
Het contactproces

Interacting particle systems, ofwel ‘systemen van interagerende deeltjes’, is
een onderdeel van de kansrekening met verbindingen naar de mathematis-
che fysica en de mathematische biologie. In dit bachelorproject staat het
contactproces centraal, welke een prototypisch voorbeeld van een interacting
particle system is. Hoewel het proces is geformuleerd als uitbreiding van een
infectie, kun je makkelijke andere toepassingen bedenken, bijvoorbeeld groei
van vegetatie, of uitbreiding van virussen in computernetwerken.

Het contactproces met parameter λ > 0 op een rooster V is een continu-
tijds Markovproces η(x, t) (x ∈ V , 0 ≤ t <∞) met toestandsruimte {0, 1}V ,
d.w.z. op een gegeven tijdstip t heeft elk roosterpunt x ∈ V de toestand 0
of 1. De punten met toestand 0 noemen we “gezond”, en de punten met
toestand 1 noemen we “gëınfecteerd”. Gëınfecteerde punten worden gezond
met rate 1. Echter, gezonde punten worden gëınfecteerd met rate λ maal
het aantal gëınfecteerde buren. Gëınfecteerde punten zijn dus besmettelijk
voor hun buurpunten.

Noem At = {x | η(x, t) = 1} de verzameling van gëınfecteerde punten
op tijdstip t. Het proces start met één gëınfecteerde punt v0 ∈ V , dus
A0 = {v0}. Wij zeggen dat het proces uitsterft als

P
(
At 6= ∅ voor alle t ≥ 0

)
= 0,

en anders overleeft hij. Het process overleeft sterk indien

P
(
voor elk s > 0 bestaat t > s zodat v0 ∈ At

)
> 0,

en hij overleeft zwak als hij wel overleeft, maar niet sterk overleeft. Omdat
het proces monotoon is in λ kunnen we de twee kritieke waarden 0 ≤ λ1 ≤
λ2 ≤ ∞ voor λ defin̈ıeren door

het proces sterft uit als λ < λ1
het proces overleeft zwak als λ1 < λ < λ2,
het proces overleeft sterk als λ2 < λ.

We bestuderen het contactproces op de volgende twee roosters: het d-
dimensionale Euclidische rooster Zd (d ≥ 2), en de gewortelde boom Tσ
met vertakkingsgraad σ (σ ≥ 2).

De opdracht is om te bewijzen dat

(a) 0 < λ1 = λ2 <∞ op Zd (d ≥ 2),
en tevens dat voor λ = λ1 het contactproces op dit rooster uitsterft;

(b) 0 < λ1 < λ2 <∞ op Tσ (σ ≥ 2).
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Het is tevens de bedoeling om uitbreidingen van het model te bekijken,
met name uitbreidingen van de toestandsruimte, en van het ’infectiemecha-
nisme’.
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