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΄Ασκηση 1 Εξηγήστε πώς από το θεώρημα συνέπειας του Kolmogorov μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα
χώρο πιθανότητας στον οποίο είναι ορισμένη μια ακολουθία ανεξάρτητων ισόνομων τυχαίων μεταβλητών με

δεδομένη κατανομή µ.

΄Ασκηση 2 ΄Εστω X = C([0, 1]; R) ο χώρος των συνεχών συναρτήσεων ορισμένων στο [0, 1] με τιμές
στο R. Στο χώρο αυτόν μπορούμε να ορίσουμε δύο σ-άλγεβρες ως εξής. Από τη μια ο X είναι υπόχωρος
όλων των συναρτήσεων ορισμένων στο [0, 1] με τιμές στο R και άρα μπορούμε να τον εφοδιάσουμε με την
επαγόμενη από την Kolmogorov σ-άλγεβρα C(X) = C ∩ X. Από την άλλη, μπορούμε να θεωρήσουμε την
τοπολογία στον X που προέρχεται από τη νόρμα ||f ||∞ = supx∈[0,1] |f(x)|, οπότε μπορούμε να εφοδιάσουμε
τον X με τη σ-άλγεβρα των συνόλων Borel B(X), την ελάχιστη δηλαδή σ-άλγεβρα που περιέχει τα ανοικτά
σύνολα του X. Δείξτε ότι B(X) = C(X).

΄Ασκηση 3 Θεωρήστε ένα διαχωρίσιμο πραγματικό χώρο Hilbert H και μια ορθοκανονική βάση του H,
{en}n∈N. Είναι γνωστό ότι για κάθε f ∈ L2(H) έχουμε

f =
∞∑

n=1

〈f, en〉H en,

όπου η σειρά συγκλίνει στον L2(H). Θεωρούμε επίσης ένα χώρο πιθανότητας (Ω,F ,P) στον οποίο έχουμε
ορίσει μια ακολουθία από ανεξάρτητες ισόνομες τυχαίες μεταβλητές {Xn}n∈N με κοινή κατανομή την τυπική
κανονική N (0, 1). Θεωρούμε τώρα την απεικόνιση T : L2(H) 7→ L2(Ω,F ,P) που ορίζεται ως εξής

T (f) =
∞∑

n=1

〈f, en〉H Xn.

α. Δείξτε ότι η T είναι καλά ορισμένη και ισομετρία, δηλαδή ότι η σειρά συγκλίνει στον L2(Ω,F ,P) και
μάλιστα EP[T (f)2

]
= ||f ||2H για κάθε f ∈ L2(H).

β. Δείξτε ότι για κάθε f ∈ L2(H) η T (f) είναι μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 0 και διασπορά
||f ||2H .
γ. Αν f, g ∈ L2(H) ποιά είναι η από κοινού κανονική κατανομή των

(
T (f), T (g)

)
;

Θεωρήστε τώρα την ειδική περίπτωση όπου ο H είναι ο L2
(
R,B(R),m

)
όπου m είναι το μέτρο Lebesgue

στον R. Ορίζουμε την στοχαστική ανέλιξη Bt = T (χ[0,t]).
δ. Δείξτε ότι η Bt είναι μια ανέλιξη Gauss με ανεξάρτητες αυξήσεις και EP[B2

t

]
= t. Επομένως η Bt είναι

μια ανέλιξη Wiener.
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