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Błądzenie przypadkowe 

• Ruchy Browna, dyfuzja 
• Modele polimerów (trajektorie błądzących cząstek odpowiadają konfiguracjom 

łańcuchów polimerowych) 
• Fluktuacje cen, temperatury, strategie poszukiwania pożywienia, genetyka (dryf 

genetyczny), bicie serca, DNA,…  

Literatura:  An Introduction to Computer Simulation Methods, H. Gould, J. Tobochnik, 
and W. Christian (Pearson, Addison Wesley, 2007) 
(http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=7375) 

http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=7375


Ruchy Browna 

Obserwacje ruchu pyłków roślinnych w wodzie (1827): 

Ruchy Browna -applet 

brownian.html
brownian.html
brownian.html


Równanie dyfuzji 

x x+Δx 

J(x) J(x+Δx) 

J(x) - strumień 

ρ(x) - koncentracja 

𝐽 𝑥 = −𝐷
𝜕𝜌

𝜕𝑥
 

𝜕𝜌∆𝑥𝐴

𝜕𝑡
= 𝐴(𝐽 𝑥 − 𝐽 𝑥 + ∆𝑥 ) 
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A – przekrój poprzeczny 

(I prawo Ficka) 

(II prawo Ficka) 



𝑥𝑡 = 𝑒1 + 𝑒2 +  … + 𝑒𝑡          𝑥𝑡 - pozycja cząstki w chwili t 

𝑒𝑘 =  ±1   -  przesunięcie cząstki w chwili k 

<𝑒𝑘> =0, <𝑒𝑘
2> =1 

 

Na średniokwadratową odległość od punktu startu otrzymujemy więc:  

< 𝑥𝑡 −< 𝑥𝑡 > 2> = < 𝑥𝑡
2 > =  𝑡  

Błądzenie przypadkowe w jednym wymiarze 

Cząstka w chwili t=0 znajduje się w punkcie x=0. W każdym kroku przesuwa się  o 
jeden w prawo (p=1/2) lub w lewo (p=1/2). Znajdź średniokwadratową odległość 
od punktu startu.   



Błądzenie przypadkowe a dyfuzja 

Pokaż, że dla prawdopodobieństwa P(x,t) spełniającego równanie dyfuzji 

zachodzi:   
d

dt
< 𝑥 𝑡 > = 0, oraz 

d

dt
< 𝑥2 𝑡 > =  2𝐷 

Wskazówka: Aby obliczyć  należy pomnożyć równanie  

dyfuzji przez x i scałkować 



Błądzenie przypadkowe a dyfuzja - cd. 

Pokażemy, że równanie ewolucji dla prawdopodobieństwa P(i,N) spełnia w tzw. 
granicy kontinuum równanie dyfuzji. P(i,N) – prawdopodobieństwo, że błądząca 
cząstka w N-tym kroku  znajduje się w i-tym punkcie 

Z definicji błądzenia przypadkowego wynika, że 

Wprowadźmy oraz 

(równanie Master) 

Równanie Master przyjmuje wówczas formę 

Odejmując obustronnie i dzieląc przez 𝜏 otrzymujemy 

Rozwijając w szereg, w granicy  i tak, że 

Gęstość prawdopodobieństwa 



Błądzenie przypadkowe a dyfuzja - cd. 

Otrzymujemy: 

(równanie dyfuzji) 

3-wymiarowym uogólnieniem jest 

Gdzie  jest operatorem Laplace’a. 

Wniosek: symulacje błądzenia przypadkowego umożliwiają nam rozwiązanie równania dyfuzji 



Znajdź postać równania dyfuzji dla niesymetrycznego błądzenia przypadkowego 
(𝑝 ≠ 𝑞). 

Zadanie: 



Równanie dyfuzji z dryfem 

Zakładając, że gęstość cząstek wynosi , strumień przyjmuje postać:  

Co prowadzi do następującego równania dyfuzji: 

Przy obecności dryfu (F) ruch cząstki błądzącej opisuje równanie 

l(t) – losowa zmiana w chwili t 
F - siła 



1) Pokaż, że mobilność  γ spełnia relację: gdzie 

to prędkość w symetrycznym błądzeniu przypadkowym 

2) Pokaż, że dla F=0 równowagowy (stacjonarny) rozkład to  

3) Znajdź rozwiązanie stacjonarne  r. dyfuzji dla stałej siły: 

Rozwiązanie:  

Równanie dyfuzji z dryfem 



Błądzenie przypadkowe – cd. 

• Na sieciach jedno- i dwuwymiarowych błądząca cząstka z 
prawdopodobieństwem równym 1 powróci do punktu startowego. 

•  Dla sieci trój- i więcej- wymiarowych istnieje skończone prawdopodobieństwo 
tego, że nie powróci. 

𝑙~ 𝑡         (wymiar fraktalny trajektorii cząstki błądzącej wynosi 2) 

A drunk man will find his way home, but a drunk bird may get lost 
forever.  
                                                                           Shizuo Kakutani  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Random_walk_in2D.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Walk3d_0.png


Trajektoria błądzącej cząstki jako model polimeru 

Efekty steryczne – samo-unikanie   

Przy zbyt  małych odległościach atomy/cząsteczki odpychają się 

SAW – Self-Avoiding Walk 



Wartości  𝜗 dla błądzenia przypadkowego (RW) i błądzenia przypadkowego z samo-unikaniem (SAW) 

Rozciągłość polimerów R jest potęgową funkcją liczby monomerów N, tzn. 𝑅(𝑁)~𝑁𝜗 

d 𝜗RW 𝜗SAW 
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Błądzenie przypadkowe z pamięcią – cząstka z prawdopodobieństwem p porusza się  
w kierunku zgodnym z kierunkiem ostatnio wykonanego kroku a z 
prawdopodobieństwem 1-p w kierunku przeciwnym. 
 
Błądzenie przypadkowe ze zmiennym krokiem (loty Lévy’ego) 



Multiplikatywne błądzenie przypadkowe 

Rozważmy ciąg niezależnych zmiennych losowych przyjmujących wartości 2 lub ½  
z jednakowym prawd. 0.5. Jeżeli długość ciągu wynosi N, jaka jest średnia wartość iloczynu 
tych zmiennych <P>. 

Oczekiwanie, że  okazuje się błędne, a ścisły wynik to  

W przykładzie tym wartość najbardziej prawdopodobna (P=1) różni się od wartości średniej. 
Powodem odstępstw są zdarzenia mało prawdopodobne („rare events”). 



Fluktuacje na giełdzie 

Zwrot G(t)= 

volatility clustering 


