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Samenvatting

Indit proefschrift bestuderenweenigewiskundigeaspectenvan inhomogeneBernoulli-
percolatie op twee verschillende grafen G = (V,E); in beide gevallen beschouwen we
een decompositie E′ ∪ E′′ van de betreffende verzameling kanten E van de graaf, en
voor gegeven𝑝, 𝑞 ∈ [0, 1] kennenwe parameters𝑝 en𝑞 toe, respectievelijk aan de kan-
ten in E′ en aan die in E′′. In zo’n formulering wordt een van de twee verzamelingen
kanten, zeg E′′, opgevat als de verzameling inhomogeniteiten.

De eerste graaf, G = (V,E), die we beschouwen wordt verkregen door het Carte-
sisch product te nemen van een oneindige samenhangende graaf𝐺 = (𝑉 , 𝐸 ) en de ver-
zameling gehele getallenZ. We kiezen een oneindige collectieC, bestaande uit eindige
samenhangende subgrafen van𝐺 , en beschouwen het Bernoulli kantpercolatie-model
op G dat een kans 𝑞 om open te zijn toekent aan elke kant waarvan de projectie op𝐺
in een subgraaf uit C ligt, en een kans 𝑝 om open te zijn aan elke andere kant in de
graaf. We laten zien dat de kritieke percolatiedrempel 𝑝𝑐 (𝑞) een continue functie op
(0, 1) is, onder de voorwaarde dat de grafen in C voldoende ver uit elkaar liggen en
dat hun verzamelingen punten een uniform begrensde cardinaliteit hebben.

De tweede graaf die we beschouwen is het standaard𝑑-dimensionale rooster,L𝑑 =

(Z𝑑 ,E𝑑 ), 𝑑 ≥ 3, waarop we werkenmet het inhomogene Bernoulli-percolatiemodel
waarin iedere kant in het 𝑠-dimensionale hypervlak Z𝑑 × {0}𝑑−𝑠 , 2 ≤ 𝑠 ≤ 𝑑 , open is
met kans 𝑞 en iedere andere kant open is met kans 𝑝 .

Daarvoor bewijzen we twee resultaten: Ten eerste bewijzen we de uniciteit van de
oneindige cluster in de superkritische fase, voor parameters (𝑝, 𝑞), als 𝑝 ≠ 𝑝𝑐 , waar
𝑝𝑐 ∈ (0, 1) de drempel voor homogene percolatie op L𝑑 aangeeft; en ten tweede laten
we zien dat het kritieke punt (𝑝, 𝑞𝑐 (𝑝)) benaderd kan worden door de kritieke punten
van "slabs"van eindige dikte, voor elke 𝑝 < 𝑝𝑐 .
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