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Přehled značení důležitých veličin
A,B - Libovolné náhodné veličiny

〈Ai〉 - i−tý moment náhodné veličiny

X(t) - Stochastický proces popisující polohu jako náhodnou veličinu

W(t) - Stochastický proces popisující práci jako náhodnou veličinu

Ai:N - Pořádkové statistiky, i−tá z N

p(x; t) - Hustota pravděpodobnosti pro polohu jedné částice v čase t

p(x; t) - Simultánní hustota pravděpodobnosti pro polohy částic v čase t

F (x; t) - Distribuční funkce pro polohu v čase t

f(x,w; t) - Simultánní hustota pravděpodobnosti pro rozšířený proces v čase t

f(x,w; t) - Simultánní hustota pravděpodobnosti pro rozšířený proces pro soubor
částic v čase t

q(w; t) - Hustota pravděpodobnosti pro práci jako náhodnou proměnnou v čase t

q(u; t) - Oboustranná Laplaceova transformace funkce q(w; t)

q(w; t) - Hustota pravděpodobnosti pro práci pro soubor částic v čase t

q(u; t) - Oboustranná Laplaceova transformace funkce q(w; t)

V (x; t) - Časově proměnný potenciál

k(t) - Protokol

γ(t) - Škálovaný protokol

D - Difuzní konstanta

G(x,t|x,′t′) - Greenova funkce Fokker-Planckovy rovnice

〈x|G(N)(t,t′) |y〉 - Propagátor pro N částic

π(x) - Počáteční podmínka pro jednu částici, Gaussovo rozdělení s nulovou
střední hodnotou

π(N)(x) - Počáteční podmínka pro N částic

σ2(t) - Obecně rozptyl, variance v čase t

c
(N)
i (t) - Druhý moment polohy i−té částice v čase t

c
(N)
ij (t2, t1) - Dvoučasová korelační funkce kvadrátů souřadnic pro i−tou a j−tou

částici

h(x,y; t2, t1) - Simultánní dvoučasová hustota pravděpodobnosti
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hij(xi,yj; t2, t1) - Marginální dvoučasová hustota pravděpodobnosti

ρ12(t) - Pearsonnův korelační koeficient v čase t pro práci na levou a pravou
částici
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Úvod
Slovo stochastický pochází z řeckého στóχoς (stochos), což znamená odhad,

domněnka.
Centrální úlohou, která bude předmětem této práce, je difuze souboru intera-

gujících částic v časově proměnném parabolickém potenciálu. Tuto úlohu budeme
řešit jednorozměrně. Omezení pouze na jeden rozměr ale nemusí být v praktických
aplikacích příliš limitující. Popisovaný model odpovídá situaci, kdy studujeme di-
fuzi, resp. pohyb brownovských částic, ve velmi úzkých kanálech, rozměry kanálů
jsou přitom tak malé, tzn. kanály tak úzké, že jejich průměr je srovnatelný s roz-
měry částic. Předpokladem je zde interakce typu tuhých koulí mezi částicemi.
Názorně si toto lze představit jako pružně se od sebe odrážející kulečníkové koule.
Objem, který zaujímá jedna konkrétní částice, není přístupný pro ostatní částice.
Charakteristickým rysem tohoto modelu je tedy pevně definované pořadí částic,
které se v čase nebude měnit. Pořadí částic je integrálem pohybu. Tento model
může mít řadu uplatnění i na makroskopické úrovni, zmínit lze například studium
chování automobilů při dopravních omezeních apod.

Difuze za těchto podmínek je v odborné literatuře označována jako single-file
diffusion (SFD). Tento pojem byl zaveden v padesátých letech minulého století
při studiu průchodu molekul úzkými kanály v buněčných membránách. Dynamika
takového systému interagujících brownovských částic byla podrobně studována a
popsána v odborné literatuře [5]. Na druhé straně energetika [11], respektivě ener-
getické aspekty a charakteristiky pro soubor interagujících částic, nebyly zatím
dostatečně prozkoumány a podrobně popsány.

Právě energetické charakteristiky individuálních částic v souboru interagují-
cích částic jsou předmětem studia v předkládané práci. Jak ukážeme, práci vy-
konanou vnějšími silami na individuální částici ze studovaného souboru částic je
nutno chápat jako náhodnou veličinu. Potom výše zmíněnými energetickými cha-
rakteristikami chápeme zejména charakteristiky práce jako náhodné proměnné.
Pro takové náhodné proměnné lze zkoumat hustotu pravděpodobnosti, jejich mo-
menty, popřípadě korelační koeficienty pro práce vykonané na vybrané dvě částice
ze souboru interagujících částic. Intuitivně lze očekávat, že požadavek neměnného
pořadí částic bude implikovat korelace poloh jednotlivých částic. Důsledkem toho
budou korelovány celé trajektorie částic. Protože práce jsou, jak ukážeme, funk-
cionály trajektorií, budou zřejmě nakonec vznikat i korelace těchto prací.

Pro pohodlí čtenáře a snažší orientaci v následujícím textu je logická struktura
práce uspořádána v následujícím členění.

Kapitola 1 neobsahuje žádné nové poznatky. Jejím záměrem je zavést po-
jmy a označení, používané v dalším textu. Popisuje dymamiku jedné částice
[2, 6, 7, 9, 10] a vymezuje pojem pořádkových statistik [8]. Ukazuje se totiž,
že v našem kontextu jsou pořádkové statistiky vhodným nástrojem pro popis
systému interagujících částic.

Kapitola 2 představuje těžiště této práce. Uvažujeme systém interagujících
částic a zaměřujeme se nejprve výlučně na jejich pohyb. Teprve poté vezmeme
v úvahu rozšířený stochastický proces, který současně zahrnuje polohy částic i
práce, vykonané vnějšími silami na individuální částice [2]. Na modelu N in-
teragujících částic je popsána aplikace poruchové teorie [1] na Fokker-Planckovu
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rovnici pro rozšířený proces pro polohu a práci. Jsou zformulovány theoremy pro
analytický výpočet prvního a druhého momentu práce jako náhodné veličiny.
Na speciálním případě pro dvě částice je studována symetrie těchto momentů.
Momenty pro práci jsou dány do souvislosti s momenty pro polohu jednotlivých
částic. V závěru kapitoly 2 se zaměříme na korelační koeficient pro práci.

V kapitole 3 představujeme alternativní metodu, jak získat informace o polo-
hách částic a hodnotách náhodných proměnných práce. Máme na mysli počítačové
simulace. Stručně řečeno, metoda simulací je založena na generování dostatečně
obsáhlého souboru trajektorii individuálních částic a na následném statistickém
vyhodnocení jistých charakteristik. Pokud jsou známy odpovídající analytické vý-
sledky, lze je metodou simulace trajektorií ověřit. To se týká například momentů
prací. Naproti tomu v určitých případech není možné získat některé charakteris-
tiky v jejich analytické formě. Důvodem mohou být značné matematické kom-
plikace při řešení parciálních diferenciálních rovnic. Tato situace nastává např.
pokud jde o hustotu pravděpodobnosti pro práci na jednotlivé částice. V takové
situaci je metoda počítačových simulací jediným a současně efektivním prostřed-
kem dosažení kvantitativních výsledků.
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1. Pohyb částic: základní pojmy

1.1 Fokker-Planckova rovnice a její řešení
Uvažujme následující uspořádání. Mějme nejprve pouze jednu mezoskopickou,

resp. brownovu částici, která se pohybuje v prostředí o konstantní teplotě a je
vystavena časově závislé externí síle. Tato problematika je detailně popsána v li-
teratuře [2, 6, 7, 9, 10]. Pohyb částice nechť se děje v jednodimenzionálním pro-
storu. Polohu částice lze potom popsat stochastickým procesem, který budeme
značit X(t). V tzv. limitě přetlumeného pohybu a pro libovolný časově závislý
potenciál V (x; t) reprezentuje X(t) časově nehomogenní Markovovský proces [4].
Pohybovou rovnicí pro hustotu pravděpodobnosti náhodné veličiny X(t), to zna-
mená pro funkci:

p(x; t) = lim
ε→0+

1

ε
Prob{X(t) ∈ (x, x+ ε)} (1.1)

je tzv. Fokker-Planckova rovnice:

∂

∂t
p(x; t) =

{
D
∂2

∂x2
+

1

mΓ

∂

∂x

[
∂

∂x
V (x; t)

]}
p(x; t) . (1.2)

Řešením této rovnice je funkce p(x; t), představující hustotu pravděpodobnosti
pro stochastický proces X(t). Čas t zde vystupuje jako parametr. Symboly m a
Γ představují hmotnost a koeficient tření částice v daném prostředí. D je difuzní
konstanta, pro kterou platí vztah D = 1/(βmΓ), kde β = 1/(kBT ), T je termody-
namická teplota a kB je Boltzmannova konstanta. V (x; t) je obecně časově závislý
potenciál.

V této práci budeme vždy předpokládat potenciál ve tvaru paraboly, který
bude parametrizován následujícím způsobem:

V (x; t) =
1

2
k(t)x2 . (1.3)

Tímto je definován časově závislý parametr k(t), který budeme nazývat externí
protokol. Externí protokol je často dále škálován následujícím vztahem:

k(t) = mΓγ(t) , (1.4)

kde γ(t) je tzv. škálovaný protokol nebo pouze protokol. Bude-li nutná bližší
specifikace protokolu, budeme vždy předpokládat tvar:

γ(t) = γ0 exp (−ωt) , (1.5)

kde γ0 a ω budou dané parametry. Pokud bude platit ω > 0, pak se parabola
potenciálu bude s časem rozšiřovat a v důsledku toho se bude také zesilovat fluk-
tuace souřadnice. Přesněji řečeno variance souřadnice se bude s rostoucím časem
zvětšovat. Naopak, pokud bude platit nerovnost ω < 0, potom se parabola bude
s rostoucím časem zavírat a fluktuace souřadnice bude slábnout, tzn. variance
souřadnice se bude časem zmenšovat. V případě ω = 0 dostaneme konstantní
protokol a daný model bude popisovat tzv. Ornstein-Uhlenbeckův proces [5].
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V čase t = 0 bude systém v rovnováze s potenciálem v čase t = 0, tzn. V (x; 0).
Říkáme, že částice je v rovnováze v potenciálu, který odpovídá počáteční hodnotě
protokolu. Rovnováhu v parabolickém potenciálu popisuje už zmíněný Ornstein-
Uhlenbeckův proces. Odtud plyne, že počáteční podmínkou pro rovnici (1.2) bude
Gaussovo rozdělení s nulovou střední hodnotou a variancí σ2

0 = D/γ(0). Pro tuto
funkci zavedeme označení π(x). Počáteční podmínka bude mít potom explicitně
tvar:

p(x; 0) = π(x) ≡ 1√
2πD/γ(0)

exp

(
− x2

2D/γ(0)

)
. (1.6)

Greenova funkce pro parciální diferenciální rovnici (1.2) je známa a její expli-
citní tvar je:

G(x,t|x′,t′) =
1√

2πψ(t,t′)
exp

{
− [x− µ(t,t′)x′]2

2ψ(t,t′)

}
, (1.7)

kde pouze nezáporné funkce µ(t,t′), ψ(t,t′) v sobě zahrnují časovou závislost pro-
tokolu γ(t). Tyto funkce jsou konkrétně určeny vztahy:

µ(t,t′) = exp

[
−
∫ t

t′
ds γ(s)

]
, (1.8)

ψ(t,t′) = 2D

∫ t

t′
ds exp

[
−2

∫ t

s

ds′ γ(s′)

]
. (1.9)

Uvedená Greenova funkce řeší Fokker-Planckovu rovnici pro počáteční podmínku
tvaru δ-funkce: G(x,t′|x′,t′) = δ(x− x′). Časové proměnné t, t′ vstupují do Gree-
novy funkce pouze prostřednictvím uvedených funkcí µ(t,t′) a ψ(t,t′). To nám
umožňuje zavést operátor G ( t; t′ ), který, přejdeme-li k bra-ketové symbolice
známé především z kvantové mechaniky, bude mít v x-reprezentaci následující
maticový element:

〈x |G ( t; t′ ) |x′ 〉 =
1√

2πψ(t,t′)
exp

[
−(x− µ(t,t′)x′)2

2ψ(t,t′)

]
. (1.10)

Toto je tzv. propagátor pro jednu částici. Lze dokázat, že operátory lze skládat
podle následujícího pravidla:

G ( t; t′′ )G ( t′′; t′ ) = G ( t; t′ ) , (1.11)

kde pro časy platí nerovnost: t′ ≤ t′′ ≤ t. Důkaz pravidla o skládání spočívá ve
vložení relací úplnosti, resp. jednotkového operátoru, ve tvaru:

I =

∫ +∞

−∞
dy | y〉〈y | (1.12)

mezi operátory G na levé straně (1.11), dále v použití rovnice (1.10) a po-
sléze v doplnění na čtverec v exponentu exponenciální funkce. Po dalších úpra-
vách a výpočtu vzniklého Laplaceova integrálu obdržíme právě výše uvedené
pravidlo o skládání. Toto pravidlo, popisující evoluci systému, představuje tzv.
Chapmann-Kolmogorovu podmínku, která je ekvivalentní s Markovovskou vlast-
ností stochastického procesu X(t).
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Řešení Fokker-Planckovy rovnice (1.2) s počáteční podmínkou π(x) dostaneme
pomocí Greenovy funkce (1.7) jako integrál:

p(x; t) =

∫ +∞

−∞
dx′G(x,t|x′0) π(x′) =

=
1√

2π[ψ(t,0) + D
γ(0)

µ2(t,0)]
exp

(
− x2

2[ψ(t,0) + D
γ(0)

µ2(t,0)]

)
(1.13)

(výpočet tohoto integrálu je opět aplikace Laplaceova integrálu).
Počáteční podmínku (1.6), tzn. Gaussovo rozdělení s nulovou střední hod-

notou a variancí D/γ(0), lze formálně popsat jako stav, který odpovídá vektoru,
označenému jako ket: |π 〉. V x−reprezentaci lze potom počáteční podmínku vyjá-
dřit způsobem: 〈x |π 〉 = π(x). V tomto formalismu můžeme působení operátoru
G ( t; 0 ) na počáteční podmínku | π 〉 vyjádřit takto:

G ( t; 0 ) |π 〉 = | g[ψ(t,0) +
D

γ(0)
µ2(t,0)] 〉 , (1.14)

kde ket na pravé straně rovnice značí stav, odpovídající Gaussovu rozdělení s
nulovou střední hodnotou a variancí [ψ(t,0)+D/γ(0)µ2(t,0)]. Tento vztah je pouze
přepis rovnice (1.13) v bra-ketové symbolice. Pokud totiž na levé straně rovnice
vložíme mezi operátor a počáteční podmínku relace úplnosti (1.12) a přejdeme
do x-reprezentace, pak dostaneme právě integrál (1.13).

Rovnici (1.2) lze upravit dosazením za potenciál z rovice (1.3), provedením
derivace podle souřadnice a zavedením škálovaného protokolu γ(t) takto:

∂

∂t
p(x; t) = −L(t) p(x; t) , (1.15)

kde diferenciální operátor L(t) je definován následujícím způsobem:

L(t) = −D ∂2

∂x2
− γ(t)

∂

∂x
x . (1.16)

Všechny úvahy provedené výše lze přímočaře rozšířit na soubor N částic, které
se budou pohybovat (difundovat) v daném prostředí za výše uvedených podmí-
nek. Popisujeme potom stochastický proces {X1(t),X2(t), ...,XN(t)}. Pohybovou
rovnicí bude opět Fokker-Planckova rovnice tentokrát pro N částic, nyní už pro
jednoduchost zapsaná v operátorové formě:

∂

∂t
p(x; t) = −L(N)(t) p(x; t), (1.17)

kde x = (x1, x2, ..., xN) a operátor L(N)(t) má tvar:

L(N)(t) = −D
N∑
i=1

∂2

∂x2
i

− γ(t)
N∑
i=1

∂

∂xi
xi . (1.18)

Počáteční podmínka je analogická s modelem jedné částice, nyní každá z částic
souboru je v čase t = 0 v rovnováze odpovídající počáteční hodnotě protokolu,
resp. počáteční hodnotě potenciálu.
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V případě, že systém tvoří soubor nezávislých neinteragujících částic (lze si
představit, že částice o sobě navzájem neví a mohou se míjet), je řešením této
rovnice s uvedenou počáteční podmínkou v každém čase N -rozměrné normální
rozdělení. Marginální rozdělení pravděpodobnosti pro jednu částici (vzniklé vy-
integrováním přes všechny ostatní částice) je potom popsáno rovnicí (1.13).

Budeme-li popisovat interagující částice, potom se částice v důsledku interakce
nebudou moci vzájemně předbíhat. Jejich pořadí bude definováno počátečním sta-
vem (pořadím v čase t = 0) a zůstane zachováno po celou dobu trvání procesu.
Pořadí částic bude integrálem pohybu. Potom je třeba řešit rovnici (1.17) při spl-
nění dodatečných podmínek na řešení (tzn. zachování pořadí částic). Alternativně
lze proces popsat pomocí tzv. pořádkových statistik.

1.2 Pořádkové statistiky
Máme-li obecně nějaké nezávislé, stejně rozdělené náhodné veličiny

A1,A2, ...,AN , potom jejich seřazením podle velikosti dostaneme tzv. pořádkové
statistiky [3]: A1:N ,A2:N , ...,AN :N . K nejčastěji používaným pořádkovým statis-
tikám patří např. minumum (A1:N), maximum (AN :N) nebo medián.

Obecně nacházejí pořádkové statistiky široké uplatnění v oblastech jako testy
hypotéz, testy spolehlivosti apod. Zároveň nám poskytují vhodný nástroj pro
popis systému interagujících částic, kdy pořadí částic je integrálem pohybu, tudíž
je neměnné.

Pořádkové statistiky jsou náhodné veličiny a má tedy smysl se ptát na jejich
rozdělení pravděpodobnosti. Následující dvě věty dávají na tuto otázku odpo-
věď, budeme-li znát výchozí rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin, tzv.
mateřské rozdělení pravděpodobnosti. Věty jsou uvedeny bez důkazu [3].

Věta 1. Nechť A1,A2, ...,AN jsou nezávislé, identicky rozdělené náhodné veličiny
s tzv. mateřskou hustotou pravděpodobnosti b(x). Označíme:

D = {x = (x1, x2, ..., xN) |xi ∈ (−∞,+∞), x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xN}. (1.19)

Potom simultánní hustota pravděpodobnosti pořádkových statistik
A1:N ,A2:N , ...,AN :N je funkce:

s(x1, x2, ..., xN) = N !b(x1)b(x2)...b(xN), x ∈ D, (1.20)
s(x1, x2, ..., xN) = 0, x /∈ D.

Věta 2. Nechť A1,A2, ...,AN jsou nezávislé, identicky rozdělené náhodné veli-
činy s mateřskou hustotou pravděpodobnosti b(x) a distribuční funkcí B(x). Nechť
bk:N(x)je hustota pravděpodobnosti náhodné proměnné Ak:N a Bk:N(x) je její dis-
tribuční funkce. Potom platí:

Bk:N(x) =
N∑
j=k

(
N

j

)
[B(x)]j[1−B(x)]N−j, (1.21)

bk:N(x) =

(
N

(k − 1), 1,(N − k)

)
[B(x)]k−1b1(x)[1−B(x)]N−k, (1.22)

kde tzv. multinomický koeficient je definován takto:(
N

(k − 1), 1,(N − k)

)
≡ N !

(k − 1)!1!(N − k)!
. (1.23)
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Známe-li tedy mateřskou hustotu pravděpodobnosti, potom pokud jsou spl-
něny příslušné předpoklady, lze dle výše uvedených vět pro každé i, tzn. pro
náhodnou veličinu Ai:N , vypočítat marginální hustoty pravděpodobnosti bi:N(x)
a také distribuční funkci.

Vrátíme-li se zpět k fyzikální problematice, potom roli Ai:N budou hrát např.
souřadnice i−té interagující souřadnice v čase t, tzn. máme náhodnou veličinu:
Xi:N(t). Pro ilustraci jak pracovat s pořádkovými statistikami uvádíme následu-
jící větu včetně důkazu. O tvrzení této věty se opírá důkaz jednoho z theoremů
uvedených v kapitole 2.

Věta 3. Nechť X1(t),X2(t), ...,XN(t) jsou v každém čase t nezávislé, identicky
rozdělené náhodné veličiny, nechť mateřská hustota pravděpodobnosti je Gaussovo
rozdělení s nulovou střední hodnotou. Nechť dále N = 2M , tzn. N je sudé, M =
1, 2, 3, ... Potom pro druhé momenty pořádkových statistik platí v každém čase t:〈

X2
i:N(t)

〉
=
〈
X2
N−i+1:N(t)

〉
, (1.24)

kde i = 1, 2, 3, ...,M.

Důkaz. Z definice druhého momentu náhodných veličin bude tvrzení výše spl-
něno, jestliže se v každém čase budou rovnat marginální hustoty pravděpo-
dobnosti souřadnic individuálních částic, které budeme značit malým písme-
nem p s příslušným indexem:

pi:N(x; t) = pN−i+1:N(−x; t) . (1.25)

Marginální hustotu pravděpodobnosti pro i.-tou částici můžeme v každém
čase podle věty 2 vyjádřit pomocí mateřské hustoty pravděpodobnosti p(x; t) a
distribuční funkce F (x; t):

pi:N(x; t) =
N !

(i− 1)!(N − 1)!
[F (x; t)]i−1 p(x; t) [1− F (x; t)]N−i , (1.26)

kde p(x; t) je mateřská hustota pravděpodobnosti, tzn. Gaussovo rozdělení s nu-
lovou střední hodnotou a variancí, kterou označíme σ2(t):

p(x; t) =
1√

2πσ2(t)
exp

[
− x2

2σ2(t)

]
. (1.27)

p(x; t) je sudá funkce. Distribuční funkci F (x; t) lze konstruovat pomocí Gaussovy
chybové funkce (tzv. error funkce) erf:

F (x; t) =
1

2

[
1 + erf (

x√
2σ(t)

)

]
. (1.28)

Takto definovaná Gaussova chybová funkce je lichá, tzn.:

erf

[
− x√

2σ(t)

]
= − erf

[
x√

2σ(t)

]
. (1.29)
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S využitím těchto vlastností, tzn. znalosti tvaru marginální hustoty pravděpodob-
nosti individuální částice, sudosti funkce p(x; t) a lichosti error funkce, lze provést
následující výpočet:

pN−i+1:N(−x; t) =

=
N !

(N − i)!(i− 1)!
[F (−x; t)]N−i p(−x; t) [1− F (−x; t)]i−1 =

=
N !

(N − i)!(i− 1)!

[
1

2
(1− erf

x√
2σ(t)

)

]N−i
p(x; t)

[
1

2
(1 + erf

x√
2σ(t)

)

]i−1

=

=
N !

(i− 1)!(N − i)!
[F (x; t)]i−1 p(x; t) [1− F (−x; t)]N−i =

= pi:N(x; t) .

Tím je rovnost (1.25) a věta dokázána.

Tvrzení věty lze zřejmě zobecnit dokonce na všechny sudé momenty. Dalším
důsledkem plynoucím z důkazu této věty je, že za daných předpokladů platí rov-
nost hustot pravděpodobnosti: pi:N(x; t) = pN−i+1:N(−x; t). Pro liché momenty
souřadnic za těchto předpokladů bude zřejmě platit rovnost:〈

X2l−1
i:N (t)

〉
= −

〈
X2l−1
N−i+1:N(t)

〉
. (1.30)

Ve speciálním případě platí pro N = 2 a první momenty pořádkových statistik
(tzn. střední hodnoty) 〈X1:2(t)〉, 〈X2:2(t)〉, že jejich součet je roven nule.

V následující kapitole budeme řešit jednodimenzionální model N difundujících
částic, podléhajících výše uvedené interakci. Propagátor rovnice (1.17) pro N
částic, dává do souvislosti s řešením Fokker-Planckovy rovnice pro jednu částici
následující věta, která je důsledkem věty 1:

Věta 4. Předpokládejme soubor N-částic interagujících interakcí typu tuhých
koulí, které se pohybují po přímce. Propagátor pro souřadnice má potom tvar:

〈x1, x2, ..., xN |G(N)(t,t′) | y1, y2, ..., yN〉 =

= perm

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

G(x1,t|y1,t
′) G(x1,t|y2,t

′) . . G(x1,t|yN ,t′)
G(x2,t|y1,t

′) G(x2,t|y2,t
′) . . G(x2,t|yN ,t′)

. . . . .

. . . . .
G(xN−1,t|y1,t

′) G(xN−1,t|y2,t
′) . . G(xN−1,t|yN ,t′)

G(xN ,t|y1,t
′) G(xN ,t|y2,t

′) . . G(xN ,t|yN ,t′)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
. (1.31)

pro x = (x1, x2, ..., xN) ∈ D a

〈x1, x2, ..., xN |G(N)(t,t′) | y1, y2, ..., yN〉 = 0 ,

pro x = (x1, x2, ..., xN) /∈ D.
Pravá strana rovnice je tzv. permanent. Struktura permanentu je podobná

jako struktura determinantu. Rozdíl je, že neuvažujeme znaménka permutací jed-
notlivých sčítanců, tzn. všechny sčítance mají v permutantu kladné znaménko.

Soubor dvou interagujících částic, se kterým se budeme zčásti zabývat v kapi-
tole 2 a potom v kapitole 3, lze popsat pomocí předchozí věty. Nicméně pro jeho
důležitost budeme tento případ formulovat jako zvláštní větu.
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Věta 5. Předpokládejme dvě částice interagující interakcí typu tuhých koulí, které
se pohybují po přímce. Propagátor pro souřadnice má potom tvar:

〈x1, x2 |G(2)(t,t′) | y1, y2〉 = Θ(x2 − x1)[G(x1,t|y1,t
′)G(x2,t|y2,t

′)+

+G(x1,t|y2,t
′)G(x2,t|y1,t

′)] , (1.32)

kde Θ(x) je Heavisideova skoková funkce.

Tento propagátor vyjadřuje simultánní hustotu pravděpodobnosti v čase t pro
proces {X1:2(t),X2:2(t)}, tzn. pro dvě interagující částice, které se v čase t = t′

nacházely právě na souřadnicích {y1, y2}. Ve výrazu pro propagátor lze za Heavisi-
deovou funkcí rozeznat permanent. Heavisideova funkce zaručuje, že propagátor
je nenulový pouze pro x2 > x1. To je plně v souladu s požadavkem o pevném
pořadí částic. Pořadí částic je integrál pohybu.
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2. Energetika částic: analytické
výsledky

Pojem práce bude nejprve popsán na modelu jedné částice. Posléze budeme
předpokládat systém N interagujících částic, které budou interagovat interak-
cemi typu tuhých koulí. Později odvodíme theorémy, které se budou vztahovat
na speciální případ, systém tvořený pouze dvěmi částicemi.

2.1 Rozšířený stochastický proces
Mějme opět jednu částici, která difunduje za podmínek popsaných v kapitole 1

v časově proměnném potenciálu. Práce vykonaná vnějšími silami na částici v ča-
sovém intervalu (0, t) závisí na její trajektorii v průběhu tohoto intervalu. Každé
konkrétní trajektorii jedné částice je jednoznačně přiřazena hodnota práce. Ří-
káme, že práce je funkcionál trajektorie na prostoru všech trajektorií. Symbolicky
lze toto zapsat:

W (t,0) = F [X(t′); t′ ∈ (0, t)] ≡
∫ t

0

dt′
[
∂

∂t′
V (x; t′)

]
x=X(t′)

. (2.1)

Polohu částice lze vyjádřit pomocí stochastického procesu X(t), který jsme
popisovali v kapitole 1. Ze stochastického charakteru polohy, tedy též trajektorií,
vyplývá stochastický charakter práce. Pro každý konkrétní čas t je W(t) náhodná
veličina a má smysl se ptát na její pravděpodobnostní rozdělení, tzn. hustotu
pravděpodobnosti. Tímto způsobem je zaveden stochastický proces W(t).

Zatímco samotný proces W(t) není Markovovský, je tzv. rozšířený proces
{X(t),W(t)} časově nehomogenní Markovovský proces. Pohybovou rovnicí pro
rozšířený proces {X(t),W(t)} je rovnice [2]:
∂

∂t
f(x,w; t) =

{
D
∂2

∂x2
+

1

mΓ

∂

∂x

[
∂

∂x
V (x; t)

]
−
[
∂

∂t
V (x; t)

]
∂

∂w

}
f(x,w; t) .

(2.2)
Řešením této rovnice je funkce f(x,w; t), což je simultánní hustota pravděpodob-
nosti pro rozšířený proces {X(t),W(t)}. Součin f(x,w; t)dxdw můžeme interpre-
tovat jako pravděpodobnost, že rozšířený proces {X(t),W(t)} má v čase t složky
v intervalech: X(t) ∈ (x,x+ dx) a W(t) ∈ (w,w + dw).

Význam parametrů a proměnných v uvedených rovnicích (2.1) a (2.2) je stejný
jako v rovnici (1.2).

Srovnáním s Fokker-Planckovou rovnicí (1.2) vidíme, že na pravé straně při-
byl poslední člen obsahující časovou derivaci potenciální energie. Pokud bychom
měli časově konstantní potenciál, pak by tento člen byl nulový a rovnice (2.2)
přejde v rovnici (1.2), tzn. standartní Fokker-Planckovu rovnici popisující proces
X(t). Vnější síly potom nedodávají systému žádnou práci, tzn. práce dodávaná
do systému by byla nulová.

Dosazením za potenciál z (1.3), použitím vztahu (1.4) a jednoduchými úpra-
vami dostaneme následující tvar:

∂

∂t
f(x,w; t) =

{
D
∂2

∂x2
+ γ(t)

∂

∂x
x− 1

2

γ̇(t)

βD
x2 ∂

∂w

}
f(x,w; t) . (2.3)
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Budeme-li na tuto rovnici aplikovat oboustrannou Laplaceovu transformaci, po-
tom derivace podle w na pravé straně rovnice přejde v násobení a vztah se
tím zjednoduší. Laplaceův obraz funkce f(x,w; t) označíme f(x,u; t). Laplaceova
transformace je definována takto:∫ +∞

−∞
dw f(x,w; t) e−uw = f(x,u; t) . (2.4)

Důvod, proč budeme používat oboustrannou Laplaceovu transformaci a ne oby-
čejnou (jednostrannou), vyplyne z dalšího textu. Po provedení oboustrané Lapla-
ceovy transformace na celou rovnici (2.3) obdržíme následující vztah:

∂

∂t
f(x,u; t) = [D

∂2

∂x2
+ γ(t)

∂

∂x
x− γ̇(t)

2βD
x2u]f(x,u; t) . (2.5)

Tento výsledek lze, podobně jako v kapitole 1, přímočaře zobecnit na soubor
N částic. Použijeme už zavedený operátor L(N)(t) a rovnici (2.5) přepíšeme pro
soubor N částic následujícím způsobem:

∂

∂t
f(x,u; t) = −[L(N)(t) +

γ̇(t)

2βD

N∑
i=1

uix
2
i ] f(x,u; t) , (2.6)

kde u = (u1, u2, ..., uN) a x = (x1, x2, ..., xN).
Kdybychom uměli vyřešit tuto parciální diferenciální rovnici pro

funkci f(x,u; t), potom bychom následnou inverzní Laplaceovou trans-
formací získali simultánní hustotu pravděpodobnosti pro rozšířený proces
{X1(t), ...,XN(t),W1(t), ...,WN(t)}, tzn. funkci f(x,w; t). Tato funkce v sobě
obsahuje veškerou informaci o procesu. Prointegrováním přes jednu nebo druhou
vektorovou proměnou bychom dostali marginální hustoty pravděpodobnosti pro
polohu, označíme p(x; t), resp. pro práci, označíme q(w; t):∫ +∞

−∞
dw f(x,w; t) = p(x; t), (2.7)

∫ +∞

−∞
dx f(x,w; t) = q(w; t) . (2.8)

Pokusy o analytické řešení rovnice (2.6) doprovázejí značné matematické kom-
plikace a je velmi obtížné (ne-li nemožné) ho v obecném případě získat. Přesto je
možno se dopracovat určitou metodou alespoň k přesnému analytickému výpočtu
momentů náhodných veličin {W1(t), ...,WN(t)}.

Tato metoda vychází z pozorování, že pro u = 0 přejde rovnice (2.6) v rovnici
(1.17). Platí rovnost:

f(x,0; t) = p(x; t) . (2.9)

Řešením rovnice (2.6) pro u = 0 je hustota pravděpodobnosti pro polohu částice.
Tato hustota je zároveň řešením rovnice (1.17) a je znám přesný analytický tvar
tohoto řešení. Toto opravňuje nahlížet na druhý sčítanec na pravé straně rovnice
(2.6) jako na poruchu rovnice (1.17) a můžeme se pokusit řešit tuto rovnici po-
mocí poruchové teorie. Postup je popsán v literatuře např. [1], výsledkem bude
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tzv. Dysonova řada pro funkci f(x,u; t), kterou lze formálně zapsat následujícím
způsobem:

f(x,u; t) = P(0)(x; t)−
N∑
i=1

uiP(1)
i (x; t) +

N∑
i=1

N∑
j=1

uiujP(2)
ij (x; t)+

+ · · ·+ (−1)n
N∑
i1=1

· · ·
N∑

in=1

ui1 . . . uinP
(n)
i1...in

(x; t) + . . . . (2.10)

Dříve, než vysvětlíme význam všech členů, vyintegrujeme celou rovnici přes x přes
celý prostor. Jedná se celkem o N integrálů v mezích od −∞ do +∞. S ohledem
na rovnici (2.8) dostaneme:

q(u; t) = Q(0)(t)−
N∑
i=1

uiQ(1)
i (t) +

N∑
i=1

N∑
j=1

uiujQ(2)
ij (t)+

+ · · ·+ (−1)n
N∑
i1=1

· · ·
N∑

in=1

ui1 . . . uinQ
(n)
i1...in

(t) + . . . . (2.11)

Členy P(n)
i1...in

(x; t), resp. Q(n)
i1...in

(t) odpovídají poruchovým členům n−tého řádu.
Naším cílem ale nebude explicitní stanovení všech poruchových členů Q(n)

i1...in
(t)

a sečtení řady (2.11) za účelem výpočtu q(u; t). Místo toho řadu (2.11) pou-
žijeme pro výpočet momentů náhodných proměnných {W1(t), ...,WN(t)}. Mo-
menty lze vypočítat derivací Laplaceovy transformace simultánní hustoty prav-
děpodobnosti, tzn. derivací veličiny q(u; t):{

∂

∂ui
q(u; t)

}
u=0

=

{
∂

∂ui

∫ +∞

−∞
dw q(w; t) e−w.u

}
u=0

=

=

∫ +∞

−∞
dw q(w; t)

{
∂

∂ui
e−w.u

}
u=0

=

=

∫ +∞

−∞
dw q(w; t) (−wi) =

= −〈Wi(t)〉 , (2.12)

{
∂2

∂ui∂uj
q(u; t)

}
u=0

=

∫ +∞

−∞
dw q(w; t)

{
∂2

∂ui∂uj
e−w.u

}
u=0

=

=

∫ +∞

−∞
dw q(w; t) (−wi)(−wj) =

= 〈Wi(t)Wj(t)〉 , (2.13){
∂3

∂ui∂uj∂uk
q(u; t)

}
u=0

= −〈Wi(t)Wj(t)Wk(t)〉 , . . . .

Zde je zřejmé, proč používáme oboustrannou Laplaceovu transformaci. Díky tomu
lze ve výsledném integrálu vždy rozpoznat definici prvního, resp. druhého mo-
mentu. Dosadíme za q(u; t) na levé straně předcházejících rovnic Dysonovu řadu
(2.11), budeme derivovat řadu člen po členu a tuto derivaci vyčíslíme pro hod-
notu u = 0. Tímto způsobem dostaneme u všech sčítanců řady nulu, kromě členu
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odpovídajícímu ui, resp. uiuj. Pro první a druhý moment pro práci dostaneme
potom vztah:

〈Wi(t)〉 = Q(1)
i (t) , (2.14)

〈Wi(t)Wj(t)〉 = Q(2)
ij (t) +Q(2)

ji (t) , (2.15)

kde i, j ∈ {1, 2, . . . , N}.
Touto metodou je možné přesně (nejedná se o přibližný výpočet) vypočítat

všechny první, druhé i vyšší momenty. V této práci se omezíme pouze na výpočet
prvních a druhých momentů.

2.2 První a druhé momenty práce v souboru N

interagujících částic
Výše popsanou metodu nyní aplikujeme na soubor N interagujících částic,

které se pohybují v jedné dimenzi a působí na sebe interakcí typu tuhých koulí.
Předpokladem bude znalost řešení Fokker-Planckovy rovnice (1.17), propagátor
této rovnice plyne z věty 4.

Budeme počítat následující momenty pro práci pro interagující částice:

〈Wi:N(t)〉 = Q(1)
i (t) , (2.16)

〈Wi:N(t)Wj:N(t)〉 = Q(2)
ij (t) +Q(2)

ji (t) , (2.17)

kde i, j ∈ {1, 2, . . . , N}. Cílem bude stanovit funkce Q(1)
i (t),Q(2)

ij (t). V prvním
řádu lze s ohledem na (2.6) napsat Q(1)

i (t) v následujícím tvaru [1]:

Q(1)
i (t) =

1

2βD

∫ t

0

dt1γ̇(t1)

∫ +∞

−∞
dx 〈x |G(N)

t1 X 2
iG

(N)
10 | π(N)〉 . (2.18)

Počáteční podmínku, tzn. stav | π(N) 〉, pro N interagujících částic popíšeme poz-
ději. Pro zkrácení zápisu uplatňujeme následující konvence, které budeme použí-
vat i v dalším textu:

G(N)
t1 = G(N)( t,t1 )

G(N)
21 = G(N)( t2,t1 )

G(N)
10 = G(N)( t1,0 )∫ +∞

−∞
dx =

∫ +∞

−∞
dx1 . . .

∫ +∞

−∞
dxN .

Operátor X i je operátor souřadnice, pro maticové elementy jeho kvadrátu platí:

〈x |X 2
i |x′〉 = x2

i δ(x− x′) . (2.19)

K dalším úpravám rovnice (2.18) budeme používat jednotkový operátor I ve
tvaru spektrálního rozkladu jedničky (též relace úplnosti):

I =

∫ +∞

−∞
dx |x〉〈x | . (2.20)
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Úprava nyní spočívá ve vložení tohoto jednotkového operátoru I vždy mezi
za sebou složené operátory ve vztahu (2.18), zde tedy celkem dvakrát:

〈x |G(N)
t1 X 2

iG
(N)
10 |π(N)〉 → 〈x |G(N)

t1 IX 2
iIG

(N)
10 |π(N)〉 . (2.21)

Pokud toto dosadíme do (2.18) a přihlédneme ke vztahům (2.19) a (2.20), dosta-
neme na pravé straně rovnice pro Q(1)

i (t) jeden časový integrál v mezích od 0 do
t a celkem 3N prostorových integrálů v mezích od −∞ do +∞.

Vzniklý integrál přes x z výrazu 〈x |G(N)
t1 |x′〉 je jedna. Tento integrál vy-

jadřuje normalizaci simultánní hustoty pravděpodobnosti pro N interagujících
částic s počáteční podmínkou δ(x − x′). Integrál je zároveň roven členu Q0(t),
který ale k výpočtu momentů není třeba.

Takto jsme zredukovali počet prostorových integrálů z počtu 3N na 2N . Dů-
sledek vztahu (2.19) je δ-funkce uvnitř zbylých 2N integrálů. Po integraci této
δ-funkce nám zůstane už pouze N integrálů. Po návratu k integrační proměnné
x obdržíme tvar:

Q(1)
i (t) =

1

2βD

∫ t

0

dt1γ̇(t1)

∫ +∞

−∞
dxx2

i 〈x |G
(N)
10 | π(N)〉 . (2.22)

Samotný výraz typu 〈x |G(N)
10 | π(N)〉 je simultánní hustota pravděpodobnosti

pro polohu v čase t1 při vývinu z počáteční podmínky dané stavem |π(N)〉. Tuto
simultánní hustotu označíme p(x; t). Prostorové integrály na pravé straně před-
chozí rovnice představují potom druhý moment pro polohu i−té částice v čase t1,
tzn. 〈X2

i:N(t1)〉. Pro tyto druhé momenty polohy i−té částice zavedeme následující
označení:

c
(N)
i (t1) ≡

〈
X2
i:N(t1)

〉
=

∫ +∞

−∞
dxx2

i 〈x |G
(N)
10 |π(N)〉 . (2.23)

Z rovnice (2.16) dostáváme okamžitě výraz pro výpočet prvního momentu
práce v čase t, vykonané vnějšími silami na i−tou částici ze souboru N interagu-
jících částic. Z definice prvního momentu náhodné veličiny je tento roven střední
hodnotě. Tím jsme dokázali následující theorém:

Theorem 1. Předpokládejme jednorozměrnou difuzi systému N částic v časově
proměnném potenciálu. Nechť částice mezi sebou interagují interakcemi typu tu-
hých koulí. Pro první moment práce 〈Wi:N(t)〉, vykonané vnějšími silami na i−tou
částici v časovém intervalu (0, t) platí:

〈Wi:N(t)〉 =
1

2βD

∫ t

0

dt1γ̇(t1)c
(N)
i (t1) . (2.24)

Obdrželi jsme jeden časový integrál z časové změny protokolu a druhého mo-
mentu pro polohu polohu i−té částice. První moment práce tedy závisí na druhém
momentu pro polohu.

Protože hodnota druhého momentu souřadnice je vždy kladná (jedná se o inte-
grál z kladné funkce), bude znaménko střední hodnoty práce určeno znaménkem
časové derivace protokolu. Pro kladnou časovou derivaci protokolu dostáváme
kladnou střední hodnotu práce a naopak. Pro zápornou derivaci obdržíme zá-
pornou střední hodnotu práce. Kladná časová derivace protokolu znamená, že
se parabola definující potenciál (1.3) v čase zavírá okolo osy y, resp. V . Potom
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práce dodaná vnějšími silami na částici bude v každém bodě trajektorie kladná.
Lze usuzovat, že hustota pravděpodobnosti pro práci q(w; t) bude nenulová pouze
pro kladné hodnoty wi. Analogicky dostaneme, že pro zápornou časovou derivaci
protokolu (parabola potenciálu se pokládá, resp. otvírá) je q(w; t) nenulové pouze
pro záporné hodnoty wi. Výše uvedený theorem 1 je potom v souladu s těmito
obecnými úvahami.

Theorem 1 lze aplikovat i na systém s jednou částicí. Zde použijeme známý
propagátor pro jednu částici (1.10). Výsledkem je:

〈W(t)〉 =
1

2βD

∫ t

0

dt1γ̇(t1)
〈
X2(t1)

〉
. (2.25)

Ke stejnému výsledku lze jednodušeji dospět následující úvahou. Střední hod-
nota práce vykonaná systémem na jednu částici v časovém intervalu (0,t) je dle
(3.4) rovna:

〈W(t)〉 =

〈∫ t

0

dt′
[
∂

∂t′
V (x; t′)

]
x=X(t)′

〉
, (2.26)

kde středujeme přes všechny trajektorie. Dosadíme za potenciál z rovnic (1.3),
(1.5) a provedeme časovou derivaci. Projdeme-li s operací středování dovnitř in-
tegrálu, dostaneme právě vztah (2.25).

Počáteční podmínka pro N částic, stav | π(N)〉, bude v našem modelu od-
vozena z mateřské hustoty pravděpodobnosti (1.6), kde D/γ(0) je variance,
která odpovídá rovnováze jedné částice pro počáteční hodnotu protokolu. Dle
věty 1 lze vypočítat simultánní hustotu pravděpodobnosti pořádkových statis-
tik {X1:N(0),X2:N(0), . . . ,XN :N(0)}. Tato simultánní hustota pravděpodobnosti
bude počáteční podmínkou pro model N interagujících částic:

π(N)(x) = p(x; 0) = 〈x | π(N)〉 = N ! π(x1)π(x2) . . . π(xN) , (2.27)
x ∈ D = {x |x1 < x2 < · · · < xN } .

π(N)(x) = p(x; 0) = 0 , (2.28)
x /∈ D .

Pomocí věty 2 můžeme vypočítat marginální hustoty pravděpodobnosti pro po-
lohu i−té částice v čase t = 0. Roli tzv. mateřské hustoty pravděpodobnosti hraje
funkce π(x).

Ve speciálním případě dvou interagujících částic lze počáteční podmínku jed-
noduše zapsat pomocí Heavisideovy skokové funkce:

π(2)(x) = p(x; 0) = 2Θ(x2 − x1)π(x1)π(x2) (2.29)

pro x = {1, 2}. Marginální hustoty pravděpodobnosti pro polohu levé a pravé čás-
tice v čase t = 0 určíme z věty 2. Mateřskou hustota pravděpodobnosti je Gaus-
sovo rozdělení s nulovou střední hodnotou a variancí D/γ(0), tzn. vztah (1.6).
Distribuční funkci označím F0(x):

F0(x) =

∫ x

−∞
dx′

1√
2πD/γ(0)

exp

(
− x′2

2D/γ(0)

)
. (2.30)
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Obrázek 2.1: Srovnání marginálních hustot pravděpodobnosti pro levou (p1:2(x; t))
a pravou částici (p2:2(x; t))v čase t = 2 při vývoji z počáteční podmínky a mar-
ginálních hustot pravděpodobnosti, které by odpovídaly dosažení rovnováhy pro
potenciál s hodnotou protokolu v čase t = 2, ozn. p?1:2(x) a p?2:2(x). Vypočteno a
znázorněno pro hodnoty parametrů D = γ0 = ω = βmΓ = 1. Mateřské hustoty
pravděpodobnosti jsou znázorněny přerušovanou čarou.

Pomocí tzv. komplementární error funkce, která je definována pomocí erf(x)
takto:

erfc(x) ≡ 1− erf(x) , (2.31)

lze distribuční funkci po elementárních úpravách vyjádřit vztahem:

F0(x) =
1

2
erfc[− x√

2D/γ(0)
] . (2.32)

Z důkazu věty 3 plyne symetrie marginálních hustot pravděpodobnosti pro levou
a pravou částici podle osy y. Z věty 2 pro N = 2 dostaneme vztahy:

π
(2)
1:2(x) = 2π(x)[1− F0(x)] , (2.33)

π
(2)
2:2(x) = 2π(x)F0(x) . (2.34)

Analogickým způsobem lze pomocí věty 2 získat marginální hustoty pro souřad-
nici pro obecně i−tou částici v každém čase t, tzn. funkci pi:N(x; t). Na obrázku
2.1 jsou tyto hustoty znázorněny pro dvě částice.

K výpočtu druhého momentu práce 〈Wi(t)Wj(t)〉 je třeba určit funkce
Q(2)
ij (t). Pro členy druhého řádu platí [1]:

Q(2)
ij (t) =

1

4β2D2

∫ t

0

dt2

∫ t2

0

dt1

∫ +∞

−∞
dx 〈x |G(N)

t2 X 2
iG

(N)
21 X 2

jG
(N)
10 | π(N)〉 . (2.35)

Porovnáním se členem prvního řádu, tzn. s rovnicí (2.18), nám přibyl jeden časový
integrál. Časové integrály zde mají konvolutorní strukturu. Postup dalších úprav
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bude obdobný jako při úpravě členu prvního řádu. Vložíme jednotkové operátory
ve tvaru (2.20) mezi operátory ve vztahu (2.35), tzn. celkem čtyřikrát. Dostaneme
výraz, který obsahuje dva časové integrály s konvolutorní strukturou a celkem
5N prostorových integrálů v mezích od −∞ do +∞. První integrál přes x z
výrazu 〈x |G(N)

t2 |x′〉 dá opět jedničku. Aplikací relací úplnosti a vztahu (2.19)
dostaneme dvakrát δ funkci ve vektorových proměnných. Následnou integrací
těchto δ funkcí zredukujeme celkový počet jednorozměrných integrálů z 5N na
2N integrálů v mezích od −∞ do +∞. Dostaneme výraz:

Q(2)
ij (t) =

1

4β2D2

∫ t

0

dt2γ̇(t2)

∫ t2

0

dt1γ̇(t1)

×
∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy x2

i 〈x |G
(N)
21 |y〉 y2

j 〈y |G
(N)
10 |π(N)〉 , (2.36)

pro i, j ∈ {1, 2, . . . , N}. Oproti (2.22) jsme obdrželi vztah, který obsahuje právě
dvojnásobný počet integrálů. A to jak časových, které jsou pro všechny členy
Q(2)
ij (t) stejné, tak také prostorových, které se ale navzájem od sebe liší kombinací

členů x2
i y

2
j .

Pozorujeme, že ve všech členech Q(2)
ij (t) je zastoupen následující výraz:

〈x |G(N)
21 |y〉 〈y |G

(N)
10 | π(N)〉 , (2.37)

pro který zřejmě platí:∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy 〈x |G(N)

21 |y〉 〈y |G
(N)
10 | π(N)〉 = 1 . (2.38)

To je důsledek Chapmann-Kolmogorovy podmínky. Pokud v integrálech přes y
identifikujeme relace úplnosti, potom můžeme evoluci složit do jednoho propagá-
toru G(N)

20 . Zbývající integrál přes x dá v důsledku normalizace jedničku.
Pro tyto výrazy zavedeme zvláštní označení:

h(x,y; t2, t1) ≡ 〈x |G(N)
21 |y〉 〈y |G

(N)
10 | π(N)〉 . (2.39)

Funkce h(x,y; t2, t1) lze interpretovat jako simultánní dvoučasová hustota prav-
děpodobnosti pro proces {X1:N(t),X2:N(t), . . . ,XN :N(t)} s počáteční podmínkou
odpovídající stavu |π(N)〉. Jedná se o funkce 2N prostorových proměnných a dvou
časových proměnných.

Na pravé straně rovnice (2.36) potom můžeme identifikovat dvoučasové kore-
lační funkce kvadrátů souřadnic pro i−tou a j−tou částici. Analogicky k označení
zavedeném rovnicí (2.23) zavedeme symboly c(N)

ij (t2, t1):

c
(N)
ij (t2, t1) ≡

〈
X2
i:N(t2)X2

j:N(t1)
〉

=

∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy x2

i y
2
jh(x,y; t2, t1) . (2.40)

Dvoučasové korelační funkce souřadnic nám umožňují Q(2)
ij (t) vyjádřit násle-

dujícím způsobem:

Q(2)
ij (t) =

1

4β2D2

∫ t

0

dt2γ̇(t2)

∫ t2

0

dt1γ̇(t1)c
(N)
ij (t2, t1) . (2.41)

Z rovnice (2.17) už potom přímo vyplývá následující theorem pro výpočet druhých
momentů 〈Wi:N(t)Wj:N(t)〉, který je tímto dokázán.
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Theorem 2. Předpokládejme jednorozměrnou difuzi systému N částic v časově
proměnném potenciálu. Nechť částice mezi sebou interagují interakcemi typu tu-
hých koulí. Pro druhý moment práce 〈Wi:N(t)Wj:N(t)〉, vykonané vnějšími silami
na i a j částici v časovém intervalu (0, t) platí:

〈
W2

i:N(t)
〉

=
1

2β2D2

∫ t

0

dt2γ̇(t2)

∫ t2

0

dt1γ̇(t1)c
(N)
ii (t2, t1) , (2.42)

〈Wi:N(t)Wj:N(t)〉 =
1

4β2D2

∫ t

0

dt2γ̇(t2)

∫ t2

0

dt1γ̇(t1)(c
(N)
ij (t2, t1) + c

(N)
ji (t2, t1)) .

(2.43)

Dostaneme tedy ve srovnání s prvními momenty práce dvojnásobný počet
integrálů. Časové integrály mají konvolutorní strukturu a druhé momenty zá-
visí na dvoučasové korelační funkci kvadrátů polohy souřadnic. Momenty typu
〈Wi:N(t)Wj:N(t)〉 nám umožní konstruovat korelační funkce pro práci. Už teď je
zřejmé, že tyto korelace práce budou spoluurčeny korelacemi poloh.

Ze symetrie modelu pro difuzi pro dvě částice za výše uvedených podmínek
lze očekávat, že hodnoty 〈W1:2(t)〉 pro levou částici a 〈W2:2(t)〉 pro pravou částici
budou stejné. Rovnost prvních momentů práce vykonané vnějšími silami na první
a druhou částici ze dvou lze nicméně dokázat také analyticky. Méně intuitivní
může být fakt, že tyto momenty se rovnají také prvnímu momentu pro práci pro
jednu částici. Platí následující theorem:

Theorem 3. Předpokládejme jednodimenzionální difuzi dvou částic v časově pro-
měnném potenciálu s rovnovážnou počáteční podmínkou π(2)(x). Nechť částice na
sebe působí interakcemi typu tuhých koulí. Potom jsou první momenty práce vy-
konané na systém vnějšími silami pro pravou a levou částici totožné. Zároveň
jsou tyto momenty rovné prvnímu momentu pro práci v systému tvořeném jednou
částicí. Platí:

〈W1:2(t)〉 = 〈W2:2(t)〉 = 〈W(t)〉 . (2.44)

Důkaz. Protože časový integrál je stejný pro obě částice, což plyne z rovnice
(2.24), lze se omezit na důkaz, že výrazy pro druhé momenty polohy jsou shodné.
Stačí tedy ukázat:

c
(2)
1 (t) = c

(2)
2 (t) =

〈
X2(t)

〉
≡ c(2)(t) . (2.45)

Nejprve dokážeme první rovnost. Uvažme simultánní hustotu pravděpodobnosti
pro levou a pravou částici v čase t1, kterou budeme značit:

h(x; t1) ≡ 〈x |G(2)
10 | π(2)〉 , (2.46)

kde x = (x1, x2). Vložíme-li mezi propagátor a počáteční podmínku jednotkový
operátor ve tvaru (2.20) v proměnných y, dosadíme-li za propagátor z věty 5 a
za počáteční podmínku z rovnice (2.29), pak dostaneme výraz:

h(x; t1) =

∫ +∞

−∞
dy1

∫ +∞

−∞
dy2Θ(x2 − x1)[G(x1|y1)G(x2|y2)+

+G(x1|y2)G(x1|y2)]2Θ(y2 − y1)π(y1)π(y2) , (2.47)
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kde pro jednoduchost zápisu neuvádíme v Greenových funkcích G časovou zá-
vislost. Tato časová závislost je u všech členů stejná, tzn. evoluce od času 0 do
času t1. První Heavisideovu funkci nebudeme integrovat a lze ji vytknout před
integrál, druhá nám změní integrační meze u jednoho z integrálů následujícím
způsobem: ∫ +∞

−∞
dy1 →

∫ y2

−∞
dy1 . (2.48)

Definujeme-li pomocnou funkci:

Q(x, y2) ≡
∫ y2

−∞
dy1G(x|y1)π(y1) , (2.49)

potom pomocí této funkce lze rovnici (2.47) přepsat takto:

h(x; t1) = 2Θ(x2 − x1)

∫ +∞

−∞
dy2{

∂

∂y2

[Q(x1, y2)Q(x2, y2)]} . (2.50)

Tento integrál lze ale v daných mezích snadno provést. Limita pro y2 → −∞
výrazu (2.49) je nula. Zbývá určit limity y2 → +∞ z funkcí Q(x1, y2) a Q(x2, y2).
Platí:

lim
y2→+∞

Q(x1, y2) =

∫ +∞

−∞
dy1G(x1|y1)π(y1) = p(x1; t1) , (2.51)

lim
y2→+∞

Q(x2, y2) =

∫ +∞

−∞
dy1G(x2|y1)π(y1) = p(x2; t1) , (2.52)

což plyne z rovnice (1.13). Rovnici (2.50) lze přepsat takto:

h(x; t1) = 2Θ(x2 − x1)p(x1; t1)p(x2; t1) . (2.53)

Na pravé straně rovnice je dle věty 1 simultánní hustota pravděpodobnosti pro
levou a pravou částici (resp. pro odpovídající pořádkové statistiky) v čase t1.
Tato hustota je odvozená od mateřské hustoty pravděpodobnosti p(x; t1), což je
Gaussovo rozdělení se střední hodnotou 0. První rovnost dokazovaného theoremu
potom plyne přímo z tvrzení věty 3 pro N = 2. Platí:

〈W1:2(t)〉 = 〈W2:2(t)〉 . (2.54)

Důkaz druhé rovnosti ve vztahu (2.44) lze provést následujícím způsobem. Do
výrazu pro výpočet c(2)

1 (t) dosadíme za propagátor pro dvě částice G(2)
10 z rovnice

(1.32). Vzniklý výraz bude nejprve obsahovat 2 integrály přes souřadnice v me-
zích od −∞ do +∞. Díky Heavisideově funkci dostaneme z jednoho integrálu
funkci horní meze. Potom budeme počítat zbývající integrál od −∞ do +∞ me-
todou per partes, kdy integrál s proměnnou horní mezí bude hrát úlohu jedné ze
součinu integrovaných funkcí (původně nederivované, derivace se potom vypočte
snadno jako derivace integrálu dle horní meze). Pokud toto rozepíšeme, využi-
jeme normalizace hustoty pravděpodobnosti pro polohu jedné částice, dostaneme
po elementárních úpravách a převodech z jedné strany rovnice na druhou rovnost:

2 c(2)(t) = c
(2)
1 (t) + c

(2)
2 (t) . (2.55)

Z výše dokázané rovnosti druhých momentů polohy c(2)
1 (t) a c(2)

2 (t) plyne i druhá
rovnost ze vztahu (2.45). Tím je úplně dokázána rovnost (2.44) a tedy tvrzení
theoremu.
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Podobný theorem lze dokázat také pro druhé momenty pro práci.

Theorem 4. Za předpokadu jednodimenzionální difuze dvou částic v časově pro-
měnném potenciálu, kdy částice na sebe působí interakcemi typu tuhých koulí, jsou
druhé momenty práce vykonané na systém vnějšími silami pro pravou a levou čás-
tici totožné. Platí: 〈

W2
1:2(t)

〉
=
〈
W2

2:2(t)
〉
. (2.56)

Důkaz. Podobně jako při důkazu theoremu 3 se stačí omezit na důkaz rovnosti
dvoučasových korelačních funcí kvadrátů souřadnic:

c
(2)
11 (t2, t1) = c

(2)
22 (t2, t1) . (2.57)

Pokud dokážeme tuto rovnost, budeme s důkazem hotovi a výše uvedený theorem
platí.

Abychom toto ukázali, rozepíšeme dvoučasové korelační koeficienty kvadrátu
polohy dle vztahu (2.40):

c
(2)
11 (t2, t1) =

∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy x2

1y
2
1h(x1, x2, y1, y2; t2, t1) , (2.58)

c
(2)
22 (t2, t1) =

∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy x2

2y
2
2h(x1, x2, y1, y2; t2, t1) , (2.59)

kde x = (x1, x2),y = (y1, y2). Ve druhé rovnici změníme pořadí inte-
grace a následně provedeme záměnu integračních proměnných dle schematu:
x1 ↔ x2, y1 ↔ y2. Dostaneme vztah:

c
(2)
22 (t2, t1) =

∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy x2

1y
2
1h(x2, x1, y2, y1; t2, t1) . (2.60)

Tento zápis představuje celkem čtyři jednorozměrné integrály od −∞ do +∞.
Budeme definovat funkce j(x1, y1; t2, t1) a k(x1, y1; t2, t1) následujícím způso-

bem:

j(x1, y1; t2, t1) ≡
∫ +∞

−∞
dx2

∫ +∞

−∞
dy2〈x1, x2 |G(2)

21 | y1, y2〉 〈y1, y2 |G(2)
10 |π(2)〉 ,

(2.61)

k(x1, y1; t2, t1) ≡
∫ +∞

−∞
dx2

∫ +∞

−∞
dy2〈x2, x1 |G(2)

21 | y2, y1〉 〈y2, y1 |G(2)
10 |π(2)〉 .

(2.62)

Funkce j(x1, y1; t2, t1) je marginální dvoučasová hustota pravděpodobnosti pro
souřadnici levé částice. Podobně k(x1, y1; t2, t1) je marginální dvoučasová hustota
pravděpodobnosti pro souřadnici pravé částice. Důležité pozorování je, že takto
definovanou funkci j(x1, y1; t2, t1) můžeme identifikovat na pravé straně rovnice
(2.58) a funkci k(x1, y1; t2, t1) na pravé straně rovnice (2.60). V dalším kroku
dokážeme, že funkce j(x1, y1; t2, t1) a k(x1, y1; t2, t1) vyhovují následující symetrii:

j(−x1,−y1; t2, t1) = k(x1, y1; t2, t1) . (2.63)
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Propagátor 〈x1, x2 |G(2)
21 | y1, y2〉 lze vyjádřit pomocí věty 5. Za výraz

〈y1, y2 |G(2)
10 |π(2)〉 můžeme dosadit rovnici (2.53). Výsledný vztah pro

j(x1, y1; t2, t1) bude velmi dlouhý, budeme opět používat zjednodušené značení:

G(x,t2|y,t1) = G(x|y) , (2.64)

tzn., že nebudeme uvádět časovou závislost, která bude v každém členu stejná,
od času t1 do času t2. Přítomné Heavisideovy funkce změní integrační meze a pro
j(x1, y1; t2, t1) obdržíme výraz:

j(x1, y1; t2, t1) = 2

∫ +∞

x1

dx

∫ +∞

y1

dy[G(x1|y)p(y; t1)G(x|y1)p(y1; t1)+

+G(x|y)p(y; t1)G(x1|y1)p(y1; t1)] . (2.65)

Podobnou úpravou opakujeme pro k(x1, y1; t2, t1) a dostaneme:

k(x1, y1; t2, t1) = 2

∫ x1

−∞
dx

∫ y1

−∞
dy[G(x1|y)p(y; t1)G(x|y1)p(y1; t1)+

+G(x|y)p(y; t1)G(x1|y1)p(y1; t1)] . (2.66)

Funkce p(y; t1) je hustota pravděpodobnosti pro polohu pro jednu částici v čase
t1. Její tvar plyne z rovnice (1.13). Jedná se o Gaussovo rozdělení s nulovou střední
hodnotou, tzn. je to sudá funkce. Zároveň pro Greenovu funkci platí rovnost:
G(x|y) = G(−x| − y). Po substitucích typu x→ −x, y → −y v integrálech (2.65)
dostaneme ze sudosti p(y; t1) a G(x|y) právě rovnost (2.63).

Tvrzení theoremu 4 je už pouze důsledek relace:∫ +∞

−∞
dx1

∫ +∞

−∞
dy1 x

2
1 y

2
1 j(−x1,−y1; t2, t1) =

=

∫ +∞

−∞
dx1

∫ +∞

−∞
dy1 x

2
1 y

2
1 j(x1, y1; t2, t1) . (2.67)

Závěr důkazu je:

c
(2)
11 (t2, t1) =

∫ +∞

−∞
dx1

∫ +∞

−∞
dy1 x

2
1 y

2
1 j(x1, y1; t2, t1) =

=

∫ +∞

−∞
dx1

∫ +∞

−∞
dy1 x

2
1 y

2
1 j(−x1,−y1; t2, t1) =

=

∫ +∞

−∞
dx1

∫ +∞

−∞
dy1 x

2
1 y

2
1 k(x1, y1; t2, t1) =

= c
(2)
22 (t2, t1) . (2.68)

tím je theorem 4 dokázán.

Pro ilustraci marginálních dvoučasových hustot pravděpodobnosti pro polohu
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dvou částic zavedeme následující značení:

h11(x1, y1; t2, t1) ≡
∫ +∞

−∞
dx2

∫ +∞

−∞
dy2〈x1, x2 |G(2)

21 | y1, y2〉 〈y1, y2 |G(2)
10 |π(2)〉 ,

(2.69)

h12(x1, y2; t2, t1) ≡
∫ +∞

−∞
dx2

∫ +∞

−∞
dy1〈x1, x2 |G(2)

21 | y1, y2〉 〈y1, y2 |G(2)
10 |π(2)〉 ,

(2.70)

h21(x2, y1; t2, t1) ≡
∫ +∞

−∞
dx1

∫ +∞

−∞
dy2〈x1, x2 |G(2)

21 | y1, y2〉 〈y1, y2 |G(2)
10 |π(2)〉 ,

(2.71)

h22(x2, y2; t2, t1) ≡
∫ +∞

−∞
dx1

∫ +∞

−∞
dy1〈x1, x2 |G(2)

21 | y1, y2〉 〈y1, y2 |G(2)
10 |π(2)〉 ,

(2.72)

kde index 1 značí levou částici a index 2 značí pravou částici. Například výraz
h12(x1, y2; t2, t1)dx1dy2 lze interpretovat jako pravděpodobnost, že v čase t1 má
pravá částice souřadnici v intervalu (y2,y2 + dy2) a v čase t2 má levá částice
souřadnici v intervalu (x1,x1 + dx1) a podobně. V tomto kontextu platí:

h11(x1, y1; t2, t1) = j(x1, y1; t2, t1) , (2.73)
h22(x2, y2; t2, t1) = k(x2, y2; t2, t1) . (2.74)

Tvar těchto hustot pravděpodobnosti je pro konkrétní případ patrný z vrstev-
nicového grafu na obrázku 2.2. Je zde také patrná symetrie popsaná vztahem
(2.63).

Závěrem druhé kapitoly uvedeme theorem o kolektivních vlastnostech, který
dává do souvislosti situaci, kdy máme soubor interagujících částic za podmínek
uvedených výše a soubor neinteragujících částic [9]. Difuze souboru neinteragu-
jících částic znamená, že částice se chovají nezávisle na sobě. Částice nepociťuje
jedna druhou, neví o sobě. Mohou tedy předbíhat jedna druhou a pořadí částic už
není integrálem pohybu. Z nezávislého chování neinteragujících částic lze usuzo-
vat, že problém lze faktorizovat a např. poloha každé částice bude dána hustotou
pravděpodobnosti (1.13).

Theorem 5. Kolektivní vlastnosti souboru interagujících částic jsou totožné s od-
povídajícími kolektivními vlastnostmi souboru neinteragujících částic.

Theoremu 5 odpovídá rovnice:

2 〈W(t)〉 = 〈W1:2(t)〉+ 〈W2:2(t)〉 , (2.75)

která plyne z theoremu 3. Dále jsme jsme ukázali, že platí:

2 c(2)(t) = c
(2)
1 (t) + c

(2)
2 (t) . (2.76)

Tuto rovnici lze zároveň chápat jako důsledek theoremu 5, viz. rovnice (2.55).
Také vztah (1.30) a uvedené tvrzení: 〈X1:2(t)〉 + 〈X2:2(t)〉 = 0 lze v kontextu
theoremu 5 chápat jako:

2 〈X(t)〉 = 〈X1:2(t)〉+ 〈X2:2(t)〉 = 0. (2.77)
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Obrázek 2.2: Vrstevnicové grafy marginálních dvoučasových hustot pravdě-
podobnosti hij(xi, yj; t2, t1) pro soubor dvou interagujících částic. Vypoč-
teno pro exponenciální protokol γ(t) = γ0 exp (−ωt). Hodnoty parametrů
D = γ0 = βmΓ = 1, ω = 0.1. Stanoveno v časech t1 = 0.9 a t2 = 1.0

Zároveň víme, že skutečně platí 〈X(t)〉 = 0. Je to totiž střední hodnota ná-
hodné veličiny, která má hustotu pravděpodobnosti Gaussova rozdělení dané rov-
nicí (1.13).

Dle theoremu 5 o kolektivních vlastnostech budeme očekávat pro druhé mo-
menty práce platnost analogického vztahu k rovnici (2.75) pro první momenty
práce:

2
〈
W2(t)

〉
=
〈
W2

1:2(t)
〉

+
〈
W2

2:2(t)
〉
, (2.78)

kde na levé straně rovnice je druhý moment práce vykonané vnějšími silami na
jednu částici v souboru dvou neinteragujících částic:〈

W2(t)
〉

=
1

2β2D2

∫ t

0

dt2γ̇(t2)

∫ t2

0

dt1γ̇(t1)〈X2(t2)X2(t1)〉 . (2.79)

Protože jsou ale druhé momenty pro levou a pravou částici na pravé straně rovnice
stejné, jak jsme právě dokázali v theoremu 4, musí nutně platit:〈

W2(t)
〉

=
〈
W2

1:2(t)
〉

=
〈
W2

2:2(t)
〉
. (2.80)

Tento výsledek lze získat přímo obdobným postupem, jaký byl uveden pro první
moment práce.

Závěry o rovnosti momentů ale nelze přímočaře rozšířit na soubor více než
dvou částic. Už v případě tří částic dostaneme rozdílné výsledky, nicméně shodo-
vat se zřejmě budou momenty u částic s indexy (1 : 3) a (3 : 3). Theorem 5 ale
samozřejmě platí pro soubory s libovolným počtem částic.
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2.3 Korelační koeficient
Korelace obecně znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veliči-

nami. Pokud se jedna z nich mění, mění se korelativně i druhá a naopak. Pokud
se mezi dvěma procesy ukáže korelace, je pravděpodobné, že procesy na sobě
nějakým způsobem závisí. Nelze z toho však ještě usoudit, že jeden proces je pří-
činou a druhý následkem. Toto samotná korelace nedokáže rozhodnout. Říkáme,
že korelace neimplikuje kauzalitu.

Míru korelace lze vyjádřit tzv. Pearsonovým korelačním koeficientem [8], který
může nabývat hodnot od −1 do +1. Pokud je hodnota +1, říkáme, že veličiny,
resp. procesy, jsou korelované. Pokud je hodnota −1, potom hovoříme o antikore-
lovaných veličinách. V případě, že korelační koeficient je roven nule, potom jsou
veličiny nekorelované. Zároveň platí, že nezávislé náhodné veličiny mají korelační
koeficient roven nule. Ale naopak, pokud je korelační koeficient roven nule, potom
to neznamená, že veličiny jsou nutně nezávislé.

Navážeme na výsledky z předchozí kapitoly a budeme zde studovat korelace
mezi procesy Wi:N(t) a Wj:N(t), tzn. korelace mezi prací vykonanou na i−tou
a j−tou částici v čase t. Pokud jsou první a druhé momenty náhodných veličin
konečné, můžeme dle definice vypočítat Pearsonův korelační koeficient, který je
bezrozměrný a označíme ho ρij(t):

ρij(t) =
〈Wi:N(t)Wj:N(t)〉 − 〈Wi:N(t)〉 〈Wj:N(t)〉√

〈W2
i:N(t)〉 − 〈Wi:N(t)〉2

√〈
W2

j:N(t)
〉
− 〈Wj:N(t)〉2

. (2.81)

Čitatel této rovnice se nazývá též kovariance náhodných veličin Wi:N(t) a
Wj:N(t). Z tvaru těchto veličin vidíme, že korelační koeficient je samozřejmě
funkcí času t. Dále je zřejmá závislost na parametrech β,D, na typu protokolu
γ(t) a také druhých momentech pro polohu, resp. na dvoučasových korelačních
koeficientech pro kvadráty polohy.

Všechny veličiny, které jsou zastoupeny na pravé straně rovnice, byly odvozeny
výše a lze je pro zadaný konkrétní protokol, např. (1.5), analyticky vypočítat.
Tyto vztahy zde ještě jednou pro přehlednost uvedeme:

〈Wi:N(t)〉 =
1

2βD

∫ t

0

dt1γ̇(t1)c
(N)
i (t1) , (2.82)

〈
W2

i:N(t)
〉

=
1

2β2D2

∫ t

0

dt2γ̇(t2)

∫ t2

0

dt1γ̇(t1)c
(N)
ii (t2, t1) , (2.83)

〈Wi:N(t)Wj:N(t)〉 =
1

4β2D2

∫ t

0

dt2γ̇(t2)

∫ t2

0

dt1γ̇(t1)[c
(N)
ij (t2, t1) + c

(N)
ji (t2, t1)] .

(2.84)

To ale znamená, že lze Pearsonův korelační koeficient stanovit analyticky po-
mocí druhých momentů práce, aniž bychom explicitně znali analytické vyjádření
simultánní hustoty pravděpodobnosti pro práci, tzn. funkci q(w; t).

Pro dvě interagující částice (N = 2) s náhodnou počáteční podmínkou v
potenciálu řízeném exponenciálním protokolem určeným rovnicí (1.5) a pro kon-
krétní hodnoty parametrů: D = γ0 = βmΓ = 1, ω = 0.1, t = 1 jsme pomocí
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vztahů (2.82) a rovnice (2.81) numericky vypočítali následující hodnoty:

〈W1:2(1)〉 = −0.0486 J ,〈
W2

1:2(1)
〉

= 0.0049 J2 ,

〈W2:2(1)〉 = −0.0486 J ,〈
W2

1:2(1)
〉

= 0.0049 J2 ,

〈W1:2(1)W2:2(1)〉 = 0.0022 J2 ,

ρ12(1) = −0.0638 . (2.85)

(předpokládáme, že číselné parametry byly a dále i budou dosazovány v základ-
ních jednotkách)

Kdybychom ovšem znali simultánní hustotu pravděpodobnosti pro práci, tzn.
funkci q(w; t), mohli bychom všechny uvedené momenty v čase t vypočítat také
přímo z definice momentů náhodných veličin jako:

〈Wi:N(t)〉 =

∫ +∞

−∞
dw wi q(w; t) ,

〈Wi:N(t)Wj:N(t)〉 =

∫ +∞

−∞
dw wiwj q(w; t) , (2.86)

kde w = (w1, w2, . . . , wN). Analytický tvar simultánní hustoty pravděpodobnosti
q(w; t) sice neznáme, ale v následující kapitole ukážeme, že tvar funkce q(w; t) lze
získat pomocí počítačových simulací. Z takto získaného tvaru simultánní hustoty
pravděpodobnosti pro práci můžeme potom numericky dle vztahů (2.86) vypočí-
tat všechny potřebné momenty a dostaneme alternativní metodu pro určení kore-
lačního koeficientu ρij(t). Z podoby simultánní hustoty pravděpodobnosti q(w; t)
půjde též kvalitativně stanovit, jak jsou práce vykonané na konkrétní částice mezi
sebou korelovány.

Na konkrétním příkladě pro dvě částice bude možno oba zde popsané postupy
porovnat. Získané výsledky budou diskutovány v následujícím textu.
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3. Energetika částic: počítačové
simulace

Důležitým stavebním kamenem počítačových simulací je pojem trajektorie
částice. Budeme-li mít prostřednictvím počítačových simulací vytvořen dosta-
tečně obsáhlý soubor trajektorií jednotlivých částic, typicky ca 106, potom lze
z těchto dat stanovit následným statistickým zpracováním nejen hustotu prav-
děpodobnosti pro polohu částice (tzn. dynamiku procesu), ale také tvar hustoty
pravděpodobnosti pro práci a následně určit energetické charakteristiky, v tomto
případě momenty práce jako náhodné veličiny.

3.1 Algoritmus simulací
U všech simulací, které budeme popisovat, budeme používat exponenciální

protokol ve tvaru daném rovnicí (1.5), tzn.:

γ(t) = γ0 exp (−ωt) . (3.1)

Na trajektorie částice lze nahlížet jako na spojitý Markovovský proces. Tento
předpoklad jednoznačně determinuje tvar rovnice, podle které lze z polohy částice
v čase t vypočítat polohu částice v čase t + ∆t. Tvar této rovnice (tzv. update
formula [5]) je následující:

X(t+ ∆t) = X(t)− γ(t)X(t)∆t+
√

2D∆tN(t) . (3.2)

D je difuzní konstanta, γ(t) je škálovaný protokol a N(t) je náhodná proměnná,
která má normální rozdělení N(0,1), tzn. normální rozdělení se střední hodnotou 0
a variancí 1. Toto zapisujeme jako N(t) ∼ N(0,1).

Počáteční čas budeme volit typicky t0 = 0. Opět budeme předpokládat tzv.
náhodnou počáteční podmínku, která je popsána v kapitole 1 vztahem (1.6). Pro
každou jednotlivou trajektorii simulujeme v souladu s tímto vztahem počáteční
podmínku takto:

X(0) ∼ N(0,D/γ0) . (3.3)

S ohledem na volbu velikosti časového kroku ∆t (typicky 10−2) můžeme za pomocí
formule (3.2) vypočítat polohu v libovolném čase (s přesností ∆t) po konečném
počtu kroků. Vypočteme-li pro konkrétně zvolený čas t dostatečný počet trajek-
torií, lze pomocí histogramu a následné normalizaci, resp. přeškálování, získat
simulovanou podobu hustoty pravděpodobnosti pro polohu v čase t, tzn. funkci
p(x; t). Pro tuto funkci známe v případě jedné částice analytický tvar (1.13).
Tímto způsobem je možno oba přístupy porovnat a ověřit.

Chceme-li simulovat trajektorie interagujících částic, využijeme opět pojmu
pořádkových statistik. Ilustrujme toto na příkladu dvou částic. Generujeme vždy
dvojice trajektorií dle předchozího odstavce a tyto trajektorie budeme v každém
časovém kroku třídit podle velikosti. Tímto způsobem získáme právě trajektorie
procesů {X1:2(t),X2:2(t)}, tzn. trajektorie levé a pravé částice v souboru dvou
interagujících částic.
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Tento postup lze přímočaře rozšířit na soubor více, obecně N , interagujících
částic. Pokud tyto trajektorie statisticky vyhodnotíme, můžeme tímto způsobem
obdržet tvary funkcí p(x; t), p(x1; t), p(x2; t) apod. Následně lze numericky vy-
počítat dle definice momentu náhodné veličiny libovolné momenty pro polohy
individuálních částic.

3.2 Hustota pravděpodobnosti pro práci na indi-
viduální částici

Práce je funkcionál na prostoru všech možných trajektorií. Známe-li trajektorii
částice od časo 0 do t, můžeme pro tuto konkrétní trajektorii počítat práci dle
vztahu:

W (t,0) =

∫ t

0

dt′
[
∂

∂t′
V (x; t′)

]
x=X(t′)

. (3.4)

Postupujeme následujícím způsobem. Interval (0,t) ekvidistantně rozdělíme na
malé časové úseky délky ∆t. Tímto dostaneme rozdělení tohoto intervalu s dě-
lícími body ti. Změny energie v průběhu časového okamžiku ∆t nejsou dány
pohybem částice, nýbrž změnou potenciálu v odpovídajícím bodě trajektorie x.
Po dobu trvání tohoto okamžiku vypočteme práci dodanou vnějšími silami do
systému jako:

W (t, t+ ∆t) =

∫ t+∆t

t

dt′
[
∂

∂t′
V (x; t′)

]
x=konst.

. (3.5)

Dosazením za potenciál z rovnice (1.3), zavedením exponenciálního protokolu a
provedením integrace exponenciální funkce dostaneme vztah:

W (t, t+ ∆t) =
1

2βD
γ0x

2(e−ω(t+∆t) − e−ωt) . (3.6)

Za x budeme nyní dosazovat realizace stochastického procesu X(t) v čase t, což
jsou právě nasimulované trajektorie, popsané v předchozím odstavci. Opakova-
ným použitím tohoto vztahu pro čas t→ (t+ ∆t) a po následném vysčítání přes
všechny ti dostaneme práci během časového intervalu (0,t) podél jedné konkrétní
trajektorie.

Tímto způsobem každé trajektorii přiřazujeme hodnotu práce. Stejným způ-
sobem jako v případě polohy částice v minulém odstavci, lze získat tvar hus-
toty pravděpodobnosti pro práci q(w; t). Touto metodou tedy získáváme výsledek,
který se nám nepodařilo analyticky odvodit. Obdobným postupem můžeme při-
stoupit k souboru interagujících částic a získat simultánní hustotu pravděpodob-
nosti pro práci vykonané vnějšími silami na soubor částic. Protože ze simultánní
hustoty pravděpodobnosti lze vypočítat momenty náhodných veličin, můžeme
potom na konkrétním příkladu ověřit naše výpočty a úvahy provedené ve druhé
kapitole.

Předpokládejme systém dvou interagujících částic v časově proměnném poten-
ciálu s exponenciálním protokolem (3.1). Pro jednoduchost budeme volit hodnotu
parametrů opět:

D = γ0 = βmΓ = 1 ,

ω = 0.1 . (3.7)
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Obrázek 3.1: Srovnání hustoty pravděpodobnosti pro práci v čase t = 5, vykonanou na
levou (q(w1; 5)) a pravou (q(w2; 5)) částici v souboru dvou interagujících částic a hustoty
pravděpodobnosti pro práci vykonanou na jednu částici (q(w; 5)) v systému tvořeném
pouze jednou částicí. Simulováno pro exponenciální protokol γ(t) = γ0 exp (−ωt) a 106

trajektorií s ∆t = 10−2. Hodnoty parametrů byly voleny: D = γ0 = βmΓ = 1, ω = 0,1.

V prostředí MATLAB jsme vygenerovali 106 trajektorií s časovým krokem
∆t = 10−2 pro časový interval t ∈ (0, 5). Následně jsme postupem naznačeným
výše sestrojili marginální hustotu pravděpodobnosti pro práci vykonanou na le-
vou a pravou částici. Zároveň jsme pro stejné hodnoty parametrů nasimulovali
hustotu pravděpodobnosti pro práci vykonanou na částici v systému tvořeném
pouze jednou částicí. Srovnání je uvedeno na obrázku 3.1.

3.3 Simultánní hustota pravděpodobnosti pro
práci na dvě částice

Jak už bylo uvedeno, pro simultánní hustotu pravděpodobnosti pro dvě inter-
agující částice, tzn. pro funkci q(w1,w2; t), neznáme analytický tvar a počítačové
simulace představují způsob, jak tvar této funkce stanovit. Budeme postupovat
následujícím způsobem.

Jedna trajektorie systému bude znamenat dvojici trajektorii levé a pravé čás-
tice. K těmto trajektoriím umíme vypočítat práci pro levou a pravou částici.
Vyhodnocením velkého počtu těchto dvojic trajektorií, resp. vypočtených prací,
pomocí dvourozměrného histogramu dostaneme plochu v trojrozměrném pro-
storu. Po normalizaci a přeškálování dostaneme aproximaci funkce q(w1, w2; t).
Na obrázku 3.2 je vykreslena taková plocha pro hodnoty parametrů (3.7) spolu s
vrstevnicovým grafem.
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Obrázek 3.2: Simultánní hustota pravděpodobnosti pro práci vykonanou na dvě
interagující částice, tzn. funkce q(w1,w2; t), v čase t = 5. Vypočteno pro exponen-
ciální protokol γ(t) = γ0 exp (−ωt) pro 106 trajektorii s ∆t = 10−2 a pro hodnoty
parametrů: D = γ0 = ω = βmΓ = 1, ω = 0.1.

3.4 Korelační koeficient pro práci dvou interagu-
jících částic

Budeme opět předpokládat dvě interagující částice s výše popsanou počáteční
podmínkou vycházející z rovnováhy, která odpovídá počáteční hodnotě protokolu.
Protokol bude dán opět vztahem (3.1) a cílem bude výpočet korelačního koefi-
cientu pro práce, vykonané na levé a pravé částici. Hodnoty parametrů budou
odpovídat (3.7) a korelační koeficient ρ12(t) stanovíme v čase t = 1. Hledáme
hodnotu ρ12(1).

K výpočtu použijeme vzorec (2.81). První a druhé momenty prací v tomto
vztahu vypočteme dle definice (2.86). K výpočtu použijeme simulovanou simul-
tánní hustotu pravděpodobnosti q(w1, w2; 1), kterou určíme v souladu s před-
chozím odstavcem. Integrály jsou počítány numericky lichoběžníkovou meto-
dou v prostředí MATLAB (simulovali jsme 106 trajektorií, ∆t = 10−2).

Momenty a následně korelační koeficient získáme takto výhradně pomocí po-
čítačových simulací trajektorií. Dostáváme alternativní hodnoty k hodnotám vy-
počteným analyticky (2.85).

〈W1:2(1)〉SIM = −0.0487 J ,〈
W2

1:2(1)
〉
SIM

= 0.0052 J2 ,

〈W2:2(1)〉SIM = −0.0487 J ,〈
W2

1:2(1)
〉
SIM

= 0.0052 J2 ,

〈W1:2(1)W2:2(1)〉SIM = 0.0022 J2 ,

ρ12SIM(2) = −0.0607 . (3.8)
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Diskuze a závěr
V předkládané práci je prezentován náhled do problematiky dynamiky a ener-

getiky difuze souboru částic za předpokladu interakce typu tuhých koulí. Aplikací
poruchové teorie na Fokker-Planckovu rovnici pro rozšířený proces jsme odvodili
přesné vztahy, pomocí kterých lze určit první (2.24) a druhé (2.42, 2.43) momenty
práce vykonané systémem na částice. Toto jsme prezentovali formou theoremu 1 a
theoremu 2. Momenty byly odvozeny aniž bychom znali analytický tvar rozdělení
pravděpodobnosti (tzn. simultánní hustotu pravděpodobnosti). Přesto, že byla
použita poruchová teorie (do druhého řádu), získané výsledky (momenty práce)
jsou stanoveny přesně a nejedná se o přibližný výpočet. Pomocí vypočtených
prvních a druhých momentů lze určit korelační koeficienty (2.81) mezi částicemi
(přesněji mezi stochastickými procesy Wi:N(t) a Wj:N(t)).

Na modelu dvou interagujících částic jsme tuto metodu aplikovali na konkrétní
exponenciální protokol (1.5) a konkrétní hodnoty parametrů (3.7). Stanovili jsme
hodnotu korelačního koeficientu v čase t = 1. Výpočty byly provedeny numericky
pomocí programu MATLAB a výsledky jsou shrnuty ve vztazích (2.85). Jedná
se zde o analytický výpočet v tom smyslu, že nebylo třeba generovat trajektorie,
náhodná čísla apod.

Alternativně jsme pro stejný model a stejné hodnoty parametrů vypočítali
hodnotu korelačního koeficientu pomocí počítačových simulací. Cílem tohoto po-
stupu bylo vytvořit dostatečně obsáhlý soubor jednotlivých trajektorií (pomocí
generátoru náhodných čísel) a statistickým zpracováním stanovit rozdělení prav-
děpodobnosti pro práci, tzn. simultánní hustotu pravděpodobnosti. Pomocí defi-
ničních vztahů pro momenty náhodných veličin jsme potom určili první a druhé
momenty práce. Následně jsme vypočítali korelační koeficient (3.8).

Dosažené výsledky se liší až ve třetí pozici za desetinnou čárkou (v řádech
tisícin), rozdíl činí necelých 5%. Důvody, proč se hodnoty od sebe liší, mohou být
různé. Například u obou postupů je třeba provádět numerickou integraci (zpravi-
dla lichoběžníkovou metodou), která může být zdrojem jistých nepřesností. Pro-
storové integrace u analytického výpočtu jsou navíc předepsány v mezích od −∞
do +∞, ve skutečnosti jsme ale integrovali pouze přes konečnou oblast. Rozší-
ření této oblasti, zjemnění dělení a přidání časové integrace u výpočtu druhých
momentů práce pomocí rovnic (2.42, 2.43) vede k velkým nárokům na dobu vý-
počtu. V případě simulací jsme generovali soubor 106 trajektorií, který poskytuje
dostatečnou přesnost výpočtu.

Kvalitativně jsme obdrželi zápornou hodnotu korelačního koeficientu. Práce
(popsané stochastickými procesy) vykonané v systému dvou interagujících částic
na levou a pravou částici jsou antikorelované. Tento kvalitativní výsledek lze vy-
pozorovat už z tvaru simultánní hustoty pro práci pro dvě částice, jak je uvedeno
na obrázku 3.2. Výrazná prohlubeň, která je patrná v průsečíku plochy s rovinou
w1 = w2, ukazuje na antikorelované veličiny. To odpovídá intuici. Pokud se na-
příklad levá částice pohybuje více vpravo od své typické polohy (polohy s největší
pravděpodobnostní vahou) pak v důsledku interakce vytlačuje pravou částici více
doprava od její typické polohy. Polohy s největší pravděpodobnostní vahou jsou
patrné z obrázku 2.1. S ohledem na tvar potenciálu (1.3) se bude práce vykonaná
na levou částici typicky zmenšovat a práce vykonaná na pravou částici zvětšovat.
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Analogicky při pohybu na opačnou stranu.
Theorem 1 a theorem 2 pro výpočet prvního a druhého momentu práce platí

obecně pro soubor N částic. Pro speciální případ N = 2 jsme zformulovali a doká-
zali theoremy 3 a 4, které vyjadřují rovnost prvních momentů pro práci vykonanou
na levou a pravou částici a také rovnost druhých momentů. Lze očekávat, že v pří-
padě dvou částic se budou rovnat i vyšší momenty. Tento argument je podpořen
tím, že jsme pomocí simulací dostali stejné marginální hustoty pravděpodobnosti
pro práci vykonanou na pravou a levou částici, což je patrné z obrázku 3.1. Také
symetrie simultánní hustoty pravděpodobnosti při záměně os w1 a w2, jak je vidět
na obrázku 3.2, tuto hypotézu potvrzuje. Navíc lze očekávat, že i v případě N
částic budou platit obdobné symetrie, bude ale třeba jisté opatrnosti. V případě
N = 3 budou zřejmě shodné "krajní"momenty, tzn. např. 〈W1:3(t)〉 = 〈W3:3(t)〉,
ale moment práce pro prostřední částici bude mít obecně jinou hodnotu.

Analyticky jsme ověřili, že v případě dvou interagujících částic jsou první mo-
menty pro práci na levou a pravou částici shodné s prvním momentem pro práci v
případě, kdy systém tvoří pouze jedna částice. Totéž platí pro druhý moment a ve
shodě s tím, co je uvedeno výše, zřejmě i pro vyšší momenty. Toto koresponduje s
tvrzením theoremu 5 o kolektivních vlastnostech. Na obrázku 3.1 je srovnání mar-
ginálních hustot pravděpodobnosti pro práci na levou a pravou částici v systému
dvou interagujících částic a hustoty pravděpodobnosti pro práci v systému tvoře-
ném pouze jednou částici. Překryv všech tří hustot pravděpodobnosti potvrzuje
výpočty.
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