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1. Úvod
Poměrně nedávno byl založen nový vědní obor s názvem stochastická termo-

dynamika [1]-[7]. Objektem jeho zkoumání je, mimo jiné, práce vykonaná vnějšími
silami na částici Brownova světa. Tím máme na mysli nano-částici, která je navíc
vždy vystavena náhodným silám při své interakci s částicemi prostředí. Vykona-
ná práce je funkcionál z trajektorie částice, tedy obecně náhodná veličina. Naším
hlavním cílem je nalézt hustotu pravděpodobnosti této veličiny (dále jen hustota
pro práci). Konkrétně se zaměříme na částici ve vnějším potenciálu tvaru

V (x,t) = 1
2k(t)x2, (1.1)

kde k(t) je časově závislý parametr paraboly. Ten bude v naší práci hrát roli jedi-
ného parametru explicitně závislého na čase. Funkce k(t) bude plně charakterizo-
vat časovou závislost potenciálu. Parabolu s touto vlastností nazveme "dýchající
parabolou" [8]-[12]. Podobně se užívá označení "driftující parabola"pro ten typ
paraboly, jejíž minimum koná v čase translační pohyb v horizontálním směru.
Tento druh časové závislosti však v naší práci uvažovat nebudeme.

V dýchající parabole je k problému hledání hustoty pro práci známo pouze při-
bližné řešení [11] a řešení v limitě velmi slabé časové závislosti [12]. Pro obecnou
časovou závislost k(t) přesné analytické řešení neexistuje. Ukazuje se však, že ta-
kové řešení existuje pro jistou třídu časově závislých protokolů, tzv. "skokových
protokolů". Skokové protokoly mají navíc tu výhodu, že jimi lze s libovolnou přes-
ností aproximovat jakékoli protokoly další. Z těchto dvou důvodů se v celé práci
omezíme pouze na protokoly této třídy. Pro ně nalezneme přesné analytické řeše-
ní, pro jiné časové závislosti alespoň řešení aproximativní.

Matematický model pro vývoj souřadnice částice v potenciálu (1.1) je již dlou-
ho obecně znám [13]-[15]. Tímto modelem je tzv. Ohrnstein-Uhlenbeckův proces
(dále jen O-U proces). Protože práce je funkcionál z trajektorie, O-U proces je
důležitou prerekvizitou pro její studium. Budeme se jím zabývat v Kapitole 2.
V Kapitole 3 následně aplikujeme výsledky studia O-U procesu na skokový pro-
tokol. Dále zde zavedeme zkrácený zápis některých parametrů, které se budou
později často vyskytovat ve výpočtech využívajících skokový protokol. Kapito-
lu 4 věnujeme vysvětlení fyzikálního významu práce jakožto náhodné veličiny a
uvedeme její tvar pro skokové protokoly. Také zde představíme proceduru, která
nám umožňuje simulovat hustotu pro práci. Simulací užijeme k ověření správnosti
analytického výsledku, ke kterému se dopracujeme později. Kapitola 5 předsta-
vuje těžiště celé této práce. V ní bude předveden postup vedoucí až k analytické
hustotě pro práci vyjádřené v Laplaceově transformaci. Následující dvě kapito-
ly věnujeme zpětné Laplaceově transformaci výsledku z Kapitoly 5. Konkrétně
v Kapitole 6 dokážeme některé netriviální vlastnosti nalezeného řešení. Přítom-
nost těchto vlastností bude nezbytná pro korektnost výpočtu samotné zpětné
Laplaceovy transformace, který provedeme v Kapitole 7. Nakonec v Kapitole 8
vše završíme diskuzí vlastností získané analytické hustoty pro práci. Budeme je
demonstrovat na konkrétních časově závislých protokolech.
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2. Souřadnice jako stochastický
proces

Souřadnice X(t) bude v naší práci vystupovat jako náhodná veličina formující
Markovovský řetězec. Práce W(t), kterou máme v prvé řadě zkoumat, má být
funkcionál z trajektorie dané právě veličinou X(t). Proto je důležité, abychom
měli od začátku k dispozici nějaký popis souřadnice. Potřebujeme znát hustotu
pravděpodobnosti P (x,t)

P (x,t) dx = Prob {X(t) ∈ (x,x+ dx)} , (2.1)

která musí splňovat Fokker-Planckovu rovnici (dále jen F-P rovnice)

∂

∂t
P (x,t) =

{︄
D
∂2

∂x2 + 1
mΓ

∂

∂x

[︄
∂

∂x
V (x,t)

]︄}︄
P (x,t) (2.2)

s potenciálem (1.1). Vystupuje zde difúzní konstanta D = 1/βmΓ, kde β = 1/kBT
je inverzní teplota, m hmotnost částice a Γ koeficient tření. Dále zaveďme škálo-
vaný protokol γ(t) = k(t)/mΓ.

Jak už bylo zmíněno v Úvodu, souřadnici částice v parabolickém potenciálu ma-
tematicky modeluje O-U proces. Ten dává při známé počáteční poloze x0 pro
souřadnici X(t) propagátor P (x,t;x0,t0) dle standardní definice

P (x,t;x0,t0) dx = Prob {X(t) ∈ (x,x+ dx)|X(t0) = x0} , (2.3)

který zde nabývá tvaru

P (x,t;x0,t0) = ⟨x|G(t; t0)|x0⟩ = 1√︂
2πϕ(t,t0)

exp
[︄
− [x− η(t,t0)x0]2

2ϕ(t,t0)

]︄
; (2.4)

η(t,t0) = exp
[︂
−
∫︁ t

t0
γ(s) ds

]︂
; ϕ(t,t0) = 2D

∫︁ t
t0

exp
[︂
−2

∫︁ t
sγ(s′) ds′

]︂
ds.

Vztah (2.4) platí pro libovolný časově závislý protokol γ(t). Pro pozdější účely
budeme každý takový protokol zapisovat ve tvaru (2.5)

γ(t) = γmaxf(τ). (2.5)

f může být libovolná bezrozměrná reálná funkce. τ = ωt je bezrozměrný čas.
γmax, ω jsou konstanty s fyzikálním rozměrem [s−1].

Pro snazší pochopení vlastností propagátoru P (x,t;x0,t0) se však nejprve za-
měřme na jednodušší situaci. Uvažme konstantní protokol γ(t) ≡ γ0. Pak (2.4)
nabývá tvaru

P (x,t;x0,t0) = 1√︄
2πD
γ0

[︂
1 − e−2γ0(t−t0)

]︂ exp

⎡⎢⎢⎢⎣−

(︂
x− x0e

−γ0(t−t0)
)︂2

2D
γ0

[︂
1 − e−2γ0(t−t0)

]︂
⎤⎥⎥⎥⎦ . (2.6)
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Částice v konstantním potenciálu tedy koná náhodný pohyb se střední hodnotou
a variancí, z nichž se každá exponenciálně blíží své hodnotě odpovídající rovno-
vážnému stavu. Konkrétně střední hodnota jde k nule a variance ke konstantě D

γ0
.

Ukázka takového pohybu je znázorněna trajektorií na Obrázku 2.1. K jejímu
vygenerování byla využita tzv. exact update formula přejatá z [16] ve tvaru

X(t+ ∆t) = e−γ0∆tX(t) +
[︄
D

γ0

(︂
1 − e−2γ0∆t

)︂]︄1/2

N (0,1) . (2.7)

∆t značí časovou vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími vygenerovanými body
trajektorie. N(0,1) je náhodná veličina popsaná standardním normálním rozděle-
ním. (2.7) je běžně užívaným nástrojem při simulaci O-U procesu. K tomuto účelu
nám také bude sloužit v celé této práci.

Obrázek 2.1: Trajektorie částice v konstantním parabolickém potenciálu. Trajektorie je vy-
generovaná v 500 časových bodech. K vygenerování bylo užito vztahu (2.7). Difúzní konstanta
je D = 1 m2s−1. Konstantní škálovaný parametr paraboly je γ0 = 1 s−1. Počáteční hodnota
souřadnice je x0 = 1 m. Je zde zvýrazněn také vývoj střední hodnoty a střední kvadratické
odchylky.

Výše byl užit pojem rovnovážný stav. Tím budeme standardně chápat limitu
t0 → −∞, ve které propagátor (2.6) ztrácí závislost na x0 a t.
Naše teorie bude vždy předpokládat, že částice vychází z rovnováhy, tj. že její
počáteční poloha je gaussovsky rozložená náhodná veličina s variancí D

γ0
. Pro

zápis této skutečnosti zaveďme obecnou počáteční podmínku jako ket |π(α)⟩, kde
α značí varianci obecné počáteční podmínky. Speciálně je-li α = D

γ0
, mluvíme o

rovnovážné počáteční podmínce, neboť platí⃓⃓⃓⃓
⃓π
(︄
D

γ0

)︄⟩︄
= lim

t0→−∞
G(t,t0)|x0⟩. (2.8)

G(t,t0) značí evoluční operátor hustoty P (x,t) přes interval (t0,t) při konstantním
protokolu γ0. |x0⟩ je lokalizovaná počáteční podmínka v bodě x0.
Rovnovážná počáteční podmínka nám umožňuje nadále zjednodušit propagátor
do tvaru P (x,t) = ⟨x|G(t,t0)|π(α)⟩, ve kterém nevystupuje x0. Protože systém v
rovnováze se nevyvíjí, na t0 také nezáleží. BÚNO dosazujeme t0 = 0. Závislost na
t propagátoru ponecháváme, ta se projeví, když bude potenciál časově proměnný.

4



3. Skokový protokol
Konstantní protokol byl užitečný pro zavedení pojmů, se kterými budeme pra-

covat, ovšem po stránce energetiky představuje nezajímavý problém. Vykonaná
práce je při něm triviálně nulová. Nás zajímají protokoly s časovou závislostí.
Problém hledání hustoty pravděpodobnosti pro práci při obecném časově závis-
lém protokolu zůstává dosud otevřen a ani tato práce si neklade za cíl ho vyřešit
v plném rozsahu. My si vystačíme s jistým zjednodušením. Zaveďme nyní třídu
tzv. skokových protokolů, které je možné zapsat ve tvaru

γ(t) = γ0 +
n∑︂

k=1
(γk − γk−1)θ(t− tk). (3.1)

Konstanta n značí počet skoků. tk je čas k-tého skoku. γk značí hodnotu protokolu
na k-tém segmentu. Segmenty jsou číslovány od 0 do n a ohraničeny časy skoků.
Nultý segment je zleva ohraničen časem t0, n-tý segment zprava časem t. θ(t) je
Heavisideova funkce. Příklad skokového protokolu je na Obrázku 3.1.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Obrázek 3.1: Konkrétní příklad skokového protokolu. Počet skoků je n = 2. Čas prvního
skoku je t1 = 1 s. Čas druhého skoku je t2 = 3 s. Hodnota protokolu na nultém segmentu
je γ0 = 1 s−1. Hodnota protokolu na prvním segmentu je γ1 = 2 s−1. Hodnota protokolu na
druhém segmentu je γ2 = 3 s−1.

Pro další práci se skokovým protokolem zaveďme následující parametry:

δk = γk − γk−1 ; κk = δk

γ0
; sk = tk+1 − tk ;

ηk = e−γksk ; ϕk = D

γk

(1 − η2
k) ; ψk = γ0

D
ϕk = γ0

γk

(1 − η2
k).

Pokusme se nalézt propagátor P (x,t) pro skokový protokol. K tomu potřebujeme
nalézt η(t,t0), ϕ(t,t0) vystupující v (2.4).
Předpokládejme, že známe η(tn,t0), ϕ(tn,t0), tj. známe propagátor až do n-tého
skoku. Na intervalu (tn,t) je protokol konstantní, platí zde výsledky předchozí
kapitoly η(t,tn) = exp [γn(t− tn)], ϕ(t,tn) = D

γn
[1 − η2(t,tn)]. Dosazením do (2.4)

díky aditivitě Lebesgueova integrálu dostáváme:

η(t,t0) = η(t,tn)η(tn,t0), (3.2)

ϕ(t,t0) = ϕ(t,tn) + η2(t,tn)ϕ(tn,t0). (3.3)
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Na (t0,t1) je protokol konstantní, platí zde η(t1,t0) = η0, ϕ(t1,t0) = ϕ0 (viz para-
metry ηk, ϕk výše). Opakovaným užitím (3.2) a (3.3) proto umíme vyjádřit η(t,t0),
ϕ(t,t0) pro libovolný skokový protokol. Při rovnovážné počáteční podmínce navíc
η(t,t0) = 0 a propagátor P (x,t) je tak plně určen svojí variancí v daném čase.
Zaveďme variance v časech skoků αk := ϕ(tk,t0) rekurzí

α1 = D

γ0
; αk = ϕk−1 + η2

k−1αk−1. (3.4)

Nyní máme zavedeny všechny parametry potřebné pro práci se skokovým proto-
kolem. Umíme díky (3.4) vypočítat variance αk souřadnice X(t) ve všech časech
skoků tk a z nich dále propagátor souřadnice v časech skoků P (x,tk) jako

P (x,tk) = 1√
2παk

exp
[︄
− x2

2αk

]︄
. (3.5)

Formule (2.7) nám dále při nahrazení γ0 časově proměnným γ(t) umožňuje simu-
lovat trajektorii částice v potenciálu odpovídajícím skokovému protokolu.

Skokovým protokolem lze navíc s libovolnou přesností aproximovat libovolný ča-
sově závislý protokol γ(t) ∈ L1([t0,t]). Skokové protokoly proto mimo jiné mohou
být užity k usnadnění výpočtu propagátoru P (x,t) tak, že užijeme (3.5) jako
aproximaci složitého výrazu (2.4) (viz Obrázek 3.2). Zásadní výhody, které nám
tato třída protokolů poskytuje, však vyplynou teprve z následujících kapitol.

Obrázek 3.2: Časový vývoj propagátoru P (x,t) při spojitě proměnném protokolu. Protokol
má tvar (2.5) s funkcí f(τ) = τ a parametry γmax = 1 s−1, ω = 1 s−1. Částice vychází z
lokalizovaného stavu v x0 = 0 m. Difúzní konstanta je D = 1 m2s−1. Spojitý protokol je na
obrázku aproximován skokovým protokolem s počtem skoků n = 100. Propagátor byl vykreslen
v časech skoků, tj. ve 100 bodech t. V každém čase byl vykreslen v 50 bodech x. K vykreslení
byl užit vztah (3.5). Na obrázku lze pozorovat chování propagátoru. Na začátku se P (x,t) velmi
rychle dostává z lokalizovaného stavu (δ-funkce) do rovnovážného (Gaussovo rozdělení), tedy
variance roste. Poté začne převažovat vliv rostoucího γ(t) a variance opět pomalu klesá zpátky
k nule.

6



4. Práce jako náhodná veličina
Za objekt našeho zkoumání jsme si v úvodu stanovili práci vykonanou na čás-

tici W(t). Abychom pochopili její význam, zamysleme se nyní nad energetikou
procesu. Částice v bodě x a čase t má energii V (x,t). Jedním způsobem, jak lze
tuto energii zvýšit, je posun částice do oblasti vyššího potenciálu v důsledku srá-
žek s dalšími částicemi. To budeme ztotožňovat s tepelnou výměnou. Částice však
přijme energii také pokaždé, kdy potenciál V (x,t) v čase vzroste při zafixovaném
x, tj. pokaždé, kdy v čase vzroste parametr paraboly k(t). Potom řekneme, že je
na částici konána práce. Na takovou práci budeme pohlížet jako na funkcionál z
trajektorie daný předpisem

W(t) =
t∫︂

t0

V̇ (X(s),s) ds = 1
2Dβ

t∫︂
t0

γ̇(s)X2(s) ds. (4.1)

Ačkoli v předpisu (4.1) vystupuje difúzní konstanta D, později se ukáže, že prav-
děpodobnostní rozdělení veličiny W(t) na ní nijak nezávisí. Souvisí to se skuteč-
ností, že v parabolickém potenciálu je při rovnovážné počáteční podmínce druhý
moment veličiny X(t) přímo úměrný difúzní konstantě.
Práce zadaná předpisem (4.1) je zjevně náhodnou veličinou. Naším cílem je pro
ni při daném protokolu γ(t) nalézt hustotu pravděpodobnosti

Q(w,t) dw = Prob{W(t) ∈ (w,w + dw)}. (4.2)

U práce ve skokovém protokolu zdůrazníme počet skoků spodním indexem Wn(t)
a Qn(w,t). Skokový protokol má zajímavou vlastnost a to, že se jeho dosazením
(4.1) redukuje na sumu

Wn(t) = 1
2Dβ

n∑︂
k=1

δkX2(tk) (4.3)

platnou pro každé t > tn. Práce ve skokovém protokolu je konána právě v časech
skoků. Z toho plyne, mimo jiné, že v čase tn se stává Qn(w,t) časově konstantním
a nezávisí už na ničem, co se děje potom.
Předefinujme n z celkového počtu skoků na počet provedených skoků v čase t.
Tím rozšíříme platnost vztahu (4.3) na všechna t > t0, neboť je vždy zaruče-
no t > tn. Po tomto předefinování se dále nabízí možnost zavést zkrácený zápis
Qn(w,t) ≡ Qn(w), neboť čas t je nyní již plně zahrnut v počtu provedených skoků
n. Ponecháme přesto původní značení, abychom zdůraznili časovou závislost.

Pomocí (2.7) už umíme simulovat O-U proces jakožto model pro X(t). Vztah
(4.1) nám umožňuje z každé takto získané trajektorie vypočítat simulovanou práci
W(t) pro libovolný zadaný protokol. Vygenerováním velkého množství trajektorií
lze pak ze zákona velkých čísel simulovat také samotnou hustotu Q(w,t) a získat
tak její tvar s libovolnou přesností a to pro libovolný protokol (viz Obrázek 4.1).

Simulace jsou relativně rychlým a spolehlivým nástrojem k vykreslení funkce
Q(w,t). My je však budeme využívat pouze jako nástroj k ověření správnosti na-
šich dalších výsledků. V této práci si totiž klademe vyšší cíl a tím je analytický
rozbor výše nastíněné problematiky. Tomu věnujeme následující kapitolu.
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Obrázek 4.1: Simulovaná hustota pro práci. Byl využit skokový protokol s jedním kladným
skokem. Hodnota protokolu na nultém segmentu je γ0 = 1 s−1. Hodnota protokolu na prvním
segmentu je γ1 = 2 s−1. Na čase prvního skoku nezáleží, protože částice vychází z rovnováhy.
Inverzní teplota je β = 1 m−2kg−1s2. Vygenerováno bylo 104 trajektorií. Hustota je vykreslená
ve 100 bodech w. Tečkovaně je přes simulovanou hustotu pro práci naznačena hustota pro práci
pro tentýž protokol, ovšem získaná analytickým výpočtem, ke kterému se teprve dopracujeme.
Díky tomuto obrázku však předem vidíme, že výsledky obou procedur si vzájemně odpovídají.
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5. Analytický výpočet hustoty
pro práci

Při hledání hustoty pro polohu jsme modelovali X(t) Markovovským proce-
sem. To nyní provést nelze, protože znalost hodnoty veličiny W(t) v daném čase
nedává úplnou informaci o jejím budoucím vývoji. Úplnou informaci lze však
získat z vektoru (X(t),W(t)). Nejprve proto nalezneme simultánní hustotu prav-
děpodobnosti F (x,w,t) pro X(t) a W(t), jejíž integrací přes proměnnou x teprve
dostaneme hledanou hustotu pro práci Q(w,t). Řešme rozšířenou F-P rovnici

∂

∂t
F (x,w,t) =

{︄
D
∂2

∂x2 + 1
mΓ

∂

∂x

[︄
∂

∂x
V (x,t)

]︄
−
[︄
∂

∂t
V (x,t)

]︄
∂

∂w

}︄
F (x,w,t). (5.1)

Uplatněme na (5.1) s potenciálem (1.1) Laplaceovu transformaci vzhledem k pro-
měnné w. Laplaceovsky sdruženou proměnnou označme u, dále zaveďme bezroz-
měrnou proměnnou ξ = u/β. Dostáváme

∂

∂t
F (x,ξ,t) =

{︄
D
∂2

∂x2 + γ(t) ∂
∂x
x− 1

2
γ̇(t)
D

x2ξ

}︄
F (x,ξ,t). (5.2)

Rovnice dostala tvar, pro který je známa analogie z kvantové mechaniky [17].
Závorku na pravé straně chápejme jako poruchový Hamiltonián. První dva členy
v závorce představují jeho neporušenou složku, jejíž řešení známe z Kapitoly 1.
Třetí člen představuje poruchu. K vyřešení takové rovnice slouží Dysonova série.
Nyní vychází najevo hlavní důvod, proč jsme zavedli třídu právě skokových pro-
tokolů. Když totiž dosadíme do Dysonovy série pro rovnici (5.2) skokový protokol
(3.1), zjednoduší se tím její tvar díky přítomnosti δ-funkcí v exponentu. Podrobný
výpočet lze nalézt v [18]. Vychází výsledek v operátorovém tvaru

Kn(ξ,t) = G(η(t,tn);ϕ(t,tn)) exp
(︃

−γn−1

2D κnξX2
)︃
G(ηn−1;ϕn−1)) × ...

...× G(η2,ϕ2) exp
(︃

− γ1

2Dκ2ξX2
)︃
G(η1,ϕ1) exp

(︃
− γ0

2Dκ1ξX2
)︃
G(η0,ϕ0). (5.3)

Toto je evoluční operátor simultánní hustoty Fn(x,w,t) v Laplaceově transformaci.
Potřebujeme ho vyjádřit v x-reprezentaci.
Rozdělme ho na n segmentů a každým z nich pak působme samostatně na obecnou
počáteční podmínku. Působení k-tého segmentu vystihuje formule

G(ηk;ϕk) exp
(︃

−γk−1

2D κkξX2
)︃ ⃓⃓⃓⃓
⃓π
(︄
D

γ0
Ak

)︄⟩︄
= 1√

1 + ξκkAk

⃓⃓⃓⃓
⃓π
(︄
D

γ0
Ak+1

)︄⟩︄
. (5.4)

Formuli (5.4) lze snadno dokázat vyjádřením levé strany v x-reprezentaci a užitím
Chapmann-Kolmogorovy formule.
Ak(ξ) v (5.4) jsou členy posloupnosti bezrozměrných racionálních funkcí v pro-
měnné ξ. Jsou definovány rekurzí

A1(ξ) = 1 ;Ak(ξ) = ψk−1 + η2
k−1

Ak−1(ξ)
1 + ξκk−1Ak−1(ξ)

. (5.5)
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Opakovaným užitím (5.4) při takto definované posloupnosti Ak(ξ) dospíváme k
závěru

Kn(ξ,t)|π(α0)⟩ = 1√︂∏︁n
j=1 [1 + ξκjAj(ξ)]

⃓⃓⃓⃓
⃓π
(︄
D

γ0
An+1

)︄⟩︄
, (5.6)

který plně charakterizuje působení evolučního operátoru Kn(ξ,t) na rovnovážnou
počáteční podmínku |π(α0)⟩.
Nyní můžeme vyjádřit Fn(x,ξ,t) jakožto Kn(ξ,t) v x-reprezentaci a následně se
zbavit nadbytečné proměnné x. Dostáváme hustotu pro práci v Laplaceově trans-
formaci ve tvaru

Qn(ξ,t) =
∫︁∞

−∞Fn(x,ξ,t) dx =
∫︁∞

−∞⟨x|Kn(ξ,t)|π(α0)⟩ dx =

= 1√︂∏︁n
j=1[1 + ξκjAj]

∫︂ ∞

−∞

⟨︄
x

⃓⃓⃓⃓
⃓π
(︄
D

γ0
An

)︄⟩︄
dx = 1√︂∏︁n

j=1[1 + ξκjAj]
. (5.7)

Odtud je patrná výše zmiňovaná nezávislost hustoty Qn(ξ,t) na difúzní konstantě
D. Difúzní konstanta totiž nevystupuje v žádném z parametrů κj, ηj, ψj, které
plně charakterizují všechny koeficienty racionální funkce na pravé straně (5.7).
Vyjádření (5.7) lze však dále zjednodušit.
Racionální funkci Ak(ξ) upravme na podíl dvou polynomů Rk−1(ξ) a Sk−1(ξ),
které normujeme na jednotkový absolutní člen polynomu Sk−1(ξ), tj.

Ak(ξ) = Rk−1(ξ)
Sk−1(ξ)

;Sk−1(0) = 1. (5.8)

Tyto polynomy budou hrát zásadní roli ve výpočtu hustoty pro práci. V dal-
ším textu je budeme nazývat charakteristickými polynomy. Budeme je počítat
maticovou rekurzí s R0(ξ) = 1; S0(ξ) = 1 a předpisem pro k ≥ 1(︄

Rk(ξ)
Sk(ξ)

)︄
=
(︄
ξκkψk + η2

k ψk

ξκk 1

)︄(︄
Rk−1(ξ)
Sk−1(ξ)

)︄
. (5.9)

O shodě s předchozími definicemi se lze přesvědčit dosazením (5.8) do (5.5).
Na základě rekurze (5.9) se dopracujeme k velmi zajímavému výsledku. Rozepíšeme-
li totiž pomocí (5.9) polynom Sn(ξ), vyplyne vztah

Sn(ξ) = Sn−1 + ξκnRn−1 = Sn−1

(︄
1 + ξκn

Rn−1

Sn−1

)︄
= Sn−1 (1 + ξκnAn) = · · ·

· · · = S1(ξ)
n−1∏︂
j=1

[1 + ξκjAj(ξ)] =
n∏︂

j=1
[1 + ξκjAj(ξ)] . (5.10)

A dosazením (5.10) do (5.7) nakonec dostáváme

Qn(ξ,t) = 1√︂
Sn(ξ)

. (5.11)

Toto je nejobecnější vyjádření Qn(ξ,t), jakého dosáhneme, a zároveň vrcholný
výsledek celé této práce. Zbývající kapitoly věnujeme tomu, jak z (5.11) zpětnou
Laplaceovou transformací získat hledanou hustotu Qn(w,t).
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6. Kořeny charakteristických
polynomů

Při provádění zpětné Laplaceovy transformace výrazu (5.11) bude hrát zásad-
ní roli skutečnost, že jsou všechny kořeny polynomu Sn(ξ) reálné. To dokážeme
v této kapitole.

Pro přehlednost zavedeme následující značení. Nechť n+ je počet kladných re-
álných kořenů polynomu Sn(ξ); n+ ≤ n. Podobně, nechť n− je počet jeho zá-
porných reálných kořenů; n− ≤ n. V této kapitole půjde tedy o důkaz tvrzení
n+ + n− = n. Navíc ukážeme, že počet kladných, resp. záporných reálných koře-
nů polynomu Rn(ξ) je také n+, resp. n−.
Dále, pro obecný polynom stupně n, řekněme Pn(ξ), nechť ξ+

k,Pn
značí jeho k-tý

kladný reálný kořen. Přitom kořeny jsou uspořádány vzestupně podle jejich ab-
solutní hodnoty.

V průběhu důkazu budeme potřebovat následující lemma.

Lemma
Nechť f je spojitá reálná funkce definovaná na intervalu [a,b] t. ž. f(a) < 0 a
f(b) > 0. Pak existuje nejméně jeden bod xf ∈ (a,b) t. ž. f(xf ) = 0.
Nechť g je též spojitá reálná funkce definovaná na intervalu [a,b] t. ž. g(a) < 0 a
g(b) > 0. I pro ni existuje bod xg ∈ (a,b) t. ž. g(xg) = 0. Nechť je navíc dáno,
že f < g na (a,b) a že dvojice bodů xf ,xg splňujících výše uvedené vlastnosti
existuje právě jedna. Pak xf > xg.

Důkaz je uveden ve standardních učebnicích matematické analýzy funkcí reál-
ných proměnných. Nebudeme jej zde uvádět.
Samotné dokazované tvrzení pak formulujeme následovně.

Věta
Každý polynom Sn(ξ) má n kořenů ležících na reálné ose. Totéž platí pro každý
polynom Rn(ξ). Navíc pro tyto kořeny platí nerovnost

ξ−
n−,Rn

< ξ−
n−,Sn

< . . . < ξ−
1,Rn

< ξ−
1,Sn

< 0, (6.1)

0 < ξ+
1,Sn

< ξ+
1,Rn

< . . . < ξ+
n+,Sn

< ξ+
n+,Rn

. (6.2)

Důkaz
Budeme postupovat indukcí přes počet skoků n. Pro n = 1 tvrzení očividně platí,
neboť

ξ±
1,R1 = −η2

1 + ψ1

κ1ψ1
; ξ±

1,S1 = − 1
κ1

;

⃓⃓⃓⃓
⃓−η2

1 + ψ1

κ1ψ1

⃓⃓⃓⃓
⃓ >

⃓⃓⃓⃓
− 1
κ1

⃓⃓⃓⃓
.
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Dokažme indukční krok. Nechť platí uvedené tvrzení pro polynomy Rn−1(ξ),
Sn−1(ξ). Ukážeme, že platí i pro Rn(ξ),Sn(ξ).
Zaveďme pro tento důkaz polynomy Pn(ξ) a Qn(ξ) následujícím předpisem:

Pn(ξ) =
(︄
ξκn + η2

n

ψn

)︄
Rn−1(ξ), (6.3)

Qn(ξ) = ξκnRn−1(ξ). (6.4)
Tyto polynomy mají stejné kořeny jako Rn−1(ξ). Jediný rozdíl je, že Qn(ξ) má
dodatečný kořen v nule a Pn(ξ) v bodě −η2

n/κnψn. Navíc dle (5.9) platí

Rn(ξ) = ψn [Pn(ξ) + Sn−1(ξ)] , (6.5)

Sn(ξ) = Qn(ξ) + Sn−1(ξ). (6.6)
Zjevně je každý kořen ξ±

k,Rn
charakterizován nutnou a postačující podmínkou

Pn(ξ±
k,Rn

) = −Sn−1(ξ±
k,Rn

) (6.7)

a každý kořen ξ±
k,Sn

nutnou a postačující podmínkou

Qn(ξ±
k,Sn

) = −Sn−1(ξ±
k,Sn

). (6.8)

Reálnost kořenů Sn(ξ) vyplyne z následující úvahy. Máme n− 1 kořenů Sn−1(ξ) a
n kořenů Qn(ξ). Pomocí nich rozdělme reálnou osu na 2n segmentů. Díky předpo-
kladům (6.1) a (6.2) pro n−1 víme, že se mezi těmito segmenty střídají pravidelně
ty, na nichž mají polynomy Sn−1(ξ) a Qn(ξ) stejné znaménko, s těmi, na nichž
mají opačné znaménko. Protože je navíc každý segment ohraničen kořeny těch-
to polynomů, dle (6.8) a první části Lemmatu na každém segmentu, kde jsou
znaménka Sn−1(ξ) a Qn(ξ) opačná, leží nutně nejméně jeden kořen Sn(ξ) (viz
Obrázek 6.1). Protože je takových segmentů n, leží na každém právě jeden kořen,
čímž je reálnost kořenů Sn(ξ) dokázána.

Obrázek 6.1: Grafické znázornění polynomů Sn−1(ξ) a Qn(ξ). Přerušovanou čarou je na-
víc znázorněn polynom Sn(ξ) = Sn−1(ξ) + Qn(ξ). Na horizontální ose jsou tučně zvýrazněny
segmenty, na nichž musí mít polynom Sn(ξ) kořen. Obrázek poskytuje pouze symbolické zná-
zornění, nejsou na něm polynomy, nýbrž goniometrické funkce.

Reálnost kořenů Rn(ξ) se mírně komplikuje, protože dodatečný kořen −η2
n/κnψn

polynomu Pn(ξ) nemusí nezbytně ležet mezi ξ−
1,Sn−1 a ξ+

1,Sn−1 . Kvůli tomu se na
reálné ose kořeny Pn(ξ) a Sn−1(ξ) střídají až na jedno místo, kde mohou být dva
kořeny Pn(ξ) vedle sebe, a jedno místo, kde mohou být dva kořeny Sn−1(ξ) vedle
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sebe (viz Obrázek 6.2). Tato dvě místa přesto důkaz nenarušují, neboť lze stále
reálnou osu kořeny Pn(ξ) a Sn−1(ξ) rozdělit do 2n segmentů, mezi nimiž je n
takových, že jsou ohraničené z jedné strany kořenem Pn(ξ) a z druhé kořenem
Sn−1(ξ) a zároveň na nich polynomy Pn(ξ) a Sn−1(ξ) mají opačné znaménko. Na
každém z těchto n segmentů musí ze stejných důvodů jako u Sn(ξ) ležet právě
jeden kořen Rn(ξ), tudíž je dokázána i tato část tvrzení.

Obrázek 6.2: Grafické znázornění polynomů Sn−1(ξ) a Pn(ξ). Přerušovanou čarou je navíc
znázorněn polynom Rn(ξ) = ψn [Sn−1(ξ) + Pn(ξ)]. Klikatou čárou jsou na horizontální ose
zvýrazněny segmenty ohraničené jedním kořenem Sn−1 a jedním kořenem Pn, na nichž má
Rn(ξ) kořen. Tučně jsou na horizontální ose pro srovnání zvýrazněny segmenty ohraničené
jedním kořenem Sn−1 a jedním kořenem Qn, na kterých leží kořen Sn(ξ) (viz Obrázek 6.1). Dále
je na horizontální ose zvýrazněn bod −η2

n/κnψn, ve kterém má polynom Pn(ξ) kořen, zatímco
Qn(ξ) nikoli. Naopak v nule Pn(ξ) oproti Qn(ξ) kořen nemá. Lze si všimnout, že na intervalu
ohraničeném nulou a −η2

n/κnψn se segmenty vyznačené tučnou čarou střídají se segmenty
vyznačenými klikatou čarou. Na zbytku reálné osy se obě třídy segmentů naopak shodují.
Obrázek poskytuje pouze symbolické znázornění, nejsou na něm polynomy, nýbrž modifikované
goniometrické funkce.

Zbývá dokázat, že nerovnosti (6.1) a (6.2) platí i pro Rn(ξ), Sn(ξ).

Na intervalu mezi nulou a −η2
n/κnψn je toto splněno triviálně. Segmenty, na

kterých leží kořen Sn(ξ), a segmenty, na kterých leží kořen Rn(ξ), jsou tu totiž
vzájemně disjunktní a vzájemně se střídají (viz Obrázek 6.2). Je tomu tak proto,
že zde mají polynomy Pn(ξ) a Qn(ξ) opačné znaménko. Díky tomu nemohou být
podmínky (6.7) a (6.8) splněny obě na stejném segmentu.

Zbývá se zaměřit na zbytek reálné osy. Zde mají polynomy Pn(ξ), Qn(ξ) stej-
né znaménko, proto jsou zde segmenty s kořenem Sn(ξ) a segmenty s kořenem
Rn(ξ) tentokrát totožné (viz Obrázek 6.2). Zvolme libovolný z nich a dokažme,
že zde

⃓⃓⃓
ξ±

k,Sn

⃓⃓⃓
<
⃓⃓⃓
ξ±

k,Rn

⃓⃓⃓
.

K tomu nám poslouží druhá část Lemmatu uvedeného výše.
Zvolen byl interval (a,b), kde body a,b odpovídají kořenům ξ±

k,Sn−1 , ξ±
j,Pn

(zvolený
segment nikdy není ohraničen bodem 0). Který bod odpovídá kterému kořenu,
záleží jen na znaménku κn (viz Obrázek 6.3).
Jako funkce f,g zvolíme rozdíly funkcí |Pn| a |Sn−1|, resp. funkcí |Qn| a |Sn−1|.
Dle (6.7), resp. (6.8) každá z těchto funkcí skutečně protne nulu v právě jednom
bodě ξ±

k,Rn
, resp. ξ±

k,Sn
.
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Obrázek 6.3: Grafické znázornění polynomů Sn−1(ξ) a Qn(ξ). Přerušovanou čarou je znázor-
něn polynom Sn(ξ) = Sn−1(ξ) + Qn(ξ). Tučně jsou zvýrazněny segmenty ohraničené jedním
kořenem Sn−1 a jedním kořenem Qn, na nichž má Sn(ξ) kořen. Při daných střídajících se ko-
řenech Sn−1 a Qn mohou být zvýrazněné segmenty rozmístěny dvěma způsoby. Na obrázku je
znázorněno, jak jsou rozmístěny při κn > 0 a jak při κn < 0. Zvýrazněný segment chápejme
jako interval (a,b). Při κn > 0 je a = ξ±

k,Sn−1
, b = ξ±

j,Qn−1
. Při κn < 0 je a = ξ±

k,Qn−1
, b = ξ±

j,Sn−1
.

Znaménko κn je jediným faktorem plně určujícím rozmístění zvýrazněných segmentů. Obrázek
poskytuje pouze symbolické znázornění, nejsou na něm polynomy, nýbrž goniometrické funkce.

Nerovnost mezi f a g bude dána nerovností

ξκn + η2
n

ψn

> ξκn. (6.9)

Díky ní |Pn| > |Qn| při ξκn > 0 a |Pn| < |Qn| při ξκn < 0. Nastat může kterákoli
z kombinací znamének ξ a κn, pro žádný segment však více než jedna (žádný z
uvažovaných segmentů neobsahuje nulu). Zbývá pro každou kombinaci znamének
zvolit vhodně a,b,f,g, aby splňovala předpoklady Lemmatu.

a) κn > 0,ξ > 0
a = ξ+

k,Sn−1 , b = ξ+
k,Pn

f = |Sn−1| − |Pn|, g = |Sn−1| − |Qn|

b) κn > 0,ξ < 0
a = ξ−

k,Sn−1 , b = ξ−
k−1,Pn

f = |Sn−1| − |Qn|, g = |Sn−1| − |Pn|

c) κn < 0,ξ > 0
a = ξ+

k−1,Pn
, b = ξ+

k,Sn−1

f = |Pn| − |Sn−1|, g = |Qn| − |Sn−1|

d) κn < 0,ξ < 0
a = ξ−

k,Pn
, b = ξ−

k,Sn−1

f = |Qn| − |Sn−1|, g = |Pn| − |Sn−1|
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ZLemmatuvyplývávsituacícha)ac)nerovnostξ+
k,Rn

>ξ+
k,Sn

avsituacíchb)
ad)nerovnostξ−

k,Rn
<ξ−

k,Sn
.

Tímtojedokázánindukčníkrok,tj.žejsou-livšechnykořenyRn−1(ξ),Sn−1(ξ)
reálnéauspořádanétak,abysplňovaly(6.1)a(6.2),pakjsoureálnéastejně
uspořádanétakévšechnykořenypolynomůRn(ξ)aSn(ξ).
Odtudindukcídostáváme,žetotéžplatíprolibovolnén∈N.

Poznámka1.
ŽádnékořenypolynomuSn(ξ)nejsouvícenásobné.

Důkaz
Plynetriviálnězostrénerovnostivdokazovanémtvrzení.

Poznámka2.
Každémukladnémuskokuκk>0příslušíprávějedenzápornýkořenξ−

k,Sn
akaž-

démuzápornémuskokuκk<0příslušíprávějedenkladnýkořenξ+
k,Sn

.

Důkaz
Pron=1tvrzeníplatí.DleObrázku6.3přiκn >0jepočetzápornýchkořenů
polynomuSn(ξ)ojednavětšínežpočetzápornýchkořenůpolynomuSn−1(ξ),
zatímcopočetkladnýchkořenůzůstávástejný.Přiκn<0jepočetkladnýchko-
řenůpolynomuSn(ξ)ojednavětšínežpočetkladnýchkořenůpolynomuSn−1(ξ),
zatímcopočetzápornýchkořenůzůstávástejný.Indukcípřesndostávámepoža-
dovanétvrzení.
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7. Inverzní Laplaceova
transformace hustoty pro práci

V Kapitole 5 jsme dospěli k závěru, že hustota pravděpodobnosti pro práci
má v Laplaceově transformaci tvar Qn(ξ,t) = 1√︂

Sn(ξ)
. Zbývá provést zpětnou

Laplaceovu transformaci této funkce. Tomu věnujeme tuto kapitolu.

Od nynějška dále bude Sn(ξ) jediný polynom, který bude v našich výpočtech
vystupovat. Zjednodušme proto značení kořenů na ξ±

k := ξ±
k,Sn

.

Přímým dosazením do definice inverze Laplaceovy transformace [19] dostáváme

Qn(w,t) = 1
2πi

+∞i∫︂
−∞i

Qn(u,t)euw du = β

2πi

+∞i∫︂
−∞i

eξβw√︂
Sn(ξ)

dξ. (7.1)

Integrovaná funkce (značme ji fn(ξ)) má singularity ve stejných bodech komplex-
ní roviny, ve kterých má polynom Sn(ξ) kořeny. O nich už víme, že leží všechny
na reálné ose. Zvolme integrační křivku (viz Obr. 7.1), jejíž vnitřek singularity
neobsahuje. Přes ni je dle Cauchyovy věty integrál nulový.

Chceme, aby integrál přes půlkružnici s poloměrem R při limitním přechodu
R → ∞ vymizel. Proto budeme pro w > 0 integrovat přes levou polovinu kom-
plexní roviny, zatímco pro w < 0 přes pravou.

(a) w > 0 (b) w < 0

Obrázek 7.1: Komplexní rovina se znázorněnou integrační křivkou, kterou volíme v závislosti
na znaménku w. Křivka je uzavřená. Funkce fn(ξ) je na celém vnitřku křivky holomorfní.
Křivka obsahuje přímku odpovídající integrálu od −i∞ do +i∞, tj. integrálu (7.1). Na obrázku
je rovněž znázorněn význam parametrů R a ϵ. R je poloměr velké půlkružnice se středem v bodě
0. ϵ je vzdálenost té části křivky, přes kterou probíhá integrace v horizontálním směru, od reálné
osy. Budeme provádět limitní přechod R → ∞, ϵ → 0+.
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Komplexní analýza říká (viz [19]), že při limitě ϵ → 0+ vymizí příspěvek z in-
tegrace přes ϵ-okolí všech bodů ξ ∈ R, kde limϵ→0+ fn(ξ + ϵi) ∈ R. Je to proto,
že se v okolí těchto bodů příspěvek nad reálnou osou odečte s příspěvkem pod
reálnou osou. Zbudou tak pouze příspěvky z integrace přes okolí neizolovaných
nespojitostí, tzv. řezů. Rozmístění těchto řezů je znázorněno na Obr. 7.2.

Obrázek 7.2: Klikatou čarou jsou znázorněny řezy vedené v komplexní rovině mezi kořeny
polynomu Sn(ξ). Tyto řezy vedeme vždy mezi kořeny ξ+

2k−1 a ξ+
2k, nebo mezi kořeny ξ−

2k a ξ−
2k−1.

Je-li n+ liché, vedeme navíc řez přes reálnou osu od ξ+
n+

do ∞. Je-li n− liché vedeme navíc řez
od −∞ do ξ−

n−
. Konkrétně na obrázku je zvoleno n+ = 2, n− = 3. Kladných kořenů je sudý

počet, jsou pospojovány po dvojicích. Záporných kořenů je lichý počet, od přebývajícího kořenu
ξ−

3 je proto veden řez do −∞.

Příspěvek přes řez je vždy úměrný výrazu

In(w,a,b) = β

π

b∫︂
a

eξβw√︂
Sn(ξ)

dξ, (7.2)

kde a = ξ+
2k−1, b = ξ+

2k při w < 0 a a = ξ−
2k, b = ξ−

2k−1 při w > 0. Mění se pouze
znaménko před příspěvkem. Příspěvek z k-tého řezu mezi kladnými kořeny, tj.
intervalu (ξ+

2k−1,ξ
+
2k), je roven (−1)k+1In(w,ξ+

2k−1,ξ
+
2k). Obdobně pro záporné koře-

ny.

Závěrem této kapitoly je tedy explicitní vztah pro výpočet hustoty pro práci.
Pro w > 0 a n− sudé vychází

Qn(w,t) =
n−/2∑︂
k=1

(−1)k+1In(w,ξ−
2k,ξ

−
2k−1). (7.3)

Pro w < 0 a n+ sudé vychází

Qn(w,t) =
n+/2∑︂
k=1

(−1)k+1In(w,ξ+
2k−1,ξ

+
2k). (7.4)

Při lichém n− dodefinujeme ξ−
n−+1 := −∞ a užijeme (7.3) pro n− + 1 sudé.

Při lichém n+ dodefinujeme ξ+
n++1 := ∞ a užijeme (7.4) pro n+ + 1 sudé.

Zbývá jen vyčíslit integrály In(w,a,b). O to se pokusíme v poslední kapitole.
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8. Konkrétní protokoly
Nyní máme nástroj k výpočtu hustoty pro práci Qn(w,t) pro libovolný skokový

protokol. V této kapitole se budeme zabývat jejím tvarem pro konkrétní zvolené
protokoly.

8.1 Protokol s jedním skokem
Vůbec nejjednodušší situace, jaká může nastat, je protokol s jedním skokem.

Tento skok může být buďto kladný nebo záporný. My předpokládejme, že skok
je kladný, κ1 > 0 (viz Obrázek 8.1). Pro záporný skok bychom postupovali zcela
analogicky.

Polynom S1(ξ) má jeden záporný kořen ξ−
1 = − 1

κ1
. Dle (7.3) máme pro w > 0

Q1(w,t) =
β
√︂

−ξ−
1

π

ξ−
1∫︂

−∞

eξβw√︂
ξ − ξ−

1

dξ =

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⃓
p =

√︂
wβ(ξ − ξ−

1 )

dp =
√
wβ

2
√︂
ξ − ξ−

1

dξ

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⃓ =

=
β
√︂

−ξ−
1

π

2√
wβ

eξ−
1 βw

∞∫︂
0

e−p2 dp =
√︄

−βξ−
1

πw
eξ−

1 βw =
√︄

β

πκ1w
e

− βw
κ1 . (8.1)

Pro w < 0 je integrace vedena přes kladnou poloosu, na které nejsou žádné řezy,
tudíž zde triviálně Q1(w,t) = 0.

Pro jeden skok by se téhož výsledku (8.1) dalo dosáhnout také prostou substitucí
vycházející z úvahy, která kombinuje (3.5) a (4.3). Pro wδ1 > 0 máme:

Prob{X(t) ∈ [x,x+ dx]} = 1
2Prob{W(t) ∈ [w,w + dw]}

w= δ1x2
2Dβ

P (x,t) dx =
exp

⎡⎣− x2

2 D
γ0

⎤⎦
√︄

2πD
γ0

dx =

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⃓

w = δ1x
2

2Dβ

dw =
√︄

2δ1w

Dβ
dx

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⃓ =

=
exp

[︄
−2Dβw

δ1

γ0

2D

]︄
√︄

2πD
γ0

√︄
Dβ

2δ1w
dw =

√︄
β

4πκ1w
exp

[︄
−βw

κ1

]︄
dw

Q1(w,t) = 2
√︄

β

4πκ1w
exp

[︄
−βw

κ1

]︄
=
√︄

β

πκ1w
exp

[︄
−βw

κ1

]︄
.
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Pro výpočet Q1(w,t) tedy nebylo zapotřebí Laplaceovy transformace.

Zbývá nalezenou hustotu pravděpodobnosti graficky znázornit. Toto znázornění
bylo ve skutečnosti předvedeno již na Obrázku 4.1, kde byla simulační procedura
demonstrována právě na protokolu s jedním kladným skokem. Nalezená simulo-
vaná hustota pro práci byla zároveň srovnána s hustotou analytickou, která byla
vygenerována právě pomocí vztahu (8.1).
Analytická hustota Q1(w,t) je znovu znázorněna na Obrázku 8.1. Na něm je nyní
lépe vidět, že hustota Q1(w,t) se pro w → ∞ blíží nule, zatímco pro w → 0+

diverguje.
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Obrázek 8.1: Na levém obrázku je protokol jedním kladným skokem. Čas prvního skoku je
t1 = 1 s. Hodnota protokolu na nultém segmentu je γ0 = 1 s−1. Hodnota protokolu na prvním
segmentu je γ1 = 2 s−1. Na pravém obrázku je grafické znázornění analyticky vypočtené hustoty
pro práci příslušející tomuto protokolu. Inverzní teplota je β = 1 m−2kg−1s2. Na obrázku je
vidět, že hustota Q1(w,t) se pro w → ∞ blíží nule, zatímco pro w → 0+ diverguje. Pro w < 0
je hustota triviálně nulová.

8.2 Protokol se dvěma skoky
Zaměřme se nyní na protokol se dvěma skoky. Zde mohou nastat tři situace a

to:

a) dva kladné skoky

b) dva záporné skoky

c) jeden skok kladný, jeden záporný

Opět explicitně vyřešíme pouze případ a), zbylé dva by se daly řešit analogicky.
Nechť má protokol dva kladné skoky (viz Obrázek 8.2).

Polynom S2(ξ) má dva záporné kořeny ξ−
1 a ξ−

2 . My dle (7.3) budeme integrovat
funkci fn(ξ) od ξ−

2 do ξ−
1 . Zaveďme pro to pomocné proměnné a = 1

2(ξ−
1 − ξ−

2 ) a
b = 1

2(ξ−
1 + ξ−

2 ) a řešme substitucí pro w > 0:
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Q2(w,t) = β

π

ξ−
1∫︂

ξ−
2

√︂
ξ−

1 ξ
−
2 e

ξβw√︃⃓⃓⃓(︂
ξ − ξ−

1

)︂ (︂
ξ − ξ−

2

)︂⃓⃓⃓ dξ =

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓ ξ = −a cos(u) + b
ξ = −a(cos(u) + 1) + ξ−

1
dξ = a sin(u) du

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓ =

=
β
√︂
ξ−

1 ξ
−
2

π

π∫︂
0

eβwbe−βwa cos(u)√︂
|a (cos(u) + 1) [a (cos(u) + 1) − 2a]|

a sin(u) dξ =

=
β
√︂
ξ−

1 ξ
−
2

π
eβwb

π∫︂
0

e−βwa cos(u)√︂
|a2 (cos2(u) − 1)|

a sin(u) du = β
√
ξ1ξ2

π
eβwb

π∫︂
0

e−βwa cos(u)du

Q2(w,t) = β
√︂
ξ−

1 ξ
−
2 e

βw
ξ−

1 +ξ−
2

2 I0

(︄
ξ−

2 − ξ−
1

2 βw

)︄
, (8.2)

kde I0(x) je modifikovaná Besselova funkce nultého řádu.

Řešení úvahou je možné i pro skokový protokol se dvěma skoky. Je založeno
na rozdělení w na dvě aditivní složky a sice práci vykonanou při prvním skoku
w1 a práci vykonanou při druhém skoku w2. Pro w1 již hustotu známe. Hustotu
pro w2 lze nalézt substitucí w1 a w2 do (2.6). Hustota pro w je pak rovna konvo-
luci obou dílčích hustot. Explicitní výpočet této konvoluce je však oproti situaci
n = 1 velmi komplikovaný, nebude zde proto uveden. Při hledání hustoty Q2(w,t)
je tedy již snazší užít zpětné Laplaceovy transformace, jak bylo ukázáno výše.

Grafické znázornění hustoty Q2(w,t) poskytuje Obrázek 8.2 v situaci a) a Ob-
rázek 8.3 v situaci c). Na nich vidíme, že pro w → ±∞ funkce Q2(w,t) znovu
konvergují k nule, ovšem pro w = 0 již nabývají konečné hodnoty. Divergence v
nule byla tedy charakteristickou vlastností pouze pro Q1(w,t).
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Obrázek 8.2: Na levém obrázku je protokol se dvěma kladnými skoky. Čas prvního skoku je
t1 = 1 s. Čas druhého skoku je t2 = 2 s. Hodnota protokolu na nultém segmentu je γ0 = 1 s−1.
Hodnota protokolu na prvním segmentu je γ1 = 2 s−1. Hodnota protokolu na druhém segmentu
je γ2 = 3 s−1. Na pravém obrázku je grafické znázornění analytické hustoty pro práci při tomto
protokolu. Inverzní teplota je β = 1 m−2kg−1s2. Lze si všimnout, že oproti situaci n = 1 nyní
hustota pro práci v nule nediverguje, nabývá zde konečné hodnoty. Pro w < 0 je hustota pro
práci triviálně nulová.
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Obrázek 8.3: Na levém obrázku je protokol s jedním kladným skokem a jedním záporným
skokem. Čas prvního skoku je t1 = 1 s. Čas druhého skoku je t2 = 2 s. Hodnota protokolu na
nultém segmentu je γ0 = 1 s−1. Hodnota protokolu na prvním segmentu je γ1 = 2 s−1. Hodnota
protokolu na druhém segmentu je γ2 = 1 s−1. Na pravém obrázku je grafické znázornění analy-
tické hustoty pro práci při tomto protokolu. Inverzní teplota je β = 1 m−2kg−1s2. Při integraci
do nekonečna bylo užito horní integrační meze ξ±

2 = 100. Hustota v nule nediverguje. Při dvou
opačných skocích je hustota pro práci všude konečná a navíc spojitá.

8.3 Protokol se třemi skoky
Pro tři a více skoků již neexistuje explicitní vyjádření integrálu In(w,a,b). Lze

se však stále ke tvaru funkce Qn(w,t) dopracovat integrací typu Monte Carlo.

Uvažme protokol se třemi kladnými skoky. Na Obrázku 8.4 je znázorněn ten-
to protokol společně s jemu příslušející hustotou Q3(w,t). Lze si zde všimnout
vlastnosti, kterou jsme v předchozích dvou případech nepozorovali. Hustota na
okolí počátku roste a v jistém bodě nabývá maxima, za kterým znovu klesá k
nule. Toto již je rys, který si Qn(w,t) uchová pro všechna n ≥ 3. Vždy má právě
jedno maximum, které se pouze přesouvá v závislosti na protokolu.
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Obrázek 8.4: Na levém obrázku je protokol se třemi kladnými skoky. Čas prvního skoku je
t1 = 1 s. Čas druhého skoku je t2 = 2 s. Čas třetího skoku je t3 = 3 s. Hodnota protokolu na
nultém segmentu je γ0 = 1 s−1. Hodnota protokolu na prvním segmentu je γ1 = 2 s−1. Hodnota
protokolu na druhém segmentu je γ2 = 3 s−1. Hodnota protokolu na třetím segmentu je γ3 = 4
s−1. Na pravém obrázku je grafické znázornění hustoty pro práci při tomto protokolu. Inverzní
teplota je β = 1 m−2kg−1s2. Při integraci do nekonečna bylo užito horní integrační meze
ξ+

4 = 100. Hustota pro práci je znovu v každém bodě konečná a spojitá. Navíc má tentokrát
hladké maximum a to obecně mimo počátek. Pro w < 0 je hustota pro práci triviálně nulová.
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8.4 Aproximace spojitého protokolu
Naše metoda zatím neumožňuje počítat hustotu pro práci při jiném než sko-

kovém protokolu. Chceme-li tedy znát hustotu pro práci při spojitém protokolu,
musíme ho nejprve aproximovat protokolem skokovým.

Zvolme spojitý protokol γ(t) ve tvaru (2.5), který chceme aproximovat. Zafixujme
čas t, ve kterém budeme vykreslovat aproximovanou hustotu pro práci. Užijme
k aproximaci protokol s n skoky. Časy skoků zaveďme ekvidistantním dělením
na intervalu (t0,t). Tím máme definovány segmenty. Nechť se zavedený skokový
protokol shoduje s původním spojitým protokolem uprostřed každého z těchto
segmentů. Tím je plně určena také hodnota skokového protokolu na každém seg-
mentu.
Zbývá nalézt parametry skokového protokolu. Tradičně platí t0 = 0. Výše uvedené
požadavky dávají hodnotu protokolu na n-tém segmentu γn = γmaxf (ω(t+ tn)/2).
Pro k = 1, . . . ,n výše uvedené požadavky dávají čas k-tého skoku tk a hodnotu
protokolu na k-tém segmentu γk ve tvaru

tk = k
t

n+ 1 ; γk−1 = γmaxf
(︃
ω
tk + tk−1

2

)︃
. (8.3)

My se v této práci zaměříme na jediný spojitý protokol, který volíme ve tvaru
(2.5) s f(τ) = sin(τ) a parametry γmax = 1 s−1, ω = 1 s−1. Aproximujme tento
protokol skokovým protokolem daným parametry (8.3) na intervalu (0,π) (viz
Obrázek 8.5).
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0.4
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Obrázek 8.5: Grafické znázornění aproximace spojitého protokolu skokovým protokolem na
intervalu (0,π). Spojitý protokol je tvaru (2.5) s f(τ) = sin(τ) a parametry γmax = 1 s−1, ω = 1
s−1. Skokový protokol je dán parametry (8.3). Počet skoků je n = 20.

Výše popsanou metodou lze aproximovat spojitý protokol skokovým protokolem
tím lépe, čím vyšší dosadíme počet skoků n. V limitě n → ∞ protokol s parametry
(8.3) konverguje k původnímu spojitému protokolu. Jemu příslušná hustota pro
práci Qn(w,t) by proto měla při n → ∞ též konvergovat k hustotě pro práci při
spojitém protokolu Q∞(w,t). Tato konvergence je znázorněna na Obrázku 8.6.
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Obrázek 8.6: Grafické znázornění konvergence aproximované hustoty pro práci při rostoucím
n. Hustota pro práci je vykreslena v čase t = π s. Protokol je tvaru (2.5) s parametry γmax =
1 s−1, ω = 1 s−1 a f(τ) = sin(τ). Inverzní teplota je β = 1 m−2kg−1s2. Na obrázku je
hustota pro práci vykreslena postupně pro skokové protokoly s počtem skoků n = 2, n = 10 a
n = 40. Parametry protokolů byly vygenerovány pomocí (8.3). Tučně je na obrázku vyznačena
simulovaná hustota pro práci pro spojitý protokol. Simulovaná práce byla pro spojitý protokol
počítána dle (4.1). Přítomný integrál byl vyčíslen ve 100 časových bodech s ekvidistantním
dělením na intervalu (0,π). Při simulaci hustoty pro práci bylo vygenerováno 108 trajektorií. Na
obrázku je vidět, že se aproximovaná hustota pro práci Qn(w,t) při rostoucím n skutečně blíží
limitě Q∞(w,t).
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9. Závěr
Tato bakalářská práce se zaměřuje na jednu konkrétní úlohu spadající do

rychle se rozvíjející oblasti stochastické termodynamiky. Řešením rozšířené F-P
rovnice se podařilo nalézt pro každý skokový protokol s n skoky přesné analytické
vyjádření hustoty pro práci v Laplaceově transformaci. Ukázalo se, že je nezávislé
na difúzní konstantě D. Je ve tvaru

Qn(ξ,t) = 1√︂
Sn(ξ)

.

Nalezli jsme i jeho laplaceovskou inverzi ve tvaru (7.3) pro w > 0 a (7.4) pro
w < 0.

Dále se podařilo získat explicitní vyjádření hustoty pro práci při skokových proto-
kolech s počtem skoků n = 1 (viz (8.1)) a n = 2 (viz (8.2)). Je-li n ≥ 3, explicitní
výpočet není možný, i zde však lze v každém bodě w vypočítat hustotu pro práci
integrací Monte Carlo.

Naše metoda poskytuje nástroj k přesnému vyčíslení hustoty pro práci v každém
bodě w pro libovolný skokový protokol. Výpočet je analytický vyjma procedu-
ry výpočtu kořenů polynomu Sn(ξ) a výpočtu určitých integrálů v (7.3) a (7.4).
Součástí naší práce byl vývoj kódu, který provádí uvedené numerické kroky. Kód
byl vyvinut v prostředí MATLAB.

Pokud jde o spojitý protokol, ukázali jsme způsob, jakým lze odpovídající přesnou
hustotu pro práci aproximovat. Toho dosáhneme nahrazením spojitého protoko-
lu skokovým protokolem s parametry danými (8.3). Přesnost této aproximace se
systematicky zvyšuje s rostoucím počtem skoků. Je omezena teprve výpočetními
možnostmi MATLABu.

Na naše výsledky lze dále navázat. Nabízí se v prvé řadě zobecnění naší ana-
lytické metody na spojité protokoly. Toho by mohlo být dosaženo tak, že bychom
na funkci Qn(w,t) uplatnili limitu n → ∞ při zafixovaném w,t a při ekvidistant-
ním dělení časového intervalu (t0,t). V této limitě bude výraz (5.11) stále platný,
avšak charakteristický polynom Sn(ξ) bude nahrazen mocninou řadou, řekněme
S∞(ξ). Koeficienty této mocninné řady budeme stále schopni analyticky vypo-
číst. Výpočet zpětné Laplaceovy transformace by však v limitě n → ∞ byl velmi
komplikovaný, možná dokonce nemožný. Bylo by potřeba, aby polynomy Sn(ξ)
měly jisté vlastnosti, jejichž přítomnost se v naší práci nepodařilo dokázat. Proto
případné dokončení detailů zobecnění naší metody na obecné protokoly ponechá-
váme otevřené.
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Souhrn značení

Základní veličiny
Značení Význam Fyzikální rozměr Definice
t Čas [s]
t0 Počáteční čas [s] t0 = 0
m Hmotnost částice [kg]
Γ Koeficient tření [s−1]
kB Boltzmannova konstanta [m2s−2K−1kg]
T Teplota [K]
β Inverzní teplota [m−2s2kg−1] β = 1

kBT

D Difúzní konstanta [m2s−1] D = 1
βmΓ

k(t) Parametr paraboly [s−2kg]

γ(t) Škálovaný parametr paraboly [s−1] γ(t) = k(t)
mΓ

V (x,t) Potenciál [m2s−2kg] V (x,t) = 1
2k(t)x2

X(t) Souřadnice částice v čase t [m]
x Konkrétní hodnota, které může nabývat X(t) [m]
W(t) Práce vykonaná na částici na časovém inter-

valu (t0,t)
[m2s−2kg]

w Konkrétní hodnota, které může nabývat W(t) [m2s−2kg]
u Proměnná laplaceovsky sdružená k w [m−2s2kg−1]
ξ Redukovaná proměnná u [−] ξ = u

β

Popis náhodných veličin
Značení Význam Fyzikální rozměr Definice
P (x,t) Hustota pravděpodobnosti pro souřadnici [m−1] ⟨x|G(t,t0)|π(α)⟩
G(t,t0) Evoluční operátor pro P (x,t)
F (x,w,t) Simultánní hustota pravděpodobnosti pro

vektor (X(t),W(t))
[m−3s2kg−1] ⟨x|K(t,t0)|π(α)⟩

K(t,t0) Evoluční operátor vektoru (X(t),W(t)) v L.T.
při skokovém protokolu s n skoky

Q(w,t) Marginální hustota pravděpodobnosti pro
práci

[m−2s2kg−1]
∫︁∞

−∞F (x,w,t) dx
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Skokový protokol
Značení Význam Fyzikální rozměr Definice
n Počet skoků daného protokolu
γk Hodnota protokolu na k-tém segmentu [s−1]
tk Čas k-tého skoku [s]
δk Výška k-tého skoku [s−1] δk = γk − γk−1

κk Redukovaná výška k-tého skoku [−] κk = δk

γ0
sk Délka k-tého segmentu [s] sk = tk+1 − tk
ηk Parametr k-tého segmentu [−] ηk = exp (−γksk)
ϕk Parametr k-tého segmentu [m2] ϕk = D

γk

(1 − η2
k)

ψk Parametr k-tého segmentu [−] ψk = γ0

D
ϕk

αk Variance v čase k-tého skoku [m2] α1 = D

γ0
;αk = ϕk−1 + η2

k−1αk−1

Charakteristické polynomy
Značení Význam Fyzikální rozměr Definice

An(ξ) Redukovaná variance počáteční podmínky
vektoru (X(t),W(t)) v L.T. po n skocích

[−] An(ξ) = Rn(ξ)
Sn(ξ)

Rn(ξ) Polynom v čitateli An(ξ) [−]
Sn(ξ) Polynom ve jmenovateli An(ξ) [−]
n+ Počet kladných kořenů polynomu Sn(ξ)
n− Počet záporných kořenů polynomu Sn(ξ)
ξ+

k,Pn
k-tý kladný kořen obecného polynomu Pn(ξ);
řazeno vzestupně dle absolutní hodnoty

[−]

ξ−
k,Pn

k-tý záporný kořen obecného polynomu
Pn(ξ); řazeno vzestupně dle absolutní hod-
noty

[−]

Zpětná Laplaceova transformace
Značení Význam Fyzikální rozměr Definice
ξ+

k k-tý kladný kořen polynomu Sn(ξ); zkrácený
zápis; řazeno vzestupně dle abs. hodnoty

[−]

ξ−
k k-tý záporný kořen polynomu Sn; zkrácený

zápis; řazeno vzestupně dle abs. hodnoty
[−]

fn(ξ) Integrovaná funkce při výpočtu inverzní L.T. [m−2s2kg−1] fn(ξ) = β

2πi
eξβw√︂
Sn(ξ)

In(w,a,b) Příspěvek z integrace fn(ξ) přes řez mezi ko-
řeny a a b.

[m−2s2kg−1] In(w,a,b) = 2i
b∫︁

a
fn(ξ)dξ
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