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Resumo

Estudamos o comportamento assintótico de caminhos orientados no processo de Ham-

mersley com fontes e dissipadores, de intensidades À e p, respectivamente, introduzido

por Groeneboom (2002). Chamamos tais caminhos de cai-ninhos /3. No regime Àp $ 1 ob-

temos uma lei forte dos grandes números para tais caminhos e mostra.mos que o expoente

de flutuações transversais é no máximo 2/3. CoJ-no conseqüência, obtemos uma lei forte

dos grandes números para as partículas de segunda classe, tanto normal con-lo dual, no

leque de rarefacção assim como para uma interface de competição definida no processo de

crescimento polinuclear(P.N.G.).
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Abstract

We study the asymptotic behaviour of oriented paths in the Hanimersley process with

sources and sinks, of intensities À and p respectively, introduced by Groeneboom (2002).

Wé cala such paths /3-paths. We derive a strong law of largo number for those paths in

the regime Àp $ 1 and we show that its transversal íluctuation exponent is at most 2/3.

As a consequence we get a strong law of largo numbers for the normal and dual second

class particle in the rarefaction fan as well as a law of laige numbers for the competition

interface between two PNG droplets lince the space-time pata of a second-class particle

(normal and dual) in the Hammersley process with sources and sinks as well as the space'

time pata of the interface between two PNG dioplets are examples of P-paths.



Agradecimentos

Sou grato em especial a meu orientador Pablo pela a.mizade, orientação e, acima de tudo,

pela confiança em mim depositada. Quero agradecer também a Leandro Pimentel por

todas as proveitosas discussões.

Sou grato também aos professores e funcionários do l.M

Fábio Piares Machado e Luiz Renamo Gonçalves Fontes.

Gostaria aqui de recordar os Professores da Graduação, Nicolás Andruskiewtsch e Raúl

h,lartínez. O apoio deles foi fundamental para a conclusão da minha formação matemática

Aos colegas e amigos do instituto. Em particular a Sebastian, Florencia, Natalia S.,

Julieta, Pablo R., Natalia V., Domingo, Fila. Rincón Cardeno, Leonardo, Nevena, Elier

Anderson, Alexandre e Edijane.

Finalmente, quero compartilhar este momento com Sandra, a pessoa que admiro e que

me fortalece dia após dia.

A CAPES e ao CNPq, pelo apoio financeiro.

em especial aos professoresE 1'S (:

vl



Conteúdo

Lista de Figuras Vlll

T .. + . ,.H l l /' n n
A lxux v \ t+ :yUV

l

l Dn.rpipãn n. Modelos

1.1 Processo de Hammersley

1.2 Processo de Hammersley com

1.2.1 Gera.dor do processo

1.2.2 Problema de Ulam

1.2.3 Construção Gráfica

1.2.4 Acopla.mento

1.2.5 Partículas de Segunda Classe

1.3 Modelo de Crescimento Polinucl

1.3.1 Construção gráfica

1.3.2 Relação entre o modelo P.N.G

1.4 Distribuições limites

fontes e

eai

3

3

4

4

6

7

9

9

11

13

14

14

dissipadores

e o processo de Hammersley

Vll



Conteúdo

1.4.1 Funções de Ditribuição de bacy

1.4.2 Convergência em Probabilidade

Geodésicos

Caminhos /7

1.6.1 Exemplos de caminhos /7

Widon 15

17

18

22

24

1.5

1.6

2 Flutuações e o Problema de Riemann-Hlilbert

2.1 Flutuações ao redor do valor asintótico

2.]..1 Prova do lema 4

2.1.2 Processo de Hammersley com fontes e dissipadores

2.1.3 Prova do Teorema 8

2.2 Problema de Riemann-Hilbert

2.2.1 Problema de Rienlann-Hilbert unidimensional

27

28

31

35

36

38

38

3 Convergência dos Caminhos P

3.1 Lei da Partícula de Segunda Classe

3.2 Solução entiópica

41

54

58

4 Flutuações ao Redor da Inclinação Assintótica

4.1 Interseção das trajetórias das partículas de segunda classe

4.1.1 Modelo de competição auxiliar

4.2 Flutuações em equilíbrio

59

61

61

65

68Referências Bibliográficas



Lista de Figuras

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Curvas espaço-tenlporales.

Trajetórias de Xt e X{.

Modelo de Crescimento Polinuclear.

Caminhos fracamentes crescentes.

R(z) é u«-a a-«re.

Exemplo de caminho /i. H : Pontos /3

b'ajetória da interface de competição.

8

12

13

20

22

23

25

3.1 Cantinho /3 cercado por dúas geodésicas.

3.2 Lei da partícula de segunda classe.

52

55

65

67

4.1 Cruzamento das trajetórias de Xt e XÍ.

4.2 Dualidade entre caminhos /3 e geodésicas.

lx



Introdução

O processo de Hammersley a tempo discreto foi definido por Hammersley em j161 com o

propósito de resolver o problema de Piam, que consiste em achar a distribuição assintótica

do comprimento de subseqüências crescentes maximaís. Nesta tese trabalharemos com

uma variante deste processo, a qual foi introduzida por Groeneboom j141 e foi chamada

de Processo de Hammersley com fontes e dissipadores. Neste contexto definimos um tipo

de caminho orientado, que chamaremos ca.minhos P e provaremos uma lei forte dos gran-

des números para tais caminhos. As provas obtidas foram conseguidas como conseqüência

do estudo de um modelo de percolação de último passo que considera caminhos maximais.

Chamaremos a, tais caminhos de geodésicos.

Nos últimos anos, tela-se desenvolvido novas técnicas na área de percolação de último

passo. O fato de que em alguns modelos a distribuição da variável de interesse possuir

uma fórmula em termos de um determinante possibilitou seu análise assintótico de forma

mais precisa. Uma das ferramentas utilizadas na análise assintótica tem sido o naétodo

de Riemann-Hilbert. Nesta tese utiliza.mos este método para obter um limitante supe-

rior para o desvio moderado (com relação ao valor assintótico) do comprimento de uma

geodésica.

Combinando este resultado assintótico com as idéias geométricas introduzidas por New-

man j191 provámos que as geodésicos são (5-netas. Resumindo, a propriedade de (5-retidão

para geodésicos diz que, se uma geodésica caminha até um sítio P distante o suficiente,

l



Introdução 2

então a geodésica não pode mudam de direção abruptamente. Esta propriedade será a fer-

ramenta mais importante para prova.i o resultado principal desta tese, que é a convergência

quase certa dos caminhos P.

Agora, passamos a descrever a estrutura da tese. No primeiro capítulo apresentamos

os modelos a serem estudados e enunciámos os resultados associados a estes modelos. O

segundo capítulo é dedicado inteiramente ao estudo do desvio moderado (com relação ao

seu valor assintótico)do comprimento de uma geodésica. No capítulo seguinte provámos

a convergência quase certa dos caminhos P e deduzimos a convergência quase certa das

partículas de segunda classe, normal e dual, para o processo de Hammersley com fontes

e dissipadores, assim como a convergência de uma interface de competição definida no

modelo de crescimento polinuclear. Finalmente, no capítulo 4 estudamos as flutuações

transversais de um caminho P ao redor de sua inclinação assintótica.



CAPÍTULO I

Descrição dos ll\modelos

1.1 Processo de Hlammersley

Ha.mmersley j161 introduziu um sistema de partículas a tempo discreto cuja configuração

em cada instante n, é um subconjunto de uma amostra Xi, . . . , X. de uma variável uni-

forme em 10, 11. 0 processo de partículas interagentes evolui da forma descrita a seguir.

Inicialmente há zero partículas.

e A cada instante unia partícula aparece en] uma posição U escolhida uniformemente

em lO, lj; simultaneamente a partícula mais próxima à direita de U (se existir) desaparece.

Aldous e Diaconis jll introduziram un] processo de partículas interagentes a tempo

contínuo e o chamara.m Processo de Hammersley, por este ser uma versão a tempo contínuo

do processo definido por Hammersley em j161. O processo evolue de acordo a seguinte

regra:

e Nos instantes de ocorrência de un:l processo de Poisson com taxa z, um ponto U

é escolhido uniformemente em 10, zl independentemente do passado, e a partícula mais

próxima a direita de U, se existir, salta para U Caso contrário, uma nova partícula é
criada em t/.

3



1.2 Processo de l:lammersley com fontes e dissipadores 4

1.2 Processo de Hammersley com fontes e dissipado-

res

Nesta tese vamos trabalhar com uma extensão deste processo, a qual foi descrita recen-

temente em j151. Para isso, considere um processo de Poisson homogêneo @ de taxa l,

de6nido em Ri.. Considere também dois processos de Poisson ©,, @v mutuamente inde-

pendentes e independente de Q. W« (respectivamente, Wv) será um processo de Poisson

homogêneo de taxa À (respectivamente, taxa p) , definido em R+ x {0} (respectivamente,

{0} x ]R+). O processo de Poisson definido no eixo z (eixo horizontal) será chamado pro-

cesso de /antes e o processo de Poisson definido no eixo t (eixo vertical) será chamado

processo de dássàpadores. A justificativa para estes noITes é que o processo começa de uma

configuração inicial de /antes, e evolui como um processo de Hammersley. No entanto, se

um dissipador aparecer à esquerda de uma partícula e não houver outra partícula entre

o dissipador e a partícula em questão, as partículas escapam através dos dissipadoies no
pl-vn t

O número de partículas que resultam desta regra no tempo t no intervalo 10, zl é denotado

por -L:(z, t) e o processo de partículas resultante (Lli(.,t), t 2 0) é o processo de Hamers-

ley com fontes de intensidade À e dissipadores de intensidade p.

O processo com fontes e dissipadores foi introduzido por Groenebooin j151. O autor pro-

vou que se as intensidades dos processos de Poisson definidos nos eixos z e t são À e À l,

o processo de partículas interagentes é estacionário, i.e. as interseções das trajetória.s das

partículas com a gemi-rega R+ x {t} seguem um processo de Poisson de taxa À para todo

t> o

1.2.1 Gerador do processo

Seja r7 = {77{,á ? 1} uma configuração inicial de partículas, ou de fontes, e defina S(t)

como o operador S(í)/ (77) := KI/ (77t) /z7o = 771. Logo, para funções contínuas de suporte



1.2 Processo de Hammersley com contes e díssipadores

compacto não é difícil provar que

d
s(t)j (n) ..0 (1.1)

sendo que.A é dado por

.'V(,7) - }:/(/(,z"':) - /(,z)) a«+p(/(o':) -/('7)) ,
{eN .' 77i-i

com v7"'{ e 77'i definidas por

(1.2)

-:''-{ :' ::::
e

(,7;')..: )k;:: (1.3)

O gerador descreve o comportamento instantâneo intuitivo do processo e é apresentado

apenas para fornecer uma visão mais completa, ja que vamos estudar o processo via

construção gráfica. Sendo que o cenário adequado pala processos pontuais é um espaço

polonês localmente compacto e que as funções contínuas de suporte compacto são densas

no espaço ao(X), com X un] espaço de HausdorH' localmente compacto com a norma ll. ll-,

o operador Á, o qual é chamado "gerador do processo" , está bem definido para funções

em Co(X). A seguir apresentamos uma prova deste fato, motivados pela diculdade em

acha-la na literatura pertinente

Lema 1. Sejcl X um espaço de Hausdor# localmente compacto. Logo, Cc(.X) é denso em

Co(X) c.m « no«n« ll.ll..

Demonstração. Seja / C Co e c > 0. Logo, existe V = V(c) compacto em X tal que

1/(z)l $ c V z C V'. Uma vez (lue X é localmente compacto, segue que existe O aberto em

X tal que V C O com O compacto. Logo, podemos aplicar o lema de Urysohn para garan-

tir a existência de uma função h : X ---} 10, 11, tal que h = 0 em O' e h = 1 em y. Se definir

mos g = h./, segue que / = g em }'' e que d(./, g) = 11/ gll. < c. Como supp g C O que

é compacto, temos que g C Cc com d(/, g) < c. Portanto, O.(X) é denso em CO(X) com a

norma ll .ll«.
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1.2.2 Problema de Ulam

Seja /. = {1, ..., n} e Sn o grupo de permutações de /n. Para cada a c S« (i.e. para cada

bijeção de /. em /n), dizemos que a sequência (a(1), ..., o'(n)) possuo uma subseqüência

crescente de comprimento k, se existir uma subseqüência .ji < ... < ji; com a(.jl) < ... <

a(.jk). Denotaremos por Z'n(a) o comprimento da subseqüência crescente de comprimento

maximal. A seguir introduzimos uma medida de probabilidade em S. da seguinte forma:

p'la(.j) - tl - ; V .j, k c /n.

O problema. de Ulam consiste em detenllinar o comportamento assintótico de L.. Em

1935 Erdõs e Szekeres (utilizando teoria de Ramsey) mostram que toda permutação de

n elementos possui uma subseqüência crescente o decrescente de comprimento maior ou

igual a v;i:T. Desta forma, E,.IL.l ? {vii:T. Posteriormente, em 1961 Ulam, na base

de simulações conjeturou que

(1.4)

K,.IL.llim ": ,:'' :: c
n--Foo n,'/ '

existe. Em 1972 Hammersley mostrou que tal limite existe, mas não calculou o valor de

c. Seu trabalho se baseou nos resultados ergódicos subaditivos de Kingman associados a

um processo estocástico por ele definido. Finalmente, em 1977, Vershik e Kerov e Logan

e Shepp resolvera.m parcialmente este problema ao provar que:

lim Kl-!::l :: 2.?t--'''o ' v ?'&'

Nos anos seguintes varias provas independentes de 1.5 foram estabelecidas. Destacamos

as provas apresentadas por: i) Aldous e Diaconis jll em 1996, iá) Seppálãinen em 1996 e

por Johansson et al. l21 em 1997.

Quando as intensidades dos processos de Poisson correspondente aos processos de fontes e

dissipadores é nula (i.e. À = p = 0) existe uma relação entre o Processo de Hammerlsey e o

"Problema de Ulam" . Considere uma realização dos pontos Poissonianos em (0, t) x (0, t)

e denote pol .V o números de pontos de Poisson em (0, t) x (0, t). Então, JV é uma variável

aleatória de Poisson de parâmetro t2. Sejam (zh, Z/.(k)), k = 1, . . . , ./v os pontos Poisson de

(1.5)
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(0, t) x (0, t) sendo que zl < z2, . . . , aç.Af. Desta forma, os índices da coordenada g/ geram

uma permutação a. De fato, podemos mapear um caminho crescente na subseqüência

crescente da permutação correspondente. Mais ainda, o comprimento da subseqüência

crescente maximal coincide com o comprimento do maior caminho crescente.

1.2.3 Construção Gráfica

Como jú mencionamos anterionnente, estudamos o processo de Hammersley com fontes

e dissipadores através da construção gráfica. Pala obter uma realização do processo,

procedemos da forma que descrevemos a seguir.

Considere:

e @ = {@{,á C N} unia realização do processo de Poisson (a pontos) definido no

primeiro quadrante.

e @, = {@.,j,.j C N} uma realização do processo de Poisson definido em R x {0}

(processo de fontes).

B Út ' {@t,j,.j C N} uma realização do processo de Poisson definido em {0} x R

(processo de dissipadores).

A configuração inicial de partículas está dada por @, ' {@,,j, .j C N}. Logo, toda vez que

um ponto a aparece, a partícula imediatamente à sua direita salta ao ponto a. Finalmente,

cada dissipador (digamos @t,j.) faz com que a partícula mais a esquerda salte a posição

zero. Uma vez que uma partícula chega à posição zero, ela permanece nessa mesma

posição para qualquer instante de tempo posterior ao salto a zero.

Por exemplo, na seguinte configuração de pontos de Poisson (pontos a)
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(x,t)

e

e

e

e

(o,o)

obtemos as seguintes trajetórias para as partículas

Figura 1.1: Curvas espaço-tenlporales

Observai$o \.. Seguindo Q nota,ção 'Introduzi,da por Groeneboom jl41, chamamos T)autos cx

üos poTttos do processo de Poàsson e'rn Xq. e chamantos 'pontos B üos pontos co'mesa)Oltdentes
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às esquinas Nordeste das tr©etóri,as das pad(anta,s do Processo de Hammersl,eU (uer $gura,

1.2.4 Acoplamento

Uma vantagem da construção gráfica é permitir a realização conjunta de várias realizações

do processo correspondendo a configurações iniciais (fontes) e dissipadores diferentes. Su-

ponha que queremos obter uma realização conjunta dos processos LÇ: e -LÇ: e que Xi < À2

e p\ > p'z.

Para isso considera.mos, como na seção anterior, uma realização do processo de pontos

a, uma realização do processo de fontes com taxa Ài e uma realização do processo de

dissipadoies com taxa p] e obtemos uma realização do processo LPx' conforme o explicado

nn cppãn 1 9 R
vbwv x P Hnv a

Para obter uma realização do processo LÇ: , acoplada ao processo -L:: , utilizamos os mes-

mos pontos a utilizados na construção de -Lxll. No entanto, começamos o processo LPx: ,

com um engrossamento do processo de fontes com taxa Ài, que é obtido acrecentando de

folha independente ao processo de Poisson de taxa Ài , un] outro processo de Poisson de

taxa À2 -- ÀI. Então utilizamos como dissipadores um (p2/pi)-emagrecimento do processo

de dissipadores utilizado na construção de LÀ:

1.2.5 Partículas de Segunda Classe

Uma partícula de segunda classe n07maZ no Processo de Ha.mniersley com fontes e dissi-

padores é uma partícula que inicialmente se encontra na origem e que se movimenta da

forma que descrevemos a seguir. Inicialmente a partícula de segunda classe normal está na

posição zero. Ela permanece nessa posição até o primeiro instante em que uma partícula

do processo de Hammersley seja absorvida por um dissipador. Então, ela salta à posição

prévia da primeira partícula absorvida por um dissipador no instante em que esta sai.

Logo ela salta às posições prévias das partículas ubicadas imediatamente a sua direita no
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instante em que estas saltam a sua esquerda. Note que uma partícula de segunda classe

normal é gerada colocando uma. fonte extra na origem. À posição da partícula de segunda

classe normal no instante t será denotada por X,, (ver figura 1.2). De forma semelhante,

podemos considerar uma partícula de segunda classe dual colocando um dissipador ex-

tra na origem. Neste casso, denotaremos sua posição no instante t por X;, (ver figura

1.2). Ferrari [12] mostrou, no contexto do processo de exclusão totalmente asimétrico

(TASEP), que a trajetória da partícula de segundaclasse está assintoticamente dominada

pela característica da equação hidrodinámica associada ao sistema de partículas. Uma

situação semelhante foi observada por Cator e Groeneboom [7], no processo de Hammers-

ley estacionário: com probabilidade um, a trajetória da partícula de segunda classe se

movimenta ao longo da característica da equação hidrodinámica associada ao processo de

Hammersley

Ou + Oy (=) =0em (0,00), (1.6)

com condição inicial u(x,0) = A e condição de fronteira u(0,t) = p.

Observação 2. Quando Ap = 1, a curva ((t/N2,t),t > O) é uma curva característica

para a equação 1.6.

Resumindo, na versão estacionária do processo, isto é Ap = 1, Cator e Groeneboom

[7] mostraram que quase certamente:

Em relação ao processo de Hammersley com fontes e dissipadores, provamos(no capítulo

3) a seguinte lei forte dos grandes númerospara as partículas de segunda classe normale

dual no regime Ap < 1:

Teorema 1. Sejam (X,,t > 0) e(Xi,t > 0) as trajetórias das partículas de segunda classe

normal e dual respectivamente, para o processo de Hammersley com fontes e dissipadores

com Ap < 1. Logo, quase certamente,



1.3 Modelo de Crescimento Polinuclear

/. ] limo-- # Z sendo Z uma, uaháue! ateatóüa com disthbuição

-'':,,-l $-.H':*-'.
2. ] limo-.o -Í Z' sendo Z' um,a. variável aleatóha com disthbuição

-','',,-{ b. =j*-'
Observação 3. Q'mando estudamos as caractere'suecas da equação ].6 encontramos que

existe uma. característiccl só saindo da origem quando >.p -- L e que existem in$nitas delas

quando Xp < \-. Notamos então que anal,ogamente a,o qu,e acoTttece 'n,o TASEP, a, 'paüíc'üla,

de segunda classe segue a carácter'estica se Xf) -- L e escolhe aleatóriavrLente unia delas

quando Àp < 1.

1.3 Modelo de Crescimento Polinuclear

Neste trabalho consideramos, ta.mbém, o modelo de crescimento polinuclear (P.N.G.) a

tempo contínuo em 1 + 1 dimensões. O P.N.G. é um modelo de crescimento de uma

superfície unidimensional que descreve um cristal crescendo camada por camada em um

substrato unidimensional através do depósito de partículas que se nucleam em pla.naltos

existentes do cristal formando novas ilhas. Estas ilhas se expandem com rapidez um e

ilha.s adjacentes no mesmo nível colidem depois de encontrarse. No instante í e na posição

a; a superfície é descrita por uma função altura definida a valores inteirosl z p--' h(z, t) C Z.

Para cada t fixo o perfil de altura.s z -, h(z, t) à medida que z cresce, possui saltos de

altura l nos pontos de discontinuidade de h. Cada salto é chamado passo ascendente, se h

cresce e passo descendente, se h decresce. Um evento de nucleação no tempo t e na posição
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time

normal dual

space

Figura 1.2: '1Yajetórias de Xt e XÍ

z corresponde à existência de um par de passos ascendente e descendente em (z, t). Os

passos ascendentes (descendentes) movem-se à esquerda (direita) com rapidez um. Isto

corresponde à pa.rte determinística da dinâmica do P.N.G. Por outro lado, supomos que

os eventos de nucleação formam um processo pontual localmente finito no espaço-tempo.

Isto corresponde à parte estocástica da dinâmica do processo. Uma vez criado um par de

passos ascendente-descendente, eles seguem a regra determinística.

Vamos supor que os eventos de nucleação, definidos no plano (s, z), formam um processo

pontual localmente finito. Em z = s pomos um processo de Poisson de intensidade À ? 0,

em qua.nto em z = --s pomos um processo de Poisson de intensidade p ? 0. Em {lzl < s}
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pomos um processo de Poisson de intensidade 1. Assumimos que em {lz1 2 s} não temos

eventos de nucleação e que os três processos de Poisson são mutuamente independente.

1.3.1 Construção gráfica

Seja zo < oo e (s,z) C R x lO,zol e w C Q uma realização dos processos de Poisson.

Dado que estamos interessados em condições iniciais planas de6nimos h(s, 0)(u) = 0.

Cada evento de nucleação gera dúas linhas com inclinações +l e l correspondendo às

trajetórias no espaço-tempo dos passos ascendentes-descendentes. Cada trajetória ascen-

dente (correspondendo a algum-n passo ascendente) para quando colide com uma outra

trajetória descendente. Desta forma a região espaço-tempo R x 10, zol fica dividida em

regiões limitadas por segmentos de tetas de inclinação :LI. O valor h(s, z)(u) é definido

como o número de linhas cruzadas ao longo do caminho reto entre (s, 0) e (s, z).

Observação 4. Sendo o processo pontual ZocaZmente ./inato, segue-se que para cada w a

/unção s -, h(s, z)(u), z C 10, zol é ZocaZmente Zãm fada e o número de dãscont nu Jades é

localmente anito.

h (s,,)

Modelo de Crescimento Polinuclear.

S

Figura
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1.3.2 Relação entre o modelo P.N.G. e o processo de Hammers-

ley

Considere a transformação linear (z,t) -, ,4(z,t) = (z,s) que rota em n/4, em sentido

anta-horário, o plano (z, t). Assim, os pontos aleatórios em {z = --s} correspondem aos

dissipadores no eixo t, os pontos aleatórios em {z :: s} correspondem às fontes no eixo r

e os pontos aleatórios em {lzl < s} correspondem aos pontos a em Ri

Observação 5. O P..N.G. sem pontos de nwcZeação eder7zos corresponde ao processo de

HamTíterstey sem joT\tes e dãss'lpadores.

1.4 Distribuições limites

Na ausência de fontes externas denotamos por L(t) o número de pa

10, [1 no instante t. Neste contexto, Baik e Ruins l21 mostraram que:

lim Pl----ii-iç--- $ :«1 = Ecus(:«),t:=;;" L ll/s

sendo JhcJE a função de distribuição Tracy-Widom.

Na presença de pontos nos eixos, Baik e Ruins l31 mostraram qite se a influência dos eixos

é escassa, i.e. se os valores de À e p são suficientemente pequenos ainda se obtém como

distribuição limite a distribuição de 'ltacy-Widom. Mas, pala valores suficientemente

grandes de À e p se obtem um comportamento diferente. Mais explicitamente,

rtíclllas no intervaloCll T a

Teorema 2. Para a+, a.

(ã) Quando 0 $ a:L 5; l,

Pios, quavtdo t --} (n o seguinte é verdade

Ec«.(«),

FcoE(z): ,

Eo («) ,

n «[ $ye:? ' «-

0 .$ a:L < 1,

a+ = 1, 0 $ ci

aü - l.

< 1, ou cv 1,0 $ a+ < 1,
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({{) Q«mdo peZ. m'n« «m do; aü é m«{o, do que 1, e$n ndo a {a+, a.}, temo;

q e

)

A função erf (z) representa a função erro. As funções ECUS(aç), ECOA(açy e Eo(z) serão

definidas a seguir.

Seja u(a;) a única solução da equação de Painlavé //(P//),

Uzsç :: 2U3 + ZU

;iup]!;;12É!;:;l:u ' ::; ,] . .d («), «* # «-,
.v («):, «* - «

1 1. í l

com condição de borda

«(z) - -.4{(«) q«a«do « --, +.«, (1.8)

sendo que .4ã é a função de Airy. A solução da equação de Painlave //, com esta condição

de borda, possui o seguinte comportamento assintótico:

e (4/3)='/'

«(") - ÁÍ(")+o l
quando z --} +oo,

«(«) - v-;lt+Ol;ll, .-«d.«--.

A existência da solução de P// e seu comportamento assintótico é devido a Hastings e

À,lcLeod (1980)

Seja

«(«) :- / (u(;)y ds.

As funções de distribuição de Tracy-Widon estão definidas em termos de u e u.

'z

(1.11)

1.4.1 Funções de Ditribuição de 'l\'acy-Widon

Seja:

F'(«) .*- ({. «-( .Í''. '«'.»: '.),
(1.12)

(1.13)E(g)
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Definimos as funções de Ttacy-Widom da forma que descrevemos a seguir:
--oo \

EC«,(«): ' -'xPI/(s-«)(u(s))'d'l,(1.14)

E(:«) (z):/'e{ Jzm "W '; (1.15)

:- '(d @(«)': -- '(«» /' -':(«):'' (.-; "'""''' '' .- .; '''«''' '') /,
(1.16)

Z

EGOS(z

EG..(«

Note que

EGUE(sç) -' e'; para z --' --oo,

c=a/2 para z ---> oo

Desta forma d:eS:-(z) > 0,FEDE(z) --' 0,z --, «),EGUE(z) --' 1," --, 'o. Portanto,
Z?. rm\ .á .fn+;-rn-nona-. ..... F]..,.3a ,4o Hiah-ihllipãn
Z(Jrt/Jlr\ x,/ ç çl ulValll\-club ulllC» luxo\yc.bv \XU \X VVILILVUIL\ÍUV-

Lembramos da seção 1.2.2 que L. denota o comprimento da subseqüência crescente de

con-tprimento maximal . Johansson et al. (121) provaram (escalando e centrando adequa-

damente) a convergência en distribuição de L«.. Mais especificamente provaram:

Teorema 3. Seja S.. o gr"tipo de pezmlttações de 1, . . . , m coma a dásthb áção un{/arma,

e selva L..(a) o comprimento da maior subseqiiência cresceTtte máxima! para a c S«. Seja

X(1) uma uav"iáuet aleatória com distribuição FcuE. Logo, quando m --} (n

,,: Z,. - 2.«Mx''" ::: . ,. -> x
mi/6 '\

em distdbuãção. Isto é,

linl p'lX" $ zl
m. --+ oo

Ecus(z), z c R

Também provaram convergência de todos os momentos

Teorema 4. Para todo Ar 1, 2,3, temos

lim E.IX=1 :; EjxWI,
771, ---> 00



]..4 Distribuições limites

sendo que E denota a esperança com respeito a ECUS(z). Em pa ácuZar, para m

JU. '=P - /«''"-'«, - (.

2,

e pata ?n :: l

,,IÜ« %Lm] ;2® - /«dEC-(«).

1.4.2 Convergência em Probabilidade

Como consequência do Teorema 2, obtemos a convergência em probabilidade de !!Í!;l!!!}
à função UI(z, t) que definimos a seguir.

Seja À, p com Àp < 1 e considere a função t/i(z, t) definida por

Í À«+.X-:t, se «/t$p',

Ui(z,t)= 1 2v/zt, sep2<z/t5;À 2,

l p-iz+pt, se À'2 < z/t.

Logo, temos a seguinte proposição:

Proposição 1. Para (z,t) C Ri. e Àp < 1 temos que;

Ç5:Ç:J© B u:(«,0.

Observação 6. 1)ur-te a p«.ua denota«os a -/.,:(z, t) por L(z, t, À, p)

(1.17)

Prova Seja (z, t) C R+ : p2 < z/t $ À'2 e note que:

Pll Z'r"'N, t.V, À, ÉD - t/:(", t)l > '1 - PJ'e(!aL#ÍL414 - U:(", t) > 'l

+pll("'M, :v' À, p) . u:(«, t) < -'l
Dado € > 0, seja ko tal que V k ? ko,l -- -F(k) < c/4. Logo, para V k ? ko de-

fina ah(z,t) := Ê$!yr e note club lim/vH.«ah(z,t) = 0. Sendo que L(zN,tN,À,p)

(1.18)
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L(N./ãt , N ';i,À /i7;) , em distribuição (ver lema 6), temos que

plld"'n,tw, À, p) . u:(«,t) > '1 $

l4';y,:r,xp) t)>"h(",t)l-
p'l $ tl $

l F'(k)+à <
C

l

(1.19)

Isto é,

ie para

/,(nN', tN, À!/ UI(z, t) > cl < c/2N

Da mesa-na forma pode-se provar que

pl.Ç(l!.â(Ll;(!414 - u:(z, t) < -€1 < '/2

(z,t) c R2 : p2 < z/t $ À 2. A prova nos outros casos

(1.20)

(1.21)

Por tanto, o resultado seg

segue o mesmo raciocínio

Observação 7. Para Àp > 1 de$nÍmos U2(z,t) por;

De fo'rmü ctnál,oga à 'pro'posição \-, pro'ua-se que:

LB.Ç=N, tN )
N

u:(«, [) -
>..=-\- Xtt. se ult, > plX.
f\ x -\- pt . se ]clt <. plX.

U2 (z, t) .

1.5 Geodésicas

Para z = (zi, z2) e y = (y:, y2) C R2, definimos uma ordem parcial -< em R2 da seguinte

formal z -< 3/ se e somente se zi $ Z/i e z2 $ g/2
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Dado co = }:Íõ,: C Q, uma realização dos processos de Poisson e z,Z/ C R3. U {(0,0)}
com z -< 3/ definimos um caminho fracamente crescente ' (aç, Z/, u) como sendo a união dos

segmentos regos entre os pontos (zj)lv em supp u, tais que

a; < zi < ... -'< zw < Z/ (1.22)

Assim, ' consiste dos sítios açi, ..., zw e dos elos ziz;, ...,zl&:::izR. O comprimento I'yl é

definido como o número de pontos Poissonianos de '. Note que, chamando ll (z, g/) ao

conjunto de todos os caminhos fracamente crescentes começando em z e finalizando em

g/, temos que

L.(:«, g/) - suPll'Y(z, g) 1: 'r c n(z, z/)}(1.23)

representa o comprimento maximal de um caminho 'r conectando os pontos r e Z/.

Se « - 0, escre«ere-nos Z,.(Z/) e não L«(«, g/).

O modelo a.ssim obtido é conhecido como modelo de percolação de último passo.

O conjunto de caminhos fracamente crescentes começando em z e finalizando em y de

comprimento maximal será denotado por ll«- (z, Z/) . Isto é,

n.., (., y) {7 c n («, g) : z.« (., g/)

Definição 1. Todo camÍnAo ' C ll... (z, Z/) será chamado geodésica

Observação 8. .Vote que se P = (z,t) C IKi, ioga LÇ(:«,t) - L«.(P). De /ato, um

caminho fracamente crescente máxima! tem que passar por um ponto de cada cume espaço

tempo que cruza o retânguZo lO,zl x 10, tl. Serzdo que o námzero de padz'Guias é igual ao

Tlúmero de camas espaço-tempo que cruzam o retânguto a igualdade LPx(ac,t) = 1,..(P) é

evidente.

Definição 2. Dado u C (2 de$nãmos;

e U7r?, caminho /raramente crescente ' em w é chamado um camaRÃo gemi-ã7zárzíto começando

em z C RÍ, se ' contém ãzzánátos pontos zi, ..., z", ... de w sat s/acendo

z < zl -< ... --< z,, < (1.24)
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(0,0) Caminho fracamente crescente -Caminho fracamente crescente maxima]

Figura 1.4: Cadinhos fracanlentes crescentes

e Ulit caminho gemi-in$nito «l co'm,içando em x é cha'm,ado un'lgeodésica se T)ara, todo 'par

«. -< «j (com «.. «j C 'y) o segmento ent« «. e -j é "m" geodé.i".
. P«« « -< y d«d« , 'í:;'m« q«e 7 c n.- (z,g/,«,) é «m« geodé;ã« .«p"ã", " p"«

toda ? C ll.., (z, y,o) e para todo z C "r,Z C 7 com z(i) = z(i) temos qwe z(2) ? z(2). Se

.«i.t. «m« ánã« geodé;ãc« ;«pe«áo, .m n.., (z, y, «,), «tá «,á .z.-f«d« P« 7'''(z, g/, «,) '

daremos qwe toda 7 C ll«., (z, Z/, w) está situada por ba zo de "y. .4ná/ogamente, denotamos

p« 7'(«, g/,u), « e«í;tã«, â ú":« ge.dé;ác« án/eh« em n«- (:«, g/, «,)

8 Sda '' uma unãgeodésãca e 0 C 10, r/21. -Diremos que 'r possua dáreção 0 se e sorrzente se

a sequência zi/llzill conuerye a e:'

Seguindo as idéias de Wuthiich 1231, prova-se que

Lema 2. Erdste wm cona%nto Q: C Q com ]P(Qi) = 1 taZ que para todo w C (2i e
p«« to'í' « -< Z/ «í;*em um« únã« g«dés{« s«peh« '+(z,3/,«,) 'm n«-(«,z/,«,) e

«m« «Zn{« g«dé.ác« {n/eh« ' («,g,o) .« n«-(z,g/,«,). s' in,-.(z,z/,'«)l - 1, 'ntão

7'''(«, Z/, «,) - ''y («, Z/, «.,).
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Agora, para w C Qi e z,g/ C IR2 com z -< 3/ definimos '+(z,y,o) como sendo igual

a 7+(:«, y,«,) se q+(Z/) = 3/. Caso contrário, definimos ?F(z, g/,«,) como sendo 'y+(z, Z/,w)

menos o último segmento. Logo, definimos

R(z) - U.-:,7+(z, g/, «,) (1.25)

Então,

Lema 3. Para todo w C Qt temos que para todo z C IK3., R(z) é um.a ámore

Prova do Lema 3 Seja o C Qi e Z/, z C Ri., tais que z -< Z/, z com '+(z, Z/,u) e '+(aç, z, u)

formando um loop. Chame PI ao ponto Poissoniano onde '+(z,Z/,w) e '+(z, z,w) se

separam e P2 ao primeiro ponto onde elas se cruzam. Note que temos dua.s opções para

P2, ele pode ser um ponto Poissoniano ou não. Antes de continuar com a prova observamos

que o número de pontos Poissonianos entre Pi e Pe deve ser o mesmos caso contrário uma

das curvas em questão não seria uma geodésica. Dando continuidade à prova do teorema,

analisamos o caso em que P2 é um ponto Poissoniano. Neste caso, un-la das geodésicos

superiores não seria geodésica superior.

Suponha agora que P2 não é um ponto Poissoniano e que entre PI e P2 , '+(z, g/, u) fica por

cima de 'f(z, z,o). Seja Qt o último ponto Poissoniano de 'r(z, Z/,w) antes de P2 e seja

Q2 o primeiro ponto Poissoniano de '+(z, z, w) depois de P2. Então, defina unia geodésica

'y da seguinte forma: ' coincide com "r+(#, g/, u) até Qi, logo acrecentamos o segmento

C?iQ2 e finalmente acrecentamos a parte de '+(z, z, w) compreendida entre Q2 e z. Segue

da construção que ,y é geodésica superior conectando os pontos z e z contradizendo o fato

de que '+(z, z, w) é a geodésica superior.

A seguir descrevemos a noção de (5-retidão de geodésicas, introduzida poi Newman j191.

Pala cada ponto de Poisson P, definimos R''(P) como sendo o conjunto de pontos de

Poisson C? tais que

i P -< Q e
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Qb,''

PIZ/. . - ".d

Z

Figura 1.5: R(z) é uma arvore

ü ]7 c n,...(o, Q) com P C '

Diremos que R"'(P) é (5- reco se existir C' > 0, tal (lue

R-'(P) C Co(P, CIPl-;).

sendo C'o(P, 0) o cone com eixo através de P e 0 e com ângulo 0. No capítulo 3 provaremos

que se 0 5; .Xp < 1,c > 0 e õ C (0, 1/3) temos que, quase certamente, para todo ponto

P = (P(1), P(2)) de Poisson com P(2)/P(1) C IÀ' + c, p-' -- cl, exceto uma quantidade

finita deles, R-'(P) é õ-roto.

1.6 Caminhos P

Denote por Ao(t), zXi([), A2(t), ... as curvas espaço-temporais correspondentes às tra-
jetórias das partículas do Processo de Hammersley. Aqui é conveniente definir Ao =

{(0, 0)} = z\o(t) e convenimos que Z\k(t) está situada por baixo de Ak+i(t). Diremos que

uma seqüência de pontos {Pn}«20 de Ri. é um caminho # (ver figura 1.6) se satisfaz as

seguintes condições:
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8 Pn '< P«+l,

. E. c A,:(t),

e P. é um ponto /3

23

(«, t)

Figura 1.6: Exemplo de cantinho /3. Pontos/3

Em relação aos caminhos P prova.mos (no capítulo 3) o seguinte teorema:

Teorema 5. S©. 0 ; Àp $ 1. Qu«e ««t«m.nt., « (E.)«Z: é «m c«manha P t'mo' q«e;

] J}U. T:!i - P - (c"(0), 'ã"(0))

«m ta«(0) c IÀ',p :l.

No regime 0 5; Àp < 1 e para todo c >

flutuações ao redor do ângulo assintótico.
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Teorema 6. Seja 0 5; Àp < 1. Logo, para todo õ C (0, 1/3) ehste uma constante c > 0

tat que, quase certamente,

«g(Pm, P) $ 'jPmj'' P«« todo m sa$cãente«ente g,«nd'

1.6.1 Exemplos de caminhos #

A seguir damos uma série de exemplos que se adequam à definição de caminhos P, deixando

em evidência a importância do conceito que acabamos de introduzir.

Partículas de Segunda Classe

Lembrando que Xt denota a posição da partícula de segunda classe no tempo t e chamando

Tn(To:= 0) ao instante de seu ,'-ésimo salto, temos que(Q«).2:. , com Q«:(X..,'«),é
um caminho P.

De forma semelhante, se 'd (4 := 0) denota o insta.nte do n-ésimo salto da partícula de

seg-da classe d-l, temos q« (C?:)«2o , "m QI. :- (xh,'d) , t»mbém é "m "mi«h'
P

Interface de competição no modelo P.N.G

Agora damos outro exemplo de um caminho P. Para isso definimos um modelo de com

petição no contexto do modelo de crescimento polinuclear.

Suponhamos que a camada inicial está dividida em dois tipos de cristais diferentesl di-

gamos do tipo l se z < 0 e do tipo 2 se z > 0. Agora, consideremos a seguinte regra:

se um evento de nucleação ocorre sobre o cristal .j,.j = 1, 2 esse evento pertence a esse

tipo de material .j e quando um passo descendente do cristal do tipo l colide con:l um

passo ascendente do cristal do tipo 2, eles pagam. Obtemos a.ssim, uma interface entre

os dois cristais em ci'escimento. Vamos denotam' por pn a posição da interface na n-ésima

capa e por an o instante em que o passo descendente do material l colide com um passo
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ascendente do material 2 na capa n. Temos, então, que o caminho A. = {(g«, a«)«?o} é

um #-caminho orientado exceto por uma rotação de 45'

Figura 1.7: '1tajetória da interface de competição

O interesse por modelos de crecimento de duas espécies começou com Deirida e Dick-

man j101 e seu estudo sobre a interface de competição entre duas especies crescentes de

Eden (Crescimento em percolação de primeiro passo) em Z2 começando de um canto
determinístico de ângulo a. Os autores encontraram que a interface apresentava um

comportamento diferente quando o ângulo mudava de a < a- a cl > n, indicando que a

inclinação assintótica da interface passava de determinística à aleatória. Posteriormente,

Ferrari, Martin e Pimentel jlll introduziram um modelo de competição (no contexto de

percolação de último passo) e provaram que a interface de competição resultante pode ser

mapeada à trajetória da partícula de segunda classe no (TASEP). Esta correspondência

permitiu dar uma descrição explícita do comportamento assintótico da interface como

função do ângulo a e também possibilitou o entendimento da transição de a < r a a > n-.

No modelo P.N.G. mostramos que algo semelhante acontece. Se definimos o processo

(p(s), s ? 0) por p(s) = p« para s € 1a«, a«+i), no capítulo 3 provámos:
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Teorema 7. Sd« (p(s), s ? 0) a traí.tóh« d« ãnter$ace d' competição no modelo P..N.G

de duas espécies com Xp $ L. Logo, quase cegamente

li$, se Àp l,
IV, se Àp < 1.

31im g!
s--} oo S

sendo W = W(P, .Y, 7") wma uaháueZ aleatóha não thuãaZ

Observação 9. 1)ijfererztemente do que ocos'e no Gerado 7HS.EP x percolação de tíZtÍmo

pa,sso estudado 'por Femaú, Madin e Pimenlet jlll, no ce'náúo HamnterselU x modal,o

P.N.G. não é pois'íuel. estabelecer hmo, rel,ação diretct entre G interface de compete,ção e Q

trajetóüü da, 'pa'rtálcul.a. de segunda, classe.
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Flutuações e o Problema de

Riemann-Hilbert

O objetivo deste capítulo é obter um limitante superior para o desvio moderado de LÇ(z, t)

ao redor de seu valor assintótico. Este limitante superior será fundamental no capítulo

seguinte, onde estudaremos o comportamento assintótico das geodésicas.

Considere u = >ll:{ (5,: C Q, uma realização dos processos de Poisson e seja supp u ' [zil{

seu soporte. Para z,y C RÍ com z -< 3/ havíamos definido um caminho fracamente

crescente 7(z, Z/, o), entre z e y, como sendo a união dos segmentos entre a subsequencia

(aç{)[::: de pontos de co, tais que

z < zi < ... --< zh -'< Z/. (2.1)

O comprimento l71 foi definido colho o número de pontos de Poisson em '. Neste caso

'y(z, g/, u) = k. Fazendo uma analogia com Teoria de Percolação, podemos interpretar

a l7(z, Z/,w)l como o tempo de passagem ao longo do caminho ' na configuração w. Se

z, Z/ C Ri, com z -< g/ e ll(z, g/, u) representa o conjunto de todos os caminhos fracamente

crescentes possíveis de z a y havíamos definido o tempo da última passagem de z a Z/ por

L,.(z,y,«.,,a-.,a ) L. (:«, g, «,) s«Pll"yl : 7 c n(z, 3/,«,)} (2.2)

e havíamos notado que L«(z) LÇ (z: , :«, )

27
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2.1 Flutuações ao redor do valor asíntótico

O conhecimento do comportamento assintótico das geodésicas ajudará a provar resultados

associados a convergência de caminhos P. Em l61 , Cator et al. mostram que no regime Àp <

1, as inclinações das partículas de segunda classe (normal e dual) possuem distribuições

contínuas com suporte lp2, À-21. Daí surge o interesse em estudar as flutuações do tempo

da última passagem ao redor do valor asintótico na região : = {(z, t) C R+l p2 < z/t <

Teorema 8. Ez saem constantes Ct,02,C's,Ca > 0 tais que para todo (z,t) C : com

l(z, t)ll > Ot e para k > C2

"U"Ç(«,0 - ,M]:» *(M):';] ' '* .*-l-'* *;''} (2.3)

n

Para provar este teorema nos baseamos em resultados assintoticos obtidos colho con-

seqüência do estudo de um Problema de Riemann-Hilbert. Isto é possível porque a distri-

buição da variável LÇ pode ser escrita em termos de um certo determinante de Toeplitz,

que por sua vez está relacionada à teoria de polinâmios ortogonais. Recentemente tem-se

desenvolvido um método para obter o comportamento assintotico de polinâmios ortogo-

nais. Resumindo, o método consiste em expressar os polinõmios ortogonais em termos da

solução de um problema de Riemann-Hilbert inicialmente introduzido por Foles, lts e Ki-

taev (1992) e finalizar este problema assintóticamente através de um método de descenso

não comutativo introduzido por X. Zhou e Deift em 1993.

Observação 10. Para /ací/atar a escuta das provas, daqu até o ./ina/ da senão 2.1.1,

denotaremos a uaháuel Lüai(z, t) por L(z,t, a+, a ). QuavLdo = Jor {g«al a t, escreueremos

L(É,a--, a ).

Mais especificamente, Baik e Rains l41 mostra.iam que:

p'll(t,a--,a.) 5; ZI - -; (-0Í a+a 0Í.:) (2.4)
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sendo que

oí IE"«©det((l +a+U)(l +.«.U :) p(U)) , (2.5)

com

p(;) - e'(('-'-'':) (2.6)

e Z :: Ca+t+a t+t'

Utilizando a fórmula de integração de Weyl para o grupo unitário t/(Z), pode-se expresar

a quantidade Z.)z := Eucu(1)det (p (t/)) como um determinante Toeplitz. Isto é,

IEu.u©det (p (U)) det (pj-.)OS,,«: (2.7)

sendo p.Í o .j-ésimo coeficiente de Fourier de p. O próximo passo é relacionar o determi-

nante de Toeplitz com a teoria de polinõmios ortogonais no círculo unitário. Para isso,

considere os polinomios nk(z) que são obtidos a partir da aplicação do procedimento de

Grau-Schmidt aos polinâmios zk, k 2 1 com respeito à medida, concentrada no círculo

unitário, (p(z)/(2aáz)) dz. Segue que

«-*(;) 2' S9 .z,-Nk &. o$j$k.
1,11-i "~ ' 2z'Íz

Se definirmos "i(z) = z* nk (z :) e (C7/) (z), a transformada de Cauchy de /, por

/(c'./') (;) - ã;i= /(4.'.
,ll=i s

(2.8)

(2.9)

}''u-r "'u r«au 'l
\-Aü:«i.:(;) JVJ:(O«Ê-:)(')/

é solução do seguinte problema, chamado "Problema de Riem-nann-Hilbelt" l

Seja E = Si o circulo unitário orientado no sentido anui-horário, e sejam E+ = {z C (C

lzl < 1} e E = {z C (C : lzl > 1}. Note que E+ (resp. E-) está localizado do lado

direito (esquerdo) de E, se seguimos a curva no sentido da. sua orientação. Defina. p por

p(z,t) = exp'('+'''). Seja u uma aplicação diferenciável de E --' GJ(2,C). Considere o

(2.10)
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problema de Riemann-Hilbert (E, u) em que procuramos estabelecer a existência e unia

dade de uma função y cuja imagem é una matriz 2 x 2 tal que

. y(z) é analítica em (C \ E,

. K-(,) «(;), , c x,

. y(z) = (/ + O (z :)) zk'', quando z --' oo

-« «. .',, - l:
Em nosso caso, yÜ(z) ]jm y(z'), sendo que z' C ao lado (:L) de E

,-'P(,)
e a3 =:

0 -1

1 0

A prova do teorema 8 se baseia no controle da quantidade tli(P) para pontos P dentro

da. diagona] A = .[P C ]R2 : Pi = Pa]. O lema a seguir fornece esse controle.

Lema 4. Sda a+, a C (0, 1) e considere L(Z, a+, a ). Logo, existem constantes O4, OS, Cõ,

07, c e A/ > 0 tais que para t ? Ca,

1"11(t,a+,a.) 2t < zt1/31 < ('v5e'c= se z < (2.11)

e

PJZ.(t,a+,a ) 2t > zt1/31 < (1'Õe Ozzs/' se z > .lk/. (2.12)

A prova do lemma 4 depende de resultados assintoticos sobre as entradas da matriz y

Tais resultados foram obtidos por Baik e Ruins e são entmciados na seguinte proposição

(Proposição 5.6 em l41.):

Proposição 2. Suporz/za qtée k, z e t estão relacionados da seg'uãnte /or'ma;

2t z
k ' 2t/ak2/s (2.13)

Logo eúste h/la tal, que o seguinte é'uerdüde para, qual,quer R/l $xo com N/l > h/lo. Seljam
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t) < b < \ e Q < L < Ta/a «M $=os. Logo, qu,a'n,do k,t --+ (n, te'm,os que para x Z M,

e''«k(;, t)l $ C'.''l'l;'', 1;1 $ Z,

.',':,-*«k(z,t) il 5; Oe''l'l''', l;l ? IZ, :,

je'tan'h(--a;t)l <CJeclzl, a:: l k-t/3w, .L<w < 1,,

e ''''( a)'km-k(--a;t) -- ll 5; IC'e-'l'l'/', a - 1 24/3k i/3w, Z,5;w 5; -L.

e para, z '$ -- M

e ''rk(--a, t)l 5; C, 0 < a $ 1,

e ''':(-a)'*«k(-a, t)l $ C' a 2 1.

2.1.1 Prova do lema 4

Uma vez introduzidos os conceitos e a notação necessária, procedemos a prova do lema 4.

Prova Lembremos que

p'll(t,'---, a.) $ JI - -} (0Í a--a.0Í.:)

Por outro lado, Baik e Ruins l41 mostraram que:

0í (2 .14 )' l--a+a.
Por tanto, para poder provei o lema devemos conhecer o comportamento assintotico de

n!, a-; e DZ. E aqui que utilizamos a proposição 2

Com base neste resultado limitaremos o termo làZ,)Í.

Note que

-1011 e-('-'+--)' ''OÍ

: F;lm('-"'«,' «*' .'' '«,' « '

-'- l. "'«.( 11.'« '«.(-~-)1 «--~.).-''o.

- ü-:Lm «.,''' + "'.'''' «--« ) .'''".
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e que se 0 < a 5; 1, então 0 :: a-i 2 1 e por tanto

e ''«;(-a)l - je *'''(-é?)'*«*(-é?,t)l

como conseqüência da proposição 2. Portanto as quantidades / e // são limitadas por C

Que as quantidades /// e /y são limitadas por (J também segue da proposição 2.

Por outra lado, Baik, Deift e Johansson l21 mostraram que quando Z, z e t são relacionados

como na proposição 1, existem constantes M, (.7, c > 0 tais que Vt > 0

e t2/)Z :: e-t2/,)2t+scti/3

< (17e m'

< c'

z< -M LZ.IDJ

Sendo que uma análise análoga. é válida para l)Í.i, segue-se, então, que se Ã;, z e t estão

relacionados como na proposição l

IPJZ(t, a+, a.) -- 2t $ zt:/31 $ (:e-'', z $ --M

para a+, a c (0, 1) e para t suficientemente grande

Agora mostramos a desigualdade 2.12. Baik e Ruins l31 provaram que se Ceda. < l
e X é uma variável aleatória geométrica de parâmetro cr+cr., a seguinte igualdade (em

distribuição) é válida

(2.16)

Z,'' (t) - Z.(t, a-- , a.) + X,

sendo L+ uma variável com distribuição dada por

1"11,+(t) 5; /l = (1 -- a+a )e ("+'-)t t'DÍ

cona Z)Í = i::ãi=-Z)i, e zX(Z) dado por

Z\(Z) - z;(--a+)«'Í(--a.) -- a--a «.(--a--)«'.(--a ),

Sendo L(t,a+, a ), X ? 0, segue-se que:

p'l-L(t, a+, a.) 2. ZI 5;l"lZ.(t, a+,a

(t) 2 zl ("'''-)' ''A(z)o.

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)
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Note que:

1 -- e-("+' )' ''A(Z)Z)z = 1 -- e-'-'-'«;(--.«+)e''-'«;(--a )e'''DI

+ '-...': e-"'«-.(--a--)e''-'lz(--a )e ''Oz (2.21)

A continuação aplicamos a desigualdade

l .ó.l .$ 1« - tl + l«lló tl+l.lz,it - .l, (2.22)

que é válida para todo a, b, c C (C (ver lema 5), no lado direito da igualdade em 2.35 para

obter

l . "'«-f(--.«+)e ' '«Í( -a. ). Ozl $ je "''«-f(--a+) - tl

+ je '' '«-;(-.«+)lje ' '«-;(

+ je '*+'«-f(-.«+)lje ' '«f(

o:l.

«-)

«-)

il

(2.23)

Da proposição 2 segue que tanto je "+'n-;(--a+) -- ll como je " 'nr(--cv.) ll são quan-

tidades limitadas por C'e'";/' quando Z,t --, oo. Pela mesma razão, je '+taÍ(--cl+)l e

e'' 'n-;(--a.)l são limitados por uma constante quando Z, t ---' oo.

Note que tomando Z -: 2t+zti/3, temos que Z --"> oo quando t --> oo e que para esta escolha

de Z e t Baik, Deift e Johansson l21 mostraram que:

Z')2t+zti/a < (-fC cz3/2, Z > A/ (2.24)

Por tanto, para É suficientemente grande e pala z 2 A/, temos que

It e-"'z;(--.«--)e '-'l;(--a )e'''O.l $ C'.-..''', « 2 À/ (2.25)

A continuação note que da proposição 2 obtemos que je '+'rl(--a+)l e je''-'nz(--a )

são limitadas por (7€'c:''/' quando Z,t --> oo para z ? A/. Dado que para Z ;: 2t +

zt1/3, e t'.Z)Z $ 1, segue-se que para t suficientemente grande e para z ? A/ e possivelmente

para constantes O, c diferentes

l .-("+' )' ''A(Z)Z)ZI 5; Ce -'/', (2.26)
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ou equivalentemente, pala z ? M e para t suficientemente grande temos que

IPJL(t, a+, c!.) -- 2t 2 zti/31 5; Ce-c';/' (2.27)

como queríamos mostrar

No seguinte lema mostra.mos a desigualdade 2.22 usada na prova anterior

Lema 5. Sega n C N,n 2 2 e zo = 1. Z)ogo, se zi, ..., z. C (C, então

n {à--\

$ E l ll l,~i l i: l
.j=1 \h=o

(2.28)

Prova A prova é feita por indução. Se n 2 então

It ;:;:l - it ;: + ,:(i ,,)

$ it - ,:l+l;:llt - ;, (2.29)

Por tanto a desigualdade é válida pala n - 2. Agora suponha que a desigualdade é válida

para n - N e vejamos que continúa válida para N + 1. Assim,
N+l

li - ll ;jl-li
lJ

zlv+il

:Ü«) - (1 - *«,,--)

$ it (i - ,«.+:) l

N

, lliqili:
..j=l

N+l

Sendo que a desigua]dade continua vá]ida para n :: ]V + l concluímos que a desigualdade

é válida pala todo n C N, n ? 2.

lJ
(2.30)
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É momento de lembrar que nosso interesse é estudar as flutuações de -LÇ(sç, t) ao redor

de seu valor assintótico para um ponto (aç, t) c : qualquer, desde que a sua norma seja

suficientemente grande. Mas o lema anterior só nos fornece informação pala pontos de

norma su6cientemente grande da diagonal D = {(t, t)l t > 0}. Os lemas da seguinte seção

farão a conexão entre um ponto fora da diagonal e outro dentro dela.

2.1.2 Processo de ]Elammersley com fontes e dissipadores

Lema 6. (Prophedade de escala) Seja LPx o processo de Hammersley cotim .fontes de in-

ten.ád«de .X e dá«ãp«d«« de {nten.àd«de p . .d« (««, ,) C K3.. Ent'',

P..../zl'u f r'
LÇ(««, ') - Ll:;i; (v'««;, '«w;)

se'r\do (lue a i,g'ualdüde deve ser e'r\te'n,dada, como 'tg'üatdüde em disthbuição.

(2.31)

Z)emorzstração. Para obter o valor de LÇ(w, z), precissamos apenas considerar as fontes

situadas em 10, wl x {0} que seguem uma distribuição Poisson de parâmetro Àw, os dis-

sipadores situados em {0} x 10, zl que seguem uma distribuição Poisson de parâmetro

pz e para os pontos situados em lO,wl x lO,zl que seguem uma distribuição Poisson de

parâmetro wz. Por outra lado, para obter o valor de tilvIZl; (l/a2, va.2) devemos conside-

rar para as fontes situadas em 10, v;iial x {0} que seguem uma distribuição Poisson de

parâmetro Àw, os dissipadores situados em {0} x lO, .«Ziõl, que seguem uma distribuição

Poisson de parâmetro pz e para os pontos situados em 10, v;iial x lO, .«;ii;l, que seguem

uma distribuição Poisson de parâmetro wz. Logo a igua]dade em distribuição é c]ara. []

Lema 7. Soam LP e Lq dois processos de Hammers/eg/ com p < é? e seja P C IKi Logo,

Z,Ç(P) 5; LÍ(P) q-s. ceM«me«te.

Prova A prova é feita por acoplamento. Intuitivamente o resultado é clamo jú que p < 0

equivale, na versão acoplada, a ter pelo menos a mesma quantidade de pontos Poissonianos

no eixo t a nossa disposição para construir as geodésicas. A seguir damos um argumento
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formal deste fato.

Acoplamos o processo LPX ao processo -LÍ. Para isso, consideramos as mesmas fontes para

ambos processos. Isto é, consideramos o mesmo processo de Poisson de taxa À, o mesmo

processo de Poisson de taxa l no primeiro quadra.nte e utilizamos como dissipadores para

o processo LÇ um emagrecimento do processo de dissipadores para o processo Li. Para

isso realizamos um (p/0)-emagrecimento do processo de Poisson de taxa 0 obtendo assim

um processo de dissipadores de taxa p.

Agora seja u uma realização dos processos de Poisson tais que o processo de Hammersley

esteja bem definido e suponha Lli(P) = k > .j = L?(P). Logo defina o ca.mimho zi, ..., zk

utilizando os pontos zi, ..., zk e 3/i, ..., Z/j utilizados para atingir o ponto P desde a origem

para os processos LPÀ e -Cq, respectivamente. Os novos pontos z. são definidos pela relação

z. = minta«,Z/«l}, para m ' l, ...,.j e para m > .j, defina z« como sendo z«. Como

zj zj zj+i e 0 > p, obtemos um caminho fracamente crescente unindo a origem eo

ponto P de comprimento k > .j para o processo Lq. Assim estamos contradizendo o fato de

que L representa (quase certamente) o comprimento do caminho mais longo desde a origem

até um ponto dado. Logo, LÇ(P) $ Lq(P) quase certamente, como queriamos mostrar.

Lema 8,. SeljcLm IP e LP dois processos de Hammers\eU com X < f3. Logo, LB. 'É LpD a,.s

Prova O lema 9 é o enunciado recíproco do lema 8

2.1.3 Prova do Teorema 8

Finalmente, estamos em condições de provar o Teorema sobre as flutuações de L((P) ao

redor de seu valor assintotico.

Prova do Teorema 8 Considere a região : = {(w,z) : p2 < m/z < 1/À2} e seja

(z,t) C :. Logoaai,a2 com 0 < ai < a2 : p < ai <z/t<a2 < 1/À2. Noteque:

. pÀ < .x.J;7i < .x.«a; < l
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. p'x <- p'~.f:iB < pxl.../a\ <-'L

Logo, pelos lemas 6, 7 e 8 temos que

"['Ç(«,0 ,m » *(M):';] - "]':$(M) - ,M:» *(M):'']
$ ]plL:lÉ;lm(r) -- 2r > kr:/31,

sendo r = vzt. Agora, aplicamos 2.12 pala obter

p'lZ,Ç13;1m(r) -- 2r > kri/al 5; Ce-'k'/
2

(2.32)

(2.33)

(2.34)p'lLÇ(:«, t) - 2«;i > É(«:t):/'j $ Ce''~''',

para r grande e para k ? JV.

Por outro lado, e também pelos lemas 6, 7 e 8 temos que

"1':(«,0 ,m *(m):';]-"]':$(m) , *(M):'']
$ PJL5â(r) -- 2r 5; kr:/31,

sendo r = vzt. Agora, aplicamos 2.11 para obter

IPJLgâ(r) 2r $ kri/31 5; Ce-'lhl'

Logo

(2.35)

(2.36)

(2.37)

Logo

p'lLÇ(z, t) - 2«8 $ k(zt):/'l 5; Oe-'lel'

k < N!.e e parapara r gran'

Sendo que

1"11LÇ(z, t) - 2V';il > k(zt):/'l (Z,t) 2'«ã > k(zt):/'l

+ p'lLÇ(z, t) 2'J;i <(-k)(zÉ):/'l (2.38)

(2.39)

segue que

p'llZ,Ç(:«, t) 2«ãl > k(#t):/'j $ C'e''~''',

como queríamos mostrar.
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Observação 11. 0 ZimÍt-te obt do no estudo do desta o de L((P) para um ponto P

da dãagonaJ baseou-se em argumentos anaZ#ãcos que em nada dependem do mecanismo

ateatóMo responsável pelo desuso de LPx(P). Resta então (a futuro) obter uma prova pura-

mente probabãZútíca do desfiz'o em questão.

2.2 Problema de Riemann-Hilbert

Os problema.s de Riemann-Hilbert associados à polinõmios ortogonais são enunciados

em forma matricial para funções analíticas a valores matriciais. A teoria associada ao

problema de Riemann-Hilbert é complicada. A seguir damos uma ideia breve desta teoria

no caso unidimensional.

2.2.1 Problema de Riemann-Hilbert unidimensional

A seguir mostramos como exemplo o problema de Riemann-Hilbert unidimensional para

valores de fronteira de funções analíticas. Pala isso, consideremos uma curva orientada

,y. A orientação de ' induz um lado positivo (+) e um lado negativo (--) em ' . Por con-

veniência definimos quem lado (+) está a esquerda enquanto percorremos a curva segundo

sua orientação e o lado (--) está a direita de 'y usando o mesmo critério. As curvas aqui

consideradas podem ter pontos de interseção ou pontos finais. Em tais pontos, os lados

+ e -- não estão definidos. Denotamos por 'o a curva ' sem os pontos de interseção e os

pontosfinais.

Agora consideremos uma função analítica ./' em (C \ '. Definimos os valores de .f na

fronteira da seguinte forma. Para s C 7o

h(.) '-;:;l"lado /(;) (2.40)

e

/-(.) li«. /(,)
z -->s:ze -- 1ad o

(2.41)
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desde que esse limite exista. Diremos que .f tem valores contínuos na fronteira em 'o se

esses limites existirem para todo s C 'yo e /+ e /. forem contínuas em 7o. Quando os valores

de fronteira /+, /. existirem, definimos o salto de / em '' por u(s) = /+(s) --/-(s). Segue-

se que / satisfaz o seguinte problema de Riemann-Hilbert (ou problema de valores

de fronteira para funções analíticas) :

1. / é a.nalítica em (C \ '

2. .h(.) /-(s) + u(s) pala s C ''

Reciprocamente, suponha que conhecemos o valor de u(s) para s C 'o e queremos achar

uma / que resolva o problema de Riemann-Hilbert acima enunciado e nos pergunta.mos

se caso tal / exista, se ela é única. Facilmente vemos que se o problema tem solução

ela não é única, pois é suficiente soma.i qualquer função inteira para obtermos uma nova

solução do problema de Riemann-Hilbert. Logo, devemos impor uma outra condição para

garantir a unicidade da solução. Geralmente, se impõe uma condição assintotica extra tal

como:

/(.) ---, 0 qu-do ; --, '». (2.42)

Este tipo de condição chama-se normalização no infinito. Sabe-se que existe uma única

solução se u é Hólder contínua em ' e se ' é um contorno simples e fechado, ou unia união

disjunta e finita de contornos simples e fechados.

Se 7 é un] contorno simples, fechado e orientado positivamente, e u é Hólder contínua em

7, então a transformada. de Cauchy de u é a solução do Problema de Riemann-Hilbert.

Agora vamos passar a um problema de Riemann-Hilbert multiplicativo. Para isso devemos

modificar a condição de salto. Agora, esta é:

h(.) /-(s)u(s) para s C '. (2.43)

Quando 'r é um contorno simples e fechado, e u é contínua e não nula em 'r, definimos o

índice de u por

(2.44)



2.2 Problema de Ríemann-Hilbert 40

sendo que Alu(s) é a variação no argumento de u(s) ao percorrer 7 uma vez no sentido

da sua orientação. E sabido que o índice é um número inteiro. Se o índice é 0, podemos

tomar uma lama contínua do logaritmo de u em 'y, obtendo assim a seguinte condição de

salto:

(log/)...(s) -(log/).(')+ log«('), ' C '(2.45)
Neste ca.se, se u é Hõlder contínua a solução do problema de Riemann-Hilbert multiplica-

tivo é dada por

'',, - .*- (à / VT '')
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Convergência dos Caminhos

O objetivo deste capítulo é provar o teorema central desta tese, o qual estabelece a con-

vergência quase certa dos caminhos P (Teorema 5). Em resumo, a prova deste resultado

se baseia nas duas idéias que descrevemos a seguir:

e Primeiro, provámos a retidão de uma geodésica qualquer

8 Logo, construímos duas geodésicas tais que para um ca.minho /3 qualquer, este fique

confinado à região delimitada pelas geodésicos.

No capítulo l dehnimos R''(P) como sendo o conjunto de pontos Poissonianos (2

com P -< Q, tal que existe um caminho maximal conectando 0 e (2 passando por P. Se

P = (P(1), P(2)) c RÍ, seja c-(P) = 2V/P( )P(2). Denotamos por OP(õ) o conjLmto de

pontos Q satisfazendo:

i p-<Q,

ii ang (P, C?) c la(P)'',cl(P)'"l,

Üi a(Q) $ 2a(P).

Definição 3. Sqa P C ]R2 e õ > 0. Daremos que P é um ponto (5-comportado se para

todo C? c R''(P) com a(Q) $ 2a(P) temos que. ang (P,(2) < a(P)'' ou ang(P,Q) >

2a(P)''

41
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Lema 9. Sda 0 $ ,Xp < 1,ó C (0, 1/3) e c > 0. Logo, com prol)aZ, Z dada l todo ponto de

P.ás«« P, e«;cela um. qu«ntãd«de ./ínát. d. eles, com P = (P(1), P(2)) e P(2)/P(1) C

IÀ2 + e, p-2 -- cl é (5-comportado.

Seja Z, a i'eta que passa pela origem e o ponto z e defina o cilindro (truncado) (I'a por

{Z/ c Ki.; iç -< Z/, d(y, Z,) $ r, IZ/l .$ 2laçl}

Denotemos a fronteira de (,E por a(iZ. Dando continuidade definimos âo(l4 :: {3/ C

a(i4, 1Z/l ? 2laçl}, õ/(i4 = {Z/ c áGIl, gçl = yt ou z2 = Z/2} e õs(l z - a(7;l \ (âoC' U õ/(i4)

Pala z C li&i. e .5 C (0, 1) definimos o evento Ç;,(õ) por:

g.(õ) - {a; c o,(õ), ' c n«-(o, ,), 7 n a(z) # çó e "y n õs(4'i:'' # 0}

sendo que C(z) = {y C R2 : zj 5; Z/j $ zj + l,.j = 1,2}. Para 0 5; Àp < 1 e c > 0

definimos .4(À, p, c) = {z C Ki, z2/ni c (À' + c, p-' -- c)}. A prova do lema 9 se baseia

no seguinte lema.

Lema 10. Sda 0 5; Àp < 1, .5 C (0, 1/3) e c > 0. Eaãstem constantes ,4t, .42, A/ > 0 tais

qwe « «; C ..'!(À, p, .) . lzl ? M então;
1 3õ

r/-) /'ç.\l / À .--..íl.olz1"'6'P lZ

Na prova do seguinte lema seguimos as idéias introduzidas por Wüthrich 1231

Demonstração Seja (5 C (0, 1/3) e z C R+ com z2/zl C IÀ2 + c,p-2 -- €1 e lzl sufici-

entemente grande de forma tal que para todo Q c O,(õ), Q2/Qi c IÀ2 + c/2, p'2 -- c/21.

Vamos supor que (;#'l:'' C ,4(À, p, c/2). Caso contrário, substituímos (no decorrer da

prova) C;!'l''' por (]'l:'' n .,4(À, P, c/2). Dando continuidade definimos dúas seqüências

(Sku)k e (SZ)h na fronteira, superior e inferior respectivamente, de (l;#'l:''. Uma vez

definida as sequências de pontos na fronteira definimos dúas famílias de paralelogra-

mos (HZ)h e (HZ)k. Para definir estes conjuntos definimos duas sequências auxiliares
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(SZ)k da seguinte forma: lg= = a(iZ n {g/ c Ri,3/i = SE,i,Z/2 < 'Sk,2). De forma seme-

lhante definimos a outra seqüência auxiliar (SE)k. A seqüência de pontos é escolhida

de forma tal que o volume de qualquer paralelogramo é limitado superiormente por

2lzlõ. Mais especificamente, definimos .nr = llzl2-2õl + l e para k c {0, 1,. . . ,.M} de-

finimos S;l +{)l«;llzl+l«;l: 'l;l', se«do que :« lzl (cos(0),sá"(0)) e

1;1' = (--sán(0),cos(0)) para algúm 0 C (0,n/2). XX será a interseção de (J't:'' com o

paralelogramo (truncado) determinado por SE.:, Sku, lgk :, lgAu. Desta forma, o volume de

7-íX é limitado superiormente por 2lzl2 õ/N 5; 2lzlõ. Na definição de So devemos ser cui-

dadosos. Definimos S8' como sendo o ponto de õSCllzl:'' com primeira coordenada igual a

zi. Um procedimento aná]ogo nos fornece a seqüência (Sd)k, k C {0, 1, . . . , ]V} e a família

de paralelogramos (HZ)k, k C {0, 1, . . . , N} de forma tal que o volume de WZ é limitado

superiormente por 2lrl2 õ/N .$ 2lzlõ

Agora sejam z c O,(õ) e 'r c n,-,(o,z) tais que 7 n a(z) # 0 e ' n õsd'i''' # 0.

Supomos, sem perda. de generalidade, que "y cruza õs(l=t'l''' a través da fronteira superior.

Definimos z2 como sendo o primeiro ponto de 'y depois de deixar C'(z)l zi como sendo

o último ponto de ' a.ntes de z21 z3 colho sendo o último ponto de ' antes de en-

trar em 7{E. e z4 como sendo o primeiro ponto de ' após cruzar aCFI'''. Definimos

n(H) = supj-i,...,W,x;-.,.z n(Hk), sendo que 71(Hk) é o número de pontos de Poisson em H}

Consideremos, também, Àp > 0 fixos com Àp < 1. Para simplificar a notação denotamos,

no decorrer da prova, a LÇ por Le, sendo que e é para indicar a premência de fontes e

disspadores. Temos, então, a.s seguinte possibilidades:

1. z2 # z4 e z3 # zl,z2. Neste canso temos que: L.(0,Sku.l) $ L.(0,z4) = Z,.(0,zi) +

L.(;,, ..) $ Z..(0, «') + L.(z, ;3) + n(H) + l $ -L.(0, z') + L.(«;, SÉI.:) + n(H) + l.

2. z2 # z4 e z2 = z3. Temos, então, que: -L.(0,$E.i) $ L.(0,z4) = L.(0,zi) +

Z,.(,;, ;.) $ Z..(0, z') + -L.(:«, S;l.:) + n(H) + l.

3. z2 # z4 e zl - z3. Neste cesso temos que: -L.(0,Sku.:) $ L.(0,z4) $ L.(0,zt) +

L.(;3, ;.) $ L.(0, z')+ L.(«, SÊI..) + n(H)+ l.
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4. z2 = z4. Temos, então, que: L.(0,S;l.:) $ L.(0, z4) = -L.(0,zl) + l $ -L.(0,sç') + l 5;

Z..(0, z') + L.(z, SF.:)+ n(H) + l.

Em qualquer dos quatro cenários possíveis obtemos

Z..(0, SÉI.:) $ L.(0, :«') + L.(z, SÉI.:) + n(H) + l.

Definindo Z = {(k,Z) Ct0,..., N -- 1} x {u, d}, 'ml; # ü}, temos que:

p'lç;,(õ)l $ }: p'll.(o, SZ-:) -$ z'.(o, "') + h(«, s;l-:) + "(w) + il
(k,z)ez

Utilizando o lema ll l23j (ver final da prova) temos para lzl suficientemente grande que:

.«(SE.:) (a(«') + a($Êl-: - «)) - a(S;l-:) - (a(«) + a(SF-: «))

+ (a(z) a(:«'))

? C;l«l: " + (a(z) - a(«'))

- ',«:'" *'(
? c';lzl:-" --

açi + z2 + l

2../ziz;

? !?lzl:-'õ

Portanto,

plç:,(õ)l 5; >: pll.(o, s;l--) + ?l"l:-" .É z..(o, "') + z'.(", SÊl-:)l
(k,Z)c-r

+ p'ln(H)+ i> !fl:«l:-"l.(3.i)
Primeiro limitaremos o último termo. Para isso aplicamos a desigualdade de Chebychev:

ip'l,'(w) + l > !fl«l:-"i $ >1: pln(HI) + i>
(k,z)ez

< 2.Ne 9lzl' "+1+2(e i)l=1'

< .-#l"l:-". (3.2)
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para lzl suficientemente grande.

Definindo G=.i(aç) = IL.(0, Sr.:) + #lzl:-:; $ -L.(0, z') + L.(z, SE--i)l temos que:

lp'lg.:(«)l $ 1"ll.(o, SÊl-:) - '-(SF-:) l; -;l"l:-"l
+P'l1.(0,«') a(«')? gl«l:-"i

+ p'lZ..(", SE-:) - '-(s;1-: ') 2 Hi"l:-"i
Começamos limitando p'l-L.(aç,SÉI.:) -- cv(Sf.: -- z) ? $1zl:-"l. Para z,y C RÍ com

z -< y definimos o retângulo l9ç,gl = {z,z -< z -< Z/} e definimos alz,3/l como sendo a

área do retângulo laç, Z/l. Precisamos distinguir entre dois casos. Se alz, zl 5; ---G-- lzli ,2õ

lt.(z, S;l.:) = -L.(z, SE :) -- a(SÉI.: z) e n(.A) é o número de pontos de Poisson em H

temos, pela desigualdade de Chebyschev, que:

p'lz.(", s;l-:) ? 9i"i:-"i $ pl"(I", 'i) ? '-(s;l-: - ") + :l'l: "i

5; p'ln(1«,;1) ? =1«1: "1

gi,i' ' " IE l."(I','i) l

$ ''''1'1: ", (3.3)

para lzl suficientemente grande e para alguma constante C6. Por outro lado, se lzl é

suficientemente grande, alz,zl > i--G--laçli-2õ > lzl1/3. Sendo que alz,zl < lzl2 < 4lzl2

temos que ÇÍlzli-2ó 2 G.alz, zl 2 , para lzl suficientemente grande. Segue-se então que:

p'llt.(z, SE-i) ? Cslzli-''sl $ PJL.(z,SÊl-i) ? 2alz,zli/2 + lilÍalz,zl ' l

Pelo lema 12 (vei final da prova) existem constantes ci,c2 > 0 tais que IPJL.(z, SE.i) 2

2alz, zlt/2 + 24 alz, zl ''T'l $ cte'c':!:ê@ . Portanto,

p'lt.(", SÉI :) ? :l-:t"i:-"i $ c:e'"::P. (3.4)

Agora limitamos IPjt.(0,aç') a(z') ? !glzl: 'õl. Sendo lzl $ 1z'l $ 2lzl e definindo

K := : - 2(5 temos clue:

p'l-t.(o, "') - "('') ? :l"l:-"i - pl-L.(o, "') - "("') 2: glill:nt«i:/;''i
$ p'll.(o, «') '«(«') ? =;íi.=1«'t'(v;iar/;i
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Pelo Teorema 8, existem constantes c3, c4 > 0 tais que:

lp'lt.(o, "') - '-("') 2 g5Únl«'l'(v/;iE):/;l s';.-«l.i''''
=C3e ' c4 lzli- 3ó

Portanto,

p'l1.(0, ';') - '-("') ? :j-;lzl:-"l $ .3''"l'l:-". (3.5)

Finalmente limitamos !P'j1.(0, S;l.:) a(SÊI.i) $ --%lzl: 'ól. Note que se I'(P) denota o

comprimento de uma geodésica na ausência de fontes e dissipadores temos que:

p'll.(o, SÊI :) - '-(s;l-:) $ -:i"l:-"i 5; p'lt(o, SÊl-:) - '-(sêl-:) $ -%i"i:-"i
Pelo lema 7.1 de l21, existem constantes c6,c7 > 0 tais que PJL(0,Sku.:) a(Sku :) $

--g-lzl' 'ól $ cÕe'"l'l''". Portanto,

p'lZ..(0, SÉl-:) '-(SÉl--) 5; -\: 1"1:-"1 5; ..e'"l'l''" . (3.6)
7lzl2-0õ

Coletando(3.2),(3.3),(3.4),(3.5) e(3.6) obtemos:
1 3Õ

IP'jÇ;,((í)l 5; 2N.4ie'''i'l'l ''t

para algumas constantes ..4i, .42 > 0. Sendo N da ordem de lzl2'2õ, o resultado segue

A seguir enunciam

Lema 11. (/23D Sda 5 c (0, 1). .E«ástem constantes Os > 0 e A/ > 0 tais que para z c Ki

com lzl > &/ e z C a(l#'l:''

a(.z) -- (a(z) + a(z -- z)) ? C,&lzl'

os os lemas utilizados na prova anteriorl 1'e

Seja S,,. o grupo de permutações {o-} dos números 1, 2, . . . , m. Lembremos que L,. (o-)

denota o comprimento da subseqüência crescente maximal da permutação aleatória a. Do-

tamos a S. com a distribuição uniforme de forma tal que se definirmos q.,. = IP'jU (o) $
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nl, temos que

sendo /n,« = # de a com L,«(a) $ n.

Logo, definimos p« por:

«. w - E .-*= ««,
m.::0

Johansson et al l21 provaram:

L.m. 12. Sd" t - (;t):'; (« + l -- ~/.i) Ezã't'm ««'t-t" '-,',,';,.. C (0, -) t"í'
que se cl 5; t $ !z+12/3 e n suácãentemente grarzde, então

l log (p. (À) l $ c3 exp{ c4t3/2},

e se --c2 (n + l)'/: $ t $ c: e n suácãerztemente grande, então

p. (À) 5; c3 expÍc4ts}

Observação 12. JVote qt&e

E
s::0

Prova do lema 9 Pelo lema 10, o resultado é conseqüência do lema de Borel-Ca.ntelli

p'll(p, c?) $ kl - p'll(P, Q) 5; kln (IP, QI) - 'lF'ln (IP, QI) - 'l - Ç'* («IP, QI)

A seguir provámos o teorema que se infere à õ-retidão de geodésicos

Teorema 9. S'©a 0 $ Àp < 1. F'ara qualquer c > 0 e .5 C (0, 1/3) , quase ce amante, para

Íod'' o' P.«tos Poí«o«{-« P - (P(1), P(2)) «m P(2)/P(1) C IÀ' + ', p-' + .l, e«cet.

uma quantidade $nãta, temos que R'"t (.P) é õ-feto.

Observação 13. Para À = p = 0 este teorema é ezatamente o lema 2.4 em WãtAhcÀ

Prova do Teorema 9 Pelo lema anterior temos que, quase certamente, para todo ponto

Poissoniano P com P(2)/P(1) € 1À2 + c, p-2 + €1, exceto uma quantidade finita deles, se
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Q C R-'(P) e a(Q) 5; 2a(P), então

ang(P, C?) < a(P)''

ou

«ng(P, C?) > 2a(P)''

Por outro lado, se IPI é suficientemente grande, então para ir de âC'o (P, cl(P)'õ) a algum

ponto C? C C'o (P, 2cv(P)''y o caminho ótimo utiliza um ponto Poissoniano Q' com

«ng (P, Q') C la(P)'', 2a(P)''l

e porta.nto, podem-nos descartar a segunda opção acima para arte(P, C?).

Portanto, temos que:

R-'(p)c c'o(p,lpl'') u l.J R-'(Q)
a(Q)22a(P)

Agora note que se Q C C'o(P,ci) então o cone (7o(Q,c2) C (7o(P,ci + c2)

procedendo de forma indutiva em m, m = 1, 2, . . . , temos que:

R-'(P)CC'o(P,'«(P)) U U R-'(Q)
a(Q)Z2"a(P)

Portanto

paratodo ?n C IN sendo que:

..(P) - >1: (2'a(P)) '
.j=o

5; c'(õ) (i 2'')': lpl'',

lm.

(3.7)

(3.8)

pata uma constante C((5) > 0 dependendo apenas de (5

Por outro lado note que a interseção de -R'' (Q) com qualquer região limitada de R; é

eventualmente vazia quando IQI --> oo. Porta.nto, mandando m para infinito tei-nos que

R'"'(P) C Co (P, C'lPl-;) ,

para uma constante C' > 0 como queríamos mostrar
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Observação 14. Resumindo, a prophedade de (5-retÍdão nos pe7mãte a$zmar que se wma

geodésica, passo, 'por um povtto remoto P, então ela tem que pe'rm.ctnecer dentro do cone

0o(P,CjPj';)

Como consequência da retidão das geodésicos obtemos o lema que segue, o qual será

fundamental para provar a convergência dos caminhos P.

Lema 13. Soam a,a' c (p',À'') com a < a'. Q.'ase certamente, se (Q{)iZt e (Qj)j?:
são duas seqüêzzcãas de porzfos de Poãsson, tais que Qi -< Qi+t, Q; < Qj+i, limo-.. IQil =

limo-- IOIÍi = oo e

limsup Q; < 1/a' < 1/a < liminf gl-lill,

então existe uma quantidade .Frita de índices i, tais que para algum j, Q'i c R'' ÇQi)

Analogamente, eüste uma quantidade Brita de índices j, tais que para alg'üm {, Qi c

x-'(Q;)

Prova Considere a seguinte partição do quadrante positivo do plano

ao : t $ À'z},
Oi : = .[0 5; À2z .$ Z $ z/a},

0, : z/« 5; t 5; z/«'},

C3 : ' {0 $ z/a' $ t $ P'}

C. : - {0 $ :«/P' 5; t}.

Seja (5 C (0, 1/3) e note que quase certamente, para IQI suficientemente grande, temos que

uma das seguintes opções é verdadeira:

1. R-'(Q) é õ-reco;

2. Se Q C (:o e Q < q' € Cs, então todo caminho ótimo de Q a Q' tem um ponto de

Poisson em C'i, e se (l? c O4 e (2 -< (2z'rec C C7i então todo caminho ótimo de Q a Q'

tem um ponto de Poisson em C31
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3. S. Q c O: e«tão ao(Q,clQI'') n(G u o4) - 0 e se Q c O; e«tão Oo(Q,clQl-') n

(Co U C: )

Agora, suponha que Olí C R'' (Q{) , IQ;l, IQil ? A/ e Qlí(2)/Qli(1) < 1/a'. Se Q{ C (]a

então por 1) e 3), Q; « (CI U Co) , o qual é uma contradição. Se Qi C Ca, logo por (2)

existe (?, C 03, tal que OIÍ C R'' (QD e então por 1) e 3) também temos uma contradição.

Como estamos assumindo que (2i C C3 U 04 para todos excito uma quantidade finita de

índices {, segue que existe uma quantidade finita de índices { tais que para algum .j, o

caminho ótimo de 0 a Q; passa por C?i A prova no outro caso é completamente análoga.

Dando continuidade, enunciámos dois resultados que embora sejam simples serão de muita

importância quando provemos resultados de convergência para caminhos P.

Segue da definição de caminhos # que se (Q«)«ao e (Ql;)«ao são os caminhos /3 correspon-

dente às partículas de segunda clase, normal e dual, então eles são os caminhos /7 mais à

esquerda e mais à direita, respectivamente. Mais precisamente:

Lema 14. Sejam (Q«).2:0 e (Ql;)«i:o os caminhos /3 que com«pon'íem as pa üu/as de

segunda classe, nor'mal e dual, respectivamente, e seja (.P..).zo um caminho l3. Logo

Q«(1) . Pn(1) . Q:(t)
Q.(2) ' Pn(2) ' Ql;(2)

Antes de enunciar e provar o lema que garantirá a existência de tais geodésicas, antro

duziremos um pouco de notação com o intuito de simplificar a prova do resultado.

Para Q C R2 definimos as regiões .Ac? e B(2 por

.4o = {P c RÍ : P -< C2}

e se w :: )i:.Í õ,j é uma realização dos processos de Poisson e supp w ' {zjlj é seu suporte,
então

BQ(«,) - {P c ÁQ n surf «,}
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Lema 15. Sey'a {En},. tzm caminho /i. Logo, quase certamente, para todo n C N ezístem

'í«'«s geodésecas 7n+ e 7; em n...(0, Pn) tais qU. . ««.anão o«á.nt«do 7. ..., Pn}

está coq$nado à regia,o detivYtitada l)el.a.s geodés'ocas 'y+n e ''y'i

Observação 15. .4 prouct do Lema /5 é all/üiz de se escrever, mas é muito simples quando

a, constrição das geodésica,s 'l+n e 'XI é obsemadct em um gráRco (uer hghrü 3.1).

Prova do Lema 15. Seja At < A2 < ... uma realização do processo de Poisson de

fontes e seja zXk(t) a trajetória da k-ésima partícula (ordinária), para a qual Ak(0) = Ak.

Logo, a trajetória da k-ésima partícula corresponde à fronteira ÕGA;, sendo que Gk = {P

Z,:(P) $ k -- 1}. Dando continuidade, definiremos uma geodésica '+ = {aJ, . . . , G+}

cujo gráfico ficará por cima do gráfico de '. utilizando uma construção do tipo Z?acX; ard.

Fixemos uma realização dos processos de Poisson e seja CI' = (al'(1), pn(2)) o ponto

poissoniano, vindo de um dos três processo de Poisson, que primeiro aparece à esquerda

de Pn no nível aG.. Isto é, G': C aG. e «-,(Gn+) ? «',(P) v P c ÕG« n BPn(«,), se«do

n'i;,k = 1,2 a projeção na k-ésima coordenada. Agora suponha que Gn+, . . . ,Gn+ À; foi

definida pala algum k < n. Logo, definimos G= (k+i) como sendo o ponto Poissoniano de

ÕG« (k+l)nBPn-k (u) que primeiro aparece a esquerda de Pn-k. Note que se um dos pontos

CZ pertence ao eixo t (eixo vertical), então Go, . . . , Gk.i também pertencem ao eixo t.

Agora considere a curva '7n+ resultado da interpolação linear dos pontos G+, . . . , G:', /3,.

Por construção, 71 é uma geodésica, já que utiliza um ponto Poissoniano de cada trajetória

Ah(t) que cruza a região .APn e seu gráfico fica por cima do gráfico de 'y«.

De forma semelhante, podemos definir uma geodésica '7; = {aã, . . . , Gi.} cujo gráfico

fica por baixo de '7.. Neste caso definimos G'l; = (Pn(1), Gi(2)) como sendo o primeiro

ponto poissolliano que aparece a direita de Pn no nível ÕG.. Suponha que Gi, . . . , Gn X;

foi definida para algum k < n. Logo, definimos (7;.(k+i) como sendo o ponto Poissoniano

de aG'.-(k+i) Í] BPn k(W) que primeiro aparece à direita de Pn (k+l)' Note que se um dos

pontos G; pertence ao eixo z (eixo horizontal), então 6'o, . . . , GÀ;.i também pertencem

ao eixo z. Agora considere a curva '; que resulta resultado da interpolação linear dos

pontos de Gã, . . . , G:, /%,. Por construção, ' ; é uma geodésica, ja que utiliza um ponto
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Poissoniano de cada trajetória Ak(t) que cruza a região .4Pn e seu gráfico fica por baixo

do gráfico de'y«.
n

(o,x)

(o,o) (x,0)

Figura 3.1: Caminho P cercado poi dúas geodésicas

Finalmente, estamos em condições de provar a convergência dos caminhos P

Prova do Teorema 5 Consideremos primeiro o caso Àp < l

Começamos notando que se (E,)«?o é um caminho P, então

*' . ««.u' H : «=- H : 3;
Pelo lema 14, para provar 3.9 é suficiente provei que

*' : «p,u' g8 . «=- :# ' J:
selado que {Q.}«?o e [C?.}«ZO são os caminhos /7 correspondentes às partículas de segunda

classe normal e dual, respectivamente.

(3.9)

(3.10)
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Para obter a segunda desigualdade acoplamos o processo de Hammersley com parâmetros

À e p ao processo estacionário com parâmetros p-i e p. Como p-i > À, a partícula de

segunda classe normal (Xt) para o processo original, está sempre à direita da partícula

de segunda classe normal para o processo estacionário. Isto junto ao fato de que Xt/t

(no processo estacionário) converge q.c. a p2 implicam na segunda desigualdade. Para

mostrar a primeira desigualdade acoplamos o processo de Hammeisley com parâmetros À

e p, ao processo estacionário com parâmetros À e À'i e repetimos o mesmo argumento,

agora para a partícula de segunda classe dual.

Se (Pn)«?0 não convergir, segue que existem b < a < a' < b' tais que

)' < -:.;.. Pn(2) . 1. 1< ! < !ji.;..-$!(a < --
" : "ÉZ=' Ê:(D ' & "'' a ' ã "' êl "=!=" Pn(1) ': P''

Agora considere m < n e suponha que

Pm(2) , 1 , 1 . Pn(2)
..==:=--= .<" -- <"' -- <" ---==-=--=

Pm(1) ' b' ' Z, ' Pn(1)

Considere o caminho 7 dado pelo lema 15 conectando a origem com Pn. Sendo que '

fica por baixo de (Eo, . . . , /{,,, . . . , Pn), se l-f)ml é suficientemente gi'ande, podemos achar

(2', Q C l com Q C a"*(Q'), tais que

gw.l.!.gm
Q'(1) ' «' ' a ' Q(1)

Portanto, se 3.11 acontecer, podemos construir duas seqüências de pontos poissonianos ,

digamos (Q;),2. e (Q.j):i?t, com C?{ C X"'(Q;) e tais que

q;@ . 1 . ! . 24a
Qlí(i) ' «' ' '' ' c?:(i)

para todo i,.j ? 1. Mas, pelo Lema 13, isto acontece com probabilidade 0 e portanto

(a,).>. deve convergir quase certamente.

Convergência no regime Àp = 1. A convergência quase certa das partículas de segunda

classe, normal e dual, à rota {(t/À', t), t ? 0} junto ao lema 14 garantem a convergência

quase celta dos caminhos P neste regime.

r ={ i i i



3.] Lei da Partícula de Segunda Classe 54

Finalizamos esta seção provando a existência (quase certa) da inclinação das trajetórias

das partículas de segunda classe, normal e dual, e da interface no modelo de competição

no P.N.G.

Prova dos teoremas l e 7 A convergência quase certa de Xt/t, XÍ/t e p,/s segue do Te-
orema 5 já que, como notaremos oportunamente, as trajetórias da.s partículas de segunda

classe, tanto normal como dual, e a interface de competição constituem caminhos P parti-

culares.

Na seguinte seção calculamos a lei de Z = limo-. +- e de Z' -: limo-. :tl

3.1 Lei da Partícula de Segunda Classe

A seguir calculamos a lei limite da partícula de segunda classe (normal). Destacamos que

esta lei também foi calculada por Clamor e Dobrynin l61.

Seja (L:(.,t),t ? 0) o processo de Halnmersley com fontes e dissipadores com Àp <

1. Além disso, seja (LR''(.,t),t ? 0) o processo de Hammersley acoplado ao processo

(LÇ(., t),t ? 0), empregando os mesmos dissipadores e os mesmos pontos a utilizados

na construção de (Lli(.,t),t 2 0). O processo (-LI''(.,t),1 2 0) tem no instante inicial

as mesmas fontes que o processo (LÇ(., t), t 2 0) no intervalo (h, oo) e no intervalo 10, AI

acrecentamos às fontes do processo (LÇ(., t), t ? 0) um processo de Poisson homogêneo de

taxa p-i-- À

Denotemos por ?7tlz, Z/l o número de partículas no intervalo lz, Z/l no instante t do processo

(tK(., t), t ? 0). Analogamente, 77"lz, Z/l denota o número de partículas no intervalo lz, Z/l

no instante t do processo (LI''(., t), t ? 0).

Definimos as variáveis aleatórias -fil(r, t) e X; por

Fhq(«, t) - ,7.IO, «l oÍ'jO, ,l (3.12)
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e

X; = cXt..: ;

Co«sider'm's /q.(,, t) = -ZT(«': + A, tc-:).
Note que na ausência de fontes extras em 10, hl temos que .FT.(r, t) = 0. Se há uma única

fonte em 10, hl vindo do processo de Poisson de intensidade p't -- À (evento que ocorre

com probabilidade (p'l -- À) he'P''h), esta partícula entra gera uma discrepância que se

comporta como uma partícula de segunda classe. Denotando sua posição por Xh segue-se

que .rT.(r, t) = --1 se e somente se X!-. $ rc':
Logo, temos que

(3.13)

EIFhq,.(,, t)l (P': À) he '''"P'jXl!-. $ «''1 + o(h) (3.14)

Dividindo por h e fazendo h, c ---+ 0 temos que:

IUIHK[fE+4[- x)lqp']x; .$,] (3.15)

Figura 3.2: Lei da partícula de segunda classe
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Por outro lado,

EIFün,.(«, t)l

El?7t.-:lrc':, rc : + hl -- 77ohl0, hll

p'l,z..-: l«'', «': + hl - i, ,7&lo, hl - ol-

p'l0..-: l«': , «'' + hl - 0, ,Z#l0, AI - tl + o(h),

(3.16)

sendo que a primeira igualdade se segue do fato que o número de partículas num instante

de tempo t qualquer no intervalo 10, rl é igual ao número de curvas espaço-temporais no

retângulo IA,rl x lO,tl mais o número de fontes no intervalo lO,hl (ver figura 3.2), e da

estacionaridade do processo ?7/' na região 10, hl x 10, tl.

Sendo que

p'l,7..-:l,.':, ,. : + hl - i, ,7#lo, hl - ol-

lp'l,7.. -l«'', «'' + hl - o,,zelo, hl - il -

p'l,Z..-:l«':,«.': + ÜI - ll - Pj0#j0, l il + o(h)

(3.17)

e q«e p'l,Zill0,AI (p':h)e '':" obtemos

KI.rq.(,, t)

(p':h)e '''"+o(h)pl,z..-:l,.': , ,.'' + hl

(3.18)

Portanto, fazendo c --, 0 temos, por convergência local ao eqüilibrio (Seppãlãinen 1221),

que:

n. ii. Fl?'f::]«.':, «': + b ' 1] - «(,, t)
r .r\ l. .n /]

(3.19)
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sendo u(r, t) a única solução entrópica de

Õ.u + Õz Í --! l - 0
U

em (o,«,y (3.20)

com

« - À em (0, «,) x {t - 0},

u - p em {:« - 0} x (0, .«)

l)esta forma

lqlUKllilf4] - «k, 0 - p':. 0.20
Não é difícil comprovar que a única solução entrópica da equação 3.20 (ver seção 3.2) está

dada pela função u que definimos a seguir:

l p-: ,

'u(z, Z=) = <

l À .

Portanto, coletando (3.15) e (3.21) temos que:

ilUplxf $ ,1
p-: - u(,, t)

Note que para chegar a (3.23) interna.mbiamos a ordem dos limites em (3.21). Isto é

possível devido ao fato que EI,f7,.(r, t)j é diferenciável, côncava e possue limite.

Substituindo u pela expresso dada em 3.22 e junto com a convergência quase certa de

Xt/t temos que a lei de Z = limo-.. :Zf é dada por:

1 0,

p'(z $ ") - '1 ê-lL:#:F-, p' < , $ .x-',

1 1, À-2 < r.

Observação 16. .4 Zeá de Z' :: limo-. :l é obtida da Zeã de Z e da sãmeÉrx'a do processo

ult 'g Pn .

P' <. =lt 'ç 'r' .
X'-a <. Xlt.

r $ p2

(3.22)

(3.23)
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3.2 Solução entrópica

O comportamento microscópico do Processo de Hammersley com fontes e dissipadores é

descrito pela equação diferencial parcial (E.D.P.) hiperbólica não linear que enunciámos

a seguir:

õ.« + õz ( W, .«)' , 0.2q

sendo que F'(p) = --p't é frequentemente chamado de fluxo pala a lei de conservação

(3.24) com

« - À em (0, m) x {t - 0},

u - p em {:« - 0} x (0, .«)

(3.25)

(3.26)

Para a estudar a solução desta E.D.P., primeiro fazemos algumas definições

Consideremos o problema

a.u + õ=.r(u)

«(«, 0) - uo(:«)

«(0, t) - u:(t)

r > 0, t > 0

z>0

t> o

(3.27)

(3.28)

(3.29)

Definição 4. Daremos que a /unção u C L- ((0,.»y) é &«.a solução yhca da equação

(3.2'7) com condição inicial (3.28) e coTtdição de fronteira, (3.29) se se cumpre
oo /'oo /'oo /'oo

(ué.+F'(u)@,) dzdt+ / uo @dzl.-o+ / u:Ó Ztl,-o-00 JO JO JO

p«« tod« « /unçõe; te.t« é c Oom (lO, .«) x 10, '«))
Se a, solução u satisfcLze cl seg'vinte condição de entrou)ía

«G. + « t) - "(", t) $ .E/t

(3.30)

(3.31)

para alguma constante E >

solução e'rttrópãca da equação 3.2,4

)se iodo z.a C R.....t > 0; daremos que u é uma



CAPÍTULO 4

Flutuações ao Redor da Inclinação

Assintótica

O principal propósito deste capítulo é provar o Teorema 6. Lembramos que este teorema

nos diz que no regime Àp < 1, para todo c > 0, as flutuações de um caminho /3 qualquer

ao redor de sua inclinação assintótica é no máximo da ordem de IP«l2/3+', sendo (Pn)«20

o caminho /3 em questão. Acreditamos que o Teorema 6 é, em certa forma, ótimo; i.e.

que o expoente cometo deveria ser 2/3. De fato, numa versão estacionária do processo de

Hammersley com fontes e dissipadores com À ::: p = 1, Calor e Groeneboom l81 provaram

que o expoente correto para as flutuações de uma pa.itícula de segunda classe neste pro-

cesso é 2/3.

Prova do Teorema 6 Do teorema l segue

i a convergência quase certa das partículas de segunda classe normal e dual e,

ii os linaites têm uma distribuição contínua

Logo, de (á) e ({ã) junto com o gema ]# concluímos que, quase certamente, existe c > 0

(aleatório) suficientemente pequeno tal que se (Pn).ZO é um caminho P e n é suficiente-

59
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mente grande então:

À' + 2c < illilÍI < p-' -- 2c.

Consideremos A/ suficientemente grande ta] que se IPI ? ]W e

À' + 2c < -lilÍI < p-' -- 2c

então, para qualquer Q c C'o(P, cjP'õ),

glP) c iÀ' + ., p'' + .iQ(I'
Denotemos por 0m o ângulo em (0, n'/2)definido pela i'elação tan(0m) - El;m e considere-

mos /=;,:, /), tais que l,l)ml ? A/ e

;ig > t- (0m + ;'jPmj-') ,

pala algum ri ? m. Seja agora 7; o caminho lnaximal dado pelo Lema 15. Como 'yi fica

por baixo de (Eo, PI , . . . , ]:m, . . , Pn), temos que para A/ suficientemente grande, existem

Q, C?' C 7,; com Q' C R''(Q) e tais que:

IÍg ::: '- (0« + 'jPmj'') ' IÍl; :'' t- (0« + 2'l&.}-')
Sendo IQI «' l/)ml (i.e. são da mesma ordem), 4.1 implicaria que R"'(Q) não é '5 i'eto; o

qual, pelo Teorema 9 ocorre com probabilidade 0. Por outro lado, se

.CLIP < tan (0« -- 3clPml-') (4.2)

.r"hl -tJ '

podemos repetir o a.t'aumento a.nterior, agora aplicado ao caminho maximal 'yn+ (que fica

por cima de (Eo,PI, . . . ,-fm, - ,Pn)) para provar que 4.2 ocorre com probabilidade 0.

Portanto, se 0. é o ângulo tal que tan(On) = /\ (2) , concluímos que para 7rl suficientemente

grande e para n 2 m, 0« C 10. -- 3clP«I'õ, 0,. + 3cl-E«l-õl ou equivalentemente para ?n

suficientemente grande e para 7z 2 m,

ang (Pm, Pn) $ 3CjPmj''

(4.1)

Finalmente, fazendo n --, oo o resultado segue
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4.1 Interseção das trajetórias das partículas de se-

gunda classe

Consideremos as trajetórias das partículas de segunda classe normal e dual, Xt, e XÍ, res-

pectivamente. Do trabalho de Cator & Dobrynin l61 se segue que, na versão estacionária

do processo, estas trajetórias se intersectam com probabilidade 1. No caso Àp < 1 prová-

mos que a probabilidade de estas duas trajetórias se encotrarem é estritamente menor do

que ll

Proposição 3. Sejam Xt e X. as frayetóhas da padz'c &la de segunda classe normal e dKaZ

respectàuamenle 'para o l)rocesso de HammerslelJ com fontes de intensiva,de X e di,ss'tT)odores

de intensidade p com }.p < L. Logo, a probabilidade de estas duas trajetóv"ias se encotrarem

é estráíamente menor do gue l

Antes de provar este resultado definimos um modelo de competição auxiliar que embora

pareça artificial, será muito útil para provar a proposição 3.

4.1.1 Modelo de competição auxiliar

Sejam À, p > 0 com Àp < 1 fixos e pala cada n C N* N U {0} defina

B. {(«,z/) c RÍ : -Lli(:«, z/) - n}, (4.3)

e (;,, como sendo

G«

Note que G. é outra forma de escrever ao conjunto {(z, g/) C R3.; Lli(z, g/) 5; n}.

Agora vamos definir o modelo de competição. Como para cada ponto pode existir mais de

uma geodésica e às vezes ela utiliza pontos dos eixos, às vezes nãos fazemos as seguintes
rlPhnirr\pq

(4.4)
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Definição 5. Dado o c07Üunto G,: de$nãmos os subc07Ü fetos CI., C:i e G;. por.

al.(p(i),p(2)) c G«: v'y c n«-(p),7'(' )nlo} x R'' # 0}

G: G«: v7c n«-(p),7'(7)nR''' x {o} #D}

al. - a« \ (cí. u a:) ,

(4.5)

(4.6)

(4.7)

sendo 7' (7) o traço da cume 'y

Damos a seguinte interpretação a estes conjuntos: G. representa o conjunto dos pon-

tos infectados no tempo n e CJ. (respectivamente, G:) representa o conjunto dos pontos

infectados através do eixo vertical (respectivamente, eixo horizontal).

Lema 16. Seja P (P(1), P(2)) C G'.. Bata.

/. P (P(1), P(2)) C G: s' e «menu' ;' a t,«Jetóü« d« p«truz« d. segwn.Z« cJ"''
dual que {n'iciatmente estada na oügem está situada por cama de alt (0, P).

2. P = (P(1), P(2)) C CI. se e somente se a tr@etóüa da pa üuZa de segténda classe

nomnal q'ue {nic'ialme'rate esta'ua vla origem está situada por baixo de 'y= (0, P).

Lema 17. Soam 0i < 0e com 0k C (0,a-/2),k = 1,2. C'onsidere dias seqüênc as
(z,.)«?l e (g/j)j?t tais q e lim.-- llz.ll = oo = limo-- llZ/jll com z,«/llz.ll ---, e:"'

e Z/j/llyjll ----} e{02. Z)e$rzamos Gt = lim«-- Gt: e 6'' -: lim.-.. G:. Seja ,4" o euenfo

Á' {] nánZosándãcesã e.j :z{ c G' eZ/j c G'} (4.8)

Z)ogo, p'l,4'l = 0

Demostração Dado que lim.... lz.l = limo-.. llyjll = oo e que 0i < 02 segue a

existência de um par ordenado (mo,.jo) , tal que z.. c G',3/j. c G" com llz«.l > llZ/j.

e 3/j.(2) > z«.(2) e Z/j.(1) < z«.(1). Logo, '+ (o,z«.) n 'Y (o --' Z/j.) # 0; lembrando

que "y+(P, C?) denota a geodésica superior conectando os pontos P e Q. Analogamente,
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'y'(P, Q) denota a geodésica inferior conectando os pontos P e Q. Em particular,

7'' (o, z«.) n 7'' (o, Z/j.) # 0

7 (o, z«.) n'y (o,Z/j.) # ü

(4.9)

(4.10)

Temos, então duas situações possíveis:

á) o ponto de interseção entre as duas geodésicos é um ponto de Poisson,

áã) o ponto de interseção entre as duas geodésicos não é um ponto de Poisson.

Qualquer situação implica a não unicidade das geodésicas superiores e inferiores

lenda 2 do Capítulo 1, isto ocorre com probabilidade 0. Logo, IPI.4'l = 0.

Dando continuidade, definimos as quantidades

Mas, pelo

inft0 c lO,n/21 se Z/{/llyill --} eía então 3/{ C Gt para infinitos índices i}

e

a. supté? C 10, a'/21 se z{/llzill --} eía então zí C G' para infinitos índices i}

Observação 17. Os caminhos {g/{ = (0, {)}Í2o e {aç:j = (.j, 0)}:jZO «ostras. que os co@an

tos {0 € 1O,r/21 : se z/{/llz/ill --+ eio erztão Z/i c C;t para dnáriátos áhdáces {} e {f? c 10, n-/21

se z{/l zill --, e:o então z C G' para amam tos áhdáces í} são não vazios.

A prova da proposição .9 se ba.sela no lema que enunciámos a seguir. Para isto, primeiro

definimos os eventos Qt e (22 por:

e Qi {«., : x. XÉ para algúm s > 0} e

. Q: - {«, : 0. - 0*}

Lema 18. Sejam X, e X' as traUetóüas da padz'cHIa de segunda classe normal e dual

respectiuame'nte pura o processo de Hammersle'y com fontes de intensidctde X e miss'tpa,dores

de intensidade p com Àp < 1. Temos, então, gue Qi c Q2.
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Prova da Proposição 3 Suponhamos que a probabilidade das trajetórias de X. e XÉ

se encontrarem é igual a 1. Pelo lema anterior temos que 0, = Ot, quase celta.mente. Em

vista do lema 16 isto é equivalente a Z = limo-.» ::z = limo-.« :$ - Z', quase certamente,

o qual pelo Teorenza -Z é uma contradição. Portanto, concluímos que a probabilidade das

duas trajetórias se encontrarem é estritamente menor do que l.

Finalizamos esta seção provando o lema 18

Prova do lema 18 Do lema 17 temos que, quase certamente, 0. 5; Ot. Seja u uma

realização dos processos de Poisson pa.ra a qual o Processo de Hammersley está bem

definido e tal que as trajetórias de X. e XÉ se encontram pala esse w. Suponhamos

que para esse w,0, < Ot e consideremos 0 : 0. < 0 < Ot. Seja {zhlh2o C R: tal que

limo;-.. llzAll = oo e limo;-..zt/ lzA;ll = eio. Mais ainda, vamos supor que existe uma

subseqüencia {zk,}j20 tal que zi;,: # zkj, para kj. # ki,. Pela escolha de 0 se segue que os

conjuntos de índices /l e /' definidos por

/' = {k : zk c G'}

/" = {À; : zi; C G'},

com Gt U,.CN GÍ: e G' U,,cm G:l,têm cardinal finito e por tanto l/{l oo sendo que

/i {k : zk C Ki \ {G' U G'l}

Mas, como as trajetórias de Xt e XÍ se encontram, se segue que existe N(w) > 0 e finito

tal que V k ? .IV, zk C Gt ou G' (ver figura 4.1), contradizendo o fato (lue 1/{1 = oo. Logo,

0, = é?t. Portanto, ç2i C {22, como queríamos mostrar.
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Figura 4.1: Cruzamento das trajetórias de Xt e X;

4.2 Flutuações em equilíbrio

Finalizamos este trabalho com uma observação sobre as flutuações de um ca.minho P no

regime Àp = 1.

Seguindo a notação introduzida por Johansson j171 definimos o expoente transversal de

flutuações € da seguinte forma. Denotemos por Cr(t) o cilindro de largue'a t' ao redor do

segmento 0Pt, com Pt = (t, t). Então,

c,(t) (p(i), p(2)) c ]n:: o 5; p(1)+ p(2) $ 2t, ip(2) p(1)l $ v''ãt'}

Consideremos o conjunto de configurações pala a.s quais todas as geodésicos conectando

a origem ao ponto (t, t) estão contidas em G(t),

,'l: (t) {'y C C.(t) para toda 7 c n«-(p)}
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Finalmente, definimos € por

€ = inflr > 0 : lim inf iP'j-A:(t)l = 1}
t--> oo

Denotemos um caminho P qualquer por '» ' (é«).>o e

.,'l:(t) {@ C O.(t) para todo @ C ©(Pt)},

sendo 'b(Pt) o conjunto dos caminhos P conectando a origem ao ponto Pt = (t, t).

Definimos o expoente tra.nsversal de flutuações pala caminhos /3 de forma semelhante,

X = inflr > 0 : lim infPI.4:(t)l = 1}.

Consideremos o processo de Ha.mmersley estacionário em 10, XI x 10, 7'l gerado por: ã) um

processo de Poisson homâgeneo de fontes de taxa À no semi-eixo positivo horizontal, áá)

um processo de Poisson de dissipadores de taxa À'i no semi-eixo positivo vertical e ããá)

um processo de Poisson (pontos a) de taxa ] em ]R2 . Calor e Groeneboom l71 provaram

que:

e á) o processo pontual de P pontos em 10, XI x l0,7'l é um processo de Poisson de

taxa l em lO,XI x 10, Z'l,

e {ã) as interseções das curvas espaço-tempo com o segmento vertical {0} x 10, 7'l é um

processo de Poisson de taxa À'l ,

e ããá) as interseções das curvas espaço-tempo com o segmento horizontal 10, XI x {T}

é um processo de Poisson de taxa À e

e áu) os três processos são mutuamente independentes

Note que todo caminho de a pontos fracamente crescente conectando a origem ao ponto

(X, 7'), pode ser pensado como um caminho de P pontos fraca.mente crescente conectando

(X, 7') à origem para o processo reverso (ver figura 4.2). Temos então uma relação unívoca

entre caminhos P para o processo estacionário e geodésicas para o processo reverso, que
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Figura 4.2: Dualidade entre caminhos /3 e geodésicas

pelo mencionado anteriormente também:t é um processo estacionário. Por tanto, iPI.41(t)l

IPI,4?(t)l V r, t > 0. Desta dualidade segue que, em equilíbrio, caminhos P e geodésicos têm

as mesmas flutuações transversaisl i.e.
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