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streszczenie

Mocne prawo wielkich liczb (MPWL) jest jednym z najbatdziej fundamen-
talnych i szeroko stosowanych twierdzeń teorii prawdopodobieństwa. MPWL
znajduje zastosowania między innymi w obliczaniu całek metodami Monte Car-
1o (Stanisław Ulam użył tej metody do obliczeń związanych z bombą atomową),
wyliczaniu dystrybuanty empirycznej, dowodzeniu twierdzeń dotyczących teorii
liczb, konstruowaniu estymatorów w statystyce, badaniu procesów ergodycznych
w frzyce lub ekonomii takich, jak na przykład model Isinga. MPWL doczeka-
ło się szeregu uogóInień. Między innymi rozważano wielowymiarowe sumy pól
zmiennych losowych (|11], |12]), sumy dowolnie zależnych zmiennych losowych,
ale o jednakowym rozkładzie ([13]), czy sumy losowo indeksowane ([9]). ,Badano

również szybkości zbieżności w MPWL (twierdzenia typu Bauma-Katza, |74]).
Niech V będzie pev/nym obszarem w Nd takim, że elementy przekątnej

(n,r,. ..n) należą do I/. MPWL dla podciągów polega na badaniu granicy
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gdzie n: (nt,Tlzl.,.n4) e Nd,lrul : TI|o:rni,{Xn,L e Nd} jest polem nie-
zależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie oTaz Sp.: Dx<pXb.
W przypadku dowodzenia MPWL dla podciągów takich sum pojawił się pro-
blem techniczny (szczegółowo opisany w rozdziale 9.4 str. 246-247 [11]). Techni-
ki dowodzenia polegają na przedstawieniu każdego X, jako kombinacji liniowej
,Są,& ś n,, wywnioskowaniu o prawie pewnej zbieżności X"llpl i zastośowaniu
Lematu Borela-Cantelliego. Jednak w tej liniowej kombinacji, w przypadku nie-
regularnego brzegu V może nam zabraknąć dość dużo sum S6,k ś n,k /. V.
W pierwszym rozdziale pracy podajemy nowe (nie występujące w literaturze)
częściowe rozwiązanie tego problemu ) poprzez wygładzenie z góry i z dołu brzegu
V i szacowanie różnic w MPWL pomiędzy tymi poziomami.
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Losorł,o indcksorł,ane sllmy, czv tcz srrm1, d]a nielosorł,ych podciągórł, bł.--

ł1,, rozrł,azane rł, literatlrrzc, jcdnakże nie tozrł,ażano dotvc}rczas NIPWL dla
sum losorł,o y,,1,|riinl.ch składników. Niech {A,,n ż l} będzie ciągicrn do-
rł,olnie zaleznych. pra1r.ic pcwnic skończonl,ch. zbioró,nv 1o.611.ych w N. Niech

{Xn,n ) 1} będzie ciągierrr niezależn1 ch znrienn;,gh }osow1,,ch nieza}cznych od

{A,,,n > 1}. NIP\VL d]a sum ]osorł,o y,,.ybran1,,ch składnikórv polcga rra badaniu
granic{q# Lfn 4ł! n)J}gdzic
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Wyniki tego tl,pu uzy,skujemy rv rozdzia]e drugirn pracy, rł,ykorzystując techniki
oparte o nierór,vność Hójeka-R.ónyiego a opisane rv [3].

\\,' trzecim rozdziale pracy dorvodzimy NIPWL dla pola losowego {X,u e
Nd} zmienny.h 1o591łlych dorł,oInie zalcżnych, alc o tym sam}rm rozkładzie, Rórł-
nież tutaj sumowanie przcbicga po polu zbiorów losoin,l,ch {A,",L e N'J}. te-
raz jednak będących mierzalnl,mi odłvzoroił,aniami przestrzeni probabilistycz-
nej (f), A,P) :v (N',2*'), podobnie jak t, poprzednim rozc)ztale, prawie pewnie
skończonymi. Otrz1,,mane wyniki uogólniają wyniki R,osalsky'ego i Stoici |13].
którzy tozważali ten problcm dla ciągót, zmicnn1,6h losorvych i nielosorł,ych sum.

Jednyn z rodzajów NIPWL jcst Prawie Pervne Centralne Twierdzenie Gra-
niczne (PPCTG), tutaj sumujemy odpowiednio znormor,vane indykatory zależ-
nyclr zdarzeń. Szczegółową historią PPCTG tnożna znaleźć. na przykład) w mo-
nografii [10]. podczas gdy główne techniki dowodów są rozwinięte \^, [1] i |2],
\\r rozdzialc czrł,artym. podobnie jak w poprzednim. rozważamy sumy po zbio-

rach podzbioróu, Nd. d> I, czyli badamy sum},D" Dł<,atlt# < r] dla

pewnych pól liczb {d,.,bL,]ta No},D, : Ił<ldĄ.
Ostatni rozdział pracy pośu,ięcony jest szybkości zbiezności rv NIPWL, a rvięc

Tlvierdzeniu tl.pu Baurna-Katza dla losorł.ego (nierozważane dotąd w litcratu-
rzc) d-wvmiaro$rcgo procesu śrcdriicłr ruchomych. Wl.nik ten uogólnia głórł-
ne Twierdzenie Sunga [14] , którv rozrł-aża,ł nielosorł-y proces średniej ruchomej
y,. jednowymiarowej przestrzeni.

\ĄIyniki pierwszego rozdziału są opublikowane w [5]. drugiego rozdziału są
przl,jętc do druku w- |8], trzeciego rozdziału znajdują się w recenzji u, czasopiśmie
Periodźca XlIathemati,ca Hungarica |7] i częściolvo zostały przl,jęte do druku rł, [8].
wyniki czwarcgo rozdzl,ału zostały, przl.jętc do druku rv [6] natomiast rł,yniki
piątcgo rozdziału ukazał;,, się w [.1].
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