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1 Bakgrund

Slumpvandring är starkt relaterad till s̊a kallad Brownsk rörelse. Brownsk rörelse i
naturen har genom historien observerats och dokumenterats vid flera tillfällen. Det
är dock Robert Brown som f̊att ge namn till fenomenet efter hans studier av pollen.
Brown observerade i sitt mikroskop att pollenpartiklar i vatten till synes rörde sig
slumpmässigt. Han kunde utesluta att pollenpartiklarna var vid liv och han gjorde
samma observation för dammpartiklar. Även om Brown fick ge namn till fenomenet
lyckades han inte själv komma med en förklaring till den slumpmässiga rörelsen.

Den som till slut lyckades ge en förklaring var Albert Einstein[1]. Han visade hur
ett stort antal molekyler (ej synliga i Browns mikroskop) i vätskan (eller i luften)
kan inverka p̊a en större partikel (t.ex. ett pollenkorn) s̊a att den till synes rör sig
slumpmässigt. Den större partikeln kolliderar ständigt med de mindre molekylerna.
Kollisionerna sker ofta och krafterna är mycket små. En observatör som Brown är
oförmögen att urskilja enskilda molekyler och kan inte heller detektera en kollision
mellan den större partikeln och en av de mindre partiklarna. Men det stora antalet
kollisioner tillsammans med statistiska fluktuationer gör att vi kan observera hur
den relativt stora partikeln rör p̊a sig.

Målet med den här datorövningen är att undersöka en modell för slumpvand-
ring. V̊ar modell best̊ar av en ensam partikel som vid diskreta tidssteg tar ett
slumpmässigt diskret steg i rummet. Eftersom partikeln rör sig slumpmässigt kom-
mer vi att upprepa simuleringen med en partikel för att samla statistik. Vi kommer
att använda statistiken för att undersöka hur antalet rumsliga dimensioner p̊averkar
slumpvandringen.

2 Teori

Tänk dig en partikel p̊a ett endimensionellt gitter. L̊at P (m,n) vara sannolikheten
att partikeln i tidssteg n befinner sig vid position m. Vid varje tidssteg tar partikeln
ett steg till en angränsande position. Sannolikheten att partikeln tar ett steg till
höger är lika med p+ och sannolikheten att partikeln tar ett steg till vänster är lika
med p− (med p+ + p− = 1). Sannolikheten att partikeln befinner sig vid position
m vid nästföljande tidssteg är d̊a lika med

P (m,n+ 1) = p+P (m− 1, n) + p−P (m+ 1, n). (1)

Vi inför en steglängd L i rummet och en steglängd T i tiden. För små steglängder
Taylorutvecklar vi sannolikhetsfunktionerna i ekv. (1) och f̊ar
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Genom derivera höger och vänster led i ekv. (2) med avseende p̊a t resp. x, kan vi
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ekv. (2), 3, och 4 leder till

∂P

∂t
= −d

∂P

∂x
+D

∂2P

∂x2
(5)

där

d = (p+ − p−)
L

T
och D = 2p+p−

L2

T
. (6)

Ekv. (5) kallas för diffusionsekvationen, där D är diffusionskoefficienten och d är
driftkoefficienten. Att finna en lösning till ekv. (5) är för tillfället överkurs, men den
intresserade läsaren hänvisas till appendix A och B. En speciell lösning till ekv. (5)
ges av

P (x, t) =
1√
4πDt

e−
(x−dt)2

4Dt . (7)

Räkneuppgift 1: Vilka dimensioner har d och D?

Räkneuppgift 2: Verifiera med substituering att lösningen given av ekv. (7)
faktiskt löser diffusionsekvationen.

Räkneuppgift 3: Verifiera att sannolikhetsdistributionen given av ekv. (7) är
normerad.

Räkneuppgift 4: Beräkna väntevärde och standardavikelse för
sannolikhetsdistributionen given av ekv. (7).

2.1 Om sannolikheten att återvända till ursprungspositionen

Om partikeln startar i origo, vad är sannolikheten att den efter ett oändligt antal
tidssteg återvänder tillbaka till ursprungspositionen? Slumpvandringen är beständig
om sannolikheten att återvända är lika med ett. Om det finns en sannolikhet skild
fr̊an noll att partikeln aldrig återvänder är slumpvandringen obeständig. Man kan
visa att slumpvandringen är beständig om och endast om

∞
∑

k=0

P (0, k) = ∞. (8)

Slumpvandringen är d̊a obeständig om och endast om

∞
∑

k=0

P (0, k) < ∞. (9)

2.1.1 Slumpvandring i en dimension

För att stanna vid ursprungspositionen s̊a måste partikeln ta k steg till höger och
k steg till vänster. För ett udda antal steg kan partikeln aldrig stanna vid ur-
sprungspositionen. Sannolikheten P (2k, 0) att partikeln efter 2k steg befinner sig
p̊a ursprungspositionen är lika med

P (0, 2k) =

(

2k
k

)

pk+p
k
−
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(2k)!

(k!)2
(p+p−)

k. (10)

3



För stora k kan man använda Stirlings formel som säger att

k! ≈
√
2πk

(

k

e

)k

för stora k. (11)

För stora k blir ekv. (10) approximativt lika med

P (0, 2k) ≈ 1√
π

1√
k
(4p+p−)

k. (12)

I fallet d̊a slumpvandingen är symmetrisk, d.v.s. när p+ = p− = 1/2, är

lim
N→∞
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En symmetrisk slumpvandring är allts̊a beständig och partikeln kommer alltid att
återvända till ursprungspositionen.

Om slumpvandringen är asymmetrisk, d.v.s. om p+ 6= p− s̊a är 4p+p− = r där
0 ≤ r < 1. Vi f̊ar d̊a

∞
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k
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π

∞
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En asymmetrisk slumpvandring är s̊aledes obeständig och det finns en sannolikhet
att partikeln aldrig återvänder till ursprungspositionen.

2.1.2 Slumpvandring i tv̊a dimensioner

För en slumpvandring i tv̊a dimensioner kan vi använda ett knep för att avgöra
om slumpvandringen är beständig eller obeständig. Vid varje tidssteg s̊a rör sig
partikeln till en av de fyra grannpositionerna. Om e1 = (1, 0) och e2 = (0, 1) är
basen för det rum vi rör oss i, s̊a kan vi tänka oss en alternativ bas given av

e′1 =
1√
2
(e1 + e2) =

1√
2
(1, 1) (15)

e′2 =
1√
2
(e1 − e2) =

1√
2
(1,−1). (16)

För varje steg vi tar i en av riktningarna i ursprungsbasen s̊a tar vi ett steg i var-
dera av de tv̊a riktningarna i den nya basen. Slumpvandringen i tv̊a dimensioner
kan allts̊a ses som tv̊a oberoende slumpvandringar i en dimension med undanta-
get att för att partikeln ska återvända till ursprungspositionen s̊a måste b̊ada de
tv̊a slumpvandringarna återvända till respektive ursprungspositioner. Sannolikhe-
ten P (0, 2k) att partikeln efter 2k steg befinner sig p̊a ursprungspositionen d̊a är
lika med

P (0, 2k) =

(

(
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k

)(
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)2k
)2

≈ 1
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k
. (17)

Eftersom serien
∞
∑

k=0

P (0, 2k) =
1

π

∞
∑

k=0

1

k
(18)

är divergent s̊a är slumpvandringen i tv̊a dimensioner beständig.
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2.1.3 Slumpvandring i tre eller fler dimensioner

I tre eller fler dimensioner är slumpvandringen obeständig. Det finns en sannolikhet
skild fr̊an noll att partikeln aldrig återvänder till sin ursprungsposition. Ett första
bevis för denna intressanta egenskap hos slumpvandringen gavs av Pólya redan
1921[2].

2.2 Hausdorffdimension

Hur l̊ang är en kuststräcka? Det kan l̊ata som en trivial fr̊aga, men svaret är faktiskt
beroende p̊a hur l̊ang mätsticka man använder för att mäta längden. Ju kortare
mätsticka man använder, desto finare detaljer kan man urskilja. En bukt eller halvö
som tidigare inte kunde mätas blir mätbar med en kortare mätsticka, och den
uppmätta kuststräckan blir s̊aledes längre. Även om en uppmätt kuststräckan alltid
verkar längre med en kortare mätsticka finns det skillnader mellan olika kustlinjer.

Fraktal dimension är ett mått p̊a hur t.ex. en kurva fyller ut rummet. Kärt barn
har många namn: det finns ett antal olika definitioner av fraktal dimension och en
av dessa är Hausdorffdimensionen. I grova drag ges Hausdorffdimensionen av

D = lim
ǫ→0

logN(ǫ)

log 1
ǫ

(19)

där N(ǫ) är antalet mätstickor av längden ǫ som behövs för att följa kuststräckan.
Ta Koch-kurvan nedanför som exempel.

n = 0 n = 1

n = 2 n = 3

Koch-kurvan skapas genom att man delar en linje i tre lika l̊anga delar. Man tar bort
den mittersta delen och ersätter den med tv̊a lika l̊anga delar s̊a att de formar en
likformig triangel. Sedan gör man om processen med de fyra enskilda delarna. Efter
n iterationer best̊ar Koch-kurvan av N = 4n delar, vardera av längden ǫ = (1/3)n.
Hausdorffdimensionen blir därför lika med

D = lim
ǫ→0

logN(ǫ)

log 1
ǫ

= lim
n→∞

log 4n

log 3n
=

log 4

log 3
≈ 1.26. (20)

Ett sätt att tolka det här resultatet är att se Koch-kurvan som en kurva som är lite
mer än endimensionell, men inte riktigt tv̊adimensionell; det är en endimensionell
kurva som fyller ut delar av, men inte hela, ytan.
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3 Uppgifter

För den här datorlaborationen ska tre deluppgifter genomföras. För samtliga tre
uppgifter ska du skriva ett kortare Java-program fr̊an grunden. Varje program ska
skriva ut väsentliga data som sedan ska plottas med hjälp av t.ex. Gnuplot.

De tre programmen har en gemensam nämnare. De kommer alla tre att simulera
en eller flera partiklar som genomför en slumpvandring i en eller flera dimensioner.
Återanvänd gärna kod mellan de tre uppgifterna och tänk p̊a att strukturera din kod
s̊a att den är begriplig och indentera den s̊a den är läsbar. Upprepa inte information
(exempelvis antalet tidssteg) p̊a flera ställen i programmet utan definiera variabler
för s̊adant. Läs gärna in variabler fr̊an användaren s̊a att programmen inte behöver
kompileras om för varje körning.

• Uppgift 1: Slumpvandring i tv̊a dimensioner

I den här uppgiften ska du l̊ata en partikel slumpvandra i tv̊a dimensioner.
För varje tidssteg ska du skriva ut partikelns koordinater. Plotta sedan data-
punkterna med linjer mellan punkterna för att visualisera slumpvandringen.
Genomför slumpvandringar för 100, 1 000, 10 000, samt 100 000 tidssteg. To-
talt ska du allts̊a presentera fyra plottar i din rapport.

• Uppgift 2: Sannolikheten att återvända till ursprungspositionen

Du ska undersöka sannolikheten för en partikel att återvända till ursprungspo-
sitionen som en funktion av antalet dimensioner. Rent praktiskt ska du starta
med en partikel i origo. Efter varje slumpsteg undersöker du om partikeln har
återvänt till origo. Om s̊a är fallet räknar du partikeln som lyckad. Du ska
använda ett tak för antalet slumpsteg en partikel maximalt f̊ar ta. Om en
partikel inte har återvänt till origo innan antalet slumpsteg n̊ar taket räknar
du partikeln som misslyckad. Gör om processen för totalt 10 000 partiklar.
Sannolikheten att återvända, givet ett visst tak, är d̊a lika med kvoten mellan
antalet lyckade partiklar och det totala antalet partiklar.

Du ska beräkna sannolikheten för totalt en, tv̊a, tre, fyra, och fem dimen-
sioner. Skriv därför ditt program s̊a att det fungerar för ett godtyckligt antal
dimensioner. (Fundera över hur koordinaterna d̊a kan lagras!) Plotta sanno-
likheten att återvända som en funktion av det totala antalet dimensioner.
Gör om ovanst̊aende undersökning för olika värden p̊a taket för det maxima-
la antalet slumpsteg en partikel f̊ar ta. Du ska i en och samma figur plotta
funktionen för taken 100, 1 000, 10 000, samt 100 000 slumpsteg.

• Uppgift 3: Hausdorffdimensionen för en slumpvandring

Du ska försöka uppskatta Hausdorffdimensionen för en slumpvandring. Du
ska starta med en partikel i origo. Du ska sedan l̊ata partikeln slumpvandra
och räkna antalet steg den tar innen den n̊ar skalet av en sfär med radien
r. Gör om slumpvandringen för 10 000 partiklar och räkna ut medelantalet
steg som en partikel måste ta innan den n̊ar randen av sfären. Gör om simu-
leringarna för r = 10, 20, 30, 40, och 50. Du kan nu använda ekv. (19) för att
uppskatta Hausdorffdimensionen. ǫ = 1/r och N(ǫ) är medelantalet steg du
fick fr̊an dina simuleringar. Plotta logN(ǫ) som funktion av log ǫ och anpassa
en rät linje till dina mätpunkter. Lutningen p̊a linjen är lika med −D. Gör
om undersökningen och uppskatta Hausdorffdimensionen för en, tv̊a och tre
dimensioner.
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4 Redovisning

Skriv en fullständig, individuell rapport och lämna in elektroniskt – se instruktioner
p̊a http://home.thep.lu.se/fyta11/Simulations/Slumpvandring/ – före angi-
ven deadline.

För varje uppgift skall rapporten inneh̊alla en beskrivning av utförandet, en
redogörelse för resultatet, samt en diskussion där du kommenterar dina resultat,
och sätter dem i relation till teorin. De fyra räkneuppgifterna ska ocks̊a presenteras
i rapporten. (Övningen i Appendix C är frivillig och skall ej redovisas i rapporten).

Java-koden skall dokumenteras med relevanta kommentarer som förklarar un-
gefär vad programmet gör (men inte exakt hur det gör det för det kan man utläsa
ur själva koden). Koden skall vara n̊agorlunda rimligt strukturerad och dessutom
vettigt indenterad och läsbar för handledaren. Koden packas ihop med tar/gzip
enligt instruktioner p̊a nätet och laddas upp separat.
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A Diracs deltafunktion

Sannolikhetsdistributionen given av ekv. (7) har intressanta egenskaper vid gränsen
när tiden t g̊ar mot noll. I denna gräns, vad blir P (x, t) för x = 0? För x 6= 0?

En funktion med följande egenskaper

δ(x) = 0 för x 6= 0, (21)

∫

∞

−∞

f(x)δ(x− a)dx = f(a), (22)

∫

∞

−∞

δ(x)dx = 1, (23)

kallas för Diracs deltafunktion, en mycket speciell “funktion” som ofta dyker upp
inom fysiken. När man löser ekv. (5) s̊a behöver man ett initialtillst̊and. I v̊art fall
vill vi att detta ska ges av deltafunktionen – vid tiden noll ska sannolikheten att
partikeln befinner sig i origo vara lika med ett.

B Fouriertransform

För att finna en lösning till ekv. (5) kan vi använda oss av Fouriertransformen.
Fouriertransformen är nära besläktad med Fourierserier som kommer att behand-
las senare i kursen. Fouriertransformen är en s̊a kallad integraltransform. Ytterli-
gare ett exempel p̊a integraltransform är Laplacetransformen. B̊ade Fourier- och
Laplacetransformen kan användas för att lösa vissa typer av differentialekvationer.
Tanken är att man tar ett problem som är sv̊arlöst i det reella rummet och med
hjälp av integraltransformen flyttar problemet till ett rum där problemet är lättare
att handskas med. När man har löst ekvationen i detta rum applicerar man en
invers transform för att f̊a lösningen uttryckt i det reella rummet.

Det vi behöver att veta för att lösa ekv. (5) är först och främst definitionen av
Fouriertransformen

F(f) = f̂(ω) =

∫

∞

−∞

f(x)e−iωxdx. (24)

Notera att Fouriertransformen av f(x) är en funktion av ω som har dimensionen
[x−1]. Den inversa transformen är

F−1(f̂) = f(x) =
1

2π

∫

∞

−∞

f̂(ω)eiωxdω. (25)
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Fouriertransformen har flera intressanta egenskaper, men för oss har den främst
tv̊a mycket viktiga egenskaper. Den ena egenskapen är att Fouriertransformen av
en derivata är lika med

F(f (n)) = (iω)nf̂(ω). (26)

Den andra egenskapen är att Fouriertransformen av Diracs deltafunktion är trivial

F(δ) = δ̂(ω) = 1. (27)

C Att lösa diffusionsekvationen med Fouriertrans-

form

Vi ska använda Fouriertransformen för att lösa ett specialfall av diffusionsekva-
tionen. Vi sätter d = 0 och gör därmed oss av med drifttermen. Vi applicerar
Fouriertransformen p̊a höger och vänster led i ekv. (5) och f̊ar (uttryckt i Fourier-
rummet)

∂

∂t
P̂ (ω, t) = −Dω2P̂ (ω, t). (28)

Lösningen för beroendet p̊a tidsvariabeln t blir i Fourierrummet lätt:

P̂ (ω, t) = P̂0(ω)e
−Dω2t (29)

där P̂0(ω) är Fouriertransformen av initialtillst̊andet P (x, t = 0). Initialtillst̊andet
för sannolikhetstätheten är lika med deltafunktionen varför P̂0(ω) = 1.

Vi har nu funnit en lösning till ekv. (5), men den är uttryckt i Fourierrummet.
Vi använder därför ekv. (25) för att f̊a lösningen uttryckt i det reella rummet.

F−1(P̂ ) = P (x, t) =
1

2π

∫

∞

−∞

e−Dω2teiωxdω. (30)

Med omskrivningen

−(Dω2t− iωx) = −
(√

Dtω − ix

2
√
Dt

)2

− x2

4Dt
(31)

och variabelbytet

y =
√
Dtω − ix

2
√
Dt

(32)

f̊ar vi

P (x, t) =
1

2π

1√
Dt

e−
x
2

4Dt

∫

∞−
ix

2
√

Dt

−∞−
ix

2
√

Dt

e−y2

dy. (33)

Under kursen FYTN01, Fysikens matematiska metoder, kommer ni att bland annat
f̊a lära er hur man beräknar integralen i ekv. (33). Tills dess räcker det med att
veta att den är lika med

√
π. Den slutgiltiga lösningen blir därför

P (x, t) =
1√
4πDt

e−
x
2

4Dt . (34)

Frivillig övning till läsaren: Med hjälp av ovanst̊ande härledning, finn den
generella lösningen för d 6= 0.
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