
Barbara Jasiulis-Goªdyn
Uniwersytet Wrocªawski, Instytut Matematyczny
Marta Borowiecka-Olszewska
Uniwersytet Zielonogórski, Wydziaª Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jolanta Misiewicz
Politechnika Warszawska, Wydziaª Matematykii Nauk Informacyjnych
Jan Rosi«ski
University of Tennessee, Department of Mathematics

Procesy Markowa w sensie splotów uogólnionych

Splot klasyczny ∗ odpowiada sumie niezale»nych elementów losowych. Rozwa»amy ª¡cz-
ne i przemienne dziaªania binarne �, nazywane splotem uogólnionym (na zbiorze miar pro-
babilistycznych na P+ on (0,∞) rozwa»any w [10]) lub sªabym splotem uogólnionym (na
zbiorze miar probabilistycznych na P on R ), które uogólniaj¡ splot klasyczny. Jednym
z przykªadów splotów uogólnionych jest splot maximum, odpowiadaj¡cy maximum z nie-
zale»nych elementów losowych (tutaj zwi¡zki z extremami), α - splot generowany przez
rozkªad symetryczny α-stabilny, czy bardzo interesuj¡cy splot Kendalla ([2]).

Sploty uogólnione s¡ zde�niowane w terminach miar probabilistycznych, a jednym z
najistotniejszych problemów byªo wprowadzenie uogólnionego sumowania elementów loso-
wych z równo±ci¡ prawie wsz¦dzie.

Udowodnimy, »e w de�nicji miar sªabo stabilnych równo±¢ wg rozkªadu mo»na zast¡pi¢
równo±ci¡ prawie wsz¦dzie. Wprowadzimy now¡ wªasno±¢ sªabych splotów uogólnionych,
nazywan¡ reprezentowalno±ci¡ splotu, która okazuje si¦ by¢ niezb¦dna dla konstrukcji pro-
cesów stochastycznych w algebrach splotów uogolnionych.

Procesy Lévy'ego oraz addytywne procesy stochastyczne wzgl¦dem splotów uogólnio-
nych, czy sªabych splotów uogólnionych, konstruujemy jako procesy Markowa ([1]) opiera-
j¡c si¦ na miarach losowych niezale»nie rozproszonych.

Konstrukcja opisuje szerok¡ klas¦ procesów stochastycznych, gdzie proces Bessel'a, ba-
dany przez Kingmana ([6]), byª jak dot¡d jedynym znanym przykªadem.
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