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Abstract

We consider tlie S.O.S. iiioclel in one at:td txvo dilnensions. \A/e study
several growing dynalnics and foi tliem xve show ergodic tlieorelns and law
of large nulnbers. We algo slioxv tl.Lat tlie displacement of tlie position of
the interface converges, wlien convem:Liently centerecl and renormalized, to a
(xâusslâD ran(lona variable. The l)rooí us('s t.lie rencvç'al process induced by
tlie limes wlien tlie process let.uins t.o t.l:le flt\t. confia\uation. Tlte difficulty
consista in proving that interrienewal time littve fiiLit,e second ntoment. To
show that tl:te returi:t time to a given sta,te has a t finit,e seconcl lnontent, we
extend Foster's sufficient condition íoi tlie existence of tlie first moinent.

Resumo

Neste trabalho nós consideltuiios o iiio(leio S.(1).S. eni luiitl e duas di-
niensoes. Nos estudamos diversa,s t.axtts (lo cr('sciiiient.o e l)ala elas inos-
tralnos teoremas ergódicos e lei dos gittnctes números. Mostramos talnl)éln
que o deslocalnent,o da posição dtt int.erfttc(, converge: (lua,ndo conveniente-
mente centrada e renorinttlizada, ptutt uni:t variável ttleat.óiia de distribuição
normal. A prova usa uni processo de renovação induzido pelo tempos de re-
torno do processo à superfície plana. A dificuldade consiste eln mostrar (lue
os tempos entre renovações tem o segue(to inoment.o finito. Para mostrar
que o tempo de retorno a uni est.ado (lutEI(luar t.eni o segundo lnoniento
finito, nós extendenios tl condição stth(:i(.nt,e (IP Fost.(-i l)}utt a exist.ência do
primeiro nioniento.



Introdução

O crescimento de superfícies aleat.árias tem sido estudado recentemente
por vários autores. O objetivo é coi-npl'eender a maneira que dois materiais
diferentes interagem na sua fronteira. Ein sistemas de partículas foram pro-
postos diferentes modelos pcal'a est.a intei'ação. Alguns dos modelos, como o
modelo de lsing, apl'esentcaln transição de fase. Isto quer dizer que há duas
medidas invariantes que são n:tut.uamente singulares. O problema é estudar
o que acontece se inicialmente o sisa.ema está distribuído de maneira tal que
uma região do espaço tei-n uma fase e a região complementar a outra fase.
Gallavotti jlíl plovou que sob detenninadas condições a divisa.o do espaço
se mantém com duas fases. A fronteira entre as duas fases é uma superfície
aleatória de dimensão menor que a. dimensão do processo. Outros modelos
propostos foram: o processo de cona.acto, o modelo do votante viesado, o
processo de interação cona as pal'tículcas mais próximas, etc. Estes modelos
focam estuclaclos apenas en] unia ctinlensão e, portanto, a interface sendo
um ponto.

Um dos modelos que foiani introduzidos como uma aproximação do
modelo de lsing é o chamado naoclelo de sólido sobre sólido. O modelo é
de simples definição: temos um reticulado G de tamanho anito, contido em
Z:2, onde cada uma das posições temos pilhas de cubos. A configuração 77

do processo é dada pelas alt.tuas clãs pilllas, que podem perder ou ganhar
cubos segundo processos pontucais cle Poisson, com taxas que dependem de
alguma maneira das alt.umas das pilha.s vizinllas. Estamos interessados na
superfície gerada pelas faces expost.as dos cubos de cada uma das pilhas.

h/tais tarde folani piopost,as dinâmicas que têm como medida invari-
ante e reversível a iiaeclida, S.O.S.. Est.as dinâmicas são naturais, basta que



satisfaçam o chamado balanço detalhado:

çn)aç,l, n') [.(n' )açn'. n~l

Isto é, a dinâmica é a mesma para a configuração ?7 e --77. Neste sentido são
simétricas. Para estas dinâmicas focam provadas leis dos grandes números
e teoremas de limite central. veja, pol exemplo, Ferrari l41.

Gates e \À/escol.t em IS e 101 propuseram o ploblema inverso. Consi-
deremos uma dinâ.mica totalmente assimétrica, ou seja, as pilhas só podem
gana)ar cubos. O problema que se coloca aqui é o de dar condições sufi-
cientes sobre as taxas pala obt.er a ergodicidacle da dinâmica. Isto implica
num crescimento estável da superfície. Como nosso espaço de estados é
enumerável, estamos tentando piovai que determinada cadeia de Markov é
recorrente positiva. Isto tem se niostiado particulaii-mente difícil de provar,
pois os argumentos cte donainação. que são os mais naturais, não funcionam.
Para dimensão 2, Gares e \\rescot.t. j101 piopuseiam a utilização de um velsão
mais geral de um t.eoienia de Palçes jlSI, que diz essencialmente o seguinte:
se for possível acltal um .Ar e uma função positiva y do espaço de estados
"o conjunto de «ún«:os reais t.al q«e -E(y(n + l)ly(m)) $ Z/(m) -- 1, para
qualquer n 2 ./\r, então a cadeia é erg(3dicca. Isto é uma condição mais forte
que a de superinartingal.

Neste trabalho usados unia geiieraliz.ação do resultado acima com al-
gumas funções y, escollüdas a(t lioc. pa-ia- piovai en] dimensã.o 2, que se as
taxas de crescimento são ci escent.es en] fuitção do número cle faces verticais
cla superfície, então o processo é cigódico.

Gares e '\A/escott. IS e 101 t.ainl)énl se utilizc&m do conceito de l-eversibi-
lidade dinâmica pat'a podem clet.eiminal a naedida invariante dos processos
estudados por eles. Este concreit.o diz essencialmente que podemos tornar a
lei de v7t a mean)a que a lei de ef = T/''í . onde 1- é uma constante positiva
qualquer, sob a medida invaiii\nt.e. i('anajando (te alguma maneira a ma-
triz (l? de taxas clo processo / . (te t.al maneira (lue a soma das taxas de um
estado qualclttei (menos a dele ficam nele mesmo), não se altere. Neste tra-
balho, provou-se (lue, usando tt reordenação das taxas sugerida por Gates
e \À/escott, processos (om as t.anãs descritas acima não exibem esta pro-
pliedade.

Neste trai)a.lho. t.ai-nbéili pioxaiiios uma lei dos grandes númel'os para a
pilha mais alta. cla supci'fície. \tsaildo o t.eol'eDIl\. suba.dita\ro el'góclico. Isto foi



possível devido aos modelos terem taxas crescentes, o que torna o plocesso
atrativo.

O problema (lue se coloca a cona.inuação é o de provar um teorema de
limite central pala a posição cLa intelíace. Como já provámos que o processo
é recorrente positivo para algunaas dinâmicas, bastaria provar que o tempo
de volta a configuração inicial t,ainbénl tem o segundo momento. A partir
daío teorema segue de lesult.nãos clássicos de teoria de renovação. Para
provar que o segtuldo lnoment.o é finit.o nos valemos da generalização do
teorema de Palçes jlSI e cle uin resultado de Ferrari, Martinez e Picco l51,
que diz que o segundo nloment.o pode ser expresso em função do primeiro
momento mas saindo não de uni estáGIo fixo. mias de um estado aleatório,
distribuído de acordo cona a, nle(ti(ta invariante do processo. Isto, mais o
conllecimento explícit.o da medida invariante (que é tulha medida de Gibbs)
nos permite terminar a prova. Est.e resultado, que acreditamos ser novo,
serve para geneializai ttnl teoicnlt\ cle Feiraii l41.



Capítulo l

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Imaginemos un] reticulado G en] ;Z2 cle tamanho ./\4 por ./\r, onde em
cada uma das posições (i,.j) cle G' telatos pilhas de cubos de igual tamanho.
Chamamos de configuração, denotado por ?7, a função que dá a altura de
todas as pilhas cle G, onde /7(i,.j) dá a altura da pilha da posição (í,.j).
De agora em diante, (luanclo (luisetmos nos referir a posição ({,.j) dize
mos somente (í,.J). VaDIos assunlii para o modelo condições de fronteira
periódicas, ou seja, que:

'/7(í + .A/, .J + -a:) = ,/('i,.j)

4

v('í,j) c c,

portanto as pilhas estão sol)le unia. superfície toioidal
e ({2,.j2) são vizinllas se

Dizemos que (il , .ji)

i2 - ii l + l.Je -- .jl l = l

Temos, pelas condições a.cima descritas, que pala. qualquer sequência
fechada s de posições vizinlit\s (te i7, s = {(áo,.jo), ..,(i«,.j«)}, onde
(á«,.j«) = (ão,.jo) q«:e

ill.i,«. j,..)E
'1?

,/(á«.-i ,.j,.-i ) = 0
7?1.=l

Uma configuração l7 det.einlina uma superfície. formada por todas as
faces livres dos cubos. Seja S o conjttnt.o cle t.orlas as possíveis configurações.
Vamos definir unlt\. dinâiiiica (lc c'rescinlent.o dest.as supel'fícies atFcâvés de
um processo cle l\-lailiox, {r/í. f ? 0} que terá S como conjunto de estados.
Uma transição de unia\ coiihguit\ção l/ ])aia 77' sela o acréscimo ou a perda



de um cubo em uma das pilllas de G, ou seja ?7'({,.j) = v7(á,J) :L 1, mantendo
as outras pilllas inalt.eradas, porá.cinto, podemos dizer que uma transição é
da forma 77 ---+ z7;L ou z7 --* 7/;:j onde

,7L (??1 , ': ) ',?l,,,.,«) ;.(,'«, n) #({,.J),
,Z({,.J) + l se (,n, n) = ({,.j),

«''«. ,:~ '''.'') s'('''',")#:(á,J),
''i,j-''''''' í,.j)- se(,«,m) =(i,.j).

pois a nova configulação que resulta da transição é a mesma a menos de
({,.j) onde temos un] cubo a dais ou cã menos, respectivamente. A função
de probabilidade de tlansição do l)iocess0 77t é dada por

e

P( ?7 '+ 's ,7' l ,z ' ,/) ?7, ,7') + o(ó)

onde q(?7,?') # 0 somente se //' = 17L ou r7' - r7ã para algum (á,J). A
função q(., .), que dá a taxa da pillaa em (í,.J) de ganllar ou perder um
cubo, tanto pode ser local. dependendo soi-mente dos vizinhos da pilha em
questão, ou global, dependetlcto de t.o(ta a. configut'açã0 77. Ao longo deste
texto só serão estudados processos iiledutíveis cona taxas locais.

Quando o processo t.eni t.anãs t.ais cine q(77, ?7') = q(--77, --77'), para todo
77, 77' C S, ele é dito sinlétlico. pois uinêl pilha peicte ou ganha um cubo com
taxas iguais. O processo é clip.o t.otalnient.e assimétrico se ou q(?7,?7;i) = 0
ou q(77, 77L) = 0, pala (IRAI(lutei i/ € S e (qualquer ({,.J) C G', pois as pilhas
que compoem a supelíície só ])o(tema se' movem em uma diieção.

Vamos definia

n)ax(17') = niaxÍr/'({..j), l 5; í S; .A4 e l $ .j $ .Ar}

nain(?7') = iiün{,7'li,.J). l$ i $ a/ e l$ .j $ .Ar}

ou seja, a altura da. pilha. fila.is t\lt.a e mais baixa cla superfície no instante
t, respectivamente

Dizemos que cruas configurações 1?1 e ?7e tem superfícies equivalentes se
elas somente difeleni pela. a.It.uia. absoluta. ou seja, se

ilt (i. .l } ,/2(;,.j) + d, V({,.j) C G'

J



Portanto para cada d t.en)os ]u]] conjunto de configurações equivalentes.
Seja S a classe de todos esses con.junt.os. Podemos então definir o processo
de Mail(ov {?7{,t > 0} com espaço de estados S tal que tenha a mesma
função de probabilidades de transição que 7?í. Pal'a representar a classe de
equivalência vamos UScãF superfícies 'a tais que min(©) = 0.

Antes de darmos alguns exenaplos de taxas, definitemos algumas quan-
tidades que serão necessárias ao longo do texto, todas elas relativas a uma
configuração q fixada. As funções

a,,({, .j) = ?7l{ + t,.J) - q({,.j)
/,,,,({, .JI + l) - ,7(í, .j)

dão as diferenças de altura cle ( i, J) e seus vizinhos do lado direito e de cima
clo reticulado, respectivanlent.e. Porei-nos definir então o número de faces
livres que (l,.j) ''enxergca'' pa,i'a C'iIDcã como

/,,({,.j)('í,Jl+ /:J'(/,.J) + g;'({ - i,.j) + /';'({,.j - i),

e para baixo

.Ê,({,.J)({,.j) + /:;'(í,.j) + gJ'({ i, .J) + /,J'({, .J - i),

onde

/-:'(;,J) = ":ax(/z,,(Í, .J), 0)
/*B'(í,.J) = «:i"(/l,,(í, .J), o),

analogamente pala a- função g. Temos (lue o núnlelo total de faces livres de
e

-H('7) la,,(f:.j)l+l/',,({,J)l) =>1./«({,.j) .ã(í,J)

O número de pai'elles (lue (i,.jl ''enxerga'' cão seu i'ecloi', ou seja, o número
de vizinhos que t.êin c&lt.tu'â maior' blue //('i,.j) é dado pela função

/.(á,.j) ,,,0,.D>o} + -r{/..0,H»o} + -/{,.0-:,D<o} + -rlh.0,.j-D<o},(1.1)

6



que assume somente valores en] {0, 1. 2, 3, 4}. -Z; denota o número total de
sítios de G, .L = .A4.Ar. A taxa t.ot.al de uma configuração é dada por

q( 7/ ) q(,7, ,7')
,7'#'7
E (1.2)

Como 4 pode tel mais de uma pilha com altura max(Õ), definimos a
função nmax(Õ), que clá o núnleio de pilhas de altura igual ao máximo

O processo ?7z serve para modelar diversos tipos de fenõmemos físicos,
entre eles o de crescimento de cristais, onde o cubo é interpretado como um
átomo. Gates l71 e Gates e \Aresta:ott IS, 9 e i01 estudaram diversos modelos
com esse enfoque, alguns cona uin tipo distinto de reticulado, utilizando-se
de taxas do tipo

ql.n,'n':j\ = 13(in({,j», (1.3)

onde P é uma função positiva e finita. A taxa depende diretamente do
número de pai'eles que a posição ({,.J) enxerga a seu ledol'. Analogamente,
eles definiram uma. ta.xa. de peida. de át.oi-nos

Uma outra possível c:lasso (le t.alas é

q(,z , ',?L ) a.T,(í, .J) + õ,

onde T é uma funçã.o qttalcluet. Nos capít.ulos seguintes veremos qual o
comportamento do processo para. alguns tipos de taxas.



Capítulo 2

O CASO TOTALMENTE ASSIMÉTRICO

Nesse capítulo vamos ai:talisar o caso totalmente assimétrico quando
g(77,?7Õ) = 0 para qualquer i/ C S e clualquei (í,.j) C G, ou seja, quando a
superfície pode apenas ganllai cubos. Todos os resultados obtidos podem
ser facilmente derivados pala o caso de ç(77,ZZ;L) = 0, fazendo pequenos
ajustes nas provas.

Vamos estudei o processo aí . isto é, o processo visto a. partir da pill)a de
menor altura. Vanaos assuniil' (late inicial-Dente tenros a supelfície plana, que
denotamos por 0o. Estarenaos interessados em determinar o tempo médio
de retorno a qo, pa-ra assim podeinios calacteiizar o comportamento de ©{
Mais especificamente. queien:tos sa.bei qttanclo este tempo médio é finito,
isto é, quando o processo Of é iecorrent.e positivo. Veremos que em alguns
casos poderemos afirmar mais do (lue isso, poderemos dizer que o processo
é ergódico, ou seja. que (onvclge pala ui-na única medida invariante, não
im.portcando en] que estado o pi'oc'osso se encontl'a quando t :: 0

Se .L = 2 a análise ó t.iix,ial. OI)sel've (lue a diferença cle altura entre as
duas pilhas é ul-n passeio aleat.brio sobre os números naturais. Cltamemos
de dz esta diferença (te alt.ula no inst.ante t, cv a taxa com que dt aumenta
de uma unidade (quando a pilha nazis alta ganha um cubo), e P o máximo
de todas as taxas cona que r7f clinlinui cle uma unidade. Podemos acoplar
um passeio aleatório {e{, f 2 0} com

q(;?:, -' + ll = a':

as taxas de saltei (a cliieita e a es(lueida respectivamente, cte tal maneira que
toda vez que há unia transição do processo ©{ llá un] salto do passeio e{. Do
modo que foram defini(tas tts t.axt\s t.enlos que (/{ $ eí para todo t. Então,
cla teoria dos passeios aleat,ócios, pala. (lue o processo í7{ seja ergódico basta
que a'< P.

q(z,z 1 ) P,



Para obternaos os próximos resultados desse capítulo, bastará analisar
a cadeia de Markov imensa do processo. Esta cadeia tem probabilidades de
transição dadas por

7,07, oo - !ÇEP ,

onde q(Õ) é a função definida ein (1.2). Se todas as taxas q(.,.) forem
maiores que zero e finitas, temos blue a cadeia imersa é irredutível e exibe
o mesmo tipo de conlportament.o que o processo, pois o pl'ocesso é regular,
ou seja, unicamente detenlainaclo pelas suas taxas. No caso do processo não
ser regular, a seguinte proposição nos dá uma condição suficiente para que,
sendo a cadeia imensa iecoilente posit.iva, tel'mos que o processo tenha o
mesmo tipo de comportamento.

Proposição 2.1. Se a. cc8.dcicR i persa for recorrente positiva e as taxas
forem tzniÍormellleJI te .!illlitca.da.s iilÍei'ionnel} te ellí;âo o pl'ocesso também é
recortei)te positivo.

Prova: Seja a variável aleatória T. o número de transições que a cadeia
imersa leva pal'a voltei a primeira vez a Õo. Como, por llipótese, a cadeia
é recorrente positiva, .ET < oc.. Seja R o esqueleto do processo 4{, ou
seja, uma possível sequência de estados que o processo Õt pode assumir
ao longo de sua evolução. oiicle .R(í), i ? 0, clá o ã-ésimo estado desta
sequência. Sejan] as vai'dáveis RIOcãtÓFi&S exponenciais .Xi, que dão o tempo
cla. ã-ésima transiçã.o clo pio(essa i7í, (lue sã.o independentes enfie si e de
parâmetros dados por q(./?(; -- 1). -R(/)). Além disso, seja X uma variável
aleatória exponencial club t.ein como pa.râ.met.I'o o mínimo de todas as taxas
q(., .) do processo. Temos que .X' é est.ocasticcamente maior que qualquer X{
e, portanto, Z:X ? .mEXi. Seja. r o tei-npo do primeiro retorno de Ot a qo.
Sendo a variável X independent.e de -/? e T, obtemos a seguinte desigualdade

T

.Eh-) n(>ll: x:l.n)
í-l
r

:$ .E l a(>1: xl.W
f:l

rlx)a(xl-a) )
9



.u ( .u ( ]'' l .R) ) .u.x
ETEX

Como, por hipótese, as taxas são limitadas inferiormente, temos .ZEX < oo
e, portanto, Zr(a'-) < oo. Então o processo também é recorrente positivo.H

Em primeiro lugar vamos analisar o caso quando q é uma constante
positiva qualquer #. Nesse caso cada uma das pill)as desce segundo um
processo pontual de Poisson de t.axa /3, independente das demais. Tanto o
processo q' como a sua cadeia iineisa são irredutíveis. Na cadeia imersa,
cada vez que há o acréscimo de \un cubo, a probabilidade de que seja em
uma dada posição é l/Z. Poclelnos então calcular qual a probabilidade da
cadeia imersa partindo da superfície plana voltar a ela em um certo número
de passos. Note que só podemos x,oral em instantes múltiplos de L, pois
todas as pill)as tem que tel' ganho o mesmo número de cubos, portanto a
probabilidade desse event.o ó dada poi

P(n) Prlt.orlas as pilllas t.ci-n n, cubos no instante n.L}

(n.L)l /' l X"z
(«!)' \.L
(n.[)"l+:/:e t(2n):/:
(m" + "/2e - "(2 n- ) i/2 ) L

l \ "'
L

usando a aproxin3ação (le St.iiling

Uma condição necessária. e suficient.e pala tule estado { de uma cadeia
ser recorrente nulo dada poi Feller l21 (pag. 389), é que a soma de p3, a
pl'obabilidade de voltar no r?,-ésimo passo a í partindo de í, divirja e que
pZ --, 0 quando 7z --, oo. Para -t < 4 temos que >ll:=:op(n) = oo, e
portanto, ambas as condições est.ão sat.isfeitas pal'a o estado Õo. Do fato da
cadeia imersa sei irrectut.ível, t.enlos (lue ela é recorrente nula. Como Ot é
um processo regular, 0{ também-n é iecol'lente nulo.

Ainda segundo o mesmo t.eoienla de Feller, para que o estado á seja
transitório é necessário e sttficient.e (]tte a soma de ]);t seja finita. Para .L ? 4
esta condição está satisfeita e: portanto, 0{ é transitório pelo raciocínio
acima. Este argumento está expost.o no Teorema 4 de Gares e \A/escott j101.

10



Para melhor analisai a cadeia imersa no caso geral, vamos usar uma
versão mais geral, que provalenios a seguir, do Teorema l de Palçes j151, que
é uma generalização cto Teorema 2 de Fostes l61. Uma versão mais completa
deste resultado pode ser encontrada en] TÀveedie j181.

Teorema 2.1. Sejca {X,,, n, ? 0} Lzn'za cãdcicã de A4'arJ(ov irredtztíveJ, com

espaço de estados os ]lú] mero.s illÉeiios l)âo negativos. Seja IPi,.jl {,.j =
0, 1, . . . a naaí;riz de ])roga/)i.cidades de f;la12sição da cadeia. A cadeia é
ergódica se'31': C ]N e € > 0 trai blue as design\aldades

K,Ã'+l, (2.1)

í - o,l,.. .,K l (2.2)

Éêm uma se.rtzçâo não lleg'aÉi't.,a. bllitc8.

Prova: Da hipótese sabemos (lue ]ina,,--«, ]1'3 = a-.j existe e não depende de
á. Além disso, ou todos os a-.j são nulos ou positivos. Vamos mostrat que
pelo menos um deles é positix,o, e então pela cadeia sel in'edutível todos
serão positivos e, por.ant.o, a. cêl.doía. ó ei'gótica. Seja a. sequência para { 2. 0

l 2e } }

y(,,+1) - >1: -c'b".j ,
J=o

3,m -- tyi.

Vamos definir tam])én:t

,x. - >1: .R,j"j o,...,K
j=o

Temos que

y("+2)
r)0 o0

- >1, >1, -CT..a..j PJ
.j=o É=o
í)o/)c

- )l: «i* }l: a.,j "j
e-o j:o
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E -c:.«í: '
É-o
/\' -- l oc

>l: «i*À« + >ll: .ql*yÍ;:'
k. - Q k- }{

/I' -- l oo

s; }l, «le,xÊ + >ll: /TÁ;(z/h
k-Q k- l{
/{' -- l oo

>: p,':«À« + }ll: -ql«y*
k- Q k- }{

/\' l

>l, 8TA:(Àh + ')

.)

c(l

€

Ã' l

E-0

&-o

Como, por hipótese, yl'' < oo pala todo { e ÀÁ: < oo, da desigualdade acima
obtemos (lue yi''' < oo pttrt\ t.odo í e /l,. lterando obtemos

( 1 )
y'.

( ,. )
y:

o $ yl"+n
/\' -- l

+ d }ll: .«,. (2.3)
É - o

Dividindo (2.3) poi 1? e tonaanclo o limite cte n --, oo, temos

Ã' l

o $ >1. (ÀA
&:o -- ., ,#« t 9/-1

Ã' l

}l: (,x* + ')«*
k:o

A desigualdade acima implica (lhe pelo menos uln dos nA: é positivo
Portanto a cadeia é ergódica. H

Da posse deste resultado, poclenaos enunciar dois teolemas que dão
condições para que o processo com certas classes de taxas seja ergódico.
Em ambos os teoremas as t.aras coi-n blue uma posição (á,J) gana)a um cubo
dependem do nomeio cle cul)os vizinllos blue ela "enxerga" para cima. É
razoável esperai (late o processo seja. iecoriente positivo, pois quanto mais
cubos acima, maior a taxa. coi.n (lue a. pilha t.enche a crescer, e por con-
seguinte, maiol- a, tendência. cl&-t super'í'ície se caplca.mal'

]2



Teorema 2.2 Se o processo {Õ' , t ? 0} tem taxas

q(õ, õl ) c-r(./'õ (í, .J)) + o: (2.4)

OJlde 0 < a,/3 < oo, e T é lzllla. ftzl:zçâo positiva l)ão decrescente ta] qtze
hm.-- T(z) = «,, e«úão o processo ó eigódico.

Prova: Como ü' e /3 são positivos então o processo e a cadeia imersa são
irredutíveis. Vamos aplicam o Teor'ema 2.1 usando a seguinte função:

y(4) = >:(max(0) - q({,.j)). (2.5)

Se Õ ---, 0;Pj aumenta uni cubo em unia das pilhas que tem altura
máxima então Z/(i7L) - y(f7) + L -- 1, cmo contrário Z/(0L) = Z/(©)
Temos que a taxa total de i7 ó

q('ü) = -L/5 + .« >1: r(/õ(í, .j))

Portanto

>l: p(õ, o')z/(õ')
q'es

q >. q('ü, #l)y(»L)
'? . '/

q ' '( j7 ) Ó":-«ax(Õ)(y(©) + -L 1)+

ly(j7 ) i1 (0(-L ««-w) -*E 'c/,o,a)
z,J

ç':('a)(ip(o) ill.L/o + .« 1>: r(./o(í, j)))+

'. '"«:-M )

$ q''(f)l lz: '3 + (y(j7)

q(ü)

i) q(f7) l

y(ã) 1+
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Para que a desigualdade acima satisfaça a desigualdade (2.1) é necessário
que, a menos de un] número finit.o de configurações, q(©) > L2D, ou seja,

.L(Z - 1)/3
>l, 7'(/'õ({,.j)) >

.L(.L -

Podemos ordenar o conjunto S de acordo com a soma do lado esquerdo da
desigualdade acinaa. Como T ---* oo e S é um conjunto enumerável, existe
somente um número finit.o de configurações ei-n .g que não satisfazem a des-
igualdade acima, e ])ara todas essas, a desigualdade (2.2) está satisfeita.
Portanto a cadeia imersa é eig(5dica. Colho as taxas são limitadas inferior-
mente temos pela Proposição 2.1 que o processo »{ também é ergódico.H

Podemos relaxar o t.eorenaa acima fixando o tamanho do reticulado G,
obtendo o seguinte corolário.

Corolário 2.1. Se çlÕ,ÕLI = o7'(JÕ({,J)) + /3, Ollde 0 < a,D < oo, e T

é uma fu12çâo po.sifiv&t. tz ] (/lze liill.:... T(a;) > z'(z''])0, eJlf;âo o processo é
ergódico.

Prova: Basta observar que ordenando S da mesma naaneira descrita acima,
teremos apenas un] número finito cle configurações que não satisfazem (2.1)
e satisfazem (2.2). H

Teorema 2.3. Sc o ploce.s.se {i7f. t ? 0} tem taxas

q(ü, ül) = r(a./o(á, .j) + o),(2.6)
o.z]de 0 < o',/3 < oc,. e T ó tz]]] l f]zllçâo ])o.sif;iva leão decrescellte ta] que
lim.-- 7'(z) = m, eJltão o p. o".s.se '3 e-gÓ(/ico.

Prova: E semelliant.e a. do Teoicnitt. 2.2. Aplicando o Teorema 2.1 a função
(2.5), temos

>ll: ]o(», 0')Z/(Õ') =
ares

«-:M(bM E'(.,./«O,.D+ q -- '««-@,M)

$ y(jj) - l + {:Z]Za
q( f7 )

14



onde

q(©) = >:T('-/q({,.j) + ©)

Por raciocínio análogo, temos (lue

>. r(o'/õ(í,j) + #) > .L:r(©)

a menos de um número finito cle configurações e, portanto, as desigualdades
(2.1) e (2.2) esta.o satisfeitas. Usando então a Proposição 2.1 temos que o
plocesso é ergódico.H

Vamos mostrar apoia algtuis resultados para taxas como da forma
equação (1.3). Para uma dimensão (J\d = 1) elas foram estudadas por Gates
l71 e Gates e M/escott l8 e 01, e en] clttas dimensões por Gares e \A/escott j101.
Nesse último artigo é conject.uraclo blue se temos taxas tal que

l3o < 13\ < 132 < 13s <. 13a (2.7)

então o processo é ergóclico. O aigunaento usado i)or eles é que taxas desta
fol'ma favorecem i'mais as trcansições qxte relnovel-n uln paiol' número de faces
aparentes da superfície, favorecendo a volta à superfície plana. Algumas
simulações feitas cona reticulados pequenos parecem indicar que é este o
caso

Ainda nesse artigo eles nlostiam que a condiçã.o (2.7) é verdadeira
quando temos JL/ = ./\r = 2. N/las obselvciti que neste caso, devido as
condições de fronteira, só po(lemos t.er t.ransições com taxas /3o, /32 e Õ4,
portanto o processo tem o nlesnlo conaportamento quando o reticulado é
de tamanho .A4 = 1 e Ar = 4. ou se.la, apenas uma dimensão. Na verdade,
podemos provar que l2.7) vc&lc pai'a qualquer tamanlao de reticulado em
uma dimensão.

Teorema 2.4 Se À{ = 1 e l3o < Í3t < 132 ent.ão o processo é ergódico

Prova: Os casos quando ./\í = 1 e 2 são t,riviais. Pala Ar > 3 temos que
as taxas são posit.idas e finit.a.s. eiit.ã.o o processo é regulal' e tanto ele como



a cadeia imersa são irredutíveis. Vamos outra vez aplicar o Teorema 2.1
11 cnn H r. n {lanpã r'

W X LXXX\íq.JP\-r

>l: oi(í) .
ã-l

y(õ) (2.8)

Quando temos uma transição Õ --, q/ , a menos das posições ie á -- 1, todas
as demais diferenças de altura entre pilhas vizinhas se mantêm. Temos que

y(o:) gi:(t)+ '+g:.(í-i)+g;,(i)+'''+g;.(.v)
=g:(1)+ +(gõ(ã-l)+l):+(go({)-1)'+'. +pã(x')
= 3/(©) + 2 + 2(gõ(i - 1) - É70(Í)).(2.9)

Portanto

>: p(q, 0')z/(»') >: q(0, Õ/')y(0/')
ó'c .g í = ]

/\r

= q':('») >ll: q(0, 0/')(z/(õ)+ 2 + 2(go(ã

A

l'z

1) - go(i)))

N

+ 2 + 2q' :(4) }l: q(0, 0/')(gó({

y(õ) + 2 + 2q': (õ).B(©),

l?.
1) - gõ(á))

onde

-B(4) i/,7(Í)(ç(Õ,ql:) - ç(Õ,q/')) (2.10)
í-l

Suponhamos que gÕ(á) > 0. Então na posição á só podemos ter
transições com taxas Õi e Õ2, e em á + l só 0o e Õi . Portanto, pela hipótese,
em cada um dos 4 possíveis casos temos que

ç(o,ol:) $ q(o, ©J). (2.11)

Se tivermos que gã({) < 0, por I'c&ciocíonio análogo temos que

q('i): al:) ? q(o, õJ'). (2.12)
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Assim
.B(») < 0

pat'a qualquer configuração » diferente de Õo, pois para qualquer uma delas
existem pelo menos duas posições vizinhas com taxas (/3o,Õt), (/3o,/32) ou

Podemos ordenar todas as configurações segundo o valor da função -B.
Então existe somente um número finito de Õ tais que .B(©) < 3, que clara-
mente satisfazem a condição (2.1). Portanto, descartando essas últimas, a
condição (2.2) também está sat.isfeita. Então a cadeia é ergódica, e do fato
do processo sel regular segue que o processo i7t também é . a

(Õ: P:))

A prova acima é semelhante a da segtuida parte do Teorema l de bates
e Wescott j101. O nlesnio tipo (te prova não pode sel aplicado quando
temos duas dimensões, pois nest.e caso não é possível obter desigualdades
análogas à (2.11) e à (2.12). Também não é possível relaxar a condição
do Teorema 2.4, trocando poi ./3o < 0i $ Õu pol' exemplo, pois não mais
poderíamos afirnlai que há soi:nent.e um número finito de configurações tais
que .B(4) < 3.

Na primeira parte do t.eoieina acima citado é apresentada a condição

(.L 1):/3o < nain(2.K/3i , 4/32, 2/33, /34),

onde /(' = min(Ja4, -/\r), que gaiant.e a ergodicidade do processo. A prova,
como no Teorenaa 2.2, 1)apeia-se na aplicação do Teoleina 2.1 com a função
(2.5) Este não é uin resultado muito interessante, dado que a condição
depende do tamanho do grifo G



Capítulo 3

REVERSIBILIDADEDINAMICA

Os modelos desci'itos nos Teolenaas 2.2 e 2.3 não são reversíveis.
Também não são os naodelos assimétricos estudados pol Gates e \Vescott,
mas em seus artigos eles estuclan quando os modelos são reversíveis di-
namicamente, pois se o foieni, é possível determinar a medida invariante do
pi'ocesso de maneira aná.Ioga a. quando o modelo é rever-cível.

O conceito de leversi])ilidade dinâmica foi introduzido por Whittle
j191, como forma de geneializtl.i o conceito de reveisibilidacle. Suponhanos
que um processo cle l\,Tailçov {.\'í. f ? 0} é estacionário, com um conjunto
de estados .4. Pala todo est.ado ; C .A definimos um estado conjugado
í* € ..4 de tal maneira que (í*)* = 1. Dizemos que o processo é reversível
dinamicamente se X{ é est.atist.ical-mente indistinguível de (X''{)* para
todo a'- e f, ou seja, se (.X{' ..V':, . .X'") tem a mesma distribuição que
l(X'''')*,(X''':)*,. ...(X'''«)*) para todos ti,t2,...,t,.. A ideia é que
muitas vezes o processo reverso .X'-f não é estatisticamente indistinguível,
mas se trocarmos alguns esr.nãos poi outros de .4, podemos tornar X'-{
indistinguível de XÍ

Em l<lelly j121 temos o seguint.e t.eorema que cla uma condição necessária
e suficiente para XÍ sei dinaniici\lneiit.e reversível.

Teorema 3.1. Seja. Xt u]]] ]n'occ.s.s-o de À/cal'Jwl,. esí;aciollário í;a] que ex;sZ;a
t.inca fuzlçâo í ---> {* tc8.í qtze

q('i*), i C ..'!. (3.1)

Xt é dinainicall elite levc].sJ'\.,e] .sc f' .s0121ellte se exi.ste uma coJeção de
n'imeros positivo.s A-(i), ; c --l, 'J::' .,',]ia]]] Z c .satisíazei ]

/..(íl = /.(i* )

[i({'lq(i,,i) = [LI.i'' ']al.i'' , {'" )

q('íl .]' í:: /l

(3.2)
(3.3)



Ollde {,.j C -A. S. existe ta.] co].çâo de «úineros, e«úão p(ã), { C ..4, éa
medida invariante do processo.

Prova: Suponllanlos que o processo é dinalnicamente leversível. Tomemos
A&({) = P(X: = {). Colho Xf é estatisticamente indistinguível de (X'':)*
para todo 1- e t segue que p({) = /&({*). Aléns disso temos que

P(x' Í, X({+r) .j) (x(''o)* á''' , (x '')*
então

P(i) P(x({+ ') /.(.J *) p((x( ' 'o) * í+ l(x '')*
T

Fazendo cona que l- ---+ oc, obt.erros a relaçã.o (3.3). Suponllamos agora que
as relações (3.2) e (3.3) sào \'áliclas. Toman(to q'(á,.j) = q(á*,.j*) temos

ç'CJ, 0 - a1l#Ç4:0 - A. (í)q(í , .j )
p(.j )

q'({) >,a'(Í,.J) i*,.i*)
.jc Á je.'1

Das duas equações c&cinlã obt.enlos (lue /l. é a medida invai'jante para o
processo Xt e parca o pi'ocesso rever'se X''í, que tem taxas q'(á,.j) e é
também estacionário e, ])oit.ant.o, estatistican)ente indistinguível de Xt
Como q'({,.j) = ç({*,.J*), segue que X' é dinainicamente reversível.H

e

q (/

A partir do teorema. acima podemos optei un] análogo do critério de
lÇolmogorov pala reveisil)iliclt\cle, que é o seguinte:

Critério. Seja ..Ví co]]]o dcã] j(/o ]lo :Fcol'clHc& .3..1. .XÍ é diJ2ail:zicamellte
reversível se e sonlent.e sc cãs ta.xê\s cle t.i'al-lsiçã.o sat.isfazena

g(ái , Í2)q(Í2. {3 l q(i,,. i- 1= çliÍ, í;l)ç('í;,;l.: ) q(ãj; , {;) (3.4)

para toda sequencia. fecliil.dt\ (!c cst.a.(los 1 1 . i-z

Portanto pala. detelniiu?unios se uni processo é dinamicamente re.
versível basta. verificar se as taxas satisfazem as condições (3.1) e (3.4)
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Se obtivermos uma resposta afirmativa, podemos determinar a medida in.
variante usando a expressão

lira\ -- lerá.\
'"~"' -'"'"''q(í*,{:)q({: :,;li.i) ..à(ã {â)' (3.5)

que é um análogo da expressão usada quando o ptocesso é reversível.

Gares l71 e bates e \À/esc:ot.t. IS e 101 escolheram como conjugado --0,
ou seja, multiplicar por --l a alt,ura de cada uma das pilhas de ©, o que dá o
efeito de refletir a superfície em relação a pillaa de altura mínima. Poderia
ter sido escolhido um outro conjugado, mias eles afirmam ser este o mais
natural para o problema, poltaiito, ao longo do texto, sei-npre estaremos
nos referindo a esta e apenas esta definição de conjugado.

Vejamos o que acontece (quando t.erros processos com taxas como as
usadas por eles, prinaeiro no caso do Teorema 2.4, ou seja, em uma dimensão
(.A4 = 1) . Para clualcluei se'(luência fec:nada de configurações de Ot , o produto
das taxas é igual a /3o/3z'/52, on(le a, /) e c são os núinelos de transições com
cada uma das taxas. Confio o ciclo t.erinina onde começa, o número de
transições que removem duas faces verá.icais expostas (taxa /32) é igual a
das que expoeni duas faces (t,axê\ ;3o). Então o produto das taxas é da
forma /3l'(Po/32)'

Observe que se a --, í7' com t,a,xa D/, tenros blue / faces velticais expostas
são cobertas, então no processo ie'-'urso a transição --a' --} --© tem taxa P2
pois as Z faces tem club sei descobert.as. Pois.cinto o produto das taxas no
processo reverso é também .d?(Óo/32 )" , então a condição (3.4) está satisfeita.

Para que a condição (3.1) t.tlmbéni esteja satisfeita, é necessário que

:3/ = cl' + /')', (3.6)

onde a 2 0 e ' > 0. vimos (lue se 1 = 0 o processo Õ{ é ou recorrente nulo ou
transitól-io. Portant.o, não pode sci levei'cível dinamicamente. Assumimos,
então, ' > 0. A condição (3.6) ó c(luiv'alent.e a

:jo + ZJ2 = 2É3i

Para mostrei' (lue a condição l3.1) Ó x,CFdâdeiFcã obserN,e que

q(Õ) = .Ln' + 'i'(q)'7
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onde
/\r

7'(Õ) = >: ]'lg.: >0} ,
á-]

ou seja, o número de paredes da superfície. Mas pela definição de estado
conjugado temos que v'(--0) = ?'(i7), e portanto, q(0) = q(--©).

Podemos atola calculam a nieclicla invariante usando a expressão (3.5).
Partindo de 0o pocleinos atingia qualquer configuração © apenas com
transições que tenham taxas 0o e /3i. Assim, no processo reverso pode-
mos ir de --i7 até f7o com taxas /3i e /32. Temos então que

,.'-, - ,,'«., (2)' (3.7)

onde .j é o número de transições coi-ri t.axa /3o . Mas colho cada transição desse
tipo aumenta em 2 o número de faces verticais bvl'es, podemos reescrever
(3.7) da fora-na.

n \. nçq)ln-

1.(õ) l g l (3.8)
9

Se chamarmos
o. \ :/:

log(1,

21

temos que
.-un ( ã)

/.(õ) - ----F-- , (3.9)

onde /(' e uma constant.e renoinlalizadora. Esta é a cl)amada medida de
Gibbs, com temperatura l/rz, onde -/7(0) é chamado de energia.

Podemos nos perguntar se (3.9) não é a medida invariante para os
processos com taxas definidas como no Teorema 2.4, e não apenas quando
temos o caso particulal do processo sei dinamicamente I'eversível. A res-
posta a esta pergtulta é negcati'b'a. Se fosse verdade, a medida teria que
satisfazer a equação de equilíbrio

A.(o) >. ç(õ:f7') - >1. A'(j7')ç(f7',4)
Ü'CS êles



Se substituirmos a equação (3.8) na acima, temos
N

>ll: p(©ol
0o

~'"'': «'", ,f, - S1 «...,(2) "''''''
J-l ~' '

q(õi , ©)

Õo
HÇn)I'Z N

>l, q(4,
á=l

l3 ~\Çnçn)-ti)I'z
/g2

ç(©.Í,q)

«.,, -É(g
J-l '' '

-til'z
qçq;,ã), (3.10)

onde Jj é o número de faces qlte a transição Õ; --. 0 acrescenta ou remove da
superfície. Observe que se q(Ü;, f7) = /3z então o .j-ésilllo termo da soma a
direita de (3.10) será /3?-/, (lue ó a, taxa da transição --Õ --, --0t, portanto a
soma a direita de (3.10) lesult.a sei q( --a). Assim a equação esilará satisfeita
se q(4) = q(--Õ), que pelo (lue .já foi visto acima, só ocorre se o processo for
dinâmiccamente i'evei'cível.

Vejamos agora o que acont.e(e cluando o processo é em duas dimensões.
Da mesma maneira. que enl tulha dimensão, se Õ --, ©' com taxa PI, então no
pl'ocesso reverso a tl'ansição --D' --' --a tem taxa /34./, portaalto se temos
um ciclo fechado (te est.a.dos tais (lue o produto das taxas é

= D:i3'ii3bf3 Oli

no processo revelso teremos o l)I'odut.o será.

B = f3il;3tl/3 i31i3K

Para que a condição (3.4) est.eja satisfeita, .A = .B, necessitamos que a = e
e b = d. E fácil const.luii uma se(luência fecl)ada de configurações tal
que estas duas igualcla.des não est.ajam satisfeitas. X/alhos representar um
configuração do processo i7í poi tuna i-matriz, de naaneira que cada posição
(í,.j) da matriz (te a altura da pilha (Oliesponclente na configuração. Para
.A4 :: 2 e ./V :: 3 un-ia se(luênc:ia relia.:

o o o \ /'l o o \ /'l o o \ /'l oo
o o o7'Ço o oy'ko l oJ'ki l oJ'
1 1 0 \ / 1 1 0 \ / ooo
1 1 0 / ' \ l l l /'\ooo



Calculando (3.1) para a sequência acima temos

.4 = /3g/32/3lÍ/34 ,
B

e, portanto, a igualdade não se verifica. Para outros tamanhos de reti-
culado podemos obter um sequência que não verifica (3.4) completando a
sequência acima cle naaneira ordenada. Portanto, quaisquer que sejam as
taxas escolhidas, em duas dimensões não temos processos dinamicamente
reversíveis .

A seguinte proposição most.la que o mesmo acontece com os processos
como definidos nos Teoremas 2.2 e 2.3.

Proposição 3.1. JVcâo ]]á ]]e]]J]]z]] ]) 'oce.sso ©í I'evel'sJ':ve.l dinamicameJlfe
com taxas como nos Teoienlas 2.2 e 2.3 pata L > 2.

Prova: O processo I'eveiso t.ein a. scgttint.e ptopi'iedacle

/-;:,l.i,j) = .fnÇi,j)

Para que a condição (3.1) est.eja satisfeita para f7 com taxas da forma (2.4)
llecessitamos que

.[D + a >. z'(/õli,./)) = -LÕ + '- >ll: r(Â(í,J))

Para processos com t.anãs cla, íoiilla l2.6) necessitamos

>l, T('-yo(í,.J)+ /g) - >, r('-.&(i,.J) +/3)
i.3 2.,3

O único tipo de função (luc satisfaz t\cubas igualdades acima é a linear, o
que reduz o pro])lema a t.anãs da íoinia ç(Õ,0;L) = cv/õ(ã,.j) + /3. Basta
agora mostrar que coiii está\s t.lixas, l)tua cada tamanho de leticulado existe
pelo menos unia sequência cle transições que não satisfaz a condição (3.4).
Pata .L :: 3 temos a. seg\tint.e a sc(luência cle configurações:

(o o o)'--",(o l o)----',l0 2 0)--,(i 2 0)--,(1 3 0)--,
(i 4 0)-'-''l2 4 0)--,(3 4 0)--*(4 4 0)---,(3 3 0)--,
( 2 2 0 ) ---, 1 1 1 0 1 --, 1 0 00l
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Se calcularmos o termo à esquerda e à direita de (3.4) obtemos respectiva
mente

Á

B-
Õ'(P+a)(/3+ 2a);(Õ + 3a)(P +4.«)(Õ+ 6a)(/3+8a),(3.11)
P'(0+ a)(Õ + 2'«)(g + 3a)(/3+ 4ay(/3+ 5a)(P + 7a).(3.12)

SÓ podemos ter (3.11l igual a (3.12) se o = 0, mas como já vimos,
neste caso o processo não ó eigódico, e portanto não pode sel' reversível
dinamicamente. Pâl'cR .L > 3 podemos construir uln sequência com-
pletam-tdo a sequência acima colocando nas posições restantes quatro cu-
bos de maneira orclenacla. Enl primeiro lugar completamos as posições
(1, 1), . . . , (1, 3) cona a sequência acima, depois colocamos quatro cubos nas
posições(1, 4),. ,(1, .A'),(2, 1),. . . ,(2, .A'),...,(.A4, 1),. . . ,(]M, .N) nesta or-
dem.H
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Capítulo 4

LEI DOS GRANDES NÚMEROS

Neste capítulo vai-nos mostial uma lei dos gl'andes números quando
oll:ramos o processo ?7t da pilha mais alt.a. Para mostrar o resultado va,mos
usar o teorema ergódico subaditiv'o (Liggett j141).

Teorema 4.1. Sz-z])OllJla. qtze .X'.,,,,.« , rlz .$ 1z selanl variáveis aleatórias que
satisfazem as seguint.es propriedades:

(«)

(z,)

(.)
(d)

Xo,o = 0, Xo,« $ Xo,«, + X«.,,. /)ala 0 $ /-n 5; m.
{X(n-])h,«h, ?z 2 1} é tz]2] ])]'oce.s.se c.stcâciollál'io pai'a í;odo h ? l
{X«.,«+h, k ? 0} = {X,,,+i ,«,+É+] . A 2. 0} en] distribuição para cada m

nxi'.*<.',
Seja cx.. = EXo... < w, que est.á })ell} definido por (a), (b) e (d). Então

llíl T c [-''',.«), .
(4.1)

lha :\!J. existe q.c., --oo $ X. < oo.
1? -'-: oo 'l?

Moais ainda IHllX. = cl. Se a > --oa, então

(4.2)

linl .ZE

Se o processo est.acioiláiio edil (b) foi elgódico. então X. = cx q.c

Em primeiro lugcar vamos considerar os processos ?7{ com taxas (2.4).
Tudo que vai sel' feito cã scgttii' l)ode sel' feito pal'a pl'ocessos com taxas
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(2.6). Vamos definir um novo processo {eJ,:,t ? 0} sobre o mesmo espaço
de probabilidades, como uin cópia do processo ?7t de tal maneira que

eÍI. (í,.J) = max(,7")

para todo ({,.J), ?n int.eiro posit.ivo. Ou seja, no instante m completamos
todas as pilhas e coi-neçanlos unia nova cópia do processo. Podemos então
definir as variáveis

\' 771. . ?1 :-ax(€1;, -- max(,7"),

se m ? zn, m e n números int.silos positivos, 0 caso contrário. Decorre da
definição que

X'o.,. q"),
que dá a altula máxima da superfície até o instante ?z.

Vamos construir o processo 77' da seguinte maneira: para cada (á,.j)
de g vamos definir tuna sequência de processos pontuais de Poisson -/?Ã'({, .j)
com taxas '(h) dadas poi

'y( Ã: )
c* (r(A:) - r(À
ctT(0) + /g,

1 )) se /c > 0,
se A = 0.

Quando (á,.j) ''enxerga" k cubos &\o scu redor, ela vai usar a primeira marca
dos pl'ocessos 0, . . . , A, ou se.ia, o mínimo dos tempos até a plimeira marca
de cada un] dos processos, porá,ant.o, a taxa de (í,.j) é dada pela soma das
taxas de .Rk({,.j), que dá a taxa blue definimos, o'T(./'.(á,.J)) + /3. Isto pode
ser feito porque T é unia função não decrescente.

Tendo constluido o ])locesso desta n.Ladeira, vamos verificar que as
condições do Teoienla 4.1 estão satisfeitas para as val'dáveis X.,... A
condição (a) é verdacleila, pois da construção temos que quando o pro-
cesso eJ,: ganha um cubo o processo 77t ganha um cubo na mesma posição,
o que implica en-l

:laax(€11,'": ) 2 lnax(q")
para todo vz > v?l,. Das ])ioptieda.des dos ])iocessos de Poisson usados na
construção do processo ?71. clecoiie blue, fixado um k inteiro positivo, as
variáveis {X(,.-1)k.«.k: 71, 2. 1} sã.o in(dependentes entre si e identicamente
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distribuídas, que claramente formam um processo estacionário, o que satifaz
a condição (b) do teorema. h'leis ainda, como este processo é composto de
variáveis independentes ele é ergódico. A condição (c) também é verdadeira
pois da construção observamos que a distribuição cle X,,.,. somente depende
da diferença m -- 7n. Finalnlent,e. a taxa máxima que o máximo aumenta
de uma posição é dada por L"r(0), assim podemos dominar Xo,. por um
processo pontual de Poisson -R de taxa -L"r(0) e, portanto, a condição (d)
está satisfeita.

Podemos agora ctet.cl'nüncãl' um limitante super'ioi' para o valor de a em
(4.1). Como .Xo,« é estocast.icaiiiente menor que R temos que

IEXw... $: 1ER = 'l\L'lçq)

assim a $ -L'7(0), portanto, segue do t.eoienla que

lim
7?. - o0

nlax(77 $ -L"r(0) (4.3)

quase certament.e

Vanaos passar agora, paga c:onve]gência en] tempos reais. Fixado um €
qualquer positivo, temos club

P
4}yà. ,(Xo ..

.\'o.,.) ? en $ P(.R(1) 2 .n), (4.4)

(4.5)P nlax (-.Vo.,,
1} -- ] < f < il

.\'o.f ) ? en $ P(-R(1) 2 (m).

Ollde n É: #\r ('n....

>l, P(.R(1) ? az) < 'o,

para qualquer' c positivo. pelo Lenta. de Botei-Cantelli temos que a pro-
babilidade dos eventos clesciitos nos termos à esquerda de (4.4) e (4.5)
ocorrerem um número infinit.o de vezes é 0. Portanto, com probabilidade l,
para qualquel' ( > 0 exist.e uni v?* t.al que pala qualquer m ? n*

0

I'lla.Xí? <f<n+ l -\- 0.f

1 1.

Jub « .,
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e

inox,.< <,,+i Xo,t
< €

Assim temos que

Xo,,,
m

t 'q.
lula,x7z<í<n+l XO,{

para m 2 n*, quase certamente.
quando m --} (x, obtemos que

Tomai-Ldo o limite da expressão acima

,y=, ]r - ,y=; eeÍÜ $ .['*m
O mesmo podemos fazei pala t.alas do tipo (2.7). Basta construirmos

o processo 77{ deânindo pala cada. posição de G cinco processos pontuais de
Poisson R"({,.j) com taxas

«u) -11111
se Ã; > 0,
se h = 0.

Pelo memos raciocínio obtemos o resultacto (4.3)
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Capítulo 5

TEOREMAS DO LIMITE CENTRAL

Nesse capítulo estabelecerenaos teoremas de limite central para alguns
modelos utilizando-se de result.aços da teoria cla renovação.

Dizemos que ocol'ie uma renovação no instante t se Õ{ :: 0o, onde
qo = Õo. Seja t./í o tempo ent.ie a í -- l e a {-ésima renovação, Uo :: 0.
Seja também \á a diíelença cle alt.ula entl'e as superfícies da ã -- l e {-ésima
renovação, Uo = 0. Pela definiçã.o de 0í, as variáveis t/{ são independentes
e identicamente dista'ibuídas à vcal'iável U', o tempo do primeiro i'etorno.
Também o são as variáveis \'l, (lue são identicainente distt'ibuídas à variável
1.,', mas 14 não é iiidepen(t('nt-p cle [jí. Portanto, podemos definir o processo
de renovação

A'(f) = inax{/l (5.1)

Seja
A' ( Í )

s(t) = >1: 't'i,
i-o

(5.2)

o deslocamento ef'etivo ctc&. super'í'ície at.é o instante t. Se pensei'mos em 'K
como a recompensa obt.ida da ''esima renovação, S(t) é a recompensa total
obtida até o instante f

Nesse capítulo estaientos int.eressados em saber o que ocorre com a
quantia

S(f) - m(S(f)) (5.3)
v'/

quando t --, oo. O fat.o (luc (5.3) cona'elge pata unia normal quando S(f)
tem os dois plinleiios iiioiiient.os tinir.os é hein conhecido (veja Ross j161,
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por exemplo). Assim. nosso problema vai ser mostrar quando ZIS(t) < oo
e ©(S(t)2) < .«.

Inicialmente vamos estudei os processos {i7z, t ? 0} com taxas definidas
como nos Teoremas 2.2 e 2.3. Para mostramos o que acontece com (5.3)
vamos necessitar de alguns iesultaclos. O primeiro deles diz respeito ao
tempo entre renovações do plo('esmo.

Proposição 5.1. Seja o processo {Õ{,t 2 0} com taxas (2.4,) ou (2.6)
Então .m;0(U") < oo Faia todo ?z > 0.

Prova: Vai-nos definil' um nox'o processo {e{, t ? 0}, que é não-Marlçoviano,
a partir de {0í , f ? 0} da seguint.e maneira

€' ©: (i , .j ) )

Este novo processo nada mais ó (lue a aplicação da função (2.5), usada
na prova dos Teorenaas 2.2 e 2.3, sobre Õí, portanto o que foi já foi dito
sobre ela se aplica aqui sem modificações. Esse processo tem as seguintes
probabilidades cte t.ransição

P(
P(e'+'

e' = '«.) = Õg'(0') + o(Õ)

e' = ,z) = õ©«max(ã') + o(ó)

onde

q'(ijl = q(Ü) -- /3nmax(i7),

ou seja a taxa total cle t.orla.s as posições de G com altura inferior a altura
máxima.

Este pl'ocesso pode sei visa.o como um passeio aleatório que quando
ocorre um salt,o, ele salt.êi à clireit.a .[ -- ] posições e à escluerda apenas uma
posição. No apêndice estudaiiios algunaas pt'opi'iedades deste tipo de pas-
seio, só que da fot'ina como as prosa,bilidades de ti'ansição foram definidas
não podemos usam os result.a(los obt.idos no apêndice para o processo ez
Isto se deve ao fato que distint.as configul'ações 77 podem gerar um mesmo
valor da função (2.5). VaDIos ei«Leão doi-minar este processo por outro, este
sim um processo de lv{a]lçov, (lue dia,n]a]en]os de .S{. cona taxas adequadas
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de forma podermos usar o que sabemos do passeio.
transição do processo et são

As probabilidades de

P(e'''t' = ',, - llf* a,. + o(ó)

p(f'+ó = m + .[ -- tlf' = n) = .s-t/3 + o(ó)

onde

a,. = minÍq'(Õ) l g/(0) = m}, n > 0. (5.4)

A sequência definida acima é moitótona crescente e, portanto, tem a seguinte
propriedade

] /\' cví > .[a,

Vamos considerar que eí só t.enlia os estados {, { + 1, . . ., onde { ? /(, e que
no instante t = 0 t.erros (o = í. Clitulaemos de Ri o instante do primeiro
retorno do processo ao pont.o cle partida. Então Z;i(R{ ) < oo para todo
í ? /t' e n > 0. Para just.ifical t.al afirmação basta definirmos um passeio
{Xt, t > 0} soble o nlesnlo espaço de probablidades com taxas

q(z, z + -t -- l) = .L/g. g(#, z -- 1) = a.rt',

de tal maneira que toda vez que ocorre ui-na transição do processo Xt ocorre
também em e{. Este passeio é o do t.ipo estudado no apêndice e tem todas
as propriedades ali edil)idas. Temos então que X{ é estocasticamente maior
que e:, e portanto, .ZEi(R;' ) $ #l;.v(.R" ) < oo.

Para tenninal' a pl'o\'ca., pi'ocedenios poi' indução. Suponhamos agora
que et tenha os estados /\' -- l. /\', . . .. Estando no estado /i' -- l no instante
t = 0 o processo es])e]'ca. ]u]] tcnlpo exponencial de pal-ânietro a/Í.l para
saltar à direita para o cstcâdo /\' + .L -- 2. Chamei-nos de y o tempo que o
processo leva pala atingia dest.e est.a(to o est.acto /\'. Pelo que já vimos acima,
.Ee(y") < oo pai'a qucalquer ?? > 0. Estando em /\', ou o processo salta
para /\' -- l ou salt.a à direita. Sej?\ a vt\fiável aleatória Z, o núi-mero de vezes
que o processo passa por /\' antes cle voltar a /t' -- 1. Z tem distribuição
geométrica de parânlet.lo n /* /(a/* +.[/3). Ent.ão podemos expressar o tempo
de volta a /\ -- l poi

Z

-R/.'.i = 1} ' + TI/ + >' ./?/.- (5.5)
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onde W é uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro
a.r..i. Como todas as variáveis envolvidas na soma à direita de (5.5)
tem todos os momentos finitos e são independentes entle si, temos que
.Ee(-Rk.:) < «,.

Podemos repetir o raciocínio acima para /\' -- 2, . . . , 0. Portanto temos

que #l;e(R7) < oo para todo 1 > 0 e z?, > 0. Colmo Ct domina e{, concluímos
que para o processo e', -/Zi;((-nl') < oo. N'las #:e(Rã) < oo implica que
.E©(U'") < w.H

Esta proposiçã.o que aca])amos de provar sel've de prova alternativa
para os Teoremas 2.2 e 2.3. Not.e que as plovas não são equivalentes, pois
não é verdade que se o Teolenla 2.1 vale para um processo então podemos
domina-lo por um passeio aleatório cona as características acima. Como
exemplo desta afirmação t.omentos o processo {XÍ, t 2 0}, com espaço de
estados dado pelo conjunt.o dos nat.urais, de taxas

q( :«
1 1

o) = -: + : q(-;, :« + 1) = 1 - q(;«, o)

Claramente não podemos clonainai Xf por um passeio aleatório, mas
tomando a função y.j :: .J poclenlos nlostrai que vale o Teorema 2.1. Para
qualquer # temos que q(]:) = 1, então

>l, .R,jp.j loq(l, o) +(í + llq(í, í + l))
()J

1 1
/ + l)(l (5.6)

Para que a condição (2.1) fi(luc satisfeita, necessitam-nos que a soma (5.6)
seja menor ou igual a i -- c a niCHos cle um número finito de estados, ou
seja

1({+ i)+ ! ? ..
Portanto, dado um € (1ualquei posit.iv'o, para { > d, a condição (2.1) está
satisfeita. Para i $ d a sonlit, (5.6) é senapre finita, o que implica que
a condição (2.2) tan]bén] ó '-''eiclacteira. Vale então o Teorema 2.1 para
o processo {X{,/ ? 0}, sem (late ele possa sei cloi-ninaclo pol' um passeio
aleatório recorl'ent.e posit.ivo



Proposição 5.2. As variáveis (tl/í, lá) temi godos os nlomeJlí;os e são Jade.
pendellí;es entre si.

Prova: Já vimos que (Ui, 14) são independentes. Que as variáveis C& tem
todos os momentos veil] da Proposição 5.1 e clo fato delas serem indepen-
dentes e identicainente distribuídas.

Observe que se C/i = t e 1,1 = a, temos que durante este tempo t a
superfície ganhou a.[ cubos. Então, a re]ação entre t]/ e ç/' é dada por

[': - E ".,
onde ,4.j são val'iáx,eis aleat.árias inclel)endent.es, com distribuição exponen-
cial onde os parânletlos são dados pela sequência de transições do esqueleto
discreto do processo. Seja então a variável aleatória exponencial .A de
parâmentro dado pelo máximo clãs t.fixas de ,4,,. Portanto, .,4. é estocas-
ticamente menor que qual(luar .4,: . Cromo

!EU? 'Z i]z IEX.'F' -} L]E\':àÇIE.A2 .E:.A)

temos que

.ZEI'j: $ ::;:x- < '",
pois Ui tema todos os naoinentos finit.os. Pala mostrar que os outros mo-
mentos de çá também são finit.os. basta utilizar outras desigualdades como
a usada acima. Para o blue se segue, basta mostrar que o segundo é finito.
O raciocínio é aná.logo ])ai]t l)to(ossos coi]] t.alas da forma (2.6). H

Vamos chama: de HU = -Et'': \ = .EI/, a7, = 1''ar(U) e a2v
yar(y). Podemos enunielai apoia os seguint,es resultados sobre .N(t):

.A' (f )
f

l

.al; t. / :
'5-, :
.E ( 'i 'C/ )

A't'

q.c. (5.7)

(5.8)ENÇt]
/l ( '

q.c

.E'l'.Ar(f.)+l '''+ (5.9)
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quando t --, oo. Todos eles podem ser encontrados com todos os detalhes
no capítulo 3 do livro do Rosé j161.

O seguinte result.ado de Billingsley jll sobre somas parciais será
necessano no que vem a seguir

Lem.a 5.1. Sela.i]] X] , X2, . . . variáveis aleatórias independenf;es com
.E(Xi) ' -U(Xf) 1,2, . . .. Sda ,n(t) uma variável ,]eató,ia
positi- q-e só ;.,s«:. -Jo-,« i«tei«s ta] q«e «,(t)/t confie,g. en: p"ha-
bilidade parca ullla cola.sta11te c > 0. Elatâo qlzai2do f --, oo

(ElyÍ) xf - Xl=\ x:) .5 oá

Podemos agora enunciar o teoienia que diz o que acontece com (5.3)
quando o processo temi t.alas como (2.4) e (2.6).

Teorema 5. 1 Se {i7í , Z 2 0} é u]]] .pi'acesso co]]] f;calas (2.4) ou (2.6), então

ge.L:t;!U .A'N,Ü.uu.«I'' A. \,, U' ) ' )

quai2do t --> oo

Prova: Temos que

Ar( {) .A/(/)+l

.ES(f) - }l: I': >1 .UI,l + .EI''A,U+:

A' ( Í)+ l

+u >1. K/:-/...;')

A' ( {)+ l

á-o
S(t) PU)

Ar ( { )

>l' l,; -- -ZE(.Ar(f) + l )/&\' + .ZBÍ''A,(O+i '
i:o

AÍ ( f )+ l

+u >1. t' (.A:H+l) ,

N(t)+l

= E'" PU)
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A' ( { )

>l:(I':
á-o

Ar ( Í )

=:'": PC/ ) + .n;VW(t)+i

í~g'«l.ZE(.N(t) + l U7v ({)+ l

A justificativa para a passagem cla linlla l para 2 é que .N(t) + l é um tempo
de pelada para Ui , [G, . . . e pala. ç'l , ]/2, . . .. De fato

N'(Z) + l U'i +.. U. > t

Observe que colho t $ 1:1111)+l CTÍ temos que

lim (TÇ 1 )+1)- ' E=J)+-Z./) < .:. (©(A'(t)+l)
'--»w V/} ' '=& .#lÍ

0,

devido a (5.8). De (5.9) obtemos

quando t--, oo. Pol'tanto

lim f(0 ' #:S(t)
--m vt

.uÜ
Ar ( Í. )

= :'"'A&\,' )

] ]

(«

lí/p ul 1{/pul

A.v >1: (K
á-o

P. v )
á-o

lí//.ul

>l: (I'':
í-o

lz/pul

1..,' >1: «/;
{-0

lim
HU V»u t-'"

A&\,.,)

devido a (5.7) e o Lema 5.1
Siegmund j171. Da Pt'oposição

X;alhos usei agora o raciocínio usado por
sa,l,e:nos que os pares (Ui -- pu, lá -- pv)
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são independentes entre si, e t.etn uma naatriz de covariância ânita, portanto
segundo o teorema do limite central multivariado (Feller l31) convergem para
uma normal bivariada com que teta o vetar de médias todo nulo e a mesma
matriz de covaliância.. Sabendo-se que, se X, y tem distribuição normal
bivariada então a diferença X -- li' Leda distribuição normal, temos que

1{/ /. ul it/ É. ul \

, , E oç -,... E «';
í=oã=o/

converge para uma normal de média zero e variância dada por .ZE;(pyU
puyy. Então

,y=, ge.L\FgU - .a;H, 7lL-.u (p«I' - p-.t./)')-

Observe que a variância cla nominal t\cima não é nula, pois U e l,'' não
são proporcionais. De fato, fixa(lo um í qualquer, basta tomar o evento
{U := t, y :: u]. e obseivai que pal'a qualquer u inteiro positivo, ele tem
uma probabilidade positiva de oconel.H

Podemos mostlai o niesino iesult,ado pala os processos como definidos
no Teorema 2.4 quando são dinanlicanlente reversíveis. Observe que neste
caso a Proposição 5.1 nã.o po(le sei usada pala niostlal que Z.Ã tem todos
os momentos, pois não ó possíÀ'el cloininar o processo pelo mesmo tipo de
passeios mas jú sabemos, do Teorema 2.4, que A&u é finita. Necessitamos
apenas mostrar que o segundo monient.o tamben] é finito, para obtermos o
resultado desejado. O pióxiiiio t.eoiema nos da uma condição para termos
o segundo momento, Dias ant.es cte piora-lo necessitamos de alguns fatos.

Na teoria da renovaçã.o a. (lha.nt.ia

-Reslt) = S(./\r(t) + 1) -- t

é chamada de resíduo no inst,ant.e f. Ela dá o tempo que falta até a
ocolrência da plóxinla ienov'deão. Em Ross j161 encontramos o seguinte
resultado:

ii«: .u-n.;w - qÇ!.:a, (5.10)
1--oç ~ ' '2[tU
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se -E;(U'2) < oo. Claai-nenaos de tempo i'esiclual, denotado por Resm, o
limite em distribuição cle -/?es(t). Assim, a distribuição do tempo residual
é dada por

P(.Res- > s) = .lim /''(S(./\r(t) + l)t --oo (5.11)

Pensemos no caso geral en] (lue {X{, f ? 0} é um processo de Markov
ii'redutível e regular, cona espaço cle estados enuinerável ..4, Xo = zo, onde
zo é um estado qualquer (te .A. \,'anjos consideram Uí o tempo da á-ésima
volta do processo a ];o e ./\r(t) o processo cte renovação induzido por estas
variáveis.

Seja p a inedicla invariant.e cle Xf . Vamos acoplar a X{ um processo XI,
tal que P(X2 = z) = AÍ.(z). O acoplamento é feito da seguinte maneira:
os dois processos são inclepei:t(tens.es até o nlonaento que se encontl'am, a
partir deste instante passam a t.er senlpie a nlesnla configuração. Sejam
as valiaveis aleatórias t.r/' . o t.cnll)o cla. {-ésima volta do processo X!. a zo,
em particular, Z,,q', o tenapo clo pl'inieiio ietolno a. zo. Note que t./oP não
tem a mesma distribuição dc C//' . i ? 1, e blue Ui têm a mesma distribuição
de Uf, para á ? 1. Assim, podemos pensei que t/f induz uni processo de
renovação atrasado (Delayecl R.enexval Process) .Ar.(t).

Lema 5.2. Se -Et; < oc ellÉêio liin/-- P(X' #: XI, pcal'a í;odo s $ f) = 0

Prova: Da teoria cla. ienox'liça.o sa.l)cílios (-lue

.AÇ. ( /lln /
.Ar(f) l:: ]iJ]] :-:-.!.= :: --.:-

/='= f .ZE'C/

onde .ZZi;U < oo, por liipót.ese. Teilaos ainda que anabos os processos tem
a mesma medida invariant.e. \ramos mostrei que o resultado vale para
pl'ocessos a tema)o discreto apciiódicos. Seja o e\'eito .R,., as duas cadeias
se encontram no niesnio está«clo após . 7z-ésiino salto. Seja P({,.j), i,.j C ,4,
as probabilidades de t:iansição das (a.(leias, post,cinto

'1 }
(5.0)
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para qualquer z C .A. Temos que o número médio de encontros é dado por

>l. p(.n«,)
1'71. = l

E
77t=1 pe,4 yCÁ

>l >1: p":(':o,")P(")

2 E Ep"' ( :«o , z) P(y)p"' (y, «)

ER

71}:: l z C ,4

E
i??.=l

? p": ( ];o , zo )Plzo )

Como p(zO) é positivo e de (5.12) sabemos que existe um m tal que
P"(zo, zo) > 0, parêt todo /?, > i?z, t.enios que .ER = oo. Assim, com proba-
bilidade l as duas cadeias a t.enlpo discreto se encontram após um núi-mero
finito de saltos. Para pior'ar o iesultaclo para. cadeias a tempo contínuo,
considere as ca.deias de l\'lai'lçov a. t.einpo discreto X" e X7z, n C .#V, os
processos observados eiii instant.es int.eil'os. Obsel-ve que ambas as cadeias
são aperiódicas. Confio estas cadeias são iecoiientes positivas, elas se en-
contram em um número finit.o de passos com probabilidade 1, o que implica
que X{ e XÁ também o fazena eln un] tempo finito com probabilidade 1. H

Podemos provei agora o seguint.e lema, devido a Ferrari, Martinez e
Picco ISI.

Lema 5.3 Se IEU < K ent.ão Res,,:, t.Ít. eni distribuição

Prova: Temos que

y!..>ll:p(x'{.- 0Q ' '

onde U. é o t.enlpo blue o processo leva, partindo de z,
Como p é a medida invaliant.e de ?7' . t.enaos ./:''(X,l = #) =

PÇ.Res- <. s) «)P(u. < ;), (5.13)

para
P(:«) ,

atingir zo
asslln

P([rl. < .sl J:'(x2
I'e.:\

,yb>ll:p(XÁ
.t;C.4

E ]:)p(Lr.. < s)

=z:)P([/. < s (5.14)
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Então, de (5.13) e (5.14) tenros

Pores.:, < s) p(t/,, < ;)l

$ ,11=, >1: ip(x' - p(x,:
ít'e Á

$ ,yU, >: -EliÍX' - «}

$ ,11=:. .u >1: 11ÍX' - «}
z:e.4

,!!:, 2-EllX' #: X,:}
,Ihli 2P(X: #: .X';, para todo s 5; t).

z) :«)IP(U.: < s)

«}lP(Ua < .)

«}

A passagem da linlla 3 pala 4 se .justifica observando que só dois termos da
soma podem sel clifeientes de zelo, justamente quando os processos exibem
superfícies diferentes. Devido ao aco])lamento, isto é equivalente a dizer
que até aquele instante os dois processos sei-npre fol'ana distintos. Como por
hipótese a cadeia é iecoitent.e posit.ivtt, do Lema 5.2 temos que

P(-/?es. < s) PÇU.. < s) 0,

portanto Res.. = t,C. eni distribuição

O seguinte teores-na nos clá uniíl condição suficiente para a existência
do segundo momento eni processos (]e ]vlallçov recorrentes positivos.

Teorema 5.2. Sejca {X/. f 2 0} Lzln ])I'oc'es.s'o de À4ai'.l(ov ta.l que exista urna
função y(.=) que sca.tisfaça. as coildiçõ('s do Teorenaa 2.1 para a cadeia imersa
ae z\". Der

>l, AZ.(;z;)y('';) < oo,
:z; C .4

(5.15)

onde HÇ=) é a medida invariante do processo então IEU'z < (x)

Prova: Seja o processo ef. t.al que

q( (-:, -:' )
/l. ( ;?:') .
q.\- ( :. .1'' )

se :z; = zo,
caso contrário
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Este novo processo tens t.odes as taxas, a menos das de zo, iguais as do
processo Xt. Tonaando a caclcia inversa cle eí, decorre das condições da
hipótese que o Teo['ema 2.1 t.ai-nbén] vale para a cadeia imersa de Ct. Pela
Proposição 2.1 temos que {{ é iecol-lente positivo. Isto implica que .ZEC/P <

Como pu < oo de Rosé j161 temos

\lut P(Res(t~l $ ='1 = 1 PIU > IÍI d,y
,--'oo ' Jo »u

Então

lERes., linl
'o {''"
l /''

P(-R..(t) 5; z)d:«

PÇU > ty)dada

'\Jd-Fu Çty bd=

2

l /''

l /''

.J

l

J

2/tt.,

;T

y
=d=dFu Çy)

FU Jo
1 /'

2,[tu J.
#i; ( U'2 )

0

F' dFu Çty )

(5.16)

Do Lema 5.3 tei-nos que -E.Res.. < oc,
.E(U':) < .:». H

Então de (5.16) obtemos que

Podemos enunciar apoia. o seguint.e teolema

Teorema 5.3. Soca {i7/. f ? 0} u]]] ]) 'ocesso co]n taxas como deHnidas ]lo
Teorema 2.4. Se i7{ íoz' diria ]i(.z]J] e]] te ]'ex.'ei.sÚ.'e/ ellÍ;âo

!e.LliFgU -n'w, 7i-.zc o...,\' /..,,u'):),

quando t -+ oo.
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Prova: Em primeiro lugar, usando a função (2.8) e a expressão (3.8), vamos
verificar se a condição (5.15) do Teorema 5.2 está satisfeita para o processo
Ot. Temos que

>l: p(©)p(f7)
õ€s

e ' " /7 (q )

/L' g:(á)

ões'

< W >ll: m-Ígê({), i=,:?

ag(í)
e rl H(Õ )

KZ-a
üeb'

ües'
$ (5.17)

A passagem da linlla 3 ])ara 4 se justifica. observando que

.H(Õ) ? 2 nlaxÍgÕ(í), í 1, N},

para qualquer Õ C S. Conho S é tu]] conjunto enumerável, podemos ordená-
lo segundo o núineio de faces livres cla superfície. Seja s{, { = 0, 1, . . ., o
í-ésimo elemento de S. segundo a Ordenação. Então

-/7(si) $ 2i (5.18)

Portanto, de (5.17) e (5.18) t.Chãos

V
/..(õ)p('i7) < k

õ€s
E

9z'
e « // ( s { )

(5.19)

Chamando
9z'

a''f :: e«H('í)

temos que
(f + l)2e'm('') , ({ + 1)2
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já que .H(s{) $ -H(sí+i). Como a soma de 1/{: converge, temos que (5.19)
é anito, e a condição (5.15) est.á satisfeita. Portanto, do Teorema 5.2 temos
que aÕ é finita.

Utilizando o mesmo raciocínio usado na prova da Proposição 5.2 obte-
mos que os dois pliineiios ntonaentos cle I' são também finitos. Para obter-
mos o resultado desejado l)âst.cã repetir a prova do Teorema 5.1
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Capítulo 6

O CASO SIMÉTRICO

Vamos estudar agol'a o modelo quando a superiKcie tanto pode ganhar
como perder cubos. De novo, cluerenaos enconti'ar condições para as taxas
de forma que o processo i7f seja recorrente positivo. Como agora as pilhas
podem ganhar e perder cubos, é nat.oral perguntai' se o processo pode ser
reversível, ou seja, se satisfaz as relaç:ões

p( fj)q( 'f7, ol) )q(»L , ©)

Kçq)a(q,õ j) = 1(ã;j)qçqCj,ã)

(6.1)

(6.2)

onde lz é a medida inval'iant.e do processo. Se tivel'lhos taxas da forma

q('ü, ül ) =
A.(ql )

A..(õl ) + p(fj)
(6.3)

a relação (6.1) estará sa,t.isfcit.a. Analogcanlent.e

q(jj. j7Ü ) =
A' ( f7Ü )

i'(j7ã) + I'(Õ)
(6.4)

para a relação (6.2). Unia possível inedicla é a cle Gibbs

A.(Õ) = exp{ «,,. lf7(") -- Õ(Z/)l} .
e'"H(õ)
'"''';:=l{ l{ (6.5)

onde < z, y > são os paios (];, y) t.ais (lue a; e Z/ são vizinhos, como definido
no capítulo 1, e /\' é unia const.ante renorinalizadora. Ela dá um peso
pequeno para aquelas configurações muito rugosas, e um peso grande para
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aquelas mais lisas. De fato esta ó tuna medida invariante e reversível para
as taxas (6.3) e (6.4). Quando t.erros uma t.ransição õ --' f7L,

.#(oLi .H(f7) + mÕ(á, .J),

onde
'rzõ('i, .J) = 2(2 - /Ü(Í,.j))

é o númel'o de faces que são a,ciescentadas a superfície pelo ganho de um
cubo em (i,.J), TZ € {--4, --2, 0, 2. 4}. Temos então que a taxa é dada por

-- a( //( i?)+n q(i ,j)) e -- a?lq(i,.j)
q(0,0;L) = C-aH(q) +e-«( 1 5+;;;1( 1jll ' l +e-'"o\',.7, (6.6)

Analogamente, quando t.enios a perda de ui-n cubo,

n(ãLj) = n( ) ".o({ , .j )

e, portanto,
r)tl it. q\. b \J )

q(Õ, Í7L) - 1 + e'«q(i,.j)

Algumas observações são necessárias a respeito destas taxas. Em primeiro
lugar, elas toFncãM o pi'oc:esmo silnét.ri('o, ou seja, q(77, ?7') = q(--?7, --q') para
todo 77,77' C S. Ein segundo lugar. observe que as t.fixas só dependem do
número de paredes que t\ posição (i..j) 'enxerga" para cima (6.6) e para
baixo (6.7). Assim, vamos cita,nit\i dc OJ a taxa com que unia pilha ganha
um cubo quando ela. ''enxerga' ; pa.ie(lcs a.cinta, e /3Í quando a pilha perde
un] cubo quando existem i paredes al)eixo.

Quando .A/ = 1: tenros (lue JJ c' /3Í são lineares en] {. Neste caso, o
seguinte resultado foi pl'o\'ca.clo poi' Fen'al-i l41 usando martingais. Aqui o
entendemos pala o caso gela.l.

(6.7)

Teorema 6.1. Seja. .A./ l e {///. f 2 0} zzJ]] ]noce.s.se cona taxas

}3i' <J3t<í3:} . r3i<.f3i' <i3;

onde Í3f' t,ciclo i.. Ent.ã.o o pt'acesso é le\ret'cível e tem medida
invariante (6.5) Ollde

,,+ \ 1/2
= 1 w.8)



A.lém disso,

WUFU - ~ (., Ü«',..-'
qualldo t --+ (x).

P \. U' ) 2 (6.9)

Prova: Em primeiro lugar v'amos mostrar que a cadeia imersa do processo
qt também satisfaz as condições clo Teorema 2.1, fazendo uma prova seme-
lhante a do Teorema 2.4. Usando-se as ftulções (2.8) e (2.9) obtemos

p(4/') = w(f7)+ 2 + 2(gõ({ - 1) - gõ({)),
y(gÍ) = y(Õ) + 2 + 2(gõ(á) - gq(á - l)).

Então temos a soma

>l: p(õ, õ')p(o') - q''(») >1,(ç(õ, o/')z/(©/') + q(õ, õí)z/(oí))
j?€5 í=l

= y(f)l + 2 + 2q ('a)-B(0),

onde

-B(4) aõ(í) lç(0,0L:) - ç(j7,'8/') + ç(©,0Í) - ç(0,0ã.:))]Z

(6.10)

Suponlaamos que gÜ(ZI > 0. Ent.ão ntl posição í só podemos ter transições
de taxas: /3f, ÕJ, ÓJ e /iÍ. Ent ; + l só podemos ter: /3J', P?, /3:
e Õo . Poi'tant.o, pai'a. (luttlclltcr tunas das conabinações possíveis de taxas
que o {-ésimo tetnao da soma (6.10) pode ter, temos que ele é negativo.
Da mesma maneira se gÕ(i) < 0, as possíveis taxas para as posições á e
á + l são as mesmas mostiaclas acinias, só que tlocadas. Então o í-ésimo
termo também é negar.ivo. Portanto, .B(») < 0 se © for diferente de 0o. Pelo
mesmo raciocínio usado no Teoienaa 2.4 temos que as condições do Teorema
2.1 estão satisfeitas.

Mostremos apoia que (6.5) satisfaz as ecluações (6.1) e (6.2). Supon
hemos que a transição ã -"--' í71 t.enlla taxa /3/ . Então (te (6.1) temos que

e'"n t'l\ l3-} - c-' nt'l}) Í3;-i,



Substituindo (6.8) e usando a llipótese que D; = /3Í, obtemos

H( 0) ( H( q)+ 2( { -- ] ) )

#)'',-(#) ' '*:.
Observe que, para qualquer que seja o valor de {, a desigualdade acima é
verdadeira. Pelo mesmo raciocínio obtemos que a equação (6.2) também é
satisfeita. Portanto, (6.5) é a naedida invariante e reversível do processo.
Para terminar a prova, basta repetir a prova do Teorema 5.3 e obtemos
(6.9). H

Não podemos obter o nlesnlo rest-lltado para o caso ein duas dimensões
pe[a mesma razão blue nã.o pu(temos proval o Teorema 2.4 quando ]W > ]

Outros tipos de taxas poderia levar o sistema a ser reversível e ter (6.5)
como a medida invaiiant.e. Poi exemplo, se tormaimos

ql.'Õ.'Õ''l = [t(q''l

isto acontece
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Apêndice

PASSEIOSALEATORIOS

Vamos mostram aqui alguns resultados sobl'e passeio aleatórios usa-
dos ao longo do texto. X/anjos est.uclar o passeio sobre os naturais com as
seguintes taxas

q(:t, a; + .[ l q(;«, .« - 1)

respectivamente a taxa pt\ra sala.al à direita -L posições e à esquerda uma
posição. Este passeio ponte sei visa.o colho uma fila onde a entrada de clientes
no sistema é feita em grupos (le t.anlanlio fixo -L (bull{ alrival) , e o atendente
atende apena-s uin poi x''ez.

Precisamos deteiniintu enl prinieiio lugar que condições são necessárias
sobre p e À para que o pt\sseio seja iecorrent.e positivo. Temos as seguintes
equações de balanço

X'l)tl

IÀ + AI.)7)« = Az7),,+i + À2)«-z,,

(.A.l)
(.A.2)

onde p,, é a plobal)ilidacle dc t.einios -n clientes no sistema quando em
equilíbrio, ]o,: = 0 pala /i < 0. 1N'multiplicando (A.2) por s" e somando
para todo n > 1 temos

(À /l >. /),,+ls"
r7.=l

Às



Chamando a transfoimacla )ll:l=:. p,: s" de T(s) temos

(À+ H)(r(s) - ],o) = e(7'(s) - Po - Pls) + ÀsLr(s)

T(s)(À + P -- C -- Àsl) = ])o(.X + At) = C79o -- ÀPo

:5

Obtemos a seguinte expl'essão para a transformada

'''' - ..: .r.'i: :.ii. ;, sl $ 1 (,'1.3)

Impondo a condição T(1) = 1, ou seja, que lim.-i T(s) = 1, podemos
encontrar uma expressão pata /)o. Ao tomarmos o limite de (A.3) temos
uma indeterminação, assim. aplicancto a regia de L'Hospital obtemos

l)o --

Para que o passeio seja recoiient.c' positivo é necessário que po > 0 o que
implica em

É. > À-L. (.A.4)

Tendo agora unia cot:adição para. (lue o processa seja decorrente positivo,
vamos obter' algumas infoi'mações sol)i'c a, vc&l'lavei aleatória que dá o tempo
necessário pala, paitinclo da. oiigein, voltei a ela pela primeira vez. Em
particular expressões pala os nloinent.os de primeira e segunda ordem. Em
linguagem da teoria das filas estamos interessados em obter a distribuição
do período de tempo club o seivicloi estando vazio, ao tecebel um pl'imeiro
grupo de clientes, leva pala out.ia x,ez ficar vazio, o que é chamado de
pel'iodo ocupado. X/amos tesolvci esse piobleilaa da naaneira que foi exposta
ei-n Kleinrock j131.

Chamemos de ll' cã flui'ação clo período ocupado, e G'(g/) = P(y $ y)
sua função de dist.libuição cle probabilidade. O tempo que o servidor leva
para atendem unl grupo de clientes, (lue denotamos poi X, é a soma de
.[ exponencial c]e paiân)et.io //-. ou se.la. X tei-n distribuição Gama com

parei-netios -L e /l.. Se.la .H(.2 ) = P(-.V 5; :?') sua fclp e

l

[L -- S
-H *( ,u ) (- d.HÇa:b

()
(.A.5)
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a respectiva transformada de Laplace

Sewidor
C2CI cs lu lü lcó

xl x2 x3 x6

U C3CI

fila

cl lc2 lcs lu U

Vejamos qual o conlpolt.aiiiento da fila examinando um caso particular
descrito na figura acima. C'; ctenota o í-ésimo cliente que chega no sistema
e zá o seu respect.ivo t.enlpo cle cantenclimento, f{ é o instante em que ocorre
a chegada de C'í.

O período ocupado conleçtl quando estando o servidor livre chega Ci,
que requer un-l tempo cle serviço :l:i do será'idos. Durante o período zi,
chegam mais clientes, C'? e C'3. (lue ficam aguardando a sua vez de serem
atendidos. Ao téiniino do a,t.enclinlent,o de C'i , C'2 passa a sel' atendendo por
tempo z2, durante o (leal cl-Lega C'.:i . 'l'el'minado o serviço de C'2, C'3 passa
a receber serviço, chegando C's dtuante este atendimento. Após C3, C'4,
o cliente que entrou no sisa.emir (]tual:tte o a.t.endiment.o de C'2, passa a ser
atendido pol' um pelíoclo :tl cle t.empo. durante o qual cl)ega C6. Terminado
o serviço de C4, C'S é atendido e nelillum cliente entra na fila. Da mesma
maneira, após sei-viço cle C's, C'C é a.t.endido seno que nenhum novo cliente
chegue. Ao fim do período de at.enchimento cle C'6 o selvidor fica desocupado,
encerraitdo o pelíoclo ocupado do sisa.faina.

Uma primeira observação ó blue a dtuação do período ocupado não
depende da Oldenl cona que os client.es são atendidos. Para o caso acima
descrito, tanto faz C'2 sei at.endido t\.nt,es o\t ctepois de C'3, a duração será
a m.esmo. Poltant.o poctcnios icoidena.t a ordena de atenctimento mudando
a disciplina da filtt, toiiiando-a LCFS (último a entrai é o primeiro a ser
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servido). Assim, após C'i , a ordena de atendimento seria a seguinte: C'3, C'6,
(-,2} (-'4 e L/5 .

Observe que com esta nova política de atendimento, após a saída de C'i ,
o período que vai do h:vício do atendimento cle C'3 até o fim do atendimento
de C6 pode ser encarado como un] novo período ocupado, com duração de
z3 + z6, que chamamos t,/3. Após o fim desse sub-período, C'2 passa a ser
atendido e forma um outro sub-período ocupado, independente do anterior,
de duração {l&. A propriedade intelessante é que esses sub-períodos são
estatisticamente iguais ao período todo.

Assim, se durante o atendimento cle C't chegarem u novos clientes no
sistema, teremos u sub-períodos ocupados, independentes entre si e inde-
pendentes do tempo de at,endinlent.o cle C'i. Então a duração do período
ocupado pode sel expressa como a soma de u + l variáveis aleatórias inde-
pendentes,

li' = .X'i + t/a + . + U. + t/«+i

Vamos detenninai a tlansformacla de Laplace de G(Z/) (função geradora
de momentos), que é clefini(la como

G*(5 ) . ' ' " .ZG' ( y )
()

.E(e

Condicionando a esperança acinaa a duração do atendimento de C'i e ao
númel'o de clientes que chegam clurant.e seu atendimento, temos

.E(e ' ' ' 'l.\' l Í ) .ZE;(e'( '+ u:+ .-.+ u.,+ z':+-))

]EÇe' s '' e

.:' ' '' .U (e ''u: )

Como os sul)-pelíodos são iclenticamente distl'ibuídos a y, temos

.ZE(e ' ' } IX l 1) = '''': (G'*(s)y

Sabendo que durante uin int,ei\'a.lo (lc t.einpo z o número de clientes que
cllegam tem distribuição cle Poisson (le naédia Àz, podemos removel' um dos
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condicionamentos, obtendo

.u(' ' ''' l#: ' ' ''' lx
í-o

- >ll: .''" n'*H): .-*" ( .x:« ) :
í-o

-- a:( s+À -- ÀG ' ( s) )

x:

(Á.6)

Para obter G*(s) removemos o c:ondicionamento restante integrando (A.6)
sobre a distribuição do tempo de serviço .H(z)

G*(s) = . -*c'H)d.H(«)
()

À - .À6'*(.)) (.A.7)
L

P
1. - . - ,X + À6'*(.)

A equação (A.8) não nos é útil pois é de difícil solução. Vamos utilizar a
equação (A.7) pala mostial que existe uma solução que é efetivamente a
transformada de unia função cie clistiibuição de probabilidades. Para tanto
necessitamos da definição de íunçã.o ('ompletamente monótona e de alguns
resultados I'elacionaclos a. essa. piopiie(jade.

(.A.8)

Deânição A.l. U]]'za fu]]çâo 'd' deÉ']]i(7cn. e]]] 10, ool e c.laamada compJeí;a'
me-z]te D]o]](5tollcR. se ])o.s.s zi cle 'i'l'ada.s' (/c todas cã.s oi'deJls e se

1--1)"'t/,(':)(z) ? z, z > 0.

Teorema A.l. Uma. f]z]]çâo d' deá]]ida ei]] 10, ool é lzlna f;ransíormada de
Laplace de uma distiibuiçã.o de probabilidade F se e somente se é comple-
tamente monótona e 'ÜÇ0'l = \ (Fellei l31, pg. 417).

Proposição A.l. Se 't/, é coJllpJetcall el)te JlloilÓ6olla e p é zlnla fuilÇâo pos-
itiva coll] del'içada c012a.pJef:z llellte lllollófollc8. ellfâo V,(p) é compJeÍ;anleJ)te
monótolla.

Vamos consideiai ZL equação

.n* (.; + ,x - À;«) - -: = o (.4.9)
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onde O $ z $ 1 e s unia constant.e positiva fixada. Temos que a função é
convexa, e como para z - 0 ela é positiva e para z - l ela é negativa, a
equação acima tem pelo menos unia raiz e no máximo duas I'aízes. Vamos
definir a sequência {a«} da seguinte maneira

"«+: -H* (. + ,X - ,X««)
Da definição acima temos (lue ao 5; ai $ 1, idas como ./7* é uma função
decrescente obtemos poi induçã.o que a,: 5; a,.+i $ 1, portanto a sequência
é monótona e limitada supelioinlente. Podemos tomar o limite desta
sequência, que claanaannos de a. que é uma solução de (A.9) Observe que
ai(s) = .H*(s + À) ó uma, função conlpletanlente monótona pois pelo Teo-
rema A.1 ./7* o é, então usando a. PI'oposição A.l temos que au,a3,
também são funções conlplett\menu,e monótonas. Temos pelo Teorema da
Continuidade que a. ou seja G*(s). também é uma função completamente
monótona. Quando s = 0 a e(luação (A.9) tem z = 1 como uma raiz, então
como G*(0) $ 1 temos que se liouvei mais cte unia raiz no intervalo lO, ll
a menor delas sela G*(0). Se t,ivernlos mais de uma raiz isso implicará em
G*(0) < 1, que significa (lue a dist.iibuição G é defeituosa. Para que isto
ocorra é necessário que a inclinação da tangente da função en] # :: l seja
positiva, ou seja, que

0ao

r (.H* (s + ,X - À;l:) - :«) l... > 0

o que implica em --À-/7*(0) > 1, ou i-melhor, -LÀ > Ét, então da condição
IA.4) temos que passeio nã.o ó iccoii('nt.e positivo. Então só temos uma raiz
quando a condição (A.4) é vetclacleila e assina G*(0) = 1. Pelo Teorema A.l
G* é uma tranformacla cte Laplace de uma clisti'ibuição cle probabilidades.

Sabendo apoia. que (l;r* ó uma. função geiadola cle momentos, podemos
obter os primeiros momentos (tc G' usando a propriedade

.E(}'") = (-1)" G'*(d(0)
se o limite cle G'*(':)(]') (luanclo .t- --, 0 existir e foi finito. Temos

G'*'(0)(0)Ê(' + À - ÀG'*(s)) l,.o
-.H*' (0)( 1 - ÀG'*' (0))

t

.E(}' )

ÀE(}'))
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portanto a média do período ocupado é dada por

Para o segundo !noment.o

-E(y') -'*"m - -"*''.q(: ''*'.Q): --«*'m(-*';'*"m)
:(l - -E(}'')): + -E(y)(-À.E(y:))

,X6'*' (0)

Resolvendo a equação obtemos

.E(} '2) =
(P - .X.L);

Na vel'dacle nós nlostiai.nos não apenas que os dois primeiros momentos
são finitos, mas sim que a ctist.iil)unção (l;' tem todos os momentos finitos.
Basta ver como obtemos os (bois l)i'ilneilos. Todos os demais serão expressos
como uma oração onde o ctcnol-Dinc&dol' é uma potência de (p -- À.L), que é
estlitamente positiva.
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