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Olkoot (Ω,F , P) täydellinen todennäköisyysavaruus ja F = (Ft)t≥0 jokin sen tavanomaiset ehdot
(oikealta jatkuvuus, täydellisyys) täyttävistä filtraatioista. Jos L on satunnaismuuttuja tällä ava-
ruudella, niin tällöin filtraatiolle F määritellään L-alkulaajennus Fσ(L) = (Fσ(L)

t )t≥0 kaavalla

Fσ(L)
t =

⋂
s>t

(Fs ∨ σ(L)) kaikilla t ≥ 0.

Alkulaajennus Fσ(L) on toisin sanoen pienin tavanomaiset ehdot täyttävä filtraatio, joka sisältää
filtraation F, ja jonka suhteen L on mitallinen heti alkuhetkestä t = 0 lähtien.

Tässä tutkielmassa keskitytään tapaukseen, jossa kaikki F-martingaalit ovat jatkuvia, ja esi-
tetään Marc Yorilta lähtöisin oleva lause, jossa on muotoiltu riittävät ehdot sille, että lokaali F-
martingaali X = (Xt)t≥0 on semimartingaali alkulaajennuksen Fσ(L) suhteen. Lause myös kertoo
eksplisiittisesti, mikä on X:n kanoninen hajotelma filtraation Fσ(L) suhteen. Sovelluksena tarkas-
tellaan Brownin liikkeen W = (Wt)t∈[0,T] luonnollisen filtraation FW alkulaajennusta päätearvol-
la WT . Brownin liike W voidaan lauseen avulla hajottaa summaksi FW,σ(WT)-Brownin liikkestä
ja vietteestä (drift). Tämän hajotelman avulla havaitaan, että alkulaajennus FW,σ(WT) voidaan it-
se asiassa (formaalisti) tulkita Brownin siltaan — eli Brownin liikkeeseen, joka on ehdollistettu
saamaan jokin kiinnitetty arvo θ hetkellä T — liittyväksi siltamitaksi P(·|WT = θ).
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