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A nossa prova é uma generalização de uma prova que Andjel nos comunicou oralmente para

o modelo de percolação orientada. A prova de Andjel usa idéia.s contidas em Durrett l51.

A idéia principal é estudar a velocidade da borda do processo com a configuração inicial

Z': ou soja, cada sítio a esquerda da origem ocupado por uma partícula e nenhum sítio

ocupado a direita da origem. Depois de mostrar a existência da probabilidade invmiante

que notamos por p, provámos que os limites da velocidade da bor? t, quando o tempo tende

para o infinito, são os mesmos com as distribuições iniciais Z' ou P. Mostramos também

que, sob a distribuição P, a distância entre duas. partícula consecutivas tem esperança
ânita]

No capítulo 2 consideramos um caso particular: o processo de contado. É um caso

particular de allcance finito com .R = 1. Consideramos o caso supercrítico: À > À/, aqui

À/ = Ài. Mostramos que a probabilidade invariante para o processo visto da borda pode ser

aproximada por uma sequência de probabilidades que se concentram sobre as conâgurações

com finitas partículas. Mais precisamente seja Ct,. um processo visto da borda que segue

as regras do processo de contado mas com as condições suplementares seguintes. Se restar

só uma partícula então ela não pode morrer e se nascer uma (n + l)ésima partícula então a

última partícula a esquerda desaparece de modo que o processo (it,. .tem sempre entre uma

e n partículas. Mostraremos que esse processo tem uma probabilidade invariante p. e que

essa sequência de probabilidades converge fracamente para a probabilidade invariante do

processo de contado visto da borda. A nossa. prova se baseia na. construção de uma versão

particular do processo de contado introduzida por Galves e Presutti l91. Com esse resultado

obtemos uma. nova prova da existência da probabilidade invariante e uma justificativa de

possíveis simulações para obter informações sobre a probabilidade invariante do processo
de contato visto da borda.

Com a conâguração inicial Z: cada sítlio ocupado por uma partícula, a lei do processo

de contado converge fracamente para uma probabilidade que notamos por p (cf j171).

Mostramos que, assintóticamente longe da borda, a densidade da probabilidade invariante

vista da borda é igual a densidade da probabilidade p. Finalmente provámos um Teorema

Ergódico Pontual para o processo de contato visto da borda.



No capítulo 3 consideramos um outro caso pmticular: a.s interações com taxas re-

versíveis. Ou seja fazemos a suposição que existe uma densidade de probabilidade b sobre

os inteiros positivos tala que:

õ«,o - l:g»q' b(/ + ,)

,ul%-:
nesse caso Àf = Ài = 1 (cf j171). Mostramos que o processo visto da borda no caso crítico

admite uma probabilidade reversível m que é a probabilidade de renovação de densidade

b. Fazemos as seguintes restrições:

>ll: /'ó(z) < «,
1>1

b(/, «,) = b(z)

Aplicamos então um Principio de Invariância para Processos Markovianos reversíveis,

provado por De Mass, Ferrari, Goldstein e Wick l3j, ao movimento da borda no caso

crítico. O resultado de l3j dá um limite superior para o coeficiente de difusão D que
calculamos explicitamente:

.0 $ 2 >' Z'b(/)

O ponto delicado nesse tipo de problema é mostrar que .D não é nulo. Comparando o

nosso processo com um processo congelado, onde só a primeira partícula pode morrer e só

podem nascer partículas a direita da primeira, conseguimos mostrar que:

1>1

.0 2 2(>1: /z'(/)y
1>1

Isso prova que com a distribuição inicial m e com o reescalonamento usual, o movimento

da borda converge para um Movimento Browniano não degenerado.



Abstract

In this work, we consider the Nearest-Particle Systems on Z. The birth rate of a

particle at z on Z is Àb(Z, r) where Z) is a symmetric function, l and r are respectively the

distances from z to the nearest particles on the left and on the right of 3 and À is a real

parameter. The death rate of a particle is constant and equal to 1. We are interested

in studing the behaviour of the edge process of these systems, with gemi-inânite initial

configurations.

In Chapter 1, we assume that b is a nonincreasing function in J and r and

}: lz,(z, ") < "
1>1

and there exista a real number .B suco that:

b(n) <.B

tor all n ünite and inünite, where

b(«) b(z,,)

b(m) - }: b(1, .') + >1: b(w, ,)1>1 r>l

Let ,X/ be the imânum of À suco that if the inicial state has only one particle then the

probability of the process having at least one particle forever is strictly positive. Let À'

be the infimum of À such that if the inicial state has one particle in each site of Z then

the lan' of the process converges weakly to a probability which has no mass on the empty

configuration.

Our first result is that there exists an invariant probability for the Nearest-Particle

Systems as seen from the edge, when À Z À/. We also show tais result when À Z Ài

but with the following important restriction. We assume that the system has a rinite

interaction range. Tais means that there exists an integer R suco that:

b(Z, r) = 0 when / > R and , > R



We generalize a proof due to Andjel (private comunication) for Oriented Percolation Model.

This proof is based on ideal due to Durrett l51. The main idem ís to study the edge speed

when the inicial configuration is Z': all the cites on the left of the origin me occupíed by a

particle and all the cites on the right of the origin are empty. If we denote jZ the invariant

probability that we construct, we algo show that when the time does to inânity the limita

of the :dge speeds are the game either with the initial configurations Z- or P. Finally we

show that the expected vague of the distance between two consecutive particles is ânite

when the distribution is P.

In Chapter 2, we consider a particular case: the Contact Process. We consider the

supercritical case: À > ÀJ'. For this system it is known that À/ = ÀÍ. We show that the

invariant probability for the process as seen from the edge is the weak limit of a sequence

of probability measures wich concentrate on rinite configurations. More precisely, let (t,.
be a process seen from the edge which follows the tules of the Contact Process but with

the following conditions. If there is only one particle left ít cannot disappear and when

the (n + ly' particle appears then the leftmost one disappears, se that Ct,. has always at

least one and at most n particles. We show that tais process has an invariant probability

p. and that tais sequence of probabilities convergem to the invariant probability of the

Contact Process as seen from the edge. Our proof is based on techniques in Galves and

Presutti l91 for the Contact Process. Our result implies a new proof of the existence of the

invariant probabilit}, and gives a. theoretical justification for doing simulations.

We aliso show, that, asymptotícally far from the edge, the invariant probability density

of the process as seen from the edge is equal to the superior invariant probability density

oí' the Contact Process (not seen from the edge). We finally prove a Pointwise Ergodic

Theorem for the Contact Process as seen from the edge.

In Chapter 3, we consider another particular case: Reversible Nearest Particle Sys.

tems. This means that there exists a probability density b on the integers suco that:



.: b(z) .
,nRfí0 - :

For tais modem it is known that ÀJ' = Ài - 1. We show that the process as seen from

the edge in the criticam case (.X = 1) has a reversible probabilíty m which is a renewal

probability with density b. We assume that:

Z'Z,(1) < w
1>1
E
b(z, «,)

With these hypothesis we apply an Invariance Principie for Markov Reversible Processes

due to De Mass, Ferrari, Goldstein and Wick l31 to the edge process in the criticam case. The

result in l31 lives an upper bound, for the diífusion constant, wich we compute explicitly:

.o $ 2 }l: z'z'(1)
r>l

The hard point in tais kind of problema is to find a lower bound for the diffusion constant.

We compare the process with a frozen process where the only particle allowed to disappear

is the 6rst one and particles can appear only on the right of the edge. This comparison
allows to show that:

.o z 2(l>: Jz'(z)y
1>1

Ihis proves that the edge Drocess converaes to a, non dee:enerate BroxÃ'nían .N4otion



Capítulo l

Existência de uma probabilidade invariante

l Descrição das interações caiu os vizinhos mais próximos

Consideramos um processo sobre os inteiros Z. Os estados possíveis deste processo

estão em {0, 11z. Seja q um elemento deste conjunto e sda 3 um sítio em Z, ?(=) = l

indica que há uma partícula em = na conâguraçã0 77, e l7(3) = 0 indica que não há partícula.

Sejam:

Z,(,7) y < , : q(y)

,,(,7) = minlg/ > 3 : q(y)

Observamos que esses dois números podem ser infinitos. Se 7)(z) = 0 então nasce uma

p'-tí'ula em , com a t«ca b(1,(,7),,,(q)); se ,7(a) = 1 entã. a p«'tícula que está em ,



CaPÍtu[o ] Existência de uma probabilidade invariante

desaparece com taxa 1. A função b tem a.s seguintes propriedades

b(1,,) 2 0 e b(Z,,) = b(,, /) e s«pb(Z,,) < m

b(l, m) = 6(m, 1) > 0 e b(m, m) = 0

Esses sistemas já foram estudados em dois casos particul

introduzido por barris j131 onde

l.r

um é o processo de contadoares

b(1, 1) = 2À e b(1,,) = b(r,l) = À p«a , > l

b(/, r) = 0 p~a Z > 1 e r > l

para um real positivo À. O outro caso estudado é o processo com taxas reversíveis intro-

duzido por Spitzer j191 onde existe uma função b de uma variável, estritamente positiva e

tal que:
b(z)b(,)b(z, ,)
b(/ + ,)

A primeira pergunta essencial é saber quando esses sistemas de partículas sobrevivem

para sempre. Para isso definimos uma família de sistemas de partículas interagindo com

os vizinhos mais próximos com as seguintes taxas de nascimento:

bÀ(z, ,) b(/, ,)

para / e r inteiros anitos ou in6nitos, À sendo um parâmetro real e a taxa de morte sendo

l independentemente do À.

Seja z7; .um sistema com interações com os mais próximos vizinhos com as taxas bÀ e

com a configuração inicial I' que consiste de uma só partícula localizada em 0. Sqa:

,*(À) = inflt > 0; >: q:(,) = 0}
€z

l)etinimos agora

À/ = inflÀ > 0; P(r'(À) = m) > 0}

Diremos que o sistema finito sobrevive se À > À/. Podemos também deânir a sobrevivência

para configurações iniciais infinitas no caso de processos atrativos, ou seja. quando b é
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uma função decrescente nos dois ugumentos. Seja T7z o processo com taxas bÀ e com

configuração inicial Z: isto é, cada sítio de Z ocupado por uma partícula. Sabemos que

uma consequência da atratividade é a convergência fraca da lei de 77Í quando t tende para

o infinito para alguma medida de probabilidade p(À). Seja:

À' = infÍÀ > 0; p(À) # óo}

onde óo é a medida de Dirac concentrada na configuração com 0 partículas. Diremos que

o processo inânito sobrevive se À > Ài. Nos casos do contato e reversível temos que À/ e

À' são anitos eiguais.

2 Construção do processo semi-infinito visto da borda

Imitados a construção que Liggett j171 fez (cap7.3) para o processo duplamente in-

Ênito. Construímos o processo por aproximações ânitas. Sqa X o espaço das configurações

do processo visto da borda.

q(0) = 1; q(a) = 0 p~a a > 0}

Deânimos também

.Í = {q : q(0) = 1; q(3) = 0 para " > 0; >. ,7(3) = m}
=<0

Seja l7"(t) um processo em X que se comporta como um processo com interações com os

vizinhos mais próximos à direita de uma certa partícu]a. No instante inicial temos uma

partícula em --n assim como em qualquer sítio à esquerda de --n; à direita de --n temos uma

configuração qualquer. Podemos ter nascimentos à direita da primeira partícula ou morte

da primeira partícula. Cada vez que um desses eventos acontece fazemos uma translação

para ter 77"(t) em X. Em função dessas translações o bloco de partículas que estava à

esquerda de --n no instante inicial se desloca. Impedimos a morte de uma partícula desse

bloco. A direita deste bloco de partículas as interações seguem as regras do mais próximo
vizinho.
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Seja i7 uma conâguração de X, definimos uma sequência de processos (l7"(t))« com

configurações iniciais l7"(0), onde 77"(0) coincide com l7 à direita de --n. Acoplando dois

processos 77"(t) e i/'(t), com p > n, da sequência que acabamos de definir, temos que para
um certo 3 de Z

P(q"(t)(a) # d'(t)(z» É(l - e'')'r("'')

onde .r(n, z) = E;:!. ,7(3/). Com efeito, p'.-a que i7"(t) e q'(t) não coincidam em algum
# de Z é preciso que todas as partículas entre 3 e --n desapareçam antes do instante t.

Se n e p tendem para +oo então /(n, a) tende para +oo já que ?7 tem infinitas partículas.

Essa observação permite definir q(t) quase certamente para todo t escrevendo que:

,7 (t)(,) (t)( , )tz --+ oo

para todo z. Definimos l7(t) como o processo com interações com os vizinhos mais próximos

e visto da borda, com a configuração inicial t7.

Os mesmos argumentos desenvolvidos por Liggett j171 mostram que 77(t) é um processo

Markoviano e Feller sobre X (Teorema 3.5 cap7.3).

3. Existência de uma medida de probabilidade invariante

Consideramos uma família de sistemas de partículas interagindo com os mais próximos

vizinhos, com as seguintes taxas de nmcimento:

z,À(z, ,) z, ,)

para / e r inteiros positivos

Z,À(l, m) = ÀZ,(Z, m)

onde À é um real positivo que parametriza essa família . A taxa de morte é 1, indepen-

dentemente de À. A função b tem as propriedades enunciadas na seção 1. Faremos três

hipóteses para provar a existência da medida de probabilidade invariante para o processo

visto da borda:

(.A) b é decrescente nos dois argumentos
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M Z,m)<m
1>1

(1)

Existe .B real finito tal que:

(2) b(n) < .B para todo n anito ou infinito

b(n) = ) b(Z,r) para n inteiro finito

b(m) Z,(/, m)+E:ó(m,,)
1>1 r>l

Observamos que a hipótese (A) é equivalente à atratividade dos processos. Com essas

hipóteses provaremos a existência de uma probabilidade invariante em dois casos. Quando

À > À/

no teorema 1. Quando a interação tem alcance anito e

À > À'

no teorema 2

Para o modelo de percolação orientada, Durrett l51 já provou a existência da medida

de probabilidade invariante nos casos crítico e supercrítico. Generalizados esta prova para

sistemas de partículas com interações com os vizinhos mais próximos. Essa generalização

só foi possível graças à ajuda de E.Andjel que num seminário mostrou as idéias principais

da prova de Durrett.

A prova da existência da medida invariante está baseada. em propriedades da veloci-

dade da primeira partícula. Seja rÍ(À) a posição da primeira partícula do sistema com as

taxas de nascimento bÀ(Z, r), a configuração inicial sendo Z'. Da mesma maneira que Dur-

rett fez para o caso particular do contato (Teorema 2.19, cap.6 do Liggett j171) podemos

aplicar o teorema subaditivo para mostrar que para cada À:

.llR:, '} (À)/t - i:e .E('}(À)/t) - a(À)
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a(À) pode eventualmente ser --oo mas a(À) < oo. Pua aplicar esse teorema subaditivo é

essencial ter as propriedades (A) e (1). Enunciámos agora dois lemas que serão úteis para

a prova da existência.

Lema 1: Se À > À/ entaõ a(À) 2: 0

Pro»cb:

Fixamos À > .X.f e consideramos o processo com esse parâmetro naquilo que segue.

Sabemos que .A = {a-* = oo} tem probabilidade estritamente positiva, onde r* é o tempo

de vida de um processo que começa com uma só partícula em 0. Sejam r; e Z; as partículas

respectivamente mais à direita e mais à esquerda deste último processo. Temos que:

1 = P(,1' 2: 0/.A) + P(rl' < 0/.A)

mas P(r; < 0/Á) $ P(Z; < 0/.A). Por simetria temos t«nbém que

P(1: < 0/.A) = P(rl' > 0/.A)

Podemos então concluir que:

P(rl' ã 0/.A) ã 1/2

Podemos fazer um acoplamento entre o processo com conâguração inicial Z' e o processo

com configuração inicial 'p. Usando a atratividade temos que: r $ r: quase certamente e
nnrtnntn'

P(r} 2 0/.A) Z 1/2

Como . converge para a(À) quase certamente , isso mostra que para todo À > À/ temos

a(À) Z 0. O lema está provado.

Lema 2: a(À/) ? 0

Pvoua,:

Para t âxado, mostramos que a função que a À associa Er{ (À) é contínua. Mostraremos

primeiro que r}(À +ó) converge quase certamente para r:(À) quando ó tende para 0. Pode-

mos construir o processo com taxas bx+i e para cada nascimento nesse processo associamos
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uma variável uniforme U no intervallo j0;11 e se

« « à.N

então nasce a partícula para o processo com taxas bÀ+Ó, caso contrario essa partícula não

nasce. Podemos construir assim todos os processos conjuntamente com taxas bÀ+ó onde

0 $ ó É 1. Seja

D ,}(À + Ó) # ,.(À)}

Por outro lado definimos Ft(À) a posição da primeira partícula do processo que tem também

taxas bÀ mas cujas partículas não morrem. Definimos também gt, a posição da borda do

processo cujas partículas só podem morrer. Consideramos gt e Ft(À) com configurações

iniciais Z'. Podemos construir gt e Fí(À) no mesmo espaço de probabilidade que os outros

processos. Seja .K um inteiro arbitrariamente grande:

P(.0) $ P(gt < -K') + P(Fí(À + l) > .K) + P(.0; gt ã -.K; Ft(À + 1) $ .K)

Seja agora NT'(À + 1) o número de nascimentos entre --.K e .K para o processo com taxas

Z)X+i. Seja .L um inteiro.

P(.0; g. Z -.K; F (À + 1) $ .K) S;

p(.vf(À + i) > z) + p(.o;g. 2 -.K;p(À + i) $ x'; .NT'(À + i) $ z)

Esse último termo é menor que:

p(]{ : ] s; { $ .L; ](õt)lzo; í'lí < ui < 4fli+vt)
onde Ui é a variável uniforme que corresponde ao nascimento { e i5k é uma sequência que

converge para 0. E fácil ver que esse último termo é nulo. Temos então:

p(.o) $ p(g. < -.K) + p(r(À + l) > .K)+ p(.nT(À+ i) > .L)

Fazemos tender Z e depois .K para +oo e isso prova que

P(.o)
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ror outro lado:

l,J(À + ó)l $ «.-(-g.; F (À + i))

podemos então aplicar o teorema de convergência dominada:

!im .E,}(À + ó) = Er:(À)
ó---o

e isso prova a continuidade da função que a À associa .Er}(À).

Agora, suponhamos que a(À/) < 0 para chegar a alguma contradição.

tal que:

Existe um to

(3) Er:.(À/)/to < a(À/)/2

Usando a continuidade que acabamos de provar, temos que para À > À/ e suficientemente

próximo de À/

(4) l.a,J. (À)/to .Er:.(Àf)/to l < --a(À/)/4

Usando (3) e (4) temos que

(5) .Er}.(À)/to < a(À/)/4

Essa última desigualldade é válida para todo À > À/ suficientemente próximo de À/. Por

outro lado, para todo À temos que

a(À) .E,} /ft>o

então usando (5) temos (lue a(À) < 0 para algum À > À/.

portanto temos que:

Isso contradiz o Lema l e

«(À'r) ã o

Podemos mostrar agora o

Teorema 1: Pma todo À Z Àf o sistema de pm'ti'cuja.s interagindo com os vizinhos

mais próx;mos e visto da primeira pm'ti'cu.la admite uma medida de probabiJidacle invm'ialate

concentrada nas configurações infinitas.
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rTODa:

Fixamos À ã .X/ e consideramos o processo com esse parâmetro naquilo que segue.

O processo tem os seus estados em X. Esse conjunto é um compacto de {0,11z. Seja

S o semí-grupo do processo e ói & massa de Dirac sobre a configuração Z'. Usando a

compacidade de X sabemos que existe uma sequência t. que tende para o inânito e tal

que

p. = :- 1 6tS(s)ds
üR ../0

converge fracamente para alguma medida de probabilidad
inânito.

Podemos observar que P pode ter massa positiva sobre as configurações finitas sobre

as quais o processo não está deânido. Poderíamos deânir o processo sobre as configurações

finitas mas ele não teria a propriedade de Feller sobre esse conjunto. Se o processo fosse

Feller sobre X inteiro, resultados clássicos implicariam a invariância de P. Pma usar esses

resultados, temos que mostrar primeiro que: P tem massa 0 nas configurações finitas

Mostraremos isso agora. Definimos:

tn

e P sobre X quando n tende ao)

,7(,) < .j}

Consideramos o processo com configuração inicial ó] . Comparando o processo com

um processo com as mesmas taxas de nascimento mas com a taxa de morte igual a 0,

temos para t qualquer:

(6) .E(,.+- r.)+ É .E(F](À)) = .MÀ

A seguinte desigualdade é o ponto crucial da prova

(7) E(,.+, ,.)' ã {P(.j)Ói S(t)(.Ai,j)

Com efeito: se o processo está numa conâguração de .Ai,J no instante t e se todas as

partículas que estão entre 0 e --{ morrem entre os instantes t e t + l antes de ter feito

nascer uma nom, partícula, então a posição da primeira partícula recua de pelo menos

á. Encontramos agora uha minoração p(.j) da. probabilidade do evento que acabamos de
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descrever. A probabilidade de k partículas desaparecerem antes de dm nascimento a uma

nova partícula durante um intervalo de tempo igual a l é maior que:

g(k) = ni::ip(.E'P(z) < .EzP((1 + 1)B); .E'P(1) < {)

onde .Enp(p) é uma variável exponencial de parâmetro p. Com efeito, o tempo de vida

de uma partícula segue uma distribuição exponenciall de parâmetro 1, portanto o tempo

de vida da primeira partícula que desaparece entre l pmtículas segue uma exponencial de

parâmetro Z. Esse tempo de vida deve ser inferior ao mínimo dos tempos de nascimento.

Cada tempo de nascimento de uma partícula entre duas que já existem é uma vmiável

exponencial de taxa menor que .B pela hipótese (2). Para Z partículas temos no máximo

Z + l interÃ,aios onde partículas podem nascer. Depois da morte de uma partícula voltamos

ao caso precedente com 1 -- 1 no lugar de Z. Para ter (7) é só definir:

p(.j) - .g11,g(t)

Us..ndo (6) e (7) e integr«ido entre 0 e t, temos:

/
do de (8)

.E(r.+l -- r,)ds $ .M.Xt - ip(.j) / óiS(s)(.Ai,j)dsJO

é igual ao esquer

(8)

Olad

(9) r*' -,.«. - r',...
Observamos agora que pelos Lemas l e 2, para À 2 À/, temos:

. l./'''':.E,,d.

l /'i
lim ! / .Er,ds - 0
t--.m t Jo

Substituindo t por tn e fazendo tender n pm'a o infinito temos em (8)
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Observamos que podemos passar ao limite porque '4i,J é um cilindro. F'roendo tender {
para o infinito e depois .j, temos que:

P( con6gurações 6nitm ) = 0

Agora sabemos que p. e P concentram-se sobre o subespaço das configurações infinitas X

de X. Mas X é um boreliano denso em X, qualquer função unifomiemente contínua sobre

X pode ser extendida numa única função unifonnemente contínua sobre X. Isso implica

que p. converge para p sobre X. Como o processo é Feller nesse conjunto isso implica que

P é invariante para o processo. O Teorema l está provado.

Seja ft a posição da primeira partícula do processo com medida de probabilidade

inicial P. Mostramos agora que:

Corolário 1: P~'a todo À 2: À/, lim.-- + = a(À) gume cera-:ente.

Prova.:

Usando a comparação com o mesmo processo sem mortes podemos escrever que:

.E(r:+h -- r:) $ À.Mh

Aplicamos o lema de Falou:

»m: r' --.$'Ç$-,'* * .["m-.«ÜP )dt

IÇlllUb EXIba.LJ.

(10) »m. f' -.üf$-.'* . .[«w'êb?''.
M': .f .a(d'%:X)at é ig«ú .:

[*" W''-r4 *
Usando a continuidade da função que a t associa .Er} e fazendo h tender para 0 temos que

(11) tende para:

(11)

.E(,})-.n(,i)



Capítulo l Existência de uma probabilidade invariante 12

Por outro lado temos que:

IÜ .Edita\Í.d-)

onde d} é a distância entre as duas primeiras partículas do processo cuja conâguração

inicial é Z'. Temos então que (lO) é e(luivalente a:

(12) .Ek})S./ (ÀM' - .E(d: ))dt

Seja k um inteiro positivo; temos que:

l /'"
iim -:/ .E(min(d:,k))dt(J,k))

n t. JüTt'--+(13)

onde d é a distância entre as duas primeiras partículas para o processo com a distribuição

invariante P. Essa convergência é consequência da definição de P e do fato que a função,

que para toda configuração associa o mínimo entre k e a distância entre as duas primeiras

partículas, é contínua e limitada. Voltando para (12) temos (lue:

.E(,}) $/(À.M - E(min(d}, É)))df

Substituindo T por tn, dividindo por t« essa última desigualdade e usando (13) temos que:

T

0

.(À) $ .XM - -E(min(d, k))

Agora podemos fazer k tender para +oo e temos que

a(.X) S; À.M - .E(d)

Seja o = ÀM .E(d), usando a invariância de P temos que

.E(F.) = «t

Usando a atratividade do processo temos que

.E(,: ) ã .E(f.)
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Dividindo por t e passando ao limite temos que

a(X) Z «

Temos então que « = a(À)

Mostramos agora que essa convergência vale também quase certamente. Para isso

consideramos a sequência estacionária: (fk -- Fk--l)keN. Pelo Teorema Ergódico:

Jj:lnn. ! >:Fi - ft-: = .E(f:/Z)n --F oo n 4--=t=l

onde Z é a a-álgebra gerada pelos eventos invariantes por translações no tempo. Mas o

termo à esquerda de (14) é ] f« e comparando esse termo com itrl. temos que:

h

(14)

E(F: /Z) $ a(À)

Por outro lado sabemos que

E.E(f- /Z) .E(F-)

e isso implica que a variável aleatória -E(f] /Z) é quase certamente igual à a(À) e o corolário

está provado para o tempo discreto. A passagem para o tempo contínuo é uma con-
sequência do fato que o movimento para. frente de ft está limitado pela variável Ft. Com

efeito, temos:

p(.y:s=+:(p' z "') $ p(p] z "')

P(.-T<ah.(f« - f.) 2: "') $ P(Fi

e usando o lema de Borel Cantelli, temos que a convergência também vale para o tempo
contínuo

Damos agora mais uma propriedade da probabilidade invariante P. Definimos d] , d2 ,

as distâncias entre a primeira e a segunda partícula, entre a segunda e a terceira partícula

etc, etc; a medida de probabilidade inicial sendo P.

Corolário 2 As distâncias dt tém esperança finita, para todo k Z l
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FroUÜ:

Deânimos Fti a posição da k-ésima partícula, sendo a probabilidade inicial P. Por

exemplo a posição da primeira partícula é F] que notamos &té agora por Ft. Sqa

«. - {.E(rf)dt '

a velocidade da k-ésima partícula. Damos agora uma prova por indução do corolário 2: se

k -: 1, pelo corolário 1, temos que;

«: = .(À)

e então .E(d]) $1 ÀM < .o.

Suponhamos que a propriedade sda válida para k -- 1. Temos que

«* - À >1: b(/, m).E(á.-:) + .E(>1: >1: ,.Xb(Z, ')l.i.
i2i nZll+,'=n

l ;.)

+.E(>1: }1: ii.:. >1: Àb(z, ')jk-:) - k.E(ãl)
j=1 nZI J+r=n

Usando a propriedade (2) temos que:

k 2

«i 5; kÀ.B.E(d.--) - k.E(d.)

por outro lado usando a. invariância de P temos que

"' = «: À) ? o

Isso implica. que:

.E(dt) $ À.B.E(dt-i) < oo

O corolário 2 está. provado por indução.

4. Interações com alcance finito

INesta secção falemos a seguinte hipótese sobre as taxas de nascimento. Existe um

inteiro R tal que:
l,r / ..\ ,-.a,.n / \ 1? n m -\ l?
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Observe que o processo de contado verifica essa propriedade com R = 1. Consideramos

uma família de sistemas de partículas com alcance finito e com as taxas de nascimento:

z,À(1, ,) z, ,)

Continuamos supondo (lue b(l, r) veriâca a hipótese de atratividade (A). Temos que

Lema 3: P«a À ã À', a(À) Z 0.

.Prova:

Suponhamos que a(À) < 0 para um certo valor de À que âxamos e que omitiremos

na notação naquilo que segue. Seja ?7(t) o processo com configuração iniciall Z. Seja d um

inteiro positivo, notaremos por:

.N(t) '7(t)(«)

d

o número de partículas entre --d e d, no instante t. Sejam

d, {, $ o : q(.)(,)

g, = mina, Z 0 : q(.)(,)

Fixamos um inteiro n que poderá ser arbitrariamente grande e definimos

r] = infÍs ? 0 : d, $1 nR e g, Z nR}

Avaliamos agora

p(.w(t) 2 i) $ p(.w(t) 2 i; ,'' < t) + p(,-' Z t)

Definimos agora

r2 = infÍs Z I'i : d, 2 --nR/2 ou g, < nR/2}

Temos que

P(.N(t) ã l;,'' < t) $1 P(.N(t) 2: 1; ,' < t; ,' = .o) + P(.'-' < w)
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Pwa n suficientemente grande, se r2 = oo então .M(t) = 0 para t 2: ri. Examinámos

agora:

(15) P(r2 < oo) = P(d,a > --n.R/2 ou g,2 $ nR/2;Vt; < 7'2, d, < nRj'Z e g» '> 'nRj2b

Antes do instante r2 não pode haver interação entre as partículas à esquerda e à dire-

ita da origem, temos então antes deste instante dois sistemas gemi-infinitos que evoluem

independentemente um do outro. Temos (lue (15) é menor que:

(16) 2P(]« 2 0 : ,: ã -n.R/2 + n.R)

onde r: é a posição da borda começando com a configuração inicial Z'. Essa desigualdade

vem da simetria e da atrativídade deste sistema. Para avaliar (16), consideramos os dois

casos: u pequeno e u grande. Seja

"' ' ã.i.ã7

onde M é de6nído pelo (1) na seção 3. Temos que:

P(]u $ uo;,: n.R/2) $ P(F.. ã n.R/2)

onde Ft é a posição da borda para o processo sem mortes. Seja /l o número de partículas

que nasceram até o instante t à direita da primeira partícula. Temos que:

/

Ft -E W.
í-o

onde Wo = 0 e os Wi para á 2 1 são independentes e têm mesma distribuição proporcional

a Z,(Z, ..). Temos então que:

}''«(F ) a,(W: ) + .E(W yT''a,(/.)

Por causa da hipótese do alcance finito, é claro que Wi tem todos os seus momentos finitos

Como /t é um processo de Poisson, temos:

R

.E(/.) (/-) }:b(1, ")
1>1
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e E(F..) = n.R/4. Aplicamos a desigualldade de Tchebitchev;

P(]u $ uo; ,: 2: n.R/2) $
16V'a,(.FI..)

Esse último termo é menor que: ;â.E(W]2).
Para os tempos maiores que uo, usamos um resultado de Durrett l51 sobre grandes

desvios da borda do processo de contato. Ele provou no (2) da seção 7, que se b > a(À)

então existia duas constantes estritamente positivas c e c' tais que:

P(,l. > bn) $ c.'''"

A mesma prova valle no nosso caso. Temos então que

P(]m 2 n; r:,. $ bm) $ ce'''"

onde c é uma nova constante. Usando o fato que ri é dominado por Fí, essa última

desigualldade vale também para o tempo contínuo. Por outro lado estamos fazendo a
suposição que:

.lim T = a(À) < 0
e ent ao:

P(]u ? uo; rl. 2 n.R/2) $ c.''' 4 M

H'inn IT'tipo'itp tinir'\e niin'
)

P(N(t) 2 1) $ P('' Z t) + ;:.E(W.2) + ce

E fácil ver que:

P(,'-'

Agora podemos fazer t tender para +oo e depois n e isso prova que 77(t) converge fracamente

quando o tempo tende para +oo, para a configuração sem nenhuma partícula. Ou seja,

Nesse ponto provámos o Lema 3 para À > À', mas o mesmo argumento desenvolvido

no Lema 2 mostra que:

«(À') z o
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e o Lema 3 está provado

Agora podemos aplicar a mesma prova que no teorema l e obtemos:

Teorema 2: Para todo À Z Àf, o sistema de parti'cujas interagindo com os vizinhos

mais práMmos, com alcance limita e visto da primeira parti'cuja admite uma probabilidade

invariante concentrada na.s configurações infinita.

Liggett j171 fez a seguinte conjectura (Problema 10 cap7), se b for decrescente nos seus

dois argumentos e

lim b(J,,) Z, m)
r ---» oo

então

Pelos lemas l e 3, no caso de alcance finito temos que

À' 2: infÍÀ : a(X) 2: 0}

e

À/ 2 inflÀ : a(À) 2 0}

Talvez nesse caso seja possível mostrar que

À{ :: ÀJ'

Uma possibilidade seria mostrar que valem as desigualdades inversas dos lemas l e 3. Essas

desigualdades são conhecidas no caso do Processo de Contado mas as provas destes resul-

tados usam fortemente a propriedade de aditividade que não vale em geral para sistemas

de partículas interagindo com os vizinhos mais próximos.



Capítulo 2

Aproximações finitas da probabilidade invariante do contato visto da borda

1. Aproximações finitas

Para processos atrativos, não vistos da primeira partícula, Holley j141 mostrou que

as probabilidades extremais podem ser obtidas como limites de probabilidades que têm o

seu suporte contido no conjunto das conâgurações finitas, cf j171(cap3 teorema2.7), por

exemplo. Na prova desse resultado é essencial que o processo considerado seja uma função

monótona da configuração inicial .

Os sistemas de partículas sobre Z vistos da borda, mesmo com taxas atrativas, não

são em geral monótonos e o resultado de Holley não se aplica a esse caso. Nesse capítulo

mostraremos que no caso do processo de contato super-crítico visto da primeira partícula é

possível encontrar uma tal aproximação. Mais precisamente, definimos um processo visto

da borda, (t,« que segue as regras do contado mas com as condições suplementares seguintes.



Capítulo 2: Aproximações finitas d& probabilidade invariante do contado visto da borda 20

Se restar só uma partícula então essa não pode desaparecer e se nascer uma (n + l)ésima

partícula então a última partícula à esquerda morre de modo que o processo tem sempre

entre uma e n partículas. Mostraremos que Ct,« tem uma única medida invariante que
chamamos p.. Mostraremos então que a, sequência p. converge fracamente para uma

medida de probabilidade P que é exatamente a medida de probabilidade invariante do

processo de contado visto da primeira partícula, cuja existência foi provada por Durrett ISI

e a unicidade por Galves e Presutti l91. Obtemos aqui uma nova prova da existência.

Podemos notar que as aproximações ânitas de P dão uma construção desta probabili-

dade muito mais explicita daquela do teorema l do capítulo l e justificam simulações para

obter informações sobre P. Provámos também que a densidade de P, a uma distância a;

à esquerda da borda, decresce para a densidade da probabilidade invariante superior do

processo de contato (não visto pela primeira partícula) quando r tende para +oo. Damos
finalmente um teorema ergódico pontual para o processo de contado visto da borda.

Usaremos a seguinte notação. Seja 77 uma configuração qualquer, definimos

l,zl
r€Z

,(,7) {« C Z : '7(,) = 1}

1(,7) = inflz C Z : ,7(z)

Deânimos também

X = {,7 C {0, 11' : ,(q)

x = {o c x : ,(,z) = o; l?l

Seja * a configuração de X que só tem unam partícula no 0. Seja ? tal que r(77) < oo então

deânimos:

Sq(z) = ?(# + r(q))

O processo de contato pode ser construído usando uma sequência de processos de Poisson

independentes. A cada a; de Z associamos três processos de Poisson de taxa respectiva-

mente 1, À, À. O processo com taxa l indica os instantes em que a partícula eventualmente
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presente em 3 desaparece. Os dois processos com taxa À indicam os instantes em que uma

partícula eventualmente presente em 3 cria uma nova partícula em z + l e z -- l respecti-

vamente. Uma nova partícula só pode aparecer se o sítio não estar ocupado.

Sejam uma conâguração ?7 e um instante s 2 0, para t 2: 8 notaremos €1q'a) a con-

figuração no instante t do processo de contato que começa no ii.-tente s com a configuração

t7, usando as marcas dos processos de Poisson à partir do instante s.

Sabemos que existe um real Àc tal que

1 < À.$2

e tal que os parâmetros críticos para os processos finitos e infinitos sejam iguais ao Àc

Naquilo que segue estaremos sempre no caso:

Damos a seguir a construção da medida de probabilidade P. Lembramos que (t,. é um

processo de "contato" visto da da borda com menos de n partículas e que não pode
desaparecer. Quando n tende para o infinito esse processo tende para o processo de contato

visto da borda. Mostraremos agora que (t,. é um processo recorrente positivo. Basta

mostrar que a cadeia imersa ((t,«)tZO correspondente ao processo (t,« é recorrente positiva,

já que a taxa de mudança de estado é uniformemente limitada. Mostramos agora que existe

um real estritamente positivo c(n), tal que:

}jíg. p(]k $ «, (!,.
Se 77 é uma configuração qualquer com m partículas (m $ n), temos que

P(]k $ n,(r,. = *) Z g(m)

onde g(m) = llZ:2 k . Com efeito, a taxa de morte é 1, a taxa de nascimento

externa é 2À, e a taxa de nascimento entre duas partículas é sempre menor que 2À. Se
definirmos:

l
'(") - Üç:b.ÍP'
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teremos a desigualdade desejada. Essa permite mostra que a espera média para a volta

ao estado '} é ânita para a cadeia imersa.

(it,. é então um processo recorrente positivo num espaço de estados enumerável. Esse

processo tem uma única probabilidade invaJ'jante que notaremos por Pn A sequência

de probabilidades p. está num espaço compacto (X é compacto) então existe uma sub-

sequêncía que notaremos por pn& que converge para alguma probabilidade sobre X que

notaremos P. A probabilidade P está construída.

Para qualquer configuração inicial l7, de6nimos l"q como o primeiro instante em que o

processo de contado atinge a configuração vazia ou seja sem nenhuma partícula. Podemos

enunciar agora:

Teorema l:

Para qua/quer con6guração inicia/ 1?, temos

.!!:nm P(S(17 C C'; ,' P('' = ")P(C')
onde C' é um cilindro de X

A prova deste teorema está baseada na construção seguinte de uma versão paztícular

do processo de contado que foi dada em l91. Seja u um real estritamente positivo, 77 uma

configuração infinita ta] que r(77) < oo. Notamos por CÍq'k") a versão particular do processo

de contado, definido para t ? Au e tal que:

F(,7,tu)
'sKU 'Í

Pma n ? k e nu 5; t < (n + l)u, definimos:

éü,'") - (oa"") + ,(0

onde ( = élkk") e (.s('"") + r(O é a configuração translatada de (ÍS('") por r(O. Se

k = 0, notaremos (IÍq'l") por (q. Estamos interessados pelo processo de contato visto da

primeira partícula, que definimos por;

éÜ,'") - séÍ',k")
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A vantagem desta construção sobre a construção usual é que para todas as configurações

iniciais gemi-infinitas i7 e 77', nos instantes nu as primeiras partículas de eÉ2l") e ê(o',i")

estarão acopladas.

Por outro lado, deânimos (Í3t"). Esse processo tem a mesma evolução que C('l,t")
com as restrições que se só resta uma partícula então ela não morre e que se nasce uma

(n + 1) ésima então a partícula mais à esquerda desaparece. Definimos:

(Í!*") - sélL'")\t,n \t,n

Podemos construir CÍ:t") e (.q,i") usando os mesmos processos de Poisson. Uma con-

sequência é que nos instantes nu (n ã k), as primeiras partículas de (Í::k') e ê'z,t")
estarão acopladas.

Com essa versão do processo de contato e esse acoplamento, podemos mostrar que:

Lema l:

supç'C.Í;lql$« P(g'(z) # (:«(a)para um ' € C') 5; be'''"4 + c'(Íà:Ê;;. onde b, c e c'

são reais estritamente positivos.

.Prova do .Lema .Z :

Deânimos:

r(*,k") . infÍ$ > ku : l((*,t")l = 0}

K = infÍk 2 0: l-(',k") Z(k + l)u}

Observamos que o evento {.K $ k -- 1} e o processo él''kx4) são independentes.

que segue 6xamos um instante t e deânimos u. = v4.

Naquilo

Seja C' um cilindro de X cujo suporte se encontra entre 0 e mC que é um inteiro

negativo. Notaremos por C' o cilindro e seu suporte. Temos que:

s«p P(G''(a) # (l;l.(z)para um x de C') $ pi(t) + p2(t) + p,(t) + p.(t, n)

onde

P-(t)
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p,(t) = >1: P(.K Z k - l)P((k + l)v/Z < ',h,la) < m)

p;(t) = >1: P(.K Z k - l)P('('''''b = m, 4','''Q > m.)

p4(t,n) = >1, P(.K Z k -- l)P(a''(''1«) - oo, Z(',ia) < mc
t<../i

24

G''(a) # eZ«(n) para um x de C)
onde

Zl-,ka) - minlz : d''ka)(a) = 1}

Daremos agora majorações para essas probabilidades. Para pi(t), usando o fato que .K é

uma variável geométrica de parâmetro P(r(',o) à .y/7), temos que:

Pi(t) $ P(r«'q < v4y''; < (1 - P(,'(*'0 - m))a

Como estamos no caso super-crítico temos que .P(r(',o) - oo) > 0.

Para p2(t) usamos um resultado de Durrett e GriReath (cf l61)

P(vi < ,'0,'a) < .o) < be'''''i

b e c sendo reais estritamente positivos. Naquilo que segue b e c serão reais estritamente

positivos que poderão mudar de valor de uma linha para outra.

Para Pa(t) precisaremos usar propriedades do processo de contado não visto da primeira

partícu[a. Seja (l; esse processo com configuração inicial 'p. Notaremos por íl' e Z: as par-
tículas mais à direita e mais à esquerda respctivamente, deste processo. Cada termo da
qrlnan dp n.ft} p nnpnnr nxlp'

(1) P(7'(*,l-/i) - oo, ZI',t'/;) > mC para um s ? t)

Substituindo Zli'' '/i) por I''.t..,,,; -- r,.k«. , fazendo uma translação de tX,/7 sobre o tempo,
e usando que:

Z: < --mC} está incluído em {f; < .ma} U {l: > mc}
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temos que, (1) é menor que

2P(l(:l Z l para todo t ? 0; f: < mc para um s Z v/i)

Esse termo é menor que

(2) 2P(f: < mC para um s 2 v;)

onde f: = r((: ) e l é a configuração com todos os sítios ocupados à esquerda da origem

Por outro lado Durrett lõl mostrou que existe uma constante a tala que:

lim f! /s = a > 0
3 --+' 00

e além disso

Lenda 2: .P(f; $ (a -- õ)t) $ óe''' pai'a qualquer õ estritamente posltJvo.

A partir deste resultado, em l91 está provado que:

Lema 3: P(inf,2t # $ a -- ó) $ be'''

Este último resultado aplicado à (2) prova que p3(t) $ be''«;

Para p4(t, n) observamos que Õ*'k''/t) e (.,.k''/i) só podem ser diferentes se tivermos

Iguin instante s entre kvt e t:ema

1((*,k'/i)l > ?z

Nuas o processo de contado é domina.do pelo processo com as mesmas taxas de nascimento

e com taxas de mortes nulas.O número de partículas deste último processo no instante s

segue uma distribuição de Poisson de parâmetro 2Às que notaremos por W(2Às). Portanto:

P(]s $ t, l(S*,la)l > n) $ P(]s $ t, W(2Às) > n)

Esse último termo é menor que:
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Essa última desigualdade vem da fórmula de Taylor-Lagrange para a função exponencial

entre os pontos 0 e 2Àt. Temos então que:

(.) Lema l está provado

Prova do Teorema. ];

Provámos primeiro o teorema. para uma configuração inicial 77' infinita. Usando que,

para quaisquer eventos .4 e .B:

IP(.4) p(.B)l $ p(ÁB' u .A'.a)

temos que:

(3) p(ê7' c c) -- /p((:. c a)ap«(,z)l $ suPp(8''(z) # (IZ«(z) para um a C C')

Usamos o lema 1, (2) é menor que:

be''« + C'(?ã!)n+]
(n + l)l

Na desigualdade (3), substituímos n. por n-k- A esquerda desta desigualdade a integral

é igual a #«.(C'), já que p... é invariante para o processo (it,«.. Fazemos primeiro nl

tender para o infinito p«. (C) tende para ;Z(C') e c' («.+])! tende para 0. Depois fazemos
t tender para o infinito be'c« tende para 0. Isso prova o teorema l para as configurações

ínânitas já que se ,7' é uma configuraçã. infinita então P(."q' = .o) = l

Provámos agora o teorema para as configurações finitas. Seja ( unia configura.ção

finita. Examinámos o seguinte termo:

(4) IP(éâ., c c'; ,( (

Aplicando a desigualdade triangular, (4) é menor que

P.(t, .) + P.(t, .) + P,(t, .)+ P,(t, .)
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onde

p.(t,') p(éâ., c c';,'( -p(eh, € c';lêfl >.w;,'(

27

p.(t,') ,cc';lÕl>.w;,( -p(ãi':) cc;lé'Í:l>.w;,-(

onde l é a con6guração com todos os sítios ocupados à esquerda da origem.

p7(t,') di'j) c o; l#l > .N;,( ê'l!':) c c;,-( > t)

p.(t,') (ãi':) € a; ,( > t) - p(c?)p(,'-(

Temos que:

Põ l.t, s) $ .P(U < l€1r l $ JV)

PÕ(t, s) $ sup P(Õ.Í':)(z) # ã:':)(r) para um r C C')
.A.N

onde .AW = {77 : .N < 17ZI < oo}. Para dar uma majoração deste últim

variável aleatória K como na primeira parte da prova. Temos então:

P.(t,.) $ P-(s) + P:(.) + P;(.) + P(', .N)

2,Pa já foram deânidas e

p(s,A') = >, P(.K ? k -- l)P(a"h'k«i) = oo,Z!*,t ) < mC

(?(a) # ê:(a) para um x de C')

h'las,(? e (! só podem ser diferentes em (.;,se (l? desaparecer antes do instante kyç. Temos

o termo, usamos a

onde pi,p

então que

)/"

Para p7(t, s) temos:

P7(t,.) 5; P(0 < lé'l:l $ .N) + P(t < ."( < «,)

Pma. p8(t, s) escrevemos que:

{,( > t e {ê}.!':J C C'}
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são independentes e então

P8(t, ') é.!':) € C)P(."( > t) - P(C')P(.'-(

Finalmente temos que (4) é menor que

2P(0 < Íêfl < .N) + P(t < r( < m) + P](.) + P:(.) + P;(.)+ P(.,N)+ P8(t,s)

Fazemos primeiro .N tender para o infinito, p(s, .N) tende para 0 e P(0 < 1(il:t < .M) tende

para

p(o < l#l < «,)

.Fã,zelos agora s tender para o infinito

P: (.) , P, (.) , P; (. )

tendem para 0 e em p8(t, s),

p(é'll':' c c')

tende para P(C'), já que podemos aplicar o teorema para as configurações infinitas. F

mente fazemos t tender para o infinito, temos en] p8(t, s) (lue P(r( > t) tende para

mal

P(,'-(

e que

P(t < ,( < '«) e P(0 < lél:l < m)

tendem para. 0. Essa última convergência vem do fato que se o processo de contado não

desaparece então o número de partículas tende para o infinito. Isso prova o teorema para

as configurações finitas também.

Temos ente.o

Corolário l: .A sequência p,. converge pala p

Prova: Observamos que a prova. do teorema l vale para qualquer valor de aderência

da sequência p.. Isso pro'c'a que essa sequência só tem um valor de aderência P, e como
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estamos num compacto (o espaço das probabilidades sobre X é compacto) a sequência

inteira p. converge para p.

Se o processo de contato visto pela primeira partícula tivesse a propriedade de Feller

então o teorema l implicaria a invariância de ;2. Como esse processo só é Feller abre as

configurações inânitas, para mostrar a invariância de P, temos que provar antes, que:

Corolário 2 A medida de probabilidade Ü se concentra nas configurações inânitas

.f'nova:

Mostramos que p tem massa zero nas configurações finitas Lembramos que a é tal

-l'A-''

.li=, f} /t - « > G

ISxaminamos:

(5) P(,7 : ,7(a) = 0 para :« < --a.á/2)

Esse termo é menor que

@(l7 : l7(a) = 0 para -- 3av/i/4 < z < av4/2)

Usando o teorema 1, esse teinao é igual a

(6) P«l}(a) = 0 para 'à.-.Fita. < * < av';/2) + e(t)

onde e(t) é uma função que tende para zero quando t tende para +oo. Observamos que

C;t = {z -3av4/4 < # < av4/2}

é um cilindro que depende do tempo. Mesmo assim podemos aplicar o teorema 1, com

efeito o lema 3 pode ser aplicado nesse caso e isso implica que Pa(t) tende para zero aqui

também. O resto da prova do teorema. l é idêntica nesse caso.

Usando o processo de contato não visto da borda, temos que (6) é igual a:

P((l}(a) = 0 para * C C'. + f:) + e(t)
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Usando que (IÍ e (} são iguais à esquerda de f} , (6) é iguall a:

30

p(éj'(,) o,, € o. + f:)

P(lf11>2Àt)+ >ll: p(éíz(z) € C'.+,;f}
,-- .9 \ #

(7) ,)

Cada termo da soma de (7) é menor que

P( étz (. )

e usando a auto-dualidade do processo de contato, isso é igual a

P( ê.c' (. )

Esse termo é menor (lue (Teorema 3.29 cap. 6 de Liggett j171)

Com efeito, 1la«t é o comprimento de Ct. Como sempre c é uma constante estritamente
positiva. A soma em (7) é então menor que:

4Àte'''/t

Por outro lado, para avaliar o primeiro termo em (7), fazemos uma. comparação com o

processo de contado sem mortes. Podemos construir os dois processos de tal maneira que

o processo sem mortes contenha sempre o processo de contado. Como a posição da borda

do processo sem mortes segue unia. distribuição de Poisson, temos que

P(f} > 2Àt) $ P(P'(Àt) > 2Àt)

onde P'(m) indica uma variável de Poisson de parâmetro m. E fácil ver que

P(7''(.Xt) > 2.Xt) < .'''
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Para P(f} < --2Àt), aplicamos o Lema 2 e temos o mesmo tipo de majoração. Temos

então (lue (7) é menor (lue:

4Àtbe ' ' '/;

Isso prova que (5) tende para 0, quando t tende para oo. Mas (5) tende também para

P(l7 : 77 é ânita ). O corolário 2 está provado.

Corolário 3: .A medida de probabilidade » é invariante para o processo de contado
visto da borda.

Prova:

Uma vez que provámos que P se concentra sobre X , podemos usar o mesmo argumento

que no final da prova do Teorema l do capítulo l.

2 A densidade assintótica de P

Seja p a medida invariante extremal superior do processo de contato (não visto pela

primeira partícula). Essa probabilida.de é invariante por translaçã.o, definimos a densidade

desta medida por:

P = P{,7 : ,7(0) = 1}

Nesta seção daremos uma relação entre p e a densidade de Ê. Como no resto deste capítulo,

só estamos considerando o caso super-crítico.

Teorema 2 Para todo c > 0, existem b e c estritamente positivos tais que

P(q : q c c'«) $ z,.'''

o«de; C'« E= ,7(-,)

Prova:

Na prova do Corolário 2, mostran)os que

(8) P(Cg(«)) $ p(êi C Cp(«)) + b'''©



Capítulo 2: Aproximações finitas da probabilidade invariante do cantata visto da borda 32

onde g(n) = aV'i/2 e b, c são constantes estritamente positivas que poderão mudar de

valor de uma linha para outra. Exatamente como na prova do Corolário 2 condicionamos

sobre os diferentes valores possíveis da posição da borda e passamos ao processo de contato

não visto da borda. Temos que (8) é menor que:

(9) P(lfLI > 2.Xn) + 4Ànp(énZ C Cg(«)) + Z,e''W

Já mostramos que
P(lfl.l > 2.Xn) $ Ó.''"

Usamos agora uma estimativa de Liggett j171 (Teorema 3.23 cap.6)

(10) IP(énZ C O,(.)) p(C,(«))l $ Z,X/;e''"

or outro lado Lebowitz e Schonmann j161 e Durrett e Schonmann l71 provaram resultados

de grandes desvios repectivamente superior e inferior em relação a p. Esses resultados

implicam que:

(11) p(CP(«)) $ be''@

Usando (lO) e (11) temos que, (9) é menor que

b.''"+ 4.Xn(Z,'\A.e'''"+ Z,".-'"W) + Z,"'.''"'W

onde b, c, b', c', b", c", b"' , c"' são constantes estritamente positivas. Então pala lz suficien-

temente grande temos que:

P(OP(«)) $ Z,e''@

Provalnos o teorema pai'a Cg(n)) mas a mesma prova pode ser feita para C'n, Só que o

tempo n deve ser substituído por 4n2/a2

O Teorema. 2 implica imediatamente, aplicando o Lema de BoTeI-Cantelli, que

Corolário 4

,l=., : E «(-,) - ,z=0
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p quase certamente

Usando um resultado de Gray jlll, temos que

Corolário 5: ;Z(q : l7(--z) = 1) é uma sequência decrescente e

lim P(,7 : ?(--#)z-'-+oo

Prova;

Uma consequência do Teorema 4 de Gray jlll é que

p(8(-,)

é uma sequência decrescente em z. Usando o Teorema 1, isso implica que: j2(l7 : 77( --a)

é decrescente e portanto converge para algum real /.

Definimos a variável aleatória X« = à }l:=.o 77(--z). Temos que:

1)

.Ep(x«) - : >ll: p('7 : 'z(-') - i)
e portanto, já que temos uma média de Cesaro:

0Z

lim .EP(X«) = /
n ---F 00

Por outro lado, usando o corolário 4 e o teorema de convergência dominada, já que

lx«l s; l

temos que

lim .EP(X«) = p

O corolário 5 está provado.
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3. Um Teorema Ergódico pontual para o processo visto da borda

Teorema 3: Sda / uma função contígua e Jim;fada, 77 uma conílguração qua/quer,

»à ll.«e«-. - 1'.-
quase certamente sobre {rq = oo}.

Prova;

Seja 77' uma configuração infinita, C' um cilindro, mostraremos que

(12) .!!:=,P(ê?(n) - é?'(z) para todos z C C', s 2 t/{r" = ..}) = l
Seja .A o evento:

J. = {ã= c C', ]s ã f tds que ê!(z) # ê?'(«)}

.Escrevemos agora que:

(13) P(Á; '' - m) $ P(.A; lê>'1 2 «) + P(0 < lê>1 < n)

Agora majoramos o primeiro termo do lado direito de (13). Para isso, usamos a variável .K

como na pro't'a do lema 1, só que o instante inicial é aqui v4. Obtemos assim majorações

pi(t),p2(f),p3(t) como na prova do lema 1. e? e élr' podem ser diferentes no cilindro C,

dado que antes do instante t uma primeira partícula sobreviveu para. sempre e deu inicio a

um processo que cobriu C', só se todas as partículas de (? desaparecerem antes do instante

k'd. Temos então que (13) é menor que:

Z,e''a +(1 - ''')" + P(0 < 1(>1 < «)

Agora fazemos sucessivamente n tender para. o inânito e t tender para o infinito, isso prova

(12). Podemos agora adaptar ao nosso caso a prova do teorema ergódico pontual que

GriReath j121 dá para o processo de contado (não visto da borda).
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Como P só se concentra nas configurações inânitas, temos que:

/ P(ê?(r) = i?'(z) par' todos ' C C, 8 ã t/{rq = w})dP('7')

= P(ê?(z) = êr(z) pma todos 3 C C, . Z t/{,'e = m})

Usamos agora (12), e pelo teorema. de convergência dominada

.lim P((r(a) = (sP(3) para todos a € C', s ? t/{,'-O = .o}) = l

Ou seja, se definimaos

a = infÍt > 0 : (?(z) = (1.P(z) para todos z C C', s Z t}

então a é quase certamente finito, sobre {r'z = oo}

Por outro lado, a medida P é invariante e extremam, como consequência do teorema l.

Essas duas propriedades implicam a ergodicidade de P. Podemos então aplicar o teorema

ergódico de Birkho# com / = lc

(14) lum \ .[jKh«. - Jí'R
Temos Ênalmente que:

i .Í. :«(.,', (ê=)'' ' J' '«(.,',l(e!)'.

Usando que a é anito sobre {r'z = oo} e (14), tellaos que:

k\llfan'. - Jí
e o teorema 3 está provado para / = lc mas essas funções geram o espa'ço das funções
contínuas e limitadas.

; ./' /(eDa. -



Capítulo 3

Flutuações Brownianas da borda no caso reversível e crítico

1. Taxas reversíveis

Nesse capítulo consideraremos uma. família de sistemas de partículas interagindo com

os vizinhos mais próximos com as seguintes taxas de nascimento:

(.© z,*o,o - À{P:B
(1) z,À(/, «,) = ÀZ,(z)

Onde À é un] parâmetro real e b é uma densidade de probabilidade estritamente positiva

e tal que:

m .uKllh



Capítulo 3 Flutuações Brownianüs da borda no caso reversível e crítico 37

A taxa. de morte de uma partícula vale 1. Com essas hipóteses Liggett j171 mostrou

(Cor.4.30 cap.7) que os valores críticos, para os processos finitos e infinitos são respectiva-
mente:

À.f = Àf = l

O processo finito, com parâmetro igual a 1, morre com probabilidade 1. 0 processo infinito

com parâmetro igual a 1, não desaparece se e sòmente se:

(3) >: /Z,(/) < «,

Para À > 1, Spitzer j191 mostrou que (R) é uma condição necessária e suficiente de ex-

istência de uma medida de probabilidade reversível para o processo com infinitas partículas

à esquerda e à direita da origem. Para À = 1, (R) e (3) são as condições necessárias e sufi-

cientes para ter uma medida de probabilidade reversível. Para todo À 2 1 a probabilidade

reversível é uma probabilidade de renovação estacionária

z>l

2. O Processo Congelado

Para. pro\rar a converglencia da borda para um movimento

comparação com o movimento da borda do processo congelado.

Descrevemos agora o processo conge]ado: e]e é ta] que à esquerda da primeira partícula

nenhuma partícula possa nascer ou morrer. A primeira partícula pode morrer com taxa l,

e podem nascer partículas à direita da primeira com as taxas Àb(Z, oo).

A construção deste processo, que notamos por 7?'(t), pode ser feita tomando o limite

de uma sequência ?7'"(t) como na seção 2 do capítulo l.

DeÊnimos a sequência ?7'"(t) com uma certa configuração inicial 77 de X; 77'"(0) coincide

com 77 à direita de --n. A esquerda de --n todos os sítios de 77'"(0) estão ocupados. Podem

nascer partículas à direita. da primeira e a única partícula que pode morrer é a primeira, a

menos que a primeira partícula. seja aquela que estava. em --n no instante inicial. Nenhuma

das partículas que estavana à esquerda de --?z no instante inicial podem morrer.

Definimos agora 77'(f) o processo congelado, com a configuração inicial 77, como:

,7'(t)(,) = lim ,7'"(t)(,)
7t ---} 00

Brówniano fazemos uma
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para todo t, para- todo # em Z. Isso define um processo Markoviano e Feller sobre X

3 Reversibilidade da medida de renovação no caso crítico

Seja .L o operador infinitesimal de 77(t), o processo visto da borda cujas taxas de

nascimento veriâcam (R) e (1) e com configuração inicial 77 em X. Temos que:

.[ = .Lo + .['

onde .[o é o operador infinitesima] de um processo com interações com os vizinhos mais

próximos e que tem uma partícula na origem que não pode morrer; .Z;' é o operador do

processo congelado 77'(t). Seja / uma função que depende só de um número anito de sítios,
então:

.Lo.f(q) Z,(q),,,(o))(J'(,z,) -/(?)) + >: 1(/('7,) -/('7))
,:q(,)=0z:q(,)=l

onde ,7,(y) = q(y) para « # y e ,7.(a) = 1 -- ?(«)

Para .Z)':

I'/(?) ,,'«)(.f(.'-,'7)
r>l

.f(,7))+ >1: llx.-i}(.f('-z'7)
1>1

/(q))

onde I'r77 é a configuração que obtemos, quando nasce uma partícula à distância r da

primeira, depois de fazer uma translação para ter a nova primeira partícula na origem. De

maneira simétrica 7'-l77 é a configuração obtida, quando a primeira partícula morre e que

a distância Xi entre as duas primeiras partículas é Z, depois de fazer uma translação para

ter a nova primeira partícula na origem.

Spitzer j191 mostrou que para À > 1, o processo com infinitas partículas à esquerda e

à direita da origem admite uma medida de probabilidade reversível que é a probabilidade

de renovação de densidade Z).r(/) = 7lb(1) onde ' é determinado pela equação:

}: À'y'z,(z)
1>1
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Para. À = 1, o processo, com infinitas partículas à direita e à esquerda da origem, ad-
mite uma probabilidade reversível se e só se a condição (3) é satisfeita. A probabilidade

reversível é então a probabilidade de renovação de densidade b.

Seja m a probabilidade de re} )vação de densidade b condicionada a ter uma partícula

na origem e nenhuma. à direita da. origem.

A partir de agora e até o fim deste capítulo assumimos:

À = 1 e (3)

Teorema l A probabi/;Jade m é reversível para o processo cn'bico visto da. borda

Prova,. Temos que mostrar que, para todas as funções contínuas e limitadas / e g

< f,Lg'>.

onde <, >. designa o produto interno usual em .L2(m). Por causa. do resultado para o

processo com inânitas partículas à direita. e à esquerda da. origem, é claro que vale:

< f,Lüg'>---< Lof.g'>-

Sejam zl < z2 < .. < z. inteiros positivos, definimos A como o conjunto das configurações

que têm uma partícula em 0, --=i, --z2, .. -- z. e nenhuma outra partícula entre 0 e --#..

Por definição de m, temos:

«,(A) -)b(,, - ':)..Z,('« - ,«-:)

Seja .B o conjunto das configurações que têm uma partícula em 0 > --yi > --y2 > .. > --yP

e nenhuma outra entre 0 e --yP' Deânimos:

/ = 1,â e g = ip

Suponhamos que p < n. O produto .f(r,77)g(17) não é 0, se e só se

(4) r = zi)3/l = a2 ' zl) y2 = z3 z[ .-yp :: np+] zl
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Se tivera-os esta relação entre ..4 e .B então, /(,,:q)g(,7) = lc onde C é o conjunto de

configurações com uma partícula em:

0, --z2 + zl ) 'a;3 + zl ,

e sem nenhuma outra partícula. entre 0 e --z. + zl

< Ó(.- , w)/(,,.q), g(q) >«: b(,: )m(C)

Por outro lado, /(q)g(r-,.l7) não é 0, se e só se valer a relação (4) entre .4 e .B. Neste

c.se, /(,7)g(,-,:,7) = 1,* e então:

< 1/(q), g(.'--,.q) >«: m(A)

Como os outros produtos /(,,,7)g(q) e /(q)g(,"-i?) «lem 0, para r e l diferentes de ai

isso prova que vale:

''- J \ XJ y '' 'r'n
f

.l-r ./ } y /m
f

Nuas as funções do tipo l.4 geram, por combinações lineares e limites, o espaço das funções

contínuas e limitadas. Portanto provámos que m é reversível para os dois processos l7(t) e

q'(t)

No caso super-crítico (À > 1) é fácil ver que m é invariante, mas não reversível,

para ?7'(t) e não é invariante para o processo correspondente ao .Lo. Por outro lado a

medida. de renovação de densidade I'ib(1), 7 sendo uma função de À, é reversível para o

processo correspondente ao .Lo mas não é invariante para l7'(t). Essas observações não

foram suficientes para encontrar explicitamente uma medida de probabilidade invariante

para o processo visto da borda 77(t), no caso super-crítico.

4. Ergodicidade da medida de renovação no caso crítico

Seja (7') a seguinte propriedade

(7') Se / é tal que < /,Z.f >.:: 0 então / é constante
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Temos então o seguinte critério para provar a ergodicidade, conhecido oralmente e cuja

prova nos foi comunicada por S.Goldstein:

Teorema 2: A medida de probabilidade invar;ante m é ergódica se e só se o

processo veri6ca a propiíedade 1. P').

Prova,:

Suponhamos que m é ergódica e seja / tal que

< j,Lf >.= q

Integrando essa igualdade, temos que

</(,7(o)),/(,7(t)) >« =</(o(o), .f(o(o)) >«

e isso implica que

< /(q(0)), /(,7(t)) /(?(o)) >«= o

Por outro lado, a invariância de m implica que

< /(q(t)) .f(q(o)), /(,l(t)) /(q(0)) >«= 2 < /(,7(0)),/(,7(t)) /(q(o)) >«

Temos então que /(,7(t)) = ./(,7(0)) m qua« certa:Dente, / é in~,ariante e«. relação às

translações no tempo do processo e como m é ergódica, / é constante

Mostramos agora a outra ímplicaçã.o. Seja .4 un] evento invariant.e em relação às

translações no tempo. Seja /'(t) a a-állgebra gerada pelo processo até o instante t. Deân-
l rln r)q t rí)Tla í) '

/(?7, t) = E'-(l.A/77(t) = 77)

eentão

/(,7(t), t) = .E«(l,4 //'(t))

Observamos agora que por causa. da invariância de .4 e nl em relaçã.o ao tempo, temos que,

para todos os instantes s e t;

f(n,t) j(n,.)
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Por outrolado:

.E«(.f(q(t), t)//'(.» = /(q(.), ') para ' $ t

Mas essa última igualldade implica, quando t tende para s:

A propriedade P implica que / é constante. Então

/(?(t),t) /(,7(t),t)t --+ oo

Mas como esse último limite é 1...1, essa função indicadora é m quase certamente constante

Isso prova que m é ergódica e o teorema 2 está provado. Podemos provar agora:

Corolário l: .A probabilidade m é eqódica.

.rT0'DCL:

Mostramos que o processo verifica a propriedade P. Suponhamos que uma função /

seja tal que:

< f,Lf'>.= q

Temos que .[ = .[o + .Z;', e usando a invmiância de m em re]ação à .Lo e Z', é fácil ver que:

< f,Lof >.:'$ q e < j.L' j >..$ Q

Isso implica que

< f.Lof'>.=< f,L'f >-=çs

Como

< /,.Lo/ >. c(',.'7)(.f('7.) - /('7)), /('7,) - /('7) >m

isso implica que para todo : < 0, temos:

/(q,) = .f(,7) m cume certamente

Temos então, para todo n, que /(77) não pode depender das distâncias entre as n primeiras

partículas. R'las como m é uma medida de renovação, as distâncias são independentes entre

si. Pela lei 0, 1 de l<olmogorov temos que /(77) é constante. O corolário l está provado.
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5. Convergência para um Movimento Browniano no caso crítico

Mostraremos que a borda tem âutuações Brownianas no caso em que valem

(.R), (1), (2) e À

e além disso

(5)
1>1

) /' Z)( / ) < oo

De Mass, Ferrari, Goldstein e Wick l3j provaram um Princípio de Invariância que implica

o seguinte resultado para a borda de um processo gemi-inânito:

Teorema 3: Sda 77(t) um processo Markoviano que admite uma probabilidade m

reversível e ergódica. Soja X(t) a posição da primeira pm'tícula, a probabilidade inicial

sendo m. Sda F(t) a a-álgebra gerada por {T7(s); s $1 t}. Se para todo t, X(t) está em

.L'( m ), se

" - liH {z. (x(t + h)/J''(t))

existe como ]inlite em .Z;'(m) e se o pertence ao L'(m) então

.X(a''t)

conveqe em distribuição, quando a tende para 0, para um movimeJlto Browúano cole um

coe$ciente de difusão D:

.D :: C' + 2 < t}, .L'iu >.

onde C = limo-o +.E«(X2(h)) e <, >« designa o produto interno usual sobre .Z)'(m); .L':
é o inverso do zelador infínitesinla] do processo.

Verificamos que podemos aplicar o teorema 3 para X(t) e y(t), respectivamente a

posição da borda de 77(t) e ??'(t). Já mostramos que a probabilidade de renovação de

densidade b é reversível e ergódica. Para provar que X(t) está no espaço I'2(m) precisanaos

da hipótese (5'1. Notaremos:

m' - >ll: ló(z)
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Seja F(t) a posição da primeira partícula. de um processo onde ocorrem nascimentos com

as taxas Z,(Z, r) e não ocorrem mortes. Definimos /í como o número de nascimentos à direita

da primeira partícula, /í é um processo de Poisson de parâmetro 1. Temos que:

/t

.F(t)

onde Wo = 0 e os Wi, para á ? 1, são variáveis independentes e identicamente distribuídas

com a densidade de probabilidade b, já que b(Z, oo) = b(Z)

Por outro lado seja G(t) a posição da primeira partícula de um processo em que as

taxas de morte são l e onde não nascem partículas. Definimos gt como o número de
partículas que morreram , até o instante t, à direita de G(t). A variável gt é geométrica

de parâmetro e't. Se m é a probabilidade inicial, temos que:

onde Zo = 0 e os Zi, para i2 1, são independentes e identicamente distribuídas com a

densidade de probabilidade b. E claro que:

G(t) $ X(t) $ .F(t)

Usando que:

}'«(.F(t)) /.)I'a,(W-) + .E(W yT'a,(.f.)

e a mesma fórmula para G(t), a condição (5) implica que X(t) está en] Z'(m). Observamos

que a mesma prova mostra que y(t), a posição da primeira partícula para o processo

congelado, também pertence à .L2(m).

Verificamos agora as hipóteses para D a velocidade do processo.

separando a primeira partícula da segunda, podemos escrever que:

a, distânciaSeja Xir

.E(X(h)//(0)) = 1>: /Z'(Z, m)h''" - >1: lltx.-olhe'"+ E(X(h)l.4//(0))
l>1 1>1

A primeira soma corresponde a um nascimento (um só) durante o intervalo de tempo l0ihl à

direita da primeira partícula; a segunda soma a uma morte (uma só) da primeira partícula
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durante l0;hl. Á é o evento correspondente & duas mudanças (morte ou nascimento) ou

mais para a primeira partícula

Para mostrar que

." - iU ;.E(xm//'m) - >: /z,W - >ll: /ltx, :.}

essa convergência ocorrendo em .L:(m), basta mostrar que:

(6) li= izl.E(x(h)i«/J''(o))l - o
Usamos aqui também a comparação com os processos F'(h) e G(h). D

de mortes da primeira partícula até o instante h. Temos então:

.A = {/h + n ? 2}

Podemos calcular, usando a independência entre /h e nh:

E(.F(h)l.4) $ E(W] )(P(/h = 1)P(nh Z l) + .E(./hl{/»Z2}))

/A e nü são processos de Poisson de parâmetro 1, é fácil ver que:

liU, ;.E(/'(h)l«) - o
e: nà $ gh e então:

.E(-G(h)l,{) $ .E(-G(h)llp.+/»2:2}

dência entre gÕ e /h, esse termo é menor que:

.E(ZI)(P(/h = 1)P(gà ? l) + -E(.fhl{/.2D))

eíinimos nh o número

Usando que

Poi outro lado temos qu

e usando aindepenS

Temos então que:

IÜ i. .E(-G@l«) - o
e como

EI.E(X(h)IA//'(0))l $ .EJX(h)llA
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é fácil ver (iue (6) ocorre.

Falta mostrar que u está em .L2(m). Usando que a distribuição de Xi é b, e que essa

distribuição tem um segundo momento finito, temos que:

< u, o >.- >' Z2b(Z,l -- M2

Isso prova que t; está em .L2(m). Observamos que a conta precedente também é válida

pala t;' a velocidade da primeira partícula do processo congelado

1>]

Calculamos agora o coeficiente C, deânido no teorema 3. Usando que a taxa de

nascimento de uma partícula à distância / da primeira é b(Z, oo) = b(J) e que a distância

entre duas partículas tem a distribuição b, temos que:

.E.(X'(h)) = >ll: Z''-"hZ,(1) + >1: Z:e'"hb(/) + .Em(X'(h)l.4)
l>1 1>1

Aqui também as somas correspondem a um nascimento e a uma morte durante o intervalo

de tempo l0;hl e Á é o evento correspondente a dois acontecimentos ou mais. As duas

somas divididas por h tendem para. 2 )l:i>t /2b(/) quando h tende para 0. Avaliamos agora

o terceiro termo. Usamos de novo a comparação com F(t) e G(t) e com o mesmo tipo de

conta que já fizemos temos (lue:

iU{.E(.p'mi«)-! '@l«)-o

Isso mostra que:

]
IÜ ;.E.(x'W) - 2 >: z'bW

E fácil ver que o coeficiente C' para y(t) também é 2 }:i>i /:b(/). Verificamos todas as

hipóteses do teorema l para X(t) e y(t), isso mostra que esses dois processos convergem,

quando convenientemente reescalonados, para um .Movimento Brota dano.

Usando a. invariância de nz temos que .L é um operador negativo, ou sqa:

< u,.Lo >.$ 0

Do Teorema 3, deduzimos então que
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Corolário 2: .D $ 2 >1:Z>1 /2b(1)

47

Observamos que neste ponto não temos um limite inferior para o coeÊciente de difusão,

ou sela, o Movimento Browniano poderia ser degenerado, mostraremos agora que não é o
caso.

6 O coeficiente de difusão é estritamente positivo

Para mostrar que o coe6ciente de difusão .D do processo X(t) é positivo usaremos

uma estratégia também sugerida nos trabalhos de De Mass et al ]3]. A idéia é mostrar que

o coeficiente de difusão .D' do processo y(t) é positivo e depois que .D é maior ou igual a

.D'. Encontraremos explicitamente o vallor de D'(Cor.3) e isso dará um limite inferior para

.0 (Co-.4).

Para mostrar que .D' é positivo, comparamos o movimento de y(t) com o movimento

ma partícula que segue um passeio alleatório P(t). Lembramos primeiro que:

M'

No instante inicial y(0) = 0 e P(0) = 0. Cada vez que teremos um nascimento à direita da

primeira. partícula. para o processo congelado ?'(t), teremos um salto à direita, à distância

]W, para P(t). Cada vez que teremos uma morte da primeira partícula para l7'(t), teremos

um salto à es(luerda, à distância M para P(t). Essas regras implicam, já que estamos no

caso crítico, que depois de um tempo exponenciall de parâmetro 2, P(t) salta à direita. com

probabilidade 1/2 ou à esquerda com probabilidade 1/2, à distância M. Mostramos agora

que se a. probabilidade inicial é m para 77'(t), então:

Teore«,a 4: lim'--.m 'à.Elp(t) -- y(t)l = 0-

de u

1>]

Pl"o'ua,:

Seja Z.i a distância aleatória, no instante 0, entre a {-ésima e a(i+l)-ésima partícula,

a partir da prinaeira partícula que está no 0. A probabilidade m sendo uma probabilidade

de renovação de densidade b, os Zi são independentes e têm a mesma distribuição b. Usando

o fato que todas as partículas à esquerda da primeira estão congeladas e que só podem
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nascer partículas à direita da primeira, temos a seguinte descrição do processo congelado.

Quando a primeira partícula morre, desaparece a distância Zi correspondente. Quando
nasce uma partícula à direita da primeira, cria-se uma nova distância que chamamos de

Wi. Podemos notar que, como Z,(k,oo) = b(k),os Wi também têm distribuição b. Além

disso os Wi e Zf são independentes.

Definimos agora Q(t) = tP(t) e m(t) = min,$t Q(s). Podemos descre"r y(t) só

com C?(f), m(t) e os Zi e Wi. Por exemplo se no instante t, m(t) = --2 ' Q(t) = 1 ente"

y(t) Z.2 + M/. 2 + W'.l + I'Vi

Se no instante t, n.(t) = --3 e Q(t) = .2 então

y(t) Z.2 -- Z.s + M/' -3

De uma forma mais geral se P(t) < 0 então:
--i Q(t)--l

v(t) = - >1: zi+ >1: w. - z:
i=Q(t) i=m(t)

se r(t) 2. U então:
C?(t) --l

}''(t) >: w. - z.
Í=1 Í=m(t)

Quando unia das somas precedentes não pode ser definida, ela vale 0.

Fixamos a > 0 que poderá ser arbitrariamente pequeno. Temos que:
Q(t)-l

E
i=1 i=m(f)

Z(lr(t) - P(t)llpU>o) $ r(IP(t) - 11: WillpH>o) + E(l H'i Zil)

Examinámos primeiro:

Q(t)

.E(IP(t) - >1: WillpU>o)

Como P(f) = Q(t)m, o teimo precedente é igual à:

]t

Q(t)Q(t)
E(l >ll: .w - w:, liça«...,4) + .E(l }l: M - w. bem»...,4)

i=1 {=1
(7)
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O primeiro termo de (7) é menor que:

Q(t) a «
.E(>: 1.w - w. ltçm<.a) $ z(>: lm' - w:. l)

f=1 {=l

Os IVt tendo todos a mesma distribuição temos que:

. Q(t)

(8) ;4z(l êl: M - w.liem<.a) $ 'zlm - w l

Pma o termo;

Q(t)

(9) .EI }, M -- W.jlQ(t)>.«

usando a independência entre Q(t) e os Wi, temos que (9) é igual à:

00 {

>: P(Q(t) - Z).EI }: M - Wil
í-.../i i-l

Os TVi são independentes, identicamente distribuídos e têm variância finita, portanto,

.l!=, t >ll:(w. - M') - o

no espaço .L2(m) e então também no .L] (m). Para todo c arbitrariamente pequeno, pode-

mos encontrar um 7' tal que: se Z > a?T então T.EI )l,l.l .?W -- W. 1 < c. Temos então para

Q(t).o
.EI >1: M - WillQU>...4 < c }: P(Q(t) = 1)Z

f =1 1- a \./;

Por outro lado temos, pela desigualdade de Cauchy-Schu'artz, que:

.E(11%>lem>.a) $ z(g;(Qy/'p(Q(t) > "'»''i)'/'

h4as .E(Q2(t)) = 2t, para todo t. Portanto, temos que, para t suficientemente grande:

. Q(t)

(lO) i%ZI >1- M - W.liem>..Ç $ vãc

í-l

l
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Com (8) e (lO) podemos concluir (lue:

. Q(t)

,lim i%.EI }: P(t) - W:,llpU>o ' 0

50

ZI >: W:. - ZillpU>o
i=m(t)

Notamos M(t) = --m(t) e por simetria, temos (lue o termo precedente é igual à:

M(t)M(t)
(11) .EI >, W. -- ZijlW(t)<../i + .EI >1: W:. -- ZÍjlM(t)>''á

í -: l {= l

O primeiro termo de (11) é menor que:

M(t)ad
.E( >1: 1w. - zillMu<.d) $ z(}: lwi - zil

Mas os TVi -- ZÍ têm mesma distribuição e portanto

M(t)

(12) .EI >1: W:, -- ZijlMU<.d $ a'v;.EIM/] -- Z] l
í-l

Para o segundo termo de (11), usando a independência entre os Wi -- Zí e .À4(t), temos

que:
M(t)wl

.EI >ll: wí - zillMu>.d = >1: p(w(t) - z).EI >ll: wi - zil
i::: 1 1:: a \4 j" l

Como, por hipótese, a variância de W'f -- Zf é ânita então ] },l.. Wi -- Zi converge p

0 em .L2(m) quando / tende para. oo. Para. todo d > 0 podemos encontrar um T tal que:

s. Z > a\ã; então T.EI }i:l., W. - Zil < d.

Temos então, para todo t > T

M(t)
.EI >: W:. -- ZillMU>. $ dE(M(t)IÀ/(o>.a)

{-1

Avaliamos agora1']
]

i::lf-l

ara

(13)
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Mostramos agora que E(M(t)lm(t)>.~4) é limitada. Observamos que para toda variável
aleatória X, temos que:

(14) }: p(lxl 2 z) $ .Elxl $ 1 + )ll: p(lxl z z)
l>o iZO

Usando (14), o termo à direita de (13) é menor (lue:

a(i + >1: p(lm(t)1 2 z))

Aplicamos agora um lema de Skorokhod (Lema 3.21 do Breiman jll):

p(l.v(t)1 2 /) $ Í:=il;:'Õp(IQ(t)l z z/2)

(15)

(16)

c(t, Z) IQ(.)1 2 Z)

Para avaliar c(t, Z), fazemos as seguintes observações: Q(s) é igual à diferença entre o

número de saltos para. frente e o número de saltos para trás. Esses dois números de saltos

são processos de Poisson de parâmetro 1. Então Q(s) é menor que uma variável de Poisson

de parâmetro 2s que notamos 'P(2s). Temos que:

P(IQ(.)1 2 1) $ P(7:'(2s) 2 1)

Por outro lado a função que à s associa e''sk é crescente para- k Z s. Usando o fato que

/ > al./i, temos para s < {vi:

P(IQ(.)1 2 /) $ .P(7'('y';) ? Z) 5; P(P'(«'»''i) Z a'.4)

Para s > { Ü/t, usamos o teorema Limite-Central

P(IQ(.)1 2 1) = P(IZ(')l ? Z)+ e(t)

Onde Z(s) designa uma variável normal .N(0, s) e e(t) unia função que tende para 0 quando

t tende para +oo. Usamos agora o fato que se s $ t,temos que:

p(lz(.)1 ? 1) $ p(lz(t)l z 1) $ p(lz(t)l > 'vi)
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Temos então que

c(t, 1) P(7''(av{) 2: al,4); P(IZ(t)1 2 av4))

Cima«e«te o máximo destes dois nú«eros é: c(t,Z) = c(t) -; P(IZ(t)l Z ay'4). Podem's

agora usar (16) para dar uma majoração de (15):

Í':=M(i + . >ll:,p(IQ(t)l ? z/2))' ' l>aV't
(17)

Usando a desigualldade (14); (17) é menor que:

í:;!m(i + z(2lc?(t)it,eu,..a))

Usando a desigualdade de Cauchy-Schn,artz, o termo precedente é menor que:

i-:4m(1 + 2r(Q'(t)y/'p(2c?(t) > ''-4y/' )

Temos então que, para t suficientemente grande:

ÜZI E w. - Z.l:m..,..,' $ Í:tm0 + ,®)
Como limo-. 1 -- c(t) = P(IZ(1)l < a) e colho podemos escolher a e d independentemente

um do outro, usando (12) e (18) temos que:

.liE '1%'E '-mU 0

l

(18)

De(8) e(lO),(12) e(18), deduzimos que:

lim -;zlr(t) -- p(t)jlp(.)>o ' o
1--'' qt '

Para o termo correspondente à P(t) < o; .Elr(t) -- p(t)jlp(t)<o é menor (lue

-i Q(t) -- l

>ll: Zíllp0)<o+.EI >: Wi
i=Q(t)i=m(t)

.Elp(t) Zijlp(t)<o



Capítulo 3: Flutuações Brownianas da borda no caso reversível e crítico 53

O termo à esquerda. se comporta como:

Q(t)

EIP(t) -- >ll: Zijlp(t)>o
{-1

O termo à direita é menor que:

E
{=m(t) í=Q(t)-l

.EI >1: W. --ZillpU<o +.EI W'i Zijlp(t) <o

Isso mostra, que:

.lim l).Elr(t) -- P(t)llpH<o '
0

Q 'l'eorema 4 está provado.

Corolário 3: D' = 2(>1:.>: ZZ,(/)y

.r'ro 'Da,. :

Pelo teorema Limite-Central .c tende em distribuição, quando t tende para oo, para

uma variável normal de esperança 0 e variância 2M2. Uma consequência do Teorema 4

é que Y(t) -- !$2 converge em probabilidade para 0. Então (Teorema. de Slutsky) })?
também converge em distribuição para uma. variável normal .N(0, 2M2). O Corolário 3

está prova.do

Corolário 4: .D ? 2Qll:,>: /b(/)y

P ro ua, :

Pelo Teorema 1, temos que

.D = C +2 < o,.L'io >.

.D' :: C'' + 2 < t;' , .L'-iUI >m

h'las nesse caso temos: (; = C'' e o = u'. Usando a invariância de m, temos que .L,.Lo,Z

são três operadores negativos e como

.L = .Lo + .L'
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então

(19) < o,.[o >. é menor que < u,Z'o >.

Por outro lado, m é reversível para os dois processos, 77(t) e 77'(t), e então .L e .L' são dois op-

eradores autoadjuntos em .Z;2(m). Uma consequência de (19) para operadores autoadjuntos

(i.'ans ]S]) é que:

< t;, .Z;-it; >. é maior que < o,.L''lt; >.
O Corolário 4 está provado

Consideramos o processo ((t), não visto da borda, cujas taxas verificam,

(R), (1), (2), (5)

com À = 1 e cuja. distribuição inicial é m. Acabamos de provar que X(t), a posição da

borda deste processo, converge para um Movimento Browniano. Sejam a um real positivo

e .4(t) o seguinte evento:

.A(t) = {X(t) < -av''i}

Seja. d um inteiro fixado, temos que:

d a

EE ((t)(,) ))P(.A(t))P( ((t)(,) = o) Z p(
dd ZZ

Temos que:
d

.l!=,p( >: ((t)(') - o/x(t)) - l
z = -- d

.lim P(Á(t)) P(Z(D) 5; -a)
t--#oo

onde Z(D) é uma variável normal N(0, D). Fazendo agora a tender para 0, temos que:

E
z = -- d

lim inf P(t --+ oo ' ((t)(') - o) 2 !

Essa desigualdade mostra que ((t) tem um comportamento muito diferente do processo

de contado supercrítico, por exemplo. Com efeito, a lei deste último processo converge
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para uma probabilidade que se concentra. nas configurações infinitas quando a distribuição

inicial se concentra nas configurações infinitas. A desigualdade precedente mostra que se

a lei de ((t) convergir então a probabilidade limite deve ter pelo menos massa 1/2 na

configuração vazia, a probabilidade inicial send m que tem massa zero nas configurações

finitas. Esse comportamento nós parece ser uma consequência direta do fato que ((t) está

no ponto crítico.

A nossa conjectura que não conseguimos provar até o momento é que a lei de ((t)

converge e que a lei limite é:
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