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Oszacowania ogonów symetrycznych i ściśle asymetrycznych
zmiennych alfa-stabilnych

W referacie przedstawię uzyskane wspólnie z Witoldem Bednorzem i Rafałem Martyn-
kiem oszacowania ogonów symetrycznych i ściśle asymetrycznych, rzeczywistych zmien-
nych alfa-stabilnych. Jeżeli X jest taką zmienną, to asymptotyka P(X ≥ t) oraz P(X ≤
−t) gdy t → +∞ jest dobrze znana [1], [2]. Znane też są rozwinięcia gęstości i dystry-
buanty takich zmiennych [1], [2], [3]. Są one jednak dosyć skomplikowane i niełatwo jest
wywnioskować jakiego rzędu jest P(X ≥ t) dla niezbyt dużych wartości t. Uzyskane przez
nas oszacowania są uniwersalne w tym sensie, że podajemy takie uniwersalne stałe C, c > 0
i proste funkcje f1, f2, dla których zachodzi

P(X ≥ Ct) ≤ Cf1(t), P(X ≥ ct) ≥ cf1(t), t > 0.

P(X < −Ct) ≤ Cf2(t), P(X < −ct) ≥ cf2(t), t > 0.

W szczególności, otrzymujemy, że dla α ≈ 2 ogony symetrycznej zmiennej alfa-stabilnej
o funkcji charakterystycznej
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od momentu t = O(
√
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2−α ln 1
2−α) maleją jak ogony zmiennej

gaussowskiej o wariancji rzędu 1
2−α by następnie zacząć maleć znacznie wolniej, w tempie

O(t−α). Wyniki wraz z dowodami można znaleźć w raporcie [4].
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