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Stabilne granice dla ªa«cuchów Markowa

Bezpo±redni¡ motywacj¡ naszych bada« byªy rezultaty uzyskane w pracy [3], gdzie
dyfuzja uªamkowa powstaje jako skalowana granica funkcjonaªów od ªa«cuchów Markowa,
stanowi¡cych probabilistyczne rozwi¡zanie liniowych równa« Boltzmanna.

Podstawowym narz¦dziem wykorzystywanym w pracy [3] jest funkcjonalne twierdzenie
graniczne autorstwa Durreta i Resnicka [1] o zbie»no±ci do stabilnego procesu Lévy'ego.
Zaªo»enia tego twierdzenia wynikaªy z istnienia luki spektralnej operatora przej±cia oraz z
pewnych wªasno±ci zwarto±ci tego operatora. W centralnym przykªadzie rozwa»anym w [3]
tak¡ wªasno±ci¡ byªa ultraograniczono±¢ operatora przej±cia, ale w ogólniejszych rozwa»a-
niach wykorzystywano sªabsz¡ wªasno±¢ hiperograniczono±ci.

W naszej pracy zast¦pujemy wªasno±¢ hiperograniczono±ci operatora przej±cia przez
istotnie sªabsz¡ wªasno±¢ jednostajnej caªkowalno±ci w L2 (w skrócie: 2-UI). Poj¦cie to zo-
staªo wprowadzone przez Wu w artykule [4]. W pracy konstruujemy przykªad ªa«cucha
Markowa na przeliczalnej przestrzeni stanów, który jest 2-UI (i ma wªasno±¢ luki spek-
tralnej), ale nie jest hiperograniczony. Pokazujemy równie», »e istniej¡ ªa«cuchy Markowa,
które nie s¡ jednostajnie ergodyczne (φ-mieszaj¡ce), mimo »e maj¡ hiperograniczone ope-
ratory przej±cia. Przykªady te wskazuj¡, »e uzyskane rezultaty mog¡ by¢ stosowane w
szerokiej klasie ªa«cuchów Markowa.

Uzyskanie silnych rezultatów przy sªabszych zaªo»eniach byªo mo»liwe dzi¦ki zastosowa-
niu nowej, ulepszonej wersji zasady warunkowania (�Principle of Conditioning�, [2]), która
operuje warunkowymi funkcjami charakterystycznymi (a nie prognozowalnymi charaktery-
stykami) i zapewnia rozszerzon¡ zbie»no±¢ funkcjonaln¡ w sensie Aldousa.

Wyniki zostaªy uzyskane we wspóªpracy z M. El Machkouri i D. Volným z Uniwersytetu
w Rouen.
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