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DALSZE PRZYKÃLADY, ERGODYCZNOŚĆ

Kilka ważnych przykÃladów
1. Stacjonarny proces stochastyczny ft : Ω → R. Proces taki można traktować

jako ukÃlad dynamiczny określony na przestrzeni produktowej Rtime (elementy sa̧
postaci x = (x(t))t∈time), gdzie dziaÃlanie jest poprzez ,,shift”, czyli przesuniȩcie:
Ts(x)(t) = x(t+s). Przej́scie od procesu do tego modelu jest poprzez odwzorowanie
ω 7→ (xω(t))t∈time zadane wzorem xω(t) = ft(ω). Miara prawdopodobieństwa P
na Ω przenosi siȩ (przez przeciwobraz) na miarȩ µ na Rtime. Stacjonarność procesu
implikuje, że µ jest niezmiennicza wzglȩdem przesuniȩcia o dowlny parametr s.

Ważny jest przypadek szczególny, gdy czas jest dyskretny (dla ustalenia uwagi
niech to bȩdzie Z), a wszystkie zmienne losowe fn przyjmuja̧ wartości w zbiorze
skończonym Λ (na przykÃlad w {0, 1, . . . , l}). Wtedy otrzymamy ukÃlad dynamiczny
na przestrzeni ΛZ z jedna̧ transformacja̧ generuja̧ca̧, tzw. ,,shiftem” σ(x)(n) =
x(n+1) (i odpowiednia̧ miara̧ niezmiennicza̧). UkÃlad taki nazywamy symbolicznym,
lub procesem o skończonej liczbie stanów.

ZaÃlóżmy dalej, że zmienne losowe fn sa̧ niezależne i maja̧ rozkÃlad ν na Λ. Wt-
edy miara P przeniesiona na ΛZ jest po prostu miara̧ produktowa̧ νZ. Proces taki
nazywamy procesem Bernoulli’ego. Procesów takich jest tyle, ile jest miar proba-
bilistycznych na zbiorze skończonym Λ.

2. Niech X bedzie przestrzenia̧ metryczna̧ zwarta̧, a T : X → X odwzorowaniem
cia̧gÃlym (ewentualnie homeomorfizmem). Wtedy (X, T ) jest topologicznym ukÃladem
dynamicznym z czasem dyskretnym N0. Jeśli T jest homeomorfizmem to można
rozważać dziaÃlanie z czasem Z. Twierdzenie mówi, że wtedy istnieje przynajmniej
jedna miara probabilistyczna µ określona na zbiorach borelowskich B, niezmienicza
dla T . Innymi sÃlowy, T jest transformacja̧ zachowuja̧ca̧ miarȩ µ, albo jeszcze in-
aczej, (X,B, µ, T ) jest miarowym ukÃladem dynamicznym. Dowód istnienia miary
niezmienniczej µ jest poniżej

Każdy miarowy ukÃlad symboliczny można traktować, jako szczególny przypadek
ukÃlady topologicznego: przestrzeń ΛZ (ΛN0) posiada naturalna̧ metrykȩ produk-
towa̧, transformacja ,,shift” jest cia̧gÃla (dla Z jest ona homeomorfizmem). UkÃlad
tem posiada wiele miar niezmienniczych – każda z nich reprezentuje inny mi-
arowy ukÃlad dynamiczny (czy też proces). Na przykÃlad miara produktowa νZ (ν
– dowolna miara probabilistyczna na zbiorze skończonym Λ) reprezentuje pewien
proces Bernoulli’ego. Ale istnieje jeszcze mnóstwo innych miar niezmienniczych!
PrzykÃlady pojawia̧ siȩ przy różnych okazjach.

3. Niech G bȩdzie grupa̧ topologiczna̧ zwarta̧. Wtedy istnieje jedyna miara
probabilistyczna µ (tzw. miara Haara) niezmiennicza na mnożenie lewostronne,
tzn. na przeksztaÃlcenie φh : g → hg (h dowolny ustalony element G). Wtedy otrzy-
mujemy ukÃlad dynamiczny (G,B, µ, φh) z czasem G. Ogranioczaja̧c siȩ do potȩg
jednego elementu h (dodatnich i ujemnych) otrzymamy ukÃlad z czasem dyskretnym



Z. PrzykÃladem takiego dziaÃlania sa̧ obroty (zespolonego) okrȩgu jednostkowego z
miara̧ Lebesgue’a.

Inne dziaÃla nie otrzymamy biora̧c za transformacjȩ cia̧gÃly homomorfizm (lub
automorfizm) T : G → G. Ponieważ T przeprowadza miarȩ µ na miarȩ również
lewostronnie niezminenicza̧ (bo T jest homomorfizmem), to z jedyności takiej miary
wynika, że jest to miara µ, czyli, że T zachowuje miarȩ µ. PrzykÃladem takiego
dziaÃlania jest z2 na okrȩgu jednostkowym.

Twierdzenie. Bogoliubow-KryÃlow

(zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Krylov-Bogolyubov theorem)

Każdy topologiczny ukÃlad dynamiczny (X, T ), gdzie X jest przestrzenia̧ metryczna̧
zwarta̧, a T : X → X odwzorowaniem cia̧gÃlym, posiada (co najmniej jedna̧)
borelowska̧ probabilistyczna̧ miarȩ T -niezmiennicza̧ µ.

Dowód. Ustalmy jakikolwiek punkt x ∈ X i rozważmy cia̧g miar probabilisty-
cznych

µn =
1
n

n−1∑

i=0

δT ix.

Z tw. Riesza miary te sa̧ funkcjonaÃlami na C(X). Sa̧ to funkcjonaÃly nieujemne.
Wtedy ich norma jest równa wartości na funkcji tożsamościowej 1. Zatem ta norma
wynosi 1, a wiȩc miary te należa̧ do domkniȩtej kuli jednostkowej w przestrzeni
funkcjonaÃlów. Z tw. Banacha-Alaoglu

(zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie Banacha-Alaoglu)

kula ta jest zwarta w topologii *-sÃlabej. Zatem cia̧g µn ma podcia̧g µnk
zbieżny

do pewnego funkcjonaÃlu µ. (Uwaga! Jeśli X jest metryzowalna, to C(X) jest
ośrodkowa, a co za tym idzie topologia *-sÃlaba na przestrzeni sprzȩżonej jest me-
tryzowalna. Dlatego wÃlaśnie istnieje podcia̧g (a nie podnet) zbieżny.) Z tw. Riesza
(teraz stosowanego w druga̧ stronȩ) µ jest miara̧ borelowska̧ znakowana̧ na X.
Ponieważ przej́scie do granicy w topologii *-sÃlabej zachowuje nieujemność i wartość
osia̧gana̧ na funckji tożsamościowej 1, wnisokujemy, że µ jest miara̧ probabilisty-
czna̧. PozostaÃlo sprawdzić niezmienniczość. Znowu wygodniej myśleć, że jest to
funcjonaÃl i sprawdzić że µ(f) = (Tµ)(f). Elementarnie sprawdza siȩ, że (Tµ)(f) =
µ(f◦T ) (warunek ten najpierw sprawdza siȩ w wprost z definicji miary Tµ jako prze-
niesienia miary µ ,,przez przeciwobraz” dla funkcji charakterystycznych zbiorów,
nastȩpnie wnioskuje siȩ go dla funckji prostych, a dalej mierzalnych – w szczególności
dla funkcji cia̧gÃlych – patrz zadania). A wiȩc obliczmy µ(f ◦ T ) dla funkcji cia̧gÃlej.



Ponieważ f ◦ T też jest cia̧gÃla, wiȩc z definicji zbieżności *-sÃlabej mamy

µ(f ◦ T ) = lim
k

µnk
(f ◦ T )

= lim
k

1
nk
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i=0

δT ix(f ◦ T ) = lim
k

1
nk

nk−1∑
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(f ◦ T )(T ix)

= lim
k

1
nk
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f(T i+1x) = lim
k
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f(T ix)
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f(T ix) + lim
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f(Tnkx)− f(x)
nk

=

lim
k

1
nk

nk−1∑
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δT ix(f) + lim
k

f(Tnkx)− f(x)
nk

= µ(f) + 0 = µ(f).

Ostatnia zbieżność do zera wynika z tego, że |f(Tnkx)| ≤ ||f || < ∞. Zatem µ jest
miara̧ niezmiennicza̧. ¤

Nastȩpnym razem:
Homomorfizm i izomorfizm miarowy ukÃladów, przykÃlady

Ergodyczność i twierdzenie ergodyczne
Ta czȩść wykÃladu bȩdzie powtórzeniem ostatniego wykÃladu z teorii miary. Pow-

tarzam to ze wzglȩdu na nowe osoby, które nie chodziÃly na tamten kurs.
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