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Inn dit proefschrift worden stochastische wandelingen in verschillende stochastische omge-
vingenn bestudeerd. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de resultaten van het proefschrift 
enn bevat achtergrondinformatie over het onderwerp. De hoofdstukken 2-4 gaan over kant-
versterkteversterkte stochastische wandelingen. Dit zijn naaste-buur stochastische wandelingen op 
eenn lokaal eindige graaf. Elke kant heeft een strikt positief getal als gewicht. In elke 
stapp doorloopt de stochastische wandelaar een kant die verbonden is met zijn huidige 
locatie,, met een kans evenredig aan het gewicht van de kant. Elke keer dat een kant 
doorlopenn is, wordt zijn gewicht met één opgehoogd. Hoofdstuk 2 bevat een limietstelling 
voorr de frequentie an waarmee de kanten van een eindige graaf doorlopen worden en 
eenn limietstelling voor de gezamenlijke verdeling van an en wat men de genormeerde 
cyclusgetallenn noemt. In beide gevallen worden de limietverdelingen expliciet aangegeven. 
Ditt verbetert een resultaat van Coppersmith en Diaconis. 

Alss gevolg wordt in hoofdstuk 3 bewezen dat een kant-versterkt e stochastische wan-
delingg op een eindige graaf dezelfde verdeling heeft als een stochastische wandeling in 
eenn stochastische omgeving; men krijgt die omgeving door op de kanten stochastische 
gewichtenn te leggen die dezelfde verdeling hebben als de limiet van an. Bovendien be-
vatt hoofdstuk 3 de volgende karakterisering van kant-versterkte stochastische wandelin-
gen.. Zij Z een naaste-buur stochastische wandeling op een 2-kant-samenhangende graaf. 
Veronderstell  dat Z partieel verwisselbaar is; dit betekent dat de kans van een eindig pad 
alleenn afhangt van het uitgangspunt van het pad en van het aantal keren dat de kanten 
inn een bepaalde richting doorlopen worden. Verder nemen we aan dat de voorwaardelijke 
kanss om de kant e in de volgende stap te doorlopen alleen afhangt van de huidige locatie 
v,v, de kant e, de lokale tijd in het punt v en het aantal keren dat de kant e in het verleden 
doorlopendoorlopen is. Als daarnaast nog aan enige technische, maar natuurlijke voorwaarden 
voldaann is, dan is Z óf een kant-versterkte stochastische wandeling óf een niet versterkte 
stochastischee wandeling. In het geval dat de graaf G niet 2-kant-samenhangend is, valt G 
uiteenn in 2-kant-samenhangende componenten, zodat elk proces Z met bovengenoemde 
eigenschappen,, op elke 2-kant-samenhangende component van G óf een kant-versterkte 
stochastischee wandeling is óf een niet versterkte stochastische wandeling. 

Inn hoofdstuk 4 worden kant-versterkte stochastische wandelingen op een lokaal eindige 
gerichtee graaf bestudeerd. Elke gerichte kant heeft een gewicht. In elke stap doorloopt, de 
wandelaarr een gerichte kant die van zijn huidige locatie naar een aangrenzend punt leidt. 
Nadatt een gerichte kant doorlopen is, wordt zijn gewicht met één opgehoogd. We laten 
zienn dat het proces op elke graaf dezelfde verdeling heeft als een stochastische wandeling 
inn een stochastische omgeving; de omgeving bestaat uit onafhankelijke, Dirichletverdeelde 
overgangskansenn op de punten. Verder geven we een karakterisering van de terugkerende 
enn de voorbijgaande stochastische wandelingen in een stochastische omgeving op Z x G, 
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waarbijj  G een eindige, gerichte graaf is. Of de wandeling terugkerend of voorbijgaand 
is,, hangt af van het teken van twee Lyapunovexponenten van zekere onafhankelijke en 
gelijkk ver deelde random matrices. Wij laten zien dat een bepaalde symmetrie-eigenschap 
vann de verdeling van de omgeving voldoende is voor terugkerendheid. In het bijzonder 
volgtt hieruit dat iedere gerichte-kant-versterkte stochastische wandeling o p Z xG met 
gelijkee gewichten op alle kanten terugkerend is. 

StochastischeStochastische wandelingen in een stochastisch landschap zijn het onderwerp van de 
hoofdstukkenn 5 en 6. De stochastische omgeving heeft geen invloed op de overgangskansen, 
maarr de wandelaar neemt het landschap waar. Een landschap is een onafhankelijke en 
gelijkverdeeldee kleuring £ := (£(2); z € Z) van de gehele getallen met eindig veel kleuren. 
Wee laten verder S :— (Sk]k e N0) een terugkerende stochastische wandeling zijn op Z, 
onafhankelijkk van de kleuring £. Het landschap dat de wandelaar waarneemt, is het proces 
XX := (£{Sk)]k e N0). Aangenomen wordt, dat de stochastische wandeling onafhankelijke 
enn gelijkverdeelde incrementen met een eindige drager heeft. Verder nemen we aan dat de 
maximalee spronglengten van de stochastische wandelaar naar links en naar rechts gelijk 
zijnn en dat de wandelaar elk getal met een positieve kans kan bereiken. Tenslotte veron-
derstellenn we dat het aantal kleuren strikt groter is dan het aantal verschillende stappen 
datt de wandelaar kan doen. In hoofdstuk 6 wordt nu het volgende bewezen. Gegeven de 
eerstee p(l) waarnemingen Xo,Xi>--- >Xp(/)-i ^an e en em(i i g stuk van het landschap met 
lengtee / in de buurt van de oorsprong met een grote kans gereconstrueerd worden. Hierbij 
iss p een polynoom en de kans dat de reconstructie correct is, convergeert naar 1 als de 
lengtee / naar oneindig gaat. De reconstructie bepaalt het landschap op een spiegeling en 
eenn kleine verschuiving na. 

Inn hoofdstuk 5 wordt het reconstructieprobleem voor toevallige landschappen bestu-
deerdd voor het geval dat er fouten in de waarnemingen zijn. We nemen weer aan dat f en 
SS de bovengenoemde eigenschappen hebben. De waarnemingen met fouten zijn als volgt 
gedefinieerd:: op tijdstip k ziet de stochastische wandelaar met kans 1 - 6 de kleur £(Sfc) 
opp zijn huidige locatie, terwijl hij met kans 6 een fout Yk waarneemt. Het optreden van de 
foutenn is onafhankelijk en gelijkverdeeld en we nemen aan dat het proces Y :=  (Yk; k £ N0) 
stationairr en ergodisch is. Er wordt bewezen dat de reconstructie mogelijk is zolang de 
kanss 6 voldoende klein is: bijna alle landschappen kunnen met de waarnemingen met 
fouten,, op een spiegeling en een verschuiving na, gereconstrueerd worden voor bijna alle 
padenn van de stochastische wandeling. 

Inn hoofdstuk 7 bestuderen we monotoon stijgende paden in een Poissonveld. In dit 
modell  is de stochastische omgeving een Poissonproces in het vlak met constante intensiteit 
1;; de wandeling wordt bepaald door de stochastische omgeving. 

Zijj  UJ een vaste configuratie van het Poissonproces. Een monotoon stijgend pad is een 
padd van (0,0) naar (1,1) dat een aantal punten in u) stuksgewijs lineair zodanig verbindt 
datt het pad zich alleen naar boven en naar rechts beweegt. Als er precies n punten in 
[0,, l] 2 zijn, dan induceren deze punten een permutatie x van {1,2,... , n} (men rangschikt 
dee x- en y-coördinaten van de n punten en stelt ir(i)  gelijk aan het rangnummer van de 
^/-coördinaat,, van het punt met de i-de ;r-coördinaat). Geconditioneerd op n punten in 
[0,, l] 2 is de geïnduceerde permutatie een toevallig gekozen element uit de permutatiegrocp 
Sn,, gekozen volgens de uniforme verdeling. 

Eenn monotoon stijgend pad induceert een stijgende deelrij in ir. Dat wil zeggen, er 
bestaann 1 < ii  < i2 < - - - < t*  < n met 7r(n) < *(i 2) < . .. < 7r(ifc). De lengte 
vann de langste stijgende deelrij in x wordt aangegeven met Ln{-K). In de terminologie 
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vann monotoon stijgende paden is Ln(ir)  gelijk aan het maximale aantal punten in een 
monotoonn stijgend pad. In hoofdstuk 7 bestuderen we het gedrag van Ln(it) als n naar 
oneindigg gaat. We bewijzen een moderate-afwijkingenprincipe voor de linkerstaartkansen 
vann Ln. Dit is het regime tussen het linkerstaart-grote-afwij kingenregime en het centrale-
limietregime.. Dit resultaat samen met een publicatie van Löwe en Merkl levert een volledig 
beeldd van het moderate-afwij kingenprincipe voor Ln. 
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