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تصادفی متغیر یک برای معمول، گشتاوری شرایط تحت که می دهیم نشان مقاله این در چکیده.
برقرار k مرتبۀ از استاین نوع کوواریانس اتحاد رد) (اُ پیرسن خانواده از X پیوسته مطلقاً صحیح مقدارِ
به دست رودریگز نوع فرمول توسط که متناطر، متعامد چندجمله ای های دنبالۀ به اتحاد این است.
از می دهد. دست به دلخواه تابع هر فوریۀ ضرایب برای مناسبی عبارت های و می یابد ارتباط می آید،
می آوریم؛ دست به متناظر واریانس پایین کران های برای را جدیدی عبارت های کوواریانس اتحاد این
و پواسون فرایندهای و نرمال توزیع مانند خاص، مورد چند در فقط عبارت ها این که می رسد نظر به

شده اند. شناخته وینر،

مقدمه ۱

از تابع هایی واریانس برای پایین و باال کران های دربارۀ بسیاری مقاله های اخیر، دهۀ چهار طی در

کران ‑که [۱۲] چرنوف نابرابری از گرفتن الهام با [۹] کاکلوس است. شده ارائه تصادفی متغیرهای

تابع هر برای به عبارت دیگر می دهد، دست ,N(۰به ۱) نرمال تصادفی متغیر خاص حالت برای باالیی

Cov[g(X)] ≥ σ۲E۲[g′(X)] پایین کران −Cov[g(X)] ≤ E[g′(X)]۲ ،g پیوستۀ مطلقاً

واریانس با گسسته یا پیوسته نوع از تصادفی متغیر هر برای را نابرابری ها نوع این و آورد دست به را

کران های استاین، نوع اتحاد رودریگز، نوع فرمول فوریه، ضرایب متعامد، چندجمله ای های کلیدی: کلمات و عبارات
واریانس

۱۳۹۹/۶/۱۴ پذیرش: تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷؛ دریافت: تاریخ مروری؛ مقاله: نوع
∗Afendras, G., Papadatos, N., Papathanasiou, V., An extended Stein-type covariance identity for the Pear-
son family with applications to lower variance bounds, Bernoulli, 17 (2011), 507-529.

۱۹۹



پاپاتاناسیو پاپاداتوس، پیرسن/آفندراس، خانوادۀ برای تعمیم یافته کوواریانس اتحاد ۲۰۰

دارای میانگین، از پراکنش حداکثر اندازه به منزلۀ واریانس، برای باال کران ھای داد. بسط متناهی

آن کاربردھای از یکی مثال برای است. کاربردی و نظری ریاضیات حوزه ھای تمامی در کاربردھایی

می باشد. کران ھا نوع این برحسب پیوسته و گسسته توزیع ھای مشخص سازی

کوشی‑ نابرابری کارگیری به و کوواریانس برای اتحادی ارائه با [۱۱] پاپاتاناسیو و کاکلوس

[۱۴] رینرت و گلدشتاین بعداً یافتند. تصادفی متغیر از تابعی واریانس برای پایینی کران شوارتس

به دست را زیر اتحاد σ۲ متناهی واریانس و ،µ میانگین ،f چگالی تابع با X تصادفی متغیر برای

آوردند

Cov(X, g(X)) = σ۲E[g′(X∗)], (۱ .۱)

راست سمت به شرطی که ،g′ همه جایی تقریباً مشتق با g : R → R پیوستۀ مطلقاً تابع هر برای که

است زیر چگالی تابع با تصادفی متغیری X∗ اینجا در است. برقرار باشد، متناهی تساوی

f∗(x) =
۱
σ۲

∫ x

−∞
(µ− t)f(t)dt =

۱
σ۲

∫ ∞

x
(t− µ)f(t)dt, x ∈ R.

گسستۀ صورت ببینید). را [۲۸]) است استاندارد نرمال توزیع برای استاین اتحاد بسط (۱ .۱) اتحاد

رفته کار به تابع مشتق جای به g پیشروی تفاضل آنجا در که یافت، [۱۱] در می توان را (۱ .۱)

است.

تقریب زدن روش های و واریانس کران های تعیین در بسیاری کاربردهای (۱ .۱) به شکل اتحادهایی

(پیوسته) پیرسن خانوادۀ [۲۷] در یافت. آن را از کاربردهایی و تعمیم می توان [۲۳ ،۱۵ ،۸] در دارند.

شرط با q(x) = δx۲ + βx+ γ درجۀ دوم صورت یک وجود به توجه با ∫را x

−∞
(µ− t)f(t)dt = q(x)f(x), x ∈ R (۲ .۱)

دیفرانسیل معادلۀ به پیرسن تصادفی متغیر متداول تعریف معمول، به طور می کنند. پارامتری

اشاره باید است. ۲ حداکثر درجۀ از چندجمله ای p۲ آن در که می یابد ارتباط f ′(x)
f(x) = α−x

p۲(x)

ما بررسی اساس (q(x) = x(۱−x)
۲ با استاندارد یکنواخت توزیع با مثال) (۲ .۱) رابطۀ که کنیم

می شود مشاهده به آسانی می نامیم. پیوسته توزیع های پیرسن خانوادۀ آن را پس این از و بود خواهد

مانند باشد، بازه یک باید ،S(X) = {x : f(x) > ۰} یعنی ،X تکیه گاه (۲ .۱) رابطۀ تحت که

را (۱ .۱) کوواریانس اتحاد ، (۲ .۱) به توجه با به وضوح . −∞ ≤ r < s ≤ ∞ شرط با (r, s)
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کرد بازنویسی زیر به صورت می توان

E[(X − µ)g(X)] = E[q(X)g′(X)]. (۳ .۱)

توابع مناسب، گشتاوری شرایط تحت می دانیم

Pk(x) =
(−۱)k

f(x)

dk

dxk
[qk(x)f(x)], x ∈ (r, s), k = ۰, ۱, . . . ,M, (۴ .۱)

f اند. چگالی به نسبت متعامد چندجمله ای های باشد، نامتناهی یا متناهی می تواند M آن در که

دنباله ای ،(۴ .۱) رودریگز۱ نوع فرمول از استفاده با (۲ .۱) در q(x) درجۀ دوم صورت به این ترتیب،

بخش در استورم‑لیوویل۲ نظریۀ به فرایند این در حقیقت، می کند. تولید متعامد چندجمله ای های از

ببینید.) را [۲۲] و [۲۰] (همچنین .[۱۳] می شود مربوط ۵

می کنیم. ارائه پیرسن خانوادۀ برای k مرتبۀ از تعمیم یافته استاین نوع اتحاد یک مقاله این در

است زیر به صورت اتحاد این

E[Pk(X)g(X)] = E[qk(X)g(k)(X)] (۵ .۱)

به (۵ .۱) اتحاد k = ۱ حالت در ،P۱(x) = x − µ چون است. g k ام مشتق g(k) آن در که

متناظر ،g kام فوریۀ ضریب برای مناسب فرمول یک (۵ .۱) اتحاد از می شود. تبدیل (۳ .۱) اتحاد

وارون جدید فرمول از فرمول، این اثبات برای می شود. نتیجه (۴ .۱) در Pk متعامد چندجمله ای با

با مشابه اتحاد یک باشد. داشته خود در را زیادی جلوه های می تواند که می شود استفاده رودریگز

متناظر گسستۀ حالت و (۵ .۱) از کاربردی است. برقرار گسسته رد) (اُ پیرسن خانواده برای (۵ .۱)

پایین کران است. شده ارائه ۴ بخش در که می دهند دست به را متناظر واریانس پایین کران های آن،

یعنی ،λ پارامتر با پواسون توزیع برای

Var[g(X)] ≥
n∑

k=۱

λk

k!
E۲[∆k[g(X)]] (۶ .۱)

،[۱۶] N(µ, σ۲) توزیع برای متناظر کران و کنید) مقایسه [۱۷] (با

Var[g(X)] ≥
n∑

k=۱

(σ۲)k

k!
E۲[g(k)(X)] (۷ .۱)

1Rodrigues 2Sturm-Liouville
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رابطۀ دو هر هستند. ۶ .۴ و ۱ .۴ قضیه های برای به ترتیب، (۷ .۴ ،۲ .۴ (مثال های ویژه ای مثال های

به می توان کامل بودن شرط با و بسل اند نامساوی متناهی شکل از خاصی موارد (۷ .۱) و (۶ .۱)

یک برای می توان را بحث این که می شود داده نشان ،۵ بخش در در آیند. متناظر پارسوال اتحاد شکل

تمامی کلی حالت در و پواسون، نرمال، توزیع جمله از تصادفی، متغیرهای از بزرگ نسبتاً خانواده

مثال برای داد. گسترش مراتب اند، تمامی از متناهی گشتاورهای دارای که پیرسن خانوادۀ متغیرهای

کوواریانس اتحاد به می توان را ((۵ .۱) اتحاد (و (۷ .۱) نابرابری است، X ∼ N(µ, σ۲) وقتی

داد تعمیم زیر

Cov[g۱(X), g۲(X)] =

∞∑
k=۱

(σ۲)
k

k!
E[g

(k)
۱ (X)]E[g

(k)
۲ (X)], (۸ .۱)

E|g(k)i (X)| < ∞ ،gi ∈ D∞(R) ،k = ۱, ۲, . . . و i = ۱, ۲ برای آنکه به شرط

گاما و بتا، منفی، دوجمله ای پواسون، توزیع های برای مشابه اتحادهای .E[gi(X)]۲ < ∞ و

می شوند، واقع مفید استنباط مسائل در کوواریانس یا واریانس برای روابط نوع این گاهی برقرارند.

کنید. مشاهده را مقاله انتهای در کاربرد ها بخش مثال، برای

کوواریانس اتحاد و گسسته متعامد چندجمله ای های ۲

متناهی میانگین با نامنفی صحیح مقدارِ تصادفی متغیر یک X کنید فرض نمادها، سادگی منظور به

دارد وجود q(x) = δx۲ + βx + γ دوم درجۀ صورت یک که کنید فرض همچنین باشد. µ

به طوری که
x∑

j=۰
(µ− j)p(j) = q(x)p(x), (۱ .۲)

را [۱۹] رد) اُ (خانوادۀ گسسته پیرسن سیستم (۱ .۲) رابطۀ است. X احتمال تابع p(x) آن در که

∆[g(x)] = از استفاده با تعریف شده پیشروی تفاضل عملگر ∆k کنید فرض می کند. توصیف

باشد. (∆۰[g] ≡ g ،∆۱ ≡ ∆) ∆k[g(x)] = ∆[∆k−۱[g(x)]] ،g(x + ۱) − g(x)

q[۰] ≡ ۱ آن در (که q[k](x) = q(x)q(x+ ۱) . . . q(x+ k − ۱) می کنیم تعریف همچنین

.(q[۱] ≡ q و

اثبات بدون ادامه در که را قضیه هایی نیز و آن ها اثبات می کنیم. بیان را مفید لم های برخی ابتدا

کرد. مطالعه [؟] در می توان می شود آورده
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،j = ۰, ۱, . . . , k برای و h(x) = ۰ ،x < ۰ برای اگر .۱ .۲ لم

∞∑
x=۰

|∆j [h(x− j)]∆k−j [g(x)]| < ∞, (۲ .۲)

،j = ۰, ۱, . . . , k − ۱ برای نیز و

lim
x→∞

∆j [h(x− j)]∆k−j−۱[g(x)] = ۰, (۳ .۲)

آنگاه

(−۱)k
∞∑
x=۰

∆k[h(x− k)]g(x) =
∞∑
x=۰

h(x)∆k[g(x)]. (۴ .۲)

به طوری که دارند، وجود i = ۰, ۱, . . . , n ،Qi,n(x) چندجمله ای های ،n ≥ ۰ هر برای .۲ .۲ لم

،i = ۰, ۱, . . . , n برای و است i حداکثر Qi,n هر درجۀ

∆i[q[n](x− n)p(x− n)] = q[n−i](x− n+ i)p(x− n+ i)Qi,n(x). (۵ .۲)

توسط Qn,n (xn ضریب (یعنی پیشرو ضریب به  عالوه

ⅼeaⅾ(Qn,n) = (−۱)n
۲n−۲∏
j=n−۱

(۱ − jδ) (۶ .۲)

می شود. داده

نامتناهی یا متناهی صحیح مقدارِ بازۀ یک X تکیه گاه ،(۱ .۲) تحت که می شود مشاهده آسانی به

اعداد j۲ و j۱ اگر که است این عدد صحیح بازۀ از منظور می شود. داده نشان J با بازه این است.

دارند. تعلق J به نیز j۲ و j۱ بین صحیح اعداد تمامی آنگاه باشند، J به متعلق صحیح

رودریگز نوع فرمول توسط را x ∈ J ،Pk(x) تابع های ،k = ۰, ۱, ۲, . . . هر برای اگر .۳ .۲ لم

Pk(x) =
(−۱)k

p(x)
∆k[q[k](x− k)p(x− k)]

=
۱

p(x)

k∑
j=۰

(−۱)k−j

(
k

j

)
q[k](x− j)p(x− j) (۷ .۲)

برقرارند. زیر موارد آنگاه کنیم، تعریف
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ⅼeaⅾ(Pk)اند =
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − jδ) خاصیت با k حداکثر درجۀ از چندجمله ای Pkها الف)

،Gk(x) =
∑k

j=۰ c(k, j)x
j حقیقی چندجمله ای به مقید ،x ∈ J ،Pk(x) تابع (یعنی

.(c(k, k) = ⅼeaⅾ(Pk) آن در که است k حداکثر درجۀ از و x ∈ R

J اگر عالوه بر این باشد. (X صحیح مقدار بازۀ (تکیه گاه J روی دلخواه تابعی g کنید فرض ب)

و (۲ .۲) فرض های در h(x) = q[k](x)p(x) و g تابع های کنید فرض باشد، نامتناهی

آنگاه کنند. صدق ۱ .۲ لم (۳ .۲)

E|Pk(X)g(X)| < ∞, E[q[k](X)|∆k[g(X)]|] < ∞, (۸ .۲)

و

E[Pk(X)g(X)] = E[q[k](X)∆k[g(X)]]. (۹ .۲)

n ی ≥ ۱ به ازای متناهی گشتاور ۲n دارای و کند صدق (۱ .۲) رابطۀ در X کنید فرض .۴ .۲ قضیه

شرط در ،(۷ .۲) توسط تعریف شده ، k = ۰, ۱, . . . , n ،Pk چندجمله ای های در این صورت باشد.

می کنند صدق زیر تعامد

E[Pk(X)Pm(X)] = δk,mk!E[q[k](X)]
۲k−۲∏
j=k−۱

(۱ − jδ)

است. کرونکر دلتای δk,m و m, k = ۰, ۱, . . . , n آن در که

∆k[g] تفاضل های بر حسب را g دلخواه تابع فوریۀ ضرایب محاسبۀ (۹ .۲) کوواریانس اتحاد

.h(x) = q[k](x)p(x) و باشند برقرار g برای (۳ .۲) و (۲ .۲) شرایط آنکه شرط به می سازد، ممکن

اثبات می کنیم. اثبات و بیان ساده تری شرایط با کلی تری نتیجۀ است، مهم کاربردها در اتحاد این چون

رودریگز نوع فرمول توسط دست آمده به چندجمله ای های برای جدید وارون فرمول یک نتیجه این

دارد. خود در را (۷ .۲)

همچنین باشد. متناهی گشتاور ۲k دارای و کند صدق (۱ .۲) رابطۀ در X کنید فرض .۵ .۲ قضیه

،J روی تعریف  شده g تابع برای کنید فرض

E[q[k](X)|∆k[g(X)]|] < ∞.
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در این صورت

E|Pk(X)g(X)| < ∞

۲k − ۱ دارای X و k ≥ ۱ آنکه شرط به عالوه بر این است. برقرار (۹ .۲) کوواریانس اتحاد و

است برقرار x = ۰, ۱, . . . برای رودریگز معکوس فرمول باشد، متناهی گشتاورهای

q[k](x)p(x) =
۱

(k − ۱)!

∞∑
y=x+۱

(y − x− ۱)k−۱Pk(y)p(y).

،x ∈ R برای آن در که

(x)n = x(x− ۱) . . . (x− n+ ۱), n = ۱, ۲, . . .

.(x)۰ = ۱ و

پیوسته حالت برای تعمیم یافته استاین نوع اتحاد ۳

را [۲۲ ،۲۰] همچنین ،[۱۳] در مثال برای است؛ شده ثابت (۴ .۱) چندجمله ای های بودن متعامد

می کنیم. مرور بعدی استفادۀ برای را جزئیات برخی ببینید.

بود خواهد زیر شکل به ،(۵ .۲) همانند استقرایی، فرمول

di

dxi
[qk(x)f(x)] = qk−i(x)f(x)Qi,k(x), i = ۰, ۱, . . . , k (۱ .۳)

دستور و است i حداکثر درجۀ از چندجمله ای Qi,k آن در که ،Q۰,k(x) = ۱ که شرط این با

است زیر صورت به ،i = ۰, ۱, . . . , k − ۱ وقتی ، Qi,k برای صریح بازگشتی

Qi+۱,k(x) =
(
µ− x+ (k − i− ۱)(۲δx+ β)

)
Qi,k(x) + q(x)Q′

i,k(x).

(۲ .۳)

گسسته، حالت شبیه که می دهد نشان بالفاصله فوق رابطۀ

ⅼeaⅾ(Pk) = (−۱)kⅼeaⅾ(Qk,k) =

۲k−۲∏
j=k−۱

(۱ − jδ);

ببینید. را [۱۳ ،۶] همچنین
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طریق به مکرر انتگرال گیری (با می آید در زیر شکل به ،(۹ .۲) همانند کوواریانس، اتحاد

کنید) مقاسیه [۲۲ ،۱۸] با جزء به جزء؛

E[Pk(X)g(X)] = E[qk(X)g(K)(X)]. (۳ .۳)

،i = ۰, ۱, . . . , k − ۱ برای باشند، متناهی ریاضی ها امید آنکه شرط به

lim
x→r+

qi+۱(x)f(x)Qk−i−۱,k(x)g
(i)(x)

= lim
x→s−

qi+۱(x)f(x)Qk−i−۱,k(x)g
(i)(x) = ۰ (۴ .۳)

اینکه به توجه با هستند. (۲ .۳) بازگشتی رابطۀ توسط تعریف شده چندجمله ای های Qi,k آن در که

برای همچنین و ، (۴ .۳) برای کافی جایگزین شرط یک است، k حداکثر درجۀ از چندجمله ایی Qi,k

از است عبارت ، (۳ .۳)

lim
x→r+

qi+۱(x)f(x)xjg(i)(x) = lim
x→s−

qi+۱(x)f(x)xjg(i)(x) = ۰ (۵ .۳)

۲k دارای X آنکه فرض با .i = ۰, ۱, . . . , k − ۱ و j = ۰, ۱, . . . , k − i − ۱ آن در که

حداکثر درجۀ از g چندجمله ای هر برای (۳ .۳) و (۵ .۳) که می شود مشاهده باشد، متناهی گشتاور

داریم باال، حد برای ،مثال می شود. برآورده k

lim
x→s−

q(x)f(x) = ۰

،x → +∞ وقتی آنگاه ،s = +∞ اگر همچنین .s < ∞ اگر است برقرار وضوح به (۵ .۳) پس

دارای X آنکه شرط به بنابراین، می شود. نتیجه q(x)f(x) = o(x−(۲k−۱)) از (۵ .۳) رابطۀ

است صورت این به بودن متعامد برای صریحی رابطۀ باشد، متناهی گشتاور ۲n

E[Pk(X)Pm(X)] = δk,mk!E[qk(X)]

۲k−۲∏
j=k−۱

(۱ − jδ) (۶ .۳)

(۵ .۳) شرط که نمود توجه باید .k,m = ۰, ۱, . . . , n و است کرونکر دلتای δk,m آن در که

کوواریانس اتحاد درحقیقت می کند. اعمال g روی را غیرضروری محدودیت های برخی (۴ .۳) و

و است، برقرار حالت این در می کند ممکن آن ها مشتق های برحسب را g فوریه ضرایب که (۳ .۳)

است. زیر (۸ .۳) یا (۷ .۳) جدید معکوس فرمول نیازمند مطلب این اثبات
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(۴ .۱) توسط تعریف شده Pk(x) چندجمله ای و کند صدق (۲ .۱) در X کنید فرض .۱ .۳ قضیه

بگیرید. نظر در را

برقرار رودریگز وارون فرمول آنگاه باشد، (k ≥ ۱) متناهی گشتاور ۲k−۱ دارای X اگر الف)

است

qk(x)f(x) =
(−۱)k

(k − ۱)!

∫ x

r
(x− y)k−۱Pk(y)f(y)dy (۷ .۳)

=
۱

(k − ۱)!

∫ s

x
(y − x)k−۱Pk(y)f(y)dy, x ∈ (r, s).

(۸ .۳)

،Eqk(X)|g(k)(X)| < ∞ و باشیم داشته و باشد متناهی گشتاور ۲k دارای X اگر ب)

است. برقرار (۳ .۳) کوواریانس اتحاد و E|Pk(X)g(X)| < ∞ آنگاه

واریانس پایین کران های از کاربردی ۴

می دهد. دست به زیر صورت به واریانس پایین کران یک ۵ .۲ قضیۀ از ساده ای کاربرد

۲n دارای و صدق کند (۱ .۲) در X کنید فرض و بگیرید ثابت را n ∈ {۱, ۲, . . .} .۱ .۴ قضیه

می کند صدق زیر رابطۀ در که g چون تابعی هر برای در این صورت باشد. متناهی گشتاور

E[q[k](X)|∆k[g(X)]|] < ∞, k = ۰, ۱, . . . , n (۱ .۴)

کران

Var[g(X)] ≥
n∑

k=۱

E۲[q[k](X)∆k[g(X)]]

k!E[q[k](X)]
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − jδ)
(۲ .۴)

می شود) گرفته نظر در صفر برایر شود صفر E[q[k](X)] وقتی جمله k امین آن در (که است برقرار

باشد. n حداکثر درجۀ از چندجمله ایی g اگر تنها و اگر است برقرار تساوی و

چندجمله ای های ،۴ .۲ قضیۀ از استفاده با . E[g۲(X)] < ∞ ه کنید فرض اثبات. Pk√
E[P ۲

k (X)]
: k = ۰, ۱, . . . ,min{n,N}
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عناصر تعداد N +۱ آن در که می دهد n درجۀ چندجمله ای ها تمامی از یکه متعامد پایۀ یک تشکیل

از است عبارت ۵ .۲ قضیۀ و (۹ .۲) بنابه g برای فوریه ضریب k امین اینکه مشاهدۀ با است. J

E[Pk(X)g(X)]

E
۱
۲ [P ۲

k (X)]
=

E[q[k](X)∆k[g(X)]]

(k!E[q[k](X)]
∏۲k−۲

k−۱ (۱ − jδ))
۱
۲
, k ≤ min{n,N}

می شود. نتیجه بسل نامساوی متناهی شکل از استفاده با مطلوب نتیجۀ

(باال کران (۲ .۴) واریانس پایین کران مشابه اخیراً که است اهمیت حائز نکته این ذکر اینجا در

آمد، دست به [۲] در گسسته، پیرسن خانوادۀ برای پوانکاره نوع پایین) یا

(۳ .۴)

(−۱)n
(
Var g(X)−

n∑
k=۱

(−۱)k+۱

k!
∏k−۱

j=۰(۱ − jδ)
E[q[k](X)(∆k[g(X)])

۲
]

)
≥ ۰.

می آوریم. مثال چند

پس . δ = ۰ و ،q(x) = λ آنگاه باشد، λ پارامتر با پواسون توزیع دارای X اگر .۲ .۴ مثال

برقرار (۶ .۱) در تساوی عالوه بر این، ببینید). را [۱۷] (همچنین می شود نتیجه (۱ .۴) از (۶ .۱)

باشد. n حداکثر درجۀ از چندجمله ایی g اگر تنها و اگر است

باشد، (N, p) پارامترهای با دوجمله ای توزیع دارای X تصادفی متغیر کنید فرض .۳ .۴ مثال

در این صورت

q(x)p(x) =

x∑
j=۰

(Np− k)

(
N

k

)
pk(۱ − p)n−k = (N − x)p.

داریم (۲ .۴) از استفاده با بنابراین .E[q[k](X)] = (N)kp
kqk دید توان می و δ = ۰ پس

Var[g(X)] ≥
min{n,N}∑

k=۱

E۲[(N −X)kp
k∆k[g(X)]]

k!(N)kp
kqk

=

min{n,N}∑
k=۱

pkE۲[(N −X)k∆
k[g(X)]]

k!(N)kq
k

.
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احتمال تابع و (r, p) پارامترهای با منفی دوجمله ای توزیع برای .۴ .۴ مثال

p(x) =

(
r + x− ۱

x

)
prqx =

(r + x− ۱)(r + x− ۲) . . . r
x!

prqx

= (r + x− ۱)x
pr(۱ − p)x

x!
, x = ۰, ۱, . . . .

دید می توان همچنین .δ = ۰ بنابراین و q(x) = ۱−p
p (r + x) داریم (۱ .۲) رابطۀ از استفاده با

واریانس برای پایینی کران می توان (۲ .۴) از استفاده با سرانجام .E[q[k](X)] = (۱−p)k

p۲k [r]k

یافت: تصادفی متغیر از تابعی

Var[g(X)] ≥
∞∑
k=۱

E۲[(r +X)k(۱ − p)k/pk∆k[g(X)]]

k!(۱ − p)k/p۲k[r]k

=

n∑
k=۱

(۱ − p)k

k![r]k
E۲[[r +X]k∆

k[g(X)]]

.[x]۰ = ۱ و n ≥ ۱ اگر [x]n = x(x+ ۱) . . . (x+ n− ۱) اینجا، در

(۱ .۲) رابطۀ q(x) = x(N−x)
۲ با {۱, ۲, . . . , N} گسستۀ یکنواخت توزیع برای .۵ .۴ مثال

(۲ .۴) از استفاده با درنتیجه و q[k](x) = [x]k(N − x)k و δ = −۱/۲ بنابراین است. برقرار

از است بیشتر Var[g(X)] که می بینیم

N

min{n,N−۱}∑
k=۱

(۲k + ۱)(N − k − ۱)!
(k!)۲(N + k)!

E۲[[X]k(N − k)k∆
k[g(X)].

نتیجه ای آن اثبات می شود؛ بیان بعد قضیۀ در پیوسته پیرسن سیستم برای واریانس پایین کران

است. بسل نامساوی از کاربردی و ، ۱ .۳ قضیۀ ،(۶ .۳) ،(۳ .۳) از

باشد. ۲n مرتبۀ از متناهی گشتاور دارای و کند صدق (۱ .۲) رابطۀ در X کنید فرض .۶ .۴ قضیه

،k = ۰, ۱, . . . , n ،E[qk(X)|g(k)(X)|] < ∞ شرط با g تابع هر برای در این صورت

است برقرار زیر نامساوی

Var[g(X)] ≥
n∑

k=۱

E۲[qk(X)g(k)(X)]

k!E[qk(X)]
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − jδ)
. (۴ .۴)

باشد. n حداکثر درجۀ از چندجمله ایی g اگر تنها و اگر است برقرار تساوی
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می آوریم. قضیه این از مثال چند

کاگان و هودری واریانس کران (۴ .۴) و q(x) = σ۲ آنگاه ، X ∼ N(µ, σ۲) اگر .۷ .۴ مثال

نتیجه را k = ۰, ۱, . . . , n برای E|g(k)| < ∞ ضعیف تر شرایط تحت (۷ .۱) در داده شده

n حداکثر درجۀ از چندجمله ایی g اگر تنها و اگر است برقرار تساوی ببینید)، را [۱۶]) می دهد

باشد.

احتمال چگالی تابع با Γ(a, λ) گاما توزیع دارای X اگر .۸ .۴ مثال

f(x) = λxxa−۱e−λx/Γ(a), x > ۰

می دهد نتیجه را زیر کران (۴ .۴) و E[qk(X)] =
[a]k
λ۲k ،q(x) = x

λ آنگاه باشد،

Var[g(X)] ≥
n∑

k=۱

۱
k![a]k

E۲[Xkg(k)(X)].

است. برقرار n حداکثر درجۀ از چندجمله ای های برای فقط تساوی

احتمال چگالی تابع با وارون گامای توزیع دارای X اگر .۹ .۴ مثال

f(x) =
βα

Γ(α)
x−α−۱ exp(−β/x), (x > ۰, α > ۲k)

بنابراین و q(x) = x۲

α−۱ که می بینیم معمول محاسبات کمی با E(X) = β
α−۱ چون آنگاه باشد،

می توان (۴ .۴) از استفاده با و E[qk(X)] = β۲k

(α−۱)k
Γ(α−۲k)
Γ(α) که داد نشان می توان به سادگی

که گرفت نتیجه

Var[g(X)] ≥
n∑

k=۱

Γ(α)E۲[X۲kg(k)(X)]

Γ(α− ۲k)β۲kk!(α− ۱)k
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − j
α−۱)

,

باشد. n حداکثر درجۀ از چند جمله ایی g اگر تنها و اگر است برقرار تساوی آن در که

δ = −۱
۲ پس  q(x) = x(۱−x)

۲ اینکه  به توجه با استاندارد، یکنواخت چگالی برای .۱۰ .۴ مثال

و

E[qk(X)] =
(k!)۲

۲k(۲k + ۱)!
.
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به تصادفی متغیر از تابعی واریانس برای پایین کران یک (۴ .۴) نابرابری از استفاده با می توان پس

یافت زیر صورت

Var[g(X)] =
n∑

k=۱

(۲k + ۱)۲

k!۲
E[Xk(۱ −X)kg(k)(X)].

ارمیت، چندجمله ای های به به ترتیب، ، (۴ .۱) متناظر متعامد چندجمله ای های فوق، مثال سه در

برای صریح عبارت های از استفاده با را نتایجی می توان و معروف اند، (لژاندر) ژاکوبی و الگر،

را [۱۵ ،۱۲ ،۱۰ ،۵ ،۴] مثال (برای آورد دست به چندجمله ای ها برای مولد توابع و واریانس

ببینید).

احتمال چگالی تابع با و آزادی درجۀ N با استودنت تی توزیع دارای X اگر .۱۱ .۴ مثال

f(x) =
Γ(N+۱

۲ )

Γ(N۲ )
√
πN

(۱ +
x۲

N
)−

N+۱
۲ , x ∈ R

X ،N > ۱ برای اما است. متناهی گشتاور N − ۱ دارای تنها X که است روشن آنگاه باشد،

به است، صفر برابر ریاضی امید آنکه به توجه با آن، دوم درجۀ صورت و می کند صدق (۲ .۱) در

می شود محاسبه زیر صورت

q(x)f(x) =

∫ x

−∞
t
Γ(N+۱

۲ )

Γ(N۲ )
√
π
(۱ +

t۲

N
)−(N+۱)/۲dt.

تابع و Y = X√
N

می گیریم نظر در حاال .q(x) = N+x۲

N−۱ که داد نشان می توان به سادگی اکنون

می کنیم پیدا را تصادفی متغیر این احتمال چگالی

fY (y) =
Γ(N+۱

۲ )

Γ(N۲ )
√
π
(۱ + y۲)

−N+۱
۲ , y ∈ R.

بنابراین

E

[(
N +X۲

N − ۱

)k
]
=

(
N

N − ۱

)k k∏
j=۱

(
۱ − ۱

N − ۲i

)
.

داد نشان می توان سادگی به همچنین

۲k−۲∏
j=k−۱

(۱ − jδ) =
(N − k)k
(N − ۱)k
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می شود نتیجه زیر (غیر کالسیک) کران ۶ .۴ قضیۀ از استفاده با که

Var[g(X)] ≥
n∑

k=۱

E۲[(N +X۲)
k
g(k)(X)]

k!Nk(N − k)k
∏k

j=۱(۱ + ۱
N−۲j )

.

دست آمده به متناظر متعامد چندجمله ای های صریح شکل های با کردن کار که می رسد نظر به

Fn۱,n۲ فیشر توزیع برای به آسانی می توان را مشابه کرانی که کنید توجه است. مشکل (۴ .۱) توسط

به است، مفید tN توزیع تقریب در که را، متناظر استاین معادلۀ [۲۵] اسکاتنس و آورد دست به

است. آورده دست

کوواریانس واریانس کلی نمایش ۵

g وقتی ، g(x) واریانس کران دار کردن یا تقریب زدن برای را مناسبی روش (۴ (بخش ما اصلی نتایج

این گرچه می دهد. ارائه است، (پیرسن) خوب کافی به اندازۀ X هنگامی که یا و هموار کافی به اندازۀ

که است این اصلی نکتۀ است، ϕk = Pk

E
۱
۲ [P ۲

k ]
متناظر یکه متعامد چندجمله ای های بر  اساس روش

،ck = E[ϕkg] ،g فوریۀ ضرایب داریم نیاز آنچه نداریم. نیاز Pk برای صریحی دستورهای به ما

صورت بر حسب به سادگی می توان را فوریه ضرایب ،(۹ .۲) و (۳ .۳) اتحادهای به واسطۀ اما است.

یعنی ردند، اُ یا پیرسن خانوادۀ به متعلق X وقتی g تفاضل های یا آن ها مشتق های و q دوم درجۀ

کرد. بیان برقرارند، (۱ .۲) یا (۲ .۱) وقتی

توسط داده شده n ام جزئی مجموع آیا برسد: ذهن به سوال این اینجا در که است طبیعی

همگراست؟ g(X)واریانس به n → ∞ وقتی (۴ .۴) و (۲ .۴) رابطه های راست سمت عبارت های

گشتاورهای با تصادفی متغیری X وقتی را، Var[g(X)] می خواهیم کنید فرض به طور کلی ،

در µ یعنی باشد، X احتمال اندازۀ µ کنید فرض کنیم. محاسبه است، مراتب تمامی از متناهی

روی ،supp(µ) ،µ تکیه گاه که کنید فرض نیز و صدق کند x ∈ R ،µ(−∞, x] = P (X ≤ x)

می دانیم بود). خواهد بدیهی زیر مالحظات (در غیر این صورت، نشود متمرکز نقاط از متناهی تعداد یک

توسط می تواند که دارد، وجود F = {ϕ۰, ϕ۱, . . .} چون یکه متعامد چندجمله ای دستگاه یک

F۰ = {۱, x, x۲, . . .} ⊂ حقیقی دستگاه برای گرام‑اشمیت متعامد سازی فرایند از کاربردی

متعامد شرط در و است k (دقیقاً) درجۀ از ϕk (حقیقی) چندجمله ای هر آید. دست به L۲(R, µ)

بودن یکه

E[ϕi(X)ϕj(X)] =

∫
R
ϕi(x)ϕj(x)dµ(x) = δij



۲۱۳ (۱۴۰۱ زمستان و (پاییز ۷۱ شمارۀ ،۴۱ سال ریاضی، اندیشۀ و فرهنگ

F عضو هر (البته می شوند تعیین X گشتاورهای توسط یکتا به طور ،F اعضای می کند. صدق

ابتدا متناهی، واریانس با یعنی ،g ∈ L۲(R, µ) تابع هر برای شود). ضرب ±۱ در می تواند

فوریه ضرایب

ck = E[g(X)ϕk(X)] =

∫
R
ϕk(x)g(x)dµ(x), k = ۰, ۱, . . . (۱ .۵)

بسل نامساوی از استفاده با سپس و می شود محاسبه

Var[g(X)] ≥
∞∑
k=۱

c۲
k (۲ .۵)

از مناسبی شکل های ۶ .۴ و ۱ .۴ قضیه های به وضوح می آید. دست به مطلوب واریانس پایین کران

می دهند. ارائه رد) اُ یا پیرسن (سیستم جالب و خاص موارد برخی برای را (۲ .۵) در n ام جزئی مجموع

واریانس با مساوی (۲ .۵) راست سمت در مجموع ،g ∈ L۲(R, µ) هر برای که، است واضح

یک بنابراین و باشد کامل L۲(R, µ) در F متعامدیکه چندجمله ای دستگاه اگر تنها و اگر است

حقیقی، چندجمله ای های مجموع که است معنی بدین این است. L۲(R, µ) برای یکه متعامد پایۀ

،(۲ .۵) بسل نامساوی آنگاه باشد، برقرار حالت این اگر است. چگال L۲(R, µ) در ،span[F۰]

پارسوال اتحاد به g ∈ L۲(R, µ) هر برای

Var[g(X)] =
∞∑
k=۱

c۲
k (۳ .۵)

می انجامد.

می کند. خالصه را فوق مشاهدات بعد قضیۀ

باشد. مراتب تمامی از متناهی گشتاورهای و µ احتمال اندازۀ دارای X کنید فرض .۱ .۵ قضیه

را (۳ .۵) آنگاه ،g ∈ L۲(R, µ) ∩D∞(r, s) اگر و کند صدق (۲ .۱) رابطۀ در X اگر الف)

نوشت زیر صورت به می توان

Var[g(X)] =

∞∑
k=۱

E۲[qk(X)g(k)(X)]

k!E[qk(X)]
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − jδ)
(۴ .۵)

،k = ۰, ۱, ۲, . . . برای و باشند چگال L۲(R, µ) در چندجمله ای ها آنکه شرط به

E[qk(X)|g(k)(X)|] < ∞. (۵ .۵)
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متمرکز متناهی صحیح مقدار بازۀ یک روی µ و کند صدق (۱ .۲) در X اگر به طور مشابه، ب)

می دهد نتیجه را زیر اتحاد (۳ .۵) آنگاه ،  g ∈ L۲(R, µ) اگر همچنین و نشود

Var[g(X)] =
∞∑
k=۱

E۲[q[k](X)∆k[g(X)]]

k!E[q[k](X)]
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − jδ)
(۶ .۵)

،k = ۰, ۱, ۲, . . . برای و باشند چگال L۲(R, µ) در چندجمله ای ها آنکه شرط به

E[q[k](X)|∆k[g(X)]|] < ∞. (۷ .۵)

رابطۀ باشد، متناهی µ تکیه گاه و رد) (اُ گسسته پیرسن خانوادۀ به متعلق X اگر که کرد توجه باید

صفر است، E[q[k](X)] = ۰ آن ها در که را عباراتی حالت، این در است. برقرار همواره (۶ .۵)

تعیین آن گشتاورهای توسط µ وقتی که دریافت می توان به سادگی از طرف دیگر، می گیریم. نظر در

است هنگامی کافی شرط یک ببینید. را [۳] یا [۲۴] چگال اند؛ L۲(R, µ) در چندجمله ای ها شود،

مثبتی عدد وقتی یعنی باشد، صفر همسایگی یک در متناهی گشتاور مولد تابع یک دارای µ که

که باشد داشته وجود t۰ مانند

MX(t) = EetX < ∞, t ∈ (−t۰, t۰). (۸ .۵)

داریم. را زیر کوواریانس اتحاد نمایش فوق، موارد به توجه با اکنون

باشد. صفر همسایگی یک در متناهی گشتاور مولد تابع دارای X کنید فرض .۲ .۵ قضیه

آنگاه ،i = ۱, ۲ برای ، gi ∈ L۲(R, µ)∩D∞(r, s) اگر و کند صدق (۲ .۱) در X اگر الف)

Cov[g۱(X), g۲(X)] =
∞∑
k=۱

E[qk(X)g
(k)
۱ (X)]E[qk(X)g

(k)
۲ (X)]

k!E[qk(X)]
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − jδ)

(۹ .۵)

،k = ۰, ۱, ۲, . . . و i = ۱, ۲ برای آنکه شرط به

E[qk(X)|g(k)i (X)|] < ∞. (۱۰ .۵)



۲۱۵ (۱۴۰۱ زمستان و (پاییز ۷۱ شمارۀ ،۴۱ سال ریاضی، اندیشۀ و فرهنگ

آنگاه کند، صدق (۱ .۲) در X اگر به طور مشابه، ب)

Cov[g۱(X), g۲(X)]

=
∞∑
k=۱

E[q[k](X)∆k[g۱(X)]]E[q[k](X)∆k[g۲(X)]]

k!E[q[k](X)]
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − jδ)

(۱۱ .۵)

،k = ۰, ۱, ۲, . . . و i = ۱, ۲ برای آنکه شرط به

E[q[k](X)|∆k[gi(X)]|] < ∞. (۱۲ .۵)

فوریه ضرایب βk = E[ϕk(X)g۲(X)] و αk = E[ϕk(X)g۱(X)] کنید فرض اثبات.

داریم هیلبرت فضاهای در داخلی ضرب از معمولی خاصیت بنابه در این صورت باشند. g۲ و g۱

داریم (۹ .۲) رابطۀ از استفاده با حال .Cov[g۱(X), g۲(X)] =
∑∞

k=۱ αkβk

αk = E[ϕk(X)g۱(X)] =
E[q[k](X)∆k[g۱(X)]]

(k!E[q[k](X)
∏۲k−۲

j=k−۱(۱ − jδ)])
۱/۲ .

درنتیجه و پیوسته حالت در را βk و αk نیز و گسسته حالت در را βk می توان مشابه روشی با

کرد. ثابت را (۱۱ .۵) و (۹ .۵) رابطه های

کاربردها ۶

می آوریم. مربوط محاسبات در را باال روابط کاربردهای از مورد چند زیر در

۰ < ،θ پارامتر با هندسی توزیع از تصادفی نمونه ا ی Xυ ،. . . ،X۲ ،X۱ که کنید فرض (الف)

باشد زیر احتمال تابع و ،θ < ۱

p(x) = θ(۱ − θ)x, x = ۰, ۱, ۲, . . . .

UMV ی UE برآورد در این صورت باشد. کامل بسندۀ آماره X = X۱+ . . .+Xυ کنید فرض و

می شود محاسبه زیر صورت به − log(θ)

∞∑
x=۰

Tυ(x)

(
υ + x− ۱

x

)
θυ(۱ − θ)x = − log θ
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بنابراین و
∞∑
x=۰

Tυ(x)

(
υ + x− ۱

x

)
(۱ − θ)x

=
− log θ

(۱ − (۱ − θ))υ
=

∞∑
x=۰

(
υ + x− ۱

x

)
(۱ − θ)x

∞∑
i=۱

(۱ − θ)i

i

=

∞∑
x=۱

[
x∑

i=۱

(
υ + i− ۲
i− ۱

)
۱

x− i+ ۱

]
(۱ − θ)x.

،x = ۱, ۲, ۳, . . . برای در نتیجه

Tυ(x) =

∑x
i=۱
(
υ+i−۲
i−۱

) ۱
x−i+۱(

υ+x−۱
x

) ,

از این رو و

Tυ = Tυ(X) =

{
۰ X = ۰,
۱
υ + ۱

υ+۱ + . . .+ ۱
υ+X−۱ X ∈ {۱, ۲, ۳, . . .}.

به منظور ،[۲] در (۳ .۴) نامساوی های ندارند، وجود Tυ واریانس برای ساده ای صورت هیچ چون

و است (υ, θ) منفی دو جمله ای توزیع دارای X اما رفته اند. کار به مجانبی کارایی اثبات

∆k[Tυ(X)] =
(−۱)k−۱(k − ۱)!

[υ +X]k
, k = ۱, ۲, . . .

کنید) مقایسه ۴ .۴ مثال (با یافت واریانس برای دقیقی عبارت می توان (۶ .۵) از پس

Var[Tυ] =

∞∑
k=۱

(۱ − θ)k

k۲
(
υ+k−۱

k

) .
∂۲ ln pθ(x)

∂θ۲ = زیرا است کرامر رائو پایین کران ،۱−θ
υ سری، در جمله اولین که کنید مشاهده

از است عبارت X۱ تصادفی متغیر فیشر اطالع چون و − ۱
θ۲ − x

(۱−θ)۲

IX۱(θ) =
۱
θ۲ +

Eθ(X۱)

(۱ − θ)۲ =
۱

θ۲(۱ − θ)
,

با است برابر کرامر رائو پایین کران لذا

( ∂
∂θ (− log θ))۲

υIX۱(θ)
=

۱ − θ

υ
.
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چون بیابیم. را θ−n UMV ی UE می خواهیم حال می شود. حاصل مطلوب نتیجه بنابراین

∞∑
k=۰

Wυ:n(x)

(
x+ υ − ۱

x

)
θυ(۱ − θ)x = θ−n

درنتیجه

∞∑
k=۰

Wυ:n(x)

(
x+υ−۱

x

)(
x+υ+n−۱

x

)(x+ υ + n− ۱
x

)
θυ+x(۱ − θ)x = ۱

بنابراین و

Wυ:n(x) =
(x+ υ + n− ۱)(x+ υ + n− ۲) . . . (x+ υ)

(υ + n− ۱) . . . υ
.

می شود θ−n برای یکنواخت به طور واریانس کمترین با نااریب برآوردگر پس

Wυ:n = Wυ:n(X) =
[υ +X]n

[υ]n
.

که داد نشان می توان مشابه روشی با همچنین

Uυ;n = Uυ;n(X) =
(υ − ۱)n

[υ − n+X]n

به ساده، محاسباتی انجام با عالوه بر این است. n = ۱, ۲, . . . , υ − ۱ برای θn UMV ی UE

می آوریم دست

∆k[Wυ;n(X)] =

{
(n)k[υ+X+k]n−k

[υ]n
k = ۰, ۱, . . . , n

۰ k = n+ ۱, n+ ۲, . . .

و

∆k[Uυ;n(X)] =
(−۱)k[n]k(υ − ۱)n
[υ − n+X]n+k

, k = ۰, ۱, ۲, . . .

،k = ۰, ۱, . . . , n برای پس

E[[υ +X]k∆
k[Wυ;n(X)]] = (n)kθ

−n
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،k = ۰, ۱, . . . , n برای و

E[[υ +X]k∆
k[Uυ:n(X)]] = (−۱)k[n]kE[Uυ:n(X)] = (−۱)k[n]kθ

n.

می آوریم دست به را زیر دستورهای بالفاصله ۴ .۴ مثال و ، (۱۱ .۵) ،(۶ .۵) ،(۹ .۲) از استفاده با

Cov(Tυ,Wυ;n) = θ−n
n∑

k=۱

(−۱)k−۱ (n)k
k[υ]k

(۱ − θ)k, n = ۱, ۲, . . . ,

Cov(Tυ, Uυ;n) = −θn
∞∑
k=۱

[n]k
k[υ]k

(۱ − θ)k, n = ۱, ۲, . . . , υ − ۱,

Cov(Wυ;n,Wυ;m) = θ−n−m

min{n,m}∑
k=۱

(n)k(m)k
k![υ]k

(۱ − θ)k,

n,m = ۱, ۲, . . . ,

Cov(Uυ;n, Uυ;m) = θn+m
∞∑
k=۱

[n]k[m]k
k![υ]k

(۱ − θ)k,

n,m = ۱, ۲, . . . , υ − ۱,

Cov(Wυ;n, Uυ;m) = θm−n
n∑

k=۱

(−۱)k
(n)k[m]k
k![υ]k

(۱ − θ)k,

n = ۱, ۲, . . . ,m = ۱, ۲, . . . , υ − ۱.

همچنین و [۷] در داده شده باتاچاریای روی متناظر نتایج با مطابق فوق سری های توسیع های

هستند. [۲۶] ت س توسط دست آمده به باتاچاریای توابع کامل بودن و متعامد بودن خواص بر اساس

مشابهی کاربرد ادامه در یافت. [۲۱ ،۱] در می توان را واریانس برای مشابه سری های بسط های

می شود. ارائه نمایی توزیع برای

احتمال چگالی تابع با نمایی توزیع از تصادفی نمونۀ یک Xn ،. . . ،X۲ ،X۱ کنید فرض (ب)

می خواهیم باشد. کامل بسنده آماره X = X۱ + · · · + Xυ و f(x) = λe−λx (x > ۰)

می یابیم در U = log(X۱) دادن قرار با بیابیم. را آن واریانس و log(λ) UMV ی UE

E(U) =

∫ ∞

۰
e−x log(x)dx− log(λ) = −γ − log(λ)



۲۱۹ (۱۴۰۱ زمستان و (پاییز ۷۱ شمارۀ ،۴۱ سال ریاضی، اندیشۀ و فرهنگ

در نتیجه ، و نااریب برآوردگر یک −γ−U بنابراین است. اویلر ثابت γ = ۰٫۵۷۷۲ . . . آن در که

ابتدا منظور بدین می شود. محاسبه زیر به صورت log(λ) UMV ی UE لهمن شفه، قضیۀ بنابه

می آوریم دست به را fX۱|X(x۱|x) شرطی توزیع

fX۱|X(x۱|x) =
fX|X۱(x|x۱)

fX(x)
fX۱(x۱)

= (υ − ۱)
۱
x
(۱ − x۱

x
)
υ−۲

۰ < x۱ < x.

بنابراین

Lυ = E[−γ − log(X۱)|X] = −γ − log x−
υ−۱∑
j=۱

۱
j
.

مقایسه ۸ .۴ مثال (با (۴ .۵) از ،L(k)
υ (X) = (−۱)k(k−۱)!

Xk و است Γ(υ, λ) توزیع یک X چون

می آوریم دست به کنید)

Var(Lυ) = Var(− logX) =

∞∑
k=۱

۱
k۲
(
υ+k−۱

k

)
کران سری، در جمله اولین نیز اینجا (در است. قبل قسمت در Var(Tυ) فرمول با مشابه کامال که

است.) کرامر رائو

در حقیقت کرد. تبدیل بسته صورت به می توان را
∑∞

k=۱ (k
۲(υ+k−۱

k

)
)
−۱ سری عالوه بر این

داریم k, υ = ۱, ۲, . . . برای و Var(L۱) =
∑∞

k=۱
۱
k۲ = π۲

۶ اینکه به توجه با

۱
k۲

((
υ + k − ۱

k

)−۱
−
(
υ + k

k

)−۱
)

=
(υ − ۱)!

υ

(
۱

[k]υ
− ۱

[k + ۱]υ

)
پس

Var(Lυ)− Var(Lυ+۱) =
(υ − ۱)!

υ

∞∑
k=۱

(
۱

[k]υ
− ۱

[k + ۱]υ

)
=

۱
υ۲
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بنابراین

υ−۱∑
k=۱

[Var(Lk)− Var(Lk+۱)] =

υ−۱∑
k=۱

۱
k۲ .

نتیجه در و

Var[Lυ] =
π۲

۶
− ۱ − ۱

۲۲ − . . .− ۱
(υ − ۱)۲ =

∞∑
k=υ

۱
k۲ .

نابرابری
∑∞

k=υ (k + ۱)−۲ <
∑∞

k=υ k
−۲ اینکه از استفاده با سرانجام

Var(Lυ)− υ−۲ < υ−۱ < Var(Lυ)

مجانبی طور به Lυ می دهد نشان که ۱ < υVar(Lυ) < ۱ + ۱
υ یعنی می آوریم، دست به را

کاراست.

نتیجه گیری ۷

که دیدیم و کردیم ارائه را پیرسن خانوادۀ برای k مرتبۀ از تعمیم یافته استاین نوع اتحاد مقاله این در

می دهد. دست به تصادفی متغیر از دلخواه تابع k ام فوریۀ ضریب برای مناسبی فرمول اتحاد این

استاین نوع اتحاد از کاربردی است. برقرار گسسته رد اُ پیرسن خانوادۀ برای مشابهی اتحاد همچنین

کران های کردیم. ارائه تصادفی متغیر از تابعی واریانس برای پایینی کران های گسسته، و پیوسته

گسسته توزیع های برای پایین کران های این بسل اند. نامساوی متناهی شکل از خاصی موارد پایین

نرمال، نظیر پیوسته ای توزیع های نیز و یکنواخت، و منفی دوجمله ای پواسون، دوجمله ای، جمله از

دارای که پیرسن سیستم متغیرهای برای که دادیم نشان همچنین شد. محاسبه وارون گامای و گاما،

در نتیجه و می شوند تبدیل پارسوال اتحاد به نابرابری ها مراتب اند تمامی از متناهی گشتاورهای

از استفاده با UMVUE برآوردگرهای از برخی برای همچنین یافت. دست پایین کران به می توان

یافت. برآوردگر آن واریانس برای عبارتی می توان پارسوال نامساوی
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Abstract. For an absolutely continuous (integer-valued) r.v. X of the Pearson (Ord)
family, we show that, under natural moment conditions, a Stein-type covariance iden-
tity of order k holds. This identity is closely related to the corresponding sequence
of orthogonal polynomials, obtained by a Rodrigues-type formula, and provides con-
venient expressions for the Fourier coefficients of an arbitrary function. Application
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