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Teoria potencja lu unimodalnych procesów Lévy’ego

W referacie b ↪edziemy rozważać unimodalne procesy Lévy’ego Xt o wartościach w Rd i wy-
k ladniku Lévy’ego-Chinczyna ψ(ξ), ξ ∈ Rd spe lniaj ↪acym pewne s labe warunki skalowania.
Dla tej klasy procesów, zawieraj ↪acej unimodalne procesy stabilne oraz podporz ↪adkowane
ruchu Browna, omówimy oszacowania g ↪estości prawdopodobieństw przej́scia pt(x) [1] oraz
ich gradientów [2]. Okazuje si ↪e, że zachodzenie tych oszacowań jest równoważne warunkom
s labego skalowania dla wyk ladnika Lévy’ego-Chinczyna.

W dalszej cz ↪eści referatu b ↪edziemy rozważać w lasności procesu Xt zabitego po opusz-
czeniu otwartego podzbioru D ⊂ Rd o g ladkim brzegu. W celu uzyskania oszacowań na
średni czas wyj́scia z D oraz rozk lad czasu przeżycia w zbiorze D konstruujemy odpowied-
nie funkcje nadharmoniczne i precyzyjnie szacujemy wartość generatora na tych funkcjach
[3]. W rezultacie otrzymujemy np. precyzyjne oszacowania na średni czas wyj́scia ze zbioru,
które s ↪a kluczowe w brzegowej analizie funkcji harmonicznych (wzgl ↪edem procesu Xt). W
ostatniej cz ↪eści referatu przedstawimy zastosowania otrzymanych rezultatów do szacowa-
nia g ↪estości prawdopodobieństw przej́scia dla dla procesu Xt zabitego po wyj́sciu z D [4]
oraz do oszacowań gradientowych dla funkcji harmonicznych [2].
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