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Statystyczne problemy procesów punktowych 

• 

Celem tych wykładów( 1) jest przedstawienie typowych idei i metod stosowanych 
w statystycznej analizie procesów punktowych. Ponieważ chcemy nacisk położyć na 
prezentację metod działających w przestrzeniach ogólnych, nie będziemy się zajmo-
wali wynikami uzyskanymi za pomocą aparatu teorii martyngałów i odnoszącymi 
się do konkretnej struktury prostej rzeczywistej; czytelnikowi zainteresowanemu tą 
problematyką polecamy prace [0]-[4], [13]. Nie rozważymy także obszernej teorii 
estymacji w stacjonarnych procesach punktowych, np. estymacji widma lub mo-
mentów; znakomity wykład tych zagadnień zawierają prace [5]-[7]. Brak czasu 
nie pozwoli nam również na omówienie statystycznych zastosowań rozkładów Palma. 
Porlejmierny natomiast próbę zilustrowania pewnych podstawowych idei poprzez 
opisanie dwu dziedzin: wnioskowania w przypadku rodziny procesów Poissona 
(rozdział 2) i problemów filtracji procesów Coxa ("procesów podwójnie stocha-
stycznych"; rozdział 3). Jako dalszą lekturę czytelnikowi polecamy prace [8], [9], 
[12], [26], [27]. 

W rozdziale l wprowadzamy (lub przypominamy) pojęcia i oznaczenia stoso-
wane dalej. Okazuje się, że oparcie się na aparacie analizy funkcjonalnej upraszcza 
wiele rozumowań i ich zapis, a nadto pozwala przedstawić wiele zagadnień w bar-
dziej przejrzysty sposób. Ze względu na fakt wygłaszania niniejszych wykładów 
w Centrum im. Banacha, skorzystanie z aparatu analizy funkcjonalnej jest, oczy-
wiście, szczególnie stosowne. 

Dowody są czasami szkicowane, w kilku przypadkach podane szczegółowo; 
inne, pominięte, mają wystarczającą literaturę. 

l. Pojęcia podstawowe 

Wszystko, co dalej rozważamy, dzieje się w pewnej przestrzeni X, lokalnie zwar-
tej i o przeliczalnej bazie. Będziemy operowali następującymi przestrzeniami albo 
funkcji rzeczywistych określonych na X, albo klas podzbiorów przestrzeni X, albo 

e) Wykłady niniejsze wygłoszone były we wrześniu 1976 r. w Międzynarodowym Centrum 
Matematycznym im. Stefana Banacha w Warszawie, w ramach Semestru ze Statystyki Matematycz-
nej. 

[29] 
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miar Radona w X (przy czym "mierzalne" oznaczać będzie zawsze "borelowskie", 
tzn. Bai re' a): 

re: 
%: 
.ff: 

.ff o : 
!!4: 

!!Jo : 
vlt + 
vlt .. : 

(l. l) 

(1.2) 

J[: 

wszystkie funkcje ciągłe ograniczone, 
wszystkie funkcje ciągłe ograniczone ze zwartym nośnikiem, 
wszystkie funkcje mierzalne ograniczone, 
wszystkie funkcje mierzalne ograniczone ze zwartym nośnikiem, 
wszystkie zbiory borelowskie, 
wszystkie ograniczone, tzn. względnie zwarte, zbiory, 
wszystkie miary dodatnie, 
wszystkie dodatnie miary punktowe, tzn. miary o postaci 

p,=LsxJ' 
j 

gdzie Xj E X nie muszą być różne i Bx jest masą jednostkową umieszczoną 
w x. Nośnik miary p, jest wówczas zbiorem lokalnie skończonym 

carr p, = { x 1 , x 2 , ••. } , 

wszystkie miary punktowe skończone 
n 

fl = LsxJ' 
j= l 

wszystkie miary liczące, zwane także prostymi miarami punktowymi, tzn. 
miary o postaci (l. l) z różnymi xj. W /tym przypadku p,(A) = =łł= (A tl\carrp,) 
i fl może być użyte jako wygodna reprezentacja swego nośnika. Każdy 
zbiór przeliczalny lokalnie skończony jest nośnikiem prostej miary punk-
towej, 
wsźystkie dodatnie miary bezatomowe, 
wszystkie miary prawdopodobieństwa. 

Niektóre z wyżej wymienionych obiektów będziemy rozważali nie tylko nad 
podstawową przestrzenią X, ale również nad innymi przestrzeniami, powiedzmy Y, 
niekoniecznie lokalnie zwartymi; będziemy to odpowiednio zaznaczali, pisząc 

np. rtf(Y). 
Jeżeli funkcja f E .ff 0 , to dla każdej miary p, E Jlt + określona jest całka 

(1.3) p,(f) = ~f(x)p,(dx). 
X 

Całkę tę, traktowaną jako funkcja miary p,, oznaczać będziemy przez Cb skąd 
C1(p) = p,(f). Funkcję CJA oznaczać będziemy przez CA, gdzie l A jest funkcją cha-
rakterystyczną zbioru A s; X. Dla miary punktowej (1.1) mamy 

p,(f) = L .rex j). 
j 

Zauważmy, że odwzorowanie f~ C1 jest liniowe. 



Statystyczne problemy procesów punktowych 31 

Wyposażmy, jak to się zwykle czyni, Jlt + w topologię słabą, stanowiącą naj-
uboższą topologię, W której wszystkie funkcje C1 dla f E % są ciągłe. W tym przy-
padku a-algebra f!4(Jit +)zbiorów borelowskich w .A+ może być sch.arakteryzowana 
bez bezpośredniego odwoływania się do podanej topologii: jest to a-algebra genero-
wana przez wszystkie funkcje C1 dla f E Jt' o, a także przez wszystkie C1 dla f E %, 
albo wreszcie przez wszystkie CA dla A E f!40 (por. [14]). 

Miarą losową w przestrzeni X jest miara prawdopodobieństwa, powiedzmy P, 
na .r~(.A +), skąd P E f!/J(.A +). Intuicyjnie, miarę p, w X wybieramy losowo, zgodnie 
z prawdopodobieństwem P. Dla dowolnej funkcji f E :Yt' 0 lub dowolnego zbioru 
A E f!4o funkcje mierzalne cf lub CA mogą być zatem traktowane jako zmienne lo-
sowe na przestrzeni prpbabilistycznej (ollt +, f!4(.A +), P): przedstawiają one, od-
powiednio, całkę funkcji f lub miarę zbioru A jako funkcje przypadku. 

Również opisując miarę P dogodnie będzie oprzeć się na aparacie analizy funkcjo-
nalnej. P możemy zdefiniować jako funkcjonał rzeczywisty określony na rt(J't +), 
liniowy, dodatni, unormowany (tzn. P(l) = l) i a-ciągły: f/Jn E ~(Jt +) i f/Jn ~O 
.~mplikuje P( f/Jn) ~O. Następnie, zachowując podane własności, możemy P rozszerzyć 
jednoznacznie do :Yt'(J/1 +); przy tym- zgodnie z twierdzeniem Ulama-miara P 
będzie automatycznie ciasna, tzn. ciągła w topologii zbieżności jednostajnej na 
zbiorach zwartych: jeżeli f/Jn E Yt'(.A +) są jednost~jnie ograniczone i dążą do zera 
jednostajnie na każdym zbiorze zwartym w Jlt +, to P('Pn) ~ O (por. [24], str. 29). 

Funkcje cf dla f E :Yt' o są ciągłe, ale na ogół nie są ograniczone. Jeśli wszystkie 
C1 są P-całkowalne, o P mówimy, że jest pierwszego rzędu, a miarę w X zdefiniowaną 
wzorem 

Yp(f) = P(C1) = ~ p,(f)P(dp,) lub krótko Yp = ~ p,P(dp,), 
.,((+ j{+ 

nazywamy miarą momentu pierwszego rzędu, lub miarą intensywności, miary P. 
Zatem, na przykład, Yp(A) jest po prostu średnią miarą zbioru A. Podobnie--'- pod 
warunkiem, że miara P jest rzędu k-tego (czyli że poniższe całki (1.4) istnjeją)
miara momentu k-tego rzędu P jest miarą w Xk określoną następująco: 

(1.4) 'V~k>(ft ® ... ®fk) = P(C11 , ... , Ch) lub krótko y~> = ~ p,kP(dp,), 
.l{+ 

gdzie (f1 ® ... ®fk) (x1, ... , xk) =f~ (x1 ) ... fk(xk) i p,k jest k-krotną miarą pro-
duktową p,® ... ®p,. W szczególności, 

'V~k>(Al X ... X Ak) = P(CAl . .... CA,J. 
y}k> jest zatem miarą intensywności miary losowej p<k> w xk' przy czym plk) jest 
obrazem miary P przy odwzorowaniu mierzalnym p, ~ p,k z Jlt +(X) w .A+ (Xk); 
innymi słowy, pk ma realizację p,k, jeśli' P realizuje się przez fl· 

Miary półniezmienników miary P wyprowadza się z miar momentów korzystając 
z następującego wz~ru: 

m 

(1.5) y~>(ft ® ... ®Jk) = 2:: ( -l)m-l(m-1)! rr 'V~'}(.® fi), 
{Jl···Jm} 1=1 JEJr 
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gdzie { J 1 , ••• , J m} przebiega wszystkie podziały zbioru {l , ... , k} na wzajemnie 
rozłączone zbiory niepuste i k1 = =łF J1• Odgrywają one istotną rolę przy estymacji 
widma stacjonarnych miar losowych na prostej [5]; nam wszakże potrzebna będzie 
tylko miara drugiego półniezmiennika, inaczej miara kowariancji YP = y~2} prawdo-
podobieństwa P określona wzorem 

(1.6) 

Zbiory .__1/ .. , J[, v~~e i At0 należą do rJI (por. [14]). Miarę losową P nazywa się 
procesem punktowym lub prostym procesem punktowym, jeśli odpowiednio P(Jit"") = 
= l lub P(At") = I. Intuicyjnie, prosty proces punktowy polega na losowym wy-
borze, zgodnie z rozkładem miary P, przeliczalnego i lokalnie skończonego pod-
zbioru w X; przy tym CA jest liczbą punktów tego podzbioru zawartych w A, trak-
towaną jako zmienna losowa. 

Wygodnym narzędziem badania wielu aspektów miar losowych jest ich funkcjo-
nał charakterystyczny: 

(1.7) Pf= P(exp(iCJ)) = ~ exp(ift(f))P(dp,), fe Yl'o. 
_.{{+ 

Miara P jest całkowicie określona przez P(f) dla f E%. Funkcjonału P używać 
będziemy głównie do wyznaczania skończenie-wymiarowych rozkładów miary P, 
tzn. do wyznaczania rozkładów łącznych wektorów losowych (C11 , ... , C1k) dla 

/ 1 , ..• ,Jk E Yl'0 • Funkcja charakterystyczna takiego rozkładu łącznego dana jest 
wzorem 

(1.8) (tt, ... ,tk)~--+P(t1 ft+ ... +tkfk) =P(exp(i(ttCJ
1
+ ... +tkC!k))), 

gdzie t 1 , ... , tk E R. Stąd, C11 , .•. , Ch są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy 

k 

(1.9) P(t 1/1 + ... + tkfk> = IJ P(tdi) dla wszystkich t 1, ... , tk. 
l=l 

Podamy teraz kilka przykładów. 
I. Niech (!E vlt + i o < e(X) < 00. Rozważmy pojedynczy punkt losowy; poło

żony w X zgodnie z rozkładem prawdopodobieństwa e/e(X). Rozkład takiego 
procesu punktowego jest z definicji obrazem rozkładu e/e(X) przy odwzorowaniu 
x 1-+ ex , skąd · 

2. Rozważmy teraz n niezależnych punktów losowych położonych w X zgodnie 
z rozkładem e/e(X). Odpowiedni proces punktowy dany jest wzorem 

Pq; = (X)l n ~ q;(ex 1 + ... +exn)e(dxt) ... e(dxn). 
(! xn 

Dla n = O mamy Pq; = q;(O). 
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3. Proces Poissona Pe. Najpierw wybierzmy losowo nieujemną liczbę całkowitą, 
zgodnie z rozkładem Poissona o parametrze e(X); n jest przeto wybierana z prawdo-
podobieństwem (1/n!) e(X)nexp( -e(X)). Następnie rozważmy, jak w przykładzie 2, 
rozkład n punktów w X: 

00 

(1.10) P1/P = exp( -e(X)) I: n\ ~ cp(ex 1 + ... +exn)e(dx1 ) ••• e(dxn). 
n=l xn 

Oczywiście, funkcjonał Pe jest liniowy, dodatni, unormowany i a-ciągły, a zatem 
jest miarą losową. Podstawiając rp = 1.,~1e widzimy, że P(! jest procesem punktowym 
indukowanym przez zbiór wszystkich skończonych miar punktowych. Z (1. 7) 
i (1.10) mamy 

(1.11) P/f) = exp(e[exp(if)-11). 

Ponieważ carr[exp(if) -1] = carrf, prawa strona powyższego wyrażenia ma sens 
nawet wówczas, gdy e(X) = oo; w rzeczywistości, korzystając z różnych procedur 
rozszerzania ([14], [15]) można pokazać, że również w tym przypadku istnieje 
jedna i tylko jedna miara losowa P(! taka, że wyrażenie (1.11) jest prawdziwe dla 
każdej f E :Yt'(J/ +). Proces Pe nazywamy procesem Poissona z intensywnością e. 

Zgodnie z (1.8) i (1.11) rozkład zmiennej losowej !;f na przestrzeni probabi-
listycznej (At+, fJI(Jt +), Pe) ma funkcję charakterystyczną o logarytmie danym 
przez 
(1.12) t~ logPe{tf) = e([exp(itf)-11; 

jest to więc złożony proces Poissona wyznaczony przez f i e. Zatem Pe(!;f) = e(/), 
czyli proces P(! ma miarę intensywności e, zgodnie z wcześniej przyjętą nazwą. 
W dalszym ciągu wykładu skorzystamy z faktu, że wyrażenie (1.12) jest liniowe 
względem e. 

Z ( 1.8) i (1.11) wynika także, iż zmienne losowe !;f 
1

, •••• , !;ik są niezależne, jeżeli 
/1, ... ,fk mają wzajemnie rozłączne nośniki. W szczególności, zmienna !;A ma roz-
kład Poissona z parametrem e(A) i CAl' ... ' !;Ak są niezależne, jeśli tylko Al' ... ' Ak 
są rozłączne: jest to zwykła definicja procesu P(!. Stąd albo z (1.10) otrzymujemy, 
że p(! jest prostym procesem punktowym wtedy i tylko wtedy, gdy miara e jest 
bezatomowa. Co więcej, zapisując równanie (1.3)- prawdziwe dla każdej reali-
zacji ;..t procesu- w formie całki stochastycznej 

otrzymujemy natychmiast wyjaśnienie intuicyjnego sensu nazwy "złożony rozkład 
Poissona". 

Na koniec, wielokrotnie różniczkując (1.8) i korzystając z definicji (1.5) dosta-
jemy [16] miarę k-tego półniezmiennika-procesu Pe: 

(1.13) r<t>Cft ® ... ®Jk) = eC/1 · ... · Jk), 
(! 
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czyli l 

yS!'>(Al X ... X Ak) = e(At r\ ... n Ak). 
!! 

W szczególności, miara kowariancji P(! wynosi 

(1.14) 

4. Proces Coxa. Niech W będzie miarą losową w X. Proces punktowy Pw zde-
finiujemy w następujący sposób: za pomocą mechanizmu losowego realizującego 
rozkład W wybierzemy miarę (!, a następnie za pomocą mechanizmu losowego 
realizującego rozkład Pf} wybierzemy miarę punktową. Innymi słowy, rozkład 

warunkowy procesu Pw, przy realizacji e danej miary losowej W, pokrywa się 

z rozkładem Pe. Przeto 

(1.15) . Pw(ffJ) = ~ P(!(tp) W(de), rp E ~(vft. +), 
.-11+ 

lub krótko, Pw = ~ P(! W(d.q). Proces Pw ·jest więc mieszaniną rozkładów P(! 
."{{+ 

z wagą W(de). Proces Pw nazywamy procesem Coxa zbudowanym na W. 
Równanie (1.15) pozwala podać ścisłą definicję procesu Pw. W istocie, odwzo-

rowanie (! ~ P,/cp) jest f!4(vlt +)-mierzalne (por. [14]), skąd całka istnieje i tak okre-
ślony funkcjonał Pw jest oczywiście liniowy, dodatni, unormowany i 0'-ciągły. 

Przyjmując rp = lJr lub rp = l.l'r, widzimy, że Pw jest procesem punktowym 
i Pw jest prostym procesem punktowym wtedy i tylko wtedy, gdy W(vlt 0 ) = l. 
Co więcej, Pw całkowicie określa W ([14], [16]); inna sprawa, że dowody tego 
stwierdzenia bazują na stosunkowo głębokich rezultatach analitycznych, dotyczą
cych przekształceń Laplace'a lub zagadnienia momentów. 

Wiele własności miary W może przeto być przeniesionych na własności procesu 
Pw. Potrzebować będziemy tylko kilku z nich. Po pierwsze, W jest pierwszego 
rzędu wtedy i tylko wtedy, gdy Pw ma tę własność; 

(1.16) 

w szczególności, 

varpw(Cf) = varw(CJ)+vw(/2
), varPw(CA) = varw(CA)+vw(A). 

Zatem, varpw(CA) ~ P(CA) i równość zachodzi dla każdego A wtedy i tylko wtedy, 
gdy funkcja CA jest stała dla każdego A W-prawie na pewno, tzn. gdy Pw jest 
procesem Poissona; tym samym, w przypadku ogólnym, Pw jest "nadmiernie 

• rozproszony". 
Wreszcie, zgodnie z (l. 7), ( 1.12) i ( 1.15), 

(1.17) Pw(f) = W(i[ł- exp(if)]). 

5. Mieszany proces Poissona. Jest to przypadek szczególny przykładu poprzed-
niego: nośnikiem miary W jest zbiór wszystkich miar o postaci 00' dla () > O, gdzie O' 

jest ustaloną rrliarą w X. Możemy więc napisać 
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00 

(1.18) 

gdzie F jest dystrybuantą na R+ = [O, + oo ). 

2. Wnioskowanie o procesach Poissona 

Rozważmy najpierw dwie miary skończone w X, e i a, czyli e, a E j/ + i e(X), 
a(X) < oo. Niech P = P0 i Q = Pa. 

STWIERDZENIE. Jeżeli(! ~ a i h = de/da, to P ~ Q i 

(2.1) !JP = {exp(- (e(X)-a(x))) h(x1) ... h(xn), . jeśli fl = Bx 1 + ... +sxn' 
dQ O, jeśli p, nie jest podanej postaci; 

(przypomnijmy, że Q-prawie na pewno miara p, ma rzeczywiście postać (1.2)). 
D o wód. Na podstawie (1.10), dla każdej funkcji q; E Je, mamy 

Prp = exp ( ~ (e(X)- a(X))) exp(- a(X) )x 
00 

X )--, _ _!_.l \ qJ(Bx + ... +ex )h(xl) ... h(Xn)a(dxl) ... a(dxn) = Q(({J · 'YJ), ~n. J l n 
n=9 xn 

gdzie 'YJ jest funkcją na . .A+ zdefiniowaną przez prawą stronę równania (2.1 ). • 
Zauważmy, że (2.1) możemy .napisać n.astępująco 

(2.2) log 'Y} = - e(X) +a( X)+ ~log in 

gdzie, dla miary p, danej przez (1.2), 'IoghCu) = logh(x1)+ ... +logh(xn). 
Rozważmy następnie dwie miary skończone eo i e1 , absolutnie ciągłe względem 

miary skończonej a i przyjmijmy 

ho = deo 
da ' 

h - det 
1 - da ' 

Korzystając z (2.2), testowi Neymana-Pearsona hipotezy H 0 : P = P 0 przeciwko 
alternatywie H 1 : P = P 1 możemy nadać postać: mając realizację (1.2) przyjmij 
H 1 , jeśli 

(2.3) 
n 

Hp,) = 2:: (log h1 (xi)-log h0 (xi)) > c, 
j=l 

gdzie stała c wyznaczona jest przez zadany poziom testu. 
W celu obliczenia c zauważmy najpierw, że h0 (x 1) > O, ... , ho(xn) > O prawie 

na pewno przy hipotezie zerowej. Zatem, przy hipotezie H 0 , ~(p,) = - oo wtedy 
i tylko wtedy, gdy h1 (x) = O dla przynajmniej jednego j, tzn. ~ > - oo wtedy i tylko 
wtedy, gdy 'N = O, gdzie N= {x: h1 (x) = 0}. Przeto 

p O { ~ > C} = p O { ~ > ci~ > - 00} = p O g > c! eN· = 0} • 
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Podobnie jak w przypadku wyrażenia (1.12), otrzymujemy, że logarytm funkcji 
charakterystycznej rozkładu warunkowego zmiennej ~ (pod warunkiem CN = O) 
ma postać 

stąd, szukany rozkład - potrzebny do obliczenia stałej c -jest złożonym rozkła
dem Poissona wyznaczonym przez htfho i eo obcięte do X/N. W ten sam sposób 
można określić rozkład potrzebny do znalezienia mocy testu. Ponieważ rozkłady 
te w ogólności nie są stabelaryzowane, oprzemy się na rezultatach asymptotycz-
nych, e1(X)--+ oo, l = O, l (do zagadnienia tego wrócimy w dalszym ciągu wykładu). 

Rozważmy teraz, przy ustalonej mierze skończonej a, klasy &'(o) wszystkich 
rozkładów Pe takich, że e(X) < oo i e ~ a. Niżej, rozkłady w &'(a), ich miary 
intensywności e, ich gęstości 'YJ względem Q= Pa oraz gęstości h ich miar intensyw-
ności względem a opatrywać będziemy odpowiadającymi im indeksami, bez do-
datkowych wyjaśnień. 

Przypuśćmy, że f jest dowolną dodatnią mierzalną funkcją określoną na X oraz 
że h' ~ h". W ów czas 

(2.4) 

dla wszysUdch c, tzn. C1 jest stochastycznie mniejsza dla P' niż dla P". W istocie, 
jeżeli f= IA dla A e f!A0 , zmienna C1 ma rozkład Poissona z parametrami e'(A) 
i e"(A) odpowiednio, gdzie e'(A) ~ e"(A) i nierówność (2.4) jest dobrze znana. 
W przypadku ogólnym, nierówność (2.4) otrzymuje się zapisując f jako granicę 
rosnącego ciągu liniowych kombinacji (z dodatnimi współczynnikami) funkcji 
charakterystycznych zbioru. 

Załóżmy, że h0 ~ h1 i zastosujmy powyższą uwagę do funkcji f= log(htfh0), 

w którym to przypadku C1 = ~. Wówczas z (2.4) wynika, że przy zwykłym upo-
rządkowaniu funkcji h, test (2.3) ma rosnącą funkcję mocy. W szczególności, test 
ten jest nieobciążony na poziomie P0 {~ >c}, dla hipotezy zerowej h~. h0 przy 
alternatywie h0 > h. 

Wzór (2.1) implikuje również, że rodzina &'(a) ma monotoniczny iloraz wiaro-
godności w sensie w oczywisty sposób uogólnionym: jeżeli h0 ~ h1 , to odwzoro-
wanie !l 1-+ 'YJ 1 (#)/r;o(#) jest rosnącą funkcją !l w tej części .Ae, w której 'YJo nie znika. 

Rozważmy z kolei przypadek, gdy log h jest funkcją liniową, zależną od h, pewnej 
innej funkcji T od h niezależnej. Innymi słowy, rozważmy podrodzinę P(o)oee rodziny 
'&'(a) taką, że dla każdego ()E e, 

ho = exp((p0 , T)), 

gdzie T jest mierzalnym odwzorowaniem przestrzeni X w przestrzeń wektorową 
R1, p 0 e R1 i (~") oznacza zwykły iloczyn skalarny 'w R1• Z (2.2) i liniowości C mamy 

(2.5) logno = -eo(X)+a(X)+(Pth CT>· 
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Zatem (P0)oee jest rodziną rozkładów wykładniczych, CT jest minimalną statystyką 
dostateczną i możemy oprzeć się na metodach wnioskowania statystycznego właści
wych dla takich rodzin. W szczególności, jeżeli zbiór {p0: () E e} ma punkt we-
wnętrzny w R1, rodzina rozkładów (PB_)oeejest zupełna dla eT i możemy na przykład 
WykorzystaĆ OptymalnOŚĆ estymatOrÓW nieobciążonych Opartych na CT Oraz twier-
dzenie Rao.-Blackwella ([11], str. 121). 

Zauważmy, że dla realizacji (1.2) mamy 
n n 

(2.6) CT(ft) = (L T1 (xi): ... , L: T1(xi)), 
j=l j=l 

gdzie T1, ... , T1 są współrzędnymi wektora T. Co więcej, dla dowolnych 00 i 01 , 

test dany wyrażeniem (2.3) przyjmuje postać 

(2.7) ~ = (Po 1 -P00 ' CT) >C. 

Przyjrzyjmy się kilku przykładom. W pierwszych dwóch przykładach założymy: 
l = l, e ~ R i funkcja () t-+ p0 jest rosnąca. Przeto, zgodnie z (2.5) lub (2. 7), każdy 
test hipotezy zerowej () ~ 00 przy alternatywie () > 00 o postaci: przyjmij alternatywę, 
gdy CT(p) > c* jest jednostajnie optymalny na poziomie P 00 {CT > c*}. Podobne 
stwierdzenia są prawdziwe i w przypadku testów dwustronnych. 

l. Stała gęstość intensywności. Niech e = (0, + oo), p0 = logO, T= l, skąd 
h0 = () i (!o = Oa. Zatem, całkowita liczba punktów obserwowanych 

C t (ft) = ft(X) = =#= carr fl 

jest szukaną statystyką dostateczną. Dla dowolnego O, rozkład statystyki C1 może 

być podany w użytecznej formie, jest to bowiem rozkład Poissona z parametrem 
Oa(X). 

2. Trend wykładniczy. Niech X będzie ograniczonym przedziałem na prostej R, 
a- miarą Lebesgue'a w X, e = R, p0 = () i T(x) = x, skąd h0(x) = exp(Ox). 
Statystyka dostateczna C T ma tym razem postać 

(2.8) 

Już W tym przypadku WSzakże, mimo jego prostoty, rozkładU Statystyki CT nie 
daje się łatwo znaleźć; w dalszym ciągu wykładu wrócimy do jego asymptotycznej 
postaci, przy a(X) ~ oo. 

3. Następujący model, zawierający przypadki l i 2, pozwala na jednostajną 
aproksymację dowolnej gęstości h w ustalonym ograniczonym przedziale X: Tm(x) = 
= x'"- 1

, m= l, ... , l; stąd 
1 

(2.9) h0(x) = exp (L p~m>x'"- 1 ) • 
m= I 

4. Jeżeli rozważane zjawisko jest okresowe i jego okres jest znany, użyteczne są 
czasami modele następującego typu: 
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(2.10) 

gdzie a jest znane. 
Jak zaznaczono wyżej, do podanych przykładów możemy stosować statystyczną 

teorię rodzin rozkładów wykładniczych (2.5) ze statystyką Cr daną przez (2.6) 
i w szczególności możemy badać hipotezy dotyczące pewnych współrzędnych Phm> 
wektora p 8 , przy pozostałych traktowanych jako parametry zakłócające. N i e które 
przypadki tego typu rozważone są w [9]. 

Na mocy twierdzenia Rao-Blackwelła uzasadnione jest poszukiwanie nieobcią
żonych estymatorów wektora p0 • Inna sprawa, że ich konstrukcja, w przypadku 
wektorów p 0 i odwzorowań T o ogólnej postaci, nie jest łatwa. Zapiszmy równanie 
wiarogodności, otrzymane przez zróżniczkowanie wyrażenia (2.5) względem współ
rzędnych p~m> wektora p 0 i przyrównanie pochodnych do zera. Jeśli współrzędna 

Tm odwzorowania T jest e0-całkowalna, wyrażenie 

e o( X) = C1(h0) = C1 (ex p( (Po, T))) 

możemy zróżniczkować względem p~m> pod znakiem całki (względem miary C1; 
por. [21], str. 52-53), żeby otrzymać 

(2.11) eo(Tm) = Crm. 
Zatem, na podstawie definicji miary eo, mamy, że P0(Cr,J = e0(Tm) dla każdego 8, 
tzn. że c T m jest nieobciążonym estymatorem wartości eo(T m); w rzeczywistości, 

przy dowolnej wypukłej i ciągłej funkcji straty, Cr jest najlepszym estymatorem 
nieobciążonym. Jeżeli założyć, że 0: .,~te ~ R1 jest e~tymatorem największej wiaro-
godności parametru 8, a więc że jest rozwiązaniem równania (2.11), estymator 
Crm przyjmuje postać 
(2.12) Crm=e0(Tm); m= l, ... ,l. 

Fakt ten skłania do uznania wielkości e0(Tm), m = l, ... , l, za nowe "naturalne" 
parametry, w miejsce p~1 >, ... , p~1>. 

Zauważmy, że jeżeli każda funkcja T~ jest dla wszystkich p~k> z pewnego otocze-
nia zera prostej R e0-całkowalna, to 

Jeżeli, nadto, T1, ... , T1 są liniowo niezależne w przestrzeni !l' 2(C1), to 
det( C1(Tm Tk)m,k= 1 ; ... ,t) i= O i pożądana transformacja parametrów jest możliwa przy-
najmniej w otoczeniu punktu p0 =0. W wielu przykładach możliwe jest bezpośrednie 
i globalne dokonanie takiej transformacji. 

W pierwszym z podanych wyżej przykładów parametr eo(T) jest liniowy wzglę
dem 8 i w konsekwencji możemy otrzymać nieobciążony estymator wartości 8. 
Mamy bowiem l= l, T= l, (!o(T) = 8C1(X), skąd 

" Ct 
(2.13) 8 = -a( X). 
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W drugim przykładzie mamy 

(2.14) Qo(T) = ~ x exp (Ox)dx. 
X 

l 

Załóżmy X ~ R+ . Wówczas funkcja g(O) = (!o(T) jest ściśle rosnąca i analityczna, 
lim g(O) = O, lim g(O) = + oo, czyli, dla wszystkich O, g(O) może być trakto-

8--oo 0-++oo 
wana jako nowy parametr o przedziale wartości (O, oo ). Statystyka (2.8) jest naj-
lepszym nieobciążonym estymatorem parametru g(O) i, wobec (2.12), O = g- 1 oCr 
jest estymatorem największej wiarogodności parametru O; w tym sensie, estymator 
g(O) jest dobrze uzasadniony. 

Przejdźmy do przestudiowania zachowania się rozważanych statystyk w przy-
padku gdy pobierane obserwacje pochodzą z dużego zbioru. Zwykle mamy do czy-
nienia z następującą sytuacją: dana jest ustalona miara a taka, że a(X) = oo, obser-
wacji zaś podlegają procesy Poissona P o mierze intensywności e absolutnie ciągłej 
względem a (z gęstością h). Ponieważ w praktyce realizacje takiego procesu może
my obserwować tylko w zbiorach ograniczonych, przedstawioną wyżej teorię za-
stosujemy do obcięcia pK procesu P do zbioru K, K E BB0. Potem zbadamy kon-
sekwencje powiększania w określonym sensie zbioru K. Przypomnijmy, że -jak 
zwykle w statystyce procesów stochastycznych- rozporządzamy tylko jedną 

realizacją, stanowiącą bazę dla wnioskowania o procesie; powiększaniu K odpo-
wiada w klasyczn~j statystyce "dokonywanie dużej ilości obserwacji". 

Sprecyzujemy teraz pojęcie obcięcia pK dowolnej miary losowej P. Niech, dla 
każdej miary fl E vtt +, flK oznacza miarę określoną związkiem flK(f) = fl(fl K), 
gdzie/E~0 , lub flK(A) = fi,(AnK), gdzie AEP40 ; zatem flK jest znów elementem 
przestrzeni A+ = A+ (X), a nie ul!+ (K). Intuicyjnie, obcięcie pK otrzymuje się 

z procesu P przez zastąpienie kaźdei realizacji fl realizacją flK, tzn. pK jest obrazem 
miary P przy odwzorowaniu mierzalnym fl ~ flK z A+ w At+ . Przeto, rozkład 

zmiennej losowej C1 na przestrzeni probabilistycznej (A+, f!J(A +), pK) jest iden-
tyczny z rozkładem zmiennej CJ na przestrzeni wyjściowej (A't +, f!.l(vll +), P); 
przy tym- oczywiście- Cf(fl) = p,K(f). Takie samo stwierdzenie obowiązuje dla 
rozkładów łącznych. W przypadku procesu Poissona albo, ogólniej, Coxa mamy 
(Pe)K = PeK, (Pw)K = PwK (dalej pisać będziemy krótko P: i Pff). 

Niech P = Pf.! będzie procesem Poissona ze skończoną, lub nie, miarą inten-
sywności e i niech f będzie mierzalną lokalnie ograniczoną funkcją na X taką, 

że e(/2) = oo. Z (1.13) mamy · 

PCJ = (!K(j), varpCf = QK(/2). 

Utwórzmy zmienną losową standaryzowaną 

(2.15) CJ-eK(f) 
V (!K(f2) 

i poszukajmy wygodnych kryteriów zapewniających słabą zbieżność jej rozkładów 
do standardowego rozkładu normalnego, przy danym takim ciągu (Km), że 
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(2.16) 
m-+oo 

Łatwo stosowalny warunek konieczny i wystarczający możemy otrzymać drogą 
bezpośredniego obliczenia funkcji charakterystycznej zmiennej (2.15). Rzeczywiście, 
zgodnie z (1.12), logarytm tej funkcji ma postać 

Rozwijając powyższe wyrażenie w szereg potęgowy lub po prostu korzystając 
z klasycznej definicji półniezmienników i z (1.13), otrzymujemy, iż wyrażenie to 
równa się - t 2 /2 plus 

(2.17) 

zbieżność takiego szeregu jest oczywista wobec ograniczoności funkcji f w K. Za-
uważmy, że współczynnik (it)k/k! jest k-tym półniezmiennikiem zmiennej (2.15). 

Zmienna losowa (2.15) z K = Km ma zatem rozkład asymptotycznie normalny 
dla m --+ oo wtedy i tylko wtedy, gdy szereg (2.17) z K = Km dąży do zera dla każ
dego t E R. Wróćmy teraz do wcześniej rozważanych przykładów. 

l (stała gęstość intensywności). Zainteresowani jesteśmy statystyką C 1 (tzn. 
f= l) i w tym przypadku otrzymujemy zwykłe normalne przybliżenie rozkładu 
Poissona: w istocie, dla wszystkich k, eK (fk) = e (K), skąd współczynniki szeregu 
(2.17) dążą do zera dla każdego ciągu (Km) z e(Km)--+ oo._ 

2 (trend wykładniczy). Rozważmy, nieco bardziej ogólnie, funkcję o postaci 
f(x} = xfl, f3 > O, oraz zbiory Ks = [0, s], gdzie s> O. Wtedy, najpierw dla przy-
padku (} = O, dostajemy 

l nK•(fk) = ----skfJ+l 
t: O kf3 +} . ' 

skąd 

e~·(fk) = (2{3 + l )kf2 1-k/2 -+ o 
e~·(f2)kf2 kf3 + I s 

dla s --+ oo i k ~ 3; a zatem szereg (2.17) także dąży do zera. W konsekwencji, 
dla f3 = l, hipotezę zerową (} = O (brak trendu) należy odrzucić i przyjąć alterna-
tywę (} > O (trend dodatni), jeżeli przy obserwacji (1.2) okazuje się, iż f 

n 

L xi-s2 /2 
.=....i=_l--:::==-- > c' 

}is3 /3 
l 

gdzie c określone jest przez poziom testu, jak w przypadku standardowego rozkładu 
normalnego. Odpowiednie zastosowania znaleźć można w [2], str. 49, i [25]. 
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Jeźeli (} > O, zbieźność do zera wyrazeń r/fs(fk)/ets(f2)kfz z k ~ 3 jest oczywista, 
podczas gdy dla (} < O warunek (2.16) - z (! = (!o - nie jest spełniony dla źadne
go {J. Oczywiście, warunek ten pozostaje słuszny dla dowolnego (} ~ O. 

Podamy teraz przykład, gdzie rozkład asymptotyczny jest róźny od normalne-
go, pomimo spełnienia warunku (2.16). Niech mianowicie e będzie znów miarą 
Lebesgue'a na R i Ks = [0, s] jak poprzednio, ale niech f(x) = expx. Wówczas 

dla k = 3, 4, ... 

i rozkład asymptotyczny istnieje, lecz nie jest normalny. 
Do tej pory, zaprezentowane podejście "asymptotyczne" umotywowane było 

potrzebą znalezienia dogodnych przybliźeń rozkładów badanych statystyk. Moźna 
jednak postawić pytanie bardziej podstawowe, dotyczące moźliwości "dokładnej 
estymacji" (2) parametru w op(:lrciu o obserwację pojedynczej realizacji procesu 
w całej przestrzeni X; inaczej, jest to pytanie o rozróźnialność róźnych procesów 
Poissona na podstawie wspomnianej obserwacji. Problem ten rozwaźymy w sposób 
ogólny. 

Niech za naturalne indeksy posłuźą nam miary intensywności. Rozwaźmy zatem 
rodzinę procesów Poissona (P()(!el:, gdzie .E E f!A(~ +). Parametr p tej rodziny 
rozumiany będzie jako odwzorowanie mierzalne z 1: w przestrzeń mierzalną (U, Ol/). 
Oszacowaniem parametru p jest odwzorowanie mierzalne 'YJ z .A" w (U, OZ/): jeźeli 
miara punktowa fl zaobserwowana została jako realizacja badanego procesu, to 
'Y}(/l) jest oszacowaniem wartości p opartym na tej obserwacji. 

Kaźde oszacowanie 'YJ dogodnie będzie opisać przez związany z nim podział 
przestrzeni .A" na wzajemnie rozłączne zbiory 

(2.18) 

Poniewaź dla kaźdego V s; U mamy 

U {~11 : u E V}= 'Y}- 1 (V), 

więc podział ten jest mierzalny, tzn. U {.Au: u E V} E ~(.A") dla kaźdego V E Ol/. 
Odwrotnie, dla danego podziału mierzalnego (.Au)ueu przestrzeni .A" odwzorowa-
nie 'YJ zdefiniowane jako 'YJ(fl) = u dla fl E .A" jest mierzalne i spełnia równość (2.18). 

Odwzorowanie 'YJ nazywane jest dokładnym oszacowaniem parametru p, jeźeli -
mówiąc niedokładnie - osiąga prawie na pewno "prawdziwą wartość" tego para-
metru, tzn. Pe { 'YJ = p(e)} = l dla kaźdego p E 1: albo, na podstawie (2.18), 

(2.19) P(!(J!P<C!>) = l dla kaźdego e E .E. 
Zatem nośnikiem miary losowej P(! jest .AP<C!>. Stąd, oczywiście, miary P(! i P(!, są 
osobliwe, P(! j_ P(!, jeśli tylko p((!) =1= p(e'). Odwrotnie, załóźmy, źe rodzina (P(!)(!er 
ma tę własność. Jeżeli zbiór .E jest skończony, moźna szybko dowieść, że dokładne 

(2) ang. "perfect estimation". 
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oszacowanie parametru p istnieje [l 9]; w przypadku E nieskończonego podane 
stwierdzenie nadal obowiązuje pod warunkiem, iż spełnione są pewne dodatkowe, 
techniczne założenia. Nam wszakże fakt ten nie będzie potrzebny; związek między 
wzajemną osobliwością rozkładów i istnieniem dokładnych oszacowań wykorzysty-
wać będziemy jedynie albo poprzez wskazanie explicite oszacowań dokładnych 
i wówczas wnioskowanie o wzajemnej osobliwości w podanym sensie, albo poprzez 
wnioskowanie o nieistnieniu QSZacowań dokładnych w przypadku nieosobliwości · 
rozkładów. 

Przypomnijmy najpierw kryterium osobliwości lub absolutnej ciągłości dwóch 
rozkładów Poissona. N i ech (!o' e 1 E .H+ i (J E .H+ będzie dowolną miarą, dla której 
(2 0 , (2 1 ~a. Niech 

ho = !!_eo 
da' 

TWIERDZENIE. P0 j_ P 1 wtedy i tylko wtedy, gdy ~ (ylz0 -Jih-;) 2da = + oo oraz 
X 

P0 ~ P1 wtedy i tylko wtedy, gdy (!o ~ (2 1 i ~(Y ho -1 1 h1 )1da = + oo. 
X 

D o wód: patrz [22]. 
Jeżeli miary eo i e1 są ograniczone, rozkłady P0 i P1 nie są osobliwe, ponieważ 

z dodatnim prawdopodobieństwem miara O realizowana jest zarówno przy P 0 , 

jak i przy P 1 ; czyli, dla dowolnych e o, e L E .H+ , rozkładów P 0 i P 1 nie możemy 
rozróżnić z całą pewnością, jeżeli obserwacji podlega tylko pojedyncza realizacja 
na ustalonym zbiorze zwartym K. Intuicyjnie, należy oczekiwać, iż oszacowania 
dokładne - o ile istnieją - otrzymane mogą być z oszacowań opartych na obser-
wacjach w zbiorach zwartych K przez dokonanie przejścia granicznego K )"X. 

Rozwat:my najpierw przypadek rodziny dwuelementowej I:= {eo, et}. Przy 
ustalonym poziomie, dla każdego zwartego zbioru K, test . (2.3) może być skonstruo-
wany przez zastąpienie gęstości h0 i h 1 ich obcięciami do K, czyli - innymi słowy -
przez zastąpie~ie zmiennej ~obcięciem ~K(fl) =-~(flK). Hipotezę P = P 1 akceptuje-
my przeto, gdy ~(f.lK) > cK, z cK - odpowiednią funkcją poziomu testu. 

STWIERDZENIE. [8]. Niech (Kn) będzie ciągiem zbiorów zwartych, Kn )"X. Wówczas 
ciąg wyżej"wymienionych testów hipotezy P = P0 przeciwko P = P1.jest zgodny, tzn. 

li m P1 {~K > cK} = l wtedy i tylko wtedy, gdy P0 j_ P1 • 
n-+00 

W dowodzie wykorzystuje się typowe argumenty oparte na własnościach mar-
tyngałów. 

W większości konkretnych sytuacji, postać estymatara dokładnego; otrzymuje 
się przy przejściu K)" X, dzięki wykorzystaniu stosownego twierdzenia ergodycz-
nego lub zbliżonego twierdzenia granicznego. 

Zatrzymajmy się przy kilku przykładach. 
l (stalagęstość intensywności). Tutaj rodzina I: jest zbiorem wszystkich iloczy-

nów fJa z ustaloną miarą a i fJ E e = (O, + oo ), przy czym a( X) = + oo. fJ trakto-
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wać będziemy jako "parametr", tzn. p(Oa) = () i pisać Po zamiast Poa· Estymator 
(2.13), oparty na obserwacji w zbiorze K, ma postać 

l Cf 
()K = a(K) ' 

czyli, w praktyczniejszej formie, 

0 ( ) = #(K n carrfl) 
K fl a(K) 

Z (1.14), oznaczając wariancję względem rozkładu P0 przez var0 , mamy 

A () 

var0(0K) = (J(K) , 

skąd §Kn jest zbieżne w L 2(P0) do O, gdy a(Kn) ~ oo. Mając skończony lub przeli-
czalny podzbiór (9' zbioru e, możemy skonstruować- wy~ierając kolejno pod-
ciągi i stosując metodę przekątniową- podciąg K:n = Knm taki, że dla każdego 

fJ E E>', lim OK~,= O P0-prawie na pewno. W szczególności, P00 l.P01 , jeżeli 00 =F 01; 
m->oo 

oczywiście, fakt ten wynika również z wyżej przytoczonego twierdzenia. 
Jeżeli x ma bogatszą strukturę, możemy znaleźć taki ciąg Kn, że dla każdego 

f) >o 
(2.20) Iim §Kn = () P0-prawie na pewno. 

n->00 

Na podstawie ogólnego twierdzenia ergodycznego dla miar losowych stwierdzenie 
to jest prawdziwe;na przykład, w następującej sytuacji: X= Rd, (J jest d-wymiaro-
wą miarą Lebesgue'a A., a (Kn) jest ciągiem regularnym, tzn. lim A.(Kn) = oo oraz 

l. . f },(Kn) O 
tmm ,(Kb) > , 
n->OO /, n 

gdzie Kb oznacza najmniejszą kulę domkniętą o środku w zerze, zawierającą zbiór 
K. W szczególności, Kn może sam być kulą o promieniu S11 zawierającą zero lub-
w przypadku d= l -przedziałem [0, s,j] dla sn ~ oo. 

Jeżeli związek (2.20) jest spełniony, dokładny estymator parametru p dany jest 
wzorem 

llim ~n(fl), 
'YJ(p) = 11->00 

O, 

jeśli ta granica istnieje, 

w przypadku przeciwnym. 

2 (trend wykładniczy). Tutaj, X= R+, rodzina .E jest zbiorem wszystkich eo 
takich, że eo ~ A. i h0 = dg0 fdA. ma postać 

ho(x) = exp(Ox), () E e ~ R. 

Jak poprzednio, p(eo) = ()i p 0 = feo· 
W przypadku gdy 00 < O 1 , twierdzenie wyżej podane implikuje natychmiast: 

Poo J.. P01 <=> 01 ;;?: O, P00 "" P01 <=> 01 < O. 
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Dokładna estymacja jest zatem niemożliwa, jeżeli zbiór e wszystkich możliwych 
wartości parametru zawiera liczbę ujemną, tzn. gdy rodzina .I: zawiera miarę inten-
sywności o ujemnym trendzie wykładniczym. Z drugiej strony, dowolne dwa trendy 
wykładnicze dodatnie mogą być prawie na pewno rozróżnione w oparciu o poje-
dynczą obserwację w całej przestrzeni R+. Zauważmy, że z podobną dychotomiczną 
sytuacją spotkaliśmy się badając asymptotyczny rozkład statystyki 'fs z f(x) = xP, 
fJ > O iKs = [0, s], gdy s~ oo. ' 

3 ("procesy prostych"). Tutaj, X= R x S, gdzie S= S1 i jest kołem jednostko-
wym, skąd X jest nieskończonym cylindrem. Przestrzeń X może być traktowana 
jako reprezentacja zbioru wszystkich prostych zorientowanych na płaszczyźnie R 2 • 

Każda prosta x jest wówczas reprezentowana przez oznakowaną odległość p od 
początku układu O, dodatnią, gdy O leży na lewo od x, oraz przez kąt cp między 
odciętą i prostą x; a zatem x = (p, cp) dlapER i cp E S. Przy takiej reprezentacji 
grupa wszystkich przesunięć w R 2 generuje grupę ~ działającą w X. Najogólniejszy 
niezmienniczy (względem przesunięcia) poissonowski "proces prostych" dany jest 
wówczas przez proces Poissona Pe na X, o mierze intensywności e = a®u, gdzie .A. 
jest jednowymiarową miarą Lebesgue'a i u E .A+ (S). Niech .I: będzie zbiorem 
wszystkich takich miar e; dla prostoty pisać będziemy dalej P~ zamiast P;.®~· Każdy 
proces P~ jest ergodyczny dla ~ (patrz [lO]), skąd P~ j_ P~,, dla u =l= u'; znowu wy-
nik ten można otrzymać natychmiast jako wniosek z podanego twierdzenia. 

W rozważanym przykładzie interesującym nas parametrem jest sama miara 
intensywności. Fakt ten uzasadnia przyjęcie p(J.®u) = u. Dokładne oszacowania 
można skonstruować w następujący naturalny sposób [10]. Niech Ks, dla s> O, 
b~dzie zbiorem wszystkich prostych osiągających koło o środku w zerze i promie-
niu s, czyli niech Ks = [-s, s] x S. Niech, dla każdej miary p, E .A+ (X), fls oznacza 
rzut na koło jednostkowe S obcięcia miary p, do zbioru Ks, tzn. 

P,s(A) = t.t([ -s, s] x A) dla każdego A E go(S). 
Wtedy wyrażenie 

można uważać za oszacowanie parametru u. Wobec (1.14) oszacowanie to jest 
nieobciążone: 

i ma wariancję 

A u(/2) var ~ us(f) = - 2- . . s 

Stąd us(f) ~ u(f) w fi? 2 (P~), gdy s~ oo, przy czym łatwo dowieść następujących 
stwierdzeń : 

dla każdej f E .?F(S), lim xs(f) = u(f) Px-prawie na pelvno (patrz [16]); 
S->00 

Px-prawie na pewno u5 ~ Us słabo (patrz [24, rozdz. II, twierdzenie 7.1]); 
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lim sup lxs(I)- x(/)1 = O P)C-prawie na pewno, gdzie J jest klasą wszystkich 
s->oo leJ 

odcinków zbioru S (patrz [20]). 
W szczególności, 

" ={słaba granica oszacowań us, o ile istnieje, 
O w przypadku przeciwnym 

jest dokładnym opracowaniem miary x. 
Na zakończenie tego rozdziału wspomnimy o innej interpretacji idei polegającej 

na "obserwowaniu najpierw procesu w zbiorze ograniczonym i potem dokonywaniu 
przejścia granicznego''. Zamiast z góry ustalać taki zbiór, rflożemy określić go jako 
funkcję obserwacji. W szczególności, możemy uczynić to w taki sposób, żeby liczba 
branych pod uwagę punktów realizacji była z góry ustalona. Ograniczymy się dÓ 
zbadania dwóch przykładów. 

l (stała gęstość intensywności na dodatniej półprostej). Rozważmy na R+ = 
= [O, oo) rodzinę E wszystkich miar Q = (}A, gdzie A jest ponownie miarą Lebesgue"a 
i & > O. Niech n będzie ustaloną liczbą naturalną. Dla dowolnej miary p E .A' (X) 
ustawmy punkty jej nośnika w porządku rosnącym; 

carrp = {x1 (p), x2 (p), ... }, ... O ~ X1 (p) < Xz(p), ... 
Wówczas n-1xn dąży P 0-prawie na pewno do o-I, skąd 

llim n- 1xn, jeżeli granica ta istnieje, 
'Y) = n->OO 

O, w. przypadku przeciwnym, 
jest dokładnym oszacowaniem parametru o- 1 • Dokładniej oszacowania n- 1 Xn 
przestudiowane są w [9], [18], [19]. 

3 ("proces prostych"). W wyżej opisanym kontekście przypuscmy, że x "l= O. 
Wtedy nośniki P)(-prawie wszystkich miar p, E .A .. (X) mają postać ciągu prostych 
Xn(p,) = (Pn(P,), f/Jn(P,)) o różnych odległościach od zera. Odległości te możemy 
ponumerować tak, że O ~ l p 1 (p) l < l p 2 (p)l < ... Jest to "ponumerowanie mie-
rzalne", tzn. parametry Pn, (/Jn, n = l, 2, .. . , są zmiennymi losowymi, odpowiednio 
w R i S. Dalej, zbiór losowy {p1 , p 2 , ••• } zachowuje się jak realizacja procesu 
Poissona na R z miarą intensywności x(S) A, kąty losowe qJ1 , qJ2 , ••• są niezależne 
i mają identyczny rozkład x0 = xfu(S), wreszcie ciągi {p1, p 2 , .. . } i { f/J1, f/Jz, ... } 
są od siebie niezależne. Zaobserwowawszy x 1 , ... , Xn, gdzie n jest ustalone z góry, 
u(S}- 1 szacujemy jak w przykładzie poprzedn'im przez Pnfn i za oszacowanie rozkła
du x 0 przyjmujemy "rozkład empiryczny" 

"O - l ( ) X n - - cm + . . . + crpn • n ..-1 

Gdy n~ oo, oszacowania te dają wspólnie dokładne oszacowanie parametru x. 
W szczególności, przedstawione wyżej stwierdzenia o różnego rodzaju zbieżności 
u s do x pozostają prawdziwe w przypadku u~ i x 0 • Stosowane dowody przedstawio-
ne są w [10], [20]. ' 
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3. Filtracja losowej intensywności procesów Coxa 

Niech 1fl będzie rodziną miar losowych w X. Każdej mierze W E 1ft możemy 

przyporządkować proces Coxa Pw. Naturalne jest w takim kontekście rozważenie 
problemu wnioskowania statystycznego o rozkładzie W, na bazie realizacji procesu 
Pw. Przykładowo przyjmijmy, że przestrzeń podstawowa X jest przestrzenią R\ 
X= R\ i rozkłady Pw są niezmiennicze przy przesunięciu; wówczas- dla każdej 
miary W ze stosunkowo szerokiej rodziny "/Y - standardowa argumentacja oparta 
na własnościach miar korelacji ([18], [19]) pozwala wykazać ergodyczność procesu 
Pw względem grupy przesunięć. 

W większości zastosowań procesów Coxa jesteśmy jednak zainteresowani in-
nym rodzajem wnioskowania statystycznego, nie związanym z orzekaniem o roz-
kładzie W. Przypomnijmy, że typowa realizacja fl procesu Pw otrzymywana jest 
w następujący sposób: najpierw otrzymuje się realizację e miary W i potem reali-
zację procesu Poissona Pe. Przy tym zwykle obserwować możemy tylko realizację fl; 
nie możemy natomiast obserwować realizacji (!. Innymi słowy, "ukryta" realizacja e 
manifestuje się poprzez obserwowalną miarę punktową fl, i w rezultacie zaintere-
sowani jesteśmy wnioskowaniem - w oparciu o miarę fl - o mierze g. A zatem 
przedmiotem naszego zainteresowania jest problem filtracji, tzn. zagadnienie wniosko-
wania o realizacji pewnego procesu na podstawie obserwacji jednoczesnej realizacji 
procesu innego. Oczywiście, obydwa te procesy muszą "mieć rozkład łączny", 
czyli muszą być określone na tej samej przestrzeni probabilistycznej. 

Wiele przykładów tego typu zawiera praca [23]. W szczególności, pojęcie pro-
cesu Coxa powstało przy okazji rozważania procesu, w którym wielkość e reprezen-
towała wytrzymałość nici biegnącej w krośnie, fl zaś oznaczała ciąg chwil, w któ-
rych ta nić ulegała zerwaniu. Niżej przytoczymy jeszcze jeden tylko przykład. Przy-
puśćmy mianowicie, że do żyły świnki morskiej wstrzyknięta została pewna sub-
stancja. Stężenie tej substancji w krwi zwierzątka i w funkcji czasu jest zjawiskiem 
losowym, a więc może być traktowane jako realizacja e miary losowej W. Przedmio-
tem naszego zainteresowania jest więc nie podlegająca obserwacji realizacja miary Q. 

Substancję wyjś"ciową możemy wszakże "oznaczyć" dodając do niej składnik radio-
aktywny tak, by w konsekwencji współrzędne przestrzenne i czasowa punktów 
emisji reprezentowały punkty odpowiedniej realizacji fl procesu Coxa Pw. Często 
realizacja fl jest obserwowalna, czyli mamy do czynienia z problemem określenia (! 

na podstawie znanej realizacji fl· 
Również z czysto matematycznego punktu widzenia, często bardziej uzasadnione 

jest rozważenie problemu filtracji, a nie szacowanie miary losowej W (lub jej para-
metru). W istocie, w wielu przypadkach wszystkie miary W E ifl mają ten sam 
nośnik .E E fJI (.A+ (X)) taki, że rozkłady P(J z e E .E są wzajemnie osobliwe. Wówczas 
jednak można łatwo pokazać, że dla dowolnych miar W, W' E 1fl zachodzi równo-
ważność: Pw .l Pw, wtedy i tylko wtedy, gdy W .l W' (patrz [19]). Stąd dokładne 
oszacowanie rozkładu W możemy otrzymać wtedy tylko, gdy wszystkie rozkłady 
W E 1fl są wzajemnie osobliwe; ten ostatni warunek jest wszakże rzadko spełniony. 
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Bardziej intuicyjnie, jeżeli nośnik zaobserwowanej realizacji p zawiera się w nośni
ku procesu Pe, możliwe jest w zasadzie określenie realizacji (}, z tym, że- o ile 
nie dysponujemy dużą ilością informacji a priori o mierze W- nie możemy nic 
powiedzieć o zachowaniu się miary W poza zbiorem {e}. 

W poprzednim rozdziale rozważyliśmy trzy ważne przykłady zbioru l: mającego 
przytoczone przed chwilą własności. W pierwszym przykładzie, każdy proces Coxa 
Pw taki, że nośnikiem miary losowej W jest zbiór 1:, jest mieszanym procesem Poisso~ 
na (względem miary a). Jeżeli, co więcej, X = Rk i a = A jest k-wymiarową miarą 
Lebesgue'~, to proces Pw jest ergodyczny względem grupy przesunięć wtedy i tylko 
wtedy, gdy jest rzeczywiście procesem Poissona; tym samym, w przypadku ogólnym 
proces Pw jest istotnie nieergodyczny. 

W trzecim przykładzie mamy do czynienia z mieszaninami poissonowskich 
"procesów prostych", niezmienniczych przy przesunięciu. Znowu każdy taki proces 
jest ergodyczny względem grupy t'§ wtedy i tylko wtedy, gdy jest procesem Poissona. 
Przyjrzyjmy się jego najprostszemu parametrowi, a mianowicie gęstości miary in~ 
tensywności względem miary powierzchniowej na X = R x S. Miara powierzchniowa 
ma postać Ax = AR®As, gdzie AR i As oznaczają miary Lebesgue'a, odpowiednio 
naR i S. Miara intensywności procesu Pw, niezmiennicza względem grupy t'§, ma 
postać 

Vpw = c(W)Ax, przy czym c( W)? O. 

Dla uproszczenia zapisu skorzystamy z utożsamienia x +--+ A®x i, konsekwentnie,. 
miarę W traktować będziemy jako rozkład w ./11 +(S), a nie w zbiorze 1:. Wobec 
(1.16) mamy zatem 

c(W) = 27t ~ x(S) W(dx); 
.-f!+(S) 

c( W) jest szukaną gęstością. Przedstawione wyżej rozumowanie każe sądzić, iż do--
kładna estymacja parametru c możliwa jest w takim tylko przypadku, gdy - dla 
każdej miary W E if/- funkcja x r-+ x(S) określona na przestrzeni Jlt +(S) jest 
W-prawie na pewno stała, tzn. gdy prawie każda ergodyczna składowa Px procesu 
Pw ma tę sarną gęstość intensywności, równą (27t)- 1 · x(S). Rzeczywiście, w takim 
przypadku estymator o oczywistej postaci (27t)- 1 • x(S), gdzie oszacowanie x dane 
jest wzorem (2.21), jest dokładnym estymatorem parametru c w klasie "/f/' (patrz 
[10], [17]). 

Wróćmy do problemu ogólnego. Ponieważ zajmować się będziemy kilkoma pro-
cesami "mającymi rozkład łączny", zaczniemy od wprowadzenia podstawowej 
przestrzeni probabilistycznej (Q, d, P) i określenia na niej trzech elementów lo~ 
sowych. Po pierwsze, mamy odwzorowanie e zbioru Q w A+ = A+ (X), mierzalne 
względem d i fJI(vłt +). Rozkład W tego elementu losowego jest więc miarą losową 
w sensie podanym w rozdziale l ; dalej element losowy e będziemy również nazywać 
miarą losową. 
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Po drugie, mamy odwzorowanie mierzalne fi zbioru Q w v~~·· = v~~· ·(X) takie, 
że rozkład łączny pw elementów losowych § i 'jt jest rozkładem łącznym miary lo-
sowej o rozkładzie W i procesu Coxa zbudowanego na tej mierze losowej. Czyli, 
dla każdej .94(.4 +)®~(.Jt"")-mierzalnej i p w-całkowalnej (lub dodatniej) funkcji g 
określonej na vH + x J!t"" zachodzi związek 

(3.1) pw(g) = ~ ~ g(e, p,)Pe(dp,) W(de), 
.,{(+ .tt·· 

gdzie 

pw(g) = ~ gdPw = ~ g(e(w), ,U( w) )P(dw) . 
.,tt+xJ!t·· n 

Po trzecie, niech u będzie elementem losowym określonym na Q i o wartościach 
w pewnej przestrzeni mierzalnej, naszym celem natomiast niech będzie oszacowanie 
wartości elementu u( w) w oparciu o pełną lub częściową obserwację realizacji [1,( w). 
Stosunkowo często u będzie funkcją, lub "parametrem", tylko elementu losowego e· 
Na przykład, wartość u(w) może być po prostu równa ()(w) albo może być równa 
(g(w) )(f) (gdzie f jest pewną funkcją, f E .1t 0), albo może być wartością gęstości 
de(w)jda miary §(w) Względem Ustalonej miary (JW UStalonym punkcie Xo. 

Przy ustalonym rozkładzie W w .lt + konstrukcja przestrzeni probabilistycznej 
(Q, d, P) i miar losowych e oraz fi mających wymagane własności jest oczywiście 
bardzo prosta: wystarcza obrać {J = .1t + x v~~··, d = f!l(.lt +)®.c?l(vlf""), P = p w, 
gdzie p w określone jest związkiem (3.1), i wreszcie §(e, p,) = f!, [l,(e, fl) = p,. Ko-
rzystną cechą takiej "przestrzeni standardowej" jest fakt, iż prowadzi ona do nieco 
prostszego zapisu; z tego też powodu przy tej właśnie przestrzeni pozostaniemy. 

Niech dana będzie rodzina 111 rozkładów w Jt + . W przypadku gdy u jest funkcją 
tylko elementu losowego f!, problem filtracji sprowadza się do zagadnienia wniosko-
wania statystycznego o indeksach e rodziny procesów Poissona (Pe)eeJI+· Obecne 
rozważania różnią się od sytuacji omówionej w rozdziale 2 tym, że rodzina 1f" jest 
dana i znana. Zgodnie z definicją (1.15) procesu Coxa każdy rozkład W możemy 
traktować jako rozkład a priori w zbiorze wszystkich procesów Pe. Im mniejsza jest 
rodzina 111, tym ściślejszą informacją a priori dysponujemy. Przypadek jednoele-
mentowej rodziny ifl- zawierającej jeden tylko rozkład W- równoważny jest 
całkowitej znajomości rozkładu a priori i, ponieważ mamy wówczas do czynienia 
z problemem czysto bayeso·wskim, możemy oprzeć się na metodach Bayesa. Jeżeli 
rodzina 111 jest większa, ale nie jest J?rzy tym zbiorem wszystkich miar prawdopodo-
bieństwa fll>(vlt +), możemy powiedzieć, iż dysponujemy pewną informacją o rozkła
dzie a priori. W sytuacji zaś gdy rodzina 111 zawiera wszystkie rozkłady W w .lt +, 
nie mamy żadnej informacji wstępnej. Właśnie ta ostatnia sytuacja omówiona była 
w rozdziale 2; niżej zajmiemy się dwiema pozostałymi. 

Jak zwykle, jakość naszych decyzji mierzyć będziemy funkcją straty. Niech .d 
będzie przestrzenią decyzji z pewną stosownie obraną a-algebrą. Przez funkcję 
'itrat L rozumieć będziemy funkcję rzeczywistą określoną na Jt + x Jft"" x LI i taką, 
że L(e, fl, €5) oznacza stratę lub koszt przy wartościach miar losowych - i p,, wy-
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noszących odpowiednio (! i p,, oraz przy podjętej decyzji <5. Ponieważ decyzja opierać 
się musi na obserwacji miary punktowej p,, przez strategię D rozumieć będziemy 

odwzorowanie mierzalne przestrzeni miar .41·· w Lł. Dla ustalonej wartości(!, ryzyko 
związane ze strategią D równe jest średniej stracie 

K((!, D) = ~ L(e, p,, D(p,))P~(dp,); 
Jt•• 

zgodnie z (3.1), ryzyko bayesowskie dla rozkładu a priori W E 1f/ równa się na-
tomiast 

(3.2) K(W, D) = ~ K((!, D) W(de) = PwL(§, P,, D o P,). 
Jt+ 

W powyższych wzorach zakładamy oczywiście, że podane wartości oczekiwane 
istnieją. Celem naszym jest znalezienie strategii zapewniających osiągnięcie przez 
ryzyko K(W, D) wartości- w określonym sensie- tak małej, jak to tylko jest 
możliwe. 

W większości zastosowań, straty nie będą zależeć od wartości p,. W szczególności, 
jeżeli zainteresowani jesteśmy wnioskowaniem o parametrze miary (!, tzn. jeżeli 

u(e, p,) = u(e) i funkcja u nie zależy od p,, strata postaci L(e, p,, <5) = L(e, <5) 
będzie zwykle stanowiła pewną miarę odchylenia wartości przyjętej <5 od wartości 
prawdziwej u(~). Trochę jeszcze nadużywając naszego zapisu, e traktować będziemy 
jako element losowy określony również na przestrzeni .Ji + , a nie tylko na !2; Q 
możemy mianowicie uznać za odwzorowanie identycznościowe e(e) = (!. 

Jak to zostało wyjaśnione w poprzednim rozdziale, decyzję będziemy musieli 
oprzeć na obserwacji realizacji p, w podzbiorze zwartym K przestrzeni X. Stąd, 

dopóki interesować nas będą tylko obserwacje czynione w ustalonym zbiorze i nie 
będziemy się zajmować asymptotycznymi (przy K ,7' X) własnościami naszych pro-
cedur, dopóty zakładać będziemy po prostu, że przestrzeń X jest zwarta. 

Rozważmy najpierw przypadek czysto bayesowski, gdzie rozkład W jest jedy-
ny i znany. Przypuśćmy, że W-prawie wszystkie miary (! mają gęstość he = de/d(J 
względem ustalonej miary (J E .A+ . Jeżeli zaobserwowaliśmy miarę punktową (1.2), 
na podstawie równości (2.1) otrzymujemy, że funkcja wiarogodności ma następują
cą postać, z dokładnością do czynnika niezależnego od (!: 

n 

(! r+- exp( -e(X)) rr hfl(xi). 
i= l 

Zatem rozkład a posteriori elementu losowego §, pod warunkiem zaobserwowania 
realizacji p,, jest rozkładem w .A+ określonym następująco: 

n 

(3.3) 
exp(- (!(X)) f1 hfl(Xj) W(d(!) 

Wp(de) = _______ i=-:------

~ exp (- e'(X)) TI h~,(xi) W( de'). 
o//1+ i=l . 
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Załóżmy z kolei, że funkcja strat L zależy tylko od e i b. Strata a posteriori 
związana z decyzją b dana jest wzorem 

W14 L(e, b)= ~ L(e, b) Wide) . 
. .u+ 

Zgodnie z teorią Bayesa [11], ażeby otrzymać strategię D minimalizującą ryzyko 
K(W, D), wystarczy dla każdej miary p, E Jlt" dobrać taką decyzję D(p,), przy któ-
rej funkcja b~--+ W~' L(§. b) osiąga w punkcie b = D(fl) minimum względem b; 
tzn. 

~,L (e, D(p,)) ~ WilL( o, b) dla każdej b E L1. 

Rozważmy parametr rzeczywisty u(e). Przyjmijmy, w naturalny sposób, 11 = R. 
Wiadomo, że przy kwadratowej funkcji strat 

(3.4) 

strata a posteriori osiąga wartość minimalną dla wartości oczekiwanej a posteriori; 
tzn. przy założeniu, że u E !l' 2 (Wtt) dla Pw-prawie wszystkich miar p,, najlepsza stra-
tegia określona jest związkiem 

(3.5) 

Jeżeli funkcja strat jest postaci L(e, b) = lu(e)- b l i parametr u ma ciągłą dystry-
buantę względem rozkładu W11 , to mediana tego parametru minimalizuje stratę 

a posteriori; tym razem więc najlepsza strategia u = D(p,) spełnia związek 

{ "1.- l w,, u ~ u J - 2. 

Za przykład niech nam posłuży proces Poissona (1.18). W tym przypadku 
rozkład W opisany jest przez dystrybuantę F określoną na R+. Mamy tu zatem 
do czynienia z takim samym problemem jak w przykładzie l w rozdziale 2: zadanie 

nasze polega na oszacowaniu samej miary e, a tym samym parametru u(Oa) = O. 
Założymy, że F jest dystrybuantą rozkładu gamma, częściowo ponieważ jest to 
dogodne z matematycznego punktu widzenia, częściowo zaś dlatego, iż wiele obser-
wowanych rozkładów można dobrze aproksymować takim właśnie: 

(3.6) d F( O) = yfl _· OtJ -1 .. . e~ p (- yO)_ dO 
F((J) ' 

gdzie y, fJ > O. Z (3.3) i (3.6) mamy 

F11 (d0) = con+P- 1exp( -- O(y + a(X))), 

przy czym stała C nie zależy od O. Stąd wartość oczekiwana a posteriori (3.5) wy-
nosi 

(3.7) " n+(J 
u=----':-::-:::-r+ a(X) 

Przypomnijmy, że w klasie r'ozkładów (Poa)o;;;;o jednostajnie najlepszy estymator 

parametru O miał postać (2.13): 
" n 0 = a(xf· 
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Oczywiście, oby<łwa .powyższe estymatory są asymptotycznie identyczne, jeżeli 

a(X)--+ oo w sposób opisany w rozdziale 2. Rzecz w tym, że wówczas również 
n --+ oo prawie na pewno. 

Wypada stwierdzić w tym miejscu, że przypadki analogiczne do poprzedniego, 
dla których możliwe jest bezpośrednie obliczenie rozkładu a posteriori oraz naj-
lepszej strategii (por. (3.3) i (3.5)), są raczej rzadkie. Stosując metody właściwe dla 
przestrzeni !l' 2 , często łatwiej jest znaleźć strategię w podanym niżej sensie naj-
lepszą w klasie strategii liniowych. Od tej chwili używać będziemy jedynie funkcji 
strat (3.4), gdzie u jest danym rzeczywistym parametrem miary e. 

Wprowadzimy jeszcze dwa oznaczenia. Mianowicie, ponieważ interesują nas 
obecnie dwie miary losowe, a nie tylko jedna, stosować będziemy dwa różne ozna-
czenia na odpowiednie funkcje C1 (gdy f E '*') zdefiniowane pod całką ( 1.3): 

et<w) = e(f), P,f(w) = p,(f) dla w = (e, p,). 

Rozważmy rzeczywistą przestrzeń Hilberta !l' 2(Pw). Załóżmy, że W jest miarą lo-
sową drugiego rzędu. Zgodnie z uwagą (1.16), stwierdzenie to jest równoważne 
każdemu Z następujących dwóch: każda funkcja et dla f E'*' jest elementem prze-
strzeni !l'2(Pw); każda funkcja P,1 dla .fE'*' jest elementem przestrzeni !l'2(Pw). 
Oczywiście, wystarcza żądanie spełnienia któregokolwiek z podanych warunków, 
gdy f= l. 

·Niech vw będzie miarą intensywności rozkładu W. Wobec (1.16) mamy 

vw(f)'= Pwfit = pwe,, /E .Yf', 
oraz, dla f, g E'*', 

pwaueg) = v~>(J®g), 
Pw(Jt/Jtg) = v~~(f®g) = v~P(f®g)+vw(fg); 

(3.8) 

odpowiednie kowariancje otrzymujemy zastępując v< 2 > przez y. 
Dla każdego podzbioru Jlt ~ !l' 2(Pw), !l' w (Jit) oznaczać będzie domkniętą 

podprzestrzeń liniową przestrzeni !l' 2 (Pw) rozpiętą przez zbiór Jlt, Projw (vlvlt) zaś 
oznaczać będzie rzut ortogonalny elementu v E !l'2(Pw) na !l' w (vłt). Przez strategię 
liniową rozumieć będziemy element podprzestrzeni !l' w (l, {jt1: f E'*'}). Oczywiście, 
przestrzeń ta rozpinana jest już przez zbiór następujących funkcji: l oraz fi A- vw(A) 
z A E f:Jł. Zauważmy, że strategia liniowa jest funkcją tylko elementu losowego fi. 

Załóżmy, że u E !l'2(W). Wówczas, zgodnie z (3.1), mamy u o e E !l'2(Pw); 
dalej, literą u oznaczać będziemy także funkcję u o e. Dla każdej strategii D takiej, 
że D o {t E !l' 2(Pw), na podstawie związków (3.2) i (3.4) otrzymujemy, że ryzyko 
K(W, D) równa się kwadratowi odległości (w !l' 2(Pw)) funkcji u i D o p. Najlepszy 
zatem estymator liniowy parametru u dany jest równaniem 
(3.9) 

Problem nasz polega na obliczeniu powyższego estymatora i, w szczególności, 
zbadaniu jego zależności od rozkładu W. 
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Ponieważ rzuty zmiennych losowych #A -vw(A) na przestr;zeń wszystkich funkcji 
stałych równają się O, rzut natomiast parametru u na tę przestrzeń wynosi u = W(u), 
równaniu (3.9) możemy nadać postać 

(3.10) 

Skorzystamy teraz z następującego stwierdzenia, wynikającego łatwo z własności 
(3.8) i zupełności przestrzeni 2 2 (vw). 

STWIERDZENIE ([12], str. 116). Niech V E2 2 (Pw). Wówczas V E2w {,U A -vw(A); 
A E 86} wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje 86-mierzalna funkcja f określona na X taka, 
że ,U1 E 2 2 (Pw) i v = -f-vw(f). Funkcja f określona jest jednoznacznie mod vw. 

W zasadzie, stwierdzenie to powiada, iż zbiór wszystkich ·zmiennych losowych 
,Uf-vw(f) takich, że ,U1 E 2 2 (Pw), stanowi domkniętą podprzestrzeń przestrzeni 
2 2 (Pw). Zauważmy, że nie możemy wymagać, by funkcja f była ograniczona, tzn. 
żeby była elementem przestrzeni :YP; wypada natomiast zażądać, by całki ,111( w) = 
= p,(f) istniały dla pw_prawie wszystkich w = (e:p,), a to dlatego, że przestrzeń X 
jest zwarta i tym samym miara p, E vlte prawie na pewno. Stosując odpowiednie 
monotoniczne przejście graniczne w równości (3.8), widzimy, że warunek flf E 2 2 (Pw) 
równoważny jest takiemu: "§f E 2 2 (Pw) i f E 2 2 (vw)" i nadto, że związek (3.8) 
pozostaje prawdziwy dla dowolnych funkcji f, g, dla których ,U1 , j:tg E 2 2 (Pw). 

Zastosowanie wyżej podanego stwierdzenia do strategii (3.10) pozwala znaleźć 
taką funkcję/, że ,Uf E 2 2 (Pw) i 
(3.11) u·= u+.Uf-vw(f). 

Zmienna losowa j11 -vw(f) określona jest w 2 2 (Pw) jednoznacznie, a stąd jedno-
znacznie określona jest również funkcja f (modvw). Funkcję tę charakteryzuje 
ortogonalność zmiennej losowej u-u- (fi f- vw(f)) względem wszystkich zmiennych 
,U A -vw(A) z A E 86 lub- równoważnie- względem wszystkich zmiennych {lg-
-vw(g) z g E .'YP. W rezultacie, dla wszystkich funkcji g E .'YP, 

(3.12) 

Właściwie, wystarczyłoby spełnienie tego związku dla wszystkich funkcji g = JA 
z A E 86, z drugiej jednak strony i tak zachowałby on wówczas swoją słuszność dla 
wszystkich funkcji g, dla których fig E 2 2 (Pw). 

Celem naszym jest teraz przekształcenie równości (3.12) do takiej postaci, by 
możliwe było obliczenie funkcji f. Zauważymy zatem, że dla każdej 86-mierzalnej 
funkcji g określonej na X, takiej, że {lgE2 2 (Pw) i każdej zmiennej losowej u E 2 2 (Pw) 
zależnej tylko od e, mamy 

(3.13) 

Jeżeli g E :ff, fakt ten wynika natychmiast z definicji procesu Coxa, równania 
Piflg} = e(g) = eie) i odpowiedniego "uwarunkowania": 

pw(u,Ug) = pw(Pw(u{igl§)) = pw(ueg); 
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w przypadku ogólnym równość (3.13) otrzymuje się poprzez dokonanie monoto-
nicznego przejścia granicznego. Zastosowanie równości (3.13) do scentrowanych 
zmiennych losowych daje 

Dla ustalonej zmiennej _losowej u, funkcjonał 

(3.14) CXw,u(g) = COVw(U, eg), 

określony dla wszystkich funkcji g z {tg E .P 2 (Pw) i obcięty do przestrzeni Jt, jest 
ładunkiem (tzn. miarą znakowaną); dla A E f!lJ usprawiedliwiony jest przeto zapis 
cxw,u(A) = cxw,uUA). Wąrunek (3.12) charakteryzujący funkcję J, która z kolei wy-
stępuje w równaniu (3.11) najlepszego estymatora u, może być teraz przedstawiony 
w postaci 
(3.15) 

Warunek (3.15) równoważny jest, wobec (3.8), następującemu 

(3.16) CXw,u(g) = Yw(f®g)+vw(fg). 

Warunek (3.16) spełniony jest dla wszystkich funkcji g z {tg E .P 2 (Pw), przy czym 
wystarcza żądać jego spełnienia dla g = IA, A E f!JJ. 

Na podstawie twierdzenia Pitagorasa, wartość ryzyka dla estymatora u, tzn. 
wartość pw((u-u)2 ), wynosi varw(u)-varw(,U1); stąd, wobec (3.15) i gdy g =f, 
otrzymujemy 
(3.17) 

W zasadzie, równość (3.16) pozwala znaleźć funkcję J, i tym. samym estymator 
u, jeżeli znany jest rozkład W. W rzeczywistości, łatwo zauważyć, że w warunku 
(3.16) interweniują tylko pewne aspekty rozkładu W i dlatego potrzebna nam jest 
tylko częściowa znajomość tego rozkładu: wystarczy znać liczbę u = W(u) oraz 
miary ex w. u, Pw i Y w. W tym sensie, znajdujemy się w sytuacji już wcześniej wymie:-
nionej, takiej miano'wicie, gdzie klasa ·1f/ zawiera wiele - ale nie wszystkie- roz-
kłady a priori: 1f/ jest klasą wszystkich rozkładów W o danych i znanych wielko-
ściach W(u), ex w. u, Pw i Y w. Przy tym funkcja u, której wartość dla zaobserwowanej 
realizacji w = (e, p,) chcemy oszacować, interweniuje w warunku (3.16) tylko 
poprzez W( u) i cxw. u. 

Przed rozważeniem przykładu napiszemy równość (3.16), z g= JA, w wyraźniej
szej postaci: 

(3.18) ~ cxw. u(dy) = ~ f(x)yw(dxdy)+ ~f(y)vw(dy). 
A XxA A 

Jeżeli celem naszym jest szacowanie wartości e(h), gdzie h jest ustaloną funkcją, 
tzn. jeżeli u = eh' warunek (3.16) przyjmuje postać 

Yw(h ®g)= rw(f®g)+llw(fg). 
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W prakty~e, jeżeli nie chcemy odwoływać się do rozkładania miar, w sposób 
bardziej szczegółowy rozważyć można tylko przypadek, w którym W-prawie wszystkie 
miary e mają gęstość względem ustalonej miary u E Jlt + . 

Ażeby efektywnie otrzymać miarę losową drugiego rzędu, przyjmiemy, iż W-
prawie wszystkie miary e mogą być przedstawione w postaci 

(3.15) e = w(e, ·)a, 
gdzie odwzorowanie x ~ w(e, x) jest a-całkowalne a odwzorowanie e~ w(e, x) 
jest elementem przestrzeni !l' 2 (W). Rozważmy funkcje: wartości oczekiwanej 

{3(y) = Ww( · , y) = ~ w(e, y) W(de) 
Jt+ 

oraz kowariancj i 
rp(x, y) = . covw( w(·, x), w(·, y) ). 

Wówczas vw = {3a, czyli dla każdej funkcji g E !l' 1 (vw) 

vw(g) = ~ {3(y)g(y) a(dy) 
X 

oraz dla każdej funkcji g takiej, że ftc E !l' 2 (Pw), 

Yw(f®g) = ~ ~f(x)g(y)q;(x, y)a(dx)a(dy). 
XX 

Zatem, na mocy równania (3.18), dla a-prawie wszystkich y E X, 

(3.20) cov w (u, w(·, y)) = ~ f(x)rp(x, y) a(dx) + f(y) f3(y). 
X 

Zbadamy teraz przypadek "zniekształconego" mieszanego procesu Poissona. 
Mianowicie, niech gęstość w będzie następującego typu 

(3.21) w(e, x) = v(e)+e(e, x), 

gdzie v E !l' 2 ( W) i gdzie, dla każdego x E X, e(·, x) E !l' 2 (W), We(·, x) = O oraz 
v i e( ·, x) są nieskorelowane. W tym przypadku funkcja f3 jest stała; dokładniej, 
mamy f3 = Wv i 
(3.22) q;(x, y) = varwv+covw(e( ·, x), e(·, y)). 

Interesują nas dwa parametry: po pierwsze, u = v, tzn. chcemy odfiltrować 
realizację niezniekształconego mieszanego procesu Poissona i, po drugie, dla ustalo-
nego z E X, wartość gęstości w w punkcie z, tzn. uz(e) = w(e, z). W pierwszym 
przypadku, lewa strona równości (3.2?) wynosi varwv, skąd 

(3.23) varwv = ~ f(x)rp(x, y) a(dx) + f(y) Wv. 
X 

W przypadku drugim, lewa strona równości (3.20) wynosi rp(y, z), czyli- po za-
stąpieniu funkcji f funkcją fz- równość ta przyjmuje postać 

(3.24) rp(y, z) = ~ fz(x)q;(x, y) a(dx) + fx(Y) Wv. 
X 
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Co więcej, mamy u = iiz = Wv i vw = (Wv)a. Związki te, razem z (3.22)-(3.24), 
pokazują, że dla znalezienia oszacowań u i Uz-danych równaniem (3.11), odpo-
wiednio z funkcją/ lub fz- niezbędna jest znajomość liczb Wv i varwv oraz funkcji 
kowariancji covw(s(·, x), s(·,y)). 

Przyjrzyjmy się najpierw przypadkowi "niezniekształconego" mieszanego pro-
cesu Poissona, gdzie s = O i parametry u oraz Uz pokrywają się z v dla każdego z. 
Wtedy na mocy równości (3.22) otrzymujemy cp(x, y) = varwv dla wszystkich x 
i y; stąd zaś obydwie równości: (3.23) i (3.24), dają 

varwv = a(f)varwv+f(y) Wv 

dla wszystkich y. Ostatnie równanie ma rozwiązanie stałe 

Przyjmując 

varwv 
f= a(X)varwv+-Wv 

{3 = (Wv) 2 

varwv 
Wv 

y=---
varwv 

otrzymujemy, że najlepsza strategia liniowa (3.11) ma postać 

u( ) = p,(X)+fl 
p, a(X)+y 

i jest identyczna ze strategią Bayesa (3. 7) dla rozkładu a priori (3.6). 
Z kolei, przyjrzyjmy się procesom na dodatniej półprostej R+ . W wielu sytua-

cjach praktycznych, zniekształcenia w odległych obszarach mogą być uznane za 
niezależne i tym samym uzasadnione może być rozważenie dyskretnego odpowied-
nika białego szumu. Niech en, n = O, l, ... , będzie ciągiem niezależnych zmiennych 
losowych o jednakowych rozkładach ze skończoną wariancją b2 = varw en i zerową 
wartością oczekiwaną. Niech, dla t~ O, s( t)= c[tJ• gdzie [t] oznacza jak zwykle 
największą liczbę całkowitą nie większą od t. Wówczas 

rp(x' y) = {~~· 
W dalszym ciągu skorzystamy t zapisu 

jeżeli 

jeżeli 

[x] = [y], 
[x] -:F [y]. 

v = Wv, a2 = varwv 

i, n~dto, rozważania ograniczymy do ustalonego przedziału X= [0, s], przy czym 
s> O. Niech a będzie miarą Lebesgue'a w X. Wówczas równość (3.23) będzie miała 
nadal rozwiązanie stałe, 

a2 
f= -sa2 +v2 +b2 , 

i najlepsza strategia liniowa przyjmie postać 

u( ) = p(X) +iP ja2 +v(b/aY 
p, s+v/a2 + (bja) 2 • 
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Zauważmy, że przy bja ~ oo powyższe wyrażenie dąży do v; innymi słowy, przy 
zniekształceniach dużych względem a2 w ogóle nie bierzemy pod uwagę wyników 
obserwacji. Oczywiście, dla s ~ oo znowu prawie na pewno otrzymujemy estyma-
tor (2.13). 

Rozwiązanie równania (3.24) otrzymać możemy w następujący sposób: niech 

Wtedy 

fz(x) = 

oraz 
l p, 

p+q, 
jeżeli 

jeżeli 

[x] ::/= [z], 
[x] = [z], 

Dla s ~ oo powyższy estymator zachowuje się prawie na pewno jak 

p{[O, s]) v b2 

---. -=---b2 +p([[z], [z+ l]))· -=---b2 . s v+ v+ 

Obydwa zatem estymatory typu (2.13), oparte odpowiednio na obserwacji w całym 
przedziale [0, l] i w przedziale ([z], [z+ 1]), związane są ~roporcją v:b2 • 
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