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Cząsteczkowa interpretacja procesu Rosenblatta

Komunikat zawiera wyniki uzyskane wspólnie z L.G. Gorostizą (CINVESTAV, Meksyk) i
z A. Talarczyk (IM UW), opublikowane w [1].

W roku 1961 M. Rosenblatt [3] podał przykład nietrywialnego, stacjonarnego ciągu
gaussowskiego bez własności silnego mieszania. Rozważył mianowicie standardowe zmienne
gaussowskie Yj o kowariancji EY0Yj = (1+j2)

H−1

2 , dla dowolnego, ustalonego H ∈ (1/2, 1).
Aby stwierdzić, że ten ciąg ma żądaną własność, pokazał, że zmienne losowe

1

nH

n
∑

j=1

(Y 2
j − 1)

są zbieżne według rozkładów do pewnego nietrywialnego, niegaussowskiego rozkładu (roz-
kładu Rosenblatta). Następnie, w roku 1975 M. Taqqu [4] zastąpił tę sumę aproksymacjami
typu Donskera, definiując ciąg procesów
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Pokazał, że ten ciąg jest zbieżny w sensie rozkładów skończenie wymiarowych (a nawet
w przestrzeni Skorochoda D) do pewnego procesu ξ, który nazwał procesem Rosenblatta.
Normujący parametr σ może być dowolną liczbą 6= 0, na ogół dobiera się go tak, żeby
Eξ2

1 = 1.
Proces Rosenblatta wzbudził dość znaczne zainteresowanie (patrz np. [2], [5], [6]). Jedna

z jego reprezentacji wygląda tak:
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dB(x1)dB(x2),

gdzie B jest ruchem Browna z czasem rozszerzonym na całą prostą. Uważa się go za żyjący
w drugim wienerowskim chaosie odpowiednik ułamkowego ruchu Browna z parametrem H
(ale tylko dla H > 1/2). Jest ciągły, samopodobny z indeksem H, ma stacjonarne przyrosty,
kowariancję taką samą jak ułamkowy ruch Browna. Jego rozkłady skończenie wymiarowe
są jednak niezmiernie skomplikowane.

W komunikacie omówię związek procesu Rosenblatta z ułamkowym ruchem Browna
oraz podam jego dwie reprezentacje. Najpierw w postaci typu białego szumu, tj. ξt =
〈Y,1[0,t]〉, gdzie Y jest pewną zmienną losową w S ′, a następnie za pomocą poissonowskiego
układu cząstek wykonujących niezależne, standardowe ruchy H-stabilne.
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