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Własność Matsumoto–Yora na drzewach dla macierzy różnych
wymiarów

Matsumoto i Yor (2001), badając funkcjonały geometrycznego ruchu Browna, odkryli,
że przekształcenie f(x, y) = (1/(x+y), 1/x−1/(x+y)) zachowuje produktowość rozkładów
GIG i gamma. Letac i Wesołowski (2000) podali twierdzenie odwrotne, tzn. charaktery-
zację rozkładów GIG i gamma związaną z własnością Matsumoto–Yora (MY). Massam i
Wesołowski (2006) uogólnili własność MY dla macierzy losowych różnych wymiarów oraz
podali charakteryzację (przy założeniu istnienia gładkich gęstości) macierzowego rozkładu
GIG i rozkładu Wisharta. W pracy Massam i Wesołowski (2004) własność MY, interpreto-
wana jako dwuwymiarowa własność względem drzewa o dwóch wierzchołkach, uogólniona
została na przypadek dowolnego drzewa o p wierzchołkach. Ponadto, otrzymana została
charakteryzacja produktu rozkładu gamma i p− 1 rozkładów GIG, związana z własnością
MY na drzewach. W tym celu rozważane były pewne przekształcenia indukowane przez
liście drzewa o p wierzchołkach.
Referat dotyczyć będzie uogólnienia wielowymiarowej własności MY na drzewach dla ma-
cierzy losowych, tzn. składowe wektora losowego, odpowiadające wierzchołkom drzewa,
zastąpione zostaną macierzami różnych wymiarów. Podane zostaną przekształcenia, zwią-
zane z liśćmi drzewa o p wierzchołkach, zachowujące produktowość p − 1 macierzowych
rozkładów GIG i rozkładu Wisharta. Pokazana zostanie również twierdzenie odwrotne czyli
charakteryzacja p − 1 macierzowych rozkładów GIG i rozkładu Wisharta, związana z tą
wersją własności MY.
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