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Zastosowanie e-wªasno±ci w kontek±cie techniki sprz¦gania
ªa«cuchów Markowa

Celem referatu b¦dzie przedstawienie pewnej metody badania asymptotycznej stabilno-
±ci ªa«cuchów Markowa opartej na zastosowaniu idei e-wªasno±ci ([7]) w kontek±cie technik
sprz¦gania oraz rozrywania przestrzeni fazowej.

Niech X = (Xn)n∈N0 b¦dzie jednorodnym ªa«cuchem Markowa o funkcji przej±cia P i
przestrzeni fazowej X. Punkt wyj±cia naszych rozwa»a« stanowi rezultat nawi¡zuj¡cy do
klasycznego wyniku z teorii ªa«cuchów Harrisa. Otó» wiadomo ([4]), »e p.n., je»eli ªa«cuch
X powraca do zbioru A niesko«czenie wiele razy oraz zbiór B jest jednostajnie osi¡galny

ze zbioru A, to liczba powrotów tego ªa«cucha do zbioru B jest równie» niesko«czona. W
szczególno±ci, je»eli A jest jednostajnie osi¡galny z caªej przestrzeni X, to

Px(ηB =∞) = 1 dla x ∈ X.

W oparciu o [1,5] dowodzimy, i» przy odpowiednim wzmocnieniu komunikacji mi¦dzy zbio-
rami A i B zachodzi równo±¢:

Px(κB <∞) = 1 dla x ∈ X,

gdzie
κB = inf{n ∈ N : Xk ∈ B dla k ≥ n}.

Rezultat ten wykorzystamy w odniesieniu do odpowiedniego ªa«cucha sparowanego i roze-
rwanego mi¦dzy dwiema kopiami przestrzeni X2. Przypu±¢my, »e dane jest odwzorowanie
S : X2 × B(X2)→ R o nast¦puj¡cych wªasno±ciach:

(i) S(·, C) jest funkcj¡ borelowsk¡ przy ustalonym C a S(x, y, ·) miar¡ sko«czon¡ przy
ustalonym (x, y);

(ii) S(x, y, A×X) ≤ P (x,A) oraz S(x, y,X × A) ≤ P (y, A).

Ponadto zakªadamy, »e zachodzi warunek zwi¡zany z wyra»eniami postaci∫
X2

(f(u)− f(v))Sn(x, y, du, dv),

gdzie f jest ograniczon¡ funkcj¡ Lipschitzowsk¡, daj¡cy pewn¡ namiastk¦ e-wªasno±ci dla
ªa«cucha X. Wówczas, mo»na skonstruowa¢ taki ªa«cuch Markowa (Xn, Yn, θn)n∈N0 , gdzie
θ ∈ {0, 1}, »e

B(Xn+1 ∈ A|Xn = x, Yn = y) = P (x,A),
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B(Yn+1 ∈ A|Xn = x, Yn = y) = P (y, A) dla A ∈ B(X)

oraz
B(Xn+1 ∈ C, θ = 1|Xn = x, Yn = y) = S(x, y, C) dla C ∈ B(X2).

Po dokonaniu pewnych dodatkowych zaªo»e« wzgl¦dem funkcji S i zastosowaniu wspo-
mnianego na pocz¡tku rezultatu do zmiennej κX2×{1}, wnosimy, »e

Bx,y(
∞⋃
n=1

∞⋂
k=n

{θk = 1}) = 1 dla (x, y) ∈ X2.

Bazuj¡c na tym stwierdzeniu i wykorzystuj¡c specy�k¦ skªadnika S otrzymujemy wyniki
zwi¡zane ze stabilno±ci¡ ªa«cucha Markowa X.
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