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Nederlandse samenvatting

Als we denken aan de beweging van de slinger van een klok, of de stroming van water
in een pijp, of veranderingen van het weer, of het verloop van financiële markten, dan
zien we processen waarvan de toestand in de tijd verandert. Van zo’n proces kan
een wiskundig model opgesteld worden. Dit gebeurt door regels af te leiden die de
tijdsevolutie van de toestand beschrijven. Zo’n model heet een dynamisch systeem.
Sommige dynamische systemen kunnen worden beschreven als niet-aangedreven sys-
temen, dat wil zeggen, zij propageren gesoleerd van externe invloeden. Echter zeer
weinig systemen in de echte wereld zijn echt gesoleerd en daarom is het vaak passend
om dynamische systemen als stochastisch verstoorde systemen te beschrijven. De
stochastische verstoringen kunnen klein zijn en irrelevant, of ze kunnen zo groot wor-
den dat ze de onderliggende dynamica overheersen. De middenweg is het meest in-
teressant: de verstoringen zijn klein, maar dragen op een niet triviale manier bij aan
de algehele dynamica. Men zal dan moeten nadenken over de interactie van de deter-
ministische dynamica met de stochastische storing. Dit is de aanpak die we kiezen in
dit proefschrift.
Het slechte nieuws voor deze theorie komt van het feit dat het meestal te ingewikkeld
is om een expliciete uitdrukking voor de toestand op een bepaald tijdstip af te lei-
den. Dit geldt met name voor stochastische dynamische systemen. Men kan zich dus
afvragen wat het nut is van deze theorie, als zij de vraag waarvoor ze bedacht werd
niet kan beantwoorden? Het goede nieuws is dat de dynamica vaak asymptotisch (en
ook statistisch) geanalyseerd kan worden via de studie van rusttoestanden. Dit zijn
toestanden die in de loop van de tijd niet veranderen onder de actie van het dynamis-
che systeem. De evolutie van de dynamica is dus beperkt tot de analyse van deze
rusttoestanden.
In dit proefschrift beschouwen we stochastisch verstoorde systemen in discrete tijd,
ofwel stochastisch verstoorde afbeeldingen. De rusttoestanden zijn kansmaten. We
beschouwen zowel stationaire kansmaten die statistische informatie bevatten als
stochastische invariante kansmaten die meer dynamisch gedefinieerd zijn.
We onderzoeken de stabiliteit en bifurcaties van deze kansmaten. Onderscheiden
worden bifurcaties waar de dichtheidsfunctie van een stationaire kansmaat discontinu
varieert en waar de drager van een stationaire kansmaat discontinu varieert. Voor
stochastisch verstoorde afbeeldingen op cirkels geven we een relatie tussen bifurcaties
van stationaire kansmaten en bifurcaties van stochastische invariante kansmaten. Ver-
schillende aspecten van de dynamica komen aan bod. Zo geven we kwantitatieve
beschrijvingen door middel van gemiddelde ontsnappingstijden uit verzamelingen als
functie van de bifurcatieparameter. En beschrijven we de snelheid van het verval van
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correlaties als functie van de bifurcatieparameter.
Tot slot zijn twee numerieke voorbeelden opgenomen om de theoretische resultaten
te illustreren. Deze voorbeelden maken de grote invloed van stochastische storingen
op deterministische dynamische systemen duidelijk en ook de complexiteit van de
structuur van de stochastische invariante kansmaten.


