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Nierówność Muirheada dla wypukłych porządków
stochastycznych

Na Conference on Ulam’s Type Stability, Rytro 2014, Ioan Raşa przedstawił następują-
cy 25-letni problem [1, Problem 2, str. 164], związany z operatorami Bernsteina–Sznabla.

Problem. Prove or disprove that
n∑

i,j=0

(
bn,i(x)bn,j(x) + bn,i(y)bn,j(y)− 2bn,i(x)bn,j(y)

)
f

(
i+ j

2n

)
≥ 0 (1)

for each convex function f ∈ C
(
[0, 1]

)
and for all x, y ∈ [0, 1], where

bn,i(x) =
(
n

i

)
xi(1− x)n−i, i = 0, 1, . . . , n.

are the Bernstein fundamental polynomials of degree n ∈ N.
W [2] jest udowodniona następująca nierówność dla rozkładów dwumianowych B(n, x)

i B(n, y), która jest równoważna nierówności (1)

B(n, x) ∗B(n, y) ≤cx
1
2
[
B(n, x) ∗B(n, x) +B(n, y) ∗B(n, y)

]
, (2)

gdzie ≤cx oznacza relację wypukłego porządku stochastycznego, ∗ oznacza splot.
W pracy [4] podajemy dowód pewnej relacji wypukłego porządku stochastycznego dla

rozkładów Bernouliego, która jest uogólnieniem dwumianowej wypukłej nierówności kon-
centracyjnej ([6]). Dzięki jej zastosowaniu, pomiędzy lewą i prawą stronę w (2), możemy
wstawić ciąg pewnych wyrażeń.

W pracy [3], biorąc w nierówności (2) miary probabilistyczne µ oraz ν zamiast B(n, x)
i B(n, y), badamy następującą nierówność, która jest uogólnieniem nierówności (2):

µ ∗ ν ≤cx
1
2(µ ∗ µ+ ν ∗ ν). (3)

Podajemy pewien użyteczny warunek dostateczny dla miar µ i ν na to, żeby nierówność
(3) była spełniona. W szczególności, ponieważ ten warunek dostateczny jest spełniony
przez rozkłady dwumianowe, uzyskujemy nowy dowód nierówności (2), który jest znacznie
prostszy niż ten podany w [2], jak również od dowodu analitycznego w [5].

Podajemy wiele klas rozkładów, dla których ten warunek dostateczny jest również
spełniony. Nierówność (3) dostarcza nam w ten sposób kolejnych uogólnień nierówności
(1), z operatorami związanymi z tymi rozkładami, w miejsce operatorów Bernsteina.

Badamy również uogólnienie nierówności (3), nierówność Muirheada dla wypukłych
porządków stochastycznych, która jest odpowiednikiem znanej nierówności Muirheada dla
liczb. Podajemy warunek dostateczny na spełnienie tej nierówności, oraz wskazujemy klasy
rozkładów spełniających ten warunek. Otrzymujemy w ten sposób kolejne uogólnienia
nierówności (1).



Bibliografia
[1] Report of meeting, Conference on Ulam’s Type Stability Rytro, Poland, June 2-6, 2014. Ann.

Univ. Paedagog. Crac., Stud. Math. 13 (2014), 139–169.
[2] J. Mrowiec, T. Rajba, S. Wąsowicz. A solution to the problem of Raşa connected with

Bernstein polynomials, J. Math. Anal. Appl. 446 (2017), 864–878.
[3] A. Komisarski, T. Rajba. Muirhead inequality for convex orders and a problem of I. Raşa on

Bernstein polynomials, J. Math. Anal. Appl. 458 (2018), 821–830.
[4] A. Komisarski, T. Rajba. A sharpening of a problem on Bernstein polynomials and convex

functions and related results, MIA (przyjęte do druku).
[5] U. Abel, An inequality involving Bernstein polynomials and convex functions, J. Approx.

Theory 222 (2017), 1–7.
[6] M. Shaked, J. G. Shanthikumar. Stochastic Orders, Springer, 2007.


