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Resumo

Estudamos a propagação de infecção em alguns sistemas de partículas em Z e também

em ]R. Convencionámos que no instante inicial sítios não positivos deverão conter

partículas contaminadas, enquanto os positivos conterão partículas normais. Dessa

forma, o sítio zero será a fronteira inicial entre contaminados e normais. Sempre que

uma partícula contaminada alcançar um sítio normal, este ficará contaminado. Para

avaliar a evolução da infecção definimos a velocidade de contaminação do processo

como u := limo-. {l, sendo Zt a fronteira atual. No primeiro modelo, a cada partícula

associamos um relógio aleatório que soa de acordo com um Processo de Poisson de taxa

1. Este relógio é referente aos instantes de saltos da partícula. Já, no segundo mode-

lo, tratamos da contaminação em Movimentos Brownianos independentes, os quais

aproximamos por Passeios Aleatórios Simples, cuja distância entre dois vizinhos mais

próximos é A C (0, 1). No terceiro processo, partículas infectadas se deslocam à direita

segundo um processo de Poisson de taxa 1, enquanto as normais permanecem paradas

(taxa zero). Quando uma partícula infectada atinge um sítio normal, as partículas

acordam e passam a se deslocar com taxa 1. Simulamos os modelos dos Capítulos l e

2 num intervalo finito até um tempo T pré-fixado, observando a velocidade estimada e

também algumas estatísticas. No terceiro Capítulo obtemos alguns resultados teóricos

para o modelo.
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Abstract

\Ve study the infection spreading in some particle system models, with skate space Z

and IR. Here we assume that nonpositive sites contam infected particles, while the

positive sites are healthy. Thus, zero is the initial boundary between infected and

healthy particles. Whenever an infected particle reach a healthy site, all particles

there become infected. The goal is to analyse the evolution of infection spreading, for

which we set u := limo... qt, Zt being the actual boundary. In the first modem, to

each particle in site z C Z we attach a random clock that rings according to a Poisson

Process of intensity 1. That clock relates to the moments of particle jumps. The second

model is about the infection spreading between independent Brownian Motions, and

we approach it through Simple Random Walks with distances between two nearest

neighbours being A C (0, 1). In the third process, infected particles displace to the

right with intensity 1, while the healthy ones aie sleeping (intensity zero). When an

infected particle reaches a healthy site, particles are waked up and starts to jump with

intensity 1. We simulate the models of chapters l and 2 in a rinite interval until an

arbitrary time T, analysing the estimated speed, and furthermore some other statistics.

In the third Chapter, we get some rigours results for the model.
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Introdução

Sistemas de partículas são processos Markovianos para descrever a evolução no tempo e

no espaço de infinitas componentes interagentes. Podemos pensar que estas partículas

são unidades que compõem um sistema, como por exemplo: um meio físico, biológico

ou económico. O espaço em que estas partículas evoluem pode ser desde o conjunto

dos números naturais até espaços mais complexos. Em relação ao tempo pode ser

discreto ou contínuo. Nestes sistemas existe a componente aleatória que pode estar

na configuração inicial (quantidade de partículas no instante inicial) ou durante o

decorrer da evolução do processo. A maneira como estas partículas interagem entre si

dá origem a diferentes modelos já amplamente estudados: Modelo do Votante, Processo

de Contato, Processo de Exclusão e Percolação de Primeira Passagem. Nos modelos de

Percolação de Primeira Passagem, estuda-se o avanço, por exemplo, de uma epidemia

sobre um espaço, que pode ser o conjunto Z'i, d 2: 1. O contágio se dá quando

um sítio sadio tem contato com outro vizinho adjacente, que já estava contaminado.

Pode-se ainda introduzir um parâmetro p tal que o sítio ficará contaminado e imune

com probabilidades p e 1 -- p, respectivamente. Outra possibilidade é introduzia uma

variável aleatória representando o tempo de vida de uma partícula no sistema. Há ainda

modelos em que novas partículas vão sendo introduzidas no sistema com o passar do

tempo. Este é o caso, por exemplo, do Passeio Aleatório com Ramificação (j211).

Um dos primórdios da teoria de sistemas de partículas interagentes aparece nos tra-
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balhos de Ehienfest (1907), sugerindo modelos de ocupação de urnas com um número

finito de bolas. Também, pode-se observar relações com a Mecânica Estatística, onde

citamos Boltzmann (1902) e Gibbs (1902). Posteriormente, Harris (1965) introduziu o

modelo Processo de Exclusão. Também salientamos as contribuições de Spitzer (1970)

e Liggett (1977) para estes processos. Um histórico mais detalhado encontra-se em l81.

Aplicações de sistemas de partículas estão em diversas áreas, e a interpretação

será de acordo com a área de aplicação. Por exemplo, o fluxo das partícula pode ser

interpretado como o avanço de uma epidemia, como a disseminação de uma informação,

ou ainda como uma reação em cadeia em um sistema físico-químico.

No Capítulo l estudamos o modelo em que partículas se deslocam de acordo com

um Processo de Poisson Homogêneo de taxa 1, independentemente, em Z. Estabele-

cemos que no instante inicial sítios negativos (incluindo o zero) estarão contaminados,

enquanto os positivos serão normais. A medida que uma partícula contaminada se

deslocar para o sítio vizinho à direita, então irá contaminando os sítios normais. Propo-

mos obter uma aproximação para a velocidade de contaminação limo.. #, Zt sendo

a fronteira entre contaminados e normais no instante t. Mostramos que a medida-

produto de Poisson não é a medida invariante para o modelo centrado, o qual deânire-

mos oportunamente. Contudo, através de simulações, observamos que a velocidade

de contaminação estimada fica próxima da velocidade teórica obtida com a suposição

de que a medida-produto fosse a invariante. Também mostramos que para frente da

infecção (para sítios normais que estão à direita de Zt) a medida-produto de Poisson

é dominante para o processo. Para finalizar o Capítulo l estabelecemos uma conexão

com o Nlovimento Browniano padrão, ou seja, admitindo que a distância entre dois

vizinhos mais próximos é À C (0, 1) e que cada partícula se desloca à direita segundo

um Processo de Poisson de taxa À'2, verificamos que quando À .l 0 a trajetória da

partícula converge para o h'movimento Browniano padrão.

Pala o Capítulo 2 o modelo teórico consiste em partículas realizando um Nlovimento
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Browniano padrão, independente um do outro. O objetivo é estudar a velocidade de

infecção. Para tal fim utilizamos simulações em uma caixa finita (um intervalo finito

em IR), a qual cada sítio tem uma distância AC (0, 1) em relação ao seu vizinho mais

próximo. Cada partícula em um sítio tem probabilidade ! de se deslocar para seu

vizinho mais próximo. Através de simulações conseguimos observar que a velocidade

de contaminação é i, estando em concordância com o resultado empírico obtido no

Capítulo l.

O terceiro Capítulo foi dedicado ao modelo em que partículas sadias ficam inativas

até serem "acordadas" por uma contaminada. As partículas contaminadas se deslocam

de acordo com um Processo de Poisson Homogêneo de taxa 1. Quando uma partícula

sadia é acordada, então passa a ter taxa de deslocamento igual a 1. Este último

modelo é semelhante ao "Frog À/lodel" (ver j1l, l21 e j191), que começa com apenas uma

partícula contaminada na origem. O principal resultado deste capítulo é a existência

da velocidade e o fato de que u > 1. O teorema principal para obter esta cota inferior

foi o Teorema Ergódico Subaditivo, devido a Kingman (j15]).

Nas simulações dos modelos utilizamos a linguagem de programação Scilab, do

Instituto INRIA, que é similar ao Matlab da h'lathworks. Uma referência para o Scilab

está em 191.



Capítulo l

Modelo com mesmas taxas de salto

em todos sítios

1.1 Definições

Considere que o conjunto dos números inteiros corresponde a sítios onde serão alo-

cadas, de maneira independente, uma quantidade aleatória de partículas. Essa quan-

tidade seguirá uma determinada distribuição de probabilidade. Vamos assumir que no

tempo zero, também denominado de instante inicial, em cada sítio seja atribuída

uma quantidade de partículas segundo uma distribuição de Poisson de parâmetro À.

Sendo assim, essas variáveis aleatórias são mutuamente independentes e identicamente

distribuídas, ou seja, a distribuição conjunta do número de partículas nos sítios é o

produto dessas distribuições de Poisson, que denominaremos de medida-produto. O

número de partículas em um sítio iç, no instante atual t, é denotado por v?t(z). Para

o instante inicial, 77o(z) será a configuração inicial do sítio z. Quando usarmos z7t

estaremos nos referindo à configuração global do modelo.

Também assuma que no instante inicial partículas nos sítios negativos, e no zero,

estão contaminadas e nos positivos estão normais. Além disso, quando uma partícula
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contaminada atingir um sítio normal, todas lá contidas imediatamente ficarão contami-

nadas. Assumiremos que partículas dentro de um mesmo sítio não interagem entre si,

assim como aquelas de sítios diferentes. O sítio zero é dito fronteira inicial entre as

partículas contaminadas e as normais.

A dinâmica do modelo é tal que partículas se deslocam da esquerda à direita. Os

instantes entre estes deslocamentos (saltos) de uma partícula ocorrem de acordo com

um Processo de Poisson Homogêneo de taxa 1. A este Processo de Poisson chamaremos

de relógio da partícula. Desta forma, para cada partícula estará associado um

relógio, e estes são mutuamente independentes. Após o instante inicial, em um sítio

z, o relógio associado à k--ésima partícula irá gerar uma quantidade d') - .Erpon(1),

k = 1, . . . , 77,(z). O instante da primeira partícula em z, que vai saltar à direita, será

, q. (,)}.

Como {d') : k = 1,...,qt(z)} são iid, então l-(') -., Ezpon(qt(aç)). Este mesmo

mecanismo também ocorrerá, de maneira independente, nos outros sítios. E através

desta dinâmica que o modelo irá evoluir no tempo.

Formalmente, a relação entre as taxas de transição ?7t(z) e o processo é dada pelo

gerador infinitesimal, a seguir enunciado

r(=) := min.['4')

Definição l.l.l O gerador 'in$mitesimal do T)rocesso é de$nido como

'/üo :-E «.(4 (/üf'''''D
z€Z

onde a configuração v7. ''+i é tal que

(1.1.1)

-;"''.,-l:: ':::
se z # {«, « + l}

se z - z

se z = r + l

(1.1.2)
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Interpretando 7?:''+i, significa que o sítio da posição z perde uma partícula e esta se

desloca para o próximo da direita. Com relação à função /, ./ : Nz ---, IR e é cilíndrica,

ou seja, depende de um número finito de coordenadas (no nosso caso depende de um

número finito de sítios).

Estudos sobre a medida invariante em passeios aleatórios em Z com tempo discreto

podem ser encontrados em Derman (1955) e Port (1967). Especificamente, em Der-

man (161) o modelo tratado consiste de uma quantidade enumerável de partículas se

movimentando sobre Z de acordo com uma Cadeia de h/larkov. Mais precisamente,

denotando por X«({) o número de partículas no sítio { no instante n, suponha X«(á)

com matriz de transição P irredutível e recorrente, e também para n fixo, assuma que

{X.({)}icz são mutuamente independentes. Além disso, suponha que a configuração

inicial é tal (lue Xo(á) «., Pois(n({)), n(i) a à-ésima componente da medida invari-

ante a de P. Então, para todo n fixo, {X.(á)}icz são independentes e cada X«({)

tem distribuição Pois(a(á)). Isto quer dizer que começando com a medida-produto

8){.zPds(n(i)) o processo permanece com esta mesma ao longo do tempo.

Em relação ao modelo que estamos tratando o tempo é contínuo, ao contrário do

que foi considerado por Derman (161). Para identificar a distribuição limite do número

de partículas nos sítios começamos lembrando que cada sítio inicia, em média, com um

número À de partículas, e estas se deslocam de acordo com um processo de Poisson de

taxa 1. Seja z C Z. Para 3/ $ # definimos

AÇ'(z) := "número de partículas que saem de g/ e estão em # no tempo t "

A probabilidade de uma partícula que saiu de y alcançar z em um tempo t é pÍ(z) =

e''fj:;®, e por isso, ]VÍ(a') - Pois(Àpy(z)), além de {JW(")},S, se"m mutuamente

independentes. Portanto, o número de partículas que alcançam z, após decorrido um

tempo t, é )ll:,$, iVty(z) -- Pois(À), pois }.l,$, ÀpÍ(=) = À. Analogamente, .VI'(z) «'

Pds(Àpf(z)), z ? z, com {iV.z(z)}:Z. mutuamente independentes. Portanto, o número
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médio de partículas que saem de z, após decorrido um tempo t, é >1:.>. JVtz(z)

Püs(À). Interpretando estes resultados podemos pensar que decorrido um tempo t,

o número médio de partículas que chegam em z é À, da mesma forma que o número

médio que sai é também À.

Introduziremos uma modificação no modelo acima descrito. Iremos centralizar a

fronteira sempre no sítio zero. Este novo modelo será chamado de modelo centrado,

cuja configuração denotaremos por v7'. Esta modificação será útil para estudar a ve-
[nn+..]n.]n AA n n n nAn+n nnnnn axrfsnnn n rJIT'ai+n
i\iui\l(xxlç \,Liiii quç ai uullucbxixxlxaSav (»Yallvcb a, \,ll&\iluu

Para Zt, fronteira atual no modelo original, a relação com o modelo centrado é

q*(z) Zt) + -r(,-z.-o}. (1.1.3)

Em (1.1.3), se z = Zt, a configuração é tal que qt(Zt) = qÍ(0) + 1. Esta partícula

adicional no zero é dita superpartícula. A presença da superpartícula será apenas no

sítio zero, pois para # # Zt, ?7t(aç) = ?7f(z -- Zt).

A partir daqui trabalharemos apenas com o modelo centrado. Sempre que for

necessário distinguir os dois modelos usaremos a notação ?7tc. Também, sempre que não

for necessário distinguir o instante atual usaremos ?7 ao invés de qt.

Cada vez que uma partícula do sítio zero saltar à direita será realizada uma transla-

ção para trás (à esquerda), ou seja, a configuração de cada sítio é deslocado pala o

vizinho da esquerda, e assim, a fronteira voltará novamente a ser o zero. Intuitivamente

a fronteira permanecerá a mesma durante a evolução do processo. Podemos ainda dizer

que a fronteira "quer" se deslocar com taxa l + ?7'(0), mas quando o evento ocorre, o

zero volta a ser a fronteira.

Formalizamos o modelo centrado, definindo o respectivo gerador:

Definição 1.1.2. O gerador {7zánitesàma/ do processo centrado é de$nído como

13



c/ :-E«( Uh''''''D / )-'üm--n(/ã)-/w),

v7','+t definida em(1.1.2). Em(1.1.4), notamos que para z - 0 a configuração é 7?(0)+1.

Isto está de acordo com o conceito de superpartícula antes mencionado. A função / é

tal (lue / : Nz --., R e é cilíndrica. A configuração ?7 é tal que }7 (a) = ?7(sç + 1), para

r C Z. O operador - é dito operador translação

z#0
(1.1.4)

O quociente =? é a posição da fronteira atual pelo comprimento do intervalo de

tempo, enquanto u := limo.. !! é a velocidade de contaminação do modelo

original. No artigo de Kesten (j131) foi provada a existência da velocidade para um

modelo análogo.

Queremos estabelecer uma relação entre a velocidade do modelo original e a do

centrado. Seja 0 < A < 1. Como Zo = 0,

Z {(Z.-Zo) {(Zt-Z.-h)+{(Z-h-Z-2")+..-+(Zh-Zo)

Denote & := i(Zt-h(i-i) hi), á = 1,...,Ê, e suponha que aseqüência {Ci,C2,.--)

seja estacionária ergódica com .Eet finita. Pelo Teorema Ergódico de Birkhoff,

t Zt hh

limo ( t '+Cx quase certamente.
t--, oo +

Decorre, da convergência quase certa acima, que para t suficientemente grande
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E€t

, (; ', - '-«':

' (; ', *« - ',)
' (, (; ''« - ', l«'',»

Tomando h pequeno e observando que no modelo original Zt se desloca para o sítio da

direita com taxa Ot(Zt),

a
t

(1.1.5)

.E l.iK--« - ZD O.PO - m.l - i* (m©+0 * O - mQ - m,

ou sda, -Eei = Eqt(Zt). Voltando a (1.1.5) e utilizando (1.1.3),

?=.Eq.(Z.) (0)+1

onde .E?7f(0) = .D77'(0), uma vez que podemos supor que o processo centrado está no

regime estacionário. Segue que

lim =! = 1 + .E77'(0)

De acordo com o raciocínio acima deduzimos que u = 1 + .E77'(0). No processo

original essa velocidade significa que, em média, uma partícula da fronteira avança

1+ E'v7(0) por unidade de tempo. No processo centrado é o número médio de partícula

que estão no zelo (que sempre é a fronteira).

A definição de velocidade é tal que leva em consideração apenas a fronteira anual

e a definição de Zt não especifica qual partícula irá saltar, ou seja, o conceito de

fronteira não faz distinção entre as partículas, mas leva em consideração apenas a

posição em Z no instante t. alas, vamos nos concentrar em uma partícula específica,

t
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a qual chamaremos de partícula marcada, e deduzir a respectiva velocidade com

que ela se desloca. Denotaremos por Um := limo.. :: a velocidade do ponto de vista

da partícula marcada, com Nt representando a posição desta partícula no instante t.

Uma vez que definimos o modelo de maneira que cada partícula se desloca segundo

um Processo de Poisson de intensidade 1, então {NtltZO é um Processo de Poisson com

esta intensidade.

Lembremos a desigualdade de Doob para submartingal não negativo. Seja {XtltZO

submartingal. Para p > 1,

, (,:!,.*.y ' (óy ,'.*;,, ':.: ',
desde que Xt 2: 0 para todo t, quase certamente, e E(X.P) < oo. À'las {Nt -- tltZ. é

martingal. Para verificar isto começamos obsevando que {MtltZO, M; = Nt -- t, é tal

que .EJt6 = 0 e tem incrementou independentes e estacionários. Por estes fatos,

.E(xf)

E (M, l /:'') - E (M, l /:'') + .D ((Mt - M,) l J:y) M, + .E(.4/ - M,) = M,,

.Z:y := o (M, : s c 10, tl) a a- álgebra gerada pela família {M. : s c 10, tl}
Em (1.1.6) tome a = 2", I'- = 2"+t e p = 2. Assim,

5L4Z(W, - .'-)'
!-.2"''':

22"'

;.
Usando a desigualdade de Chebyshev e (1.1.7) ,

ãnE suP (Nt
2n <t<2n+l

.E l suP
2n<t<2n+l

t)'

(1.1.7)

16



, l:.âzE.*. (%'y » ''l
. i«l,.:::.*. (vyl

Por (1.1.8) segue que IL converge em probabilidade para l quando t --, oo. Ainda

por (1.1.8), como >ll:=:i Zlb < oo, limo-- qt = 1 quase certamente. Concluímos que

u. = 1 quase certamente. A diferença u -- u« será denominada de velocidade de

contaminação com relação à partícula marcada. Note que u -- u« = E?7'(0)

quase certamente. Na seção 1.7 voltaremos a nos referir à diferença u -- u«.

8

P suP
2n<t<2n+l

(1.1.8)

1.2 O algoritmo para a simulação

Um dos objetivos será estimar a velocidade u. Para tal fim faremos simulações.

Nestas simulações consideraremos uma caixa de tamanho 2Ar, isto é, os sítios

{--N, . . . , 0, . . . , .M}, e um tempo máximo T de simulação. Na evolução da simulação,

a cada iteração, um sítio será escolhido segundo a lei de probabilidade

P(sítio z ser selecionado) =
~''"' ' '" '''''''"'''' número de partículas na caixa

Neste sítio z apenas uma partícula saltará para z + 1. Se caso z = 0, então será

realizada uma translação à esquerda, que consiste em deslocar as partículas de z para

z --l,isto para todo z na caixa.

A seguir faremos o detalhamento do algoritmo para a simulação do modelo centrado.

(IQ) Fixar /V inteiro positivo. Isto significa que o número de sítios será finito, ou seja,

6carenlos restritos ao conjunto {--(.V + l), --.N, . . . , --1, 0, 1, . . . , .N}. Introduzimos o
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sítio (N + 1) para que durante a simulação haja um número satisfatório de partículas

no sistema para um longo tempo. Também fixe À > 0 (o parâmetro da distribuição de

Poisson) e T > 0 o tempo máximo da simulação.

(2Q) t --- 0, que é o instante inicial

(3Q) No instante inicial cada sítio recebe uma quantidade de partículas segundo uma

distribuição de Poisson de parâmetro À. Esses valores gerados serão alocados no vetor

Eta, que terá 2.7V + 2 componentes.

(4Q) Sítios {--(.M + l), --.V, . . . , --1, 0} serão declarados contaminados e {1, 2, . . . , N}
normais.

(se) s --- E=:.,,.: -Et.(i)

(6Q) Selecione aleatoriamente um sítio segundo a distribuição de probabilidade

p(x. - 0 - gy0,

{ c {--(N + l), --N, . . . , --1, 0, 1, . . . , .N}, sendo Xt a variável aleatória correspondendo

ao sítio escolhido no instante t. Denote por içt o sítio selecionado.

t

(7Q)

''.',., -{ :=:;:T.:'
",.

se =t = N

Et«(..) --- Et«(,.) l e -Et«(z. + l) --- -Et.(«. + 1) + 1, se '. # {--(JV + 1), N}

(8Q) Calcule as estatísticas pala estima- E(?7(z)) e C'ou(77(z), v7(y)) e eventualmente a

lei de ?(z). Para o sítio --(]V + 1) não serão feitas estatísticas.

18



(9Q) Se z. 0 faça a translação,isto é,

.Bt.(y) -- .Et«(y + l) ,y C {-N, ...,.V - l},

e além disso, Eta(.N) --- Pois(À). Observe que quando realizamos a translação o

último sítio(N) perde sua configuração. E por isso que geiamos um número segundo

uma Pois(À) e o atribuímos a Eta(.N).

(IOQ) Gere um tempo 1" segundo uma exponencial de parâmetro St e faça f = t + 'r

(llQ) Se t $ r então .Eta(--.M -- 1) --- Püs(À) e volte pa'a (5Q), se«ão calcule m

estimativas de .E(q(z)) e C'ou(q(aç), q(y)). Neste passo gerimos um número aleatório

para -Eta(--.N -- 1) com o objetivo de que haja a entrada de À partículas, em média,
o.-l nnHn i+ornnãn
vxxx \.fuma A uvx wyuva

1.3 Programa em Scilab

Após a listagem do programa, encontram-se as instruções de como executa-lo

Listagem do programa em Scilab para simulação do modelo centrado

c[ear a]].;

op:l;//define o ti.po de visão: local(op=1) e panorama.ca(op=2)

N=50; //parâmetro para tamanho da caixa

nulo; //amostra dos sítios

T=1000; //tempo final da simulacao

lambda=1; //parâmetro da di.stribuicao i.nicial
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t-o;

k:O;

h-O;

n=2+N+2;

if OP:'l
for i=-n:n

X(i+n+l)=i;
end

else

for i.=-n:n

X(i+n+l)=floor(i+N/n);

end

r=size(X,l);

E=zeros(r,l);

CV=zeros(r,r);

Eta:grand( 1, n, 'poi' , lambda);

'numero inicial de parti.culas na caixas';

sum(Eta)

'numero ini.ci.al de partículas contami.nadas=';

sum (Eta(l : N+2) )

while t<=T

k=k+l

for i=1:r

E(i) =E(i)beta(X(i.) +N+2) ;

for j=i:r

CV(i. ,j)=CV(i,j) beta(X(i) +N+2) 'beta(X(j) +N+2) ;

l
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end

end

St=sum (Eta) ;

v=grand(l,'exp',l/St);
t=t+v;

Pr=Eta/St;

Fa=cumsum(Pr');

u=grand( 1 , ' def ' ) ;

xt=1;

while u> Fa(xt)

xt = Xt+l )

end

if xt==l

Eta(2)=Eta(2)+1;

e].self xt=;m

Eta(m)meta(m)-l;

esse

Eta(xt)meta(xt)-l;

Eta(xt+l)=Eta(xt+l)+l;
end

if xt==N+2

for i=2:m-l

Eta(i.)neta(i+l)
end

Eta(m)= grand(l, 'poi',lalnbda) ;

h=h+l

)

end
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Eta(1)=grand(l,'poi',lambia);
end

'numero de i.teracoes='

k

' numero de translacoes= )

h

'numero de parti.cujas na caixa após simulacao=' ;

st

'numero de parti.Guias contaminadas após simulacao='

sum(Eta(l:N+2))

E:E/k;

for i=1:r

for j=i:r

CV(i,j)=CV(j.,j)/k -E(i)'pE(j) ;

end

end

V=diag(CV);

)sita.o estimativa da esperanca está.nativa da vara.ano.a)

[X E V]

'parte triangular superior da matriz de covari.anciãs' ;
cv

)

Para utilizar o programa somente as variáveis op, N, n, T e lambda devem ter

valores atribuídos pelo usuário. Observe que o programa não permite "À" como nome

de variável , logo, a variável no programa correspondente a este parâmetro é lambda.

iK.lesma justificativa vale para o uso de Eta como variável no programa, no lugar de "?7"
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A variável op=1 significa que será considerada uma "visão local" , onde serão impressos

os sítios

{ --n, . . . , -- 1, 0, 1, . . . , n}

Se op=2 então será considerada uma "visão panorâmica" , onde serão impressos os sítios

á = --n, . . . , --1, 0, 1, . . . , n}

A variável N é o parâmetro para o tamanho da caixa, que é um intervalo de amplitude

2N, e n < N é tal que 2n+l sítios serão apresentados. T é o tempo máximo de simulação

e lambda o parâmetro da distribuição de Poisson.

Após o término da execução o programa fornece:

8 número inicial de partículas na caixa;

e número inicial de partículas contaminadas;

B número de iteraçõesl

8 número de translaçõesl

e número de partículas na caixa após a simulação;

8 número de partículas contaminadas após a simulação;

. estimativa da esperança de v?(z)l

e matriz de estimativas de covariâncias e variâncias de 77. Na diagonal principal

estão as variâncias e acima as covariâncias.

O número de iterações se refere à quantidade de partículas que se deslocaram para

o vizinho da direita. Também, o número de iteiações é o tamanho da amostra para

estimar as esperanças e covaiiâncias para 77.
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Devido à definição de superpaitícula, anteriormente mencionada, no sítio zero tere-

mos 1 + E(q(0)), sendo .E(q(0)) a estimativa de E77(0). Portanto, l + -E(q(0)) será a

estimativa de u.

1.4 Alguns exemplos da execução do programa

Na primeira execução do programa utilizamos

OP;l

N-50

n=10

T:2000

lambda=l

Os resultados foram

número i.ni.cial de partículas na caixa=101

número i.nicial de partículas contami.nadas=52

número de iterações=207861

número de translações=3242

número de partículas na cai.xa após a si.mulação:98

número de partículas contaminadas após a simulação:50

A velocidade de contaminação estimada é obtida na Tabela 1.1, na linha deferente

ao sítio zero. Nesta simulação a estimativa de u foi 1.6343.

O número esperado de partículas no instante inicial é À(2N' + 2). Disso decorre que

os tempos exponenciais gerados têm média .l;ilã)Ú:iÍ$, e assim, o número esperado
de iterações é TÀ(2.V + 2). Com relação ao número esperado de translações, este é
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aproximadamente (.l -+ Z?7(o) 'l x (número esperado de iterações), pois .l 't" E77(0)

é a probabilidade estimada do sítio zero sei escolhido numa iteração. Na simulação

anterior o número esperado de iterações é 2000 x l x (2 x 50 + 2) = 204000 e o de

"«;-«« (: ,J&:H ,,) * «« - «" "
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Tabela Resultados da simulação para À

26

e op:l

sítio estimativa da esperança estimativa da variância

     



A matriz abaixo se refere às estimativas das covariâncias e variâncias pala 7?(z)

z C {--4, --3, . . . , 0, . . . , 3, 4}. Na diagonal principal temos as variâncias.

1.0911 .0.0197

1.0808

0.0199

.0.0330

0.9974

0.0292

.0.0071

.0.0431

0.9650

0.0428

,0.0244

.0.0045

.0.0557

0.6380

.o.o001

.0.0146

.0.0325

.0.0406

.0.0330

0.4114

0.0224

0.0140

0.0094

.0.0604

.0.0076

0.0561

0.6846

0.0453

0.0567

0.0063

0.0317

0.0078

0.0381

0.0536

0.8224

0.0115

.0.0729

.0.0078

0.0209

.0.0202

0.0376

0.0130

0.0037

0.8524
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Também executamos o programa com op'2, N:50, n=10, lambda=1 e T=2000,

cujos resultados foram:

número i.nicial de partículas na caixa=90

núnero inicial de partículas contaminadas=40

númez'o de iterações=202774

número de translações=3152

número de partículas na caixa após a si.mutação-89

número de partículas contaminadas após a si.nulação-47

Na Tabela 1.2 observamos que a velocidade estimada foi 1.6032

Outra simulação foi com os seguintes valores

OP:l

N:50

n=10

T:2000

lambda=2,

e os resultados foram:

número i.ni.ci.al de partículas na caixa=197

número inicial de partículas contaminadas=lll

número de iterações=402548

número de translações=3988

número de partículas na caixa após a simulação;187

número de partículas contaminadas após a simulação;102

A estimativa da velocidade é obtida na Tabela 1.3, que é 2.3844

28



Tabela À- l1.2 Resultados da simulação para

29

e op;2

sítio estimativa da esperança estimativa da variância

     



Tabela Resultados da simulação para À - 2 e op=l
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sítio estimativa da esperança estimativa da variância

     



Também apresentamos a matriz de estimativas de covariâncias e variâncias para

z?(z), # CÍ--4, --3, . . . ,0,. . . ,3,4}, na simulação com À = 2.

2.0277 0.0470 0.0213

2.1821 0.1123

2.0166

.0.0215

0.0192

0.0391

1.8519

.0.0187

0.0432

0.0199

.0.0207

1.4671

0.0522

.0.0484

0.0119

.0.0485

0.0250

1.2948

0.0872

.0.0281

0.0202

0.0610

0.0695

0.1666

1.6459

0.0835

0.0410

0.0030

0.0103

0.0154

0.0553

0.0678

1.7685

0.1174

0.0409

0.0489

0.0194

.0.0483

0.0194

0.0659

0.0530

1.8694

1.5 Sobre a medida invariante do modelo centrado

De acordo com j181 (Teorema B7), sabe-se que p é medida invariante do processo se e

somente se

E.Gf(n) = O, (1.5.1)

pala todas funções cilíndricas .f, onde EI, é a esperança com relação à medida p

Seja/(q) = 0(1) +?(2) + .. +77(n), n inteiro positivo. Por(1.1.4),
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G/(,7) q(n) lq(t) + q(2) + ' ' ' + '7(n) - 1- q(1)

(q(0) + 1) ,7(2) + + (n) + q(n + l)

q(1) - q(2) - ' - q(n)l

-?(") + ('7(o) + l) I'z(" + i) - q(1)j .

q(2) «(«)l
+

(1.5.2)

De (1.5.1) e (1.5.2),

Epq(n) + Ep(q(0)q(n + l)) Ep(q(0)q(1)) + Ep,7(n + l) Epq(1) (1.5.3)

Observando as Figuras 1.1 e 1.2 percebemos que o comportamento das estimativas

das esperanças tem uma queda ("um poço") no sítio 1, e no sítio zero um salto, ficando

acima de À. Por outro lado, para sítios negativos as esperanças não se desviam muito

de À, assim como para sítios positivos distantes do zero. Essa queda no sítio l tem uma

explicação. Empiricamente, lim«-~ EPv7(n) = À, assim como ?7(0) e 77(n + 1) podem

ser assumidos como independentes para n grande. Logo, pela equação (1.5.3),

ÀEpq(0) Ep(,7(0)q(1)) - Epq(1)

Segue que

Ep,7(1) - Ep(,7(0)q(1)) < .XEpq(0).

Como veremos ainda nesta seção, para À pequeno, EP77(0) = {, e portanto, EPq(1) =

o(À').

O fato do processo iniciar com a medida-produto de Pds(À) não significa que

também a teremos como medida invariante. Adiante apresentaremos um cálculo, o

qual mostra que a medida-produto de Püs(À) falha como medida invariante (não

32



lO -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Figura 1.1: Esperanças estimadas pala À - l

lO -8 -Ó -4 -2 0 2 4 6 8 10

Figura 1.2: Esperanças estimadas para À
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satisfaz (1.5.1)). Mas, por um momento, vamos admitir que a medida-produto seja

a invariante e verifiquemos que forma terá -E?7(n). Pela hipótese momentânea de que

vale (1.5.1) para a medida-produto, e denotando a := .E.77(0), a ecluação (1.5.3) fica

-Ep,7(n) +(1 + .)Epq(n + l)) -(1 + «)Epq(1)

Pelo fato de EPv7(n) = EP?7(n + 1) = À para n grande, por (1.5.4),

(1.5.4)

'*«':, - *(Ê) - * (: - à)
Com n = 1 em (1.5.4), temos

'«',, - , (Ü) (H)
Já, com n = 2, obtemos

'*«';, - * (Ê) (*HÇ'E)
e para n = 3,

",«',, - *(Ê)(' ''' ' ''' 'l#l;:' ': * .''
Recursivamente, obtemos que

a
Ep?(n) À

l+a 1:*'i?siu*'''l
* (=) (H$= -- ': '171Ll:-l ''')
* (: -- ''' '''ã';$''' ''')
*(:-ah

Portanto,
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~«'«, - * (: - ah) , --:', « ; : .
Note que em (1.5.5), 1im«-- .E.q(n) = À.

A hm de obter uma expressão para a - EP?7(0) faremos /(77)

gerador fica

(1.5.5)

q(0). Então, o

G/(q) +?(0)q(1)+q(1) ,7(0): - q(0) . (1.5.6)

Aplicando esperança com relação à medida invariante p em (1.5.6), e por (1.5.1),

teremos

Epq(-1) + Ep(,7(0),7(1)) + Ep,7(1) - Ep(,7(0):) - Epq(0) (1.5.7)

Empiricamente os resultados das simulações parecem sugerir que 77(ã) «' País(p({)),

com

l À, seis --1

«(i) se á - 0

l * (:
Pela suposição de independência entre 77(0) e ?7(1) (lembre que momentaneamente es-

tamos supondo isto) e por (1.5.8), a equação (1.5.7) fica

(1.5.8)

«(-i) + "(o)"(i) + "(i) - ll''"('7(o» + "(o)'l - "(o)

* * «* (Ê) * * (Ê) - '« * «:, - "
.' - «(À - 2) - À

-0

-0
-0 (1.5.9)

Resolvendo a equação em (1.5.9), a raiz positiva será
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". '' - - "'' ' . (1.5.10)

De (1.5.10), obtemos que a velocidade sela

. . 1 + À - 2 + ~/À' + 4 - À.J:.Z:31a4. (l.s.li)

Para À pequeno, pela fórmula de Taylor,

« - l+; + .(À). (1.5.12)

Também, pela Mrmula de Taylor, para À grande u = .X + -; + o ( : ).

Na Tabela 1.4 apresentamos valores estimados de u, juntamente com os obtidos por

(1.5.11)

À - 2 + v''lX2''-i:'ã

2

À - 2 + «li!'::i:'ã
2
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Tã,bela 1.4: Valores teóricos e estimados para u

No que segue mostraremos que para .f(77) = .r{.(i) a equação (1.5.1) não

feita. Queremos obter uma expressão para G/(?7). Para z $ --1 ou z 2: 2

«(d(/h''''''D / ) -«(,)'-'.

Quando = = 1 poderá acontecer os seguintes casos:

«m - ': «m(/h:'0 - /M)

,7(1)

«m(/b:,o - «w(.'.,.:,-:-., - '*-'-,-.,) - '...:,-:,.

q(1) > 1:

«W(/h''0 - .'M) - «m ('...:,-:-., :,-.,) - «WP

Com relação ao sítio zero,
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À T N valor teórico valor estimado diferença relativa

        

0.0079

0.0102

0.0246

0.0100

0.0203

0.0123

0.0128

0.0298

0.0236

0.0157



('7(0) + 1) (/(;) - /('7)) - (q(0) + 1) (.r{«m-.} - '{«m-.})

Os casos em que esta parcela não se anula são

{0(1) >on'7(2)-o} o« {?(1)-on'7(2)>o}
Então,

m -- D (/@ - /M) - hm -- n(.'.,.:,»"-':,-., '-''''«',,».,),

e portanto,

G/(77) - .rlu(i)-i} + (?7(0) + 1) l..rtu(i)>on'7(2)-o} (1)-on'7(2)>o}.l (1.5.13)

Aplicando esperaça com relação à medida-produto p em (1.5.13), tem-se

EpG/(q) Ep,7(0) + 1) x

x P(q(1) > 0)P(q(2)

p(o(i) o(2>> o)l. (1.5.14)

Em (1.5.14), com a suposição de que 77({) -, Pois(z,({)), á C {0, 1,2} e p({) dado por

(1.5.8), teremos

E.Gj(:nb «(i)''"o'+("+ i) l(t '"'o) ''''''

p(1)e'"(') + (a + 1) je'"(2) -- e-"(1)l .

e''H (i -- e'"m) l

(1.5.15)

Nuas como u(1) e z'(2) são funções de À e a, e por sua vez a é dada por (1.5.10), então

(1.5.15) sela função apenas de À, ou seja, EpG.f(77) = A(À). A função h é positiva para
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Figura Gráfico de EG/(?7) em função de À quando /(v7) /{q(1)=o}
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todo À > 0, conforme vemos na Figura 1.3 (obtida pelo programa Scilab). Isto nos

permite concluir que EPG/(77) > 0, e assim, /(v?) = 1{«(i) não satisfaz (1.5.1).

Em (1.5.9) fizemos a suposição de que l?(í) «' Pds(u(í)), sendo z'(ã) dado por

(1.5.8). Façamos uma comparação entre as distribuições teóricas e as freqiiências rela-

tivas obtidas nas simulações. Para isto, defina pi(.j) = P(T(ã) = .j) e /,(.j) como sendo

a freqüência relativa do evento {77({) = .j}, para .j ' 0, 1 , . . . , 6. As freqüências relativas

são obtidas através do número de iterações, que corresponde ao número de repetições

do experimento.

Executamos o programa para À C {1,2}, N=50, n=10 e T=1000. O teste qui-

quadrado de ajustamento à distribuição de Poisson foi também realizado. Obser-

vando as Tabelas 1.5 e 1.6 vemos que as maiores discrepâncias entre probabilidades

e freqüências relativas estão no sítio zero. Por exemplo, para À ' 2, po(0) = 0.2431 e

/o(0) = 0.2773. Para sítios negativos a concordância é boa. Concluímos que a medida

invariante deve ser próxima à medida-produto, pelo menos para sítios abaixo do zero.

Outra comparação é entre as freqüêncim relativas conjuntas e o produto das marginais.

Para tal utilizamos o teste qui-quadrado de independência para alguns pares de sítios.

Simulamos para À C 'Í1,2}, N=50 e T=1000. Na Tabela 1.7 encontram-se os resulta-

dos. Vemos que os sítios l e 2 não apresentam independência quanto ao número de

partículas, contudo, parece que existe independência nos outros pares de sítios.
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Tabela 1.5: Comparação entre pi(.j) e /.(.j) para À = 1. Valores entre parênteses são

os níveis descritivos para o teste qui-quadrado de ajusta.mento

41

sítio p:(.j) Á(j) sítio p: (.j) Ê(j) sítio p:(.j) Â(j)
-10

(0.0544)

0.3678

0.3678

0.1839

0.0613

0.0153

0.0031

0.0005

0.3472

0.3919

0.1915

0.0446

0.0158

0.0060

0.0020

(0.3037)

-1 0.3678

0.3678

0.1839

0.0613

0.0153

0.0031

0.0005

0.3482

0.3660

0.2093

0.0575

0.0188

o.oooo

o.oooo

3

(0.2571)

0.4658

0.3558

0.1359

0.0346

0.0066

o.0010

o.o001

0.5010

0.3363

0.1220

0.0337

0.0059

o.oooo

o.0010

5

(0.0953)

0.3678

0.3678

0.1839

0.0613

0.0153

0.0031

0.0005

0.3452

0.3562

0.2153

0.0605

0.0198

0.0030

o.oooo

0

(0.0008)

0.5390

0.3331

0.1029

0.0212

0.0033

0.0004

o.oooo

0.5665

0.2976

0.1062

0.0188

0.0060

0.0030

o.oooo

5

(0.0177)

0.4026

0.3663

0.1666

0.0505

0.0115

0.0021

0.0003

0.4534

0.3383

0.1528

0.0466

0.0069

0.0020

o.oooo

(0.4297)

-3 0.3678

0.3678

0.1839

0.0613

0.0153

0.0031

0.0005

0.3442

0.3819

0.1875

0.0615

0.0218

0.0020

o.0010

(0.0612)

0.6825

0.2607

0.0497

0.0063

0.0006

o.oooo

o.oooo

0.7163

0.2272

0.0476

0.0069

o.0010

o.0010

o.oooo

10

(0.5145)

0.3709

0.3678

0.1824

0.0603

0.0149

0.0029

0.0005

0.3532

0.3909

0.1746

0.0600

0.0178

0.0020

0.0020



Tabela 1.6: Comparação entre pi(.j) e /,(.j) para À = 2. Valores entre parênteses são

os níveis descritivos pa.ra o teste qui-quadrado de ajustamento
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sítio p:(.j) É(j) sítio p:(.j) É(j) sítio p:(.j) Â(j)

10

(0.4204)

0.1353

0.2706

0.2706

0.1804

0.0902

0.0361

0.0120

0.1273

0.2677

0.2723

0.1766

0.1046

0.0342

0.0121

(0.0103)

-1 0.1353

0.2706

0.2706

0.1804

0.0902

0.0361

0.0120

0.1067

0.2788

0.2843

0.1902

0.0911

0.0322

0.0116

3

(0.5218)

0.1560

0.2898

0.2692

0.1667

0.0774

0.0287

0.0089

0.1595

0.2889

0.2763

0.1686

0.0730

0.021]

0.0091

(0.3158)

-5 0.1353

0.2706

0.2706

0.1804

0.0902

0.0361

0.0120

0.1454

0.2607

0.2652

0.1787

0.1022

0.0327

0.0131

0

(0.0143)

0.2431

0.3438

0.2431

0.1146

0.0405

0.0114

0.0027

0.2773

0.3246

0.2396

0.1122

0.0322

0.0101

0.0025

5

(0.4061)

0.1386

0.2740

0.2706

0.1782

0.0880

0.0348

0.0114

0.1359

0.2617

0.2859

0.1892

0.0080

0.0322

0.0136

(0.1768)

-3 0.1353

0.2706

0.2706

0.1804

0.0902

0.0361

0.0120

0.1339

0.2713

0.2612

0.1857

0.0820

0.0458

0.0141

(0.1345)

0.3098

0.3630

0.2126

0.0831

0.0243

0.0057

o.0011

0.3236

0.3417

0.2159

0.0856

0.0221

0.0091

o.0010

10

(0.3922)

0.1354

0.2707

0.2706

0.1804

0.0902

0.0361

0.0120

0.1404

0.2587

0.2889

0.1701

0.0870

0.0398

0.0116



Tabela 1.7: Níveis descritivos pala o teste qui-quadrado de independência

1.6 Uma medida dominante para o modelo cen

tudo

Já vimos anteriormente que a medida-produto não é a medida invariante para o pro-

cesso. Na seção anterior apresentamos um exemplo que não satisfaz a equação (1.5.1).

Contudo, pelos resultados das simulações podemos suspeitar que a medida invariante

do processo é próxima à medida-produto. O lema a seguir (Lema 2.7 extraído de

j161) mostra que a medida do processo em relação aos sítios {1, 2, . . .} é dominada por

uma medida-produto. Aqui enunciámos o lema para o modelo específico tratado neste

capítulo.

Lema 1.6.1. .Assuma que a c07z$guração ãnácaJ segue a meada-produto

]Bç = ®,cardas(q(z)). Sejam Et a o-áZgeZ)rn gerada pelo processo de propagação da in-

/facção aZé o instante t e '7t(aç) o número de padúulas normais no saio z 2 1. .Então, a

c.d. ín.t"te t, {'y.(z)},.: é d.mln«do p.Z. p«ce«. {+.(z)}.»., . q-Z é {ndep'n 'n*'

de Ft e tem /eí d' p«b«bi]id«de ]B«. = êO.;Z:P'4'(q.(z)), ;e«do q.(z) = E,p.(3/,n) '

pt(y,=) a probabilidade de alcançar o sítio =, partindo de 31.

Prova: a demonstração completa está em j161 , Lema 2.7. Contudo, faremos um esboço

adaptado ao processo aqui estudado. Uma vez que começamos com partículas normais

em {1, 2, . . .}, a medida dominante que obteremos será para sítios positivos. Como
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sítios À -l À-2

 
0.3262

0.3253

0.1352

0.0007

0.5442

0.1417

0.4681

0.0137



já sabemos, no processo aqui tratado a configuração inicial é a medida-produto de

País(À). Assim, ]Bç = ®,czPois(À). Vamos denotar por X'(t) a posição da partícula

no instante t, quando esta partiu do sítio y e iniciou um deslocamento à direita em Z

com taxa l (note que em j161 as partículas realizam um passeio aleatório simples de

taxa l em Z').

À/las,

p.(z/, ") - p (x'(t) - ') - p (x'(t) - ' - y) - '''(f. ]d'
onde a última igualdade é justificada pelo fato de que o número de saltos é Pois(t)

Disso decorre que

Z y

q.(,) - Ep*ü, «)qM - .x E .''G":a - À-/$ac /$z ''' "'

Isto quer dizer que começando com a medida-produto de Pds(À) o processo será

dominado por um outro com lei Bç. = , :iPoás(À).

Defina .A4 como sendo o conjunto de todas as trajetórias finitas até o instante t

Um elemento«, c .M étalque«, =(zi,.. . ,z.;t:,...,t. i), com zi c Z, lzÍ--zí...il = l

e 0 < tt < t2 < < t..i $ t. O instante ti é o momento de salto de aç{ para içi+i. A

trajetória u é tal que lul = n, ou seja, lul é o número de saltos que ocorreram. Para

0 $ s $ t, seja w(s) a posição da trajetória no instante s, isto é,

«..,-lii :r.t:«:.
Também precisamos definir
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.u,,. : {«, c .u : «,(o) l«,l

Q,,. := "conjunto das trajetórias com lol = n começando em z";

®.: {(t:,...,t.-t):0<ti,...<t..t$t},n>1;

l := 0

Observe que partindo de =i há apenas uma trajetória com lwl = n, pois o processo se

desloca apenas à direita e em dimensão 1. Logo, ©,.« é unitário. Prosseguindo, .A4 =

U,...m,,.. Uma medida A em .A,'t é tal que para ''l C .M, A(.A) - )l:,,« (Á n -A''í,,«).

Assim, A é definida para .A - z/ x ..4o, p C W,,. e .Ao C '}«, da seguinte maneira:

A(«X.Ao):-l q(«)e''jÁol ,«>i
l q(«).'' ,"

Agora defina ./V' como o conjunto aleatório dos pontos de Poisson que caem dentro

de .4 C .A4 e N(.A) sua cardinalidade. Através de um algoritmo similar ao método da

geração, usado em percolação, contrai-se o con.junto 23 de forma que ./V(B) é o conjunto

das trajetórias infectadas até o momento t, e além disso, 13 é independente de ./V'(.MIB)

Seja .N''(.M) outro processo de Poisson com medida A, independente de ./V'(.M)

Como antes, N'( ) é a cardinalidade de .V'(.). Também definimos

à(,)(({«,:«,(t) «õ})+.v'(({«,:«,(t)

Uma vez que 7t(z) = .N(({o : w(t) = r,w # 23}) então {'yt(z)},Zi é dominado por

{l.(z)},»:. Para completar,

E{. (z) ,«(.«' «{«: «W - «,« # 'D) -- '«('''' «{«: «M - «,« ' 'D)
',*(E'..;«'.,-,,) - "({« : «M - «}) - E«u,.ü,«). -

y
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1.7 Conexão com o Movimento Browniano

Na seção 1.1 definimos o modelo de maneira que a distância entre dois sítios vizinhos

era l e cada partícula tinha associado um Processo de Poisson de taxa 1. Desta

forma, a posição Xt em Z de uma partícula é Pois(t). Agora vamos admitir que a

distância entre dois sítios vizinhos seja 0 < .X < 1. Se fizermos a transformação ÀXÀ 2t,

então mudaremos para o espaço de estados ÀZ e para cada partícula estará associado

um Processo de Poisson de taxa X'2. Por isso, os instantes de saltos formarão uma

seqüência de v.a's iid -Ezpon(À'2). Seja

b :- À (x«-,. À-'t) - Àx*-,. - À :t. (1.7.1)

Logo,

.E (b) (xx-,.) - À':t

V'« (%) X'l'''a, (XÀ-,.)

(1.7.2)

(1.7.3)

A equação (1.7.2) significa que o deslocamento médio de h será zero. Podemos ainda

dizer que a taxa de deslocamento à direita será À-2, mas à esquerda haverá um deslo-

camento constante de taxa À-i, e na média o deslocamento será nulo.

A seqüência {l''t}.>o tem incrementos independentes, decorrente do fato de que os

instantes de saltos são iid. Além disso, como observamos em (1.7.2) e (1.7.3), tem média

zero e variância igual ao comprimento do intervalo. Para justificar a aproximação ao

h/movimento Browniano falta ainda exprimir h como uma soma parcial de v.a's iid.

Com t > 0 e À > 0 fixados ocorrerá aproximadamente n = IÀ'2tJ deslocamentos.

Sendo assim, poderemos aproximar h como uma soma finita, ou seja,

h = yn ' À (X« - n)
n

i-l
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onde {%l:>: são v.&'s iid com % -, Pois(1), pois X« «' Pois(n). Denotando }K

À(% -- 1) vemos que yn é uma soma de v.a's iid com -8(WI.) = 0 e yar(W.) = À'

Note que {yn}.?l é um processo a tempo discreto e {L},?0 contínuo. No caso em

que À'2t :: n ambos processos coincidem. Pala À'2t real iremos comparar }Ç com o

processo obtido por interpolação linear, definido como

Xw :- vl*-''l + (.x 't LÀ''tJ) W'LÀ-,:J+: (À 't «) Wn--:. (1.7.4)

Decorre que

À (x*-,. - À''t) )l: W - (À''t - ")Wn--:
i-l

(À''t - n)yn+:* lx*-,.

xx-,. - >1: %
{-1

u l + ln-..: l
í-l

{-1

-- l*-:* - «l< À

(1.7.5)

Seja e > 0. Por (1.7.5),

,'"-«"'i»o . ,l**-~-$" *
(À''t - n + l).X

A última desigualdade em (1.7.6) é justiâcada pela desigualdade básica de Nlarkov e

também po, (XÀ ,. EZ:: U) «' Pãs(À''t -- n), Un+l «, Pús(1). Como

C
$ (1.7.6)

(À''t - " + l)À . o.
Àlo c '
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X(À) converge em probabilidade para }/t. Na Figtua 1.4 vemos que à medida que À l 0

podemos colocar a distância l}/t -- b(x) l dentro de um trapézio limitado.

Pelo Teorema que segue iremos argumentar que {Yllt>o se aproxima de {.Bt}.>o,

Nlovimento Browniano padrão, no sentido forte (quase certamente).

Teorema 1.7.1. ÍKom/ós, À/açor, Tusnády,) $da {eilli>i sequência de u.a's á d ta s que

Ee: . }'-(e:) Z,ém «s«m« q«e .E(exptt(:}) e«i.t« em «m« «ü,{«À-ç"

de t = 0. Sda S« := }1:=:: e.. .Então, ezáste um À/apimenta -Browníano padrão {.Bt},>o

tal que Caíste K > 0 satisfazendo

, (qEP . «, "" .« «'. «) - :
Prova: ISI, Teorema 2.6.1.

(1.7.7)

O Teorema 1.7.1 diz que existe um acoplamento entre o processo das somas parciais

e o R'movimento Browniano. Ainda, de (1.7.7), decorre que existe C' > 0 finito tal que

':' («u- %ã# ' ') - :.
As condições do Teorema 1.7.1 são satisfeitas para 'fll(À) : À > 0, t ? 0}, pois

.E(% -- 1) = 0, yar(U -- 1) = 1, E (explt(U -- 1)}) = exp {e'' -- t -- 1} < oo, pa"
qualquer t real, e também }Ç(À) é expressa como uma soma parcial. Logo, temos uma

aproximação forte de {Yt(À) : À > 0, t 2 0} a .[.Bt}.ZO, quando À .] 0. Por outro lado,

como podemos ver por (1.7.5), as trajetórias de {bltZO e {X(À) : À > 0, t ? 0} não
diferem significativamente para À pequeno, e portanto, também teremos uma aproxi-

mação forte de {blt>o a {-Btlt>o

Ainda com relação ao processo {b}.>o, definido em (1.7.1), vamos admitir que a

configuração inicial seja a medida-produto de Pois(À). Desta forma, teremos o seguinte

teorema:
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Figura Comparação gráfica entre y.À e y;. Linha tracejada é y; e a cheia é }lÀ
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Teorema 1.7.2. Seja o processo dejnido por r].7.-Z,). Oom a medida-produto de

Pois(À) como corzáguraçâo inicial, tomando À .l 0, teremos que esta converge para

o Processo de Poisson Homogéneo de taxa l.

Prova: para À C (0,1) fixado, o conjunto de sítios é {...,--2À,--À,0,À,2À,...}

Fazendo À .l 0 teremos este conjunto convergindo para ]R Vamos denotar por {N(z, 3/)

--oo < z < g/ < oo} o processo de contagem do número de partículas no intervalo (z, yl

Precisamos verificar os três requisitos para que seja um Processo de Poisson:

(IQ) incrementou independentes;

(2Q) incrementos estacionários;

1 1 - A+.(h), «m-0

P(.N(,,'+h)-m)- 'l h+o(h), sem

l o(A), se m > l
Os itens (IQ) e (2Q) são imediatos, pois decorrem do fato da configuração inicial

ser a medida-produto de Pds(À). Quanto ao (3Q), no intervalo (z,z + hl haverá

aproximadamente h pontos, e portanto, pela independência da configuração inicial,

P(N(,,z+A) (e'*)? -h+o(h)

Também teremos que

P(N(","+ A) - 1) - { X''*(e'*)+'' - he'" - h+ õ(h)

e P(N(z, z+À) > 1) = õ(A). Logo, concluímos que se trata de um Processo de Poisson

de taxa ]. []

50



Na seção 1.1, por (1.1.8), mostramos que a velocidade da partícula marcada é

u. = 1, quase certamente. Com este fato, juntamente com (1.5.12), quando a distância

entre sítios é À € (0, 1) e a taxa de deslocamento à direita é À'2 podemos conjecturar

que a velocidade da partícula marcada no processo será

à'« - ««, - { (; * .'*,)
Em (1 7.8), 1im~o ({ + 9P) - {. Note que este limite é «ma co«ject««, visto q«
(1.5.12) foi obtido com base nos resultados empíricos das simulações. Isto significa que

quando À .l 0 podemos esperar que a trajetória de cada partícula marcada convirja

para o N/movimento Browniano. No Capítulo 2 faremos simulações para reforçar esta

conjectura.

(1.7.8)

1.8 Conclusões

Neste capítulo analisamos a velocidade de contaminação através de simulações. Por

meio de um contra-exemplo verificamos que a medida-produto não é a medida invari-

ante para o modelo centrado. Contudo, as simulações mostraram que as estimativas

de velocidade âcaram próximas da velocidade teórica, obtida com a suposição de que a

medida invariante é a produto de Poisson. Além disso, para sítios normais, ou seja, para

frente da infecção, mostramos que existe uma medida dominante. Também verificamos

que existe uma conexão com a velocidade em um À/movimento Browniano padrão.
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Capítulo 2

Propagação de infecção entre

Movimentos Brownianos

independentes

2.1 Deü.nindo o modelo

No presente Capítulo o modelo considerado terá espaço de estados R e o tempo

contínuo. A configuração inicial seguirá um Processo de Poisson Homogêneo de taxa

[ sobre ]R, ou seja, o processo {No(z, Z/) : --oo < = < y < oo}, No(z,Z/) representando

o número de partícu]as no intervalo (z, y] no instante inicial, será tal que

P(No(z,3/) - k) - (!L:jllEe'Ü''), k 0,1,

Dado que No(gç, y) = k, a posição da .j-ésima partícula, .j = 1, . . . , k, dentro do intervalo

(z, yl teia distribuição de probabilidade uniforme contínua. Também iremos assumir

que na posição zero obrigatoriamente deverá haver uma pa-rtícula.

Após a alocação inicial de partículas em iR, segundo um Processo de Poisson, tere-

mos uma quantidade infinita enumerável. Sendo assim, faremos uma bijeção entre as
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partículas atribuídas e o conjunto Z. À/leis precisamente, para a partícula que está na

posição zero atribuímos o número zero, pala partículas abaixo do zero atribuímos os

inteiros negativos e aquelas acima do zero recebem os inteiros positivos.

A partir do instante inicial, cada partícula começará a se deslocar segundo um

Nlovimento Browniano padrão, e estes serão mutuamente independentes. A posição da

partícula {, { C Z, após decorrido um tempo t, será

X ({) + .B.({),

sendo {.Bt({)]-tZO o correspondente Nlovimento Browniano padrão associado à partícula,

com .Bo({) = 0. Assim,

se { C {. . . , -2, -1}

se í = 0

se { € {1,2, . . .}

Ainda com relação a {-Bt(i)}t?o, tem-se:

Xo(i)

e Todo incremento -Bt+,(i) -- .B,({) tem distribuição normal de média zero e variância

t

8 Para todo par de intervalos disjuntos de tempo (tl, t21, (t3, t41, com 0 $1 ti < t2 $

t3 < t4, os incrementos .Bt.({) -- -Bt,(ã) e Bt,({) -- .Bt.({) são v.a's independentes.

Similarmente vale para n intervalos disjuntos.

. .B*(ã) é função contínua em relação à variável t

Além da condições anteriormente feitas ao modelo, sem perda de generalidade as-

sumiremos que no instante inicial partículas à esquerda do zero estarão contaminadas,

e também a que está na posição zero. As partículas à direita do zero serão declaradas

normais (saudáveis). Cada vez que uma partícula contaminada alcançar uma normal,

então esta ficará contaminada. Estaremos interessados em estudar a propagação da
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infecção neste sistema, observando a velocidade de infecção u := limo... 4t, Z, sendo a

fronteira atual entre contaminados e normais. Na Figura 2.1 temos possíveis trajetórias

de algumas partículas.

x(-1)

t=s
x(o) x(1)x(-1)

Figura 2.1: Possíveis trajetórias de algumas partículas que se deslocam segundo um

Nlovimento Browniano padrão. A trajetória pontilhada se refere ao avanço da infecção.

A proposição a seguir será útil para mostrarmos que se no instante inicial forem

atribuídas partícu[as em ]R, segundo um Processo de Poisson Homogêneo de taxa ], e

estas começarem um deslocamento de acordo com um Movimento Browniano padrão,

então, após decorrido um tempo t, também teremos um Processo de Poisson de taxa l

em IR. Este resultado nos diz que, começando com um Processo de Poisson Homogêneo

de taxa 1, ao longo do tempo ainda teremos um Processo de Poisson com esta mesma

taxa. Isto significa que a medida invariante do modelo segue um Processo de Poisson
l:inmnaân pn do t nvn l
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Proposição 2.1.1. Suponha que eventos ocos'em de acordo com um Processo de Poís-

son Homogêneo de taça H. Além disso, independentemente do que aconteceu antes,

suponha que um eue'nto no instante s é classi$cado como se'ndo do tipo i, com proba-

bÍZád.de P,(á), { . . ,k. Se N ({),t 2 0, denot. o nome« de e«nto' do tàp. i,

então

N (1), N (2), . . . , N (k)

são uaHáueis aleatóüas independentes de média

E(.Nt(à» = H x l P,(i)ds.
JO

(2.1.1)

Prova: esta proposição vem da Teoria das Filas, especificamente do modelo h/l/G/oo,

e a prova está em 1231, Proposição 5.3.

Teorema 2.1.1. SlzponAa qtze no estante inicia/ padz'cu/as sejam athbuídas em ]R

de acordo com um Processo de Poásson Homogéneo de vaza 1. Também assuma que

após o instante inicial essas padícutas {n'iciam um deslocamento de acordo com um

Mo«ím.nto .B«'"":ano p«d,ã.. Bata., {N (z,3/) : --m < 3 < y < .:«}, com N (z,Z/)

representando o nlímero de padúuZas no íntemaZo (z, y] após décor'ndo um tempo t,

também será um, Processo de Poi.sson de tona, l.

Prova: a Proposição 2.1.1 é direcionada para modelos de filas, mas podemos utilizar a

idéia no contexto do nosso modelo. Começamos observando que o espaço de parâmetros

de {Nt(z, y) : --oo < # < 3/ < oo} é IR, ao contrário da Proposição 2.1.1, que é 10, oo).

Pala aplicar a Proposição 2.1.1 vamos classificar os eventos como sendo do tipo i, { C Z,

se uma partícula alcançou o intervalo (aí, óÍI, após decorrido um tempo t. Adicional-

mente, suporemos que {(a{, óÍI : C Z} é seqüência de intervalos disjuntos. Assim, pela
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Proposição 2.1.1, o número de partículas nestes intervalos são v.ã's independentes,

portanto, o processo {Nt(aç, y) : --oo < r < y < oo} tem incrementou independentes.

A probabilidade de uma partícula que partiu de r c IR alcançar o intervalo (a{, óil,

após um tempo t, é

'FH-./ ';;='"pl'8l~".
Por (2.1.1), o número médio de partículas em (a{, bil é

x /:' à .*- { - ( } '«'«

E /:' à .*- {-ag } ','«
/' (n à .*- {-a/ } ',) ',

rbi

l dz = bi -- ai,

sendo que a integral em z é igual a l pelo fato de se tratar de uma densidade de uma

distribuição normal de média z e variância t. Portanto, o número médio de partícula é

igual à amplitude do intervalo (ai,bil. Concluímos que {Nt(z,Z/) : --oo < z < g/ < oo}

é Processo de Poisson homogêneo de taxa [. []

\* .l p?u'i« -

2.2 Passeio Aleatório Simples como uma aproxima-

ção discreta ao Movimento Browniano

Vamos assumir que partículas realizam um Passeio Aleatório unidimensional com deslo-

camento --A à esquerda e A à direita, Ae (0, 1), com probabilidades â. Assim, cada

partícula se desloca de acordo com um Passeio Aleatório Simples independente de in-

cremento A, em intervalos de tempo de comprimento A2. Suponha que no instante
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inicial uma partícula esteja na posição 3 = 0. Após um tempo t > 0 ela terá reali-

zado aproximadamente n = 1 ' J deslocamentos independentes, representados pelas

variáveis {la, (l2A, ' , (â, tais que P((j = --ZI) = P((f =A) = {. A posição da partícula

após n deslocamentos é dada por:

(2.2.1)

Pelo Teorema Central do Limite, para A suficientemente pequeno, a lei de Xna será

aproximadamente normal de média zero e variância t.

Agora vamos definir o processo:

b' : Xê.-,.J + (A'' t - LA':tJ)(Ê.-,*J....:, t 2 0. (2.2.2)

O processo em (2.2.1) é a tempo discreto, enquanto (2.2.2) é a tempo contínuo, obtido

por interpelação linear, ou seja, para k inteiro positivo tal que k <A'2 t < k + l, }lÂ

é a interpolação entre XkA e XJà.i. Além disso,

.E(X' - K')

}''«(x' - x')
0;

t -- s

(2.2.3)

(2.2.4)

Em (2.2.3) e (2.2.4), tome m =6.'2 t e k =A'2 s, com m > k 2 0 inteiros. Então,

x'-x' (2.2.5)

De (2.2.5) temos

.E (X' - X')

"«'*'-*', - ,{l:"-'*,-':(é-Ê) -'-'
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Das considerações anteriores concluímos que {ylAlt?o tem inciementos independentes,

esperança zelo e variância igual ao comprimento do intervalo, isto é, mesmas carac-

terísticas do À/movimento Browniano. Pelo Princípio da Invaiíância de Donsker (ver

li21), para 0 $ ti,...,ta < oo(d inteiro positivo), quando A.l 0 o vetou(b',... ,b')
converge fracamente para (Bt., . . . , .Bt.), sendo {.Bt : t ? 0} Nlovimento Browniano

padrão unidimensional. Também, pelo Teorema 1.7.1, temos uma aproximação no

sentido forte(quase certamente).

2.3 Simulando o Movimento Browniano

Como vimos na seção 2.2, as trajetórias das somas parciais no Passeio Aleatório Simples

imitam muito bem o Movimento Browniano se os incrementos de tempo e espaço são

suficientemente pequenos. Isto nos fornece um método para simular o h/movimento

Browniano.

No processo do Capítulo l a distância entre dois sítios vizinhos era igual a l e a

taxa de salto de cada partícula também igual a 1. Além disso, uma partícula só podia

saltar à direita. Agora façamos com que a distância entre dois sítios vizinhos mais

próximos seja A C (0, 1) e que cada partícula possa se deslocar à esquerda ou direita

com probabilidade !, respectivamente. Também vamos admitir que no instante inicial,

em cada sítio diferente do zero, seja atribuída de maneira independente uma partícula

com probabilidade A. Quanto ao sítio zero, este obrigatoriamente começará com uma

partícula.

Os incrementos de tempo serão iguais a A2. Desta maneira, decorrido um tempo

t, terá ocorrido aproximadamente n = li71 deslocamentos. Logo, para cada A fixado

teremos X:, definido em (2.2.1), representando a posição da partícula. Como vimos

na seção 2.2, tomando A1 0 teremos a aproximação ao Nlovimento Browniano.

Para AC (0, 1) fixado, o conjunto de sítios será -2 A, a,0,A,2 A,...}
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Fazendo a.l U teremos este conjunto convergindo para K. Alem cesso, uma vez que no

instante inicial em cada sítio é atribuída uma partícula com probabilidade Â, tomando

A suficientemente pequeno a configuração inicial convergirá para um Processo de Pois-

son Homogêneo de taxa 1, condicionado a uma partícula no sítio zero. Verifiquemos

isto. Denotemos por {No(z, 3/) : --oo < < y < oo] o processo de contagem do número

de partículas no intervalo (z, yl, no instante inicial. Como partículas são atribuídas

de maneira independente nos sítios segue que os incrementos são independentes. Já,

a probabilidade de k partículas no intervalo (z,z + hl depende apenas de h, logo, os

incrementos são estacionários.

Seja o intervalo (z, z + hl. Para A C (0, 1) teremos aproximadamente " sítios neste

intervalo. Denotando n = lhJ , para k = 0, . . . ,n,

''"',,«--",-*, ~(:)(:y(:-:)"''
n(" - 1) ' ' ' (" - k+ l) *

* (g) (: - :)" (: - :)
Em (2.3.1), .h.l 0 implica em n --, oo, portanto,

.k

(2.3.1)

!B P(No(", " + A) - k) - ''"b'
Logo, {No(aç,y) : --oo < z < y < oo} convergirá para um Processo de Poisson Hc-

mogêneo de taxa l.

k

Para fins de simulação será preciso considerar uma caixa (intervalo) finita e um

tempo pré-determinado de simulação. Para tal consideramos o segmento de rega

[--.y,ÍA/], A/ > 0, e um tempo máximo T = â}. Neste intervalo serão alojados

:l pontos cuja distância entre eles será A. Sendo assim, segundo a configuração inicial

q« estai'l"'m's a«teriorme«te, o «ú:«ro esp"*d' d' p''tí"las será l+ (3-#) x A=
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1 . 3 a,r

Note que assumimos como extremos --Jyi e ãÀ/. Dessa maneira haverá menos sítios

negativos e, conseqüentemente, um menor número de partículas contaminadas. Com

isto estaremos dificultando a propagação da contaminação, dando uma maior vantagem

pala as normais no instante inicial.

A estimativa para a velocidade de contaminação será Zl:., .L o extremo superior da

caixa. A interpretação deste quociente é a taxa com que Zt, 0 $ t 5; 7', vai alcançar L

2

2.4 O algoritmo para a simulação

O detalhamento do algoritmo segue abaixo

(IQ) Atribua um valor para M > 0 e A C (0, 1)

(2Q) t --- 0, que é o instante inicial, T --- #.

(3e) « -- rãl ,m --- rWI

.n A é a cota inferior da caixa e -L --- m A a cota superior

(5Q) Crie o vetor Eta de dimensão d = m + n + 1, que armazenará a quantidade

de partículas nos sítios. As posições (índices) de l até n são ieíerentes aos sítios

negativos, a posição n + l é reservada para o sítio zero e a de n + 2 até d para os sítios

positivos. Obrigatoriamente o sítio zero deverá começar com l partícula. Nos sítios

restantes atribua independentemente partículas segundo uma distribuição de Bernoulli

de parâmetro A.

(6Q) Cárie o vetor V que conterá a posição dos sítios ocupados

(7Q) No instante inicial todos os sítios menores ou iguais a zero serão declarados
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contaminados e os maiores que zelo normais. Assim, z = 0 será a fronteira inicial entre

contaminados e normais.

(8Q) Todas partículas irão realizar um salto, com probabilidade é à direita e { à

esquerda. Havendo mais do que uma partícula num sítio, então todas irão saltar. Para

o sítio referente à cota inferior o salto permitido é apenas à direita e o da cota superior

somente à esquerda. Se uma partícula do sítio z saltar à direita, então todas lá ficarão

contaminadas e z --- z + l.

(9Q) Atualize o vedor V

(10Q) Se t $ T faça t --- t+ l e volte para (8Q), senão apresente os resultados z e Ê,

que são, respectivamente, a fronteira e a velocidade de contaminação após o término

d n Qimll] anão

2.5 Programa em Scilab

Para executar o programa é necessário atribuir o parâmetro para o tamanho da caixa

( variável M), dos subintervalos (no programa a variável delta corresponde a A men-

cionada na seção 2.4) e o número de simulações (N).

Listagem do programa em Scilab

clear all;

N=50 //numero de simulacoes

M=50 //parâmetro para tamanho da caixa

delta=0.5//distancia entre sítios

T=M/delta'2

61



n=cei.l(M/4/delta);

li=-n+delta;

n=cei.1(5+M/4/delta);

L=m+delta;

d=n+m+].;

)cota inferior=)

'cota superior'

L

)fronteira i.nicial=0'

veloc=O;

somado;

for sm=1:N

t:o;
Eta=lgrand(l,n, 'bi.n' , l,delta) l

v=find(Eta>O);

r=size(v,2);

soma=soma+r;

z=n+l;

while t < T

t=t+l;

q:o;
for i=].:r

q:o;

whi].e Eta(v(i))>0

Eta(v(i) ) i))-l ;

if v(i)==l

grand([,m,'bin',],de]ta)];
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elseif v(i)==d

Eta(d-l)beta(d-l)+l;
else

u=grand(l,l,'bin',1,.5);

Eta(v(i)+l)beta(v(i)+

if v(i)==z &

z=z+l;

q:l;
end

Eta(v( i.) -l) meta(v(i) -l)+l ;

end

if

l)+l;

else

nd

u==l

q::o

e

end

end

v=find(Eta>0);

r=si.ze(v,2);

end

veloc=veloc+(li+delta+(z-l))/L
end

) nedi.a das veloci.dades= '

velou/N

'numero medio de particul

l

soma/N
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2.6 Alguns exemplos da execução do programa

A seguir apresentamos os resultados de algumas simulações. Como podemos observar, a

média das velocidades fica aproximadamente em 1 , reforçando a conjectura que fizemos

em (1.7.8).

M-30

N:20

delta=0.05

T:12000

cota i.nferi.or da caixas -7.5

cota superior da caixas 37.5
média das velocidades= 0.5200

numero médio de partículas= 46 4

M:50

N:lO

delta=O.!

T;5000

cota i.nferior da caixas -12.5

cota superior da cai.xa= 62.5
média das velocidades= 0.4962

numero médio de partículas= 73 63

64



M:70

N:lO

delta=0.1

T:7000

cota infere.or da ca:lxa= -17.5

cota superior da cai.xa= 87.5
média das veloci.dades= 0.5145

numero médio de partículas= 108.3

M;100

N:lO

delta=O.l

T:10000

cota i.nferi.or da cai.xa= -25

cota superior da caixas 125
médi.a das veloci.dades= 0.5127

numero médi.o de partículas= 156

M:50

N:50

delta=0.5

T:200

cota inferior da cai.xa: 12.5
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cota superior da caixas 62.5
médi.a das veloci.dades= 0.5206

numero médi.o de partículas= 72.5

M:70

N:40

delta=0.5

T:280

cota inferior da caixas -17.5

cota superior da caixas 87.5
nédia das velocidades= 0.5067

numero médio de partículas= 107.375

M;100

N:40

delta=0.5

T:400

cota inferior da caixas -25

cota superior da cai.xa= 125
média das velocidades= 0.4886

numero médio de partículas= 153.35
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2.7 Programa com opção de gráfico

Uma outra versão para o programa anterior inclui a opção de gráfico para fronteirax

tempo. Este programa executa apenas uma simulação. Os parâmetros a serem forneci-

dos são M, delta e op. Se op=1 então serão apresentados os sítios ocupados nos instantes

inicial e final.

Listagem do programa em Scilab, com opção de gráfico

clear all

op:0;// op=1 i.oprime sítios ocupados

M=50//parâmetro para tamanho da caixa

delta=O . 3//distancia entre sita.os

T=M/delta'2

n=ceil(M/4/delta);

li.=-n+delta;

m=cei.1(5+M/4/delta)

L=m+delta;

d=n+m+l;

Eta=]grand(],n, 'bin' ,],de]ta) ] grand(],m, 'bin' , ],de]ta)]
} cota i.nferi.or= )

li

) frontes.ra ini.ci.algo }

v=fi.nd(Eta>0);

r=size(v,2) ;

'numero de particulas='

J

)

)superior
L
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if OP==l

for k=1:r

w(l ,k) =li+delta'p (v (k) -l) ;

end

'si.tios ocupados no instante ini.cial
W

end

t;o;

z=n+l;

fr(j)=O;

x(j) =t ;

whi].e t < T

t=t+!;
for i=].:r

q:o;

while Eta(v(i.))>0

Eta(v(i)) beta(v(i)) -l ;

if v(i)==l

Eta(2)beta(2)+1;

elsei.f v(i)==d

Eta(d-l)beta(d-l)+l;

u=grand(l,l,'bin',l,

E'+. . /., / ; \ xl \

r

esse

ií u==l

5);

:Eta(v( i. ) +l) +l ;
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j.:E v(i)==z &

j =j +í ;

z=z+l;

x(j)

fr(j) =].i+delta'p (z-l) ;

q-l;

end

esse

Et a(v(i) -l) =Eta(v(i) -l) +l

end

end

end

end

v=find(Eta>0);

r=size(v,2);
end

if OP"l

w=zeros(l,r);
for k=1:r

w(l , k)=li.+delta+ (v (k) -l) ;

end

)sita.os ocupados no instante fi.nal
W

end

)fronteira no instante fi.na].='

fr(j)
'velocidade=}
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fr(j) /L

plot(x,fr, ' instante ' , 'frontes.ra' )

Como exemplo executamos o programa com os valores M=50, delta=0.3 e op:O

Os resultados foram:

T:555.56

cota inferior=-12.6

cota superior:62.7
frontes.ra inicial=O

número de partículas=75
fronteira no instante fi.nal=31 .5

veloci.dade=0.5024

A Figura 2.2 mostra o gráfico correspondente

2.8 Conclusões

Verificamos empiricamente que a velocidade de contaminação em b'lovimentos Brow-

nianos independentes é próxima de {, estando de acordo com os resultados obtidos no

capítulo l. Outro resultado foi que a medida invariante do número de partículas em

IR segue um Processo de Poisson Homogêneo de taxa 1, dado que no instante inicial

também se começou com este mesmo processo.
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Capítulo 3

Modelo com partículas ativas nos

sítios contaminados e inativas nos

normais
e

3.1 Definindo o modelo

Começamos definindo o que denominaremos de modelo geral. Aqui os sítios são o

conjunto dos inteiros. No instante inicial o sítio zero obrigatoriamente deverá conter

pelo menos uma partícula contaminda. Sendo msim, a configuração inicial no zero

será 1 + 77(0), com v7(0) «., Pois(À). Nos outros sítios a configuração inicial será es-

colhida de acordo com a medida-produto de Pois(À). Ainda em relação ao instante

inicial, partículas de sítios não positivos serão declaradas contaminadas e dos positivos

normais.

A dinâmica do processo é a seguinte:

e pala cada partícula de um sítio contaminado associamos um Processo de Poisson

Homogêneo de taxa 1. Sendo assim, essas partículas se deslocarão da esquerda à

direita e os intervalos entre saltos formarão uma sequência de v.a's iid Ezpon(1);
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e em um sítio contaminado apenas uma partícula saltará;

8 partículas em um sítio normal têm taxa zero de deslocamento;

e no momento em que uma partícula contaminada atingir uma normal, as partículas

lá contidas passarão a ter a mesma taxa das contaminadasl

e partículas dentro de um mesmo sítio não interagem entre si, assim como partículas

de sítios distintos. Logo, os Processos de Poisson serão mutuamente indepen-

dentes.

O modelo que estamos propondo é seme]hante ao "Frog b']ode]", no qual inicial-

mente apenas o sítio da origem contém uma partícula contaminada (ativa). A partir

do instante inicial esta partícula ativa começa um Passeio Aleatório Simples simétrico

e vai contaminando o sistema. Deta]hes deste modelo estão em j1], ]2] e j191.

Outro processo que definiremos neste capítulo é o modelo truncado. Neste modelo

os sítios são {0, 1, . . .}. Analogamente ao modelo geral, a configuração inicial no sítio

zero será l + ?7(0), 77(0) -. Pois(À). Nos sítios positivos a configuração inicial seguirá a

medida-produto de Pois(À). A dinâmica deste novo modelo será a mesma do modelo

geral. A finalidade de introduzir este modelo é que através dele iremos obter conclusões

para o modelo geral.

Analogamente aos Capítulos l e 2 vamos definir Zt como sendo a fronteira no

instante t, ou seja, o sítio que no instante anual t separa contaminados dos normais,

e também definiremos u := limo-. {l como a velocidade de propagação da con

taminação.

Os resultados principais neste capítulo são a existência da velocidade u e o fato

de que esta é maior que 1. Através do Teorema Ergódico Subaditivo, enunciado na

próxima seção, obteremos um resultado de existência de u para o modelo truncado.

Depois mostraremos que a velocidade no modelo geral é a mesma do truncado
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3.2 O Teorema Ergódico Subaditivo

Através do teorema a seguir iremos obter uma cota inferior pala a velocidade u. Este

teorema é um melhoramento daquele obtido por Kingman (ver j151).

Teorema 3.2.1. rTeorema .Eryódico Subadãfduo). 4ssuma q e {X(m,n)} é seqüêncía

de u.a's positivas, com m,m C N e 0 $ m < n, ta/ que.

(i) X(0,n) $ X(0,m) +X(m,n) p«« todo 0 $ m < n;

(n) « dístüz,«{çã. ««ju«f« de {X(m + l,m + k + 1) : k ? 1} é « m«m« d'

{X(m,m + k) : k ? 1} par« Vm ? 0;

(ni) P«« c.d. k ? l . «qüênci. {X(nk, (n + l)k) : n 2 1} é um p«c«se eryódic.

estacionáHo;

(iv) .E (X(0, 1)) < .«.

Portanto,

lim X(0 n) = ,y quase certamente,
n--' oo n,

sendo ' := inf«?o E(X(9:=D

Prova: j171.

3.3 Aplicando o [Feorema Ergódico Subaditivo

Aqui apresentamos uma construção formal do modelo truncado, com a finalidade de

aplicar o Teorema Ergódico Subaditivo. Seja 7'(z, y) o tempo necessário para uma

partícula contaminada do sítio z alcançam g/, com 0 $ z < y < oo, ou seja, o tempo

para que a infecção alcance y, partindo de uma partícula de z. Queremos provei que

a seqüência {7'(z,y) : 0 $ z < y < oo} satisfaz as condições do Teorema 3.2.1,

e assim aplica-lo ao modelo truncado. Para todo sítio z defina {ef,él2=, } como

sendo uma seqüência de v.a's iid com distribuição comum Expor(1). Através desta
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Figura 3.1: Exemplificação dos processos .A e -B

seqüência é que se determinará o tempo de permanência da {-ésima partícula em z

(lembre que a cada partícula está associado um Processo de Poisson de taxa 1). Com

base nesta seqüência construiremos um acoplamento, que consiste em considerar dois

processos com a mesma configuração com relação ao número de partículas nos sítios

z + l até y. Vamos denominar como "Processo .4" aquele com nenhuma partícula

em {0, . . . , 3 -- 1} e pelo menos uma em aç. O outro processo, denominado "Processo

B" , poderá conter partículas em {0, . . . , a -- 1} e em z deverá conter uma quantidade

maior ou igual a do Processo .A. Além dessas condições, no Processo Á o sítio z é

contaminado e no B {0, 1, . . . ,z -- 1, z]. são contaminados. O que os processos .4 e .B

têm em comum é a mesma configuração emÍz+ l,z+2, . . .}. A Figura 3.1 exemplifica

os processos .A e .B.

No instante inicial, para = 5; u < y, definimos:
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.7VuA := "número de partículas no sítio u no processo Á",

Aíun := "número de partículas no sítio u no processo B"

Note que .NB ? ]VuA, para qualquer z $ u < Z/. Também defina

77(u) := "instante em que a n-ésima partícula saiu do sítio u no processo .4" ,

7;f(u) := "instante em que a n-ésima partícula saiu do sítio u no processo -B'

Lema 3.3.1. Soam z $ u < e n $ AíuÁ. Então, 77(u) 2 '7;f(u)

Prova: faremos por indução em n. Suponha u = z. Então,

%''!(z)-minlej=:.j=1,...,]\e} e %a(z)-minlq:.j=1,...,/V=n}

Teremos que 7;B(z) $ Z'4(z). Agora vamos nos concentrar no processo .A. Para a

segunda partícu[a em ]ç, 7?(z) = minÍtej= : .j = 1, . . . ,]\e} -- {7;''l(z)}}, e assim

procedemos até obter 7;$ (z). Após as partículas do sítio z saltarem, em z + l haverá

m+ /\rA , sendo m a quantidade inicial que havia em z+ 1. Aqui introduzimos a notação

{ 7i'(«) + eÍ''': , 7i"(,) + z:í''": , . . . , %"(«) + e=': , 7?(') + €1;Ü ,

Z2'(") + Z:l;B, 'Z;"(") + e= 1;, . . . , %$ (") + E=b }

No processo .4, o instante da primeira partícula que saltará de z + l será 7;'!(z + l) =

minto"(z+l)}. Para a segunda partícula, em C'l(z+ 1) excluímos %''l(z+l) e tomamos

o próximo menor valor, ou seja, %"i(r+l) = minlC''l(aç+1) --%''!(z+l)}. Desta maneira

c"(,+1)
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procedemos até obter 7=1:.X=A (z + 1). Supondo que JVf = .NzA, de maneira análoga, no

Processo B teremos o conjunto

c"(« + 1) %'(,) + ef''': , Z'(z) + e;''': , . . . , Z'(«) + E=" , 7l'(«) + Ci:U,

Z2'(") + 8liB, 7?(") + €1:Ü, . . . , 7B (") + Z:l=E«f }

Procedendo como antes obteremos os instantes

Z'(« + 1), Z2'(« + 1), . .., %ã-«,f(" + 1)

Se caso /Vn > ArzÁ, ainda teremos

7=.«,?.,..:(«+ 1), . .. . .., 7=.«,f(" + 1).

Usando o fato que 7;a(z) $ Z''{(z) e a hipótese de indução 7;f(z) 5; 77(z) teremos

Z'(z) + ff''': 2 Z'(z) + ef''":, 'q"(z) + 8;''': 2 Z'(z) + e;':, . ' ' ,

%$(') + cl=!b 2 %$(") + z:l::kJ,

e conseqüentemente 77(z + 1) 2 7;f(z + 1), para n C {l, . . . ,m + .7V=A}. De maneira

aná[oga, mostra-se (lue 77(u) 2 7;f(u) para z < t' < y e n $ aV. []

Lema 3.3.2. .A seqdêncÍa {T(z,y) : z,y C Z e 0 $ z < 3/} satis/az as /zípóteses do

Teorema, 3. 2. 1.

Prova:

(i) No Lema 3.3.1 tome n = 1 e u = 3/ -- 1. Então, T(z,3/) = %''l(# -- 1). alas, pala

comparei com o tempo que o processo 4 leva para alcançar y, no processo .B precisamos

descontar o tempo necessário até alcançar z, ou seja, T(0, y) -- T(0,z) = Za(y l).

Assim, T(=, g) ? T(0, y) -- T(0, z), isto é, T(0, 3/) $ T(0, r) + 7'(:«, y).
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(ii) Vamos definir -Eq e Pq como a esperança e a probabilidade, respectivamente, para

T(0, z) com a configuração inicial 77 fixada. Também dehnimos E e P como a esperança

e a probabilidade com relação à configuração inicial 77. Além disso, E = EEç e P = PPn

são a esperança e a probabilidade totais para T, ou seja, podem ser interpretadas

como uma probabilidade total, sendo Pq vista como uma probabilidade condicionada

à configuração inicial77.

Agora considere que no sítio zero haja ?7(0) + 1 partículas e no sítio l 7?(1), com

q(0) + 1 # q(1). Segue que a lei de T(O, 1) se«á .Dzpon(?7(0) + 1) e a de T(1,2) -'

Ezpon(?7(1)). Assim, 7'(0, 1) e T(1, 2) não terão mesma lei para uma configuração ini-

cial v? fixada, e isto implicará que {T(]ç, a + k) : k 2 1} e {T(n + l,r + k + 1) : k 2 1}

não terão mesma lei no contexto {Pn, Eq}. Por outro lado,

P' (7'(0, 1) > t) )l: P('7(0) - " - 1)Pn(T(0, 1) > t '7(0)n=l

e*p {*(e'' - l)} ,

C'(n-l)t$
, Àn--l

''"Gi:T

«-:)

e analogamente,

p (r(i, 2) > t) - «)po(«0, D ::» * «m - «)
n=0

e*p {*(e'' - l)} ,

levando-nos a concluir que T(0, 1) e 7'(1, 2) terão mesma ]ei no contexto {]P, ]E}. Pe]o

mesmo a:g«me«to, {r(z,z+ k): k 2 1} elT(« + l,«+k+ 1): k ? 1} terão mesma

[ei em {P', ]E}.

(iii) Para k ? 1, inteiro fixado,
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,(.*, (« -- D«) - ',,.«(«(«©) ,,((, -- D*, (« -- n~) - '«,.«(««« -- 0©),

,,((« -- «)*, (, -- « -- D*) - '«,.«(««« -- «)Q),. .

P'd'm" -t,- .« 1"((« + m)k, (" + m + l)k) t.m l.i E«p-(q((« + m)k)) , - *j,,
a lei independe da configuração dos sítios distintos de (z + m)k. Assim,

,((. -- «)~, (. -* « -- D*)

é i«dep"d"t' dos outros T((z + n)k, (z + " + l)k) ,n # m. Logo,

{7'("k, (" + 1)k) : " 2 1}

é uma sequência de v.a's iid, e portanto, estacionária ergódica.

(iv) A configuração incial do sítio zero é q(0) + 1, com q(0) «. País(À). Como cada

partícula contaminada tem taxa 1, T(0, 1) «' .Ezpon(77(0) + 1). Assim

e

Er(o, i) EEnT(0, 1)

-(®h)
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Lema 3.3.3. Para a seqüêncãa {T(0,z) : z,y € Z e 0 $ z < y} temos que

0 < i.f 'F (7'(O,';)) < l

Prova: como no Teorema 3.2.1, faça 'y := inf,ZO g(!(g:!». Começamos provando que

,y > 0. Sabemos que uma partícula contaminada ao atingir um sítio normal irá con-

tamina-lo. Como conseqüência, o sítio que foi contaminado irá conter 1 + jnúmero

de partículas do sítios. Este mecanismo é semelhante ao processo de ramificação, o

qual em cada geração um indivíduo poderá gerar descendentes ou não. Ainda com

relação ao processo de ramificação, se um indivíduo gerar descendentes, então no ins-

tante atual teremos uma quantidade de partículas igual a jl + número de filhosl. Por

outro lado, no nosso modelo apenas a primeira partícula contaminada irá tornar as

normais iguais a ela. Outras partículas contaminadas ao atingirem este sítio já con-

taminado não causarão nenhum efeito, ao contrário do processo de ramificação, o qual

cada partícula tem probabilidade de gerar descendentes. É nesse sentido que dizemos

que nosso modelo é dominado pelo processo de ramificação.

Aqui introduzimos o processo de ramificação com a mesma configuração do modelo

truncado. Como no modelo truncado, cada partícula terá associado um Processo de

Poisson de taxa 1. Defina

z>0 Z

"número total de partículas ativas no processo de ramificação no instante t" ,

e também H(t) := E.nÇ. Como a fronteira inicial é o sítio zero, cuja configuração

inicial é 1 + qo(0), qo(0) «' Pois(.X), então n(0) = .EAÇ = .B(l + qo(0)) = 1 + À. A'las,

para h suficientemente pequeno,

H(t + h) (3.3.1)

onde
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1 1, se a ã-ésima partícula de Zt não saltou

1 1 + À, caso contrário

A interpretação de U é que caso a í-ésima partícula de Zt saltar então o sítio Zt + l

ficará com l + .X, pois antes do salto, na média, Zt + l estava com À partículas normais

(lembre que a configuração inicial é Pois(À)). Também podemos pensar que, na média,

o processo de ramificação irá gelar À descendentes contaminados, caso uma partícula

em Zt saltar.

Note que, para h pequeno, no intervalo IA, t + hl apenas uma partícula saltará. Pelo

fato de cada partícula ter um processo de Poisson associado, a probabilidade de salto

é proporcional a l x A + o(h). Logo,

V
Z

E%(l-h)+(l+.X)xh+õ(A)al+Àxh.

Voltando a 3.3.1, como AÇ é independente de {%liZi e esta última é seqüência de

v.a's iid, pela fórmula de Wald,

n'(t+A) (i + A.x) + .XA.H(t)

Disto temos que

H'(t)
H'(t + h) - .H(t)

a'(t) + Àhn'(t) - H(0

ÀH(t). (3.3.2)

Com a condição inicial H(0) = 1 + À, a solução da equação diferencial (3.3.2) é H(t)

(l + À)ex'. Pela desigualdade de Chebyshev,

p (lvÍ :» 20 -- N.*') $ ãcíl;lgP - :,
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e portanto,

P (]%' $ 2(1 + À)'*') 2 {-

Retornando ao modelo truncado,

(3.3.3)

Nt ::: "número total de partículas ativas no modelo truncado no instante t"

Então,

P (N $ 2(1 + .X)e*') 2 P (]VÍ $ 2(1 + À)'*') ,

e conseqüentemente, por(3.3.3)

P (Nt $ 2(1 + À)'*') ? ;.

Agora fixe uma partícula e defina

}t ::: "número de saltos que uma partícula realizou até o instante t"

Observe que X «. Pois(t). Para a > 0 e s > 0, utilizando a desigualdade de Chebyshev

(3.3.4)

p (b > «t) >e"')

exp {e' -- l}

exp {sa}

exp {--t (sa -- e' + 1)} . (3.3.5)

Da equação ' (--t (sa -- e' + 1)) = 0 obtemos que o mínimo de --t (sa e' + 1) ocorre

para s - in(a). Assim, (3.3.5) é tal que

P(X > «t) 5; expÍ-t(«in(a) - a + l)}
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Seja {tA}»i v.a's iid com distribuição Pois(t). A interpretação de Ui é a posição

que a á-ésima partícula vai ocupar, após decorrido um tempo t. Também definimos

l,Ht := maxÍtA : { = 1,. . . ,Nt}. Para b > 0, pela independência das tA, e também

usando o fato de que [4 é independente de Ne para todo i,

':''(«''; ' '* ''; : :0 -.- N.*') ,l n {«.«}l«...,o --N **
\l$i$Nt

: (.-@:'@y':''"*''*'.
Por (3.3.6),

(':'w-' y':''"*''*' * (: o m-'--oly':'''*'*'
= exp {2(1+À)explÀtlx

x in(l - 'xpl't(bl"(b) - b + l)}) }

Lembremos o fato de que in(l -- a) H --a, para a suâcientemente pequeno. Então,

cl - expl--t(bln(b) -- b+ 1)} será pequeno se b for suficientemente grande. Sendo assim,

para b suficientemente grande, (3.3.7) será próximo a

(3.3.7)

exp{ '2(1+À)expl--t(bln(b) --b+1)}} 2 c, 0 < c< 1.

Por (3.3.4) e (3.3.8),

(3.3.8)

P(M 5; bt) 2P(Wt $ bt N $ 2(1+ À)'*')P(N $ 2(1+À)'*') ? ;

b/las isto quer dizer que, com probabilidade pelo menos $, o processo não atinge bt,

tendo Nt partículas contaminadas no instante t. Uma vez que o evento {l'Ht $ bt}

e(luivale a {7'(0, bt) > f}, teremos
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p(r(o, ót) > t) 2 lj

o que implica em

z(r(o, z't)) ? lit

Logo, para t suficientemente grande,

.E(r(o, z't)) > .!
bt ' 2b'

e portanto, 'r > 0.

No que segue procederemos na prova de que ' < 1. Por (i) e (ii) do Lema 3.3.2

ET(o, z) $ ]ET(o, 1) + Er(l, z) e ET(l, z) (0, z -- 1), e portanto,

ET(0, z) Er(o, ]) + ]Er(l, z)

]Er(o, ]) + ]Er(o, z - l)

ET(o, ]) + ]ET(o, 1) + Er(l, z - l)

2ET(O, 1) + ET(O, « - 2)

«Er(o, i) (3.3.9)

sendo que a última igualdade foi obtida por sucessivas aplicações do Lema 3.3.2. De

(3.3.9),

11111gld $ Er(O, i). (3.3.10)

alas na prova de (iv) do Lema 3.3.2 vimos que ]ET(0, 1) = i:Í2. Como --T-- é

função monótona decrescente em À e limÀlo l::i= = 1, então ET(0, 1) < 1. Voltando a

(3.3.10), pelo Teorema 3.2.1,
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in+l IEl!-(g!!} < 1, concluindo que 'y <l
' a20 Z

D

3.4 Obtendo uma cota inferior para a velocidade de

contaminação

Lema 3.4.1. Para Zt, /ronceira no estante t, limo-.. 4t > 1.

Prova: no Lema 3.3.2 temos que quase certamente lim,-. 11(:ld = 1. Da definição

de limite, para qualquer t5 > 0, existe zO aleatório, tal que para qualquer z 2 rO

('y - õ)z < r(o, z) < (1 + õ)z.

Fi"' ' > 0. Segue que existe t > 0 tal que z = (: + .) t. Em (3-4-1),

(3.4.1)

,l.,c *o :l » ', -',
Como (5 > 0 é arbitrário podemos toma.lo suficientemente pequeno, de modo que

h - o ({ -* .) :» :, . «;:", -.-, * ;«'.:-'.""'. ;«--',

rl o, 1 -! + .} tl > t.

alas, o evento {T(0,y) > t} implica em {Zt < 3/}, levando-nos a concluir que Zt <

({ -- .) '. «-:.:«««'., ' » (+ . -«'«*.,

Como c é arbitrário, limo.. a. i> 1, pois pelo Lema 3.3.3, ' < 1.
n
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Na seqüência nosso objetivo será mostrar que a velocidade do modelo geral, deno-

tado por ug, é quase certamente igual a do modelo truncado. Como o modelo geral

contém sítios negativos, e conseqüêntemente mais partículas contaminadas do que no

modelo truncado, seria natural pensar que ug poderia ser maior. Mas isto não acon-

tece. Uma justificativa empírica é que uma partícula marcada de um sítio negativo

tem velocidade l (mostramos isto na seção 1.1, através de (1.1.8)), enquanto u > 1.

Logo, é pouco provável que esta partícula marcada alcance Zt.

Teorema 3.4.1. Para o modelo goraz, com probabdZídade positiva, partículas de saios

negat'idos 'não alcançam a fronteira entre contaminados e normais.

Prova: para a configuração inicial T7,

Pq (partículas de sítios negativos não alcançam a fronteira) H&(a),
k<o

(3.4.2)

ak := "partículas do sítio k não alcançam a fronteira"

O produtório em (3.4.2) é permitido porque partículas de sítios distintos são indepen

dentes.

Lembremos que a configuração inicial é tal que 77(k) -' Püs(À). Nuas,
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p (o(k) ? lkl)

e'XÀlkl

:àíi jcj - o ' -
lkl

(k + l)k!

<

Àlkl

kl! '
e

\lkl

>l: p ('z(k) 2 1kl) $ .;1: Íh - .* < m.
lkl>o lklZO ' '

Conseqüentemente, pelo Lema de Borel-Cantelli, {?7(k) 2 1kl} para infinitos k's tem

probabilidade zero. Disso vem que

Po(Cü)(Ak))"W ?(Pa(.4k))l*l , (3.4.3)

Ái; := "uma partícula do sítio k não alcança a fronteira"

Note que o expoente lkl é permitido porque partículas dentro de um mesmo sítio são

independentes.

No Lema 3.4.1 vimos que u é maior que 1. Sendo assim, existe a > 1 tal que

qt > a, para t suficientemente grande. alas, para simplificar os cálculos, iremos supor

que qt > a pata qualquer t, pois o caso geral pode ser tratado da mesma maneira.

Então, teremos

.4k = {n < lkl + at, Vn ? l}, (3.4.4)
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onde t = >1:::a Z, útil:::: v.a's iid -Ezpon(1). Interpretando (3.4.4), qualquer que seja

o número de passos n, a partícula que saiu de É não alcança Zt. Para que ela pudesse

chegar em Zt seriam necessários lkl + Zt passos-

Seja

1=" «$«1
Calculemos Po ((Ai;)'). Para s > 0, aplicando a desigualdadePortanto, .4x: =

de Chebyshev,

. l$« : ="
/ \ 7}

('@*-t-.«-D)./ \ /

' expl-:(n - lkl)}

* { :1*1} («-1-:«0--4--:})

Nlinimizando -- in(l + s) + : em (3.4.5), em relação a s, obtemos que s

Voltando a (3.4.5),

& .*-.-.Ê", ; .*- {-. (wá=1 '' ''

Po ((.A;y)

(3.4.5)

l > o.a

' ''";'', . .*-l-Ç *}(.*»{-:«.* Ç})" .
Por (3.4.6),

(3.4.6)

pa(.'lil $ >1: p((.A2y)
n-:l $ .*- {-Ç *} (.*, {- :«« *Ç}

.*- {-Ç *} « ,
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e poi conseguinte,

Pn('!') 2 1 - '"P {''';'ltl} «.
Segue, por(3.4.2),(3.4.3) e(3.4.7),

(3.4.7)

Pq (partículas de sítios negativos não alcançam a fronteira) 2

Agora verificaremos que o produtório em (3.4.8) é positivo. Usaremos o seguinte

resultado: para 0 < ai < 1, fl=:(1 -- aiy > 0 se e somente se >1:1=: {a: < oo. De fato,

pelo critério da integral,

H
k<o

1 -- exp -!i1l*i
lkl

(3.4.8)

E« * .*»{-Ç *} « «,

levando-nos a concluir que

Pq (partículas de sítios negativos não alcançam a fronteira) > 0,

e o Teorema 3.4.1 está provado. D

Nlostremos que ug = u. É evidente que ug ? u, uma vez que no modelo geral há

um número maior de partículas ativas. Para mostrar que u ? ug introduziremos o

modelo geral tal que partículas acima do sítio m (inteiro positivo) são normais. Note

que no Teorema 3.4.1 foi considerado o modelo geral, onde sítios não positivos são

contaminados. Para cada m definimos

B. "nenhuma partícula de sítios abaixo de m alcança a fronteira" ,
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e também denotamos a respectiva velocidade de contaminação por t;! ). No contexto

do Teorema 3.4.1 temos Bo e uâo) = ug

Para m > 0 é imediato que t;S"') ? u(o). Por outro lado, pelo Teorema 3.4.1, temos

E (.rlp.}) (-rta.})

Pelo Teorema Estacionário Ergódico

-ilg- ; >1: /{n,} = P(-Bo) quase certamente,ln--+oo 'rn, ú--z{-1

e isto implica que existe mo tal que .B.. ocorre. Logo, para este mo, u("') = u. Assim,

u - ug ') 2 u(o) . ug, ou seja, u ? ug, levando-nos a concluir que D = ug. Acabamos

de mostrar que quase certamente a velocidade do modelo geral é igual a do modelo

truncado.

J

3.5 Conclusões

'llabalhamos com o modelo truncado, cujos resultados também são válidos para o

modelo geral. Através do Teorema Ergódico Subaditivo estabelecemos a existência da

velocidade de contaminação. Outro resultado foi uma cota inferior para a velocidade.
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