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STRESZCZENIE

W rozpraw ie rczważanyjest problem wyznaczania rozkładów prawdopodobieństwa na Pod-

stawie znajomości tylko pojedynczej funkcji regresji w różnych modelach uporządkowanych

danych statystycznych. w pracy zaprezentowane zostało nowatorskie podejście do problemu

charakteryzacyjnego bazujące na własność Markowa tozważanych modeli. W przypadkaroz_

kładów ciągłych problem tego typu jest rozpatrywany dla modelu uogólnionych statystyk po_

rządkowych, który obejmuje, jako szczególneprzypadki, wiele modeli uporządkowanych zmien_

nych losowych m.in. statystyk porządkowych, wartości rekordowych, k-tych wartości rekor-

dowych, sekwencyjnych statystyk porządkowych oraz statystyk porządkowych progresywnie

cenzorowanych typu II. Funkcja regresji jest w tym przypadku określona wzofem

gdzie h jest znanąfunkcją ściśle rosną"ą u xl'),x!'*Ą ornu"rają odpowiednio r_tą oraz

(r + l)-tąuogólnioną statystykę porządkową z pewnego ciągłego rozkładu okreŚlonego Przez

dystrybuantę F. Natomiast w przypadku dyskretnych rozkładów prawdopodobieństwa badanY

jest analogiczny problem charakteryzacyjny z wykorzystaniem tylko funkcji regresji dyskret_

nych wartości rekordowych.

W rozdziale 1 przypomniano podstawowe definicje i potrzebne w rozprawie własnoŚci roz-

patrywanych modeli uporządkowanych zmiennych losowych. Omówiono dokładnie Problem

charakteryzacji rozkładów prawdopodobieństwa na podstawie znajomoŚci tylko pojedYnczej

funkcji regresji tych modeliorazptzedstawiono zarys nowego podejŚcia do problemu charakte-

ryzacyjnegoopartego na własności Markowa tozważanych modeli. Korzystając z tej własnoŚci

pokazano specyficzną strukturę rekurencyjną regresji. W szczególności własnoŚĆ ta Pozwala

zastąpićregresję niekolejnych uogólnionych statystyk porządkowychprzez odpowiednio Zmo_

dyfikowaną regresjg kolejnych zmiennych w tym modelu. W rozdziale tym wyprowadzono rów-

nież istotne własności regresji modeli uporządkowanych zmiennych losowych,

W rozdzial e ż rczważano charakteryzacje rozkładów absolutnie ciągłych o ciągłYch funk-

cjach ggsto ści przezpojedyncze regresje niekolejnych uogólnionych statystyk porządkowych,

Korzystając z własności Markowa wykazano, że jednoznacznoŚÓ charaktetyzacjibazowego roz-

kładu prawdopodobieństwa ptzez regręsjg uogólnionych statystyk porządkowych jest równo-

ważna z jednoznacznością rozvtiązania odpowiedniego układu |. _ 1 równań różniczkowych

n(l,(x!,*|l; 1x1,) 
:") :6{"),



SPełniającego pewne warunki ograniczaiące. W szczęgólności, dla (.:2 regresja { uogólnio-
nYch statYstYk porządkowych z parametraoi yr+t i Tr+z determinuje F jednoznacznie wtedy
i tylko wtedy, gdy równanie różniczkowe

,, _Tr+z!-h(x) p,1.1
Yn, ę1*7 us r^l

ma dokładnie jedno rozwiązarie g takie, że h(x) < E@) < Ś(") dla x e (a,B) oraz

ft #Pfu: oo. Co wigcej, wówczas dysĘbuanta F jest jed noznacznie wyznaczona wzorem

F(x) : l _ exp ( _]- 1'-Ś) ,' o,)\ T,rlJaęll)-E(t) )
WYnik ten jest nowy nawet dla zwykłych statystyk porządkowych. Zaprezentowane podejście
zostało Zastosowane do otrzymania nowych charakteryzacji rozkładów absolutnie ciągłych,
atakŻe do wYProwadzenianowego dowodu jednoznaczności charakteryzacjitozkładupotęgo-
Wego, wYkładniczego i Pareto przez odpowiednie regresje liniowe. Podano charakteryzację dla

Pewnego rozkładu bęń oruz wykazano, że rozkład normalny, Gompertza oraz Weibu|la z pa-
rametremkształtu Ó > 1 są jednoznacznie charakteryzowane przez odpowiadające im regresje
uogólnionych statystyk porządkowych o odstgpie dwa, !. :2.

W kolejnym rozdzia|ę rozprawy wyniki zostały uogólnione na klasę wszystkich rozkładów
ciąglYch, niekoniecznie mających funkcjg gęstości. W tym ogólny przypadku wykazano, że
jednoznacznoŚĆ charakteryzacjibazowego rozkładu zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy odpo-
wiedni Problem całkowy (równania całkowe lub układy równań całkowych) ma jednozn aczne
tozwiązanie. Kotzystając z uzyskanych wyników otrzymano nowe charakteryzacje rozkładów
ciągłYch. W szczególności wykazano,żerozkJadgamma, Gumbela i logistyczny sąjednoznacz-
nie charakteryzowane przez odpowiadające im regresje uogólnionych statystyk porządkowych
o odstgpie dwa.

Przedmiotem rozwaŻań w rozdziale 4 jest analo giczny problem charakteryzacyjny dla dys-
kretnYch rozkładów prawdopodobieństwa z wykorzystaniem regresji niekolejnych słabych war-
tości rekordowych nastgpującej postaci

E(h(W,+D lW,: r) : Ę(r),

gdzieWr,W71l oznaczają odpowiednio r-tąoraz (r + (.)-tąsłabą wartośó rekordową z pewnego
dYskretnego rozkładu prawdopodobieństwa. Dla l. > 2 pokazano, że jednoznaczność charakte-
rYzacjt bazowego rozkładu prawdopodobieństwa w tym przypadku jest równozn aczna z jedno-
znacznoŚciąrozwiązańa odpowiadającego równania różnicowego ((.:2) lub układu równań
róŻnicowYch (t > 2) z pewnymi niestandardowymi warunkami ograniczającymi. To nowe kry-
terium jednoznacznoŚci zastosowano do otrzymania znanych jak i nowych charukteryzacji dys-
kretnych rozkładów prawdopodobieństwa. Wykazano m.in., żerozkładPoissona i ujemny dwu-
mianowy są jednoznacznie chuakteryzowane przez odpowiadające.im regresje słabych warto-
ści rekordowych o odstgpie dwa.
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