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پژوهشهایریاضیمصاحبجلد،1شماره،1بهاروتابستان1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

بررسی آماری دو فرایند انتشار روی چنبره و کاربرد آنها

میالدرحیمی،موسیگلعلیزاده*:
دانشگاهتربیتمدرس،دانشكدهعلومریاضی،گروهآمار
پذیرش13/6/11

دریافت19/4/4

چکیده
محققاندرزمینههایمختلفعلومازجملهعلومزیستی،بهفرایندهای انتشارمثل حركتبراونیوفرایند
لا
اورنشتاین-اولنبك که كالسی از فرایندهای تصادفی هستند توجه ویژه دارند .در بررسی چنین فرایندهایی معمو 
فرض میشود مشاهدات حاصل از آنها در فضاهای اقلیدسی قرار دارند .اما در بعضی از پدیدههای فیزیكی،
شیمیاییوزیستیدادههایییافتمی شوندكهبهدلیلیمثلتناوبیبودنمقادیریازفضاهایاقلیدسیبهحساب
نمیآیند .در نتیجه آنها با مدلبندیهای معمول ریاضی كه برای فضاهای اقلیدسی وجود دارند بررسی نمیشوند.
عالوه بر این ،از نقطه نظر آمار ،بررسی و تحلیل آنها با استفاده از روشهای مرسوم آمار خطی ممكن نیست.
زاویههای دوسطحیكهبرایشناسایی،مدلبندیوپیشبینیساختاراصلیپروتئینهااستفادهمیشوندمثالیازاین
دستدادههاست .چون اینزوایا مقادیریرا روی چنبرهنمایش میدهند،درنتیجهانتظارمیرودمدلبندیمناسب
آماری فرایندهای انتشار روی چنبره بتواند كمك شایانی به فعالیتهای معطوف به شبیهسازی پویای مولكولی در
پیشبینیساختاراصلیپروتئینهاكند.دراینمقاله،بااستفادهازفاصلههایریمانیرویچنبره،معادلتدیفرانسیل
تصادفیبراینمایشحركتبراونیوفراینداورنشتاین-اولنبكرویاینشکلهندسی بهدستآوردهمیشود .سپس
با محاسبۀ توزیع مانای فرایندهای بررسی شده و ارزیابی تعدادی از توزیعهای غیراقلیدسی موجود ،ارتباط نتایج
حاصلبامفاهیمموجوددرآمارغیرخطیبرجستهخواهدشد.
واژههای کلیدی:فرایندهایانتشار،معادلۀدیفرانسیلتصادفی،توزیعهایمانا،آمارغیرخطی.

مقدمه
بررسیهایتاریخینشانمیدهندکهعالقهمندی دانشمندانبهمدلبندی پدیدههایتصادفی آنهارامتوجه

یكیازمهمترینوپركاربردترینفرایندهای

درمدلبندیالگوهایتصادفیموجوددرپدیدههایطبیعیدارند .
انتشار فرایندوینر یاحركتبراونی است.این فرایند كهرابرتبراونگیاهشناس اسكاتلندیدرسال1191
معرفی کرد برای توجیه ریاضی نحوۀ برخورد گردۀ گیاهان با مولكولهای آب استفاده شد.جالب است که با
وجودپیوستگیمسیرهایحركتبراونی،آن هیچجامشتقپذیرنیست ].[13ازاینرو،كاربردمستقیمآندر
توصیف بعضی از پدیدههای تصادفی ممكن نیست .بهعنوان مثال ،برای بررسی سرعت حركت یك ذره،
*نویسندۀ مسئول

golalizadeh@modares.ac.ir
1. Diffusion
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پژوهشهایریاضیمصاحب

جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

نمیتوان مستقیماا از حركت براونی استفاده كرد .برای رفع این مشکل ،اورنشتاین و اولنبک فرایند معروف

9رابرایمدلبندیسرعتذرهمعلقدرجسمسیالكهوضعیتآندرزمانیخاصبا

اورنشتاین-اولنبك

فرایند براونی توصیف میشود ،ارائه كردند [.]92این فرایند نیز در مدلبندی بسیاری از پدیدههای تصادفی
استفادهمیشود.

فرض معمول در بررسی اكثر فرایندهای مرسوم تصادفی این است كه دادههای بررسی شده رخدادهای
آزمایشتصادفیازفضایاقلیدسیهستند.اماگاهیاوقاتماهیتدادههایآماریبهگونهایاستكهنمیتوان
آنهارابرآمدیازیكفضایاقلیدسیدرنظرگرفت.یكیازاینموارددادههایسودار3استكهبهمشاهداتبا
اندازۀ واحد در فضای 

،

اطالق میگردد .مثالهایی از دادههای سودار عبارتند از زاویۀ پرواز

پرندگان ،زاویۀ قرار گرفتن قطبنما و زوایای دوسطحی حاصل از موقعیت اتمهای یك مولکول .بحث جامع
آماری وریاضی راجعبهاینگونهدادههادر] [11موجوداست.مدلبندیفرایندهایتصادفیدادههایسویی
حوزۀ جدیدیازتحقیقاست کهاخیراا كاربردآندربررسی پدیدههایمتنوع ،نظرمحققان زیادیرابهخود
این جاستکهبدونتوجهبهکاربردحرکتبراونیدرفضاینااقلیدسی،یوشیدادردهۀ
جلبكردهاست.جالب 
پنجاهبهبررسیاینحرکتدرکرهسهبعدیپرداخت[.]3
یکیازابزارهایمفیدبرایتوصیفتغییراتفرایندهایتصادفیمعادلۀدیفرانسیلتصادفی

4است.

با این حال ،حل این معادلت به سادگی یافتن جواب برای معادلت دیفرانسیل معمولی نیست .برای محاسبۀ
انتگرالهایمرتبطبا 

ایتو[]1فرمولیراارائهكرد کهدرمنابعمرتبطبافرایندهایتصادفیبهانتگرال

تصادفییاانتگرالایتو معروفشد.لزمبهذكراستكه انگیزهایتوبرایحلانتگرالهایتصادفی ساخت
فرایندانتشاربا

بود[.]11توجهشودکهاگرچهحلتحلیلی

هامیتواندگاممناسبیرابرایدسترسی

به پاسخ یك فرایند مهیا كند ولی در بسیاری از مواقع انجام اینکار ممکن نیست .در این حالت حل تقریبی
بهدستمیآیدکهروشهایمتنوعیبرایحلعددیآنهادرمنابعی
اینگونه معادلتازطریقگسستهسازی 

مثل[]11وجوددارد.
یكی از كاربردهای نوین آمار در پیشبینی ساختار پروتئین است .یکی از مرسومترین روشهای موجود
روشی به نام جمعآوری قطعهای است[ .]93در مقابل آن ،روشی وجود دارد که بر اساسمدلهای احتمالی
پایهریزی شده است [ .]2در این بین ،استفاده از زاویۀ برای معرفی مکان هندسی اتمها در زنجیرۀ اصلی6
بهگونهای است که مشاهدات
توزیعهای آماریغیراقلیدسی است .توجه کنید که ساختار بسیاری از پروتئینها  
حاصلازآنهامیتوانندبهصورتدادههایآماریرویسطحچنبرهدرنظرگرفتهشوند.بررسیومطالعه
مقالتعلومزیستیکهرفتارهایتصادفیبخشیازجفتزوایایپروتئینرامدنظرقراردادند،نشانمیدهد
که مدلبندی آماری فرایندهای انتشار این پدیده زیستی از موضوعات نوین تحقیقاتی در حوزۀ علوم زیستی
2. Ornstein-Uhlenbeck
3. Directional
)4. Stochastic Differential Equation (SDE
5. It Integral
6. Backbone
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بررسیآماریدوفرایندانتشاررویچنبرهوکاربردآنها 

بهویژهبیوانفورماتیکاست.تاجاییکهنویسندگانمقالهحاضراطالعدارندتنهامنبعموجودکهبهاینموضوع

پرداخته[]91است.برایدستهبندیبهتر،مطالبمقالهحاضربهصورتذیلتدوینشدهاست.
در بخش بعد ابتدا مقدمهای گذرا از فرایند انتشار و نحوۀ محاسبۀ توزیعهای مانای آن بیان و سپس نحوۀ
عملگر
ارائهمیشود .درادامهباارائهمقدمهایازآماردرفضاینااقلیدسیومعرفی  

مدلبندیآنها با


مدلبندیچنینفرایندهاییدرفضاهاینااقلیدسیبررسیمیشود.درپیآن 
مشخصهفرایندانتشار،نحوۀ 



،بهمنظورمدلبندی زوایایدوسطحیپروتئین فرایند 
بهدستمیآید .در انتها 
حركتبراونیرویچنبره 



رویچنبرهپیشنهادوتوزیعمانایآنمحاسبهمیشود.

فرایند انتشار و توزیع مانای آن
ازنقطهنظرریاضی،فرایندماركفزمانپیوستهكهمسیرهاینمونهایآنپیوستهباشدرافرایندانتشار
مینامند[.]19اینفراینددرشکلگیریوساختبسیاریازفرایندهایدیگربهكارگرفتهمیشود.دلیلاصلی
این موضوع را میتوان بهعلت ویژگیهای شناخته شده این فرایند شامل خاصیتهای ماركفی ،گاوسی،
مارتینگل 1بودنوپیوستگیمسیرشدانست[.]99معمولا فرایندهایانتشاررابادوشاخصهمعرفیمیکنند
کهدراكثرمنابعمرتبطبافرایندهایتصادفیمانند[]91و[]92بهآنهاضرایبرانش1وانتشارمیگویند.
چنانکهاشارهشدیكیازمهمترینفرایندهایانتشار،حركتبراونی(فرایندوینر)است.یكیازویژگیهای

براونیبیانگروضعیت ذره

خاصشایناستكهمسیرهایشهیچجامشتقپذیرنیست .ازاینرواگرحركت
معلقدرآبدرزمان باشد،بامشتقگیریازآننمیتوانسرعتذرهراتعیینكرد.برایحلاینمشكلاز
فرایند

استفادهمیشود .اینفرایندرا[]92برایمدلبندیسرعتیكذرهمعلقدرجسمسیال1كهوضعیت

آن درزمان بافرایندبراونیتوصیفمیشود،معرفیکرد.جزئیاتریاضیاینفراینددرادامهمیآید.
نشاندهندهفرایند
 

اگر

انتشارفرایندباشندآنگاه

بهشرط

و

بهترتیبضرایبرانشو


و
،دارایتوزیعنرمالبامیانگین

وواریانس

یكیازمسائلموردعالقهدربررسیفرایندهایتصادفیمحاسبۀتوزیعمانایفراینداستکهبهصورتگذرابه
مفهومآنوهمچنینروشمحاسبۀآنبهاینشرحاست:

فرضكنید
موجود،

فرایندانتشارهمگنباشدوبرایهر
و

وهر

،تابعچگالیانتقال

بهترتیبضرایبرانشوانتشارفرایندباشند .اگرتابع



بادامنه 

و

7. Martingale
8. Drift
9. Fluid

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

است.توجهشودکهفرایند

تنهافرایندانتشاریاستكهگاوسیومانااست[.]9

04

پژوهشهایریاضیمصاحب

جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

برد درمعادله
()1
خواهدبود].[92درحالتیکبعدی

صدقكندآنگاهفرایندانتشارمربوط،ماناوتوزیعمانایآنبرابر

معادلۀصریحیبرایتوزیعماناییکفرایندانتشاروجودداردکهتشریحروابطمربوطبدینصورتاست:
بهصورتبازه
فرضكنید فرایندانتشاریكمتغیرهبافضایحالت 

باشد.توابع

()9
رادرنظربگیرید.بنابه[،]13باحلرابطۀ()1توزیعمانایفرایندبهصورت

بهدستمیآیدكهدرآنمقادیرثابت و

توجهشودکهممكناستتابع

طوریتعیینمیشوندكه

لاابتدا 
بینهایتشود.دراینحالتمعمو 

درنقاطانتهاییبازه

برابرصفرقراردادهمیشودوسپسمقدار

درشرایطتابعچگالیصدقکند.

طوریمحاسبهمیشودکهانتگرال



رویبازهاش برابر

بهطورخالصه،تابعچگالیمانایفرایندیكتاوبرابر
یکشود .
()3
است.بحثجامعراجعبهوضعیتنقاطبازه

ویکتاییتابعچگالیدر[]13موجوداست.

یکی از نکات حائز اهمیت در مورد فرایندهای انتشار این است که میتوان آنها را با ضرایب رانش و
انتشار بهطور كامل تعیین كرد .عالوه بر این ،تحت فرضیات مناسبی روی ضرایب رانش و انتشار ،توزیع
مانای فرایندترکیبشده باضرایبمربوطهدرمعادلت دیفرانسیلمشخصیصدقمیكنند.اینمعادلت را
وپسرویكولموگوروف( 11بهترتیب

معادلتپیشرو 11


و

)مینامند .بااینحال،حلمستقیماین

معادلتویافتنتوزیعمانایفرایندبررسیشدهجزدرمواردیخاصممكننیست.
شناساییوساختفرایندهایانتشاردرفضاهایخاصمانندفضاینااقلیدسیاهمیتبهسزاییدارد.یكیاز

وبهكارگیرینظریهایتودرمعرفیفرایند
روشهایآسانبرایساخت فرایندانتشاراستفادهازماتریستانسور  

با


معادالت دیفرانسیل تصادفی و فرایند انتشار
از ریاضیات مقدماتی بیاد داریم که معادلۀ دیفرانسیل ،بیانگر رابطۀ بین یك تابع و مشتقات آن است .این
معادلت برای مدلبندی بسیاری از پدیدههای فیزیكی ،مهندسی ،زیستشناسی و غیره كاربرد دارند ].[12
بهعنوانمثالمعادلۀ

10.Kolmogorov Forward Equation
11.Kolmogorov Backward Equation
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9
یکمعادلۀ دیفرانسیلرانشانمیدهدكهدرآن

معرفحجمنمونهدرزمان و

نرخنسبیرشددر

زمان tاست.مانندبسیاریازمدلهایآماری،مثلمدلهایرگرسیونیوسریزمانیكهدرآنهابرخیاز
متغیرهای بررسی شده تصادفی هستند ،ضریب معادلۀ ( )2را نیز میتوان تصادفیدرنظر گرفت .از اینرو
فرضكنیدتغییرات درمعادله()2بدینصورتاست:
نوفه

الا مشخصنیست وفقطتوزیعاحتمالآنمعلوماست.بااینفرضمعادلۀ
كهرفتار"نوفه"دراینتساویكام 
( )2بهمعادلۀ دیفرانسیلتصادفیتبدیلمیشود.بنابه [ ]91معادلهدیفرانسیلیكهضرایبآنمتغیرتصادفی
باشدرامعادلهدیفرانسیلتصادفیمیگویند.اکنونمیتوانبالحاظحركتبراونیبهعنوانیکنوفهصورت
کلیفرایندهارابرحسب

نوشت.

فرضكنید معرفیكحركتبراونیدرزمان است.دراینصورتبنابرمطالبذكرشدهمعادلۀ
()1

معرف

كمكعملگرانتگرالبدینصورتنیزنوشت:


توانبه
فرایند است.معادلۀ()1رامی
()2

قسمتدومرابطۀ ()2كهانتگرالنسبتبهحركتبراونی

استرانمیتوان مانندانتگرالریماناشتیلیس

رویكردهایگوناگونیبرایحلاینانتگرالوجودداردكهازجملهآنهامیتوان بهانتگرالایتوو
بیانكرد .
انتگرالاستراتونویج 19اشارهكردكهدرایناینمقالهتوجهمانراتنهامعطوفبهانتگرالایتوکردهایم.یكیاز
جنبههایمهمانتگرالایتوامکانبهکارگیریقاعدهزنجیری 13برایحلآناست.بهبیانی دقیقتر ،درانتگرال
ایتومیتوانازفرمولایتوكهمانندقاعدۀزنجیریعملمیكند،استفادهكرد.شرطلزموكافیبرایاستفادهاز
فرمولایتوایناستكهفرایندموردنظرفرایندایتوباشد.براساساینویژگیوباكاربردفرمولایتومیتوان
فرایندجدیدیرابا

جزئیاتبیشتردراینمورددر[]91وجوددارد.

متناظرشبهدستآورد.



آمار در فضای نااقلیدسی
تئوریوبسطبیحدووصفمطالبریاضیو آماریراجعبهمشاهداتودادههایآماریكهدرفضای
استكهنقشآماراقلیدسیدرآنهابهچالشكشیدهمیشود.ازایندستدادههابهآمارغیرخطییانااقلیدسییاد
میشود که در سالهای اخیر محققان آمار كاربردی نقش آنها را در علوم زیستی ،محیطی و كامپیوتری،
برجستهترکردند.بنابه [ ]11آمارنااقلیدسیمثلآماردایرهای،كرویوشكلبهدادههاییاطالقمیگردندکه
مقادیرشان را در فضایی  نااقلیدسی اختیار میكنند .یكی از حالت خاص آمار نااقلیدسی ،آمار سودار است
[ .]11در سالهای اخیر دانشمندان بسیاری در حوزههای مختلف علوم ،مثل زیستشناسی ،هواشناسی و

12.Stratonovich integral
13. Chain rule
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بیوانفورماتیك به این نوع خاص از دادهها توجه کردهاند که مثال مناسب برای هر کدام بهترتیب عبارتند از:
بررسیزاویۀ پروازپرندگاندرمهاجرتبهمناطقدیگر،بررسیجهتحركتبادوپیشبینیساختاراصلی
آنها.یكیاز سادهترینمثالهابرایتوصیف دادههای
پروتئینهابراساسزوایایدرونیاتمهایتشکیلدهندۀ  
سودار،دادههایدایرهایاستوآندادههاییاستکهمقادیرشرویدایرهاتفاقمیافتد.ویژگیاساسیدادههای
دادههادارایدورهستند).بهطوردقیق،اگردادههایروی
هایكساناست( 

دایرهایایناستكهآغازوپایانآن
دایرهرابازاویۀ مشخصکنیم،آنگاهواضحاستزوایای و 

معادلهمهستندازاینرو ،بایداین

موضوعدرمحاسباتآماریراجعبهزوایامدنظرقرارگیرد.
چنانکه کهبیانشدبهدلیلویژگیهایخاصآمارسودارمثلتناوبیبودن،میتوانانتظارداشتمعیارهای
مرسومآمارخطیبهطورمستقیمقابلاستفادهبرایدادههایرویدایرهیاهردادهنااقلیدسیدیگرنباشند.یكیاز

اینمواردمعیارمركزیمیانگینحسابیاستكهبرایدادههایسوداربراساسقاعدهجمعمشاهداتتقسیمبر
بهطوردقیق،یكیازابزارهای
تعدادمشاهداتعملنمیكند.مورددیگرمربوطبهتعریفمدلاحتمالتیاست .
مفید برای بررسی رفتارهای تصادفی دادههای سودار ،بررسی توزیعهای آماری در این فضا است .میتوان
هایسوداربهکارگرفتهشوداز اینرو،توزیعهای

انتظارداشتکهتوزیعنرمال نمیتواند مستقیماا برایداده
دیگریدراینحوزهنقشیاساسیدارند.یكیاز اینتوزیعها،توزیعفونمیسز 14

است.اینتوزیعمثل

ایفامیكند.

توزیعنرمالكهدارایكاربردهایزیادیدرآماراست ،نقشمهمیدراستنباطآماریرویدایره
تابعچگالیتوزیعفونمیسزبرایمتغیرتصادفیدایرهای باپارامترهای و

برابر
()1

بهعالوه،
است که پارامتر رامیانگینسودارو راپارامترتمركزمیگویند [ .]11

تابعبسلتغییر

یافتهنوعاولوازمرتبهصفراست[.]1


مدلبندی فرایندهای انتشار در فضاهای نااقلیدسی
چنانکهكهقبالابیانشدفرایندهایتصادفیوبهخصوصفرایندهایانتشاربرایمدلبندیپدیدههایگوناگون
بهكار گرفته میشوند .یكی از موضوعات مورد عالقۀ محققان بررسی فرایندهای تصادفی مربوط به رفتار

تصادفیدادههاینااقلیدسیاست.انتظارمیرودمدلبندیفرایندهایانتشاردرفضاینااقلیدسیكمكشایانیبه

کهبدینشرحاست:
ازنقطهنظرریاضی،متناظربا فرایند انتشار،یكعملگر دیفرانسیلیبامشتقاتجزئیمرتبۀ دوموجود
ازاینروباداشتناینعملگروبااستفادهاز

داردكهرابطۀ مستقیمیباضرایبرانشوانتشارفراینددارد.
توانبهراحتیفرایندانتشارموردنظررابهوسیلۀ

مطالبارائهشدهدربخشهایقبل،می

متناظرمدلبندی

یكیازكاربردهایاینعملگرساختحركتبراونیرویخمینهریمانیاست [.]99لزمبهذكراست

كرد.

14. Von Mises distribution

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

اینگونهدادههاباشد .براینیلبهاینهدفبهچندابزارریاضینیازداریم
حلبسیاریازمسائلمربوط به  

بررسیآماریدوفرایندانتشاررویچنبرهوکاربردآنها 

07

بهعبارتیتعمیمسادهایازسطوحناهمواربررویفضایاقلیدسیاست.
خمینهریمانییكفضاینااقلیدسیو  
بیشتردرموردخمینهریمانیمیتواندبهمنابعمرتبطباهندسهدیفرانسیلمثل[]1
خوانندهعالقهمندبرایتحقیق 
نوعارتباطبینعملگردیفرانسیلیوحركتبراونیرویخمینهریمانیدرپیمیآید.

و[]11مراجعهکند.
فرضكنید

اینفرایندبهصورت

گاهعملگرمشخصهی 


فرایندایتویانتشارباشد،آن


()1
 ،اولین زمان خروج

تعریف میشود كه در آن

عملگر
از است [  .]91

اینضرایبعملگرمشخصه

مستقیمیداردطوریكهبا 

مشخصۀ ()1باضرایبرانشوانتشارفرایندرابطۀ 
فرایندبهراحتیقابلمحاسبهاست.قضیۀ1نشاندهندۀاینموضوعاست.

قضیه[:]1فرضكنید

مجموعهایازهمهتوابع باشدكهبرایهر

آنگاه
،یعنی دوبارمشتقپذیروپیوستهباشد ،

،حد( )1موجوداست.اگر

و

1
الا ذکرشد یكی از كاربردهای عملگر  ساخت فرایند براونی روی خمینههای ریمانی است .نحوۀ
چنانکه قب 
ساختاینفرایندبدینصورتاست:
عملگرمشخصهیحركتبراونیرویخمینهیریمانی باتانسور متریك ومختصاتموضعی(کارت )1

بهصورت

برابر

است،كهدرآن

عملگرلپالسبلترامی16بودهوبهصورت
 

11
كهدرآنبهازای

تعریفمیشود ،
است] .[7باکمیمحاسباتجبریتساوی

،

عنصر

اممعكوسماتریستانسورمتریك 

رامیتوانبهصورت

11
است .با مقایسۀ روابط ( )1و ( )11میتوان دریافت كه ضرایب رانش و انتشار حركت براونی روی خمینه
ریمانی بهترتیبعبارتنداز:
()19
15Chart
16 Laplace-Beltrami
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13
چنانکه مالحظه میشود عبارت ( )11بیانگر رابطۀ بین ضرایب رانش و انتشار حركت براونی با عملگر
مشخصۀآناست.بهزبانیدیگر،میتوانگفتکهاگرضرایبرانشوانتشارحركتبراونیبررسیشدهروی
اگرعملگرمشخصۀ

عملگرمشخصهآنرابهدستآورد.برعکس،
یكخمینهمعلومباشدبهراحتیمیتوان 
حركتبراونیرویخمینهی بررسیشده معلومباشد،آنگاهضرایبرانشوانتشارآنمشخصودرنتیجه
میتوان

هایبعداستفادهمیشود.

آنرابهدستآورد].[99اینارتباطدوطرفهدربخشپیشرووبخش


حركت براونی روی چنبره
موضوعبررسی پروتئینهاوخواصآنهاازمسائلبسیارمهمعلومزیستیاست.بهطوركلیپروتئینهابا
اتصالتعدادیاسیدآمینهدرزوایایمختلفشكلمیگیرند.بهعالوهزنجیرۀ اصلیپروتئینمیتواندبا دنبالهای
ازجفتزاویۀدوسطحی و كههردویآنهادربازه

قراردارند،مشخصشود[.]2اخیراا]1[،

نشاندادند ،زوایایفوقرامیتوانمعرفنقاطیرویچنبرهدرنظرگرفت وآنگاهبرایمدلبندیزوایای
دوسطحییك مدلاحتمالیمعرفیکردند.ازآنجاكهساختاربسیاریازپلیمرهامانند 

یمینیپالسمیدها

میتوانندباچنینزاویههای دوسطحینمایشدادهشوند [،]91یافتنخواصآماریایندوزوایهوقتیبهعنوان
متغیرهایتصادفیدرنظرگرفتهمیشوند ،میتواندكمكشایانیبهمحققانحوزۀ علومزیستیكند.بهعالوه،
نحوۀمدلبندیفرایندهایتصادفیرویچنبرهمیتواندبهپیشبینیدقیقترساختارپروتئینو

منجرشود.

اضافه بر آن بررسی توزیع مانای فرایندهای تصادفی روی چنبره و ارائه الگوریتمهای آماری مناسب برای
شبیهسازی از 

های متناظر میتواند اطالعاتی مشابه آنچه كه در علوم زیستی تحت عنوان شبیهسازی

مولكولیساختاریمعروفاستوبرایپیشگوییساختارپروتئینهابهكارمیرود[،]2فراهمكند.
ازنقطهنظرهندسیچنبرهسطحیاستكهازچرخشیكدایرهحولخطیصافمتعلقبهصفحۀ دایره
تشكیلمیشود.واضحاستهنگامیكهمحورچرخشقطردایرهباشد،شكلحاصلكرهاست.ازمنظرریاضی
توانبهصورتپارامتری

چنبرهرامی
نوشتكهدرآن

،

 ،فاصلۀمركزدایرهتامركزچنبره(فاصلۀمحورازمركزدایرهکه

مقادیرمتفاوت  rو( Rهردومثبت)سهنوعچنبرهمتفاوتوجودداردکهدراینمقالهچنبرهایمدنظرقرار
میگیردکه

.چنبرهیكخمینهریمانیاستوبنا بر [ ]11میتوانیكمختصاتموضعیبرایچنبره

بهصورت

همچنینبامحاسباتیسادهوبراساس [ ]1ماتریستانسورمتریك
تعریفكرد .
اینچنبرهبهترتیبعبارتنداز:

ومعكوسآن

برای
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اكنونبااستفادهازروابط()19و()13میتوانضرایبرانشوانتشارحركتبراونیرویچنبرهرامحاسبه
كرد.بامحاسباتیسادهمیتواننوشت:

و


ازاینروضرایبرانشچنینفرایندیعبارتنداز:

همچنین،میتوانمالحظهکردکهبنابهمعكوسماتریستانسورمتریكعناصرماتریسانتشاربهصورت


هستند.درنتیجه

حركتبراونی

رویچنبرهرامیتوانبهصورت

12
نوشت كه در آن 

بیانگر حركت براونی دو بعدی (در صفحه مختصات دكارتی) است.
 

اکنونمیتوانازاینحرکتبرایساختفراینداورنشتاین-اولنبکرویچنبرهاستفادهکرد.

چنانكه در بخشهای قبل بیان شد ،از فرایندهای تصادفی روی چنبره میتوان برای مدلبندی زوایای
دوسطحیپروتئینبهرهجست.یكیازفرایندهایتصادفیرویخطكهبرایمدلبندیپدیدههاییباهدفحرکت
معین (اما تحت تاثیر نوفه) استفاده میشود ،فرایند 

روی خط است .از اینرو ،چون جهتگیری حرکتی

بهنظر میرسد معرفی ،شناسایی و تحلیل فرایند 
پروتئینها بهسمت خاصی است  ،

روی چنبره با زوایای

بههمینمنظوردرذیلباالهاماز
تواندبهپیشبینیبهترساختارهایگوناگونپروتئینهاكمككند .

دوسطحیمی
حرکتبراونیرویچنبرهفرایند

رویآنمعرفیوویژگیهایآنبررسیمیشوند.
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برای ساختن فرایند 

روی چنبره به تبعیت از [ ،]12میتوان تابع 

را به ضریب

رانشفرایندتصادفی درمعادلۀ()12اضافهكردوسپستوزیعمانایفرایندحاصلرابررسیکرد.اما،به-

جایاینكارماابتدایكتابعكلیمثل 

 رابهضریبرانشفرایندتصادفی اضافهكردهوسپس

توزیعمانایفرایندحاصلرامحاسبهوارزیابیمیکنیم.واضحاستکهحالتخاصاینتابعكلیرامیتوان
اختیارکردوتوزیعمانایفرایندمتناظررابهدستآورد.

برابر
بنابهمطالببال

ییكخانوادهازفرایندهای

رویچنبرهرابهصورت

11
پیشنهاد میكنیم .این فرایند ویژگیهای جالب ریاضی و زیستی دارد .اما ،آن جنبهای از این فرایند که برای
محققان آمار و ریاضی ممکن است حائز اهمیت باشد محاسبۀ توزیع مانا و چگونگی استنباط آمای راجع به
پارامترهایفراینداستکهدربخشبعدبهآنپرداختهمیشود.


توزیع مانای فرایند اورنشتاین-اولنبك روی چنبره
فرضكنید

معرففرایند

رویچنبرهبا

بهصورترابطۀ ()11است.چون

اینفراینددارایضرایبرانشوانتشارمستقلاز استازاینرو بنا به [ ]11یكفرایندانتشارهمگناست.
بنا بر این توزیع مانای این فرایند در معادله پیشروی كولموگوروف (معادلۀ ( ))1صدق میكند .از آنجاكه
روشیبرایحل اینمعادلهبرایتوزیعهایدومتغیرهموجودنیست محاسبۀ توزیعمانای فرایند
حدودیمشكلاست.اماچوندوفرایند

نیز تا

و ازهممستقلهستندمابهجایحلمعادلهمذکور،ابتداتوزیع

مانایایندو فرایندراجداگانهبهدست آوردهوسپسحاصلضرب آنهارابهعنوانتوزیعمانای فرایند  
اثباتاینکهتوزیعحاصلواقعا اتوزیعمانایفراینداست،نشانمیدهیمكه

درانتهابهمنظور 

درنظرمیگیریم.
شرویكولموگوروف()1صدقمیكند.
آندرمعادلهپی 
بهمنظورسهولتدربهدستآوردنتوزیعمانا،شعاعکوچکبرایچنبرۀ( )رایكوشعاعدایرهبزرگ

( ) را  9درنظر میگیریم .با توجه به این مقادیر ثابت و 
فرایندهای

عنوانمؤلفههاییازفرایند

و به

ی رابطۀ ( )11ضرایب رانش و انتشار

رویچنبرهبدینصورتهستند:

،

و

رابرایاینفرایندبراحتیمحاسبهکرد.ابتدا،بنابه()9داریم:
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ازاینروتوابع

03

بهترتیببرابر

و

خواهندبود.بنابراینتوزیعمانایفرایند برابر
12
 .درآنصورت

است.برایحالتخاص فرضكنید 

فرایند  (معادله

)11بهصورت

اینكه
سادهمیشود.باتوجهبه 
خواهدشد.حالبافرض

وبنابر()12توزیعمانایفرایند برابر
،میتوانیكیازتوزیعهایمانایفرایند رابدینصورتمحاسبهكرد:

11
است.ازاینرو،باکمیمحاسباتجبری

واضحاستکهمخرجكسردر()11ثابتنرمالسازتوزیع
میتواننشاندادکهتوزیعمانایفراینددراینحالتبهصورت

11
است.که

تابعبسلاصالحشدهازنوعیکوازمرتبۀ  qاست.

برایمحاسبهتوزیعمانایفرایند
برابر

ابتداتوابع

و

رامحاسبهمیكنیم.بنابر ( )9اینتوابعبهترتیب

و

است.مشابهروندیکهبرایفرایند انجامشدتوزیعمانایفرایند برای

بهصورت

11
است.باتوجهبهاینکهتوزیعمانایفرایند
بهترتیببرابر و هستند.


یكنواختدربازه
 

است،امیدریاضیوواریانسآن
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بنا بر اینباتوجهبهمطالبذكرشدهدرابتدایاینبخشحاصلضربتابعچگالیبامعادلۀ( )11و( )11را
بهعنوانتوزیعمانایفرایند

مانایفرایند

بامؤلفۀ 

یعنی،بهازای و در

و درنظرمیگیریم.

،توزیع

 پیشنهادیدراینمقالهبهصورت

91
است .اكنونبنا بر آنچهكهبیانشد،برایارزیابیدرستی اینادعاكهتوزیعپیشنهادی()91توزیعمانای
فرایند 

روی چنبره با 

بهصورت ( )11است ،کافی است نشان داده شود که این توزیع درمعادلۀ

پیشرویكولموگوروف متناظربا آنصدقمیكند .اثباتاین مطالب بهصورت دستیکمی پرحجم اماشدنی

است ولیباابزارهایمحاسباتیکامپیوتریجدیداینموضوعبسیارآسانخواهدبود.اینامربابرنامهنویسی
کامپیوتریانجاموصحتتوزیعمانایتأییدشد.

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله مدلبندی فرایندهای انتشار در فضاهای نااقلیدسی بررسی شده .بهویژه ،با استفاده از تانسور
متریك،معادلتدیفرانسیلتصادفیحرکتهایبراونیوفرایندهایاورنشتاین-اولنبکرویچنبرهبهدستآمد.
همچنین توزیعهای مانای فرایند
بهعالوه نحوۀ شبیهسازی از معادلت دیفرانسیل تصادفی توصیف شد  .
اورنشتاین-اولنبکرویچنبرهمحاسبهشد .ازآنجاکهزنجیرۀ اصلیپروتئینسنگبنایاصلیموادشیمیایی
متفاوت است انتظار میرود مدلبندی مناسب فرایندهای انتشار تغییرات تصادفی زنجیر ،نیازمند اعمال
محدودیتهای دیگری نیز باشد .از این رو ،بهعنوان تحقیقات آتی میتوان استفاده از فرایندهای انتشار چند
متغیرههمراهباهمبستگیفضاییبیناتمهابرایپیشبینیبهترزنجیرۀاصلیپروتئینراپیشنهادکرد.بهعالوه

بهکارگیریتقریبهایدیگرکهمستقیماادرفضاینااقلیسیبهکارگرفتهمیشوندنیزمیتواندموضوعتحقیقات
آیندهدراینحوزهباشد.عالوهبراینموضوعات،نبایدازاستنباطآماریراجعبهپارامترهایاینمدلومدل-
هایدیگرغافلشد.
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