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Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen we het contactproces – een specifiek soort systeem
van interacterende deeltjes – en verschillende percolatiemodellen. Zowel het con-
tactproces als percolatie zijn modellen voor de verspreiding van een stof in zijn
omgeving. Gedurende de afgelopen tientallen jaren zijn ze vanwege hun eenvoud,
rijke gedrag en wiskundige handelbaarheid veelvuldig bestudeerd. Daarnaast zijn
resultaten vaak overdraagbaar van het ene model naar het andere, aangezien een
bepaald model van georiënteerde percolatie gezien kan worden als een versie van
het contactproces met discrete tijd.

Wij hebben onderzocht op welke manier het introduceren van inhomogeniteiten
het gedrag van de modellen bëınvloedt. In het algemeen zijn kansprocessen op
een ruimte met oneindig volume weinig afhankelijk van locale veranderingen. In
percolatiemodellen kunnen we bestuderen welk effect het veranderen van een klein
deel van de ruimte heeft op het optreden van percolatie. Aangezien in het geval
van het contactproces een enkele knoop of zijde oneindig vaak de dynamica kan
bëınvloeden, kunnen we ons afvragen of de aanwezigheid van zo’n knoop of zijde
invloed heeft op de kritieke parameter van het proces.

Het contactproces wordt vaak gebruikt als model voor een epidemie op een
graaf: knopen zijn individuën, die gezond of gëınfecteerd kunnen zijn. In Markov
dynamica met continue tijd herstellen gëınfecteerde individuen met proportie 1
and brengen de infectie over aan elk aangrenzend individu met proportie λ > 0
(de “infectieproportie”). De “iedereen gezond” configuratie is een evenwichtsstaat:
vanuit een situatie met een eindig aantal gëınfecteerde knopen is de kans dat het
contactproces deze staat bereikt ofwel 1 ongeacht de beginset ofwel strikt kleiner
dan 1 ongeacht de beginset. In het eerste geval zeggen we dat het proces “uitsterft”
en in het tweede geval dat het “overleeft”. Of het proces uitsterft of overleeft hangt
af van de onderliggende graaf G en λ, dus we definiëren de kritieke proportie λc

als het supremum van de infectieparameterwaarden waarvoor het contactproces
uitsterft op G.

Het doel van Hoofdstuk 1 is inzicht te krijgen in de manier waarop locale mod-
ificaties aan een graaf met daarop een contactproces de kansen die bij het proces
horen significant kunnen veranderen. Het valt te verwachten dat het toevoegen
of verwijderen van een eindig aantal zijden van G de kritieke proportie λc van
het contactproces niet zal veranderen zolang G samenhangend blijft. Wij zullen
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een ietwat andere onderzoeksrichting volgen. We presenteren de constructie van
een boom waarin het contactproces overleeft voor elke positieve infectieproportie,
maar waarin het verwijderen van een specifiek gekozen zijde e∗ de graaf opdeelt
in twee deelbomen waarin het contactproces uitsterft als λ klein genoeg is.

Percolatietheorie werd gëıntroduceerd als model voor vloeistofstroom door
poreus materiaal. Beschouw de samenhangende graaf G = (V,E). In een per-
colatieconfiguratie kan elke zijde in E “open” of “gesloten” zijn. Een “open” pad
in G is een rij van verschillende knopen v0, v1, . . . , vm ∈ V zodanig dat er tussen
elk paar opeenvolgende knopen een open zijde is. We zeggen dat v bereikt kan
worden vanaf u als ze ofwel gelijk zijn ofwel er een open pad van u naar v is. De
verzameling te bereiken knopen vanaf v wordt het “cluster” van v genoemd. Het
hoofdobject van deze studie is de kans op een oneindig cluster in de graaf.

Het algemene inhomogene percolatieframework in dit proefschrift is als volgt.
Neem aan dat E is verdeeld in twee disjuncte verzamelingen, E1 en E2, en dat
elke zijde in E1 open is met kans p en elke zijde in E2 met kans q. Of er wel of
niet met positieve kans een oneindig cluster is, hangt af van de parameters p en q,
dus we kunnen pc(q) definiëren als het supremum van de waarden p waarvoor er
met bijna zekerheid geen oneindig cluster is voor parameters p, q. Wat kunnen we
zeggen over q 7→ pc(q)?

In Hoofdstuk 2 zullen we een “laddergraaf” bekijken: beginnend met een
willekeurige (niet-georiënteerde, samenhangende) graaf G = (V,E) construeren
we G = (V,E) door lagen G op elkaar te leggen en extra zijden toe te voegen om
de lagen te verbinden. Preciezer, definieer V = V × Z en

E = {{(u, n), (v, n)} : {u, v} ∈ E, n ∈ Z} ∪ {{(u, n), (u, n+ 1)} : u ∈ V, n ∈ Z}.

Neem een zijde e = {u, v} ∈ E in G en kies E2 := {{(u, n), (v, n)} : n ∈ Z}.
Neem aan dat elke zijde in E2 open is met kans q en dat elke zijde in E1 = E \E2

open is met kans p. Het is te verwachten dat de hierboven genoemde functie pc(q)
constant is in (0, 1); ons hoofdresultaat is dat dit een continue functie is.

Daarnaast zullen we laten zien dat als we een eindig aantal zijden van G vast-
leggen en tegelijkertijd de percolatieparameters van de bijbehorende verzamelingen
van zijden van G aanpassen naar q1, . . . , qn, dan is (q1, . . . , qn) 7→ pc(q1, . . . , qn)
continu in (0, 1)n. We construeren ook op een soortgelijke manier voor elke G een

“georiënteerde” graaf ~G = (V, ~E) en bewijzen de corresponderende stelling.
In Hoofdstuk 3 bekijken we een georiënteerde graaf met als verzameling knopen

die van de d-reguliere, gewortelde boom en met “korte zijden” (waarmee knopen
naar hun d kinderen wijzen) en “lange zijden” (waarmee knopen naar hun dk

nakomelingen k generaties later kijken, voor vaste k ∈ N). Percolatie is in deze
graaf gedefinieerd door elke korte zijde open te laten zijn met kans p en elke
lange zijde met kans q. The parameterruimte [0, 1]2 kan opgedeeld worden in twee
gedeelten: N is de verzameling van (p, q) waarvoor er met bijna zekerheid geen
oneindig cluster is voor parameters p en q, en P = [0, 1]2 \ N . De kromme pc(q)
die N en P scheidt, is continu en strikt afnemend in het gebied waar hij positief
is.
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We zullen eerst laten zien dat pc(q) strikt boven de lijn dp + dkq = 1 ligt.
Dan laten we zien dat het cluster van de wortel dezelfde distributie heeft als de
familieboom van een zeker multitypevertakkingsproces, wat ons in staat stelt om
een aantal limietstellingen te bewijzen. In het superkritieke gebied geven we een
asymptotische limiet voor het aantal knopen in het oneindige cluster op afstand n
vanaf de wortel, wat we zullen aanduiden met Xn. In het subkritieke gebied
laten we zien dat de distributie van Xn, aangenomen dat deze positief is, naar een
werkelijke distributie convergeert. We laten ook zien dat langs de kritieke kromme,
aangenomen dat er een oneindig cluster is, het object in de limiet beschreven kan
worden als een multitype boom van Kesten.
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