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Samenvatting

In dit proefschrift hebben we het gedrag van de kritische kans pc voor percolatie
van Voronoi-cellen in het hyperbolische vlak bestudeerd. Er zijn grote verschillen
tussen het model van percolatie in het hyperbolische vlak en in het Euclidische
vlak. Met name is pc een functie van de intensiteit λ.

In een invloedrijk artikel toonden Benjamini en Schramm [5] aan dat 0 <
pc(λ) < 1/2 voor alle λ, en ze veronderstelden dat pc(λ) naar 1/2 neigt als λ →
∞. We hebben dit vermoeden bewezen in dit proefschrift. Bovendien vragen
Benjamini en Schramm in [5] ook wat het asymptotische gedrag pc(λ) is als λ↘ 0.
In dit proefschrift laten we zien dat pc(λ) ≈ πλ/3 als λ↘ 0. De bewijs-technieken
voor deze twee resultaten laten zien hoe percolatie in dit model interpoleert tussen
het vertakkingsproces voor kleine λ, en Euclidische percolatie voor grote λ.

In het eerste hoofdstuk hebben we fundamentele aspecten van hyperbolische
meetkunde, Voronoi-diagrammen en percolatietheorie gëıntroduceerd, en vervol-
gens enkele voorlopige resultaten laten zien. Een bijzonder resultaat dat nuttig
kan zijn buiten de percolatiegemeenschap: de combinatorische structuur van de
Voronoi-cellen blijft gelijk als we de metriek van de hyperbolische naar de Eu-
clidische veranderen. De andere resultaten uit dit hoofdstuk laten zien hoe snel
afstanden en oppervlakten groeien in het hyperbolische vlak als we naar de grens
van dit vlak gaan. Voor veel stochastische gebeurtenissen met betrekking tot
Poisson-puntprocessen impliceert dit slechts een beperkte afhankelijkheid tussen
deze gebeurtenissen. We hebben ook de afstanden tussen aangrenzende elementen
van Z onderzocht. We hebben opgemerkt dat de meeste zich in het interval
(rλ − w, rλ + w) bevinden, waar rλ afhangt van λ en w een constante is die
afhangt van hoe we “meest” kwantificeren.

In het tweede hoofdstuk lieten we zien dat limλ→∞ pc(λ) = 1/2. Het belan-
grijkste idee is dat we het puntproces kunnen zien als een inhomogeen Poisson-
puntproces in het Euclidische vlak. Omdat de intensiteit een continue functie is,
hebben we dit puntproces gekoppeld aan een homogeen Poisson-puntproces.

In het derde hoofdstuk hebben we het verwachte aantal buren voor de typische
cel berekend als λ↘ 0.

In het vierde hoofdstuk lieten we zien dat pc(λ) = (1 + oλ(1))πλ3 als λ ↘ 0.
Voor de bovengrens hebben we een stochastische boom geconstrueerd, geworteld
op de oorsprong, van zwarte punten met behulp van een breedte–eerst doorloping.
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De resulterende boom is een superkritische Galton-Watson-boom. Voor de onder-
grens hebben we subpaden van oneindige paden beschouwd, en laten zien dat het
verwachte aantal opties voor deze subpaden exponentieel afneemt.


