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Resumo

Esta tese estuda questões relacionadas a funcionais do movimento Browniano fra-
cionário (mBf). Duas questões fundamentais são abordadas: 1) a existência e unicidade
de soluções para equações de evolução estocásticas perturbadas pelo mBf e 2) ergodici-
dade de sistemas induzidos por difusões dirigidas pelo mBf. Na primeira parte, prová-
mos a unicidade de solução para uma classe de equações de evolução não lineares com
ruído multiplicativo sob condições de Lipschitz. Através de um argumento de ponto fixo
sobre um espaço de limite indutivo apropriado, provámos a existência e unicidade de
uma solução mí/d. Em particular, as soluções são dadas nos espaços de distribuições es-
tocásticas do tipo Kondratiev. No caso linear com ruído aditivo, a solução forte é obtida.
Aplicações às equações diferenciais pardas estocásticas parabólicas são dadas. Na se-
gunda parte, estudamos questões relacionadas a ergocidade de sistemas não-Markovianos.
Introduzimos os conceitos de irreal /lbí/Idade e propriedadejorre Fe//er para uma classe
ampla de sistemas não-Markovianos e estabelecemos a conexão com a unicidade do es-
tado estacionário. Como principal aplicação, provámos a existência e unicidade de uma
solução estacionária para equações diferenciais estocásticas (dimensão finita) com ruído
multiplicativo perturbadas pelo mBf. Para provarmos a propriedade /or/e Ãe//e/" intro-
duzida neste trabalho, estabelecemos uma generalização da fórmula de Bismut-Elworthy
para equações diferenciais estocásticas perturbadas pelo mBf de parâmetro .H > 1/2.



Abstract
This thesis studies some questions related to functionals of fractional Brownian mo-

tions (fBm). Two fundamental questiona are studied: 1) the existence and uniqueness of
solutions for stochastic evolution equations driven by a fBm and 2) the ergodicity of di#u-
sions driven by a fBm. In the first part, we study a class of nonlinear stochastic evolution
equations with multiplicative noisc under Lipschitz conditions. By using a fixed point
argument in an appropriate inductive limit space, we prove the existence and uniqueness
of a rni/d solution. In particular, the solutions are given on the Kondratiev space of sto-
chastic distributions. In the linear case with additive noite we obtain a strong solution.
Applications to parabolic stochastic partial differential equations driven by a fBm with
arbitrary Hurst parameter are given. In the second part, we study ergodic properties of
non-Markovian systems. We introduce the concepts of [rreducibi/ÍQ and erro/zg Xe//er
property for a wide class of non-Markovian processos and we establish the connection
with the uniqueness of the stationary skate. As the main application, we prove the exis-
tente and uniqueness of a stationary solution for a finito dimensional system of stochastic
differential equations with multiplicative noite driven by a fBm. In order to prove the
srron8 Xe//er property introduced in this work, we establish a generalization of the well-
known Bismut-Elworthy formula for stochastic difFerential equations driven by a fBm
with parameter .H > 1/2.
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Introdução

0.1 Fundamentação Teórica

A tese esta situada numa particular área da matemática, comumente chamada de análise
estocástica, cujo objeto de interesse é estabelecer conexões entre problemas advindos da
teoria de probabilidade e problemas puramente analíticos e/ou geométricos. Tal estudo
começou com Norbert Wiener e Kolmogorov. Foi Wiener em 1 923 que construiu uma me-
dida de probabilidade no espaço das funções contínuas (a medida de Wiener), fomecendo
pela primeira vez um tratamento matemático rigoroso do movimento Browniano, antes
estudado por Bachelier [4] e Einstein [15]. Em 1931, Ko]mogorov deduz uma equação
diferencial parcial de segunda ordem para as probabilidades de transição de processos
de Markov com trajetórias contínuas, revelando uma profunda conexão entre equações
diferenciais e processos estocásticos. Em meados de 1940, Kyosi lt6 [37, 35, 36] esta-
belece os fundamentos do cálculo estocástico. Sua principal motivação era estabelecer o
tratamento rigoroso da equacão diferencial estocástica que governa o processo de difusão
de Kolmogorov. Desta forma, as equações integrais estocásticas (formalmente chamadas
de equações diferenciais estocásticas) criadas por K. ltâ é essencialmente uma análise
infinitesimal para traletórias de processos estocásticos.

Alguns anos se passaram, até que a comunidade matemática percebeu a necessidade
de se estabelecer uma análise estocástica em dimensão infinita análoga a teoria de espaços
de Sobolev e do cálculo de variacões determinístico. A razão básica é de que importantes
funcionais de Wiener (i.e., funcionais de caminhos Brownianos), tais como soluções de
equações diferenciais estocásticas, não são Fréchet diferenciáveis. Isto levou a um grupo
de autores estabelecer os fundamentos da análise estocástica em dimensão infinita.

Seja {B(t), t C R} o movimento Browniano padrão. Em geral, o interesse é o estudo
de funcionais de Wiener:

/(B(t),t C T), T : um intervalode R.(0.1)
Com o objetivo de estudar tais funcionais, Hida [25, 26, 27] propôs considerar em ]ugar
da expressão (0. 1 ), o seguinte funcional

@(.B(t), t c r), (0.2)
onde {.Ó(t);t C R} é um "ruma branco": É(t) = áB(t). A principal razão de se

considerar a expressão (0.2) em vez de (0.1) é que {B(t); t C R} é o análogo contínuo
de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Portanto, podemos
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pensar B(t) = áB(t) como um sistema de ''coordenadas" e podemos chamar @ na ex-
pressão (0.2) um/uncíana/ de rt z'do branco. O preço que temos de pagar pelo uso do r z'do
b/anca em vez do movimento Browniano como argumento de funcionais é que temos de
Ihe dar com funcionais de distribuições -B em vez de funcionais de funções contínuas
B. Com esta idéia, lida introduz a chamada ''w/z/fe /zoi.çe a/za/ysís" estabelecendo uma
teoria de distribuições sobre espaços de dimensão infinita, onde -B é uma distribuição
(estocástica).

Em 1976, Ma]]iavin [47] estende os operadores gradiente, divergente e Omstein-
Uhlenbeck para o caso de dimensão infinita. Sua principal motivação era uma demonstra-
ção probabilística do famoso teorema.de Hõrmander sobre operadores hipoelipticos no
contexto de equações diferenciais parciais de segunda ordem parabólicas e elípticas. A
principal contribuição técnica de Malliavin foi a introdução da chamada mar/"lz de A4a//i-
av/n cujas entradas são formadas pelas derivadas de Gross-Sobolev. Sob condições de
não-degeneracidade da matriz, um vetar aleatório é absolutamente contínuo com respeito
a medida de Lebesgue. Sob este aspecto, vários funcionais de Wiener (no sentido da ex-
pressão (O.l» têm derivadas de todas as ordens. Sob esta mesma linha, S. Watanabe [61],
[. Shigekawa [62, 63], S. Kusuoka e D. Stroock [39, 40, 41, 42, 43], desenvo]veram uma
extensiva teoria de Sobolev para espaços de dimensão inânita. Hoje em dia tal cálculo é
infomlalmente chamado de 'cálculo de Malliavin' e fomlalmente chamado por 'cálculo
estocástico de variações'. E importante alertannos que o nome 'cálculo estocástico de
variações' é talvez não muito adequado, desde que este se refere não ao cálculo de
variações no sentido clássico de minimizar funcionais de caminhos, mas as variações
no espaço de caminhos usados para definir certas derivadas de funcionais de Wiener. Tais
derivadas, juntamemente com o cálculo diferencial correspondente, têm papel fundamen-
tal na teoria. Com várias aplicações às equações diferenciais parciais, análise harmónica,
geometria Riemaniana, controle estocástico, teoria potencial, etc., o cálculo de Malliavin
é sem dúvida um dos métodos mais importantes em teoria de probabilidade.

Uma nova visão sobre propriedades infinitesimais de trajetórias de processos estocásti-
cos pode ser desenvolvida através das contribuições citadas acima. Em particular, Walsh
[60] nos anos oitenta apresenta uma monografia dando um signiâcado para o que chamamos
dc equações diferenciais parciais estocásticas (EDP estocásticas). Walsh considerou a
seguinte equação estocástica de Poisson

Au(«) :

«(.)
W(z); :« C 0
Olz C a-D (0.3)

onde Z) C Ra é um aberto limitado com fronteira aZ) regular, A é o Laplaciano e W(z)
é a derivada (no sentido usual de teoria de distribuições clássica) do (d-parâmetro) movi-
mento Browniano B(#) sobre um espaço de probabilidade arbitrário (Q, J:, P'). Walsh
mostra que para qualquer d, existe uma única aplicação mensurável u(z, w) resolvendo (0.3)
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Mais precisamente, existe um espaço de Sobolev H'"(RÚ) e uma aplicação mensurável

u : Q --, H "(R')
com n C N suficientemente grande tal que (0.3) vale, no sentido de distribuições, para
quase todo w C (2. A construção de Walsh nos leva ao problema de deíinimlos multiplica-
ção de distribuições quando consideramos EDP estocásticas onde o ruído aparece de
forma multiplicativa. Uma altemativa seria considerar a derivada W(z) não no sentido
de distribuições de Schwartz mas sim no sentido da "white noite analysis'' como na ex-
presssão (0.2). Por exemplo, Holden et al [28, 29], usando a teoria "white noite''de Hida,
consideram em vez de soluções dadas por

«., n u( ,«,) C .H'(R'),

eles consideram soluções dadas por funções

z -, u(z, .) c (S).i; z € R'Í,

onde (S).t é o espaço de Kondratiev munido do produto Wick como operação produto.
Veja por exemplo, [281 e [33] para maiores deta]hes. Deve ser comentado que existem ou-
tras abordagens para o estudo de EDP estocásticas. Analogamente ao caso determinístico,
podemos tratar EDP estocásticas como equações diferenciais estocásticas em dimensão
infinita utilizando-se a teoria de semigrupos. Veja por exemplo as monografias [9] e [21].

Além de problemas de existência e unicidade de soluções suaves para equações es-
tocásticas, podemos citar o estudo qualitativo de tais soluções, tais como ergodicidade.
Neste caso, a teoria de processos de Markov desenvolvida ao longo dos últimos 60 anos
por diferentes autores exerce papel fudamental. Por exemplo, considere a seguinte equação
de evolução estocástica num espaço de Hilbert 7-í

dXt = (-4Xt + F'X.)dt + GXtdBtl Xo = wo € H, (0.4)

onde -B é um movimento Browniano cilíndrico num espaço de Hilbert V tal que V :) 7{,
.A um gerador infinitesimal sobre 7-í, F uma aplicação não-linear em 7-í e G um operador
linear limitado em V. Sob certas hipóteses de regularidade sobre .4, /' e G, pode-se
mostrar que (0.4) define um fluxo estocástico sobre 7{, no sentido de que existe uma
família de aplicações contínuas $t : Q x H --, H tal que w, = ©t(Z?,wo) é a solução
de (0.4) com condição inicial wo e ruído B. Além disso, pode-se mostrar que (0.4) gera
um semigrupo Markoviano Feller p't sobre H, dado por Ptp(uo) = E«.p(wt). Aqui, P
denota qualquer função limitada mensurável de 7{ para R, E«. denota o valor esperado
das soluções de (0.4) com respeito às condições iniciais uo. Lembremos que uma med/da
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í/zoar/afere para (0.4) é uma medida de probabilidade p* em 7{ tal que Pt+p* = p* para
todo t > 0, onde p'; é o semigrupo sobre medidas dual à 7)t. Geralmente, a existência da
medida invariante é obtida através de usuais argumentos de compacidade. A unicidade da
medida invariante é em geral bem mais delicada. A importância da unicidade é ilustrada
pelo fato que este implica

lim
T +oo

T
P(«,.) dt P(«, )P*(d« ) , (0.5)

para toda função contínua limitada p e quase toda-p* condição inicial wo c 7-í. Em geral,
a unicidade da medida invariante implica ergodicidade do sistema dinâmico canónico
adjacente. Vários métodos podem ser usados no estudo da unicidade da medida invariante
p*. Por exemplo, podemos explorar propriedades estruturais de sistemas Markovianos
tais como irredutibilidade e propriedade forte Feller para mostrar a unicidade da medida
invariante. Lembremos as seguintes definições.

Definição 0.1 : Dizemos que um semigrupo Markoviano Ç2t sobre um espaço Polõnes
,t' é Jorre Ee//er no tempo t > 0 se Qtp é uma função contínua limitada para toda p
função mensurável e limitada em .Y.

Definição 0.2: Dizemos que um semigrupo Markoviano Ç2t é /opo/oglcamenre írre-
dü/ú'e/ no tempo t > 0 se Qt(z; C/) > 0 para todo z C Â' e todo Z./ aberto não-vazio
de,t'

Um resultado padrão usualmente atribuído à Doob and Khasminski]12] aâmla que

teorema Q.3: Se llm processo de Markov sobre Ltm espaço Polottês X com probabili-
dades de transição Qt é topologicamente irredutível e forte Feller, então existe rlo máximo
uma medida de probabilidade invariante.

irredutibilidade tipológica em geral requer algum tipo de não-degeneracidade do termo
de difusão G em (0.4). A propriedade forte Feller é em geral mais delicada, dependendo
da natureza intrínseca da equação. Lembremos que se Pt é gerado por uma difusão com
coehcientes suaves em Rd, o teorema de Hõrmander [30] nos fomece um critério eficiente
para sabem)os se o respectivo semigrupo é forte Feller. Infelizmente, devido ao fato da
inexistência de uma medida de Inbesgue em dimensão infinita, difusões em dimensão
infinita não podem ser estudados diretamente utilizando-se do teorema de Hõrmander.
Além disso, a propriedade forte Feller se mostra bem menos comum em dimensão in-
finita. Porém, em alguns casos de não-degeneracidade do ruído podemos usar a bem
conhecida fórmula de Bismut-E]worthy [ 17] para provarmos a propriedade forte Fe]]er,

VP'.P(z)e IEIP(X«, .» / <C':(Xb, «»Jo,.(4C a.e>1 , (0.6)
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onde V denota a derivada de Fréchet em 7-í, z,C C 7{, p uma função teste e .F e G
operadores suaves na equação (0.4). Aqui, X(., z) denota a solução de (0.4) com condição
inicial 9 C H, Jo,.(z)( é o jacobiano de X(s, iç) na variável z e < , > denota o produto
interno de 7{. Além disso, a integral acima é a usual integral de Itâ. A importância da
fórmula (0.6) reside no seguinte resultado elementar.

Proposição 0.4: t/m semfgrzzpo A/arkovíano {Q,; s 2 0} cobre llm espaço de HÍ/berf
H élorre Xe//er no renzpo t > 0 se para roda ç' : H --, R com llpll. := sup.CX Ig(z) e
Vg ..Pní os remos que

VQ.9(z) $ 0( :«11)11Pll.,

onde C' : R+ .+ R é [lmaju/zção /zão-decresce/]fe.

(0.7)

Obviamente que se Qt satisfaz a estimativa acima então a função # -, Ç2t(r, ) é contínua
se o espaço das medidas de probabilidade em ,t' for equipado com a tipologia da variação
total. Deve ser notado que a propriedade forte Feller é equivalente à continuidade da
função r -+ Qt(aç, .) se o espaço das medidas de probabilidade em ,Y for equipado com
a tipologia da convergência forte. Além disso, a topologia da convergência forte é mais
fraca que a tipologia da variação total. De fato, em exemplos concretos é bem raro
provarmos a propriedade forte Feller sem a obtenção de algum tipo de estimativa sobre o
gradiente de Qtg(aç). A dificuldade de provamlos a propriedade forte Feller sem passar-
mos por estimativas como (0.7) reside no fato que a tipologia da convergência forte de
medidas não é metrizável. Dito isto, gostaríamos de dizer que a continuidade da função
z -* Qt(g, .) na topologia da variação total nos parece mais natural em casos concretos
do que a tipologia da convergência forte, muito embora o teorema de Doob em (0.3) seja
válido nestatopologia.

Nos parágrafos anteriores discutimos brevemente alguns resultados e métodos funda-
mentais para a análise estocástica do movimento Browniano (em geral semimartingales
e processos Markovianos). Porém, devido ao crescente interesse em estudar problemas
físicos e financeiros através de processos estocásticos que exibem um grau de dependência
não-trivial, observa-se nos últimos anos um grande interesse sobre processos com incre.
mantos dependentes. Um exemplo canónico de tal processo é o chamado movimento
Browniano fracionário (mBf). Introduzido por Kolmogorov e estudado inicialmente por
Mande[brot e Van Ness [48], o mBf de parâmetro .17 C (0, 1) é um processo Gaussiano
centrado {.Br, t 2 0} com função de covariância dada por

'@r«n - ; (.'" ' ''"
onde se /7 = 1/2 então BH é o movimento Browniano padrão e BX é um semimartin-
ga[e se, e somente se, -/1 = 1/2 (veja por exemp]o Lin [44] para maiores deta]hes). A
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análise estocástica para o mBf é uma área importante a ser explorada, visto que se trata
de um processo gaussiano (não semimartingale) com propriedades mais gerais do que o
movimento Browniano tradicional, o qual é uma caso particular. A dificuldade princi-
pal reside no fato de que não sendo um processo semimartingale, a análise estocástica
usual desenvolvida nas últimas décadas não se aplica. Recentemente, uma série de ar-
tigos sobre integração estocástica e equações diferenciais estocásticas para o mBf tem
surgido. Porém, até o momento o problema continua em aberto. De fato, não existe
uma integração estocástica canónica que nos leve a resolução de equações diferenciais
estocásticas e a extensão da formula de ltâ de fomta natural. Porém, quando .1? > 1/2
então podemos utilizar a integra] de Young [64, 65] para o estudo de equações estocásticas
com mBf.

Até o momento três abordagens merecem destaque na tentativa de se estabelecer um
cálculo estocástico para o mBf: O cálculo de Malliavin, a ''white noite analysis" e a
'rough path theory". Deve ser notado que desde que o mBf é um processo gaussiano
então o cálculo de Malliavin e a ''white noise analysis'' podem ser aplicados. Em relação
ao primeiro (veja por exemp]o [1] e [2]), a estratégia natura] é o desenvolvimento da
integral estocástica através do operador divergente sobre o espaço gaussiano do mBf,
idéia esta já utilizada no estudo do cálculo estocástico antecipativo. Em relação a segunda
(veja [31],[16] e [5]), a ideia básica é a construção do mBf no espaço white noise e a
introdução de um cálculo de Wick natural que estenda resultados para }7 # 1/2. A
''rough path theory" introduzida por Lyons [46] é até agora a única abordagem que permite
resolver equações diferenciais estocásticas perturbadas pelo mBf de parâmetro .H > 1/3
(Veja [7] e [8]). Até o momento, a resolução de equações estocásticas através da "rough
path theory'' está restrita à equações onde o termo de areal é globalmente limitado, não
cobrindo portanto condições de crescimento linear.

Dito isto, vamos resumir na próxima seção as principais contribuições da tese

0.2 Principais Resultados

Equações diferenciais estocásticas em dimensão infinita perturbadas pelo mBf somente
recentemente começaram a ser estudas. Por exemp]o, Mas]owsky e Nua]art [49] estudam
a seguinte equação estocástica parabólica

elgÍ.© - cu(t, ") + .f("(t, ")) + z'("(t, '))
a.B"(t,z)

(0.8)

onde / and b são coeficientes com algumas propriedades de regularidade, É é um ope-
rador diferencial elíptico de ordem 2m sobre -L2(R'i) and BX é um mBf com operador
de covariância nuclear. Utilizando uma abordagem pa//zwise e métodos de semigrupo,
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eles obtiveram um resultado de existência e unicidade para (0.8) somente se H > ;É
para /] > {. Equações de evolução lineares com ruído aditivo perturbadas por um mBf
ci[índrico foram estudadas por Duncan et a] [14] e Tinde] et a] [59] no sentido de Skoro-
hod

Usando métodos da ''white noise ana]ysis'', Hu et a] [3 1 ] estuda uma equação do ca]or
linear sobre 10, oo) xRa com ruído aditivo fracionário de parâmetro # = (ho, hi , . . . , ha) c
(0, 1)a+i. Hu [32] estuda uma equação do calor linear com ruído fracionário mu]tip]ica
tivo para { < -ll/ < 1.

Na primeira parte da tese estudamos equações estocásticas em dimensão infinita per-
turbadas por um ruído fracionário na abordagem da ''white noite analysis". Nosso inte
risse é a seguinte equação diferencial estocástica

g:;ll2 (t) + r'x(t) + BX(t)'lwx(f); x(o) - o c s(z) 1 ) (0.9)

onde .4 é um gerador infinitesimal de um semigrupo fortemente contínuo sobre um espaço
de Hilbert separável -E, F' uma função Lipschitz, Z? um operador linear limitado em E e
WX é o ruído fracionário de parâmetro .l? C (0, 1). Aqui, <> denota o produto Wick no
espaço de Kondratiev S(.E)-t. Nossos resultados permitem solucionar a equação (0.8)
para qualquer H C (0, 1) e d ? 1. 0 preço que temos de pagar pelo ruído multiplicativo
e arbitrariedade da dimensão espacial d e de -H C (0, 1) é que nossas soluções são (em
geral) distribuições estocásticas, em vez de variáveis aleatórias com algum grau de inte-
grabilidade. Tal particularidade não é surpreedente devido ao fato que estamos Ihe dando
com funcionais do tipo(0.2) em vez de(O.l).

Queremos estudar soluções forte e generalizadas de (0.9) no espaço S(.D) i. Por
solução forte, queremos dizer uma função S(E) i-continuamente diferenciável satis-
fazendo (0.9). Por solução generalizada, queremos dizer a chamada solução mi/d da
equação dada por

X(t) = S(t)0-F l S(t - s)FX(s~lds + l S(t s)BX(s)Q'Wn(s)ds.

tt

(o.lo)

onde {S(t); 0 < t < 7} é o semigrupo fortemente continuo gerado por A e as integrais
acima são consideradas na tipologia limite indutiva de S(E) i. É fácil ver que uma
solução forte deve ser dada por (0. 10). Nosso principal teorema de existência e unicidade
é o seguinte.
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Teorema 0.5: Seja (A, D(A» um gerador in$nitesimat de Llm semigrupo jortemertte
contínuo sobre E, F \ E --) E uma função Lipschitz. com crescimerlto linear e B um ope-
rador linear limitado ert\ E tal que exista uma base ortonormat Çe.]=:\ e tina sequência
de rtúnteros reais (\ã:=:\ tais que Bei ;:; Xiei para todo i ç: 'Eq. Então para qualquer
H € (0, 1) e para cada f? € .$(/T)-t e'rl.çfe nma línfca se/í4ção genern/fiada (X(t)).ç..K,
de (0.9) tomando valores em StE) \.

Se consideramlos a equação (0.9) perturbada por um ruído aditivo e linear (F' = 0)
então obtemos o seguinte resultado. A seguir, /; .f(s)'5\VX(s) denota a integral Hitsuda-
Skorohod com respeito ao ruído fracionário WW.

Teorema Q.6: Seja (.A, D(.A» Llm gerador in$ttitesima! de Ltin semigrupo jortemettte
con,tintlo em E e B um operador linear limitado etn E. Então para quatqtler H ç: qO.t)
e para cada 0 C D(.A)-\ existe uma única solução forte (.XI.t»o«.«T de (0.9) tomando
valores ettt SÇE) \ dada por

X(t) = S(t)0+ l S(t s)BÕN?Vn(s)
0

[

Os teoremas acima têm aplicações imediatas na resolução de EDP estocásticas do tipo

e1ll4 + cu(t, ") - /("(t, #)) + z'(«'(t, "))'Dwx(t, z); (t, z) c lo, rl x o,

u(0, :) = uo(z); z c 0 c Ra, (0.11)

onde O é um aberto limitado de Ra com fronteira suave e r é um operador diferencial de
ordem 2m dado por

( -1)I'la' («.*Pap ) ,
laj<m,IPj<m

onde a.P são funções reais suaves sobre O



A segunda parte da tese é voltada ao problema de ergodicidade de sistemas não-
Markovianos. Como principal aplicação, estudamos equações diferenciais estocásticas
perturbadas pelo mBf. A fundamentação teórica utilizada é o trabalho de Hairer [22].
Deve ser notado que um dos principais problemas no estudo de propriedades ergódicas
de sistemas não-Markovianos é a falta de resultados com respeito à relação entre suas
propriedades estruturais e a unicidade do estado estacionário. Esta tese busca preencher
tal lacuna, apresentando os conceitos de propriedade/o/"fe Re//er e irredufíbl/idade para
uma classe ampla de sistemas não-Markovianos. Essas duas propriedades em conjunto
garantem a unicidade do estado estacionário, analogamente ao caso Markoviano clássico.

Nesta linha, nosso principal resultado é o seguinte. Tal resultado é análogo ao famoso
teorema de Doob (veja Teorema (0.3» para sistemas Markovianos.

Teorema 0.7: Se u/?i sisfemcz dí/z(2/?ligo eórocãs/lco gzzase-.l/ar#ovla/zo é írredzzü'pe/ no
tempo t > q eforte Fetter no tempo s > Q. então ntiste no máximo uma medida invaüante
para o sistema.

Para as definições de irreal ríbí/Idade, propriedade Jorre Xe//er e de quase-JI/arkovía/zo,
veja Capítulo 3. Sem entrar nos detalhes técnicos das definições e conceitos desen-
volvidos, gostaríamos de somente comentar heurísticamente o significado de um sistema
dinâmico estocástico quase-.A/arkovlano. Primeiramente, para lixar as idéias, lembremos
a definição de um processo de Markov.

Definição 0.8: Seja (.Y,23(X)) um espaço mensurável onde Â' é um espaço Polõnes
e 23(.t') sua respectiva sigma-álgebra de Borel. Dizemos que um processo Ft-adaptado
{Xt, Ft; f ? 0} tomando valores em .Y sobre um espaço de probabiliade (Q, .7, P') é um

processo de il/czrkov com distribuição inicial p C .A4i (.t) se

i) p'jXo C I'l P(1'), VF C 6(.Y);

ii) para s, t ? 0 e I' C 23(.Y),

p'jXt+. C i'l&l IPJXt+; C I'jX.l, ll' -- a.s

Considere agora um processo não-Markoviano tomando valores em .t'. Podemos pen
sar, por exemplo, em um funcional da forma

Zt :=/(Zt,t c T), 7' : um intervalode R+,(0.12)
onde Zt não é Markoviano. Dado que Z não é um processo de Markov (em geral), então
existe uma dependência do futuro de Z em relação ao passado do ruído Z na dinâmica
que acontece no espaço 't'. Desta fomla, em um dado momento t + s > 0 existe um
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fluxo de infomlação não-trivial gerado por Z no intervalo 10, s) que deve ser levada em
consideração na construção da dinâmica de .Z em ,t'. Isto nos levaria a desigualdade

p'l.Zt+, C I'jFsl # PI.Zt+, C I'jZ,l

para algum t, s > 0 e I' C 23(Â'). Como a propriedade de Markov deve valer para qualquer
instante de tempo t + s > 0 então somos levados a argumentar que o passado de Z tem
papel fundamental na lei probabilística que rege a dinâmica de .Z em ,r, representada pela
propriedade ii) na definição 0.8. O termo pasmado do ruído deve ser interpretado como
a memória (não-trivial) inserida no sistema pelo ruído não-Markoviano. Esta memória é
que deve ser analisada no estudo do comportamento asintótico de ,Zt.

Heuristicamente falando, um sistema estocástico qtíízse-J14arkovía/zo é um sistema
pelo qual a probabilidade de que trajetórias distintas no passado de .Z gerem dinâmicas
equivalentes (em lei) no espaço de traJetórias para qualquer condição inicial em ,Y é posi-
tiva. Observa-se que todo sistema Markoviano seria qlíase-JI/arkovia/zo considerando que
neste caso a referida probabilidade seria sempre igual à 1. Em várias situações, incluindo
sistemas perturbados pelo mBf, o processo estocástico de interesse é não-Markoviano
porém observa-se uma probabilidade positiva de que trajetórias distintas no passízdo do
ruído gerem dinâmicas equivalentes para qualquer condição inicial do sistema. A pro-
priedade de quase-JI/ar&ov capta bem tal situação.

Como aplicação deste teorema abstrato, nosso objetivo é o estudo da seguinte equação
diferencial estocástica em R'

ftxsàd,s-F l .Ç«sàdBHÇsà
zt := zo + (0.13)

onde ./' : Ra --} Ra e a : Ra ---} À4dxd satisfazem hipóteses de regularidade usuais. Aqui
À4dxd denota o espaço das matrizes quadradas reais. A integral acima com respeito ao
mBf l?H é interpretada par/zwise no sentido de Young [64]. A seguir, denotamos por
Co(R, RÚ) o espaço das funções contínuas b : R --, Ra tais que b(0) = 0, Px a medida de
Wiener do mBf em Co(R.l Ra) e 7{(w, .) a desintegração da medida de Wiener do mBf
em Co(R, Ra) com respeito à PX, onde w C Co(R ; Rd). Também escrevemos X(z, ) a
solução de (0. 13) com condição inicial z € Ra e ),' um espaço de Banach continuamente
imerso em Co(R., R') tal que PXOW) = 1.

O ingrediente crucial na demonstração da propriedade/or/e Re//e/" introduzida na tese
é uma fórmula de Bismut-Elworthy para a equação (0. 1 3). Esta fórmula é importante para
suavisarmos as seguintes aplicações.

Qg(z, «,) g(,) -R:Cã(,.q (d,) ,
c(1,1")

(z,o) c Ra x )'v, (0.14)
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para g : C(l, TI Ra) --, R uma função mensurável limitada, -Rt a aplicação restrição de
C(R+; R') em C(l,T; R') e rõ(,,«) :' X(z, .)*H(u, .). Aqui utilizamos a notação Z*p
para indicar a medida induzida por uma função mensurável Z através de uma medida p.
Se TW é um /empa de parada, então escrevemos

Qwg(z,«,) :=/ g(z)R;,Cw.5(,,..o(dz),(z,«/) c Ra x )W,(0.15)

onde C/võ(,,..,) ' XN(z, .)*H(o, .) e XJV(z, .) é a solução de (O.13) parado (sropped

p/ocess) no tempo Tw. Analogamente, consideramos JN(z, .) o jacobiano de XN(aç, .).
Além disso, escrevemos a solução .X(z, ', u) e sçu respectivo jacobiano J(aç, ., u) depen
dendo do passado do mBfw C )'V.

c(i,r)

A seguir, .rí > 1/2, ./'gd.B denota a usual integral de Itâ, Z)27'i/2 a derivada fra-
cionária de ordem (H 1/2) do tipo Marchaud (veja [56]) e V; a usua] derivada em Ra
Além disso, vamos lixar (z, y) c R2ó e denotar .õ,,, := {z c Ra; llzll $ 2(llzll + llZ/ll)}
e -Bt a bola aberta em Ra na origem de raio 1 . Para estabelecermos a propriedadejorre
Re//er correspondente à equação (0. 1 3) a seguinte fórmula é fundamental.

Teorema 0.9: n-xe 1 < T < oo, N > 0, e considere p : C(1,7'; Ra) --, R z ma/u/zção
limitada Fréchet diferenciável, com derivada limitada. Existe um tempo de parada TN tal
que para todo z ç: Bç..~), E, C B\ e u C yV temos

-',."«h, «). - '(«(.*'''>, -,«» '..:',

* .Á<«"&'':''l"«-:(x"k, .,«».eP, .,«)ejM, '"N>«.)

T

onde h é uma.fuFtção suave arbitrária tal que .fot h(.s)ds -- 1. KU é ttlna constante tat qtle
Kvl = \ e a esperattça do lado direito é dada pela rt\Caída de Wiener.

Observamos que se H = 1/2, então a solução da equação (0.13) é um processo
Markoviano e portanto todos os objetos escritos acima (dependendo de u C )'v) independ-
em do passado do mBf u. Em particular, neste caso a fómiula (0.16) é a usual fórmula
de Bismut-Elworthy sendo que no espaço de trajetórias (compare com a fórmula (0.6». É
importante salientar que desde que não temos a propriedade de semigrupo para JI/ # 1/2,
então somos forçados a trabalhar no espaço de trajetórias C(l, ool Ra). Desta forma, de
um problema inicial em dimensão ânita passamos a um problema de dimensão infinita,
devido a correlação não-trivial exibida pelo mBf de parâmetro .H > 1/2.
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O próximo resultado é uma aplicação direta do Teorema 0.7 contando que o sistema
dinâmico estocástico induzido pela equação (O. 13) seja quase-A/arkoviczno e irredz+r&e/.

Teorema 0.1 0: Exísre lma única se/zzção esracio/zár/a para a egl/anão (O. /31 o qucz/ é
adaptada à .Bltração gerada pelo movimento Browniatto fraciottálio de palâllLetro H >
1/2

Até onde sabemos, tal resultado é o primeiro a mostrar a existência e unicidade de uma
solução estacionária para equações diferenciais estocásticas perturbadas pelo mBf com
ruído multiplicativo. Os únicos resultados existentes são para equações com ruído aditivo.
Hairer [22] prova ta] resu]tado, para .]í c (0, 1) arbitrário, fazendouso de um método de
acoplagem que se utiliza da aditividade de forma essencial. Maslowsky e Schmalfuss [50]
provam que equações de evolução estocásticas semilineares com ruído aditivo definem
sís/e/rias dinâmicos a/eafóríos [3] o qua] admitem um único ponto fixo atrator, se .17 >
1/2. Analogamente ao trabalho de Hairer, o argumento utilizado por eles funciona bem
no caso aditivo, não parecendo funcionar para o caso multiplicativo. Nosso argumento
de /Inearízafão ínÚ/zlresima/ capta bem a aleatoriedade intrínseca do sistema e nos parece
bem mais simples que outros argumentos utilizados até agora.
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Capítulo l

Revisão da Wã/fe Àroíse .Ana/ysis

Por conveniência do leitor iremos resumir brevemente neste capítulo alguns objetos básicos
da teoria w/bife noíse desenvolvida por Hida [25, 26, 27]. O ]eitor familiar com esta teo
ria pode seguramente ir direto ao Capítulo 2 onde estudamos uma particular classe de
equações de evolução estocásticas na abordagem w/zí/e /zolse. As referências padrão para
uma exposicão sistemática e detalhada do material aqui apresentado (e de muito mais)
são Kuo[38], Huang e YanÍ33] e Hida et a].[27].

Primeiramente introduziremos o espaço de probabilidade básico que será usado no
Capítulo 2. A seguir, d denotará um inteiro positivo e fixo o qual será interpretado como
a dimensão do paránzerro. Seja .S = S(Ra) o espaço de Schwartz das funções C"' em Rú
tal que

s«p lzl*la'g(:«)l < m
fera

para todo a = (ai, - . . , aa) multa-índices de inteiros não-negativos e k número natural

Aqui utilizamos a notação padrão

onde lal = ai + . . . + cld

Sabemos que S é um espaço de Fréchet sob a família de gemi-normas

1/11k,.: SUP(l + lzl*)la'/(z)l,
zcR'

onde k ? 0 é um inteiro. O dual topológico -S' = S'(RÚ) de S equipado com a tipologia
fraca* é o espaço das dís/r/b ífões recuperada.ç. Seja 23 = 23(.S') a sigma-álgebra de Borel
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de S'. Vamos considerar agora a medida de probabilidade p em 23 que é caracterizada pela
seguinte propriedade

Eje:<'v'>1 :- / ei<-,.v'>p(ch) = e''/'llv'll' para todo p C S, (1.1)

onde llWll2 :: llpll22(RúP <w, p> ::: u(p) para w C S' e E denota o valor esperado com
respeito à p. A existência de tal medida é dada pelo /eorema de /ioc/zner-À4f/n/os, o qual
pode ser visto em [28]. Chamamos a trinca (.S', /3, p) de espaço de probabi]idade w/z]/e
rzoise. A justiâcativa para este nome é devido ao seguinte:

s/

De (1 . 1) segue que

E[<.,p>'] = ]]p]]'; p c .S.
Por esta isometria e pela densidade de S em L2(R'i) podemos dehnir

(1.2)

(w, p> := ,lim <u, pk> para todo p C Z,2(Ra) (1.3)k--,oo

(o limite em L2(p)) onde pk qualquer sequência em .S tal que pk --, p em Z,2(Ra). Em
particular, isto nos permite deh nir

.É. := Bt.,-...t.(w) := <w,X]o,t-]x to,E.]> para tk c R, (1.4)

onde lO,tkl é interpretado como ltk,01 se tA; < 0. Então Bt é (essencialmente) um d-
parâmetro movimento Browniano, no sentido de que existe uma versão t-contínua .Bt de
Bt tal que .Bt é um d-parâmetro movimento Browniano. A (d-parámerro) integral de Itõ
de p C L2(R'z) é definida naturalmente por

p(ti, .. - ,t.i)dBt.,....t. :=<w,p>.(1.5)

Notamos que se d = 1 e suppp C 10, oo) então (1.5) concide com a integral clássica de
ltâ. O (d-parãmerro) p/ocesso w/zífe-noite Wv, é definido por

Rd

WP := <u,p> para p C Z'2(Ra),w C S'

Por integração por partes para integrais de Wiener-ltâ temos que

x' (' )dBt= (.-L)a .L a'ilp l.t)BtÇw)dt.
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Portanto

".'«, - z,«'*,';. -('-:'',/\,«.).. -(«, -:\),
onde (, )R' denota o usual produto intimo de -L2(Ra). Em outras palavras, temos no
sentido de distribuições

Na linguagem do cálculo de Malliavin a quadrupla (S', B, pl L2(Ra)) forma um espaç;o
de probczbí/Idade Ga&fs.çíano Irredurúe/, onde W é um processo Gaussiano isonormal.
[remos agora representar o espaço -L2(p) como uma particular soma direta ortogonal
Hilbertiana através dos subespaços de caos de Wiener - ltâ gerados por polinâmios de
Hermite.

Para n :; 0, 1, 2, e z C R considere os po/ínómíos de /7e/mí/e

h.(") :- (-i)"'''/';l;(''#)
Para uma base ortonormal {eA;lk.: de L2(Ra) definimos os po/ínómloi de Hermí e

ge/ze/a/fiados dados por

n. («,) H
{-1

h.:(<«,,(:>); a C .©, (1.6)

onde ./« é o conjunto de sequências a em No tais que lctl E '-: < '"{-1

O seguinte rsultado é um caso particular do chamado teorema da peco/nposlcão de
caos de Wle/zer-/[ó. Essencialmente, o resultado nos diz que o espaço dos funcionais
quadrado integráveis sobre o espaço de probabilidade gaussiano (.S', 23, pl Z,2(Ra)) é iso-
morfo ao espaço Fock simétrico sobre L2(Ró). Este é um dos mais importantes resultados
em análise estocástica.
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Teorema l.l (Decomposição de Caos de Wiener - ltÕ): Ca/zsídere o espaço de
pmb«bí/id«d. G-«l-. (.S', Zi, p; L'(R')) './ü' ««" ba« q«/q«, {etlE:, d. Z,'(R')
em (/.ó). .Erz/ão {(al) :/:H.*; a C yV'} consfífzze u za base or/ononna/ para -L:(p).
Seja 'Hn n Z \ considere 'H« o subespaço linear fechado gerado por
{H.; a C yUn}. Então

L'(P)

a decomposicão é independente da escolha da base etn La ÇRa ). Além do mais,

L'(.S', B, p) B r(Z.'(R')),
isto é. o L2 Çüà é isomodo ao espaço Fock simétrico sobre La ÇRa )

Para a demonstração deste teorema vda, por exemplo, Huang e Yan [33]
implica que qualquer .f C L2(p) admite uma única representação

O teorema

/ - )ll: ..n.
c-ç:N

onde c. C R para cada a C .A/ e além disso

l ./' llz,(,)
c-ç:N
E

Também podemos decompor L2(p) através de integrais múltiplas estocásticas. De
fato, as duas decomposições são idênticas, resultado este devido à Itõ [34]. Porém, para
os propósitos do Capítulo 2 a decomposição acima será mais conveniente. O leitor inte-
ressado pode consu]tar Huang e Yan [33] para maiores deta]hes.

Se 7 C (RN). (i.e., somente uma quantidade finita de números reais 'f são diferentes
de zero), denotamos (2Nyr := [1 (2{yr:. A seguir vamos dehnir os espaços das funções

testes e as respectivas distribuições no contexto estocástico da ''white noite analysis".
Z

16



Definição 1 .2: Os espaços de Kondratiev das

Para 0 $ p 5; l

tais que

1/1Í3,. : }1: c:(a!):''''(2Nr' < «,.

O espízço das/uniões fes/e es ocas/ícczs é definido por

(s).

onde (S)P é munido da topologia limite projetivo induzida pelos espaços de Hilbert (S)..

Para 0 $ p $ 1, sda (S)-.,-ç constituído de expansões fomlais (sequências em R)

r'
aç:N

tais que

r'll!,.-, : }l: b:(a!):''(2N)''' < «,

O espaço de dís/ríbuições ei/ocásrícas é definido por

(s)-.

onde (S)-, é munido da topologia limite indutiva induzida pelos espaços de Hilbe
(s)-.,-,.

Observe que sendo (S). um espaço nuclear então (S)-. é o dual topológico de (S)
onde a ação é dada por

<F, />

funções testes e distribuições estocásticasêles e aistn s tocas

seja (S) o espaço dasfunções:] Ç)

n

P

/ - }l: c.n. c L'(P

- R(s).,«



para F E..JV.b.n. c (S)-. e / E..x. c..n. c ($),

E fácil ver que temos as seguintes inclusões

(S)i C(S). C -L'(P) C(S)-. C(S)-i

Observe a analogia que temos com a teoria de espaços de Sobolev. Neste caso, temos
a fundamental trinca de Gelfand

S(R') c Z'(R') c S'(R')

Aqui a medida de Lebesgue é trocada pela medida Bochner-Mimos p e as funções
teste (S). apresentam suavidade em termos de condições de crescimento em seus coefi
cientes de Fourier. Isto é, diferenciabilidade clássica é trocada por integrabilidade.

Os espaços definidos acima têm papel fundamental na análise de equações diferenci-
ais estocásticas onde a integral de ltõ é substituída pelo proa fo Wzck a ser definido em
seguida. Porém antes, vamos a seguinte definição.

Definição 1.3: A rrans$or/zzada de f/er/mire de F = )1.:.cX. b.H.. C (S)-i, denotada
por 7{F' ou F' é definida por

XF-F }: ó.z' C C (quando convergente)

Para maiores detalhes da transformada de Hermite consulte [28].

Definição 1.4: O p/oduro WZck de duas funções generalizadas F'e G em (S)-i, dono
fada por F' o G, é a única função generalizada em (S) l tal que

'H,ÇFoG)='HF.'HG

Pela dehnição da transformada de Hermite segue que

FoG

para F' >l:. a.H. e G EP bpHp em (S)-i

Contrário à teoria de distribuições determinística clássica, sempre podemos multi-
plicar (no sentido Wick) distribuições no espaço (S)-i, o que é conveniente principal-
mente em equações estocásticas não-lineares. Este é um dos argumentos favoráveis para
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o uso deste ferramental. Porém, um argumento mais forte é devido ao seguinte fato. Se
h é um processo estocástico adaptado e, por exemplo, limitado, então

ha-e. w(t)at

onde a integral do lado direito é uma integral do tipo Petti no espaço (S)-i e W(t)
é a derivada do movimento Browniano Bt na tipologia (S)-i no ponto t. Isto é, a
representação da multiplicação por w/zi/e noíse em equações diferenciais estocásticas por
integrais de lt6 é essencialmente a multiplicação no sentido Wick. Neste sentido, o uso
do produto Wick em equações estocásçicas é uma extensão natural do mesmo princípio
empregado por ltõ. Gostaríamos também de enfatizar que o produto Wick se reduz ao
produto usual se um dos falares é detemlinístico. O ponto desfavorável a uso do pro-
duto Wick é a irregularidade deste nos espaço -P(p), mais precisamente, tais espaços não
são fechados para produto Wick. Como consequência imediata as soluções de equações
cstocásticas com ruído multiplicativo no sentido Wick são em geral distribuições es-
tocásticas e não variáveis aleatórias, isto é, 'perdemos' o espaço de probabilidade adja-
cente. Analogamente ao caso detemünísitico, temos que pagar um certo preço pelo uso de
funções generalizadas estocásticas, muito embora consigamos dar significado matemático
e físico para certas equações estocásticas complicadas (veja por exemplo (2.2».

T T

0 0
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Capítulo 2

Equações de evolução estocásticas
perturbadas pelo ruído fracionário

2.1 Introdução

Lembremos que um movimento Browniano fracionário (mBf) de parâmetro -H c (0, 1) é
um processo Gaussiano centrado {#X(t)l t ? 0} com a seguinte estrutura de covariância

E(Px(t)Px(')) - i(''" + t'" - it - sl'"). (2.1)

Pode-se mostrar que um mBf PX é um semimartingale se, e somente se, f7 = {, onde
neste caso é um movimento Browniano padrão (veja por exemplo [44, 1 1] para maiores
detalhes). Portanto, o tradicional cálculo estocástico desenvolvido nas últimas décadas
para semimartinagles não pode ser aplicado. Uma das alternativas é a construção de uma
teoria w/zl/e noite para mBf. Nesta direção, Blinder [5] e E]]iot e van der Hoek [16]
estudaram a construção do mBf e see respectivo calculo estocástico na abordagem da
w/zífe /zoíse ana/ysís. Baseado na representação de Lindstrom's [45] , E]]iot e van der
Hoek desenvolveram uma teoria w/tire noíse para o mBf sob a medida w/zl/e /zoíse para
qualquer H € (0, 1) fornecendo uma simples decomposição de caos de Wiener para
o mBf. Ao mesmo tempo, Blinder constroi a mesma estrutura, sendo que baseada na
representação de Mande[brot-van Ness [48]. Várias outras abordagens também podem ser

aparte deste trabalho pode ser visto nos anais da UK-Japan Winter Schoo1 2005. Este trabalho [53] esta aceito para
publicação no Joumal of Stochastic Analysis and Applications

20



consideradas na construção de um cálculo estocástico para o mBf como já anteriormente
comentado.

Uma extensão natural destes problemas é o estudo de equações diferenciais parciais
(EDP) estocásticas perturbadas pelo mBf. Por exemplo, Maslowsky and Nualart [49]
estudam a seguinte equação parabólica estocástica

?1llld - zu(t, ') + .f("(t, ")) + z'("(t, '))
a.B"(t,z)

(2.2)

onde ./ e ó são coeílcientes com certas propriedades de regularidade, C. é um operador
diferencial elíptico de ordem 2m sobre -L2(Ra) and .Bx é a mBf com operador de covari-
ancia nuclear. Usando uma abordagem paf/zwfse e teoria de semigrupos, eles obtiveram
um resultado de existência e unicidade de soluções para (2.2) somente se .H > d para
.17 > {. Equações de evolução estocásticas lineares com ruído aditivo perturbadas por um
mBf cilíndrico foram estudadas por Duncan et a] [14] e Tinde] et a] [59] no sentido de
Skorohod.

Usando métodos da wÀlre noíse ilha/ysis, Hu et a] [31] estuda uma equação do ca]or
sobre 10, oo) x Ra com ruído aditivo com parâmetro de Hurst H = (ho, hi, . . . , ha) c
(0, 1)d+l. Hu [32] studa uma equação do ca]or linear com ruído mu]tip]icativo para { <
.ly' < l

O objetivo deste capítulo é o estudo de equações de estocásticas em dimensão infinita
perturbadas pelo mBf sob a abordagem da w/zl/e noíse anca/ysís. Estaremos interessados
na seguinte equação diferencial estocástica

«!J10 (t) + F'X(t) + BX(t)<>Wx(t) (2.3)

sobre os espaços de distribuições estocásticas. Aqui, F é uma função Lipschitz, .4 o
gerador infinitesimal de um Co-semigrupo, B um operador limitado, <> o produto Wick
e WX é o ruído fracionário em dimensão infinita. Este capítulo extende o trabalho de
Fi[inkov and Sorensen [ 1 9] para o caso onde a equação de evo]ução é não-]inear com ruído
multiplicativo e perturbada pelo ruído fracionário de parâmetro arbitrário. Utilizando-se
dos traba]hos [5, 16], nós provámos a existência e unicidade de so]ução para (2.3) para
qualquer H C (0, 1). Os resultados deste capítulo permitem resolver a equação (2.2) para
qualquer H € (0, 1) e d »: l nos espaços de Kondratiev através de transformadas de
permite e argumentos de ponto fixo.

O capítulo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 contém a notação usada e
algumas definições básicas. Na Seção 3, apresentamos os principais resultados junto com
algumas aplicações à EDP estocásticas.
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2.2 Preliminares

Nesta seção, nós relembramos algumas dehnições básicas da w/bife /zoíxe ana/ysls e fix-
amos a notação usada no decorrer do capítulo. Para uma revisão detalhada da w/tire /zofse
ana/ysís e em particular sobre os espaços de Kondratiev, indicamos Holden et a]. [28]
e Huang e Yan [33]. Vamos começar re]embrando a]gumas definições básicas e pro-
priedades da teoria w/tire /zoíse.

O espaço de probabilidade adjacente é o chamado espaço w/tire nofse (ç2, 23, p), onde
(2 é o espaço S'(R) das distribuições temperadas, 13 é a a-algebra gerada pela topologia
fraca-estrela de S'(R) e p é a medida Bochner-Mimos, a única medida de probabilidade
talque

.:<",">P(d«) {l"l',
s/

para todo p C S(R), onde lpl2 = llpll22(K) and <u,p> = w(p) é a ação de u c
S'(R) em p C L2(R). Vamos trabalhar, sobre o espaço de probabilidade Gaussiano
(ç2,B,pl l,2(R)) munido do processo Gaüssiano isonormal dado por <.,p> onde p c
L'(R).

Desde que estamos interessados em estudar equações estocásticas em dimensão in-
finita na abordagem w/zí/e /zoíse é natural trabalharmos sobre os espaços de Kondratiev
onde as distribuições estocásticas são sequências de um espaço de Hilbert adjacente. Fil-
[inkov e Sorensen [19] desenvolveram esta idéia uti]izando-se da abordagem de Ho]den
et a] [28]. Nós iremos brevemente relembrar a]gumas definições básicas de [19]. Seja
(-E, ll llr) um espaço de Hilbert separável sobre o corpo do reais com uma base ortonor-
mal (e{)l=.. Algumas vezes escrevemos 1 11 em vez de ll llr Dcnotamos por L'(p; .E)
o espaço das funções g : Q --, E quadrado-integráveis no sentido Bochner. Lembremos
que o polinõmio de Hermite generalizado é dado por

n. («,) n
{-1

h.:(<«,,e:>); a C N',

onde {h.l n C No} são os polinõmios de permite, {e.; n C N} são as funções de permite
constituindo uma base ortonormal para L2(R) e ./V' é o conjunto de sequências cl em No

tal que lal = )1: ai < oo.
lZ

Desde que {H.. }.cM é uma base ortogonal de L2 (p) segue que a família {H.e{ }.cM.{cW
é uma base ortogonal de É2(pl E) com a seguinte soma ortogonal Hilbertiana
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L'(P;.E) = a) M: 6) EÍ-o

onde M{ é o subespaço linear fechado gerado pelo conjunto {HI.; a c Ax;} com AÉ;
{a C ./\r; lcll = k} e mo = R. Portanto, para cada / C L2(p;,E) existe uma única
sequência {ci.l { C N, cl € .A/} de números reais tais que

/ = }1: >1: ci.H.e{ c.H.E c La Çp,', E).

onde /. = E.a.U. C -L'(p) e c.: e: C E. Se 7 C (]Rn')., denotamos (2N)'aeJV'Í=l
rl (2{yr'. Sob tal estrutura, a construção dos espaços de Kondratiev em dimensão infinita
é imediata.

Z

Definição 2.1 : i) Para p C 10, 11 e q C N, definimos S(E).,ç como o espaço de funções

C L'(P;.E)

tais que

i.fii3., llc.ll'(a!)'''''(2m)'' - }: l./\l:,. < m,
l&

onde l

(s).,*
denota a norma do espaço de Kondratiev (dimensão finita) das funções testeP,q

ii) Para p c 10, 11 e q € N, nós definimos S(E)-..
(espansões formais) em E

q como sendo o espaço das sequências

(.. c -E)

tais que
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.plll.,-. )l: ll..ll'(a!):''(2N)''' }: lal:.,-, < '",
i-l

onde 1 1-.,-, é a norma de(S)-..-ç' o dual topológico de(S).,ç

Analogamente ao caso de dimesão finita, podemos identificar S(-E) .... como o espaço
dual de S(E).,ç Também definimos

'w). - n ;(').,.
k-l

s(-n)-. - U s(z).,,-.
k-l

Vamos munir os espaços S(E). e S(E)-. com as tipologias limite projetiva e indutiva,
respectivamente. induzida pelos espaços de Hilbert S(,E)P,, onde /i C j--l, ll e r C Z.
Observe que S(-E) . é o dual de S(.E)., onde a ação é dada por

<r'l/> >l: <Z,.., c.>,a!

Aqui F' b.n.. c s(-E).. e ./

inclusões valem
>ll: c.H.. C S(E),. Além do mais, as seguintesc-ç:N

S(.E)i C S(.F). C S(.E)o C L'(P; -E) C $(.E)-o C S(.E).. C S(.E).:

2.2.1 Ruído Fracionário em Dimensão Infinita e Calculo de Wick

Blinder [5] e E]]iot e van der Hoek [16] obtiveram uma representação do mBf em termos
da função indicadora no espaço de probabilidade Gaussiano (ç2, Zi, p; l,2(R)). A prin-
cipal diferença entre estes trabalhos reside em questões de mensurabilidade dos mBfs
construídos por cada um. Deve ser notado que desde que estamos trabalhando no am-
biente w/zífe /zolse, tais diferenças sào irrelevantes para nossos propósitos. De fato, tais
construções podem ser facilmente interligadas como sugerido or Blinder. Neste capítulo,
trabalharemos com a abordagem de Elliot e van der Hoek. A ideia principal é relacionar
o mBf de parâmetro H C (0, 1) ao clássico movimento Browniano através do seguinte
espaço
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z,b(K):- {/: R --, R; 1«11-"./(") c Z''(n)},

onde 'denota a transformada de Fourier em Z,2(IR). Pode se mostrar que o espaço de
Schwartz das funções teste e funções indicadoras estão contidos em tb(R).

O seguinte operador é fundamental na construção do mBf no espaço (Q, B, p; Z.,2(R))

Definição 2.2: O operador M /t4K é definido sobre funções / C 1,%(]R) através de

(M/)(y) z/l:/' H/(z/); z/ c R

Considerando

ÕX(t, «,) - <«,, M'À.[.,.]>,

e escolhendo uma modificação contínua 0X(t) do processo acima, obtemos o mBf de
parâmetro -# C (0, 1) sobre (Q,23,p) (veja [16] e [31] para maiores detalhes). Nós

gostaríamos somente de salientar aqui que desde que PX(t) C L2(p) para todo [ C R+ e
H C (0, 1) então podemos desenvolver sua expansão de caos de Wiener-ltâ dada por

):, l M€1K(s)dsn:.,
k-ib

t

Px (t) (2.4)

onde ck = (0, 0, . . . , 1, . . .) com l na k-ésima entrada e 0 caso constrário. Pode-se mostrar
que t -, PK(t) é diferenciável no espaço de lida (S).o onde

dPH (t)
Mek (t)H.*

k-l

Com o intuito de obtermos uma fácil expansão para o mBf em dimensão infinita
faremos uso da seguinte bijeção entre N x N e N

n(ã,J) - j + (í + J)(n j +p

Esta ''contagem diagonal" será útil em várias situações. Quando Ihe damos com equações
estocásticas em dimensão infinita é natural trabalharmos com um mBf genuinamente
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cilíndrico. Seja Pr uma sequência de mBfs reais e independentes com as seguintes ex
pansoes

P/'' (t)-$,c'MeJ (s)dsH..o.m (2.5)

Note que distintos /?H-s têm famílias disjuntas de H..o.D em suas representações
cilíndrico em -E é definido pela soma

OínBf

BH(t) )ll: pr (t)e: (2.6)

Note que a soma em (2.6) não converge em .L2(p; E). Porém, a convergência se dá no
espaço de Hida S(.E).o. Para ver isto, vamos reescrever a soma (2.5) da seguinte forma

Pf(t)- óZ(t)n.
k-l

J Mej (s)ds'..
0ólZ(t) n(á , .j)

01 caso contrário

Portanto, podemos escrever

Bx(t)
oo oo

)l: >1: ólZ(t)H.. ei
{-l k-l

)l: óf (t)H..
k-

bT(t) :: õk,n(i,j} l M(lj(.s)dsei
0

[

Agora se q > 3, t C R+, e H C (0, 1) então

-BK(t)lllo, . óf (t)ll'(.* !)(2N) ''"

M'e.(.)d. (2k)'«
0

ÇC2 >- kã'x'ç < oo.
k-l
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Aqui acima utilizamos a seguinte estimativa de [1 6]

lm(«(t)l :Ç C'nÍ { for all f c R. (2.7)

O ruído fracionário em .F é definido por

WK(t)
oo oo

>: }1: alZ (f)n..e:
{-l k-l

>l: af (t)n.. ,
k-l

onde

wr(t) E
k-l

aZ(t)m..; alZ(t)
m'G(t); k
0; caso contrário

e dr(t) = .5k,«(i,.j)MG(t)ei

Analogamente ao ruído Browniano WX(t) para n = 1/2, pode-se mostrar que WX(f) €
S(E)-o para todo t c ]R+, -H C (0, 1). A]ém do mais, usando o fato que ]t4g c C'-(R)
para todo g C $(R) podemos facilmente mostrar que

«-ê3Í(Q=wH(t) in S(E)-o

Agora podemos definir o produto Wick sobre S(-E) :
formas

Considere /', G C S(-E).i tendo

F'- },c.n.
c-ç:N

c! 1: bpnp
g€N {-1

onde c., bP c E and -n, G{ C (S).:
Definição 2.3: O /2roduro Wzck dos elementos F, G c S(.E) l é dado por

>: (F.QG:)e:
i=i lcA/'
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onde 0,, ci.bipei c E.

Analogamente ao caso de dimensão finita, o espaço S(.E).i é fechado para o produto
Wick. Além do mais, temos o seguinte resultado o qual é uma consequência imediata das
definições. Por conveniência do leitor, damos os detalhes aqui.

Proposição 2.4
(o,l)

Se F' C $(E).o então F'OWK(f) C S(.E).o, para t C R+, H c

Demonstração: Seja F
00 ã.

:l: .23ei e t C R+i-l Pordefinição

F'<>W«(t) - >: }: .:.aZW l .:n,
lc.Vivi

Considere r > 1,p > 3 e q C N .[l} tal que ]]F']].o,-ç < oo. Então

}: '!PN)''«''"''' )l: l }: l.:. IZ(t)
,rCIV' i=1 \a+ck='

:Ç >1: ,y1(2N)'(ç+'+,')'r l>' >1' lci.l }.
,rCJ\r {::l a+cJ;:='y a+ck::l

2

alÍ (t)I'

< }1: (2N)'''El: }: c-!(ak+ l)lci.I'(2N)'"('+")
VCJv' {=1 a+ck::'y

< >1: (2w)''' >: 1 }1: «1l':-l'(2m)'"'
-ÇÇ:N i='L \.ae:N

alZ (t)I'(2N) P(a+cJ; )

E
k-l

alÍ (t)I'(2k) 'P

< }: (2N) ''llr'lllo.-. }l: 2-pckã'H'-
le.M k=l

< 00

Aqui acima, utilizamos a estimativa (2.7) e o fato de que >1: (2N)

n
< oo quando r > l
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VtllllUb ágUIa Ç(JllblUClldl iiltt;gittiS UÇ iUilyt)ÇS Z/ : J\ ''-+ 1.) \..C/JO llU SellLIUU Ue reLtl.

Definição 2.5: Uma função Z : R --' S(-E) . é chamada S(E)..- f/zregráve/

<Z(.)l./> C Z,:(R) para todo .f c S(.E)..

Então a $(.E)..-integral de Z(.) denotada por J' Z(t)dt é o unico falem

( l Z(t)at\f} l (Z(t) \ f\dt\ .f c s(E)..
R R

Observação 2.6: A existênciado unico elemento J' Z(t)dt seguido fatoque / <Z(t) l ->dt
R R

é um funcional linear contínuo sobre S(-E)o Tal fato segue facilmente da Proposição 8.1
em lida et a]]27] e da Definição 2.1.

Definição 2.7: Suponha que F' : R --' S(-E).o é tal que t -, r'(t)OWH(t) é S(E)..
-integravel. Então definimos a Integra/ aós/ra/a /7írsuda-S#ono/zod/racíonáría de F por

FÇtÕÕ'WHÇt] -.= 1 Fl~ÜQ'Wu(Bdt
R R

Proposição 2.8: Co/zsídere F' : R --, S(.E) . dado por F'(t)

{b.(.); a C A/} pari:EÃaz a ieg&zlnre /zzpórese

se

ente de S(.Ej$,J o
R

talque

E ó.(t)H. ra/ que

suP 'l a1(2N)'"v / ló.(t)ll'at > < oo paraalgum q CN
CLCN

Então t t--, FÇt] é Hitsuda-Skorohod integrável para qualquer H ç: qQ,'L).

Demonstração: A demonstração segue facilmente da estimativa (2.7) e Lemma 2.5.7 em
Ho[den et a]]28]. Nós omitimos os deta]hes.[]

/ llz,.(t)ll''ít
R
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2.3 Equações de Evolução Estocásticas com Ruído Fracionário

Nesta seção estudaremos a seguinte equação diferencial estocástica

!:ija (t) + r'x(t) + .BX(t)<>wx(t); x(o) - o c s(.D) 1 ) (2.8)

onde .4 é o gerador infinitesimal de um semigrupo fortemente contínuo sobre .E, F é
uma função Lipschitz, B é um operador linear e WX é o ruído fracionário sobre E.
Primeiramente, começaremos com as seguintes definições.

Definição 2.9: i)Seja.B umoperadorlinearsobre Ee p C 10, 11. SeG
então deânimos

E c.n. c s(.E)-.,
c.e:N

>: B..n.

ii) Seja (.4, Z)(.4)) um operador linear não-limitado densamente def:unido sobre .E. Se
G = >1: c.H. c S(E)-., é tal que c. C D(.4) para todo cl c .Ve

Ác.ll'(ai): '(21N)''ç < oo para algum q € N,

então escrevemos

e denotamos por Z-)(.A)-. como sendo o conjunto formado pelos elementos G c S(.E) .
satisfazendo a propriedade acima. Analogamente, se F : E --, E é uma aplicação Lips-
chitz com crescimento linear então podemos definir

F'G:

para G E c.n. c s(-E)-:
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Queremos estudar soluções/or/e e ge/lera/ízadas da equação (2.8) no espaço S(E) i.
Por solução forte, queremos dizer uma função continuamente diferenciável tomando va
lares em S(E)-i satisfazendo a equação (2.8). A solução generalizada é a solução mí/d
de (2.8) dada por

XI.t) = S(t)0-+ l S(t s)FX(s)ds-b l S(t -- s)BXI.s)Q'Wn(s)ds,

t [

(2.9)

onde {S(t); 0 < t < T} é o semigrupo fortemente contínuo gerado por (.4, D(.4)) e as

integrais acima são consideradas na topologia limite indutiva de S(.E)-i. Ê fácil ver que
uma soluçào forte de (2.8) deve ser dada por (2.9). A seguir, enunciámos nosso principal
teorema de existência e unicidade.

Teorema 2.10: S4a (..'l, O(.Á)) -- ge«dor ínÜnír«í«-a/ de -: «m18«po./b,/e,««/e
contínuo sobre E, F l E --+ E uma função Lipschitz cota crescimento linear e B um ope-
rador linear titnitado em E tat que exista uma base ortorlornlal Çe.à'=:t e alma sequência
de rlúmeros reais ÇXà=:.L tais que Bei -- Xiei pctra todo iC 'Eq. ErLtão para qualquer
H C (0, 1) eparcz cada C S(.E).: exísfe lma única se/ração generíz/lzada (X(t)).«.«r
de (2.8) tornando valores etlt SÇE).\.

Observação 2.1 1 : Podemos considerar B como uma aplicação não-linear. De fato, é
possível provar o Teorema (2. 10) com outras hipóteses de regularidade sobre os coeh-
cientes. Por exemplo, podemos supor a existência de uma função Z? C Z,ã,.(R+) tal que

i) llS(t)-B(z)l} <(i+ll«ll})r:(t); t > 0, z C .E,

iO llS(t)-Bz s(t)Bvll, :ç r(t)ll:, WllE; t > 0, z,y C .E

Sob tais condições pode-se provar o Teorema 2. 10 usando argumentos similares aos uti-
lizados neste capítulo. Somente temos de assegurar que s -, S(t s)BX(s)<>WH(s)
seja uma função contínua quando X(.) for contínua.

Observação 2.12: Se tomamos F'(0) = 0 no teorema acima, podemos mostrar que a
solução (X(t))o:ç.:çr toma valores no espaço de Hida S(.E)... Tal fato pode ser facil-
mente provado checando cuidadosamente a demonstração do Teorema 2.10 com esta
hipótese.

Observação 2.1 3: Outros tipos de não-linearidade também podem ser considerados na
equação (2.8) com ruído aditivo. Por exemplo, pode-se considerar F' : D(r') --, E como
uma função dissipativa. Neste caso, podemos provar o Teorema 2.10 impondo hipóteses
de dissipatividade sobre os coeficientes .4 and F'. A estratégia consiste em aproximar a
solução de (2.8) pelas aproximações de Yosida da F'

31



Se considerarmos a equação (2.8) perturbada por um ruído aditivo e F'
podemos provar uma solução forte.

0 então

Teorema 2.1 4: Sda (Á, O(.A)) «,« g««do, ínÚní/clima/ e ",« se«zig«po./érre«-ente
contintlo em E e B utn operator linear limitado em E. Então para qucüqtter H c qO, \)
e para cada 0 C DÇAà-\ existe tina única solução forte ÇX Çt])o«.«X de (2.8) tomarLdo
valores em SÇE).\ dada por

t

X(t) = S(t)0+- l S(t s)BÕ'Wn(s)
0

Antes das demonstrações dos teoremas acima vamos aplica-los na resolução de EDP
estocásticas do tipo parabólica.

Exemplo 2.15: Seja O um aberto limitado de Ra com fronteira suave. Considere o
seguinte operador diferencial de ordem 2m dado por

L }: (-i)i'i8'(«.Pa'),
lal:Çm ,IPI <m

onde a.*P são funções reais suaves sobre O. Assumimos que L é fortemente elíptico sobre
O. Neste caso, é bem sabido que o operador É definido sobre o espaço de Sobolev
H'"(o) n Hom(O) C L:(O) gera um semigrupo fortemente contínuo sobre L'(O). Dado
0 < T < oo e // C (0, 1) considere o seguinte problema de Cauchy

?!1liL4 + l,u(t, z) - /(:'(t, ")) + z'("(t, "))<>wm(t, "); (t, ") c to, rl x o,

u(0,z) uo(z); z c 0 c Ra, (2.10)

onde ./ is uma função real Lipschitz, b outra função real (a ser definida) e Wx(É, z) o ruído
fracionário no tempo para cada z C O. Deve ser notado que desde que estamos Ihe dando
com distribuições estocásticas, as aplicações acima estão agindo sobre cada elemento de
ssuas expansões fomlais. Para aplicar o Teorema 2. 10 temos somente que representar o
sistema (2. 10) na forma de operadores em dimensão inhnita
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g-:P - .4x(t) + r'x(t) + BX(t)<>w«(t); t c to, rl, a' € (o, i),

x(o) (2.11)

de fomla usual ao caso determinístico. Tomemos E Z,'(O) e

(BZ/)(z) :- b(y(«)),

LP, 9 C -0(-L); (r'y)({) .f(z/(e)), 3/ c .E; z, € c 0,

com ó uma função real que realiza Z? como um operador limitado sobre .E satisfazendo as
hipóteses do Teorema 2. 10. Altemativamente, B pode ser um operador integral do tipo
Hilbert-Schmidt.

Neste ponto, uma pergunta natural seria com relação à suavidade das soluções de (2.8).
Isto é, gostaríamos de impor algumas hipóteses sobre os coeficientes da equação (2.8) a
fim de obter-se uma solução tomando valores em L2(/z; .E). A dificuldade para achar
ytais condições é notória: Devido ao ruído multiplicativo com o produto Wick mesmo
se impormos sobre B uma hipótese de posto finito tal que .By C Z,2(pl E) para todo
y C S(E)-i não podemos dizer em geral que

s(t - s)-BX(s)<>wH(s)d. c L'(P; E), o $ t $r
[

0

Isto acontece devido à irregularidade do produto Wick em espaços #'(pl E). No caso
linear com ruído aditivo temos uma solução forte dada pela convolução estocástica gene-
ralizada. Neste caso, propriedades de regularidade podem ser estudadas adequadamente.

Exemplo 2.16: Considere o caso particular do Laplaciano em O = {z c Ral 0 < z{ <
ai, { = 1, . . . , d}. Neste caso, temos Z)(A) = -H' n /4 onde A admite os autovalores

d klr
(k-, . . . , k.) c N'2a
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com autovetores que formam uma base ortonormal de E = .L2(O)

,*:,...,*..,, - ü (á) '"
Por simplicidade escrevemos -l --Àx; 1- e {êx;J=a para denotar uma ordenação dos au
tovalores e autovetores, respectivamente. O laplaciano gera um Co-semigrupo dado por

E
k-l

s(t)y - <Z/, ê*>Zexp(-,X.t)ã,; y C -E

A solução do problema de Cauchy

Au(t,z) + WH(t,z); u(0, z) a.(«) c 0(A),

é dado por

.X(t) - S(t)0o + >: s(t - s)dr(s)dsn.*

Agora é fácil ver que se d l e { < H < 1, então X(t) C -L'(p; -E) para 0 $ t $ 7'

2.3.1 Demonstração dos Teoremas 3.1 e 3.2

Nesta seção, nosso objetivo é a demonstração dos Teoremas 2. 10 e 2.14. Devido a não-
linearidade, a estratégia de considerar transformadas de Hemüte e aplicar o Teorema de
Caracterização [28] não funciona para o Teorema 2.10. De forma gera], a dihcu]dade
reside no fato que não podemos identificar uma equação diferencial determinística com
coeficientes complexos quando Ihe damos com transfomladas de Hermite de funções não-
lineares. Neste caso, o ingrediente para a demonstração do Teorema 2.10 é uma extensão
do teorema do ponto fixo de Banach, o qual enunciámos aqui por conveniência do leitor.
Primeiramente, começámos com uma definição.

Definição 2.17: Seja J = U Jn um limite indutivo de espaços de Banach munidos de

normas 1 11.. Dizemos que uma aplicação X: : J --, J é uma con/ração es/rl/a sobre J se
existe no c N tal que Vn > no,

ln
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i) K(Jn) C .h;

ii) Existe c. C 10, 1) tal que Vz, 3/ C ./n, temos que

Kz - X:Z/ll. < .,.llz z/ll.

Usando a estrutura dos espaços de Banach intermediários Jn, Deck [10] mostrou que se
K : J ---} ./ é uma contração estrita sobre J, então para cada u C J existe um único
u. C J o qual é a solução do problema de ponto fixo

«

Seja C'(0, T; S(-E) -i,-q) o espaço formado pelas funções contínuas de 10, 7'l para S(.E)-t
Vamos munir tal espaço com a usual topologia da convergência uniforme dada por

q

llr'll-:,-,.' o<'' llr'(t)ll-:.-,,

e consideramos o seguinte limite indutivo de espaços de Banach

c'(o, r; s(.E) :) U c(o,r; $(z)-:, .)
q-l

A seguir, faremos uso da transformada de Hermite sobre o espaço S(E) i. Para uma
explicação detalhada desta transformada em dimensão finita e infinita, veja por exem-
plo [28] e [19], respectivamente. Aqui nós somente hxaremos a notação que será usada
ao longo deste capítulo. Seja Ec a complexificação do espaço de Hilbert E.

Sey E c.n.* c s(.E) l então a /rans$ormada de Hera?zífe de y é definida por

H}''(,) - }''(.)

quando convergente em .Zilc. Aqui usaremos a seguinte notação: Se a C .V e z C (Ctv então
escrevemos z' = zÍi Z 2 . . . Zna" . . . A seguir, vamos considerar as seguintes vizinhanças
de 0 in Cn dadas por

IKç {zC(C~;lzil <(2à)'ç,{cNl; ÇCN
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Lema 2.\8: Seja B uln operador limitado sobre E satisfazendo as hipóteses do Teo
rema 2./O e./üe H c (0, 1). Se X c C'(0,7'; S(-E) i) enfãopara /o o t c lo,rl

s n S(t .)BX(s)<>Wx(s) C C'(0, t; S(.E)-i)

Demonstração: Vamos denotar por C' uma constante que pode diferir de linha para linha.
Considere X(t) = >ll: c.(t)H. e .BX(t) = >ll: l?c.(t)H.. Primeiramente, vamos usar

as hipóteses sobre o operador -B para expressar .BX(t)<>Wx(t) de forma conveniente.
Por hipótese existe um sistema ortonormal completo (e{)l=: sobre E e uma sequência de
números reais (Ài)l=i tais que Be{ = Àie{ para todo { C N. Nessas consdições, temos que

BX(t) (t)n. }: (BX):(t)e:

onde (.BX):(t) := E c:.:(t)À:H.* C (S).,

Logo,

BX(t) <>Ww(t ) >l: l( -eX):(t)<>Wf (t)je:

EIX.( E .:.M*:'ãu)«,j.:
i::l 'e.A/' a+ck ;:'r

lZ

onde

HI.BX(t)QWH(t)l(, ) IX(.eX):(t, ;).H(W.")(t, ;)l e:, (2.12)

para cada z C (Cn tal que H(BX):(t,z) e H(}+'.K)(t,z) existam. De fato, podemos
reescrever a equação (2. 12) como

XI.eX (t) <>Wx(t)l(; )
í-l
E BX(t, ;) , e: e: .@" (t, ;)

/k ' ' '

para cada z C (Clv tal que H(Z?X):(t, z) e H(WI.H) (t, z) existam. Notemos que Wl:H(t, z)

:: alZ(t)zt converge abso]utamente em (C para cada z C ]Kç (q > 2). Fixe q > 2 e con
k l
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sidere a seguinte família de operadores lineares fortemente contínuos {7",(t)l 0 < [ :ç 7', z c K.}
dado pora

oo oo

7;(t)":- }l:<Bz, ei>Ece:. }: dlZ(t);k,(2.13)
i-l k-l

nverge absolutamente em Ec para cada (t, z, z) c to, rl x Kç x -Ec, e

IZ(t)zll&:: :Ç llBllC'2 "llzllz. }:k5'-f :
k-l

/$c. Vamos reescrever a equação (2. 13) da seguinte fo

1;(t)" - }l: <B«õ.,«e,.o Mej(t)'., ':>,.e: .k-l

Dador C C'(0,T;S(E) i), existe umq' C N(q' > 2) tal que

< .::« i--,-.,l>.J pw''' l <«,

para todo s C 10, 7'l e z C ]Kç'. Então para cada (t, z) C 10, Z'l x ]Kç' temos que

S(t - ')Z(')X(', ') - >1: S(t - ')<.B-#(', ')õ*,«0,DWG(')'., ':>.e: c -n..k-l

Afimlamos que dado t C 10, 7'l, a função

s n S(t .)Z(s)X(s,,) C EI

para cada z C ]Kç'. Com efeito, considere

g*(., ;):- S(t ')<BX(', ')Õ',«0,DA/G(');*, ':>'c

Note que lIgA;(s,z)llE. < C'k3 T q V(s, z) C lO,tl x K«, onde

onde 7; (t)z co/Z

paratodo z cra to rma

é contínua
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SI *ê-#-' ': «
k-l

Pelo teste M de Weierstrass a soma >ll: gx;(., z) converge uniformemente em 10, tl para

cada z c IKç'. Isto prova nossa afirmação.
l

Agora desde H(BX):(s, z) e H(WI.K) (s, z) existem em 10, tl x Kç' para cada á c N
segue que

XIS(t .)BX(.)<>Wx(.)1(;) S(t - .)Z(s)X(., ,)

Desta forma, provámos que XIS(t -- s)l?X(s)<>WX(s)l (z) é contínua em 10, tl e limitada
em [O, t] x Kç'. Pe]o Teorema ] em [19] podemos conc]uir que a ap]icação

s -, S(t s)BX(s)<>WX(.) C S(E)-:

é contínua. Isto completa a demonstração do lema. D

Demonstração do I'eorema 2.10

A estratégia consiste em mostrar que a aplicação

IC(X)(t) := 1 S(t - s)FX(s)ds -F l SI.t - s)BX(s)Q'WKÇs)ds

é uma contração estrita sobre o espaço de limite indutivo C'(0,7'; S(-D)-i). Primeira-
mente, temos que mostrar que a aplicação acima esta bem definida. Por toda a demonstração,
vamos denotar por N uma constante genérica que pode diferir de linha para linha. Por
simplicidade, algumas vezes escrevemos C-i,-ç e (J-l em vez de C(0, 7'; S(.D)-i,-ç) e
C'(0, T; S(.E)-i), respectivamente. Para chocar as propriedades de continuidade faremos
uso da transformada de Hermite. Fixe X C C'(0, T; S(-E)-i) com forma

X(s) }: ..(s)n.

É fácil vêrque s -» S(t--s)f'X(s) c S(E)-t é uma função contínua para cada t € to, rl.
Pelo Lema 2.18 sabemos que a aplicação s -' S(t -- s)BX(s)QWm(s) c S(.E).i é
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contínua e portanto

S(t s)f'X(s)d.
0

s(t -- s)r'c. (s)dsn.

S(t - .).BX(s)<>Wx(.)ds s(t s)(.BX(s) o wx(')),d'n,

onde

(.BX(s) 0 Wx(s)), >: <..('),B':>.alZ(')l.:cz
a+ck :;'' J

Usando a transformada de Hermite pode-se facilmente checar que as integrais acima são
funções contínuas de to, rl para S(-E)-i. Portanto, X: : C.i --, O.i está bem definida.

A seguir vamos mostrar que se X C C-i,-ç então ./' S(t -- s)FX(s)ds C C-i,-. para

q > 2. Fixei c lo,rl. Pelahipótesedecrescimentolineareofatoque sup llX(u)ll.i... <
0<u <7'

oo temos que

0

E /s«
«'.ArllÓ

s)F'c. (s)ds l2N)'"" < N' >: (2N)''' + Nr < .«

Portanto, podemos concluir que / S(t -- s)FX(s)ds c S(E)-i -q para todo t c 10, 7'l
Agora ahmlamos que se X C (J.i,-ç com q > 3, então

t

0

S(t - ')BX(s)0WH(s)ds C S(.D)-:,-.
0

para todo t c to, rl. Com efeito, fixe t C lo, rl. Temos que
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>: / S(t s)(BX(')0W«(')),d'

(BX(')owH(')),l (2w)'''

< A'r>1:11: }: 1 / ll..Ull laãNI'a. IPW''
7€JV' {=1 a+Ck='y \á

Nr }, >./ llc..(s)lllldx(s)I'ds(2N)'('+")ç
{=i '*,'k b

r ll: :õ*,«o,».jã'" / ll..(.)lha'(2m)'
{=1 a,ck 'Õ

i=1 \k=1 / \ae.Vb

llx(«)ll!:, .,. < '".

Acima, utilizamos a estimativa (2.7) e o fato que X C O.i.-ç Desta forma, podemos
concluir que K((J-l,-ç) C C' i,-q para todo q > 3. Agora fixe q » 3 e considere
X, y C C'-i. q com formas

xr >1: r)l: õ'.«o,,,.jâ-"(2k)'' >11: /' 11..(')11%a'(2w)'''

0
2

.E
t

q

[

t

(a+ck)qk<

(2N)'"

ÇNT
lclv'il

y(t) Z'..(t)H..
«ç:N

a linearidade de B e a lei distributiva do produto Wick em S(.E)

IK(X) - X:(}'')l(t) - / S(t .)jr'X(') - F'l''(s)ld'
0

+ / S(t - s)-BJX(;) - }'''(')j<>WK(')ds,

t

t

x(t) c.(t)n.

e portanto
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IK(x) JC(}'')l(t)ll : , < / s(t - ')lr'x(')
0

r'Y''(.)la.

[

+ / s(t .)Blx(')
0

(2.14)

}'' (.)l<>Wx (.)d.

Iremos analisar separadamente as duas partes da desigualdade acima. Estimemos a primeira
parte. Através das estimativas usuais para um (7o semigrupo e dado que por hipótese F' é
globalmente Lipschitz, temos que

S(t - ')lr''.(') - r'Z'.(')I'Z' :Ç NT' o<«'' ll'.(«') - Z'.(u)ll},o lla

2[

onde c.:(.) e ó..(.) são funções contínuas em lo, rl. Portanto

2

'2N)'''

< xr' .ÊT:b E .=::;.ll...(«)

- ]vr' .::11, }: 11..(") - z'«(") ll}(2w)'''

s(t s)IF'.. (.) r'ó.(.)la.

ó. (u)llÍ: (2w) aq

wr'llx }''1111,-.,m

Estimamos agora a segunda parte da desigualdade. Pelo Lema 2.18, dado t c to,rl,
podemos escrever

S(t - .)BJX(s) - }''(.)j<>WX(s)ds

S(t .)(BIX(s) }'(s)j o wx(s))dsn,,

onde

4Í



s«P ll / S(t s).BJX(') - y(s)IQWx(;)d.
o$t$Tlllo

k l
<. NT'2 qj'z >l' Ã; â -"-«

1/2

' llx - }''ll-i.-,,m-

t

Portanto, por (2. 14) e as estimativas anteriores temos que

K(x) - K(v)ll-:,-,,. <
gNT+NT2 2

)"I«* *« : «.

Consequentemente, se

qNT+NT2\ c to,i) (2.15)

para qualquer q > 3 então a transformação K admite um único ponto fixo X em C'.i. A
condição extra (2.15) em,T pode ser facilmente removida considerando a equação sobre

intervalos lO,rl , lr, 2Z'l, . . . onde T satisfaz (2.15). Desta forma, mostramos quc K é
uma contração estrita sobre (7(0, T; S(.E)-i) para todo H C (0, 1) e portanto para cada
0 C S(E)-i existe um único X C C'(0, T; S(-E)-i) tal que

x( ) )a + JC(x)(.)

Isto completa a demonstração do Teorema

Observação 2.1 9: Se considerarmos a equação linear (F linear) com ruído multiplica-
tivo, então podemos obter um resultado similar de existência e unicidade utilizando-se
diretamente a transfomlada de Hermite. Neste caso, novamente obtemos uma solução
rní/d. Além do mais, pode-se mostrar facilmente que o valor esperado ge/lera/azado da
solução no Teorema 2. 10 é dado por
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EX(t) - $(t)EO + / S(t - .)F;'HIX(')ds

considerando que E l ./' S(t -- s)BX(s)<>WX (s)ds l

Agora nosso objetivo é a demostração do Teorema 2.14. Começaremos com o seguinte
lema.

Lema,ê20: S4a -B [m': opera or /Ineàr /inzífa o e«- -E e H C (0, 1). n/ão a ap/íc'zç'ão

t r+ .BWH(t, z) é con/ínt(amenre d fere/zc]áve/ e/?z lo, rl pízra cada z C ]K2ç como > 4.

Demonstração: Denotaremos por N uma constante genérica que pode diferir de linha

para linha. Começemos observando que .BWx(t) = )ll: Bd#(t)H, C S(E)-o,-, para

todo t C 10, rl com r > 3, onde -BWX(t, z) é limitado em 10, Z'l x ]K, para r > 3. Além
do mais

0

0

k-l

glil:li © - õ',«e,D(M'Gy(t).a':

rl e escrevemosr

'P(t, ') :- :: ~*(t),*
k-]

onde Kh(t) := '5k,«({,j)(]\4€jy(t)-Bei. Afirmamos que existe uma constante K > 0 tal que

+00
g .. . . 7 H

Z/l! "le.(V)lay:Ç Ã'nê 'f; nCN.

remos que existem constantes ?7 e ' tais que

'«''" : { ..3J},, '
Vela por exemplo Thangave]u [58] para maiores detalhes. Fixe n C N

Par vet isto lembet ISI.o,

l

Temos que
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+00

z/ 1: '"1€. (y)laz/

.IÍ'"le.(z/)laz/ + Vl{ -Xle«(g/)ldy +
3

"I(« (z/)laz/

7
ÇNM

+00

'T + 2x' / l.l$'"«p( 7Z/') dg/

Note que podemos achar yo > 0 tal que se g/ > 3/o então lyl5'X exp(
do mais, podemos supor que g/o > 2vE. Desta foi-ma, segue que

'Y3/') < Além

+00

lz/l$-" «p(

yo+oo

]U2)dU<:N l\S$'"aU-F I'L'iU
2~/ã2«=

: ~«} "*;h
+oo 3 ,, ê .,

Isto é, 2N .r l3/lã'X exp(--7y2)dg :ç 7VZ/o2 '" + JV e portanto podemos achar uma cons.

tanto Ã' > 0 que não depende dc H c (0, 1) tal que

+00

Vl: xle.(y)ld3/ « K'ni--T

Pordefinição

+00

i)"'' / e"'lnlã-"G.(z)a',(Me. )(t)

e portanto
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+00

(me«y(t) -(-ã)"':á/ e"'«l«lâ'"e.(«)d«,

onde a seguinte estimativa vale

+00

(We«y(t)l:Ç/' lz/l!-xl{.(3/)ldz/ < K'nê'2;t c R, ,' CN

Fixando H C (0, 1) e tomando z C Kç para q > 4 temos que

>: ll«.(t)ll..:l;.l ll«*(
k-l k-l

g . . g
t) llz. I'* l(2k) ': (2k) ;

}: ll«.(t)ll:.(2k) 'k-l >: 1,.1:(2ty
k l

}l: õk,«G,D lln
k-l

:l(wc« y(t)I'(2k) '' }l: (2k) '
k-l

i,b
q

< c'llBll2 ]
7

k (H+q à)

k-l
< 00

Desta forma, as aplicações (z, t) -' B'WH(t, z) e '}(t, z) estão bem definidas em lo, rl x
]KLcom q > 4. Além do mais, '}(t,z) é limitada em lO,rl x IKç. Logo temos que
BWX(t, z) é diferenciáve] em to, rl para cada z C ]K2ç onde

dB'!N n Qt . z ) '>(t, z

Desde que ®(t, z) = >1: Kk(t)zk é limitado em to, rl x Kç e ni;(-) é uma função contínua

em lo, rl para cada k, então podemos concluir que a função '}(t, z) é contínua para cada
z C K2ç com q > 4. Tais afirmações seguem das Proposições 19 e 20 em [19]. ]sto
completa a demonstração. []

k l
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Demonstração do Teorema 2.14

Afirmamos que

x(t, ,) :

guinte problema de Cauchy

«?:la - ..4-f(t, ')+ BWH(t, ');(t, ')

X(o, ') - 0(.) c 0(.,'1)

para cada z C iKç (q > 8). Isto segue facilmente do Lema

satisfaz o seS

2.20

S BWx (., ,)d.

(2.16)

A.kQ,z) «(t,z)- B®n(t,z)-+ IS(s) ÇnWu'l (z,t- s)ds

em 10, rl x IKç Sabemos do Lema 2.20 que existem constantes .ÍVi e J\r2 tais que

.-...- li ll / ....... \ /

«w«ü,4 ,:.: : ":, ('w«y«,') .. * "':

para todo (t, z) c lo,rl x ]Kç (q > 8) e portanto, pelas estimativas usuais para um Co
semigrupo podemos achar constantes ]VI e Ar2 tais que

;w«w««,4 ,.*":, /' ("ü'«yp,* '. ;"',
para todo (t, z) C 10, 7'l x ]Kç (q > 8)

0

Ec
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Agora observe que

.4X(t, ;) + -BWX(t, ;)

é uma função contínua em to, rl para cada z c Kç, limitada em to,rl x IKç para q > 8
e com forma }l:p.z'. Pelo Teorema da Caracterização (veja por exemplo [19] e [28])

existe uma única função t -» F(t) C S(-E)-i tal que

HF'(t)(;) - ÁX(t, z) + BWK(t, ,) on l0,7'l x ]K.

Considerando

X(t) := S(t)0 + l S(t s)BÕ'Wn(s)
0

seque da Proposição 20 em [19] que X(.) é a única função continuamente diferenciáve]
satisfazendo (2. 16). isto comp]eta a demonstração do Teorema. []
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Capítulo 3

Ergodicidade de equações diferenciais
estocásticas perturbadas pelo
movimento Browniano fracionário

3.1 Introdução

Propriedades ergódicas de sistemas Markovianos têm sido extensivamente estudados nos
últimos anos em vários contextos. Em particular, a ergodicidade de equações diferen-
ciais estocásticas (EDE). Vários autores têm estudado o problema de ergodicidade de
sistemas Markovianos induzidos por equações estocásticas em dimensão ílnita e infinita
perturbadas pelo movimento Browniano. Contudo, por razões óbvias gostaríamos de en-
tender o comportamento assintótico de soluções de equações estocásticas perturbadas por
processos não-Markovianos. A primeira questão natural é a existência e unicidade de uma
solução estacionária para estas equações.

Uma alternativa no estudo de propriedades ergódicas de sistemas não-Markovianos é
a chamada teoria de sís/amas dinâmicos esrocásrlcas desenvolvida recentemente por [22].
Nesse contexto, a evolução de uma difusão não-Markoviana é estudada através de um
apropriado processo de Markov adjacente contruído a partir da difusão original. Nessa
abordagem, [22] provou que uma EDE em dimensão hnita perturbada pe]o movimento
Browniano fracionário (mBf) com ruído aditivo admite uma única solução estacionária.
Este capítulo continua o estudo de [22] para EDE perturbadas pelo mBf. Lembremos

teste capítulo [23] foi escrito durante l ano de trabalho como visitante no departamento de Matemática da Univer-
sidade de Warwick. Agradeço o apoio da CAPES, bolsa BEX 1534041.
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que um argumento de acop]amento permitiu mostrar em ]22] que tais EDE com ruído
aditivo admite uma única medida invariante (num sentido a ser definido). Infelizmente,
seu argumento apresenta dois problemas críticos:

[1 .] A construção do acoplamento é difícil de ser seguida e analisada devido à corre]ações
não-triviais exibidas pelo mBf.

[2.] A construção do acoplamento utiliza a aditividade do ruído de forma essencial,
fazendo do argumento de acoplamento não adequado ao estudo de EDE com ruído multi-
plicativo.

Neste;capítulo vamos estudar propriedades ergódicas de EDE perturbadas por um mBf
com ruído multiplicativo não-degenerado. Isto é, vamos estudar a seguinte EDE multidi-
mensional

dzt =/(zt)dt+ o-(sçt)dBx(t) , z(0) = zo ,(3.1)
onde BX é o mBf de parâmetro H C (0, 1), / : Rd --, Ra, o' : Ra --, M.zx.í com Mdxd

denotando o espaço das matrizes reais d x d. Desde que estamos trabalhando com ruído
multiplicativo, regularidade adicional do ruído é requerida. Assumimos neste capítulo
que o parâmetro .IJ do mBf é estritamente maior que 1/2. Acreditamos porém que pode-
se relaxar tal restrição considerando os espaços de ruído do tipo 'rotlg/z par/t' (veja por
exemplo [46],[20]).

Para garantir a existência global de soluções e também para ter algum tipo de controle
sobre estas, nós faremos neste capítulo as seguintes hipóteses sobre os coeficientes da
SDE

(HI) l?eg í/arídade: O coeficiente de difusão o- junto com sua inversa o-'i e as derivadas
de / e o são globalmente limitadas:

s«P la(z) < «,
zeR'z

sup la :(z)l < «, ,

s«p l.o/(z)l + j-Oa(z) < .«.
aceRa

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(H2) /Vão-degeneracídade: o-(z) C Mdxd é invertível para todo z C Ra

(H3) Z)íss@afívldade: Existe C' > 0 tal que

</(«), z> $ C'(l lzll') Vz c R'
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O principal resultado deste capítulo é o seguinte

teorevx\a 3.\ : Suponha que os coe$cientes da EDE (3.1) satisfaçatn as hipóteses (Hl-
H3). Então existe uma úrLica sol,ração estacionária o qual é adaptada a Floração natural
gerada pelo movimento Browniano fracionário.

Devido as correlações não-triviais exibidas pelo mBfcom ruído multiplicativo em (3. 1),
precisamos desenvolver uma estratégia bem diferente para provar a u/zícídade da solução
estacionária. Desta forma, uma formulação abstrata é construída baseada na teoria de
SDE desenvo[vida em [22]. Em particu]ar, nós fornecemos um critério gera] para a unici-
dade da medida invariante na abordagem de SDE. Deve ser notado que uma das principais
dificuldades no estudo de propriedades ergódicas de sistemas não-Markovianos é a falta
de resultados com respeito à relacão entre suas propriedades estruturais e a unicidade do
estado estacionário. Este capítulo, busca preeencher tal lacuna apresentando propriedades
fundamentais de SDE que são bastantes similares a sistemas Markovianos. Lembremos
que uma das principais alternativas para se estabelecer a unicidade da medida invariante
em sistemas Markovianos é explorar propriedades estruturais de semigrupos de Markov
tais como irredutibilidade e propriedade forte Feller. Neste capítulo, nós introduzimos
conceitos análogos para processos não-Markovianos. Em particular, a propriedade forte
Feller quando combinada com a irredutibilidade garante que a dinâmica para uma certa
classe de SDE é ergódica.

Outra contribuição do presente capítulo é a obtenção de uma fórmula Bismut-Elworthy
[17] para EDE perturbadas pelo mBf com parâmetro ,17 > 1/2. Lembremos que esta
fórmula fornece exlicitamente uma expressão em termos de uma integral de ltâ, para
a derivada do semigrupo de Markov (agindo em funções teste) induzido por uma EDE
com coeficientes suaves perturbada pelo movimento Browniano. Em nosso contexto, o
semigrupo de Markov é substituído pela lei da solução da EDE (3.1) sobre o espaço
de trajetórias com condições iniciais em R" e no espaço de ruído que capta o passado
do mBf na EDE (3.1). Nós estabelecemos uma fórmula para a derivada com respeito
às condições iniciais em R". De fato, tal fórmula coincide com a fórmula de Bismut-
Elworthy se -f/ = 1/2. Além disso, é uma versão da fórmula no espaço de trajetórias. O
uso desta fórmula é o principal ingrediente na demonstração da propriedade forte Feller
para a EDE (3.1).

1.1 /doía da prova e esfr fura do ar/igo. A idéia da prova do Teorema 3.1 é combinar
argumentos de controlabilidade junto com um tipo de linearização infinitesimal para a
EDE (3.1). Mais precisamente, nós apresentamos na Seção 3 um resultado ergódico ab-
strato o qual é o fundamento deste capítulo, em particular, introduzimos as propriedades/erre
Fe//er e írredu/íbí/idade na abordagem de SDE. A combinação destas duas propriedades
garante que uma certa classe de sistemas não-Markovianos seja ergódica.
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A existência de uma solução estacionária para a EDE (3.1) pode ser estudada através
de usuais argumentos de compacidade como no caso Markoviano. Com respeito a sua
unicidade, precisamos de argumentos mais refinados. Para isto, provámos que o SDE
induzido pela EDE (3. 1) pertence a uma certa classe de SDE, satisfaz a propriedade forte
Feller e é irredutível. O principal ingrediente para estabelecermos a propriedade forte
Feller é uma fórmula de Bismut-Elworthy para a EDE. Isto será feito na Seção 4. Na
Seção 5, provámos a unicidade da medida invariante para a EDE.

3.2 Preliminares

Nesta seção nós fixaremos a notação básica que utilizada usada neste capítulo e relem-
bramos a]gumas definições e resultados de [22]. Dado um espaço produto .Y x y, de.
notamos por H,:r e IÇ as projeções sobre .t' e y, respectivamente. Também, dados dois
espaços mensuráveis f e /, uma aplicação mensurável / : é: -+ .F e uma medida p em e,
definimos a medida ./'*p em .F de forma natural por ./'*p = po ./' i. Se z C .Y então deno-
tamos por (5, a usual medida de Dirac localizada em z. Também denotamos por A4i (,Y) e
.A4+(,Y) o conjunto das medidas de probabilidade e medidas positivas finitas em ,t', res-
pectivamente. Iremos munir ambos os conjuntos com a topologia da convergência fraca.
Se Â' é um espaço Polonês então escrevemos P(lO, rl, .Y) como o espaço das funções
/ : to, rl --, ,Y que são contínuas à direita e cujo limites à esquerda existem em todos
os pontos (funções càdlàg). Vamos munir tal espaço com a usual topologia de Skorohod.
Também denotamos por C(to, rl, .Y) o espaço das funções contínuas / : lo, rl ---, ,t mu-
nida da usual tipologia da connvergência uniforme. Para abertos não-limitados J, vamos
munir o espaço D(J, .Y) (C(J, ,Y)) com a usual topologia induzida pela tipologia de Sko-
rohod em conjuntos compactos em J(convergência uniforme sobre conjuntos compactos
em ./)

Primeiramente vamos definir a estrutura do sistema dinâmico que vamos trabalhar

Definição 3.2: Uma quadrupla Q'V, {7)tlt?o, P«, {0tltZO) é chamada de processo de
r z'do esraclonário se satisfaz os seguintes itens:

i) )'v é um espaço Polonês,

ii) p't é um semigrupo de transição Feller sobre )'V, o qual admite P.., como sua única
medida de probabilidade invariante,

iii) A família {é?tlt>o é um semifluxo de aplicações mensuráveis em )'\; satisfazendo a
propriedade

0;P'.(z, -) = .5:, para todo z C )'\;
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Definição 3.3: Um sísfema dínê/mica esfocásf/co (SDE) em um espaço Polonês .Y sobre
um processo de ruído estacionário (}'V, {7)tlt$o, P«, {0tlt2o) é uma aplicação

A : R+ x .t' x )'v -+ .a', (t, #, ««) n A.(z, ««),

com as seguintes propriedades

i) Regra/arldade de ca [í/z/zoi. Para todo 7' > O, z € .Y, e m C )'V, a aplicação 'Pr(]ç, w)
to, rl ---.} .t' definida por

q',(«,««)(t) - A*(z, 0r .w),

pertence à Z)(lo, rl, .Y).

ii) Z)e/2endêncía co/z/üua. A aplicação (z, m) -, 'br(3, w) é contínua de Â' x )'v para
z)(to, rl, ,Y) para todo T > 0.

iii) Propriedade de coc/c/o.. A família de aplicações At satisfaz

Ao(z, «,) - «
A.*.(«, «) - A,(A.(z, 0.«,), «,) , (3.5)

para todo s, t > 0, z € ,t' e w C )'V

Dizemos que um SDE é confüzzo se o espaço P(lO,rl, Â') pode ser trocado por
c(to,rl, .Y) na Definição 3.3. Dado um SDE como na Definição 3.3 e uma condição
inicial zo C Â', vamos agora mostrar como podemos utilizar um SDE para construir de
forma natural um processo estocástico tomando valores em .Y com condição inicial zo.
Primeiramente, dado t ? 0 e (z, w) C .Y x )W, construímos uma medida de probabilidade
Qt(z, w; . ) em ,Y x )W da seguinte forma

Q.(«, ««; .A x B) '5". (,,«0 (.4) 7'. («« , d.«')
B

(3.6)

Pode-se mostrar [22, Lemma 2.12] que a família de medidas Qt(z, ml ' ) constituí um
semigrupo de transição Feller em ,t' x }'v e, se uma medida de probabilidade p em .t' x )W
satisfaz ílbp = P., então llhQtp = P. para todo t > 0. Isto sugere a seguinte
definição.

Definição 3.4: Seja A um SDE. Então uma medida de probabilidade p em .Y x )W é
chamada de uma condíç:ão Inicia/ ge/lera/içada para A se llhp = P.. Vamos denotar
por .A4A como o espaço das condições iniciais generalizadas munido da topologia da
convergência fraca. Elementos de .A4A que são da forma p = ó, x P. para algum z € ,t'
serão chamados simplesmente de co/zdífões iniciais.
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Dada uma condição inicial generalizada p, podemos naturalmente construir um processo
estocástico Markoviano (zt, wt) tomando valores em Â' x )'V de acordo com a medida p
e o semigrupo de transição Qt. A marginal zt deste processo em .t' será chamada de
processo gerado por A ízrmt,és de p. Vamos denotar por Z:p a lei deste processo (í.e. ,C/z
é uma medida em Z)(R+, À')). Mais precisamente, definimos para todo T > 0 a medida
rrP em P(lO, Z'l, ,Y) dada por

rrP - 'D}PTP , (3.7)

onde 'Dr é definida como na Definição 3.3(ii) e {Pt; t ? 0} é um semigrupo de transição
de Feller em }'v x .t' definido de forma natural por

P. f(:- , u ) JÇz . «' )'P. qm , d.' ./' C zjb(w x ,Y; R) (3.8)

onde 23Ó0'V x .t', R) denota o espaço das funções limitadas de )'v x .Y para R. Via a
imersão natural & : P(lO, 7'l, ,Y) --, D(R+, .Y) dehnida por (tw)(t) = «(T) para t 2 7', a
expressão (??) nos dá uma família de medidas em Z)(R+, .Y). Da propriedade de cociclo
segue que a restrição sobre Z)(to, rl, ,Y) de Ér,P com T' > 7' é igual à rrp. A definição
da tipologia de Skorohod em Z)(R+, Â') portanto implica que a sequência rrp converge
fracamente para uma única medida de probabiliade em 'Z)(R+, ,t') que será denotada por
Ép. Isto motiva a seguinte relação de equivalência:

Definição 3.5: Duas condições iniciais generalizadas p e u de um SDE A são ditas
eq (íwzlen/es se os processos gerados por p e u são iguais em lei. Isto é, p «., p +F:}» Cp =
Cz/

Na bordagem de SDE, dizemos que uma condição inicial generalizada p é ínvczrían/e
para o SDE A se esta é invariante para o semigrupo de transição Markoviano Qt gerado
por A. Dizemos que uma condição inicial generalizada p é esfacío/zárla para A se temos
que

Q.K «, p, vt > o,
isto é, o processo em ,t' gerado por p for estacionário. Chamamos p de ergódico se este
for ergódico com respeito à Qt.

Gostaríamos de mencionar que a principal motivação no desenvolvimento da abor-
dagem de SDE é o estudo de propriedades ergódicas de sistemas dinâmicos dirigidos por
processos com memória. O espaço de ruído )'V pode ser interpretado como o passado do
ruído que dirige a dinâmica sobre o espaço de trajetórias 'Z)(0, T; ,Y) e introduz memória
no sistema. Neste sentido, poder-se-ia argumentar que deveríamos estar interesados so-
mente em medidas estacionárias, sem nos preocuparmos se elas são invariantes ou não
Vela [22, Proposições 2.17, 2.18] para maiores deta]hes. De fato, o seguinte resu]tado
elementar afirma que podemos relacionar os pontos extremos do conjunto das medidas
invariantes para um SDE A aos pontos extremos do conjunto das medidas invariantes

53



com respeito ao sistema dinâmico canónico adjacente sobre o espaço de estados .t'. Mais
precisamente, seja f(R+; )'V x 'Y) o espaço das funções definidas em R+ tomando valo-
res em )V x .Y, e sejam Et e ./Ú as aplicações s/zÜ sobre e(R+; )'v x ,Y) e 8(R+; ,Y),
respectivamente.

A seguinte observação é trivial porém terá papel importante no restante do capítulo

Lema 3.6: Á ap/ícação É presen'a ergodícídade /zo sen/ido que se p C .MA é uma
medida invariante ergódica para ltm SDS À. então C» é alma medida invariarLte ergódica
p«,« . .'.r.«-« dí«ó""'" «-«l« (e(R+ ; R'), .M) .

Demonstração: Considere p C .A4A uma medida invariante ergódica para um SDE A
e seja Et a aplicação s/zeP em 8(R+; }'V x .t'). Pela hipótese de ergodicidade segue que
PP é ergódica para o sistema dinâmico (f(R+i )'v x ,{), Et), onde PP denota a medida
canónica gerada por p através do semigrupo Markoviano Qt. Notando que a marginal de
PP sobre f(R+; Â') é igual à CH e f(R+ ; )'v x ,Y) = e(R+; )'V) x f(R+; .Y) segue que .AÁz
preserva a medida ÉH. Finalmente, pela ergodicidade de PP todo conjunto ./v;-invariante
tem ,Cp-medida igual à zero ou um. Isto mostra que rp é uma medida de probabilidade
ergódica para o sistema dinâmico (é:(R+; Â') , ./V;) . []

Observação 3.7: Como consequência do resultado acima temos que se il, u c .A4A são
duas medidas invariantes ergódicas para o semigrupo Qt, então ou Z:p '"- rp ou Z:p e ,CP
são mutuamente singulares.

Relembremos o seguinte fato importante sobre a norma da variação total

Lema 3.8: Se/am /z e z, duas /medidas posíríwzs. Erzrão, p l u se e somente se, llp
«ll- - llPll- + ll«llr«.

3.3 Um Resultado Ergódico Abstrato

A principal motivação desta seção são os seguintes fatos bem-conhecidos da teoria de
pocessos de Markov. Lembramos que um processo de Markov sobre um espaço Polonês
4' com prababilidades de transição Pt é chamado /opo/oglcame/zre írreduf»e/ no tempo
[ se p't(z, .A) > 0 para todo z C Â' e todo conjunto aberto .4 c ,Y. Chamamos simples-
mente de topologicamente inedutível de existe tal tempo.

Chamamos de /erre ReJ/er num tempo t se Pt@ é uma função contínua para toda
função mensurável limitada @ : .t' --} R. Faremos um abuso de notação e usaremos
o símbolo 7)t para denotar o correspondente semigrupo agindo sobre observáveis. Va-
mos usar o mesmo símbolo para denotar o semigrupo adjunto agindo sobre medidas de
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Borel finitas em .Y. Notemos que a propriedade forte Feller é equivalente à continuidade
da função z -} Pt(z, .) se o espaço das medidas de probabilidade em ,Y é munido da
topologia da convergência forte. Um resultado clássico frequentemente atribuído à Doob
e Khasminski [12] afirma que:

teoreutta 3.9: Se unt processo de Marko-v sobre um espaço Potonês X com probabili-
dades de transição 'Pt é topotogicatnente irredutível e forte Fetter, então este admite rlo
máximo uma tnedida de probabilidade invariante.

Nesta seção introduziremos a propriedade/or/e Fe//er e írreduríbl/Idade na abordagem
abstrata de SDE como revisto na seção anterior. Como já anteriomlente notado em [24],
a propriedade forte Feller não é adequada para generalizações, principalmente porque
a topologia da convergência forte de medidas não é metrisável. Em vez de generalizar a
noção de continuidade das probabilidades de transição na topologia da convergência forte,
iremos portanto seguir a abordagem seguida em [24] e fomeceremos uma genera]isação
da noção de continuidade na topologia da variação total. Com respeito a irredutibilidade,
resulta que este conceito será muito próximo à inedutibilidade do semigrupo Markoviano
ç2t induzido por um SDE A.

Nesta seção, vamos considerar um SDE A arbitrário tomando valores em um espaço
Polonês .Y com processo de ruído estacionário 0'V, {7)tlt?o, P«, {atlt?.) . Lembremos
que introduzimos a aplicação linear r de .MI(.Y x )'v) para .A'íi(Z)(R+, ,Y», tomando
o limite de (3.7) com 7' --' oo. Vamos denotar por Rt : D(R+,Â') --, Z)(it, oo), ,Y) a
natural aplicação restrição. Os seguintes conjuntos serão fundamentais:

{(u,ã) c )'V: IX;C'ic,,«) ' R;Z(í(,,Q Vz c Â'}

{(z, g/,«,) C Â'' x )'V l -R;Z.5G,,«) / R;Z:'5G,,.:0}

{(z,y,«,,ã) C Â'' x W' l(«,,Ó) C y«h .(«;, 3/, «,) C yüx}

Acima e a seguir, escrevemos p -a p para denotar duas medidas com sinal p e z/
equivalentes e p l z/ para denotar que elas são mutuamente singulares. Se p e p são
medidas com sinal, também usaremos a notação /z $ u como abreviação para ''p(Á) $
p(.Á) para todo conjunto mensurável Á"

Note que além das simetrias óbvias das definições, o conjunto ./V't tem a propriedade

(z,y,«,,Õ) C .V' --, (:«, g/,ã,«,) C JV''

Notemos também que no caso Markoviano, ,CÕ(=.w) é independente de w de fomla que
Xlh ::; )/V2 e ./Ut pode ser considerado como um subconjunto de ,t'2 para todo t > 0.
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Lembramos que uma acop/amenro entre duas medidas p e p em um espaço X é uma
medida 7r em X' tal que n-(.4 x X) = p(.A) e n-(X x .A) = P(.A) para todo conjunto
mensurável .4 C X. No mesmo espírito, diremos que n é uma stlbacop/amenro para p e
u se a-(.A x X) $ p(.A) e n-(X x .4) $ u(.4). A seguir, se A é um SDE sobre um processo
de ruído estacionário QW, {Ptlt?o, P«, {atlt?o) então consideraremos a aplicação

At : ,t'2 x )A/2 --} ,#'2 x ),V2

definida por A.(z, y, «,,ã)(z,«,), A.(Z/, ã),«,,ó) para(z, 3/) C .Y: e(«,,ã) c )'v'

Com estas notações fixadas, o resultado abstrato que fundamenta o presente capítulo
é o segumte:

Teorema 3.1 0: Se/a A a ap/ícação ded/lida acima e assuma que exfsra time ap/ícação
conjuntamente mensurável

(z,Z/, «,) --, p'r'"(«,, ) C .M+(W')

com as seguintes propriedades

L ) A medida 'Pt'u qu , . ) é uma subacoplamento para 'Pt qlo ,
,Y2 x }V

) e P.(«.,, .)pa« rodo(aç, 3/,«,) c

2] Existe s > 0 tat qtle
(Â.(z, Z/)*Z'l''"(«,, .))(A/'') > 0 , (3.9)

para todo Çx.'y,u) € X'z x \N. Então h. admite rLO máximo urttcl medida inxariarLte (na
relação de equivalência da De$rtição 'b.S ).

Demonstração: Suponhamos por absurdo que p e p são duas medidas invariantes ergódicas
distintas para um SDE A (distintas na relação de equivalência da Definição 3.5). Afir-
mamos que se A satisfaz as hipóteses do enunciado então existem medidas positivas hni-
tas ;Z, ü e ü em )'V x ,t' tais que

IQcK z rQcü -t ÍQcü -. rQC,ü, Ê n=;cp,

Com tais medidas em mãos, temos que R:Cp e R:ru não podem ser mutuamente sin-
gulares, resultando assim a uma contradição pelo Lema 3.6. Vamos agora a construção
de tais medidas. Primeiramente, considere a seguinte medida finita At(z, y)*PI'''(w, -)
definidas em )'Vi x }V2 x 'ti x X2 onde 0'VI, )02) e (.YI, X2) denotam duas cópias de )'\;

e .t'. respectivamente. Por hipótese, existem s > 0 e t > 0 tais que

(Â.(z, V)*7'l''"(«,, .)) (.V') > 0 ,
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para todo (z,y,w) C Â'2 x )V. Restringindo a medida Ât(z, Z/)*Pt=''(w,.) sobre .V'
podemos definir a seguinte medida positiva localizada em ./V'

0 ,0 (..'! x B) A.(Z, y)*P'l''" («,,
'.X'2

)(.A x B)P(«,, d:«)p(«,, dZ/)P.(d«), (3.10)

onde .A x B € ZSOV: x .Y'). Aqui p(w, .) e p(w, .) são as desintegrações de p e u com
respeito à P., respectivamente. Usando a hipótese de que p'Éz''(w, .) é uma suacoplamento
7)t(u, . ) e p't(o, . ) para todo (z, Z/, w) C .Y2 x }'v segue imediatamente da invariância de p

e p que /Z ::: llW.x.T:0(P,") e ü := llW,xx20(P,") são menores que p e z/, respectivamente.
Agora vamos considerar a medida ü := llw. x.Y,é?(p,") em )A/x .t'. Pelas simples definições
temos que

R: .CÜ( . ) R:CÕ"w. *,*,''.«.«,q(')0@'0(dz, d3/, d«, M) ,M'

R:CÜ( ) = 1 . R:Cõn.:,.*.(',y,w.ú)(.)0(F,') (d=, dy, du,dã})

Desde que (u, ã) C JUà podemos concluir que R:ZÜ(.) -., R:,CÜ(.).

S

Resta mostramlos que R:.C/Z ,[ R:Éü. Para isto, notemos que T := ]1.r& :; ]];,ü
e portanto pelo Lema 3.47 e o fato que as medidas & e ü foram construídas sobre ./V'', a
seguinte desigualdade ocone

ll-n:,C/Z - -n:rüllrv $ / / il :CÕ(,,«} R:C'5b,«)llrvjZ(u,dz)ü(«,,dg/)T(d«)
W ./.Y2

< 2T(W) R:,C/Zllrv + l R:rüllr«,

onde jZ(w, .) e P(w, .) são desintegrações de jZ e ü com respeito à T, respectivamente. A
desigualdade estrita da primeira para a segunda linha é uma consequência imediata do fato
que a integral pode ser restrita à ./v} sem alterar seu valor. A afirmação R:r/Z ,Z R:rü é
então consequência do Lema 3.8.

Por último, notando que ü 5; p e ü $ u obviamente temos que X:.CP $ R:rp e
R:CÜ $ -R:Zz/. Isto completa a demonstração do Teorema.

D
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Observação 3.1 1 : As condições no Teorema 3. 1 0 não nos parece facilmente verificáveis
Desta forma, estaremos interessados em fomecer propriedades estruturais de um SDE A
que fomeçam condições suficientes para que as hipóteses no Teorema 3.10 sejam sat-
isfeitas. Resulta que tais propriedades são análogas às propriedades forte Feller e irre.
dutibilidade no contexto Markoviano.

Definição 3.1 2: Um SDE é chamado de/or/e Re//er no tempo t se existe uma função
conjuntamente contínua Z : ,t'2 x )/V --> R+ tal que

-R;rÕG.,«) R;ZÕh,«) llrv $ r(z, Z/, «,),

onde Z?(z, z, w) = 0 para todo z C Â' e todo u C )''

Observação 3.1 3 : A importância da Definição 3. 1 2 é reminiscente da teoria de proces-
sos de Markov. Em nosso caso, a importância da definição acima reside no Teorema 3. 10
e em particular sobre o conjunto #l. A propriedade forte Feller é definida de forma
que a continuidade de -/TE(i(=,w) na topologia da variação total seja válida no espaço de
trajetórias Z)(it, oo) l .Y) devido à aplicação /Ü. Deve ser notado que somos forçados a tra-
balhar sobre todo o intervalo it, oo) desde que não temos a nossa disposição a propriedade
de semigrupo do caso Markoviano. Além do mais, se o processo em ,t' gerado por um
SDE A é Markoviano e admite a propriedade forte Feller acima em t > 0 então este é
forte Feller no sentido Markoviano clássico no tempo É > 0. De fato, se tal processo é
Markov em sua própria filtração então Z:õ(,,w) não depende de u e pela continuidade de
R. Z:(5(z,«,) na topologia da variação total sobre o espaço de trajetórias podemos concluir
quc este é forte Feller em É > 0 no sentido Markoviano clássico

Definição 3.1 4: Um SDE A é chamado rapo/ogiva ze/z/e írredu/ó,e/ em t se para todo
z € ,V, u C )'v e para todo aberto não-vazio C/ C Â' temos que Q,(z, o; )'V x t/) > 0.
Além do mais, se um aberto J C }V satisfaz i n Ait(z, )(U) # @ então Q,(a;,o; Z./ x
J) > 0 para todo w C )''.

Observação 3.15: Esta propriedade reflete o fato de que, em geral, o espaço )'V na
quadrupla 0'V, {Ptlt2o, P«, {0tlt2o) contém informação não-trivial sobre a dinâmica do
SDE A que deve ser levado em consideração se o ruído que dirige o sistema não for
Markoviano. Porém, desde que a dinâmica pelo qual estamos interessados acontece so-
mente no espaço de estados ,Y, em geral, não requeremos que o processo de Markov
adjacente gerado pelo semigrupo Qt sqa inedutível no sentido da teoria de processos de
Markov. De fato, a definição acima é levemente mais fraca do que irredutibilidade para
Qt no sentido de processos de Markov. De fato, se o semigrupo Markoviano {Q.i s ? 0}
é irredutível em É no sentido de processos de Markov então será irredutível no sentido da
dehnição 3.14.
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A seguir, vamos usar a seguinte notação: Se p é uma medida finita sobre um espaço
mensurável (y, B(}')) e O C 23(}'') «tão escre«mos plo(.A) : n O) para .A c
23(y). Agora introduziremos uma classe de SDE que terá um papel importante na teoria.

Definição 3.16: Dizemos que um SDE A sobre umaquadrupla 0©, {7)tlt2o, P«, {0clt20)
é glíase-7b/arkovlano se para quaisquer abertos não vazios V. U em }'V e para todo t, s > 0
existe uma aplicação mensurável «, -, lETt/(«,, .) C .m+0'v') tal que

i) A medida F'rU(o, .) é uma subacoplamento com respeito à 7).(w, -)IV e Ps(w, .)IU para
todo w c ),V

ii) Temos que 7'ru(«/; VUh) > Q para todo w tal que mÍnlP,(w; V), 7),(«,; U)} > 0

Observação 3.17: A Definicão 3.16 depende levemente da escolha do SDE A. Esta
dependência é muito 'fraca' no sentido que não leva em consideração os finos detalhes da
dinâmica de A, mas somente como o ruído entra no sistema. Por exemplo, iremos mostrar
na Seção 5 que a solução da EDE perturbada pelo mBf é sempre quase-Markoviano sem
qualquer restrição sobre os coeficientes da equação (3. 1), somente hipóteses para garantir
a existência global de solução da equação (3.1 ).

Observação 3.1 8: O processo em Â' gerado por um SDE A é um processo Markoviano
em sua própria hltração se rõ(=,«,) é independente de w. Neste caso, #h = )4/e para todo
t > 0 e podemos simplesmente escolher 'FTU(u; -) = P.(w;)lv x P',(u;.)lc/ na definição
acima, de forma que A é também quase-Markoviano.

O último resultado desta seção combina a propriedade forte Fellcr e irredutibilidade no
contexto da unicidade da medida invariante para um SDE A. E um resultado similar ao
Teorema 3.9 para sistemas não-Markovianos.

Teorema 3.1 9: Se exís/em re/nãos s > 0 e t > 0 /aís gt e um SZ)E quízse-JI/arkovíano A
éforte Feller em t e irredutível em s, então satisfaz a hipótese no Teorema 3. 10 e portanto
o sistema admite no máximo uma medida in»adiante.

Demonstração

Desde que )'v é um espaço Polânes, existe um subconjunto denso inumerável {w.}.?o
e uma métrica dw gerando a topologia de )'V. Dado isto, vamos denotar por {Un}.>o a
colação inumerável de bolas abertas de raio 1/2k centrada em w. para todo par de in-
teiros positivos k e m. Também escolhemos uma métrica d.v em ,a'. Iremos no decorrer
da prova denotar por BI'(z) C Â' a bola aberta de raio p centrada em z e de forma similar
Zir'(w) c }'v, bolas abertas em )'V
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Para verificarmos as hipóteses do Teorema 3.10, nosso objetivo é achar uma função
mensurável

(z,3/,««) n (n:.,n.) ,

e definir

7'!'"(«,,.) vn,(W,.)
onde o lado direito usa a família de subacoplamentos da Definição 3.16

(3.1 1)

(3.12)

Primeiramente, notemos que é possível construir uma função mensurável / : )'V --, }'V
com a propriedade que /(o) C suppP'.(w, . ) para todo w € )'v. Uma forma de se
construir é definir

n:(w) = i«fln l P. («.,, Br"(.««)) > 0} ,
e então recursivamente

«.(«) infln l 7),(W, Be-.(w«)) > 0 and w« C 232--*(w«*.:(.,))}

Através da densidade de wk podemos concluir que nk(o) < oo para todo k e todo w.
Segue da construção que a sequência w..(«) e Cauchy para todo u C ),V, de forma que
podemos definir ./(w) = limo-«, w«(«,)' Desde que por construção 7',(w, 6w(/(u))) >
0 para todo é) > 0, a função .f tem de fato as propriedades requeridas.

Considere agora a aplicação i: .t' x )N H )W definida por

i(z,o)

como também a aplicação mensurável r : .a' x )© --.> )'v definida por

«(«, «) inflÉ' l g(z', i(z,«,), «,') $ 1/4 para todo (z', «,') C B,(z, «,).} (3.13)

onde usamos 23.(z, «,) como uma abreviação para Bpx(ã(aç, «,)) x BT'(./(w)). Desde que
a função 1? na Dehnição 3. 12 é conjuntamente contínua e é nula sobre a diagonal, temos
que r(z, w) > 0 para todo z C Â' e todo w C )'V

Dados estes objetos, nós agora estamos em posição de definir n, e ng.
(z, y, «,) e tome p = «(z, «,), õ = /(«,) e i = A.(z, ã). Definimos

Considere

n'r infl" l Un C Zi;"(ã') , ã C yn , e A,(Z, yn) C B:(i)}
infl" l p';(«,, Vn) > 0 , e A.(Z/, Vn) C BI'(i)} (3.14)

Desde que por definição A.(z, ú) = i, segue então da continuidade de A. e da definição
de Un que n. é finita para todo possível valor de z e w. O fato que n. é hnita para
todo possível valor de z, y e w segue da controlabilidade topologica de A. Isto mostra
que(3.14) dehne a aplicação(3.11) e que p's='y(u, -) como dado em(3.1 2) é uma aplicação
satisfazendo a primeira hipótese do Teorema 3. 10.
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Resta mostrarmos que(3.9) também vale. Desde quem C yn,, temos quem),(u, yn:) >
0. Além disso, por construção 7),(W, yn,) > 0, de forma que 7's=,v(w,JUh) > 0. Segue
então da definição de É? que temos que

llX;Z:Õp,«) R;rÕH,«)llrt' $ 5

para todo (i,i7) C Zif(i)2 e todo U C Vn,. Segue imediatamente da definição de
que

R;r'5@,«,) .l n;,C'5Ü,.«J,(3.15)
para todo (i,g) como acima, todo w:, € yn;, e todo m, tal que (w,, m,) C JUh. Desde
que A(z,o:,) C 23/(i) e A(g/,«,,) C 23:'(i) para todo («.,,,«,,) C' Un, X Un,, (3.9) é
agora uma consequência de (3. 15) e da condição ii) na Definição 3.16. Isto completa a
demonstração do Teorema.

D

O restante do capítulo é voltado a mostrar que é possível associar um SDE à equação (3. 1)
de forma que as hipóteses do Teorema 3. 19 sejam satisfeitas.

3.4 Construção do Sistema Dinâmico Estocástico

Nesta seção, vamos construir um SDE contínuo induzido pela EDE (3.1). A estratégia
consiste em definir o SDE de forma que pala toda condição inicial generalizada p a me-
dida de probabilidade sobre o espaço de trajetórias é uma se/ração da EDE em lei. Feito
isto, podemos investigar propriedades ergódicas da EDE (3.1) como descrito nas seções
anteriores.

3.4.1 Representação do mBf

Neste capítu]o, iremos usar a representação de Mandelbrot-Van Ness do mBf ([48]). A
vantagem desta representação é que esta é invariante sob rí/zze-s/zeárs, de forma que é na-
tural para o estudo de propriedades ergódicas. Podemos representar o M,o-síded mBf de
parâmetro H C (0, 1) em termos de um n'o-sfded movimento Browniano Z? da seguinte
forma

Bn(t) H '/'((iB(r '+t) dnQ»
0

tC R, (3.16)
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onde aH é uma constante normalizadora dada por

((t - .)" :/' ." )~. -- à) . (3.17)

Veja [57] para maiores detalhes

E fácil ver que podemos também escrever a expressão acima da seguinte fomla

((t - ;)7':/'
+00

Bn(.t) = cin (-')+n :/') dB(s) ,

onde /+ = maxi/, 0}

Frequentemente, vamos nos referir ao /fine-reversed mBf como o mBf no passado e
o usual mBf na rota positiva como o mBf no/ururo. Além do mais, podemos escrever o
Mo-síded mBf BH(w, ã) dependendo de duas realizações do movimento Browniano no
passado e/u/uro, w e ú, respectivamente. Fazendo uma mudança de variáveis temos de
fato que BH(«,, ã)(t) =(Dx(«,, ã)(t), DH(«,, õ)(t)) onde

ã

Dx («,, õ)(t)
0

((t
t

(t -
0

.)"':/' (-')" :/') d«(.)
(3.18)

.)" */'w(.) ,

para t ? 0, e

DH(«,,ã)(t) :- ax l(t .)" :/' (-.)"':/'lü«(.)

~« IÇ-Ü" ~''".«tsÜ

(3.19)

para t $ 0. Vamos denotar por Com(R ;R) o conjunto das funções g : R --, R em
C' satisfazendo g(0) = 0 e com suporte compacto. Se O := («.,,a) c Com(R ; R) x
Com (R+; R) ., também escrevemos

DH (a) (t )
0

(-,)" :/'(M(, +t) M(,)) , tC R. (3.20)

3.4.2 Espaço de Ruído e o Processo de Ruído Estacionário

O objetivo desta seção é definir o processo de ruído estacionário que será utilizado para
investigar propriedades ergódicas da EDE (3. 1 ) como explicado na Seção 3.3. O principal
passo é considerar um adequado espaço Polonês de fomla que:

62



(1) Exista um semigrupo Feller sobre o espaço de ruído que admita uma única medida
invariante.

(2) A aplicação solução da EDE (3.1) seja contínua com respeito ao ruído e condições
iniciais em R'

Deve ser notado que tais propriedades são intrinsicamente relacionadas com a tipolo-
gia dada sobre o espaço de ruído. O restante desta seção é voltada à escolher tal tipologia
que realiza (1) e (2). Primeiramente, deve ser notado que pelas características do mBf
será natural trabalharmos num espaço Polõnes definido por uma norma que capta a con-
tinuidade do tipo Hõlder em intervalos limitados e ao mesmo tempo forneça algum tipo
de regularidade no infinito. Para isto, se ' C (0, 1) e õ C (0, 1) então vamos considerar
)'V(-r,Õ) como sendo o completamento de Com(R ; R) com respeito a norma

1«1},,' - ,,:!:
1«,(t) - «,(')l

It - sl,(l + itl + iiilÓ ' (3.21)

Vamos denotar h/(,r,õ) para o mesmo espaço porém com os argumentos na neta positiva.
Também escrevemos )'V(l,ó),r e )'V(-r,õ),r quando restringimos os argumentos sobre os in-
tervalos l--r, 01 e lO,rl, respectivamente. Deve ser notado que ll ll.r,ó,r é equivalente à
norma Hõlderiana ll ll,r para todo 0 < T < (x). Além do mais, )'V(,r,ó) é um espaço de
Banach separável. O seguinte lemma afirma que existe uma medida de Wiener em )W(l,ó)
para o mBf.

Lema 3.20: Sda H C(1/2, 1), ' C(1/2,H) e 'y+ õ C(-H, 1). Exí.çfe ama rnedlda de
probabilidade de Borel P H em Wka.õ) tal que o processo cattânico clssociado cl Pn é um
unte-reversed movimento Browniano fracionário de parâmetro H

Demonstração: Através do critério de Kolmogorov e das propriedades dos caminhos do
mBf podemos facilmente checar que PX0'Vv,ó) = 1 desde que H < ' + õ < 1. Além
do mais, a restrição da sigma algebra de Borel 23(C(R.; R)) para }\b,õ concorda com
B(W,,õ). ]sto mostra a existência de ta] medida. []

Seja PH a medida de Wiener do mBf em Co(R ; R), Wx a medida de Wiener do
mBf em Co(RI R) e W = W- x W'+ a usual medida de Wiener em Co(RI R), onde W-
e W+ são as medidas de Wiener em Co(R ; R) e Co(R+; R), respectivamente. Desde
que )'v(l,ó) x )'\'l(l,Õ) é um espaço Polonês existe uma única (q.c PW) probabilidade condic-
ional regular z,H para (llw....) , WK) e como consequência, a desintegração de WH com
respeito à PH é dada por

H(«,, . ) nh. .,;, «x ('.' , ) C Mi(Wh,©)

63



Esta representação abstrata nos diz que 7{(w, . ) é uma medida Gaussiana para cada w C
)O(y,õ), desde que WX é uma medida Gaussiana. De fato, podemos dar uma fórmula
explícita para esta desintegração. O seguinte resultado já era esperado considerando que
o mBf é representado pelo n'o-sided movimento Browniano.

Lema 3.21 : Á desínregração de WX com respei/o à PX é urncz medida Gaussiana (não
simétrica) para cada üo dada por

H(o,.) = Z);r(7HZ)i-Ku, .)W+, u C )'('r.ó),(3.22)

pata tema constante nonnaliz.adora -fn. Alétn do mais, o operador da tttédia A . W\a.õ) --,

Wka,õ) de 'K é dado por

oo l .&

.'t«,(t) -PH / ;g(;)w(-,)d« ;wcCom(R ;R)
0

(3.23)

onde

g(«) - «"':/' + (H' - 3/2)" / IT';"=lR:w 'u
e [3n :: cxHoL\-HÇH. trai).

; 3 ? 0,

Demonstração: Considere a representação Mandelbrot-Van Ness do óvl/o-slded mBf dado
por Bx(«,,ã) = (D(«,), Z)(«,, ú)). Então BbW = WX onde W é a r«o-Jided medida
de Wiener dada por W = W x W+. Considerando um retângulo arbitrário Á x 1? seque
que

WH(.A x -B) w...('Õi:(«,, )(B))w-(a«)
rD- l (.4)

Poroutrolado

Dh('yHD:-H«,,')W--(B)PH(d«)
À

PL ('yxD:
D;:(A)

u'DHu) )W*(-B)W (d«)

PL(«,,
ni'( .4)

)W--(.B)W (d«)

desde que 7xDi H é a inversa de Z)X para uma cosntante adequada 'X que depende de
H (Veja [22]; Lemma 3.6). Agora notando que Z)t-H é uma aplicação bi-mensurável, a
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igualdade acima mostra que D* ('yXDi-Xw, .yW+ é a desintegração de WH com respeito
à PX. Além do mais, pela definição de 'Z)K segue que H(w, . ) é somente uma translação
de uma medida Gaussiana simétrica e portanto o espaço Cameron-Martin associado não
depende de o.

Resta mostrarmos a representação (3.23). Para isto, considere w C Com(R ;R) e
)'V(l,õ) o dual topológico de }'v(,r,ó)' Lembremos que do é o único elemento de )'v(.y,õ) tal
que

<.,4w, @> jq.,o 'wF..n ;N'., ©,'$) W«...~:®i...pqu', Ü) @ C )'\'p&.0

Desde que )4(l,Ó) C Co(R+l R), então podemos tomar para @ a medida de Dirac (5t e
portanto

.4«,(t) . Ü(t)'HÇu\Ü)
)''v(,r ,ó )

Em outras palavras,

ü7{(w; (íl)) = Ewm lliW( n jllwn.o ' wl

lnw...., l.-(nw.,..,)l - Ew IÕxl.-(Dx)l
[Õ [P -«,] - Ew...]Õx(D:-x(«,),.)] ,

Ó)

onde as igualdades valem para Px-quase-certamente o

Na última igualdade usamos o fato que .Z)X o 'Z)i H é um múltiplo da identidade em
Com(R ; R). De fato, desde que a integral de ltâ tem valor esperado nulo podemos com-
putar .4w(t) da seguinte fomla

"« -(",,,. .:'..«'.":-« .«.)(«);« ''PW-;N
onde n-o : Com(R ;R) --, Com(R;R) é definido por ro(w) = (w,0) e n-' : C(R;R) --,
C(R; R) é definido por n-0(w,ü) = (w, 0). Fixe w € Com(R.; R). Integrando por partes a
equação (3.20) temos que

,4«,(t) aH(H' 1/2)
0

(-,)" ;/'({;l.if(«,) eJ "(«,)) a,,
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onde

e! -" (« ) al-H [(.
0

z) :/''"
( Z):/''"l do(?)

al (-z) :/''" d«(z) se s$01
caso contrário.

Então

,4«(t) (-,)" '/'
g

* .« l:.ç ll,-
0

(-z):/' "d«(z

'r+íl .

k -- * - © ««,m) a,

o"-;''k "',) ««m

H'-1/2"

onde PX := a crl.H(-H 1/2). Usando o fato que //o(--r)x''/:(r ZI):/''Kdr
I'(n -- 1/2)1'(H -- 3/2) para todo ZI C R e fazendo mudança de variável, nós de fato
temos que

"««- -'« 1:. çll q:g$='«-.-:;, »"-" 1""»
Finalmente, integrando por partes segue que

",«. - '« /l. ç JI'" ' iie's;.!=''''* -« -* -J;a««'' '',
e podemos concluir a demonstração

D

Agora estamos em posição de definir nosso processo de ruído estacionário. Para isto,
vamos considerar o o/ze-slded shift de Wiener f?t : }'V(l.õ) '"} )'V(v.ó) dehnido a seguir

0.w(s) «(. t) -- w(--t) ;s c R ,t c R+ (3.24)

Para a construção do semigrupo de transição em )'v(,.r,õ) vamos introduzir a função
JVt : }'V('r,ó) x )V(l,Ó) '' )''V('r.ó) definida por
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"'«,-,:- l:i:lii::iíi i: s $ --t $ 0,

-- t < s < 0
(3.25)

e tomamos

7)t(u, . ) := À<'(u, . )H(u,. ) for«/ C )'v(l,Õ) and t C R+. (3.26)

Observação 3.22: Ê óbvio da definição que À/t é contínuo dc }'(,r,ó) x }'\P(7,Ó) para
)'v(l,ã). Além disso, deve ser notado que se em adição o operador da média de 7{ for

limitado de )'V(v,õ) para VY(l,ó) então p't(w, ' ) será um semigrupo Feller sobre }'v(,r,ó)

Proposição 3.23: Se 1/2 < 7 < H e H < õ + 'y < 1 então o 0/2e/odor do va/or

esperado A da desintegração 'H é Limitado de Wi.a,õ) para 'Wkv.õ).

Demonstração: Considere 0 como definido no Lema 3.43, w C Com(R ;R), g como
no Lema 3.22 e C' uma constante genérica que pode diferir de linha para linha. Fixe
1/2 < ' < /7 e .17 'y < (5 < 1 7. Por simplicidade, vamos escrevera = 1 -- 0e
n :: .17 1/2. Sem perda de generalidade vamos considerar s < t. Fazendo a mudança
de variáveis r = g/t e dividindo os intervalos de integração, queremos agora estimar a
seguinte diferença

Á«., (t ) ,Ü(;) .«J:'' \Ç«"',.-

* -« ll,)ç«»,,'
* -« j: \ ç"'«'

«b/«o)«(

, /,o)«( ,o~,

, /,o)«( Ti+T2+Ta

Usando o fato que 'y > K, a continuidade 7-Hõlder de o e o comportamento de g(z)
para z ? l no Lema 3.43, podemos estimar o primeiro termo da seguinte forma

FILE;C ''/' li ./tlt','
TK+l
s/t

dr
0

.cl.= r' ' : dr $ C'lt sl'(l +É+.y
0

Usando o comportamento de g(]ç) para z ? l e z $ 1 no Lema 3.43 e tomando a
3/2 .flí, podemos estimar o segundo temia da seguinte forma
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T21 5; C r:, ;lb/,o'

$ .C,;ib/,o'
5; clt .I'(i + t + y

i/,'l«,(-,t) a,

l/r'lrrt'rdr

Agora tomamos a de forma que 0 < õ < a -- ,y < 1/2 e suponhamos que llulll,õ 5; l.
Através do comportamento de g(gç) para z $ 1, o último termo pode ser estimado da
seguinte forma

r31.$1i s/tl't' ,' ' :(l + ,t)' d,
l

: * .'(Tg* CE '"í J-t
,'''(i + 'ty': a, l,

e portanto IP31/is tl'r(l + [ + s)õ é ]imitado para t < 1 e s ? 0. Logo é suficiente
checarmos que o último termo da desigualdade acima é limitado para t » 1. Fazendo
mudança de variáveis de fato temos que

!t f'r'v '(L-Frt)õ-tdr-!.r-- l (r rõ'tdr
a 'Jt a ' Ji+t

i.J' 'r' ' czr,

onde z = 'y -- a + 1. Mas agora é fácil ver que podemos achar uma constante C' tal que
.fT:l.(r l); :rõ'' dr $ C'(l + t)'s'it' para t » 1. Combinando as estimativas acima
chegamos a seguinte desigualdade

T3 $ C'lt sl'(l +t+ sy for s,t ? 0

Portanto ll.4wlll,Ó $ C'llWll,.r,Õ para todo w C COm(R l R). A demonstração está com-

Vamos agora definir o processo de ruído estacionário. Para isto, vamos considerar o
one-síded s/leal de Wiener Ot : )W('r,õ) ''} )'v(,T,õ) definido da seguinte forma

o.«,(.) u(s -- t) -- o(--t) ;s c R , t c R+ (3.27)

Para a construção do semigrupo de transição em }'v(l,Ó) vamos introduzir a função
]Vt : }'V(l.ó) x )'v(,y,ó) ''' }'v(,.r.ó) dada por
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".'«,",:- l:i:lii::iíi i: s 5; --t $ 0,

-- t < s < 0
(3.28)

e definimos

7'.(w, . ) M; («,, - )H(«,, . ) para w C )''(l.ó) e t C R+. (3.29)

Então temos o seguinte resultado.

Lema 3.24: A quadras/a (Wh,Ü, {Pt}, PX, {0t}) é um p/ocesso e rumo es/acíonárío

Demonstração: A verificação que Pt satisfaz a equação de Chapman-Kolmogorov é
imediata. A]ém do mais, desde que ]\4t é a restrição do ntt/o-síded sAiR de Wiener em
R. , então À4. é um fl/«e-reversed mBf de parâmetro // em (C(R; R), WX) . Isto mostra
que PW é uma medida invariante com respeito à {P't; t 2 0}. Pela representação (3. 1 6) e a
rime-reverso/ invariância do mBf, toda medida invariante para {P't; t ? 0} deve coincidir
com PH sobre os conjuntos cilíndricos de )'v(,r,ó)' Desde que BOV(v,õ)) é gerado pelos
conjuntos cilíndricos, isto mostra que PX é a única medida invariante com respeito à
{Ptl t ? 0}. A]ém do mais, pe]a definição de ]Wt e at temos que 0;'Pt(w, . ) = ó. para
cada w C )4(,r.ó) e t ? 0. Finalmente, da Proposição 3.23 sabemos que o operador do
valor esperado da desintegração 7{ é limitado de )'v(l,ó) para }'V(v,õ) e portanto podemos
conc[uir que {Pt; t ? 0} é um semigrupo de transição de Fe]]er. []

3.4.3 Definição do Sistema Dinâmico Estocástico

Relembremos que estamos voltados à estudar o seguinte sistema de equações integrais

Xt=Xo+ .f(X,)ds + a(X,)dBx(t), 1/2 < H' < l (3.30)

onde a integral com respeito à -BH é uma par/zw/se integral de Riemann-Stieltjes. Este
tipo de equação tem sido estudado por vários autores ([51],[55] e [7]) uti]izando-se de
diferentes abordagens. Supomos que os coeficientes satisfazem as hipóteses (Hl-H3)
como descrito na Introdução. Neste ponto, será conveniente fazer a seguinte observação.

Observação 3.25: Obviamente, a hipótese (HI) implica que / e a são globalmente
Lipschitz. Hipótese (HI) é suficiente para garantir a existência global da solução para a
equação (3.30) nos espaços das funções Hõlder contínuas (Veja Appendix, Lema 3.44).
Com o objetivo de provar a propriedade forte Feller definida na Seção 3.3, precisamos
suavisar as aplicações
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Qg (z, «,) g(z)R:r.5(,,«)(dz), (]ç,«/) c Ra x }'V,
rC(l,oo;R' )

(3.31)

para funções limitadas g : C(R+;R") --, R. Aqui, Rt é a aplicação restrição de
C(R+; Ra) para C(l, oo; Ra). Uma vez suavizada tais aplicações podemos obter a pro-
priedade forte Feller. Para isto, faremos uso da hipótese (HI). Notemos que (HI) implica
que o'i é globalmente Lipschitz. O item (H3) é somente uma conveniente hipótese de
dissipatividade para garantirmos a existência da medida invariante para a EDE (3.30).

Agora estamos em posição de definir o SDE induzido pela equação (3.30). Vamos
considerar d cópias do processo de ruído estacionário definido no Lema 3.24. Com abuso
de notação vamos denota-lo por QA/(,,õ), {P't} , PX, {0t}) . Considere o seguinte operador
(contínuo) s/zW R7' : )'V(,,ó) --, )'V(v.õ).r definido por (7?rA)(f) := ã(t 7') -- h(--T) e
sqa

A : R+ x R'í x )'V(.r,õ) '' Ra , (3.32)

definido por At(g,u) := 'Pt(z,7?tu)(t), onde (>t é a aplicação solução da equação (3.1)

o qual depende das condições iniciais e do ruído. Também definimos para 0 < 7' < oo a
seguinte aplicação q'r(#, «,)(t):= A.(z, ar-.(«.,)).

Proposição 3.26: Se/a A a/unção deÚnída e//z r3.32). Elnfão A é um sis/ema dinánzíco
«r«á.rÍ« «""' ' P«.«. «Ü. «r«Í-á,i. (Wh.0, {7'.}, P#, {0.}) . .4/ém d.
mais, para toda cottdição inicial generatiz.ada H, o processo gerado por h. através de p, é
lama solução da EDE (3.30) eTtt lei.

Demonstração: As propriedades de regularidade seguem dos Lemas 3.44, 3.46 e do fato
de ll l l,õ,r ser equivalente a norma Hõlderiana ll llv para todo 0 < 7' < oo. A propriedade
de cociclo é uma consequência direta da propriedade de composição de equações diferen-
ciais ordinárias desde que estamos Ihe dando com uma par/zwlse EDE do tipo Riemman-
Stieltjes. Além do mais, da definição de A é imediato que todo processo gerado por uma
condição inicia[ generalizada através de A é uma solução da equação (3.30) em ]ei. []

No decorrer deste capítulo será conveniente o uso de integrais e derivadas fracionárias.
Vamos usar a mesma notação do já bem conhecido livro de Samko et a]. [56]. Seja
a, b C R, a < b. Lembremos que a integral fracionária de ordem cl > 0 (do tipo Riemann-
Liouville) de uma função / C -Li (a, b) é definida por

Z

(z - 3/)'''/(g)d3/



onde I'(a) é a usual função Gamma. Os espaços de Sobolev fracionários serão denotados
por -r:t(#'(a, b)), i.e., a imagem da integral fracionária /Ih sobre os espaços -Z,P(a, Z)).
Se .f C /:\.(a'(a, b)) e ci C (0, 1) então a derivada fracionária de Marchaud de ordem
a C (U, l)

"'''«, :- mh (J$ -- « .Í' '#B#'o ,.. «'.'
é definida para quase todo z C (a, b) onde a convergência das integrais na singularidade
y = z se dá pontualmente para quase todo z C (a, b) se p = 1 e em #' se 1 < p < oo.
Se P C (0, 1/2) também escrevemos CP'-(a, b; RÓ) para denotar o espaço das funções
mensuráveis / : la, ól --, Ra tais que

i'll,,- :- .:=, (}'wi -- /' HP::iW'.) ': « (3.33)

Para concluir esta seção, nós estudaremos o problema da existência da medida in-
variante para a equação (3.30). A principal dificuldade em provar tal existência vem da
integral estocástica. Estimativas adequadas para a integral estocástica juntamente com
uma hipótese de dissipatividade são suhcientes para garantir a existência. Mais precisa-
mente, para provarmos a existência da medida invariante faremos uso de uma função de
Lyapunov (Veja [22] para maiores detalhes).

Definição 3.27: Dizemos que -F : RÓ --} R+ é uma função de Lyapu/zov para A se
F i(lO, /(1) é compacto para todo 0 $ K < oo e existem constantes O e K > 0 tais que

F'(z)n; P(d«) $ c'+ '''' / F'(z)n;.P(d«)
R'z ' ' ./Ra

para todo t > 0 e toda condição inicial generalizada p tal que o lado direito seja anito

Proposição 3.28: Assurtta qtle as hipóteses (HI), (H2), e (H3) sejam válidas. Então
a ap/lc'anão Ra 3 z n lzl2 é [lmcz Junção de ZJapzínob' paríz o SZ)E A de$nido acima.
Portanto, existe no tnínimo tltna ntedida invariante para a equação (3.'àç)).

Demonstração: Pela propriedade dc semigrupo de Qtp e o fato que }:=:: c'"c < oo para
todo t > 0 precisamos somente provar a desigualdade em conjuntos compactos da neta
positiva. A estimativa total é obtida facilmente iterando o mesmo argumento em 10, 7'l
Fizemos 0 < 7' < oo qualquer e seja C.,r uma constante que depende dos parâmetros a
e T e que pode diferir de linha para linha. Seja p uma condição inicial generalizada para
A tal que

rl'(n;.P)(az) < '«.
Ra
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Considere os seguintes processos

zt - .[a(z,)dBu(s'.

y. fÇ=sàdS =.-- Z.
JQ

0<t< T

onde zt é a solução de (3.30). Por conveniência, iremos escrever z. como

: l o:,j (z:)dBh(s), 1. $:i,j $dJo

Note que o processo 3/t satisfaz a seguinte equação diferencial aleatória

:f-/U*+,0, y.-«.
Desde que z C Ci''(0, 7'; Ra) para a C (l -- #, 1/2) e o mBf é 'y-Hõlder contínuo

no tempo para 'y < .17, o processo zt concorda com a integral (ge/lera/usada) Lebesgue.
Stieltjes (veja [66]). Neste caso, sabemos que z C C''~(0,T.Ra) e z C C:''(0,T;Ra)
para todo a C (1 .17, 1/2) [Veja Observação 3.45]. Graças a estimativa dada em [51,
Proposição 4. 1 ] também sabemos que existe uma variável aleatória G(i,j),a,H (cona caudas
Gaussianas) com momentos finitos de qualquer ordem l $ p < oo tal que

l;''j 1- $ GG,.D,.,xG.,Fila:'j(z )ll.,«, l $ i,.j $ a, (3.34)

llo-'''(r )ll...m $ Ca,r exp(C.,rGl:,d,.*,x), (3.35)

onde K < 2. A estimativa em (3.35) é obtida através do mesmo argumento como descrito
em [51, Proposição 5.1] juntamente com a hipótese de sup.eR' ]a(z) < oo. Portanto,
podemos achar uma constante C.,r tal que

Kjztl' $ (Z,a. < oo vtc to,rl,p 2 1

Usando a desigualdade Cauchy-Schwartz, uma desigualdade de interpelação, o cresci-
mento linear de / e a hipótese (H4), podemos achar constantes Ci,C2 > 0 e 7V > 1 tais
que
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:Íly,I' - <vÍ, y.>
+ ,*), z/.>

5; c'(i lz/.l:) + c- l;.I''' + c:l;,I'
5; C'(l lz/.I') +a.,r Vt C l0,7'l,

onde C'.*.r é uma constante aleatória obtida através das desigualdades (3.34) e (3.35).
Aplicando a desigualdade de Gronwall podemos achar uma constante aleatória C' > 0
que depende de T, cv, G e com momentos anitos de ordem p ? l tal que

IZ/,I' $ 1:«ol'. ''' + C', vt c t0,7'l

Combinando as estimativas acima chegamos a seguinte desigualdade

Elz.I' $ Ca,, + ''''' / . lzl'(n;.p)(ar), vt c to, rlR

Pe[o Lema 2.10 em [22] podemos conc]uir que existe uma medida invariante para a
EDE(3.1). ]sto completa a demonstração.[]

Para simplificar a notação vamos omitir os índices 'y e õ no espaço de ruído )'V(l.ó)
Desta forma, iremos fixar em definitivo 'y C (1/2, H), õ > 0 tal que H < 7 + (i < 1 e
escrevemos )'v como sendo o espaço de ruído com estes índices.

3.5 Unicidade da Medida Invariante

3.5.1 Propriedade Forte Feller

O principal objetivo desta seção é provarmos que o SDE induzido pela equação (3.30)
é forte Feller. Esta propriedade junto com um argumento de irredutibilidade irá auto-
maticamente fornecer a unicidade da medida invariante. Lembremos que em sistemas
Markovianos um dos métodos eficazes para mostrar a propriedade forte Feller é a con-
hecida fórmu[a de Bismut-E]worthy [ 1 7]. A principa] característica desta fórmu]a é que
esta fornece estimativas sobre a derivada de um semigrupo Markoviano independentes
das estimativas sobre as derivadas das funções teste. No contexto não-Markoviano es-
peraríamos mostrar a propriedade forte Feller da Definição 3. 1 2 usando uma idéia similar.
Nesta seção nós estabelecemos uma fórmula de Bismut-Elworthy para a EDE (3.30). O
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uso desta fómlula é o principal ingrediente na demonstração da propriedade forte Feller
definida na Seção 3.3.

Para estabelecermos uma fórmula de Bismut-Elworthy em nosso contexto, precisamos
dc alguns resultados preliminares elementares com relação à suavidade das soluções com
respeito aos dados iniciais e também ao ruído. Começaremos com dois lemas elementares.
Para sermos mais completos, daremos os detalhes aqui. A seguir, escrevemos Xt(z, â)
para denotar a aplicação solução da equação (3.30) dependendo dos dados iniciais z C Ra
e também do ruído â dado pelo mBf no futuro.

Lema 3.29: Ássll/'-a qlle os coegcíenres a EOE, a(z) = (a:'j(z)) C R' x R' e /(z) =
(./'i(sç)) C Ra saris$azem /zfpófeses H/ e H2. Então a ap/ícação z C Ra -} Xt(z, â) c Ra
é d{6erencíáve/ e/lz Ra para cada t C 10, 7'l, q.c. para t c lo, rl, sda

Jo,. = Jt = J(z, t,â) - (4X'(z, t,Ú)):$,:,j$a

o Jacobiano de X Q= . . ) com respeito ao dado inicial, = rlo tempo t. Então, Jt e sua inversa
J;\ , respectivamente, satisfazetn as segLLintes pathwise EDEs

ã 0a.(X.)Js ' a-Bb(.) (3.36)

(3.37);-'
d

.(:o/(x.) a' - )ll:-/ !k-l
.C:o.-*(x,) . a-ab(.)

0

l

onde l é a matriz. identidade d x d e

0/(«) = (Q/'(z))-S:,jS' ,

para k = 1, 2, . - , d.

Oa»(«) = (4ai;(«)):S:.jS'

Demonstração: Desde que X é a solução de uma equação integral par/zwise podemos
provar nossa afimlação através de argumentos rotineiros. Para provarmos que X =
Xt(z,â) é diferenciável em z, nós rederivamos a existência de X através de iterações
de Picard dadas por

Xf''':(z , Ú) .[j(x:(«, ú»d; -F .[.çx:ç«,ü»'ü,

.e::(z, Ú,){ 0/(X: (z , Ú))4.(z,â)eds

0a. (X; (r, Ú))4.(z, â)eMf
f

0

74



onde Xto(z,ú) = z e Joo.,(r,â)e = e. Através de um argumento de ponto de fixo
(veja Lema (3.44» mostra-se que se P C (l:ãa, l:;a) e 0 < a < 2H -- 1, então este
par de sequências tem um limite (X,(z,â),@.(z,ú)) em CP(0,T;R') para cada ú C
C'r(0, T; Rd) e z,{l C Ra com 1/2 < '' < f/'. Além disso, é imediato que se Xtn(z,ú) é
diferenciável com Ji.(z, cD)( = DXtn(z, c))e, então X"+i é diferenciável e teremos que
Jo;f: (Z, ã')e = Z.)Xtn+i (z, ú')e. Finalmente, mostra-se que as equações limite

X. (z , Ú)
.[fçx;(«, ü *; '. l .çx:b.'»«-;

Ú(.=,t,ü)( = (-F l Dj(.Xs(.z,ü»'Ü(=,s,ú)€1ds
a' ./ n

-t'5.., 1 DaK(X,Ç«,ü»@Ç:., s,â)(üE
Ê

k l

são válidas e que a identidade Jo;:'i(z,ú)e = DXtn+l(z,â)( vale no limite. Portanto
Xt(9ç, â) é diferenciável. O fato que X.(]ç, õ) é diferenciável em z e que a equação (3.36)
é válida segue de um cálculo direto baseado na regra de cadeia. Resta provarmos a
equação (3.37). Par isto, seja t/ o conjunto aberto formado pelas matrizes invertíveis
em Ra*. A aplicação Z : t/ --, Ra' dada por ,Z(y) = y'i é diferenciável e

Z'(.A).I'' - -..'! :.y...4-:

Notemos que desde que estamos Ihe dando com pa//zwfse integrais estocásticas do tipo
Stratonovich, a demonstração segue diretamente da regra

Z'(ao,*(a, â)).I'' - .C;(z, â).y..QJ(z, â)

junto com mudança de variáveis para a integral Lebesgue-Stieltjes. n

Agora vamos mostrar que a solução da EDE é suave no sentido do cálculo de Malli-
avin. De fato, o que vamos mostrar é diferenciabilidadc do tipo Fréchet e não com respeito
ao mBf, mas com relação à uma ''parte'' dele. Mais precisamente, a razão de trabalharmos
com esta ''parte'' segue da seguinte observação. Lembremos da Seção 3.2 que se se p é
uma medida positiva finita em Rd x }V e 0 < T < oo então

rrP := a'iPTP,

onde {Pt; t ? 0} é um semigrupo Feller Markoviano em Rd x )V dehnido por

P/(z, «,) /(a, «,')P'. («,, d«') / c 23õ(R' x W)



Então pela definição acima segue que

CT'5(.,w) ' X(z, -)*H(w,.),(3.38)
para cada z € Ra e w C )'v, onde X(z, .) é a solução da equação (3.30) começando de
z C Ra e H(w; .) é a medida desintegração restrita à C(0, 7'; Ra). Também denotamos por
C(5(,,w) como a medida de probabilidade em C(R+; Ra) o qual é o limite fraco de ÉTõ(,,w)
quando T --, oo. Pelo Lema 3.21 lambem sabemos que a desintegração de WW com
relação à PX é dada por H(o, .) = 1)h('yKZ)l-xu, .)W+. Estas observações nos levam
ao seguinte processo. Fixamos 0 < T < oo, z C RÓ e uma realisação w do mBf no
passado. Considere o seguinte processo Gaussiano

Bx («,x , Ó)(t)
t

(t - s)" :/'Ü(s)
0

0

((t .)"':/' (-s)" '/') d«x(s),

onde oH := 'yX'ZI)t.Kw e ã é o movimento Browniano canónico em R+. Observemos que
uH é um rime-reversed movimento Browniano sob a medida de probabilidade PX. De
fato, BH(wH, ã) é um mBf no futuro sob a medida produto PX x W+. Agora queremos
diferenciar X(z, BH(coH, ã)) com respeito à ú. Para isto, vamos trabalhar com o seguinte
operador inicialmente definido somente em Co (R+l RÓ)

K:H«(t) : .)" '/'d«(.) - ax (t - s)" '/'Õ(.)d., (3.39)

onde u C Com(R+; Ra) e aH é a constante já previamente definida na representação do
mBf em (3. 16).

Observação 3.30: De fato, o operador KX definido em Com(R+; Ra) é (fora uma cons-
tante multiplicativa) uma integral fracionária de ordem .11/ 1/2. Portanto, sua inversa é
dada por JCji - Kx/)rL-i/2 para uma constante KW tal que Ki/2 = 1. E fato bem con-

hecido que /(ll' i/2 é um operador limitado invertível (com inversa limitada) de Ci/2-' (0, Ti Ra)
paraCH '(0,7'; R'z) paratodoc C(0, 1/2)(VejaTeorema3.1 eLema 13.1 em[56]). Con-
siderando o completamente de Com(R+l R'z) com respeito à l lli/2-.,i/2.r e l llX..,i/2,r
resulta que X: : Ci/2-'(0,T) --, CH''(0,T) é um operador limitado invertível com
inversa limitada.
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Devido as fórmulas (3.22) e (3. 1 8), em várias situações iremos fixar uma realização do
mBf no passado w C )'V e olhar a solução Xt(z,uX,õ) dependendo de duas realizações
do movimento Browniano através de -BH(wH, ú). Para simplificar notação vamos escr-
ever X.(z, «,H,ã) := X.(z, .Bx(«,H,ã)). Isto é, quando escrevemos X.(z,«,H,ã), os
elementos aleatórios ã e ux são os movimentos Brownianos no futuro e no passado, res-
pectivamente, onde ux é o flmze-reversed movimento Browniano determinado pelo mBf
através da aplicação 'XDt.H, i.e. , wH = 7XZ)i Ho para w c )'V. Analogamente, vamos
denotar por Jo.t(z, ux , ã) seu respectivo jacobiano.

Neste ponto precisamos introduzir o seguinte espaço.
das funções mensuráveis g : lo, rl -.-} Ra tais que

Considere WI. ''" o espaço

..::::, (q't;p -- /' q9k#~o « «, .: «'

onde 1 -- .11/ < Q < 1/2.

Lema 3.3\ = Suponha que os coe$cientes da EDE satisfaçatn hipótese (HI) e considere
cx c 0. -- H, t]2]. Então existe e ç: qO, tl2Õ tal que XQ=,uU.. ) é Fréchet diferenciável
de Ci/2-'(0, T; RÚ) /cara C' "(0, T; Rd), para cczda z C R':! e o C )'V. .'!/ém disso, saía

respectiva derivada satisfaz. a seguinte pathwise equação diferencial estocástica

lpllt-.,-

.0.X(«, «,H , Ú)(t) 0./:(X.(:«, wx , Õ))0.X(n, wx, ã)(.)ds

Oa(X.(:«, «.,H, ã))O.X(Z, «,H, Õ)(.)dBH(«,H, ã)(.)

o-(X.(z,wx,cD))dX:Hu(s); u c C:/2-'(0,T;R').(3.41)

t

0
Ê

0
[

0

+

+

Demonstração: Desde que 1 -- H < a < 1/2 então podemos tomar c C (0, 1/2)
de forma que H -- c > 1 a. Neste caso temos que CX''(0,7') --, [t4 ''' e pe]a
Observação (3.30) resulta que KW é também um operador linear limitado de Ct/2 '(0, 7')
para t''G ''" Sabemos que a aplicação solução ã'T(z,.) : W; ''' --, C'-'(0,T) é
continuamente Fréchet diferenciáve] para cada z € Ra (Veja [52, Proposição 8]. Pe]a
continuidade do operador X:H de Ci/2-'(0, T) para W}'''' e a linearidade de BH (wH, ã)
na variável (D podemos concluir que para cada z C RÓ e w C )''V a aplicação

C'/'-'(0, T) 3 ú -, '$r(z, ,BH(wH, õ)) c C''"(0, T)
é Fréchet diferenciável e satisfaz a equação (3.41) para cada u C Ci/2-'(0, T; Rd). Isto
comp[eta a demonstração. []
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Neste ponto necessitamos introduzir novas notações.
CP(0, T; Ra) então denotamos

Se tl2 < Í3 < H e f c

ll/llo,. :- OP!.If(')l + ..i=. L/(') - /(s) , . $ t $ r.

A seguir, vamos fixar (z, 3/) C R2a
R'; 11.11 $ 2(ll«ll + llyll}.

Para tal elemento em R2a considere .B,.#

Vamos agora introduzir o seguinte rompo de parada com respeito à filtração gerada pelo
mBf

inftt C lO,il; sup(lllo,-(z,.)CLIP,.+ llX(z,.)ilP,.) > /V},
zcB(=,v) ,l(j$1

(3.42)

para ]V > 0. Seguindo nossa filosofia em lixar o passado do ruído através do operador
'yXZ)i.H vamos introduzir o seguinte processo parado

Xy(U, OH, (D) := XTN(«.,Ú)At(U, WH, Õ)(3.43)
onde u C Ra, ã e wH são movimentos Brownianos no futuro e no passado, respectiva-
mente, onde wx = 'ymZ)i w para uma realização do mBf no passado w C )'V. De forma
similar, introduzimos

./olt (u , «.,H , ó)e aO,.«rw («. ,q (U , «,H , Õ)e . (3.44)

Observação 3.32: Deve ser notado que desde que a solução Xt da EDE (3.30) é par/z-
wíse então o processo parada volt(u, ) é obviamente o Jacobiano de X#(u, -) para todo
u c B,,,. Novamente através de um argumento par/zwíse pode-se facilmente verificar que
os Lemas 3.29 e 3.31 também são válidos para o processo parado XW. Além do mais,
notamos que desde os processos

s«p Fila,-(;,.)Clip,., sup llx.(;,-)llp..
zCB(=,v) ,l(l$ 1 zCB(= ,v)

têm trajetórias continuas então X#(u, wx, .) e volt(u, «/H, .) são adaptados à filtração ger
ada pelo movimento Browniano w C )'V e para cada u C B,,v.

As seguintes definições são naturais considerando as notações anteriores.
C(0, T : RÓ) + R é uma função limitada então

Se p
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Q /''p(; , «, ) P(Z)CrwÕ(;,4 (dZ) ,
rC(0,7';Ra)

(3.45)

onde

CTW'5>,«) := XW(z,.)*H(w, '),(z,w) C .Õ(,,Ü x )'v.(3.46)
Aqui H(o; ) é a medida desintegração restrita ao espaço C(0,7';Ra) e X#(z, .) :=
XTNAt(z, .). Vamos também denotar C/v(5(,,..,) como o limite fraco de ,CTN(5(z,«,) quando
T --, (n

Considerando que a EDE (3.30) é perturbada pelo mBf esperaríamos que uma corres-
pondente fórmula de Bismut-Elworthy contivesse o operador divergente do espaço Gaus-
siano do mBf. Contudo, o seguinte resultado elementar mostra que o espaço Gaussiano
conveniente é dado pelo usual espaço de Wiener. A seguir, usaremos os símbolos V e V.
para denotar a derivada de Fréchet sobre o espaço C(0, T; Ra) e a usual derivada em Ra,
respectivamente.

Lema 3.33: Se p : C(0, T; Rd) --, R é ümaju/zção /Inzí/ada Fréc/zet d 6erencíáve/ com

derivada limitada e os coeficientes da EDE têYtt pritneiras derivadas limitadas então a
função QN (p é diferetlciávet em B\,.u) para cada w C W. Atétn disso, a seguinte fórmula
évátida

V;Q'''P(;, ")e - E IV'P(X'''(;, "«, ')).a(;, w«, ')€1

ottde a esperança no lado direito é dada pela medida de Wiener.

Demonstração: Pelo Lema 3.21 e a definição de QWW em (3.45) temos que

Q9(;,w) P(Z)ÉTÕP ,d ( dZ)
rc(o.T;K')

P(X(., .))dH(«,, . )
'C(O,T;R')

P(X(;, Bm («,x ,ã))W-.(M)
C(0,T;RÜ)

P(X(; , ã, «,x ))W+(dÕ) ;
c(o,r;R')

z C B(=,v),w C }'v

Agora usando o Lema (3.29), a definição do tempo de parada TW, a hipótese que (p
é Fréchet diferenciável com derivada limitada, e os coeficientes da EDE também têm
derivadas [imitadas podemos seguramente diferenciar sobre o sinal da integra]. []
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A seguir denotaremos por J' gdB a usual integral de ltõ com respeito ao movimento
Browniano e Bi a bola fechada de raio l centrada na origem.

Teorema 3.34: Fixe 1 < T < oo, N > 0, e considere p : C(l, T; Ra) --, R u/na/unção
limitada Fréchet d+erenciável com derivada limitada. Assuma que as hipóteses (HI) e
(H2) sejam válidas. Então para todo z C Bç,.~), E. e BI. e u C yV telhas que

~',';'''«>, «)e - -(«(..*'''P, ., ««» ';.",
*/<«;',Z'':':lh«-:(x'''p, .,-».«>, -,««){lH,a' >« l./o /

onde h é uma /ürtção suave arbitrária tal gele Jot hÇs)ds :: L, Kn é uma constante ta! que
tçl/.z = \ e o valor esperado do lado direito é dado em termos da tltedida de Wiener.

Demonstração: Fixe 1 < T < oo, Ar > 0, z C -B(,,v), w C )'v e (l C BI. Iremos escrever
1) para a derivada de Grosa-Sobolev sobre o espaço de Wiener usual (C(0, 7'; Ró) , H: , W+)
onde Hi é o espaço Cameron-Martin da medida de Wiener W+. Vamos denotar por ã a
usual isometria entre Hi e L2(0,TIRA). Fixamos c > 0 como no Lema 3.31. Deve-
se notar que podemos facilmente construir uma medida de Wiener em Ci/2-'(0, TI Rd).
Fazendo isto, podemos tirar vantagem do fato que a solução XW (z, wx , (D) é Fréchet difer-
enciáve[ em ó C Ci/2-'(0, 7'; Ra) para cada z C B(,,v), w C )'V e ]V > 0. Pejo Lema 3.33
também sabemos que a seguinte fórmula é válida

V,Ç2'''P(',")e - E IVV'(X'''(;, "«, ')aof(;, "x, ')€1

Analogamente ao caso Markoviano, a estratégia é achar uma direção em Hi que re-
aliza o Jacobiano Joet(z, oH, â')e. Então através de integração por partes nós facilmente
obtemos o resultado. Vamos começar com a seguinte par/zwíse equação diferencial es-
tocástica

P.(;,«,H, ) Df(X:(z, .«n. .»Q. l.z, «,n, . )ds

t

t
0

o«*(X:'(;, «,, .))p,(;, «,H , .)dBb(«,H , .)(.)

+ a(X:'(;, «,H , .))dK:H«(.) ; po(z,wH, .) = --e, e u C H:,
0
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onde pela imersão de Sobolev temos que Hi C Ci/2 '. Pela fórmula de variação de
constantes e Lema 3.29 a solução da equação acima é dada por

Pt (z , wH , l J:.tçz..«« )«(Xy(;, «,H , -))dKw«(.) Joã(;, «,x, .)(

Agora escolheremos uma função h C C'(R+; R) tal que Xoi h(s)ds = 1, supp h c
(0, 1) e h(0) = h(1) = 0. Com esta função em mãos vamos dehnir u(z,«,H, ) C H: de
fomla que

KH«(;, «,H, .)(s) h(Z)a :(Xzw(;, «,x,)).iolz(,,«,H, .)edZ;
S

0
. clo,rl,

e como consequência teremos que pt = 0 para todo t ? 1. Por outro lado, pelo Lema 3.31
sabemos que XN(z,wH, ) é Fréchet diferenciável de C'i/a-' para C'''' com a C (l
H, 1/2). Portanto, se Ó C L'(0, T; Rd) então

<Dp(X''' (., «,H , ã)) , ã> ., 0,P(X''' (,, «,x ,Õ) )

DpÇXW l..z .un,ü»DXW Çz,uH,ü)Kng

DP(X"(, , «,x ,ã) ) .e(;, «,H, ã)«(X:"(;, «,H, ã))dKxg(.)
0

para g C Hi e para todo ã C C't/2-'. A igualdade na última linha segue do Lema 3.31e da
fórmula da variação de constantes. Pela Observação 3.30 sabemos que Kãi é dado pela
derivada fracionária Kx-Dá:'i/2 em ]:li. Além do mais, é imediato que KXu pertence ao
espaço /o+ i/2(Z,2(R+l Ra)) desde que KXu é absolutamente contínuo no intervalo R+
Tomando a inversa de KXu resulta que u. = KXD/{-i/2X:Hu(t) é dado por

, . «. r'h(;)a :(X:'(;,«,X,))Jo«s(,,«,X,-)e
".\', '..'n, ) ' i;(S7Í:'iÕ J. l.t - s)n-:/' '

isto é, ut é somente uma integral fracionária de ordem 3/2 .17 em R+ (fora uma constante
multiplicativa). Pelas hipóteses (H l ), (H2) e Lema 3.44 temos que

h« :(X'''(,, «,H,Õ))Jo!(;,«,H,ã)e

é uma função n- Hõlder contínua para algum K > 1/2 em 10, 11 para todo ã c Ci/2 '

Desta forma, podemos concluir que
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h« :(X'''(', «,H, .))JON(,, «,H, .)e C .rt:/'(L'(O, 1; R'))

Mas desde que h(t) = 0 Vt ? 1, então de fato

h« :(X'''(,,«,H,.)).#'(,,«,x,.)( c -(K':/'(Z.'(R+; R'))

Obviamente que a função ut(z,ux, -) é diferenciável em R+ e pela propriedade de
semigrupo para integrais fracionárias temos que

ó.(;, "x, ') - "xoZ'':/' lh«-:(x'''(', "«, '))Jol(;,"«, ')el(t)

Vamos analisar os casos 0 $ t < 1 e t ? l separadamente. No primeiro caso temos que

h(t)a ' :(XJ" )aog {
""'"' ' 1'(3/2 H')t"-:/'

h(t)a :(XT')volte h(.)a :(X:')JZ:{ ,
(t .)"-'':/' "0

- s:(t) + s,(t)

No caso t ? l temos que

A(.).-
'o (t

onde Px
(í --, 0 de

i;l;jli}4â}. Notemos que S2(t) é o limite quase-certo em .L2 à medida que

',,.w-l«4:g«<«':-« *:''-", para t $ (í.

para (í $ t < 1.

O processo õ(z, WH, .) é claramente adaptado à filtração gerada pelo movimento Brow
dano em lo, rl para cada z C B,,, e w C )'v. Resta provarmos que

E / llú,(,,«,K, ')lli:.a' < '"
1 )

T

O que nós vamos realmente provar é que ó(z, uH, .) é quadrado integrável em 10, oo).
Considere S ::: Si + S2 e Sõ ;:: Si + S2,Õ para (5 > 0. Para estimarmos S precisamos de
cotas superiores para S2.õ. Desde que Kiió é somente uma derivada fracionária (de ordem
H 1/2) de uma função Hõlder contínua, podemos tirar vantagem de estimativas usuais
dadas no cá]culo fracionário. Como consequência do Teorema 13.6 em [56] podemos
achar uma constante determinística (;i > 0, que depende somente de /7 e Ar > 0 tal que
a seguinte estimativa é válida para todo õ e (5 > 0
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IS.(z,"H,ã)(t)ll«« $ a:lla''(X'''(;,"H, ã))aoZ(;, "H, Ú)€11.;li;-m; f c to,il
(3.48)

Devido as hipóteses (HI), (H2) e o fato que XN(z,uH, -) tem trajetórias K-Hõlder
contínuas para K C (1/2, .H), podemos achar uma constante C' que depende de H, o-'i e
dafunção htalque

ha-:(x'''(;,wx, .))Jo:(,,wx,)€11. $ c'(í + llx'''(;,«,H, .)ll.)ll.e(;,«,H,.)€11-
+ c'll.e(', wx, -)€11..

Pela dehnição de 7'W em (3.42) resulta que Ejjlo:(z,wH, .)€11PK < oo para todo l $
p < oo. Pelo Lema 3.48 e o teorema da convergência dominada podemos concluir

E / lló.(;,«,«, -)ll:.at < .«

l

0

Resta estimarlnos ót(z,wx, ) para t ? 1. Pode-se verificar que esta função em [ ? l
é de fato dada por

«;:ó.(;,"«, ') - "rx -- i/n .Z: (?:í)" :''sd' "" ).íz (3.49)

Além do mais, a seguinte estimativa é valida (quase certamente) devido ao teorema de
Hardy-Littlewood sobre núc/eos homogêneos

o(z,wH, .)llL2(i,-) $ c'2lls(z,uH, -)llL2(o.i) , (3.50)

onde C'2 é uma constante determinística que depende somente de .17 e N. Nós referimos
o [eitor a [56, Teoremas 3.10 e 1 .5] para a justificativa de (3.49) e (3.50). Portanto, pe]as

estimativas anteriores podemos concluir que

E/ lló,(;,«,H, ')ll:.'zs < ':»,

para cada z C 23(,,v) e para todo o C )'. Finalmente, fazendo integração por partes no
kemel ó.(z, wH, -) chegamos a fórmula (3.47) para todo z C B(,,v) e para todo u C )'v
[sto comp]eta a demonstração do Teorema. []

0
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Uma consequência imediata do resultado acima é a seguinte estimativa

Corolário 3.35: Edis/e /na consran/e C'(N) > 0 qtíe epe/zde iornen/e de N > 0 /a/
que para toda função limitada Fréchet diferenciável, (p . C ç\ , T.ÇVa ) ..+ R. com derivada
limitada, a segLtinte estintativa é válida

lv,Q"P(,,«,)l $ c'(X')llPll.
para todo w C )/V e z C -B(=,v)-

(3.51)

Demonstração: Iremos usar.a mesma notação do Teorema 3.34. A seguir vamos denotar
por C'i uma constante determinística que pode diferir de linha para linha, dependendo
de .f7,a'i e a função h do Teorema 3.34. Fixamos z € B(z,3/), u C )'v e { c Ra
tal que l€1 $ 1. Pela desigualdade de Cauchy-Schwartz, isometria de ltõ em (3.47),
desigualdades(3.48) e(3.50) temos que

V;QXp(z,w)(ll $ Ei/2lp(X/v(z,wH, .))j2Ei/2

T

ó,(;, «,x, -)lli.a'

$ C': ll'pll.E:/'llh.- :(X'''(;, «,x, '))J.:(,, «,H,.){ll:,

0

ló,(,,«,x,')lli.as
0

$ c':llpll.n:/'
'00

onde . ]]. denota a norma Hó]deriana no interva]o [0,1]. Devido as hipóteses (H]),(H2)
e o fato que X/v(z,wH.-) e ./if(z,wx, .) têm trajetórias K-Hõlder contínuas para algum
« C (1/2, H), segue que

ha-'(X'''(', «,H, .)).4"(;, «,H, .){II. $ C:(I + IIX'''(,, «,H, .)11«) I1.4"(,,WH, .)€11.
+ c': llJ.r(,, «,H , .)€11. ,

e portanto obtemos

v,ÇZ"p(;,«,)(l $ C':llpll.n:/:ll a '(X'''(;, «,H, .))./o:(,,«,H, -)€111:

: ':ll«n«-:':(o -' llx"p,«, )u.)ii.ap,-,.)cn-y
+ C'- 11911-E:/'(llao:(;, «,x, ')€11.)'.

Pela definição do tempo de parada Zh e a linearidade do jacobiano JoZ(z, oH, .)e em
€ podemos concluir que existe a constante C'(N) := C'i(.M2 + 2N) tal que a desigual-
dade (3.51) é vá]ida. []
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A seguir vamos considerar as medidas de probabilidade RTrõ(r,«,) e R:C/v(i(=,..,) definidas
no espaço C(l, ool Rd). Uma consequência direta dos resultados anteriores é a seguinta
estimativa.

Coro[ário 3.36: E.üs/e {ma cona/ante C(N) > 0 qtíe depende some/z/e de ]V /a/ que

tRiZ õ(;,«» xi.c'''õ(«,«) llr« $ c'(x') ll, «ll*. (3.52)

para todo Çz, uà C Bç,.u) x Bç..u) e u ç: W. Aqui a norma da variação total é dada sobre
" "P«ç. C(l, .«; R').

Demonstração: Por definição

QW p(z , .o ) IKCN Õ(: ,Q (dq
C(l,oo;Rd )

para W : C(l, ool R") --, R uma função contínua limitada e portanto

R:r/'''5b,.) RTZ:p'''5(«,«) llrv l Qp''y'(,, «,) - Q'''9(u, «,)l

onde P = {p C Cb; llpll. 5; 1}. Notemos que desde que a constante C(.N) no Corolário 3.35
não depende do tempo T podemos utilizar o teorema do valor médio para concluir que

Q'''P(,,«,) Q/''P(u,«,)l $ C'(X')ll; u l..,

para todo (z, u) C Z?(,.v) x B(z.y), w C )'\; e p uma função limitada Fréchet diferenciável
com derivada limitada definida em C(l,oo;Ra) tal que llpll. $ 1. Desde que cada
função contínua limitada dehnida em C(l, oo; Rd) pode ser aproximada pontualmente por
funções de classe (.;2 com derivadas limitadas até segunda ordem podemos concluir que a
estimativa (3.36) é vá]ida. []

Observação 3.37: Considere o espaço de Banach HX deânido como o completamente
do conjunto Com(R. ; Ra) com respeito a norma

í«li« - .,:!:l- i* iv'o + k -- i.n:''

Também escrevemos 7-íX como sendo o completamento de Com(R+; Ra) com respeito à
norma acima. Segue de [22, Lema 3.6] que 'yXDi-H : )'v ---, 7{X é um operador ]inear

limitado desde que }'V '-} 7{t.X. Além do mais, pode-se mostrar através dos mesmos
argumentos uti]izados em [22, Lema 3.6] que o operador ZX : 7-íH --} 7{i.H definido por
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(Zpg)(t) :=crH / l(t--s)X :/'-(--s)H :/'ldg(s); gcCom(R ;R'),t 2 0, (3.53)

é também limitado.

0

Terminamos esta seção com a principal consequência da fórmula de Bismut-Elworthy (3.47)
para a EDE (3.30). De fato, é um corolário quase imediato dos resultados anteriores.

Teorema 3.38: Exísre i/71a/u/zç:ão con/z'alia 1? : R2U x )'V --} R fa/ qz4e

aTrõ(, ,«) Xi,CÕÜ,«) llrv $ Z(z, y, «,) (3.54)

para rodo (z, 3/, w) C R" x )'V. .'!/énz do mais, a ap/lcação Z sazí:EÓaz Z?(z, z, u) = 0 para
todo çl,u) Ç: Ra x \N. Em particLLLar, o SDE À. satisfaz. a propriedade forte Feller.

Demonstração: Fixamos uma constante N > 0 a ser definida posteriormente e considere
z :# y. Pelo Corolário 3.36 sabemos que existe uma constante C'(N) tal que

IX:r"Ó(,.«) R;É~Óh,.)llr« $ C'(/V)ll:« vll...

Além do mais, pela definição de 7}v, ÉNÓ(z,w) e r(i(=,«,) existe uma constante positiva
/( > 0 tal que

IR;,CÕ(,,«) R:Z: '5(,,«)IITV $ X'W+lTN(«,H, .) < '«}
Portanto, chegamos a seguinte desigualdade

R;r'5(,,«) - R;r'5b,...0 l rv $ 11XÍr(i(,,..» Z '5(,,«) llrv' (3.55)
+ IIR;CN 5(,..) RI. Z:/V.5(y,.4 IITy + 11 R;Z:NÓ(,,«) -- R:É'5(,,..,) II7'\'
$ 2K'W...{TW(«,X, .) < » }} + C'(X')llz Z/ll...

Pelo Lema 3.48 e Observação 3.49 a seguinte estimativa é válida

W...{TN(«,#, .) < «) }} $ W-.-lmaZIq'I(Z, 3/,«,H, -), q'2(WH, .)I > N} (3.56)

onde
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":'",",«, .):- 'a«l -- l«D(« -- '-»*(«, .)«-W-'*(««, .)'U -'- ': «- »*(««,.)'0)
+ C:(l + A*(«,H, .))

e

":(«, .) :- ', (: -- ',»*(-, ) «-K''*(-, .)'o -'- ': «- :»*(«-, .)'o)
+ C:(l + A*(wH, -)).

Aqui AÀ(oH, -) é a variável aleatória definida na Observação 3.49, (Ki , C'i) e (K2, C'2) são
constantes obtidas através do Lema 3.48 e Observação 3.49 aplicados à

sup x(.,.)llp,:, sup lllo,(,,.)(llp.:
zcBz .v zcB;, . y ,leIS 1

respectivamente. Agora considerando ]V = i:;::iÍÍi7Í segue de (3.55) e (3.56) que

XTCÕ :,«) R:É'5G,,«)Irv $ C'lllz 3/ll;/' + llz Z/ll'/'l (3.57)
+ 2KW.-lm-jQ:(z,y,«,a, .), ©,(«,x, .)l > llz Z/ll-:/'}.

Usando o fato que KH(.) é um processo Gaussiano pode-se facilmente chocar (us-
ando o critério de Malliavin) que a variável aleatória AÀ(wH, .) é absolutamente contínua
Desta forma, segue que

«.-lW:(«, 3/, «,H , .), q',(«,H, .)l

é uma variável aleatória contínua. Além do mais, sabemos que o operador ZX : )'V ---,
Hi H definido em (3.53) é contínuo. Isto mostra que

g(«,Z/,«,):- C'lll« - Z/ll:/'+ llz - Vll:/'l
+ W--lm-j©:(z, 3/,«,H, -), W:(«,H, .)l > llz - Z/ll-:/'}

é conjuntamente contínuo em R'a -- {A} x }'V. Definindo Z(z,z,o) = 0 se z = Z/ e
w C )'v, obtemos uma função contínua em R2a x }'v. Isto completa a demonstração do
Teorema.[]
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Observação 3.39: Notemos que existe uma relação direta entre a integrabilidade de
la-:(X(z, oX,.))Jo,(z, wH, -)€11. com respeito a medida de Wiener W+ e a continuidade

de É'5(,.u) na tipologia da variação total. De fato, sc lllo,.(z,wX, -)€11. C Z,P(W+) para
l 5; p < (x), para quase todo w C )'V e z C Ra,( C Bi, então rõ(,.w) no Teorema 3.38
é não somente contínuo mas também Lipschitz em Ra. A razão em escolher o tempo
de parada 7'x foi simplesmente porque não é completamente claro que o jacobiano é in
tegrável num espaço de Hõlder com expoente maior que 1/2 para todo /7 > 1/2. A
dificuldade reside no fato que o coeficiente de difusão para a EDE satisfeita pelo jaco-
biano não é g]oba]mente ]imitado. Pode-se chocar em [51] que em gera] o jacobiano
tem moincntos finitos num espaço K-Hõlder para expoentes H C (1/2, .f/) se -H > 3/4
Analogamente ao caso Markoviano, a continuidade Lipschitz para as aplicações ZÕ(:.,«,) na
topologia da variação total não é necessária para cobrir a propriedade forte Feller definida
na seção 3.3. Porém, conjecturamos que através de um argumento de iteração de Pi-
card deve ser possível mostrar a integrabilidade para o jacobiano na norma do sup real-
izando a integral par/zwise de Riemann-Stieltjes como uma integral simétrica no sentido
de Russo e Va]]ois ([54]). Neste caso, existe uma respresentação da integral de Riemann-
Stieltjes em termos da integral de Skorohod mais um termo adicional dado pela derivada
de Gross Sobolev (Veja [ 1 ] para maiores detalhes). Este procedimento combinado com as
estimativas dadas em [5 1 ] deve fornecer a integrabilidade para o jacobiano para qua]quer
.17 > 1/2 num espaço K-Hõlder para algum 1/2 < K < .17

3.5.2 Demonstração do Principal Resultado

Analogamente ao caso Markoviano, a propriedade forte Feller dehnida na Seção 3.3 não
é suficiente para concluinnos a unicidade da medida invariante para SDE. Em adição
á propriedade forte Feller precisamos de um argumento adicional que forneça o resul-
tado desejado da unicidade. Como discutido na Seção 3.3 isto será através de um ar-
gumento de inedutibilidade conjuntamente com a propriedade quase-À/arkol,la/za para
A. Em geral, irredutibilidade requer algum tipo de não-degeneracidade do termo de di-
fusão. Com respeito a propriedade de quase-Markov, esta será uma consequência direta
das propriedades básicas do mBf. Agora estamos em posição de provarmos o principal
resultado do capítulo. A demonstração é dividida em duas partes; O primeiro resultado
esta relacionado à irredutibilidade.

Proposição 3.4Q: Asstlma que a EDE (3.30) satisfaça as hipóteses (HI) e (H2). Então
o SDE h. correspondeltte à EDE é irredutível rto tempo t -- \

Demonstração: Fixamos (z, Z/,u) C R2ó x )'V e Z?, uma bola aberta não-vazia de raio r
centrada na origem em Ra. A seguir, escrevemos rh := . + h para denotar a translação
natural em }'V. Primeiramente, considere o seguinte sistema de controle
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ü. ) + a(u.)à.;
uo :: z c Rd

onde / e a são os coehcientes da EDE (3.30). Para cada 3 C Ra podemos facilmente achar
um controle h, C C'(R. ; R') com supp h, C (--1, 0) tal que Õ:(z, 7Zlh,,)(1) = 0, onde
Ri é a aplicação dehnida em (3.32). Fazemos isto considerando

É c lo,il

Ó,(t) - a':(u.)(ü. /(«.)),

de forma que à:(aç,g,)(1) = 0 com supp g. C (0, 1) e tomamos h, := 7?i':g,. Desde
que estamos trabalhando sobre o compacto j--1, 01 podemos resolver a equação book
wards com o mesmo controle e iterar este procedimento com o objetivo de suavisar h,.
Além do mais, desde que supp h.: C (--1,0) podemos olhar h. como sendo um el-
emento de C8"(R l RÚ). Deve ser notado que pela continuidade da aplicação solução
'Di(aç, ) com relação ao ruído (Veja Lema 3.46) e o fato que as aplicações 7?t e rh:
são contínuas em )'\;, podemos achar para cada z C Ra uma bola aberta não-vazia
0,: â'Í:(z,R(n.,(.))(.B,)(AI(z,.) .rü,)''(B,-) CW

Agora notemos que
7'.(«,, ') - <(«)MÍ(0, ')H(«,, '),

onde 7(«,)(s) + 1) s. s $ --1 e 7(«.,)(s) $ ' $ 0. Isto é, 7:'-(«,,.)
é a composição da medida Gaussiana Mi(0, .)*H(w, -) transladada pela constante 7(u).
Em outras palavras, a medida p'i (u, .) é uma composição de uma medida Gaussiana com
uma transformação afim. Portanto, p'l(w, .) é uma medida Gaussiana em )'v para cada
co C )'V

Como consequência resulta que p'l(a, O,) > 0 para todo (z, w) C Rd x )'v. Por outro
lado,

'<,7'* («,, .) - p'« («,, )

para todo (z,w) C Ra x )'V e portanto podemos concluir que QI(z,w; I'V x B,) > 0
para todo (z,o) C Ra x }'V. Por último, pela propriedade Gaussiana de PI(o, .) se U
é um conjunto aberto não-vazio em }'V tal que t/ n AÍ:(z, )(1?,) # @ então 'h(«,, u n
AÍ: (z, -)(B,)) > 0 para todo w C )'V. ]sto comp]eta a demonstração da Proposição. []

A seguir usaremos a seguinte notação. Se pl e p2 são duas medidas positivas com
derivadas de Radon-Nikodym DI e Z)2 com respeito à alguma medida comum p, defini-
mos a medida pi /\ p2 por

P- A P,(d#) mánl0: («) , 0,(z)IP(d«)
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Note que podemos sempre conseguir tal medida comum p (tome /z
exemplo) e que a definição de pt /\ p2 não depende da escolha de p.

pi + p2 por

A seguir provaremos que o SDE A definido em 3.32 sobre (}'\;, {7)tlt?o, PX , {0tlt?o)
é quase-Markoviano.

Proposição 3.41 : O SZ)E erzz (3.32) corresponde/zre à EZ)E (3.30) é quase-/14arkovíano
s"'" ' P,«««. d. ,'«M. «r«i.«á,Í« (n', {7:',}.2o, Px, {0.}.?o)-

Demonstração

Considere a família de controles {h;l z C Ra} definida na Proposição 3.40 e fixemos
U, V conjuntos abertos não vazios em )'V, s, t > 0 e (z,Z/) C R2a. Agora considere as
aplicações Zi.,, Ze v, :Z3,v : )W --> ),V x )'v definidas por

E,,(«,) :- («, + h,, u + h,), (3.58)

q,.(«,) :- (w + h, h,,u), (3.59)

(3.60)Z:,,(«,) :- («,,w + h« - h,).

Considerando as medidas de probabilidade

(Z!.,)*7'.(«,; '), (Zz2,,)*P',(«,; ') e (C,,)*Z',(«,; '), «, C W,

podemos definir a seguinte (não nula) medida positiva hnita em )'v x )©

p'sU'"(«,, .) (-C,,)*7),(«/; ')lc/*y A (Z:,,)*F'.(«,; ') A (Z:,,)*7',(u; '), «/ c )'V. (3.61)

Pela suavidade dos controles {h;lz C Ra} e o fato que P.(u, ) é somente uma
translação da medida Gaussiana M:(0, .)H(w, .) com uma transformação afim, podemos
deduzir

(C.,)*7';(«,, ') - (<.,)*7',(«,, ') - (Z=3,.)*7';(«,, '),

para todo o c )'V e portanto

(E,,)*7',(«,, ')lv*u << (Zz2,,)*7'.(«,, ') - (Z=3.,)*P',(w, '), (3.62)
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para todo u C }'v. Além do mais, obviamente temos a seguinte desigualdade

n;..7'su'"(«,, ') $ p.(«,, ')lu, nh,7:'su'"(«,, ) $ ps(«,, ')l«

para todo w C )''v, onde 0'vi, }V2) são duas cópias de )'V. Agora considere os seguintes
conjuntos

yUb = {(â,â') c )'v2lR;,CÕ ü,4 «' R;,C'5GD,,;)Vz € Ra},

c.m: õ') c w'lw(õ,.)'-~ w(õ', -)}

Mais Úma vez pela suavidade dos controles h. resulta que (a, (â), rh,(â)) C C.M para
todo â C )'V e portanto

(<,.)*7'.(«,, ')l«*«(JÜw) - (C..)*P';(«,, ')(U x b''),

para todo w C }'V. Agora se w C )'V é tal que mÍnl7',(w, C/), 7),(u, V)} > 0 então U x V
é um aberto não-vazio em }'vu. Pela propriedade Gaussiana da medida de probabilidade
(E,,)*7',(«,, ) resulta que

(-C,,)*P',(«,, ')(C/ x \'') > 0,
para todo u C )'V tal que mãnt7),(w, U), P,(w, 1'')} > 0. Por (3.62) e pela definição de
p'sU'l''(w, ) em (3.61) podemos concluir que o SDE A é quase-Markoviano. Isto completa
a prova da Proposição. []

Como consequência do Teorema 3. 19 temos o seguinte resultado com respeito à uni
cidade da medida invariante (na relação de equivalência da Definição 3.5).

Teorema 3.42 = Existe exatamente lama medida de probabilidade invariante para a EDE.
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3.6 Apêndice

Lema 3.43: Sela g : R+ --, R ajunfão deÚ/lida no Z,ema 3.22. ZI/grão para /odo é? c
QO. 1 ) existe Ilha cortstartte C tal que

g(z)l $ c'lzl:-' :« 5; l
g'(r)l 5; C'lrl-' z $ 1

g(z)l $ c'lzlx :/' z ? l

g'(:«)l $ C'lzlX ;/' z ? l

Demonstração: Precisamos somente checar a afirmação para z » l e z «K 1. 0 com
portamento de g(z) paro.a ? l é óbvio desde que

:«" :/' + (n' 3/2)zx '/' $ g(z) $ zx '/' V:« ? 0

Assimg(z) H zH i/2 param » 1, no sentidoque

lim g(z)/zH :/' = l
z--+oo

Analogamente, temos que g'(z)
zu < 1 e vamos escrever

(H {)zx'3/2. Agora considere 0 < 0 < 1, z <

g(z) «" :/' + (H' 3/2)z
'' (u+z)"''/' ,

1, à .«"'"'' "

:&EH~«.+ (H - 3/2). ',. (l

Queremos provar que existe uma constante C' > 0 tal que Ig(aç)l $ C'z"
C'z-o para 0 < é? < 1 e z « l. O limite superior pode ser obtido através de

", lp'(z)l $

g(z) $ :«H''/' + (H' - 3/2):« .5/2

+ (H -- 3/2)=(1 -- =' )1/'-n I' (u .F z)n-s/z du

- -.. . -'~J'-,/, . z(l +z)"''/: «(z+z')"';/'
- "-" '" ' ' Íí-';qx:w lí:;qz:m
$Czi o para z«l, desdeque limado(z+zo)X 3/2z ---, 0

0

Poroutrolado
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g(.) ? «" :/'+(.H - 3/2)z(l -z'):/

+ (H 3/2)z(z + z')"';/'
? C'zi-o para z « l.

Dividindo os limites de integração da mesma forma temos que

g'(«) $(H- 1/2)«" ;/'+(H:3/2)/(u+«)" '/'du
{'

+(H -3/2)(1 -z'):/' "/(u+«)" ;/'du

+(H-3/2)(H-5/2)«(1 z'):/' "/(u+«)"''/'d.

+(H - 3/2)(H' - 5/2)«(z +«')"''/'/(1 «):/''"d.
.0

$2(z+n')H ;/'+(5/2 H)z(z+z')'/' H para :r«KI.

Analogamente,

g'(') ?(-H 1/2)«" ;/'+(H'-3/2)(1-«'):/''"/(u+«)" '/'du
r )

+(.H-3/2)/(u+«)" '/'(1 «):/''"d.
,pO

+ çn 'sl2bçu - bl2àu

-FÇH 3j2ÕÇH 5l2à Ç\ nO)\I' n I'@,.,F=àH-'I'ZdM

?(z+zo)x 3/2--zo(H 5/2) para z«l.

Combinando as desigualdades acima podemos concluir que existe uma constante C' > 0
ta[ que Ig'(z)l $ C'z o para z « ]. ]sto comp]eta a demonstração. []

2 H

:,

l

/''u + :«)" '/' du

J: ('l -- u)l/a-u d,u

0

lu +«)" '/'du
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Considere a seguinte equação em Ra

n

É,4x;
j -]

b'''(., X.)d-BÍ,(.) +

t

Í'«.x:b";. ,- 1,...,d. (3.63)

onde BH = (BL, . . . , B&) é um rz-dimensionar movimento Browniano fracionário de

parâmetro .H > 1/2 definido em algum espaço (completo) de probabilidade (Q, .F, P),
Xo é uma variável aleatória e os coeficientes bi'j,gi : lO,Z'l x Ra ---> R são funções
mensuráveis. Considere agora as seguintes hipóteses sobre os coeficientes da EDE (3.63).

[A 1 ] A função b(t, z) é diferenciável em z e existe constantes positivas A4o, .A4t tais que
i

b(t,l) Ó(t,V)ll $ Wollz Z/ll, lla,:Z,(t,z) av.b(t,Z/)ll 5; MillZ-Z/ll,

para todo z,y € Rd et C to,rl e cadaá:: 1, 2. . . d.

[A2] Existem constantes positivas Lo e Li tais que

Ig(t,z) - g(t,Z/)ll $ tollz - Z/ll,

para todo z, Z/ C Ra e t c to, rl.
Ig(t, z) l $ z.:ll:« l,

[A3] Existe 77 C ]O, ]] e /( > 0 tais que

IZ,(t, z)ll $ K'(1 + 11«11"),

para todo z C R'z

Neste capítulo utilizaremos o seguinte resultado sobre a existência e unicidade de
solução para EDEs perturbadas pelo mBf de parâmetro .17 > 1/2

Lema 3.44: Considere H > 1/2, a C (0, 2-H -- 1) e i"' < P < -!:F. Slzpon/za qlle os

coef.cientes b e g satisfaçam as hipóteses AI e A2 acima. Então pata todo T > Q a EDE
t

admí/e limo única se/ração e/rz C'P(0, Ti Ra) q.c.

0
X,=Xo+ g(., x;)d; +

t

b(., X. )dBx (.) ,
0

Demonstração: E fato bem conhecido que a integral indefinida de Riemann-Stieltjes é
um operador bilinear limitado nos espaços Hõlder C'' x C'z para a + 77 > 1 (Veja por
exemplo[55] e[ 13]). ]sto é, existe uma constante C' dependendo somente de T, a e ?7 ta]
que

./'ahll. 5; c'll/ll.llhll..
0

(3.M)
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para todo / C C''(0,T; Ra), Ã C C'"(0,7'; Ra). Utilizando-se da constante C' em pe
quenos intervalos pode-se mostrar um ponto fixo no espaço Hõlder C'P(0, TI Ra) para T
suficientemente pequeno como feito em [551 através do usua] teorema de ponto fixo de
Banach. Tirando proveito da continuidade Lipschitz dos componentes da EDE podemos
facilmente estender à uma solução global- Contrário à [55], não assumimos que b(t, z)
seja diferenciável com respeito à t. Pode-se facilmente mostrar tal resultado checando a
demonstração de [55]. []

Observação 3.45: Lembremos que a integral indefinida de Riemann-Stieltjes definida
no sentido de Young ([64, 65]) coincide com a integra] (generalizada) de Stie]tjes definida
em[66]. ]sto é, se/ C C*(a,b) eg C CP(a,Z)) com À+p > 1 então a integra] de Young

/ao /dg coincide com a integral de Stie]tjes em [66]. Desta forma, a so]ução construída
nos espaços Hõlder no Lema 3.44 coincide com a solução dada por [51] em espaços do
tipo Besov W} ''' e C'''(0, TI Ra) definidos em(3.40) e(3.33), respectivamente.

Lema 3.46: Co/zslderecv C(0,2-#-1),/7 C(l:?, l:F)eO < 7' < oo. Se 1/2 < 7 < H
e«rão a ap/ícação se/«ção 'Ír : R' x C-(0, 1"; R') --, CP(0, T; R') a eq«ção r3.,r) é
contínua.

Demonstração: Vamos escrever ú C C'r(0, T; Rd) para denotar o mBf. Para simplificar
notação vamos considerar d = 1. Considere agora a seguinte aplicação C : Ra x CP x
CV --, CP definida por ,C(z, u, ú) := z + .E ./'(u.) ds + .E a(u.) d.2}(s). Nós já sabemos
que existe uma constante positiva (.#,v,P dependendo de 7', P, ' tal que

/ a(u.) ü(')llP $ C',,,,Pllúll,lla(u)llP,

para todo â C C'(0,T;R') e u C CP(0,7';R'). Portanto ,C(.,u, .) : R' x CV --, CP é
contínua para cada u C CP. Além do mais, r(z, .,õ) : CnO --, CzP é uma contração para
todo (z,(D) C R' x C', onde CzD {h C CP; h(0) = z}.

0

Suponhamos por absurdo que ©r não seja contínuo. Então existe (5 > 0 e (z', â') c
Ra x Cr(0,T;Ra) tais que para todo c > 0, llú ú'll,r < c e lz -- z'l < c temos
que lq'r(z,Ü) 'Dr(z',Ú')llP > õ. S.jam N=,.:, e N=.,.:,. C (0,1) as constantes de

contração de C(z, ', õ) e C(z', - , ú'), respectivamente. Considere ?7 < õ(] -- N) onde ]V =
maxlN=,.a, Nz'..D, } . Pela continuidade de r em Ra x C' temos que llZ:(aç, ã'r(z', Ú'), Õ) --
C(z', 'Dr(z', â'), ú,')llP < 77. Desta forma segue que
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lãr(=,Õ) - Õr(z',â')llp(z,Ú) - r(z, 'Êr(z',â'),â)llp +

lr(z, 'br(z',Ü'),â) 'tr(.', Õ')llp
$ Nllq'r(z,Ú) 'br(z',â')llp + ,7.

Por outro lado a'r(z,â)
demonstração.

'>7-(z',ú')llP > '5 e portanto .5 < i:!N Isto completa a
D

A seguinte desigualdade é uma consequência direta da definição do operador É.

Lema 3.4]: Seja h. Llnl arbitrário SDE com espaço de estados X sobre um processo
d. «ü. «r«f«á,í. (W, {7:'.}.SO, P«, {0 } 2.). S. É. . « ;ã. d-. m.di'" p«lr'"'
./miras em )'V x .Y /ais q /e f? := rlhp = Hhu e/z/ão

lzp z:«ll- $/ / lIEd(,.«) r'iü,«)ll-p(«,,a«)«(«,,az/)o(ü«),
)A/ J .Y x .Y

onde p,Ço. - ) e vl.u. . ) são desintegrações de p, e v com respeito à 0, respectivamente

O resultado seguinte é uma consequência imediata das Proposições 4.2, 4.4 e 5.1
em [5 1 ]. Não fazemos aqui nenhuma afirmação sobre a otima]idade da estimativa abaixo
para a solução da EDE (3.1) nos espaços Hõlder. Nós somente gostaríamos de men-
cionar que esta é suficiente para os nossos propósitos. A seguir, vamos denotar por
Z)Ê. a derivada fracionária de Marchaud de ordem cr C (0, 1) e ./:(t )z := (/(aç) --

/(t))l(..,b)(z),onde/(t) - lim.\o/(t c).

Lema. 3.48\ Supottha qtle os coe.Rciet]tes da equação (3.30) satisfaçam hipóteses H] e
H3. Então para todo ct ç: (\ U, \.l2Õ a seguinte estitnativa é válida

llxll: . $ 1"1 (l+c'o.:(B«) "p(co.(-BH)')+c'"p(c'o.(BH)')l +c'(l+o..(Bx)),
ondeK

o.(B«) :- ÍÍÍ;-'8 ..::,. l(n;:'B«(t-))(')

A constante C depende de T, ci e das constantes que apareçam nas hipóteses (HI) e
(H3). Além do mais, O.ÇBn) admite momerttos$nitos de todas as ordetts L $ p < (x
para rodo 0 < T < oo. Emparrícl /ac EllXllT . < oopara l $ p < oo. Deforma geríz/,
se X é a solução da equação (3.63) então a estimativa acima ainda é válida. Porém, neste
caso K, depende não somente de ci mas também de n na condição A3.
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Observação 3.49: Pode-se facilmente verihcar (veja Lemas 7.4 e 7.5 em [51]) que se
À C (0, a -- (l -- H)) com cl C (l H, 1/2) então existe uma constante C'i, dependendo

de (a, n), e uma variável aleatória Z\À(.) com momentos de todas as ordens com respeito
à medida de Wiener do mBf tal que

O.(DH'(«,H,ã)) C: *(«,H,ã)

para todo w C )'V e toda realização do movimento Browniano c) em R+, onde

Zw(«,X)(.)l{ . , 'i}drdsl

(3.65)
Aqui KX e ZX são os operadores definidos em (3.39) e (3.53), respectivamente, e wH
'yXZ)i.Hu para o C }'V

A*(«,x,Ó) - (
\ .../o

T IX:HÚ(,) JCHÚ(.) +ZH(«,H)(,)
n
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