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Dystrybuanta pozorna oraz indeks ekstremalny
pola losowego i ciągu wektorów losowych

Dla słabo zależnego stacjonarnego ciągu zmiennych losowych {Xn}n∈N określamy mak-
sima częściowe

Mj,n := max{Xk : j 6 k 6 n}, Mn := M1,n.

Mówimy, że dystrybuanta G jest dystrybuantą pozorną (O’Brien 1987) ciągu {Xn}, o ile
zachodzi

P (Mn 6 un) − G(un)n → 0, gdy n → ∞,

dla dowolnego ciągu barier {un}. W szczególnym przypadku, gdy G(x) = P (X1 6 x)θ dla
pewnej stałej θ ∈ (0, 1], liczbę θ nazywamy indeksem ekstremalnym (Leadbetter 1983).
O’Brien [3] pokazał, jak skonstruować ciąg {rn} taki, że

θ = lim
n→∞

P (M2,rn
6 vn | X1 > vn) (∗)

oraz rn = o(n), dla pewnego ciągu barier {vn}. Natomiast Chernick, Hsing i McCormick [1]
dowiedli, że jeśli {Xn} spełnia lokalny warunek mieszania D(r) dla pewnego r ∈ N, to
wzór (∗) zachodzi z rn ≡ r. Na przykład ciągi m-zależne spełniają warunek D(m+1).

Zaprezentujemy, jak wykorzystać uogólnione pojęcia dystrybuanty pozornej i indeksu
ekstremalnego do opisu asymptotyki maksimum pola losowego {Xn}n∈Nd i maksimum ciągu

wektorów losowych {Xn = (X
(1)
n , X

(2)
n , . . . , X

(w)
n )}n∈N. W obu przypadkach przedstawimy

twierdzenie o istnieniu dystrybuanty pozornej oraz jej postaci. Opierając się na uzyska-
nych przez Jakubowskiego i Rosińskiego [2] nierównościach typu Bonferroniego pokażemy,
w jaki sposób lokalne zależności wpływają na asymptotykę maksimów. W szczególności
otrzymamy odpowiednik formuły (∗) zarówno dla pól, jak i dla ciągów wielowymiarowych
spełniających pewne lokalne warunki mieszania. Wzór dla pola losowego stanowi oryginal-
ny rezultat. Natomiast w przypadku ciągu wielowymiarowego otrzymujemy alternatywny
dowód znanego wcześniej wyniku Smitha i Weissmana [4].
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