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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

1) Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Ο Ν Τ Α Σ Τ Η Ν Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α 

Α) Εισα^ω^ή 

Κίνηση Brown, λευκός θόρυβος. 

Β ) Εγχρωμος αθροιστικός γκαουσιανός θόρυβος 

Εικόνες Langevin και Fokker-Planck. 

Γ) Εγχρωμος διχοτομικός θόρυβος 

Εικόνες Langevin και Fokker-Planck. 

Δ ) Θόρυβος και Φυσική 

Φαινόμενα πρώτης διέλευσης, ανοικτά-κλειστά συστήματα. 

2) ΤΟ Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Γ Ρ Α Ν Α Ζ Ι Ο Υ 

Α) Βιολογικά εμπνευσμένη Φυσική 

Πείραμα και θεωρία:αναγκαιότητα ή όχι 

Β ) Η κίνηση των πρωτεϊνών μεταφοράς 

Κυτταροσκελετός και μικροσωληνίοκοι. 

Γ) Απλό πρότυπο της πρωτεϊνικής κίνησης 

Εξίσωση κίνησης σημειακού σωματιδίου σε περιοδικό, μη συμμετρικό 

δυναμικό και υπέρθεση θορύβων. 

Απόδειξη της ανυπαρξίας ρεύματος στην περίπτωση του λευκού θορύβου 

και σύνδεση του προβλήματος με το γρανάζι του Feynmann. 

Δ ) Μ ο ν τ έ λ λ α έγχρωμου θορύβου 

Υπαρξη ρεύματος στην περίπτωση του έγχρωμου θορύβου (dichotomic and gaussian) 

3 



και ασύμμετρου περιοδικού δυναμικού. 

3 ) Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Ε Κ Τ Ε Τ Α Μ Ε Ν Ο Υ Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ Υ Π Ο Τ Η Ν 

Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η Δ Ι Χ Ο Τ Ο Μ Ι Κ Ο Υ Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ . 

Α) Α π λ ό μοντέλλο εκτεταμένου σώματος 

Εξισώσεις κίνησης. Αναγωγή της κίνησης οτην κίνηση 

ενός σωματίου υπό την επίδραση ενός συνολικού δυναμικού. 

Β ) Η α λ λ α γ ή της κλίσης του δυναμικού 

Ποιοτική κατανόηση του φαινομένου. 

Γ)Υπολογισμός του ρεύματος και προσομοιώσεις 

Το φαινόμενο της αναστροφής του ρεύματος. 

Αναλυτικός υπολογισμός και αριθμητικές προσομοιώσεις. 

4 ) Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Σ Η Μ Ε Ι Α Κ Ο Υ Κ Α Ι Ε Κ Τ Ε Τ Α Μ Ε Ν Ο Υ 

Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ 

Υ Π Ο Τ Η Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η Ε Γ Χ Ρ Ω Μ Ο Υ Γ Κ Α Ο Υ Σ Ι Α Ν Ο Υ Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ 

Α) Γενική παρουσίαση. 

Β ) Το "ντετερμινιστικό" γρανάζι. 

Διαγράμματα του ρεύματος συναρτήσει 

των κυριοτέρων παραμέτρων του προβλήματος. 

Γ ) Τ ο πιθανοκρατικό γρανάζι. 

Αναλυτική έκφραση του ρεύματος για μεγάλους 

χρόνους αυτοσυσχέτισης στην περίπτωση του 
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σημειακού σωματιδίου και σύγκριση με αριθμητικές προσομοιώσ εις. 

Αριθμητικές προσομοιώσεις γ ι α την περίπτωση του 

εκτεταμένου σώματος και απλή ή διπλή πηγή θορύβου. 

5) Π Ε Ρ Α Ι Τ Ε Ρ Ω Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α 

Α)Συζήτηση. Παρουσίαση της βιολογικής πληροφορίας 

που αν ληφθεί υπόψη μπορεί να βελτιώσει το μοντέλλο. 

Β)Κανονικοποίηση των εξισώσεων. 

6) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

Α) Απόδειξη ανυπαρξίας ρεύματος στην περίπτωση του λευκού θορύβου. 

Β ) Τ ο συναρτησοειδές του ρεύματος στον διχοτομικό θόρυβο. 

Γ)Το ρεύμα συναρτήσει των παραμέτρων του δυναμικού στον διχοτομικό θόρυβο υπό μορφή 

προγράμματος. 

Δ) Το πρόγραμμα προσομοιώσεων γ ια τον έγχρωμο διχοτομικό θόρυβο. 

Ε) Το πρόγραμμα προσομοιώσεων για τον έγχρωμο γκαουσιανό θόρυβο. 

7) Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ 

Α) Αναφορές της στατιστικής φυσικής μη-ισορροπίας 

και ειδικότερα της στοχαστικής δυναμικής. 
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Β ) Αναφορές για το φαινόμενο του γραναζιού 

Γ) Αναφορές βιολογικής πληροφορίας. 



Ι. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΝΤΑ Σ Τ Η Ν Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α 

Α. Εισαγωγή 

0 βασικός σκοπός της στατιστικής μηχανικής είναι η εύρεση πειραματικά μετρήσιμων 

ιδιοτήτων ενός συστήματος σωματιδίων από μικροσκοπικές αρχές αλληλεπίδρασης των 

σωματιδίων αυτών. Στή προσέγγιση της κλασσικής φυσικής, η βασική εξίσωση που διέπει 

τον μικρόκοσμο είναι η εξίσωση του Newton ή κάποιο Χαμιλτονιανό ισοδύναμο της. ενώ στη 

κβαντική φυσική η εξίσωση του Schrödinger. Και στις δύο περιπτώσεις μιά πλήρης περιγραφή 

του συστήματος θα έπρεπε να λάβει υπόψη της τη κίνηση σωματιδίων ο αριθμός των οποίων 

είναι της τάξης του ΙΟ 2 3 περίπου. Είναι αυτονόητο οτι η πλήρης περιγραφή του συστήματος 

με τέτοιο αριθμό σωματιδίων είναι αδύνατη. Περαιτέρω, μια τέτοιου είδους περιγραφή 

είναι "περιττή" με την έννοια ότι η πειραματικά ελέγξιμη πληροφορία ενός συστήματος 

δεν περιλαμβάνει τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου σωματιδίου. Για το λόγο αυτό, η 

στατιστική φυσική της ισορροπίας αρχικά, συνέλαβε την ιδέα των κατανομών (μικροκανονική, 

κανονική, μεγαλοκανονική) όπου με κατάλληλη θεωρητική κατασκευή μπορεί κανείς να 

προχωρήσει από τις μικροσκοπικές ιδιότητες ενός συστήματος σε πειραματικά μετρήσιμες 

ιδιότητες ή σχέσεις μεταξύ εντατικών και εκτατικών μακροσκοπικών ποσοτήτων, όπως η 

εξίσωση των τελείων αερίων ή η εξίσωση Van der Waals ή οι θερμοχωρητικότητες των αερίων. 

λίε το διάσημο πρόβλημα της κίνησης Brown , η λύση του οποίου οφείλεται κυρίως στους 

Paul Langevin και Albert Einstein, [1-3,δ] μιά διαφορετική προσέγγιση της στατιστικής 

φυσικής πραγματοποιήθηκε: αυτή της εξίσωσης Langevin. Η εξίσωση αυτή είναι η εξίσωση 

του Newton όπου ένα σωμάτιο αρκετά μεγαλύτερο των ατόμων ή μορίων του ρευστού στο 

οποίο είναι εμβαπτισμένο υπόκειται σε δύο δυνάμεις, μιά λόγω του οτι κινείται σε ρευστό που 
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του προβάλλει αντίσταση (—XP) και μία άλλη, η(ί), η οποία αναπαριστά την τυχαία κρούση 

με τα περιβάλλοντα μικρότερα σωματίδια: 

Ρ = - λ Ρ + τ/(<) (1.1) 

,όπου Ρ η ορμή του σωματιδίου. 

Η στοχαστική γραμμική εξίσωση Langevin γ ι α το πρόβλημα Brown είναι 

φαινομενολογική ως προς την τυχαία δύναμη αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα υποτέθηκε οτι η τυχαία δύναμη-θόρυβος ακολουθεί Γκαουσιανή κατανομή 

κεντραρισμένη γύρω από το μηδέν και οτι δεν είναι συσχετισμένος σε δύο διφορετικές 

χρονικές στιγμές, εκτός και αν οι στιγμές αυτές συμπίπτουν. 0 θόρυβος αυτός 

ονομάστηκε λευκός και αντιστοιχεί σε περιβάλλον πού βρίσκεται σε θερμοδυναμική 

ισορροπία. Μαθηματικά οι ιδιότητες αυτές εκφράζονται ώς: 

< η(ή > = 0 

(1.2) 

< η{ί)η(ΐ) >=D16(t-t'). 

Στις παραπάνω σχέσεις οι γωνιακές αγκύλες δηλώνουν στατιστική μέση τιμή ως προς 

ένα τεράστιο αριθμό κατανομών και η ισχύς Di του θορύβου σχετίζεται με την θερμοκρασία 

Τ και τον συντελεστή αντίστασης λ μέσω της σχέσης D\ — =γ = 2ΚΒΤ_ 

Ορισμένες δεκαετίες αργότερα οι Wang και Uhlenbeck μπόρεσαν να περιγράψουν το 

ίδιο σύστημα που αντιστοιχεί στην (1.1) με μιά εξίσωση Fokker-Planck [1.2] .στην οποία 

το βασικό ζητούμενο είναι η πιθανότητα εύρεσης του σωματιδίου σε κάποια κυψελίδα του 

φασικού χώρου. Η εξίσωση αυτή είναι: 

dtW(p.t) = dp(\pW(pA)) + l-DdlW(p,t) (1.3) 

όπου \V(p, t) είναι η πυκνότητα πιθανότητας να βρεθεί το σωμάτιο με ορμή στην κυψελίδα 
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[ρ,ρ + dp], λ είναι η οταθερά της αντίστασης όπως στην εξίσωση (1.1) και D η ισχύς του 

λευκού θορύβου. 

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περιπτώσεις απλών συστημάτων όπου ή εξίσωση 

Langevin είναι δυνατό να παραχθεί από το σύνολο των εξισώσεων του Newton ή απο την 

Χαμιλτονιανή του συστήματος αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως και στο διάσημο 

αρχικό πρόβλημα της στοχαστικής δυναμικής, η αποδοχή της εξίσωσης ως φαινομενολογικής 

και μόνο είναι η δημοφιλέστερη. Η εξίσωση (1.1) αποτελεί ειδική περίπτωση της ακόλουθης 

πρωτοβάθμιας στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης: 

χ = f(x) + g(x^(t) με χ(0) = χ0 (1.4) 

Εαν g (χ) = 1, έχουμε την περίπτωση του αθροιστικού γκαουσιανού θορύβου, ενώ αν 

g (χ) φ 1 έχουμε την περίπτωση του πολλαπλασιαστικού γκαουσιανού θορύβου. 

Η πρώτη παραγωγή της εξίσωσης Fokker-Planck (FPE) από την εξίσωση Langevin ενός 

βαθμού ελευθερίας, με την παράλληλη αποδοχή της BSCK συνθήκης έγινε ανεξάρτητα απο 

τους Bachelier και Einstein γ ια την περίπτωση του λευκού γκαουσιανού θορύβου. Για την 

εξίσωση (1.4) η αντίστοιχη εξίσωση Fokker-Planck είναι: 

dtW(x,t\x0) = -dx(f(x)W(x,t\x0)) + ^Ddx(g(x)dx(g(x)W(x,t\x0))). (1.5) 

Β. Εγχρωμος αθροιστικός ^καοοοιανός θόρυβος 

Με την περαιτέρω ανάπτυξη της στατιστικής φυσικής και τη προσπάθεια περιγραφής 

πολυπλοκότερων συστημάτων έγινε αναγκαία τόσο η επέκταση της εξίσωσης Langevin σε 

πολλούς βαθμούς ελευθερίας όσο και η αντικατάσταση του λευκού γκαουσιανού θορύβου 

από έγχρωμο θόρυβο προκειμένου να περιγραφούν και συστήματα εκτός θερμοδυναμικής 
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ισορροπίας. Το πρόβλημα της μη γραμμικής εξίοωσης Langevin ενός βαθμού ελευθερίας με 

έγχρωμο γκαουσιανό θόρυβο μπορεί να αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα δύο εξισώσεων Langevin 

όπου ο έγχρωμος θόρυβος δίνεται, κατόπιν της λύσης μιας γραμμικής διαφορικής εξίσωσης, 

ως συναρτησοειδές του λευκού. Συγκεκριμένα: 

χ = /(χ)+ξ(ί) 
(1.6) 

όπου η(ί) είναι λευκός γκαουσιανός θόρυβος και ξ = ξ(ί) είναι μια ενδιάμεση βοηθητική 

μεταβλητή που παράγεται απο τον λευκό θόρυβο και ονομάζεται έγχρωμος γκαουσιανός 

θόρυβος. 

Είναι σχετικά εύκολο να αποδειχθεί οτι 

< £(*)£(*') > = ^ - ^ = φ(ί - 0 (1.7) 

όπου η σταθερά τ ονομάζεται χρόνος συσχέτισης του έγχρωμου γκαουσιανού θορύβου (Uh-

lenbeck and Ornstein - 1930). Αξίζει να σημειωθεί οτι η σχέση (1.7) αναπαράγει την σχέση 

συσχέτισης του λευκού γκαουσιανού θορύβου (1.2) στο όριο τ —> 0 + . Για το σύστημα των 

εξισώσεων (1.6) η αντίστοιχη εξίσωση Fokker-Planck θα περιέχει επιπλέον την μεταβλητή ξ 

μαζί με τις μεταβλητές χ και t [1-3,5,6]. 

dtW(x^J\x0.X0) = -dx({f(x) + 9{χ)ξ)Ψ) + -οξ(ξ\¥) + -2dìW. (1.8) 

Η ανηγμένη πυκνότητα πιθανότητας W(;r,i |£o) δίνεται απο την σχέση 

W(x,t\xo) = J <% J αξ0\ν{χ,ξ,ΐ\χ0,ξ0)Ρ{ξ0) (1.9) 

όπου Ρ(ξο) η αρχική γκαουσιανή κατανομή των ξ0. 

Ενας δεύτερος τρόπος για να προχωρήσει κανείς σε μια παραγωγή εξίσωσης Fokker-

Planck για την περίπτωση του έγχρωμου γκαουσιανού θορύβου, είναι να προσπαθήσει να 
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εκμεταλλευτεί τις στατιστικές του ιδιότητες αγνοώντας την δεύτερη εξίσωση (1.6) που τον 

παράγει και έτσι να περιοριστεί σε μία διαφορική εξίσωση δυο μεταβλητών χ, ί. Το κόστος 

επίτευξης του παραπάνω είναι η παραγωγή μιας ολοκληροδιαφορικής εξίσωσης μη τοπικής 

ως προς τον χρόνο. 

dtW{x,t\x0) = -dx[f(x)W) + Γ Κ(χ, t - t')W{x.t'\x0)dt' (1.10) 
Jo 

όπου ο πυρήνας Κ(χ, t — t') εξαρτάται από διάφορα στατιστικά μέτρα τού θορύβου. 

Περαιτέρω χειρισμός της εξίσωσης με κατάλληλες παραδοχές για τους όρους που 

περιέχει και τα αντίστοιχα στατιστικά μέτρα του έγχρωμου θορύβου οδηγεί σε μια διαφορική 

εξίσωση ανάλογη της (1.5) αλλά με D το οποίο εξαρτάται απο το χ. 

dtW(x,t\x0) = -dx(f(x)W(x,t\xo)) + \dx\g(x)ds{g(x)D(x)W(x,t\x0))] (1.11) 

Ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη μέθοδο-τεχνική και τις παραδοχές που γίνονται για 

τον υπολογισμό απείρων σειρών η δύσκολα υπολογίσιμων ολοκληρωμάτων μπορούμε να 

καταλήξουμε σε μια σειρά ελαφρά διαφορετικών "συντελεστών" διάχυσης D(x). 

Συγκεκριμένα η τεχνική επανάθροισης μεταθετών (Commutator Resummation Tech

nique) δίνει 

^=D}Mii+rnxW'lSM (Li2) 

και η αντίστοιχη εξίσωση ονομάζεται Effective Fokker-Planck Equation(EFPE). Η 

τεχνική παραγώγισης συναρτησοειδούς (Functional Derivative Technique) δίνει 

D{x) = D(l + rg(x)dx[^r}) (1.13) 

και η αντίστοιχη εξίσωση ονομάζεται Best Fokker Planck Equation(BFPE). 
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Τέλος η μέθοδος του συναρτησιακού ολοκληρώματος (Functional Integral Technique) 

οδηγεί οε μιά τρίτη προσέγγιση για το Ό(χ): 

Dix) = m (1-14) 
1 - T[&(X) - *$G{x)} 

Το κυριότερο μειονέκτημα των προσεγγιστικών αυτών εξισώσεων είναι οτι σε αρκετές 

περιπτώσεις συστημάτων ο συντελεστής διάχυσης γίνεται αρνητικός, γεγονός που θέτει 

σοβαρούς περιορισμούς στην χρησιμοποίηση τους. Αντίστοιχα ο κυριότερος περιορισμός 

χρήσης της εξίσωσης (1.8) που είναι ακριβής είναι ότι δέν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν 

εξίσωση χωριζόμενων μεταβλητών. Ακόμα η συνήθης ανυπαρξία οριακών συνθηκών για τη 

μεταβλητή του θορύβου αποτελεί ενα επιπλέον πρόβλημα [1-3,5,6]. 

Οι σχέσεις (1.13) και (1.14) φαίνονται αρκετά διαφορετικές σε σύγκριση με την (1.12) 

αλλά και οι δύο μαζί αναπαράγουν την τελευταία στο όριο του μικρού τ. Εξισώσεις όπως η 

(1.11) έχουν παραχθεί χάρη στην εργασία πολλών ερευνητών όπως Stratonovich, Ito, Kubo, 

Lax, West, Sancho, Fox, Lindenberg και άλλοι. 

C. Διχοτομικός θόρυβος 

Ο έγχρωμος θόρυβος γενικά μπορεί να θεωρηθεί ώς μιά περίπτωση της έτσι 

αποκαλούμενης Μαρκοβιανής διαδικασίας. Σε μια γενική στοχαστική διαδικασία μπορούμε 

να διακρίνουμε την ακολουθία των τιμών της X i n Α"<2, ...A"ti,... σε μια χρονική διαδοχή 

ti, t2, -.-.ti,... Οι μεταβλητές Xt, μπορούν να πάρουν διακριτές ή συνεχείς τιμές σύμφωνα με 

μιά συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας pti (χ) — pi (x, ti) όπου ο δείκτης 1 δηλώνει κατανομή 

πού ασχολείται μόνο με την χρονική στιγμή ί;. 

Στην γενική περίπτωση όπου θέλουμε να εισάγουμε δυναμική εξέλιξη στο σύστημα οι 

; ;^\μί^βλητές A"ti και Xtj δεν είναι στατιστικά ανεξάρτητες και επομένως είναι προφανής η 

12 



αναγκαιότητα ορισμού πυκνότητας πιθανοτήτων δύο, τριών η και περισσότερων χρονικών 

στιγμών. Ετσι, η στοιχειώδης πιθανότητα p2(xi,U;xjìtj)dxidxj σημαίνει την πιθανότητα η 

μεταβλητή Χ ί ; να πάρει τιμή στο διάστημα [χ,·, χ,·+ώ,·], την χρονική στιγμή ΐ,· και η μεταβλητή 

X t. να πάρει τιμή στο διάστημα [χ.,·, Xj + dxj] την χρονική στιγμή tj δεδομένου ότι xti < xt . 

Με την ίδια λογική μπορεί να οριστεί η δεσμευμένη πυκνότητα πιθανότητας δύο η 

περισσοτέρων χρονικών στιγμών με στοιχειώδη πιθανότητα την P2(x2',h\xi',ii)dx2 που 

εκφράζει ακριβώς την πιθανότητα να βρούμε το σωμάτιο στην κυψελίδα [Χ2,Χ·2 + dx2] την 

.χρονική στιγμή t2 δεδομένου ότι αυτό κατείχε την θέση χ1ί την χρονική στιγμή ίχ. Παρόμοια 

ορίζουμε δεσμευμένες πιθανότητες τριών ή περισσοτέρων σημείων. 

Στη περίπτωση που η δεύτερη αυτή πιθανότητα είναι ανεξάρτητη της ιστορίας του 

σωματιδίου έχουμε την περίπτωση του λευκού θορύβου. Αν αντίθετα η δεσμευμένη 

πιθανότητα εξαρτάται από το προηγούμενο σημείο κατάληψης έχουμε την περίπτωση της 

απλής Μαρκοβιανής διαδικασίας, ενώ αν εξαρτάται απο περισσότερες παρελθοντικές στιγμές 

έχουμε μια γενικευμένη Μαρκοβιανή διαδικασία [3]. 

Ενας συχνά χρησιμοποιημένος,απλός έγχρωμος θόρυβος είναι η αποκαλούμενη 

συμμετρική διχοτομική Μαρκοβιανή διαδικασία (process) στην οποία η μεταβλητή ξ μπορεί 

να λάβει μόνο τις τιμές α και —α. Οι αντίστοιχες πιθανότητες των δύο τιμών δίνονται από 

το σύστημα τών διαφορικών εξισώσεων: 

Ρ(α) = - £ ( Ρ ( α ) - Ρ(-α)) 
(1.15) 

Ρ(-α) = ±(Ρ(α) - Ρ(-α)) 

Ακριβέστερα οι δύο πιθανότητες Ρ (α) και Ρ{—α) πρέπει να νοηθούν ως οι πιθανότητες 

παραμονής και απομάκρυνσης από μια τιμή δεδομένου ότι η τιμή αυτή επιτεύχθηκε την 

προηγούμενη χρονική στιγμή. Ο διχοτομικός θόρυβος είναι επίσης μηδενοκεντρικός (zero-

centered) και εκθετικά συσχετισμένος, ικανοποιεί δηλαδή τις σχέσεις (1.7) δεδομένου οτι 
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Η αντίστοιχη εξίσωση της (1.8), τώρα γίνεται ένα σύοτημα δύο μερικών διαφορικών 

εξισώσεων που συνήθως αποκαλείται εξίσωση master (master equation). 

dtW(x, a) = -dx((f(x) + ag(x))W(x, a) - £ ( W(x, a) ~ W(x, - a ) ) 
(1.16) 

dtW{x, -a) = -dx((f(x) - ag{x))W{x, -a) + ±{W(x, a) - W(x, -a)) 

Η συνολική πυκνότητα πιθανότητας δίνεται ως άθροισμα των παραπάνω πυκνοτήτων. 

D. Θόρυβος και Φυσική 

Τα στατιστικά συστήματα διακρίνονται σε κλειστά και ανοικτά. Κλειστά λέγονται 

εκείνα στα οποία οι δυνάμεις αντίστασης προέρχονται από τον ίδιο δυναμικό μηχανισμό 

με τις τυχαίες στοχαστικές δυνάμεις ενώ ανοικτά αυτά στα οποία οι αντίστοιχες δυνάμεις 

προέρχονται από διαφορετικό μηχανισμό όπως το υποσύστημα στο οποίο ανήκει η υπό εξέταση 

δυναμική μεταβλητή και το περιβάλλον. Πάντως αν εξαιρεθεί το θεώρημα FDR (Fluctuation-

Dissipation Relation) σχετικά με την εισροή-εκροή ενέργειας των κλειστών συστημάτων . η 

μαθηματική αντιμετώπιση των δύο ειδών συστημάτων δεν διαφέρει αισθητά υπό την έννοια οτι 

στο κλασσικό τουλάχιστον επίπεδο η περιγραφή αυτή γίνεται με την βοήθεια μιας εξίσωσης 

LangeΛ·in και της αντίστοιχης Fokker-Planck. 

Αρκετά συστήματα αναφέρονται στην βιβλιογραφία να έχουν μελετηθεί με τις μεθόδους 

της στοχαστικής δυναμικής [1-5]. Ομως η μη επιλυσιμότητα της εξίσωσης Langevin και 

της αντίστοιχης Fokker-Planck σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε αρκετούς ερευνητές στην 

υιοθέτηση της μεθόδου του πρώτου χρόνου διέλευσης. Η μέθοδος αυτή βασίζεται κυρίως 

στην ημιεμπειρική σχέση του Kramers [5] και σε ιδιαίτερες αναλυτικές τεχνικές [44-47], 

[54-56,62-65] οι οποίες τροποποιούνται κατάλληλα με την υπο εξέταση περίπτωση. Πρέπει να 

αναφερθεί οτι σε μιά τέτοιου είδους αντιμετώπιση του προβλήματος η επιτυχής λύση εξαρτάται 
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πολύ από το σύνολο των παραδοχών που έχουν γίνει γ ια το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Η μέθοδος του ολοκληρώματος διαδρομών [4,58] (path integral) αποτελεί μιά 

συμπληρωματική οδό στη διερεύνηση των προβλημάτων της στοχαστικής δυναμικής η 

πολυπλοκότητα της οποίας όμως επιτρέπει την αναπαραγωγή απλών αποτελεσμάτων ενώ σε 

δυσκολότερες περιπτώσεις ή πρόοδος είναι εφικτή μόνο με την αποδοχή επιπλέον υποθέσεων. 

Στο πρόβλημα που θα μελετηθεί στο κύριο μέρος της διατριβής άλλα πιθανόν και 

σε προηγούμενα προβλήματα της στοχαστικής δυναμικής ο μαθηματικός φορμαλισμός δεν 

αποτελεί την πραγματικότητα αλλά μια προσπάθεια επιτυχούς αναπαράστασης της. Πιο 

συγκεκριμένα οι διάφορες μαθηματικές οντότητες που εμφανίζονται στο πρόβλημα αποτελούν 

μια αναπαράσταση των αντίστοιχων φυσικών οντοτήτων που όπως είναι φυσικό σε μιά πρώτη 

προσπάθεια μπορούν να περιγράψουν το φαινόμενο μόνο "κατ : αρχήν" δηλαδή μπορούν να 

"μιμηθούν" το φυσικό φαινόμενο ατελώς και μόνο απο ορισμένες του όψεις. Ο περαιτέρω 

εμπλουτισμός του μαθηματικού μοντέλου πιθανώς θα οδηγήσει σε μια τελειότερη περιγραφή-

αναπαράσταση του φαινομένου. Οπως είναι φυσικό μια τέτοιου είδους σταδιακή τελειοποί 

ηση θα μπορούσε να αποτελέσει έργο μιας ολόκληρης ζωής που η τελική επι τυχία της 

είναι πάντοτε αμφίβολη όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις μαθηματικών μοντέλλων της 

φυσικής. 
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II. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ TOY ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 

Α. Βιολογικά εμανευσμένη Φυσική 

Η Βιολογικά εμπνευσμένη Φυσική καθώς και η Βιοφυσική βρίσκονται στη διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ Βιολογίας και Φυσικής. Μπορεί δε να θεωρηθεί είτε ως βιολογία που 

αποκαλύπτεται με μεθόδους της Φυσικής, είτε ως Φυσική που βρίκεται στο βάθος των 

βιολογικών φαινομένων. Η πρώτη θεώρηση της ταιριάζει στις δεδομένες, ήδη υπάρχουσες, 

αλλά και αναπτυσόμενες πειραματικές τεχνικές που οι βιολόγοι χησιμοποιούν ευρύτατα, 

όπως: ο καθορισμός δομής με ακτίνες Χ, η οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία, η 

φυγοκέντριση, η ηλεκτροφόριση, ο καθορισμός δομής με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό 

(NMR), η δημιουργία ειδώλου με την ίδια μέθοδο, το μαγνητοεγκεφαλογράφημα, κ.ά. 

Η δεύτερη θεώρηση που μπορεί να ονομαστεί θεωρητική βιοφυσική, προσπαθεί να 

κατανοήσει τα βιολογικά φαινόμενα ή έστω ορισμένες τους όψεις ως υποσύνολο των φυσικών 

διεργασιών. Στην προσπάθεια αυτή έχουν μελετηθεί πολλά θέματα όπως: η μηχανοηλεκτρική 

διάδοση διεργασιών στο εσωτερικό του ανθρώπινου αυτιού, η ηλεκτροευαισθησία ορισμένων 

υδάτινων ζώων, η δυναμική των νευρωνικών δικτύων και μηχανισμών σε σχέση με τη διάδοση 

της πληροφορίας, η μυστηριώδης και ιδιαίτερα χρήσιμη ,βάση της ζωής, φωτοσύνθεση και η 

δομή και λειτουργία μεγάλων βιομορίων όπως οι πρωτεΐνες. Στο παραπάνω δεύτερο γενικό 

πλαίσιο εντάσσονται ακόμα η διαδικασία δόμησης και αποδόμησης του μικροσωληνίσκου η 

κίνηση των πρωτεϊνών μεταφοράς πάνω σε δομικούς σχηματισμούς του κυτταροσκελετού και 

η παραπλήσια κίνηση αλλών πρωτεϊνών μεταφοράς κατά μήκος σχηματισμών του πυρήνα. 

Η Βιοφυσική είναι μια αναπτυσσόμενη επιστήμη "χωρίς μέθοδο", υπό την έννοια ότι τα 

διάφορα φαινόμενα που μελετά έχουν μεγάλη ποικιλία και κάθε φορά χρειάζεται κάποιος 
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διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης τους που μπορεί να ποικίλει από την εφαρμογή της 

στοχαστικής δυναμικής ,την διάδοση ακτινοβολίας, την μελέτη των spin glasses η την απλή 

εφαρμογή ημιεμπειρικών σχέσεων βασισμένων σε θεμελιώδεις φυσικές έννοιες. 

Η ενασχόληση με τη βιοφυσική, έχει να αντιμετωπίσει ίσως ένα ακόμα γενικό 

γνωσιολογικό εμπόδιο : Τα βιολογικά φαινόμενα αντιμετωπίζονται έως σήμερα στη βάση της 

χρησιμότητας τους ως προς ένα συγκεκριμένο "μελλοντικό" σκοπό που είναι η διατήρηση 

της ζωής και η αναπαραγωγή της. Η Φυσική αντίθετα είναι μια επιστήμη αιτιοκρατική 

η τουλάχιστον πιθανοκρατικά αιτιολογική γ ια την οποία το κάθετι έχει την αιτία του στο 

"παρελθόν". Υπάρχει τρόπος συμβιβασμού των δύο αντιλήψεων η μήπως το όλο ερώτημα 

είναι λανθασμένο και δε μας αφορά; Ο καλύτερος τρόπος παράκαμψης του εμποδίου είναι 

ίσως η ίδια η ενασχόληση με τα προβλήματα της βιοφυσικής που βήμα προς βήμα με την 

επιτυχία η την αποτυχία τους μπορούν να μας διαφωτίσουν αν τελικά μπορούμε να έχουμε 

συνολική αντίληψη των βιολογικών διεργασιών. 

Μιά άλλη παρατήρηση αφορά (σ)τις ιδιαίτερες γ'νώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο 

ασχολούμενος με την πειραματική ή θεωρητική βιοφυσική. Δεδομένου ότι η βιολογία είναι 

κυρίως μια περιγραφική επιστήμη, τουλάχιστον κατά το μέρος της που εμφανίζεται στα 

εγχειρίδια το φράγμα που έχει να ξεπεράσει ένας φυσικός για να βρεθεί στο περιορισμένο 

βιολογικό φαινόμενο που μελετά είναι μάλλον χαμηλότερο σε σχέση με το φράγμα που έχει 

να περάσει ένας βιολόγος για να κατανοήσει αφηρημένες μαθηματικές μεθόδους και φυσικές 

έννοιες. Ετσι το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης γ ια την καλή συνεργασία ανάμεσα στις δύο 

ομάδες πέφτει στους φυσικούς οι οποίοι αρχίζουν με μικρά βήματα και με την καθοδήγηση 

των βιολόγων την ενημέρωση τους γ ια τις βιολογικές διεργασίες. Από την άλλη μεριά μια 

γνώση ορισμένων φυσικών αρχών και μιά εξοικείωση με τη "γλώσσα" της φυσικής και των 
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μαθηματικών ano την μεριά των βιολόγων μπορεί να βελτιωθεί κατακόρυφα την συνεννόηση 

ανάμεοα οτις δύο ομάδες. Η γεφύρωση του χάσματος σήμερα οτα διάφορα τμήματα και 

επιστημονικά κέντρα βιοφυσικής γίνεται με την παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων 

του ενός επιστημονικού κλάδου από τους επιστήμονες και ερευνητές του άλλου κλάδου και 

αντιστρόφως. 

Η εξήγηση ενός βιολογικού φαινομένου είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία διότι 

το κύτταρο αλλά και κάθε ζωντανός οργανισμός είναι ένας πολύπλοκος "μηχανισμός" όπου 

δεν είναι εμφανές το τι προκαλεί τα διάφορα φαινόμενα στο εσωτερικό τους και πολλοί 

αλληλοδιαπλεκόμενοι παράγοντες φαίνεται να τα επηρεάζουν. Ετσι αρχικά περιοριζόμαστε 

σε μοντέλλα που παίρνοντας υπόψην τους τις βασικότερες παραμέτρους του προβλήματος 

προσπαθούν να αναπαραστήσουν το φαινόμενο αρχικά ποιοτικά και κατόπιν με σταδιακή 

εισαγωγή περαιτέρω βιολογικής πληροφορίας και τελειοποίηση του μοντέλλου προσπαθούμε 

να φτάσουμε σε ποσοτική πρόβλεψη. Τα παραπάνω θα γίνουν πλήρως αντιληπτά στο υπό 

μελέτη φαινόμενο της παρούσας διατριβής [67-73]. 

Β. Η κίνηση των πρωτεϊνών μεταφοράς 

Ενας καλά γνωστός μηχανισμός μεταφοράς σωματιδίων στο κυτταρόπλασμα είναι η 

μεταφορά δια μέσου των λεγομένων πρωτεϊνών μεταφοράς (motor-proteins). Τα σωματίδια 

προς μεταφορά, "δένονται" με κάποιο μηχανισμό πάνω στις εν λόγω πρωτεΐνες, οι οποίες 

με την σειρά τους αναλαμβάνουν την μεταφορά τους προς διάφορες διευθύνσεις. Ο 

μηχανισμός αυτός έιναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στά ευκαρυωτικά κύτταρα, στα οποία λόγω 

μεγέθους, ο συνήθης μηχανισμός μεταφοράς με διάχυση δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικός. 

Αντίθετα ο δεύτερος αυτός μηχανισμός είναι πολύ διαδεδομένος στα μικρότερου μεγέθους 

18 



και ατελέστερα προκαρυωτικά κύτταρα. 

0\ ίδιες οα πρωτεΐνες μεταφοράς δεν κινούνται στον ελεύθερο χώρο αλλά ακολουθούν 

σχεδόν προδιαγεγραμμένα μονοπάτια που σχηματίζουν δομές του κυττάρου. Συγκεκριμένα 

το κύτταρο αναπτύσει μιά σειρά από δομές τις οποίες χρησιμοποιεί γιά την ίδια του την 

στήριξη, την μεταφορά του, την αναπαραγωγή του (μίτωση και μείωση) και τέλος γ ια 

την μεταφορά σωματιδίων στο εσωτερικό του. Οι δομές αυτές ονομάζονται με ένα όνομα 

"κυτταροσκελετός" (Cytoskeleton) και αποτελούνται από τρεις διαφορετικές μικρότερες 

δομέςπα ακτινικά νήματα (actiri filaments) που συνήθως βρίσκονται κοντά στον πυρήνα, 

τους μικροσωληνίσκους (microtubules) που καλύπτουν το χώρο ανάμεσα στον πυρήνα 

και την μεμβράνη και τέλος τα ενδιάμεσα νήματα (intermediate filaments) που συνήθως 

τοποθετούνται πολύ κοντά στην κυτταρική μεμβράνη [74,7]. Πρωτεΐνες μεταφοράς όπως η 

ακτίνη (actin), η μυοσίνη (myosin), η κινεσίνη (kinesin), η δυνεΐνη (dynein) και άλλες 

χρησιμοποιούν τις παραπάνω δομές ως οδούς μεταφοράς τους. Ano όλες αυτές τις 

δομές η περισσότερο ενδιαφέρουσα, φαίνεται να είναι αυτή των μικροσωληνίσκων η οποία 

χρησιμοποιείται ευρύτατα από το κύτταρο στην διαδικασία της μιτωτικής διαίρεσης. 

Ενας μικροσωληνίσκος είναι ένας κούφιος κύλινδρος πού αποτελείται εξωτερικά απο 

δεκατρία διαμήκη πρωτοϊνίδια (protofilaments). Εχει βρεθεί οτι είναι μια πολωμένη 

διάταξη της οποίας το αρνητικό άκρο είναι βυθισμένο στο κεντρόσωμα ενώ το θετικό 

βρίσκεται ελεύθερο μέσα στο κυτταρόπλασμα. Κάθε πρωτοϊνίδιο αποτελείται με τη σειρά 

του από μια περιοδική διάταξη δύο διαφορετικών πρωτεϊνών, τών α- και β-τουμπουλίνων (α-

tubulin.ß-tubulin) τοποθετημένες εναλλακτικά κατά μήκος μιας σχεδόν ευθείας γραμμής. 

Οι παραπάνω δομικές πρωτεΐνες διαφέρουν ελαφρά ως προς τη σύνθεση και το μήκος τους 

και επομένως σχηματίζουν μιά ασύμμετρη γραμμική περιοδική δομή. Πρέπει να αναφερθεί ότι 
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το θετικό άκρο του μικροσωληνίσκου βρίοκεται σε κατάοταοη δυναμικής ισορροπίας με το 

περιβάλλον δηλαδή είτε συναρμολογεί κατά μηκός δομικές πρωτείνες γ ια να επιμηκύνει 

τον μικροσωληνίσκο είτε τις αποδομεί γ ια να τον βραχύνει. Οι δομικές πρωτείνες 

καθώς και οχ συνδετικοί τους κρίκοι (GTP) βρίσκονται σε κάποια μορφή στο διάλυμα του 

κυτταροπλάσματος και η χημική τους συγκέντρωση παίζει τον πρώτο ρόλο στην διαδικασία 

αυτή. Το θέμα αυτό έχει γίνει αντικείμενο μελέτης στην βιοφυσική κοινότητα [42,43] . 

Πάντως η διαδικασία συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης (assembly-disassembly) δεν 

επηρεάζει την κίνηση της πρωτείνης μεταφοράς, της οποίας οι αλληλεπιδράσεις με τον 

μικροσωληνίσκο και το περιβάλλον είναι τοπικές και δεν εκτείνονται σε μεγαλύτερο μήκος 

από αυτό της πρωτεϊνικής βάσης η οποία είτε παραμένει προσκολλημένη πάνω σε αυτόν είτε 

αποκολλάται προσωρινά γ ια να επαναπροσκολληθεί αργότερα. 

Σε μιά πρώτη αδρή διαμέριση η βάση της πρωτείνης μπορεί να θεωρηθεί σαν μια 

ράβδος παράλληλη προς τον μικροσωληνίσκο που ακουμπά πάνω σε αυτόν στα δύο ακριανά 

της σημεία διαμέσου των λ.εγόμενων κεφαλών της (motor-heads). Οι κεφαλές δεν είναι 

απλά μόνο σημεία στήριξης της πρωτείνης αλλά παράλληλα αποτελούν το ενεργειακό 

της εργοστάσιο στο οποίο κατά πυκνά χρονικά διαστήματα συλλέγεται ένα μόριο AT Ρ 

προκειμένου να μετατραπεί σε ADP που στην συνέχεια απελευθερώνεται με την παρράλληλη 

έκλυση ενέργειας. Προς το παρόν δεν έχει ανιχνευθεί κάποιος μηχανισμός που να μαρτυρεί 

κατευθυντικότητα στην απελευθέρωση του ADP η της εκλυόμενης ενέργειας και το πιο φυσικό 

είναι να θεωρηθεί οτι αυτές συμβαίνουν ισοτροπικά προς όλες τις διευθύνσεις γεγονός που θα 

μας επιβάλλει αργότερα την χρησιμοποίηση μηδενοκεντρικού θορύβου κατά την προσπάθεια 

μοντελοποίησης της όλης διαδικασίας [74,33]. 
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μεταφοράς που κινούνται πάνω σε αυτόν.Εικόνες παρμένες απο τις αναφορές [33] και [74]. 
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Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η κατηγορία των πρωτεϊνών μεταφοράς που αναφέρονται 

ως κινεσίνες (kinesins) κινούνται πάνω οτον μικροοωληνίσκο απο το θετικό άκρο προς 

το αρνητικό ενώ μιά παραπλήσια κατηγορία, αυτή των δυνεϊνών (dyneins) εκτελεί την 

αντίστροφη κίνηση. Για την παρατήρηση αυτή επιβάλλεται μια επιπλέον εξήγηση αφού 

κατανοηθεί η κίνηση προς την μία κατεύθυνση αρχικά. 

C. Απλό npóxuno κίνηαης της πρωτείνης 

Το βασικό δόγμα κάθε βιοφυσικής μοντελλοποίησης είναι ότι οι βιολογικές διαδικασίες 

μπορούν πιθανόν να κατανοηθούν ως ένα μέρος των φυσικών διαδικασιών και ότι δεν 

οφείλονται σε ανεξήγητες βιταλιστικές δυνάμεις αρκεί το σύνολο των αλληλεπιδράσεων τους 

να κατανοηθεί και να ενταχθεί σωστά στό αντίστοιχο μοντέλλο. Η επιτυχία ή η αποτυχία ενός 

τέτοιου εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την λογική δυνατότητα πρόβλεψης παρατηρούμενων 

μεγεθών αρχικά σε ποιοτικό και τελικά σε ποσοτικό επίπεδο. 

Η κίνηση των πρωτεϊνών μεταφοράς είναι δυνατόν να μοντελλοποιηθεί μαθηματικά στα 

πλαίσια της κλασσικής φυσικής, δηλαδή είναι δυνατόν να αποδωθεί στην πρωτείνη ένα σύνολο 

αλληλεπιδράσεων με τα γειτονικά της σώματα και το περιβάλλον που θα θεωρηθούν ως οι 

βασικές δυνάμεις στην εξίσωση του Νεύτωνα που οδηγεί την πρωτεΐνη. Η κίνηση της προς 

τη μία ή την άλλη κατεύθυνση θα ακολουθήσει ως φυσικό επακόλουθο της λύσης αυτής της 

εξίσωσης. Το μεγάλο μέγεθος των μορίων της πρωτείνης αποκλείει την κβαντομηχανική 

αντιμετώπιση του προβλήματος τουλάχιστον αρχικά. 

Το πρόβλημα της πρωτεΐνης πάνω στο μικροοωληνίσκο μοιάζει με το πρόβλημα της 

κίνησης Brown. Αρχικά μπορεί αυτή να θεωρηθεί σαν ένα σημειακό σωμάτιο μάζας m το 

οποίο βρίσκεται υπό την επίδραση τεσσάρων διαφορετικών δυνάμεων: 

22 



1) Μιας δύναμης αντίστασης — bx λόγω της κίνησης της οε υγρό κάποιου ιξώδους. Στο 

κύτταρο αυτό το υγρό είναι το διάλυμμα του κυτταροπλάσματος. 

2)Μιας δύναμης η(ί) τυχαίου μηδενοκεντρικού και δέλτα συσχετισμένου (λευκού) 

θορύβου λόγω της μεοοσκοπικής διάστασης του σωματιδίου που έχει ως αποτέλεσμα την 

αντίλ.ηψη των κρούσεων με τα γειτονικά μόρια τού νερού. Η δύναμη αυτή είναι καθαρά 

μια δύναμη θερμικής-στατιστικής προέλευσης που υπακούει στις σχέσεις (1.2) για τις 

οποίες η σταθερά D πρέπει να αντικατασταθεί απο το θερμικό γινόμενο σταθερών ΚβΤ. 

Η θερμοκρασία Τ του κυττάρου πρέπει να θεωρηθεί περίπου 300Κ πού είναι η αναγκαία 

θερμοκρασία επιβίωσης των ζώντων οργανισμών και το θερμικό γινόμενο αντίστοιχα περίπου 

ίσο με ^eV". 

3)Μιας δύναμης ξ(ί) τυχαίου μηδενοκεντρικού και πιθανόν συσχετισμένου θορύβου που 

αναπαριστά την διαδικασία σύλληψης ΑΤΡ και απελευθέρωσης ADP στις "κεφαλές" της 

πρωτείνης και τέλος 

4)Μιας ασύμμετρης περιοδικής δύναμης f(x) που αναπαριστά την αλληλεπίδραση με την 

ασύμμετρη περιοδική διάταξη των τουμπουλινών πάνω στον μικροσωληνίσκο. 

πιχ = -bi + f(x) + η(ί) + φ) 

(2.1) 

f(x) = -V'(x) 

Στο παραπάνω μοντέλλο η κίνηση της πρωτεΐνης θεωρείται γραμμική κατά μήκος ενός 

πρωτοϊνιδίου, γεγονός που γ ια ορισμένα είδη πρωτεϊνών ισχύει ακριβώς ενώ για ορισμένα 

άλλα μόνο προσεγγιστικά. 

Η ισχυρή δύναμη — bx επιτρέπει το πέρασμα από την Νευτωνική Φυσική με αντίσταση στο 

όριο της "Αριστοτελικής Φυσικής" ή στο όριο της Νευτωνικής Δυναμικής ισχυρής απόσβεσης 

(overdamped Newtonian Dynamics) όπου η ταχύτητα μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη της 

ολικής δύναμης που δρα στο σωμάτιο. Αυτό συνεπάγεται κατάργηση του όρου νηχ στο πρώτο 
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μέλος της εξίσωσης (2.1) η οποία γίνεται: 

i = f(x) + V(t) + ξ(ί) 

όπου με κατάλληλη επιλογή των μονάδων θέτουμε 6 = 1 . 

(2.2) 

Το απλούστερο ασύμμετρο περιοδικό δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γ ι α τις 

ανάγκες της εξίσωσης (2.2) είναι το τμηματικά γραμμικό κατ περιοδικό δυναμικό που 

προσδιορίζεται από δύο διαφορετικά μήκη di κατ di'. 

Q{f) if ο < z < di 
V(x) 

Q(l + ^ f ) if dx < χ <dx + d2 

(2.3) 
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ΣΧΗΜΑ 1.2: Ασύμμετρο περιοδικό, τμηματικά γραμμικό δυναμικό, με Q = 0.5, dj = 2.5, 

and e/·? = 0.5 

Υπο την επίδραση του παραπάνω δυναμικού το σωμάτιο αντιλαμβάνεται διαδοχικά δύο 

δυνάμεις κατά την κίνηση του στον μικροσωληνίσκο: 
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ψ- if Ο < χ < dx 

Μ = \ (2-4) 
£ iîd1<x<d1+ d2 

Η πρώτη μέριμνα σχετικά με την εξίσωση (2.2) είναι να θεωρηθεί και ο θόρυβος ξ(ί) ως 

δέλτα συσχετισμένος δηλαδή λευκός και να ερευνηθεί αν είναι δυνατή η προσανατολισμένη 

κίνηση του σωματιδίου προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση: 

i = f(x) + r](t) 

(2.5) 

η(ί)=ηι(ί) + η2(ί) 

Η σχέση συσχέτισης των δύο θορύβων : 

<m{tMlTj>=y/DiDj8{t-l/) (2.6) 

συνεπάγεται ότι ο θόρυβος η(ί) είναι επίσης "λευκός" με σταθερά D = D\-\- Di-

Για να περιγράφει η συστηματική μετατόπιση του σωματιδίου προς την μία ή την άλλη 

κατεύθυνση του χ-άξονα είναι αναγκαία η εισαγωγή ορισμού τού ρεύματος των σωματιδίων. 

.ι = Η Ξίί!ι£ΐ) J = ! i m ( i f ; i i ) (2.7) 
i-co t .Υ-οο JV 

n = l 

Αρχικά δηλαδή ορίζεται το ρεύμα για μία αναπαράσταση του θορύβου (realization) και 

κατόπιν λαμβάνεται ο μέσος όρος γ ια μια πλειάδα τέτοιων αναπαραστάσεων. 

Το ρεύμα των σωματιδίων μπορεί να οριστεί παράλληλα ως ρεύμα της πυκνότητας 

πιθανότητας πού προκύπτει από την αντίστοιχη εξίσωση Fokker-Planck της εξίσωσης (2.3α). 

dtW{x,t\xo) = -dx(f(x)W(x.t\x0)) + ^Ddxx(W(x,t\x0) (2.8) 

Θεωρώντας ότι η πυκνότητα πιθανότητας γίνεται ασυμπτωτικά ανεξάρτητη του χρόνου ,με 

μιά μερική ολοκλήρωση ως προς χ μπορούμε να καταλήξουμε στην εξίσωση: 

J = f(x)W(x) - \DdxW(x) (2.9) 
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όπου το ρεύμα J προκύπτει ως σταθερά ολοκλήρωσης. Στην κατάσταση ισορροπίας 

είναι φυσικό να θεωρηθεί ότι η πυκνότητα πιθανότητας είναι περιοδική με περίοδο αυτή του 

ασύμμετρου δυναμικού (W(x + L) = W{x)). και ότι η συνολική πιθανότητα σε μία περίοδο 

ισούται με ένα(/0 f(x)dx — 1). 

Από τα παραπάνω προκύπτει με τη λύση της εξίσωσης (2.9) οτι το ρεύμα μηδενίζεται 

ταυτότικά. γεγονός πού μπορεί να επιβεβαιωθεί και με την μέθοδο του ορισμού (2.7) διαμέσου 

αριθμητικών προσομοιώσεων. Η απόδειξη της ανυπαρξίας του ρεύματος στην περίπτωση του 

λευκού γκαουσιανού θορύβου δίνεται σε ενα απο τα παραρτήματα. 

Η παραπάνω κατάσταση αλλάζει δραματικά αν στην εξίσωση (2.5) ο λευκός θόρυβος 

αντικατασταθεί από έγχρωμο θόρυβο διχοτομικό ή γκαουσιανό. Στην περίπτωση αυτή η 

βασική ιδιότητα του έγχρωμου θορύβου που είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα επανεμφάνισης 

μιας τιμής του στην χρονική στιγμή t δεδομένου ότι η ίδια τιμή εμφανίστηκε στην χρονική 

στιγμή t — dt, εκμεταλλεύεται την ασυμμετρία του δυναμικού και αναγκάζει το σωμάτιο να 

κινηθεί προς την κατεύθυνση κλίσης του ασύμμετρου περιοδικού δυναμικού παρόλο οτι η μέση 

τιμή του θορύβου παραμένει μηδέν δηλαδή παρόλο που σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το 

σωματίδιο αισθάνεται τον ίδιο αριθμό κρούσεων απο τα αριστερά και απο τα δεξιά. 

Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές περιπτώσεις από τις εργασίες αρκετών 

ερευνητών και ομάδων [9-38] που χρονολογούνται απο το 1993 και αν και απουσιάζει ίσως 

μια πλήρης ποιοτική κατανόηση του φαινομένου, προσεκτικές αριθμητικές προσομοιώσεις, 

πειστικά ποιοτικά επιχειρήματα και αναλυτικά αποτελέσματα στην περίπτωση του διχοτομικού 

θορύβου, όλα δείχνουν την ύπαρξη ρεύματος στην κατεύθυνση κλίσης του ασύμμετρου 

περιοδικού δυναμικού. 

Στις παραπάνω εργασίες η υπο εξέταση εξίσωση δεν είναι πάντα η (2.5) που αντιστοιχεί 
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σε χρονοανεξάρτητο δυναμικό άλλα και διάφορες χρονοεξαρτώμενες παραλλαγές της που 

αντιστοιχούν οτο λεγόμενο "flashing field ratchet". 

Μια ικανοποιητική ποιοτική εξήγηση του φαινομένου μπορεί να δωθεί αν το πρόβλημα 

συνδεθεί με το έτοι αποκαλούμενο θερμοδυναμικό γρανάζι του Feynman (The Feynman 

Lectures on Physics - Volume 1 - Lecture 46). Σύμφωνα με αυτό η μεταβητή χ μπορεί να 

θεωρηθεί ως η γωνία στροφής κάποιου ασύμμμετρου γραναζιού (ratchet and pawl) που έχει 

μερική ελευθερία κίνησης προς την μια κατεύθυνση και ολική ελευθερία κίνησης προς την 

αντίθετη και είναι βυθισμένο μέσα σε θερμικό λουτρό. 

Εάν στην εξίσωση (2.5) ο θόρυβος είναι λευκός τότε το αντίστοιχο γρανάζι του Feynman 

πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι βυθισμένο σε θερμικό λουτρό που βρίσκεται σε θερμοδυναμική 

ισορροπία. Αν σε αυτή την περίπτωση ήταν δυνατό να ανιχνευθεί προσανατολισμένη 

κίνηση στη μακρινή έλευση του χρόνου, αυτό θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δεύτερου 

θερμοδυναμικού αξιώματος σύμφωνα με το οποίο είναι αδύνατη η εξαγωγή έργου απο θερμικό 

λουτρό σε ισορροπία. Αντίθετα αν στην εξίσωση (2.5) ο θόρυβος θεωρηθεί έγχρωμος τότε 

το αντίστοιχο θερμοδυναμικό λουτρό πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν βρίσκεται σε θερμοδυναμική 

ισορροπία και τίποτα πλέον δεν εμποδίζει από θεωρητική πλευρά την εξαγωγή έργου και την 

σταθερά προσανατολισμένη κίνηση του γραναζιού προς την μία κατεύθυνση ή ισοδύναμα του 

σωματιδίου μας στο δυναμικό του σχήματος 1. 

Μια περαιτέρω ποιοτική κατανόηση των αποκαλούμενων "μοριακών μηχανών" πρέπει 

οπωσδήποτε να λάβει υπόψη της ότι λειτουργούν οτο μεσοσκοπικό επίπεδο (Brownian do

main). Η εμπειρία μας προέρχεται από τον μακροσκοπικό κόσμο όπου τα συνήθη ενεργειακά 

"τείχη" που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους μηχανικούς δεσμούς και δυνάμεις είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερα απο την μέση θερμική ενέργεια των σωμάτων. Το αποτέλεσμα είναι 
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ότι οι μέσοι χρόνοι διαφυγής των θερμικών ενεργοποιήσεων που επιτρέπουν άλματα από 

ελάχιστο σε ελάχιστο της δυναμικής ενέργειας είναι ουσιαστικά άπειροι. Αντίθετα οτο 

μεσοσκοπικό επίπεδο τα ενεργειακά "τείχη" είναι μονάχα ένα μικρό πολλαπλάσιο της μέσης 

θερμικής ενέργειας ΚβΤ και ο χρόνος άλματος απο ελάχιστο σε ελάχιστο είναι σίγουρα 

πεπερασμένος. Το γεγονός αυτό φαντάζει παράξενο αφού διαφεύγει τελείως από την 

συνηθισμένη μας εμπειρία και επαγόμενη ενόραση. Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι στον μακροσκοπικό κόσμο η κατανάλωση ενέργειας δεν είναι απαραίτητη για την απλή 

ύπαρξη μιας δύναμης όπως για παράδειγμα συμβαίνει με ένα οιοδήποτε αντικείμενο πάνω 

στο τραπέζι. 

Αντίθετα ένα υποτιθέμενο μεσοσκοπικό αντικείμενο σε ένα επίσης υποτιθέμενο 

μεσοσκοπικό τραπέζι δεν θα παρέμενε σε ηρεμία αλλά θα βρισκόταν συνεχώς σε μια τρεμώδη 

θερμική κίνηση που σε κάποιο μέσο χρόνο θα το οδηγούσε στα άκρα του τραπεζιού μέχρι 

της πτώσης του στο έδαφος. Ο περιορισμός του αντικειμένου πάνω στο τραπέζι θα σήμαινε 

το μάζεμα του από το έδαφος και την επανατοποθέτηση του στο τραπέζι μια διαδικασία 

που οπωσδήποτε απαιτεί κατανάλωση ενέργειας. Η διαδικασία αυτή πρέπει φυσικά να 

επαναληφθεί κάθε φορά που το αντικείμενο εκτοπίζεται από το τραπέζι πράγμα που σημαίνει 

συνεχή κατανάλωση ενέργειας. Οι νέοι αυτοί όροι γ ια την ύπαρξη μιας κατά μέσο όρο 

σταθερής δύναμης θέτουν πιθανόν εκτός νοήματος κλασσικές κατασκευές όπως ο κύκλος 

του Carnot στο επίπεδο αυτό. Παραδείγματος χάρη μια ψευδοσταπκή συμπίεση ενός 

μεσοσκοπικού πιστονιού είναι μάλλον αδύνατη χωρίς συνεχή κατανάλωση ενέργειας αφού 

το πιστόνι θα διέφευγε συνεχώς απο τη διαδρομή του λόγω άτακτης θερμικής κίνησης [9.25]. 
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D. Θεμελιώδη μοντέλλα έγχρωμου θορόβοο 

Στο υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου η βασική υπό εξέταοη εξίσωση Langevin θα είναι η 

* = /(*) + £(*) ( 2 Λ ° ) 

όπου ξ(ί) είναι κάποιος τύπος έγχρωμου θορύβου. Η παραπάνω εξίσωση είναι είναι 

ουσιαστικά η (2.2) από την οποία όμως απουσιάζει ο λευκός θόρυβος η(ί). Αυτό γίνεται 

διότι πιστεύουμε ότι στο πρόβλημα της πρωτείνης ο λευκός θόρυβος που οφείλεται στις 

κρούσεις με τα μόρια του νερού έχει πολύ μικρότερη σταθερά διάχυσης D σε σχέση με 

τον αντίστοιχο έγχρωμο που οφείλεται στη συσχετισμένη απελευθέρωση του ADP. Επομένως 

αν το πρόβλημα "λυθεί" αρχικά στην απλοποιημένη εκδοχή του ενός θορύβου, η κατοπινή 

προσθήκη του λευκού δεν είναι ικανή να αλλοιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα δεδομένου 

ότι η μέση τιμή της δύναμης των τυχαίων κρούσεων του λευκού θορύβου θα είναι αρκετά 

μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη μέση τιμή της δύναμης των τυχαίων κρούσεων του 

εγχρώμου. 

Στη προσέγγιση του ενός σημειακού σωματιδίου, η πρώτη εργασία που εισήγαγε 

το πρόβλημα θεωρεί ως έγχρωμο θόρυβο την υπέρθεση ενός λευκού θορύβου και μιας 

ντετερμινιστικής αρμονικής περιοδικής δύναμης [9]. 

i{t) = im + F{t) (2.11) 

με < η(ί)η($) > = '2ΚβΤ8{ί — s) και F(t) μιά αργά μεταβαλλόμενη δύναμη όπως π.χ. 

η Asin(u!t) με ω τόσο μικρό ώστε η αντίστοιχη περίοδος Τ να είναι αρκετά μεγαλύτερη 

από οποιαδήποτε άλλη χρονική σταθερά που μπορεί να εξαχθεί με διαστατικό συνδυασμό 

των παραμέτρων του προβλήματος. Σε μιά ακόμα απλούστερη εκδοχή του προβλήματος 

29 



η δύναμη F{t) μπορεί να εναλλάσει περιοδικά δύο τιμές Α και —Α οτο μισό χρόνο μιας 

περιόδου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μηδενοκεντρική ιδιότητα του θορύβου. 

Η αντίστοιχη Fokker-Planck είναι χρονοεξαρτώμενη και η λύση της εξαιρετικά δύσκολη αν 

όχι αδύνατη. Για το λόγο αυτό το ρεύμα υπολογίζεται γ ια μιά σταθερή F και συμληρώνεται 

από την 

Javer = ^IÎJ(F(t))dt (2.12) 

όπου στη συνάρτηση J(F) που προκύπτει από τη λύση της Fokker-Planck ( με μια διαδικασία 

εντελώς ανάλογη με την απόδειξη της ανυπαρξίας ρεύματος στον λευκό θόρυβο) η σταθερή 

δύναμη F έχει αντικατασταθεί από την αργά μεταβαλλόμενη F(t). Η προσεγγιστική 

σχέση (2.12) γίνεται ανεπαρκής στην περίπτωση μιας γρήγορα μεταβαλλόμενης δύναμης 

και η χρήση της είναι σωστή μόνο στην περίπτωση της αδιαβατικά αργής. Αριθμητικές 

προσομοιώσεις και αναλυτικά αποτελέσματα βάσει της (2.12) δείχνουν κατευθυντικότητα της 

κίνησης προς τη μεριά που κλείνει το δυναμικό γ ια ένα ενδεικτικό σύνολο μηδενοκεντρικών 

περιοδικών δυνάμεων F(t). 

Η στοχαστική δύναμη ξ(ί) εξαρτάται από τρεις παραμέτρους: το πλάτος Α της 

ντετερμινιστικής δύναμης, την συχνότητα της ω και την θερμική σταθερά KßT του λευκού 

θορύβου. Διατηρώντας σταθερές τις ΚβΤ και Λ , το διάγραμμα του ρεύματος J ως συνάρτηση 

του πλάτους Α σχηματίζει μια ασύμμετρη "καμπάνα" που ξεκινά ομαλά από το μηδέν με μη 

αναλυτική συμπεριφορά, αποκτά ένα μέγιστο και κατόπιν πέφτει ασυμπτωτικά στο μηδέν [9]. 

Μιά μεγαλύτερη ΚβΤ μετατοπίζει όλο το διάγραμμα αριστερότερα και ελλατώνει την μέγιστη 

τιμή του. Το διάγραμμα J — ΚβΤ παρουσιάζει ανάλογη συμπεριφορά με το προηγούμενο 

διάγραμμα αν διατηρήσουμε σταθερά τα Α και ω. 

Αν και η σχετικά απλή δύναμη της σχέσης (2.11) αντικαταστάθηκε από πολυπλοκότερες 
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σε κατοπινές εργασίες, παραμένει η απλούστερη εκδοχή του έγχρωμου θορύβου και 

χρησιμοποιείται ακόμη για την ποιοτική αναπαράσταση του φαινομένου σε περιπτώσεις όπου 

το βάρος της ανάλυσης μετατοπίζεται σε άλλα χαρακτηριστικά του προβλήματος όπως 

αυτό της εσωτερικής δομής του κινούμενου σώματος δηλαδή όταν το σώμα θεωρείται πλέον 

εκτεταμένο [7,35]. 

Προκειμένου να διερευνηθεί αν το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες 

περιπτώσεις αυτοσυσχετισμένου θορύβου, η δύναμη ξ(ί) αντικαταστάθηκε στην εξίσωση (2.10) 

από άλλες δυνάμεις-θορύβους, η συσχέτιση των οποίων είναι καθαρά στατιστικής προέλευσης 

[12,13,15] 

ξ(ί) = V2KFTv(t) + Z(t) (2.13) 

με 77(̂ )77(5) = 8{t — s) και Ζ(ί) μια Μαρκοβιανή διαδικασία πολλαπλής τιμής ή μια 

διχοτομική Μαρκοβιανή διαδικασία ή μια διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck ή τέλος μια 

διαδικασία Kangaroo. Η διχοτομική Μαρκοβιανή διαδικασία μπορεί να ληφθεί ως οριακή 

περίπτωση της Μαρκοβιανής διαδικασίας πολλαπλής τιμής ή της διαδικασίας Kangaroo και 

το ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή είναι ότι γ ια μηδενική θερμοκρασία 

Τ = 0 στην εξίσωση (2.12), μπορεί να παραχθεί μια πλήρης αναλυτική έκφραση του ρεύματος 

για όλες τις τιμές του χρόνου συσχέτισης τ και της σταθεράς διάχυσης D: 

J - Q 

Q = foXdx±^I0

Xdx(\ - V»)e* - (1 - e-W)-*W)Iidyif^S2dx(i - V»)e* 

(2.14) 

H απόδειξη της παραπάνω σχέσης θα δοθεί σε ένα από τα παραρτήματα. 

Για καταστάσεις κοντά στην 'Ισορροπία" η σχέση (2.14) μπορεί να αντικατασταθεί από 
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την απλούστερη: 

η οποία μηδενίζεται γ ια τ —» 0 + . 

Αν επαναφέρουμε τον όρο του λευκού θορύβου y/2KßT στην εξίσωση Langeviii. το 

αποτέλεσμα είναι μια επανακανονικοποίηση της σταθεράς διάχυσης D στην (2.15) που 

περιλαμβάνει και την σταθερά διάχυοης του λευκού θορύβου, μαζί με ένα στατιστικό 

πολλαπλασιαστικό παράγοντα στην γενικότερη περίπτωση της διαδικασίας kangaroo. 

π • Ρζ (2 <zi>\ (2.16) 

Για τις υπόλοιπες διαδικασίες όπου δεν έχει γίνει δυνατή η εύρεση πλήρους αναλυτικής 

έκφρασης του ρεύματος μέχρι σήμερα, μπορούμε με κατάλληλα διαταρακτικά αναπτύγματα 

να βρούμε χρήσιμες προσεγγιστικές αναλυτικές εκφράσεις γ ια μικρούς και μεγάλους 

χρόνους αυτοσυσχέτισης αλλά όχι όμως και γ ια ενδιάμεσους [15]. 

Η συμπεριφορά του διαγράμματος J — D στην διχοτομική διαδικασία είναι παραπλήσια 

με αυτή της εργασίας [9], υποδηλώνοντας ότι το φαινόμενο ελάχιστα εξαρτάται από τις 

λεπτομέρειες του χρησιμοποιούμενου θορύβου. Αξίζει να σημειωθεί η πολύ καλή ακρίβεια 

των αριθμητικών προσομοιώσεων σε σύγκριση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της σχέσης 

(2.14) για το τμηματικά γραμμικό περιοδικό ασύμμετρο δυναμικό. 

Η γενικότητα της σχέσης (2.14) που δίνει ένα συναρτησοειδές τού δυναμικού θα μας 

επιτρέψει την χρησιμοποίηση της για την επίδειξη της αναστροφής του ρεύματος στην 

περίπτωση του εκτεταμένου σώματος στο επόμενο κεφάλαιο. 

Η φυσικότερη ίσως εκλογή μιας έγχρωμης στοχαστικής δύναμης είναι η υπέρθεση μιας 
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οε κατοπινές εργασίες, παραμένει η απλούστερη εκδοχή του έγχρωμου θορύβου και 

χρησιμοποιείται ακόμη για την ποιοτική αναπαράσταση του φαινομένου σε περιπτώσεις όπου 

το βάρος της ανάλυσης μετατοπίζεται σε άλλα χαρακτηριστικά του προβλήματος όπως 

αυτό της εσωτερικής δομής του κινούμενου σώματος δηλαδή όταν το σώμα θεωρείται πλέον 

εκτεταμένο [7,35]. 

Προκειμένου να διερευνηθεί αν το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες 

περιπτώσεις αυτοσυσχετισμένου θορύβου, η δύναμη ξ(ί) αντικαταστάθηκε στην εξίσωση (2.10) 

από άλλες δυνάμεις-θορύβους, η συσχέτιση των οποίων είναι καθαρά στατιστικής προέλευσης 

[12,13,15] 

ξ(ί) = V2K^Tv(t) + Z(t) (2.13) 

με η(ί)η($) = δ(ί — s) και Ζ(ί) μια Μαρκοβιανή διαδικασία πολλαπλής τιμής ή μια 

διχοτομική Μαρκοβιανή διαδικασία ή μια διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck ή τέλος μια 

διαδικασία Kangaroo. Η διχοτομική Μαρκοβιανή διαδικασία μπορεί να ληφθεί ως οριακή 

περίπτωση της Μαρκοβιανής διαδικασίας πολλαπλής τιμής ή της διαδικασίας Kangaroo και 

το ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή είναι ότι γ ια μηδενική θερμοκρασία 

Τ = 0 στην εξίσωση (2.12), μπορεί να παραχθεί μια πλήρης αναλυτική έκφραση του ρεύματος 

για όλες τις τιμές του χρόνου συσχέτισης τ και της σταθεράς διάχυσης D: 

J - Q 

Q = foXdx±~IoXdx^T - V»)e? - (1 - e-W)-*(o))) tf dy-0^ % dx{\ - V"Y 

(2.14) 

Η απόδειξη της παραπάνω σχέσης θα δοθεί σε ένα από τα παραρτήματα. 

Για καταστάσεις κοντά στην "ισορροπία" η σχέση (2.14) μπορεί να αντικατασταθεί από 
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την απλούστερη: 

v£fv 
Γ e ü dx Γ e 23 

Jo Jo 

τ _ r Jo J W / 9 1 -
J ~ D CL ΪΧΞΪ . ,r. _ Π ΐ 1 V z - i 0 

η οποία μηδενίζεται γ ι α τ —>· 0 + . 

Αν επαναφέρουμε τον όρο του λευκού θορύβου y/2KgT στην εξίσωση Langevin, το 

αποτέλεσμα είναι μια επανακανονικοποίηση της σταθεράς διάχυσης D στην (2.1δ) που 

περιλαμβάνει και την σταθερά διάχυσης του λευκού θορύβου, μαζί με ένα στατιστικό 

πολλαπλασιαστικό παράγοντα στην γενικότερη περίπτωση της διαδικασίας kangaroo. 

n _> Ol (2-<4^) (2.16) 

Για τις υπόλοιπες διαδικασίες όπου δεν έχει γίνει δυνατή η εύρεση πλήρους αναλυτικής 

έκφρασης του ρεύματος μέχρι σήμερα, μπορούμε με κατάλληλα διαταρακτικά αναπτύγματα 

να βρούμε χρήσιμες προσεγγιστικές αναλυτικές εκφράσεις γ ια μικρούς και μεγάλους 

χρόνους αυτοσυσχέτισης αλλά όχι όμως και γ ι α ενδιάμεσους [15]. 

Η συμπεριφορά του διαγράμματος 3-D στην διχοτομική διαδικασία είναι παραπλήσια 

με αυτή της εργασίας [9], υποδηλώνοντας ότι το φαινόμενο ελάχιστα εξαρτάται από τις 

λεπτομέρειες του χρησιμοποιούμενου θορύβου. Αξίζει να σημειωθεί η πολύ καλή ακρίβεια 

των αριθμητικών προσομοιώσεων σε σύγκριση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της σχέσης 

(2.14) για το τμηματικά γραμμικό περιοδικό ασύμμετρο δυναμικό. 

Η γενικότητα της σχέσης (2.14) που δίνει ένα συναρτησοειδές τού δυναμικού θα μας 

επιτρέψει την χρησιμοποίηση της για την επίδειξη της αναστροφής του ρεύματος στην 

περίπτωση του εκτεταμένου σώματος στο επόμενο κεφάλαιο. 

Η φυσικότερη ίσως εκλογή μιας έγχρωμης στοχαστικής δύναμης είναι η υπέρθεση μιας 
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διαδικασίας Ornstein-Uülenbeck και λευκού γκαουσιανού θορύβου [23]: 

. (2-17) 
ι , \Λ<3(τ) , , 

e = -±e + ^—ζ—η2{η 

με < m(t^j{s) >= SijS{t - s) και < η(ί)η{δ) > = S i l l e " ^ . 

Το ούοτημα των εξισώοεων (2.17) μπορεί να χρησιμοποιηθεί γ ι α αριθμητικές 

προσομοιώσεις ενώ η αντίστοιχη Fokker-Planck εξίσωση δύο διαστάσεων, 

dtWt(x, η) = [dx(dxV) - edx + tye + Odi + $dl]Wt(x, e) (2-18) 

μαζί με τους ορισμούς. 

Jx(x, e) = (-dxV + e - Ddx)Wst{x, e) 
(2.19) 

J = ^dx^coJx{x,e) 

μπορεί να λυθεί παράλληλα με κατάλληλη αριθμητική μέθοδο των μερικών διαφορικών 

εξισώσεων λαμβάνοντας υπόψην τις συνοριακές συνθήκες και συνθήκες νορμαλισμού: 

f0

Ldxf^deWst(x,e) = l 

Wat(x + Lìe) = Wat{x,e) (2-20) 

]im^.xWst(x,e) = 0. 

Και με τις δύο μεθόδους το διάγραμμα J — Q είναι επίσης μια ασύμμετρη "καμπάνα" 

που ξεκινά απο το μηδέν σχηματίζει ένα μέγιστο και κατόπιν τείνει ασυμπτωτικά στο άξονα 

των τεταγμένων. 

Με ιδιαίτερες αναλυτικές τεχνικές όπως το ολοκλήρωμα διαδρομών είναι επίσης δυνατόν 

να εξαχθούν χρήσιμες αναλυτικές εκφράσεις γ ια τις περιπτώσεις μικρού D και μικρού τ ή 

μικρού D και μεγάλου τ. 

Μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα είναι αυτή του εναλλακτικά ενεργού πεδίου 
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("flashing field ratchet") η βασική ιδέα του οποίου, μεταξύ άλλων, έχει τις αρχές της οτο 

παρατηρούμενο δεδομένο της προσκόλλησης και αποκόλλησης της πρωτεΐνης στο υπόβαθρο 

της [29.30.28]. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλλο η πρωτεΐνη αισθάνεται εναλλακτικά δύο καταστάσεις που 

περιγράφονται από ασύμμετρα περιοδικά δυναμικά W\ και W2 διαφορετικού ύψους. 

Στη γλώσσα της εξίσωσης Fokker-Planck : 

dtPi + 'àxJx =s = -ωι(χ)Ρχ + ω2(χ)Ρ2 

dtP-2 -τ dxJ2 = -s = ίθχ{χ)Ρι - ω2(χ)Ρ2 

(2.21) 

Jx = -D1[P1(x)dr(^f) + dxP1 

J-2 = -D2[P2(x)dx(^T) + dxP2 

το συνολικό ρεύμα J δίνεται ως άθροισμα των ρευμάτων των δύο καταστάσεων J = J\ + J2 

όπου ω;,« = 1.2 είναι οι ρυθμοί μετάπτωσης από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 2 και 

αντίστροφα. 

Για την χρονικά ανεξάρτητη ασυμπτωτική κατάσταση κατάλληλος συνδυασμός των 

εξισώσεων (2.21) μπορεί να οδηγήσει στην συνήθη εξίσωση Fokker-Planck ενός "μέσου 

ενεργού δυναμικού" W(x) που δίδεται ως συναρτησοειδές των VF1.T-V2 κ α * παραμέτρων του 

θορύβου. 

Στην απουσία εξωτερικής διέγερσης όπου οι δύο καταστάσεις ικανοποιούν την συνθήκη 

"λεπτής ισορροπίας" (detailed balance) το φαινόμενο δεν εμφανίζεται. Αντίθετα στην 

παρουσία της που για το βιολογικό πρόβλημα αντιστοιχεί στη διέγερση του σωματιδίου λόγω 

χημικών διεργασιών, εγείρεται συστηματική μετατόπιση και εμφάνιση ρεύματος με αρκετά 

ενδιαφέρουσες καμπύλες ως συνάρτηση των παραμέτρων του προβλήματος. 

Η ανάλυση αυτή μπορεί να είναι διαφωτιστική όχι μόνο γ ια το βιολογικό πρόβλημα 
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των motor-πρωτεϊνών άλλα πιθανόν μπορεί να οδηγήσει και στην κατανόηση από πρώτες 

αρχές ορισμένων τεχνικών της λεγόμενης τεχνολογίας διαχωρισμού όταν σε αυτήν δε 

χρησιμοποιείται πεδίο κατευθυντικότητας (gradient). Ο παραπάνω φορμαλισμός έχει επίσης 

αρχίσει να κερδίζει έδαφος σε ορισμένα προβλήματα των επαφών Josephson που επιδέχονται 

παραπλήσια μαθηματική αντιμετώπιση. 

Σε όλες τις παραπάνω αναλύσεις η ιδιότητα της αυτοσυσχέτισης του θορύβου είναι 

καθοριστική όχι όμως και η πιθανοκρατική του ιδιότητα. Με άλλα λόγια άν η εξωτερική 

δύναμη διέγερσης μετατραπεί απο αυτοσυσχετισμένη πιθανοκρατική σε αυτοσυσχετισμένη (και 

απολύτως προβλέψιμη) ντετερμινιστική είναι δυνατή η παρατήρηση του ίδιου φαινομένου; Η 

απάντηση είναι ναι και αν και το περιεχόμενο της ταιριάζει περισσότερο με την παρουσίαση 

αυτού του κεφαλαίου για λόγους ευκολίας προτιμήθηκε να δοθεί στο κεφάλαιο 4. 
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I I I . ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Α. Αυλό μοντέλλο εκτεταμένου σώματος 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι έχει υπάρξει τελευταία ιδιαίτερο ενδιαφέρον [7-

41] γ ια τη στοχαστική κίνηση σωματιδίων σε περιοδικά μη συμμετρικά δυναμικά όπως το 

τμηματικά γραμμικό δυναμικό που επιδείχθηκε στο διάγραμμα 2.1 και που επιλέχθηκε γ ια 

την αξιοσημείωτη απλότητα του. Ορισμένες απο τις παραπάνω μελέτες οδηγήθηκαν απο 

το ενδιαφέρον γ ια το φαινόμενο της κατευθυντικής κίνησης ορισμένων πρωτεϊνών πάνω σε 

δομικά κυτταρικά στοιχεία όπως οι μικροσωληνΐσκοι που πιστεύεται ότι οδηγούνται από ένα 

λεπτό συνδυασμό της ασυμμετρίας του δυναμικού και των στατιστικών διακυμάνσεων κάποιου 

υπάρχοντος θορύβου. 

Εχουν προταθεί ποικίλα μοντέλλα τα οποία στοχεύουν στη καατανόηση της κίνησης 

των πρωτεϊνών θεωρώντας τις τελευταίες ως σημειακά σωμάτια που περιγράφονται από 

μιά εξίσωση Langevin εγχρώμου θορύβου και ασύμμετρης περιοδικής δύναμης. Το 

αποκαλούμενο "φαινόμενο του γραναζιού" (ratchet effect) μπορεί ακόμα να χρησιμεύσει 

στην κατανόηση ορισμένων βασικών αρχών της τεχνολογίας διαχωρισμού η των επαφών 

Josephson. Εχει δειχθεί με αναλυτικό υπολογισμό (ο οποίος δίδεται σέ ένα απο τα 

παραρτήματα) η ύπαρξη ρεύματος στην περίπτωση που ο έγχρωμος θόρυβος είναι η 

συμμετρική Μαρκοβιανή διαδικασία [12]. 

Τα μέχρι τώρα υπάρχοντα μοντέλλα όμως που θεωρούν την πρωτεΐνη ως σημειακό 

σωμάτιο δεν μπορούν να αναπαραστήσουν την διαφορετική κίνηση δύο παρόμοιων πρωτεϊνών 

όπως αυτών της κινεσίνης και της δυνεΐνης . που κινούνται σε αντίθετες διευθύνσεις πάνω 
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στο μικροσωληνίσκο ενώ βρίσκονται στο ίδιο κυτταρικό πριβάλλον και αλληλεπιδρούν με την 

ίδια περιοδική διάταξη των α- και β-τουμπουλινών. Μια πρώτη σκέψη γ ι α την εξήγηση της 

αναστροφής της ταχύτητας ή αντίστοιχα του ρεύματος της πυκνότητας πιθανότητας είναι η 

προαγωγή του υλικού σημείου σε εκτεταμένο σώμα με σκοπό την μελέτη της δυναμικής του. 

Η πρωτείνη μεταφοράς αλληλεπιδρά τόσο με το περιβάλλον της όσο και με τον 

μικροσωληνίσκο διαμέσου του μέρους της που ακουμπά σε αυτόν δηλαδή διαμέσου της βάσης 

της. Μια πρώτη μοντελλοποίηση λοιπόν είναι δυνατόν να αγνοήσει την υπόλοιπη περίπλοκη 

δομή της και να εστιαστεί στην δυναμική της βάσης θεωρώντας ότι η κίνηση της προέρχεται 

εξολοκλήρου από αυτήν. Η απλούστερη δυνατή προσέγγιση του θέματος μπορεί να θεωρήσει 

την τελευταία ως μια άκαμπτη "ράβδο" που ενώνει τις δύο κεφαλές που με τη σειρά τους 

μπορούν να θεωρηθούν σημειακά σωμάτια μάζας πΐχ και mi- Εφόσον οι δύο κεφαλές είναι 

πανομοιότυπες μπορεί να τεθεί mi = πι2 = m. αν και όπως είναι γνωστό στο όριο της ισχυρής 

απόσβεσης που μας ενδιαφέρει η δυναμική είναι ανεξάρτητη της μάζας. 

Κάθε μία κεφαλή-σημειακό σωμάτιο αλληλεπιδρά με τον μικροσωληνίσκο διαμέσου μιας 

ασύμμετρης περιοδικής δύναμης, με το περιβάλλον διαμέσου του θορύβου και με την άλλη 

κεφαλή διαμέσου της άκαμπτης κατασκευής-ράβδου που τις ενώνει. Επιπλέον και οι δύο 

υπακούν στον δεσμό και την αντίστοιχη δεσμική δύναμη που τις αναγκάζει να διατηρούν 

σταθερή απόσταση μεταξύ τους. Οία τα παραπάνω μπορούν να μοντελοποιηθούν κατάλληλα 

σέ ένα μικρό σύνολο διαφορικών εξισώσεων και δεσμών: 

τη-ίΧι + bx\ = fp{xi) + fr + ξι(ΐ) 

m2x2 + bx2 = fp{x2) - fr + 6 ( ί ) ( 3 · 1 ) 

x-2 - Xi + l-

Προσθέτωντας κατά μέλη τις παραπάνω εξισώσεις και χρησιμοποιώντας την δεσμική 
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οχέση καταλήγουμε στην: 

Μχ\ + 2bx\ = (fp(Xl) + fp(x1 + /)) + (6(ί) + 6(0) 

(3.2) 

Μ — πΐγ + ?τΐ2 

δηλαδή σε μιά στοχαστική διαφορική εξίσωση ενός βαθμού ελευθερίας. 

Στο όριο της ισχυρής απόσβεσης, θέτωντας 6 = 1, καταλήγουμε στην συνήθη στοχαστική 

εξίσωση ενός βαθμού ελευθερίας, 

*Ί = /(*0 + ί(<) (3·3) 

όπου η δύναμη f(x) μπορεί να θεωρηθεί ως η "μέση ενεργός δύναμη" που προέρχεται απο 

το περιοδικό υπόβαθρο. 

/(*l) = | ( / p ( * l ) + / , ( * ! + / . ) ) ( 3 · 4 ) 

Αντίστοιχα ο νέος θόρυβος ξ(ί) είναι η μέση τιμή των δύο θορύβων που προέρχονται απο 

τις κεφαλές της πρωτεΐνης: 

£(<) = !(&(<)+ 6(0) · (3 · δ) 

Μπορεί να αποδειχθεί ότι η υπέρθεση-μέσητιμή δύο ή περισσοτέρων διχοτομικών θορύβων 

του ίδιου χρόνου αυτοσυσχέτισης είναι επίσης διχοτομικός θόρυβος με τον ίδιο χρόνο 

αυτοσυσχέτισης και ισχύ την ισχύ του ενός θορύβου διαιρεμένη με τον συνολικό αριθμό 

τους, τουλάχιστον αν εξεταστεί μέχρι τις συναρτήσεις συσχέτισης δεύτερης τάξης. Επομένως 

η αντικατάσταση των δύο θορύβων από ένα στην εξίσωση (3.3 - 3.5) δεν είναι δυνατόν να 

αλλοιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί το πρόβλημα ως προς το 

μαθηματικό χειρισμό του. 

Η σχέση συσχέτισης δύο διχοτομικών θορύβων της ίδιας ισχύος και του ίδιου χρόνου 

38 



αυτοσυσχέτισης είναι : 

< &(<&(<') >= δφ~^ (3-6) 

Η μέση τιμή-υπέρθεση Ν διχοτομικών θορύβων δίδεται απο τη οχέοη: 

f (*) = ΜΣ& m) (3J) 

Επομένως η οχέοη αυτοσυσχέτισης του νέου θορύβου μπορεί να γραφεί ώς 

< mm >= ^(ziìf Σ Ρ Γ < ξ*(ί)6(ί') >). (3·8) 

Με εισαγωγή της σχέσης (3.δ) στην οχέοη (3.7) μπορούμε να καταλήξουμε στο ζητούμενο: 

<e(*)ç(i />=|e-1^1 . (3·9) 

Β. Η αλλαγή της κλίοης του δυναμικού 

Η δύναμη /(.τι) στην οχέοη (3.4) μπορεί να δωθεί ως παράγωγος της μέσης τιμής των 

δυναμικών που αισθάνονται οι κεφαλές της πρωτείνης, δηλαδή: 

f(xi) = -d,1V(x1) 
(3.10) 

V(x1) = l(Vp(x1) + Vp(x1 + l)) 

μεν ρ (χι) το τμηματικά γραμμικό δυναμικό το οποίο δόθηκε στό κεφάλαιο 2. Η γραφή 

της δύναμης ως κλίσης του δυναμικού μας βοηθά να αντιληφθούμε την ποιοτική αιτία 

του φαινομένου της αναστροφής του ρεύματος μέσω της εξίσωσης Fokker-Planck. Μέχρι 

τώρα έχει γίνει αντιληπτό απο το προηγούμενο κεφάλαιο ότι η εμφάνιση του ρεύματος 

οφείλεται στην συσχέτιση του θορύβου καθώς επίσης και στην ασυμμετρία του δυναμικού. 
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Οχ αριθμητικές προσομοιώσεις δείχνουν όπ η κατεύθυνση του είναι αυτή της κλίσης του 

δυναμικού. 

Η εμπειρική αυτή παρατήρηση είναι ανάγκη να λάβει τη μορφή μιας αυστηρότερης 

μαθηματικής διατύπωσης. Στην περίπτωση της εξίσωσης (3.3) με ένα συμμετρικό διχοτομικό 

θόρυβο έχει αποδειχθεί(παράρτημα 2) γ ια ένα μεγάλο σύνολο σταθερών του θορύβου και 

χρόνων αυτοσυσχέτισης του ότι: 

J ~ Q(V(*)],T,D) , 3 

Στην περίπτωση του ασθενούς τ : τ << rnin(j2, ψ), 

η διαφορά "φάσης" στο εκθετικό γίνεται, 

φ(Σ) - φ(0) = - ^ J#[/3(x) + f(-x)]dx. (3.12) 

Ενας τρόπος μηδενισμού του ολοκληρώματος αν και όχι ο μοναδικός είναι η ύπαρξη 

αντισυμμετρικότητας στη δύναμη: /(—χ) = — / ( # ) . Η αντισυμμετρικότητα της δύναμης 

απο τη μεριά της συνεπάγεται ανακλαστική συμμετρία γ ια το δυναμικό V(—x) = V(x). 

παρατήρηοη που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη του ρεύματος οφείλεται στην 

απλούστερη της μορφή στην παραβίαση της ανακλαστικής συμμετρίας απο το δυναμικό. Η 

παραπάνω διατύπωση στο πεδίο της εποπτείας σημαίνει ότι το ρεύμα θα εμφανιστεί στην 

κατεύθυνση κλίσης του δυναμικού. 

Το "μέσο ενεργό πεδίο" V (χ) εξαρτάται από την παράμετρο / που είναι η απόσταση των 

κεφαλών της πρωτείνης. Για / = 0, το δυναμικό είναι ακριβώς ίσο με αυτό που αισθάνεται 

μια κεφαλή: V(x) = Vp(x). Το ενεργό δυναμικό V(x) έχει την ίδια περιοδικότητα με το 

δυναμικό Vp(x) του ενός σωματίου. Για το λόγο αυτό η παράμετρος / μπορεί να περιοριστεί 

στο διάστημα [0, λ], όπου λ είναι η περίοδος του δυναμικού , αφού αν το μήκος της ράβδου 
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ξεπεράσει την περίοδο η δυναμική της είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν μιας μικρότερης από 

μία περίοδο με μήκος /' = / — [{]λ, όπου με [χ] συμβολίζουμε το ακέραιο μέρος του χ. 

Το παραπάνω είναι ευλογοφανές άν αντιληφθούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις οι κεφαλές 

αισθάνονται το ίδιο δυναμικό. Η αναστροφή του ρεύματος πρέπει φυσικά να αποδειχθεί με 

αναλυτικό υπολογισμό και/ή αριθμητικές προσομοιώσεις, όμως η ποιοτική της κατανόηση 

μπορεί να έρθει και μόνο διαμέσου της εποπτείας του δυναμικού. 

Στο μέσο ενεργό δυναμικό του σχήματος 3.1, γ ια διάφορες τιμές της παραμέτρου /, 

παρατηρούμε μια σταδιακή αλλαγή της κλίσης από τα δεξιά προς τα αριστερά που σύμφωνα 

με την προηγούμενη ανάλυση έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του ρεύματος, το 

μηδενισμό του και τέλος την αλλαγή πρόσημου του δηλαδή την εμφάνιση του στην αντίθετη 

διεύθυνση. 

Στο σχήμα (3.1) , τα διαγράμματα του δυναμικού που έχει περίοδο λ = 1, και τιμές 

παραμέτρου / = 0.0, 0.3, 0.45. δείχνουν καθαρά τη μεταβολή της κλίσης από τα δεξιά προς 

τα αριστερά αφού πρώτα περάσει απο μη ευδιάκριτες μορφές, καθώς και την ταυτόχρονη 

ελάττωση του ύψους του με την αύξηση της παραμέτρου. 
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χ 

ΣΧΗΜΑ 3.1: Μέσο ενεργό δυναμικό γ ια διαφορετικές τιμές της παραμέτρου του μήκους 

με περίοδο λ = 1 ύψος δυναμικού Q = 1, πρώτο μήκος άχ = 0.55 και τιμές παραράμετρων 

(a) / = 0.0, (b)/ = 0.3 κα; (e)/ = 0.45. 

C. Υπολογισμός του ρεύματος και προσομοιώσεις 

Χρησιμοποιώντας το συναρτησοειδές (3.17) γ ια το μέσο ενεργό δυναμικό μπορούμε να 

υπολογίσουμε το ρεύμα πυκνότητας πιθανότητας ως συνάρτηση του μήκους της πρωτεϊνικής 

βάσης με παραμέτρους στην συναρτησιακή έκφραση το ύφος του δυναμικού και τα μήκη 

καθορισμού του Q, di,d2 αλλά και τις σταθερές της στοχαστικής δύναμης D και τ. 

Για την παραγωγή της αναλυτικής έκφρασης χρησιμοποιήθηκε η αλγεβρική γλώσσα mac-

syma και η έκφραση που προέκυψε δεν θα γραφεί σε αυτό το κεφάλαιο αλλά σε ένα από τα 

παραρτήματα υπό μορφή προγράμματος αφού το ιδιαίτερα μεγάλο μήκος της δεν την καθιστά 
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ιδαίτερα χρήσιμη γ ια εξαγωγή συμπερασμάτων με αναλυτικό χειρισμό. 

Σε αυτό το σημείο απλώς θα περιοριστούμε στο να δείξουμε ότι υπάρχουν τρεις 

διαφορετικές περιπτώσεις για το μήκος της πρωτεϊνικής βάσης οι οποίες οδηγούν σε τρεις 

διαφορετικές εκφράσεις γ ια την μέση δύναμη που επιδρά στην πρωτείνη και τελικά για το 

ρεύμα πυκνότητας πιθανότητας, δηλαδή 

(a) 0 < / < ài < λ, 

(b) 0 < d-2 < I < dt < λ 

(e) 0 < d-2 < à.,. < l < X 

για τις οποίες οι αντίστοιχες δυνάμεις είναι: 

if 0 < χ < αχ - / 

- J-) iî di - Ι < χ < di 

if di < χ < di + d2 — l 

fa(x) = < 

dl 

0.(1. 
2 V do 

Q_ 

d-, 

(3.13 a) 

Q(i _i_ 
2 \ d-> di 

iîdi + d-2 — l < χ < di + d-2 

fb(x) = < 

d, 

8.(1. 
2 W 2 

di 

Q/JL 
2 W , 

if 0 < χ < di - l 

j-) if di - 1 < χ < di + d-2 - l 

if di + d-2 — l < χ < di 

J-) ifdi < χ <di + d2 

(3.13 b) 

fc(x) = 

%(%-%) X0<x<d1+d3-l 

if di + d-2 — / < χ < di .8-
a'i 

? ( £ - £ ) iidi<X<2di+d-2-l 

Q_ 

di 
if 2di -τ d-2 — l < χ < di + d-2 

και τα ρεύματα πυκνότητας πιθανότητας: 

(3.13 e) 
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J = < 

Ja{Q,di,d2,l,D,r) iîO <l<d2 

Jb(Q,dud2,l,D,r) iid2<l<d1 

JC(Q, d1,d2,1, D, r ) if αΊ < / < da + d2 

(3.14) 

Η μαθηματική συνέχεια της έκφρασης (3.10) στά σημεία χ = α\ και χ = d2, καθώς 

και η αναμενόμενη περιοδικότητα της έκφρασης με περίοδο λ του δυναμικού έχει ελεγχθεί: 

Ja(l = d2) = Jb(l = d 2 ), Jb(î = d1) = JC{1 = di), Ja(l = 0) = Jc(l = dx + d2). 

H συνάρτηση J = /(/) . δίνεται υπό τη μορφή διαγραμμάτων για διάφορες τιμές της 

παραμέτρου του πρώτου μήκους καθορισμού του δυναμικού που κατά σύμβαση παίρνεται ως 

το μεγαλύτερο και αντιστοιχεί στο κομμάτι του γραμμικού δυναμικού που μεταβάλλεται με 

τον αργότερο τρόπο καθώς μεταβάλλεται η μεταβλητή της θέσης. 
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]ΧΗΜΑ 3.2: Θεωρητικές προβλέψεις του ρεύματος ως συνάρτηση του μήκους της 

πρωτεϊνικής βάσης. Χρησιμοποιούμε λ = 1 , φ = 1, -D = 5.0, τ = 0.1 και 

di = 0.55(a),0.70(&), 0.80(c). 
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Παρατηρούμε ότι γ ια τις τιμές των παραμέτρων di — 0.55, 0.70. υπάρχει μια καθαρή αλλαγή 

πρόσημου, δηλαδή αναστροφή του ρεύματος και της κατεύθυνσης του σώματος, ενώ για di = 

0.80. δεν παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο. 

Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά (σ)την μείωση της απόλυτης τιμής του ρεύματος με τη 

μεταβολή του μήκους απο μηδέν στο μισό της περιόδου, γεγονός που οφείλεται στη μείωση 

του ύψους του δυναμικού με την αντίστοιχη αύξηση του μήκους της βάσης, δεδομένου ότι η 

στιγμιαία περιοδική δύναμη είναι ανάλογη αυτού του ύφους. 

Το κρίσιμο μήκος lc αλλαγής πρόσημου του ρεύματος J, μπορεί να εξαχθεί μετά από 

αρκετά μακρύ αλγεβρικό χειρισμό της σχέσης (3.7) μηδενίζοντας τον αριθμητή της. 

a(d2) -a(di) 

_ a(r fi) _ „ι 2âiâL\( 1 L\ 
di " v d j - ^ A d j di' 

l°~ a(d2) afa) „ / 2 A A . W 1 l x ^ ' ^ l 

όπου a(x) = 1/(1 — -^(S·)2) και D, r, Q είναι η ισχύς του θορύβου, ο χρόνος αυτοσυσχέτισης 

του και το ύψος του δυναμικού αντίστοιχα. 

Από τη μακροσκελή απόδειξη της (3.11) εξάγονται τρεις μαθηματικές ανισότητες γ ια το 

κρίσιμο μήκος σύμφωνα με τους οποίους: 

0 < h < d2 

0 < λ — lc < di και 

\dx < d-2 < di. 

Η τελευταία ανισότητα θέτει ένα περιορισμό στην ασυμμετρία του δυναμικού για την οποία 

είναι δυνατή η αναστροφή του ρεύματος και που επιβεβαιώνεται πλήρως απο τα διαγράμματα 

του σχήματος σύμφωνα με τα όποια μόνο τα δύο πρώτα διαγράμματα που οι τιμές των 

παραμέτρων τους ικανοποιούν την ανισότητα, εμφανίζουν αλλαγή πρόσημου τού ρεύματος. 

Η εποπτεία των διαγραμμάτων δείχνει ότι καθώς το μήκος di, προσεγγίζει το ά2 με 

τιμές από τα αριστερά οι απόλυτες τιμές των θετικών και αρνητικών ρευμάτων προσεγγίζουν 
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περισσότερο μεταξύ τους. Η παρατήρηση αυτή φαίνεται να είναι σε μχα κάποια αντιστοιχία 

με το παρατηρούμενο γεγονός ότχ οι ταχύτητες των πρωτεϊνών που κινούνται αντίθετα στο 

μχκροσωληνίσκο δεν διαφέρουν αισθητά και με το γεγονός ότχ το μήκος αλλά καχ η χημχκή 

σύνθεση των α- καχ β-τουμπουλχνών του περχοδχκού υποβάθρου επίσης δεν δχαφέρουν πολύ 

μεταξύ τους. Με άλλα λόγχα το σενάρχο της μχκρής ασυμμετρίας που οδηγεί σε μχκρές 

δχαφορές ταχυτήτων φαντάζεχ περχσσότερο ρεαλχστχκό σε σχέση με το σενάρχο της μεγάλης 

ασυμμετρίας που είτε οδηγεί σε μεγάλες δχαφορές ταχυτήτων είτε στην μη-εμφάνχση της 

αναστροφής. 

Οχ παραπάνω θεωρητικές προβλέψεχς προέρχονταχ εξολοκλήρου από το χεχρχσμό της 

εξίσωσης Fokker-Planck. Μχά ένδεχξη της ορθότητας τους είναχ η αναπαραγωγή τους με 

ανεξάρτητο τρόπο δχαμέσου της εξίσωσης Langevin η οποία μπορεί να λυθεί μόνο αρχθμητχκά 

σύμφωνα με τους ορχσμούς που έχουν δοθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η μέθοδος 

των στοχαστχκών προσομοχώσεων μπορεί να θεωρηθεί ότχ αποτελεί ένα είδος αριθμητικού 

πειράματος που επιβεβαιώνει τη θεωρία και καλύπτει κατά κάποιο τρόπο το κενό της 

ύπαρξης ρεαλιστικού πειράματος γ ια το υπέρ απλουστευμένο μαθηματικό σύστημα-μοντέλλο 

που περιγράφουμε. Αυτές γίνονται ως έξης: Υπολογίζουμε καταρχήν τη μέση ασυμπτωτική 

ταχύτητα μίας τροχιάς για χρονικό διάστημα το όποιο υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε 

χρονική σταθερά του προβλήματος. Κατόπιν λαμβάνουμε το ρεύμα ως μέση τιμή των 

παραπάνω ασυμτωτικών ταχυτήτων για ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό τροχιών ενώ ταυτόχρονα 

δίνουμε ένα "πειραματικό" σφάλμα του υπολογισμού προερχόμενο από την μέση απόκλιση 

της στατιστικής. 

Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα 3.3 καχ στο οποίο 

παρατηρούμε μχα πολύ καλή συμφωνία μεταξύ θεωρίας καχ αρχθμητχκού πεχράματος. 
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0.035 

ΣΧΗΜΑ 3.3:Σύγκριση θεωρητικής πρόβλεψης και αριθμητικής προσομοίωοης του 

ρεύματος. Χρησιμοποιούμε X = l,Q = l,D = 5.0, τ = 0.1 και di = 0.55. 

Η παραγωγή της έκφρασης (3.7) [12] οδήγησε ταυτόχρονα στον περιορισμό J^ > 

supx\f(x)\ που θέτει ένα κάτω φράγμα για την ισχύ του θορύβου προκειμένου να υπάρξει 

ρεύμα πιθανότητας για συγκεκριμένη τιμή της μεγαλύτερης τιμής της περιοδικής δύναμης. 

Για τη νέα συνδυασμένη μέση δύναμη εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε την απόλυτη 

τιμή της: 

ι/(*)ΐΗ 

di 

9. (3.16) 

2 W , di / 

Επειδή d2 < di έχουμε ότι supx\f(x)\ = £-. Αν αντιστρέφουμε λογικά την ανισότητα-

περιορισμό, έχουμε ένα άνω φράγμα του δεύτερου μήκους καθορισμού του ασύμμετρου 

δυναμικού : d2 > /ψ- Για τις συγεκριμένες τιμές των παραμέτρων έχουμε d2 > -τ= = 

0.14142 που καθιστά το μοντέλλο χωρίς νόημα για d2 < 0.14142 δηλαδή για μεγάλη 

ασυμμετρία [17]. 
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Τα μαθηματικά μοντέλλα του στοχαστικού γραναζιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν γ ια 

την κατανόηση της κίνησης των πρωτεϊνών μεταφοράς πάνω στον μικροσωληνίσκο. 

Η αντικατάσταση της σημειακής βάσης από ένα απλό εκτεταμένο σώμα είναι δυνατόν 

να μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί δομικά παρόμοιες αλλά όχι ταυτόσημες πρωτείνες 

κινούνται σε αντίθετες διευθύνσεις πάνω στο μικροσωληνίσκο. Στη βάση του παρόντος απλού 

μοντέλλου οι μικρές διαφορές αντανακλώνται στις διαφορές τών μηκών της πρωτεϊνικής 

βάσης που είναι αρκετές για να δώσουν διανυσματική στοχαστική κίνηση σε αντίθετες 

διευθύνσεις. 

Προς το παρόν είναι ασαφές από την παρατήρηση αν οι δομικές διαφορές που προξενούν 

το φαινόμενο είναι πράγματι διαφορές της βάσης ή του εποικοδομήματος πάνω από αυτήν 

(κεφάλαιο 5), αλλά το κέρδος από την μέχρι τώρα ανάλυση είναι η κατανόηση του γεγονότος 

ότι μια οποιαδήποτε παράμετρος του προβλήματος που είναι ικανή να αλλάξει την κλίση του 

μέσου ενεργού δυναμικού μπορεί να οδηγήσει στην αναστροφή της πρωτεϊνικής κίνησης. Η 

παρατήρηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί γ ια μοντέλλα που φιλοδοξούν να γίνουν περισσότερο 

ρεαλιστικά [20]. 
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IV. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟ ΤΗΝ Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Α. Εισαγωγή 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι τριπλός: Καταρχήν ήδη από το κεφάλαιο 2 

δημιουργήθηκε η φυσιολογική απορία αν η οτοχαστική αυτοσυσχετισμένη δύναμη του 

θορύβου είναι απαραίτητη για το φαινόμενο του γραναζιού η αν είναι αρκετή μια πλήρως 

ντετερμινιστική δύναμη και ασύμμετρο περιοδικό δυναμικό. Για το σκοπό αυτό μελετούμε 

την οριακή περίπτωση όπου ο θόρυβος έχει ακριβώς μιά μη μηδενική συχνότητα δηλαδή 

είναι ουσιαστικά πλήρως καθορισμένη η χρονική εξέλιξη του. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια 

ενός αρμονικού-ημιτονοειδούς χρονοεξαρτώμενου πεδίου και του τμηματικά γραμμικού 

ασύμμετρου δυναμικού, αλλά και δεύτερου ασύμμετρου δυναμικού που έχει συνεχείς τις 

παραγώγους όλων των τάξεων. Η απάντηση είναι θετική γ ια την εμφάνιση του φαινομένου 

που στη νέα απλοποιημένη του εκδοχή ονομάζεται το "ντετερμινιστικό γρανάζι". Το ρεύμα 

πιθανότητας σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ως η μέση τιμή της ταχύτητας και δίνεται 

σε διάφορα διαγράμματα συναρτήσει των σημαντικότερων παραμέτρων του προβλήματος. 

Η "ντετερμινιστική" απλοποιημένη εκδοχή του προβλήματος δεν κινείται βέβαια στην 

κατεύθυνση της μεγαλύτερης ρεαλιστικότητας του αρχικού βιολογικού προβλήματος, δίνει 

όμως τα βασικά του χαρακτηριστικά μέσα από τη λύση μιας απλής συνήθους διαφορικής 

εξίσωσης πρώτης τάξης, αποτελώντας τον μαθηματικό πυρήνα του προβλήματος. 

Η παραπάνω προσέγγιση του προβλήματος δε σημαίνει ότι μπορούμε να εγκαταλείψουμε 

την ιδέα του θορύβου δεδομένου ότι αυτός εμφανίζεται απολύτως φυσιολογικά ως πραγματική 

διαδικασία κατά την πραγματοποίηση της πρωτεϊνικής κίνησης. Ο διχοτομικός θόρυβος αν 
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και εξαιρετικά πολύτιμος διότι μπορεί να οδηγήσει σε αναλυτικά αποτελέσματα φαίνεται 

απλοϊκός για την σωστή περιγραφή του φαινομένου. Αντίθετα ο έγχρωμος γκαουσιανός 

θόρυβος έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να λάβει ένα μεγάλο σύνολο τιμών Kot ότι διαφέρει 

λίγο απο τον αντίστοιχο λευκό τουλάχιστον για μικρούς χρόνους αυτοσυσχέτισης. Και τα 

δύο αυτά χαρακτηριστικά τον αναδεικνύουν καλύτερο υποψήφιο γ ια περιγραφή συστημάτων 

κοντά στη συνήθη θερμοδυναμική ισορροπία. 

Το νέο πρόβλημα του έγχρωμου αθροιστικού θορύβου είναι ιδιαίτερα δύσκολο από 

αναλυτική πλευρά και μπορούμε να εξηγήσουμε την αποτυχία των μεθόδων που προκύπτουν 

από τις τεχνικές που προέρχονται από την εξίσωση Fokker-Planck. Παρόλα αυτά 

είναι δυνατόν να δώσουμε μια αναλυτική έκφραση του ρεύματος γ ια μεγάλους χρόνους 

αυτοσυσχέτισης, που προέρχεται από τον κατάλληλο χειρισμό της θεωρίας διαφυγής του 

Kramers. Για την περίπτωση του σημεικού σώματος αρχικά, καταφεύγουμε στην μέθοδο των 

προσομοιώσεων και κατόπιν συγκρίνουμε τα καθαρά αριθμητικά αποτελέσματα με αυτά της 

προσεγγιστικής αναλυτικής μεθόδου. Μπορούμε να διαπιστώσουμε καλή ποιοτική συμφωνία 

για μεγάλους χρόνους αυτοσυσχέτισης που είναι και η περιοχή ισχύος της αναλυτικής 

φόρμουλας αλλά γενικά φτωχή ποσοτική συμφωνία αν και ο αναλυτικός τύπος αναπαράγει 

ποιοτικά σωστά και τα αποτελέσματα των μικρών χρόνων αυτοσυσχέτισης. 

Στο τελευταίο μέρος ξαναγυρίζουμε στο ερώτημα της αναστροφής του ρεύματος στην 

περίπτωση του εκτεταμένου σώματος και έγχρωμου γκαουσιανού θορύβου. Η θετική απάντηση 

πιστοποιείται μέσω προσομοιώσεων με μιά και δύο πηγές θορύβου ενώ διαπιστώνουμε ποιοτική 

ομοιότητα των αποτελεσμάτων με αυτά του διχοτομικού θορύβου. 
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Β. Το νχετερμννιστικό γρανάζι 

Θεωρούμε ένα σωματίδιο στο όριο της ισχυρής απόσβεσης κάτω από την επίδραση δύο 

διαφορετικών δυνάμεων: μιας χωρικής ασύμμετρης περιοδικής δύναμης f(x) περιόδου L. 

f(x + L) — f(x), και μιας χρονικά περιοδικής δύναμης g(t), περιόδου Τ, g(t + Γ) = g(t). 

Και οι δύο συναρτήσεις θεωρούνται να είναι φραγμένες κατά απόλυτη τιμή, | / ( : Ε ) | < /Λ/, και 

\g(t)\ <g\i-

Περαιτέρω, θεωρούμε ακόμη ότι η σταθερή συνιστώσα Fourier της χρονοεξαρτώμενης 

περιοδικής δύναμης g(t) είναι μηδέν έτσι ώστε να μήν επάγεται καμμιά συστηματική δύναμη 

προς την μιά κατεύθυνση που θα μπορούσε από μόνη της να είναι η αιτία συστηματικής 

μετατόπισης. 

lirrw, \tìg(t')dt' = 0 (4-1) 

Ψάχνουμε γιά λύσεις του προβλήματος αρχικών τιμών: 

χ = / ( * ) + g(t) με χ(ο) = χ0. ( 4 · 2 ) 

Το πρόσφατο ενδιαφέρον για το φαινόμενο του γραναζιού έχει εστιαστεί σε συστήματα της 

μορφής (4.2) όπου g(t) είναι μιά τυχαία (γενικά μη φραγμένη) μηδενοκεντρική στοχαστική 

αυτοσυσχετισμένη δύναμη και έχει δειχτεί αρκετές φορές ότι η συστηματική μετατόπιση της 

διαδικασίας ξ(ί) [ή του σωματιδίου του οποίου η μετατόπιση περιγράφεται από την διαδικασία 

ξ(ί)] εγείρεται από συγκεκριμένες στατιστικές ιδιότητες του θορύβου αν και δεν υπάρχει 

μέση δύναμη προς μία απο τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη παράγραφο είναι μιά 

ντετερμινιστική και χρονικά συμμετρική δύναμη και ο σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι γ ια 

συγκεκριμένες τιμές τών παραμέτρων του προβλήματος μπορεί να υπάρχει προσανατολισμένη 
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κίνηση επίσης. 

Ορίζουμε την "μέση ταχύτητα του σωματιδίου σε χρόνο t" ώς 

σφ = x(t,xo)-xo = 1_ ^ ^ t y t , _ XQj (4.3) 

και τη "μέση ταχύτητα στο άπειρο" ώς 

Uoo = limt-oo σ ( ί ) . ( 4 · 4 ) 

Η πρώτη μας μέριμνα σχετικά με το όριο της εξίσωσης (4.4) είναχ να δείξουμε την ύπαρξη 

του και ότι είτε είναχ μηδέν είτε παίρνει μχά πεπερασμένη τχμή. 

Η "τυπική" λύση της εξίσωσης (4.2) είναχ 

x(t) = χ0 + G(t) + /J fW))dt', (4-5) 

όπο" G(t) = ßg(t')dt'. (4·6) 

Αν αντχκαταστήσουμε την (4.5) στη (4.3) έχουμε μία τυπχκή λύση γ ι α τη μέση ταχύτητα 

σ(ί). Προκειμένου να δείξουμε ότχ το όρχο (4.4) υπάρχεχ, είναχ αρκετό να αποδείξουμε ότχ 

lirrii—co |σ(ί + α) —σ(ί) | = 0 για κάθε πεπερασμένο πραγματχκό αρχθμό α. Χρησχμοποχώντας 

τχς εξχσώσεχς (4.3) καχ (4.5) καχ το γεγονός ότχ η f(x) είναχ φραγμένη βρίσκουμε ότχ 

\σ(ί + α) - σ ( ί ) | < 

Το όρχο t —> οο του δεξχού μέλους της εξίσωσης (4.7) είναχ μηδέν [με χρήση της συνθήκης 

(4.1)]. καχ έτσχ η ύπαρξη του ορίου (4.4) έχεχ αποδεχχθεί. Ακόμα αντχκαθχστώντας την τυπχκή 

λύση (4.5) στην εξίσωση (4.3) καχ παίρνοντας την απόλυτη τχμή της είναχ εύκολο να αποδεχχθεί 

ότχ 

G(t+a) 
t + a + G(t) 

t + 
2H/.Y; 

t + a 
4.7 
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I^ool = linii^co | σ ( ί ) | < fM- (4.8) 

Επομένως η μέοη ταχύτητα είναι φραγμένη από την μέγιστη απόλυτη τιμή της περιοδικής 

δύναμης fM. 

Το σημαντικό σημείο είναι το εξής: εάν η ν,χ, δεν είναι μηδέν τότε υπάρχει μια καθαρή 

μετατόπιση του σωματιδίου προς τα αριστερά ή τα δεξιά (εξαρτώμενη από το πρόσημο της 

ι>οο). Εάν αντίθετα ν^ = 0 τότε το σωμάτιο ταλαντώνεται γύρω από το Χο κατ δέν υπάρχει 

καθαρή μετατόπιση.(Οχ ταλαντώσεις αυτές μπορούν να έχουν ένα πλάτος που αυξάνει με το 

χρόνο αλλά όχι περισσότερο από γραμμικά.) 

Προκειμένου να επιδείξουμε τη συμπεριφορά του ντετερμινιστικού γραναζιού διαμέσου 

αριθμητικών υπολογισμών διαλέγουμε τη δύναμη f(x) = —V'{x) όπου V(x) είναι το 

ασύμμετρο, τμηματικά γραμμικό, περιοδικό δυναμικό του σχήματος (4.1). 

ΣΧΗΜΑ 4.1. Ασύμμετρο περιοδικό δυναμικό με Q = 0.5, di = 2.5, και d2 — 0.5 
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Το δυναμικό που έχει δοθεί ξανά στο κεφάλαιο 2 δίνεται από τη σχέοη 

V(x) 

Q(f) 
= < 

Q(i + 
di —χ 

if 0 < χ < dx 

if di < χ < di + d2 

(4.9) 

και πρέπει να σημειωθεί ότι ασκούνται δύο δυνάμεις στο σωματίδιο μία δύναμη fi = —j-

στο απότομα μεταβαλλόμενο κομμάτι του και μιά δύναμη f2 = $- στο λιγότερο απότομα 

μεταβαλλόμενο κομμάτι του δυναμικού. 

Η απλούστερη πιθανή εκλογή μιας συνάρτησης g(t) που ικανοποιεί τη συνθήκη (1) είναι 

g(t) — Asin(a;i). (4.10) 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένες τυπικές τροχιές (σχήμα 4.2) με αρχική συνθήκη 

Χο = 0 και συχνότητα ω = 0.2 για διαφορετικές τιμές του πλάτους Α. 

2 0 0 

Α=2.0 

:• •: ;• Α=3.0 

1000 1200 

ΣΧΗΜΑ 4.2. Τυπικές τροχιές x(t) γ ια το ασύμμετρο δυναμικό του σχήματος 4.1 και 

ημιτονοειδή δύναμη-οδηγό με Q = 0.5, άχ = 2.5, d2 = 0.5, ω — 0.2, and Α = 1.0. 2.0. 3.0. 
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Η μορφή των τροχιών του οχήματος 4.2 πιστοποιεί την ύπαρξη του ορίου (4.4). Οταν 

Α = 1.0 και Α = 2.0 το σωματίδιο αποκτά μια προσανατολισμένη κατεύθυνση προς τα 

δεξιά ενώ η τροχιά ταλαντώνεται γύρω από τη μέση τιμή της θέσης του σωματιδίου η οποία 

αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο. Ετσι εμφανίζεται ρεύμα προς τα δεξιά. Η κατευθυντικότητα 

καθορίζεται απο την κλίση της ασυμμετρίας του δυναμικού, ενώ όταν Α = 3.0, αντίθετα το 

σωμάτιο παραμένει κοντά στην αρχική του θέση ταλαντευόμενο γύρω από αυτή χωρίς όμως 

να αποκτά κάποιο σταθερό προσανατολισμό. 

Στα διαγράμματα 4.3 και 4.4 έχουμε σχεδιάσει το όριο υ^ ως συνάρτηση των παραμέτρων 

Α και ω αντιστοίχως. Στο διάγραμμα 4.3 έχουμε διαλέξει τη συχνότητα ω — 0.2 και στο 

διάγραμμα 4.4 έχουμε σταθεροποιήσει το πλάτος στην τιμή Α = 2.0. 

0.3 

0.25 

0.15 

0.05 

-0.05 

• ι 

-

-

1 ' 1 1 Ι - Τ - 1 " 

q =0.5 

d i =2.5 

d2 = 0.5 

omega = 0.2 

-

-

._ L L L 1J L L L I-
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 1 ι 

0.5 2.5 
Amplitude 

ΣΧΗΜΑ 4.3: t;«, ως συνάρτηση του A, με u: = 0.2 και το ασύμμετρο δυναμικό του 

σχήματος 4.1. 

οο 
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d i = 2 . 5 
d2 = 0.5 
A = 2.0 

0 . 6 0.8 
omega 
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ΣΧΗΜΑ 4.4: υ ^ ως συνάρτηση του ω, με Α = 2.0 και το αούμμετρο δυναμικό του 

οχήματος 4.1. 

Παρατηρούμε καχ οταδύο διαγράμματα ότι το όρχο (4.4) είναι είτε μηδέν είτε πεπερασμένο 

αλλά οτχ ποτέ δεν υπερβαίνει την τχμή /Μ = j - = 1.0 σε συμφωνία με την συνθήκη (4.8). 

Το ενδιαφέρον σημείο, όπως έχει ήδη αναφερθεί ενωρίτερα είναι ότι γχα ορισμένες τχμές 

των παραμέτρων η συμμετρχκή μηδενοκεντρχκή δύναμη g(t) επάγεχ ρεύμα προς τα δεξχά ενώ 

γχα άλλες τχμές αυτό δεν χσχύεχ. Η ευαχσθησία της συμπερχφοράς ως προς συγκεκρχμένες 

παραμέτρους είναχ προφανής από τα δχαγράμματα. Η μη-γραμμχκότητα της εξίσωσης 

(4.2) ακόμα καχ στην απλή περίπτωση του πρχονωτού δυναμχκού του οχήματος (4.1) δεν 

επχτρέπεχ την αναλυτχκή πρόβλεψη των χασμάτων που επχδεχκνύονταχ στ α δχ αγράμματα καχ της 

γενχκότερης χδχόμορφης συμπερχφοράς της μέσης ταχύτητας ώς συνάρτηση των παραμέτρων. 

Η πληροφορία αυτή μπορεί να αποκτηθεί μόνο δχα μέσου αρχθμιγπκών ολοκληρώσεων. 

Ωστόσο πρέπεχ να σημεχωθεί ότχ τα χάσματα (gaps), δηλαδή οχ περχοχές των τχμών των 
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παραμέτρων γ ια τις οποίες δεν εμφανίζεται ρεύμα, δεν είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό 

του "ντετερμινιστικού γραναζιού" αλλά οφείλεται μάλλον οτην ιδιομορφία του τμηματικά 

γραμμικού δυναμικού. 

Προς επιβεβαίωση του παραπάνω γεγονότος μπορούμε να θεωρηθούμε ωοτόσο το 

ομαλότερο L-περιοδικό ασύμμετρο δυναμικό: 

V(x) - 10 (l + ΉΦ-+<)+*Η*(Φ-*<>)]) (4.11) 

ύψους Q, όπου φσ = arccos ί~1+ gò
+32i> )• 

Το παραπάνω δυναμικό είναι μιά γενίκευση του δυναμικού που μπορεί κανείς να βρει 

στην αναφορά [23], και του οποίου το ύψος Q, η περίοδος L και η ασυμμετρία b μπορούν 

να καθοριστούν κατά βούληση. Για |fe| < 0.5, το δυναμικό έχει ακριβώς ένα μέγιστο και 

ένα ελάχιστο μέσα σε μία περίοδο και η ασυμμετρία του αυξάνει με την άυξηση του b. Για 

b. > 0.5 το δυναμικό είναι επίσης ασύμμετρο αλλά αποκτά ένα δεύτερο μέγιστο και ελάχιστο 

μέσα σε μία περίοδο. Επομένως η περισσότερο ασυμμετρική εκλογή με ένα μέγιστο και ένα 

ελάχιστο σε μία περίοδο αντιστοιχεί το 6 = 0.5, και αυτή είναι η περίπτωση που δείχνεται στο 

σχήμα 4.5. 
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ΣΧΗΜΑ 4.5: Αούμμετρο περιοδικό δυναμικό με συνεχείς τις παραγώγους όλων των 

τάξεων, και τιμές παραμέτρων Q = 1, L = 1, and b = 0.5. 

Η ολοκλήρωση της εξίσωσης (4.2) που γίνεται χρησιμοποιώντας το δυναμικό της εξίσωσης 

(4.11) οδηγεί στα διαγράμματα 4.6 και 4.7 τα οποία πρέπει τώρα να συγκριθούν με αυτά 

των σχημάτων 4.3 και 4.4 αντιστοίχως του πριονωτού δυναμικού. Τα χάσματα έχουν τώρα 

εξαφανιστεί και αν και η συμπεριφορά του ν^ παραμένει ιδιόμορφη, τα διαγράμματα έχουν 

γίνει γενικά ομαλότερα(αλλά μάλλον ακόμα αρκετά ιδιόμορφα). 

Ξανά . το ενδιαφέρον σημείο βρίσκεται στο γεγονός ότι το ρεύμα προς τα δεξιά επάγεται 

εάν το πλάτος της δύναμης g(t) είναι αρκετά μεγάλο και η συχνότητα του g(t) δεν είναι 

αρκετά υψηλή αν και δεν στάθηκε δυνατό να εξακριβώσουμε την ακριβή σχέση των δύο 

παραμέτρων για την οποιά το φαινόμενο εκκινείται. 
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ΣΧΗΜΑ 4.6: v^ ως συνάρτηση του Α, με ω = 0.2 ΚΟΛ το ασύμμετρο δυναμικό του 

σχήματος 4.5. 

ΣΧΗΜΑ 4.7: υ ^ ως συνάρτηση του ω, με Α = 3.δ και το ασύμμετρο περιοδικό δυναμχκό 

του σχήματος 4.5 
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C. ΤΟ Π Ι Θ Α Ν Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Ν Α Ζ Ι 

Οπως αναπτύχθηκε οτο κεφάλαιο 2 η μονοκατευθυντική κίνηση συγκεκριμένων πρωτεϊνών 

όπως η κινεσίνη πάνω σε μοριακά διαδίκτυα μπορεί να κατανοηθεί με όρους του μηχανισμού 

του βιολογικού γραναζιού που λειτουργεί σε πεπερασμένες θερμοκρασίες και στο οποίο 

η πρωτείνη λειτουργεί ώς ένα σωμάτιο Brown που εκτελεί τυχαίο βηματισμό πάνω στο 

ασύμμετρο περιοδικό δυναμικό. Η διαδικασία έχει μοντελοποιηθεί από μιά εξίσωση της 

μορφής (4.2) όπου η ντετερμινιστική δύναμη g(t) της προηγούμενης παραγράφου έχει 

αντικατασταθεί από μηδενοκεντρικό αυτοσυσχετισμένο θόρυβο με τον οποίο ασχοληθήκαμε 

εκτεταμένα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η εξίσωση αυτή ονομάζεται η εικόνα Langevin 

αυτής της διαδικασίας. 

Κάτω από συνθήκες θερμικής ισορροπίας, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής δεν 

επιτρέπει καθαρή κίνηση προς τη μία κατεύθυνση ή την άλλη. Στην εικόνα Langevin 

αυτό σημαίνει ότι ο λευκός (μη-συ σχετισμένο ς) θόρυβος δεν είναι δυνατόν να επάγει 

προσανατολισμένη κίνηση δηλαδή ρεύμα. Στην εικόνα Langevin αυτό σημαίνει την ύπαρξη 

ισορροπίας ανάμεσα στις διακυμάνσεις(τ1τΐ(:τ.υ^ίιοη) και την εμπέδηση(dissipation) κατά 

τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπεται η προσανατολισμένη κίνηση της μη-ισορροπίας. Αν 

αντίθετα υπάρχουν χρονικές συσχετίσεις, η ισσοροπία καταστρέφεται, και το σύστημα γίνεται 

"ανοικτό" κατά την θερμοδυναμική έννοια επάγωντας μακροσκοπική κίνηση δηλαδή ρεύμα 

ακόμα και στην περίπτωση που οι διακυμάνσεις είναι πλήρως συμμετρικές. Η πρωτείνη 

ουσιαστικά ενεργεί ως μιά μοριακή μηχανή που λειτουργεί στην μεσοσκοπική περιοχή 

"Brown". Η μηχανή παράγει ενέργεια την οποία αντλεί από τις θερμικές διακυμάνσεις 

της μη ισορροπίας και τις μετατρέπει σε μηχανική ενέργεια, που εκδηλώνεται από την μέση 

ταχύτητα που εμφανίζεται προς τη μία κατεύθυνση. 
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Η απόδοοη της μηχανής καθορίζεται κυρίως από δύο χαρακτηριστικά του ουοτήματος 

:την ασυμμετρία του δυναμικού και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως ο χρόνος 

αυτοσυσχέπσης του θορύβου και η σταθερά διάχυσης του. Είναι φανερό ότι η επαγόμενη 

πρωτεϊνική κίνηση είναι φαινόμενο που παύει να υπάρχει σε μεγάλες θερμοκρασίες καθώς 

το ύψος του δυναμικού γίνεται πολύ μικρότερο από τη σταθερά διάχυσης του θορύβου και 

επομένως είναι αρκετά μικρότερο γ ι α να συγκριθεί με τον θόρυβο που σε αυτή την περίπτωση 

είναι κυρίαρχος και που το μοναδικό αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει είναι η εναλλακτική 

μετατόπιση του σωματίου πότε αριστερά και πότε δεξιά. 

Εαν στρέφουμε την προσοχή μας μακριά από αυτή τη μη ενδιαφέρουσα περιοχή μπορεί 

κανείς να δει ότι η πιο σημαντική περιβαλλοντική ιδιότητα βρίσκεται στις χρονικές 

συσχετίσεις του θορύβου οι οποίες με τη σειρά τους μοντελλοποιούνται θεωρώντας ότι ο 

θόρυβος οδηγός είναι έγχρωμος. Σε αυτή τη παράγραφο αναλύουμε τις ιδιότητες του 

ρεύματος "Brown" σαν συνάρτηση του "χρώματος" του θορύβου. 

Ας θεωρήσουμε τη βασική εξίσωση-μηχανή στην εικόνα "Langevin" 

§ = /(*)+#*) , , 
(4.12) 

Εδώ το χ υποδηλώνει τη θέση του "Μπραουνιανού" σωματιδίου στο όριο ισχυρής 

απόσβεσης και όπως πριν f(x) = — V'(x) όπου V(x) είναι ένα περιοδικό ασύμμετρο 

δυναμικό. Η πεπλεγμένη μεταβλητή ξ(ί) αναπαριστά τη σύζευξη του σωματίου προς το 

περιβάλλον; εάν η μεταβλητή του θορύβου η(ί) είναι Γκαουσιανή και δέλτα συσχετισμένη 

δηλ. < η(ί)η(ί') >— Dê(t — ί'), τότε η διαδικασία ζ(ί) είναι μιά διαδικασία Ornstein-

Ulilenbeck δηλαδή η £(ί) είναι Γκαουσιανή και εκθετικά συσχετισμένη, 
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Η οταθερά διάχυσης του λευκού θορύβου D είναι ανάλογη της θερμοκρασίας. 

Προκειμένου να μελετήσουμε τα αποτελέσματα του χρώματος του θορύβου ξ(ί) δηλαδή τα 

αποτελέσματα του τ στην επαγόμενη κίνηση Brown, θα χρησιμοποιήσουμε ξανά το περιοδικό 

ασύμμετρο τμηματικά γραμμικό δυναμικό που έχει δειχθεί στο σχήμα 4.1. Αρκετές μελέτες 

της επαγόμενης λόγω θορύβου κίνησης του σωματιδίου Brown πάνω σε ασύμμετρα περιοδικά 

δυναμικά έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το δυναμικό ώς μοντέλλο [9,11,12]. 

Οταν το τ είναι ακριβώς μηδέν δεν υπάρχει ρεύμα; στο όριο D —> 0 και γ ια τ αρκούντως 

μικρό το επαγόμενο ρεύμα επίσης μηδενίζεται οριακά. Στο αντίθετο όριο δηλαδή για τ 3> 1 

μπορούμε να δώσουμε μιά ασυμπτωτική έκφραση του ρεύματος χρησιμοποιώντας το ακόλουθο 

επιχείρημα [18]: Ας τοποθετήσουμε αρχικά το σωμάτιο σε ένα από τα βαθύτερα σημεία 

του δυναμικού. Για εξαιρετικά συσχετισμένο θόρυβο τ ^> 1 , το αποτέλεσμα του λευκού 

θορύβου 77(ΐ) στην εξέλιξη του θορύβου ξ(ΐ) είναι αμελητέο. Επομένως σε αυτό το όριο 

μπορούμε να θέσουμε ξ ~ 0. Η καθαρή δύναμη που επενεργεί τότε στο σωμάτιο είναι η 

φευδοστατική δύναμη f(x) + ξ(ί). Η στοχαστική δύναμη ξ(ί) παρουσιάζει διακυμάνσεις που 

σε αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά αργά μεταβαλλόμενες. Το σωμάτιο "αποδρά" στο 

επόμενο πηγάδι δυναμικού προς τα αριστερά ή τα δεξιά, όταν μιά στοχαστική διακύμανση 

οδηγήσει τη δύναμη ξ(ί) να λάβει τιμή κατάλληλου μεγέθους προκειμένου να αποσβέσει 

την οφειλόμενη στο δυναμικό δύναμη f(x). Με αυτό τον τρόπο το σωμάτιο μεταφέρεται 

στο χείλος του ενεργειακού τείχους. Η τιμή της στοχαστικής δύναμης ξ(ί) θα παραμείνει 

ουσιαστικά σταθερή γ ια το χρόνο που χρειάζεται το σωμάτιο προκειμένου να λάβει αυτή 

τη θέση. Ano τη στιγμή που θα βρεθεί εκεί μπορεί "αμέσως" να κατηφορίσει στο επόμενο 

ελάχιστο του δυναμικού σε χρόνο που είναι πολύ μικρός συγκρινόμενος σχετικά με το χρόνο 
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που ολόκληρο το σύστημα περίμενε γ ια να συμβεί η κατάλληλη διακύμανση. Ο μέσος χρόνος 

που το σύστημα περιμένει πριν περάσει στο επόμενο πηγάδι αριστερά ή δεξιά δίνεται από το 

μέσο πρώτο χρόνο διέλευσης της στοχαστικής δύναμης που χρειάζεται προκειμένου να φτάσει 

την κατάλληλη τιμή της στοχαστικής δύναμης που θα το καταστήσει ικανό να ξεπεράσει τους 

φραγμούς του δυναμικού. 

Προκειμένου το σωμάτιο να περάσει στά αριστερά πρέπει να προσεγγίσει την κρίσιμη 

τιμή ξΐ = J-, και προκειμένου να περάσει στα δεξιά πρέπει να φτάσει την τιμή ξ% — —j-. 

Ο πρώτος χρόνος διέλευσης της διαδικασίας Ornstein-Uhlenbeck ζ(ί) γ ια να φτάσει τις 

κρίσιμες τιμές είναι: 

m) = f̂f exP(^). (4.14) 

Το εγειρόμενο λόγω χρώματος του θορύβου ρεύμα είναι ανάλογο προς τον καθαρό ρυθμό 

διαφυγής από κάποιο πηγάδι δυναμικού προς οιοδήποτε από τα δύο διπλανά. Εισάγωντας 

τις κατάλληλες τιμές στο ρυθμό διαφυγής παίρνουμε: 

Ώ - Ì / Ι 1_Λ - Q f i exn ( S^- ì - -i- exn (—&-Ü (4.15) 

Ο ρυθμός διαφυγής (4.1-5) παρουσιάζει ένα μέγιστο σε πεπερασμένες τιμές του 

"χρώματος"' r, του οποίου οι συγκεκριμένες τιμές εξαρτώνται και από άλλες παραμέτρους, αν 

και είναι μια ασυμπτωτική έκφραση που ισχύει αυστηρά και μόνο στην περιοχή των μεγάλων 

χρόνων αυτοσυσχέτισης. Παρόλα αυτά η φόρμουλα αναπαράγει σωστά σε ποιοτικό επίπεδο 

την περιοχή των πεπερασμένων χρόνων αυτοσυσχέτισης. 

Είναι γνωστό κυρίως μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων ότι πράγματι υπάρχει ένα μέγιστο 

στην περιοχή των ενδιάμεσων χρόνων αυτοσυσχέτισης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η 
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εξίσωση (4.15) έχει μιά διαφορετική εξάρτηση από το τ σε σχέση με αυτή που υπολογίσθηκε 

στην αναφορά [16]. Η τελευταία οδήγησε σε μιά λογαριθμική απόσβεση του ρεύματος που 

είναι τετραγωνική ως προς το χρόνο τ. 

Η επόμενης τάξης διόρθωση του ρυθμού μπορεί να γίνει εάν λάβουμε υπόψη μας το 

χρόνο που χρειάζεται το σωματίδιο για να κατέλθει από το μέγιστο του δυναμικού στο επόμενο 

ελάχιστο [46]. Ano τη συνθήκη ότι ο κατάλληλος χρόνος αυτοσυσχέτισης του θορύβου πρέπει 

να είναι τουλάχιστον ίσος προς το χρόνο ανόδου σύν το χρόνο καθόδου του σωματιδίου, 

λαμβάνουμε μιά νέα κρίσιμη τιμή γιά τη κατάλληλη διακύμανση της στοχαστικής δύναμης 

^ ~ ξ ΐ + Τ ~ * + Τ ' (4.16) 
CT te (__ ___ __ 
ζ2 — S2 τ ~ d2 τ · 

Με αντικατάσταση στην εξίσωση (4.14) λαμβάνουμε μιά νέα τροποποιημένη έκφραση γ ια τον 

ρυθμό διαφυγής από πηγάδι σε πηγάδι δυναμικού. 

/ ? _ ! ( _ _ Ι—) (4.17) 

Στο σχήμα 4.8 σχεδιάζουμε τον ρυθμό διαφυγής που δίδεται από την εξίσωση (4.17) ως 

συνάρτηση του χρόνου αυτοσυσχέτισης για διαφορετικές τιμές της σταθεράς διάχυσης D του 

θορύβου. 
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ΣΧΗΜΑ 4.8: Ρυθμός επαγόμενος λόγω "χρώματος" του θορύβου που είναι ανάλογος του 

ρεύματος J ως συνάρτηση του χρόνου αυτοσυσχέτισης τ όπως δίδεται από την εξίσωση 

(4.17). Οι τιμές των παραμέτρων είναι Q = 0.5, άχ = 2.5, d2 = 0.5, και 

D = 0.3(a), 0.4(6), 0.5(c) 

Παρατηρούμε ότι η εξίσωση (4.17) οδηγεί σε ένα ρεύμα το οποίο είναι πάντα προς τα 

δεξιά του πριονωτού δυναμικού κατ προς την κατεύθυνση της κλίσης του όπως έχει σχεδιασθεί 

οτο σχήμα 4.1. Το ρεύμα αυξάνει με την αύξηση του χρόνου αυτοσυσχέτισης τ, αποκτά 

μιά μέγιστη τιμή και κατόπιν ελλατώνεται σταδιακά μέχρι τη τιμή μηδέν στην περιοχή των 

μεγάλων χρόνων αυτοσυσχέτισης. Το μέγιστο της συνάρτησης αυξάνει με την αύξηση 

της σταθεράς διάχυσης του θορύβου, γιά αρκετά μικρές τιμές του D, ενώ αν ο θόρυβος 

είναι ιδιαίτερα ισχυρός η μέγιστη τιμή ακολουθεί μιά καθοδική πορεία μέχρι του τελικού 

μηδενισμού της. Με το σημείο αυτό θα ασχοληθούμε και αργότερα δίνοντας ένα ξεχωριστό 

διάγραμμα. 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι το αποτέλεσμα (4.17) οδηγεί οτα ίδια γενικά γνωστά 

χαρακτηριστικά της εξάρτησης του ρεύματος από το χρόνο αυτοσυσχέτισης, και συγκεκριμένα 

στη μη-μονοτονική εξάρτηση του ρεύματος από αυτόν όπως εκτεταμένα έχουμε δει στό 

κεφάλαιο 2 αν και το αποτέλεσμα έχει εξαχθεί από ένα απλό ασυμπτωτικό επιχείρημα. Το ίδιο 

επιχείρημα έχει φανεί χρήσιμο και σε άλλες περιπτώσεις σε περιοχές πριν την ασυμπτωτική 

γιά την οποία έχει ειδικά σχεδιασθεί [47,4]. Σχολιάζοντας άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να επισημανθούν, πρέπει να αναφέρουμε την αργή, αν και εκθετική απόσβεση του ρυθμού 

ώς συνάρτηση του χρόνου αυτοσυσχέτισης τ επειδή ο κυρίαρχος όρος στον εκθέτη είναι 

ανάλογος μόνο προς την πρώτη δύναμη του τ. Αν και δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε 

το αποτέλεσμα να είναι ακριβές στην περιοχή τ —» 0, η παραγόμενη έκφραση παραμένει 

αναλυτική και συνεχής ακόμα και σε αυτό το όριο. 

Τα αποτελέσματα μας οδηγούν κατευθείαν σε μιά απλή περιγραφή του αποτελέσματος 

του "χρώματος" του θορύβου πάνω στο μεσοσκοπικό σωμάτιο του γραναζιού. Στο όριο 

των μεγάλων χρόνων αυτοσυσχέτισης ,τ —» οο, ο θόρυβος επενεργεί ως μιά σταθερή 

δύναμη που κατά διαστήματα (όταν παίρνει την κατάλληλη τιμή) αντιτίθεται στην δράση του 

πριονωτού δυναμικού. Αυτό το φαινόμενο περιγράφηκε νωρίτερα σε αυτή την παράγραφο. 

Καθώς είναι πιό εύκολο γιά το θόρυβο να "φτάσει" την τιμή που είναι αναγκαία για να 

αποσβέσει τη μικρότερη δύναμη που εξαρτά το δυναμικό πάνω στο σωμάτιο από το αργότερα 

μεταβαλλόμενο κομμάτι του δυναμικού (στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού που βρίσκεται 

στα δεξιά των μεγίστων του δυναμικού του σχήματος 4.1), το σωμάτιο οδηγείται από το θόρυβο 

συχνότερα προς τα δεξιά απο ότι προς τα αριστερά έχοντας ώς αποτέλεσμα την εμφάνιση 

συστηματικής μετατόπισης και ρεύματος προς τη μία κατεύθυνση. 

Καθώς ο χρόνος αυτοσυσχέτισης τ γίνεται ολοένα και μικρότερος δύο αντίθετα φαινόμενα 
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αρχίζουν να παίζουν ρόλο: Ano τη μια μεριά καθώς ο χρόνος αυτοσυσχέτισης γίνεται ολοένα 

και μικρότερος, η διαφορά στον αριθμό των τροχιών που οδεύουν δεξιά μείον αυτών που 

οδεύουν οτα αριστερά ελλατώνεται. Από την άλλη μεριά αυτή η αλλαγή οδηγεί σε μιά 

ελλάτωση του μέσου χρόνου διαφυγής και προς η ς δύο κατευθύνσεις καθώς μεγαλύτερες 

τιμές του θορύβου μπορούν να υλοποιηθούν και μάλιστα συχνότερα αλλά γιά μικρότερα 

χρονικά διαστήματα μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Το "οπτιμαλ" ρεύμα παράγεται 

από μιά συγχώνευση των δύο αντιτιθέμενων τάσεων ,τυπικό γεγονός γιά αρκετά φαινόμενα 

της φυσικής. Τέλος καθώς ο χρόνος αυτοσυσχέτισης τείνει προς το μηδέν το ρεύμα 

μηδενίζεται ασυμπτωτικά. 

Καθώς το αποτέλεσμα μας έχει αυστηρή ισχύ στην ασυμπτωτική περιοχή και η 

αποτελεσματικότητα του στην περιοχή του μικρού τ είναι λιγότερο από σίγουρη, επιχειρούμε 

στο σχήμα 4.9 να δείξουμε αποτελέσματα προσομοιώσεων και να τα συγκρίνουμε με αυτά που 

προκύπτουν από την ασυμπτωτική θεωρία. 

8 10 12 
Correlation t ime 

ΣΧΗΜΑ 4.9: Σύγκριση της θεωρίας (a) και αριθμητικών προσομοιώσεων(σ) γ ια το ρυθμό 

διαφυγής του σωματιδίου. Τιμές παραμέτρων : Q = 0.5, di — 2.5. <i2 = 0.5, D — 0.5. 
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Οι καμπύλες έχουν αρκετά καλή συμφωνία γιά την περιοχή του μεγάλου χρόνου 

αυτοσυσχέτισης. Και οχ δύο καμπύλες ξεκινούν από την αρχή των αξόνων, επιδυκνείουν ένα 

μέγιστο γιά πεπερασμένες τιμές και κατόπιν τείνουν ασυμπτωτικά προς το μηδέν. Ωστόσο 

η θεωρία δεν προβλέπει την ίδια θέση του μεγίστου που λαμβάνουμε από τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις ενώ ταυτόχρονα οχ προβλέψεις της αριθμητικής τιμής του ρεύματος στην 

περιοχή αυτή είναι ασυνήθιστα μεγάλες σε σχέση με αυτές που θεωρούμε ως ακριβείς 

και λαμβάνουμε διαμέσου προσομοιώσεων. Αυτή η ποσοτική ανακολουθία δεν είναι να 

μας εκπλήσει και μάλλον θα πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο την προσοχή μας 

στην ποιοτική συμφωνία των δύο διαγραμμάτων γιά όλες τις περιοχές και ειδικότερα στην 

πρόβλεψη του μεγίστου της συνάρτησης J — τ αν και η ατελής θεωρία μας παράχθηκε με 

επιχειρήματα βασισμένα στην ύπαρξη μεγάλων χρόνων αυτοσυσχέτασης. 

Οι προσομοιώσεις μας βασίσθηκαν (τόσο αυτές του διαγράμματος 4.9 όσο και αυτές που 

θα ακολουθήσουν) στην επαναλαμβανόμενη λύση της εξίσωσης Langevin και στον κατοπινό 

υπλογισμό της μέσης τιμής του αποτελέσματος γιά Ν διαφορετικές αναπαραστάσεις του 

θορύβου χρησιμοποιώντας τις σχέσεις: 

J = ΚιΠΛ·-.«,^ Σ * ι Ji)> Ji = H m ^ r ^ - 3 * ) (4.18) 

Στην ιδανική περίπτωση ο αριθμός των αναπαραστάσεων του θορύβου τείνει στο άπειρο 

Ν —» οο και το ίδιο κάνει και ο αντίστοιχος χρόνος εξέλιξης κάθε τροχιάς t —• οο. 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων γ ια το ρεύμα που παίρνουμε γιά διαφορετικές 

τιμές της ισχύος του θορύβου D δείχνονται στο σχήμα 4.10. 
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ΣΧΗΜΑ 4.10. Αποτελέσματα αριθμητικών προσομοιώσεων γ ια το ρεύμα στο πριονωτό 

δυναμικό ως συνάρτηση του χρόνου αυτοσυσχέπσης του θορύβου γ ια δύο διαφορετικές 

τιμές της ισχύος του θορύβου D. Οι τιμές των παραμέτρων είναι: Q = 0.5. d\ — 2.5, 

f/2 = 0.5, and D = 0.5(a). D =• 0.3(6). Ta αριθμητικά σφάλματα των προσομοιώσεων 

δίδονται με τη μορφή μικρών ράβδων γύρω από την αντίστοιχη μέση τιμή. 

Για D = 0.5, έχουμε υποδείξει το πειραματικό σφάλμα που συνοδεύει την ακρίβεια 

των προσομοιώσεων. Δεν είναι δύσκολο να ελλαττώσουμε το σφάλμα αυξάνοντας τον 

τελικό χρόνο υπολογισμού μιας τροχιάς και (ή) επαναλαμβάνοντας την προσομοίωση γιά 

μεγαλύτερο αριθμό τροχιών αν και αυτό είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο στην πραγματοποίηση του. 

Για παράδειγμα, μια μείωση του σφάλματος κατά ένα παράγοντα -4= απαιτεί δέκα φορές 

περισσότερο χρόνο προσομοίωσης της κάθε επιμέρους τροχιάς ή δέκα φορές περισσότερες 

τροχιές στον υπολογισμό της μέσης τιμής. Η σύγκριση με την προσεγγιστική θεωρία μας 

δεν απαιτεί ωστόσο ένα μεγαλύτερο περιορισμό του σφάλματος από αυτό που έχουμε πετύχει 
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μέχρι τώρα. Ας σημειώσουμε ότι όπως περιμέναμε και από την αναλυτική θεωρία, το ρεύμα 

αυξάνει με την αντίστοιχη αύξηση της ισχύος του θορύβου εάν αυτός παραμένει σε περιοχή 

όπου γενικά λαμβάνει μικρές τιμές. Για να επιδείξουμε και το αντίθετο φαινόμενο δηλαδή τη 

μείωση του ρεύματος με την αύξηση της ισχύος του θορύβου πέρα από ένα σημείο, δίνουμε το 

διάγραμμα 4.11. Πράγματι παρατηρούμε ότι γ ια μικρές τιμές της ισχύος το ρεύμα ακολουθεί 

ανοδική πορεία μέχρι που προσεγγίζει τιμές κοντά στο ύψος του δυναμικού ενώ κατόπιν 

ακολουθεί μιά καθοδική ασυμπτωτική πορεία προς το μηδέν. Οι διακυμάνσεις του σχήματος 

θα μπορούσαν να έχουν ελλατωθεί χρησιμοποιώντας μεγαλύτερες συλλογές και/ή μακρύτερες 

τροχιές αλλά αυτό μιας και είναι απαιτητικό σε χρόνο δεν είναι αναγκαίο αφού η πληροφορία 

που χρειαζόμαστε μπορεί να γίνει ορατή με το ήδη υπάρχον διάγραμμα. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D = noise intensity 

ΣΧΗΜΑ 4.11: Αποτελέσματα αριθμητικών προσομοιώσεων του ρεύματος ως συνάρτηση της 

σταθεράς διάχυσης του θορύβου D με Q = 0.5, di = 2.5. d2 ~ 0.5, and τ = 0.5 

Παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του ρεύματος οτα διαγράμματα 4.10 και 4.11 

αναδεικνύει τα ίδια κυρίαρχα χαρακτηριστικά με αυτά της αναφοράς [23], όπου 
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αποτελέσματα προοομοιώσεων -για την υπέρθεση λευκού και έγχρωμου γκαουσιανού θορύβου 

παρουσιάζονται. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι είναι πολύ δύσκολη μια περαιτέρω 

βελτίωση της αναλυτικής φόρμουλας 4.17. Επίσης μια προσπάθεια παραγωγής αναλυτικών 

αποτελεσμάτων από τις πλήρεις εξισώσεις της στοχαστικής δυναμικής του συστήματος 

συνάντησε εξαιρετικές δυσκολίες: Μιά ακριβής αναλυτική λύση της διδιάστατης εξίσωσης 

Fokker - Planck που αντιστοιχεί στις εξισώσεις Langevin (4.12) φαίνεται μάλλον αδύνατη 

[23,1-3]; η effective Fokker-Planck εξίσωση του μικρού τ, σε τάξη μέχρι και τ 2 , δίδει 

εκφράσεις που δεν είναι πεπερασμένες σε ορισμένες περιοχές φαινόμενο οφειλόμενο στην 

τοπική ανυπαρξία των πρώτων και δεύτερων παραγώγων του δυναμικού του σχήματος 4.1. 

Τέλος η έκφραση του Millonas et.al [16] γ ια την περίπτωση του μικρού τ που λαμβάνεται 

μέσω του ολοκληρώματος διαδρομών καταρρέει γ ια τον ίδιο λόγο. 

Η αναστροφή του ρεύματος για το ασύμμετρο πριονωτό δυναμικό με την αλλαγή διαφόρων 

χαρακτηριστικών του προβλήματος είναι μιά επίσης ενδιαφέρουσα ερώτηση και γ ια αυτό 

εξετάζουμε εκ' νέου το ερώτημα αν η αντικατάσταση του σημειακού σωματιδίου από το 

άκαμπτο διμερές μπορεί να οδηγήσει σε αναστροφή του ρεύματος. Τέτοιου είδους αναστροφή 

έχουμε παρατηρήσει ήδη στην περίπτωση του διχοτομικού θορύβου και την έχουμε περιγράφει 

λεπτομερώς στο προηγούμενο κεφάλαιο [17]. Τα αποτελέσματα που επιδεικνύονται στο σχήμα 

4.12 επιβεβαιώνουν μιά σχεδόν ταυτόσημη η τουλάχιστον πολύ παραπλήσια συμπεριφορά όταν 

ο έγχρωμος διχοτομικός θόρυβος αντικατασταθεί από γκαουσιανό. Για πολύ μικρά διμερή 

αλλά και γιά πολύ μακριά το ρεύμα είναι προς τα δεξιά ενώ γιά ενδιάμεσες τιμές του μήκους 

το ρεύμα είναι προς τα αριστερά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι προσομοιώσεις δείχνουν 

περίπου την ίδια περιοχή παραμέτρων γιά την οποία συμβαίνει η αναστροφή δεδομένου ότι 

οι υπόλοιπες σταθερές του νέου διαφορετικού θορύβου έχουν κρατηθεί οι ίδιες όπως και στο 
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διχοτομικό θόρυβο. 
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ΣΧΗΜΑ 4.12: Προσομοιώσεις του ρεύματος ως συνάρτηση του μήκους του μεσοσκοπικού 

διμερούς πάνω στό πριονωτό δυναμικό με Q — 1.0, di = 0.55, d2 = 0.45,r = 0.1 και 

D = 0.5. 

Στις παραπάνω προσομοιώσεις μιά αύξηση στον αριθμό των προσομοιώσεων και (ή) του 

μήκους των τροχιών, θα μπορούσε να εξομαλύνει τα αποτελέσματα περισσότερο και να 

επιδείξει την περίεργη πλην όμως αληθινή συμμετρικότητα του ρεύματος ως προς το μισό του 

μήκους της ράβδου. 

Στις σχέσεις (4.12) που χρησιμοποιούνται γιά το διμερές ο θόρυβος ξ(ί) είναι ο έγχρωμος 

γκαουσιανός θόρυβος και το δυναμικό είναι η υπέρθεση δύο πριονωτών ασσύμμετρων 

δυναμικών σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους ακριβώς όπως στο κεφάλαιο 3 είχαμε την 

παρουσία διχοτομικού θορύβου και υπέρθεση ασύμμετρων δυναμικών. Για το διμερές ο 

θόρυβος προέρχεται από την υπέρθεση είτε δύο διχοτομικών είτε δύο γκαουσιανών θορύβων 
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και γ ια ευκολία αντικαθίσταται από ένα που όπως έχει αποδειχθεί είναι επίσης διχοτομικός 

η γκαουσιανός αντίστοιχα τουλάχιστον ως προς τις συσχετίσεις κατ δεύτερης τάξης. 

Είναι λοιπόν φυσικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε προσομοιώσεις γιά την περίπτωση 

που υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι θόρυβοι ,σε αυτό το κεφάλαιο έγχρωμοι γκαουσιανοί, και 

να εξετάσουμε άν η αναστροφή του ρεύματος εμφανίζεται και οε αυτή την περίπτωση 

που οπωσδήποτε είναι ρεαλιστικότερη της προηγούμενης, δηλαδή κοντύτερα στο φυσικό 

πρόβλημα. Η απάντηση είναι θετική όπως φαίνεται από το διάγραμμα που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 4.13: Προσομοιώσεις του ρεύματος ως συνάρτηση του μήκους του μεσοσκοπικού 

διμερούς πάνω στό πριονωτό δυναμικό με Q = 1.0, di = 0.55, d'2 = 0.45,r = 0.1 και 

D = 0.5 και δύο κεφαλές. 

73 



V. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Α. Η Πληροφορία και η αποτίμηση της. 

Μέχρι σήμερα, όπως έχουμε δει, έχουν υπάρξει πολλές εργασίες από θεωρητικούς 

της στατιστικής μηχανικής με αφορμή τις πρωτείνες μεταφοράς. Η περισσότερες απο 

αυτές τις εργασίες εστιάζονται στη κίνηση ενός σωματιδίου στην περιοχή της ισχυρής 

απόσβεσης και υπό την παρουσία περιοδικού αλλά όχι συμμετρικού δυναμικού που αναπαριστά 

την αλληλεπίδραση με το υπόβαθρο. Γνωρίζουμε ότι αυτού του είδους τα μοντέλλα 

οδηγούν στην εμφάνιση ρεύματος προς τη κατεύθυνση κλίσης του δυναμικού που συμβαίνει 

λόγω συνδυασμού της ασυμμετρίας του δυναμικού και του "χρώματος" του θορύβου. Με 

την ανάδειξη αυτού του φαινομένου σε ποιοτικό επίπεδο ασχοληθήκαμε στο προηγούμενα 

κεφάλαια με αρκετή επιτυχία. Το πέρασμα απο την ποιοτική ανπαράσταση του φαινομένου 

στην ποσοτική του πρόβλεψη οδήγησε αρκετούς ερευνητές αλλά και εμάς στην εισαγωγή ενός 

νέου μοντέλλου που αποκαλείται το "μοντέλλο του εναλλακτικού πεδίου" (Flashing Field 

Ratchet). Στο μοντέλλο αυτό το πεδίο "ανάβει" και "σβήνει" εναλλακτικά κατά τυχαίο 

τρόπο που μπορεί να δίνεται από μιά έγχρωμη στοχαστική διαδικασία ενώ το σωμάτιο μπορεί 

να αισθάνεται και την επίδραση κάποιου άλλου θορύβου που μπορεί να είναι και λευκός. Ποια 

είναι όμως η αναγκαιότητα για αλλαγή του υπάρχοντος μοντέλλου και περαιτέρω σταδιακή 

βελτίωση του σε αυτό του εναλλακτικού πεδίου; Η απάντηση θα έρθει φυσιολογικά με την 

απλή θεώρηση της ήδη γνωστής πληροφορίας ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να δώσουμε μια 

αποτίμηση της ήδη υπάρχουσας από τα εγχειρίδια διαχωρίζοντας την σε στέρεη γνώση και 

σε γνώση που εικάζεται ότι είναι γνωστή δηλαδή γνώση γ ια την οποία δεν έχουμε ξεκάθαρη 

πειραματική απόδειξη. 
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Γνωρίζουμε λοιπόν ότι: 

-Η κινεσίνη καταναλώνει ΑΤΡ και παράγει ADP με "σπάσιμο" δεομού έτσι ώοτε να 

εξοικονομεί την κατάλληλη ενέργεια που θα της εξασφαλίσει την κίνηοη. 

- Το μονομερές της κινεσΐνης έχει διαστάσεις περίπου 4 επί 4 επί 7 nm. 

- Τα α- και β- μακρομόρια της τουμπουλίνης έχουν περίπου διαστάσεις 4 επί 4 επί ? nm. 

Οι διαστάσεις του κούφιου εσωτερικού μέρους του μικροσωληνίσκου δεν είναι γνωστές όπως 

επίσης δεν είναι γνωστή και η κρυσταλλική δομή των τουμπουλινών. 

- Οι α- και β- τουμπουλίνες μαζί σχηματίζουν μιά "υπερμονάδα" των 8nm. Ταυτόχρονα 

μάλλον υπάρχει μιά τοπική α- β- ασυμμετρία που πιθανόν οφείλεται στο ελαφρά διαφορετικό 

τους μήκος και σύνθεση. 

- Η κινεσίνη "βαδίζει" πάνω σε ένα μοναδικό πρωτοϊνίδιο. Αν το ίδιο συμβαίνει και με 

αλλές κινεσινοειδείς πρωτείνες όπως παραδείγματος χάρι είναι η ned ,δεν είναι ξεκάθαρο. 

- 0 μικροσωληνίσκος παρουσιάζει εκτός από τοπική ασυμμετρία και πολικότητα. 

- Οι δύο κεφαλές της πρωτείνης είναι ταυτόσημες ή τουλάχιστον είμαστε σίγουροι ότι 

παρουσιάζουν συμμετρία περιστροφής 180°. 

- Η κινεσίνη έχει καθαρή κίνηση προς τη μία κατεύθυνση. 

Επιπλέον υπάρχει μιά πληθώρα πληροφορίας γ ι α την οποία πιστεύουμε ότι ισχύει 

χωρίς όμως να έχουμε κάποια επιβεβαίωση της "αλήθειας" της. Αυτήν προσπαθούμε να 

ξεκαθαρίσουμε παρακάτω. Συγκεκριμένα: 

- Δεν είναι ξεκάθαρο ποια μονάδα είναι η α-τουμπουλίνη και ποια η β-τουμπουλίνη 

γεγονός φυσικό αφού δεν είναι γνωστή η σύνθεση τους. 

- Οι περισσότερες παρατηρήσεις αφορούν τη μονομερή κινεσίνη και την κατάσταση της 

διμερούς πρωτεΐνης στην οποία η μία κεφαλή είναι προσκολλημένη πάνω στο μικροσωληνίσκο 
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ενώ η έταιρη αυτής αιωρείται ελεύθερα εκτός μικροσωληνίσκου γ ια να επαναπροσκολληθεί 

αργότερα. Η κατάσταση της πρωτεΐνης στην οποία και οι δύο κεφαλές κάθονται πάνω στο 

μικροσωληνίσκο δεν έχει παρατηρηθεί αλλά πιστεύεται ότι πρέπει να υπάρχει ως μέρος της 

συνολικής κίνησης της πρωτεΐνης τουλάχιστον γ ια μικρά χρονικά διαστήματα. 

- Στα πειράματα "ευκινησίας" των πρωτεϊνών έχουμε είτε πρωτεΐνες που κινούνται πάνω 

σε μικροσωληνίσκους είτε μικροσωληνίσκους που κινούνται πάνω σε πρωτεΐνες που με τη 

σειρά τους έχουν "πακτωθεί" σε καττάλληλο υπόβαθρο που τις διατηρεί σταθερές. Η 

μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση σε πείραμα παρατηρούμενο από το οπτικό φάσμα είναι περίπου 

300 nm. 

- Για να βρούμε τον αριθμό των υδρολυτικών γεγονότων ανά ένα βήμα της κινεσίνης 

χρησιμοποιούμε την ακόλουθη πληροφορία: Το διμερές της κτνεσίνης έχει τυπική ταχύτητα 

που κυμαίνεται από 100 έως 5 0 0 ^ . Εαν κάθε βήμα της κινεσίνης είναι περίπου 8ητη η 

παραπάνω ταχύτητα αντιστοιχεί σε περίπου 12 — 6 0 ^ ^ - . Θεωρώντας ότι έχουμε υδρόλυση 

ενός μορίου ΑΤΡ ανά ένα βήμα της κινεσΐνης παίρνουμε ένα αριθμό υδρόλυσης που 

κυμαίνεται από 12 — 6 0 £ ^ - . Εαν ο υδρολυτικός αυτός ρυθμός αντιστοιχεί στο διμερές τότε 

ο υδρολυτικός ρυθμός που αντιστοιχεί στη μία κεφαλή είναι ο μισός δηλαδή 6 — 30^-^ . 

Σε υπολογισμούς τάξης μεγέθους είναι φυσικό να αγνοήσουμε ακόμα και παράγοντες του 

δύο. Από τη βιοχημεία γνωρίζουμε ότι η πιό γρήγορη υδρόλυση ΑΤΡ που έχει παρατηρηθεί 

είναι γύρω στα 60= , που συμφωνεί αρκετά καλά με τα όσα έχουμε προαναφέρει. Η νέα 

αυτή πληροφορία μπορεί να επιβεβαιώσει την υπόθεση γιά υδρόλυση 1 μορίου ΑΤΡ ανά βήμα 

της πρωτεΐνης. Τέλος σημειώνουμε ότι σε πειράματα η συγκέντρωση του ΑΤΡ μπορεί να 

μεταβάλλει την ταχύτητα της πρωτεϊνικής κίνησης. 

- Ano ορισμένους ερευνητές (Howard) [33] πιστεύεται ότι η κινούμενη πρωτεΐνη δένεται 
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μόνο στη β-τουμπουλίνη ενώ άλλοι πιστεύουν ότι το "δέσιμο" είναι μη-τοπχκό και ότι και οχ 

δύο τουμπουλίνες α- και β- λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία (Goldstein). 

- Το βήμα της κινεσίνης είναι 8nm αλλά έχουν αναφερθεί και βήματα της τάξης των 5 ή 

3nm χωρίς περαχτέρω επιβεβαίωση. Επίσης έχουν αναφερθεί καχ βήματα της κχνεσίνης προς 

τα πίσω χωρίς περχσσότερη αναφορά σε λεπτομέρεχες εξαχτίας της περχορχσμένης δυνατότητας 

πεχραματχκής ανάλυσης. 

- Δομές διμερούς κχνεσίνης φάχνεταχ να υπάρχουν αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί. 

- Εχει υπάρξει δουλειά που συγκρίνει την κινεσίνη με την NCD και η οποία δείχνει ότι 

το 80 τοις εκατό των δύο πρωτεϊνών είναι ταυτόσημο. 

- Τα δύο μακρομόρια έχουν παρόμοιες δομές κεφαλών. Σημειώνουμε ότι τα δύο μόρια 

κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω στο μικροσωληνίσκο. Τελευταία εικάζεται ότι η 

υπεύθυνη περιοχή γιά την κατευθυντικότητα της πρωτείνης βρίσκεται στο "λαιμό" της. Αυτό 

είναι πιθανόν σε συμφωνία με την εργασία του Inoue et al στο τελευταίο PNAS, όπου μαζί 

με άλλα πράγματα παρουσιάζονται και τεχνητές περιοχές "λαχμών" πάνω από κινεσοειδείς 

"κεφαλές". 

- Στη διμερή κινεσίνη τα δύο ταυτόσημα ινίδια που την αποτελούν ενώνονται σε περιοχή 

που υποδηλώνει την ύπαρξη ελικοειδούς δομής. Το σημαντικό είναι ότχ ενδέχεταχ αυτή η 

ελχκοειδής δομή να διπλώνεται και να ξεδιπλώνεται με την υδρόλυση του ΑΤΡ κατά τέτοιο 

τρόπο που απο την άποψη της βιοφυσικής μοντελοποίησης της να εισηγείται την "ύπαρξη" 

ενός ελαστικού και πιθανόν μη-γραμμικού ελατηρίου που ενώνει τις δύο πανομοιότυπες 

κεφαλές. Προς το παρόν δεν υπάρχει πληροφορία γιά το ποια είναι η μέγιστη και ποια 

η ελάχιστη αυτή απόσταση. 

- Με την τελευταία παρατήρηση προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε ποια μπορεί να είναι η 
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πιθανή επίδραση της προσθήκης του λευκού θορύβου που αναπαριστά την εμβάπτιση της 

πρωτείνης μέσα στο θερμικό λουτρό ενώ ο αντίστοιχος έγχρωμος θόρυβος μοντελοποιεί την 

υδρόλυση του ATP: Η τυπική δύναμη που ασκείται στην κινεσίνη είναι της τάξης του ΙρΝ 

και επομένως το αντίστοιχο έργο μετακίνησης της πρωτείνης πάνω στην "υπερμονάδα" των 

8nm είναι Vó = ΙρΝ χ 8ηπι = 8 χ I O - 2 1 J , το οποίο είναι περίπου 5 χ 10~2β]/ = O.OSeV. 

Αυτός ο αριθμός είναι συγκρίσιμος με τη μέση θερμική ενέργεια σε θερμοκρασία δωματίου 

δηλαδή (ΚΒΤ = ^eV = 0.025eV). Η συγκρισιμότητατων δύο αυτών αριθμών εισηγείται και 

την αναγκαιότητα εμπλοκής του λευκού θορύβου στην όλη διαδικασία κίνησης της πρωτεΐνης 

[75-86]. 
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Β. Η κανονχκοιιοίηση των εξισώσεων 

Οχ εξισώσεις Langevin στην κανονική τους μορφή είναι: 

-ri = η*)+m , s 
(5.1) 

όπου ο θόρυβος η(ί) είναι λευκός με συναρτήσεις συσχέτισης πρώτης και δεύτερης τάξης 

που δίνονται από : 

< 77(ί) > = 0 
(5.2) 

<η(ί)η(ί')>=ΌΊδ(ί-ΐ') 

Αυτές με τη σειρά τους συνεπάγονται συναρτήσεις συσχέτισης του έγχρωμου γκαουσιανού 

θορύβου που δίνονται από τις σχέσεις: 

<ξ(ί)>=0 
(5.3) 

<ew^/)>=f?e-^i. 

Οχ παραπάνω εξισώσεις βρίσκονται σε πλήρη διασταπκή ορθότητα σε αντίθεση με άλλες 

εξισώσεις Langevin που έχουμε γράψει κατά διαστήματα και στις οποίες η παράλειψη 

των σωστών διαστάσεων έγινε γ ια λόγους ευκολίας σύμφωνα με την παγκοσμίως αποδεκτή 

τακτική του χειρισμού τους. Η προσπάθεια ποσοτικής πρόβλεψης του φαινομένου δε μπορεί 

παρά να μας αναγκάσει να ασχοληθούμε και με την ορθή διασταπκή έκφραση των εξισώσεων 

μας αφού σκοπός μας στα μοντέλλα που θα ακολουθήσουν είναι η θεωρητική παραγωγή 

αριθμών βασισμένη σε νούμερα που είναι δυνατόν να γνωρίζουμε από το πείραμα. Τέτοιου 

είδους ποσότητα θα μπορούσε γ ια παράδειγμα να είναι η γνωστή και πειραματικά (SÌ 300—) 

ταχύτητα της πρωτείνης που θα μπορούσε να δίδεται ώς συνάρτηση της μέσης δύναμης που 

ασκεί ο μικροσωληνίσκος ,της σταθεράς διάχυσης D και του χρώματος τ του θορύβου. 

79 



Στις εξισώσεις (5.1-3) οι ποσότητες f(x),£(t) έχουν διαστάσεις δύναμης κατ η ποσότητα 

~ έχει διαστάσεις δύναμης στο τετράγωνο. Το ίδιο συμβαίνει και με την σταθερά Όη αν 

σκεφτούμε ότι η ίδια η συνάρτηση δ(ί — t') που τη συνοδεύει έχει διαστάσεις αντιστρόφου 

χρόνου σύμφωνα με τις γνωστή ιδιότητα της : δ (αχ) = ^δ(χ). Με κατάλληλο διαστατικό 

χειρισμό των σταθερών είναι δυνατόν να δείξουμε ότι η σταθερά D έχει διαστάσεις ενέργειας 

γεγονός που της επιτρέπει τη διασύνδεση της με τη θερμοκρασία διαμέσου της σχέσης D = 

ΚβΤ. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι αν υπάρχει μόνο έγχρωμος θόρυβος στην εξίσωση 

Langevin το σύστημα δε βρίσκεται σε ισορροπία υπο την αυστηρή θερμοδυναμική έννοια 

αλλά μόνο κοντά σε αυτήν και έτσι ο όρος θερμοκρασία αποκτά μόνο μιά προσεγγιστική 

νοηματοδότηση. 

Η αναγκαιότητα σύνδεσης της μέχρι τώρα υπάρχουσας δουλειάς με την παλαιότερη και 

η προσπάθεια υπολογισμού κάποιων μεγεθών τουλάχιστον ως προς τάξη μεγέθους μας 

επιβάλλει εκ νέου την "κανονικόποίηση" των εξισώσεων δηλαδή την αδιάστατη γραφή τους. Η 

αδιάστατη μορφή των εξισώσεων παρουσιάζει επιπλέον το πλεονέκτημα της ύπαρξης αριθμών 

που δεν υπερβαίνουν αλλά ούτε και υπολείπονται πολύ της μονάδας με αποτέλεσμα να είναι 

ευκολότερος ο χειρισμός τους κατά τη διάρκεια ενός αριθμητικού υπολογισμού. 

Σε ένα σύστημα μονάδων είναι αναγκαία η αρχική επιλογή των θεμελιωδών μονάδων και 

κατόπιν το μέγεθος των υπολοίπων ακολουθεί ως αποτέλεσμα των σχέσεων που ορίζονται 

από τους φυσικούς νόμους και περιγραφές. Σε ότι ακολουθεί οι εξισώσεις θα ξαναγραφούν 

σε αδιάστατη μορφή αφού επιλέξουμε πρώτα να γράψουμε το καθένα μέγεθος σε αδιάστατη 

μορφή δηλαδή μ — μομ όπου // είναι το μέγεθος στις κανονικές του μονάδες, μ το αντίστοιχο 

αδιάστατο και μο η νέα μονάδα του μεγέθους αυτού. 

λΐε τη νέα αυτή οπτική γωνία λαμβάνουμε: 
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rt§ = /ο[/+ί] 

(ö.4) 

<^(i)W>=^^(i-</) 

Εάν ορίσουμε δύο νέα μεγέθη: τ = f- κατ w0 = f2" παίρνουμε τελικά: 

f = (^)[/+ά 

f = i [ - | + ^] (5-5) 

Από τις παραπάνω εξισώσεις διαπιστώνουμε ότι με κατάλληλη επιλογή της /ο ° 

συντελεστής της πρώτης εξίσωσης (5.5) μπορεί να εξισωθεί με τη μονάδα ενώ περαιτέρω 

κανονικοποίηση του συντελεστή διάχυσης D = γψ μπορεί να επαναφέρει τχς εξισώσεις στην 

παλαιότερη μορφή τους. 
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VI. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

Α. Απόδειξη ανυπαρξίας ρεύματος ατην περίπτωση ΧΟΌ λευκού θορύβου και αποοσίαβ 

κατευθυντικής δύναμης (gradient) 

Η βασική εξίσωση Langevin για την περίπτωση του σωματιδίου στο όριο της ισχυρής 

απόσβεσης είναι: 

χ = /(χ) + F + ξ(ί) c (6-1-1) 

όπου F είναι μιά σταθερή δύναμη, f(x) είναι ή κλίση του ασύμμετρου δυναμικού f(x) = 

—dxV(x) και V(x + λ) = V(x), ενώ £(ί) ο λευκός γκαουσιανός θόρυβος. 

Οι αντίστοιχη εξίσωση Fokker-Planck είναι: 

dtP(x,t) + dxJ(x,t) = 0 
(6.1.2) 

2J(x,t) = -KBTdxP{x,t) + {f (χ) + F)P(x.t) 

Στην μακρινή έλευση του χρόνου το ρεύμα λαμβάνει μιά σταθερή τιμή επειδή η πιθανότητα 

γίνεται χρονοανεξάρτητη. Επομένως μπορούμε να γράψουμε: 

2J = -KBTdxP(x) + (f(x) + F)P(x) (6.1.3) 

Η συνάρτηση Ρ (χ + λ) ικανοποιεί τη διαφορική εξίσωση: 

2J = -KBTdx+xP{x + λ) + {f(x + λ) + F)P( . r + λ) (6.1.4) 

Επειδή 3χ+\ = c^ και f(x + λ) = f(x) η εξίσωση (6.1.4) γίνεται : 

2J = -KBTdxP{x + λ) + (f(x) + F)P(x) (6.1.5) 

82 



Ορίζοντας μιά νέα συνάρτηση Δ(.τ) = Ρ(χ + λ) — Ρ (χ) μπορούμε να καταλήξουμε οτη 

διαφορική εξίσωση: 

-ΚΒΤ8ΧΔΧ + {f (χ) + F)A(x) = 0 (6.1.6) 

που η λύση της δίνει: 

V(x)-V(0)-Fx 

Δ ( ζ ) = Δ(0)β w (6.1./) 

και που αποδεικνύει ότι η συνθήκη Ρ(χ + λ) = Ρ (χ) ικανοποιείται εάν εξασφαλίζεται η 

απλούστερη συνθήκη Ρ (λ) = Ρ{®) δηλαδή είναι ικανή η τελευταία συνθήκη να μας δώσει 

περιοδική λύση στη συνάρτηση Ρ (χ). 

Η ίδια η λύση της εξίσωσης (6.1.3) δίδει 

Ρ(χ) = jfc(P(0) - j g r / ι ( * ) ) , (6-1-8) 

V(x)-V(0)~Fx 

όπου Ι(χ) = e ΚΒΤ και Ιχ{χ) = /* I(x')dx'. 

Στη γενική λύση (6.1.8) πρέπει να εφαρμόσουμε δύο συνθήκες: 

Ρ(Χ) = Ρ(0) και 

f0

xP(x)dx = l. 

(6.1.9) 

Με εφαρμογή των συνθηκών και απαλοιφή της αρχικής πιθανότητας Ρ(0) καταλήγουμε 

στην έκφραση: 

J^ = Ιζίίλ) (6.1.10) 

ΚΒΤ Λ(λ)/2(Α)-/,(Λ)(1-/(Α)) V ! 
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FA 

/(λ) = t~K* 

h(X) = fQ

x I(x)dx 

όπου: hW = β-îfcdx (6-1-11) 

73(A) = Io !j$dx xm 

V(i)-V(0)--Fa: 

Ano τις σχέσεις 6.1.10-11 εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην απουσία 

κατευθυντχκής δύναμης (F = 0) το ρεύμα μηδενίζεται ταυτοτχκά. 
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Β. Το σοναρχησοετδές too ρεύματος ατην περίπτωση του δχχοχομικοό θορόβοο 

Από το πρώτο κεφάλαιο είναι γνωστή η εξίσωση master-Fokker-Planck στην περίπτωση 

του διχοτομικού θορύβου η διχοτομικής Μαρκοβιανής διαδικασίας: 

Pt(x, α) = -dx[(f + ga)Pt(x, a) + p'Pt(x, a') - μΡί(χ, a) 
(6.2.1) 

Pt(x, a') = -dx[{f + ga')Pt{x, a') + -fi'Pt{x, a') + μΡ^χ, a) 

και η οποία αντιστοιχεί στην εξίσωση Langevin: 

x = f(x)+g{x)ÎDM{t). (6·2·2) 

Ο θόρυβος £(ί) παίρνει εναλλακτικά τις τιμές α και α1 = —α με μ' = μ = ^- και 

πιθανότητες εναλαγής των δύο τιμών που δίδονται από τις σχέσεις της παραγράφου 1.3. 

Εάν έχουμε την περίπτωση του αθροιστικού διχοτομικού θορύβου δηλαδή g (χ) = 1. τότε 

οχ εξισώσεις (6.2.1) γίνονται: 

Ρ(χ, α) = -dx[{f + a)Pt(x, a)] - μ(Ρί(χ, a) - Pt(x, -a)) 
(6.2.3) 

P(x, - a ) = ~dx[(f - a)Pt(x, a)} + μ{Ρί{χ1 a) - Pt(x, - a ) ) . 

Ορίζουμε την συνολική πυκνότητα πιθανότητας P(x,t) και τη διαφορά των δύο 

πυκνοτήτων στις δύο διαφορετικές καταστάσεις της Μαρκοβιανής διαδικασίας: 

p{x,t) =pt(x,a)+pt(x,-a) και 
(6.2.4) 

8(x,t) = pt(x,a) -pt(x,-a) 

0 κατάλληλος χειρισμός της εξίσωσης (6.2.4) δίδει δύο νέες εξισώσεις που μπορούν να 

χρησχμοποχηθούν στη θέση των (6.2.3), 

dtp(x,t) + dx(fp + aS) = 0 
(6.2.5) 

dtS(x, t) + 2μ8 + dx{fS + ap) = 0 
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Η συνολική πιθανότητα αλλά και η διαφορά των πιθανοτήτων γίνεται ασυμπτωτικά 

ανεξάρτητη του χρόνου και επομένως οι χρονικές παράγωγοι των εξισώσεων μηδενίζονται και 

το ρεύμα αποκτά μιά σταθερή τιμή ανεξάρτητη του χρόνου σύνηθες γεγονός γαά εξισώσεις 

διάχυσης που καταλήγουν σε χρονοστάσψες KaTaoTao8iç(stationary). 

Θέτωντας ρ(χ) — h.mt^,00p(x,t) και δ (χ) = ]im.t^coS(x) λαμβάνουμε τις παρακάτω 

χρονοανεξάρτητες εξισώσεις. 

J = fp + αδ 
(6.2.6) 

2μ6 + ds{f6 + αρ) = 0. 

Η αντικατάσταση της πρώτης στη δεύτερη αφού πρώτα λυθεί ως προς δ καταλήγει στη 

συνήθη διαφορική εξίσωση: 

για την οποία ισχύει: 

y = (1 - %f{xf)p{x). (6.2.8) 

Η εξίσωση (6.2.8) πρέπει να συμπληρωθεί με δύο ακόμα συνοριακές και νορμαλιστικές 

συνθήκες: 

y{x + \) = y(x)-+y{\) = y{0) 
(6.2.9) 

Γλ 
/„ p(x)dx = 1. 

Η ολοκλήρωση της εξίσωσης (6.2.7) θα περάσει αναγκαστικά μέσα από τη χρήση του 

ολοκληρωτικού παράγοντα: 

Φ ) = - έ / « Γ ϊ = ^ ώ ' (6-2.10) 
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η τιμή του οποίου οε μία περίοδο είναι η καθοριστική γιά την ύπαρξη ρεύματος ή όχι. 

Ο χειρισμός των συνθηκών (6.2.9) οδηγεί σε δύο γραμμικές αλγεβρικές εξισώσεις 

δύο αγνώστων από τις οποίες η μία είναι το ρεύμα J καχ η άλλη μια αυθαίρετη σταθερά 

ολοκλήρωσης. Ο μακροσκελής και μάλλον ανιαρός χειρισμός τους με κατάλληλη απαλοιφή 

της σταθεράς ολοκλήρωσης δίδει τη γνωστή συναρτησιακή έκφραση του ρεύματος που δόθηκε 

στο κεφάλαιο 3. 

87 



C. Η έκφραοη του ρεύματος ως συνάρτηση των παραμέτρων του προβλήματος για το 

διχοτομικό θόρυβο υπό μορφή προγράμματος 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνουμε την αναλυτική έκφραση του ρεύματος υπό μορφή 

προγράμματος αφού η έκφραοη είναι εξαιρετικά μακροσκελής και η εύρεση της έγινε δυνατή 

μόνο διαμέσου της αναλυτικής γλώσσας macsyma που κατόπιν μεταφράστηκε αυτόματα σε 

γλώσσα FORTRAN. 

e 

C 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,Fl,F2,F3,F4,ΧΜ 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,Gll,G12 

common /par4/F5,F6,F7,F8,F9,F10,Fll,F12 

DIMENSION S(100000) 

DIMENSION Y(100000) 

c external Rl,Ql,Q2,q3 

c external R2,q3,Q4,Q5 

c external R3,q7,q8,q9 

c 

open (unit=l,file='brdn.cmdO 

read(l,*)q 

read(l,*)DDl 

read(l,*)DD2 
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read(l,*)T 

read(l,*)D 

read(l,*)N 

read(l,*)Sl 

read(l,*)S2 

close(l) 

H=(S2-S1)/N 

F1=-Q/DD1 

F2=(q/2.)*(1./DD2-1./DD1) 

F3=Q/DD2 

F4=(Q/2.)*(1./DD2-1./DD1) 

F5=F1 

F6=F2 

F7=F1 

F8=F2 

F9=F2 

F10=F1 

F11=F2 

F12=F3 

G1=(-1./D)*(F1/(1.-(T/D)*F1**2)) 

G2=(-1./D)*(F2/(1.-(T/D)*F2**2)) 

G3=(-1./D)*(F3/(1.-(T/D)*F3**2)) 
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G4=(-1./D)*(F4/(1.-(T/D)*F4**2)) 

G5=(-1./D)*(F5/(1.-(T/D)*F5**2)) 

G6=(-1./D)*(F6/(1.-(T/D)*F6**2)) 

G7=(-l./D)*(F7/(l.-(T/D)*F7**2)) 

G8=(-1./D)*(F8/(1.-(T/D)*F8**2)) 

G9=(-1./D)*(F9/(1.-(T/D)*F9**2)) 

G10=(-l./D)*(F10/(l.-(T/D)*F10**2)) 

G11=(-1./D)*(F11/(1.-(T/D)*F11**2)) 

G12=(-1./D)*(F12/(1.-(T/D)*F12**2)) 

XM=(Q/2.)*(1./DD1+1./DD2) 

DDD=DD1+DD2 

c XM=0.0 

S0=(G1*DD1+G3*DD2)/(G1+G3-G2-G4) 

do 999 i=l,n 

S(I)=(I-1)*H+S1 

IF (S(I).GT.O.DO.AND.S(I).LE.DD2) GOTO 300 

IF (S(I).GT.DD2.AND.S(I).LE.DD1) GOTO 400 

IF (S(I).GT.DDl.AND.S(D.LE.DDD) GOTO 500 

300 Y(I)=Rl(S(I))/(qi(S(I))*Q2(S(l))+Rl(S(I))*q3(S(I))) 

GO TO 600 
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400 Y(I)=R2(S(I))/(Q4(S(I))*Q5(S(I))+R2(S(I))*Q6(S(I))) 

GO TO 600 

500 Y(I)=R3(S(I))/(Q7(S(I))*Q8(S(I))+R3(S(I))*Q9(S(I))) 

600 WRITE(*,*) S(I),Y(I) 

C write(*,*) "Q3(S(I))=", Q3(S(I)) 

999 continue 

c write(*,*)Q,DDl
)
DD2,T,D,N 

c write(*,*)Fl,F2,F3,F4 

c write(*,*)Gl,G2,G3,G4 

c WRITE(*,*)SO,XM 

END 

c 

function R1(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,ϋ01,ϋΏ2,Τ,0 

common /par2/Gl
)
G2

)
G3

J
G4

)
Fl,F2,F3

J
F4,XM 

common /par3/G5
3
G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12 

R1=1-EXP(S*(G4-G3+G2-G1))*EXP(G1*DD1)*EXP(G3*DD2) 

return 

end 

function Q1(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 
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common /parl/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,F1,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,Gll,G12 

Ql = EXP(-G4*S+G3*S-G2*S+G1*S-DD2*G3-DD1*G1)*T/F4-EXP(G3*S-G2*S+G 

1 1*S-DD2*G3-DD1*G1)*T/F4+EXP(G3*S-G2*S+G1*S-DD2*G3-DD1*G1)*T/F3-

2 EXP(-G2*S+G1*S-DD1*G1)*T/F3+EXP(-G2*S+G1*S-DD1*G1)*T/F2-EXP(G1* 

3 S-DD1*G1)*T/F2+EXP(G1*S-DD1*G1)*T/F1-T/F1 

return 

end 

function Q2(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,F1,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,Gll,G12 

Q2 = -EXP((G2-G1)*S+G3*(-S+DD2+DD1)+DD1*(G1-G3))*XM+EXP(G1*(DD1-S 

1 ))*XM+EXP((G1-G2)*(DD1-S)+DD1*G2)*XM-XM/2.0+(EXP((DD2+DD1)*G4)-

2 EXP(G4*(-S+DD2+DD1)))*EXP((G4-G3+G2-G1)*S+DD2*(G3-G4)+DD1*(G1-G 

3 4))/(G4*T)+(EXP(G3*(-S+DD2+DD1))-EXP(DD1*G3))*EXP((G2-G1)*S+DD1 

4 *(G1-G3))/(G3*T)+EXP((G1-G2)*(DD1-S))*(EXP(DD1*G2)-EXP(G2*(DD1-

5 S)))/(G2*T)+(EXP(G1*(DD1-S))-1)/(G1*T) 

return 
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end 

function Q3(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,Fl,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6}G7,G8}G9,G10,Gll,G12 

Q3 = EXP(-G4*S+G3*S-G2*S+Gl*S-DD2*G3-DDl*Gl)*T*XM/F4/2.0-EXP(-G4* 

1 S+G3*S-G2*S-DD2*G3)*T*XM/F4-EXP(-G4*S+G3*S-DD2*G3)*T*XM/F4-EXP( 

2 G3*S-G2*S+Gl*S-DD2*G3-DDl*Gl)*T*XM/F4/2.0+EXP(G3*S-G2*S+Gl*S-DD 

3 2*G3-DDl*Gl)*T*XM/F3/2.0+EXP(G3*S-G2*S-DD2*G3)*T*XM/F4-EXP(G3*S 

4 -G2*S-DD2*G3)*T*XM/F3+EXP(G3*S-DD2*G3)*T*XM/F4-EXP(G3*S-DD2*G3) 

5 *T*XM/F3-EXP(-G2*S+Gl*S-DDl*Gl)*T*XM/F3/2.0+EXP(-G2*S+Gl*S-DDl* 

6 Gl)*T*XM/F2/2.0-EXP(Gl*S-DDl*Gl)*T*XM/F2/2.0+EXP(Gl*S-DDl*Gl)*T 

7 *XM/Fl/2.0+EXP(-G4*S)*T*XM/F4+EXP(-G2*S)*T*XM/F3-EXP(-G2*S)*T*X 

8 M/F2-T*XM/F4+T*XM/F3+T*XM/F2-T*XM/Fl/2.0+EXP(-G4*S+G3*S-G2*S+G1 

9 *S-DD2*G3-DD1*G1)/(F4*G1)+EXP(-G4*S+G3*S-G2*S-DD2*G3)/(F4*G2)-E 

: XP(-G4*S+G3*S-G2*S-DD2*G3)/(F4*G1)+EXP(-G4*S+G3*S-DD2*G3)/(F4*G 

; 3)-EXP(-G4*S+G3*S-DD2*G3)/(F4*G2)-EXP(G3*S-G2*S+G1*S-DD2*G3-DD1 

< *G1)/(F4*G1)+EXP(G3*S-G2*S+G1*S-DD2*G3HDD1*G1)/(F3*G1)-EXP(G3*S 

-G2*S-DD2*G3)/(F4*G2)+EXP(G3*S-G2*S-DD2*G3)/(F3*G2)+EXP(G3*S-G2 

> *S-DD2*G3)/(F4*G1)-EXP(G3*S-G2*S-DD2*G3)/(F3*G1)-EXP(G3*S-DD2*G 
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? 3)/(F4*G3)+EXP(G3*S-DD2*G3)/(F3*G3)+EXP(G3*S-DD2*G3)/(F4*G2)-EX 

@ P(G3*S-DD2*G3)/(F3*G2)-EXP(-G2*S+G1*S-DD1*G1)/(F3*G1)+EXP(-G2*S 

1 +G1*S-DD1*G1)/(F2*G1)-EXP(G1*S-DD1*G1)/(F2*G1)+EXP(G1*S-DD1*G1) 

2 /(F1*G1)+EXP(-G4*S)/(F4*G4)-EXP(-G4*S)/(F4*G3)-EXP(-G2*S)/(F3*G 

3 2)+EXP(-G2*S)/(F2*G2)+EXP(-G2*S)/(F3*Gl)-EXP(-G2*S)/(F2*Gl)+S/F 

4 4-S/F3+S/F2-S/Fl-l/(F4*G4)+l/(F4*G3)-l/(F3*G3)+l/(F3*G2)-l/(F2* 

5 G2)+1/(F2*G1)-1/(F1*G1)+DD2/F3+DD1/F1 

return 

end 

function R2(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DDl,DD2)T,D 

common /par2/Gl,02,03,04^1^2^3^4,™ 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,Gll,G12 

common/par4/F5,F6,F7,F8,F9,FIO,Fl1,F12 

R2=l.-EXP(G5*DD1+(G6-G7+G8)*dd2) 

return 

end 

function Q4(S) 
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implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DD1,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,Fl,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,Gll,G12 

C0MM0N/PAR4/F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 

Q4 = EXP(G5*(DD1-S))*XM-EXP(G5*(DD1-S)+DD2*G6)*XM+EXP(DD2*(G6-G7) 

1 +DD1*G5)*XM-XM/2.0+EXP(DD2*(G6-G7))*(EXP(DD1*G7)-EXP(G7*(-S+DD2 

2 +DD1)))/(G7*T)+EXP((G5-G6)*(DD1-S))*(EXP(G6*(-S+DD2+DD1))-EXP(G 

3 6*(DD1-S)))/(G6*T)+(EXP(G5*(DD1-S))-1)/(G5*T)+EXP(DD1*(G5-G8)+D 

4 D2*(G6-G7))*(EXP((DD2+DD1)*G8)-EXP(DD1*G8))/(G8*T) 

return 

end 

function Q5(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,F1,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,Gll,G12 

common/par4/F5,F6,F7,F8,F9,F10,Fll,F12 

q5 = EXP(-G7*S+G5*SHDD2*G8+DD2*G7-DD2*G6-DD1*G5)*T/F8-EXP(-G7*S+G 

1 5*S+DD2*G7-DD2*G6-DD1*G5)*T/F8+EXP(-G7*S+G5*S+DD2*G7-DD2*G6-DD1 

2 *G5)*T/F7-EXP(G5*S-DD2*G6-DD1*G5)*T/F7+EXP(G5*S-DD2*G6-DD1*G5)* 
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3 T/F6-EXP(G5*S-DD1*G5)*T/F6+EXP(G5*S-DD1*G5)*T/F5-T/F5 

return 

end 

function Q6(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DD1,DD2,T5D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,Fl,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,Gll,G12 

C0MM0N/PAR4/F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 

q6 = EXP(-G7*S+G5*S-DD2*G8+DD2*G7-DD2*G6-DDl*G5)*T*XM/F8/2.0-EXP( 

1 -G7*S+G5*S-DD2*G8)*T*XM/F8-EXP(-G7*S+G5*S+DD2*G7-DD2*G6-DD1*G5) 

2 *T*XM/F8/2.0+EXP(-G7*S+G5*S+DD2*G7-DD2*G6-DDl*G5)*T*XM/F7/2.0+E 

3 XP(G5*S-G7*S)*T*XM/F8-EXP(-G7*S-DD2*G8+DD2*G7-DD2*G6)*T*XM/F8+E 

4 XP(-G7*S-DD2*G8+DD2*G7)*T*XM/F8+EXP(-G7*S+DD2*G7-DD2*G6)*T*XM/F 

5 8-EXP(-G7*S+DD2*G7-DD2*G6)*T*XM/F7-EXP(DD2*G7-G7*S)*T*XM/F8+EXP 

6 (DD2*G7-G7*S)*T*XM/F7-EXP(G5*S-DD2*G6-DDl*G5)*T*XM/F7/2.0+EXP(G 

7 5*S-DD2*G6-DDl*G5)*T*XM/F6/2.0-EXP(G5*S-DDl*G5)*T*XM/F6/2.0+EXP 

8 (G5*S-DD1*G5)*T*XM/F5/2.0+EXP(-DD2*G6)*T*XM/F7-EXP(-DD2*G6)*T*X 

9 M/F6-T*XM/F7+T*XM/F6-T*XM/F5/2.0+EXP(-G7*S+G5*S-DD2*G8+DD2*G7-D 

: D2*G6-DD1*G5)/(F8*G5)-EXP(-G7*S+G5*S-DD2*G8+DD1*G7-DD1*G5)/(F8* 

; G7)+EXP(-G7*S+G5*S-DD2*G8)/(F8*G8)-EXP(-G7*S+G5*S+DD2*G7-DD2*G6 
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< -DD1*G5)/(F8*G5)+EXP(-G7*S+G5*S+DD2*G7-DD2*G6-DD1*G5)/(F7*G5)+S 

*EXP(-G7*S+G5*S+DD1*G7-DD1*G5)/F7+EXP(-G7*S+G5*S+DD1*G7-DD1*G5) 

> /(F8*G7)-EXP(-G7*S+G5*S+DD1*G7-DD1*G5)/(F7*G7)-DD2*EXP(-G7*S+G5 

? *S+DD1*G7-DD1*G5)/F7-EXP(G5*S-G7*S)/(F8*G8)+DD2*EXP(G5*S-G7*S)/ 

0 F8+EXP(-G7*S-DD2*G8+DD2*G7-DD2*G6)/(F8*G6)-EXP(-G7*S-DD2*G8+DD2 

1 *G7-DD2*G6)/(F8*G5)-EXP(-G7*S-DD2*G8+DD2*G7)/(F8*G6)-EXP(-G7*S+ 

2 DD2*G7-DD2*G6)/(F8*G6)+EXP(-G7*S+DD2*G7-DD2*G6)/(F7*G6)+EXP(-G7 

3 *S+DD2*G7-DD2*G6)/(F8*G5)-EXP(-G7*S+DD2*G7-DD2*G6)/(F7*G5)+EXP( 

4 DD2*G7-G7*S)/(F8*G6)-EXP(DD2*G7-G7*S)/(F7*G6)+EXP(-2*G7*S+G5*S-

5 DD2*G8+DD2*G7+DD1*G7-DD1*G5)/(F8*G7)-EXP(-2*G7*S+G5*S+DD2*G7+DD 

6 1*G7-DD1*G5)/(F8*G7)+EXP(-2*G7*S+G5*S+DD2*G7+DD1*G7-DD1*G5)/(F7 

7 *G7)-EXP(G5*S-DD2*G6-DD1*G5)/(F7*G5)+EXP(G5*S-DD2*G6-DD1*G5)/(F 

8 6*G5)-EXP(G5*S-DD1*G5)/(F6*G5)+EXP(G5*S-DD1*G5)/(F5*G5)-S/F5-EX 

9 Ρ(-DD2*G6)/(F7*G6)+EXP(-DD2*G6)/(F6*G6)+EXP(-DD2*G6)/(F7*G5)-EX 

: P(-DD2*G6)/(F6*G5)+1/(F7*G6)-1/(F6*G6)+1/(F6*G5)-1/(F5*G5)+DD2/ 

F6+DD1/F5 

return 

end 

function R3(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 
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common /pari/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,Fl,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12 

common/par4/F5,F6,F7,F8,F9,F10,Fll,F12 

R3=1.-EXP((G9+G11-G12)*DD1+(G9-G10+G11)*DD2+(G10+G12-G9-G11)*S) 

return 

end 

function Q7(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,F1,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12 

common/par4/F5,F6,F7,F8,F9,F10,Fll,F12 

Q7 = EXP(G9*S-G12*S+G11*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9+DD1*G12-DD2*G11-DD1 

1 *G11+DD2*G10)*T/F12-EXP(G9*S+G11*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9-DD2*G11-

2 DD1*G11+DD2*G10)*T/F12+EXP(G9*S+G11*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9-DD2*G 

3 11-DD1*G11+DD2*G10)*T/F11-EXP(G9*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9+DD2*G10) 

4 *T/F11+EXP(G9*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9+DD2*G10)*T/F10+EXP(G9*S-DD2 

5 *G9-DD1*G9)*T/F9-EXP(G9*S-DD2*G9-DD1*G9)*T/F10-T/F9 

return 

end 
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function Q8(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 

common /parl/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,Fi,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,09,010,011,G12 

common/par4/F5,F6,F7,F8,F9,F10,Fll,F12 

Q8 = EXP((G10-G9)*S+G11*(-S+DD2+2*DD1)+DD1*(G9-G11)+DD2*(G9-G10)) 

1 *XM-EXP(G9*(-S+DD2+DD1))*XM+EXP((G9-G10)*(-S+DD2+DD1)+DD1*G10)* 

2 XM-XM/2.0+(EXP((DD2+DDl)*G12)-EXP(G12*(-S+DD2+2*DDl)))*EXP((-G9 

3 +G12-G11+G10)*S+DD2*(G9-G12+G11-G10)+DD1*(G9-2*G12+G11))/(G12*T 

4 )+(EXP(Gll*(-S+DD2+2*DDl))-EXP(DDl*Gll))*EXP((G10-G9)*S+DDl*(G9 

5 -G11)+DD2*(G9-G10))/(G11*T)+(EXP(DD1*G10)-EXP(G10*(-S+DD2+DD1)) 

6 )*EXP((G9-G10)*(-S+DD2+DD1))/(G10*T)+(EXP(G9*(-S+DD2+DD1))-!)/( 

7 G9*T) 

return 

end 

function Q9(S) 

implicit real*4(A-H,0-Z) 
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common /parl/Q,DDl,DD2,T,D 

common /par2/Gl,G2,G3,G4,Fl,F2,F3,F4,XM 

common /par3/G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12 

common/par4/F5,F6,F7,F83F9,F10,Fll,F12 

Q9 = EXP(G9*S-G12*S+G11*S-G10*SH3D2*G9-DD1*G9+DD1*G12-DD2*G11-DD1 

1 *Gll+DD2*G10)*T*XM/F12/2.0-EXP(G9*S+Gll*S-G10*S-DD2*G9-DDl*G9-D 

2 D2*Gll-DDl*Gll+DD2*G10)*T*XM/F12/2.0+EXP(G9*S+Gll*S-G10*S-DD2*G 

3 9-DDl*G9-DD2*Gll-DDl*Gll+DD2*G10)*T*XM/Fll/2.0-EXP(G9*S-G10*S-D 

4 D2*G9-DDl*G9+DD2*G10)*T*XM/Fll/2.0+EXP(G9*S-G10*S-DD2*G9-DDl*G9 

5 +DD2*G10)*T*XM/F10/2.0+EXP(G9*S-DD2*G9-DDl*G9)*T*XM/F9/2.0-EXP( 

6 G9*S-DD2*G9-DDl*G9)*T*XM/F10/2.0+EXP(-G12*S+Gll*S-G10*S+DDl*G12 

7 -DD2*G11-DD1*G11+DD2*G10)*T*XM/F12-EXP(-G12*S+G11*S+DD1*G12-DD2 

8 *G11-DD1*G11)*T*XM/F12-EXP(DD1*G12-G12*S)*T*XM/F12-EXP(G11*S-G1 

9 0*S-DD2*G11-DD1*G11+DD2*G10)*T*XM/F12+EXP(G11*S-G10*S-DD2*G11-D 

: D1*G11+DD2*G10)*T*XM/F11+EXP(G11*S-DD2*G11-DD1*G11)*T*XM/F12-EX 

; P(G11*S-DD2*G11-DD1*G11)*T*XM/F11-EXP(DD2*G10-G10*S)*T*XM/F11+E 

< XP(DD2*G10-G10*S)*T*XM/F10-T*XM/F9/2.0+T*XM/F12+T*XM/Fll-T*XM/F 

10+EXP(G9*S-G12*S+G11*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9+DD1*G12-DD2*G11-DD1 

> *G11+DD2*G10)/(F12*G9)-EXP(G9*S+G11*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9-DD2*G 

? 11-DD1*G11+DD2*G10)/(F12*G9)+EXP(G9*S+G11*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9 

@ -DD2*G11-DD1*G11+DD2*G10)/(F11*G9)-EXP(G9*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9 

1 +DD2*G10)/(F11*G9)+EXP(G9*S-G10*S-DD2*G9-DD1*G9+DD2*G10)/(F10*G 

2 9)+EXP(G9*S-DD2*G9-DDl*G9)/(F9*G9)-EXP(G9*S-DD2*G9-DDl*G9)/(F10 
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3 *G9)-EXP(-G12*S+G11*S-G10*S+DD1*G12-DD2*G11-DD1*G11+DD2*G10)/(F 

4 12*G9)+EXP(-G12*S+G11*S-G10*S+DD1*G12-DD2*G11-DD1*G11+DD2*G10)/ 

5 (F12*G10)+EXP(-G12*S+G11*S+DD1*G12-DD2*G11-DD1*G11)/(F12*G11)-E 

6 XP(-G12*S+G11*S+DD1*G12-DD2*G11-DD1*G11)/(F12*G10)+EXP(DD1*G12-

7 G12*S)/(F12*G12)-EXP(DD1*G12-G12*S)/(F12*G11)+EXP(G11*S-G10*S-D 

8 D2*G11-DD1*G11+DD2*G10)/(F12*G9)-EXP(G11*S-G10*S-DD2*G11-DD1*G1 

9 1+DD2*G10)/(F11*G9)-EXP(G11*S-G10*S-DD2*G11-DD1*G11+DD2*G10)/(F 

: 12*G10)+EXP(G11*S-G10*S-DD2*G11-DD1*G11+DD2*G10)/(F11*G10)-EXP( 

; G11*S-DD2*G11-DD1*G11)/(F12*G11)+EXP(G11*S-DD2*G11-DD1*G11)/(F1 

< 1*G11)+EXP(G11*S-DD2*G11-DD1*G11)/(F12*G10)-EXP(G11*S-DD2*G11-D 

D1*G11)/(F11*G10)+EXP(DD2*G10-G10*S)/(F11*G9)-EXP(DD2*G10-G10*S 

> )/(F10*G9)-EXP(DD2*G10-G10*S)/(Fll*G10)+EXP(DD2*G10-G10*S)/(F10 

? *G10)-S/F9+S/F12-S/F11+S/F10-1/(F9*G9)+1/(F10*G9)-1/(F12*G12)+1 

<S /(F12*G11)-1/(F11*G11)+1/(F11*G10)-1/(F10*G10)+DD2/F9+DD1/F9-DD 

1 1/F12+DD2/F11+DD1/F11-DD2/F10 

return 

end 
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read(2,*)dd2 

read(2,*)tf 

read(2,*)x0 

read(2,*)NN 

read(2,*)ss 

close(2) 

dd=ddl+dd2 

pi = 3.141592654d0 

do 333 D = 2.1,4.1,0.05 

do 222 i=l,NN 

xxx=x0 

yy = o.o 

P = 0.5d0 + 0.5d0*dexp(-dt/TAU) 

psi = dsqrt(D/TAU) 

c write(*,*)i, "ISEED=", ISEED," tau=",tau 

call rnset(ISEED) 

do 111 t=0,tf+dt,dt 

c 

randnum = drnunf() 

if(randnum.lt.P) goto 70 

if(randnum.gt.P) goto 60 
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60 psi = -psi 

goto 80 

70 psi = psi 

80 yy = psi 

c 

xxx=xxx+((1./2.)*(force(xxx)+force(xxx+ss))+yy)*dt 

111 continue 

xxf(i) = xxx 

ISEED=ISEED+2 

222 continue 

xxmF = O.OdO 

do 311 i=l,NN 

xxmF=xxmF+xxf(i) 

311 continue 

vlm=xxmF/ (df loat (NN) *tf ) 

xxdF = O.OdO 

do 511 i=l,NN 

xxdF = xxdF + (xxf(i)/tf-vlm)**2 

511 continue 

104 



v2d = dsqrt(xxdF/dfloat(NN)) 

open(unit=l,file=)temprdn') 

writeCl,*) D," ",vlm," ", v2d 

close(l) 

call system("cat temprdn >> rdn.dat") 

continue 

function force(x) 

implicit real*8(a-h,o-z) 

common/par2/ q,ddl,dd2,dd 

if (x.ge.O.dO) goto 555 

if (x.le.O.dO) goto 777 

555 force=v(mod(x,dd)) 

goto 666 

777 force=v(dd+mod(x,dd)) 

666 return 

end 

function v(x) 

implicit real*8(a-h,o-z) 

333 

end 

105 



common/par2/ q,ddl,dd2,dd 

if (x.ge.O.dO.and.x.le.ddl) goto 500 

if (x.gt.ddl.and.x.le.ddl+dd2) goto 400 

500 v=(-q/ddl) 

goto 600 

400 v=(q/dd2) 

600 return 

end 
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Το πρόγραμμα των αριθμητικών προσομοιώσεων για χην περίπτωση τοο έγχρωμου 

γκαοοσιανοό θορύβου 

c a l c u l a t i o n of the mean t r a j e c t o r y of a p a r t i c l e under the influence 

of a piesewise per iodic p o t e n t i a l and couloured noise 

impl ic i t real*8 (a-h,o-z) 

common/parl/D,dt 

common/par2/ q,ddl,dd2,dd 

dimension xxf(10001) 

i n t r i n s i c dfloat 

external r n s e t , drnunf 

o p e n ( u n i t = l , f i l e = ' r c g n . d a t ' ) 

open(unit=2,f i le- ' rcgn.cmd') 

read(2,*)D 

read(2,*)dt 

read(2,*) tau 

read(2,*)ISEED 

read(2,*)q 

read(2,*)ddl 

read(2,*)dd2 

r e a d ( 2 , * ) t f 
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read(2,*)x0 

read(2,*)NN 

read(2,*)ss 

close(2) 

Q 

dd=ddl+dd2 

pi = 3.141592654d0 

c do 333 ss = 0.45,1.1,0.05 

do 222 i=l,NN 

xxx=x0 

yy = o.o 

c write(*,*)i, "ISEED=", ISEED," tau=n,tau 

call rnset(ISEED) 

do 111 t=0,tf+dt,dt 

uri = drnunf() 

ur2 = drnunf() 

randnum = sqrt (-2.d0*dlog(url))*dcos(2.d0*pi*ur2) 

xxx=xxx+((1./2.)*(force(xxx)+force(xxx+ss))+yy)*dt 

yy=yy*(1·0-dt/tau)+(l.00/tau)*dsqrt(2.0*D*dt)*randnum 

111 continue 

xxf(i) = xxx 
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ISEED=ISEED+2 

222 continue 

xxmF = O.OdO 

do 311 i=l,NN 

xxmF=xxmF+xxf(i) 

311 continue 

vlm=xxmF/(dfloat(NN)*tf) 

xxdF = O.OdO 

do 511 i=l,NN 

xxdF = xxdF + (xxf(i)/tf-vlm)**2 

511 continue 

v2d = dsqrt(xxdF/dfloat(NN)) 

open(unit=l,file=
;
temprcgn') 

write(l,*) ss," ",νίπι," ",v2d 

close(l) 

call system("cat temprcgn >> rcgn.dat") 

333 continue 

end 
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e 

function force(x) 

implicit real*8(a-h,o-z) 

common/par2/ q,ddl,dd2,dd 

if (x.ge.O.dO) goto 555 

if (x.le.O.dO) goto 777 

555 force=v(mod(x,dd)) 

goto 666 

777 force=v(dd+mod(x,dd)) 

666 return 

end 

function v(x) 

implicit real*8(a-h,o-z) 

common/par2/ q3ddl,dd2,dd 

if (x.ge.O.dO.and.x.le.ddl) goto 500 

if (x.gt.ddl.and.x.le.ddl+dd2) goto 400 

500 v=(-q/ddl) 

goto 600 

400 v=(q/dd2) 

600 return 

end 
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