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(Doob Process) .1
המקיים מקרי משתנה X יהי

E[X] < ∞

נגדיר בדיד. אקראי תהליך {Zn}n≥0 ויהיו

∀n Xn = E[X |σ(Z0, ..., Zn)]

הוכח:

∀n E[Xn] ≤ E[X] (א)

מרטינגל. {Xn} (ב)

כדור עוקב, יום בכל .0 ביום לבנים כדורים w ו־ שחורים כדורים b מכיל ריק לא כד .2
עם לכד מוחזר ואז הכדור) בצבע תלות ללא שווה (בהסתברות מהכד באקראי נבחר
נגדיר הכל. סך בכד כדורים w+ b+n יש nה־ ביום לפיכך, הצבע. באותו נוסף כדור

הוכח: .n ה־ ביום בכד השחורים הכדורים מספר להיות Bn את

אם (א)

P[Bn+1 −Bn = 1] = Xn

וגם,

P[Bn+1 −Bn = 0] = 1−Xn

אזי

Xn =
Bn

b+ w + n

לסינון ביחס מרטינגל

Fn = σ(X0, ..., Xn)
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הוכח: (∀n E[Xn+1|Fn] = Xn (כלומר, מרטינגל. {Xn}n∈N יהי .3

∀m>n E[Xm|Fn] = Xn

נגדיר תוחלת. בעלי מקריים משתנים סדרת {Xn}n∈N יהי .4

Fn = σ(X0, ..., Xn)

n ≥ 1 עבור כי נניח

E[Xn+1|Fn] = aXn + bXn−1

המקרי המשתנה α ערכי אילו עבור .a+ b = 1 ו־ a ∈ (0, 1) ש־ כך

Sn = αXn +Xn−1

מרטינגל? הוא

נגדיר שני. מומנט בעלי מקריים משתנים {Xn}n∈N יהי .5

Fn = σ(X1, ..., Xn)

כי ונניח

Sn = X1 + ...+Xn

הוכח: .Fn הסינון לפי מרטינגל מגדיר

∀i ̸=jE[XiXj ] = 0

.[0, 1] הקטע על אחיד המשתפלגים תלויים בלתי מקריים משתנים {Xn}n∈N יהיו .6
נגדיר הטבעי, לסינון ביחס

T = inf{n ≥ 1 : Xn > X0}

עצירה. זמן הוא T כי הראה

ש־ כך תלויים, בלתי מקריים משתנים {Xn}n∈N יהיו .7

E[Xi] = mi

var(Xi) = σ2
i

נגדיר

Sn = X1 + ...+Xn

ו־

Fn = σ(X1, ..., Xn)
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ש־ כך ממשיים מקריים משתנים של סדרות (cn) ו־ (bn) מצא (א)

S2
n + bnSn + cn

מרטינגל.

מותנה באופן מתפלג 0, .., 8 הערכים את המקבל Xn ,n שלכל כך {Xn}n∈N יהיו .8
נגדיר .Bin(8, Xn

8 ) ההתפלגות לפי Xn+1ב־

Fn = σ(X0, ..., Xn)

מרטינגל. Xn כי הראה (א)

עצירה. זמן הוא T כי הראה T = inf{n ≥ 0 : Xn = 0 or Xn = 8} נגדיר (ב)
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