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Homogenizacja losowych dyfuzji w niestacjonarnych
środowiskach

Komunikat zawiera wyniki uzyskane przez M. Boryca i T. Komorowskiego w pracy
„Homogenization of random diffusions in non-stationary environments”, która ukaże się
w „Asymptotic Analysis”.

Rozważmy dyfuzję Xx
t,ε zdefiniowaną na przestrzeni probabilistycznej (Σ,M, P )

o wartościach w Rd, która startuje w punkcie x ∈ Rd i której generator jest postaci
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Dla danego ε > 0, zarówno macierz współczynników a(ε)(x; ω̃) = [a
(ε)
ij (x; ω̃)], jak i wektor

b(ε)(x; ω̃) = [b
(ε)
i (x; ω̃)] są polami losowymi określonymi na pewnej przestrzeni prawdopo-

dobieństwa (Ω̃,F ,P). Naszym celem jest opis zachowania dyfuzji względem produktowej
probabilistycznej miary P ⊗ P, gdy parametr ε dąży do zera. Procedura wzięcia granicy
nosi nazwę homogenizacji.

W przypadku stacjonarnych i ergodycznych współczynników homogenizacja została
pokazana przez Papanicolau i Varadhana w [2] oraz niezależnie przez Yurinskiiego w [3].
Dyskretną wersję tego wyniku dla losowych spacerów na d-wymiarowej losowej kracie Zd

przedstawił Lawler w [1].

W moim wystąpieniu omówię uogólnienie tego wyniku, w którym stacjonarność i ergo-
dyczność współczynników zastąpione są przez lokalną ergodyczność. Tego typu założenie
pojawia się naturalnie w teorii granic hydrogenicznych w układach wielu cząstek.
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