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Akt 1   Kwazikryształy

Nobel z chemii 2011 
Dan Shechtman



David Hilbert 1862 - 1943

Problem 18    część druga

Czy istnieje wielościan, którym można pokryć przestrzeń
ale TYLKO w sposób nieokresowy  ?

23 problemy, 1900 rok



Raphael Robinson 1911 - 1995

6 (56) kafelków, którymi można pokryć płaszczyznę
ale tylko w sposób nieokresowy,    1971



Struktura nieskończonej mozaiki
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Struktura nieskończonej mozaiki

konfiguracje o okresie 2n+1  na podsieci 2nZ2 n ≥ 1

globalny porządek z lokalnych reguł



Gaz sieciowy z 56 typami cząstek

A

B

dachówki –--- cząstki

oddziaływania:  
energia A i B = 0, jeśli A i B pasują do siebie 
energia A i B = 1, jeśli A i B nie pasują do siebie

stan podstawowy --- mozaika Robinsona

powyższy model oddziałujących 
cząstek nie posiada okresowego 
stanu podstawowego 



jest tak zwaną miarą Gibbsa



Problem Otwarty I

Skonstruować układ oddziałujących cząstek, 
dla którego minimalizacja energii swobodnej osiągana jest 
przez stany równowagowe, tak-zwane miary Gibbsa
na przestrzeni konfiguracji, które w odpowiednio niskich 
temperaturach przypisują prawdopodobieństwo bliskie jedności
nieokresowym stanom podstawowym.



Wynik negatywny ale interesujący

Podwajanie okresu,  JM, J. Stat. Phys.   1990

Y  - mozaika Robinsona



Akt 2 Dylemat Więźnia
Kooperowali: Jakub Łącki, Michał Matuszak, Bartosz Sułkowski

Gracze:      dwóch podejrzanych
Strategie:  Kooperacja, Zdrada
Wypłaty:      obniżenie wyroku

Kooperacja Zdrada

Kooperacja 3                  0

Zdrada 5                  1

Jedyna równowaga Nasha =  (Zdrada,Zdrada)



Grafy Poissona

Każdą parę wierzchołków łączymy krawędzią z prawdopodobieństwem ε

Rozkład stopni wierzchołków jest rozkładem Poissona

Bezskalowe grafy typu Barabasi-Alberty

Reguła preferencyjnego linkowania

Rozkład stopni wierzchołków  ~ k-λ





dynamika imitacji najlepszej strategii z otoczenia

C          D

C      1           0

D      T           0

C          D

C      1-γ -γ

D      T-γ -γ

γ - koszt połączenia

średni poziom współpracy w stanie stacjonarnym







Problem Otwarty II

Udowodnij istnienie przejścia fazowego.
Jakiego rodzaju jest to przejście fazowe?



Akt 3  Ograniczający się gen

auto-represja genów w komórkach



Skokowe Procesy Markowa



Równania Mistrzów

prawdopodobieństwo, że w komórce jest n cząsteczek białka 
i gen jest odpowiednio w stanie 0 lub 1 w czasie t 



Małe parametry

tau = Tε

szybkie przełączanie        małe opóźnienie

Otwarty Problem III

Jak skonstruować rozwinięcie wokół zmiennej Poissona ?

Praca z Jankiem Wehrem wre



zapraszam do współpracy

www.mimuw.edu.pl/~miekisz


