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We wszystkich zadaniach mamy do czynienia z ukÃladem (X, µ, T ), gdzie µ jest
miara̧ probabilistyczna̧, a T transformacja̧ (nie koniecznie odwracalna̧) zachowuja̧ca̧
miarȩ. TA, µA zawsze oznacza transformacjȩ indukowana̧ i miarȩ warunkowa̧ unor-
mowana̧ na podzbiorze A. Litera f zawsze oznacza mierzalna̧ funkcjȩ rzeczywista̧
na X.

Zadanie 1. Niech A ⊂ X ma miarȩ różna̧ od 0 i 1. Udowodnij, że jeśli ukÃlad
(X,µ, T ) jest ergodyczny, to ukÃlad indukowany (A, TA, µA) również.

Zadanie 2. Wykaż, że jeśli miara ergodyczna ma atom, to masa tego atomu jest
odwrotnościa̧ liczby naturalnej.

Zadanie 3. Niech µ(A) > 0. Sprawdż, że zmienna losowa ,,czas wej́scia” do zbioru
A określona na X wzorem

τA(x) = min{n ≥ 1 : Tnx ∈ A}

jest mierzalna. Uwaga: bez zaÃlożenia ergodyczności funkcja ta może przyjmować
wartość ∞ (jako minimum zbioru pustego).

Zadanie 4. Wykaż, że funkcja f podniezmiennicza (czyli f ◦T ≤ f) jest niezmien-
nicza.

Zadanie 5. Dana jest dowolna funkcja ograniczona f . Wykaż, że funkcja

f̄(x) = lim sup
n∈N

f(Tnx)

jest niezmiennicza.

Zadanie 6. Niech X bȩdzie przestrzenia̧ metryczna̧ zwarta̧, a T niech bȩdzie
cia̧gÃle. Wykaż, że jeśli istnieje tylko jedna probabilistyczna miara borelowska T -
niezmiennicza, to jest ona ergodyczna.

Zadanie 7. Liczba rzeczywista t ∈ [0, 1] nazywa siȩ normalna, jeśli w jej rozwiniȩciu
dziesiȩtnym każdy blok cyfr o dÃlugości n wystȩpuje z gȩstościa̧ 10−n. Korzystaja̧c
z ergodyczności transformacji z → z10 na zespolonym okrȩgu jednostkowym T z
unormowana̧ miara̧ Ãlukowa̧ wykaż, że prawie każda (w sensie miary Lebesgue’a)
liczba t ∈ [0, 1] jest normalna.

Zadanie 8. Na zespolonym okrȩgu jednostkowym T z unormowana̧ miara̧ Ãlukowa̧
λ rozważmy dwie transformacje: T2(z) = z2 i T6(z) = z6. Czy ukÃlad (T, λ, T2) jest
faktorem ukÃladu (T, λ, T6), czy na odwrót, czy w obie strony?


