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Fluktuacje gęstości cząstek w ASEPie

ASEP (asymetric simple exclusion process) o otwartych brzegach jest jednym z modeli
systemów oddziałujących cząstek [6], który był intensywnie badany przez fizyków w latach
90. jako prosty model transportu z przejściami fazowymi. W pracy [2] badamy fluktuacje
gestości cząstek w stanie stacjonarnym jako proces na odcinku [0, 1], w trzech fazach
tego modelu, gdy rozmiar systemu zbiega do nieskończoności. W fazie maksymalnego
przepływu fluktuacje są sumą niezależnych procesów Browna i ekskursji brownowskiej, co
uogólnia wyniki pracy [5] na szerszy zakres parametrów. Na brzegu fazy maksymalnego
przepływu fluktuacje są sumą niezależnych procesów Browna i brownowskiego meandra,
lub „odwróconego” meandra, a poza tym obszarem fluktuacje są brownowskie.

Metoda dowodu wykorzystuje reprezentację, podaną w pracy [4], funkcji generującej
rozkładu stacjonarnego ASEPu o otwartych brzegach jako funkcjonału pewnego procesu
markowskiego (kwadratowego harnessa). Dzięki temu wyznaczenie asymptotyki fluktuacji
sprowadza się do badania własności procesu markowskiego w pobliżu t = 1, co jest po-
dobne do analizy procesu q-brownowskiego w pracy [1], i do rozpoznania, że otrzymany
funkcjonał granicznego procesu jest transformatą Laplace’a ekskursji lub meandra, co jest
pokazane w pracy [3].
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