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Proces Bessela zabity przy wyj±ciu z póªprostej

Celem referatu jest omówienie wyników ze wspólnej pracy z Jackiem Maªeckim [1].

Rozwa»my proces Bessela z indeksem µ 6= 0, który startuje z punktu x > 0. G¦sto±¢
prawdopodobie«stwa przej±cia p(µ)(t, x, y), wzgl¦dem miary Lebesgue'a, dla tego procesu
zadana jest wzorem
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, x, y, t > 0,

gdzie I|µ| oznacza zmody�kowan¡ funkcj¦ Bessela pierwszego rodzaju.
Gªównym rezultatem prezentowanej pracy jest dokªadne oszacowanie g¦sto±ci prawdo-

podobie«stw przej±cia p
(µ)
a (t, x, y) dla procesu Bessela, z indeksem µ 6= 0, zabitego przy wyj-

±ciu z póªprostej (a,+∞), gdzie a > 0. Okazuje si¦, »e jest ona porównywalna z p(µ)(t, x, y)
w nast¦puj¡cy sposób:
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, x, y > a, t > 0.

Zapis f(t, x, y)
µ
≈ g(t, x, y) oznacza tutaj, »e istniej¡ dodatnie staªe c

(µ)
1 , c

(µ)
2 zale»ne tylko

od µ i speªniaj¡ce c
(µ)
1 ≤ f/g ≤ c

(µ)
2 dla wszystkiech x, y > a oraz t > 0.

Powy»sze oszacowanie opisuje (z uwagi na dobrze znane dokªadne zachowanie p(µ)(t, x, y))

w dokªadny sposób zachowanie eksponencjalne p
(µ)
a (t, x, y). Jest to pierwszy tego typu re-

zultat w teorii procesów Bessela.
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