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O wypukłości przestrzeni elementów losowych

Przedmiotem badań były elementy losowe przyjmujące wartości w ośrodkowej,
zupełnej przestrzeni metrycznej (bez struktury liniowej).

Przez (S, ρ) oznaczmy przestrzeń metryczną polską. Odwzorowanie X : Ω → S

takie, że X−1(ζ) ⊂ A, nazywamy elementem losowym. Rozpatrujemy zbiór wszyst-
kich elementów losowych o wartościach w przestrzeni S (XS). Na tym zbiorze mo-
żemy również wprowadzić metrykę Ky Fana:

r(X, Y ) = inf{ε > 0 : P (ρ(X, Y ) > ε) < ε}

Zbieżność według tej metryki jest równoważna zbieżności według prawdopodobień-
stwa.

Dążymy do zdefiniowania wartości oczekiwanej dla elementu losowego,
tzn. poszukujemy warunków zapewniających istnienie funkcjonału E : XS → S

(E : XS → Ŝ, gdzie Ŝ oznacza przestrzeń podzbiorów zbioru S), który posiadałby
pewne własności wartości oczekiwanej.

Badamy własność wypukłości w sensie Dossa zadaną warunkiem

∀ (x1, x2 ∈ S) ∃ (t ∈ S) ∀ (z ∈ S) : ρ(z, t) ≤
1

2
(ρ(x1, z) + ρ(x2, z)) .

Warunek ten jest warunkiem koniecznym istnienia wartości oczekiwanej w sensie
Dossa elementu losowego o wartościach w przestrzeniach metrycznych.

W. Zięba pokazał, że jeśli zupełna i ośrodkowa przestrzeń metryczna (S, ρ)
jest wypukła, to (XS , r) jest również wypukła, podobnie jak zbiór miar probabili-
stycznych P(S) z metryką Levy-Prochorowa jest wypukłą przestrzenią metryczną.

Zaprezentujemy przykłady pokazujące, że własność wypukłości w sensie Dossa
nie zachodzi w przestrzeni elementów losowych z metryką Ky Fana. Pokażemy po-
nadto metrykę, która zachowuje własność wypukłości w sensie Dossa w przestrzeni
elementów losowych (pod dodatkowymi warunkami).
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