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Resumo

Considere um processo de exclusão simples totalmente msimétrico na rede unidimen-

sional em Z. A deriva do processo é positiva. Estamos interessados ern saber o (lue

acontecerá com as propriedades locais e globais do processo ao começarmos o processo

com degrau de densidade na distribuição inicial das partícula da seguinte maneira: a dis-

tribuição de partículas para os sítios à esquerda da origem será dada pela medida produto

ux de densidade À.à direita da origem com z/p para p < À. Nesta dissertação é mostrado

que o número de partículas no tempo t entre os sítos luta e luta dividido por t, converge

quase certamente para Íuu .f(s)ds, onde .f será chamada perdi de densidade que é unia

função contínua e pode ser determinada explicitamente. Também é provado (lue a dis-

tribuição do processo vista por um observador que viaja à velocidade constante u converge

fracamente pala uma medida dc Bernoulli com densidade /(u) quando o tempo tende ao

infinito. A este resultado damos o nome de equilíbrio local. A chave das demostrações

será usar o processo de exclusão com dois tipos de partículas e a técnica do Acoplamento.

As provas estão baseadas em ideias de Rosé, Benassi--Fouque, Andjel--Vares e Andjel e

completa a prova do I'esultado enunciado em Benassi--li'ouque.

Z

Abstract

Consider a process of simple exclusion totally asymmetric in the net one dimensional

lattice Z. The diift of the process is positive. We are interested in knowing the behavior of

the local and overall properties of the piocess when the initial distribution of the particles

is as follows: the particle distribution foi the sites to the left of the origen will be given by

px and on the right of it by up with p < À. In this dissertation, it is shown that the nulnber

of particles at time t between the cites luta and luta divided by t, converges almost surely to

Juu J'(s)ds, where ./' is called density proíile and can be obtained explicitly. It is also proven



that the distribution of the process as seen by an observer that travels at constant speed tl

convergem weakly to a of Bernoulli measure with density /(u) m the time tends to infinite.

This is known as local equilibrium. The key of the proofs is the use of the exclusion process

with two types of particles and the coupling technique. The proofs aie bases on ideal of

post, Benassi--Fouque, Andjel Vares e Andjel and it completei the pioof of a statement in

Benassi--lbuque.
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Capítulo l

Processo de Exclusão)

1.1 Introdução

O tema desta dissertação de mestrado é o processo de exclusão simples totalmente

assimétrico unidimensional a vizinhos mais próximos. As partículas são distribuídas

inicialmente na rede eln Z de acordo com uma medida de probabilidade. Depois disto,

as partículas esperam um tempo aleatório com distribuição exponencial de parâmetro

um e saltam para outro ponto da rede, se o ponto de destino esta desocupado naquele

momento. Os pontos da rede serão chamados sítios. Estudaremos o caso onde uma

partícula no sítio z só possa saltar para o sítio vizinho mais próximo a direita z+l,(por

isso que damos o nome: totalmente assimétrico), se ele está desocupado (por isto que

damos o nome: exclusão). Este processo foi introduzido por Spitzer(1970) e e pode

representar o comportamento de tráfico de veículos em auto estudas, Ferrari(1992),

Walker(1985), crescimento de superfícies, Barabási e Stanley (1995). Em Gaylord

e Wellin (1995) encontramos algoritmos de simulação do processo de exclusão no
M.athematica.
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Rosé(1981) estudou o processo de exclusão simples com a condição inicial em que

todos os sítios a esquerda do zero estão ocupados com uma partícula e a direita do
zero todos os sítios estão livres.

Usaremos a construção gráfica feita por barris (1978) para o processo de exclusão

simples, que será descrita na seção 1.3. A distribuição inicial de partículas pata os

sítios a esquerda do sítio zero será dada por uma medida produto de densidade À e

a direita será produto com densidade p, para 0 $ p < À $ 1

Provaremos que, para u, o C R, o número de partículas no tempo é entre os sítios

luta e luíl, dividido por f converge quase certamente, no espaço em que foi feita a

construção, pai'a /uu /(s)ds, onde / é chamada perfil de densidade é dada por:

se u $ 1 -- 2À;

se 1 2À < u < 1--2pl

se u ? 1 -- 2p

Para isto usaremos o teorema ergódico subaditivo e o resultado de equilíbrio local. O

teorema ergódico subaditivo é enunciado e provado em Liggett (1985) e é usado para

mostrar que o número de partículas no tempo t entre os sítios luta e lota, dividido por

t, converge quase certamente para uma variável aleatória. O resultado de equilíbrio

local é usado para mostrar que a variável aleatória à qual converge o número de

partículas no tempo t entre os sítios luÉI e I'utl, dividido por í é uma constante. O

resultado de equilíbrio local aparece em Andjel Vares (1987) e Rezakhanlou (1990),

sendo que também apresentamos uma demostração para o equilíbrio local.

Usando uma construção relacionada com o processo chamado "percolação de

última passagem" , Seppalainen (1996) também prova um resultado análogo.

Benassi Fouque (1987) tentam provar o mesmo resultado, porém, naquele artigo,

falta comprovar uma das hipóteses do teorema crgódico subaditivol a de estacioliari-

/(«) -
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dade

Esta dissertação está dividida em dois capítulos:

No primeiro capítulo descrevemos formalmente o processo de exclusão com um

tipo de partícula e sua construção gráfica e introduzimos a noção de acoplamento

entre duas versões do processo com diferentes condições iniciais. Essa será uma

das principais ferramentas dessa dissertação. Do acoplamento surge o processo de

exclusão com dois tipos de partículas.

- No segundo capítulo apresentamos as provas dos principais teoremas desta dis-

sertação: Perfil de Densidade, Lei dos Grandes Números e Equilíbrio Local



1.2 Processo de Exclusão com um tipo de partícula

Estudaremos um sistema de partículas em Z onde as partículas desenvolvem pas-

seios aleatórios totalmente assimétricos, a tempo contínuo, movendo-se somente para

direita, com exclusão simples. A cada inteiro pertencente a Z, chamado de sítio,

associamos um número 0 ou 1. 0 número 0 representará um sítio vazio e l um sítio

ocupado com uma partícula. A cada sítio associamos um relógio aleatório que toca

nos instantes de um processo de Poisson de taxa 1 . 0 instante em que o relógio toca

para z representa a intenção de salto da partícula, se houver alguma, no sítio z C Z

para o sítio vizinho z + 1. 0 salto realmente ocorre se o sítio z + l está vazio. Se o

sítio # + l estiver ocl,tpado então nada acontece e o toque do relógio naquele instante

é ignorado. O espaço de estados do processo é: E :-: {0, 11z. Os elementos de E são

funções que associam um número 0 ou l para cada sítio. Chamamos estes elementos

de configurações, denotadas pelas letras gregas: ?7, {, o,

O gerador do processo, para / dependendo de um número finito de coordenadas,

Z./(q) >: ?(:«)(1 - ,7(z + i))l/(,7') - ./(,7)
z€Z

l ?(«) *. -«+l
q'(') - l ,7(z+ l) *,

l ,7(.) * , :/ «,«+i
A existência desse processo foi provada por Liggett(1985). N'lostralemos uma prova

da existência baseada na construção gráfica de Harris(1978)

(1.1)

onde:
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1.3 Construção Gráfica

Podemos representar graficamente o processo de exclusão. Essa representação é

devida a Hatris (1978). Vamos descrevem formalmente a construção gráfica para o

processo descrito anteriormente. Esta construção será util para definirmos a técnica

de acoplamento.

Para cada sítio z C Z associamos um processo de Poisson com taxa 1. Cada

um desses processos é uma sequência de tempos, que chamam'amos Tnz, 7} C N, com

as seguintes pi'opriedades: {(:ZT -- Tnz :)}«>1,., (convenção Toz = 0 Vz) é uma família

mutuamente independente de variáveis aleatórias . com distribuição exponencial de

parâmetro 1 . Chamamos configuração w, o conjunto de todas as marcas dos processos

de Poisson, e seja Q o conjunto de todos os w. Para todo intervalo / C Z, / finito

o conjunto B = {W C Q : Tnz = CZ'X para qualquer z,g/ C /,n,m C lO,tl} tem

probabilidade zero por isso será desprezado, assim como limo-. limo-z B}.

Dizemos que uma seta vai de # para z + l 110 tempo Tnz C R+,n C N.

Chamamos (ç2, .F, P) o espaço de probabilidade induzido pelos processos de Pois-

son. Oi-tde Q é o conjunto das configurações de marcas , .F a sigma algebra gerada

pelos cilindros finitos de Q. Onde cilindros finitos são regiões entre dois sítios distin-

tos e um tempo finito, ou seja uma legião limitada no espaço-tempo. P é a medida

de probabilidade induzida pelo produto de leis de Poisson de taxa l.

Para todo tempo finito t', o conjunto {w : Tl=(to) < 1',Vz > 0} tem probabilidade

zero, bem como o mesmo exemp]o construído com z < 0. isto significa que para quase

todo to existe um par de sítios zo,zo + l que não possuem setas conectand(pos no

intervalo (0, t'). Repetindo o mesmo argumento, podemos dizer que com probabili-
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dade um existe uma sequência de sítios distintos z{, á C Z, de maneira (lue não há

setas conectando zí e zi+i no intervalo de tempo (0, ['). Tais sequências existem com

probabilidade l pata todos os intervalos da foirna l(t -- l)t',k'tj pala k = 1,2,.

Consideraremos, somente os m pertencentes a este conjunto de probabilidade um.

Assim para quase todo w. podemos construir o processo separadamente em caixas

lz{ + l,a;Í+il n z. Como não há setas conectando estas caixas, elas possuem com

primento finito e um número finito de setas dentro de cada caixa. Os valores de z{

dependem de w e de t'

ZI ri +l 0 :Z;2

Figura 1.1: Uma típica realização de w com zi e z2

construímos o processo 77;, U $ t $ t' como sendo uma função de to e e, da

seguinte maneira:

A configuração inicial € é colocada no topo do gráfico, no tempo zero, e como não

há setas conectando caixas diferentes não llá interações entre elas. Assim cada caixa

tem comprimento finito, é possível numerar as setas dentro de cada caixa ]ia ordem

em que aparecem no tempo. Se a primeira seta aparece, por exemplo, entre # e # + l,

e antes da seta l-tá uma partícula em z e não há partícula em z + l depois da seta

haverá uma partícula em z + l e não em z. Se antes da seta há um evento diferente
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como, uma partícula em r e em z +- l ou não há partícula em z, então nada acontece,

a configuração antes e depois da seta é a mesma. Assim partimos para a segunda

seta e repetimos o procedimento até a última seta desta caixa e depois partimos para

a próxima caixa construindo desta maneira o processo 77f, 0 $ t $ t'

Para tempos maiores que t', use ?Zf, como configuração ini(iial e repita o procedi-

mento anterior para o processo entre íl' e 2t' e assim por diante.

Partícula

t
e

P
0
t

Figura 1.2: Representação gráfica típica pala um w e €

Na figura ( 1 .2) , colocamos no topo da linha uma configuração inicial de partículas,

em cada sítio um processo pontual de Poisson, representados pelas linhas verticais e

setas indicando os instantes de pulo. Assim cada partícula segue a linha vertical até

encontrar uma seta apontada para o sítio vizinho. Então a partícula salta somente
se o sítio vizinho está vazio.

Proposição 1.3.1 0 p7'acesso comslr'tlãdo reza representação gróWca tezn gerador L

d«do P" (1.1).

Idéia da prova
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A definição formal do gerador é dada poi:

L/('7) - l;i=. zl.f('7Z) - /('7)l

onde: E./'(?7lZ) é o valor esperado de /(777), (com despeito a P, a medida de probabil-

idade no conjunto das configurações, de marcas ç2), quando a configuração inicial é

Soam ./ : {0, 11A - R, onde A C Z finito com: .fA(77) = ll..,\z7(z), e também

é'A = {z c Z : z # A e z +- l c A}, A' = Auge

O termo ./(z/Z) ./(77) será diferente de zero se

77(z) = 1 e ?7(z + 1) = 0 e no interç'alo de tempo /& há pelo menos uma seta ligando

o sítio z ao sítio z + l para algum z C A' e 77(z) = 1, z € A \ {z + 1}. Neste caso

os estados do sítio # e z + l seram trocadas e podemos aproximar ?ZX por 77', onde

a aproximação melhora a medida que A tende a zero pois a probabilidade de haver

mais de uma troca tende a zero, mais rápido que /z.

Assim podemos escrever EI/(z7Z) -- ./(77)l como:

>l: P(TRIZ < h)?7(Z)(l - 0(Z + i))l./(0') - ./'(0)l + 0(h)
zcA

No entanto: P(Tl=) < h) = 1 -- e " = h + o(h)

E po:t"::to ZI./(?X) - /(O)l fica

}l: h,7(z)(l ,/(z + i))l./'(?') - ./'(?)l + '(h)

?

Assim temos que:

L/(,7) el/('7X) - /(o)l

««E"''#X, A
+ n. e(y.h,--,a t't

(1.2)
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Então:

Z../'(,7) }: ,/(z)(l - ,7(z + t))l/(,7') - /(0)l

Por fim como f é uma função que depende de um número finito de coordenadas

podemos escrever L./ como:

L./'(,7) }: ,/(:«)(l - q(z))l/(,7") - /(?)l
z€Z

Vamos definir S'([) como sendo o operador: S(t)./(?7) = E/(77r). Seja C'(E) a c]asse

de funções contínuas em E. Da mesma maneira que (1.2) podemos provar que:

-;S(Í)./' )./' [)Z../' (1.3)

O processo de exclusão simples é Markoviano no sentido de que a distribuição do

futuro só depende do presente, ou seja:

Z(.f(,77')/{,/:', u < s }) (,7.)/,7,) para V s < t,

isto segue da construção gráfica.

Observe também que a construção gráfica mostra que S(t) é um operador de

C'(E) E), isto é:

qf CÇE) :+. si..tàf c C(E) Wt '> ü

Isto é chamado de propriedade de Ballet



1.4 Medidas Invariantes

Vamos usam a seguinte notação: p./ = ./ /(77)dp(7/), onde p uma medida de prob-

abilidade eln E e ./ : E --, R : /&l./i < oo. Dizemos que p é invariante temporal

para o processo se: /zS'(t) = p para todo t. Onde pS(1) é a medida definida por

pS(t)./ = ./ dp(?7)S(É)./'(77) . Assim se as partículas inicialmente são distribuídas sob

uma medida p invariante, então ern qualquer tempo em que observarmos o processo

as partículas estarão distribuídas sob a medida /l.

Liggett (1976) descreve o conjunto de todas as medidas invariantes. Este conjunto

é um conjunto compacto e convexo e é univocamente identificado pelas medidas
invariantes extremais.

B

Vamos construir uma medida de probabilidade z/x, 0 5; À $ 1, chamada de medida

produto, da seguinte maneira:

1. Seja (U=)«z uma sequência de variáveis aleatórias independentes, com dis-

tribuição uniforme em 10, 11. Para cada sítio z C Z associamos uma variável

aleatória (/.

2. Deâna 77(z) = lÍU,.:À} para À C lO, l

A distribuição de v7 assim construído é chamada px e satisfaz para cada conjunto

de sítios zl,...,z.

«*(?(#:) - l q(«.) 1) - À"

As medidas produto px são invariantes para o processo. Para mostrei isto. é

10



suficiente mostrar que pala toda função cilíndrica f,

U*S(tàf

Seja //(77) = H,:/ z7(z),( onde o subindice l eln f indica (lue f depende de apenas os

sítios pertencentes a 1). E suficiente provar

u\S(.6f: (1.4)

ou equivalentemeitte

«*L./'.('7) - É-"*S([)//l.-o :: 0

onde L é o gerador do processo.

A equivalência em (1.5) e (1.4) é devido a (1.3). Não é difícil ver que se (1.4) é

verdade para funções .//, então também é verdade para qualquer função cilíndrica e

portanto para qualquer função contínua

Para mostiai que (1 .4) é verdadeiro t.emos (lue mostrar que

(1.5)

p*L .f, (n )

Vamos definir a cabeça do conjunto / por: g/ - {z C Z : z « / e z + l C /}

(onde representareinos /UI'/ por /'). E a cauda do conjunto / por h/ = {z C Z

z C / e z + 1 « /}. Pela definição: l Z/ 1=1 X&/

Porem podemos escrever L//(77) como;

Z,//(?7) >1: r7(z)(l - 0(z + l))l/(77') ./' (o) l

11



Entretanto para cada z C /' temos

--" se.:;CÃi/, com,/(z+1) =0e,?(y) = 1,Vg/C/

l se z C Z'/, co:« q(a) l)

e ,7(y) IVy C / \ {- + ll;

0 caso contrário

,7(z)(l -q(z+ l)) l./'(,/')- ./'(,7)l

portanto L//(?7) é escrito como:

L/.(,7) - }:,7(z)(1 -,/(:«+1)) ll ,/(Z/)- }:q(:«)(l-,7(z+l)) ll q(3/)
a;cZ/ 3/e /\tz+l} zch/ ycl\lr}

E assim, temos que:

«*L/,(,z) - )l: À(l - .x)Àt'i ' >ll: À(i - À)xi'i :
zcr.r reh.r

como, l g/ l=1 /i/ l então: u* / (,7)

Portanto a medida produto é invariante.

A medida produto z/x também é invariante por translações no sentido de que para

z1 7é z2 / - zn V k,7z c Z

«(?(z: ) , ,7(z.) (#: + k) , ,7(z. + k) - l)

Existem outras medidas, cllamadas medidas bloqueadas, (lue são produto mas

não são invaiialites por translações. Isto significa que a densidade depende dos sítios

e a representaremos poi u("). Estas medidas põem massa total em uma única con-

figuração:

«(d(qw)

onde

,/(d(z )
se z ? 'lz;

se z < n.



Para ver que z/(")(1/(")) = 1 é invariante basta ol)servir (lue se o processo inicia

com a configuração 7/(") então ele permanece nesta configuração em qualquer tempo,

pois devido a exclusão. partícula nenhuma pode saltar pala o sítio vizinho porque

esse estará sempre ocupado. Portanto a distribuição do processo será u(")(77(")) = l

em qualquer tempo.

Um resultado muito importante demonstrado em Liggett (1976) é o teorema
abaixo:

Teorema 1.4.1 (Liggett) Toda mtedida án,uaríarz.Ée para o processo de ezcZtzsão sim-

ples lolaZmerzÉe assázrtéthco é urna combinação conoeza de {z/J., 0 $ À $ 1} e {p("),

rz C Z}.
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1.5 Lei dos Grandes Números

Estamos interessados enl saber o que acontecera com as propriedades locais e

globais do processo ao criarmos um degrau na densidade da distribuição inicial das

partículas da seguinte maneira:

A distribuição inicial de partículas 77 será dada por uma medida produto z/x.p,o,

À > p com distribuições marginais:

"* ,, ,o (q(« )
se z $ 01

se z > 0.

Andjel Kipnis (1984) trataram o caso À $p

Com a distribuição inicial z/x,p,o, obtemos os seguintes resultados, que são os re-

sultados principais dessa dissertação .

Sejam .4 C E e /'..,,.(.) a medida de probabilidade no espaço'tempo definida
por:

P«....(n? c A) = 1 Pi.nT c A)ux,,,o(dq)

ou seja a medida de probabilidade do processo. que inicia com uma distribuição px,p,o,

no instante íl é o produto de P, a medida de probabilidade induzida pelo processo de

Poisson de taxa 1, com z/x,p,o . Então:

Teorema l (Perfil de Densidade) Para qüa/quer u C R o Zârn.áf',

JU, Pu..,..('7.(luíl) - l)
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e:êste e é igual a .f(u}. A função .f é dada por:

l À seu $ 1--2À

./'(") - l à(i -«) '' 1 -2À < u
l p se ?& ? 1--2p

lzl é a /uriçào m.açor inteiro menor ou g a/ az

< l 2p;

Teorema 2 (Lei dos Grandes Números) Para, Vu,u C R, u < u a qua tádade

l l«tl ,.,

! '}., vi.(k'l'=nm I' fl.s)ds P..,.. q.c.
' #>lutl '"

Para provarmos estes resultados usaremos o processo de exclusão com dois tipos

de partículas que será ç isto na próxima seção.

O teorema l foi estabelecido por Andjel-Vares (1987) e Rezakhanlou (1990). O

teorema 2 foi provado usando idéias de Rosé (1981), Benassi--Fouque (1987) e Andjel

(não publicado). Seppalainen (1996) usa um método diferente para provar resultados

análogos.
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1.6 Acoplamento

Sejam ( e € duas configurações iniciais. O processo de acoplamento é o processo

definido por (77t '",77Í'"). Onde o índice tu elevado significa que realizamos os dois

processos com o mesmo conjunto de setas. Isto implica que o processo de acoplamento

é realizado eln um mesmo espaço de probabilidade (Q, ./', P), e podemos deferir as

probabilidades ou esperanças com as mesmas letras. Como as partículas de cada cópia

seguem as setas sem influenciar na outra cópia, cada marginal do acoplamento tem

a distrit)unção de um processo de exclusão simples . Intuitivamente o acoplamento

funcioi-ta da seguinte maneira. As partículas no sítio z das configurações ( eC

usam as mesmas setas e portanto tentam saltar no mesmo tempo conforme as regras

descritas na seção 1 .2. Veja os três exemplos da âgura (1 .3), nela aparecem dois sítios

ocupados da configuração ( e € antes e depois de uma seta.

Observe que na figura (1.3) ( ? € (coordenada a coordenada) antes da seta e

depois da seta. Isto sugere o seguinte lema:

Lema l S'da ( ? € rcoordenada a coorden.adaJ erzÉà0 77l: 2 77Í para todo z CZ
e Z > 0 qtlase cedaznenÉe para bodo u,' C ç2 . .4 esta propriedade damos o nome

de m07zofo tácidade.

Prova. Para provam que o lema é verdadeiro, basta mostra lo para uma set.a,

como fizemos na figura (1.3), pois há um número finito de setas em cada caixa

onde construímos o processo, e depois fazer a indução. Em palavrcas, suponha que a

16
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(

€

Antes da Seta Depois da Seta

€

Antes da Seta

(

Depois da Seta.)

{

Antes da Seta Depois da Seta

Figura Acoplamento entre ( e { com ( ? €

primeira seta entre os sítios, por exemplo, z e z + l apareça ]lo tempo

antes da seta acontecem os seguintes eventos:

Há uma partícula no sítio z e o sítio z + l vazio, nas coi-úguiações ( e e. Então,

como as partículas de ( e € seguem a mesma configuração de setas, então depois da

seta haverá uma partícula no sítio z + l para as configurações 77:+ e 77i+ . Portanto,

( :: € para os dois sítios z,z + l e depois da seta ?7(]. = 77:+ para os dois sítios.

Isto acontecerá pala qualquer pal de sítios z e # + 1, nestas condicões iniciais, e em

qualquer tempo que apareça a seta entre z,z + 1. Depois disto, podemos aplicar

o mesmo raciocínio partindo das configurações 77(+ e ?7:-t , obtendo sempre o mesmo
resultado.

a e que

Há uma partícula no sítio z e z+ l para a configuração ( e somente uma partícula

i:lo sítio z para (, estando o sítio z + l vazio. Neste caso depois da seta ocorre um

salto somente da partícula ein z para # + l na configuração (. Assim ( ? € para

17



os sítios z e z + l e depois do salto 77(* ? 77:+ para o par de sítios. Port.anta pelo

raciocínio anterior, este resultado será válido pala todo par de sítios z e # + 1, nestas

condições, em qualquer' tempo.

-Há uma partícula nos sítios r e z + l em ambas configurações ( e e. Neste caso,

depois da seta nada acontece e ?7(+ :: T7:+ em (lualquei tempo para todo par de sítios

r e z + l nestas condições

Portanto para todas as condições possíveis temos que ( 2 ( (coordenada a

coordenada)implica em ?7l: ? ?Zli para todo z C Z e [ >0

+

18



1.7 0 processo de exclusão simples com dois tipos

de partículas

Uma ferramenta importante é o estudo de uin processo com dois tipos de partículas

Podemos deânir o processo de exclusão com dois tipos de partículas usando o acopla-

mento erltie dois processos de exclusão simples totalmellte assimétrico, visto na seção
1.6

Utilizando duas conâgurações iniciais

(, ( c {0,11' tal que ( ? € V # C Z

e o mesmo conjunto de setas, ou seja os mesmos relógios aleatórios, para ambas

realizações, então como vimos no processo acoplado, (?7l:'", 77f,") apresentará a pro-

priedade de 77l:(z) 2 ?Zf(a) pala todo z e [ > 0.

O processo de exclusão com dois tipos de partículas ,y. € {0,1,2lz (t ? 0) é
ílptlnl (lí) nnr '

l 2 se ql:(z) = 1 e ?f(:«) =0

'y.(") - 1 1 * oí(«) - l
1 0 caso contrário,

onde "rt(z) = 2 significa que temos uma partícula do tipo 2 no sítio z, "yt(z) = 1,

uma partícula do tipo l e "yt(z) = 0 uma vacàiicia. Podemos usar a representação

gráfica do processo de exclusão simples com um tipo de partícula pala construir

uma representação gráfica para o processo com dois tipos de partículas, como no

exemplo da figura (1.4). E da maneira como foi definido no acoplamento, it utilizará

o mesmo conjunto (te setas que (t e et usam. Assim criamos uma representação
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Branca para o processo com dois tipos de partículas, onde no topo de uma linha

horizontal colocamos a configuração inicial. "} e em cada sítio, o processo pontual de

Poisson, com isto temos um conjunto de setas já formalizado na construção gráfica

do processo de exclusão com um tipo de partícula

Partícula do tipo l

Partícula do tipo 2

Y

f...4' /(

{

7

Figura 1.4: Formação de dois tipos de partículas

De acordo com a definição 7t, as partículas do tipo l e 2 se movem no espaço
E' := {0, 1, 2lz de acordo com as seguintes regras:

1. Uma partícula no sítio z C Z, do tipo l ou 2, espera um tempo exponencial de

parâmetro uml

2. Ao final deste tempo ela salta para o sítio vizinho, z 1- 1, se ele está desocupado

3. Caso contrário

. S. l.(:«) = le7.(z+ 1) = 1, nada acontece.

. Se it (a) = 1 e 7f (z + 1) = 2, então elas trocam de posição. Ou seja

'y.(#) = 2 e 7.(;« + 1) = 1

20



. s. l.- (:«) 2 e ')! (z + 1 ) = 2, nada acontece

Vemos (lue a exclusão aparece na terceira negra onde duas partículas não podem

ocupar o mesmo lugar.

As partículas do tipo l também são chamadas de partículas de primeira classe e

as do tipo 2 de partículas de segunda classe. A razão destes termos é que quando o

relógio toca pala uma partícula de primeira classe no sítio z e uma de segunda classe

no sítio # + l elas trocam de posição, entretanto se há uma partícula de segunda

classe em / e uma de primeira classe em z + l nada acontece. Isto pode ser \nisto

na figura (1.5(a)), onde exibe uma partícula de segunda classe no sítio z e uma de

primeira classe no sítio z + l antes da seta, na configuração 'yt. Depois da seta

nada acontece, as partículas não mudam de posição. Na figura (1.5(b)) vemos uma

partícula de primeira classe no sítio z e uma de segunda classe no sítio z + l antes

da fetal depois da seta elas trocam de posição.

Por isso dizemos que as partículas de primeira classe não enxergam as de segunda

classe . Assim oll-bando somente as partículas de primeira classe vemos um processo

de exclusão simples totalmente assimétrico com um tipo de partícula. Com isto o

processo marginal da partículas de primeira classe é um processo de exclusão simples.

Olhando somente as partículas de segunda classe no processo com dois tipos de

partículas, nós não temos um processo de exclusão simples, nem mesmo Maiko-

viano. Pois, dado uma configuração de partículas de segui:tda classe não é possível

saber a evolução delas sem conhecer as posições das partículas de primeira classe.

Por outro lado o processo marginal das partículas do tipo l mais as do tipo 2 sem

considerar distinção entre as partículas também é um processo de exclusão simples.

E é este fato que nos permitirá provar a Lei dos Grandes números, para o processo

de exclusão simples, usando o processo de exclusão com dois tipos de partículas.
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Figura 1.5: Exemplo da evolução do sistema com particujas do tipo l
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Desde que os processos marginais das partículas do tipo l e do tipo l mais as do

tipo 2, desconsiderando o tipo de partícula, são processos de exclusão simples, cada

marginal de (lualquei medida inç'adiante para o processo com dois tipos de partículas

deve ser invariante para o processo de exclusão simples com um tipo de partícula

Fixamos p e À, p < À. Dizemos que, o processo ' t possui boas marginais se a

medida invariante para o processo marginal das partículas do tipo l é up e pala o
processo marginal das partículas do tipo l mais as do tipo 2 é z/x

Podemos construir uma medida produto ü para o processo 'rt com b

da seguinte maneira:

oas marginais

l

2

Seja (U=),cz uma sequência de variáveis aleatórias independentes com dis-

tribuição uniforme em 10, 11. Para cada sítio z C Z associamos uma variável

aleatória Uz. Ç) 4- '>' f' l l.\- >

Defina: I'(z) = llu,<,}

7(z) = 2.11u,clp,Àl}

Ihzendo isto it apresenta uma distribuição produto com probabilidade p de

colocam uma partícula do tipo l e À -- /) de colocar uma partícula do tipo 2.

Teorema 1.7.1 (Unicidade da medida com boas marginais) Pa7"a o processo

't mate uma zínãca medida ánoaráante temporuJ e por trnnslaçães p c07n Z)oas marginais

3 q'tte se o 'processo corrLeça com a Tn,edi,dct produto ü então el,e converge para H quando
t -+ (x)

Este teorema foi pro'ç'ado por Liggett (1976), Ferrari Kipnis-Saída (1991) e Speer
(1994)
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1.8 Acoplamento entre processos com dois tipos

de partículas

Sejam ?7o e eo duas conâgurações iniciais para o processo com dois tipos de

partículas. O processo de acoplamento é definido por (7717''", ?7€o'") . Ou seja realizamos

os dois processos com o mesmo conjunto de setas. Cada marginal do acoplamento

tem a distribuição de um processo de exclusão simples com dois tipos de partícula

Intuitivamente o acoplamento funciona da seguinte maneira. As partículas no

sítio # das configurações 77 e ( usam as mesmas setas e portanto tentam saltar no

mesmo tempo conforme as regras descritas na seção (1.7).

Veja os três exemplos da âgura (1.6). Nela aparecem

configuração v7 e € antes e depois de uma seta.

Observe que na figura (1 .6.a)e (1 .6.b) os sítios estão ocupados por apenas partículas

de um tipo, e que ?7 ? ( (coordenada a coordenada) antes da seta e depois da

seta. Isto acontece para quase todo m C Q e pala todo t > 0,quando estamos obser-
vando somente um tipo de partícula

Na figura (1.6.c) os sítios estão ocupados com os dois tipos de partículas conforme

podemos observar. Antes da seta, ?7 > { (coordenada a coordenada). Isto não ocorre

depois da seta, ou seja houve uma quebra ]la monotonicidade devido à prioridade das
partículas de t)cimeira classe

dois ocupadossítios da
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Antes da Seta

B)

Antes da Seta

Depois da Seta

Depois da Seta

e

X
part. de 1" classe

pare.de 2" classe

Antes da Seta Depois da Seta

Figura 1.6: Exemplos de acoplamentos com dois tipos de partículas, com a quebra
da motonicidade no item C
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(IJapítulo 2

O processo com dois tipos de

partículas e distribuição inicial

com degrau da densidade

2.1 A distribuição inicial

Seja a medida produto üÀ,p, dependente de À, p fixos, com 0 5; p < À $ 1 definida
no espaço E', tal que:

D*,,{,7 : ,7(z) 1} P ÜÀ,,{q : 77(z) = 2} = À -- P (2.1)

Como foi escrito na seção (1.7), Liggett (1976), Ferrari l<ipnis Suada (1991),

Speer (1994) mostraram que existe uma medida de probabilidade pX,P, invariante
temporal e invariante por translações com boas marginais, isto é, as marginais são

medidas produto, ou seja:
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P*,,{,7 : '7(z:) q(#«) l} zl # . . . # z. Vn c N, (2.2)

PÀ,,{?7 : ,7(zl) > 0 q(z«) > 0} = À", zi / . . . # z. Vn c N, (2.3)

onde a equação (2.3) pode ser interpretada como sendo a probabilidade de ter uma

partícula, de primeira ou segunda classe, em cada sítio zl, . . . ,zn com z{ C Z,{ =

1, . . . n,, ou seja considerando as partículas sem distinção temos uma distribuição

produto. Sejam agora as transfoi'mações Tn : 77 --, € e Tn : 77 -'' { definidas por:

Tn '7 (:« )

se z > n

se z < 7z

e ,7(3ç) = 2

o« q(z) # 2
(2.4)

Ê.,7 (« )

se / '( n

se z > n

e ,7(#) = 2

ou ?(aç) / 2
(2.5)

Em palavras a transformação (Tn) trunca a configuração 77 suprimindo as

partículas de segullda classe à direita do sítio n e no lugar coloca uma vacância. A

transformação (Tn) suprime as partículas de segunda classe a esquerda de n e no

lugar coloca uma vacância

Assim também definimos:

(Tn ./') (,7 ) f c ctn' ) (2.6)

FI'x,p,n '' Tnp'x,p l/x.PD ' Tnv\,p (2.7)
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é

\

's*...y
onde 'EMPA,p./' e TnüJ.,p são definidos por

0'«}«*,.àlqn) K*,.Çan)T«JQn)

J'«du,..,.à.FQH) - l ü*..Qan)T«fQn)

Seja PP*.,,.(.), 4 C {0, 1, 2lz a medida de probabilidade definida por

(2.9)

Pp*.,,.(.Á) - P'(q. C ..4)P*,,,o(d,7)

Ou seja é a medida de probal)ilidade do processo no instante t, quando este é inicial.

mente distribuído sob pÀ,P,o. Então:

Teorema 3 (Lei dos Grandes Números) ,4 quanládade

t--+ oo
t(Ê)=2} '"'» l çfçü IÀ.P.0 q.c

T)ara u < \. Onde CL função f é dada, por.

À seu $ 1 2ÀI

é(l -- a) se 1 -- 2À < u < 1 -- 2p;

p sew ? 1--2p.

O teorema 3 implica o 2 quando não consideramos distinção entre partículas

de primeira e segunda classe. Isto será demonstrado no final do capítulo. Embora a

distribuição inicial no teorema 2 seja produto z/x,,,o e à do teorema 3 seja a medida

invariante pX,P,o, esta última possui boas marginais e por isso ao descoi:tsiderar o tipo

de partícula temos que pX,P,o " px,p.o. De outra maneira temos que Ferrari I';ipnis

geada (1991) mostraram que Topa,, e z'x,,,o são equivalentes e portanto os teoremas

se equivalem. Nós também mostraremos que os dois teoremas são equivalentes.
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2.2 Existência do limite

Começamos a prova do Teorema 3 utilizando a medida pX,P.o como a distribuição

inicial, temos o perfil de densidade inicial mostrado na figura (2.1).

De acordo com a equação(2.2) e a transformação (Zo), a probabilidade de encon-

trei uma partícula de qualquer tipo em um sítio à esquerda da origem será À e pela

equação (2.3), à probabilidade de encontrar uma partícula em um sítio a direita da
origem será p

Figura 2.1: Perfil de densidade inicial

A transformação (To) cria um degrau na densidade inicial e estamos interessados

em sabei como evolui a densidade. Seja

ht definida por: V?z C R., Vt > 0

h.(u) /,.(u, .à,Ó) l{,7(,)-,}, (2.10)
z>luÉI

onde lzl é a função maior inteiro menor que z. Em palavras ht(u) conta o número

de partículas de segunda classe à direita do sítio z = luta no instante t. Devido à
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\.,ul.ioui uçau uu pique Q q.e exclusão, onde, aaaa uma alstl'll)ulçao inicial de partículas

o processo evolui de acordo com um conjunto de setas, que indicam o tempo de salto,

temos que ht é uma função da configuração inicial 77 = Toe e do conjunto de setas.

Veja que /zt é ânita para quase t.odo É > 0 e u C R pois como as partículas de segunda

classe não podem ir mais rápidas que um processo de Poisson de taxa l temos que a

posição da primeira partícula de segunda classe, que chamaremos de (l;t, é ânita pala

quase toda trajetória m e para todo [ . Veja que para É > 0 finito, a probabilidade

P(Gt = oo), pode ser majorada pela probabilidade de todos os sítios, a partir do

sítio zero, estarem interligados por pelo menos uma seta, até o instante t, para (lue

a partícula de segunda classe possa caminl:tar para o infinito no intervalo de tempo

10, tl. No entanto:

m) .$ 11(i - . ')
í>o

onde o produt(5&) representa a probabilidade de todos os sítios, a partir do sítio 0

estalem interligados por pelo menos uma seta até o tempo t. Assim P(Gt < oo) = l

Da figura (2.2) podemos observar que:

P(c'.

h. $ «,a:« (6'. - lu1l, 0)

pois, pela regra de exclusão não pode haver mais partículas que sítios nesse intervalo

portanto ht é ânita para todo í > 0.

E
d,

Figura 2.2: Observe que /}.(u) é menor ou igual ao número de sítios entre luta e G't
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Proposição 1 ( Existência do Limite) C'onsádere o processo cora a dÍsÉráóuáção

i,ni,ci,al, dctda, pela. medidct de T)robabili,dctde H>..,P.n Então para todo ll ç: R

ü(") - ,y=. -ib.(«)

existe com probabilidade PK*.,.o \Lm e é uma, coT\sta;nte que depende npeTta,s de u. X. p.

(2.11)

Prova. A prova é dividida em duas partes: primeiro usando uma versão do teo-

rema ergódico subaditivivo, demonstrado em Liggett (1985) e enunciado a seguir,

mostrateinos que o limite de ht(u) sobre l converge quase certamente para a variável

aleatória h(u). Depois usando o resultado de equilíbrio local mostramos que o mesmo

limite de /zt sobre t converge em probabilidade para uma constante que depende ape-

nas de u, À,p. Portanto a variável aleatória h(u) só pode ser uma constante. Assim

concluímos que o limite de ht sobre t converge quase certamente, em relação a PP*.,,.

a medida de probabilidade no conjunto das setas, para uma constante que depende

apenas de u,À,p

Teorema ergódico subaditivo(Liggett-1985):

Selct kX«..à uulllo, famtütcl de pari,ágeis üleatóri,a,s que bati,sfa,zem as seguintes pro-

pri,dados:

(a) Xo,o = 0. Xo,. $ Xo,. + X.,. pa:a 0 $ «z 5; n.

(b) {X(. 1)A.nk, n ? 1} é um processo estacionário para cada k ? l.

(c) {X«,«+Ê, k ? 0} = {X«+l,m+k+l,A ? 0} em distribuição para cada m.

(d) .E(Xo,l) < oo

Então:
,. Xo
lim :=== = X. ezáste q.c.

n oo 7Z
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u > 0, para u $ 0 a prova é similar

Vamos definir a translação temporal de u' por: dtu := {lrlf(w),z c Z,n > 0

Tnn(W) ? s}. Ou seja a trajetória Tszu usará a mesmas setas que m a partir do

instante s. Vamos de6nir também o processo: z7l7' ' :- qra", o processo que começa

no instante s, com a configuração 77 e usa as setas de Tsw

Para inteiros 0 $ m $ ?z seja,

Considere com a distribuição invariante Por simplicidade suponhamosl S l l

}: ].{'7n/. ''")'"/"(y)

o pi'ocesso que começa no tempo m/a com a configuração inicial (Tm77'7 /«). Note

que pela invariância de pX,P, ?7m/« tem distribuição px,P.

Vamos provar que a sequência X,.,. verifica as hipóteses do teorema ergódico
subaditivo

nipotese (a):

Para verificar a hipótese (a) basta mostrar, que dado uma trajetória m, temos

que: a família {X«,«, m 5; 7}}, definida em (2.11), satisfaz:

Xo,« $ Xo,. + .Y«-,.

em palavras, o número de partículas de segunda classe à direita do sítio n no instante

n/u do processo partindo da configuração (Zo77), é menor ou igual ao número de

partículas de segunda classe à direita do sítio 7n no instante m/u do processo

partindo da configuração inicial (To77), somado com o número de partículas de

segunda classe à direita do sítio ?& no instante rl/u do processo partindo da

configuração (7;«OZ/«) no instante m/zl.
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Escrevendo Xo.« como

l:i{ :Zr)''(y) 2} :i{,z.:'=/"(g) 2l+ :i{,za /"(z/) -2} (2.i3)
3/>n y>n 3/>n

Onde:

H':- (T«77m/u)'0), ou seja considera somente as partículas de segunda classe que
passaram pelo sítio m até o instante m/u e as partículas de primeira classe

H' := (Tm?7(Z0'7)'0), ou seja considera todas as pa'tículas de segunda classe a es-

querda do sítio m e as partículas de primeira classe

Ou seja estamos escrevendo Xo,. observando quantas partículas de segunda classe

que passaram pelo sítio m no instante m/u, isto é registrado i-la conâguração (H), e

passarão pelo sítio n, no instante n/u e também quantas partículas de segunda classe

que não passaram pelo sítio m no instante m/u, isto é registrado na configuração

(H), e passarão pelo sítio n no instante n/u.

Por fim observamos que:

O número de partículas de segunda classe da configuração /l/ no instante in/u é

igual ao número de partículas de segunda classe que passeiam pelo sítio nll no instante

m/u, ou seja Xo,.. E por isso:

: i{,Z5 /"(Z/) 2} $ : 1{,7=/o=)''(Z/) - 2} -Xo,«y>n 3/>m

Em palavras, nem todas as partículas de segunda classe que passaram pelo sítio m no

instante in/u passarão pelo sítio n no instante n/u.

E também que: o número de partículas de segunda classe à direita de qualquer

sítio, na configuração H é menor ou igual que na configuração (17}«77'z /«). Isto porque

a configuração .ll/ sofre dois cortes de partículas de segunda classe, um no instante

(2.14)

33



zero, suprimindo todas as partículas de segunda classe à direita de zero e outro no

instante m/u, suprimindo todas as partículas de segunda classe à direita de m. Já

a configuração (7;.77" /«) sofre apenas um corte, nas partículas de segunde classe à

direita do sítio n}, no instante m/u. Portanto. devido ao acoplamento, o conjunto

de setas é o mesmo, irão passar menos partículas de segunda classe pelo sítio n no

instante n/u, no processo que parte no instante m/u com a configuração J? do que

no processo que parte no instante m/u com a configuração (7}«77' /«). Portanto:

(Tm q! ,.. ) ,m/u>: iÍo:=/"(z/) 2} $ 11: ilo;:l''"/-''"''"(z/)
z/>n 3/>n

(2.15)

Porque:

>: 1{(H)(g/) : : l{(Tm'79jÍ)'')(Z/)
g>k y>k

>: 1{(Tm77=./«)(g/)
y>A

Isto pode ser visto na figura (2.3), pois o número de partículas de segunda classe

à direita do sitio k, marcado na figura, na configuração que sofreu o corte logo no

tempo t igual a zero é menor que o número à direita de k que sofre o corte apenas

no instante m/u.

Assim de (2.13), (2.14) e (2.15) temos que a primeira hipótese do teorema de

subaditividade ergódico está satisfeita. Devido a esta propriedade dizemos que o
processo é subaditivo.

Podemos ver graficamente que o processo é subaditivo. Na figura (2.3) indicamos

graficamente Xo,«, .Xo,« e X«,« como sendo as áreas marcadas pelos retângulos

quadriculados.

Hípotese (b) e (c) Para verificar a segunda hipótese, é preciso mostrar que

(2.16)

X.,. em distribuição Vn,nz C Z7?z$7z
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2: densidade de part. 2' classe
1: densidade de i)art. I' classe

0;densidade de buracos

,) b)

t-o

0

k 0 m k 0 m

L = mlu,

0

Figura 2.3: Exemplos de et'olução : na letra (a) o corte das partículas de segunda
classe ocorre no f = 0 e em (b) em t = riz/u
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Em outras palavras, mostrar que o processo {X«:,., m $ 1z} possui incrementos

estacionários. Para verificar isto iremos definir a translação espacial de uma con-

figuração de partículas r? e de marcas w da seguinte forma:

Tz,7.(y) : (2.17)

Tn«,: (2.18)

Também definimos a translação temporal pala 77 por

d,z.(z/) : (v) . .$ É (2.19)

E para indicam as duas translações, espacial e temporal, juntas usaremos

Tz( <,7. (3/)) : ?.-,(y #) (2.20)

A transladada de uma função de 77, espacial, t,emporal ou as duas juntas é definida

(utilizando os respectivos operadores) por:

',.f(n.) : v,qt) (2.21)

r.p,f . p,Q-.f) (2.22)

Como

..v.." . : l{ l =l$.(x)
y>n -- m
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temos que .l:o.« « é uma função que chamaremos de F da configuração inicial

z7 dos processos de Poisson no inter'ç'alo temporal lO, !!=n-l

Xo,. . ::: F'(,7,««) (2.24)

Obs: Embora coloquemos tu em (2.24), na verdade, Xo,« « depende apenas do

conjunto de setas entre o instante inicial e o instante (n -- m)/u

Agora, X«,« é escrito por:

X.,. 1177(v o=/.)'"/"(y)

e por isso X«,« depende de 77=/« e de u' na região entre lvn/u, n/ltl. Vamos transladai

z7'7 /. e w da seguinte maneira

(2.25)

-mT;«Jun':«J.

TmTh/«t"

A translação não muda X«,« porque .X'«,« depende de partículas e setas que são as

mesmas antes e depois das translações. As translações, conforme foram definidas, só

alteram a região onde serem colocadas as partículas e as setas, mas não alteram a

configuração das partículas nem das setas. No entanto de't'ido as translações podemos

dizer que a mesma função F de (2.24) que conta as partículas de Xo,« « conta as

partículas de X..« dada por:

X.,. Tm( 4/«,ZZ/. ), Tm( 4/«"" )) (2.26)

Em palavras, por construção para calcular X«,. em (2.26) mostra que podemos

"recortar" uma faixa infinita contendo z7=:/« e m na região entre jm/u, n/tll e
tomando o sítio ?n como referência, "pegam" esta faixa no sítio m e "colar" em cima
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do sítio 0 no instante zero. Portanto a função que conta as partículas em (2.23) é

a mesma que conta partículas em (2.26)

Devido a v7 estar distribuído sob uma medida invariante por translações espaço

temporal e ao processo de Poisson ser invariante poi translações temos que:

««'-k IJnnmJ. - '']

rmT;«Juu ' 'm

Onde o símbolo: «' quer dizer mesma distribuição.

Como a distribuição de 77 é independente do processo de Poisson e 7mT./ /u?7'7 /u

independente de T«7.í /.w temos que:

(Tm( 'L/«'Z=./.), Tm( ''L/«'- )) (,7, «,) (2.27)

E assim a segunda hipótese é confirmada
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Podemos ver graficamente a idéia de recortar e colar, através da figura (2.4)

0

Xo,. .é
função

desta
faixa

t-o

x.,.é
fllnpã..''"Y"
desta
faixa

m.
U

Cortando a faixa de X«,« e colando em cima da faixa de Xo,« «

U

Figura

Como estamos tomando a distribuição da partículas sob uma medida invariante

temporal e invariante por translações e como o processo de Poisson também é in-

variante, podemos, através das funções de translação, recortar a faixa de Xo,« « e

colar em cima da faixa de X«,. . Por isso Xo,« « -., X«,. pois, através deste pro-

cesso de cortar e colar, mostramos que Xo,. « e X«,« dependem de regiões em que

a distribuição de partículas e o conjunto de setas possuem as mesmas distribuições.

Obs: Esse ponto é o que faltava na prova de Benassi--Fouque(1987). Naquele

artigo, em lugar de começar o processo com a medida invariante com boas marginais,

a configuração inicial 77o era distribuída de acordo com a medida produto (com boas

marginais) que não garante que a distribuição de X«,« dependa apenas de lz -- m.
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Agora para ver que a hipótese b) ({X«,«+k, k ? 0} --, {X«+i,«+k+i,k 2 0})é
válida basta observei blue:

X.,.+A; ''"' Xo,k,

X.+i.«+#+t, -' Xo,k.

hipótese (d)

A última hipótese e mostrar que -E(Xo,«) é finita. Para isso observe que sendo

Gt a posição da primeira partícula segunda classe, temos:

E(Xo,«) t{,7EX0''(Z/) - 2}) $ E(C'«/« - n) - E(C«/,) -«

alas como vimos anteriormente: E(G«/«) < m.

+

Assim temos que o teorema de subaditividade ergódico vale para a família

{X.,., m $ n} e portanto como .Xo,« = à«/u(n) temos garantida a convergência

lim.-- 1lÍ# = /}(u) para uma sequência de tempos [ ' n/u .A extensão da con-

vergência para todo #l é dado pela seguinte proposição:
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Proposição 2 /z.t con,lierye pa7'a /z para todo t

Prova

Sda o conjunto:

> c, lim !!eP --h(u) = o'l
"-'o l n/'ü l J

isto, .4 é o conjunto de setas para os quais ocorre a convergência de h! para sequência

de tempos t - n/u e não ocorre convergência para outros tempos t fora da sequência.

Seja também o

isto é, B. é o conjunto de setas para os quais h./« está limitado em torno de h(u)

e exibe pelo menos um t C it, z!:il para o qual At é maior que h.(u). Podemos ver

um exemplo de B« na figura (2.5) onde é marcado o instante s = supt€1n/«.(n+l)/ullt

ht > (h(u) + c)t}. Iremos provar que a probabilidade de Bn acontecer infinitas vezes
e zero

B.- uo '. h«J« < h(«)+ ; ='''t«/«.(n+O/«l* (h(«')+')

conjuntoJ

h.
lim sup = - /.(u)Á tf --+ oo

.B. é o evento em que h é próximo da reta h(u)t para a sequência de tempos t ' n/a.

e ht esta longe de h(u)t para alguns tempos fora da sequência n/u. Ou seja, para

tempos fora da sequência n/u temos uma quantidade de partículas de segunda classe

lctl passando a mais pelo sítio n, até o instante s C in/u, (n + l)/u)

B. C Cn := { h«' p.Zo «.eno' I' "I set« 'n' n no p.,á'«Í. In/«, (" + t)/"l}
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y)"/' -ktà«,lu

t, :: s

(« +1)/u

h(à)t (/: (uy + .)t

Figura 2.5: A função ht representada pela linha cheia marcada com círculos cheios

Observe que /zt se aproxima da reta /z(u)t para a sequência de tempos t ' n/u

Assim podemos majorar a probabilidade de .B, acon

lgl .-:/,
{-0

ecer P

P(On)

Então:

>l: p(-a«) < ",n::0

assim por BoTeI Cantelli temos que P(B« {.t;.) = 0 e como Á C {B. á.u.} temos que

P(.A) = 0 e portanto a convergência de h vale para todo t. +
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e :pari.de2'classe

'«+.l«l
«./«

Figura 2.6: Exemplo de um conjunto de setas pala a evolução das lcsl partículas de

segunda classe

Proposição 3 /}(z

Prova:

À,P) á contínua. em }. > pZ
} ' ' :

Como para VÓ > 0 temr ''" '"l'"')

h(%, À + Ó, P) - /:(u, À, P) 2 0,

para ver que h(u, À, /o) é contínua t)esta mostrar que a esperança de h(u, À + ó, p)

/l(u, À, p) converge para zelo no limite de ó --' 0.

Para isto iremos fazer um acoplamento (?7l?'", 77'z''") com,

n "' H)..+õ,p 'n '' P'>..p'

Este acoplamento é construído da seguinte maneira:

1. Primeiro construa o acoplamento (775-"', 773''") com,

€ -- üx+ó,p X
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2 Como cada cópia é rea]izada independentemente da outra, peia Teorema ] .7.1,

podemos dizer que cada cópia que começa com a medida produto converge

para a medida invariante. Asim tomando as configurações ?7€, 77sx, no limite de

s --} oo, como sendo as configurações iniciais v7 e 77' respectivamente temos o

processo de acoplamento (77?'", 77'7''") com,

À+õ,P

Agora iremos escrever,

l {77l?(á) 1177?'({) = 2} $ 1l'yt({) = 3},

onde,

,.o,- l l se 777(á) = 2 e ,7?'(i) # 2;

caso contrário.

Então,

Vamos dizer que se 7t({) = 3 então temos uma discrepância no sítio { e seja XI(t)

a posição da i--ésima discrepância no tempo t.

Observe que devido ao corte das partículas

no instante inicial, temos que Xi(0) $ 0,Vá.

Assim podemos escrever,

}l: ll'yt({) = 3}';,: ll?7l}(i) 11771?'(á)
iZlutl

de segunda classe a direita do zeroireSe

;« l,=.:',., -:,1 - ;,1 :'*'', : '«*«1,
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- ;' l.::*..=.,..., "'.*.'*' : -«'»1 * ' 1.::*..x.,...,llX.(É) ? lutl}

Agora faremos as seguintes majorações

l

2

;' l*::*..:.,..., :'*:''' * '«'»l . 'w
Seja Xr(t) a posição. no instante 1, da discrepância tal que / = minÍá

--2lutl} então,

.x. (o) <

;« l.::*..:.,...* "'.*.''' : '«'«l : ;, o.*.'', - '«'"*,

Onde IXi(t) -- lutll+ = À/az(O, XI(t) -- luta). Agora,

E([xm ][') - E([xm [xM ::: [«'])+z([xm- [«']]''].v.U2: [«'1)

([) - lutllX.(t) ? luta) .

Porém,

E (X.(f) luta X (Z) ? luta) E
n-:l

P(X.(t) ? luta + n)

. F I'«rl 1lÇll
' ÉÍ (l«fl + n)'

Como -.YI(t) pode ser majorado por um processo de Poisson de taxa l.t temos

que:
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E (X. (f) luéll..K.(é) ? luÍI) $ Ê
[

(luíl+ «)'

E portanto

;,l,:.:',",-;,l ' "p*;Ê«h ''"'
Fazendo o limite quando f --, oo em (2.28) e depois o limite quando ó --, 0 temos:

;« ;' 1,:,. «.,.", - ;,1 ' ':«,',

;««*;« l,=.,., ", - ;,1 . .
Portanto

IU(A(", À + ó, p) /*(u, ,X, P)) :::: 0,

E assim concluímos que /z(u, À, p) é contínua (quase certamente

Na proposição l vemos a convergência de ht para o processo com a distribuição

inicial dada pela medida de probabilidade pÀ,P,o que é obtida a partir da medida pX,P

invariante temporal e invariante por translações, /zx,p,o " Topa,P No entanto ht

também converge quando o processo é distribuído inicialmente sob a medida produto

px,p,o = TODA,P e mais, a convergência também vale para qualquer medida com boas

marginais. Veremos isto a seguir
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2.2.1 Existência do limite para qualquer medida com boas
marginais

Lema l Considere o processo comi a d stMóaãção ãnácáaZ dada pe/a 7nedàda de proba-

bilidade produto üx,p,o Então para todo u C R,

h(") - JIU, }h.(") (2.29)

Prouct

Faremos um acoplamento entre dois processos de exclusão, um distribuído inicial-

mente sob a medida produto üx,p,o( cujas configurações serem indicadas por 77) e o

outro distribuído inicialmente sob a medida invariante pÀ+ó,p.m, para ó > 0 m > 0

âxos (cujas configurações serão indicadas por ?7')

Veja que para o processo 77' distribuído sob a medida invariante, a densidade

de partículas de segunda classe é maior (em ó) e que o conte das partículas de se-

gunda classe no tempo [ = 0 ocorre à direita do sítio m > 0. Iremos definir este m

posteriormente

O acoplamento é feito da seguinte maneira:

As partículas de primeira classe são as mesmas, ou seja ambos processos possuem

a mesma marginal de partículas de primeira classe

As partículas de segunda classe da configuração inicial 7?6 segue pX+õ.P,.. Va-

mos chama--las de Zt aâm de enumera-las na ordem em que aparecem, da seguinte

maneira: .Zl! > Zg >

onde Zê é o sítio onde encontramos a i-ésima partícula de segunda classe no tempo

zelo. Veja que .Z(l -- .Zoe fornece a distância entre a primeira e segunda partícula no
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instante inicial

Seja (Uz),CZ uma família de variáveis aleatórias com independentes dista'ibuição

uniforme em 10, 11. As partículas de segunda classe da configuração inicial z7o será

dada por: ?7o(a;) = 2.11u,.clP,Àl} para Vz < 0. Vamos chama las de X para enumera

las na ordem em que aparecem: }'a > }'F >
Com este acoplamento temos que: VÓ, € > 0 se pode encontrar m tal que:

P(}': $ .Zã, V{) > 1 - c (2.30)

ou seja, a probabilidade das partículas de segunda classe do processo que tem sua

distribuição inicial de partículas dada pela medida produto, estarem atrasadas em

relação as partículas de segunda classe do processo distribuído de acordo com a

medida invariante é (l -- e). Para provarmos que a propriedade (2.30) vale para toda

partícula usaremos o seguinte raciocínio:

Pela lei forte dos grandes ]lúmeros para marginais, considerando só as partículas

de segunda classe, podemos dizer que:

E;..il'7(--"l-» ---,*-p « &*., (2.3i)

Porém: }'# --' --oo quando á ---, oo. Portanto podemos resescrever a lei dos grandes

numeros co mo:

X:-u lql ) '2} .B-.,

{ E'-4 llq(z)
Í$iÍÍ z ---' oo rü*.,

No entanto, como }7 é o sítio onde se encontra a i ésima partícula de segunda

classe, temos (lue: E:.q llz7(z) = 2} = { e portanto

48



Ú-*«
Assim

n l
&

á ;oo Pü (2.32)

Da mesma forma para as Z& partículas de segunda classe, podemos dizer que:

'F--T:Í'l:) '--«, pp*., P.")
Obs: A lei dos grandes números para partículas de segunda classe, mostrada na

equação (2.31) vale para toda medida com boas marginais. Pois se a distribuição

inicial de partículas possue boas marginais entãol

E:!: 1177(--z) - l ozl 2} ... À { .--, oo
g

e tambéml

E=:: il?(-") - i} .. .
K

portanto:

Este fato permite estender o argumento que prova o lema l pata outras medidas com

boas marginais.

Agora de (2.32) e (2.33) podemos dizer que:

v.:»0 3.r.l : Ba.-XL <. ví>4 (2.34)

v. > 0 3.rã : !41 ví > .íg
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Tomando /o = A/az(/J, /g) podemos dizer (lue

Ü-.)' « « «(Ü*.): (2.36)

(-L )' « ' «(-L* ),
Escolhendo c tal que,

(2.37)

: ' (Ú--L)

(-L * )': (Ü-.):.
Consequentemente poderemos dizer que existe uma variavél aleatória /o tal que:

rTbreTnos (laje

P(/o < oo) = 1,

P( }'8 ? 1Zél, V{ > lo)

Então como yoz $ 0, .Zl$ $ 0 V{ temos que

P(}'J $ .Zl;, Vá > /o)

Como P(/o < oo) = 1 podemos dizer que dado um € > 0 ]À/ > 0 tal que,

p(K ZÕ, Vá > A/) > 1 -- (

Escolllend0 7n > 0 suficientemente grande para que entre 0 e m existam .A4 par-

tículas de segunda classe com probabilidade 1 -- ( no processo (lue começa com a

medida px+ó,P,« poderemos dizer então que:
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P(}'J $ .ZÓ, Vá) > 1 - c

Por estarmos trabalhando no caso de vizinhos mais próximos, isto é uma partícula

no sítio z só pode saltar para o sítio z + l então;

P(%: $ Zt',Vá)=1 c, Vt>0, (2.38)

isto é se as partículas de segunda classe y{ começam atrasadas em relação as Zí

então elas continuaram atrasadas em qualquer tempo, ou no máximo alcançam as

Zi. Isso ocorre porque se uma partícula de segunda classe }.{ alcança a Z* correspon

dente no instante t, depois disto elas continuaram juntas, porque pela construção

do acoplamento, as marginais de partículas de primeira classe são as mesmas e os
instantes de salto também.

Definimos:

tl0l'7'(,ç) = 2} h.(u) = }: lÍql?(z) = 2}
>lutl z>lutl

Isto é, h; conta as partículas de segunda classe à direita de luta, no instante t para o

processo t7' e ht para o processo 77. Então de (2.38) podemos dizer que:

Prh. < h{) > 1 -- ( v t > O

porque para /zt ser maior que h; é preciso que passe mais partículas de segunda classe

por luta no processo 77 do que no processo 77'. Mas para isto acontecer, as partículas

de segunda classe }.{ terem que ultrapassei as Z;. Como a probabilidade das y;'

ultrapassarem as Z} é tão pequena quanto quisermos, e, temos que ht $ h; com alta

probabilidade, ou seja l --e

Com isto podemos dizer que

i:P,=p 'i ,:.. t{,7?00} :$ ,!=, } E' i{,zÍ"'(*)} - h(")*--;,,,

hl(u) (2.39)
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com pior)al)inda(le maior ou igual ({ue l -- (

Agora faremos um acoplamento entre dois processos de exclusão, um distribuído

inicialmente sob a medida produto PX,P,.( cuja as configurações saram, novamente,

indicadas por 77). E o outro distribuído inicialmente sob a medida invariante pÀ ó,,.',

V ó > 0, m > 0(cujas as configurações serão indicadas por z7')

Veja que neste acoplamento, o processo 77' distribuído de sob a me(üda invariante,

tem densidade de partículas de segunda classe menor, (em ó) do que o processo que

inicia com a medida produto. O corte da partículas de segunda classe, para o processo

que começa com a medida produto, ocorre à direita do sítio 77z > 0

Assim usando o mesmo raciocínio do acoplamento anterior temos:

lim inf! \-
f .. + z..zt,q'l

com probabilidade maior

Como c é arbitrário e h(u)x:tó,, é contínua em relação a ó obtemos o resultado

l ELtq?(x)} ? lim
t--,.» t x>lut

ou igual que l C

1{,7Í-'(x)} (u)**.,,,

+
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2.3 Perfil de Densidade e Equilíbrio Local

Nesta seção iremos considerar 77 distribuída sob a medida produto DP.,P,o.

Estamos interessados em saber o que irá acontecer com o degrau de densidade

criado por (Zo) mostrando que o limite (2.40) abaixo existe e identi6cando este
limite.

/(:') - JU, Pü*.,..('7.luta - 1 «. 2), (2.40)

onde: Joü..,..(.Á) = J P"(77t C .Á)Dx,,,o(dz7). Ou seja, (queremos saber a probabilidade de

encontrar uma partícula, sem fazer distinção entre partículas de primeira ou segunda

classe. Assim para esta pergunta estamos considerando a distribuição marginal da

soma das partículas de primeira e segunda classe sem considerar distinção entre elas

e portanto um processo de exclusão com um tipo de partícula para o qual as medidas

produto são invariantes (Liggett 1972).

Chamando de Co a posição da partícula de segunda classe mais à direita, na
configuração inicial Zo?7 e Gt a posição desta partícula no instante t. Clhamaremos

de partícula de segunda classe marcada uma partícula onde as partículas de primeira

e segunda classe tem prioridade sobre ela, ou seja: se, poi exemplo, uma partícula

marcada está no sítio z e no sítio z -- l temos uma partícula de primeira ou segunda

classe, antes da seta, depois da seta a partícula marcada pula pala o sítio z -- l e

a outra partícula pula pala z. Vamos colocar uma partícula marcada no lugar da

vacância que irá aparecer na posição da primeira partícula de segunda classe, a direita

do sítio zero, na configuração z7, depois de aplicar a transformação (Zo). Seja b a

posição da partícula marcada no instante t, Ferrari(1992) provou que, no caso de
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condições iniciais produto invariantes por translações temos

/!n,!7'
}! - 1 - 2À

t -'m t
q.c.

(2.41)

(2.42)

Portanto

C'. H (1 - 2P)t, (2.43)

h H (1 - 2À)t, (2.44)

quando t --» oo /}x.,..q.c.

Usaremos estes dois resultados para provar o Teorema 1, para a comodidade do
leitor reescrevemos:

Teorema l (Perfil de Densidade) Para qz&a/quer a C R o /imite

JIU, &*.,.. ('z.(["t]) - i, -, 2)

axi,ste e é igual CL fl.lu]. Onde a, função J é dada. por:

/(«) -

À seu $ 1--2ÀI

{(l --u) se 1 -- 2À < u <

p seu ? 1-- 2p.

l 2p;

Prova; Vamos fazer um acoplamento entre dois processos de exclusão com dois tipos

de partículas. O primeiro com distribuição .fü*.,.. distribuído inicialmente sob a

medida de probabilidade üx,p,o, que será indicado por 77. E o segundo com distribuição

/%.,,+... distribuído inicialmente com PX,P+.,o onde, c > 0, que será indicado por
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z7'. O acoplamento é feito da seguinte maneira: Seja (Uz),ez uma família de variáveis

aleatórias com distribuição uniforme em 10, 11. Então defina:

--As partículas de segunda classe:

?'(#) = 77(3) = 2.11U= C b + e, Àl}

ou seja as partículas de segunda classe são as mesmas

As partículas de primeira classe:

,7'(g) P + .}, q(z)

ou seja a densidade de partículas de primeira classe é maior em 77' do que 77, pois se

Uz C (p, p + ') teremos que ?(z) mas q'(z)

Com este acoplamento podemos dizer que:

&'x,,,o('7.(luÉI ::: 1 .« 2) 5; &*,,,...(qÍ(luta 2), (2.45)

pois o acoplamento ocorre entre um processo de exclusão com outro de densidade

marginal maior de partículas de primeira classe.

De (2.43) temos que:

il!:nm Pü,.,.....(77;(luta = 1 ou 2) = p + c para z& > 1 -- 2(p + c) (2.46)

porque para u > 1 -- 2(p+e) não vamos encontram partículas de segunda classe no pro-

cesso ?7'. Portanto a medida de probabilidade PD..,+. apresenta a mesma distribuição

assintótica que a marginal para partículas de primeira classe, ou seja produto com

densidade p + c. Isto porque estamos observando o processo à direita de Ct, onde

só existem partículas de primeira classe e vacâncias e portanto só observaremos, a
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direita de Gt, o processo marginal de partículas de primeira classe, onde a medida

produto é invariante temporal.

Assim, para u > 1 -- 2(p + c) temos:

./'(u) := ii=t--Pü*,,..(77Ízod luta l ou 2) $ P + c (2.47)

Podemos ver graficamente os argumentos usados em (2.46) e (??) através da neura

tempo0
v7'
0

tempo t
77'
q

",+. - 2(P + ')

Figura 2.7: Comparação e evolução entre dois perâl de densidade

Veja que para valores de u maiores do que u,+. = 1 -- 2(p + c) assintoticamente

não ocorre mudança no perfil de densidade do processo 77', que iniciou com uma

densidade marginal de partículas de primeira classe igual a: (p + e). Isto ocorre

quase certamente a medida em que tempo t tende ao inânito, porque à direita do sítio

lupa.tl não encontramos partículas de segunda classe para o processo ?7' e portanto a
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üstnbuiçao Qe partículas de primeira classe a üreita (le Gt e assintoticamente medida

produto . No entanto o perfil de densidade do processo ?7 a direita do sítio lup+.tl é

(oferente do inicial, devido à presença de partículas de segunda classe, pois para ?7 a

posição da primeira partícula de segunda classe no instante t é em torno de : luptl e

lu,+.tl < lu,tl.

Vamos generalizar (2.47) deânin-

das marginais da seguinte maneira:

g(q) := [1,./ 1Í?7(sç) = 1 ou 2)}, onde / é um subconjunto finito de sítios.

Então (2.47) fica, para u > tlp+

o uma função cilíndrica g que dependa da soma111 ]

C

J[U,Z ( q«.]g( ,7Ízod ) $ (P + ')I' (2.48)

Observe que g(u) só assume dois valores:

-0 quando pelo menos um sítio, do conjunto /, está desocupado,

-l quando todos os sítos, do conjunto /, estão ocupados com uma.partícula ( de

primeira ou segunda classe).

Por isso, de (2.48) temos (2.47) quando o conjunto / é composto por apenas um

sítio

Novamente vamos fazer um acoplamento entre dois processos de exclusão um com

distribuição Pü«,,,. distribuído inicialmente sob a medida de probabilidade üx,p,o,

indicado por ?7, e o segundo com distribuição Pü*.,..,., indicado por ?7' distribuído

inicialmente üx,p .,o € > 0

Usando um raciocínio análogo ao anterior, temos que para u ? 1 -- 2(p) implica:
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!W.-.E ( ,-]«.]g( qlzod ) 2 (P .) ' (2.49)

Fazendo f --, 0 em (2.48) e (2.49) temos

.y: E( rt«.lg( '7lzoO ) (p)I': (2.50)

para u ? 1 -- 2p.

Aplicando o mesmo argumento anterior em relação a }l temos que

ilU, .E ( q«.ig( '7Í"o ) - (ÀV'* (2.51)

para u < 1 -- 2À.

Ou seja os sítios fora da legião 1(1 -- 2À)tl < z < 1(1 -- 2p)tj não sofrem influência

da transformação To e portanto como a distribuição inicial é produto ela permanece

produto para as partículas fora desta região.

Por âm, para ] 2À < u < l 2p seja ( > 0 tal que

1 - 2(p + ') < " -» ' > !-t! (2.52)

De (2.48) temos

J!=,Z l q«.jg( ,7Ízo0) l $(P+')'
Pegando o ínfimo dos epsilons que satisfazem (2.52) temos
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n't,.«.-,'«í""' ] .(«-- !-i" - ,) '' .:«'

Agora faremos um acoplamento entre dois processos, um com distribuição .f%*...P.o'

indicado por z7', inicialmente distribuído sob a me(üda de probabilidade DÀ .,p,o eo

outro com distribuição Pü*.,.. distribuído inicialmente sob DX,,,o, indicado por ?7

Este acoplamento é feito da seguinte forma:

Sda (U=)=cz uma família de variáveis aleatórias com distribuição uniforme em

10, 11. Defina:

As partículas de primeira classe:

q'(z) llUz $ P}

ou seja as partículas de primeira classe são as mesmas

-As partículas de segunda classe:

?Í(g)= 2.1ÍUzc b,À--€1), ?t(z)=2.11p$u= ; À}

ou seja a densidade de partículas de segunda classe é menor em 77' do que em ?7.

Com este acoplamento temos que para u < 1 -- 2(À -- c):

&* . ,.. (q. (luta l ou 2) ? &*...,..(q.(luta (2.54)

Como

Pü*-..,..(?7t(lz'ÍI = 1 m 2lu < 1 -- 2(.X - e)) = Pü*..,,..(?7t({ = 1 ou 2l{ < b))À -c
(2.55)
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Obtemos

â'*.,..(,7.(luta 2) ? À C (2.56)

Onde a igualdade de (2.55) é devido a (2.44) pois, para u < 1 -- 2(À -- e) no

processo ?7' não vamos encontrar a partícula marcada à esquerda do sítio luta. Como

à esquerda da partícula marcada as partículas não sofrem influência da transformação

ZO, elas continuam distribuídas sob a medida produto üÀ c,P,O-

Assim temos que para u < 1 -- 2(À -- c)

bi!!!.-.Z l 't..lg( ,7ÍTod l 2 (À - ')I'l

Seja c > 0 tal que:

(2.57)

1 - 2(.X e) > 1. ::> (2.58)

Pegando o supremo dos ( que satisfazem (2.58) e substituindo em (2.57)temos

-«--' [ ««.-«hf"'', ] * (* * !-;" *)
Assim de (2.53) e (2.59) temos que pata 1 -- 2À < u < 1 -- 2p

(2.59)

u't««. ',]-(à.,-«,)
Portanto de (2.50), (2.51) e (2.60) temos:

l ÀI/l se u $ 1--2À

G(") -tli=m.EI'q«.]g('7$Tod)l - l {{(1-«')}l'l se 1-2À < u

l pl/l se u 2 1 --2p

(2.60)

< l 2p

(2.61)
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tomando o conjunto / com um único sítio temos o teorema

+

Vamos agora formalizar o resultado de equilíbrio local através do seguinte teorema:

Teorema 4 (Equilíbrio Local)

,(« 't«*l '- «:,,- . . , «.''«'l *-««,) - ('.«,)"

quando 1, --, oo ai c 1,1 C Z,l $n,i,to, ai:Í ct3 T)arca i:# ii

Em palavras. a distribuição de partículas ao redor de luta converge à medida produto

com densidade /(u).

Prado,

De (2.61) podemos escrever que

\ae/}" ' ' ««.-«' «í"'' ] - i« ' l n',.«.-«'«,

onde G(u) é dado por:

l o« 2 1 - G'(«) (2.62)

se u 5; ] -- 2ÀI

se 1 --2À < u < 1 --2pi

se u 2 1 -- 2p.

G'(u) u)}l'l

Veja que cada parte da G é o produto da parte correspondente em ./', 1 / vezes.

Assim temos que o limite da probabilidade de ter uma partícula (de primeira

ou segunda classe) nos sítios z7(luta + ai), . . . , 77(luta + a.), a{ C / é igual ao pro-

duto dos limites da probabilidade de se ter uma partícula em cada sítio. Portanto

assintóticamente temos que:
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Para um conjunto finito de sítios a probabilidade de se ter ou não uma partícula

em cada uma deste sítios é independente dos demais sítios neste conjunto finito de

sítios e tem (üstribuição de Bernoulli com parâmetro:

se H $ 1 -- 2Ài

u) se 1 -- 2À < u

se 'u ? 1 -- 2p

/(«) 2p
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.Z" .fNa. i? .l - o

2.4 Identi6cação do Limite

A proposição l mostra que o limite

Ã(u) - Jln. ';b.(«)

existe quase certamente para o processo que começa com a medida invariante tempo-

ral e por translações. O Lema l mostra que o mesmo limite vale se o processo começa

distribuído sob a medida produto . Nesta seção vamos identi6car h(u) através da

convergência em probabilidade, que mostra a convergência para uma função não

aleatória. Como sabemos que /z(u) existe quase certamente, temos então a prova do
lleorema 3

Para a mostrar a convergência em probabilidade usaremos o resultado de equílibrio

local do Teorema 4, onde para processo inicialmente distribuído sob a medida pro-

duto, a distribuição de partículas ao redor de luta converge à medida produto com

densidade /(u).

Na Proposição 3, de acordo com o resultado de equilíbrio local, vamos descon

sideral as classes das partículas. Ou seja, para cada sítio, estamos interessados em

dizer se ele está ocupado ou não, com uma partícula , sem importar a classe. Vamos

cometer um abuso de notação ao representar llz7(z) = 1 cJzz 2} por simplesmente:

77(z) .

Proposição 4 (convergência em probabilidade) Vu < u, Vc >0

. [«t]

.!n,-B-,,.. l.i } E o.(«)

Prova
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Seja .5 > 0 fixo, do equilíbrio local temos que existe n(ó),t(ó) tal que rz >
n(ó), t > [(ó) implica:

l =111:«.'«,
.bém que:

l =gl:'«.'«,

''«, : ') : '' V n 2. n(Ó),V 1 2 t(Ó)

:') V n 2 n(Ó)V t 2 t(Ó)

(2.63)

Para n > n(ó) fixo seja k tal que

k luta + Zm - l 5; l«tl}.

Ou seja, k é o número máximo de intervalos com n sítios que cabem entre

luta e l«tl.

Assim podemos escrever para cada [ > 0:

7 E..«.(«) - -!y '"''+n+"--.. «, + d'''»,
Z;,:i;t] '' tÍ-0 ,-utl+i. '''' t

onde Ig(t,?7) $ n e representa os sítios, além dos kn sítios, que faltam para

:ompletar o número de sítios entre luta e luta

Podemos escrever o primeiro termo do lado diFeito da igualdade de (2.64) comol

(2.64)

y;X z.«, d,

i gl in=-:?.(«).
64

onde: Zi(t,?)



z.(t,?) $ 1

Podemos escrever .Z. da seguinte maneira

(2.65)

z,(t,'7) -/(:' + T)i $ ó+ X(t,'z),

onde: 0 $ b(t,,7) = 111 Z.(t,,7) --/(u+T) 1 ? ó}

Assim temos que:

z,(t,'z) $ X(t,'7) se l z.(t,'7) - /("+ T) 1 > ó

e também que:

z,(t,'7) ./'("+ T) l $ X(t,q) se l z;(t,'7) -./'(u+ T) 1 > ó

por causa de (2.65) e 0 $ / $ 1. Assim podemos dizer que:

z. (t, q )

e consequentemente:

«*T) » ', P(X(t,0) > ó)

k l
P.o

í-o X/(«+T) l 2oí-o "

k ll
$ &*.,,. k {-0

Z: (t, q ) .f(« * ?) 2Ó)

k l
}:(Ó + X(t,,7)) ? 2ó)
-í-o
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1 1 k--l l k--l

- a'*.,..(j; kó -F i :l: x(t,'7) ? 2õ) - &*.,..(iE x(t,'7) 2 ó)

Mas de (2.63) podemos escrever:

&,.,..(X(É , ,z) V t ? t(Ó),V n ? n(Ó) á ,k l

Com isto temos que pela desigualdade de R/larkov:

a'*.,..(;EX«,, $ nz(:lxÜ,,Ü - q:l -õ

Portanto:

**«.l «,-lli..«*T« »'l '''«';*''',"«*«''' ':",
Como de (2.64) temos uma igualdade envolvendo a soma de ?7t(3ç) com soma de

Zi(t, 77) e de (2.66) temos a convergência em probabilidade, quando t tende ao infinito,

para a soma .Z.(t,77), obtemos a convergência em probabilidade, para t indo para o

infinito, da soma de 77t(z) . De onde podemos dizer que para todo ó > 0 exite t(ó)

tal que para ( > t(õ) temos:

,l .«..«, -TH..«*?,-"'P
Por fim

p=,Tx/(« +T) - .r .fHa'

g(t, ,7 -()lim fÍl--loo
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Assim para t suâcientemente grande temos

,l .«..«, ,'. «l ' ''
o que implica na proposição.+ Esta prova é devida a Andjel.

Proposição 5 (convergência probabilidade para partículas de 2' classe)
/ll (D

\. 1 " z=lutl
lim P
t --lco E}

lt77t(z) = 2} P)ds ? c 0S

Primeiramente notamos que as partículas de segunda classe não podem ir mais

rápido do que um processo de Poisson de taxa 1, por isso:

)il: 1{,.(,)-,} 2 ') pa- :' 2 1
«=lutl

Utilizando a proposição 3, temos:

l
lim P

[t--} oo

«:, l;,$.,,'«.'«, - :' - '«-«,, : .1
Escrevendo:

(2.67)

1: 1{ (z) l: l{,7 (z)
a;=lutl=lutl

lit] ltt]
}: ,7.(«) - >: 11'7.(")
=lutl z=lutl

Da proposição 3 temos que: + Xl::gi«.i 77t(z) --e'' /ul ./'(s)ds
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De (2.67) temos: : Xlyl..l ll?t(z) = 1} --L (l u)p

P'rtanto: Xg...j '7.(") -- XPI«.i l{,7 (") = 1} -L .C(/(')

Assim temos que:

;« ,l; ,11., :.«',,-', '.'-«,-. *'l -.
+

Finalmente na proposição l e no lema 2 mostramos que se 77 esta distribuídos

sob a medida invariante temporal e por translações, pX,P, ou sob a medida produto,

z/x,p,o, ht con'ç'erre para a mesma variável aleatória h(u). A proposição 4 mostra que

para 77 distribuída sob a medida produto, DX,,,o, ht sobre t converge em probabilidade

pata: .C(/(s) p)ds. Portanto: h(u) é uma função não aleatória, dada por: h(u) =

.C(/(s) - P)ds.

Assim temos a prova do teorema 3 e podemos reescrever o teorema 3 da seguinte

forma:

Teorema 5 (Lei dos Grandes Números) Para € dáslhóu da sob a medida án
uüüante temporal e T)or traí,sl,ações, H)..,P.n' ou sob a, medi,da, produto, ü)....P, CL qual

tüade + Ek>«t l{.Í(k) c'noerye quase ced'zmente para a constante .C(/(s) -- p)ds
para. u < L Onde a. função f é dctda. por:

À se u $ 1 -- ZÀ;

{(l --u) se 1 2À < u < 1-- 2P;

p seu > 1--2p.

/(«)-

Para finalizar a prova do teorema 2, mostraremos que o teorema 3, ou 5, implica

no teorema 2.

Primeiramente precisamos provar que

68



; : l{,7 (") L=m ("-")P Pu, q.c.
z=lutl

Para zl < u C R+ seja Uu(t), Uu(t) dois processos pontual de Poisson com taxas u

e u respectivamente independentes um do outro e de 77t, começando na origem, isto

é: Uu(0) = 0 e U«(0) = 0. Assim pela lei dos grandes números temos:

Uu (t)
lim "' ' :: u

Obs: No caso de u < 0, ou u < 0 usaremos --C/l«l(t), --t/l,l(t)

Seja também Fu (&) o fluxo líquido de partículas de primeira classe através de t/«(t)

definido por:

Uu (t)lim U
f-+ oo

(2.68)

Fu(t) Z{(0) < 0, Zi(t) ? Uu(&)} #t{ : Z (0) > 0, Z{(t) $ Uu(t)}

onde zi(t) é a posição da i-ésima partícula de primeira classe. Da mesma forma

definimos Fu(t).

Ferrari (1992) mostrou que:

:Bn,.!if0 -p0 Pp, q.C

Assim temos que

:f11{0 'f11(0 -u)P .&, q.'.

Mas

.:. !ya:J@ . ::.
E-,«, t t-,'n C
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Por causa de (2.68) e também porque

Fu(t) Fo(t) #Íá : Z(0) < 0, Zi(f) ? Uu(t)} -- #lá : Zi(0) ? 0, Zi(t) $ U«(t)}

-#Íá : zí(0) < 0, z{(t) ? Uu(t)} + #l{ : z{(0) ? 0, zi(t) $ Uu(t)}

(2.69)

Reagrupando os termos ficamos com

Fu(t) - Fu(t) #tá : z:(0) < 0, z{(t) ? Uu(t)} -- #lá: zf(0) < 0, z{(t) 2 Uu(t)}

-#tá : z.(0) ? 0, z:(t) < U«(t)} + #lá: zí(0) ? 0, z{(t) < Uu(t)}

(2.70)

Onde os dois primeiros termos do lado direito de (2.70) é o número de partículas

de primeira classe que saltaram para dentro da região entre luta e luta menos as

partículas que saltaram para fora desta região até o instante t.

Os dois últimos termos é o número de partículas de primeira classe que estão entre

luta e luta mas não s«ataram através de Uu(t) ou Uu(t) até o instante t.

Portanto temos que:

; : l{,7 (z) eS ("-u)P Pu, q...
z=lutl

Como as partículas de primeira classe não encheriam as de segunda classe pode-

mos dizer que:

(2.71)

. lutl

t 1 : i{ (")- nes ("-")p' z=lutl
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Do teorema 3 podemos dizer que

l luta ,.,

; : i{ («) /'(./'(.)-p)a' -R*.,.. q...
' r=lutl au

.A.ssim de (2.71) e (2.72) temos as seguintes convergências:

1) Para u < u $ 1 temos que:

i,E' 1{«.(«)-11+; E 1{ («)-2ll3m.r/Md.

(2.73)

(2.74)

Ao desprezar o tipo de partícula a convergência em (2.73) ocorre em um espaço

onde as partículas possuem distribuição produto com densidade z/x,p,o

2) Para u < 1 e u > l

' ,....' '{«.(«) - "} *- ; ,E. ll77t(aç) = 2} + ; 1: i{,z («) - 1} e3
" r=ltl

0

/(s)d;
Ü

(2.75)

Em (2.74) ao desprezar o tipo de partícula a convergência ocorre em um espaço

onde as partículas estão distribuídas sob a medida produto z/x,p,o-

3) Para u > 1 não teremos partículas de segunda classe e portanto ficamos apenas

com:
. [ut]

-; }: l{,7.(z) - l} !3m (« - «)P
' a=lutl

Finalmente podemos dizer que dos itens 1, 2 e 3, ao desprezar o tipo de partícula:

+ E ,z.(,) t:= /"./Na.
t,3'j'''' '"

P

Pvx.P.0 q.C.

tJ... . a.C.
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2.5 Clonclusão

O teorema ergódico subaditivo e o equílibrio local foram as chaves para demostrar

os teoremas principais desta dissertação. O teorema ergódico subaditivo prova a con-

vergência quase certa de /zt sobre t para uma variável aleatória h(u). As hipóteses do

teorema ergó(üco, como a monotonicidade e incrementou estacionários, foram satis-

feitas para o processo começado com a medida invariante temporal e por translações,

cuja existência foi provada por Liggett, Feirari-Kipnis Suada, Speer. Depois disto,

mostramos que a convergência também vale no caso de o processo começar com a

medida produto, através de um acoplamento entre um processo inicialmente dis-

tribuído sob a medida produto e o outro sob a medida invariante. Com o resultado

de equilíbrio ]oca], mostramos que para um processo que inicia com a me(lida produto

e consequentemente com a medida invariante temporal e por translações, à(u) é uma

função não aleatória, dada por:h(tz) = .C(/(s) -- p)ds.

A construção gráfica permite uma interpretação intuitiva do processo muito forte

e associada técnica de Acoplamento permite fazer demostrações construtivas.
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