Zadania z RP 1 - 12
1. Zalóżmy, że Ω = [0, 1], F jest σ-cialem podzbiorów borelowskich odcinka [0, 1] oraz P
jest miara, Lebesgue’a. Niech Xn = n1[0,1/n] , n = 1, 2, . . .. Czy Xn zbiega p.n.? Czy zbiega
wedlug prawdopodobieństwa? Czy zbiega w L1 ?
2. Dla ustalonej zmiennej losowej X i liczby naturalnej n, definiujemy Xn = min{X, n}.
a) Udowodnić, że Xn zbiega prawie na pewno do X.
b) Zalóżmy, że X jest calkowalna. Dowieść, że Xn zbiega do X w L1 .
3. Zmienne (Xn )n≥1 sa, niezależnymi zmiennymi Rademachera. Udowodnić, że (Xn )n≥1
nie jest zbieżny p.n.. Czy (Xn )n≥1 jest zbieżny wedlug prawdopodobieństwa?
4. Dany jest ciag
, (Xn )n≥1 niezależnych
P∞zmiennych losowych o rozkladzie P(Xn = 0) =
P(Xn = 1) = 1/2. Udowodnić, że szereg n=1 2−n Xn jest zbieżny p.n. i wyznaczyć rozklad
graniczny.
5. Dane sa, ciagi
(Xn )n≥1 , (Yn )n≥1 zbieżne wedlug prawdopodobieństwa do X, Y ,
,
odpowiednio. Udowodnić, że
a) (Xn + Yn )n≥1 zbiega do X + Y wedlug prawdopodobieństwa.
b) (Xn Yn )n≥1 zbiega wedlug prawdopodobieństwa do XY .
6. Ciag
, (Xn )n≥1 zbiega w Lp do X, ciag
, (Yn )n≥1 zbiega w Lq do Y , gdzie p, q ∈ (1, ∞)
spelniaja, warunek p1 + 1q = 1. Dowieść, że (Xn Yn )n≥1 zbiega w L1 do XY .
7. Dany jest ciag
, (Xn )n≥1 niezależnych zmiennych losowych takich, że dla n ≥ 1 Xn ma
rozklad Poissona z parametrem 1/n. Czy (Xn )n≥1 jest zbieżny wedlug prawdopodobieństwa?
Czy jest zbieżny p.n.? Czy jest zbieżny w L2 ? Czy jest zbieżny w L3/2 ?
Zadania domowe: dziesiata
seria
,
1. Dany jest ciag
, (Xn )n≥1 zmiennych losowych o rozkladzie jednostajnym na odcinku
[0, 1]. Dowieść, że ciag
, X1 , X1 X2 , X1 X2 X3 , . . . jest zbieżny prawie na pewno.
2. Dany jest ciag
, (Xn )n≥1 zmiennych losowych, przy czym dla n ≥ 1 zmienna Xn ma
rozklad normalny o średniej n−1 oraz wariancji n−2 . Wykazać, że ciag
, (Xn )n≥1 jest zbieżny
w L2 do 0.
3. Ciag
, (Xn )n≥1 zmiennych losowych zbiega wedlug prawdopodobieństwa do zmiennej
stalej równej π. Dowieść, że ciag
, (sin Xn )n≥1 zbiega wedlug prawdopodobieństwa do 0.
4. Dany jest ciag
(X
)
niezależnych
zmiennych losowych, przy czym dla ustalonego
n n≥2
,
n ≥ 2, zmienna Xn ma rozklad wykladniczy z parametrem ln n. Dowieść, że (Xn )n≥1 zbiega
wedlug prawdopodobieństwa do 0, ale nie zbiega do 0 prawie na pewno.
Wskazówka: Zbieżność wedlug prawdopodobieństwa wykazać z definicji; aby wykazać
brak zbieżności p.n., dowieść, że z prawdopodobieństwem 1 dla nieskończenie wielu n zajdzie
nierówność Xn ≥ 1.

