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Voor begrensde integreerbare functies f, g : [0,∞) → R is hun convolutie f ∗g gedefinieerd als

(f ∗ g)(t) =
∫ t

0
f(t− s)g(s) ds, t ≥ 0.

De functie f ∗ g is meetbaar. Als de functies f en g meer regulier zijn, dan is f ∗ g dat
ook. Bijvoorbeeld als f differentieerbaar is en g continu, dan is f ∗ g differentieerbaar en
(f ∗ g)′ = f ′ ∗ g.

Algemener kan men convoluties met Stieltjes integralen bekijken: t 7→
∫ t
0 f(t − s) dG(s),

waar f continu is en G een stijgende functie of een verschil van twee stijgende functies, of
andersom. Zulke convoluties spelen een belangrijke rol bij het oplossen van stochastische
differentiaalvergelijkingen. Bijvoorbeeld,

y′(t) = ay(t) + “ruis”,

waar de ruis gemodelleerd wordt als ‘de afgeleide van een Brownse beweging’. Een Brownse
beweging is een stochastisch proces t 7→ Z(t) met continue paden. De oplossing van de
stochastische differentiaalvergelijking is

y(t) = eatx(0) +
∫ t

0
ea(t−s) dZ(s).

Omdat de convolutie continue paden heeft is de oplossing ook continu.
Voor het geval dat Z een Lévy process is met paden die alleen maar rechtscontinu zijn en

waarvan in ieder punt de linkerlimiet bestaat (‘càdlàg ’) kan men bewijzen dat de convolutie
ook càdlàg paden heeft.

Stochastische differentiaalvergelijkingen kunnen ook in oneindigdimensionale ruimten wor-
den bestudeerd. Laat A een operator zijn in een Hilbertruimte H, laat h ∈ H en bekijk

y′(t) = Ay(t) + Z ′(t),

waar Z een Lévy process is. (Omdat Z niet differentieerbaar is moet men deze vergelijking
opvatten als y(t)− y(0) =

∫ t
0 Ay(s) ds + Z(t).) De oplossing is

y(t) = eAty(0) +
∫ t

0
eA(t−s)h dZ(s).

Kotelenez (1982) heeft bewezen dat de convolutie ook weer càdlàg is paden heeft onder de
voorwaarde dat

‖eAt‖ ≤ eαt voor alle t ≥ 0

voor een zekere α ∈ R. Voor operatoren A die daar niet aan voldoen is het onbekend of de
paden càdlàg zijn of niet.

Het is de bedoeling om (rechts)continüıteit te bestuderen van convoluties

t 7→
∫ t

0
f(t− s)G(s),

waar G een scalaire càdlàg functie is en f een continue functie met waarden in een Hil-
bertruimte. Het is hierbij vooral interessant te kijken naar functies f van de vorm

f(t) = eAt

en functies G die paden zijn van Lévy processen.
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