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W badaniach statystycznych jednym z głównych źródeł błędów nieloso-
wych są braki danych. Dotyczy to zarówno badań częściowych jak i pełnych.
Powodują one zmniejszenie się efektywnego rozmiaru próby, zwiększenie wa-
riancji stosowanych estymatorów i prowadzą do dużych obciążeń.
Jedną z metod umożliwiających redukcję obciążenia wynikającego z ist-

nienia braków odpowiedzi jest kalibracja. Jej podstawy teoretyczne w odnie-
sieniu do badań reprezentacyjnych zostały sformułowane w pionierskiej pracy
Särndala i Deville’a [1] z początku lat 90-tych XX wieku, a opisane szczegó-
łowo na przypadek badań z brakami odpowiedzi przez Särndala i Lundströma
[3].
Kalibracja może być również wykorzystana w badaniach pełnych poprzez

odpowiednie skonstruowanie wektora wag kalibracyjnych [5]. W szczególno-
ści, może być ona wykorzystana w różnego rodzaju badaniach, w których
zachodzi potrzeba konstrukcji wielowymiarowych tablic kontyngencji, przy
czym należy uwzględnić w ich budowie fakt występowania braków danych
dla wybranych zmiennych.
W referacie przedstawione zostaną teroretyczne rozważania na temat ka-

libracji. Szczegółowo omówiony zostanie sposób konstrukcji wag kalibracyj-
nych oraz dobór zmiennych pomocniczych. Rozważania teoretyczne zilustro-
wane zostaną praktycznym wykorzystaniem kalibracji w konstrukcji tabel
kontyngencji w badaniach zapadalności na grypę.
Prezentowane w referacie wyniki badań oparte będą o autorski kod za-

implementowany w środowisku R. Wykorzystany w tym celu zostanie głów-
nie pakiet survey oraz znajdująca się w nim funkcja calibrate() opisana
w pracy [2].
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