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1 Bootstrap dla okresowych i prawie okresowych sze-

regów czasowych

1.1 Wprowadzenie

1.1.1 Okresowe i prawie okresowe szeregi czasowe

Proces {Xt, t ∈ Z}, który ma sko«czone momenty rz¦du drugiego, nazywamy okresowo
skorelowanym (PC) z okresem d, je±li jego funkcje warto±ci oczekiwanej i kowariancji s¡
okresowe (Hurd i Miamee (2007)) tzn.

E (Xt) = E (Xt+d) and Cov (Xt, Xs) = Cov (Xt+d, Xs+d) (1)

dla ka»dego t, s ∈ Z. Dªugo±¢ okresu d jest ustalona jako najmniejsza liczba naturalna,
dla której speªnione s¡ równania (1)).
Analiza procesów PC zostaªa zapocz¡tkowana przez Gladysheva w [25]. Do dnia dzi-
siejszego w tej dziedzinie pojawiªo si¦ wiele rezultatów teoretycznych oraz praktycznych
zastosowa«. Wiele zbiorów danych rzeczywistych ma struktur¦ okresow¡ i mo»e by¢ opi-
sanych przez szeregi okresowo skorelowane. Okresowo±¢ zmian zachodz¡cych w przyrodzie
oraz okresowo±¢ rytmu »ycia codziennego skutkuje okresow¡ funkcj¡ warto±ci oczekiwanej
i kowariancji w danych klimatologicznych [59], [64], ekonomicznych [24, 50, 52], mechanicz-
nych i telekomunikacyjnych [5, 48, 49]. Czasami zdarza si¦, »¦ dªugo±¢ okresu nie jest znana
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lub sygnaª powstaª jako poª¡czenie dwóch komponent okresowych o niewspóªmiernych
dªugo±ciach okresu. Do modelowania takich danych u»ywane s¡ procesy prawie okresowo
skorelowane (APC). S¡ one uogólnieniem procesów PC. Proces stochastyczny o sko«czo-
nych momentach drugiego rz¦du nazywamy prawie okresowo skorelowanym (APC), je±li
jego funkcje warto±ci ±redniej oraz autokowariancji s¡ prawie okresowe [26]. Poj¦cie funkcji
prawie okresowej zostaªo wprowadzone przez Besicovitcha w [7]. Funkcja f : R → R jest
nazywana prawie okresow¡, je±li dla ka»dego ε > 0, istnieje liczba lε taka, »e w ka»dym
przedziale o dªugo±ci wi¦kszej ni» lε, istnieje liczba pε taka, »e

sup
t∈R

|f(t+ pε)− f(t)| < ε. (2)

Funkcje okresowe, jako jedyna podklasa funkcji prawie okresowych, maj¡ okres. W ogólno-
±ci funkcje prawie okresowe nie maj¡ okresu. W chwili obecnej istnieje obszerna literatura
po±wi¦cona procesom PC, jednak»e ilo±¢ rezultatów dla procesów APC jest ci¡gle stosun-
kowo niewielka.

Analiza szeregów czasowych PC mo»e by¢ przeprowadzana w dziedzinie czasu lub w dzie-
dzinie cz¦stotliwo±ci. W pierwszym przypadku najcz¦±ciej rozwa»anymi charakterystykami
s¡ ±rednie i wariancje sezonowe oraz funkcja autokowariancji, natomiast w drugim s¡ to
wspóªczynniki Fouriera funkcji warto±ci oczekiwanej i autokowariancji. Analiza szeregów
APC jest zazwyczaj znacznie trudniejsza ni» PC i przeprowadzana jest w dziedzinie cz¦-
stotliwo±ci.
Niezale»nie od rozwa»anych charakterystyk, interesuj¡ nas nie tylko warto±ci wyestymo-
wane, ale równie» przedziaªy ufno±ci. Rozwa»ane parametry s¡ zazwyczaj wielowymia-
rowe np. wektor warto±ci ±rednich lub wspóªczynników Fouriera. W takiej sytuacji u»ywa
si¦ jednoczesnych przedziaªów ufno±ci. Asymptotyczne jednoczesne przedziaªy ufno±ci s¡
bardzo trudne do uzyskania. S¡ tego dwie gªówne przyczyny. Konstrukcja jednoczesnych
przedziaªów ufno±ci wymaga estymacji wariancji asymptotycznej i obliczenia kwantyli
rozkªadu asymptotycznego. Ponadto uzyskanie asymptotycznych przedziaªów ufno±ci wy-
maga wyznaczenia rozkªadu asymptotycznego gªadkich funkcji estymatora wektora pa-
rametrów ([B3]). Asymptotyczna macierz kowariancji oraz kwantyle wspomnianego roz-
kªadu zale»¡ od nieznanych parametrów i s¡ bardzo trudne do uzyskania ([40], [A3], [A4]).
Z tego powodu do konstrukcji przedziaªów ufno±ci u»ywa si¦ metod resamplingowych.
Metody resamplingowe sªu»¡ do aproksymacji rozkªadu rozwa»anych statystyk. Obecnie
najpopolarniejsz¡ metod¡ resamplingow¡ jest bootstrap. Bootstrap zostaª wprowadzony
przez Efrona ([22]) i poczatkowo byª dedykowany próbom prostym. Próba bootstrapowa
byªa uzyskiwana poprzez losowe próbkowanie z powtórzeniami obserwacji z oryginalnej
próby. Jednak»e takie podej±cie nie mo»e by¢ stosowane do danych zale»nych. W 1986
Carlstein ([14]) zaproponowaª losowe wybieranie bloków obserwacji. Pozwala to na zacho-
wanie struktury zale»no±ci danych wewnn¡trz ka»dego bloku. Je±li dane s¡ sªabo zale»ne
tzn. obserwacje bardzo oddalone od siebie w czasie s¡ prawie niezale»ne, bootstrap blo-
kowy umo»liwia konstrukcj¦ zgodnych estymatorów dla wielu charakterystyk stacjonarych
i niestacjonarnych szeregów czasowych. Ilo±¢ dost¦pnych technik bootstrapowych ci¡gle
ro±nie. Nowe metody oraz mody�kacje isniej¡cych technik s¡ wprowadzane w celu zapew-
nienia estymatorów o mniejszym obci¡»eniu, lepszym tempie zbie»no±ci, ale tak»e, aby
zachowa¢ istotne elementy struktury danych takie jak okresowo±¢. Poni»ej przedstawiamy
przegl¡d znanych rezultatów zgodno±ci dla szeregów PC/APC. Ponadto opiszemy nasze
wyniki w tej dziedzinie.
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1.1.2 Charakterystyki

Poni»ej prezentujemy charakterystyki z dziedziny czasu i cz¦stotliwo±ci, które s¡ zazwy-
czaj rozwa»ane podczas analizy procesów PC/APC. Ponadto wprowadzamy niektóre z
oznacze« u»ywanych w dalszej cz¦±ci tekstu.
Ka»d¡ liczb¦ zespolon¡ z traktujemy jako dwuwymiarowy wektor postaci z = (ℜ(z),ℑ(z))′.
ℜ(z) i ℑ(z) oznaczaj¡ odpowiednio cz¦±¢ rzeczywist¡ i urojon¡ z. Ponadto symbol (·)′
oznacza transpozycj¦ wektora.
Zale»nie od rozwa»anego przypadku (X1, . . . , Xn) b¦dzie prób¡ z szeregu czasowego PC
{Xt, t ∈ Z} o znanym okresie d b¡d¹ prób¡ z szeregu czasowego APC.

Charakterystyki w dziedzinie czasu szeregów czasowych PC

• ±rednie sezonowe µs = E(Xs+kd) (s = 1, . . . , d, k ∈ N ).
Estymatory ±rednich sezonowych s¡ zde�niowane nast¦puj¡co

µ̂s =
1

ws

ws−1∑
i=0

Xs+id dla s = 1, . . . , d, (3)

gdzie ws jest ilo±ci¡ obserwacji pochodz¡cych z sezonu s.
Ponadto niech µ = (µ1, . . . , µd)

′ oraz µ̂ = (µ̂1, . . . , µ̂d)
′.

• wariancje sezonowe σ2
s (s = 1, . . . , d).

Estymatory sezonowych wariancji s¡ zde�niowane nast¦puj¡co

σ̂2
s =

1

ws

ws−1∑
i=0

(Xs+id − µ̂s)
2 dla s = 1, . . . , d. (4)

• funkcja autokowariancji B(t, τ) = Cov(Xt, Xt+τ ).
Argumenty t i τ reprezentuj¡ czas i przesuni¦cie. Funkcja B(t, τ) jest okresow¡
funkcj¡ czasu. Ponadto wariancje sezonowe σ2

s (s = 1, . . . , d) s¡ warto±ciami funkcji
autokowariancji dla przesuni¦cia τ = 0 tzn. σ2

s = B(s+kd, 0) dla k ∈ N . Estymator
B(s, τ) jest postaci

B̂(s, τ) =
1

w

w−1∑
k=0

(Xs+kd − µ̂s) (Xs+τ+kd − µ̂<s+τ>) , (5)

gdzie s = 1, . . . , d, a w jest ilo±ci¡ peªnych okresów zawartych w rozwa»aniej próbie
(n = wd+ r, r ∈ {0, 1, . . . , d−1}). Wszystkie elementy sumy (5), dla których indeks
s + τ + kd > n s¡ równe 0. Ponadto µ̂<s+τ> jest estymatorem ±redniej sezonowej
reprezentowanej przez indeks s+ τ. Innymi sªowy

< s+ τ >= (s+ τ) mod d,

je±li ((s+ τ) mod d) ̸= 0 i < s+ τ >= d w przeciwnym przypadku.
Niech r b¦dzie pewn¡ dodatni¡ liczb¡ caªkowit¡ i niech

s = [s1, . . . , sr]
′ , τ = [τ1, . . . , τr]

′ oraz B(s, τ ) = [B (s1, τ1) , . . . , B (sr, τr)]
′ ,

gdzie s1, . . . , sr ∈ {1, . . . , d} i τ1, . . . , τr ∈ Z.
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Charakterystyki w dziedzinie czasu szeregów czasowych PC/APC

• ±rednia µ = d−1
∑d

i=1 µi.
Estymator mo»e by¢ wyra»ony poprzez estymatory ±rednich sezonowych

µ̂ =
1

d

d∑
i=1

µ̂i =
1

n

n∑
i=1

Xi. (6)

Charakterystyki w dziedzinie cz¦stotliwo±ci szeregów czasowych PC/APC

• wspóªczynniki Fouriera funkcji warto±ci ±redniej i funkcji autokowariancji

µ(t) ∼
∑
γ∈Γ

b(γ)eiγt, B(t, τ) ∼
∑
λ∈Λτ

a(λ, τ)eiλt, (7)

gdzie zbiory

Γ = {γ : b(γ) ̸= 0}, Λτ = {λ : a(λ, τ) ̸= 0}

s¡ policzalne oraz

b(γ) = Mt

(
µ(t)e−iγt

)
, a(λ, τ) = Mt

(
B(t, τ)e−iλt

)
. (8)

Przez Mt oznaczamy ±redni¡ po czasie, natomiast symbol ∼ okre±la pewien zwi¡zek
mi¦dzy szeregiem Fouriera a funkcja prawie okresow¡. Wªasno±ci szeregu Fouriera
zale»¡ od normy lub seminormy, która zostaªa u»yta do zde�niowania funkcji prawie
okresowej. U»yta przez nas norma supremum (nierówno±¢ (2)) skutkuje jednostajn¡
zbie»no±ci¡ szeregów Fouriera wystepuj¡cych w (7) do µ(t) i B(t, τ). Wi¦cej infor-
macji na ten temat mo»e by¢ znalezionych w [7] i [48].

W dalszej cz¦±ci autoreferatu b¦dziemy zakªada¢, »e zbiory Γ i Λτ s¡ sko«czone.
Warunek ten mo»e by¢ osªabiony, je±li przyjmiemy pewne dodatkowe zaªo»enia do-
tycz¡ce wspóªczynników Fouriera. Formuªy (7) przyjmuj¡ zatem nast¦puj¡c¡ posta¢

µ(t) =
∑
γ∈Γ

b(γ) exp(iγt), (9)

B(t, τ) =
∑
λ∈Λτ

a(λ, τ) exp(iλt). (10)

Estymatory wspóªczynników Fouriera s¡ postaci ([27, 28, 30]):

b̂(γ) =
1

n

n∑
t=1

Xte
−iγt,

â(λ, τ) =
1

n

n−max{τ,0}∑
t=1−min{τ,0}

(Xt+τ − µ̂n(t+ τ)) (Xt − µ̂n(t)) e
−iλt,
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gdzie µ̂(t) =
∑

γ∈Γ b̂n(γ)e
−iγt.

Ponadto, je±li funkcja warto±ci oczekiwanej rozwa»anego procesu jest to»samo±ciowo
równa 0 (E(Xt) ≡ 0) i bior¡c τ ≥ 0, otrzymujemy prostsz¡ posta¢ estymatora â(λ, τ)

â(λ, τ) =
1

n

n−τ∑
t=1

XtXt+τe
−iλt. (11)

Przez λ oraz τ oznaczamy nastepuj¡ce r-wymiarowe wektory cz¦stotliwo±ci i prze-

suni¦¢
λ = (λ1, . . . , λr)

′
, τ = (τ1, . . . , τr)

′
.

Dodatkowo

a(λ, τ ) =
(
ℜ(a(λ1, τ1)),ℑ(a(λ1, τ1)), . . . ,ℜ(a(λr, τr)),ℑ(a(λr, τr))

)′
,

a â(λ, τ ) jest jego estymatorem.
Rozkªad asymptotyczny â(λ, τ ) w przypadku wielowymiarowym wyznaczyª Syno-
wiecki w [63]. W celu podkre±lenia, jak bardzo skomplikowana jest posta¢ asympto-
tycznej macierzy kowariancji, poni»ej przytaczamy ten wynik.
Przez WAP(k) oznaczamy prawie okresowy szereg czasowy, dla którego E|Xt|k < ∞
i dla ka»dego t, τ1, . . . , τk−1 ∈ Z

E(XtXt+τ1 . . . Xt+τk−1
)

jest prawie okresow¡ funkcj¡ zmiennej t. St¡d szereg, który jest WAP(1) i WAP(2),
jest szeregiem APC.

Twierdzenie 1.1. (Synowiecki 2008, Twierdzenie 2.6) Niech {Xt, t ∈ Z} b¦dzie
α-mieszaj¡cym szeregiem APC, WAP(3) i WAP(4). Zaªó»my, »e zbiory Γ i Λτ s¡
sko«czone i »e istnieje δ > 0 taka, »e:

(i) supt∈Z E|Xt|4+2δ < ∞;

(ii)
∑∞

k=1 α
δ/(2+δ)
X (τ) < ∞.

Wtedy

√
n (ân (λ, τ )− a (λ, τ ))

d−→ N2r (0,Σ) , gdy n → ∞,

gdzie Σ = (σkl), k, l = 1, . . . , 2r i

σkl =



Mt

(∑∞
κ=−∞ sin (λkt) sin (λl(t+ κ)Cov (YtYt+τk , Yt+κYt+τl+κ))

)
dla k = 2p, l = 2s

Mt

(∑∞
κ=−∞ cos (λkt) cos (λl(t+ κ)Cov (YtYt+τk , Yt+κYt+τl+κ))

)
dla k = 2p− 1, l = 2s− 1

−Mt

(∑∞
κ=−∞ sin (λkt) cos (λl(t+ κ)Cov (YtYt+τk , Yt+κYt+τl+κ))

)
dla k = 2p, l = 2s− 1

−Mt

(∑∞
κ=−∞ cos (λkt) sin (λl(t+ κ)Cov (YtYt+τk , Yt+κYt+τl+κ))

)
dla k = 2p− 1, l = 2s,

gdzie k, l ∈ {1, . . . , r} i Yt = Xt − EXt.
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De�nicja α-mieszania znajduje si¦ w podrozdziale 1.2.1.

• wspóªczynniki Fouriera funkcji warto±ci oczekiwanej i funkcji autokowariancji sze-
regów czasowych PC
Funkcje warto±ci oczekiwanej i autokowariancji szeregów czasowych PC maj¡ sko«-
czone rozwini¦cia w szereg Fouriera postaci (9) i (10). Zbiory Γ i Λτ s¡ podzbiorami
zbioru {2kπ/d, k = 0, . . . , d− 1}.

1.1.3 Opis istniej¡cych metod bootstrapu oraz rezultatów dotycz¡cych ich
zgodno±ci

Pierwszy rezultat pokazuj¡cy zgodno±¢ bootstrapu dla szeregów czasowych PC/APC zo-
staª otrzymany przez Synowieckiego w 2007 roku ([62]). Zastosowaª on Metod¦ Bloków
Ruchomych (MBB) w problemie estymacji ±redniej szeregu czasowego APC. MBB jest
jedn¡ z najstarszych i jednocze±nie najbardziej uniwersalnych metod bootstrapu blo-
kowego. Zostaªa ona zaproponowana niezale»nie przez Künscha (1989) [38] oraz Liu i
Singh (1992) [45]. Gªówn¡ zalet¡ MBB jest fakt, »e nie wymaga ona znajomo±ci dªugo±ci
okresu. Zatem mo»e by¢ u»yta zarówno w przypadku procesów PC, gdy dªugo±¢ okresu
nie jest znana, jak i w przypadku procesów APC, które nie s¡ procesami PC. Poni»ej
przedstawiamy algorytm techniki MBB.

Algorytm metody MBB
Niech (X1, . . . , Xn) b¦dzie zaobserwowan¡ prób¡. PrzezBi = (Xi, . . . , Xi+b−1), i = 1, . . . , n−
b+1 oznaczamy blok obserwacji, którego pierwszym elementem jest obserwacja Xi i który
ma dªugo±¢ b, b ∈ N .

1. Wybierz dªugo±¢ bloku b < n, która jest dodatni¡ liczb¡ caªkowit¡. W efekcie próba
mo»e by¢ podzielona na l bloków o dªugo±ci b oraz blok o dªugo±ci r tzn. n = lb+ r,
r = 0, . . . , b− 1.

2. Ze zbioru {B1, . . . , Bn−b+1} wybierz losowo z powtórzeniami l+1 blokówB∗
1 , . . . , B

∗
l+1.

Prawdopodobie«stwo wyboru dla ka»dego z bloków wynosi 1/(n− b+ 1).

3. Poª¡cz l+1 wybranych bloków
(
B∗

1 , . . . , B
∗
l+1

)
, a nast¦pnie we¹ pierwsze n obserwa-

cji, aby otrzyma¢ prób¦ bootstrapow¡ (X∗
1 , . . . , X

∗
n) o tej samej dªugo±ci co próba

oryginalna.

Pomimo, »e MBB ma wiele zastosowa« w analizie stacjonarnych szeregów czasowych
([39]), w przypadku procesów PC/APC mo»liwo±ci jej u»ycia ograniczaj¡ si¦ do przy-
padku ±redniej ([62]). �rednia byªa jedyn¡ charakrerystyk¡ rozwa»an¡ w [62], jednak»e
autor pokazaª jak jego wynik mo»e by¢ zastosowany do wspóªczynników Fouriera funkcji
autokowariancji. W pierwszym kroku wyraziª estymatory wspóªczynników Fouriera jako
±rednie pewnego szeregu czasowego APC. W tym celu dla ka»dej rozwa»anej cz¦stotli-
wo±ci λ i przesuni¦cia τ skonstruowaª nowy szereg czasowy, a nast¦pnie zastosowaª do
niego technik¦ MBB. Nale»y jednak podkre±li¢, »e w analizie danych rzeczywistych za-
zwyczaj rozwa»a si¦ bardzo du»¡ liczb¦ ró»nych warto±ci λ oraz τ . W takim przypadku
metoda Synowieckiego charakteryzuje si¦ bardzo dªugim czasem dziaªania. Dodatkowo
wad¡ tego podej±cia jest jego niezgodno±¢ w przypadku wielowymiarowym. W rezultacie
nie ma mo»liwo±ci konstrukcji jednoczesnych przedziaªów ufno±ci. Problem ten wynika z
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faktu, »e MBB jest u»ywany niezale»nie dla ka»dej pary (λ, τ), co skutkuje zniszczeniem
struktury zale»no±ci pomi¦dzy wspóªczynnikami dla ró»nych par (λ, τ). W efekcie poza-
diagonalne elementy macierzy kowariancji s¡ równe zero.
Podsumowuj¡c MBB zastosowana bezpo±rednio do danych pocz¡tkowych jest zgodna
tylko dla ±redniej szeregów czasowych PC/APC. Ponadto nie mo»a by¢ zastosowana w
problemie estymacji okresowych charakterystyk szeregów PC, poniewa» nie zachowuje
struktury okresowej zawartej w próbie.

Przed rozpocz¦ciem naszej pracy w temacie zastosowa« bootstrapu w analizie szeregów
czasowych PC/APC, istniaªy dwie metody bootstrap, które mogªy by¢ u»yte do danych
okresowych w przypadku, gdy dªugo±¢ okresu d jest znana i niezmienna w czasie. W 2001
roku Politis [54] zaproponowaª metod¦ Bootstrapu Bloków Sezonowych (SBB), która jest
mody�kacj¡ metody MBB. W podej±ciu tym dªugo±¢ bloku jest zawsze wielokrotno±ci¡
dªugo±ci okresu. W zwi¡zku z tym minimalna dªugo±¢ bloku jest równa dªugo±ci okresu,
a rozwa»ane próby musz¡ by¢ do±¢ dªugie, aby mo»na byªo odpowiednio dobra¢ dªugo±ci
bloku. W [63] pokazana zostaªa zgodno±¢ SBB dla ±redniej szeregów czasowych PC.
Z kolei Chan i in. w [15] zaproponowali metod¦ Bootstrapu Bloków Okresowych (PBB).
Jest to technika przeznaczona dla okresowych szeregów czasowych. W przeciwie«stwie do
SBB, dªugo±¢ bloku jest zawsze krótsza ni» dªugo±¢ okresu. Bloki wybierane s¡ w taki
sposób, aby zachowa¢ struktur¦ okresow¡ zawart¡ w danych. Metoda Chana i in. jest
przeznaczona dla szeregów o dªugich okresach, gdy» w rzeczywisto±ci blok musi by¢ du»o
krótszy ni» okres. Ponadto w [15] autorzy zaªo»yli, »e rozwa»any proces jest m-zale»ny, i
warto±¢ m jest bardzo maªa w stosunku do dªugo±ci okresu. W [42] Le±kow i Synowiecki
poszerzyli zbiór mo»liwych zastosowa« PBB o tablice trójk¡tne α-mieszaj¡cych okreso-
wych zmiennych losowych. Dodatkowo pokazali, »e zgodno±¢ PBB wymaga, aby dªugo±¢
okresu rosªa do niesko«czono±ci wraz z dªugo±ci¡ próby. W rezultacie PBB nie mo»e by¢
u»yta w analizie szeregów okresowych, gdy dªugo±¢ okresu jest staªa w czasie. Fakt ten
znacz¡co ogranicza zbiór mo»liwych zastosowa« tego podej±cia, gdy» staªa dªugo±¢ okresu
jest raczej reguª¡ ni» wyj¡tkiem w wi¦kszo±ci zastosowa«.

1.2 Opis uzyskanych rezultatów

1.2.1 Uogólniona Metoda Bootstrapu Bloków Sezonowych ([A1], [A3])

Naszym celem byªo zaproponowanie nowej metody bootstrapu blokowego, która b¦dzie
przeznaczona dla szeregów okresowych o staªej dªugo±ci okresu. Jednocze±nie chcieli±my,
aby nasze podej±cie byªo pozbawione wad technik SBB i PBB. W zwi¡zku z tym posta-
nowili±my nie zakªada¢ »adnej zale»no±ci pomi¦dzy dªugo±ci¡ bloku b a dªugo±ci¡ okresu
d oraz wybiera¢ losowo bloki w taki sposób, aby zachowa¢ struktur¦ okresow¡ zawart¡
w danych. Poniewa» dªugo±¢ bloku mo»e by¢ wybrana dowolnie, udaªo nam si¦ unikn¡¢
problemów ze zgodno±ci¡, jakie ma metoda PBB. Ponadto nasza technika, w porównaniu
do SBB, pozwala na ªatwiejsze dobranie optymalnej dªugo±ci b ze wzgl¦du na brak jakich-
kolwiek restrykcji dotycz¡cych warto±ci b. Uogólnion¡ Metod¦ Bootstrapu Bloków Sezo-
nowych (GSBB) wprowadzili±my w pracy [A1]. Poni»ej przedstawiamy algorytm GSBB.

Algorytm Uogólnionej Metody Bootstrapu Bloków Sezonowych

1. Wybierz dªugo±¢ bloku b < n, która jest dodatni¡ liczb¡ caªkowit¡. Niech l = [n/b],
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gdzie [·] oznacza cz¦±¢ caªkowit¡.

2. Dla t = 1, b+ 1, 2b+ 1, . . . , lb+ 1 niech

(X∗
t , X

∗
t+1, . . . , X

∗
t+b−1) = (Xkt , Xkt+1, . . . , Xkt+b−1),

gdzie kt jest zmienn¡ losow¡ o dyskretnym rozkªadzie jednostajnym przyjmuj¡cym
warto±ci w zbiorze

St,n = {t−dR1,n, t−d(R1,n−1), . . . , t−d, t, t+d, . . . , t+d(R2,n−1), t+dR2,n},

przy czym R1,n = [(t − 1)/d] i R2,n = [(n − b − t)/d]. Zmienne losowe k1, k2, . . . s¡
niezale»ne.

3. Poª¡cz l + 1 bloków (Xkt , Xkt+1, . . . , Xkt+b−1), aby otrzyma¢ prób¦ bootstrapow¡
X∗

1 , X
∗
2 , . . . , X

∗
n, . . . , X

∗
(l+1)b. Nast¦pnie we¹ pierwsze n obserwacji, aby otrzyma¢

prób¦ bootstrapow¡ (X∗
1 , . . . , X

∗
n) o tej samej dªugo±ci co próba oryginalna.

Krok 2 naszego algorytmu mo»e by¢ równowa»nie opisany nast¦puj¡co: dla t = 1, b+1, 2b+
1, . . . , lb+1 zast¡p blok (Xt, Xt+1, . . . , Xt+b−1) w próbie oryginalnej blokiem (X∗

t , X
∗
t+1, . . . , X

∗
t+b−1) =

(Xkt , Xkt+1, . . . , Xkt+b−1), gdzie kt jest zde�niowane powy»ej w Kroku 2.
Metoda GSBB de�niuje miar¦ probabilistyczn¡ (warunkow¡ wzgl¦dem danychX1, . . . , Xn),
któr¡ b¦dziemy oznacza¢ przez P ∗. Natomiast E∗ i Var∗ b¦d¡ odpowiednio warunkow¡
warto±ci¡ oczekiwan¡ i warunkow¡ wariancj¡ (pod warunkiem X1, . . . , Xn).
Metoda GSBB jest najogólniejsz¡ spo±ród wszystkich metod bootstrapu blokowego prze-
znaczonych do analizy okresowych szeregów czasowych. Je»eli dªugo±¢ okresu d jest caª-
kowit¡ wielokrotno±ci¡ dªugo±ci bloku b (d = kb dla pewnego k > 1, k ∈ N ), to GSBB
jest identyczna z PBB. Natomiast, je»eli dªugo±¢ bloku b jest caªkowit¡ wielokrotno±ci¡
dªugo±ci okresu d (b = kd dla pewnego k > 1, k ∈ N ), to GSBB staje si¦ metod¡ SBB.

GSBB - gªówne wyniki
Niech (X∗

1 , . . . , X
∗
n) b¦dzie prób¡ bootstrapow¡ uzyskan¡ przy u»yciu GSBB. Bootstra-

powe wersje estymatorów parametrów opisanych w podrozdziale 1.1.2 s¡ bardzo intu-
icyjne. Maj¡ tak¡ sam¡ posta¢ jak zwykªe estymatory, przy czym oryginalne obserwa-
cje zast¡pione s¡ ich odpowiednikami z próby bootstrapowej. Takie de�nicje s¡ mo»liwe
dzi¦ki jednej z podstawowych wªasno±ci metody GSBB, a mianowicie dzi¦ki zachowaniu
struktury okresowej zawartej w danych. W konsekwencji w próbie bootstrapowej mamy
dokªadnie tyle samo obserwacji z ka»dego sezonu, co w próbie pocz¡tkowej.

W naszych pracach udaªo nam si¦ pokaza¢ zgodno±¢ metody GSBB dla wszystkich cha-
rakterystyk szeregów PC opisanych w podrozdziale 1.1.2. W [A1] rozwa»ali±my ±redni¡
oraz ±rednie sezonowe (wyniki dla pozostaªych charakterystyk z dziedziny czasu przedsta-
wili±my w [B5]). W pracy [A3] uzyskali±my zgodno±¢ GSBB dla wspóªczynników Fouriera
funkcji warto±ci ±redniej oraz funkcji autokowariancji. Jednocze±nie chcieliby±my podkre-
±li¢, »e GSBB nie mo»e by¢ u»yta w ogólnym przypadku do szeregów APC, gdy» nie
posiadaj¡ one okresu, który to stanowi podstaw¦ konstrukcji algorytmu GSBB. Poni»ej
przdstawiamy niektóre z uzyskanych przez nas wyników zgodno±ci.
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Zakªadamy, »e szereg czasowy Xt jest α-mieszaj¡cy tzn. αX(k) → 0, gdy k → ∞, gdzie

αX(k) = sup
t

sup
A∈FX (−∞,t)

B∈FX (t+k,∞)

|P (A ∩B)− P (A)P (B)|

i FX(−∞, t) = σ ({Xs : s ≤ t}), FX(t+ k,∞) = σ ({Xs : s ≥ t+ k}) ([20]).
Niech d2(·, ·) oznacza metryk¦ Mallowsa. Ponadto niech L(·) oznacza rozkªad prawdo-
podobie«stwa, a L∗ jego bootstrapowy odpowiednik, który jest rozkªadem warunkowym
wzgl¦dem X1, X2, . . . , Xn.

Twierdzenie 1.2. (Twierdzenie 4.1, [A1]) Niech Xt b¦dzie α - mieszaj¡cym szeregiem

czasowym PC. Zaªó»my, »e dla pewnego δ > 0, E|Xt|4+δ < ∞ i
∑∞

k=1 kα
δ/(4+δ)
X (k) < ∞.

Je±li b → ∞, gdy n → ∞ przy czym b = o(n), to

d2
(
L
(√

w (µ̂− µ)
)
,L∗ (√w (µ̂∗ − E∗µ̂∗)

)) p−→ 0, (12)

d2

(
L
(√

n
(
µ̂− µ

))
,L∗

(√
n
(
µ̂
∗ − E∗µ̂

∗))∣∣∣ p−→ 0, (13)

gdzie w = ⌊n/d⌋, µ̂∗
= 1/n

∑n
i=1X

∗
i , µ̂

∗ = (µ̂∗
1, . . . , µ̂

∗
d) i µ̂∗

s = 1/ws

∑ws−1
i=0 X∗

s+id dla
s = 1, . . . , d.

Wiadomo, »e zbie»no±¢ w metryce Mallowsa d2 implikuje zbie»no±¢ wedªug rozkªadu oraz
zbie»no±¢ dwóch pierwszych momentów.

Twierdzenie 1.2 pozwala na konstrukcj¦ zgodnych punktowych bootstrapowych przedzia-
ªów ufno±ci dla ka»dej ze ±rednich sezonowych µi oraz dla µ̄ poprzez zast¡pienie kwan-
tyli rozkªadu asymptotycznego kwantylami rozkªadu bootstrapowego. Ponadto zgodno±¢
GSBB dla wektora ±rednich sezonowych, skutkuje mo»liwo±ci¡ uzyskania jednoczesnych
przedziaªów ufno±ci dla {µi, i = 1, . . . , d}. Jednak»e w tym celu dodatkowo trzeba pokaza¢
zgodno±¢ GSBB dla gªadkich funkcji rozwa»anych parametrów. W [A1] otrzymali±my j¡
dla gªadkich funkcji ±redniej (Twierdzenie 4.2) oraz gªadkich funkcji ±rednich sezonowych
(Twierdzenie 4.3). Poni»ej prezentujemy wynik dotycz¡cy ±rednich sezonowych.

Twierdzenie 1.3. (Twierdzenie 4.3, [A1]) Niech {Xt, t ∈ Z} b¦dzie szeregiem czasowym
PC speªniaj¡cym zaªo»enia twierdzenia 1.2. Zaªó»my, »e funkcja H : Rd → Rs jest:

(i) ró»niczkowalna w otoczeniu µ

NH =
{
x ∈ Rd : ||x− µ|| < 2η

}
dla pewnego η > 0

(ii) ▽H(µ) ̸= 0

(iii) pochodne cz¡stkowe pierwszego rz¦du H speªniaj¡ na NH warunek Höldera z wykªad-
nikiem κ > 0.

Je±li b → ∞, gdy n → ∞ przy czym b = o(n), ale b = o(n/ log n) i b−1 = o(log−1 n), to
GSBB jest zgodna tzn.

d2
(
L
(√

w (H (µ̂)−H (µ))
)
,L∗ (√w (H (µ̂∗)−H (E∗µ̂∗))

)) p−→ 0, (14)

gdzie ▽ oznacza gradient, a w = ⌊n/d⌋.
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Powy»ej przedstawili±my nasze wyniki dotycz¡ce zgodno±ci metody GSBB dla ±redniej,
±rednich sezonowych i ich gªadkich funkcji. Analogiczne rezultaty otrzymali±my dla pozo-
staªych charakterystyk w dziedzinie czasu oraz w dziedzinie cz¦stotliwo±ci. Pokazali±my
zgodno±¢ GSBB dla wspóªczynników Fouriera funkcji warto±ci oczekiwanej przyjmuj¡c do-
kªadnie te same zaªo»enia, które zaprezentowali±my powy»ej ([A3]). Natomiast zgodno±¢
dla charakterystyk drugiego rz¦du (np. wspóªczynników Fouriera funkcji autokowarian-
cji), pokazana w [A3], wymaga przyj¦cia silniejszego zaªo»enia dotycz¡cego momentów
rozwa»anego procesu postaci supt∈Z E|Xt|8+2δ < ∞ dla pewnego δ > 0.
Wa»nym i ci¡gle nierozwi¡zanym problemem jest wybór optymalnej dªugo±ci bloku. Opty-
malno±¢ mo»e by¢ rozumiana w ró»ny sposób zale»nie od rozwa»anego problemu. Mo»e to
by¢ dªugo±¢ bloku otrzymana w wyniku minimalizacji bª¦du ±redniokwadratowego. Mo-
»emy te» szuka¢ takiej wielko±ci b, która zapewni rzeczywiste prawdopodobie«stwo pokry-
cia przedziaªu ufno±ci bliskie pokryciu nominalnemu. Problem optymalnego doboru b jest
dobrze zbadany w przypadku procesów stacjonarnych. Poniewa» szeregi czasowe PC sta-
nowi¡ bardzo szczególny przykªad szeregów niestacjonarnych, stwierdzili±my, »e pewne
rozwi¡zania przeznaczone dla procesów stacjonarnych, mog¡ by¢ przeniesione na roz-
wa»any przez nas przypadek. W [A1] przedstawili±my wyniki bada« symulacyjnych, w
których najpierw estymujemy, a nast¦pnie usuwamy komponenty sezonowe (±rednie i wa-
riancje sezonowe) z rozwa»anych danych, w celu otrzymania szeregu czasowego, który jest
w przybli»eniu stacjonarny. W kolejnym kroku u»yli±my metod¦ Politisa i White'a [58]
w celu wyznaczenia dªugo±¢ bloku w problemie estymacji ±redniej szeregu czasowego. Po-
mimo, »e metoda ta przeznaczona jest do znajdowania optymalnej warto±ci b w problemie
estymacji wariancji, wydaje si¦ dostarcza¢ zadowalaj¡cych rezultatów w przypadku esty-
macji kwantyli u»ywanych w konstruowanych przez nas przedziaªach ufno±ci.
Ponadto w pracy [A3] przedstawili±my zastosowanie naszych rezultatów do danych rze-
czywistych dot. starszych osób. Naszym zadaniem byªa analiza chodu tych osób. W przy-
padku osoby zdrowej lewa i prawa noga pracuj¡ w ten sam sposób i otrzymany sygnaª jest
okresowy. Je±li sygnaª z obu nóg jest inny, sygnalizuje to bardzo wczesne objawy chorób
takich jak Alzheimer. W naszej analizie zastosowali±my GSBB do konstrukcji jednocze-
snych przedziaªów ufno±ci dla wspóªczynników Fouriera funkcji warto±ci ±redniej i funkcji
autokowariancji. Je±li dla jakiej± cz¦stotliwo±ci odpowiadaj¡cy jej wspóªczynnik Fouriera
byª niezerowy, cz¦stotliwo±¢ ta uznawana byªa za istotn¡.

1.2.2 Uogólniona Metoda Bloków Sezonowych Zw¦»aj¡cych ([A6])

Metoda Bloków Zw¦»aj¡cych (TBB) zostaªa wprowadzona przez Paparoditisa i Poli-
tisa (2001) w [53]. Jest ona mody�kacj¡ metody MBB. Klasyczne techniki bootstrapu
blokowego, takie jak MBB, polegaj¡ na losowaniu bloków obserwacji w celu zachowania
struktury zale»no±ci wewn¡trz bloku. Jednak»e ª¡cz¡c wybrane bloki w prób¦ bootstra-
pow¡, w miejscach ª¡cze« wprowadzamy now¡ struktur¦, która nie byªa obecna w da-
nych wej±ciowych. W celu ograniczenia tego efektu Paparoditis i Politis zaproponowali
przewa»enie obserwacji w ka»dym wybranym bloku, tak aby obserwacje na brzegach ka»-
dego bloku otrzymaªy mniejsze wagi, a obserwacje w centrum wi¦ksze. W ten sposób
negatywny efekt ª¡czenia bloków zostaª ograniczony. Wspomniana mody�kacja przynio-
sªa bardzo dobre wyniki w przypadku stacjonarnych szeregów czasowych. W problemach
estymacji liniowych lub prawie liniowych statystyk standardowe metody bootstrapu blo-
kowego (MBB, CBB, Bootstrap Bloków Stacjonarnych) maj¡ bª¡d ±redniokwadratowy
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(MSE) estymatora wariancji rz¦du O(n−2/3), podczas gdy dla TBB wielko±¢ ta jest rz¦du
O(n−4/5). Oznacza to, »e je±li za kryterium przyjmiemy MSE, TBB pokonuje pozostaªe
techniki. Fakt ten staª si¦ nasz¡ motywacj¡, aby zastosowa¢ ide¦ przewa»ania bloków da-
nych w przypadku okresowych szeregów czasowych.

Uogólniona Metoda Bloków Sezonowych Zw¦»aj¡cych (GSTBB) jest mody�kacj¡ metody
GSBB, uzyskan¡ poprzez zastosowanie idei Paparoditisa i Politisa do szeregów czasowych
PC. Metod¦ t¡ zaproponowali±my w [A6].

Niech (X1, . . . , Xn) b¦dzie prób¡ z szeregu czasowego. Przez wn(t) oznaczamy ci¡g funk-
cji postaci wn(t) = w

(
t−0.5
n

)
, gdzie funkcja w : R → [0, 1], ||wn||1 =

∑n
i=1 |wi(t)| i

||wn||2 = (
∑n

i=1w
2
i (t))

1/2.

Podobnie jak Paparoditis i Politis w [53] przyj¦li±my nast. zaªo»enia:

A1 w(t) = 0 je±li t /∈ [0, 1] oraz w(t) > 0 dla warto±ci t z otoczenia 1/2;

A2 w(t) jest symetryczna wzgl¦dem t = 1/2 i niemalej¡ca dla t ∈ [0, 1/2];

A3 Splot w∗w(t) jest dwukrotnie ró»niczkowalny w punkcie t = 0, przy czym w∗w(t) =∫ 1

−1
w(x)w(x+ |t|)dx.

Nale»y podkre±li¢, »e zaproponowany przez nas algorytm Uogólnionej Metody Bloków Se-
zonowych Zw¦»aj¡cych nie jest prost¡ mody�kacj¡ metody GSBB. Poprawne dziaªanie tej
metody bootstrap wymaga odpowiedniego przetworzenia danych wej±ciowych. Krok ten
jest inny w zale»no±ci od rozpatrywanej charakterystyki szeregu czasowego. St¡d w [A6]
rozwa»amy osobno przypadki charakterystyk pierwszego rz¦du takich jak ±rednie sezonowe
oraz charakterystyk drugiego rz¦du takich jak wspóªczynniki Fouriera funkcji autokowa-
riancji. Poni»ej wprowadzamy algorytm dla ±rednich sezonowych.

Uogólniona Metoda Bloków Sezonowych Zw¦»aj¡cych - przypadek ±rednich
sezonowych

1. Niech X̃t = Xt − µ̂<t>, gdzie < t >= (t mod d) jest numerem sezonu reprezento-
wanym przez t.

2. Wygeneruj prób¦ bootstrapow¡ X∗
1 , . . . , X

∗
n j przy pomocy algorytmu GSBB ([A1]),

zastosowanego do próby X̃1, . . . , X̃n.

3. Dla m = 0, . . . , l niech Y ∗
mb+j := wb(j)

√
b

||wb||2
X∗

mb+j.

4. Z próby bootstrapowej (Y ∗
1 , . . . , Y

∗
(l+1)b) we¹ pierwsze n obserwacji, aby otrzyma¢

prób¦ (Y ∗
1 , . . . , Y

∗
n ) o tej samej dªugo±ci, co próba pocz¡tkowa.

Zauwa»my, »e w powy»szym algorytmie, przewa»amy nie oryginalne obserwacje, ale reszty
otrzymane po odj¦ciu warto±ci ±rednich sezonowych od danych pocz¡tkowych. Metoda
TBB jest przeznaczona dla szeregów stacjonarnych. W takim przypadku w celu uzyskania
obserwacji o warto±ci oczekiwanej równej zero wystarczyªo odj¡¢ od danych pocz¡tkowych
±redni¡ ze wszystkich obserwacji. W naszym niestacjonarym przypadku, zale»nie od roz-
wa»anego parametru, konieczne b¦dzie odpowiednie przygotowanie danych wej±ciowych
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przed przyst¡pieniem do dalszych kroków algorytmu.
W drugim kroku naszego algorytmu GSTBB w celu otrzymania próby bootstrapowej u»y-
wamy metody GSBB podczas, gdy algorytm TBB opieraª si¦ na MBB. Jednak»e nale»y
pami¦ta¢, »e rozwa»amy szeregi czasowe PC i cho¢ w kroku pierwszym naszego algo-
rytmu odj¦li±my warto±ci estymatorów ±rednich sezonowych, to funkcja autokowariancji
jest nadal okresowa. Zastosowanie GSBB, w miejsce MBB, pozwala na zachowanie tej
okresowo±ci.
Bootstrapowe wersje estymatorów µ̂ i µ̂i uzyskane przy pomocy GSTBB s¡ zde�niowane
nast¦puj¡co

µ̂
∗
= d−1

d∑
i=1

µ̂∗
i i µ̂∗

i = v−1
i

vi−1∑
j=0

Y ∗
i+jd,

gdzie vi jest ilo±ci¡ obserwacji z sezonu i tzn. vi = max{j stakich, »e i+ jd ≤ n}. Poni»ej
prezentujemy nasz rezultat stwierdzaj¡cy zgodno±¢ GSTBB dla ±redniej oraz ±rednich
sezonowych.

Twierdzenie 1.4. (Twierdzenie 2.1, [A6]) Niech {Xt, t ∈ Z} b¦dzie α�mieszaj¡cym sze-

regiem czasowym PC. Zaªó»my, »e dla pewnego δ > 0, suptE|Xt|4+δ < ∞ oraz
∑∞

k=1 kα
δ/(4+δ)
X (k) <

∞. Je±li b → ∞, gdy n → ∞ przy czym b = o(n), to GSTBB jest zgodna dla ±redniej
oraz dla ±rednich sezonowych tzn.

d2
(
L
(√

w (µ̂− µ)
)
,L∗ (√w (µ̂∗ − E∗µ̂∗)

)) p−→ 0, (15)

d2

(
L
(√

n
(
µ̂− µ

))
,L∗

(√
n
(
µ̂
∗ − E∗µ̂

∗))) p−→ 0, (16)

gdzie d2 jest metryk¡ Mallowsa, a v = ⌊n/d⌋.

Zauwa»my, »e otrzymali±my zgodno±¢ GSTBB przyjmuj¡c te same zaªo»enia dotycz¡ce
momentów rozwa»anego procesu i wspóªczynników alpha-mieszaj¡cych, które rozwa»a-
li±my dla GSBB (Twierdzenie 1.2). W [A6] pokazali±my równie» zgodno±¢ GSTBB dla
gªadkich funkcji ±redniej oraz ±rednich sezonowych.
Ponadto w [A6] zaproponowali±my wersj¦ algorytmu GSTBB dla wspóªczynników Fouriera
funkcji autokowariancji. Ró»ni si¦ ona znacz¡co od przedstawionego powy»ej algorytmu
dla ±rednich sezonowych. Algorytm wymaga istotnych zmian, zale»nie od rozwa»anego pa-
rametru, w kroku maj¡cym na celu sprawienie, »e dane maj¡ warto±¢ oczekiwan¡ równ¡
zeru. Poni»ej dyskutujemy jak wygl¡daj¡ konieczne mody�kacje w przypadku wspóªczyn-
ników a(λ, τ). Dla uproszczenia prezentacji zaªo»ymy, »e EXt ≡ 0 i n = vd, v ∈ Z.
Zauwa»my, »e estymator â(λ, τ) mo»e by¢ przedstawiony w nast. postaci:

â(λ, τ) =
1

vd

d∑
s=1

v−1∑
k=0

Xs+kdXs+kd+τ exp(−iλ(s+ kd)) =
1

d

d∑
s=1

ân,s(λ, τ).

W powy»szej formule przyjmujemy, »e je±li s+ kd+ τ > n, to odpowiedni element sumy
równa si¦ 0.
Dla λ ∈ Λτ mamy, »e

ân,s(λ, τ) =
1

v

v−1∑
k=0

Xs+kdXs+kd+τ exp(−iλ(s+ kd)) =
1

v

v−1∑
k=0

Xs+kdXs+kd+τ exp(−iλs)
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oraz

â(λ, τ) =
1

vd

d∑
s=1

exp(−iλs)
v−1∑
k=0

Xs+kdXs+kd+τ =
1

d

d∑
s=1

exp(−iλs)ăn,s(τ),

gdzie ăn,s(τ) =
1
v

∑v−1
k=0Xs+kdXs+kd+τ .

Estymatory ăn,s(τ) peªni¡ kluczow¡ rol¦ w naszym algorytmie. S¡ one odpowiednikami
estymatorów ±rednich sezonowych w algorytmie GSTBB dla tych»e ±rednich. Oznacza to,
»e b¦dziemy ich u»ywa¢ w celu uzyskania pewnych zmiennych o zerowej warto±ci oczeki-
wanej.

Uogólniona Metoda Bloków Sezonowych Zw¦»aj¡cych - przypadek a(λ, τ)
Niech n = lb, gdzie b jest dªugo±ci¡ bloku. Przypomnijmy, »e zakªadamy i» EXt ≡ 0.

1. Wygeneruj prób¦ bootstrapow¡ X∗
1 , . . . , X

∗
n u»ywaj¡c metody GSBB do X1, . . . , Xn.

2. Dla s = 1, . . . , d i k = 0, . . . , v − 1 niech

Y̆ ∗
s+kd = exp(−iλs)

(
X∗

s+kdX
∗
s+kd+τ − ăn,s(τ)

)
.

3. Dla m = 0, . . . , l − 1 niech Y ∗
mb+j := wb(j)

√
b

||wb||2
Y̆ ∗
mb+j.

4. Estymator bootstrapowy jest postaci

â∗(λ, τ) =
1

n

d∑
s=1

v−1∑
k=0

Y ∗
s+kd =

1

n

n−τ∑
t=1

Y ∗
t .

W kroku 2 naszego algorytmu u»yli±my ăn,s(τ), aby uzyska¢ zmienne o zerowej warto±ci
oczekiwanej. Estymator ăn,s(τ) nie zale»y od cz¦stotliwo±ci λ i dlatego mo»na obliczy¢
Y̆ ∗
i jednocze±nie dla ró»nych cz¦stotliwo±ci. Ma to ogromne znacznie w praktycznych za-

stosowaniach. Na przykªad diagnostyka urz¡dze« jest cz¦sto przeprowadzana w oparciu
o analiz¦ Fouriera. Pojawienie si¦ nowych cz¦stotliwo±ci sygnalizuje usterk¦ maszyny. Aby
j¡ wykry¢ rozwa»a si¦ setki ró»nych warto±ci λ. Wykonywanie algorytmu osobno dla ka»-
dej cz¦stotliwo±ci wi¡zaªoby si¦ z bardzo dªugim sumarycznym czasem jego dziaªania.
W przypadku ±rednich sezonowych najpierw odejmowali±my od danych warto±ci ich es-
tymatorów, a nast¦pnie stosowali±my algorytm GSBB. Dla a(λ, τ) byli±my zmuszeni od-
wróci¢ kolejno±¢ tych czynno±ci. W pierwszej kolejno±ci u»yli±my GSBB, a dopiero potem
dokonywali±my transformacji danych w celu uzyskania zmiennych o zerowej warto±ci ocze-
kiwanej. W rezultacie pozwoliªo nam to na u»ycie algorytmu jednocze±nie dla wielu cz¦-
stotliwo±ci. Mo»na zauwa»y¢, »e w przypadku ±rednich sezonowych kolejno±¢ pierwszych
dwóch kroków mo»e by¢ zamieniona. Poniewa» GSBB zachowuje struktur¦ okresowa za-
wart¡ w danych, odj¦cie warto±ci estymatorów ±rednich sezonowych mo»e nast¡pi¢ przed
lub po generacji próby bootstrapowej. Zalet¡ przyj¦tej przez nas kolejno±ci w algoryt-
mie dla ±rednich sezonowych jest fakt, »e odejmujemy po»¡dane warto±ci jednorazowo,
a nast¦pnie mo»emy wygenerowa¢ dowoln¡ ilo±¢ próbek bootstrapowych. W przeciwnym
przypadku robiliby±my to osobno dla ka»dek próby bootstrapowej, zwiekszaj¡c jednocze-
±nie koszt obliczeniowy algorytmu.
W [A6] pokazali±my zgodno±¢ GSTBB dla a(λ, τ ) oraz dla gªadkich funkcji tych wspóª-
czynników przyjmuj¡c te same zaªo»enia, które rozwa»ali±my dla GSBB ([A3]).
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1.2.3 Rozszerzona Metoda Bloków Ruchomych ([A4])

Metoda MBB, w przeciwie«stwie do GSBB, nie zachowuje okresowej struktury zawartej
w danych. Zastosowana bezpo±rednio do szeregów PC, cz¦sto jest niezgodna. Gªównym
powodem tej sytuacji jest fakt, »e maj¡c prób¦ bootstrapow¡, nie jeste±my w stanie ziden-
ty�kowa¢, z których sezonów pochodz¡ poszczególne obserwacje. Jedyn¡ charakterystyk¡
szeregów czasowych PC/APC, dla której MBB jest zgodna, jest ±rednia ([62]). Nale»y
jednak»e pami¦ta¢, »e u»ycie GSBB te» jest ograniczone. Metoda ta wymaga znajomo±ci
dªugo±ci okresu, a zatem nie mo»e by¢ zastosowana w ogólnym przypadku do szeregów
APC. Dlatego te» postanowili±my zaproponowa¢ alternatywn¡ technik¦, która nie b¦dzie
miaªa takich ogranicze«.
Poniewa» MBB jest metod¡ bardzo uniwersaln¡ i jednocze±nie popularn¡ w analizie szere-
gów stacjonarnych, zdecydowali±my si¦ tak j¡ zmody�kowa¢, aby mogªa by¢ zastosowana
w analizie szeregów PC/APC. Zamiast bootstrapowa¢ wej±ciowe obserwacje, b¦dziemy
bootstrapowa¢ zmody�kowane dane. Ta prosta zmiana dostarczy nam informacji z jakich
sezonów pochodz¡ obserwacje z próby bootstrapowej.

Algorytm Rozszerzonej Metody Bloków Ruchomych (EMBB)
Niech {Xt, t ∈ Z} b¦dzie szeregiem czasowym PC lub APC.

• Utwórz szereg postaci Yi = (Xi, i), a nast¦pnie zastosuj MBB (podrozdziaª 1.1.3)
do próby (Y1, . . . , Yn), aby otrzyma¢ (Y ∗

1 , . . . , Y
∗
n ).

Zauwa»my, »e druga wspóªrz¦dna w parze Yi = (Xi, i), sªu»y do zachowana informacji o
sezonie, z którego pochodzi dana obserwacja. Zatem maj¡c Y ∗

1 , . . . , Y
∗
n wiemy, z których

sezonów pochodz¡ wszystkie wylosowane obserwacje. Poni»ej pokazujemy jak mo»na wy-
korzysta¢ ten fakt w konstrukcji zgodnych estymatorów ró»nych charakterystyk szeregu
{Xt}.

Niech {i1, . . . , il+1} b¦d¡ numerami wybranych bloków w kroku 2 algorytmu MBB zasto-
sowanego do (Y1, . . . , Yn). Ponadto, niech n = lb+ r, gdzie r ∈ {0, 1, . . . , b− 1}. U»ywaj¡c
pierwszych i drugich wspóªrz¦dnych zmiennych Y ∗

1 , . . . , Y
∗
n tworzymy wektor zawieraj¡cy

wylosowane obserwacje

(X∗
1 , . . . , X

∗
n) =

(
Xi1 , . . . , Xi1+b−1, Xi2 , . . . , Xi2+b−1, . . . , Xil , . . . , Xil+b−1, Xil+1

, . . . , Xil+1+r−1

)
oraz wektor odpowiadaj¡cych im indeksów czasu

TI = (i1, . . . , i1 + b− 1, i2, . . . , i2 + b− 1, . . . , il, . . . , il + b− 1, il+1, . . . , il+1 + r − 1) .

W tej chwili mo»emy zde�niowa¢ estymatory bootstrapowe dla wszystkich charakterystyk
w dziedzinie czasu i w dziedzinie cz¦stotliwo±ci. Ide¦ ich konstrukcji wyja±nimy na przy-
kªadzie wspóªczynników Fouriera funkcji warto±ci ±redniej. W tym przypadku estymator
bootstrapowy jest postaci ([A4])

b̂∗ (γ) =
1

n

n∑
t=1

X∗
t exp (−iλt∗) , (17)

gdzie s¡ warto±ciami indeksów czasu uzyskanymi podczas generacji próby bootstrapowej
tzn. t∗ ∈ TI.
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W [A4] pokazali±my zgodno±¢ metody EMBB dla wszystkich charakterystyk w dziedzinie
cz¦stotliwo±ci oraz dla gªadkich funkcji tych parametrów. Nale»y podkre±li¢, »e udaªo nam
si¦ uzyska¢ wszystkie rezultaty dla procesów PC i APC, przyjmuj¡c te same zaªo»enia,
co dla GSBB. W zwi¡zku z tym, tak jak w przypadku GSBB i GSTBB, mo»liwa jest
konstrukcja punktowych i jednoczesnych przedziaªów ufno±ci dla wszystkich rozwa»anych
parametrów. Ponadto, w [A4] zastosowali±my nasze wyniki do danych rzeczywistych w celu
diagnostyki uszkodzenia ªo»yska.

1.2.4 Koªowe wersje GSBB, GSTBB, EMBB ([A1, A3, A4, A6])

Koªowa wersja Metody Bloków Ruchomych (CBB) zostaªa zaproponowana przez Politisa
i Romano w [55]. Jest ona mody�kacj¡ metody MBB. W podej±ciu tym traktuje si¦ dane,
jakby byªy nawini¦te na okr¡g. Algorytm MBB u»ywa n− b+1 bloków o dªugo±ci b. Ob-
serwacje, które znajduj¡ si¦ w centrum rozwa»anej próby, s¡ obecne w b ró»nych blokach,
podczas gdy obserwacje znajduj¡ce si¦ w cz¦±ci pocz¡tkowej i ko«cowej próby, wyst¦puj¡
w mniejszej liczbie bloków. Na przykªad obserwacja X1 nale»y wyª¡cznie do bloku B1.
Politis i Romano pokazali, »e problem ten skutkuje wzrostem obci¡»enia estymatora bo-
otstrapowego. W celu usuni¦cia tego efektu, zaproponowali nawini¦cie danych na okr¡g.
Pozwala to na zde�niowanie n ró»nych bloków i zapewnienie, »e ka»da obserwacja z orygi-
nalnej próby nale»y do dokªadnie b bloków. W naszych pracach udaªo nam si¦ zastosowa¢
ten pomysª w konstrukcji koªowych wersji metod GSBB, GSTBB i EMBB. Pokazali±my
równie», »e podobnie jak w przypadku szeregów stacjonarnych, u»ywaj¡c metod koªo-
wych, redukujemy obci¡»enie estymatorów bootstrapowych. Ponadto warto podkre±li¢,
»e algorytmy koªowe s¡ prostsze i szybsze w praktycznych zastosowaniach w porównaniu
do algorytmów standardowych.
W ka»dej z naszych prac przedtswiaj¡c zgodno±¢ jakiej± metody (GSBB, GSTBB, EMBB),
jednocze±nie zawsze pokazujemy analogiczne rezultaty dla wersji koªowej danej techniki.
Rezultaty dot. zgodno±ci metod koªowych zostaªy zawarte w pracach [A1, A3, A4, A6].
Poniewa» jedyn¡ istotn¡ zmian¡ w dowodach, jest zmiana ilo±ci rozwa»anych bloków,
metody koªowe s¡ zgodne przy tych samych zaªo»enia co metody standardowe.

1.3 Szeregi czasowe o okresie rosn¡cym wraz z czasem ([A1], [A7])

1.3.1 Wprowadzenie

W poprzednich podrozdziaªach rozwa»ali±my okresowe szeregi czasowe o znanej i nie-
zmiennej w czasie dªugo±ci okresu. Poni»ej przedyskutujemy przypadek szeregów o okre-
sie zmieniaj¡cym si¦ w czasie. Wa»nym przykªadem ilustruj¡cym takie zjawisko s¡ sygaªy
±wiergotowe. S¡ to sygnaªy, w których cz¦stotliwo±¢ maleje lub ro±nie wraz z czasem.
Sygaªy ±wiergotowe s¡ cz¦sto spotykane w naturze ([23]) np. w sygnaªach d¹wi¦kowych
(komunikacja zwierz¡t, echolokacja), systemach radarowych i sonarowych, astro�zyce (fale
grawitacyjne), mechanice i wibroakustyce (silniki samochodowe), medycynie (dane EGG
dla ataku padaczkowego) i sejsmogra�i.
W pracach [A7] i [A1] rozwa»amy przypadek okresu rosn¡cego wraz z czasem. Odpowiada
to sygnaªom ±wiergotowym typu down-chirp. Do modelowania tego typu danych mo»na
u»y¢ okresowych tablic trójk¡tnych. Bootstrap dla tablic trójk¡tnych o okresie rosn¡cym
wraz z czasem po raz pierwszy byª rozwa»any przez Le±kowa i Synowieckiego w [42].
W pracy tej autorzy zajmowali si¦ wyª¡cznie problemem estymacji ±redniej i pokazali
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zgodno±¢ metody Bootstrapu Bloków Okresowych dla tego parametru. W pracy [A1] uzy-
skali±my analogiczny rezultat dla metody GSBB, przyjmuj¡c dokªadnie te same zaªo»enia
co Le±kow i Synowiecki. Naszym wa»nym osi¡gni¦ciem jest rozszerzenie mo»liwych zasto-
sowa« metod bootstrap dla okresowych tablic trójk¡tnych o wspóªczynniki Fouriera funk-
cji warto±ci oczekiwanej i funkcji autokowariancji. Opublikowali±my te rezultaty w [A7].
Najtrudniejsza w tym przypadku byªa do uzyskania zgodno±¢ dla wspóªczynników Fo-
uriera funkcji autokowariancji. Poni»ej krótko przedyskutujemy tylko ten przypadek.

1.3.2 Opis uzyskanych rezultatów

Niech {Xn,t : t = 1, . . . ,mn} b¦dzie tablic¡ zmiennych losowych przyjmuj¡cych warto±ci w
zbiorze liczb rzeczywistych. W naszych badaniach zaªo»yli±my, »e tablica ta jest wierszowo
okresowo skorelowana (PC) tzn. w ka»dym wierszu tablicy funkcja warto±ci oczekiwanej
µn(t) = E (Xn,t) i funkcja autokowariancji Bn(t, τ) = Cov (Xn,t, Xn,t+τ ) jest okresow¡
funkcj¡ zmiennej t z okresem dn. Bez utraty ogólno±ci przyj¦li±my, »e mn = wndn, wn ∈
N , czyli »e ka»dy wiersz rozwa»anej tablicy zawiera wn okresów. W celu uproszczenia
prezentacji przyj¦li±my, »e E(Xn,t) ≡ 0.
Ponadto rozwa»yli±my nast. warunki:

A1 niech {Xn,t : t = 1, . . . ,mn} b¦dzie tablic¡ rzeczywistych zmiennych losowych, która
jest wierszowo PC i WP(4) z okresem dn; warunek WP(4) (podrozdziaª 1.1.2) ozna-
cza, »e E|Xn,t|4 < ∞ i dla dowolnych t, τ1, τ2, τ3 ∈ Z

E(Xn,tXn,t+τ1Xn,t+τ2Xn,t+τ3) = E(Xn,t+dnXn,t+τ1+dnXn,t+τ2+dnXn,t+τ3+dn);

A2 mn = wndn, dn → ∞ i wn → ∞, gdy n → ∞;

A3 niech {αn(k), k = 1, 2, . . . } b¦d¡ wspóªczynnikami α-mieszaj¡cymi dla n-tego wier-
sza tablicy {Xn,t}, tzn.

αn(k) = sup
t

sup
A∈Fn(1,t)

B∈Fn(t+k,mn)

|P (A ∩B)− P (A)P (B)| ,

gdzie Fn(t1, t2) jest σ-ciaªem generowanym przez obserwacje {Xn,t1 , Xn,t1+1, . . . , Xn,t2};

A4 istnieje δ > 0 taka, »e

sup
n,t

E |Xn,t|q(4+δ) < ∞ i sup
n

mn∑
k=1

kαδ/(4+δ)
n (k) = K < ∞;

A5
sup
n,k

{
k1+ζα1/2

n (k)
}
< ∞ dla pewnego ζ > 0.

Warunek A2 oznacza, »e dªugo±¢ okresu dn oraz ilo±¢ zaobserwowanych okresów wn ro±nie
do niesko«czono±ci wraz z rozmiarem próby. Zaªo»enia dotycz¡ce α-mieszania (A4 i A5)
s¡ zaªo»eniami technicznymi i pojawiaj¡ si¦ równie» w pracy [42]. Zaªó»enia tego typu
rozwa»ane s¡ równie» w analizie zwykªych szeregów czasowych PC (np. [62], [A1]).
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Rozwini¦cie funkcji autokowariancji w szereg Fouriera dla n-tego wiersza tablicy jest po-
staci

Bn(t, τ) =
∑

λn∈Λn,τ

an(λn, τ) exp(iλnt),

gdzie zbiór Λn,τ = {λn : an(λn, τ) ̸= 0} jest sko«czony i Λn,τ ⊆ {2kπ/dn, k = 0, . . . , dn−1}.
Ponadto, wspóªczynniki an(λn, τ) mog¡ by¢ wyznaczone wykorzystuj¡c nast. formuª¦

an(λn, τ) =
1

dn

dn∑
t=1

Bn(t, τ) exp(−iλnt). (18)

Dla τ ≥ 0 ich estymatory s¡ postaci

ân(λn, τ) =
1

mn

mn−τ∑
t=1

Xn,tXn,t+τ exp(−iλnt). (19)

W pracy [A7] zde�niowali±my trzy ró»ne bootstrapowe wersje estymatora ân (λn, τ).

â∗n(λn, τ) =
1

mn

mn−τ∑
t=1

X∗
n,tX

∗
n,t+τ exp(−iλnt), (20)

a∗n(λn, τ) =
1

mn

mn−τ∑
t=1

X∗
n,tX

∗
n,t+τ exp(−iλnt

∗), (21)

ã∗n (λ, τ) =
1

mn

l−1∑
k=0

b−τ−1∑
j=0

X∗
n,1+kb+jX

∗
n,1+kb+j+τ exp(−iλn(1 + kb+ j)∗) (22)

+
1

mn

max{0,r−τ−1}∑
j=0

X∗
n,1+kb+jX

∗
n,1+kb+j+τ exp(−iλn(1 + kb+ j)∗),

gdzie X∗
n,t dla t = 1, . . . ,mn jest wersj¡ bootstrapow¡, otrzyman¡ przy u»yciu metody

GSBB, n-tego wiersza tablicy Xn,t. Zauwa»my, »e we wzorach (21) i (22) symbol '*' poja-
wia si¦ dodatkowo w argumencie funkcji wykªadniczej. Estymator (20) jest najbardziej in-
tuicyjny. Powstaª poprzez zast¡pienie w wyra»eniu (19) obserwacji z próby wej±ciowej po-
przez ich odpowiedniki z próby bootstrapowej. Estymator ten jest zgodny, dzi¦ki kluczowej
wªasno±ci metody GSBB, czyli zachowanou struktury okresowej w próbie bootstrapowej.
Ten typ estymatora rozwa»ali±my równie» w [A3] w przypadku funkcji autokowariancji
szeregów czasowych PC. Drugi z wprowadzonych powy»ej estymatorów zostaª skonstru-
owany przy wykorzystaniu idei zaproponowanych dla procesów APC w pracy [A4]. Mo»na
zauwa»y¢, »e (20) i (21) s¡ równe dla λn ∈ Λn,τ . Estymator (22) zostaª utworzony poprzez
usuni¦cie tych elementów sumy wyst¦puj¡cych w (21), dla których X∗

n,t i X
∗
n,t+τ nale»¡

do dwóch ró»nych bloków wybranych w kroku 2 algorytmu GSBB. Spo±ród trzech za-
proponowanych estymatorów, (22) jest najwygodniejszy w praktycznych zastosowaniach.
Konstrukcja przedziaªów ufno±ci dla an(λn, τ) jest obliczeniowo bardzo kosztowna. Aby
uzyska¢ warto±ci estymatorów (20) i (21), trzeba je obliczy¢ wedªug zadanej formuªy
osobno dla ka»dej próby bootstrapowej. U»ycie estymatora (22) pozwala znacz¡co zredu-
kowa¢ ilo±¢ potrzebnych oblicze« i dlatego rekomendujemy jego stosowanie.
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Poni»ej przedstawiamy uzyskany przez nas rezultat dot. zgodno±ci GSBB dla an (λn, τ).
Dla uproszczenia prezentacji b¦dziemy u»ywa¢ jednego oznaczenia a∗n (λn, τ) reprezentu-
j¡cego ka»dy z trzech wprowadzonych powy»ej estymatorów (20)-(22). Oznacza to, »e w
poni»szym twierdzeniu a∗n (λn, τ) mo»e by¢ zast¡piony przez ka»dy z estymatorów (20)-
(22).

Twierdzenie 1.5. (Twierdzenie 4.1, [A7]) Niech {Xn,t : t = 1, . . . ,mn} b¦dzie tablic¡
trójk¡tn¡ zmiennych losowych tak¡, »e E(Xn,t) ≡ 0. Zaªó»my, »e warunki A1-A5 s¡
speªnione.
Je±li bn → ∞, gdy n → ∞ przy czym bn = o(mn), to GSBB jest zgodna tzn.

sup
x∈R

∣∣∣∣P (√
mn

σR
n

(ℜân (λn, τ)−ℜan (λn, τ)) ≤ x

)
−

−P ∗
(√

mn

σ∗R
n

(ℜa∗n (λn, τ)− E∗ (ℜa∗n (λn, τ))) ≤ x

)∣∣∣∣ p−→ 0, (23)

sup
x∈R

∣∣∣∣P (√
mn

σI
n

(ℑân (λn, τ)−ℑan (λn, τ)) ≤ x

)
−

−P ∗
(√

mn

σ∗I
n

(ℑa∗n (λn, τ)− E∗ (ℑa∗n (λn, τ))) ≤ x

)∣∣∣∣ p−→ 0, (24)

gdzie

σ2R
n =

1

dn

dn∑
t=1

∞∑
s=−∞

BX̃
n (t, s) cos(λnt) cos(λn(t+ s)),

σ2I
n =

1

dn

dn∑
t=1

∞∑
s=−∞

BX̃
n (t, s) sin(λnt) sin(λn(t+ s)),

i zakªadaj¡c, »e σ2R
n , σ2I

n > 0. Ponadto, X̃n,t = Xn,tXn,t+τ (t = 1, . . . ,mn − τ), a BX̃
n (t, τ)

jest funkcj¡ autokowariancji dla n-tego wiersza. Dodatkowo σ∗R
n , σ∗I

n s¡ bootstrapowymi
odpowiednikami σR

n , σ
I
n.

W [A7] przedstawili±my analogiczny rezultat dla wsóªczynników Fouriera funkcji warto±ci
±redniej. Ponadto pokazali±my, »e GSBB mo»e by¢ zast¡pione przez EMBB. Zalet¡ me-
tody GSBB jest fakt, »e zachowuje ona struktur¦ okresow¡ zawart¡ w danych. Jednak»e,
aby móc j¡ zastosowa¢, musimy zna¢ dªugo±¢ okresu. W niektórych zastosowaniach (np.
w [48]) wielko±¢ ta nie jest oczywista. Dotychczas nie pojawiªy si¦ rezultaty pokazu-
j¡ce zgodno±¢ GSBB w takim przypadku. Ponadto, nale»aªoby przebada¢ wpªyw bª¦du
estymacji dªugo±ci okresu na otrzymane wyniki. Alternatywnym rozwi¡zaniem w takim
przypadku jest zastosowanie metody bootstrapu blokowego, która nie wymaga znajomo±ci
dªugo±ci okresu. Taka technik¡ jest EMBB. Poniewa» próba bootstrapowa wygenerowana
przy pomocy EMBB zazwyczaj nie posiada struktury okresowej zawartej w danych, w
ogólnym przypadku estymator (20) nie jest zgodny.

Twierdzenie 1.6. (Twierdzenie 4.3, [A7]) Je±li w twierdzeniu 1.5 zamiast metody GSBB,
u»yta zostanie metoda EMBB wraz z jednym z estymatorów (21) - (22), to teza twierdze-
nia 1.5 pozostanie prawdziwa.

W [A7] przedstawili±my równie» zastosowanie naszych wyników danych symulacyjnych
dotycz¡cych efektu Dopplera.
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2 Metody resamplingowe dla prawie okresowych ci¡-

gªych procesów

2.1 Wprowadzenie

Jedn¡ z podstawowych trudno±ci jakie pojawiaj¡ si¦ w analizie ci¡gªych procesów APC jest
posta¢ rozkªadów granicznych rozwa»anych estymatorów. Je±li jeste±my zainteresowani
charakterystykami drugiego rz¦du, ich estymatory b¦d¡ miaªy asymptotyczne rozkªady,
b¦d¡ce rozkªadami Gaussa o wariancji, która zale»y od nieznanych parametrów i dodat-
kowo ma bardzo skomplikowana posta¢. Podobnie jak w przypadku szeregów czasowych
do konstrukcji przedziaªów ufno±ci chciaªoby si¦ wykorzysta¢ metody resamplingowe. Jed-
nak»e pokazanie ich zgodno±ci dla ciagªych procesów APC jest bardzo trudne. Jest wiele
powodów takiej sytuacji. Jednym z nich jest trudno±¢ w zde�niowaniu sposobu generowa-
nia próby pseudo-obserwacji. Kolejnym jest pokazanie zgodno±ci zaproponowanej metody.
Jednak»e wykorzystuj¡c pewne pomysªy u»ywane dla ci¡gªych stacjonarnych procesów
stochastycznych, udaªo nam si¦ uzyska¢ zgodno±¢ pewnych technik resamplingowych dla
ci¡gªych procesów APC. Zgodnie z nasz¡ wiedz¡ wyniki te s¡ jedynymi opublikowanymi
rezultatami w tym zakresie. Poni»ej przedstawiamy rezultaty z prac [A2], [A5] i [A8].
W pierwszej kolejno±ci przedyskutujemy zgodno±¢ subsamplingu dla wspóªczynników Fo-
uriera funkcji autokowariancji. Nast¦pnie, poka»emy zgodno±¢ bootstrapu dla ciagªych
procesów APC, które nie s¡ w peªni obserwowalne.

2.2 Opis uzyskanych rezultatów

2.2.1 Subsampling ([A2])

Subsampling zostaª zaproponowany przez Politisa i Romano w [56]. Metoda ta sªu»y do
przybli»ania rozkªadu statystyk przy u»yciu podpróbek uzyskanych z próby wej±ciowej.
Niech (X1, . . . , Xn) b¦dzie zaobserwowan¡ prób¡. Ponadto, niech θ b¦dzie nieznanym pa-
rametrem, θ̂n = θ̂n(X1, . . . , Xn) oznacza estymator θ, a θ̂n,b,t jego wersj¦ subsamplingow¡
opart¡ na (Xt, . . . , Xt+b−1). Cz¦sto θ̂n,b,t = θ̂n(Xt, . . . , Xt+b−1). Rozkªad empiryczny

Ln,b(x) =
1

n− b+ 1
1vb(θ̂n,b,t−θ̂n)≤x

jest aproksymacj¡ rozkªadu Tn = vn(θ̂n − θ), gdzie vn, vb s¡ pewnymi ci¡gami normuj¡-
cymi. Zgodno±¢ subsampling wymaga dobrania takiego vn, dla którego rozkªad Tn jest
niezdegerowany, jednak»e nie musimy zna¢ dokªadnej postaci tego rozkªadu.
Subsampling jest bardzo uniwersalnym podej±ciem, które dla wielu modeli niestacjonar-
nych pozwala na uzyskanie zgodnych kwantyli, w celu konstrukcji przedziaªów ufno±ci
oraz przeprowadzania testów hipotez, przy stosunkowo niewielu zaªo»eniach. Lenart i in.
w [40] pokazali zgodno±¢ subsamplingu dla wspóªczynników Fouriera funkcji autokowa-
riancji szeregów czasowych PC. W pracy [A2] wprowadzili±my ide¦ subsamplingu dla
ci¡gªych harmonizowalnych prawie okresowo skorelowanych (HAPC) procesów.
Dla uproszczenia prezentacji zaªo»yli±my, »e rozwa»any proces stochastyczny X = {X(t) :
t ∈ R} ma funkcj¦ oczekiwan¡ to»samo±ciowo równ¡ zero. Proces taki obserwowany na
(Ω,F , P ) nazywamy harmonizowalnym prawie okresowo skorelowanym (HAPC), je±li
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(i) funkcja autokowariancji B(t, τ) = Cov{X(t), X(t + τ)} = E{X(t)X(t + τ)} jest
prawie okresow¡ funkcj¡ t dla dowolnego τ ∈ R,

(ii) istnieje miara spektralna M na R2 taka, »e

B(t, τ) =

∫∫
R2

exp(iαt) exp(−iα′(t+ τ))dM(α, α′).

Wi¦cej informacji na ten temat mo»e by¢ znalezione w [29, 43, 44].
Harmonizowalno±¢ oznacza istnienie miary spektralnej M reprezentuj¡cej funkcj¦ B(t, τ).
Wªasno±¢ ta dostarcza wygodnych narz¦dzi do analizy niestacjonarnych procesów w dzie-
dzinie cz¦stotliwo±ci takich jak bispektrum ([5]). Rezultaty, które otrzymali±my dla proce-
sów HACP, mog¡ by¢ ªatwo uogólnione na procesy stochastycze speªniaj¡ce warunek (i),
ale niekoniecznie speªniaj¡ce (ii), np. na klas¦ uogólnionych procesów APC (GAPC). Pro-
blem ten dyskutujemy w Sekcji 3.3 w [A2]. Klasa procesów GAPC jest cz¦sto wykorzy-
stywana w analizie sygnaªów (np. [32, 33]).

W naszej pracy wykorzystali±my fakt, »e miara spektralna M dla procesu HAPC {X(t) :
t ∈ R} jest skoncentrowana na zbiorze linii postaci Dλ = {(α, α′) ∈ R2 : α − α′ = λ},
λ ∈ Λ, gdzie Λ = {λ : a(λ, τ) ̸= 0} jest podzbiorem sko«czonym lub przeliczalnym
zbioru R ([29]). Ponadto, funkcja B(·, ·) procesu HAPC mo»e by¢ przedstawiona w po-
staci rozwini¦cia

B(t, τ) =
∑
λ∈Λ

a(λ, τ) eiλt , (25)

gdzie

a(λ, τ) =

∫∫
Dλ

e−iα′τdM(α, α′).

Wspóªczynniki a(λ, τ) mog¡ by¢ uzyskane jako granice

a(λ, τ) = lim
T→∞

1

T

∫ T+t

t

B(s, τ) e−iλs ds, (26)

które nie zale»¡ od wyboru t.
Niech {X(t) : t ∈ [0, T ]} b¦dzie zaobserwowan¡ prób¡. Przypomnijmy, »e liczby zespolone
traktujemy jako dwuwymiarowe wektory. Estymator parametru a(λ, τ) zde�niowali±my
jako

âT (λ, τ) =
1

T

∫ T−|τ |

|τ |
X(s+ τ)X(s)S(λt) ds (27)

dla −T/2 ≤ τ ≤ T/2, oraz âT (λ, τ) = 0 w przeciwnym przypadku, gdzie S(θ) =
(cos(θ), sin(−θ))′.

W celu pokazania asymptotycznej normalno±ci estymatora (27), zaªo»yli±my nast¦puj¡ce
warunki:

(A1) supt E
{
|X(t)|4+δ

}
< ∞ dla pewnego δ > 0, czwarte momenty rozwa»anego procesu

s¡ prawie okresowe w nast. sensie: funkcja t 7→ cov
{
X(t)X(t + τ), X(t + u)X(t +

u+ τ)
}
jest prawie okresowa dla ka»dego u. Ponadto, proces X jest α-mieszaj¡cy i∫∞

0
αX(t)

δ/(4+δ)dt < ∞.
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(A2) dla ka»dego λ ∈ Λ ∑
λ′∈Λ\{λ}

∣∣∣∣a(λ′, τ)

λ′ − λ

∣∣∣∣ < ∞.

Warunek (A2) jest speªniony na przykªad, gdy istnieje parametr η > 0 taki, »e dla ka»-
dego λ, λ′ ∈ Λ zachodzi |λ − λ′| ≥ η. Zatem jest on speªniony dla ka»dego procesu PC
oraz dla tych procesów HAPC, dla których zbiór Λ jest sko«czony.
Poni»ej przedstawiamy nasz rezultat pokazuj¡cy asymptotyczn¡ normalno±¢ estymatora (27).
Asymptotyczna wariancja zale»y od nieznanych parametrów i ma do±¢ skomplikowan¡ po-
sta¢. Wynik ten byª dla nas motywacj¡ do zaproponowana metody subsamplingowej, któr¡
b¦dzie mo»na wykorzysta¢ do przybli»enia kwantyli rozkªadu asymptotycznego.

Twierdzenie 2.1. (Proposition 1, [A2]) Niech {X(t) : t ∈ R} b¦dzie procesem HAPC.
Zaªózmy, »e speªniony jest warunek (A1). Wtedy

V∞(λ, τ) = lim
T→∞

T Var
{
âT (λ, τ)

}
=

1

2

∫
R

{
Bc(2λ, τ, u, u+ τ)S1(λu) +Bs(2λ, τ, u, u+ τ)S2(λu)

+Bc(0, τ, u, u+ τ)S3(λu)
}
du,

gdzie

Bc

(
λ, τ, u, u+ τ

)
= lim

T→∞

1

T

∫ T

0

cov
{
X(s)X(s+ τ), X(s+ u)X(s+ u+ τ)

}
cos(λs) ds,

Bs

(
λ, τ, u, u+ τ

)
= lim

T→∞

1

T

∫ T

0

cov
{
X(s)X(s+ τ), X(s+ u)X(s+ u+ τ)

}
sin(λs) ds,

S1(θ) =

[
cos(θ) − sin(θ)

− sin(θ) − cos(θ)

]
, S2(θ) =

[
− sin(θ) − cos(θ)
− cos(θ) sin(θ)

]
,

S3(θ) =

[
cos(θ) − sin(θ)
sin(θ) cos(θ)

]
.

Je±li dodatkowo speªniony jest warunek (A2), to
√
T{âT (λ, τ)−a(λ, τ)} jest zbie»ne (przy

T → ∞) wedªug rozkªadu do dwuwymiarowego rozkªadu normalnego N2(0, V∞(λ, τ)).

Algorytm subsamplingu
Niech λ i τ b¦d¡ ustalone. Dla T > 0 estymator âT (λ, τ) zde�niowany wzorem (27) jest
oparty na caªej próbie {X(t) : t ∈ [0, T ]}. W zwi¡zku z tym oznaczmy

âT (λ, τ) = âT{X(t) : t ∈ [0, T ]}.

Niech b > 0, h > 0 i t ≥ 0. Zde�niujmy Yb,th = {X(u) , u ∈ Eb,th}, gdzie Eb,th = {u ∈ R :
th ≤ u ≤ th+ b} jest podprzedziaªem o dªugo±ci b. Na poni»szym rysunku przedstawiamy
konstrukcj¦ nakªadaj¡cych si¦ bloków Eb,th o dªugo±ci b, przy czym h nazywa¢ b¦dziemy
stopniem pokrycia.
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T0 th th+ h

(t+ 1)h

th+ b

(t+ 1)h+ b

� �b


 	
b

Najmniejsze pokrycie otrzymujemy dla h = b, a najwi¦ksze dla h → 0. W naszej pracy
zakªadali±my, »e b = bT zmierza do niesko«czono±ci wraz z T , przy czym 0 < b ≤ T .
W celu pokazania zgodno±ci naszej metody subsamplingowej przyj¦li±my dodatkowo nast.
zaªo»enie:

(A3) b/T → 0, podczas gdy T, b → ∞. Parametr h = const. lub h → ∞, przy czym
h/b → a dla pewnego a ∈ [0, 1].

Intuicyjna wersja subsamplingowa estymatora âT (λ, τ), oparta na danych Yb,th, jest postaci

ãb,th(λ, τ) = ãb,th =
1

b

∫ b−|τ |

|τ |
X(th+ u+ τ)X(th+ u)S(λu)du

dla |τ | ≤ b/2 oraz ãb,th = ãb,th(λ, τ) = 0 w przeciwnym przypadku. Niestety estymator ten
jest obci¡»ony: limb→∞ E{ãb,th} = a(λ, τ)S1(λth) dla dowolnych ustalonych λ, τ , t i h.
Dlatego te» zmody�kowali±my go, tak aby otrzyma¢ estymator nieobci¡»ony parametru
a(λ, τ)

âb,th = ãb,th S1(−λth)

dla |τ | ≤ b/2 oraz âb,th = âb,th(λ, τ) = 0 w przeciwnym przypadku. Wielko±¢ S1 jest zde-
�niowana w twierdzeniu 2.1.
Przez J = Jλ,τ = N2(0, V∞(λ, τ)) oznaczyli±my rozkªad graniczny statystyki

√
T{âT (λ, τ)−

a(λ, τ)}.
W pracy [A2] pokazali±my asymptotyczn¡ normalno±¢ âb,th (Proposition 2), zbie»no±¢
rozkª¡du empirycznego LT (x) do J(x) (Theorem 4) oraz zgodno±¢ naszej metody sub-
samplingu (rezultat prezentujemy poni»ej).

Twierdzenie 2.2. (Twierdzenie 7, [A2]) Zaªó»my, »e proces {X(t) : t ∈ R} jest HAPC i
speªnione s¡ warunki (A1)-(A3). Je±li h = const., b = O(T β), β < 1/2, to LT (x) zbiega
z prawdopodobie«stwem 1 do J(x) w ka»dym punkcie x ci¡gªo±ci J(·), gdy n −→ ∞.

W [A2] zastosowali±my te» nasze wyniki w analizie danych rzeczywistych dot. zaburze«
w chodzie ludzkim.

2.2.2 Bootstrap dla procesów obserwowanych w losowych chwilach czasu
([A5], [A8])

Poni»ej prezentujemy nasze rezultaty z prac [A5] i [A8]. We wspomnianych pracach roz-
wa»ali±my ci¡gªe procesy APC {X(t), t ∈ R}. S¡ to procesy, których funkcje t 7→ E{X(t)}
oraz t 7→ Cov{X(t), X(t+ τ)} s¡ prawie okresowe dla ka»dego τ .
W praktyce procesy ciagªe s¡ cz¦sto obserwowane tylko w sko«czonej liczbie chwil czasu.
Wiadomo, »e je»eli chwile te s¡ równoodlegªe, obserwowane jest zjawisko zwane aliasingiem
([47, 19]). Aliasing to nieodwracalne znieksztaªcenie sygnaªu spowodowane równomiernym
próbkowaniem. W jego wyniku dwa ró»ne sygnaªy mog¡ by¢ nierozró»nialne. Losowe prób-
kowanie sygnaªów ciagªych stosuje si¦ w celu redukcji aliasingu. Ponadto, cz¦sto przyj-
muje si¦, »e losowe momenty czasu, w których proces ma by¢ obserwowany, s¡ chwilami
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skoków jednorodnego procesu Poissona, który jest niezale»ny od procesu {X(t), t ∈ R}
([12, 36, 37, 51]). W pracach [A5] i [A8] zdecydowali±my si¦ na rozwa»enie wªa±nie takiego
modelu. Zaªo»yli±my, »e proces {X(t), t ∈ R} jest obserwowany tylko w chwilach czasu
{Tk, k ≥ 1}, które s¡ skokami jednorodnego procesu Poissona {N(t), t ≥ 0}. Oznacza to,
»e obserwujemy ci¡g par {(X(Tk), Tk)}. Ponadto zaªo»yli±my, »e rozwa»any proces APC
i proces Poissona s¡ niezale»ne.
W naszych pracach zaj¦li±my si¦ problemem estymacji wspóªczynników Fouriera funkcji
warto±ci oczekiwanej oraz funkcji autokowariancji procesu {X(t), t ∈ R}. W obu przypad-
kach asymptotyczna macierz kowariancji zale»y od nieznanych parametrów i w zwi¡zku
z tym jej estymacja jest bardzo trudna. Dlatego te», w celu konstrukcji przedziaªów ufno-
±ci, zaproponowali±my u»ycie metody bootstrap opartej o technik¦ EMBB (opis EMBB
znajduje si¦ w podrozdziale 1.2.3).

Algorytm metody bootstrap
Niech T > 0. Na przedziale czasu [0, T ] obserwujemy ci¡g warto±ci X(Tk), gdzie 0 ≤ Tk ≤
T, k = 1, . . . , N(T ) s¡ chwilami skoków procesu Poissona.
Przez 0 < bT < T oznaczamy dªugo±¢ bloku. Dla uproszczenia prezentacji przyjmujemy,
»e przedziaª [0, T ] mo»e zosta¢ podzielony na lT rozª¡cznych podprzedziaªów o dªugo±ci
bT tzn. T = lT bT , gdzie T, bT , lT ∈ N . Dla uproszczenia oznacze« b¦dziemy u»ywa¢ l, b
w miejsce lT , BT . Poni»ej przedstawiamy algorytm zaproponowanej przez nas metody bo-
otstrap, któr¡ wykorzystali±my do zde�niowania estymatorów wspóªczynników Fouriera
funkcji warto±ci oczekiwanej oraz funkcji autokowariancji procesu X(t).

1. Wybierz dªugo±¢ bloku 0 < b < T , która jest dodatni¡ liczb¡ caªkowit¡.

2. Dla k = 0, . . . T − b bloki obserwacji s¡ zde�niowane nast.

Bk := Bk,b := {(X(Ti), Ti) : k < Ti ≤ k + b, i = 1, 2, . . . }.

3. Wybierz losowo z powtórzeniami l bloków ze zbioru {B0, . . . , BT−b}. Odpowiada to
losowemu wyborowi z powtórzeniami l liczb ze zbioru {0, . . . , T − b}, czyli i∗1, . . . , i∗l
stanowi¡ prób¦ prost¡ tak¡, »e

P∗ (i∗j = k
)
=

1

T − b+ 1
, k = 0, . . . , T − b, j = 1, . . . , l.

Dla uproszczenia prezentacji b¦dziemy oznacza¢ j∗ := i∗j+1 dla j = 0, . . . , l − 1.

4. Poª¡cz l wylosowanych bloków, aby otrzyma¢ prób¦ bootstrapow¡ (B∗
0 , B

∗
1 , . . . , B

∗
l−1),

przy czym
B∗

j := Bj∗ , j = 0, . . . , l − 1.

Powy»szy algorytm zastosowali±my w problemie estymacji wspóªczynników Fouriera funk-
cji warto±ci oczekiwanej i funkcji autokowariancji procesu X(t). Wspóªczynniki te zde�-
niowane s¡ nast¦puj¡co:

m(λ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

E{X(u)} e−iλu du, a(λ, τ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

Cov {X(u), X(u+ τ)} e−iλu du
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dla dowolnuch λ ∈ R, τ ∈ R. Ponadto, niech Λ1 := {λ ∈ R : m(λ) ̸= 0} oraz
Λ2 := {λ ∈ R : a(λ, τ) ̸= 0 dla pewnego τ ∈ R}.

Wspóªczynniki m(λ) ([A5])
Wspóªczynniki Fouriera funkcji warto±ci oczekiwanej rozwa»ali±my w [A5]. Poni»ej krótko
przedstawiamy najwa»niejsze z naszych rezultatów. Estymator wspóªczynnika m(λ) zde-
�niowali±my nast.

m̂T (λ) =
1

βT

∫ T

0

X(s)e−iλsN(s+ ds),

gdzie β jest intensywno±ci¡ procesu Poissona. Dla uproszczenia przyj¦li±my, »e β jest
znana. Je±li tak nie jest, mo»na u»y¢ jej estymatora N(T )/T . W takiej sytuacji wszystkie
nasze wyniki nadal pozostaj¡ prawdziwe.
W naszej pracy przyj¦li±my nast. zaªo»enia.

A1 ∑
λ′∈Λ1\{λ}

|m(λ′)|
|λ′ − λ|

< ∞.

A2 Proces {X(t), t ≥ 0} jest α-mieszaj¡cy oraz
� albo {X(t), t ≥ 0} jest ograniczony, αX(·) ∈ L1

� albo istnieje δ > 0 taka, »e

sup
t

E
[
X(t)2+δ

]
< ∞ i

∫ ∞

0

αX(t)
δ/(2+δ) dt < ∞.

A3 Proces {X(t), t ≥ 0} jest α-mieszaj¡cy oraz
� albo {X(t), t ≥ 0} jest ograniczony,

∫∞
0

ταX(τ) dτ < ∞
� albo istnieje δ > 0 taka, »e

sup
t

E
[
X(t)4+δ

]
< ∞ i

∫ ∞

0

ταX(τ)
δ/(4+δ) dτ < ∞.

Zaªo»enie A1(λ) jest warunkiem na separowalno±¢ cz¦stotliwo±ci. Jest on speªniony dla
dowolnego λ ∈ R, gdy odlegªo±ci mi¦dzy cz¦stotliwo±ciami odpowiadaj¡cymi niezero-
wym warto±ciom wspoªczynników s¡ nie mniejsze ni» pewna staªa. Ponadto A1(λ) jest
prawdziwy, gdy proces {X(t), t ∈ R} jest okresowo skorelowany oraz gdy zbiór cz¦sto-
tliwo±ci Λ1 jest sko«czony. Warunek A2 jest wystarczaj¡cy, aby pokaza¢ asymptotyczn¡
normalno±¢ m̂T (λ). Natomiast w celu pokazania zgodno±ci naszej metody subsamplingu,
musieli±my przyj¡¢ mocniejszy warunek A3. Podobne zaªo»enia techniczne dla szeregów
APC byªy u»ywane np. w pracach [A4] i [62].
W pracy [A5] pokazali±my m.in. zbie»no±¢ m̂T (λ) do m(λ) (Proposition 1) oraz asympto-
tyczn¡ normalno±¢ wyra»enia

√
T (m̂T (λ)−m(λ)). Wynik ten prezentujemy poni»ej.

Twierdzenie 2.3. (Theorem 1, [A5]) Zaªó»my, »e speªniony jest warunek A1 dla pewnego
λ oraz A2. Wtedy

√
T (m̂T (λ) − m(λ)) zbiega wedªug rozkªadu do dwuwymiarowego roz-

kªadu normalnego (przy T → ∞) o zerowej warto±ci oczekiwanej i macierzy kowariancji
postaci (

σ2
1,1(λ) c1,2(λ)
c2,1(λ) σ2

2,2(λ)

)
,
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gdzie

σ2
1,1(λ) =

1

2

(
C(λ,λ) + ℜ

(
C(λ,−λ)

))
, σ2

2,2(λ) =
1

2

(
C(λ,λ) −ℜ

(
C(λ,−λ)

))
,

c1,2(λ) = c2,1(λ) =
i

4

(
−C(λ,−λ) + C(−λ,λ)

)
=

1

2
ℑ
(
C(λ,−λ)

)
,

C(λ1,λ2) = lim
T→∞

TCov {m̂T (λ1), m̂T (λ2)}

=
m(2)(λ1 − λ2)

β
+

a(λ1−λ2)(0)

β
+

∫
R
a(λ1 − λ2, τ)e

iλ2τdτ

orazm(2)(λ) s¡ wspóªczynnikami Fouriera funkcji prawie okresowej postaci t 7→ (E{X(t)})2.

W [A5] udowodnili±my równie» wersj¦ wielowymiarow¡ powy»szego twierdzenia (The-
orem 2). Zarówno w przypadku jedno- jak i wielowymiarowym asymptotyczna macierz
kowariancji jest bardzo trudna do wyestymowania. Dlatego te» zaproponowali±my metod¦
bootstrap, która umo»liwia konstrukcj¦ zgodnych przedziaªów ufno±ci dla rozwa»anych
wspóªczynników Fouriera. Bootstrapow¡ wersj¦ estymatora m̂T (λ) zde�niowali±my nast.

m̂∗
T (λ) =

1

β

N∗(T )∑
k=1

X(T ∗
k )e

iλT ∗
k ,

gdzie N∗(T ) jest ilo±ci¡ obserwacji w próbie bootstrapowej. Do konstrukcji m̂∗
T (λ) wy-

korzystali±my koªow¡ wersj¦ naszego algorytmu, poniewa» zapewnia on, »e m̂∗
T (λ) jest

nieobci¡»onym estymatorem m̂T (λ). Poni»sze twierdzenie pokazuje zgodno±¢ m̂∗
T (λ).

Twierdzenie 2.4. (Theorem 3, [A5]) Zaªó»my, »e speªnione s¡ warunki A1 i A3. Je±li
b → ∞, gdy T → ∞ przy czym b = o(T ), to

ρ2

(
L∗

{√
T (m̂∗

T (λ)− m̂T (λ))
}
, L

{√
T (m̂T (λ)−m(λ))

})
p−→ 0 as T → ∞,

gdzie ρ2 jest metryk¡ metryzuj¡c¡ sªab¡ zbie»no±¢ miar prawdopodobie«stwa na R2.

W [A5] otrzymali±my równie» wielowymiarow¡ wersj¦ powy»szego rezultatu (Corollary 1).

Wspóªczynniki a(λ, τ) ([A8])
W pracy [A8] rozwa»ali±my wspóªczynniki Fouriera funkcji autokowariancji procesu X(t).
Problem ten jest znacznie trudniejszy ni» przypadek wspóªczynników funkcji warto±ci
±redniej. Pierwsza trudno±¢ pojawia si¦ ju» na etapie de�nicji estymatora parametru
a(λ, τ).
Dla uproszczenia prezentacji zaªó»my, »e EX(t) ≡ 0. Estymator wspóªczynnika a(λ, τ)
u»ywa obserwacji oddalonych w czasie o τ , przy czym τ ∈ R jest ustalone. Przypomnijmy,
»e w rozwa»anym przez nas problemie proces X nie jest obserwowany w sposób ciagªy,
a odst¦py czasu pomi¦dzy obserwacjami w wi¦kszo±ci przypadków nie s¡ caªkowitymi
wielokrotno±ciami τ . W zwi¡zku z tym zaproponowali±my estymator j¡drowy.
Niech T > 0. Przypomnijmy, »e zakªadamy i» na przedziale [0, T ] obserwujemy X(Tk),
gdzie 0 ≤ Tk ≤ T , k = 1, . . . , N(T ). Zde�niujmy wh(t) := w

(
t/h

)
/h, gdzie szeroko±¢

26



okna h = hT > 0 zbiega do 0, gdy T → ∞, a funkcja w : R → R jest nieujemn¡, syme-
tryczn¡, mierzaln¡ funkcj¡ o no±niku zawartym w przedziale [−1, 1]. Ponadto zakªadamy,
»e

∫ 1

−1
w(t) dt = 1.

Dla dowolnego ustalonego λ i |τ | ≤ T − hT zde�niowali±my estymator wspóªczynnika
a(λ, τ) jako

âT (λ, τ)=
1

β2T

∫ T

0

∫ T

0

whT
(τ − t+ s)X(s)X(t) e−iλs dN (2)(s, t),

gdzie dN (2)(s, t) := I{s ̸=t} dN(s)dN(t) oraz β jest intensywno±ci¡ procesu Poissona {N(t), t ≥
0}.

Poni»ej prezentujemy przyj¦te przez nas zaªo»enia.

(AP2) Dla ka»dego t ∈ R, E{X(t)} = 0 i E{X(t)2} < ∞; funkcja (t, τ) 7→ E {X(t)X(t+ τ)}}
jest jednostajnie ci¡gªa na R×R oraz jest prawie okresow¡ funkcj¡ t jednostajnie
wzgl¦dem τ ∈ R.

(AP4) Dla ka»dego t ∈ R, E{X(t)4} < ∞; funkcja (t, τ1, τ2, τ3) 7→ E{X(t)X(t+τ1)X(t+
τ2)X(t+ τ3)} jest prawie okresow¡ funkcj¡ t jednostajnie wzgl¦dem τ1, τ2, τ3 ∈ R.

(CS(λ, τ)) Dla ustalonych λ, τ ∈ R∑
λ′ ̸=λ

|a(λ′, τ)|
|λ′ − λ|

< ∞. (28)

(Lip) Istnieje staªa L > 0 taka, »e dla ka»dych s, τ ∈ R i u ∈ [−1, 1] zachodzi∣∣E {X(s)X(s+ τ − u)} − E {X(s)X(s+ τ)}
∣∣ ≤ L|u|. (29)

(M) X(t) jest α-mieszaj¡cy oraz
(i) albo {X(t), t ∈ R} jest ograniczony i αX(·) ∈ L1([0,∞)),
(ii) albo istnieje δ > 0 taka, »e supt E

{
X(t)4+δ

}
< ∞ i αX(·) ∈ Lδ/(4+δ)([0,∞)).

Zaªo»enia (AP2) i (AP4) oznaczaj¡ prawie okresowo±¢ drugich i czwartych momentów
procesuX. Warunek (CS(λ, τ)) jest warunkiem separowalno±ci cz¦stotliwo±ci. Odpowiada
warunkowi A1 dla przypadku wspóªczynników m(λ).
W [A8] pokazali±my, »e âT (λ, τ) jest asymptotycznie nieobci¡»onym estymatorem para-
metru a(λ, τ) (Proposition 3.1), zbie»no±¢ âT (λ, τ) do a(λ, τ) (Proposition 3.2) oraz otrzy-
mali±my tempo tej zbie»no±ci. Dodatkowo zaprezentowali±my zbie»no±¢ prawie na pewno
estymatora âT (λ, τ) (Proposition 3.3) oraz jego asymptotyczn¡ normalno±¢ (rezultat ten
przedstawiamy poni»ej).

Twierdzenie 2.5. (Theorem 3.4, [A8]) Niech {X(t), t ≥ 0} b¦dzie procesem APC i
zaªó»my, »e speªnione s¡ warunki (CS(λ, τ)), (Lip), (AP2), (AP4) oraz (M). Wtedy√
ThT

(
âT (λ, τ)−a(λ, τ)

)
zbiega wedªug prawdopodobie«stwa do dwuwymiarowego rozkªadu

normalnego dla T−1 << hT << T−1/3.
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Symbolu << oznacza, »e maj¡c rzeczywiste funkcje f(·) i g(·) zde�niowane na (0,∞) lub
na N , f(T ) << g(T ), gdy f(T )/g(T ) → 0 dla T → ∞.
W rozwa»anym przypadku asymptotyczna macierz funkcji autokowariancji ma znacznie
bardziej skomplikowan¡ posta¢, ni» miaªo to miejsce dla wspóªczynników m(λ). Dlatego
te» do konstrukcji przedziaªów ufno±ci zaproponowali±my u»ycie naszej procedury boot-
strap. Posta¢ wspomnianej macierzy prezentujemy w poni»szym twierdzeniu.

Twierdzenie 2.6. (Proposition 6.1, [A8] ) Zaªó»my, »e speªnione s¡ warunki (AP2),(AP4)
oraz (M).
Je±li τ = τ1 = ±τ2, to

lim
T→∞

Thβ4 Cov (âT (λ1, τ), âT (λ2,±τ)) = Γ±(λ1, λ2; τ
)
.

Je±li |τ1| ̸= |τ2|, to

lim
T→∞

Tβ4 Cov (âT (λ1, τ1), âT (λ2, τ2)) = Γ
(
λ1, λ2; τ1, τ2

)
.

W powy»szym

Γ+
(
λ1, λ2; τ

)
= a4(λ1 − λ2; τ, 0, τ) + a(2)(λ1 − λ2; τ, τ),

Γ−(λ1, λ2; τ
)

=
(
a4(λ1 − λ2; τ, 0, τ) + a(2)(λ1 − λ2; τ, τ)

)
eiλ2τ ,

Γ
(
λ1, λ2; τ1, τ2

)
= C

(
λ1, λ2; τ1, τ2

)
+ a4(λ1 − λ2; τ1, 0, τ2)

+ a(2)(λ1−λ2; τ1, τ2)+
(
a4(λ1−λ2; τ1, 0,−τ2)+a(2)(λ1−λ2; τ1,−τ2)

)
e−iλ2τ2

+
(
a4(λ1 − λ2;−τ10, τ2) + a(2)(λ1 − λ2;−τ1, τ2)

)
eiλ1τ1 +

+
(
a4(λ1 − λ2;−τ1, 0,−τ2) + a(2)(λ1 − λ2;−τ1,−τ2)

)
ei(λ1τ1−λ2τ2),

C
(
λ1, λ2; τ1, τ2

)
= 2

∫
R
a4
(
λ1 − λ2; τ2, s, s+ τ1

)
e−iλ1s ds

= 2

∫
R
a4
(
λ1 − λ2; τ1, s, s+ τ2

)
eiλ2s ds,

a4(λ; τ1, τ2, τ3) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

KX(u, u+ τ1;u+ τ2, u+ τ3) e
−iλu du,

KX(t, t+ τ) = Cov(X(t), X(t+ τ)) = E{X(t)X(t+ τ)}
KX(s1, t1; s2, t2) = Cov (X(s1)X(t1), X(s2)X(t2))

oraz

a(2)(λ; τ1, τ2) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

KX(t, t+ τ1)KX(t, t+ τ2) e
−iλtdt.

Aby skonstruowa¢ bootstrapow¡ wersj¦ estymatora âT (λ, τ), zaproponowali±my estyma-
tory âk,b(λ, τ), które s¡ wersj¡ estymatora âT (λ, τ) zde�niowan¡ na (k, k + b], gdzie
0 ≤ k < k + b ≤ T . Niech

âk,b(λ, τ) =
1

β2b

∫ k+b

k

∫ k+b

k

wh(τ − t+ s)X(s)X(t) e−iλs dN (2)(s, t).

28



Bootstrapow¡ wersj¦ estymatora âT zde�niowali±my nast¦puj¡co

â∗T (λ, τ) =
1

l

l−1∑
j=0

âj∗,b(λ, τ),

gdzie

âj∗,b(λ, τ) =
1

β2b

∫ j∗+b

j∗

∫ j∗+b

j∗
wh(τ − t+ s)X(s)X(t) e−iλs dN (2)(s, t).

W [A8] pokazali±my, »e â∗T (λ, τ) zbiega do a(λ, τ) z prawdopodobie«stwem jeden (Pro-
position 3.5) i wyznaczyli±my tempo tej zbie»no±ci. Ponadto, otrzymali±my zbie»no±¢
ThVar∗â∗T (λ, τ) do asymptotycznej macierzy kowariancji (Proposition 3.6). Pokazali±my
te» zgodno±¢ zaprezentowanej przez nas metody bootstrap. Rezultat ten przedstawiamy
poni»ej.

Twierdzenie 2.7. (Theorem 3.7, [A8]) Niech λ i τ b¦d¡ ustalone. Zaªó»my, »¦ speªnione
s¡ warunki (AP2), (AP4), (CS(λ, τ)) oraz (Lip). Ponadto zaªó»my, »e

� albo proces {X(t), t ≥ 0} jest ograniczony i

∫ ∞

0

t αX(t) dt < ∞,

� albo supt E
{
|X(t)|8+δ

}
< ∞ i

∫ ∞

0

t αX(t)
δ/(4+δ)dt < ∞.

Niech 0<θ≤ 2/9, T 1/3<<b≤ T θ+1/3 oraz max{b−1, (bT−1)1/(2−3θ)}<<h<<T−1/3. Wtedy

ρ
(
L
{√

Th (âT (λ, τ)− a(λ, τ))
}
,L∗

{√
Th (â∗T (λ, τ)− âT (λ, τ))

})
p−→ 0,

gdy T → ∞, gdzie ρ jest metryk¡ metryzuj¡c¡ sªab¡ zbie»no±¢ na R2.

W naszej pracy pokazali±my równie» wielowymiarowe wersje naszych rezultatów (The-
orem 4.1 i 4.2) i przedstawili±my zgodno±¢ bootstrapu dla gªadkich funkcji rozwa»anych
parametrów (Section 4). W pracy zawarli±my te» przykªad symulacyjny, w którym u»yli-
±my naszego algorytmu bootstrap do konstrukcji punktowych i jednoczesnych przedziaªów
ufno±ci.

2.3 Podsumowanie najwa»niejszych osi¡gni¦¢

W ci¡gu sze±ciu lat pracy nad metodami resamplingowymi dla procesów o strukturze okre-
sowej i prawie okresowej, zaproponowaªam trzy nowe techniki bootstrap (GSBB - [A1],
GSTBB - [A6], EMBB - [A4]) przeznaczone dla szeregów czasowych PC/APC. Wraz z mo-
imi wspóªautorami, pokazali±my ich zgodno±¢ dla wielu charakterystyk z dziedziny czasu
i z dziedziny cz¦stotliwo±ci procesów okresowo i prawie okresowo skorelowanych ([A1],
[A3], [A4], [A6]). Jednym z moich gªównych osi¡gni¦¢ byªo otrzymanie zgodno±ci metody
GSBB dla ±rednich sezonowych ([A1]) oraz zgodno±ci technik EMBB, GSBB, GSTBB
dla wspóªczynników Fouriera funkcji autokowariancji ([A3], [A4], [A6]). Ponadto, podczas
moich bada« rozwa»aªam szeregi czasowe o okresie rosn¡cym wraz z czasem. Do ich mode-
lowania u»yªam okresowych tablic trójk¡tnych, które s¡ wierszowo okresowo skorelowane.
Otrzymaªam zgodno±¢ metod GSBB oraz EMBB dla wspóªczynników Fouriera funkcji
warto±ci oczekiwanej i funkcji autokowariancji. Byªo to szczególnie trudne ze wzgl¦du na
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fakt, »e w tym zagadnieniu cz¦stotliwo±ci zmieniaj¡ si¦ wraz z czasem ([A7]). Ponadto,
wraz z moimi wspóªpracownikami jako pierwsi rozwa»alismy metody resamplingowe dla
ci¡gªych procesów stochastycznych o strukturze prawie okresowej. Udaªo mi si¦ zapropo-
nowa¢ podej±cie oparte na subsamplingu, które mo»e by¢ stosowane w przypadku proce-
sów HAPC i pokaza¢ jego zgodno±¢ dla wspóªczynników Fouriera funkcji autokowariancji
([A2]). Dodatkowo dla ciagªych procesów APC obserwowanych w losowych chwilach czasu
wprowadziªam metod¦ resamplingow¡ oparta na technice EMBB. W tym przypadku je-
stem autorem gªównych cz¦±ci dowodów jej zgodno±ci dla wspóªczynników Fouriera funkcji
warto±ci oczekiwanej i funkcji autokowariancji ([A5], [A8]).

3 Omówienie pozostaªych osi¡gni¦¢ naukowo - badaw-

czych.

3.1 Wykaz pozostaªych publikacji:

(a) Publikacje naukowe w czasopismach znajduj¡cych si¦ w bazie Journal Citation Re-
ports (JRC):

- artykuªy opublikowane przed uzyskaniem doktoratu:

[B1 ] Dudek, A., Go¢win, M., Le±kow, J. (2008). Simultaneous con�dence bands
for the integrated hazard function. Comput. Stat., 23(1), 41-62.

[B2 ] Dudek, A., Szkutnik, Z. (2008). Minimax unfolding of the spheres size distri-
bution from linear sections. Statistica Sinica, 18, 1063-1080.

- artykuªy opublikowane po uzyskaniu doktoratu:

[B3 ] Dudek, A.E., Le±kow, J. (2011). A bootstrap algorithm for data from a pe-
riodic multiplicative intensity model. Comm Statist Theory Methods, 40, 1468-
1489.

[B4 ] Dudek, A.E., Lenart, �. (2017) . Subsampling for nonstationary time series
with non-zero mean function. Statistics and Probability Letters, 129, 252�259.

[B5 ] Dudek, A.E. (2017). Block bootstrap for periodic characteristics of periodi-
cally correlated time series. Journal of Nonparametric Statistics - w druku.

(b) Artykuªy opublikowane w czasopismach nie znajduj¡cych si¦ w bazie Journal Cita-
tion Reports (JRC):

- artykuªy opublikowane przed uzyskaniem doktoratu:

[C1 ] Dudek, A. (2009). Smoothed estimator of the periodic hazard function. Opusc.
Math., 29(3), 229-251.

- artykuªy opublikowane po uzyskaniu doktoratu:
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[C2 ] Maiz, S., El Badoui, M., Bonnardot, F., Le±kow, J., Dudek, A. (2013). Deter-
ministic/cyclostationary Signal Separation Using Bootstrap, 11th IFAC Inter-
national Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Proces-
sing, ALCOSP 2013, Adaptation and Learning in Control and Signal Proces-
sing, Volume 11, Part 1, p. 641-646, DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00089.

[C3 ] Dudek, A.E., Hurd, H., Wójtowicz, W. (2014). Bootstrap for maximum like-
lihood estimates of PARMA coe�cients, F. Chaari et al. (eds.) Cyclostationa-
rity: Theory and Methods, Lecture Notes in Mechanical Engineering. Chapter
2, pp 15-22, DOI 10.1007/978-3-319-04187-2, Springer International Publishing
Switzerland.

[C4 ] Dudek, A.E., Potorski, P. (2014). Simulation comparison of CBB and GSBB in
overall mean estimation problem for PC time series, F. Chaari et al. (eds.) Cyc-
lostationarity: Theory and Methods, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Chapter 7, pp 95-106, DOI 10.1007/978-3-319-04187-2, Springer International
Publishing Switzerland.

[C5 ] Dudek, A.E., Le±kow, J., Maiz, S. (2014). Block bootstrap for the autoco-
variance coe�cients of periodically correlated time series, Topics in Nonpara-
metric Statistics: Topics in NonParametric Statistics: Proceedings of the First
Conference of the International Society for NonParametric Statistics, M.G.
Akritas, S.N. Lahiri and D.N. Politis (Eds.), Springer, New York, Chapter: 8,
pp 75-84.

[C6 ] Dudek, A.E., Hurd, H. and Wójtowicz, W. (2015). PARMA models with
applications in R, F. Chaari et al. (eds.) Cyclostationarity: Theory and Methods
- II, Applied Condition Monitoring 3. Chapter 7, pp 131-153, DOI 10.1007/978-
3-319-16330-7_7, Springer International Publishing Switzerland 2015.

[C7 ] Dudek, A.E., Uzar, J. (2015). Simulation study of performance of MBB in ove-
rall mean estimation problem for APC time series, F. Chaari et al. (eds.)
Cyclostationarity: Theory and Methods - II, Applied Condition Monitoring 3.
Chapter 1, pp 1-18, DOI 10.1007/978-3-319-16330-7_1, Springer International
Publishing Switzerland 2015.

[C8 ] Dudek, A.E., Hurd, H., Wójtowicz, W. (2016). Periodic autoregressive moving
average methods based on Fourier representation of periodic coe�cients. Wiley
Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 8(3), 130-149.

3.2 Opis otrzymanych rezultatów

3.2.1 Pozostaªe rezultaty dot. zgodno±ci dla metod GSBB i EMBB ([B5])

W [B5] rozwa»yli±my okresowe charakterystyki szeregów czasowych PC tj. ±rednie i wa-
riancje sezonowe oraz funkcj¦ autokowariancji. Pokazali±my zgodno±¢ metody GSBB dla
wariancji sezonowych i dla funkcji autokowariancji. Nale»y podkre±li¢, »e oznacza to, i»
GSBB jest zgodna dla wszystkich charakterystyk szeregów czasowych PC, opisanych w
sekcji 1.1.2. Ponadto, dla wszystkich rozwa»anych charakterystyk zde�niowali±my esty-
matory bootstrapowe, otrzymane przy u»yciu metody EMBB. Ide¦ ich konstrukcji wyja-
±nimy na przykªadzie ±rednich sezonowych. W tym przypadku estymator bootstrapowy
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jest postaci ([B5])

µ̂∗
s =

1

v∗s

∑
i∈TIs

X∗
i dla s = 1, . . . , d. (30)

Je»eli v∗s = 0 dla pewnego s, to przyjmujemy, »e µ̂∗
s = 0.

Wielko±¢ v∗s w (30) jest równa ilo±ci obserwacji w próbie bootstrapowej pochodz¡cych z se-
zonu s. Zauwa»my, »e w próbie bootstrapowej uzyskanej przy pomocy GSBB, zachowana
jest struktura okresowa danych i w rezultacie zawiera ona dokªadnie tyle samo obserwacji
z ka»dego sezonu, ile miaªa próba oryginalna. W przypadku EMBB ta wªasno±¢ nie za-
chodzi. Je±li dªugo±¢ bloku jest mniejsza od dªugo±ci okresu (b < d), mo»e si¦ zdarzy¢, »e
w próbie bootstrapowej nie wyst¦puj¡ obserwacje z pewnych sezonów. W ogólnym przy-
padku niektóre sezony mog¡ by¢ nadreprezentowane, a inne niedoreprezentowane.
W [B5] pokazali±my zgodno±¢ metody EMBB dla wszystkich charakterystyk w dziedzinie
czasu szeregów PC oraz dla gªadkich funkcji tych parametrów. Nale»y podkre±li¢, »e udaªo
nam si¦ uzyska¢ wszystkie rezultaty, przyjmuj¡c te same zaªo»enia, co dla GSBB. Otrzy-
mali±my równie» analogiczne rezultaty zgodno±ci dla wersji koªowej EMBB. Ponadto, w
badaniach symulacyjnych porównali±my rzeczywiste prawdopodobie«stwa pokrycia jed-
noczesnych przedziaªów ufno±ci uzyskanych przy pomocy GSBB i EMBB. Okazaªo si¦, »e
w przypadku krótkich próbek lepsze rezultaty uzyskuje si¦ u»ywaj¡¢ metody EMBB.

3.2.2 Modele PARMA ([C3], [C6], [C8])

Modele PARMA s¡ uogólnieniem modeli ARMA na procesy okresowe. Odgrywaj¡ one
istotn¡ rol¦ w modelowaniu statystycznym i dlatego zdecydowali±my si¦ po±wi¦ci¢ im trzy
prace: [C3], [C6] oraz [C8].
Modele PARMA zostaªy zaproponowane przez Vecchia w [65, 66], który wprowadziª okre-
sow¡ funkcj¦ autokorelacji do stacjonarnego modelu ARMA i pozwoliª na okresow¡ zmien-
no±¢ wspóªczynników modelu. PARMA(p,q) o okresie d oznacza szereg czasowy Xt, który
mo»na opisa¢ równaniem

Xt =

p∑
j=1

ϕj(t)Xt−j +

q∑
k=1

θk(t)ξt−k + σ(t)ξt, (31)

gdzie ϕj(t) = ϕj(t + d), θk(t) = θk(t + d), σ(t) = σ(t + d) dla ka»dego j = 1, . . . , p,
k = 1, . . . , q s¡ okresowymi wspóªczynnikami, a ξt jest biaªym szumem o zerowej warto±ci
oczekiwanej i wariancji równej jeden.
Modele PARMA s¡ wykorzystywane w modelowaniu danych klimatologicznych [9, 10],
meteorologicznych [60], hydrologicznych [4, 59, 64, 66] oraz ekonomicznych [13, 24].
Jones i Brelsford w [35] wprowadzili parametryzacj¦ opart¡ na wspóªczynnikach Fouriera
w celu redukcji liczby parametrów potrzebnych do reprezentacji modelu PARMA:

ϕj(t) = aj,1 +

⌊d/2⌋∑
m=1

aj,2m cos(2πmt/d) +

⌊d/2−1⌋∑
m=1

aj,2m+1 sin(2πmt/d), j = 1, ..., p,

θk(t) = bk,1 +

⌊d/2⌋∑
m=1

bk,2m cos(2πmt/d) +

⌊d/2−1⌋∑
m=1

bk,2m+1 sin(2πmt/d), k = 0, ..., q,
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gdzie θ0(t) = σ(t).
W pracy [C3] wprowadzili±my dwie ró»ne techniki bootstrap, które wykorzystali±my do
konstrukcji przedziaªów ufno±ci dla parametrów {aj,m, bk,m}. Gªówn¡ motywacja u»ycia
technik resamplingowych w tym problemie jest fakt, i» wyestymowane warto±ci para-
metrów (przynajmniej w przypadku metody najwi¦kszej wiarogodno±ci), otrzymywane
s¡ po±rednio, tzn. przez maksymalizacj¦ funkcji wiarogodno±ci, a nie bezpo±rednio jako
warto±ci wyra»enia opartego na danych. Pierwsza z zaproponowanych przez nas metod
bootstrap polega na próbkowaniu reszt w modelu PARMA. Pomysª ten opiera si¦ na
isniej¡cej technice bootstrap dla modeli ARMA (opis znajduje si¦ np. w [39]). Druga z
naszych technik resamplingowych u»ywa koªowej wersji metody GSBB.
W pracy [C6] skupili±my si¦ na identy�kacji i estymacji struktury PC w danych oraz
na wykorzystaniu szeregów PARMA do modelowania danych rzeczywistych. Obecnie ist-
nieje bogata literatura dotycz¡ca procesów PC oraz szeregów PARMA ([9, 10, 18, 3]),
jednak»e metody proponowane przez ró»nych autorów cz¦sto nie s¡ znane lub nie s¡ do-
st¦pne dla wielu potencjalnych u»ytkowników. Celem naszej pracy byªo stworzenie darmo-
wego pakietu dost¦pnego w Comprehensive R Archive Network (CRAN), który nazwali-
±my perARMA. Pakiet zawiera funkcje umo»liwiaj¡ce spektraln¡ analiz¦ nieparametryczn¡,
identy�kacj¦, dopasowywanie, wery�kacj¦ modelu PARMA oraz predykcj¦. Stworzyli±my
ªatwe w obsªudze narz¦dzie, które mo»e by¢ u»yte do analizy ró»norodnych danych rze-
czywistych. W [C6] nie tylko przypomnieli±my istniej¡ce rezultaty teoretyczne, ale tak»e
na przykªadzie danych rzeczywistych krok po kroku wyja±niamy dziaªanie ka»dej z funkcji
pakietu oraz pokazujemy jak prawidªowo interpretowa¢ wyniki. Zgodnie z nasz¡ wiedz¡
perARMA jest pierwszym i jedynym istniej¡cym pakietem do analizy szeregów PARMA.
Wcze±niej istniaªy dwa pakiety przeznaczone do analizy szeregów PAR.
[C8] jest prac¡ przegl¡dow¡, dotyczac¡ istniej¡cych rezultatów dla szeregów PARMA w
przypadku, gdy okresowe wspóªczynniki modelu wyra»ane s¡ przy pomocy szeregów Fo-
uriera. Jak wspomnieli±my powy»ej, metoda ta, wprowadzona zostaªa przez Jonesa i Brels-
forda w [35], w celu redukcji liczby estymowanych parametrów. Jej zastosowanie przynosi
szczególnie dobre rezultaty, gdy dane charakteryzuj¡ si¦ powolnymi zmianami wewn¡trz
okresu. Pozwala ona na sformuowanie wielu ciekawych problemów badawczych. Gªówn¡
zalet¡ tego podej±cia jest mo»liwo±¢ znacz¡cej redukcji liczby estymowanych parametrów
poprzez przyj¦cie, »e warto±¢ wielu z rozwa»anych wspóªczynników Fouriera jest równa
zeru. Jest to szczególnie efektywne w przypadku zastosowa«, w których wahania warto±ci
wewn¡trz okresu zachodz¡ bardzo powoli. Charakter taki maj¡ cz¦sto dane zwi¡zane z
dobowymi, miesi¦cznymi i rocznymi wahaniami wywoªanymi przez ruchy Ziemi. We wspo-
mnianym temacie, dot. modeli PARMA, pojawiªo si¦ wiele wa»nych rezultatów. W szcze-
gólno±ci podkre±lili±my wkªad wniesiony przez Vecchia, Andersona, Lunda, Meerschaerta
i Tesfaye (odno±niki do ich publikacji znajduj¡ si¦ w [C8]). Ponadto w [C8] wypunktowy-
wujemy najwa»niejsze, nierozwi¡zane od strony teoretycznej, problemy pojawiaj¡ce si¦ w
analizie szeregów PARMA, jak: (1) rozwini¦cie metod zaproponowanych w [4] na modele
wy»szych rz¦dów ni» PARMA(1,1), (2) nowe metody identy�kacji cz¦stotliwo±ci, które
powinny by¢ wª¡czone do modelu, (3) udoskonalenie algorytmów numerycznych w celu
uªatwienia estymacji parametrów, przyspieszenie algorytmu sªu»¡cego do maksymalizacji
funkcji wiarogodno±ci w naszym problemie, itp. (4) poszerzenie istniej¡cych bada« symula-
cyjnych oraz wyników zaproponowanie metod bootstrap dla tego zagadnienia, (5) analiza
problemów pojawiaj¡cych si¦, gdy dªugo±¢ okresu jest równa rozmiarowi próby, (6) wyst¦-
powanie jednocze±nie ró»nych typów okresowo±ci (dzienna, miesi¦czna, roczna) i sposobie
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modelowania ich przy pomocy ró»nych technik, (7) metody analizy modeli PARMA, w
których wyst¦puj¡ problemy z odwracalno±ci¡ pewnych macierzy.

3.2.3 Analizy symulacyjne dla szeregów czasowych PC/APC ([C7], [C4])

W ostatnich latach nast¡piª zdecydowany wzrost liczby wyników dotycz¡cych zgodno±ci
metod bootstrap dla szeregów czasowych PC/APC, jednak»e problem wyboru dªugo±ci
bloku pozostaje ci¡gle nierozwi¡zany. W zwi¡zku z tym zdecydowali±my si¦ na przepro-
wadzenie kilku szerokich bada« symulacyjnych, w celu zbadania i porównania zachowania
ró»nych metod bootstrapu blokowego. Otrzymane wyniki opublikowali±my w [C7] i [C4].
W pierwszej kolejno±ci skupili±my si¦ na najprostszym problemie, czyli na estymacji ±red-
niej szeregu. W takim przypadku dla szeregów PC mo»na u»y¢ MBB (która dla tej cha-
rakterystyki jest równowa»na EMBB) lub GSBB oraz ich wersji koªowych. Dla szeregów
APC mo»na zastosowa¢ tylko MBB lub jej wersj¦ koªow¡. W pracy [C7] zaj¦li±my si¦
zachowaniem MBB u»ytej dla szeregów APC. W pracy rozwa»yli±my wiele typów szere-
gów, które pojawiaj¡ si¦ w ró»norodnych zastosowaniach praktycznych oraz wiele ró»nych
warto±ci dªugo±ci próby i dªugo±ci bloku. Skupili±my si¦ gªównie na estymacji rzeczywi-
stych prawdopodobie«stw pokrycia (ACP) uzyskanych ufno±ci i wskazaniu optymalnego
wyboru b. Jako optymalne rozumiemy takie dªugo±ci bloków, które zapewniaj¡ uzyskanie
prawdopodobie«stw pokrycia bliskich warto±ciom nominalnym.
Otrzymane rezultaty wskazuj¡, »e gªównym czynnikiem wpªywaj¡cym na warto±¢ opty-
malnego b jest stosunek sygnaªu do szumu tzw signal to noise ratio. W przypadku szere-
gów stacjonarnych wybór b jest determinowany przez funkcj¦ autokowariancji oraz war-
to±¢ g¦sto±ci spektralnej w zerze ([39]). Rozwa»any przez nas przypadek niestacjonarny
jest znacznie bardziej skomplikowany. W przypadku szeregów APC mo»emy si¦ spodzie-
wa¢ zale»no±ci od wi¦kszej liczby g¦sto±ci spektralnych. Ponadto funkcja autokowariancji
szeregów stacjonarnych, w przeciwie«stwie do szeregów niestacjonarnych, nie zale»y od
zmiennej reprezentuj¡cej czas.
W [C4] kontynuowali±my problem estymacji ±redniej. Jednak»e w tej pracy skupili±my si¦
na szeregach PC oraz dwóch metodach bootstrap: koªowej wersji MBB (CBB) i koªowej
wersji GSBB (cGSBB). Równie» w tym przypadku wyznaczyli±my ACP uzyskanych prze-
dziaªów ufno±ci, rozwa»aj¡c wiele róznych warto±ci dªugo±ci próby oraz dªugo±ci bloku.
Ponadto, dla ka»dego rozwa»anego przypadku wskazali±my optymaln¡ dªugo±¢ bloku.
Nasze wyniki wskazaªy na porównywalne zachowanie obu metod w przypadku dªugich
prób. Dla mniejszych warto±ci n (n = 120 , gdy d = 12), przy optymalnym wybo-
rze b, CBB dostarczyªa ACP bli»szych poziomowi nominalnemu. Z drugiej strony czasami
krzywe ACP, uzyskane przy pomocy CBB, charakteryzuj¡ si¦ okresowymi wahaniami.
W rezultacie maªa zmiana w warto±ci b mo»e skutkowa¢ du»¡ zmian¡ warto±ci ACP, co
nie ma miejsca w przypadku cGSBB. Fakty te wskazuj¡, i» wyboru metody bootstrap
powinno si¦ dokonywa¢ bardzo ostro»nie w zale»no±ci od rozwa»anego zagadnienia.

3.2.4 Zastosowania metody GSBB ([C2], [C5])

Praca [C2] jest po±wi¦cona zastosowaniem GSBB w analizie danych rzeczywistych. W
pracy tej rozwa»yli±my sygnaª opisuj¡cy chód starszych osób. Naszym celem byªa próba
opisu charakterystyk tego sygnaªu PC oraz wykrycie zwi¡zanych z wiekiem zaburze«
chodu i ich wpªyw na charakterystyki pierwszego i drugiego rz¦du rozwa»anego szeregu.
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W tym celu wykorzystali±my m.in. bootstrapowe jednoczesne przedziaªy ufno±ci dla ±red-
nich sezonowych.
W pracy [C5] dyskutujemy mo»liwe zastosowanie GSBB w problemie estymacji wspóª-
czynników Fouriera funkcji autokowariancji szeregu czasowego PC. W przykªadzie sy-
mulacyjnym skonstruowali±my bootstrapowe jednoczesne przedziaªy ufno±ci dla moduªów
wspomnianych wspóªczynników. Porównali±my równie» zachowanie GSBB z subsamplin-
giem i EMBB. W rozwa»anym przykªadzie GSBB dostarczyªa najlepszych wyników,co
zach¦ciªo nas do zbadania zgodno±ci tego podej±cia w pracy [A3].

3.2.5 Subsampling dla niestacjonarnych szeregów czasowych o niezerowej
funkcji warto±ci ±redniej ([B4])

Standardowe podej±cie subsamplingowe zostaªo stworzone na potrzeby analizy szeregów
czasowych o zerowej funkcji warto±ci ±redniej. Jednak»e w wielu praktycznych zastoso-
waniach dost¦pna jest tylko cz¦±ciowa informacja o funkcji warto±ci ±redniej, np. znamy
posta¢ pewnej struktury zawartej w danych takiej jak sezonowo±¢, ale inne skªadowe
wymagaj¡ dalszej analizy. W [B4] rozwa»yli±my funkcj¦ warto±ci ±redniej µ(t) = E(Xt)
niestacjonarnego szeregu czasowego, która mo»e by¢ przedstawiona w postaci sumy µ(t) =
µ1(t)+µ2(t). Funkcje µ1(t) i µ2(t)mog¡ by¢ ró»nie interpretowane w zale»no±ci od analizo-
wanego problemu. W ekonomii mog¡ na przykªad reprezentowa¢ sezonow¡ zmienno±¢ lub
dªugookresowy trend, podczas gdy w telekomunikacji mog¡ to by¢ dwie okresowe funkcje,
z których pierwsza jest sygnaªem pilota (ang. pilot tone), a druga funkcj¡ warto±ci ±redniej
pewnego sygnaªu okresowego. Sygnaª pilota to sygnaª transmitowany w celach kontroli,
synchronizacji lub porównania. W naszej pracy zaªo»yli±my, »e µ1(t) jest niezerow¡ funk-
cj¡ i »e wiemy jak j¡ estymowa¢. Z drugiej strony µ2(t) mo»e by¢ funkcj¡ to»samo±ciowo
równ¡ zero, ale mo»emy nie posiada¢ peªnej wiedzy o jej postaci i wªasno±ciach.
W [B4] zaprezentowali±my jak metoda subsamplingu dla niestacjonarnych szeregów czaso-
wych (rozdziaª 4 w [57]) mo»e zosta¢ zaadaptowana do naszego problemu. Przedstawili±my
wystarczaj¡ce warunki dla jej zgodno±ci oraz twierdzenie pokazuj¡ce zgodno±¢ uzyskanych
przy jej u»yciu przedziaªów ufno±ci. Dodatkowo przedyskutowali±my mo»liwe zastosowania
naszych rezultatów. Zaproponowali±my dwa testy przeznaczone dla szeregów czasowych o
strukturze okresowej i prawie okresowej. Pierwszy z nich jest przeznaczony do testowania
istotno±ci cz¦stotliwo±ci w przypadku funkcji warto±ci ±redniej, natomiast drugi mo»e by¢
u»yty do testowania okresowo±ci funkcji autokowariancji. Ponadto, zastosowali±my na-
sze wyniki w analizie danych rzeczywistych dotycz¡cych miesi¦cznych warto±ci wielko±ci
produkcji przemysªowej w niektórych krajach europejskich.

3.2.6 Metody resamplingowe dla procesów punktowych ([B1], [B3], [C1])

Poni»ej krótko przedstawiamy nasze prace dotycz¡ce metod resamplingowych dla proce-
sów punktowych. Artykuªy [B1], [C1] oraz cz¦±¢ [B3] zawarte s¡ w mojej pracy doktorskiej.

W pracy [B3] rozwa»yli±my model multiplikatywnej intensywno±ci wprowadzony przez
Aalena w [1]. Jest to model przeznaczony dla procesu licz¡cego X obserwowanego na od-
cinku czasu [0, T ] i maj¡cego skoki o wielko±ci 1. Intensywno±¢ stochastyczna λ(t) takiego
procesu mo»e by¢ przedstawiona w postaci iloczynu deterministycznej funkcji λ0(t) oraz
procesu stochastycznego Y (t) ([2]). Zaªo»yli±my, »e λ0(t) jest funkcja okresow¡, a proces
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Y (t) jest PC. Naszym celem byªa konstrukcja zgodnych bootstrapowych jednoczesnych
przedziaªów ufno±ci dla λ0. Znane w tym czasie metody resamplingowe dla szeregów cza-
sowych nie mogªy by¢ zastosowane w rozwa»anym przez nas okresowym modelu multipli-
katywnej intensywno±ci. Gªównym tego powodem jest fakt, »e byªy one przeznaczone dla
danych stacjonarnych. W zwi¡zku z tym zaproponowali±my now¡ technik¦ resamplingow¡,
która byªa oparta na metodzie Brauna i Kulpergera ([11]) oraz zachowywaªa struktur¦ za-
le»no±ci zawart¡ w danych. Nazwali±my j¡ algorytmem resamplingowym zgodno-fazowym
(ang. phase-consistent resampling algorithm (PCRS)). Wykorzystali±my j¡ do konstrukcji
boostrapowych wersji rozwa»anych procesów licz¡cych oraz bootstrapowych estymatorów
funkcji λ0(t). Pokazali±my zgodno±¢ naszej metody w przypadku jedno- i wielowymiaro-
wym oraz dla gªadkich funkcji rozwa»anych parametrów. Dodatkowo zaproponowali±my
mody�kacj¦ naszego podej±cia bootstrapowego. Zamiast bootstrapowa¢ oryginalne dane,
próbkowali±my reszty, otrzymane poprzez odj¦cie od danych wej±ciowych wyestymowa-
nych warto±ci kompensatora. Pokazali±my te» zgodno±¢ tego podej±cia. Ponadto, zastoso-
wali±my nasze wyniki w analizie danych rzeczywistych dot. ruchu w sieci komputerowej
do konstrukcji obszarów ufno±ci dla funkcji hazardu. Rezultaty te mog¡ by¢ wykorzystane
do wykrywania anomalii takich jak atak hakerski.
W pracy [C1] kontynuowali±my nasze badania nad problemem estymacji funkcji hazardu.
Podobnie jak w w [41] rozwa»yli±my wygª¡dzon¡ wersj¦ estymatora funkcji hazardu w
okresowym modelu multiplikatywnej intensywno±ci. Wyznaczyli±my asymptotyczny roz-
kªad wspomnianego estymatora. Nast¦pnie zde�niowali±my wygªadzon¡ wersj¦ estymatora
bootstrapowego λ̂∗

n(s), otrzymanego przy pomocy naszego algorytmu PCRS i pokazali-
±my jego zgodno±¢. W ko«cu skonstruowali±my zgodne bootstrapowe obszary ufno±ci dla
rozwa»anej funkcji hazardu. Przeprowadzili±my te» szerokie badania symulacyjne w celu
porównania wyników uzyskanych przy u»yciu metody PCRS w przypadku standardowym
oraz wygªadzonym. Nie zaobserwowali±my »adnych istotnych ró»nic pomi¦dzy otrzyma-
nymi rzeczywistymi prawdopodobie«stwami pokrycia.
W pracy [B1] rozwa»ali±my standardowy model multiplikatywnej intensywno±ci, tzn. nie
zakªadali±my okresowo±ci funkcji hazardu. Skupili±my nasz¡ uwag¦ na scaªkowanej funkcji
hazardu, do estymacji której wykorzystuje si¦ estymator Nelsona�Aalena. W problemie
tym znana jest posta¢ asymptotycznego obszaru ufno±ci, jednak»e ma on bardzo skompli-
kowan¡ posta¢ i nie sprawdza si¦ zbyt dobrze w przypadku maªych prób ([2]). Alterna-
tywna metoda konstrukcji obszarów ufno±ci opiera si¦ na wykorzystaniu metod bootstrap.
W [B1] wykorzystali±my dwie metody: weird bootstrap i conditional bootstrap ([2], [17]).
Skonstruowali±my obszary ufno±ci, wykorzystuj¡c metody zaproponowane w [16]. W roz-
legªych badaniach symulacyjnych porównali±my nasze wyniki z odpowiednimi zawartymi
w [2] i [8]. Pokazali±my, »e nawet dla maªych prób wielko±ci 25, bootstrapowe jednoczesne
przedziaªy ufno±ci zachowuj¡ si¦ lepiej ni» ich asymptotyczne odpowiedniki. Maja one rów-
nie» lepsze rzeczywiste prawdopodobie«stwa pokrycia niezale»nie od ksztaªtu rozwa»anej
funkcji intensywno±ci.

3.2.7 Problem odwrotny ([B2])

W pracy [B2] zaj¦li±my si¦ problemem odwrotnym Spektora-Lorda-Willisa (SLW) do-
tycz¡cym estymacji intensywno±ci pewnego procesu Poissona na podstawie danych po-
chodz¡cych z liniowego przekroju. Rozwa»yli±my populacj¦ kul zanurzonych w nieprze-
¹roczystym o±rodku. Zaªo»yli±my, »e ±rodki kul stanowi¡ realizacj¦ jednorodnego procesu
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Poissona w R3 z warto±ci¡ oczekiwan¡ c punktów na jednostk¦ obj¦to±ci. Losowe promie-
nie kul x pochodz¡ z rozkªadu prawdopodobie«stwa Q na przedziale [0, 1], niezale»nego od
rozkªadu ±rodków kul, absolutnie ciagªego (wzgl¦dem dx), o g¦sto±ci prawdopodobie«stwa
q(x). Obserwator jest zainteresowany wielko±ciami c i q, ale niestety sfery nie s¡ obserwo-
wane bezpo±rednio. Dost¦pne dane pochodz¡ z przekroju o±rodka losow¡ prost¡. Na tej
prostej obserwowane s¡ losowe odcinki, b¦d¡ce cz¦±ci¡ wspóln¡ prostej i kul zanurzonych
w o±rodku. Mo»na pokaza¢ ([61]), »e dªugo±ci obserwowanych odcinków y tworz¡ reali-
zacj¦ procesu Poissona na przedziale [0, 1] o intensywno±ci (wzgl¦dem dy) nh(y), gdzie
n jest rozmiarem eksperymentu i

h(y) = 2y

∫ 1

y

u(x)dx, (32)

oraz u(x) = cq(x). Ponadto, nu(x) jest intensywno±ci¡ (wzgl¦dem dx) nieobserwowalnego
procesu Poissona, którego realizacj¡ s¡ warto±ci promieni kul. Naszym celem byªa esty-
macja u przy u»yciu danych pochodz¡cych z liniowego przekroju. Operator zde�niowany
przez (32) jest zwartym operatorem Hilberta-Schmidta w L2([0, 1], dx), a zatem operator
do niego odwrotny jest nieograniczony i w konsekwencji problem SLW jest ¹le postawiony
w sensie Hadamarda.
Niech [0, 1] = B1∪ · · · ∪BN b¦dzie podziaªem odcinka [0, 1] na N rozª¡cznych cel. W [B2]
zaªo»yli±my, »e obserwowane dane s¡ postaci [n1, . . . , nN ], gdzie nj jest liczb¡ zaobser-
wowanych promieni o warto±ciach nale»¡cych celi Bj. Efekty dyskretyzacji dla liniowych
problemów odwrotnych o zwartych operatorach byªy analizowane przez Johnstone'a i
Silvermana w [34]. Zaproponowali oni estymator linowy, który jest asymptotycznie mi-
nimaksowy na klasie funkcji zde�niowanych w terminach funkcji singularnych operatora
caªkowego opisuj¡cego zagadnienie. Techniki wprowadzone przez Johnstona i Silvermana
nie daj¡ si¦ bezpo±rednio zastosowa¢ do u jako elementu L2([0, 1], dx). Dlatego te» w [B2]
rozwa»yli±my problem SLW z odpowiednio dobranymi miarami dominuj¡cymi i wyzna-
czyli±my rozkªad wedªug warto±ci osobliwych (SVD) operatora caªkowego. Wykorzysta-
li±my j¡ do wyznaczenia dolnych temp zbie»no±ci dla dowolnego estymatora nale»¡cego
do klasy funkcji postaci Fa,C = {

∑∞
ν=0 fνϕν : f0 = 1,

∑∞
ν=1(2ν + 1)2af 2

ν ≤ C2} , gdzie
ϕν(x) = 2 sin[(2ν + 1)πx2/2], a > 1/2 i C jest pewna staª¡.
Niech Zj = nj/(nλ(Bj)) = 2Nnj/n, j = 1, . . . , N , b¦d¡ znormalizowanymi liczno-
±ciami w celach, a Z̃ℓ =

∑N
j=1 Zj(χℓ)j/(2N) = n−1

∑N
j=1 nj(χℓ)j, ℓ = 0, . . . , N − 1,

b¦d¡ wspóªrz¦dnymi wektora [Z1, . . . , ZN ] wzgl¦dem ortonormalnej bazy {χℓ} postaci
(χℓ)j = 2 cos (2ℓ+1)(2j−1)π

4N
ℓ = 0, . . . , N − 1, j = 1, . . . , N. Opieraj¡c si¦ na pracy [34],

zde�niowali±my estymator f̂n funkcji f nast.

f̂n(x) = ϕ0(x) +
N−1∑
ν=1

Z̃ν
(1− α1/2(2ν + 1)a)+

bνγν
ϕν(x), (33)

gdzie α jest wybrane tak, aby zachodziªo n−1
∑N−1

ν=1 b−2
ν γ−2

ν (2ν + 1)2a(α−1/2(2ν + 1)−a −
1)+ = C2. Udowodnili±my, »e (33) jest, z dokªadno±ci¡ do czynnika logarytmicznego,
asymptotycznie minimaksowy na rozwa»anej klasie funkcji. Ponadto, w badaniu symula-
cyjnym przeanalizowali±my zachowanie naszego estymatora (33).
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