
 

 
  

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Modelarnia – krytyczność i złożoność 
 

skrypt do wykładu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Katarzyna Weron 
 
 
 

 
Projekt „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 



2



Spis treści

1 Wstęp 1
1.1 Model dynamiki populacyjnej wg. Verhulsta . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Model segregacji przestrzennej Schellinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Złożoność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Przejścia fazowe i zjawiska krytyczne w wielkim skrócie 8

3 Modele Isinga 17
3.1 Metoda Monte Carlo dla Modelu Isinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2 Algorytm Metropolisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3 Temperatura krytyczna w modelu Isinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4 Co możemy mierzyć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.5 ∗ Dla zainteresowanych – łańcuch Markowa i równanie Master . . . . . . . 29

4 Modele dyfuzji napędzanej 31
4.1 Model Gazu sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2 Model Katza, Lebowitza i Spohna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3 Model dyfuzji napędzanej z trzema rodzajami cząstek w jednym wymiarze. 33

4.3.1 Argument Landaua o braku uporządkowania w układach jednowy-
miarowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 Błądzenie losowe 36

6 Perkolacja 39
6.1 Pierwsze spojrzenie na perkolację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.2 Model perkolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.3 Wyniki analityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.3.1 Rozwiązanie ścisłe - Perkolacja site na sieci Bethego . . . . . . . . . 43
6.3.2 Metoda średniego pola - perkolacja bond na dowolnej sieci . . . . . 46
6.3.3 Grupa Renormalizacyjna w modelu perkolacji bond - decymacja . . 47

6.4 Metoda Monte Carlo dla modelu Perkolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

7 Prawa Potęgowe i samoorganizująca się krytyczność 53
7.1 Model Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
7.2 Model Baka-Sneppena Ewolucji Biologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7.3 Trzęsienia Ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3



8 Automaty komórkowe 62
8.1 Jednowymiarowy automat komórkowy Wolframa . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.2 Model ruchu drogowego Nagela-Schreckenberga . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.3 Model MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8.4 Model szlaku mrówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4



5



Rozdział 1

Wstęp

Znacie anegdotę o kurzej fermie? Opowiadał nam ją zawsze prof. Andrzej Pękalski, którego
śmiało mogę nazwać moim mistrzem. Nie pamiętam jej dokładnie i nie potrafię jej nigdzie
odnaleźć, jednak mam nadzieję, że z grubsza uda mi się ją opowiedzieć. Otóż właściciel
kurzej fermy zaprosił fizyka, aby ten pomógł mu optymalnie zaprojektować kurnik. Fizyk
wyciągnął kartkę, ołówek i zaczął pisać ’załóżmy dla uproszczenia, że kura ma kształt
sześcianu ...’ (rysunek 1.1). No właśnie, ile razy słyszeliście to ’załóżmy, dla uproszczenia,
że ...’: kąt wychylenia wahadła jest niewielki, nie ma oporu powietrza, masa skupiona jest
w środku itp. Fizycy ciągle coś zakładają, upraszczają i chyba nawet to jest jeden z tych
powodów, dla których np. matematycy nie bardzo ich lubią. Jeśli fizyk coś upraszcza to
jednocześnie znaczy, że buduje po prostu pewien model rzeczywistości. Można wobec tego
powiedzieć, że fizycy nie zajmują się niczym innym tylko budowaniem modeli. Sześcian
to dość przybliżony model kury, ale coś tam pozwala wyliczyć. Modele nie muszą być
jednak tak bardzo uproszczone. Wszystko zależy od tego czemu model służy. A do czego
właściwie może służyć model?

• Model może jak najwierniej odwzorowywać rzeczywistość. Takie modele buduje się
na przykład tworząc makiety, wykorzystywane później w filmach. Takie modele mo-
gą też służyć do testowania pewnych urządzeń czy symulacji pewnych zjawisk. Pa-
miętacie na przykład makiety tworzone przez profesora w filmie ’Powrót do Przy-
szłości’? Testowanie z użyciem modeli jest nie tylko dużo łatwiejsze i tańsze, ale
też znacznie bezpieczniejsze. Model oczywiście nie musi być materialny, może byc
po prostu konkstrukcją myślową. Takie precyzyjne teoretyczne modele budowane są
np. przez biologów, geologów czy ekonomistów i nazywane czasem modelami gru-
bymi (thick models). Mają one sens zwykle wtedy kiedy badamy układy złożone z
małej liczby elementów i dokładnie znana jest zarówno struktura samych elemen-
tów jak i natura oddziaływań pomiędzy tymi elementami (Gotts et al., 2003). Tzw.
grube modele nie tylko są szczegółowe, ale również zbudowane zwykle w oparciu
o dane empiryczne (to takie typowe case studies). Pozawalają na odpowiedzieć na
wiele konkretnych pytań typu: ’Jakie jest optymalne rozmieszczenie pracowników
w określonym punkcie sprzedaży detalicznej ?’ czy ’Jakie zapasy produktów należy
mieć w magazynie?’ itp. Z takimi modelami nie spotkamy się raczej w fizyce, nato-
miast moga być bardzo przydatne w ekonomii, zarządzaniu, wspomnianej biologii
czy geologii.

• Model może być karykaturą rzeczywistości, tzn. odzwierciedlać tylko jej najistotniej-
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sze cechy. W naukach społecznych takie proste modele nazywane są czasem cienkimi
(Gotts et al., 2003) i mogą na przykład służyć znajdowaniu pewnych uniwersalnych
cech, a co za tym idzie rozwojowi konkretnej dziedziny naukowej (tzw. badania
podstawowe). Takie modele pozwalają również zrozumieć jakie czynniki są najistot-
niejsze dla danego zjawiska. To właśnie z tego typu modelami mamy do czynienia
w fizyce, ale ostatnio również w naukach społecznych (Gotts et al., 2003; Macy i
Willer, 2002).

• Proste modele służą nie tylko rozwojowi badań podstawowych czy testowaniu pew-
nych teorii, ale pozwalają również na podejście analityczne. Dużo łatwiej policzyć
optymalną objętość kurnika przy założeniu, że kura jest sześcianem. Czasem więc
stosujemy uproszczenia, żeby ułatwić sobie rachunki. Najczęściej wręcz brak uprosz-
czeń zupełnie uniemożliwia obliczenia analityczne. Nie jest to jednak najważniejszy
powód budowania prostych modeli, w dobie symulacji komputerowych.

• Proste modele pozwalają również na testowanie nowych metod obliczeniowych za-
równo analitycznych przybliżonych, jak i numerycznych. To kolejny powód, dla któ-
rego są niezwykle cenne.

Załóżmy, że kura ma 
kształt sześcianu … 

Rysunek 1.1: Fizycy lubią proste modele. ”Załóżmy dla uproszczenia, że ...” - ile razy to
już słyszeliście? Trzeba jednak pamiętać o tym co powiedział Albert Einstein ”Wszystko
trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej.”

Jak już się domyślacie będziemy zajmować się raczej prostymi modelami. Może znacie
powiedzenie Einsteina ’Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie
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prostsze’? Dlatego przy budowie modelu musimy wsiąść pod uwagę to jakiego typu zja-
wisko chcemy analizować. To pozwala nam zdecydować o wielu cechach modelu, takich
jak:

• Zgodność z rzeczywistością: wysoka (precyzyjne) lub niska (proste modele)

• Poziom opisu: mikroskopowy lub makroskopowy

• Dynamika (reguły): deterministyczne lub losowe

• Oddziaływania: siły, energie, reguły

• Zmienne (czas, przestrzeń, stany): dyskretne lub ciągłe

O ile zgodność z rzeczywistością została już mniej więcej omówiona to przynajmniej
część z was nie ma pewnie pojęcia co mam na myśli mówiąc o poziomie mikroskopo-
wym i makroskopowym czy zmiennych ciągłych bądź dyskretnych. Najlepiej tłumaczy się
na przykładach, więc pozwólcie przytoczyć mi w tym miejscu dwa przykłady (niektórzy
pewnie je pamiętają z prowadzonego przeze mnie ’Modelowania komputerowego’ ).

1.1 Model dynamiki populacyjnej wg. Verhulsta

W 1845 belgijski matematyk, Pierre Verhulst zaproponował niezwykle prosty model opi-
sujący zmiany liczebności populacji biologicznej. Jego model, znany również jako równanie
logistyczne ma następującą postać:

dN

dt
= rN(1− N

K
), (1.1)

gdzie N jest liczebnością populacji, t czasem, r współczynnikiem tempa wzrostu, a K
oznacza maksymalną liczbę osobników, które może utrzymać środowisko (tzw. pojemność
środowiska). Równanie to pozwala wyznaczyć jak liczba osobików zmienia się w czasie. Jak
widać model jest niezwykle prosty, jednak zaskakująco dobrze opisuje zmiany liczebności
osobników w populacjach biologicznych i z tego też powodu jest jednym z głównych modeli
biologii teoretycznej (polecam znakomity podręcznik Murraya (Murray, 1993)). Co mówi
nam ten model? Jeżeli liczebność populacji N jest mała a konkretnie dużo niższa niż K
to wówczas N/K << 1 i zmiana liczebności populacji jest prawie liniowo proporcjonalna
do r, ale gdy N → K wówczas dN/dt→ 0, czyli populacja przestaje zwiększać liczebność.
Natomiast w przypadku gdy liczebność populacji przekroczy pojemność środowiska tzn.
N > K wówczas liczebność populacji zaczyna maleć bo dN/dt < 0. W równaniu (1.1)
czas jest ciągły, ale zmienna określająca stan układu, tzn. liczebność N dyskretna. Można
jednak sobie wyobrazić, że w tym samym modelu to zmienna stanowa będzie ciągła (kon-
centracja zamiast liczebności), a czas dyskretny. Wtedy równanie logistyczne przyjęłoby
na przykład następującą postać (w różnych podręcznikach można spotkać nieco różne
postacie):

ct+1 = ct + rct(1− ct), (1.2)

gdzie teraz czas mierzony jest w pewnych jednostkach dyskretnych (np. co miesiąc, rok
itp. - tak często postępują biolodzy), a ct jest koncentracją populacji w chwili t. Ten model
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w wersji dyskretnej jest o tyle ciekawy, że jest najprostszym układem w którym pojawia
się tzw. chaos deterministyczny. Dla różnych wartości r pojawiają się również inne typy
zachowań granicznych takie jak punkty stałe czy cykle graniczne, typowe dla układów
nieliniowych. Dokładna analiza tego modelu nie jest jednak przedmiotem tych zajęć -
zainteresowanych odsyłam albo na moje zajęcia z Modelowania komputerowego albo do
monografii (Murray, 1993) lub znakomitych przystępnych podręczników (Peitgen et al.,
1995; Białynicki-Birula i Białynicka-Birula, 2006).

Tu model posłużyć ma jedynie jako przykład. Jak już wspomnieliśmy w tym modelu
czas może być dyskretny lub ciągły, zmienna stanowa podobnie. Czy jest to model mikro
czy makroskopowy? Stan układu określony jest tu przez pojedynczą zmienną - liczebność
lub koncentrację osobników. Nie badamy więc populacji na poziomie pojedynczych osob-
ników, nie wiemy jak są rozmieszczone przestrzennie i jakie są oddziaływania pomiędzy
nimi. Wiemy tylko ile wynosi pewna zmienna globalna (makroskopowa) - liczebność lub
zamiennie koncentracja. Mamy więc do czynienia z modelem makroskopowym. Z podob-
nymi modelami spotykaliście się na fizyce przy omawianiu procesów termodynamicznych.
Gaz składa się z cząstek, ale termodynamika opisuje tylko zmienne makroskopowe takie
jak ciśnienie czy temperatura. Ponieważ nasza modelarnia dotyczyć będzie złożoności i
krytyczności raczej nie będziemy się tu zajmować tego typu modelami. Dlatego? Chwila
cierpliwości.

1.2 Model segregacji przestrzennej Schellinga

Ten model narobił sporo zamieszania w naukach społecznych. Thomas Schelling, amery-
kański ekonomista i laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2005 za wyko-
rzystanie teorii gier do zrozumienia konfliktów i współpracy, zaproponował na początku
lat siedemdziesiątych niezwykle prosty model (Schelling, 1971) segregacji przestrzennej.
Schelling zadał sobie pytanie jak dochodzi do tego, że na poziomie makroskopowym ob-
serwujemy segregację przestrzenną ludzi ze względu na różne cechy (takie jak rasa, wy-
kształcenie, wiek, dochody, i inne). Niektóre z tych segregacji mogą być zrozumiałe z róż-
nych powodów praktycznych czy organizacyjnych, ale niektóre zdają się być przejawem
uprzedzeń (np. segregacja rasowa). Model, który zaproponował Schelling jest niezwykle
prosty. Wyobraźcie sobie kratkowaną kartkę papieru. W każdej kratce może znajdować
się najwyżej jeden osobnik. Osobnik może należeć do jednej z dwóch grup społecznych
(np. czarny lub biały, bogaty lub biedny, stary lub młody itd.) - możemy wobec tego
oznaczyć ich na przykład jako kółko i krzyżyk. Wypełnijcie losowo kartkę krzyżykami i
kółkami w taki sposób, aby w każdej kratce znalazł się najwyżej jeden znak. Kratka może
też pozostać pusta. Kratkowana kartka to nasza przestrzeń - w tym modelu jak widać
dyskretna. Natomiast krzyżyki i kółka to stany elementów układu (osobników)- w tym
przypadku też dyskretne skoro możliwy jest tylko jeden z dwóch stanów. Przejdźmy teraz
do reguł ewolucji, które wprowadził Schelling. Otóż osobnik jest szczęśliwy jeżeli ma w
swoim najbliższym otoczeniu (najbliższe otoczenie tworzą cztery bezpośrednio przyległe
komórki) najwyżej T ∈ [0, 1] osobników innego rodzaju niż on. Parametr T nazywany jest
tolerancją. Jeżeli T = 0 to oznacza, że osobnik jest szczęśliwy tylko wtedy gdy nie ma
obcych wokół siebie (czyli tolerancja jest zero), w przeciwnym wypadku jest nieszczęśliwy.
Jeżeli T = 1 to wówczas wszystko mu jedno czy ma wokół siebie takich samych jak on
czy innych. Jeżeli osobnik jest szczęśliwy to pozostaje na swoim miejscu, w przeciwnym
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wypadku jest przesuwany do jednej z wolnych przyległych komórek (lub w innej wersji
do dowolnej wolnej komórki). Czego się spodziewacie po takim modelu? Otóż okazuje się,
że jeśli tolerancja będzie wysoka to układ pozostanie nieuporządkowany - kółka będą są-
siadować z krzyżykami. Jednak poniżej pewnego krytycznego progu tolerancji Tc nastąpi
całkowita segregacja (patrz rysunek 1.2). Co interesujące Tc ≈ 0.3 interpretowane jest
przez socjologów jako ostra segregacja na poziomie makro mimo stosunkowo łagodnych
preferencji osobników. Model Schellinga jak już pewnie zgadliście jest modelem mikrosko-
powym. W ramach tego modelu pojedyncze osobniki oddziałują ze sobą poprzez proste
lokalne reguły. Pojawia się tu też dwa nowe zjawiska tzw. emergencja (od łac. emergo –
wynurzam się) i krytyczność. Emergencja oznacza powstawanie jakościowo nowych form,
stukrur czy zachowań będących wynikiem oddziaływań między elementami układu - w
tym wypadku całkowita segregacja pojawia się jako wynik oddziaływań pomiędzy osob-
nikami. Zachowania emergentne są typowe dla układów złożonych. Drugim zjawiskiem, z
którym mamy tu do czynienia jest krytyczność - segregacja pojawia się poniżej pewnej
krytycznej wartości tolerancji Tc. Zjawiska krytyczne to też tzw. zjawiska kolektywne tzn.
takie, które pojawiają się w układach złożonych z dużej liczby oddziałujących elementów.

1.3 Złożoność

Co to jest układ złożony? Precyzyjna definicja właściwie nie istnieje. Zwykle w tym mo-
mencie przywołuje się stwierdzenie najbardziej kreatywnego fizyka teoretyka P. W. An-
dersona ’More Is Different ’. Styczniowy numer bieżącego (2012) roku czasopisma Nature
Physics poświęcowy jest właśnie złożoności i znalazły się w nim między innymi takie
artykuły jak:

• Albert-László Barabási The network takeover

• James P. Crutchfield Between order and chaos

• M. E. J. Newman Communities, modules and large-scale structure in networks

• Alessandro Vespignani Modelling dynamical processes in complex socio-technical sys-
tems

Jak widać już częściowo z powyższych tytułów układy złożone nie są przedmiotem
badań jednej dziedziny - istnieją w fizyce, biologii, naukach społecznych i wielu innych.
Nauka o układach złożonych jest więc wysoce interdyscyplinarna. Często metody stosowa-
ne tradycyjnie w jednej dziedzinie (np. w fizyce statystycznej czy teorii przejść fazowych)
transportowane są do innych dziedzin np. biologii, socjologii czy ekonomii. W ten sposób
powstały takie dziedziny jak biofizyka, socjofizyka cze ekonofizyka.

Typowymi cechami układów złożonych są:

• Emergencja

• Krytyczność

• Nieprzewidywalność
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Zaskakujące jest jak proste elementy mogą tworzyć układ złożony - przypomnijmy
sobie model Schellinga. Wkrótce zobaczymy, że w fizyce istnieje już od dawna wiele tego
typu modeli. Jednak równie zaskakujące, a dla niektórych nawet bardziej, jest prostota
praw przyrody wyłaniająca się z niezwykle skomplikowanych struktur. Ważne jest aby
rozróżniać, że to co skomplikowane nie musi być wcale złożone i odwrotnie. W trakcie
tych zajęć będziemy zajmować się prostymi mikroskopowymi modelami, które wykazywać
będą zachowania złożone w tym emergentne i krytyczne.
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Zagęszczenie sieci 75%, tolerancja 30% 

Zagęszczenie sieci 75%, tolerancja 50% 

Rysunek 1.2: Ewolucja czasowa w modelu Schellinga. Układ ma rozmiar 50× 50, zagęsz-
czenie agentów na sieci wynosi 75% a progi toleracji wynoszą T = 0.3 dla rysunków w
górnym rzędzie i T = 0.5 dla rysunków w dolnym rzędzie. W pierwszej kolumnie pokaza-
ne są stany początkowe układu, w środkowej przykładowe stany pośrednie a w ostatniej
stany końcowe. Jak widać, dopóki próg tolerancji jest wystarczająco wysoki (T > 0.3)
nie obserwujemy segregacji. W przypadku niskiego progu tolerancji, poniżej pewnej war-
tości krytycznej T ∗, następuje segregacja przestrzenna agentów - zieloni koło zielonych,
czerwoni koło czerwonych a pomiędzy nimi puste (białe) przestrzenie.
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Rozdział 2

Przejścia fazowe i zjawiska krytyczne
w wielkim skrócie

Kiedy byłam jeszcze na studiach, miałam trójkę znajomych zapaleńców górskich, których
największym marzeniem było spędzenie sylwestra na szczycie jakiejś wysokiej góry. Pew-
nej zimy, zaopatrzeni w super ciepłe śpiwory, butlę gazową i prowiant, pojechali w Tatry.
Jak później wspominali - ”Usiedliśmy na szycie góry, wyciągnęliśmy z plecaka butlę gazo-
wą i zaczęliśmy gotować jajka na naszą sylwestrową ucztę.” Ku ich zdumieniu jaja, mimo
trochę dłuższego niż zwykle gotowania okazały się na wpół surowe. Zaparzona na górze
herbata też nie smakowała jak należy. Czary? Złośliwość losu? Oczywiście, że nie.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że woda gotuje się w temperaturze 1000C. Zwykle zapo-
minamy jednak, że jest to prawdą dopóki ciśnienie atmosferyczne wynosi 1bar = 1000hPa.
Ciśnienie atmosferyczne zależy zaś od tego na jakiej znajdujemy się wysokości - im wy-
żej tym ciśnienie niższe. Jeżeli mieszkamy na wybrzeżu morskim to ciśnienie atmos-
feryczne będzie rzeczywiście bliskie 1000hPa(1bar), ale już na Rysach wyniesie tylko
747hPa(0.747bar). No i co z tego? - ktoś mógłby się zapytać? Otóż okazuje się, że przy
ciśnieniu 0.747bar woda wcale nie zacznie się gotować w temperaturze 1000C, tylko w
ok. 920C. Możemy ją gotować oczywiście dłużej, ale woda wyższej temperatury już nie
osiągnie - po prostu zacznie się zamieniać w parę.

Spójrzcie na rysunek 2.1. Na rysunku tym przedstawiony został tzw. diagram fazo-
wy dla wody. Pokazuje on w jakiej fazie znajduje się woda przy określonym ciśnieniu i
temperaturze. Jak wiadomo woda może znaleźć się zarówno w fazie stałej (lód), ciekłej,
jak i gazowej (para wodna). Jeżeli spojrzycie na diagram to zobaczycie, że przy ciśnieniu
0.747bar (na Rysach) w temperaturze 1000C woda jest już parą, więc nie bardzo nadaje
się do parzenia herbaty.

Czarną herbatę zaparza się w temperaturze 1000C, jeżeli zalejemy ją zimniejszą wodą
nie osiągnie pełni smaku. Niektórzy twierdzą, że właśnie dlatego Górale do kubka herba-
ty dolewają zawsze ”wzmacniaczy”. Może wobec tego na wyprawy wysokogórskie lepiej
zabrać herbatę białą lub zieloną, które parzy się w niższych temperaturach? W Tybecie,
gdzie zielona herbata już od prawie 1400 jest podstawowym napojem, dużo łatwiej ją za-
parzyć niż we np. Wrocławiu - tam gotująca sią woda będzie miała temperaturę ok. 80 0C,
czyli idealną do parzenia zielonej herbaty. U nas, woda po zagotowaniu ma temperaturę
prawie 1000C, czyli musimy chwilę odczekać zanim zaczniemy herbatę parzyć. Problem
w tym, że nie bardzo wiadomo jak długo czekać ...

Wróćmy jeszcze na chwilę do diagramu fazowego wody. To co dotychczas pokazałam
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Rysunek 2.1: Diagram fazowy dla wody. Ciągłe linie dzielą diagram na trzy obszary, od-
powiadające trzem fazom - stałej (lód), ciekłej (płynna woda) i gazowej (para wodna).
Jak widać przy ciśnieniu na Rysach (tzn. przy ciśnieniu 0.747 bar) w temperaturze 1000C
woda jest już parą, więc nie bardzo nadaje się do parzenia herbaty. Na Mount Everest
jest jeszcze gorzej, bo woda już w temperaturze poniżej 700C przechodzi w stan gazo-
wy. Biorąc pod uwagę, że żółtko jajka ścina się w temperaturze 65 − 700C, lepiej nie
nastawiać się na gotowanie tam jajek na twardo. Natomiast, jak widać z diagramu, Ty-
bet jest idealnym miejscem do spożywania zielonej herbaty - tam woda zacznie wrzeć w
temperaturze ok 800C, czyli idealnej do zaparzania tego napoju. Rysunek przygotowany
na podstawie danych dostępnych na stronie http://www.chemicalogic.com. Dane dla linii
topnienia i sublimacji na podstawie W. Wagner, A. Saul, A. Pruß: International Equations
for the Pressure along the Melting and along the Sublimation Curve for Ordinary Water
Substance, J. Phys. Chem. Ref. Data 23, No 3 (1994) 515
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to nie jest pełny diagram fazowy. Okazuje się, że lód może występować w wielu postaciach
(ogółem istnieje szesnaście odmian polimorficznych lodu, oznaczanych symbolicznie licz-
bami rzymskimi) i dlatego pełny diagram fazowy wody jest dużo bardziej skomplikowany
niż moglibyśmy przypuszczać (rys. 2.2).
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Rysunek 2.2: Pełny diagram fazowy dla wody przygotowany na podstawie danych dostęp-
nych na stronie http://www.chemicalogic.com. Dane dla linii topnienia i sublimacji na
podstawie W. Wagner, A. Saul, A. Pruß: International Equations for the Pressure along
the Melting and along the Sublimation Curve for Ordinary Water Substance, J. Phys.
Chem. Ref. Data 23, No 3 (1994) 515

Zwróciliście też może uwagę na pewien szczególny punkt, oznaczony na rysunku 2.2
czarnym kwadratem i opisany jako Critical Point (punkt krytyczny)? To jest rzeczywi-
ście bardzo szczególny punkt, ponieważ jak widać powyżej tego punktu nie istnieje już
linia rozdzielająca fazę ciekłą od gazowej. Czyli powyżej tego punktu nie występuje już
przejście fazowe. Nie występuje, bo nie ma już dwóch faz. Co w takim razie tam jest? Za-
chęcam do obejrzenia filmu ze strony http://www.youtube.com/watch?v=yBRdBrnIlTQ,
na którym profesor Martyn Poliakoff pokazuje eksperyment pokazujący co znajduje się
powyżej punktu krytycznego - nie jest to ani gaz, ani ciecz. Przejście fazowe, które za-
chodzi w punkcie krytyczny (tzw. ciągłe) zasadniczo różni się od tego, które zachodzi gdy
przekraczamy linię współistnienia faz. Zanim jednak te różnice omówimy zatrzymajmy
się na chwilę przy przejściach fazowych zachodzących w wodzie.

Przyjrzyjmy się więc jeszcze raz diagramowi fazowemu wody (rysunek 2.1). Linie ozna-
czają współistnienie faz - obie fazy są w równowadze. Przy przejściu przez linie następuje
przejście fazowe - przejście pomiędzy różnymi fazami. Jak zachodzi to przejście? Na ry-
sunku 2.3 widać zależność pomiędzy dostarczanym do układu ciepłem a temperaturą. Aby
podnieść temperaturę musimy dostarczyć do układu ciepło. Kiedyś koleżanka wykonała
następujący eksperyment. Wlała wodę do garnka, włożyła do wody termometr (nie taki,
jakim mierzy się temperaturę ciała, bo taki nie ma wystarczająco dużej skali), a potem
postawiła garnek na kuchence elektrycznej i zaczęła podgrzewać wodę. Co 10 sekund
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odczytywała temperaturę wody i zapisywała ją na kartce. Okazało się, że temperatura
wody stale rosła w czasie aż do pewnego momentu ... W pewnej chwili mimo, ze garnek
z wodą nadal był podgrzewany temperatura przestała się zmieniać. Domyślacie się ile
wtedy wynosiła temperatura wody? Dlaczego pomimo dalszego podgrzewania tempera-
tura pozostawała stała? Odpowiedź jest natychmiastowa jeżeli spojrzycie na rysunek 2.3.
Oczywiście analogiczne zjawisko zaobserwujecie, jeżeli włożycie wodę z termometrem do
zamrażalnika - temperatura do pewnego momentu będzie malała a potem ...

Rysunek 2.3: Schematycznie przedstawiona zależność pomiędzy dostarczanym do układu
ciepłem a temperaturą przy przejściach nieciągłych.

To doświadczenie z zamrażarką jest szczególnie interesujące. Jeżeli będziecie mieli tro-
chę szczęścia to możecie swoim gościom pokazać niezłą sztuczkę. Zajrzyjcie na stronę
youtube i wpiszcie hasło Supercooled Water - znajdziecie tam mnóstwo filmików z zamra-
żaniem wody. Supercooled Water (w języku polskim ciecz przechłodzona) to taka ciecz,
której temperatura jest na tyle niska, że powinna już być w stanie stałym, ale jednak w
takim nie jest. Znajduje się w stanie metastabilnym i zaburzenie tej cieczy (wstrząśnięcie
naczyniem z cieczą, fala dźwiekowa, wrzucenie kawałeczka lodu lub innego ciała – tzw.
zarodków krystalizacji) spowoduje jej natychmiastowe zamrożenie. Ciecz przechłodzoną
można otrzymać przez bardzo powolne ochładzanie czystej cieczy w naczyniu o gładkich
ściankach, przy braku drgań i wstrząsów mechanicznych lub bardzo szybkie ochładza-
nie. W wyniku nagłej krystalizacji cieczy przechłodzonej następuje wydzielenie ciepła i
podwyższenie temperatury substancji. Zjawisko to wykorzystywane jest przy produkcji
ogrzewaczy dłoni.

Ogrzewacze dłoni wykorzystujące ciepło krystalizacji roztworów przesy-
conych dostępne są w formie hermetycznie zamkniętych pojemników z tworzy-
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wa sztucznego, wypełnionych cieczą (postać gotowa do użycia) lub kryształka-
mi (po użyciu). W pojemniku znajduje się też odpowiednio ukształtowana, me-
talowa blaszka, służąca jako „włącznik”. Wykorzystany ogrzewacz tego typu
można łatwo zregenerować ogrzewając go we wrzątku. W pojemniku znajduje
się sól o dużej skłonności do tworzenia roztworów przesyconych, zazwyczaj
uwodnionego octanu lub tiosiarczanu sodu. Sól w wyniku ogrzania pojemnika
w temperaturze kilkudziesięciu stopni ulega rozpuszczeniu we własnej wodzie
krystalizacyjnej i tworzy jednorodny roztwór. Po schłodzeniu ciecz staje się
roztworem przesyconym, lecz ze względu na brak zarodków krystalizacja nie
następuje. Aby uruchomić ogrzewacz należy wygiąć zawartą w opakowaniu
blaszkę tak, by przybrała drugi ze stabilnych kształtów. Powstająca przy tym
fala dźwiękowa, słyszalna jako „kliknięcie” zaburza stan metastabilny roztworu
i inicjuje krystalizację, która w ciągu kilkunastu sekund obejmuje całą obję-
tość pojemnika. Wydzielane podczas krystalizacji ciepło rozgrzewa pojemnik,
a jego podwyższona temperatura może utrzymywać się od kilkunastu minut
do kilku godzin. [źródło: Wikipedia]

Jak już wspomniałam ciecz przechłodzona jest z termodynamicznego punktu widzenia
stanem metastabilnym, tzn. dla małych zaburzeń stabilnym, ale dla większych niestabil-
nym. Żeby lepiej zrozumieć czym jest stan metastabilny spójrzcie na rysunek 2.4.

stan stablilny
stany metastabilne

Rysunek 2.4: Kulka - w ”‘górzystym”’ krajobrazie (energia potencjalna) – poglądowe
przedstawienie stanów równowagi stabilnej, metastabilnej i niestabilnej. Podobnie może
wyglądać energia wewnętrzna układu, w którym realizowane są stany równowagi stabilnej,
metastabilnej i niestastabilnej.

Ze stanami metastabilnymi związane jest pojęcie histerezy. Ogólnie w naukach przy-
rodniczych histereza oznacza zależności aktualnego stanu układu od stanów w poprzedza-
jących chwilach. Na przykład w przemianie fazowej ciało stałe-ciecz histereza występuje
kiedy temperatury topnienia i krzepnięcia są różne – np. agar topi się w temperaturze ok.
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850C a krzepnie w zakresie od 32 do 400C. Oznacza to, że agar stopiony przy temperaturze
850C pozostaje w stanie ciekłym do temperatury 400C. Z drugiej strony jeżeli początkowo
jest w stanie stałym to aż do temperatury 850C w takim stanie pozostanie. Dlatego w
temperaturach 40−850C agar może być w postaci ciekłej lub stałej w zależności od stanu
wyjściowego.

Wróćmy raz jeszcze do rysunku 2.3. Jak już powiedzieliśmy wydać z niego po pierwsze,
że w momencie przemiany fazowej dostarczanie lub wydzielanie się ciepła nie powoduje
zmiany temperatury substancji – ciepło zużyte zostaje na przemianę fazową. To ciepło
nazywa się utajonym ciepłem przemiany (latent heat) i występuje tylko przy tzw. nie-
ciągłych przejściach fazowych. Kolejna obserwacja (patrz rys. 2.3) – przy tego rodzaju
przejściu mamy obszary współistnienia dwóch faz - w momencie topnienia lodu zarówno
lód, jak i woda są obecne w układzie. To współistnienie faz jest również charakterystycz-
ne dla przejść nieciągłych. Do klasyfikacji przejść fazowych jeszcze wrócimy, ale na razie
możemy już podsumować, że dla przejść nieciągłych jakimi są między innymi topnienie,
krzepnięcie, parowanie czy skraplanie charakterystyczne jest:

• Występowanie utajonego ciepła przemiany - ciepło jest pochłaniane lub wydzielane
w trakcie przemiany fazowej przy stałej temperaturze układu.

• W trakcie przemiany fazowej obserwujemy współistnienie faz, pomiędzy którymi
zachodzi przejście.

• Obserwowane są stany metastabilne, a co za tym idzie histerezy - stanu układu
zależy od stanów w poprzedzających chwilach.

Żeby lepiej zrozumieć przyczynę występowania stanów metastabilnych przy niecią-
głych przejściach fazowych i jednocześnie brak takich stanów przy przejściach ciągłych,
spójrzmy na rysunki 2.5 i 2.6. Pokazano na nich jak zmienia się potencjał termodyna-
miczny przy przechodzeniu przez linię współistnienia faz (rys. 2.5) oraz wzdłuż tej linii
przy dochodzeniu do i przechodzeniu przez punkt krytyczny, tzn. punkt ciągłego przejścia
fazowego (rys. 2.6). Na rysunku 2.4 pokazaliśmy kulkę w górzystym krajobrazie opisywa-
nym przez energię potencjalną. Układy termodynamiczne też są opisywane pewną energią
- zwykle mówimy o energii wewnętrznej, którą można zmienić poprzez wykonaną pracę
lub dostarczone do układu ciepło. Czasem jednak, zamiast energii wewnętrznej wygod-
niej jest się posługiwać innymi funkcjami stanu, tzw. potencjałami termodynamicznymi
np. energią swobodną czy entalpią (na pewno pamiętacie to z termodynamiki). Tak czy
inaczej, minimum każdego z tych potencjałów odpowiada stanowi równowagi stabilnej
lub metastabilnej, a maksimum stanowi równowagi niestabilnej - zupełnie analogicznie
jak w przykładzie z kulką na rys. 2.4. Jak widać, w przypadku nieciągłego przejścia fa-
zowego na linii współistnienia faz potencjał ma dwa maksima o jednakowej głębokości -
obie fazy współistnieją w równowadze. Jeżeli jednak oddalimy się nieco od linii przyjścia
fazowego jedno z tych minimów zaczyna być głębsze – ta właśnie faza, która opisywana
jest głębszym minimum jest stabilna. Dopóki jednak drugiej nadal odpowiada pewne mi-
nimum (chociażby bardzo płytkie) może być ona utrzymana jako faza metastabilna. Jej
stabilność maleje oczywiście wraz z oddalaniem się od linii przejścia fazowego. Zupełnie
inaczej zachowuje się potencjał termodynamiczny wzdłuż linii przejścia ciecz/gaz wraz
ze zbliżaniem się i przekraczaniem punktu krytycznego (rys. 2.6). Poniżej punktu kry-
tycznego na linii przejścia potencjał termodynamiczny ma oczywiście dwa równe minima.
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Jednak minima te przybliżają się do siebie i stają się coraz płytsze wraz z dochodzeniem
do punktu krytycznego. Powyżej tego punktu mamy tylko jedno minimum - mamy więc
tylko jedną fazę. Przy tym przejściu, zwanym ciągłym, nie mamy więc współistnienia faz.
Modelowym przykładem przejścia ciągłego jest przemiana żelaza z postaci paramagne-
tycznej w ferromagnetyczną w temperaturze Curie Tc = 1043K. W temperaturze T > Tc
żelazo (miedź, cynk) jest paramagnetyczne, tzn. nie ma pola magnetycznego. Natomiast
dla T < Tc materiał jest w stanie ferromagnetycznym, tzn. jest namagnesowany nawet
bez zewnętrznego pola, natomiast w polu moment magnetyczny obraca się natychmiast
w kierunku przyłożonego pola.

Parametrem pozwalającym eksperymentalnie podzielić wszystkie przejścia fazowe jed-
noznacznie na ciągłe i nieciągłe jest ciepło utajone przemiany, o którym już przed chwilą
wspominałam. Przejścia nieciągłe są to takie przejścia, w których występuje ciepło prze-
miany, tzn. w trakcie przejścia z fazy wysokotemperaturowej do niskotemperaturowej w
pobliżu temperatury przejścia wydziela się skończona ilość ciepła, zwana ciepłem przemia-
ny. Wszystkie przejścia fazowe, w których nie występuje ciepło przemiany klasyfikujemy
jako ciągłe.

Ciepło utajone przemiany q jest energią potrzebną do przeniesienia cząstki z jednej
fazy do drugiej i może być wyrażone jako

q = T∆S, (2.1)

gdzie ∆S jest różnicą entropii pomiędzy fazami. Oznacza to, że w przypadku nieciągłych
przejść fazowych (q 6= 0) mamy do czynienia ze skokiem entropii, a w przypadku przejść
ciągłych entropia zmienia się w sposób ciągły.

Przejścia fazowe są fascynujące, ale ciągłe przejścia fazowe w szczególności. Punkt cią-
głego przejścia fazowego nazywamy punktem krytycznym. Już sama nazwa wskazuje na
niezwykłość tego zjawiska. Co Okazuje się, że w pobliżu punktu krytycznego dramatycznie
wzrastają fluktuacje różnych wielkości fizycznych takich jak energia czy magnetyzacja. Co
więcej jeżeli zbadać rozkład tych fluktuacji to okazuje się on być opisywany prawem potę-
gowym. Prawa potęgowe prowadzą to niezależności od skali i są obserwowane w szerokiej
gamie układów - począwszy od biologicznych, a skończywszy na społecznych. Prawa potę-
gowe, jak i wynikająca z nich niezależność od skali będą tematem jednego z kolejnych wy-
kładów. Wróćmy teraz do opisu przejść ciągłych. Co jeszcze jest w nich tak fascynującego?
Okazuje się, że w punkcie krytycznym występują korelacje na wszystkich odległościach,
tzn. skorelowane są ze sobą dowolne dwa punkty układu - i te bliskie i te bardzo odległe.
Z tego wynika, że jeżeli zajdzie jakakolwiek zmiana w jednym punkcie układu to wszyst-
kie inne punkty układu to odczują i ta sama zmiana zajdzie w całym układzie. Widać
więc, że układ można rzeczywiście określić mianem krytycznego (w potocznym tego słowa
rozumieniu). Pojawianiem się krytyczności często i chętnie tłumaczy się występowanie
wielu katastrof, takich jak trzęsienia Ziemi, wielkie wymierania, krachy giełdowe itd. W
2007 roku ukazała się na polskim rynku książka Philipa Balla, dziennikarza prestiżowego
czasopisma Nature, o chwytliwym tytule ’Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika.’,
która opisuje historię tego jak Fizycy wtargnęli na obce obszary próbując tłumaczyć zja-
wiska biologiczne, społeczne czy ekonomiczne. W trakcie zajęć ’modelarni’ zetkniemy się
między innymi z taką działalnością Fizyków. Zanim to jednak nastąpi poznamy proste
modele opisujące zjawiska krytyczne w układach czysto fizycznych, przede wszystkim te
modele, które przyczyniły się do rozwoju fizyki statystycznej oraz teorii przejść fazowych.
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Rysunek 2.5: Nieciągłe przejścia fazowe występujące przy przejściu przez linię współist-
nienia faz. Potencjał termodynamiczny (np. energia swobodna) zmienia się przy takim
przejściu w sposób pokazany powyżej.
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Rysunek 2.6:
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Rozdział 3

Modele Isinga

Model Isinga powstał w wyniku próby opisu własności magnetycznych ferromagnetyków.
Jak wiadomo, w pewnych metalach (np. Fe, Ni) następuje spontaniczne ustawianie się
spinów wzdłuż pewnego kierunku, powodując powstanie makroskopowego pola magne-
tycznego. Zasadnicza idea modelu została sformułowana przez Lenza w 1920 roku. W
1925 Ising przeprowadził analizę dla jednowymiarowego łańcucha atomów i wykazał, że w
tym przypadku nie występuje przejście do stanu ferromagnetycznego (uporządkowanego)
w żadnej temperaturze powyżej zera bezwzględnego. Dopiero w 1944 roku Onsager otrzy-
mał ścisłe rozwiązanie dla układu 2D i w ten sposób wskazał na możliwość opisu przejść
fazowych na gruncie teorii mikroskopowej. Historia i sam model Isinga zostały opisane w
pracy przeglądowej (Brush, 1967).

Rozważmy kryształ złożony z N jonów o spinie s = 1/2 i wewnętrznym momencie
magnetycznym µ0. Jony są zlokalizowane w węzłach sieci krystalicznej i działa na nie ze-
wnętrzne pole magnetyczne H. Oddziaływania między jonami możemy zaniedbać. W myśl
opisu kwantowomechanicznego moment magnetyczny każdego atomu może być skierowany
albo ’do góry’ (tzn. równolegle do kierunku pola zewnętrznego) lub ’w dół’ (antyrówno-
legle do pola): σi = ±1. Oddziaływania między cząstkami (zamiennie będziemy mówić
’spinami’) zadane są następującym hamiltonianem1:

H = −J
∑
<i,j>

σiσj − h
∑
i

σi, (3.1)

gdzie < i, j > oznacza sumowanie po parach najbliższych sąsiadów (nn od nearest ne-
ighbors – zobacz jak wygląda najbliższe sąsiedztwo dla kilku rodzajów sieci na rysunku
3.1). Pierwszy człon hamiltonianu opisuje oddziaływanie pomiędzy cząstkami, a drugi
oddziaływanie z polem zewnętrznym h.

Rozważmy dla uproszczenia model bez pola zewnętrznego tzn. h = 0. W takim przy-
padku możliwe jest ścisłe analityczne rozwiązanie modelu w przypadku jedno (1D) i dwu-
wymiarowym (2D) 2. W przypadku jednowymiarowym rozwiązanie ścisłe istnieje również
dla przypadku h 6= 0, ale już dla 2D nikomu dotychczas nie udało się takiego rozwiąza-
nia uzyskać. Podobnie nie udało się dotąd policzyć przypadku trójwymiarowego nawet

1W ogólności hamiltonian jest operatorem energii, ale w przypadku układów klasycznych jakie tu
rozważamy jest po prostu całkowitą energią układu.
2W przypadku modeli mikroskopowych opisujących układy fizyczne chodzi zwykle o wyznaczenie

różnych wielkości termodynamicznych, takich jak namagnesowanie, podatność, ciepło właściwe itd. Często
głównym zadaniem jest wyznaczenie temperatury krytycznej.
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sieć jednowymiarowa 

sieć dwuwymiarowa  
kwadratowa/prostokątna 

sieć dwuwymiarowa  
heksagonalna 

spin wraz z najbliższym sąsiedztwem 

Rysunek 3.1: Najbliższe sąsiedztwo dla kilku rodzajów sieci - najbliższym sąsiedztwem
szarego pola są pola zakropkowane.
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bez pola h. Ścisłe rozwiązanie modelu jednowymiarowego nie nastręcza większych trud-
ności i jest zwykle objęte kursem fizyki statystycznej, nie będzie jednak przedmiotem tego
wykładu.

Jeżeli J > 0 to wówczas najmniejszą energię ma układ, w którym wszystkie spiny
mają jednakowy kierunek (tzw. ferromagnetyk). ogólnie, jeżeli liczba par nn antyferro-
magnetycznych (tzn. takich, że σiσj = −1) wynosi M , a ferromagnetycznych N −M to
wówczas energia układu:

H = −J
∑
<i,j>

σiσj = −J [+1(N −M)− 1M ] = −J(N − 2M). (3.2)

Dla M = 0 czyli gdy wszystkie pary są ferromagnetyczne Hferro = −JN , a dla M = N
(wszystkie pary antyferromagnetyczne) energia Hantiferro = JN . Wobec tego jeśli J > 0
to wówczas najmniejszą wartość ma Hferro, a największą Hantiferro, a dla J < 0 odwrotnie.
Oznacza to, że dla J > 0 model Isinga opisuje ferromagnetyk, a dla J < 0 antyferroma-
gnetyk.

3.1 Metoda Monte Carlo dla Modelu Isinga

Jak już wspomniałam model Isinga można rozwiązać ściśle jedynie w przypadku ukła-
du jednowymiarowym i dwuwymiarowym bez pola. Dlatego stosuje się różne analityczne
metody przybliżone, jak np. metoda średniego pola, metoda szeregów wysokotempera-
turowych czy metoda grupy renormalizacyjnej. Opis tych metod, jak również ścisłe roz-
wiązania modelu Isinga można znaleźć np. w przetłumaczonej na język polski książce
Binneya i innych, Zjawiska Krytyczne. Wstęp do Teorii Grupy Renormalizacyjnej (Bin-
ney et al., 1998) czy znakomitej anglojęzycznej Complexity and Criticality (Christensen
i Moloney, 2005). Inną metodą rozwiązywania modeli mikroskopowych jest tzw. metoda
symulacji komputerowej Monte Carlo (MC). Zainteresowanych tą metodą gorąco zachę-
cam do przeczytania znakomitej książki Davida P. Landaua i Kurta Bindera A Guide to
Monte Carlo simulations in Statistical Physics (Landau i Binder, 2005), ew. starszej po-
zycji przetłumaczonej na język polski W. Heermann, Podstawy symulacji komputerowych
w fizyce (Heermann, 1997).

Ogólnie rzecz ujmując, Monte Carlo jest metodą obliczania wielkości dających się
przedstawić w postaci wartości oczekiwanej pewnych rozkładów probabilistycznych. Niech
a oznacza poszukiwaną wielkość, może to być na przykład magnetyzacja układu spinów
Isinga, i jest wartością oczekiwaną a = EX pewnej zmiennej losowej X. Jeżeli jesteśmy
w stanie generować niezależne wartości S1, S2, ... z rozkładu zmiennej X, to z mocnego
prawa wielkich liczb wynika, że:

lim
n→∞

1
n

(S1 + ...+ Sn) = a. (3.3)

Metoda Monte Carlo polega więc na szacowaniu wielkości a przez średnią z pewnej odpo-
wiednio dobranej n elementowej próby.

W swojej autobiografii (Przygody Matematyka), twórca metody Monte Carlo i wy-
bitny polski matematyk, Stanisław Ulam wspomina ”(...) Pomysł ten, nazwany później
metodą Monte Carlo, wpadł mi do głowy, kiedy podczas choroby stawiałem pasjanse. Za-
uważyłem, że znacznie praktyczniejszym sposobem oceniania prawdopodobieństwa ułożenia
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pasjansa (takiego jak Canfield, gdzie umiejętności gracza nie mają większego znaczenia)
jest wykładanie kart, czyli eksperymentowanie z procesem i po prostu zapisywanie procentu
wygranych, niż próba obliczenia wszystkich możliwości kombinatorycznych, których liczba
rośnie wykładniczo i jest tak wielka, że pomijając najprostsze przypadki, jej oszacowanie
jest niemożliwe. (...)”. A jak sytuacja przedstawia się w przypadku fizyki statystycznej?
W najmniejszym układzie makroskopowym znajduje się przynajmniej N ≈ 1023 cząstek.

Zwykle rzeczywiście nie udaje nam się rozwiązać zagadnień fizyki statystycznej ści-
śle. W takiej sytuacji metody Monte Carlo są często najbardziej wiarygodnymi spośród
wszystkich metod jakimi dysponuje współczesna fizyka statystyczna. Jak wspominałam,
mocne prawo wielkich liczb zapewnia, że możliwe jest szacowanie różnych wielkości przez
średnie z pewnej odpowiednio dobranej próby. Oczywiście sedno sprawy tkwi w stwierdze-
niu ”‘odpowiednio dobranej”’. W jaki sposób należy dobrać próbę w przypadku modeli
fizyki statycznej? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w podstawowych postulatach
termodynamiki i fizyki statystycznej:

• Każdy układ przy niezmiennych warunkach zewnętrznych znajduje się w stanie rów-
nowagi termodynamicznej, a jeżeli przy takich warunkach nie jest w stanie równo-
wagi to w końcu do stanu równowagi termodynamicznej przechodzi.

• Temperatura jest parametrem określającym równowagę termodynamiczną.

• Niech Ei będzie energią mikrostanu oznaczonego indeksem i. Jeżeli układ jest w
równowadze termicznej z termostatem o temperaturze T to prawdopodobieństwo
P eq
i , że układ znajduje się w mikrostanie i jest proporcjonalne do exp(−βEi), gdzie
β = 1/kBT , a kB = 1.38∗10−23J ∗K−1 jest stałą Boltzmanna. To podstawowe zało-
żenie fizyki statystycznej często zastępuje się innym, wiążącym entropię z objętością
przestrzeni fazowej. Wówczas postać prawdopodobieństwa P eq

i jest konsekwencją za-
łożenia o entropii i może być z niego wyprowadzone.

Z powyżej przyjętego, podstawowego założenia fizyki statystycznej można wyprowa-
dzić wszystkie niezależne od czasu charakterystyki układu w równowadze termodyna-
micznej. Ponieważ układ zawsze musi być w jednym z możliwych stanów, więc suma z
prawdopodobieństw po wszystkich stanach musi być równa 1. Znormalizowane prawdo-
podobieństwo:

P eq
i =

1
Z

exp(−βEi), (3.4)

Gdzie czynnik normalizujący Z =
∑
α exp(−βEi) nosi w polskiej literaturze nazwę sumy

stanów (partition function). Rozkład prawdopodobieństwa zdefiniowany wzorem (3.4) nosi
nazwę rozkładu Gibbsa i przy jego pomocy można oczywiście wyznaczyć średnią termo-
dynamiczną < X > dowolnej wielkości X (np. energii, magnetyzacji itd.):

< X >=
∑
i

P eq
i Xi. (3.5)

Z punktu widzenia teorii prawdopodobieństwa X jest niczym innym jak pewną zmien-
ną losową, która może przyjmować jedną z dopuszczalnych wartości Xi zgodnie z rozkła-
dem prawdopodobieństwa Gibbsa P eq

i zadanego wzorem (3.4). Co może być tą zmienną
losową? Oczywiście wiele różnych wielkości, na przykład magnetyzacja czy energia. Jeżeli
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chcemy jednak, żeby ta zmienna określała nam stan układu to wówczas będzie to konfigu-
racja {σk}. Oczywiście dopóki układ nie znajduje się w równowadze to rozkład zmiennej
losowej P ({σk}) może być właściwie dowolny i oczywiście będzie zmieniał się w czasie.

Od tej chwili Pi(t) oznaczać będzie prawdopodobieństwo w chwili t tego, że układ
znajdzie się w pewnym stanie i. Oczywiście ewolucja Pi(t) powinna, zgodnie z postulata-
mi fizyki statystycznej, ostatecznie doprowadzić układ do stanu równowagi. Jak powinna
wyglądać ta ewolucja? Hamiltonian zadaje jedynie stan równowagowy, nie mówi nato-
miast nic o dynamice układu. Tą dynamikę musimy jakoś zadać, niejako ’włożyć ręką’ do
symulacji. Dynamikę zadajemy zwykle przez podanie prawdopodobieństwa zmiany stanu,
tzw. prawdopodobieństwa przejścia Wi→j, które określa z jakim prawdopodobieństwem
przejdziemy ze stanu i do stanu j. Wówczas ewolucję Pi(t) opisuje tzw. równanie funda-
mentalne (Master equation):

dPi(t)
dt

= −
∑
i 6=j

[Pi(t)Wi→j − Pj(t)Wj→i] , (3.6)

które jest w pewnym sensie równaniem zysków i strat (równaniem bilansu). Prawdopo-
dobieństwa Wi→j,Wj→i należy tak dobrać, aby po pewnym czasie Pi(t) osiągnęło rozkład
równowagowy Gibbsa:

P eq
i = Z−1e−Ei/kBT . (3.7)

W stanie równowagi oczywiście

dPi(t)
dt

= 0→
∑
i 6=j

[Pi(t)Wi→j − Pj(t)Wj→i] = 0. (3.8)

Powyższy warunek będzie na pewno spełniony jeżeli każdy element sumy będzie równy
zero:

Pi(t)Wi→j = Pj(t)Wj→i. (3.9)

Powyższy warunek nosi nazwę warunku równowagi szczegółowej (detailed balance).
Oczywiście warunek (3.8) (nazywany warunkiem stacjonarności) jest słabszy i na pew-
no będzie spełniony gdy zajdzie (3.9), natomiast wynikanie odwrotne już nie zachodzi.

Z żądania aby w stanie równowagi:

Z−1e−Ei/kBTWi→j = Z−1e−Ej/kBTWj→i (3.10)

otrzymujemy warunek:

Wi→j

Wj→i
=
e−Ej/kBT

e−Ei/kBT
= e−(Ej−Ei)/kBT , (3.11)

z którego możemy wyznaczyć prawdopodobieństwa przejścia Wi→j. Oczywiście powyższy
warunek nie definiuje nam jednoznacznie dynamiki i wyborów może być wiele, najpopu-
larniejsze z nich to:

• dynamika Metropolisa, zaproponowana w pracy N. Metropolis, A. W. Rosenbluth,
M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, E. Teller, J. Chem. Phys. 21, 1087 (1953):

Wi→j = WM(∆H) = min(1, exp(−β∆H)), (3.12)

gdzie ∆H oznacza zmianę energii związaną z przejściem ze stanu i do j, polegającym
zwykle na obrocie k-tego spinu, tzn. jeśli w stanie i mamy σk to w stanie j mamy
−σk.
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• dynamika Glaubera, zaproponowana w pracy R. J. Glauber, J. Math. Phys. 4, 294
(1963):

Wi→j = Wσk→−σk = W0

1− σk tanh

β ∑
q∈<k>

Jkqσq

 , (3.13)

gdzie W0 jest stałą wybraną przez Glaubera jako 1/2.

Jak widać zmiana stanu w obu przypadkach polega na losowych sekwencyjnych obrotach
pojedynczych spinów tzn. zmianie σk → −σk. Oczywiście możliwe są również dynamiki
grupowo obracanych spinów, zainteresowanych odsyłam do (Landau i Binder, 2005).

Warto zwrócić uwagę na jedną zasadniczą różnicę pomiędzy dynamikami Metropolisa
i Glaubera. W wysokich temperaturach T →∞ prawdopodobieństwo obrotu w przypad-
ku dynamiki Metropolisa wynosi 1, a w przypadku dynamiki Glaubera 1/2. Jak widać
dynamika Metropolisa w wysokich temperaturach jest niefizyczna, bo skoro obrót nastę-
puje z prawdopodobieństwem 1 czyli zawsze, to przeskakujemy po prostu między dwoma
przeciwstawnymi stanami. To łamie tzw. ergodyczność, która z grubsza polega na tym,
że wszystkie stany dopuszczone przez Hamiltonian powinny być dostępne. Tego defektu
nie ma dynamika Glaubera, ale pomimo to algorytm Metropolisa (patrz rozdział 3.2) jest
najczęściej używanym w symulacjach MC modelu Isinga.

Przedstawione w tym rozdziale rozważania dotyczą tzw. procesów markowskich, spe-
cjalnego typu procesów stochastycznych polegających na tym, że warunkowe rozkłady
prawdopodobieństwa przyszłych stanów procesu są zdeterminowane wyłącznie przez jego
bieżący stan, bez względu na przeszłość (dla zainteresowanych rozdział 3.5).

3.2 Algorytm Metropolisa

Jak w praktyce zrealizować pomysł Metropolisa? Algorytm jest następujący:

1. Wybierz (losowo) węzeł i.

2. Oblicz zmianę energii ∆H = H(−σi) − H(σi) odpowiadającą obrotowi spinu tzn.
σi → −σi

3. Jeżeli ∆H ¬ 0 wówczas obróć spin (σi → −σi) i wróć do punktu 1, w przeciwnym
razie idź do punktu 4.

4. Wygeneruj liczbę losową r z rozkładu jednostajnego na przedziale (0, 1).

5. Jeżeli r ¬ exp(−∆H/kBT ) to zmianę akceptuj.

6. Wróć do 1

Wykonanie N razy kroków 1 − 5 powyższego algorytmu oznacza, że minął jeden krok
Monte Carlo (MCS). Jeżeli mierzymy magnetyzację:

m =
1
N

N∑
i=1

σi (3.14)
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Rysunek 3.2: Zależność magnetyzacji od temperatury w dwuwymiarowym modelu Isin-
ga bez pola dla siatki heksagonalnej, kwadratowej i trójkątnej. Wyniki uzyskane droga
symulacji Monte Carlo przez pana Macieja Tabiszewskiego (październik 2009). Rozmiar
siatki 100× 100, czas termalizacji 100MCS, liczba uśrednień 103. Jak widać im większa
liczba sąsiadów tym wyższa temperatura krytyczna.

po każdym kroku Monte Carlo to po pewnym czasie (termalizacji) możemy zauważyć, że
stabilizuje się ona na pewnej wartości mst, a raczej fluktuuje wokół tej wartości. Żeby
otrzymać zależność pomiędzy równowagową wartością magnetyzacji a temperaturą, dla
każdej temperatury T wykonujemy pewną liczbę lsym symulacji wg. powyższego algoryt-
mu i obliczamy:

< mst(T ) >=
1

lsym

lsym∑
i=1

mi
st(T ). (3.15)

W praktyce najczęściej przyjmuje się, że stałe J = 1, kB = 1 i wtedy mówimy o zreduko-
wanej temperaturze. Wyniki symulacji Monte Carlo dla dwuwymiarowego modelu Isinga
przedstawia rysunek 3.2.

Uwaga praktyczna 1: W jaki sposób wybrać losowo węzeł x? Korzy-
stając z generatora liczb losowych, najlepiej Mersenne Twistera, wylosować
liczbę x ∈ [1, N ], gdzie N jest rozmiarem układu. Jeżeli symulujemy układ
dwuwymiarowy to można oczywiście używać tablic dwuwymiarowych i wobec
tego losować dwie liczby x, y, ale nie jest to konieczne. Wybór losowej licz-
by całkowitej z zadanego przez użytkownika przedziału program, którego kod
znajduje się na rysunku 3.3.
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Rysunek 3.3: Kod programu napisany w C++ wykorzystujący generator liczb pseudoloso-
wych Mersenne Twister. Program zapisuje do pliku ciąg N liczb całkowitych z przedziału
[a, b]. N, a, b wpisywane są z klawiatury przez użytkownika, a nazwa pliku wynikowego
jest automatycznie generowana przez program według schematu: ′N ′ + Nwpisane +′ a′ +
awpisane +′ b′ + bwpisane +′ .txt′. Przykładowy wynik działania dla N = 20, a = 3, b = 5 to
plik o nazwie N20a3b5.txt zawierający ciąg 54354534545435335444.
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Uwaga praktyczna 2: Jak zrealizować polecenie, że jakieś zdarzenie ma
zajść z prawdopodobieństwem p, a z 1− p nie? Otóż korzystając z generatora
liczb losowych, najlepiej Mersenne Twistera, wylosować liczbę r ∈ (0, 1] i
porównać ją z zadanym parametrem p. Jeśli p ¬ r wówczas zdarzenie zajdzie,
w przeciwnym wypadku nie zajdzie. Tego typu polecenie realizuje program,
którego kod znajduje się na rysunku 3.4.

Oczywiście, żeby przeprowadzić symulacje musimy zadecydować jaki będzie stan po-
czątkowy układu i jakie będą warunki brzegowe. Najbardziej typowymi warunkami po-
czątkowymi są:

• Losowe jednorodne rozmieszczenie spinów na sieci - w każdym węźle sieci z równym
prawdopodobieństwem może się znaleźć cząstka o momencie magnetycznym +1, jak i
−1. Taki stan odpowiada sytuacji wysokotemperaturowej, dla któ rego magnetyzacja
m = 0.

• Wszystkie cząstki mają taki sam moment magnetyczny (stan ferromagnetyczny).
Taki stan odpowiada temperaturze T = 0, gdy magnetyzacja |m| = 1.

Jeżeli chodzi o warunki brzegowe to do symulacji układów o rozmiarach makroskopowych
N → ∞ najczęściej używamy tzw. cyklicznych warunków brzegowych. W przypadku
układów jednowymiarowych sprowadza się to do zwinięcia łańcucha 1D w pierścień, czyli
σN+1 = σ1. W przypadku układu dwuwymiarowego najczęściej zlepiamy ze sobą przeciw-
ległe boki (prawy z lewym, dolny z górnym).

Implementacja cyklicznych warunków brzegowych. Najbardziej oczywistą me-
todą implementacji takich warunków brzegowych jest sprawdzenie czy znajdujemy się na
brzegu z użyciem if lub skorzystanie z funkcji modulo. Szczególnie pierwsza z tych metod
jest wyjątkowo nieefektywna. Ja najczęściej używam jednak pomocniczej jednowymiaro-
wej tablicy statycznej b (od boundary) zdefiniowanej następująco:

b[0] = N ; b[N + 1] = 1;
for( int i = 1; i < N + 1; + + i) b[i] = i; (3.16)

Następnie licząc energię i odwołując na przykład do lewego najbliższego sąsiada spinu
S[x][y] (w przypadku układu dwuwymiarowego) piszę S[b[x − 1]][y]. W ten sposób nie
muszę pamiętać/sprawdzać czy znajduję się na brzegu sieci, a zaglądanie do tablicy sta-
tycznej jest bardzo szybkie.

3.3 Temperatura krytyczna w modelu Isinga

Jak pokazał Ising, w jednowymiarowym modelu Isinga nie występuje przejście fazowe,
tzn. nie ma dalekiego porządku w temperaturach T > 0. Warto tu podkreślić, że wynik
Isinga dotyczy układów z oddziaływaniem najbliższego sąsiedztwa. Dla oddziaływań da-
lekozasięgowych problem jest bardziej skomplikowany. Okazuje się na przykład, że jeśli
stała oddziaływania w modelu Isinga zależy od odległości jak r−a, gdzie r jest odległo-
ścią, a wykładnik a ∈ (1, 2) to wówczas istnieje porządek w temperaturach T > 0 i co za
tym idzie występuje przejście fazowe dla T = Tc > 0. To, że przejście fazowe nie wystę-
puje w jednowymiarowym modelu Isinga z oddziaływaniem najbliższego sąsiedztwa jest
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Rysunek 3.4: Kod programu napisany w C++ wykorzystujący generator liczb pseudolo-
sowych Mersenne Twister. Program zapisuje do pliku ciąg N liczb +1 lub −1, taki że
prawdopodobieństwo wystąpienia +1 wynosi p, a −1 wynosi 1 − p. N, p wpisywane są z
klawiatury przez użytkownika, a nazwa pliku wynikowego jest automatycznie generowa-
na przez program według schematu: ′N ′ + Nwpisane +′ p′ + pwpisane +′ .txt′. Przykładowy
wynik działania dla N = 20, p = 0.5 to plik o nazwie N20p0.5.txt zawierający ciąg
−1 + 1− 1 + 1 + 1 + 1 + 1− 1− 1− 1 + 1 + 1 + 1 + 1− 1 + 1− 1− 1− 1− 1
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intuicyjnie jasne. Jak pokazaliśmy już wcześniej różnica pomiędzy energią układu, w któ-
rym występują wyłącznie pary identycznie skierowanych spinów tzn. ↑↑ lub ↓↓, a energią
układu w którym jest jedna para przeciwnie skierowanych spinów ↑↓ lub ↓↑ wynosi 2J .
Liczba konfiguracji, która odpowiada tej różnicy wynosi oczywiście N , bo taka para może
się znaleźć na dowolnym z N dostępnych miejsc. Z fizyki statystycznej wiemy, że energia
swobodna zadana jest wzorem:

F = E − TS, (3.17)

gdzie E jest energią wewnętrzną, a S entropią zdefiniowaną przez Boltzmanna jako:

S = kB ln Ω, (3.18)

gdzie Ω oznacza liczbę stanów. Wobec tego zmiana energii wewnętrznej związana z poja-
wieniem się jednej pary przeciwległych spinów wynosi:

∆F = 2J − kBT lnN. (3.19)

Jak widać zmiana ta może być ujemna przy dowolnej temperaturze T jeśli N → ∞,
czyli pojawianie się przeciwległych par obniża energię swobodną, co prowadzi do nie-
uporządkowanego stanu dla T > 0. Jedynie dla T = 0 zmiana ∆F jest dodatnia, więc
spodziewamy się porządku. Przeprowadzone tu rozumowanie nie jest ścisłym dowodem,
ale jak już wspomniała w przypadku jednowymiarowym model Isinga można rozwiązać
ściśle i faktycznie w dowolnej temperaturze T > 0 układ jest nieuporządkowany i co za
tym idzie nie ma przejścia fazowego.

Jednak już w dwuwymiarowym modelu Isinga przejście fazowe między fazą parama-
gnetyczną a ferromagnetyczną zachodzi. Jak wyznaczył Onsager temperatura przejścia
Tc = (2.2692 . . .)J/kB. Zależność bezwzględnej wartości magnetyzacji od temperatury
zadana jest natomiast wzorem:

|m| =
[

cosh2 2β
sinh4 2β

(
sinh2 2β − 1

)]1/8
. (3.20)

3.4 Co możemy mierzyć?

Oczywiście jak już widzieliśmy możemy mierzyć magnetyzację lub energię. Miarą zgod-
ności dwu zmiennych losowych X i Y jest kowariancja zdefiniowana jako:

Cov(X, Y ) =< (X− < X >)(Y− < Y >) >, (3.21)

gdzie < X > jak zwykle oznacza wartość oczekiwaną (średnią) zmiennej losowej X (ozna-
czanej w matematyce zwykle jako EX):

< X >=
∑
i

pixi, (3.22)

gdzie xi są możliwymi wartościami przyjmowanymi przez X, a pi prawdopodobieństwami,
że dana wartość zostanie przyjęta. Jeżeli wszystkie wartości są jednakowo prawdopodobne
i liczba ich wynosi n, wówczas otrzymujemy tzw. średnią arytmetyczną:

< X >=
1
n

∑
i

xi. (3.23)
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Rysunek 3.5: Ścisła zależność magnetyzacji od temperatury w dwuwymiarowym modelu
Isinga bez pola dla siatki kwadratowej.
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Jeżeli kowariancja jest duża i dodatnia to oznacza, że X i Y mają tendencję, żeby przyj-
mować jednocześnie wartości duże lub małe. To znaczy, że jeśli X przyjmie duże wartości,
to również Y przyjmie duże wartości. Jeżeli natomiast kowariancja jest duża ale ujemna
wówczas oznacza to, że jeśli X przyjmie duże wartości to Y przyjmie małe i odwrotnie.
Jak widać kowariancja w pewnym sensie mierzy jak X wpływa na Y . Oczywiście pozosta-
je pytanie co to znaczy duża lub mała? Dlatego w praktyce używa się raczej unormowanej
kowariancji, którą nazywamy współczynnikiem korelacji:

ρXY =
Cov(X, Y )
DXDY

, (3.24)

gdzie DX =
√

(V arX) jest odchyleniem standardowym, a V arX wariancją zmiennej
losowej X zdefiniowanej jako:

V arX =< (X− < X >)2 > . (3.25)

Ostatecznie więc współczynnik korelacji dany jest wzorem:

ρXY =
< (X− < X >)(Y− < Y >) >√

< (X− < X >)2 >< (Y− < Y >)2 >
, (3.26)

=
∑n
i=1(Xi− < X >)(Yi− < Y >)√∑n

i=1(Xi− < X >)2
∑n
i=1(Yi− < Y >)2

. (3.27)

W układach fizycznych najczęściej mierzymy korelację przestrzenną i czasową. Okazuje
się, że w punkcie krytycznym zarówno korelacje przestrzenne, jak i czasowe są dalekoza-
sięgowe, co skutkuje tzw. spowolnieniem krytycznym. Definiuje się tzw. funkcję relaksacji,
która jest właściwie autokorelacją czasową:

φ(t) =
< X(0)X(t) > − < X >2

< X2 > − < X >2
. (3.28)

Zadanie: Pokaż, że Cov(X, Y ) =< XY > − < X >< Y >
Oczywiście φ(0) = 1 i maleje z czasem, tak że dla t → ∞ osiąga wartość zero. Jeżeli

układ jest w równowadze to dowolny czas może być wybrany jako punkt zero. Okazuje
się, że funkcja relaksacji w większości przypadków:

φ(t)→ exp(−t/τ), (3.29)

gdzie τ jest tzw. czasem relaksacji, który w pobliżu punktu krytycznego:

τ ∼
∣∣∣∣Tc − TTc

∣∣∣∣−νz , (3.30)

gdzie ν, z są wykładnikami krytycznymi (z to tzw. dynamiczny wykładnik krytyczny).

3.5 ∗ Dla zainteresowanych – łańcuch Markowa i rów-
nanie Master

Procesy Markowa to procesy stochastyczne polegające na tym, że warunkowe rozkłady
prawdopodobieństwa przyszłych stanów procesu są zdeterminowane wyłącznie przez jego
bieżący stan, bez względu na przeszłość.
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Bardzo ważne w symulacjach Monte Carlo i szczególnie interesujące, z punktu widzenia
zastosowań w fizyce, są procesy Markowa, będące łańcuchem Markowa, tzn. procesem
Markowa z czasem dyskretnym.

Zdefiniujmy proces stochastyczny z czasem dyskretnym t1 < t2 < . . . < tn, dla układu
ze skończoną liczbą możliwych stanów σ1, σ2, σ3, . . . , σN . Zmienna losowa Xt opisuje stan
układu w chwili t. Warunkowe prawdopodobieństwo na to, że Xtn = σin można zapisać:

P (Xtn = σin|Xtn−1 = σin−1 , Xtn−2 = σin−2 , ..., Xt1 = σi1), (3.31)

zakładając, że w poprzednim czasie zmienna losowa Xtn−1 była w stanie σin−1 , i etc.
Dla procesu Markowa, w którym prawdopodobieństwo warunkowe jest zależne tylko od
poprzedniego stanu:

P (Xtn = σin|Xtn−1 = σin−1 , ..., Xt1 = σi1) = P (Xtn = σin|Xtn−1 = σin−1). (3.32)

Powyższe prawdopodobieństwo warunkowe może być interpretowane jako prawdopodo-
bieństwo przejścia ze stanu i do stanu j

Wij = W (σi → σj) = P (Xtn = σj|Xtn−1 = σi). (3.33)

Spełnia ono warunki:

Wij  0,∑
j

Wij = 1, (3.34)

które są wymagane dla prawdopodobieństwa przejścia. Możemy zatem, w przypadku łań-
cucha Markowa, zapisać prawdopodobieństwo P (Xtn = σj) tego, że w czasie tn układ
znajdzie się w stanie σj jako:

P (Xtn = σj) = P (Xtn = σj|Xtn−1 = σi)P (Xtn−1 = σi) = WijP (Xtn−1 = σi). (3.35)

Równanie master opisuje dynamikę takiego układu, czyli zmianę prawdopodobieństwa
P w czasie t (przy założeniu, że interwały czasowe są nieskończenie małe możemy przejść
do postaci ciągłej P (Xtn = σj) = P (σj, t)):

dP (σj, t)
dt

= −
∑
i

WjiP (σj, t) +
∑
i

WijP (σi, t). (3.36)

Równanie to jest zwane także równaniem bilansu czy równaniem fundamentalnym. Pra-
wa strona równania opisuje bilans ’zysków i strat’, tzn. różnicę pomiędzy przejściami ze
stanów σi do interesującego nas stanu σj i przejściami z σj do innych stanów σi, a Wji i
Wij określają częstości tych przejść.
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Rozdział 4

Modele dyfuzji napędzanej

4.1 Model Gazu sieciowego

Rozważmy układ na sieci d-wymiarowej o długości boku L z cyklicznymi warunkami brze-
gowymi. Każdy węzeł sieci może znajdować się w jednym z dwóch stanów ni = 0, 1 (pusty,
zajęty), gdzie i = 1, . . . , Ld. W ogólności można rozważać sieć, której boki mają różną dłu-
gość (np. Lx, Ly, Lz), ale tu zajmiemy się najprostszą wersją modelu. Jak widać, w każdym
z węzłów sieci może znajdować się najwyżej jedna cząstka, czyli domyślnie wprowadza-
my krótkozasięgowe oddziaływania odpychające (tzw. oddziaływania twardych/sztywnych
sfer). Energia oddziaływania pomiędzy cząstkami zadana jest hamiltonianem:

H = −4J
∑
<i,j>

ninj, (4.1)

gdzie < i, j > oznacza sumowanie po parach najbliższych sąsiadów a J jest stałą oddzia-
ływania. W przypadku gdy J > 0 mamy do czynienia z oddziaływaniem przyciągającym
a dla J < 0 odpychającym. Oczywiście jeżeli wprowadzimy następujące podstawienie
zmiennych:

ni =
σi + 1

2
→ σi = 2ni − 1, (4.2)

wówczas otrzymamy zmienne spinowe σi = ±1 i model Isinga:

H = −J
∑
<i,j>

σiσj − h
∑
i

σi. (4.3)

Wróćmy jednak do modelu gazu sieciowego. W takim przypadku zwykle zakładamy,
że całkowita liczba cząstek

N =
Ld∑
k=1

ni (4.4)

się nie zmienia, co w języku modelu Isinga oznacza, że magnetyzacja jest stała.
W przypadku dwuwymiarowego układu (d = 2) przejście fazowe zachodzi dla modelu

Isinga w temperaturze krytycznej wyznaczonej przez Onsagera T0 = (2.2692 . . .)J/kB. W
tej samej temperaturze zachodzi przejście fazowe w przypadku gazu sieciowego gdy do-
kładnie połowa miejsc w sieci jest wypełniona, tzn. gdy z prawdopodobieństwem c = 1/2
miejsce w sieci jest zajęte, a z prawdopodobieństwem 1− c = 1/2 puste. W temperaturze
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T < T0 mamy do czynienia z uporządkowaniem – istnieje obszar o bardzo wysokiej gęsto-
ści cząstek i obszar prawie pusty. Typowy algorytm do symulacji gazu sieciowego wygląda
następująco:

1. Ustal stan początkowy - np. losowo rozmieszczone cząstki na sieci (z prawdopo-
dobieństwem c miejsce sieci będzie zajęte, a z 1 − c puste; w ogólnym przypadku
c ∈ [0, 1]).

2. Wybierz losowo parę sąsiadujących miejsc i oraz j.

3. Jeżeli ni 6= nj (tzn. wybrana została cząstka i dziura) wówczas oblicz zmianę energii
∆H, jaka towarzyszyłaby przesunięciu cząstki w puste miejsce i idź do punktu 3, w
przeciwnym wypadku wróć do punktu 2.

4. Przesuń cząstkę z prawdopodobieństwem W = min[1, exp(−∆H/kBT )].

5. Wróć do punktu 2.

Jak widać powyższy algorytm wykorzystuje prawdopodobieństwo przejścia Metropolisa
(3.12), ale tym razem zmiana stanu nie polega na obrotach spinów, ale na przesuwaniu
cząstek co w języku modelu Isinga oznaczałoby zamianę miejscami przeciwnych spinów.
Ten typ dynamiki został wprowadzony w 1972 przez Kawasakiego i nazywany jest od
nazwiska twórcy dynamiką Kawasakiego lub dynamiką wymiany spinów (spin-exchange).

4.2 Model Katza, Lebowitza i Spohna

Wyobraźmy sobie teraz, że istnieje jakaś siła, która napędza cząstki w jednym z kierun-
ków (np. pole elektryczne lub grawitacyjne). Taką właśnie modyfikację do modelu gazu
sieciowego wprowadzili w roku 1983 Katz, Lebowitz i Spohn (model KLS). Motywacją
do stworzenia modelu było przewodnictwo jonowe, ale model okazał się niezwykle in-
teresujący głównie z punktu widzenia teorii nierównowagowych przejść fazowych. Jeżeli
założymy, że pole napędzające cząstki działa wzdłuż kierunku y to prawdopodobieństwo
przesunięcia cząstki wyniesie teraz:

W = min[1, exp([−∆H + E∆y]/kBT )], (4.5)

gdzie E jest wielkością pola działającego wzdłuż osi y, a ∆y = −1, 0, 1 w zależności od
kierunku przesunięcia cząstki (+1 wzdłuż pola, −1 w przeciwnym kierunku do pola).
Okazuje się, że z powodu cyklicznych warunków brzegowych wprowadzona modyfikacja
nie może być ujęta w ramach hamiltonianu H. Mamy więc typową sytuację dla układów
nierównowagowych - zamiast hamiltonianem, układ opisany jest regułą dynamiczną. Co
wprowadza ta modyfikacja? Przyjrzyjmy się najpierw przypadkowi dwuwymiarowemu.

1. Zgadnijcie na przykład jak zmienia się temperatura krytyczna Tc w dwuwymiaro-
wym modelu KLS wraz ze wzrostem pola E?

(a) Oczywiście dla E = 0 mamy zwykły gaz sieciowy, czyli temperatura dla kon-
centracji cząstek c = 1/2 wyniesie T0 = (2.2692 . . .)J/kB.
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(b) Dla E = ∞ oddziaływania właściwie przestają mieć znaczenie, tzn. cząstki
będą skakać wzdłuż osi y niezależnie od różnicy energii ∆H. To znaczy, że
powinniśmy mieć jakby zrywanie połączeń między węzłami i w rezultacie nie-
porządek taki jak w nieskończenie wysokich temperaturach.

(c) Wydaje się więc, że wzrost E powoduje wzrost liczby zerwanych połączeń, a
co za tym idzie obniżenie temperatury krytycznej. W równowagowym modelu
Isinga temperatura krytyczna spada z liczbą sąsiadów (dla d = 1 wynosi zero,
dla d = 2 jak już napisaliśmy T0 = (2.2692 . . .)J/kB, a dla d = 3 jest jeszcze
wyższa). Skoro więc mamy mniej połączeń dla większych E to powinniśmy też
mieć niższą temperaturę krytyczną.

(d) Okazuje się jednak, że jest dokładnie odwrotnie – wraz z wzrostem E rośnie
temperatura krytyczna Tc, czyli intuicja pochodząca z układów równowago-
wych kompletnie nas zawiodła. Symulacje wykazały, że dla E → ∞, Tc →
1.4T0 (S. Katz, J.L. Lebowitz and H. Spohn, Phys. Rev. B 28, 1655 (1983); J.
Stat. Phys. 34, 497 (1984).).

(e) Obecnie to zaskakujące zjawisko jest już zrozumiałe – takie rzeczy zdarzają sie
w układach nierównowagowych!

2. Kolejną niespodzianką jest istnienie korelacji dalekozasięgowych dla T > Tc, czyli
w przypadku gdy układ jest jednorodny. Oznacza to, że dla T > Tc korelacje za-
leżą od odległości w sposób potęgowy W układach równowagowych takie korelacje
występują jedynie w pobliżu punktu krytycznego.

3. Najbardziej zaskakujące i ciągle niezrozumiałe jest to co się dzieje dla T < Tc. Dla
niskich temperatur pojawia sie oczywiście separacja fazy gestej i rzadkiej, podobnie
jak w równowagowym gazie sieciowym. Różnica pomiędzy układem równowagowym
i nierównowagowym ujawnia się jednak w granicy pomiędzy fazami. W przypadku
nierównowagowym granica ta jest poszarpana i wykonuje błądzenie losowe, nato-
miast w przypadku modelu KLS granica ta jest gładka.

4.3 Model dyfuzji napędzanej z trzema rodzajami
cząstek w jednym wymiarze.

Rozważy jednowymiarową siatkę z cyklicznymi warunkami brzegowymi (pierścień) o dłu-
gości L. Każdy węzeł jest zajęty przez jedną z cząstek A,B,C. Ewolucja podlega losowej
sekwencyjnej dynamice zdefiniowanej następująco:

• W każdym kroku czasowym wybierana jest losowo para sąsiadów

• Cząstki są zamieniane zgodnie z następującymi regułami:

AB
q→ BA, BA

1→ AB (4.6)

BC
q→ CB, CB

1→ BC (4.7)

CA
q→ AC, AC

1→ CA. (4.8)
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Oczywiście liczba cząstek (NA, NB, NC) każdego rodzaju jest zachowana i dla q = 1 ma-
my do czynienia z symetryczną dyfuzją – układ pozostaje nieuporządkowany. Jednakże
dla q < 1 ściany ...AB..., ...BC..., ...CA... są stabilne → i z nieporządku powstają stany
typu ...AABBCCAAAB.... Domeny złożone z cząstek jednego gatunku rosną z czasem
jak ln t/|lnq| i ostatecznie następuje całkowita separacja na 3 domeny A...AB...BC...C.
W układzie skończonym domeny typu A będą się rozpadać w czasie rzędu q−min{NB ,NC}

(analogicznie dla domen typu B,C), ale w granicy termodynamicznej separacja faz będzie
zachowaniem asymptotycznym. I co w tym takiego dziwnego? Otóż wynik może być na
prawdę wstrząsający dla osób zajmujących się tradycyjnymi (równowagowymi) przejścia-
mi fazowymi.

Według ’powszechnych wierzeń’, klasycznych argumentów Landaua (tego rodzaju ar-
gument przytoczyliśmy w rozdziale 3.3) oraz ścisłych dowodów w przypadku niektórych
układów, przejścia fazowe nie występują w układach jednowymiarowych ze skończonym
zasięgiem oddziaływań. Pamiętacie zapewne, że w modelu Isinga w 1D nie występowało
przejście fazowe. Jak wspomniałam istnieje kilka twierdzeń ścisłych, w tym:

• Twierdzenie van Hove’a: w jednowymiarowych układach z bliskim zasięgiem oddzia-
ływania i oddziaływanie sztywnych sfer nie występują przejścia fazowe.

• Twierdzenie Mermina-Wagnera: W układach jedno- i dwuwymiarowych opisanych
modelem Heisenberga uporządkowanie magnetyczne nie występuje dla temperatur
T > 0.

Zostańmy jednak przy bardziej intuicyjnych argumentach przemawiających przeciwko
przejściom fazowym w układach jednowymiarowych. Zaczniemy od wspomnianego już
argumentu Landaua.

4.3.1 Argument Landaua o braku uporządkowania w układach
jednowymiarowych.

Rozważmy łańcuch o L elementach. W każdym węźle sieci może znajdować się cząstka typu
A lub B. Załóżmy, że stany uporządkowane (wszystkie węzły zajęte przez A lub wszystkie
węzły zajęte przez B) są stanami o najniższej energii (analogicznie jak w ferromagnetyku
Isinga). Niech wobec tego energia granicy pomiędzy fazami wynosi E. Wobec tego koszt
energetyczny M granic wyniesie ME. Jaka będzie natomiast entropia układu, w którym
będzie M granic? Policzenie tego, to proste zadanie kombinatoryczne. Oznaczmy przez •
granicę pomiędzy fazami, czyli pary AB,BA, natomiast przez ◦ pary uporządkowane tzn.
AA,BB. Konfigurację AAAABBBBBAAA możemy zatem przedstawić jako ◦◦◦•◦◦◦◦•◦
◦. Przypomnijmy, że liczba wszystkich elementów (dla cyklicznych warunków brzegowych)
wynosi L, natomiast liczba granic • wynosi M . Liczba ciągów N -elementowych, w których
M to •, a N −M to ◦:

Ω =
N !

M !(N −M)!
. (4.9)

Entropia natomiast zdefiniowana jest wzorem:

S = kB ln Ω, (4.10)

czyli:

S(M) = ln
N !

M !(N −M)!
(4.11)
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Rysunek 4.1: Zależność pomiędzy liczbą granic między fazami M a temperaturą T dla
kilku energii E granic. Dla T > 0 układ rozpada się na makroskopową liczbę domen; w
makroskopowej skali nie może istnieć współistnienie faz.

Zgodnie z postulatami równowagowej fizyki statystycznej liczba granic M powinna być
taka, żeby energia swobodna była minimalna:

F (M) = ME − TS(M). (4.12)

Minimalizacja F (M) względem M daje najbardziej prawdopodobną wartość M :

M = Ne−E/T (4.13)

Na rysunku 4.1 przedstawiona zastała zależność pomiędzy liczbą granic między fazami M
a temperaturą T dla kilku energii E granic. Jak widać dla T > 0 układ rozpada się na
makroskopową liczbę domen.
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Rozdział 5

Błądzenie losowe

Zacznijmy od najprostszego modelu, jakim jest tzw. błądzenie losowe

W (t+ 1) = W (t) + z(t+ 1), W (0) = W0, (5.1)

gdzie zmienna losowa z(t) reprezentuje zaburzenie losowe (szum), opisane ciągiem nieza-
leżnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie normalnym o średniej 0 i wariancji
1, natomiast t oznacza czas mierzony w jednakowych dyskretnych odstępach. Oczywiście
możemy założyć, że czas 0 oznacza teraźniejszość. Taki wybór jest zupełnie naturalny, ale
oczywiście to tylko kwestia umowy. Na rysunku 5.1 przedstawiona została przykładowa
realizacja błądzenia losowego w przypadku gdy W (0) = 0.

Oczywiście t = 1 niewiele znaczy. Może to być sekunda, ale równie dobrze godzina czy
dzień. Przypuśćmy, że wykres 5.1 pochodzi z pewnego doświadczenia wykonywanego przez
Tomka, który był na tyle leniwy, że dokonywał pomiaru 1000 sekund. Niech wobec t = 1
odpowiada 1000 sekundom. Wyobraźmy sobie, że podczas tego samego eksperymentu wy-
konywały pomiary jeszcze dwie osoby. Ania wykonywała pomiar i odnotowywała wyniki
co 100 sekund czyli w odstępach t = 0.1, a pracowity Piotr robił to samo co 10 sekund
czyli w odstępach czasu t = 0.01. Jak mogły wyglądać wyniki Ani i Piotra? Przedsta-
wione zostały odpowiednio na rysunkach 5.2 i 5.3. Faktycznie czasami pożądany może
być dokładniejszy obraz rozważanego szeregu czasowego. Załóżmy wobec tego, że odstęp
czasowy nie wynosi 1, ale ∆ = 1

n
, gdzie n > 1 jest dowolną liczbą naturalną. Wówczas

W (t+ ∆) = W (t) + z(t+ ∆), W (0) = W0, (5.2)

przy czym zmieni się wariancja zakłócenia losowego z(t), tzn. z będzie ciągiem niezależ-
nych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie N(0,∆).

Jeżeli przyrosty czasowe ∆ będą nieskończenie małe to oczywiście możemy, tak jak
zwykle to robimy, zastąpić je różniczką dt i wówczas otrzymamy

W (t+ dt) = W (t) + z(t+ dt), W (0) = W0, (5.3)

gdzie zaburzenie losowe to proces stochastyczny z(t) z czasem ciągłym, złożonym ze zmien-
nych losowych niezależnych i o jednakowym rozkładzie normalnym N(0, dt), zwany bia-
łym szumem. Natomiast sam proces stochastyczny W (t) nosi nazwę standardowego
ruchu Browna

Ruch Browna stanowi jeden z ważniejszych modeli teoretycznych w rachunku prawdo-
podobieństwa i znajduje liczne zastosowania, między innymi w ekonomii (zainteresowa-
nych tematem odsyłam do Weron i Weron (1998)). Nazwa pochodzi od znanego w fizyce
procesu opisującego położenie cząstki w klasycznym ruchu Browna.
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Rysunek 5.1: Przykładowa trajektoria błądzenia losowego obserwowanego co 1 jednostkę
czasu

Rysunek 5.2: Przykładowa trajektoria błądzenia losowego obserwowanego co 0.1 jednostki
czasu
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Rysunek 5.3: Przykładowa trajektoria aproksymacji (dla ∆ = 0.01) ciągłego błądzenia
losowego
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Rozdział 6

Perkolacja

6.1 Pierwsze spojrzenie na perkolację

Prawdopodobnie najprostszym modelem fizyki statystycznej jest model perkolacji. Samo
zjawisko perkolacji oznacza nic innego jak przepływ przy przeciekanie. Typowymi przy-
kładami perkolacji mogą być:

• Przesączanie wody przez filtr złożony z granulek ceramicznych czy innej substancji.
Pytanie jak zbudować dobry filtr, tzn. taki, w których zostanie zatrzymanych jak
najwięcej zanieczyszczeń, ale woda będzie się w stanie przez niego przesączyć.

• Przenikanie wody do głębszych warstw gleby. To zjawisko, analogiczne do przecie-
kania wody przez filtr, jest bardzo ważne w rolnictwie. Mierzony jest nawet stopień
perkolacji gleby.

• Parzenie kawy - woda musi przejść przez układ złożony z drobin kawy. I znowu
pytanie - jak drobno zmielić kawę i jak mocno ubić ją w ekspresie, żeby woda była
w stanie przesączyć się ale jednocześnie kawa była mocna. To jest mój ulubiony
problem, ponieważ borykam się z nim każdego ranka. Jeżeli kawę do mojego ekspresu
ciśnieniowego ubiję zbyt mocno, wówczas woda ledwo kapie. Jeżeli nie ubiję, kawa
jest bardzo słaba.

• Pożar lasu - pożar przechodzi przez las podpalając kolejne drzewa. Można zadać
pytanie - jaki las da najwięcej drewna. Jeżeli zasadzimy drzewa zbyt rzadko, to po
prostu nie będzie w nim zbyt dużo drzew i wobec tego oczywiście nie otrzymamy z
niego dużo drewna. Z drugiej strony, jeśli drzewa posadzimy zbyt blisko, to wówczas
jedno płonące drzewo może spowodować, że pożar całego lasu.

• Rozprzestrzenianie się infekcji. Problem analogiczny do poprzedniego. Jeżeli mieć
duże zbiory owoców z naszego sadu to czy drzewa należy sadzić gęsto?

• Rozproszone atomy metalu w izolatorze - kiedy materiał będzie przewodnikiem, a
kiedy izolatorem?

Ponadto model perkolacji znalazł zastosowanie w następujących problemach:

• transport jonów w szkłach i kompozytach
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Rysunek 6.1: Sieć Bethego jest grafem, w którym każdy węzeł ma z sąsiadów. Na tym
rysunku z = 3 a liczba ’pokoleń’ wynosi 4. ’Pra-przodek’ jest centralnym punktem grafu
i tkaktujemy go jako pokolenie 0. Sieć Bethego jest szczególnie przyjazna dla obliczeń
analitycznych. W szczególności model perkolacji może być na niej rozwiązany w sposób
ścisły.

• Wydobycie ropy naftowej z układów porowatych

• Modelowanie epidemii

• Rozprzestrzenianie się plotek, dynamika opinii społecznej

• i wiele innych

Model perkolacji jest więc nie tylko zagadnieniem akademickim, niezwykle ważnym
z punktu widzenia fizyki statystycznej, a w szczególności teorii układów złożonych, ale
może być wykorzystany w bardzo wielu problemach praktycznych. Prawdopodobnie każdy
ma już pewną intuicję co do tego o czym będziemy dzisiaj mówili, czas żeby problem
sprecyzować.

6.2 Model perkolacji

Rozważmy dowolną sieć. Może to być sieć regularna (np. kwadratowa czy trójkątna),
ale może to być też każdy dowolny graf jak sieć Bethego (szczególnie istotna z punktu
widzenia obliczeń analitycznych, patrz rysunek 6.1), małego świata (patrz rysunek 6.2)
czy Barabasiego-Alberta (patrz rysunek 6.3).

W literaturze naukowej rozważa się dwa typy perkolacji - perkolację site (węzłów, w
języku grafów wierzchołków) i bond (wiązań, w języku grafów krawędzi):

• Perkolacja site - wszystkie połączenia (bonds) są obsadzone z prawdopodobieństwem
1, a węzły (sites) z prawdopodobieństwem p
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Rysunek 6.2: Sieć małego świata została zaproponowana przez dwóch matematyków Watts
i Strogatz (1998) do modelowania układów społecznych. Charakteryzuje się dwiema typo-
wymi cechami takich sieci. Po pierwsze wysokim stopniem klasteryzacji - ludzie trzymają
się zwykle w paczkach. Po drugie krótką średnią drogą pomiędzy dwoma dowolnymi wę-
złami - świat jest mały! Zainteresowanych innymi sieciami złożonymi odsyłam do pracy
przeglądowej Albert i Barabasi (2002) i mojej popularnej pracy Sznajd-Weron (2004)

Rysunek 6.3: Rok po tym, jak sieć małego świata ujrzała światło dzienne, ukazała się
w Nature kolejna praca dotycząca złożonych sieci występujących w rzeczywistym świecie
Albert i Barabasi (1999). W pracy tej pokazano, że rzeczywiste sieci mają jeszcze jedną
ważną cechę, oprócz wysokiego stopnia klasteryzacji i małej średniej drogi. Tą cechą są ’su-
per’ węzły, które mają olbrzymią liczbę połączeń z innymi węzłami. Np. gdyby sieć WWW,
składająca się 109 stron, była siecią małego świata to liczba stron z 500 połączeniami do
innych stron praktycznie nie miałaby szansy pojawić się w takiej sieci. W rzeczywistości
takich stron w 1999 roku znaleziono aż 1000! Okazało się, że rozkład połączeń w sieci in-
ternetowej i wielu innych sieciach rzeczywistych zadany jest prawem potęgowym. Dlatego
powstał nowy model sieci, nazwanej od nazwisk twórców siecią Barabasiego-Alberta. Dla
zainteresowanych więcej w pracy przeglądowej Albert i Barabasi (2002) i mojej popularnej
pracy Sznajd-Weron (2004).
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Rysunek 6.4: Klastry na sieci kwadratowej w problemie perkolacji site. Klaster tworzą
zapełnione miejsca znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie. W tym przykładzie mamy
sześć klastrów o następujących rozmiarach: 3,2,6,4,2,1.

sieć perkolacja site perkolacja bond
heksagonalna 0.6962 0.65271
kwadratowa 0.59271 0.5
trójkątna 0.5 0.347
prosta kubiczna 0.3117 0.2492
kubiczna przestrzennie centrowana (bcc) 0.245 0.1785
kubiczna ściennie centrowana (fcc) 0.198 0.119

Tabela 6.1: Wartości progów perkolacji dla różnych typów sieci w przypadku zagadnienia
perkolacji bond i site. Dlaczego twoim zdaniem próg perkolacji site jest zawsze wyższy
niż bond? Czy potrafisz wymienić jeszcze inne czynniki wpływające na wartość progu
perkolacji?

• Perkolacja bond - połączenia (bonds) są obsadzone z prawdopodobieństwem p, a
węzły (sites) z prawdopodobieństwem 1

Okazuje się, że powyżej pewnego krytycznego progu p powstaje nieskończony klaster
(patrz rysunek 6.4), tzn. taki który umożliwia przepływ przez sieć. Ponieważ model per-
kolacji należy do świata fizyki statystycznej więc jest zdefiniowany na nieskończonych
sieciach. Dlatego też posługujemy się pojęciem nieskończonego klastra. W praktyce, czyli
w symulacjach komputerowych :), perkolację stwierdzamy wówczas gdy powstanie klaster
łączący dwa brzegi sieci (górny z dolnym, lub pracy z lewym).

Oczywiście próg perkolacji zależy od rodzaju sieci i typu perkolacji (patrz rysunki
6.5,6.6,6.7 i 6.10). W tabeli 6.1 przedstawione zostały progi perkolacji dla wybranych
sieci. Czy na podstawie tej tabeli potrafisz określić od jakich czynników i w jaki sposób
zależy próg perkolacji?
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Rysunek 6.5: Problem perkolacji site na sieci kwadratowej. Na rysunkach przedstawiono
przykładowe konfiguracje otrzymane przy pomocy programu przygotowanego przez Piotra
Olkiewicza w ramach zajęć Modelarnia - krytyczność i złożoność w roku akademickim
2011/2012. Na rysunku po lewej koncentracja zapełnionych miejsc (żółte) p = 0.5.
Czerwona substancja (np. pożar czy wirus) nie jest w stanie przejść z górnego brzegu
sieci do dolnego – nie ma perkolacji. Na rysunku po prawej koncentracja zapełnionych
miejsc (żółte) p ≈ pc = 0.59. Czerwona substancja przechodzi z górnego brzegu sieci do
dolnego – występuje zjawisko perkolacji.

6.3 Wyniki analityczne

Jak już wspomniałam model perkolacji odgrywa ważną rolę w teorii zjawisk krytycznych.
Głównie z tego powodu, że jest jednym z niewielu modeli, który potrafimy rozwiązać
analitycznie, a w niektórych przypadkach nawet ściśle. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyko-
nać ścisłych obliczeń analitycznych, to w każdym razie, w przypadku modelu perkolacji,
łatwo zastosować jest pewne metody przybliżone, takie jak metoda średniego pola czy
grupy renormalizacyjnej (patrz Binney et al. (1998); Christensen i Moloney (2005)). To
powoduje, że model perkolacji może służyć jako tester poprawności wielu różnych metod
obliczeniowych. Poniżej przedstawię kilka przykładów rozwiązań analitycznych, zarówno
ścisłych jak i przybliżonych.

6.3.1 Rozwiązanie ścisłe - Perkolacja site na sieci Bethego

Jak już wspomniałam (patrz rys. 6.1) w przypadku tej sieci możliwe jest obliczenie za-
równo progu perkolacji, jak i innych interesujących wielkości takie jak:

• Gęstość rozmiaru klastrów n(s, p) (cluster number density)

• Średnia wielkość klastra χ(p) (average cluster size)

• Parametr porządku P∞(p) – prawdopodobieństwo, że losowo wybrany węzeł należy
do perkolującego klastra

• Funkcja korelacyjna
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Rysunek 6.6: Problem perkolacji site na sieci trójkątnej. Na rysunkach przedstawiono
przykładowe konfiguracje otrzymane przy pomocy programu przygotowanego przez Piotra
Olkiewicza w ramach zajęć Modelarnia - krytyczność i złożoność w roku akademickim
2011/2012. Na rysunku po lewej koncentracja zapełnionych miejsc (żółte) p = 0.45.
Czerwona substancja (np. pożar czy wirus) nie jest w stanie przejść z górnego brzegu
sieci do dolnego – nie ma perkolacji. Na rysunku po prawej koncentracja zapełnionych
miejsc (żółte) p = pc = 0.5. Czerwona substancja przechodzi z górnego brzegu sieci do
dolnego – występuje zjawisko perkolacji.

44



Rysunek 6.7: Problem perkolacji site na sieci sześciokątnej (dualnej do trójkątnej). Na
rysunkach przedstawiono przykładowe konfiguracje otrzymane przy pomocy programu
przygotowanego przez Piotra Olkiewicza w ramach zajęć Modelarnia - krytyczność i zło-
żoność w roku akademickim 2011/2012. Na rysunku po lewej koncentracja zapełnio-
nych miejsc (żółte) p = 0.65. Czerwona substancja (np. pożar czy wirus) nie jest w stanie
przejść z górnego brzegu sieci do dolnego – nie ma perkolacji. Na rysunku po prawej
koncentracja zapełnionych miejsc (żółte) p ≈ pc = 0.7. Czerwona substancja przechodzi z
górnego brzegu sieci do dolnego – występuje zjawisko perkolacji.
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analitycznie w sposób ścisły. Dlaczego właśnie ta sieć jest szczególnie przyjazna do ob-
liczeń? Jednym z powodów jest fakt, że sieć taka nie zawiera pętli i przejście z jednego
końca drzewa na drugi odbywa się bez powrotów. Rozważmy błądzenie losowe na takiej
sieci. Jeżeli błądzimy bez powrotów to z każdego węzła sieci mamy dostępnych z − 1
dróg (gałęzi). Ponieważ węzeł zajęty jest z prawdopodobieństwem p, więc średnia licz-
ba dostępnych miejsc wynosi p(z − 1). Aby można było kontynuować przejście musi być
przynajmniej jedno dostępne miejsce:

p(z − 1) ¬ 1→ pc =
1

z − 1
. (6.1)

Zainteresowanych obliczeniem innych wielkości dla tego przypadku odsyłam do znakomi-
tego podręcznika Christensen i Moloney (2005).

6.3.2 Metoda średniego pola - perkolacja bond na dowolnej sieci

Bardzo lubię ten przykład zastosowania metody średniego pola, ponieważ pokazuje on,
że czasami średnie pole potrafi wyprodukować przejście fazowe tam gdzie wcale go nie
ma. Rozważmy problem perkolacji wiązań. Interesuje nas więc pytanie jaka jest krytycz-
na wartość koncentracji wiązań (mostów), przy której powstanie nieskończony klaster.
Niech prawdopodobieństwo tego, że dwa dowolne węzły sieci są połączone (tzn. że istnieje
wiązanie) wynosi p, a prawdopodobieństwo, że i-ty węzeł należy do nieskończonego kla-
stra Pi. Oczywiście prawdopodobieństwo tego, że węzeł i-ty nie należy do nieskończonego
klastra jest równe 1 − Pi. Żeby dany węzeł należał do nieskończonego klastra to musi
on mieć przy najmniej jednego sąsiada j, z którym jest połączony mostem, i który sam
należy do nieskończonego klastra. Prawdopodobieństwo tego jest równe iloczynowi praw-
dopodobieństw pPj. Prawdopodobieństwo tego, że sąsiad j-ty nie spełnia tych warunków
jest równe 1− pPj. Zakładając, że liczba najbliższych sąsiadów jest równa z mamy:

1− Pi =
z∏
j=1

(1− pPj). (6.2)

Założenie średniego pola mówi, że ”w każdym punkcie układu mamy to samo”, czyli w
przybliżeniu MFA we wzorze (6.2) ∀jPj = P :

1− P =
z∏
j=1

(1− pP ) = (1− pP )z. (6.3)

Wyobraźmy sobie teraz układ jednowymiarowy. Jak myślicie jakie musi być p, żeby po-
wstał nieskończony klaster? Oczywiście, jeżeli zabraknie tylko jednego mostu to już nie
przejdziemy z jednego końca układu na drugi, a to znaczy, że nie będzie istniał nie-
skończony klaster. Czyli dla sieci jednowymiarowej p musi być równe jeden, żeby istniał
nieskończony klaster. Nie istnieje więc żadna wartość krytyczna pc. A co mówi wynik
średniopolowy? Dla sieci jednowymiarowej z = 2, czyli mamy:

1− P =
z∏
j=1

(1− pP ) = (1− pP )2. (6.4)

To równanie ma dwa rozwiązania P = 0 i P = (2p − 1)/p2. Oznacza to, że dla p > 1/2
istnieje niezerowe prawdopodobieństwo pojawienia się nieskończonego klastra, bo wówczas
P > 0. Jak widać MFA daje czasami zupełnie absurdalne wyniki.
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Rysunek 6.8: Oznaczmy co drugi węzeł przez kwadrat, a co drugi przez okrąg.

(1): × 1 (2): × 4 (3): × 6 (4): × 4 (5): × 1

Rysunek 6.9: Oznaczmy co drugi węzeł przez kwadrat, a co drugi przez okrąg.

6.3.3 Grupa Renormalizacyjna w modelu perkolacji bond - de-
cymacja

Zastosujmy teraz ideę RG do zbadania progu perkolacji modelu na sieci kwadratowej.
Pomiędzy węzłami sieci o stałej sieci a rozrzucone są mosty. Przy czym prawdopodobień-
stwo tego, że pomiędzy dwoma najbliższymi sąsiadami jest most równa się p. Oznaczmy
co drugi węzeł przez kwadrat, a co drugi przez okrąg (patrz rysunek 6.8).

Renormalizacja w tym przypadku będzie polegała na wyeliminowaniu węzłów ozna-
czonych okręgami. W ten sposób powstanie nowa sieć kwadratowa o stałej a′ = a

√
2. Jest

to najprostsza transformacja GR zwana decymacją. Musimy wyliczyć jak jest prawdo-
podobieństwo istnienia efektywnego mostu pomiędzy kwadratami tzn. jakie jest prawdo-
podobieństwo, że kwadraciki są ze sobą połączone. Kwadraty są ze sobą połączone jeżeli
(patrz rysunek 6.9) wszystkie węzły rozważanego kwadratu są ze sobą połączone (taki
stan jest tylko jeden i jego prawdopodobieństwo wynosi p4), albo gdy oba kwadraciki
połączone są z tym samym kółeczkiem.

Na rysunku 6.9 przedstawione są wszystkie możliwe stany układu. Pierwszy stan,
w którym nie ma żadnego połączenia występuje tylko raz, a jego prawdopodobieństwo
wynosi (1−p)4, stan drugi z jednym połączeniem może być realizowany na cztery sposoby z
prawdopodobieństwem p(1− p)3, stan trzeci na sześć sposobów z prawdopodobieństwem
p2(1 − p)2, stan czwarty czterokrotnie z prawdopodobieństwem p3(1 − p), a stan piąty
jeden raz z prawdopodobieństwem p4. Łatwo zauważyć, że nie we wszystkich stanach
kwadraciki mogą być połączone. Nie ma takiej możliwości w stanach (1) i (2), a w stanie
(3) jedynie w dwóch przypadkach z sześciu takie połączenie jest możliwe. W stanach (4)
i (5) dowolna konfiguracja daje możliwość połączenia. Oznacza to, że interesujące nas
prawdopodobieństwo połączenia kwadracików p′ dane jest formułą:

p′ = 2p2(1− p)2 + 4p3(1− p) + p4 = 2p2 − p4 (6.5)

Otrzymaliśmy więc bardzo proste równanie rekurencyjne na renormalizację prawdopodo-
bieństwa dla modelu perkolacji. W tym przypadku równanie na punkt stały p′ = p ma
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postać:

p = 2p2 − p4 → p(p− 1)(p2 + p− 1) = 0 (6.6)

i trzy możliwe rozwiązania p = 0, 1, (
√

5 − 1)/2 = 0.618. Dwa pierwsze są oczywiście
trywialne i odpowiadają odpowiednio sytuacji bez mostów i z wszystkimi węzłami połą-
czonymi węzłami, natomiast trzeci p∗ = pc = 0.618, odpowiada progowi perkolacji. Ścisłe
rozwiązania, w tym przypadku daje jak być może pamiętacie pc = 0.5, a MFA pc = 0.25.
Otrzymany wynik nie jest bardzo bliski wynikowi ścisłemu, ale łatwo to zrozumieć, jeżeli
zauważmy, że połączenie pomiędzy najbliższymi węzłami sieci efektywnej może się rów-
nież odbywać poprzez dalszych sąsiadów. Uwzględnienie takich wyższych wkładów jest
dosyć proste chociaż trochę żmudne.

Jeżeli wyjściowe p jest mniejsze od p∗ = 0.618 to w każdym kolejnym kroku maleje np.
startując od p = 0.5 mamy w kolejnych krokach 0.4375, 0.3462, 0.2253, 0.099, 0, 019, 0.0008 . . .,
a jeżeli p jest większe niż p∗ to rośnie np. dla początkowej wartości p = 0.8, mamy kolejno
0.8704, 0.9412, 0.987, 0.999, 1. Oznacza to, że wszystkie układy z p < p∗ dążą do punktu
stałego p∗ = 0, a wszystkie układy z p > p∗ do punktu stałego p∗ = 1.

6.4 Metoda Monte Carlo dla modelu Perkolacji

Oczywiście w przypadku modelu perkolacji, podobnie jak dla modelu Isinga, możemy
zastosować metodę symulacji Monte Carlo. Na rysunkach 6.10, 6.11 i 6.12 przedstawiono
wyniki dotyczące prawdopodobieństwa przepływu Pprzep przez sieć kwadratową L×L dla
problemu site. Jak widać poniżej krytycznego progu perkolacji pc ≈ 0.6 układ jest nie
przepuszczalny, a powyżej właściwie w 100% przepuszczalny. Dla roznących rozmiarów
sieci wykres robi się coraz bardziej stromy (Fig. 6.11 i 6.12). Dla dużych sieci wykres
będzie dążył do funkcji schodkowej, czyli dla L = ∞ otrzymamy Pprzep = 0 dla p < pc i
Pprzep = 1 dla p > pc. Jak widać ’jakość’ wykresów zależy również od liczby uśrednień N ,
co jest dość oczywiste. Dla N = 100 wykres jest jeszcze bardzo poszarpany (Fig. 6.11).

Powstaje teraz pytanie jak przeprowadzić symulację Monte Carlo dla modelu per-
kolacji? To zostawiam waszej inwencji - zajmiemy się tym w ramach laboratorium. Dla
ułatwienia podam jednak fragment kodu zliczającego klastry, który kilka lat temu napi-
sał dr Jerzy Cisło. Poniżej znajduje się wspomniany kod. Jakie będzie działanie i jaka
złożoność obliczeniowa tego programu?

int pole(int x, int y)
{
if( a[x][y] )
{
a[x][y]=0;
return 1+pole(x-1,y)+pole(x+1,y)+pole(x,y-1)+pole(x,y+1);
}
else return 0;
}
main()

{
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Rysunek 6.10: Prawdopodobieństwo przepływu przez sieć w zależności od koncentracji
p zapełnionych miejsc dla kilku rodzajów dwuwymiarowych sieci regularnych. Wyniki
otrzymane Piotra Olkiewicza w ramach zajęć Modelarnia - krytyczność i złożoność w
roku akademickim 2011/2012. Jak widać próg perkolacji maleje wraz ze wzrostem liczby
najbliższych sąsiadów. Dlaczego tak jest? Od czego zależy jeszcze próg perkolacji.
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Rysunek 6.11: Prawdopodobieństwo przepływu przez sieć kwadratową L×L w zależności
od koncentracji p zapełnionych miejsc. Liczba uśrednień N = 100
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Rysunek 6.12: Prawdopodobieństwo przepływu przez sieć kwadratową L×L w zależności
od koncentracji p zapełnionych miejsc. Liczba uśrednień N = 1000
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int m=6,n=6;
for( int x=1; x¡=n; x++)
for( int y=1; y¡=m; y++)
if( a[x][y] ) cout « pole(x,y) « endl;
}
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Rozdział 7

Prawa Potęgowe i samoorganizująca
się krytyczność

Zacznijmy od niezwykle prostego eksperymentu. Wyobraźmy sobie, że usypujemy górę
z piasku. Spójrzcie na rysunek 7.1 - czy coś rzuca się wam w oczy? Otóż jeżeli będzie-
my usypywać ryż, groch, piasek czy inną materię granulowaną to okaże się, że powstanie
pryzma o pewnym charakterystycznym kącie nachylenia. tego granicznego kąta nigdy nie
przekroczymy - jeżeli chcemy usypać wyższą pryzmę, musi mieć ona większą podstawę.
Ten kąt nazwany jest przez fizyków granicznym, ale również krytycznym. Dlaczego? Zaraz
się dowiemy. Zanim jednak przejdę do krytyczności muszę wspomnieć o tym, jak cenne
jest prowadzenie zajęć ze studentami. Po 10 latach opowiadania o pryzmach piasku do-
wiedziałam się od jednej ze studentem fizyki technicznej, że ów krytyczny kąt nosi w
geologii nazwę kąta naturalnego zsypu. Wg. słownika geologicznego kąt naturalnego
zsypu lub kąt naturalnego stoku (ang. angle of repose), jest to największy kąt nachylenia
stoku luźnych osadów pozbawionych kohezji (tzn. stawiania oporu), przy którym siły po-
wodujące grawitacyjne staczanie się cząsteczek (np. ziarn piasku) są równoważone przez
siły tarcia. Kąt naturalnego zsypu wynosi średnio 33 stopnie. Eksperymentalnie mierzony
kąt naturalnego zsypu dla gładkich szklanych kulek wynosi 22 stopnie, zaś dla kanciastych
kształtów może sięgać 64 stopni.

Dlaczego fizycy zajmujący się zjawiskami krytycznymi nazywają ten kąt krytycznym?
Otóż okazuje się, że jeśli pryzma osiągnie już kąt zsypu wówczas dosypanie każdego ko-
lejnego ziarenka może spowodować osypanie się nieprzewidywalnej liczby ziaren – może
ich stoczyć się tylko kilka ale może też powstać olbrzymia lawina. W pracy opublikowanej
w 1996 w Nature opisano eksperyment z pryzmami ryżu Frette et al (1996). Stanowisko

Rysunek 7.1: Zdjęcia różnych pryzm piasku. Czy jest w nich coś charakterystycznego?
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wykorzystywane w takich eksperymentach wygląda mniej więcej tak jak na rysunku 7.2.
Do stosu o krytcznym nachyleniu dosypujemy po jednym ziarenku i zliczamy ile ziarenek
sie obsypie.

Liczba ziaren, które spadły wyznacza wielkość lawiny. Co jednostkę czasu dosypywane
jest ziarno - pojawia się lawina, której wielkość jest zliczana i określana jako E. Rozmiar
największej lawiny określimy jako Emax. Rysunek 7.3 przedstawia względny rozmiar la-
winy E/Emax w czasie. Jak widać zwykle pojawiają się niewielkie lawiny, ale od czasu
do czasu bardzo duże. Rozkład lawin zadany jest prawem potęgowym. Analogiczne za-
chowanie obserwowane jest w wielu naturalnych katastrofach, takich jak trzęsienia Ziemi,
ulewy, huragany itp.

7.1 Model Oslo

Jak zamodelować zachowanie się pryzmy piasku? Fizycy z Oslo zaproponowali niezwykle
prosty model Christensen i Moloney (2005).

1. Inicjalizacja: Przygotuj pryzmę w dowolnej stabilnej konfiguracji, tj. zi ¬ zth dla
każdego i

2. Dopływ energii: Dodaj ziarnko w losowym miejscu i
Dla i = 1 z1 → z1 + 1
Dla i = 2, ..., L zi → zi + 1 zi−1 → zi−1 − 1

3. Relaksacja: Dla i = 1 z1 → z1 + 1 zz → z2 + 1
Dla i = 2, ..., L− 1 zi → zi − 2 zi±1 → zi±1 + 1
Dla i = L zL → zL − 1 zL−1 → zL−1 + 1
Kontynuuj aż zi ¬ zth

4. Wróć do 2

Okazuje się, że taki prosty model daje wyniki zgodne z ekperymentem. Właściwie pierwszy
tego rodzaju model został zaproponowany już w roku 1987 Bak et al (1987), kiedy to
Per Bak i współpracownicy zaproponowali prosty model stosu piasku oraz nową ideę
samoorganizującej się krytyczności (SOC od self-organizing criticality). Idea SOC polega
z grubsza na tym, że są układy których wewnętrzna dynamika doprowadza je do stanu
krytycznego, tj. takiego w którym odpowiedź układu zadana jest prawem potęgowym.
Cechy charakterystyczne SOC:

• Powolny dopływ energii (naprężenie, ziarnka piasku) lub inny rodzaj napędzania

• Ograniczona pojemność związana z istnieniem pewnego progu

• Uwalnianie energii w postaci lawin (sporadycznie, a nie w sposób ciągły)

• Powolnie napędzane nierównowagowe układy z dynamiką progową samoorganizują
się do stanu stacjonarnego, w którym za zdarzeniami o dowolnym rozmiarze stoi ten
sam mechanizm (prawa potęgowe)

Takim scenariuszem tłumaczone są obecnie nie tylko deszcze, powodzie czy trzęsienia
Ziemi, ale również wielkie wymierania.
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Rysunek 7.2: Stanowisko eksperymentalne wykorzystywane do badania dynamiki jedno-
wymiarowych stosów ryżu. Zdjęcie pochodzi ze strony grupy fizyki materii skondensowanej
na Uniwersytecie w Oslo.

55



Rysunek 7.3: Wielkości lawin w kolejnych chwilach czasu.

7.2 Model Baka-Sneppena Ewolucji Biologicznej

W kwietniu 1993 roku w niezwykle prestiżowym czasopismie Physical Review Letters uka-
zały się dwa artykułu autorstwa Kima Sneppena i Per Baka poświęcone nowemu proste-
mu modelowi ewolucji biologicznej. W pierwszym z nich wprowadzono niezwykle prosty,
bezparametrowy model znany obecnie jako model Baka-Sneppena (BS) Bak i Sneppen
(1993). Model BS doczekał się tysięcy cytowań i wielu modyfikacji. Był badany zarówno
przy pomocy symulacji Monte Carlo, jak i analitycznie. Okazuje się, że w modelu tym
również występuje zjawisko samoorganizującej się krytyczności. Model opiera się na dwóch
obserwacjach biologicznych:

1. Istnieje dobór naturalny - tzn. najsłabsi mają najmniejszą szansę na przeżycie

2. Gatunki oddziałują między sobą np. poprzez łańcuch pokarmowy

Bazując na powyższych faktach Bak i Sneppen zbudowali niezwykle prosty model:

1. Gatunki znajdują się w węzłach jednowymiarowej sieci, indeksowane są i = 1, ..., L

2. Każdy z gatunków określony jest przy pomocy jednej liczby rzeczywistej fi ∈ [0, 1]
oznaczającej dostosowanie (fitness) do środowiska

3. Dostosowanie jest miarą stabilności gatunku

4. Z prawdopodobieństwem równym1, gatunek o najmniejszej stabilności będzie pod-
legał tzw. ruchowi adaptacyjnemu, tzn. jego dostosowanie zmieni się. Oznacza to, że
przypiszemu mu nową losową wartość fitness. Ten punkt opisuje dobór naturalny i tu
opisany jest tzw. dynamiką ekstremalną (wybierany jest zawsze ten o minimalnym
dostosowaniu)
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Rysunek 7.4: Trzęsienia ziemi w południowej Kalifornii (dane z katalogu SCSN,
http://www.data.scec.org/about/faq.html). Największe wśród zapisanych N = 312973
trzęsień ma rozmiar smax = 107.3.

5. Każdy gatunek oddziałuje z sąsiednimi i wobec tego jego zmiana powoduje też
zmianę najbliższych sąsiadów. Dla nich też losowane są nowe wartości dostosowania

Jakich wyników się spodziewacie? Co by się zmieniło gdyby nie stosować dynamiki
ekstremalnej tylko jakąś inną regułę (np. jaką?)?

7.3 Trzęsienia Ziemi

Jak już pisałam wiele katastrof naturalnych opisywanych jest prawami potęgowymi.
Jeżeli chcemy zbudować model to musimy najpierw zapytać ’Co wiadomo o trzęsie-

niach ziemi?’ I to co wiadomo powinno znaleźć się w modelu:

• Trzęsienia Ziemi są spowodowane powolnym stałym ruchem płyt tektonicznych
względem siebie; pojawia się gdy ’odkształcenie’ nie jest w stanie dłużej wytrzy-
mać naprężeń

• Energia odkształcenia jest kumulowana przez długi czas i szybko uwalniana

• Trzęsienia Ziemi pojawiają się z przerwami

Bazując na tych faktach Burridga i Knopoff zaproponowali już w 1967 prosty mecha-
niczny model zilustrowany na rysunku 7.6.
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Rysunek 7.5: Roczna liczba trzęsień ziemi o rozmiarze S > s (katalog SCSN, 1984-2001).
Rozmiar jest miarą energii uwolnionej w trakcie trzęsienia. Jak widać N(S > s) ∼ s−B,
linia przerywana ma nachylenie B = −0.95.
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Rysunek 7.6: Bloki są połączone między sobą sprężynami o stałych sprężystości K. Po-
nadto każdy blok jest połączony sprężyną o stałej sprężystości KL z górną płytą. Płyty
poruszają się względem siebie z prędkością V , co powoduje równomierny wzrost siły dzia-
łającej na każdy z bloków. Trzęsienie ziemi wyzwala się gdy siła działająca na każdy z
bloków przekroczy opór (wartość siły tarcia), związany z dolną płytą.

Dwuwymiarowy model sprężynowy Burridge’a i Knopoffa (1967)
Na czym mogłoby polegać trzęsienie Ziemi w ramach takiego modelu?

• Pojawiałoby się gdy siła działająca na każdy z bloków przekroczy wartość siły tarcia

• Ślizgające się po dolnej płycie bloki oddziałują z najbliższymi sąsiadami – zwiększają
siłę działającą na najbliższe sąsiedztwo

• To może wywołać przesunięcie kolejnych bloków – trzęsienie Ziemi rozprzestrzenia
się

• Trzęsienie ziemi kończy się gdy siły działająca na wszystkie bloki stają się mniejsze
niż progowa wartość siły tarcia statycznego

• Całkowita liczba przesuniętych bloków s wyznacza wielkość trzęsienia ziemi.

Idea jest tu bardzo podobna jak w przypadku pryzm piasku. Tu też mamy gromadzącą
się stopniowo energię i pewien próg, powyżej którego energia musi być uwolniona. Nic
dziwnego, że również w tym przypadku model został zaproponowany przez grupę z Oslo.
Bazując na modelu Burridge’a i Knopoffa oraz na idei SOC Olami, Feder i Christensen
zaproponowali w 1992 następujący model znany obecnie jako model blokowy OFC.

• Układ tworzy kwadratowa sieć L× L bloków

• Zmienna dynamiczna to całkowita siła sprężystości Fi,j działająca na blok (i, j)

• Przesunięcie xi,j mierzone jest względem punktu zaczepienia do górnej płyty
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Rysunek 7.7: Ilustracja do modelu OFC

• Blok się przesuwa gdy Fi,j > F th

• f i−1,ji,j , f i+1,ji,j , f i,j−1i,j , f i,j+1i,j – siły wywierane przez 4 sąsiadujące sprężyny

• fLi,j – siła wywierane przez przesuwającą się górną płytę

• Korzystając z prawa Hooke’a:

Fi,j = f i−1,ji,j + f i+1,ji,j + f i,j−1i,j + f i,j+1i,j + fLi,j (7.1)
= K(xi−1,j − xi,j) +K(xi+1,j − xi,j) + . . .

+ K(xi,j−1 − xi,j) +K(xi,j+1 − xi,j) +KL(0− xi,j)
= K(xi−1,j + xi+1,j + xi,j−1 + xi,j+1 − 4xi,j)−KLxi,j.

x̃i,j - pozycja spoczynkowa bloku gdy siła Fi,j = 0:

0 = K(xi−1,j + xi+1,j + xi,j−1 + xi,j+1 − 4x̃i,j)−KLx̃i,j. (7.2)

Odejmując stronami równania otrzymujemy:

Fi,j = (4K +KL)(x̃i,j − xi,j). (7.3)

Siła działająca na sąsiada:

Fi+1,j = K(xi,j + xi+2,j + xi+1,j−1 + xi+1,j+1 − 4xi+1,j)−KLxi+1,j.

Zmiana siły spowodowana przesunięciem bloku (i, j):

δFi+1,j = K(x̃i,j − xi,j) =
K

4K +KL

Fi,j (7.4)

• Dla wszystkich najbliższych sąsiadów (nn) będzie tak samo.
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• Gdy blok (i, j) się przesunie to potem wróci do pozycji spoczynkowej (Fi,j = 0), a
wzrosną proporcjonalnie siły wywierane na nn:

Fnn → Fnn + αFi,j, (7.5)
Fi,j → 0, (7.6)

α =
K

4K +KL

. (7.7)

Teraz jesteśmy już gotowi podać Algoryt Modelu OFC:

1. Przygotuj stan początkowy w dowolnej stabilnej konfiguracji tzn. Fi,j < F th dla
każdego (i, j), np. wylosuj dla każdego węzła sieci Fi,j ∈ (0, F th).

2. Zwiększ siłę dla każdego węzła o δF :

Fi,j → Fi,j + δF. (7.8)

3. Jeśli Fi,j > F th, zrelaksuj węzeł (i, j):

Fnn → Fnn + αFi,j,

Fi,j → 0. (7.9)

Kontynuuj aż do chwili gdy Fi,j ¬ F th dla każdego (i, j)

4. Wróć do 2

Model Baka-Sneppena był bezparametrowy. W modelu OFC mamy już pewne para-
metry. Jakie? Jednym z parametrów wydaje się być wartość progowej wartości tarcia F th.
Okazuje się ona jednak bez znaczenia, więc dla wygody F th = 1. Mamy jednak w modelu
jeszcze parametr α:

1. 0 ¬ α ¬ 1/4 - nie cała siła Fi,j jest rozłożona na nn (dyssypacja)

2. Dla α = 1/4 energia zachowana

3. α > 1/4 nie ma sensu

Co oznacza parametr α? Jakie modyfikacje można zaproponować i co mierzyć?
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Rozdział 8

Automaty komórkowe

Ten rozdział zacznę od zaproszenia do wejścia na stronę
http://demonstrations.wolfram.com/search.html?query=cellular%20automata. Znajdzie-
my na niej ponad 4000 demonstracji poświęconych automatom komórkowym (CA od
cellular automata). Nie powinno to dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Stephen Wol-
fram, twórca pakietu Mathematica, jest też jednym z najbardziej zasłużonych naukowców
w dziedzinie CA. W latach osiemdziesiątych opublikował cykl prac dotyczących pewnych
prostych jednowymiarowych automatów komórkowych. Dzięki tym badaniom zapropono-
wał również ogólną klasyfikację wszytkich CA. Oryginalnie pomysł automatu komórko-
wego pochodzi von Neumanna i Ulama, ktorych poznaliśmy już wcześniej jako twórców
metody Monte Carlo. Od nich to też wywodzi się idea chyba najslynniejszego CA, tzw.
Gry w Życie, chociaż w ostatecznym kształcie zaproponował ją John Horton Conway w
roku 1970. Zanim jednak przejdziemy do omówienia kilku automatów komórkowych po-
winniśmy zdefiniować czym one są. Otóż wg. Stephen Wolframa (Stephen Wolfram, A
New Kind of Science, 2002):

Automat komórkowy składa się ciągu komórek pokolorowanych na biało
lub czarno. W każdym kroku stosowana jest reguła, która definiuje kolor da-
nej komórki na podstawie koloru tej komórki i jej bezpośrednich sąsiadów w
poprzednim kroku.

Właściwie powyższa definicja odnosi się wyłącznie do jednowymiarowych automatów Wol-
frama. W ogólności stanów (kolorów) komórki może być więcej niż dwa, a sieć może mieć
właściwie dowolną strukturę. Jakie są wobec tego ogólne cechy, dzięki którym możemy
dany model określić mianem AC?

• Przestrzeń jest dyskretna, zwykle jest to sieć regularna

• Każda komórka ma jeden ze skończonej liczby stanów (np. 0,1)

• Wszystkie komórki zmieniają się jednocześnie - chociaż ostatnio coraz częściej mia-
nem AC określane są również modele, które nie posiadają tej cechy

• Wszystkie komórki podlegają tej samej, lokalnej regule zmian

• Czas jest dyskretny

Przykładem najprostszego automatu komórkowego jest właśnie AC Wolframa.
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Rysunek 8.1: Jedna z reguł Wolframa

8.1 Jednowymiarowy automat komórkowy Wolframa

• Przestrzeń to jednowymiarowa sieć

• Każda komórka ma jeden z dwóch stanów (1,0 lub czarny, biały)

• Komórka zmienia stan na podstawie stanu swojego i dwóch najbliższych sąsiadów
zgodnie z pewną regułą

• Wszystkie komórki zmieniają się jednocześnie

• Czas jest dyskretny

Tak zdefiniowany AC pozwala na swobodny wybór reguły, a jest ich 256. Dlaczego? Sko-
ro rozważamy stan komórki i jej dwóch sąsiadów tzn. rozpatrujemy plakietkę złożoną z
trzech komórek, z których każda może być w jednym z trzech stanów. Wobec tego mamy 8
możliwych stanów plakietki:000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Zmianie ulega środkowa
komórka. Jak możemy zapisać regułę, dzięki której będzie się zmieniać? Wolfram zapro-
ponował zakodować ją jako 8-elementowy ciąg złożony z ’0’ i ’1’. Na przykład reguła
’11111111’ oznacza, że w przypadku każdej z ośmiu trójek środkowa komórka przyjmie
stan ’1’, a reguła ’00000000’ oznacza, że przypadku każdej z ośmiu trójek środkowa ko-
mórka przyjmie stan ’0’. Jeżeli chcemy, żeby środkowa komórka zawsze przyjmowała stan
zero, chyba, że obaj jej sąsiedzi są ’1’ (czemu odpowiadają plakietki ’111’ i ’101’) to ozna-
cza, że reguła ’00000101’ (spójrz powyżej na kolejność plakietek!). Stanie się to bardziej
zrozumiałe gdy spojrzymy na rysunek 8.1.

Takich reguł jest oczywiście 28 = 256. Niektóre dają naprawdę zadziwiające efekty.
Typowymi warunkami początkowymi są:

• proste - tylko jedna, zwykle środkowa, komórka ma stan ’1’, a reszta ’0’

• losowe - stany komórek są początkowo losowane

Na rysunkach 8.2 i 8.3 przedstawiono kilka przykładów ewolucji takich automatów.
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Rysunek 8.2: Zrzuty z ekranu programu przygotowanego przez jednego z moich studentów,
w ramach pracy licencjackiej, pana Tomasza Lotę w 2004. Automaty ewoluują z prostego
stanu początkowego.

Rysunek 8.3: Zrzuty z ekranu programu przygotowanego przez jednego z moich studentów,
w ramach pracy licencjackiej, pana Tomasza Lotę w 2004. Reguła 18 - po lewej proste a
po prawej losowe warunki początkowe.
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8.2 Model ruchu drogowego Nagela-Schreckenberga

Automaty komórkowe okazały się niezwykle przydatne w modelowaniu ruchu drogowego:
ruchu pieszych, ruchu samochodowego i symulacji autobusowego transportu publicznego.
Chociaż w symulacji ruchu pieszych odniesiono wielkie sukcesy, to ze względu na złożoność
modeli nie będziemy sie tu tym problemem zajmować. Wspomnę tylko, że modelowanie to
dotyczyło między innymi optymalizacji ruchu pieszych w miastach, projektowanie ścieżek
dla pieszych, projektowanie lokali użytku publicznego w celu ułatwienia ew. ewakuacji
itp.

Na tych zajęciach zajmiemy się dwoma znacznie prostszymi modelami - modelem
ruchu drogowego Nagela-Schreckenberga (NS) i modelem zatłoczenia w autobusach. W
popularnym artykule Sznajd-Weron (2001) opisałam kiedyś ten pierwszy model i od niego
też zacznę. Pozwolę też sobie przytoczyć tu fragmenty tego artykułu (zmodyfikowane nieco
na potrzeby tego skryptu) i rysunek, objaśniający działanie modelu, który na potrzeby
tamtego artykułu przygotowałam.

A propos korków, to z ich powodu cierpią kierowcy prawie wszystkich więk-
szych miast (przypis wsp. Chociaż w 2012 roku we Wrocławiu cierpimy już
dużo mniej niż w 2001, kiedy ten artykuł pisałam). Korki tworzą się jednak
nie tylko w miastach, ale nawet na trzypasmowych autostradach. Często poja-
wiają się bez wyraźniej przyczyny, takiej jak remont czy kraksa. Takie korki,
nazywane często w literaturze korkami–upiorami, znikają równie nagle, jak
się pojawiają. Kogoś, kto podróżował po niemieckich autostradach, nie zdzi-
wi fakt, właśnie w Niemczech fizyka ruchu drogowego rozwija się szczególnie
szybko (przypis wsp. Obecnie już częściej wprawdzie pracują tam nad symu-
lacją ruchu pieszych, ale wynika to po prostu z faktu, że wiele modeli ruchu
samochodowego zostało już w między czasie wdrożonych). Najprostszy model,
który wiernie naśladuje podstawowe cechy ruchu drogowego zaproponowali w
roku 1992 Nagel i Schreckenberg z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Duisbur-
gu. Model ten, składa się z czterech elementów: przyspieszania, hamowania,
zdarzeń losowych (wypadki, załamania pogody). Przypis wsp. Obecnie dodała-
bym też tutaj zwykłe gapiostwo, zapatrzenie się na jakiś atrakcyjny plakat czy
rozmowy przez komórki. W między czasie wykonano w Japonii eksperyment
polegający na jeżdżeniu aut po kole na dużym placu. Początkowo auta jechały
jedno za drugim w równych odległościach. Po kilkunastu minutach jazdy za-
częły tworzyć się korki. Dlaczego? Ludzie zaczęli się nudzić - ktoś się zamyślił
i lekko zahamował. Kierowca za nim też musiał zahamować, ale zrobił to już
gwałtowniej, bo niczego wcześniej się nie spodziewał, itd. W układzie zaczęło
się rozchodzić zaburzenie, którego następstwem był korek. Wróćmy jednak do
opisu modelu. Czwartym elementem modelu była jazda. Droga zastąpiona zo-
stała łańcuszkiem składającym się z jednakowych komórek (patrz rysunek 8.4).
W każdej komórce może się znajdować samochód, który jest charakteryzowa-
ny jego aktualna prędkością v = 0, 1, 2, ..., vmax (np. v = 0, gdy samochod
stoi, a v = 5, gdy jedzie z prędkością 135 km/h. W chwili początkowej każde-
mu autu przypisujemy losową prędkość, tak jakbyśmy nagle wyjrzeli za okno
i zanotowali aktualny stan na drodze. Cztery reguły opisujące ruch uliczny,
wprowadzone w tym modelu, przedstawione zostały na rysunku 8.4.
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Rysunek 8.4: Reguły w modelu ruchu drogowego NS. Proszę pamiętać, że jest to automat
komórkowy, więc każda z reguł stosowana jest po kolei do każdego z aut.
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Rysunek 8.5: Diagram fundamentalny pokazujący w jaki sposób przepływ zależy od za-
gęszczenia aut na drodze (niebieskie punkty to dane z pomiaru na autostradzie, a linie
ciągle to fit). Jeżeli aut jest niewiele to przepływ też nie może być duży. Nic dziwnego, że
początkowo rośnie wraz z zagęszczeniem. Potem jednak coś się dzieje i przepływ zaczyna
spadać. Dlaczego? Otóż ruch przestaje być płynny i zaczynają się tworzyć korki. Znowu
mamy do czynienia z punktem krytycznym. Poniżej krytycznego zagęszczenia ruch jest
swobony, powyżej zaczynają tworzyć się korki. Macie może jakieś skojarzenia dotyczące
innych modeli, które tu poznaliśmy?

Ten prosty model był w stanie nie tylko odtworzyć cechy prawdziwego ruchu ulicznego
w sposób jakościowy ale zrekonstruować tzw. diagram fundamentalny przedstawiony na
rysunku 8.5.

8.3 Model MPK

W tym rozdziale zajmiemy się modem zaproponowanym w 1998 w pracy opublikowanej
w Physical Review E (patrz rysunek 8.6). Rozważmy następującą sytuację. Autobusy
poruszają się między przystankami wzdłuż wytyczonych linii autobusowych. W idealnej
sytuacji autobusy są rozłożone równomiernie i każdy zabiera mniej więcej tyle samo pa-
sażerów. Jednak może pojawić się w takim układzie fluktuacja, polegająca na tym, że
autobus się spóźni. Wtedy czas upływa i coraz więcej pasażerów oczekuje na ten autobus.
Więcej, a może nawet znacznie więcej niż zwykle. Wobec tego spóźniony autobus musi
zabrać więcej pasażerów niż zwykle. Ale ponieważ załadunek większej liczby pasażerów
trwa dłużej, więc w efekcie jego opóźnienie jeszcze się wydłuży. Tak właśnie może powstać
tłok w autobusie . . .

Pytanie, jak można zbudować model tego zjawiska? Zastanówmy się jakie mamy zmien-
ne w naszym układzie, warunki brzegowe, oddziaływania itd.

• Liczba autobusów – zmienna zachowana

• Liczba pasażerów w autobusie – nie jest stała
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Rysunek 8.6: Skan fragmentu pracy, w której wprowadzono AC dla opisu zatłoczenia a
autobusach. Dlaczego niektóre autobusy są zatłoczone a inne puste?

• Układ jest jednowymiarowy a warunki brzegowe cykliczne – autobus jedzie od pętli
do pętli

• Modelujemy nasz układ wobec tego jednowymiarową siecią o długości L z cyklicz-
nymi warunkami brzegowymi

• Niech i indeksuje nam węzły sieci, tzn. i = 1, . . . , L

• Załóżmy, że a każdym węźle sieci mamy dwie zmienne:

– Jeśli węzeł jest zajęty przez autobus to τi = 1, w przeciwnym wypadku τi = 0

– Jeśli węzeł jest zajęty przez pasażera to
phii = 1, w przeciwnym wypadku φi = 0

Zakładamy, że nie może zajść τi = φi = 1

To są założenia. Czy wydają wam się sensowne? Czy potraficie je uzasadnić? Czy macie
jakieś inne propozycje. Mając powyższe założenia możemy już skonstruować model, który
można zapisać np. w postaci algorytmu (patrz również rys. 8.7 ):

1. Wybierz losowo węzeł i

2. Jeśli τi = φi = 0 tzn. w węźle nie ma ani autobusu, ani pasażera to wówczas z
prawdopodobieństwem λ może pojawić się pasażer, tj. φi → 1

3. Jeśli τi = 1, τi+1 = 0 to wyznaczamy prawdopodobieństwo jazdy autobusu µ w
następujący sposób:

• µ = α jeśli φi+1 = 0 - ruch w przypadku, gdy nie musi zabierać pasażera z i+1

• µ = β jeśli φi+1 = 1 - ruch w przypadku, gdy musi zabierać pasażera z i+ 1
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Rysunek 8.7: Ilustracja działania AC dla ruchu autobusowego

• β < α = 1

4. Autobus jedzie do i + 1 z prawdopodobieństwem µ, tzn. τi → 0, τi+1 → 1 i zabiera
ew. pasażera, który znajdował się w węźle i+ 1, tj. φi+1 = 0

Jakie parametry pojawiają się w modelu, ze względu na które możemy badać model:

• L – długość trasy (sieci)

• ρ - zagęszczenie autobusów

• λ – prawdopodobieństwo pojawiania się pasażera

• β – prawdopodobieństwo ruchu autobusu, który zabrał pasażera

Co można było by badać w takim modelu? Jakich wyników się spodziewacie?

8.4 Model szlaku mrówek

Blisko spokrewnionym modelem z modelami ruchu ulicznego jest model szlaku mrówek.
Komunikacja między mrówkami zachodzi poprzez feromony (w szczególności przez che-
motaxis). Mrówki upuszczają feromony na powierzchnię, po której się poruszają. Ta fe-
romonowa ścieżka pozostaje jakiś czas na powierzchni i pozostałe mrówki podążają za
’zapachem’. Warto obejrzeć kilka filmów ilustrujących to zjawisko:

• http://www.youtube.com/watch?v=gcHt5n3NGK0

• http://www.youtube.com/watch?v=guJYjmo-f08

• http://www.youtube.com/watch?v=tAe3PQdSqzg

• i wiele innych ...

W pracy z 2002 roku (patrz rysunek 8.8) wprowadzono model odtwarzający zachowanie
mrówek. Podobnie jak w modelu autobusów mamy tu dwa rodzaje zmiennych dynamicz-
nych - tam autobusy i pasażerowie, a tu mrówka i feromon.

Model zbudowany jest następująco:

• Rozważamy sieć jednowymiarowa o długości L

• Każde miejsce sieci może być zajęte przez maksymalnie jedną mrówkę
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Rysunek 8.8: Skan fragmentu pracy, w której wprowadzono AC dla opisu szlaków mrówek

• Jak zwykle indeksujemy węzły sieci i = 1, . . . , L

• W każdej komórce sieci dwie zmienne:

– Si = 1, 0 (w komórce znajduje się mrówka lub nie)

– σi = 1, 0 (komórka zawiera feromon lub nie)

• Ponieważ mamy dwa zbiory zmiennych dynamicznych, zatem stan układu w chwili
t zadany przez konfiguracje:

{Si} = (S1(t), S2(t), . . . , SL(t)), {σi} = (σ1(t), σ2(t), . . . , σL(t))

• Mrówki nie mogą się cofać

• Prawdopodobieństwo ruchu w przód rośnie, gdy mrówka czuje przed sobą feromon

• Stan układu jest aktualizowany w dwóch krokach:

Krok I Zbiór {Si} (pozycje mrówek) jest aktualizowany synchronicznie (typowe dla
Automatów komórkowych) zgodnie z następującą regułą. Jeśli dana komórka
jest zajęta przez mrówkę tj. Si = 1 wówczas mrówka idzie do komórki i + 1 z
prawdopodobieństwem:

Q jeśli Si+1(t) = 0, σi+1(t) = 1
q jeśli Si+1(t) = 0, σi+1(t) = 0
0 jeśli Si+1(t) = 1. (8.1)

Krok II Zbiór {σi} (obecność lub brak feromonu) jest aktualizowany synchronicz-
nie:
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Rysunek 8.9: Przykład działania automatu komórkowego symulującego ruch mrówek
wzdłuż feromonowych ścieżek.

– Jeśli σi(t) = 1 wówczas σi(t+ 1) = 1 z prawdopodobieństwem:

1 jeśli Si+1(t) = 1 po kroku I
1− f jeśli Si+1(t) = 0 po kroku I (8.2)

– Jeśli σi(t) = 0 wówczas σi(t+ 1) = 1 jeśli po I kroku Si+1(t) = 1

Przykład działania modelu przedstawiono na rysunku 8.9. Teraz kilka pytań do was:

1. Co oznacza f?

2. Jakie w tym modelu mamy parametry, którymi można sterować?

3. Jakie warunki brzegowe zastosowalibyście i dlaczego własnie takie?

4. Zaproponujcie jakieś warunki początkowe?

5. Co można zmierzyć w takim modelu? Jakich spodziewacie się wyników?
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