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Kryterium ciasności i słaba zbieżność dla uogólnionego
procesu empirycznego w przestrzeni D[0,1]

Przy założeniach
A1: {Xj}j1 jest ciągiem absolutnie ciągłych zmiennych losowych o warto-
ściach w [0, 1] i mających dwukrotnie różniczkowalną dystrybuantę F (F ′ i
F ′′ ograniczone);
A2: K jest jądrem spełniającym warunki:
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z ograniczoną gęstością k;
A3: {hn,j}n1,j∈{1,...,n} jest ciągiem dodatnich stałych wygładzających, takich
że limj,n→∞ hn,j = 0, limj→∞ nh
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badam uogólniony proces empiryczny
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W przypadku

• hn,j = hn dla j ∈ {1, . . . , n}, αn(x) staje się procesem empirycznym
zbudowanym na jądrowym estymatorze dystrybuanty F (np. [1]);

• hj,j = hj+1,j = hj+2.j = · · · =: hj dla j ∈ N, αn(x) jest procesem em-
pirycznym zbudowanym na rekursywnym jądrowym estymatorze dys-
trybuanty F ([2]);

• K(t) = I[0,∞](t), αn(x) upraszcza się do postaci standardowego procesu
empirycznego (zbudowanego na dystrybuancie empirycznej).

Shao i Yu w [5] przedstawili kryterium ciasności

∃C1>0∃p>2∃p1>1∃0¬r1¬1∃p2>1−r1∀x,y∈[0,1]
E|αn(x)− αn(y)|p ¬ C1(|x− y|p1 + n−p2/2|x− y|r1),

dla standardowego procesu empirycznego zbudowanego na stacjonarnym cią-
gu zmiennych losowych o rozkładzie jednostajnym na [0, 1].
Zaprezentuję szkic dowodu powyższego kryterium dla uogólnionego pro-

cesu empirycznego i bez założenia stacjonarności, do której trzeba jednak
powrócić, chcąc wykazać słabą zbieżność procesu. Ponadto, wykorzystując
nierówności kowariancyjne otrzymane w [3] i [4], zastosuję wspomniane kryte-
rium do wykazania ciasności i słabej zbieżności konkretnych typów procesów
empirycznych.
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