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Sieciowe modele agregacji 

DLA - Model agregacji 
• Umieść cząstkę aglomeratu w punkcie startowym 
• Wypuść błądzącą cząstkę, która przy zderzeniu z jednym z miejsc brzegowych 

aglomeratu dołącza do niego 
• Proces powtarzaj  

(DLA – diffusion limited aggregation) 

Witten & Sander (1981) 



D≈1.7 

Dla ambitnych: niektórzy kwestionują fraktalną naturę powstałych agregatów 
                            (multifraktal?!) 

DLA 



Modelowanie szorstkich powierzchni 

Losowa depozycja 

Losowa depozycja z dyfuzją 

Balistyczna depozycja 

(Epitaksja z wiązek molekularnych) 

T 
oven 



Model Eden 
• Umieść cząstkę aglomeratu w punkcie startowym 
• Dołącz kolejną cząstkę w jednym z miejsc brzegowych aglomeratu 
• Proces powtarzaj  



Rzeczywiste nowotwory 

Na ile uzasadnione są opisy np. nowotworów 
bazujące na modelach sieciowych? 



Evolution in Action (video) 

Ewolucja w przyspieszeniu: bakterie na pożywce plus antybiotyki 

Baym et al., Spatiotemporal microbial evolution on antibiotic landscapes , Science (2016) 

http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/09/stunning-videos-of-evolution-in-action/499136/


The Williams and Bjerknes model (1972) 

Z pewnym prawdopodobieństwem komórka nowotworowa, która graniczy  
z komórką normalną może „wyzdrowieć” 



Eden model z odpornością 

• Pusty sąsiad komórki rakowej z prawdopodobieństwem p rakowacieje.  
• Z prawdopodobieństwem 1-p  nabiera odporności na rakowacenie (na zawsze) 

Model ten jest równoważny modelowi perkolacyjnemu (alg. Leatha) 



Wzrost nowotworu (dla ambitnych) 

Napisz program generujący sieciową wersję modelu MLBI 

Mombach JCM, Lemke N, Bodmann BEJ, Idiart MAP.  
A mean-field theory of cellular growth. Europhys Lett 2002;59:923–8. 

Model charakteryzuje się anizotropowym wzrostem – szybciej rosną wypustki, które 
są dalej od środka masy i łatwiej im o pożywienie. 



 
• ma nietrywialną strukturę w każdej skali, 
      struktura ta nie daje się łatwo opisać w języku 
      tradycyjnej geometrii euklidesowej, 
• jest samo-podobny, jeśli nie w sensie dokładnym, to 

przybliżonym lub stochastycznym, 
• jego wymiar Hausdorffa jest większy niż jego wymiar 

topologiczny, 
• ma względnie prostą definicję rekurencyjną, 
• ma naturalny ("poszarpany", "kłębiasty" itp.) wygląd. 

Fraktal to zbiór , który posiada przynajmniej większość z podanych niżej własności: 

Fraktale 



Wymiar fraktalny 



Zadanie: Zaproponuj konstrukcję o wymiarze fraktalnym 2<df <3 

df = ln 20 / ln 3 ≈ 2,726833 

Gąbka Mengera 

Zbiór Kantora 



Pytanie: czy fraktal ma zawsze wymiar ułamkowy? 

df = ln 4 / ln 2 = 2 



Fraktale i samopodobieństwo 

Samopodobieństwo może mieć również charakter statystyczny 





Wyznaczanie wymiaru fraktalnego – metoda liczenia pudełek 

• Utwórz grid o 𝑁1
2 kwadratach 

• Zlicz kwadraty w których występuje badana figura (𝑆(𝑁1)) 
• Powtórz operację dla gridu o 𝑁2

2 > 𝑁1
2 kwadratach 

• ……….. 
• Z asymptotycznej (dla dużej wartości N) zależności  
      𝑆 𝑁  ~ 𝑁𝑑𝑓  wyznaczamy wymiar fraktalny 𝑑𝑓. 



Trochę mniej niż samopodobieństwo 
 czyli 

samo-afiniczność szeregów czasowych 

Przykład: błądzenie przypadkowe 

Średniokwadratowe odchylenie spełnia relację: 

Przebieg czasowy F(t) nazwiemy samo-afinicznym, jeżeli jest on niezmienniczy  
przy transformacji  𝑡 → 𝑏𝑡, 𝐹 → 𝑎𝐹, tzn.  spełnia on , 𝐹 𝑏𝑡 = 𝑎𝐹(𝑡). 

Zależność , 𝑎 = 𝑏𝐻  między współczynnikami  𝑎 i 𝑏 wyznacza tzw. wykładnik Hursta H. 

Mamy więc , 𝐹 𝑏𝑡 = 𝑏𝑡
1

2 = 𝑏
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2𝐹(𝑡). Czyli dla błądzenia przypadkowego  
 

H=1/2 



Dla procesów odbiegających od błądzenia przypadkowego wykładnik Hursta może być 
różny od ½. 

Anti-persistence 

Persistence 

No correlations 

odchylenie w kolejnej chwili  
prawdopodobnie ulegnie wzmocnieniu 

odchylenie w kolejnej chwili  
prawdopodobnie ulegnie osłabieniu 

Korelacje 



Korelacje na rynkach finansowych 

To na ile rynki finansowe wydają są bliskie błądzeniu przypadkowemu jest nadal 
przedmiotem analiz. 



Atraktory dynamicznych układów chaotycznych często mają złożoną strukturę – są fraktalami 

Układ Henona 

Dla a=1.4 oraz b=0.3 układ jest chaotyczny 

Obliczenia numeryczne pokazują, że 

Henon - applet 

http://www.cmp.caltech.edu/~mcc/Chaos_Course/Lesson9/Demo1.html

