ryczn� a dystrybuant� okre�lon� w hipotezie zerowej. W przypadku weryfikowania dwóch 
ró�nych (konkurencyjnych) hipotez, za „słuszn�” gotowi jeste�my przyj�� t�, dla której war-
to�� statystyki testowej (wi�c maksymalna ró�nica) jest mniejsza. W analizie uwzgl�dniono 
odsetek sytuacji w których: 

I – warto�� statystyki testowej dla hipotezy I jest mniejsza ni� warto�� statystyki testowej 
dla hipotezy II i obie s� mniejsze od warto�ci krytycznej (nie ma podstaw do odrzucenia 
�adnej z postawionych hipotez), 

II – warto�� statystyki testowej dla hipotezy I jest mniejsza ni� warto�� statystyki testowej 
dla hipotezy II i obie s� wi�ksze od warto�ci krytycznej (obie hipotezy nale�y odrzuci�), 

III – warto�� statystyki testowej dla hipotezy II jest mniejsza ni� warto�� statystyki testowej 
dla hipotezy I i obie s� mniejsze od warto�ci krytycznej (nie ma podstaw do odrzucenia 
�adnej z postawionych hipotez),  

IV – warto�� statystyki testowej dla hipotezy II jest mniejsza ni� warto�� statystyki testowej 
dla hipotezy I i obie s� wi�ksze od warto�ci krytycznej (obie hipotezy nale�y odrzuci�), 

V – warto�� statystyki testowej dla hipotezy I jest mniejsza ni� warto�� krytyczna, a warto��
statystyki testowej dla hipotezy II wi�ksza ni� warto�� krytyczna (nie ma podstaw do 
odrzucenia hipotezy I, hipotez� II nale�y odrzuci�),  

VI – warto�� statystyki testowej dla hipotezy II jest mniejsza ni� warto�� krytyczna, a war-
to�� statystyki testowej dla hipotezy I wi�ksza ni� warto�� krytyczna (nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy II, hipotez� I nale�y odrzuci�). 

Jako hipotez� I zawsze przyjmowano t� hipotez�, która „teoretycznie” jest prawdziwa – 
bo generowano prób� losow� z populacji o tak okre�lonym rozkładzie prawdopodobie�stwa. 
Przy tych zało�eniach po��danym jest, by najcz��ciej zachodziła sytuacja V. Niedopuszczal-
nym s� sytuacje II, IV i VI, gdy� oznacza to odrzucenie hipotezy teoretycznie prawdziwej 
(w przypadku IV i VI dodatkowo brak podstaw do odrzucenia hipotezy teoretycznie fałszy-
wej). Przypadki I i III mo�na uzna� za neutralne – nie ma podstaw do odrzucenia �adnej 
z hipotez, chocia�, kieruj�c si� tylko warto�ci� testu, w przypadku III dokonaliby�my bł�dne-
go wyboru. Wyniki zawieraj� tabele 3 i 4. Dodatkowo przeanalizowano ł�cznie sytuacje 
w których dokonano odrzucenia hipotezy fałszywej (co mo�na uzna� za oszacowanie mocy 
testu) i nieodrzucenia hipotezy oraz odrzucenia hipotezy prawdziwej (co mo�na uzna� za 
oszacowanie bł�du pierwszego rodzaju) i nieodrzucenia hipotezy prawdziwej – bez badania 
ró�nicy warto�ci testu dla obu hipotez. Wyniki zawieraj� tabele 5 i 6. 

Z analizy tabel 3 i 4 wynika, �e sytuacja V – najbardziej po��dana – wielokrotnie cz��ciej 
(od 4 do 10 razy) zachodziła dla testów K-S i K-S1 (cz��ciej dla K-S1) ni� dla klasycznego 
testu Kołmogorowa. Szczególnie du�e (procentowo) ró�nice widoczne s� dla rozkładu 
Weibulla dla parametru kształtu bliskiego 1 (wi�c najmniej „ró�ni�cego si�” od rozkładu wy-
kładniczego) – jest to jednak na poziomie 0,2%. Dla warto�ci parametru kształtu 0,85 i 1,20 
dochodzi ju� do 50%. Niestety jest to okupione zwi�kszeniem ryzyka odrzucenia hipotezy 
prawdziwej 15-20 krotnie (do poziomu 10%, wi�c dwukrotnie wi�cej ni� wynikałoby to 
z przyj�tego poziomu istotno�ci). Generalnie dla klasycznego testu Kołmogorowa odrzucenie 
hipotezy fałszywej (oszacowanie mocy testu) uzyskano na poziomie 0,6% dla parametrów 
kształtu równego 0,98 i 1,02, do 8-15% dla parametrów kształtu równego 0,85 i 1,15 (15-20% 
dla ν = 1,2). Dla testu K-S odpowiednie oszacowania to 7-8% i 30-40% (48%), a dla testu 
K-S1 – 10% i 40-50% (55%). 

Oszacowania metod� symulacyjn� moc testu jest znacznie wy�sza ni� wynikałoby to 
z oszacowa� dolnych zgodnie ze wzorem (1). Jest o oszacowanie 4 do 6 razy wy�sze dla kla-
sycznego testu Kołmogorowa. Tym niemniej, jest to moc nieporównywalnie mała w stosunku 
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do stawianych postulatów, nawet w obecnie obowi�zuj�cej „doktrynie” znacznie złagodzo-
nych, gdzie postuluje si�, by moc testu wynosiła co najmniej 0,8 (wcze�niej postulowano, by 
nie była mniejsza ni� dopełnienie do 1 poziomu istotno�ci). 

Wyniki oszacowa� mocy testów za pomoc� warunku (1) zawiera tabela 7, na rysunku 1 
przedstawiono wykresy dystrybuanty rozkładu wykładniczego z parametrem 1 i rozkładów 
Weibulla z parametrem skali 1 i parametrami kształtu 0,85; 0,95; 1,05; 1,15. 

Tab. 3. Wyniki weryfikacji hipotez o rozkładzie wykładniczym i Weibulla dla wybranych parametrów 
kształtu, gdy próby pochodziły z rozkładu wykładniczego  

Generowany rozkład wykładniczy z parametrem 1 
νννν I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 

test K test K-S test K-S1 
0,85 7293 23 1612 0 1049 23 4309 416 1357 11 3640 267 3619 582 1255 21 4164 359
0,90 6971 23 2628 0 355 23 5352 408 2365 30 1589 256 4852 567 2256 50 1930 345
0,95 6182 23 3682 2 90 21 5353 405 3416 95 537 194 5063 561 3304 141 671 260
0,98 5639 23 4294 14 21 9 5100 405 4028 188 178 101 4897 561 3916 256 225 145
1,02 5135 23 4789 9 30 14 4758 289 4407 254 141 151 4576 401 4251 394 211 167
1,05 5656 23 4199 4 99 19 4990 289 3817 133 499 272 4709 402 3662 211 667 349
1,10 6387 23 3175 1 392 22 4839 291 2795 39 1672 364 4401 406 2642 70 1995 486
1,15 6625 23 2423 0 906 23 4305 298 2050 17 2951 379 3692 415 1899 40 3447 507
1,20 6381 23 1719 0 1854 23 3211 308 1356 7 4739 379 2629 440 1220 29 5189 493
Liczno�� próby n = 100, liczba prób k = 10000 
Wk – warto�� krytyczna testu, Da – warto�� testu dla hipotezy H0: próba pochodzi z populacji o rozkładzie wy-
kładniczym, Db – warto�� testu dla hipotezy H0: próba pochodzi z populacji o rozkładzie Weibulla  z  parame-
trem kształtu ν.  
W kolumnach I – VI podano ile razy dla danego testu spełnione były nierówno�ci: 
I – Da<Db<Wk, II – Wk<Da<Db, III – Db<Da<Wk, IV – Wk<Db<Da, V – Da<Wk<Db, VI – Db<Wk<Da 
	ródło: opracowanie własne 

Tab. 4. Wyniki weryfikacji hipotez o rozkładzie wykładniczym i Weibulla dla wybranych parametrów 
kształtu, gdy próby pochodziły z rozkładu Weibulla  

Generowany rozkład Weibulla z parametrem kształtu νννν i parametrem skali 1 

νννν I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 
test K test K-S test K-S1 

0,85 6532 23 2040 0 1382 23 3717 305 1674 6 3915 383 3102 428 1529 28 4407 506
0,90 6398 23 3168 0 388 23 4844 290 2787 42 1675 362 4389 405 2634 74 2015 483
0,95 5643 23 4204 5 107 18 4950 289 3822 128 534 277 4678 402 3667 209 693 351
0,98 5139 23 4782 9 33 14 4760 289 4400 252 146 153 4582 401 4244 389 212 172
1,02 5635 23 4298 14 21 9 5097 405 4032 189 177 100 4896 561 3920 262 222 139
1,05 6172 23 3699 3 83 20 5356 405 3433 98 517 191 5066 561 3321 139 651 262
1,10 6956 23 2653 0 345 23 5358 408 2390 25 1558 261 4857 569 2283 48 1898 345
1,15 7283 23 1945 0 726 23 4791 412 1686 13 2829 269 4147 576 1582 21 3309 365
1,20 7190 23 1341 0 1423 23 3830 417 1087 15 4389 262 3106 589 991 29 4941 344
Liczno�� próby n = 100, liczba prób k = 10000 
Wk – warto�� krytyczna testu, Da – warto�� testu dla hipotezy H0: próba pochodzi z populacji o rozkładzie 
Weibulla z parametrem kształtu ν, Db – warto�� testu dla hipotezy H0: próba pochodzi z populacji o rozkładzie 
wykładniczym. 
W kolumnach I – VI podano ile razy dla danego testu spełnione były nierówno�ci: 
I – Da<Db<Wk, II – Wk<Da<Db, III – Db<Da<Wk, IV – Wk<Db<Da, V – Da<Wk<Db, VI – Db<Wk<Da 
	ródło: opracowanie własne 
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Tab. 5. Szacowana moc testów K, K-S i K-S1 dla weryfikacji hipotez o rozkładzie wykładniczym 
i Weibulla dla wybranych parametrów kształtu, gdy próby pochodziły z rozkładu wykładni-
czego  

K K-S K-S1 
Generowany rozkład wykładniczy z parametrem 1; 

hipoteza H0: populacja pochodzi z rozkładu wykładniczego
nieodrzucenie 

hipotezy praw-
dziwej 

odrzucenie 
hipotezy 

prawdziwej 

nieodrzucenie 
hipotezy praw-

dziwej 

odrzucenie 
hipotezy 

prawdziwej 

nieodrzucenie 
hipotezy praw-

dziwej 

odrzucenie 
hipotezy 

prawdziwej 
9954 46 9306 694 9038 962 

Generowany rozkład wykładniczy; 
hipoteza H0: populacja pochodzi z rozkładu Weibulla z parametrem kształtu ν

νννν odrzucenie hi-
potezy fałszywej

nieodrzucenie 
hipotezy fał-

szywej 

odrzucenie hi-
potezy fałszywej

nieodrzucenie 
hipotezy fał-

szywej 

odrzucenie hi-
potezy fałszywej

nieodrzucenie 
hipotezy fał-

szywej 
0,85 1072 8928 4067 5933 4767 5233 
0,90 378 9622 2027 7973 2547 7453 
0,95 115 9885 1037 8963 1373 8627 
0,98 58 9942 771 9229 1042 8958 
1,02 62 9938 684 9316 1006 8994 
1,05 126 9874 921 9079 1280 8720 
1,10 416 9584 2002 7998 2471 7529 
1,15 929 9071 3266 6734 3902 6098 
1,20 1877 8123 5054 4946 5658 4342 
	ródło: opracowanie własne 

Tab. 6. Szacowana moc testów K, K-S i K-S1 dla weryfikacji hipotez o rozkładzie wykładniczym 
i Weibulla dla wybranych parametrów kształtu, gdy próby pochodziły z rozkładu Weibulla

K K-S K-S1 
Generowany rozkład Weibulla z parametrem kształtu νννν i parametrem skali 1; 
hipoteza H0: populacja pochodzi z rozkładu Weibulla z parametrem kształtu ν

nieodrzucenie 
hipotezy praw-

dziwej 

odrzucenie 
hipotezy 

prawdziwej 

nieodrzucenie 
hipotezy praw-

dziwej 

odrzucenie 
hipotezy 

prawdziwej 

nieodrzucenie 
hipotezy praw-

dziwej 

odrzucenie 
hipotezy 

prawdziwej 
9954 46 9306 694 9038 962 

Generowany rozkład Weibulla z parametrem kształtu νννν i parametrem skali 1; 
hipoteza H0: populacja pochodzi z rozkładu wykładniczego

νννν odrzucenie hi-
potezy fałszywej

nieodrzucenie 
hipotezy fał-

szywej 

odrzucenie hi-
potezy fałszywej

nieodrzucenie 
hipotezy fał-

szywej 

odrzucenie hi-
potezy fałszywej

nieodrzucenie 
hipotezy fał-

szywej 
0,85 1405 8595 4226 5774 4863 5137 
0,90 411 9589 2007 7993 2494 7506 
0,95 135 9865 951 9049 1304 8696 
0,98 65 9935 687 9313 1002 8998 
1,02 58 9942 771 9229 1045 8955 
1,05 109 9891 1020 8980 1351 8649 
1,10 368 9632 1991 8009 2515 7485 
1,15 749 9251 3254 6746 3906 6094 
1,20 1446 8554 4821 5179 5559 4441 
	ródło: opracowanie własne 
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Rys. 1. Wykresy dystrybuant rozkładu wykładniczego z parametrem 1 i rozkładu Weibulla z parame-
trem skali 1 i parametrami kształtu: 0,85; 0,95; 1,05; 1,15

	ródło: opracowanie własne 
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Tab. 7. Oszacowanie kresu dolnego mocy testów K, K-S i K-S1 dla weryfikacji hipotez o rozkładzie 
wykładniczym i Weibulla jako hipotezie alternatywnej dla wybranych parametrów kształtu 
na podstawie wzoru (1)  

νννν x0 G(x0) F(x0) �G(x0) – F(x0) � test K test K-S test K-S1
0,85 0,232 0,250871655321673 0,207053876693316 0,0438177786283568 0,01874 0,06537 0,10202 
0,90 0,241 0,242591967873954 0,214158373611654 0,0284335942622996 0,00653 0,03011 0,05133 
0,95 0,250 0,235048897603235 0,221199216928595 0,0138496806746403 0,00236 0,01394 0,02621 
0,98 0,256 0,231313701310578 0,225858031207752 0,0054556701028261 0,00150 0,01008 0,01988 
1,02 0,263 0,225910467507276 0,231258102688840 0,0053476351815641 0,00136 0,00945 0,01885 
1,05 0,268 0,221918196049945 0,235092218897136 0,0131740228471907 0,00187 0,01188 0,02291 
1,10 0,276 0,215462576310655 0,241187069238759 0,0257244929281033 0,00398 0,02142 0,03856 
1,15 0,284 0,209535361843811 0,247233355293804 0,0376979934499930 0,00842 0,03920 0,06639 
1,20 0,292 0,204095091985177 0,253231464026643 0,0491363720414658 0,01657 0,06747 0,10813 

Oznaczenia jak we wzorze (1) i tabeli 1 
	ródło: opracowanie własne 

PODSUMOWANIE 
Wiadomo, �e rozkład Weibulla z parametrem kształtu � = 1 jest rozkładem wykładniczym, 

st�d trudno�ci w rozró�nieniu rozkładu Weibulla z parametrami kształtu bliskimi 1 od rozkła-
du wykładniczego. Oszacowania dolne  mocy testu Kołmogorowa (K) zgodnie ze wzorem (1) 
wymagaj� np. dla � = 1,02 wymagaj� liczno�ci próbki rz�du 100 000, by uzyska� wynik rz�du 
0,8 – dla testu K-S1 dwukrotnie mniej. S� to oczywi�cie oszacowania „bardzo pesymistycz-
ne”. Z przeprowadzonych symulacji wynika, �e wymagania te s� znacznie mniejsze. Jednak 
próba rozró�nienia rozkładu wykładniczego od rozkładu Weibulla dla parametru kształtu bli-
skiego 1 mija si� z celem dla małych prób (o liczno�ci do 200). Równie� w innych przypad-
kach celowym jest korzystanie testów K-S i K-S1 zamiast klasycznego testu Kołmogorowa. 
Pami�ta� jednak nale�y, �e z wyników bada� symulacyjnych poci�ga to za sob� zwi�kszenie 
ryzyka odrzucenia hipotezy prawdziwej (według autora w dopuszczalnych granicach). 
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POWER KOLMOGOROV TEST TO VERIFY 
THE HYPOTHESIS OF EXPONENTIAL 

DISTRIBUTION 

Abstract 
The article estimated using simulation power λ Kolmogorov test for the composite hypothesis of expo-
nential probability distribution against the alternative hypothesis that the probability distribution of 
the population is Weibull distribution (with the selected shape parameter and sample size n = 100). 
Also calculated numerically lower limit power test by using the limiting distribution. 
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