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SamenvattingIn dit proefschrift bestuderen we zogenaamde `divide and colour' (DaC) modellen,welke een zeer algemene klasse van modellen vormen die verscheidene wiskundigen natuurkundig gezien belangrijke modellen verenigen, zie onder. De de�nitievan DaC modellen is erg simpel. Gegeven een verzameling V creëren we eersteen partitie van V (i.e., een verzameling van disjuncte deelverzamelingen van Vwaarvan de vereniging gelijk is aan V) volgens een bepaalde regel en dan wijzenwe aan iedere deelverzameling een willekeurige kleur (of spin) toe, gekozen uit eeneindige verzameling S (i.e., ieder element van de deelverzameling krijgt dezelfdekleur toegewezen), onafhankelijk voor verschillende deelverzamelingen. We zijnover het algemeen geïnteresseerd in de uiteindelijke spin con�guratie; de enige rolvan het partitioneren van V is om afhankelijkheid te creëren tussen de kleur vanverschillende elementen van V .We zijn het meest geïnteresseerd in het geval wanneer V de verzameling puntenvan het driehoeksrooster T is of van het vierkantsrooster Z
2, zie Figuur 1, enwanneer het partitioneren van V op de volgende manier plaatsvindt. We generereneen willekeurige tak-con�guratie Y met verdeling ΦL

p,q, waarbij ΦL
p,q de Fortuin-Kasteleyn (FK) random-cluster maat is met tak-gewicht p ∈ [0, 1] en cluster-gewicht

q > 0 op het rooster L = T of L = Z
2. Voor elke tak e zijn er twee mogelijkheden:

Y (e) = 0 en dan noemen we de tak gesloten, ofwel Y (e) = 1 en dit geval noemenwe de tak open. Twee punten v, w ∈ V behoren tot dezelfde deelverzameling van departitie van V dan en slechts dan wanneer ze tot hetzelfde tak-cluster behoren in
Y , dat is, als er een open pad van v naar w bestaat. We noemen DaC modellen dieop bovenstaande manier verkregen worden DaC(q) modellen. De naam `divide andcolour' komt van Häggström, die in [6] een model introduceerde en bestudeerde,wat DaC(1) is in bovenstaande terminologie, en hij noemde dit model het divideand colour model.De belangrijkste motivatie om DaC(q) modellen te bestuderen is dat bepaaldespeciale gevallen bekende en veel bestudeerde modellen zijn. In het bijzonderbestaat Y louter uit gesloten takken als het tak-gewicht p gelijk is aan 0, ongeachtde waarde van het cluster-gewicht q, en daarom krijgen we Bernoulli percolatie,1



2

Figure 1: Een deel van het vierkantsrooster Z
2 (links) en het driehoeksrooster T(rechts). Cirkels representeren de punten, en een lijn tussen twee cirkels betekentdat er een tak tussen de desbetre�ende punten is.i.e., onafhankelijke, gelijk verdeelde kleuring van de punten. Een ander belangrijkgeval is wanneer q = 2, S = {−1, +1}, en elke spin heeft kans 1/2 om toegewezente worden aan een tak-cluster. Dit resulteert in het Ising model, een (te) versim-peld model voor ferromagnetisme, wat wellicht het beroemdste ruimtelijke modelin de statistische fysica is, en wat door velen bestudeerd wordt tot op de dag vanvandaag. Met een vast gekozen geheel getal q ≥ 2 resulteert het DaC(q) modelmet S = {1, 2, . . . , q} en waarbij elk van de q mogelijke spins kans 1/q heeft omtoegewezen te worden in het q-toestand Potts model, wat een standaard genera-lisatie is van het Ising model met q kleuren in plaats van 2. Tenslotte, wanneerwe als spin verzameling S = {1, 2, . . . , s} nemen en waarbij spin i kleurings-kans

ai = ri/q heeft, met r1, . . . , rs positieve gehele getallen zodanig dat ∑s

i=1
ri = q,krijgen we het fuzzy Potts model, wat ontstaat door bepaalde spins in het Pottsmodel met elkaar te identi�ceren. De parameter p is gerelateerd aan de tempe-ratuur in de Ising en (fuzzy) Potts modellen: kleine waardes van p corresponderenmet hoge temperaturen en hoge waardes van p met lage temperaturen. We zijn vanmening dat het bestuderen van DaC(q) modellen met een reële parameter q > 0en meer algemene kleurings-verdelingen zal helpen om een beter begrip te krijgenvan bovenstaande belangrijke fysische modellen. Onze resultaten in Hoofdstukken4 en 5 (zie onder) zijn het meest relevant in dit verband.Nu we een motivatie hebben gegeven voor het bestuderen van DaC(q) modellen,geven we hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten in deverschillende hoofdstukken. Hoofdstukken 2, 3 en 4 behandelen de vraag wanneer(i.e., voor welke waarden van de parameters) we een oneindige monochromatischcomponent hebben (dat is, een oneindige, samenhangende verzameling van puntenwaarbij alle punten dezelfde kleur hebben). Het antwoord kan uiteraard afhangenvan het wel of niet aanwezig zijn van een oneindig tak-cluster in de willekeurigetak-con�guratie Y . Het is bekend dat voor elke vaste q ≥ 1 er een kritieke waarde
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pLc (q) (met L = T of L = Z

2) bestaat zodanig dat alle tak-clusters eindig zijnals p < pLc (q) terwijl er daarentegen een unieke oneindig tak-cluster bestaat als
p > pLc (q). In het bijzonder zijn de relevante waarden voor het DaC(1) model, hetonderwerp van Hoofdstukken 2 en 3, pZ

2

c (1) = 1/2 (zie [7]) en pT

c (1) = 2 sin(π/18)(zie [12] en ook [10, 11]).In Hoofdstukken 2 en 3 beschouwen we het DaC(1) model met twee kleuren:zwart en wit, waarbij zwart kans r heeft en wit 1 − r. Het is eenvoudig in tezien dat voor zowel L = T als L = Z
2 en voor alle p > pLc (1), er een oneindigemonochromatische component bestaat, welke zwart is met kans r en wit met kans

1 − r. Het volgt gemakkelijk uit klassieke resultaten (zie [5]) dat op p = pLc (1), destructuur van tak-clusters zo speciaal is dat er alleen een oneindige monochroma-tische component kan bestaan voor r = 0 of r = 1, waarbij alle punten dezelfdekleur hebben. De overgebleven vraag is dus wat er gebeurt voor p < pLc (1).We laten in Hoofdstuk 2 zien dat op het driehoeksrooster T er een percolatiefaseovergang is op r = 1/2, dat is, voor alle p < pT

c (1), hebben we het volgende.Voor r < 1/2 bestaat er een oneindige witte component maar geen oneindigezwarte component; voor r = 1/2 is er geen oneindige component van beide kleuren;voor r > 1/2 is er een oneindige zwarte component, maar geen oneindige wittecomponent.Om ons resultaat voor het vierkantsrooster te kunnen noemen moeten we eersthet concept van een ∗-component de�niëren, welke hetzelfde is als een componentbehalve dat er ook diagonale connecties zijn toegestaan, zie Figuur 2. We bewijzen
Figure 2: Een zwarte component (links), en een zwarte ∗-component die uit tweezwarte componenten bestaat (rechts).dat op Z

2 er een volgende dualiteit bestaat tussen percolatie en ∗-percolatie. Vooralle p < pZ
2

c (1) bestaat er een kritische kleuringswaarde 1/2 ≤ rc(p) < 1 zodanigdat voor r < rc(p) er een oneindige witte ∗-component is maar geen oneindigezwarte component; voor r = rc(p) bestaat er een oneindige witte ∗-componentnoch een oneindige zwarte component; voor r > rc(p) bestaat er een oneindige



4zwarte component maar geen oneindige witte ∗-component.Ter aanvulling van de �fasediagrammen� op L = T en L = Z
2 die we hierbovengegeven hebben, bewijzen we in Hoofdstuk 2 dat voor alle vast gekozen p < pLc (1)de kans dat een gegeven punt in een oneindige zwarte component is een continuefunctie van r is, i.e., een kleine verandering in r resulteert alleen in een kleineverandering van de bovenstaande kans.De resultaten in Hoofdstuk 2 bepalen niet de exacte waarde van de kritischewaarde rc(p) voor het DaC(1) model op Z

2. In Hoofdstuk 3 verkrijgen we een pro-cedure, door middel van een modi�catie van de methodes in [9], wat een betrouw-baarheidsinterval voor rc(p) oplevert met een willekeurig hoog betrouwbaarheidsniveau onder de aanname dat men stochastische variabelen kan genereren met deuniforme distributie op het interval [0, 1], en we passen deze methode toe in com-putersimulaties. In het bijzonder, als we aannemen dat de getalen die gegevenworden door een van de meest gebruikte en betrouwbare toevalsgeneratoren, deMersenne Twiser [8], beschouwd kunnen worden als werkelijk willekeurig, dan kun-nen we 99.9999% zeker zijn dat rc(p) tussen de onder- en bovengrens ligt zoalsweergegeven in Figuur 3.3.De simulatie suggereert dat rc(p) > 1/2 voor alle p < pZ
2

c (1), wat zou implicerendat het DaC(1) model op het vierkantsrooster kwalitatief anders is dan het DaC(1)model op T, waar de kritische kleuringswaarde gelijk is aan 1/2 voor alle p < pT

c (1).Het verschil tussen de twee modellen lijkt echter te verdwijnen wanneer p dichtbij
1/2 komt. Een intuïtieve verklaring van dit fenomeen en een uitgebreidere discussievan de resultaten vindt men in Sectie 3.3.In Hoofdstuk 4 bestuderen we het DaC(2) model met twee kleuren, waarbijzwart weer kans r heeft en wit kans 1 − r. We zijn wederom geïnteresseerd in dewaarde van de kritische kleuringskans wanneer p < pLc (2). Met volledig anderemethodes dan in Hoofdstuk 2 verkrijgen we dat het fasediagram in het DaC(2)model op het driehoeksrooster T er hetzelfde uitziet als in het DaC(1) model op
T (zie boven). In het bijzonder bewijzen we dat de kritische kleuringskans gelijkis aan 1/2 voor alle p < pT

c (2). Voor het vierkantsrooster vermoeden we (zieVermoeden 2.1.7) dat er eenzelfde dualiteit bestaat tussen zwarte percolatie enwitte ∗-percolatie in het DaC(2)-model voor p < pZ
2

c (2) zoals in het DaC(1) modelvoor p < pZ
2

c (1) (zie boven), maar we hebben dit vermoeden nog niet kunnen bewij-zen. Ons enige resultaat op het moment betre�ende dit geval is dat de kritischekleuringskans strict groter is dan 1/2 voor alle p < pZ
2

c (2).Een belangrijk aspect van onze resultaten is het volgende. Op r = 1/2, wanneerwe zwart met de waarde +1 identi�ceren en wit met −1, zoals eerder opgemerkt,valt het DaC(2) model voor p < pLc (2) samen met het hoge temperatuur Isingmodel. Daarom correspondeert het Ising model op T (maar niet op Z
2) met het kri-tieke punt in het DaC(2) model. Omdat we het DaC(2) model (net zoals alle andereDaC modellen) kunnen beschouwen als Bernoulli percolatie op een stochastische



5graaf waarvan de punten de tak-clusters zijn, kunnen we concluderen dat het hogetemperatuur Ising model op het driehoeksrooster in feite kritische Bernoulli perco-latie is op een stochastische graaf. Onze resultaten zijn daarom de eerste directeverbinding tussen hoge temperatuur Ising percolatie op T en kritische Bernoullipercolatie, wat het bekende vermoeden rechtvaardigt (maar niet bewijst!) dat hethoge temperatuur Ising model op T zich in de universaliteitsklasse van Bernoullipercolatie bevindt.In Hoofdstuk 5 bestuderen we een enigszins ander onderwerp, namelijk de Gibbsen Markov eigenschappen van DaC(q) maten. Gibbsheid van een maat op kleur-con�guraties betekent ongeveer dat voor een puntenverzameling W , informatieover kleuren van punten ver weg gelegen van W de kleur-con�guratie in W nietbeïnvloedt (deze eigenschap heet quasilocaliteit van de maat) en verder geldt datvoor een spin-con�guratie σ op W de kans van onderen van 0 af begrensd is dat
σ gebeurt in W , ongeacht de spin-con�guratie buiten W (dit heet uniforme niet-nulheid). De Markov eigenschap betekent dat de enige punten waarvan de kleurde kleur-con�guratie in W beïnvloeden de punten zijn die direct naast W liggen(i.e., ze hebben afstand 1 tot W ).Voor ieder geheel getal q ≥ 2 is bekend dat het q-toestand Potts model zowelGibbs als Markov is en hieruit volgt dat dit ook geldt voor het DaC(q) model met
q ∈ {2, 3, . . .}, a1 = a2 = . . . = as = 1/q, ongeacht de waarde van p. We geven eenalternatief bewijs hiervan in Hoofdstuk 5 dat de relatie tussen het DaC(q) modelen het Potts model niet gebruikt. In alle andere gevallen doet de waarde van p erwel toe. We bewijzen dat voor vaste q ≥ 1 en d ≥ 2, we Gibbsheid hebben in hetDaC(q) model op het d-dimensionale hyperkubus rooster Z

d voor kleine waardesvan p (i.e., het gebied dat correspondeert met hoge temperatuur), en dat er geenGibbsheid is voor grote waardes van p omdat het model dan niet de quasilocaliteitseigenschap heeft (daarentegen is er uniforme niet-nulheid voor alle p < 1), behalvein het hierboven genoemde speciale geval. We bewijzen ook dat onder de DaC(q)modellen op Z
d we alleen de Markov eigenschap hebben in het �Potts geval�. Onzeresultaten laten daarom de bijzondere rol van het Potts model onder de DaC(q)modellen zien en complementeren op deze manier de resultaten van Hoofdstuk 4die de bijzondere rol van het Ising model laten zien tussen de DaC(2) modellen op

T betre�ende percolatie.De resultaten die we in dit proefschrift presenteren zijn gebaseerd op de vol-gende artikelen: Hoofdstuk 2 op [3], Hoofdstuk 3 op [2], Hoofdstuk 4 op [4] enHoofdstuk 5 op [1]. Alle hoofdstukken bevatten kleine afwijkingen van de desbe-tre�ende artikelen om onnodig herhalen van de�nities en lemma's te voorkomen.Bovendien proberen we in dit proefschrift te vermelden wanneer bepaalde resul-taten ook algemener gelden, bijvoorbeeld voor alle DaC(q) modellen met q ≥ 1, ofzelfs voor alle DaC modellen, terwijl de artikelen [4, 3, 2] afzonderlijk meer gerichtzijn op een speci�ek DaC model.
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