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Summary

Partial summations of probability distributions have been studied so far mainly for

the one-dimensional case, where one probability distribution called a parent is transfor-

med into another probability distribution called a descendant. Based on the previous

research we focused mainly on two topics. We �rst investigate several speci�c cases

of one-dimensional partial summations, where the partial summation is viewed as a

relationship of the three probability distributions. One is the parent, the other is the

descendant, and the third is the type of the summation. We provide speci�c examples

of summations where a geometric distribution enters them as one of the members.

For the bivariate partial summations we derive relations between the probability

generating functions and moments of the parent and the descendant. Our work solves

the problem of the invariance, i.e. we look for the function g(x, y), in which the parent

entering the summation remains unchanged. We provide examples of this function for

several two-dimensional discrete distributions.

Another, closely related topic deals with sequences of the distributions created by ite-

rated partial sums. Their limit distributions are found under certain conditions for disc-

rete distributions on a �nite support. This result is an extension of the one-dimensional

case; it can be found in [4].

The last topic also deals with the repeated summations. It contains as yet unrecorded

simple examples of oscillating sequences for both one-dimensional and two-dimensional

cases. These ideas were presented in a reviewed conference proceedings from the Euro-

pean Young Statisticians Meeting 2019 [3].
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Úvod

V tejto dizerta£nej práci skúmame parciálne sumácie pre jedno- a dvojrozmerné dis-

krétne rozdelenia a ich vlastnosti. Výskum parciálnych sumácií sa doteraz orientoval pre-

vaºne na jednorozmerné parciálne sumácie, táto práca priná²a nové výsledky pre jedno,

ale najmä pre dvojrozmerné rozdelenia. Ná² výskum pri jednorozmerných sumáciách sa

zameriava hlavne na geometrické rozdelenie.

Vz´ah medzi vytvárajúcimi funkciami rodi£a a potomka v dvojrozmernom prípade

je prezentovaný spolu s inými teoretickými výsledkami. Tieº sa venujeme problému

invariantnosti a je poskytnutých mnoºstvo výsledkov pre rôzne verzie dvojrozmerného

geometrického rozdelenia a pre rozdelenia hypergeometrického typu.

Pri jednorozmerných parciálnych sumáciách boli vo viacerých publikáciách skúmané

tzv. opakované parciálne sumácie, pri£om nedávno bol zaznamenaný pokrok v tomto

smere pre rozdelenia de�nované na kone£nom nosi£i. Ponúkame roz²írenie opakovaných

parciálnych sumácií pre dvojrozmerné diskrétne rozdelenia. Výsledky sú dosiahnuté po-

mocou mocninovej metódy, ktorá bola aplikovaná pri jednorozmerných opakovaných

parciálnych sumáciách. Následne sú podrobne rozobraté niektoré zaujímavé prípady

pre limity postupností rozdelení hypergeometrického typu. Nakoniec uvádzame príklady

oscilácie postupnosti rozdeleni pravdepodobnosti získaných pomocou opakovaných par-

ciálnych sumácií.

Ciele

Hlavným cie©om práce bolo roz²irovanie uº známych poznatkov týkajúcich sa parciál-

nych sumácií. Dve kapitoly tejto práce sa venovali jednorozmerným parciálnym sumá-

ciám, hlavný výskum bol zameraný na dvojrozmerný prípad. V tomto smere neboli

zatia© výraznej²ie výsledky, doteraz sme zaznamenali iba roz²írenie de�nície v [1], z

ktorej sme vychádzali.

Dizerta£ná práca roz²iruje prijatý £lánok [4] a príspevok v recenzovanom zborníku

[3].

Parciálne sumácie

Nech sú {P ∗j }∞j=0 a {Pj}∞j=0 diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti de�nované na nezá-

porných celých £íslach a nech u(x, j) je reálna funkcia. Potom ak platí vz´ah

Px =
∞∑
j=x

u(x, j)P ∗j , x = 0, 1, 2, ..., (1)
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tak vravíme, ºe {Pj}∞j=0 je výsledkom parciálnej sumácie (tzv. potomkom) rozdelenia

{P ∗j }∞j=0 (tzv. rodi£a).

Parciálne sumácie de�nované vz´ahom (1) sú zov²eobecnením typov, ktoré dosta-

neme vhodnou vo©bou funkcie u(x, j). V práci [9] sú analyzované dva typy parciálnych

sumácií, a to

Px =
∞∑
j=x

g(j)P ∗j , x = 0, 1, 2, ... (2)

a

Px = h(x)
∞∑
j=x

P ∗j , x = 0, 1, 2, .... (3)

Pre sumácie (2) a (3) bolo v tejto práci ukázané, za akých podmienok zostáva rodi£

invariantný (t.j. P ∗x = Px, x = 0, 1, 2, ...). Nech pre rodi£a {P ∗x}∞x=0 platí rekurentný

vz´ah

P ∗x+1 = f(x+ 1)P ∗x , x = 0, 1, 2, ..., (4)

potom pre sumáciu (2) je rodi£ rovnaký ako potomok práve vtedy, ke¤

g(x) = 1− f(x+ 1) = 1−
P ∗x+1

P ∗x
,

kde x = 0, 1, 2, ... Pri sumácii (3) (tieº ak platí (4)) je to práve vtedy, ke¤

h(x) =

(
1 +

∞∑
j=1

j∏
k=1

f(x+ k)

)−1
,

pre x = 0, 1, 2, ... V [9] sú uvedené aj vz´ahy medzi vytvárajúcimi funkciami rodi£a a

potomka. Ozna£me µ∗ strednú hodnotu rodi£a, G∗(t) vytvárajúcu funkciu rodi£a a G(t)

vytvárajúcu funkciu potomka. Platí

G(t) =
c1

1− t

(
1− tG∗(t)−

∞∑
x=0

P ∗xf(x+ 1)(1− tx+1)

)
, (5)

kde

c1 =
1

1 + µ∗ −
∞∑
x=0

(x+ 1)f(x+ 1)P ∗x

,

ak postupnos´ {
∑∞

j=x g(j)P
∗
j }∞x=0 nemení znamienko.

�lánok [7] uvádza, ºe rozdelenia z Katzovej triedy, pre ktorú platí

P ∗j+1 =
α + βj

1 + j
P ∗j , j = 0, 1, 2, ..., α ≥ 0, β < 1
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a ak pre n ∈ {1, 2, ...} platí α + βn < 0, tak P ∗n+j = 0, sú invariantné vzh©adom na (2)

práve vtedy, ke¤

g(j) = 1− α + βj

1 + j
, j = 0, 1, 2, ..., α ≥ 0, β < 1. (6)

Na základe (6) de�nuje Katzovu triedu parciálnych sumácií (α, β, {P ∗j }∞j=0) s rozdelením

pravdepodobnosti

Px = c
∞∑
j=x

(
1− α + βj

1 + j

)
P ∗j . (7)

Pre Katzovu triedu parciálnych sumácií s (7) odvádza vz´ah medzi vytvárajúcimi fun-

kciami a faktorovými momentami.

V £lánku [10] sa autor pozerá na parciálnu sumáciu (1), jej typom (2) a prepojeniami

rozdelení vo svetle modelov v lingvistike.

�peciálne typy parciálnej sumácie (1) spolu s odkazmi na publikácie, v ktorých sa

vyskytli:

1. Pre h(x) = c (kon²tanta) z (3) dostávame parciálnu sumáciu

Px = c
∞∑
j=x

P ∗j , x = 0, 1, 2, ... (8)

(pre viac podrobností pozri [17], [12] [13] a [1]).

2. Prípad, kedy

Px = c
∞∑

j=x+1

P ∗j
j
, x = 0, 1, 2, ..., (9)

kde g(j) = c
j
z (2), c je normaliza£ná kon²tanta. Tento typ parciálnej sumácie bol

skúmaný v [19], [14], [8] a [16].

3. Nasledujúci typ parciálnych sumácií sa vyuºíva pri kvantitatívnom modelovaní v

lingvistike a v muzikológii. Pre h(x) = c
x
z (3) dostávame

Px =
c

x

∞∑
j=x

P ∗j (10)

pre x = 0, 1, 2, ... Pre tento typ pozri [15], [5], [6].

4. V modeloch rizika v [6] sa skúma napríklad £as zruinovania, prebytok tesne

pred zruinovaním, de�cit v £ase ruinovania a iné, £o vedie k parciálnej sumácii

Px = d

∞∑
j=x

rj−xP ∗j , x = 0, 1, 2, ..., (11)

r ∈ C, c normaliza£ná kon²tanta. Pre tento typ pozri tieº [5].
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Kombinovanie rodi£ovského rozdelenia a sumácie

Významný £lánok pre sumácie typu (2), ktorý rozoberá vz´ah rodi£a, potomka a su-

mácie, je [18]. Autori v ¬om ukázali, ºe dve rozdelenia pravdepodobnosti {Px}∞x=0 a

{P ∗x}∞x=0 de�nované na N0 so v²etkými pravdepodobnos´ami nenulovými sp¨¬ajú (1)

pre

u(x, j) = u(j) =
P ∗j − P ∗j+1

Pj
, j = 0, 1, 2, ... (12)

Ako dôsledok v ¬om bolo uvedené, ºe nemá zmysel hovori´ o triede parciálnych sumácií

s napríklad Poissonovským rodi£om, ke¤ºe v²etky rozdelenia s nosi£om N0 s nenulo-

vými pravdepodobnos´ami môºu by´ vyjadrené ako potomkovia Poissonovského rodi£a

a nejakej funkcie u(x, j). Preto ak chceme vybudova´ triedu rozdelení, musíme �xova´

dva z troch prvkov - rodi£, potomok, funkcia u(x, j). Vtedy je tretí prvok jednozna£ne

ur£ený (v prípade rozdelení s nosi£om N0 s nenulovými pravdepodobnos´ami), inak je

rozdiel spôsobený normaliza£nou kon²tantou. Tieº ale môºe nasta´ prípad, ºe dvaja

rozdielni rodi£ovia s dvoma rôznymi funkciami u(x, j) vyústia do rovnakých potomkov.

Táto kapitola sa venuje jednorozmerným parciálnym sumáciám, konkrétne parciál-

nym sumáciám typu (2), pri£om normaliza£nú kon²tantu c nezah¯¬ame do funkcie g(x):

Px = c
∞∑
j=x

g(j)P ∗j , x = 0, 1, 2, ... (13)

Zaujímavým problémom je otázka, £o vznikne z nejakého konkrétneho rodi£ovského roz-

delenia a jemu nezodpovedajúcej parciálnej sumácie v zmysle, ºe je sumácia g(x) rôzna

od tej, ktorá necháva rodi£a nezmeneného. Pre nájdenie takéhoto potomka vyuºívame

vetu z £lánku [9], prípadne priame odvodenie z de�nície (13).

Na za£iatok uvaºujme najjednoduch²í prípad a to sumáciu zodpovedajúcu gomet-

rickému rozdeleniu. V prípade, ºe uvaºujeme geometrickú sumáciu, je funkciou g(x)

taká funkcia, ktorá necháva nezmenené geometrické rozdelenie, a takouto funkciou je

kon²tanta (pozri [9]), konkrétne

g(x) = p, p ∈ (0, 1). (14)

Vytvárajúca funkcia potomka v tomto prípade je

G(t) =
1

1 + µ∗
1− tG∗(t)

1− t
,

kde µ∗ je stredná hodnota rodi£a a G∗(t) jeho vytvárajúca funkcia (pozri [9]). Môºeme si

v²imnú´, ºe toto vzniknuté rozdelenie je nezávislé na vo©be parametra p, teda nezávislé

na hodnote funkcie g(x).
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V tabu©ke 1 môºeme vidie´ vybrané príklady rozdelení potomkov pri funkcii g(x)

(14) zodpovedajúcej geometrickému rozdeleniu pri sumácii (13).

V tabu©ke 2 môºeme vidie´ vybrané príklady rozdelení potomkov pri rodi£ovskom

rozdelení geometrickom a funkcii g(x) zodpovedajúcej Poissonovmu a Salviovmu-Bollingerovmu

rozdeleniu pri rovnakej sumácii.

Tabu©ka 1: Rozdelenie potomka pri sumácii zodpovedajúcej geometrickému rozdeleniu

s rôznymi rodi£ovskými rozdeleniami.
rodi£ovské rozdelenie rozdelenie potomka

Poissonovo
e−λ

1 + λ

∞∑
i=x

λi

i!

negatívne binomické
p

p+ (1− p)k

[
1− pk

x−1∑
i=0

(1− p)ik(i−1)

i!

]

hyper-Pascalovo
2F1(k, 1;m; q)−

∑x−1
i=0

qik(i)

m(i)

2F1(k, 1;m; q)(1− k) + k 2F1(k + 1, 1;m; q)

hyperlogaritmické
q 2F1(1, x+ 1;m+ x+ 1; q)

m( 2F1(1, 1;m+ 1; q)− 1)

x!qx

(m+ 1)(x)

Tabu©ka 2: Rozdelenie potomka pri sumácii zodpovedajúcej rôznym rozdeleniam s

geometrickým rodi£ovským rozdelením.
sumácia rozdelenie potomka

Salviova-Bollingerova
p(1− p)x+2

1− p+ p ln p

∞∑
k=0

(1− p)k

x+ k + 2

Poissonova
p2(1− p)x

1− λp

(
1

p
− λ

x+ 1
2F1(1, x+ 1;x+ 2; q)

)

Dvojrozmerné parciálne sumácie

Doteraz boli viacrozmerné parciálne sumácie spomenuté iba v práci [1], pri£om ²lo iba

o de�níciu a akési odporú£anie k ¤al²iemu výskumu v tejto oblasti. Autori roz²írili

de�níciu parciálnej sumácie

Px = c
∞∑
j=x

P ∗j , x = 0, 1, 2, ...

na dvojrozmernú parciálnu sumáciu

P (Y1 = y1, Y2 = y2) =
P (X1 > y1, X2 > y2)

E(X1X2)
. (15)
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Nadviazali sme na túto prácu a ¤alej uvádzame dosiahnuté výsledky.

V de�nícii dvojrozmerných parciálnych sumácií de�novaných na diskrétnych rozdele-

niach vychádzame a zov²eobec¬ujeme dvojrozmerné roz²írenie v [1]. Ako dvojrozmernú

analógiu sumácie (2) môºeme de�nova´ dvojrozmernú parciálnu sumáciu

Px,y =
∞∑
i=x

∞∑
j=y

g(i, j)P ∗i,j, x, y = 0, 1, 2, ..., (16)

kde {P ∗x,y}∞x,y=0 je rodi£ovské rozdelenie pravdepodobnosti, {Px,y}∞x,y=0 je tieº rozdelením

pravdepodobnosti (potomok) a g(x, y) je reálna funkcia. Parciálna sumácia (15) z úvodu

kapitoly je ²peciálnym prípadom tejto sumácie (16), kedy je funkcia g(x, y) kon²tantná.

Uvaºujme parciálnu sumáciu

Px,y = c
∞∑
i=x

∞∑
j=y

g(i, j)P ∗i,j, x, y = 0, 1, 2, ..., (17)

kde c je normaliza£ná kon²tanta. V tejto parciálnej sumácii na rozdiel od (16) norma-

liza£ná kon²tanta nie je sú£as´ou funkcie g(x, y).

Ozna£me f(x, y) = 1− g(x, y). Potom pre prislúchajúce vytvárajúce funkcie týchto

rozdelení platí nasledujúca veta.

Veta 1. Nech G(s, t) a G∗(s, t) sú vytvárajúce funkcie prislúchajúce rozdeleniam pravde-

podobnosti {Px,y}∞x,y=0, {P ∗x,y}∞x,y=0 z (17). Ak existujú stredné hodnoty EP ∗(X), EP ∗(Y ),

EP ∗(XY ), potom platí

G(s, t) = c

1− sG∗X(s)− tG∗Y (t) + stG∗(s, t)−
∞∑
x=0

∞∑
y=0

(1− sx+1)(1− ty+1)f(x, y)P ∗x,y

(1− s)(1− t)
,

kde

c =
1

EP ∗(XY ) + EP ∗(X) + EP ∗(Y ) + 1−
∞∑
x=0

∞∑
y=0

(x+ 1)(y + 1)f(x, y)P ∗x,y

a G∗X(s), G
∗
Y (t) sú marginálne vytvárajúce funkcie prislúchajúce rozdeleniu pravdepo-

dobnosti {P ∗x,y}∞x,y=0.

Zaujímavou otázkou tieº je, ako vyzerajú základné momenty a kovariancia zloºiek

potomka získaného parciálnou sumáciou (17). Pre strednú hodnotu X dostávame

EP (X) = EP ∗

( c
2
X(X + 1)(Y + 1)g(X, Y )

)
.
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Na výpo£et disperzie vyuºijeme druhý po£iato£ný moment, z £oho je disperzia

DP (X) = EP ∗

( c
6
X(X + 1)(2X + 1)(Y + 1)g(X, Y )

)
−
(
EP ∗

( c
2
X(X + 1)(Y + 1)g(X, Y )

))2
.

Kovariancia zloºiek potomka vyjadrená pomocou rodi£a

covP (X, Y ) =EP (XY )− EP (X)EP (Y ) =

=
c

4
EP ∗ (XY (X + 1)(Y + 1)g(X, Y ))−

− c2

4
EP ∗ (X(X + 1)(Y + 1)g(X, Y ))EP ∗ (Y (X + 1)(Y + 1)g(X, Y )) .

Invariantnos´ vzh©adom na parciálne sumácie

Jedným zo zaujímavých problémov v parciálnych sumáciách bol a stále zostáva problém

invariantnosti, t.j. ur£enie funkcie g(i, j) takej, aby bolo rozdelenie pravdepodobnosti

potomka zhodné s daným rozdelením rodi£a. Výsledky z tejto a nasledujúcej £asti boli

spísané v £lánku [4].

Veta 2. Nech {P ∗x,y}∞x,y=0, P
∗
x,y 6= 0 pre x, y = 0, 1, 2, . . . , je dvojrozmerné diskrétne

rozdelenie pravdepodobnosti de�nované na nezáporných celých £íslach a nech pre¬ platí

P ∗x+1,y+1 = P ∗x+1,y + P ∗x,y+1 − f(x, y)P ∗x,y, x, y = 0, 1, 2, ... (18)

Potom rozdelenie {P ∗x,y}∞x,y=0 je invariantné vzh©adom na parciálnu sumáciu (16) práve

vtedy, ke¤

g(x, y) = 1− f(x, y), x, y = 0, 1, 2, ... (19)

V tabu©ke (3) môºeme vidie´ príklady rozdelení s im zodpovedajúcimi funkciami

g(x, y) s ktorými zostávajú nezmenené vzh©adom na parciálnu sumáciu (16). Viac prí-

kladov moºno nájs´ v dizerta£nej práci.

Opakované parciálne sumácie

Opakované parciálne sumácie pre sumáciu (8) boli zade�nované v £lánku [11] nasle-

dovne. Nech {P (1)
x }∞x=0, {P

(2)
x }∞x=0, ..., {P

(n)
x }∞x=0, ... sú rozdelenia pravdepodobnosti

na nezáporných celých £íslach vygenerované z rozdelenia {P ∗x}∞x=0 pomocou parciálnej

10



Tabu©ka 3: Príklady funkcie g(x, y), pri ktorej zostávajú príslu²né rozdelenia invariantné

vzh©adom na danú parciálnu sumáciu.
Phatakovo-Sreehariho geometrické rozdelenie

p1p2
(x+ y + 2)(x+ y + 1)

(x+ 1)(y + 1)
− p1

(x+ y + 1)

(x+ 1)
− p2

(x+ y + 1)

(y + 1)
+ 1

Hawkesovo geometrické rozdelenie

1 + p− r − p

r
, y + 1 < x,

1 + p− r − p 1 + p− r − s
(r − p)(1− r)

, x = y + 1, x > y,

1 + p− (r − p)(1− r)
1 + p− r − s

− (s− p)(1− s)
1 + p− r − s

, x = y,

1 + p− s− p 1 + p− r − s
(s− p)(1− s)

, y = x+ 1, y > x,

1 + p− s− p

s
, y > x+ 1

Nairovo-Nairovo geometrické rozdelenie

(1− p1θy − p2θx + p1p2θ
x+y+1) + (θ − 1)

p21p
2
2θ

2x+2y+3 − p1p2θx+y+1 − 2

1− p1θy − p2θx + p1p2θ
x+y+1

negatívne binomické rozdelenie

p1p2
(r + x+ y + 1)(r + x+ y)

(x+ 1)(y + 1)
− p1

r + x+ y

x+ 1
− p2

r + x+ y

y + 1
+ 1
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sumácie (8):

P (1)
x = c1

∞∑
j=x

P ∗j , x = 0, 1, 2, ...,

P (2)
x = c2

∞∑
j=x

P
(1)
j , x = 0, 1, 2, ...,

...

P (n)
x = cn

∞∑
j=x

P
(n−1)
j , x = 0, 1, 2, ...,

...

(20)

kde c1, c2, ..., cn, ... sú normaliza£né kon²tanty.

Pomocou vytvárajúcich funkcií autor ukazuje, ºe limitné rozdelenie

P (∞)
x = lim

n→∞
P (n)
x , x = 0, 1, 2, . . .

takýchto opakovaných parciálnych sumácií existuje, ak existuje

lim
x→∞

P ∗x+1

P ∗x
= q

a 0 ≤ q < 1. Limitné rozdelenie je bu¤ deterministické (pre q = 0), alebo geometrické

s parametrom q (pre 0 < q < 1).

Zov²eobecnením (20) sú opakované parciálne sumácie vychádzajúce z (2). Nech

{P ∗x}∞x=0 je rodi£ovské rozdelenie pravdepodobnosti de�nované na nezáporných celých

£íslach a

P (1)
x = c1

∞∑
j=x

g(j)P ∗j , x = 0, 1, 2, ...,

P (2)
x = c2

∞∑
j=x

g(j)P
(1)
j , x = 0, 1, 2, ...,

...

P (n)
x = cn

∞∑
j=x

g(j)P
(n−1)
j , x = 0, 1, 2, ...,

...

(21)

kde {P (1)
x }∞x=0, {P

(2)
x }∞x=0, ..., {P

(n)
x }∞x=0, ... sú rozdelenia pravdepodobnosti na nezápor-

ných celých £íslach, g(j) je reálna funkcia a c1, c2, ..., cn, ... sú normaliza£né kon²tanty.
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V [2] boli skúmané takto de�nované opakované parciálne sumácie s rodi£om de�nova-

nom na kone£nom nosi£i. Vyuºitím mocninovej metódy bola za ur£itých podmienok uká-

zaná konvergencia a bol nájdený limitný potomok P (∞)
x = limn→∞ P

(n)
x , x = 0, 1, 2, ...

V ²iestej kapitole tejto práce roz²irujeme tento výsledok pre dvojrozmerné opakované

parciálne sumácie de�nované na kone£nom nosi£i.

Opakované dvojrozmerné parciálne sumácie získame zov²eobecnením jednorozmer-

ného prístupu z jednorozmerného prípadu (pozri [11]). Majme rodi£ovské rozdelenie

{P ∗x,y}∞x,y=0 a nejakú reálnu funkciu g(x, y),

x, y = 0, 1, 2, ... Potom ak c1 je normaliza£ná kon²tanta, tak potomka {P (1)
x,y}∞x,y=0 pod©a

(17) dostaneme vz´ahom

P (1)
x,y = c1

∞∑
i=x

∞∑
j=y

g(i, j)P ∗i,j.

Potomka druhej generácie pri danej funkcii g získame, ak pristúpime k P (1)
x,y (potomkovi

predchádzajúcej generácie) ako k rodi£ovi. Dostávame

P (2)
x,y = c2

∞∑
i=x

∞∑
j=y

g(i, j)P
(1)
i,j ,

kde c2 je normaliza£ná kon²tanta. Potomka k-tej generácie získame analogicky sumáciou

potomka (k − 1)-vej generácie ako

P (k)
x,y = ck

∞∑
i=x

∞∑
j=y

g(i, j)P
(k−1)
i,j .

Predmetom skúmania je, £i limitný potomok, teda limita limk→∞{P (k)
x,y }∞x,y=0, existuje

a £omu sa rovná. V nasledujúcej £asti oboznamujeme £itate©a s mocninovou metódou,

ktorá ve©mi prispela k výsledkom v tejto otázke pri rodi£ovských rozdeleniach de�no-

vaných na kone£nom nosi£i.

Pri jednorozmerných parciálnych sumáciách v práci [2] bolo ukázané, ºe parciálnu

sumáciu takéhoto typu pri rodi£ovskom rozdelení s kone£ným nosi£om vieme zapísa´

pomocou maticového zápisu. �tartovacím vektorom pri aplikácii mocninovej metódy

bolo rodi£ovské rozdelenie pravdepodobnosti a prvky funkcie g boli vhodným spôso-

bom usporiadané do matice. Opakované parciálne sumácie potom vytvárali postupnos´

rozdelení pravdepodobnosti, preto bolo moºné vyuºi´ mocninovú metódu a ukáza´ kon-

vergenciu k dominantnému vlastnému vektoru, pri£om limitné rozdelenie pravdepodob-

nosti bolo násobkom práve tohto dominantného vlastného vektora.

Aby sme mohli uplatni´ postup pouºitý pre jednorozmerné opakované parciálne su-

mácie de�nované na kone£nom nosi£i v [2] aj pre dvojrozmerné opakované parciálne
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sumácie, vyuºijeme zobrazenie, ktoré prevedie maticu na st¨pcový vektor. Týmto kro-

kom dostávame analogickú situáciu a obdobné výsledky.

Oscilujúce postupnosti rozdelení

V minulosti bola za ur£itých predpokladov ukázaná existencia limity opakovaných par-

ciálnych sumácií (pozri [2], [4], [11]). Av²ak nebol známy príklad, kedy by táto limita

neexistovala. Posledná £as´ práce sa venuje príkladom z jednorozmerných aj dvojroz-

merných parciálnych sumácií, kedy limita postupnosti rozdelení potomkov opakovanej

parciálnej sumácie neexistuje. Výsledky z nej boli publikované v zborníku medzinárod-

nej konferencie EYSM [3].

Doteraz nebol zaznamenaný podobný príklad oscilácie postupnosti pravdepodob-

nosti, uvádzame s nosi£om ve©kosti dva. Nech je rodi£ovské rozdelenie dané

(
P ∗0
P ∗1

)
=

(
P ∗0

1− P ∗0

)
=


1

10

9

10

 .

Funkcia g(x) je daná g(0) = −1 a g(1) = 1. Potomok prvej generácie s takýmto rodi-

£ovským rozdelením a funkciou g(x) bude

(
P

(1)
0

P
(1)
1

)
= c1


8

10

9

10

 =


8

17

9

17

 .

Potomok druhej generácie je (
P

(2)
0

P
(2)
1

)
=


1

10

9

10

 ,

ktorý je identický s pôvodným rodi£ovským rozdelením.

Takáto postupnos´ potomkov ur£ená parciálnou sumáciou g(0) = −1, g(1) = 1

za£ínajúca rodi£om P ∗0 = 1
10
, P ∗1 = 9

10
osciluje s periódou k = 2.
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