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WŁASNOŚCI ESTYMATORÓW 
CHARAKTERYSTYK FUNKCYJNYCH  
POLA LOSOWEGO 

 
 
Wprowadzenie 

Pole losowe jest probabilistycznym modelem zjawisk losowych za-
chodzących w przestrzeni wielowymiarowej. W warunkach rzeczywistych mo-
delu tego na ogół nie znamy, możemy jedynie założyć znajomość realizacji pola 
losowego, które otrzymujemy przez obserwację zjawiska bądź za pomocą eks-
perymentu. Identyfikację modelu probabilistycznego (wyznaczenie charakterys-
tyk pola losowego na podstawie zebranych danych) nazywamy wnioskowaniem 
statystycznym. Podstawą wnioskowania statystycznego jest model statystyczny 
(przestrzeń statystyczna).  

Aby zdefiniować przestrzeń statystyczną, indukowaną przez pola losowe, 
wprowadzimy następujące oznaczenia i pojęcia: 

Niech C jest zbiorem wartości, jakie przyjmuje zmienna losowa Y(x), 
x∈T⊂ Rk, 2≥k  ( )(⋅Y  jest polem losowym), zaś )(CB=B  jest sigma cia-
łem generowanym przez zbiór C. Wówczas iii BxYPBP ∈= )(()( , 

)(CBi B∈ , li ,...,2,1=  jest skończenie wymiarowym rozkładem prawdopo-
dobieństwa pola losowego. Rozkład ten jest zazwyczaj nieznany, jednak wiedza 
statystyczna dotycząca badanego zjawiska pozwala na określenie rodziny roz-
kładów },..,1   ,:)({P liQqBP iq =∈=  indeksowanej nieznanym parametrem 
q . System >< PB ),(, CC  będziemy nazywać przestrzenią statystyczną in-
dukowaną przez pole losowe )(⋅Y . 
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Model statystyczny będący sformalizowanym opisem badanego zjawiska 
losowego powinien dostarczyć niezbędnej wiedzy o mechanizmach i procesach 
nim rządzących; jest on przeważnie kompromisem pomiędzy prostotą modelu  
a jego adekwatnością.  

Nośnikiem informacji, na podstawie których prowadzi się wnioskowanie 
statystyczne, jest próba pola losowego. 

Załóżmy, że w przestrzeni T⊂ Rk jest określona rodzina podzbiorów {Δi}, 
i=1,...,n (Δi może być punktem) i niech na każdym zbiorze Δi tej rodziny jest 
określone pole losowe (Yi(x), x∈Δi ), i=1,...,n. Zakładamy ponadto, że pole  
losowe (Yi(x), x∈Δi ) jest równoważne stochastycznie polu losowemu  
(Y(x), x∈T),  tzn. skończenie wymiarowe rozkłady tego pola należą do rodziny 
P dla i=1,...,n.  

Ciąg niezależnych pól losowych {( Yi(x), x∈Δi )}, i=1,...,n nazywamy  
n-elementową próbą losową pola losowego )(⋅Y . Zauważmy, że ciąg pól loso-
wych {(Yi(x), x∈Δi)}, i=1,...,n może być ciągiem zmiennych losowych; będzie 
tak wówczas, gdy zbiory rodziny {Δi}, i=1,...,n zredukują się do punktów  
obszaru T. 

Próba pola losowego generuje sigma ciało będące iloczynem kartezjań-
skim sigma ciał generowanych przez poszczególne pola losowe należące do 
próby. To sigma ciało będziemy nazywać przestrzenią prób i oznaczać symbo-
lem  W . 

Dokonując pomiaru obserwacji pola losowego na zbiorach rodziny {Δi}, 
i=1,...,n otrzymujemy ciąg {y(Δi )}, i=1,...,n, który jest realizacją próby pola 
losowego oraz elementem przestrzeni prób. 

1. Estymacja charakterystyk funkcyjnych  
pola losowego 

Rodzina skończenie wymiarowych rozkładów daje pełny probabilistycz-
ny opis pola losowego, jednak w praktyce często zastępuje się go uproszczonym 
opisem, wykorzystując do tego odpowiednio dobrane charakterystyki funk-
cyjne. Charakterystykami funkcyjnymi pola losowego są: 
– funkcja wartości oczekiwanej, 
– funkcja korelacyjna. 

Funkcje te są zwykle nieznane, dlatego należy je oszacować na podstawie 
próby pola losowego. 
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Rozważmy dwa rodzaje próby pola losowego: 
– próba ciągła, 
– próba dyskretna. 

Przejdziemy najpierw do konstrukcji próby ciągłej pola losowego.  
Przypuśćmy, że zbiory rodziny {Δi }, i=1,...,n należą do przestrzeni ,kB  

k ≥  2 i są liniowo uporządkowane relacją zawierania się zbiorów, a niezależne 
pola losowe (Yi(x), x∈Δi) są równoważne stochastycznie polu losowemu (Y(x), 
x∈T∩ Δi). Ciąg {( Yi(x), x∈Δi )}, i=1,...,n będziemy nazywać próbą ciągłą pola 
losowego. Do wyznaczania charakterystyk funkcyjnych pola losowego, przy 
założeniu znajomości próby ciągłej, stosuje się rezultaty teorii pól losowych 
omówione w pracy Gajowskiego i Przybycina (2002). 

Estymator funkcji wartości oczekiwanej jednorodnego pola losowego 
przyjmuje postać: 

( ) { } nidxxYm i ,...,1,,1
=Δ∈Δ

Δ
= ∫

Δ

∧

                           (1) 

gdzie     • oznacza miarę zbioru. 

 
Można udowodnić (Lieonienko, Iwanow, 1980), że estymator (1) funkcji 

wartości oczekiwanej jednorodnego pola losowego jest estymatorem zgodnym  
i nieobciążonym. 

Dowodzi się ponadto, że warunkiem dostatecznym asymptotycznej 
zbieżności rozkładu estymatora (1) do rozkładu normalnego jest to, aby funkcja 
gęstości spektralnej jednorodnego pola losowego reprezentującego szum speł-
niała warunek f (0) > 0. Przy spełnieniu postawionego warunku, rozkład asymp-
totyczny estymatora funkcji wartości oczekiwanej jednorodnego pola losowego 
przyjmuje postać: 

( ) ( )( )Δ/02,0 fVmN nπ   dla  ( )( )⋅= YEm0  

W pracy Przybycina (1995) określono warunki asymptotycznej efektyw-
ności estymatora (1). Okazuje się, że warunkiem koniecznym i dostatecznym 
asymptotycznej efektywności rozważanego estymatora jest to, aby funkcja  
gęstości spektralnej pola losowego reprezentującego szum była funkcją stałą. 
Oznacza to, że jeżeli w świetle przeprowadzonych badań statystycznych lub 
innych przesłanek, założenie o stałości funkcji gęstości spektralnej może być 
przyjęte,  to  otrzymany  estymator  wartości  oczekiwanej   jednorodnego   pola  
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losowego jest najlepszym estymatorem tego parametru w zbiorze estymatorów 
dopuszczalnych. Fakt ten, jak również prostota estymatora, przemawiają za jego 
praktycznym zastosowaniem. 

Drugą charakterystyką funkcyjną pola losowego jest funkcja korelacyjna. 
Funkcję tę można wyznaczyć na podstawie realizacji badanego pola przy 
uwzględnieniu dodatkowych informacji, co do możliwych klas tej funkcji. Jed-
nym z estymatorów funkcji korelacji jednorodnego pola losowego o zerowej 
wartości oczekiwanej jest wyrażenie: 

( ) ( ) ( ) Δ∈+⋅
Δ

= ∫
Δ

∧

hxdxhxYxYhR ,,1
                          (2) 

W pracy Lieonienki i Iwanowa (1980) wykazano, że estymator (2) jest 
zgodnym estymatorem funkcji korelacji jednorodnego pola losowego, co  
w praktyce oznacza, że prawdopodobieństwo popełnienia błędu w szacunku 
funkcji korelacji w estymacji punktowej za pomocą tego estymatora można 
uczynić dowolnie małym poprzez odpowiedni dobór obszaru Δ.  

W literaturze sformułowano warunki asymptotycznej efektywności roz-
ważanego estymatora. Warunki te, z uwagi na ich złożoność, mają jedynie zna-
czenie teoretyczne, gdyż w praktyce są one trudne, a w niektórych przypadkach 
wręcz niemożliwe do zweryfikowania. Okazuje się jednak, że jeżeli rozważane 
pole losowe jest gaussowskim polem, to można sformułować stosunkowo pro-
ste warunki asymptotycznej efektywności estymatora (2). 

Wprowadźmy następujące oznaczenie: 

( ) ( ) ( ) ThxxYhxYxUh ∈⋅+= ,,  (3)

Pole )x(U h jest iloczynem gaussowskiego pola losowego )(⋅Y w punk-
tach x oraz x + h. W pracy Przybycina (1995) wykazano, że rozważane pole 
losowe Uh(x) jest jednorodnym polem losowym. Wystarczy teraz zauważyć, że 
estymator (3) wartości oczekiwanej pola losowego Uh(⋅) jest równocześnie es-
tymatorem funkcji korelacji pola losowego Y(x). Uwzględniając własność esty-
matora wartości oczekiwanej jednorodnego pola losowego, można sformułować 
warunki asymptotycznej normalności tego estymatora oraz warunki asympto-
tycznej efektywności. Oznacza to, że jeżeli funkcja gęstości pola losowego re-
prezentująca szum jest dodatnia w punkcie zero, to rozkład estymatora (3) jest 
asymptotycznie normalny; jeżeli ponadto funkcja ta jest stała, to estymator ten 
jest również asymptotycznie efektywny. 

Uwzględniając fakt asymptotycznej zbieżności estymatora wartości 
oczekiwanej jednorodnego pola losowego do rozkładu normalnego można wy-
znaczyć przedział ufności tego parametru. Ponieważ: 
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więc można napisać: 
 

{ } a1tmtP −=<<− αα
)                                       (4) 

gdzie: 

( ) ( )
Δ⋅

Π

−
=
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mm
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n

0
)

)  

 
Dla ustalonego współczynnika ufności α  z tablic rozkładu normalnego 

odczytujemy liczbę αt . Po przekształceniu zależności (4) otrzymujemy prze-
dział ufności dla wartości oczekiwanej jednorodnego pola losowego: 

( ) ( ) ( ) ( ) a10f2tmm0f2tmP
n

0

n

−=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Δ
Π

+<<
Δ

Π
− αα

))             (5) 

Wprowadzając do wzoru (5) w miejsce m)  ocenę wartości oczekiwanej 
jednorodnego pola losowego m~ , otrzymujemy liczbowy przedział ufności  
w postaci: 

( ) ( ) ( ) ( )
Δ

Π
+

Δ
Π

−
02~,02~ ftmftm

nn

αα  

Analogicznie wyznacza się przedział ufności dla funkcji korelacyjnej gaussow-
skiego pola losowego.  

Drugim rodzajem próby pola losowego jest próba punktowa. Jeżeli zbio-
ry rodziny { }iΔ , i=1,...,n redukują się do punktów przestrzeni kRT ⊂ , 2k ≥ , 

to ( ) { } iii x,xY Δ=  jest zmienną losową. 
Ciąg zmiennych losowych ( )( ){ }TxxY ii ∈, , i=1,...,n nazywamy próbą 

dyskretną (punktową) pola losowego Y(⋅). Dla próby dyskretnej estymatory 
parametrów funkcyjnych pola losowego są analogiczne do estymatorów para-
metrów zmiennej losowej. 
                                                      
* Rozważa się tutaj tzw. słabą zbieżność. Szerzej na ten temat w pracy Lieonienki i Iwanowa (1980). 
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Estymator funkcji wartości oczekiwanej jednorodnego pola losowego 
przyjmuje postać: 

( )∑
=

=
n

1i
ixY

n
1m                                             (6) 

Dla jednorodnego gaussowskiego pola losowego estymator (6) ma rozkład 

normalny z wartością oczekiwaną 0m  oraz wariancją 
n

)(R
y

02 =σ , gdzie 

( )xR , Tx∈   jest funkcją korelacyjną pola losowego Y(⋅). 
Estymator (6) jest estymatorem nieobciążonym; ponadto jeżeli funkcja 

korelacyjna )(⋅R  spełnia warunek ergodyczności, to jest on również estymato-
rem zgodnym. 

Estymatorem funkcji korelacji jednorodnego pola losowego jest wy-
rażenie: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( )
∑ −−=

hN
ji YxYYxY

hN
hR 1^

                         (7) 

gdzie: 
( ) { }hxx:)j,i(hN ji =−= , Tx,x ji ∈  

( )hN  oznacza liczebność zbioru ( )hN  

 
oraz: 

( )∑
=

=
n

i
ixY

n
Y

1

1
 

Wartość oczekiwana estymatora (7) (Cressie, 1993) jest równa: 

( ) ( )
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gdzie r  oznacza stopień skorelowania pola losowego z wartością średnią  
z próby losowej. 

 
Z ostatniej równości wynika, że estymator (7) funkcji korelacyjnej jest 

estymatorem asymptotycznie nieobciążonym. 
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2. Schematy losowania próby dyskretnej 

Własności asymptotyczne estymatora współczynników regresji liniowej 
pola losowego przedstawione w pracy Lieonienki i Iwanowa (1980) zostały 
otrzymane przy założeniu zmierzania rodziny podzbiorów { } nii ,...,1, =Δ   
do zbioru granicznego według Van Hoffa. Oznacza to, iż sposób wyboru punk-
tów pomiarowych w próbie dyskretnej, ich rozmieszczenie w obszarze Δ  istot-
nie wpływa na „dobroć” estymatora parametrów pola losowego. Wpływ lokali-
zacji punktów pomiarowych na „dobroć” estymacji prześledzimy na wybranych 
schematach losowania, ograniczając się do estymatorów wartości średniej pola 
losowego.  

Załóżmy, że ciągłe pole losowe ( ( )xY , Tx∈ ) jest rozważane na pew-
nym obszarze T⊂Δ ; wartość średnią pola na tym obszarze określamy nastę-
pująco: 

( ) ( )∫
ΔΔ

=Δ dxxYY 1^
                                           (8) 

Warto zauważyć, że wartość średnia określona na ciągłej próbie losowej wzo-
rem (8) jest jednocześnie estymatorem funkcji wartości oczekiwanej jednorod-
nego pola losowego.  

Przypuśćmy, że w obszarze Δ  została wyznaczona próba punktowa pola 
losowego ( )⋅Y , tzn. dany jest ciąg ( ){ }ixY , Δ∈ix , i=1,...,n. Wartość średnią 
(8) będziemy aproksymować średnią arytmetyczną z próby punktowej,  
tj. wyrażeniem: 

( )∑
=

=
n

1i
ixY

n
1Y                                              (9) 

Oczywiście średnia z próby jest równocześnie estymatorem funkcji wartości 
oczekiwanej jednorodnego pola losowego dla próby dyskretnej. 

Standardowymi schematami losowania próby dyskretnej pola loso- 
wego są: 
– losowanie proste nieograniczone, 
– losowanie warstwowe, 
– losowanie systematyczne. 

Załóżmy, że dane jest pole losowe ( ( )xY , Tx∈ ). W przypadku losowa-
nia prostego nieograniczonego próbę otrzymujemy w następujący sposób: 
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– z obszaru T⊂Δ  wybieramy losowo n  punktów pomiarowych ix ; każdy 
punkt pomiaru jest wybierany niezależnie od pozostałych i od pola losowe-
go z tym samym dodatnim prawdopodobieństwem, natomiast punktowi ix  
jest przyporządkowana zmienna losowa )( ixY , 

– ciągowi punktów { ix } odpowiada ciąg zmiennych losowych ( ){ }ixY , 
i=1,...,n, który stanowi próbę; próbę tę dalej będziemy nazywać próbą  
losową prostą; dla ustalonego zdarzenia Ω∈ω  otrzymujemy ciąg ( ){ }ixy , 
i=1,...,n, tj. realizację próby prostej. 

W omówionym schemacie losowania będziemy zakładali, że punkt po-
miaru już raz wylosowany nie bierze udziału w dalszym losowaniu. Jest to tzw. 
wariant losowania bezzwrotnego, w odróżnieniu od losowania zwrotnego, tj. 
takiego, w którym punkt pomiaru już raz wylosowany bierze udział w dalszym 
losowaniu. Można pokazać, że oba warianty losowania, przy dostatecznie dużej 
próbie, osiągają rezultaty różniące się nieistotnie. 

Losowanie warstwowe polega na tym, że: 
– obszar Δ  dzielimy na rozłączne warstwy k21 ,...,, ΔΔΔ ; z każdej warstwy 

jΔ , j=1,...,k w sposób niezależny wybieramy jn  punktów pomiaru 

j
j

i nix ,...,1, = ,  

– ciągowi { }jix  odpowiada ciąg zmiennych losowych ( ){ }ij xY , k,...,1j = , 

jn,...,1i = ; wylosowane próby z poszczególnych warstw tworzą n-elemen-

tową próbę warstwową, przy czym ∑
=

=
k

1j
jnn .  

Podziału obszaru Δ  na warstwy powinno dokonywać się według kryte-
rium, które można łatwo zastosować. Ponadto warstwowanie powinno być 
przeprowadzone w ten sposób, aby każdy element zbioru Δ  należał tylko do 
jednej warstwy. Sposób podziału zbiorowości na warstwy zależy od konkret-
nych warunków, jakie występują w danym badaniu, również liczba warstw jest 
z reguły sprawą otwartą. 

W schemacie losowania systematycznego próbę otrzymujemy następu-
jąco:  
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– obszar Δ  dzielimy na rozłączne, przystające* zbiory n21 ,...,, ΔΔΔ ; z każ-
dego z podzbiorów nii ,...,1, =Δ  wybieramy według pewnej reguły punkt 
pomiaru ix , 

– ciągowi { }ix  odpowiada ciąg zmiennych losowych ( ){ }ixY  – próba sys-
tematyczna. 

Sposób wyboru punktu pomiarowego iix Δ∈  może być dowolny. Naj-
częściej jest stosowany tzw. wybór centryczny – punkt ix  jest wtedy środkiem 
symetrii zbioru iΔ . 

Zubrzycki (1957) zaproponował następujący sposób wyboru punktów 
pomiarowych ix : 
– ze zbioru 1i−Δ  w sposób losowy wybieramy punkt startowy 1−ix , 2≥i , 
– punkt iix Δ∈  wybieramy w ten sposób, że po dokonaniu przesunięcia 

zbioru 1i−Δ  o wektor [ 1ix − , ix ], zbiór 1i−Δ  pokryje się ze zbiorem iΔ . 
Losowanie próby według schematu systematycznego jest narażone na 

niebezpieczeństwo otrzymania próby niereprezentatywnej. Sytuacja taka może 
wystąpić wówczas, gdy badane pole losowe wykazuje tendencje do wahań  
periodycznych. Może się tak zdarzyć, że punkt startowy losowania pokryje się  
z punktem ekstremalnym badanego pola; jeżeli ponadto długość cyklu pokrywa 
się z długością wektora [ 1ix − , ix ], to dokonane na podstawie takiej próby cha-
rakterystyki będą istotnie różniły się od ich wartości rzeczywistych.  

Planując badanie statystyczne należy bardzo ostrożnie podejmować decy-
zje co do ewentualnego systematycznego pobierania próby, gdyż większość 
procesów występujących w przyrodzie oraz życiu gospodarczym wykazuje 
wahania periodyczne będące efektem zjawisk astronomicznych bądź kon-
sekwencją określonych zwyczajów czy norm prawnych. Jeżeli dodatkowe in-
formacje o badanym polu losowym przemawiają za systematycznym pobraniem 
próby, to decyzja o takim wyborze musi być poprzedzona wnikliwą analizą 
wahań periodycznych; chodzi o to, aby nie wpaść w pułapkę występujących 
cykli. 

Dla omówionych schematów losowania Ripley (1981) wyznaczył wa-

riancję różnicy ( )Δ−
∧

YY , którą będziemy nazywać błędem estymacji. Dla 
próby prostej otrzymał on następującą zależność: 

                                                      
* Zbiory ji Δ,Δ  nazywamy przystającymi, jeżeli istnieje translacja, która przeprowadza jeden zbiór  

w drugi. 
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( ) ( )( )[ ]yxRE
n

YYp ,1var 2 −σ=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ−

∧

                               (10) 

gdzie ( ){ }xYvar2 =σ , ( )yxR ,  jest funkcją korelacyjną pola losowego ( )xY , 
natomiast x, y są dowolnymi punktami obszaru Δ . 

 
Wobec właściwości funkcji korelacyjnej drugi składnik wzoru (10) (przy 

dostatecznej odległości pomiędzy punktami x, y) zmierza do zera i może zostać 
pominięty. 

Dla próby warstwowej wariancja różnicy ( )Δ−
∧

YY , przy założeniu, że 
warstwy są zbiorami pokrywającymi się, jest wyrażona wzorem: 

( ) ( )( )[ ]jjw yxRE
n

YY ,1var 2 −σ=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ−

∧

                           (11) 

gdzie jj y,x  są dowolnymi punktami j-tej warstwy. 

 
Ponieważ funkcja korelacyjna jest funkcją monotoniczną malejącą, więc 

przy odpowiednim rozwarstwieniu obszaru Δ  będzie zachodziła nierówność: 

( )( ) ( )( )y,xREy,xRE jj ≥  

co wobec (10) i (11) oznacza, że: 

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ−≥

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ−

∧∧

YYYY wp varvar  

Losowanie warstwowe może być więc skuteczniejsze od losowania pro-
stego. Ideą losowania warstwowego jest taki wybór warstw, aby ( )( )jj y,xRE  

było maksymalnie duże, co w konsekwencji oznacza, że próba warstwowa po-
winna być efektywniejsza od próby prostej. 

Losowanie proste jest niejednokrotnie mało efektywne, dlatego powinno 
być stosowane jedynie w tych przypadkach, gdy jest to uzasadnione. Decyzja  
o wyborze próby prostej nieograniczonej jest zasadna tylko wówczas, gdy dys-
ponujemy próbą o niewielkiej liczebności lub gdy posiadane informacje dodat-
kowe o badanym polu losowym nie wskazują na inny alternatywny schemat 
losowania. 
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Dla izotropowego pola losowego zachodzi następująca równość: 

( )( ) ( ) ( )∫
∞

Δ=
0

, drrbrRyxRE  

gdzie ( )rbΔ  jest funkcją wagową, która zależy od kształtu obszaru Δ ; można 
udowodnić, że przyjmuje ona największe wartości dla obszarów zwartych,  
takich jak kula czy kwadrat, natomiast r oznacza odległość pomiędzy punktami  
x i y. 

Wstawiając poprzednią zależność do wzoru (11) i zakładając, że wszyst-
kie warstwy są przystające do pewnej kuli K, otrzymujemy*: 

( ) ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ− ∫

∞∧

0

2

1var drrbrR
n

YY K
σ

                        (12) 

Z równości (12) wynika, że efektywność warstwowania zależy od funkcji 
korelacji oraz że powinna ona przyjmować możliwie duże wartości, co oznacza, 
że: 
– warstwy powinny być możliwie małe, 
– warstwy powinny być jednorodne ze względu na cechę reprezentowaną 

przez badane pole. 
W celu przeprowadzenia dyskusji dotyczącej efektywności losowania 

systematycznego skorzystamy z wyniku otrzymanego przez Zubrzyckiego 
(1957). Wykazał on, że dla próby systematycznej prawdziwa jest równość: 

( ) ( ) ( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ−=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ− ∑

^

,

2^
var,var YxxR

n
YY

ji
jis

σ
               (13) 

gdzie ix  jest środkiem ciężkości zbioru iΔ . 
 

Analizując wzór (13) zauważamy, że wariancja różnicy ( )Δ−
∧

YY  może 
być dostatecznie mała przy odpowiednim podziale obszaru Δ . 

Ponieważ losowanie systematyczne jest szczególnym przypadkiem loso-
wania warstwowego ( )k,...,1j,1n j == , więc wcześniejsze uwagi uwzględnio-

ne przy próbie warstwowej przenoszą się na próbę systematyczną. 
Poza tym Zubrzycki udowodnił, że jeżeli dla dowolnych { }nji ,...,1, ∈  

jest spełniony warunek: 

                                                      
* Dowód równości (12) można znaleźć w pracy Ripley’a (1981). 
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( ) ( )∫ ∫
Δ ΔΔ

≤
i j

dxdyyxRyxR ji ,1, 2
1

 

to: 

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ−≤

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ−

^

w

^

s YYvarYYvar  

Ostatni warunek wskazuje na to, iż losowanie systematyczne może być 
efektywniejsze od losowania warstwowego. Podsumowując należy stwierdzić, 
że: 
– próba warstwowa może być efektywniejsza od próby prostej, 
– próba systematyczna może być efektywniejsza od próby warstwowej. 

Zakończenie 

Przeprowadzona dyskusja dotycząca efektywności poszczególnych sche-
matów losowania próby dyskretnej pola losowego została ograniczona do wy-
branego parametru, co nie powinno wpływać na ogólność następującego wnios-
ku: efektywność estymatora parametru pola losowego jest funkcją schematu 
losowania próby. 

Sformułowany wniosek upoważnia do postawienia zadania polegającego 
na wyznaczeniu optymalnej próby służącej do oszacowania wybranego parame-
tru pola losowego w określonej klasie estymatorów. 

Zadanie wyboru optymalnej próby pola losowego, według autorów opra-
cowania, jest zadaniem otwartym. Zaprezentowane wyniki mają jedynie charak-
ter ogólny i mogą stanowić podstawę do rozwiązania postawionego zadania. 
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THE PROPERTIES OF THE ESTIMATORS OF THE FUNCTIONAL  

CHARACTERISTICS OF A RANDOM FIELD 
 

Summary 
 

The paper deals with estimator properties of the functional characteristics of the random 
fields for a continuous and discrete test. Due to the fact that in empirical examination  
we generally deal with the discrete test, the basic schemes of a discrete test sampling have been 
taken into account in the aspect of their effectiveness.  

 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


