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F – Fundamentiniai moksliniai
tyrimai
Ūkio ekonominė-socialinė
sfera:
12 – Bendra pažinimo plėtra

Parametrinių ir neparametrinių statistikų
konstravimas ir jų asimptotikų tyrimas
sprendžiant įvairius statistinius uždavinius
iš imčių teorijos, daugiamačių
pasiskirstymų, išsklaidytų dažnių lentelių
analizės, indeksų vertinimo ir kitų.
Teorinių tyrimų funkcijų ir skaičių
teorijoje tąsa.
Anotacija:
Bus toliau tęsiami šiuolaikinės tikimybių
teorijos, funkcinės analizės ir diskrečiosios
matematikos problemų tyrimai. Ypatingas
dėmesys bus skiriamas parametrinių ir
neparametrinių įvertinių, statistikinių testų,
skirstinių ir apibendrintų charakteristinių
funkcijų konstravimui ir savybių tyrimui.
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Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2016
metams
 Įrodyti konvergavimo greitį
globaliojoje centrinėje ribinėje
teoremoje centruotų nepriklausomų
atsitiktinių dydžių atsitiktinei sumai
 Išnagrinėti dvipuses Lipšico
funkcijų koncentracijos nelygybes
 Taikyti atsitiktinių laukų didelių
nuokrypių teoriją statistikoje.
 Plėtoti daugiamačių duomenų
klasterizavimo metodus Gauso
mišinių modeliams.
 Sukurti ir patobulinti didelio kiekio
retų įvykių ir sąryšių analizės
metodus ir modelius.
 Ištirti atsitiktinių kombinatorinių
struktūrų be tam tikrų komponenčių
asimptotines tikimybes
 Tęsti baigtinės populiacijos
parametrų adaptyvaus vertinimo
tyrimus
 Pritaikyti Bajeso filtrų metodą
latentinės struktūros duomenims
 Taikyti matematinės statistikos
metodus pedagogikos uždaviniuose
 Tęsti stochastinių diferencialinių
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lygčių, valdomų Gauso procesų su
Orey indeksu, parametrų vertinimą,
sprendinių egzistavimo ir vienaties
tyrimą
 Ištirti ekstremalią signalo
koncentraciją
 Ištirti atsitiktinių retų grafų ribas ir
tobulinti grafų su uždraustaisiais
minorais skaičiavimą.
 Sukurti naują matematinį metodą
genetinių variantų atpažinimui
naujos kartos sekvenavimo
duomenims
Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2015
metams
 Tirti U-statistikų konvergavimo
greitį.
 Gauti tolygiosios metrikos
optimalius viršutinius įverčius
silpnai priklausomų atsitiktinių
dydžių bendroms atsitiktinėms
sumoms.
 Tęsti atsitiktinių laukų, artimų
Gauso laukams, dilelių nuokrypių
tematiką.
 Tęsti finansų rinkų modeliavimo
tyrimus.
 Tirti didelio kiekio retų įvykių
tikimybines schemas ir konstruoti
jiems adaptyvius įvertinius ir testus.
 Tirti stochastinių diferencialinių
lygčių parametrų įvertinių

asimptotiką.
 Tirti integralinius sąsukos
operatorius įvairiose apibendrintųjų
funkcijų erdvėse.
 Nagrinėti lokaliąsias tikimybes,
susijusias su atsitiktiniais keitiniais
be ilgų ir trumpų ciklų.
 Tirti Selbego dzeta funkcijos pilnai
modulinei grupei bei Lercho dzeta
funkcijos a-reikšmių pasiskirstymus.
 Tirti tinklų matematinius modelius.
Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2014
metams
 Gauti Lp metrikos su visais
1 ≤ p ≤ ∞ viršutinius įverčius, kai
konkretūs atsitiktinio dėmenų
skaičiaus sumos skirstiniai
aproksimuojami normaliuoju
skirstiniu.
 Ištirti daugiamačių Twidy skirstinių
savybes.
 Tęsti tyrimus uodegos indekso
vertinimo srityje.
 Tirti Orey indekso asimptotines
savybes.
 Tęsti atsitiktinių laukų, tam tikra
prasme artimų Gauso laukams,
tyrimą.
 Sukonstruoti neparametrinius
didelio kiekio retų įvykių skirstinio
įvertinius.

 Ištirti baigtinių populiacijų statistikų
skirstinių asimptotines savybes.
 Ekonometrikos metodais ištirti
Baltijos šalių Vertybinių popierių
rinkos priklausomybę nuo šių šalių
ekonomikos sektorinių rodiklių.
 Tirti teigiamai apibrėžtąsias
funkcijas, priklausančias įvairioms
apibendrintųjų funkcijų klasėms.
 Išskaidomų kombinatorinių
struktūrų su išankstiniais
apribojimais skaičiaus asimptorinė
analizė.
 Selberg'o dzeta-funkcijos savybių
tyrimas.
Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2013
metams
 Tirti baigtinių populiacijų statistikų
skirstinių asimptotines savybes.
 Įvertinti baigtinėje populiacijoje
apibrėžto tiriamojo kintamojo sumas
mažo imties dydžio srityse taikant
Bajeso metodus.
 Ištirti neparametrinių testų savybes
imtyse su dideliu kiekiu retų įvykių.
 Pritaikyti Gauso atsitiktinių laukų
didelių nuokrypių teoremų
rezultatus statistinių hipotezių apie
atsitiktinio dydžio skirstinį
tikrinimui – sukonstruoti atitinkamą
statistinį kriterijų ir ištirti jo galią.
 Tirti skirstinių iš laipsninės

dispersijos šeimos (power-variance
family) naująsias savybes.
 Gauti skirstinių uodegos indekso
įvertinių apibendrinimus ir
pagerinimus.
 Ištirti Orey indekso įvertinių
asimptotines savybes.
 Gauti /L1/ metrikos viršutinius
įverčius, kai atsitiktinio dėmenų
skaičiaus sumos skirstinys
aproksimuojamas normaliuoju.
 Ištirti atsitiktinių procesų modelius,
apibrėžtus silpnai logaritminių
išskaidomų atsitiktinių struktūrų
klasėje.
 Tirti tiesinių pusplokštumių pirmo
laipsnio Furje koeficientų elgesį, kai
galioja tam tikros koeficientų
lokalizacijos sąlygos.
 Tirti ir konstruoti teigiamai
apibrėžtas funkcijas bei
apibendrintąsias funkcijas.
 Rasti dviejų tankių aibių dalinės
adityviosios energijos apatinį įvertį
ir perkelti jį retoms atsitiktinėms
aibėms.

