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Samenvatting

In de statistische mechanica bestaat het Gibbs formalisme uit het voorschrijven
van voorwaardelijke kansen op locale gebeurtenissen, gegeven de rest van het
systeem, in termen van wisselwerkingen. De toestanden met deze kansen bes-
chrijven systemen die men observeert. Die systemen worden oneindig genomen
in een dergelijke beschrijving, en bestaan uit inter-agerende componenten. Het
verschijnsel van fase-overgangen in dergelijke systemen is gerelateerd aan het
bestaan van verschillend globaal gedrag, consistent met bovengenoemde voor-
waardelijke kansen. Meestal worden dergelijke wetten gemodelleerd in termen
van voorwaardelijke verdelingen in eindige gebieden waarbij toestand het sys-
teem in de rest van de ruimte volledig vastligt.

De Boltzmann-Gibbs aanpak voor deze voorwaardelijke verdelingen schrijft
exponenti�ele gewichtsfactoren voor op con�guraties in eindige gebieden die
samenhangen met een energiefunctie (of potentiaal). De essentie van de Gibbs
eigenschap van een systeem is de continu�iteitseigenschap (in de product topo-
logie) van de voorwaardelijke verdelingen met betrekking tot conditionering.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat zelfs simpele transformaties
kunnen leiden tot verlies van de Gibbs eigenschap. In het algemeen geldt dat
de niet-Gibbs eigenschap van een systeem kan worden aangetoond door het
vinden van een discontinu��teitpunt voor tenminste een voorwaardelijke kans.

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar het behoud, of verlies, van
Gibbs eigenschappen onder toepassing van transformaties op een Gibbs sys-
teem. Het onderzoek is gericht op roostersystemen, op �mean-�eld� systemen
en op systemen met een boomstructuur. Er wordt uitgegaan van stochas-
tische, Bernoulli-verdeelde, variabelen, �spins�, met waarden +1 of −1 op de
knooppunten van een rooster. De onderzochte transformaties beschrijven de
spin-�ip dynamica waarbij de waarde van iedere spin met zekere kans omkeert.

In Hoofdstuk 3 worden twee typen discontinu��teiten voor de voorwaar-
delijke verdelingen besproken. De verschillen tussen deze twee soorten dis-
continu�iteiten hangen samen met het bestaan van een metastabiele fase en
een instabiele fase voor een initieel model met een boomstructuur, in een uit-
wendig magneetveld. Metastabiliteit van een fase houdt in de meeste gevallen
in dat deze fase in de loop van de tijd convergeert naar een stabiele fase. Op
een boom kan een metastabiele fase, die een hogere vrije energie heeft dan de
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stabiele fase waarin de magnetisatie het veld volgt, invariant in de tijd zijn.
In de metastabiele situatie is het mogelijk twee overgangsmechanismen van
Gibbs naar niet-Gibbs gedrag te observeren. Voor een van de fasen wordt het
volgende overgangsschema bewezen: Gibbs-systeem → �regulier� niet-Gibbs
(er zijn discontinu�iteiten in het gedrag van de voorwaardelijke kansen, maar
niet alle punten zijn discontinu�iteitspunten) → �totaal� niet-Gibbs (er zijn
geen continu��teitspunten voor voorwaardelijke kansen). Andere fasen gedra-
gen zich op een soortgelijke manier: Gibbs-systeem → �regulier� non-Gibbs
→ Gibbs systeem.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan een �mean-�eld� model in een ver-
waarloosbaar klein magnetisch veld. In deze situatie zijn er twee bepalende
grootheden, namelijk de begintemperatuur van het systeem en de temper-
atuur van de dynamica. De relatieve eenvoud van dit probleem maakt een
opdeling mogelijk van het �tijdÖiniti�ele temperatuur� vlak bij een vaste dy-
namica temperatuur, in gebieden waarbij voorwaardelijke verdelingen wel of
geen discontinu��teit vertonen.

Tot slot wordt ingegaan op een separaat onderwerp namelijk het verband
tussen Markov ketens met variabele lengte (VLMC) en de Gibbs-grootheden.
Het Gibbs-formalisme wordt toegepast op zogenaamde classi�catie-problemen,
waarbij de superioriteit ten opzichte van de VLMC aanpak wordt aangetoond.




