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Correlations in complex systems: financial markets
Jens Verstraete

Supervisor(s): Simon Standaert, Jan Ryckebusch

Abstract— In this paper we will describe the basic concepts of normal
and anomalous diffusion, and discuss some analogies with price variations
in financial markets. Furthermore, some results of attempts to simulate
anomalous diffusion on large timescales using molecular dynamics are dis-
cussed.

Keywords—Anomalous diffusion, Lévy distributions, pricechanges, mo-
lecular dynamics, correlations

I. INTRODUCTION

Econophysics is a relatively new science. It applies principles
and methods of physics on economics, mainly financial mar-
kets. One of the main topics in econophysics is the description
of price changes through diffusion equations. The key features
of this method will briefly be reviewed, and some results of com-
puter simulations will be discussed.

II. NORMAL DIFFUSION

A. Fick’s Laws

Normal diffusion along the z-axis is described by Fick’s sec-
ond Law,

∂n(z, t)
∂t

= D
∂2n(z, t)
∂z2

. (1)

Here n is the particle density and D the diffusion coefficient. A
microscopical explanation for this equation was given in 1905,
when Einstein published his theory about Brownian motion[1].
In his theory he states that liquids exist out of particles that per-
form a random walk: the particles make uncorrelated steps of
equal size in random directions, with equal time intervals be-
tween these steps. Based upon these assumptions equation 1
can be derived. The solution of this equation is then the Gaus-
sian function:

n(z, t) =
n0√
4πDt

e−z
2/4Dt. (2)

An important feature of normal diffusion is that the standard
deviation of the distance travelled by a particle grows linearly
with time:

〈z2(t)〉 = 2Dt. (3)

According to the central limit theorem the solution 2 was to be
expected. This theorem states that the distribution of the sum
of a large number of independent variables, which are drawn
from a distribution with a finite variance, should converge to a
Gaussian function.

B. Bachelier’s Théorie de la spéculation

The first formulation of a random walk was given by Bache-
lier’s in 1900, in his “Théorie de la spéculation”. He stated that
the price fluctuations in financial markets could be discribed by
a random walk[2]. A first improvement on this model is given
by the standard model of stock prices according to which the

price of an asset can be described by geometric Brownian mo-
tion. This means that the logarithm of the price follows a ran-
dom walk.

III. ANOMALOUS DIFFUSION

Not all diffusion obeys equation 3. In that case, we call it
anomalous diffusion, and the mean squared displacement is then
described by a power law:

σ2(t) = 〈r2(t)〉 ∝ tγ . (4)

In nature, anomalous diffusion is mostly observed in systems out
of equilibrium. If γ < 1 we speak of subdiffusion, in the other
case we have superdiffusion. To describe the step distribution of
the particles symmetric Lévy distributions are often used. These
are defined in the frequency domain as

q̂L,α∆z (k) = exp(−a|k|α), (5)

For big values of z, these functions follow a power law:

qγ∆z(∆z) ∼ |∆z|
−γ , 1 < γ < 3. (6)

This gives mathematical complications in the treatment of the
random walk problem, as the standard deviation and higher or-
der moments are infinite. This problem can be solved by not
longer using a constant time step, but to let the duration of a
spacial step be dependent of its length. This form of the random
walk is called the Continuous time random walk.

A. Power laws

Power laws play an important role in the theory of anomalous
diffusion. A characteristic property for stochastic processes that
obey power laws is scale invariance. This means that the pro-
cess doesn’t have a particular scale. If you look at it on different
scales, you will see the same qualitative behavior.

If, in the context of the random walk, special steps are drawn
from a distribution that obeys power laws, we will see that the
particles make small steps and stay at the same place most of the
time, but they will also occasionally make very large jumps.

B. Price variations

Geometric Brownian motion is often used to describe the
movement of stock prices, although this model has some impor-
tant shortcomings. The most important deficiency is that it un-
derestimates the chance of extreme variations. Price variations
of about five times the standard deviation are almost impossi-
ble in this model, although observations show that these occur
with a finite probability. A better alternative is to model the log-
arithm of the price changes with Lévy distributions. However,
data only shows a power law distribution for a limited interval,
so these distributions should be truncated. This model was in-
troduced by Mandelbrot in 1963 [3].



IV. CORRELATIONS

Another possible cause of anomalous diffusion on larger time
scales, next to the one step distributions, is correlations between
these steps. The mean squared displacement after n steps, for a
particle performing a random walk, is given by

〈Z2
n〉 =

i=1∑
n

j=1∑
n

〈∆zi∆zj〉 = n〈∆z2
i 〉+2

k=1∑
n

(n−k)〈∆zi∆z(i+k)〉.

(7)
If the second term converges, then, if n is taken large enough, the
first term dominates and we have normal diffusion. If, however
the second term diverges, then equation 3 will no longer hold
and we have anomalous diffusion.

A. Correlation functions

Correlations in fluids are described by the correlation func-
tions. The two most important correlation functions are the ra-
dial distribution function and the velocity autocorrelation func-
tion (VAF). The first one gives information about the spacial dis-
tribution of different particles, while the VAF informs us about
the time correlation of the velocities on different moments. The
VAF C(t1, t2) is defined as:

C(t1, t2) =
1
N

N∑
i=1

v(t1) · v(t2). (8)

In liquids, simulations suggest that these have the following
form:

C(τ) ∝

{
exp(−τ/τ0) (t ≤ 10τ∗)
τ−

d
2 (t ≥ 10τ∗),

(9)

where d is the number of dimensions, and τ∗ is a typical mole-
cular collision time. From this we can conclude that molecules
do not quickly “forget” there initial velocity: even after 10 col-
lisions they still have a tendency to move in the same direction.

B. Correlations in financial markets

Also in financial markets time correlations can be observed.
Data analysis shows that the price changes have a very small
long term correlation, which is larger for less efficient markets.
Nonlinear functions of the prices however, such as the absolute
value or the square, seem to have a long term correlation. The
underlying process which causes these correlations is called the
volatility. It is usually estimated by calculating the standard de-
viation of price changes in an appropriate time window. Differ-
ent studies have shown that the autocorrelation function of the
volatility decays with a power law[4].

V. MOLECULAR DYNAMICS

Information about the correlations in fluids is mostly obtained
by computer simulations. The most appropriate technique to this
end is molecular dynamics. In this method the classical equa-
tions of motion are numerically integrated for a large number of
particles. The potential used to describe the interparticle forces
is usually the Lennard-Jones potential.

A. Soft core potential

As stated above, in anomalous diffusion, particles can make
large steps in one time interval. This gives problems when using
a Lennard-Jones potential, as this potential diverges when the
interparticle distance goes to zero. Particles that were distant on
one time step could be really close on the next. These particles
then receive a major boost in kinetic energy, and heat up the
system. To counter this effect, a softcore potential is used in
the simulations. By using this potential, it is possible for two
particles to come close together, without influencing the whole
system.

B. Simulation of anomalous diffusion

Anomalous diffusion is then introduced in the system by
bringing the system out of equilibrium. The particle radius is
changed with a constant factor at fixed time intervals. This gives
rise to an increase in temperature, as the cores of the potentials
of some particles will suddenly overlap, giving them extra ki-
netic energy. If the temperature becomes too big, the radius is
reset to its initial value and the system cools down. It is at these
moments that we can observe an anomalous distribution for the
one-step distributions of the particles.

C. Results

The behavior of these softcore systems has been studied on
larger timescales. The anomalous distribution for the one-step
distributions can be observed until most particles have forgot-
ten their initial speed through interparticle collisions. On larger
timescales we also notice anomalous behavior which is not
caused by these different one-step distributions. This behavior
is caused by correlations between the steps: some particles don’t
collide with other particles for a long time, and will travell a big-
ger absolute distance than normal. That this assumption is true
can be derived from the VAF of these particles. It stays close
to one for a long period, and then decays much slower than the
VAF of the other particles.

With this method however, it is not possible to create an
anomalous regime that lasts on large timescales.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

De klassieke economische theoriën zijn gebaseerd op enkele axioma’s, zoals
het bestaan van rationele verwachtingen en de aanname van perfect eco-
nomisch evenwicht, waarbij extreme evenementen uitgesloten zijn. Deze
werkwijze staat in groot contrast met de methodologiën uit de fysica, die
gebaseerd zijn op experimenten en empirische data. Die typische aanpak
van fysici, toegepast op gegevens van financiële markten, heeft aanleiding
gegeven tot enkele opvallende waarnemingen die ingaan tegen de traditionele
economische theoriën.

Bij analyse van financiële markten bijvoorbeeld hebben fysici ontdekt dat
vele verschijnselen, zoals de prijsveranderingen van aandelenprijzen, beschre-
ven worden door machtwetten. Deze machtwetdistributies, die rekening hou-
den met veel extremere gebeurtenissen zoals crashes, zijn typisch voor pro-
cessen die zich niet in evenwicht bevinden, wat ingaat tegen de klassieke
theoriën waarbij de markt steeds in evenwicht is.

Dergelijke observaties, die niet verenigbaar zijn met de klassieke economie,
hebben aanleiding gegeven tot een nieuwe wetenschap, de econofysica. On-
der econofysica verstaat men de toepassing van methodes uit de statistische
fysica op economische problemen. De term econofysica werd in 1995 bedacht
door de Amerikaanse fysicus Gene Stanley, maar de eerste economische the-
orie, gebaseerd op principes uit de fysica, werd geformuleerd in 1900 door
de Franse wiskundige Louis Bachelier. In zijn “Théorie de la spéculation”
stelt hij dat de variaties van aandelenprijzen kunnen gemodelleerd worden
door een random walk, en slaagt hij erin een analogie te maken tussen deze
prijsveranderingen en normale diffusie in vloeistoffen. Deze normale diffu-
sie en de theorie van Bachelier worden besproken in hoofdstuk 2. Ook het
standaard model voor aandelenprijzen, dat stelt dat niet de aandelenprijs
zelf, maar de logaritme ervan een random walk volgt, wordt behandeld.

Niet alle diffusieverschijnselen kunnen echter onder de noemer normale dif-

1



HOOFDSTUK 1. INLEIDING 2

fusie geplaatst worden, in vele gevallen blijkt het diffusieproces namelijk veel
sneller, of juist veel trager te verlopen. Zogenaamde anomale diffusie treedt
vooral op in systemen die zich uit evenwicht bevinden. Een belangrijke ei-
genschap van vele anomale diffusieprocessen is dat de deeltjes stappen van
willekeurige grootte kunnen nemen. Essentiële begrippen in deze context
zijn machtwetten en schaalinvariantie. Ook financiële markten worden be-
ter beschreven door anomale diffusie, aangezien extreme evenementen veel
vaker voorkomen dan men op basis van het standaard model voor aandelen-
prijzen zou verwachten. Anomale diffusie, en hoe deze gebruikt kan worden
om financiële markten te modelleren, is het onderwerp van hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 worden de principes van moleculaire dynamica besproken.
Deze simulatietechniek bestaat eruit de (klassieke) bewegingsvergelijkingen
van een groot aantal deeltjes numeriek te integreren. Op deze manier kunnen
dan de dynamische eigenschappen van moleculen in een vloeistof bestudeerd
worden.

In hoofdstuk 5 wordt de belangrijkste oorzaak van de anomale diffusie uit
hoofdstuk 3 besproken: correlaties tussen de stappen van de deeltjes. Er
wordt aangetoond hoe correlaties aanleiding geven tot anomale diffusie, en
hoe deze kunnen bestudeerd worden met behulp van de correlatiefuncties.
Ook zullen de correlaties aanwezig in financiële markten besproken worden
aan de hand van empirische gegevens.

In het laatste hoofdstuk tenslotte zal ik aan de hand van MD-simulaties de
tijdscorrelaties die kunnen optreden in een Lennard-Jonesvloeistof onder-
zoeken.



Hoofdstuk 2

Normale Diffusie

Onder diffusie verstaat men over het algemeen het netto transport van deel-
tjes van een gebied van hogere concentratie naar een gebied van lagere con-
centratie, ten gevolge van random bewegingen. Het bekendste voorbeeld is
waarschijnlijk de Brownse beweging, waarbij kleine deeltjes in een oplossing
zich door botsingen met de moleculen van het oplosmiddel na verloop van
tijd homogeen gaan verspreiden. Maar men kan ook veel andere proces-
sen onder de noemer diffusie plaatsen. Zo kunnen de verspreiding van de
euromuntstukken over de verschillende landen, of het verloop van aandelen-
koersen eveneens beschouwd worden als diffusieprocessen.

Hieronder wordt de “normale” diffusie besproken, waarbij de kansdistributie
van de afgelegde weg van de deeltjes na verloop van tijd een Gaussisch
profiel vertoont, en wordt ook de “Théorie de la spéculation” van Bachelier
toegelicht, die het analogon van normale diffusie is in de wereld van de
financiële markten.

2.1 De wetten van Fick

Het tijdsverloop van de deeltjesdichtheid bij normale diffusie wordt beschre-
ven door de wetten van Fick, dewelke hieronder zullen afgeleid worden. Be-
schouw hiertoe diffusie van deeltjes langs de z-as. Het behoud van deeltjes
houdt in dat de toename van de deeltjesdichtheid n(z, t) in het elementair
volume ∆x∆y∆z gelijk is aan de netto instroom van deeltjes,

∂n(z, t)
∂t

∆x∆y∆z = J(z, t)∆x∆y − J(z + ∆z, t)∆x∆y = −∂J
∂z

∆x∆y∆z.

(2.1)
Hierbij is J(z, t) de deeltjesflux. Beide leden van vgl.(2.1) delen door een
elementaire volume-eenheid ∆x∆y∆z geeft dan

∂n(z, t)
∂t

= −∂J(z, t)
∂z

. (2.2)

3



HOOFDSTUK 2. NORMALE DIFFUSIE 4

Om de evolutie van de deeltjesdichtheid te bepalen moet nu de flux J nog
gekend zijn. Uit experimenten leidde Fick af dat de flux J die een bepaald op-
pervlak doorkruist (hier het x-y vlak) evenredig is met de dichtheidsgradiënt
langs de oppervlaknormaal (de z-as),

Jz = −D(z)
∂n

∂z
, (2.3)

waarbij de evenredigheidsconstante D de diffusiecoëfficiënt wordt genoemd.
Bovenstaande vergelijking noemt men de eerste wet van Fick. Deze werd
voor het eerst door de Duitse Fysicus Adolf Fick beschreven in 1855 (Fick,
1855). Door het gebrek aan een nauwkeurige microscopische beschrijving
van de materie kon Fick dit verband echter niet rigoreus afleiden. (H.Spohn
& Lebowitz, 82). Na substitutie van vgl. (2.3) in vgl. (2.1) bekomt men de
klassieke diffusievergelijking:

∂n(z, t)
∂t

=
∂

∂z
D(z)

∂n(z, t)
∂z

. (2.4)

Indien de diffusiecoëfficiënt constant is herleidt bovenstaande uitdrukking
zich tot

∂n(z, t)
∂t

= D
∂2n(z, t)
∂z2

. (2.5)

Deze formule wordt ook wel de tweede wet van Fick genoemd. Als alle
deeltjes zich op t = 0 op z = 0 bevinden, is de oplossing van vgl. (2.5)

n(z, t) =
n0√
4πDt

e−z
2/4Dt, (2.6)

waarbij n0 het totaal aantal deeltjes is. De gevonden dichtheidsfunctie is
een Gaussische distributie met gemiddelde waarde 0. De variantie 〈z2(t)〉 is
dan ∫ +∞

−∞
z2n(z, t) dz = 2Dt. (2.7)

Hieruit volgt het belangrijke resultaat√
〈z2(t)〉 =

√
2Dt, (2.8)

m.a.w. de gemiddelde kwadratisch afgelegde afstand neemt evenredig toe
met t1/2. Een diffusieproces dat voldoet aan vgl. (2.8) wordt een normaal
diffusieproces genoemd. Indien de diffusie isotroop gebeurt kan deze uitdruk-
king eenvoudig veralgemeend worden naar d dimensies, (

√
〈r2〉 = d

√
〈z2〉):√

〈r2(t)〉 =
√

2dDt. (2.9)
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2.2 De random walk en het formalisme van Ein-
stein

Een andere manier om normale diffusie te beschrijven werd voorgesteld door
Einstein (Einstein, 1905). Hij bekwam ook de diffusievergelijking (2.5), en
gaf daarbij een verklaring voor het verband (2.3) tussen de deeltjesdichtheid
en -flux. Hierbij vertrok hij van het principe van de random walk.

De random walk

De random walk is een wiskundige formalisering van een traject dat bestaat
uit een opeenvolging van willekeurige stappen. De resultaten van de analyse
ervan worden toegepast in uiteenlopende vakgebieden zoals de natuurkunde,
economie, computerwetenschappen, biologie enz... .

De eerste beschrijving van de random walk gebeurde door Lord Rayleigh in
1880 (Rayleigh, 1880). Om de kansdichtheidsfunctie van geluidsgolven in
een homogeen materiaal te vinden, beschouwde hij deze golven als een som
golfvectoren met een willekeurige fase.

Einstein paste deze theorie toe op het probleem van de normale diffusie uit
paragraaf 2.1, en kon zo een microscopische verklaring vinden voor de wetten
van Fick.

Het probleem van de random walk kan als volgt gedefinieerd worden:

• De positie r van een deeltje verandert met random stappen ∆r.

• De tijd ∆t tussen twee opeenvolgende stappen wordt constant veron-
dersteld. De positie rn van een deeltje na n stappen, en dus na een
tijd tn = n∆t, is dan

rn = ∆rn + ∆rn−1 + ∆rn−2 + ... + ∆r1 + r0 (2.10)

• Om het probleem volledig te beschrijven, moeten we de waarschijn-
lijkheidsdistributie q∆r(∆r) voor de stappen ∆r vastleggen. We ver-
onderstellen dat deze allen dezelfde kansdichtheid hebben, en dat deze
onafhankelijk zijn van elkaar. Veralgemeningen naar tijdsafhankelijke
distributies, of gecorreleerde stappen zijn uiteraard mogelijk. Zoals
in hoofdstuk 3 zal besproken worden, kan dit aanleiding geven tot
anomale diffusie.

De oplossing van het random walk probleem die we nu zoeken is de waar-
schijnlijkheidsdistributie P (r, tn) die de waarschijnlijkheid weergeeft dat een
deeltje zich op tijdstip t = tn = n∆t op positie r bevindt.
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De diffusievergelijking van Einstein

In zijn beroemde artikel over de Brownse beweging (Einstein, 1905) toonde
Einstein aan dat de statistische theorie van warmtetransport de beweging
van kleine deeltjes (moleculen) in een oplossing veronderstelt, en dus ook
dat er diffusie optreedt in vloeistoffen. Om deze bewegingen in een vloeistof
te beschrijven ging Einstein ervan uit dat de moleculen een random walk
beschrijven. Het bepalen van de evolutie van de deeltjesdichtheid komt er
dus op neer P (r, t) te bepalen. Hier zullen we een 1-dimensionele oplossing
P (z, t) zoeken voor het random walk probleem. Veronderstel hiertoe dat we
de distributie P (z, t−∆t) op de vorige tijdstap kennen. De kans P ∗(z, t) dat
het deeltje zich op tijdstip (t−∆t) op positie (z−∆z) bevindt, en vervolgens
op tijdstip t op positie z, wordt gegeven door

P ∗(z, t) = P (z −∆z, t−∆t) q∆z(∆z), (2.11)

waarbij q∆z de verdeling van de random stappen is. Om P (z, t) te vinden
moeten we dan nog sommeren over alle mogelijke ∆z:

P (z, t) =
∫ +∞

−∞
P (z −∆z, t−∆t) q∆z(∆z) d∆z. (2.12)

Dit is de diffusievergelijking van Einstein (ook wel vergelijking van Bachelier
genoemd). Deze integraalvergelijking geeft de oplossing van het random
walk probleem zoals gesteld in paragraaf 2.1. Een karakteristiek van normale
diffusieproblemen is dat de deeltjes veel, maar kleine stappen nemen. Met
klein bedoelen we dat de stappen ∆z veel kleiner zijn dan de systeemgrootte.
In een oneindig systeem wordt met klein bedoeld dat de stappen een typische
schaal vertonen, en dat stappen die heel groot zijn t.o.v. deze schaal heel
zelden voorkomen. Hieruit volgt dat dus ook de tijdstap ∆t tussen twee
stappen klein is. Dit betekent dat q∆z(∆z) slechts beduidend verschillend
van 0 is voor kleine ∆z, en de integraal in vgl. (2.12) dus slechts over klein
bereik genomen moet worden. We kunnen nu een Taylor-ontwikkeling van
P (z −∆z, t−∆t) in z en in t doorvoeren,

P (z −∆z, t−∆t) = P (z, t)−∆t ∂tP (z, t)−∆z ∂zP (z, t)

+
1
2

∆z2 ∂2
zP (z, t).

Substitutie in vgl.(2.12) geeft

P (z, t) =
∫
P (z, t) q∆z(∆z) d∆z −

∫
∆t∂tP (z, t) q∆z(∆z) d∆z

−
∫

∆z∂zP (z, t) q∆z(∆z) d∆z

+
∫

1
2

∆z2 ∂2
zP (z, t) q∆z(∆z) d∆z.
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Figuur 2.1: Traject van collöıdale deeltjes in een oplossing. Uit (Voit, 2003)

Gebruik makend van de normalisatie van q∆z (
∫
q∆z(∆z) d∆z = 1), en van

de veronderstelling dat q∆z symmetrisch is (
∫

∆z q∆z(∆z) d∆z = 0), krijgen
we dat

P (z, t) = P (z, t)−∆t ∂tP (z, t) +
1
2
σ2

∆z ∂
2
zP (z, t), (2.13)

of

∂tP (z, t) =
σ2

∆z

2∆t
∂2
zP (z, t). (2.14)

Hierbij is de variantie σ2
∆z =

∫
∆z2 q∆z(∆z) d∆z van q∆z ingevoerd. Aan-

gezien P (z, t) de waarschijnlijkheidsdichtheid voorstelt voor de positie van
één deeltje, zal voor een groot aantal deeltjes n0 de dichtheid n0P (z, t)
zijn. We verkrijgen zo dus opnieuw de diffusievergelijking (2.5), met als
diffusiecoëfficiënt D = σ2

∆z
2∆t . De oplossing hiervan is uiteraard weer vgl.

(2.6). Voor deeltjes die een normale random walk afleggen geldt ook dus
het verband van vgl. (2.8), namelijk dat de kwadratische afstand evenredig
toenneemt met t.

Een belangrijke parameter in het voorgaande is de diffusiecoëfficiënt D. Het
is een macroscopische grootheid die echter informatie bevat over de microco-
pische eigenschappen van de materie. Uit de evenwichtsvoorwaarden voor
een flüıdum van harde bollen leidde Einstein een uitdrukking af voor D
in functie van de gasconstante R, de viscositeit µ, de temperatuur T , de
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deeltjesdichtheid n en hun bolstraal r,

D =
RT

n

1
6πµr

. (2.15)

De eerste systematische observaties van de Brownse beweging werden ge-
daan door de Franse fysicus Jean Perrin in 1909 (Perrin, 1948). Hij maakte
grafieken van de beweging van opgeloste deeltjes in water door hun positite
iedere 30 tot 50 secconden aan te duiden. Een van zijn oorspronkelijk grafie-
ken is weergegeven in figuur 2.1. De rechte lijnen zijn uiteraard interpolaties.
Op kleinere schaal zijn deze paden echter helemaal geen rechte lijnen, maar
kennen deze een heel grillig verloop. Dit waren de eerste experimentele be-
vestigingen van Einsteins theorie van de Brownse beweging en van diffusie
in oplossingen, en uiteindelijk ook van het bestaan van moleculen.

De Chapman-Kolmogorov vergelijking

De Chapman-Kolmogorov vergelijking (Voit, 2003) is een meer algemene
vorm van de diffusie-vergelijking (2.12). We stellen dat: (i) het gemiddelde
µ∆z van de stappen niet gelijk aan 0 hoeft te zijn, wat dus een drift van
de deeltjes inhoudt, en (ii) dat zowel het gemiddelde als de variantie van
deze stappen een ruimtelijke afhankelijkheid kunnen vertonen. Vgl.(2.12)
kan dan herschreven worden als

P (z, t) =
∫ +∞

−∞
P (z −∆z, t−∆t)q∆z,z(∆z, z −∆z) d∆z. (2.16)

Deze vergelijking noemt men de Chapman-Kolmogorov vergelijking. We
kunnen nu opnieuw een taylor-ontwikkeling doorvoeren, en uiteindelijk kan
deze vergelijking, analoog aan vergelijking (2.14), herschreven worden als de
Fokker-Planck vergelijking (Vlahos et al., 2008),

∂tP (z, t) = −∂z[V (z)P (z, t)] + ∂2
z [D(z)P (z, t)]. (2.17)

Hierbij is V (z) ≡ µ∆z(z)/∆t de driftsnelheid, en D(z) ≡ 〈∆z2〉(z)/2∆t de
diffusiecoëfficiënt. De verschillen tussen vgl.(2.17) en (2.5) zijn dat er bij
deze laatste een driftterm optreedt, en dat zowel deze driftterm als de diffu-
siecoëfficiënt een ruimtelijke afhankelijkheid hebben. Deze veralgemeningen
laten toe om met de Fokker-Planck vergelijking complexer diffusie-gedrag te
beschrijven dan met de tweede wet van Fick.

2.3 De centrale limietstelling

Normale diffusie komt voor in vele natuurlijke fenomenen dicht bij evenwicht,
waarbij steeds de Gaussische distributie van vgl.(2.6) als oplossing van de
diffusievergelijking wordt gevonden. Dat het optreden van deze verdeling te
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verwachten is, en dat integendeel het verschijnen van niet-Gaussische distri-
buties ongewoon is, kan begrepen worden op basis van de kansrekening, en
meer bepaald uit de centrale limietstelling. Deze zegt dat, als (r1, r2, r3, ...)
een verzameling van onafhankelijke, identiek verdeelde stochastische varia-
belen is, met een eindig gemiddelde µ en een eindige variantie σ, en definiëren
we RN als

RN =
σ−1/2

√
N

(
N∑
i=1

ri −Nµ

)
, (2.18)

dan convergeert de kansdichtheidsfunctie PN (RN ) van de variabele RN naar
een standaard normale distributie P (R):

PN (RN )→ P (RN ) ≡ 1
(2π)1/2

e−R
2
N/2 (2.19)

De centrale limietstelling heeft zijn naam te danken aan het feit dat vooral
in het centrale gebied van de limietdistributie deze goed overeenkomt met
een Gaussische kansverdeling. Het gedrag in de staarten hangt af van de
details van de oorspronkelijke distributies, en hierover kunnen geen algemeen
geldende uitspraken gedaan worden.

Heel belangrijk is dat de variabelen onafhankelijk zijn. Indien deze zwak
gecorreleerd zijn, waarbij men kan spreken van een typische correlatielengte
of tijd, blijft de stelling geldig. In het geval van sterk gecorreleerde variabelen
is de limietdistributie in het algemeen geen Gaussische distributie, en slechts
in bepaalde specifieke gevallen kan dan een analytische uitdrukking gevonden
worden.

Een belangrijk begrip bij de studie van limietstellingen is het “bassin of at-
traction” van een limietdistributie. Dit is de verzameling van de kansdicht-
heidsfuncties waarvoor geldt dat, indien men de som neemt van variabelen
die verdeeld zijn volgens één of meerdere van deze distributies, deze zal evo-
lueren naar deze bepaalde limietdistributie. Voor de Gaussische verdeling
behoren dus de kansdistributies met een eindig gemiddelde en een eindige
variantie tot het “bassin of attraction”.

2.4 Momenten en cumulanten

Het k′de moment van de kansdichtheidsfunctie p(x) wordt als volgt gedefi-
nieerd:

mk ≡
∫ +∞

−∞
xkp(x)dx. (2.20)

De momenten kunnen gegenereerd worden door de karakteristieke functie
χ(k) van p(x) te ontwikkelen rond de oorsprong. χ(k) wordt gedefinieerd



HOOFDSTUK 2. NORMALE DIFFUSIE 10

als:

χ(k) ≡
∫ +∞

−∞
eikxp(x)dx = p̂(k)(2π)1/2, (2.21)

χ(k) is dus op een factor (2π)1/2 na gelijk aan de fouriergetransformeerde
van p(x). Uit de reeksontwikkeling rond de oorsprong vinden we dan de
momenten:

χ(k) =
∞∑
n=0

mn(ik)n

n!
= 1 + im1k −

1
2!
m2k

2 + . . . (2.22)

De karakteristieke functie van de Gaussische distributie is

χG(k) =
1√
2πσ

∫ +∞

−∞
e−

x2

2σ2 eikxdx

= e−
σ2k2

2 , (2.23)

deze heeft dus dezelfde vorm.

De cumulanten ci worden gedefinieerd aan de hand van de cumulantgenere-
rende functie φ(k), die de logaritme van de karakteristieke functie is:

φ(k) ≡ lnχ(k) =
∞∑
n=0

cn(ik)n

n!
= ic1k −

1
2!
c2k

2 + . . . (2.24)

Uit vergelijking van de coëfficiënten uit de reeksontwikkelingen voor lnχ(k)
en φ(k) vinden we het verband tussen de momenten en de cumulanten:

lnχ(k) = ln
(

1 + im1k −
1
2!
k2m2 −

i

3!
k3m3 +

1
4!
k4m4

)
= im1k +

1
2!

(m2
1 −m2)k2 − i

3!
(m3 − 3m1m2 + 2m3

1)k3

+
1
4!
(
m4 − 4m1m3 − 3m2

2 + 12m2m
2
1 − 6m4

1

)
k4 +O(k5).(2.25)

Hierbij is gebruik gemaakt van de reeksontwikkeling voor ln(1 + x):

ln(1 + x) = x− x2

2
+
x3

3
− x4

4
+O(x5). (2.26)

De uitdrukkingen voor de cumulanten zijn dus:

c1 = m1 (2.27)
c2 = m2 −m2

1 (2.28)
c3 = 2m3

1 − 3m1m2 +m3 (2.29)
c4 = −6m4

1 + 12m2
1m2 − 4m1m2 +m4. (2.30)
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c1 is dus het gemiddelde, c2 de variantie. c3 en c4 geven, na normering met
de variantie, de scheefheid of skewness λ3, en de kurtosis λ4,

λ3 ≡ c3

c
3/2
2

(2.31)

λ4 ≡ c4

c2
2

. (2.32)

De skewness is een maat voor de assymetrie van de distributie: Een positieve
skewness betekent dat de staart aan de rechterzijde van de distributie dikker
zal zijn, negatieve skewness houdt in dat de linkerstaart dikker is; voor een
symmetrische distributie is de skewness 0. De kurtosis is een functie van de
hogere even machten van x. Deze functie is dus veel gevoeliger voor extreme
waarden van x dan de variantie, waardoor ze als maat voor de dikte van de
staarten van de distributie kan gebruikt worden.

Uit vlg. 2.23 volgt voor de cumulantgenerende functie van de normale dis-
tributie

φG(k) = lnχG(k)

= −σ
2k2

2
. (2.33)

Aangezien dit een tweedegraadsfunctie is, betekent dit dat alle cumulanten
hoger dan c2 verdwijnen bij een Gaussische distributie.

2.5 Bacheliers “Théorie de la spéculation”

De basisprincipes van de random walk werden echter al 5 jaar voor Einstein
bedacht, door de Franse wiskundige Louis Bachelier (Bachelier, 1900). In
zijn doctoraatsthesis getiteld “La Théorie de la spéculation” ontwikkelde hij
een model om de variaties van de aandelen van de Franse overheid te mo-
delleren. Bachelier ging hierbij uit van volgende hypothesen over financiële
markten:

• Opeenvolgende prijsveranderingen zijn statistisch onafhankelijk.

• In een perfecte markt is alle beschikbare informatie, van het verleden
tot nu, verwerkt in de huidige prijs.

• In een efficiënte markt wordt dezelfde hypothese gemaakt, maar wor-
den kleine onregelmatigheden toegestaan, zolang deze kleiner zijn dan
de normale transactiekosten.

• In een complete markt zijn er zowel kopers als verkopers bij iedere
prijs.
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• De verwachtingswaarde van de prijs op een volgend tijdstip is gelijk
aan de huidige marktprijs, m.a.w. als xt de huidige prijs is, dan geldt

E(xt+1|xt, xt−1, ..., x0) = E(xt+1|xt) (2.34)

Een dergelijk proces, waarbij de kansdistributie op een bepaald tijdstip
enkel bepaald wordt door de voorafgaande waarde, wordt een marting-
ale stochastisch proces genoemd, of kortweg martingale.

Bachelier ging in zijn theorie uit van complete en efficiënte markten.

2.5.1 De vergelijking van Bachelier

Om de kansverdeling van prijsvariaties af te leiden ging Bachelier uit van
de wet van vermenigvuldiging van waarschijnlijkheden. Indien p(x1, t1)dx1

de waarschijnlijkheid is van een prijsverandering x1 ≤ x ≤ x1 + dx1 op
tijdstip t1, en p(x2 − x1, t2)dx2 de waarschijnlijkheid voor een verandering
(x2− x1) ≤ x ≤ (x2− x1) + dx1 op t2, dan wordt de waarschijnlijkheid voor
een verandering naar x1 op t1 en vervolgens naar x2 op t1 + t2 gegeven door
p(x1, t1)p(x2−x1, t2)dx1dx2. De waarschijnlijkheid van een verandering met
x op t1 + t2, onafhankelijk van de intermediaire waarde, is dan:

p(x, t1 + t2) =
[∫ +∞

−∞
p(x1, t1)p(x− x1, t2) dx1

]
dx. (2.35)

Deze vergelijking is gekend als de vergelijking van Bachelier. Ze is ana-
loog aan vergelijking (2.12) uit paragraaf 2.2. Bij het opstellen van verge-
lijking (2.35) werd verondersteld dat de opeenvolgende prijsveranderingen
onafhankelijk zijn. De complete markthypothese vereist dat de distributie
symmetrisch is rond x = 0, de aanname van een martingale proces dat het
maximum ligt bij x = 0. Een oplossing van vergelijking (2.35) die aan deze
voorwaarden voldoet, die door Bachelier werd voorgesteld, is de normale
Gauss-verdeling,

p(x, t) = p0(t)e[−πp
2
0(t)x2] (2.36)

Substitutie in vgl. (2.35) levert de voorwaarde:

p2
0(t1 + t2) =

p2
0(t1)p2

0(t2)
p2

0(t1) + p2
0(t2)

. (2.37)

Hieruit volgt voor de tijdsevolutie van p0(t),

p0(t) = H/
√
t (2.38)

waarbij H een constante is. Via de substitutie σ2 = t
2πH2 verkrijgen we de

normale vorm van de Gaussische distributie:

p(x, t) =
1√

2πσ(t)
e

(
− x2

2σ2(t)

)
(2.39)
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Het probleem is dat deze oplossing helaas niet uniek is. Bachelier benaderde
het probleem echter op verschillende manieren, en verkreeg de oplossing (2.6)
in nog 2 speciale problemen, waarbij deze wel uniek is. Hieronder worden
deze verder toegelicht.

2.5.2 De random walk

Bachelier stelde in dit model dat de prijzen veranderen met vaste tijdsinter-
vallen. Iedere prijsverandering is ofwel een stijging met een bepaalde vaste
waarde x0, ofwel een daling met diezelfde waarde. Dit model is dus eigen-
lijk een 1-dimensionale versie van de random walk, besproken in paragraaf
2.2. In een martingale proces moet de kans q op een prijsstijging uiteraard
gelijk zijn aan deze voor een daling. Na m prijsveranderingen wordt de kans
p(α,m−α) om α prijsstijgingen en m−α dalingen waar te nemen, gegeven
door de binomiale distributie:

p(α,m− α) =
m!

α!(m− α)!
qα(1− q)m−α (2.40)

Hiermee komt een prijsverandering van (2α−m)x0 overeen.

Wat is dan de distributiefunctie van de prijsveranderingen na een groot
aantal stappen? De algemene uitdrukking, voor willekeurige α, q en m is
afgeleid door Bachelier (Bachelier, 1900). In de limiet voor m→∞, α→∞,
en met x = α−mq eindig, vereenvoudigt deze echter tot

p(x) =
1√

2πmq(1− q)
e
− x2

2mq(1−q) . (2.41)

Na subsitutie van m = t/∆t, H =
√

2∆t/π en q = 1/2 verkrijgen we de
gekende uitdrukking voor de Gaussische distributie

p(x) =
H√
t
e−

πH2x2

t (2.42)

van vgl (2.6). Hierbij zijn we, in de limiet voor grote m, overgegaan van
discrete naar continue tijd en prijsveranderingen.

2.5.3 De diffusiewet

Een derde afleiding van vgl (2.6) bekwam Bachelier via het opstellen van een
diffusievergelijking. Veronderstel hiertoe dat de prijzen gediscretiseerd zijn:
..., Sn−2, Sn−1, Sn, Sn+1, Sn+2, ..., en dat op een bepaald tijdstip t in de toe-
komst deze gerealiseerd worden met waarschijnlijkheden ..., pn−2, pn−1, pn,
pn+1, pn+2, ... . Op een volgend tijdstip t+∆ t wordt de kans p′n om Sn waar
te nemen gegeven door (pn−1 + pn+1)/2, aangezien Sn kan bereikt worden
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door een prijsstijging vanaf Sn−1 of een daling vanaf Sn+1. De verandering
in probabiliteit om Sn waar te nemen wordt dan

δpn = p′n − pn =
pn+1 − 2pn + pn−1

2
. (2.43)

In de limiet voor continue prijzen wordt dit

∂p(S, t)
∂t

∆t =
1
2
∂2p(S, t)
∂S2

(∆S)2. (2.44)

Dit kan herschreven worden als

D
∂2p

∂S2
− ∂p

∂t
= 0, (2.45)

waarbij D = (∆S)2

2∆t . Dit is een diffusievergelijking die met beginvoorwaarde
p(S, 0) = δ[S − S(0)] de Gaussische verdeling (2.6) als oplossing heeft.

In fig(2.2) zijn twee grafieken van prijsevoluties weergegeven. De bovenste
grafiek is gegenereerd met behulp van randomgetallen, de onderste geeft de
DAX-index weer in de periode Januari ’75 - Mei ’77. De gelijkenis tussen
het gedrag van beide processen is opvallend. Een grondige vergelijkende
studie tussen computersimulaties en aandelenindexen werd uitgevoerd door
Roberts. Hij toonde een verrassende gelijkenis aan tussen de wekelijkse clo-
ses van de Dow Jones Industrial Average in 1956, en een artificiële index
gegenereerd door 52 randomgetallen, gesuperponeerd op een constante drift.
Uit dergelijke grafieken mag men echter niet besluiten dat de random walk
de beste beschrijving is van prijsevoluties. Hierna en in de volgende hoofd-
stukken worden de tekortkomingen van de random walk als beschrijving van
financiële markten aangetoond, en bekijken we welke modellen hiervoor een
oplossing bieden.

2.6 Geometrische Brownse beweging

2.6.1 Het Einstein-Wiener proces

Het proces achter de prijsverandering in de theorie van Bachelier is een
zogenaamd Einstein-Wiener proces, of kortweg Wienerproces. Indien z de
stochastische variabele is, dan zijn de 2 kenmerkende eigenschappen:

• Opeenvolgende ∆z zijn statistisch onafhankelijk.

• ∆z is voor een klein maar eindig tijdsinterval ∆t gegeven door

∆z = ε
√

∆t (2.46)

dz = ε
√
dt (2.47)

Hierbij komt ε uit een normale verdeling met gemiddelde 0 en variantie
1. Vergelijking (2.47) is de infinitesimale vorm van (2.46).
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Figuur 2.2: Computersimulatie van prijsvariaties (links) en vergelijking met de
DAX-index tussen Januari ’75- Mei ’77. Uit (Voit, 2003)

Voor een Wienerproces verdwijnt de verwachtingswaarde over een klein tijds-
interval, terwijl zijn variantie lineair toeneemt met t. Het Wienerproces kan
gegeneraliseerd worden door een driftterm adt te superponeren bovenop het
stochastich proces dz:

dx = a dt+ b dz. (2.48)

Bij een dergelijk proces neemt het gemiddelde toe volgens at en de variantie
met b2t. Een verdere generalisatie is het zogenaamde Itô-proces, waarbij de
factoren a en b afhangen van de random variabele:

dx = a(x, t)dt+ b(x, t)dz, (2.49)

met dz = ε
√
dt.

2.6.2 Het standaardmodel voor aandelenprijzen

Bachelier veronderstelde dat de prijsveranderingen konden gemodelleerd wor-
den door een random walk gesuperponeerd op een constante drift. Bij dit
model heeft men twee problemen (Voit, 2003):

• De aandelenprijzen kunnen, hoewel weinig waarschijnlijk, in principe
negatief worden.

• In Bacheliers model geldt voor de prijs S van een aandeel op tijdstip
t:

〈S(t)− S(0)〉 =
dS

dt
t, (2.50)

waarbij de drift dS/dt constant werd verondersteld. Belangrijker voor
de investeerder dan de netto-opbrengst is de return op het gëınvesteerde
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kapitaal. De investeerder zal willen dat deze onafhankelijk is van het
gëınvesteerde kapitaal.

Dit laatste kan geschreven worden als:

dS/S = µdt, (2.51)

Dit geeft S(t) = S0e
µt, met µ de return rate. Een redelijke veronderstelling

is dat de variantie van de return µS = dS/dt onafhankelijk is van de prijs
S. Dit impliceert dat over een tijdsinterval ∆t

σ2∆t = var〈∆S
S
〉, (2.52)

onafhankelijk is van de stockprijs S, of dat

var(S) = σ2S2∆t. (2.53)

Deze veronderstelling suggereert dat de aandelenprijs verandert volgens een
Itô-proces:

dS = µSdt+ σεSdt, (2.54)

met driftcoëfficiënt µ en standaardafwijking σ. Met andere woorden, dS/S
komt uit een normale distributie met gemiddelde µ dt en standaardafwijking
σ
√
dt. We stellen dus dat de prijs S onderworpen is aan multiplicatieve ruis,

in tegenstelling tot de additieve ruis uit paragraaf 2.5. Een dergelijk proces
wordt geometrische Brownse beweging genoemd. Dit proces heeft niet het
probleem van negatieve aandelenprijzen en is in betere overeenkomst met
de observaties.

2.7 Conclusie

Volgens de “Théorie de la spéculation” van Bachelier verlopen de prijzen
van aandelen en afgeleide producten op de financiële markten volgens een
random walk. Een eerste verbetering op dit model is de aanname dat deze
prijzen een geometrische Brownse beweging volgen, m.a.w. dat de logaritme
van de aandelenprijzen een random walk uitvoert. Hoewel dit model reeds
een goede benadering oplevert voor de data uit financiële markten, ver-
toont het toch enkele systematische tekortkomingen. Extreme prijsvariaties
blijken veel vaker voor te komen dan verwacht, en ook blijken de correla-
ties tussen de verschillende prijsveranderingen niet geheel verwaarloosbaar
(Mantegna & Stanley, 2000).

Ook in vloeistoffen zijn er talrijke voorbeelden waar de deeltjes veel vaker
grote stappen nemen, en waar de correlaties tussen deze stappen veel langer
duren dan verwacht voor een random walk. Men spreekt dan van anomale
diffusie. Hoe we de hierboven beschreven modellen kunnen aanpassen om
een betere overeenkomst te bekomen met de experimenten wordt besproken
in het volgende hoofdstuk.



Hoofdstuk 3

Anomale Diffusie

In het vorig hoofdstuk werd beschreven hoe in een normaal diffusieproces
de variantie lineair toeneemt met de tijd (vgl. 2.7),

σ2(t) = 〈r2(t)〉 ∝ t. (3.1)

De verklaring voor deze tijdsevolutie volgt uit het random walkmodel. Hier-
bij wordt aangenomen dat de vloeistofdeeltjes geen ’geheugen’ hebben, m.a.w.
dat enige correlatie tussen de verschillende stappen van een deeltje van korte
duur is. Ook werd verondersteld dat er voor ieder deeltje een vrije weglengte
bestaat, waarbij stappen veel groter dan deze vrije weglengte heel onwaar-
schijnlijk zijn. De centrale limietstelling verzekert ons dan dat de som van
deze stappen convergeert naar een Gaussische distributie.

Lang dachten wetenschappers dat zo goed als alle random walk processen
in de limiet normale diffusieprocessen waren, met de typerende eigenschap
van vgl. (3.1). Tegenwoordig wordt er echter veel aandacht besteed aan
processen waarvan de toename van de variantie met de tijd niet meer lineair
is, maar evolueert volgens een macht ervan:

σ2(t) = 〈r2(t)− 〈r(t)〉2〉 ∝ tγ , (3.2)

waarbij dus γ 6= 1. Men spreekt dan van anomale diffusie. Is γ < 1, dan
verloopt de diffusie trager dan in het normale geval, en spreekt men van
subdiffusie. Indien γ > 1 heeft men superdiffusie. Er zijn in de natuur veel
voorbeelden te vinden van deze anomale diffusie. Bijvoorbeeld de diffusie
van eiwitten doorheen celmembranen (Wong et al., 2004), of de beweging van
grote moleculen op kristaloppervlakken (Klafter & Sokolov, 2005) worden
beschreven door respectievelijk sub- en superdiffusie. Het meest treft men
anomale diffusie echter aan in systemen die zich niet in evenwicht bevinden.
Zo verloopt de diffusie van tracerdeeltjes in een turbulent plasma sneller dan
in een Gaussisch systeem (Dmitruk et al., 2003).

17
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3.1 De continue tijd random walk

Men kan zich dan afvragen hoe deze anomale diffusie gemodelleerd kan wor-
den. Hiervoor kunnen we ons baseren op het random walk formalisme uit
hoofdstuk 2. Hierbij zijn we er vanuit gegaan dat de stappen die de deel-
tjes nemen klein zijn. Een manier om anomale diffusie te modelleren is de
deeltjes ook grote stappen te laten nemen. Groot betekent hier van de-
zelfde orde als de systeemgrootte in eindige systemen, en van onbeperkte
grootte in oneindige systemen. Concreet stelt men dan dat de stapgroottes
niet meer constant hoeven te zijn, zoals in hoofdstuk 2, maar dat deze ook
uit een kansdistributie getrokken worden. Dikwijls gebruikt men de zoge-
naamde Lévy-distributies als kansdistributies voor de stapgrootte q∆z(∆z).
Voor grote waarden van het argument ∆z verlopen deze functies volgens een
machtwet:

qγ∆z(∆z) ∼ |∆z|
−γ , 1 < γ < 3. (3.3)

De moeilijkheid bij het gebruik van de Lévy-distributies is dat deze een on-
eindige variantie hebben, σ2

γ =
∫

∆z2qγ∆z(∆z) d∆z = +∞, wat hun gebruik
als distributie voor de stapgrootte bij de klassieke random walk onmogelijk
maakt.

Een manier om dit probleem te omzeilen is de tijd ook als parameter te
beschouwen. Op deze manier duurt het een oneindige tijd om oneindige
stappen te zetten, en blijft variantie van de afgelegde weg per tijdseenheid
eindig. Deze uitbreiding van de random walk, die ook de tijd bevat, wordt de
Continue Tijd Random Walk (CTRW) genoemd. De positie rn na n stappen
wordt opnieuw gegeven door vgl. (2.10), maar het tijdstip tn waarop de nde

stap plaatsvindt is nu ook een random variabele:

tn = ∆tn + ∆tn−1 + ∆tn−2 + ... + ∆t1 + t0. (3.4)

Hierbij is t0 het begintijdstip en de ∆ti´s zijn random toenames, waarvan
de distributie nog moet vastgelegd worden.

3.1.1 De CTRW vergelijkingen

De CTRW vergelijkingen kunnen gezien worden als een veralgemening van
de vergelijking van Bachelier (vgl. 2.35) of de Chapman-Kolmogorov ver-
gelijking (vlg. 2.16). De tijdsevolutie van de distributie van de startpunten
Q(z, t) van de verschillende stappen wordt gegeven door

Q(z, t) =
∫
d∆z

∫ t

0
Q(z −∆z, t−∆t)q∆z,∆t(∆z,∆t)d∆t

+ δ(t)P (z, t = 0). (3.5)
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De eerste term in bovenstaande vergelijking beschrijft een random walk,
waarbij nu ook een tijdsafhankelijkheid is opgenomen, en de tweede term
bevat de beginvoorwaarde P (z, t = 0).

Om de CTRW volledig vast te leggen moet nu nog de dichtheidsdistributie
van de tijdstappen ∆ti opgegeven worden. Er zijn twee modellen die meestal
gebruikt worden: het snelheidsmodel en het wachtmodel.

Het snelheidsmodel

In het snelheidsmodel stelt men dat ∆t de tijd is die het deeltje nodig heeft
om de volgende stap ∆r te zetten, ∆t = |∆r|/v, waarbij v een constante
snelheid is. De distributie van de tijdstappen is dan q∆z,∆t(∆z,∆t) = δ(∆t−
|∆~r|/v)q∆~r(∆~r). De kans PS(z, t) om het deeltje op positie z te vinden op
tijdstip t wordt nu gegeven door

PS(z, t) =
∫ vt

−vt
d∆z

∫ t

0
d∆tQ(z −∆z, t−∆t)ΦS(∆z,∆t), (3.6)

met

ΦS(∆z,∆t) =
1
2
δ(|∆z| − v∆t)

∫ ∞
|∆z|

dz′
∫ ∞

∆t
δ(t′ − |z′|/v)q∆z(z′)dt′, (3.7)

de waarschijnlijkheid om een stap met ten minste lengte |∆z| en duur ∆t te
maken.

Het wachtmodel

In het wachtmodel zijn de stappen in de ruimte en tijd onafhankelijk. Men
moet dus 2 waarschijnlijkheden definiëren, ∆r en ∆t, respectievelijk voor
ruimtelijke en tijdstappen. Dan geldt dat q∆z,∆t(∆z,∆t) = q∆t(∆t)q∆z(∆z).
∆t moet hier gëınterpreteerd worden als een wachttijd tussen de twee stap-
pen ∆r, dewelke ogenblikkelijk gebeuren. De waarschijnlijkheidsdistributie
voor de positie van het deeltje wordt dan

PW (z, t) =
∫ t

0
Q(z, t−∆t)ΦW (∆t)d∆t, (3.8)

waarbij ΦW (∆t) =
∫∞

∆t dt
′q∆t(t′) de waarschijnlijkheid is om minstens een

tijd ∆t te wachten.

Het soort diffusie dat men verkrijgt via het CTRW-formalisme hangt af
van de distributies van de ruimtelijke en tijdsstappen. Als de stappen klein
zijn zullen we normale diffusie waarnemen. Zijn deze groot, dan kan zowel
sub- als superdiffusie optreden, afhankelijk van de precieze keuze van de
distributies.
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3.1.2 Oplossen van de CTRW vergelijkingen

In deze paragraaf wordt getoond hoe de CTRW-vergelijkingen kunnen op-
gelost worden, en dat deze inderdaad aanleiding geven tot anomale diffusie,
met kansdistributies voor de stapgrootte die dikkere staarten hebben dan
een Gaussische distributie.

Fourier- en Laplacetransformaties

Vgl. 3.8 voor het wachtmodel is een convolutie van de tijd. De meest voor de
hand liggende manier om een dergelijke vergelijking op te lossen is gebruik te
maken van Fourier- en/of Laplace-transformaties. De Fouriertransformaties
q̂∆z(k) van een kansfunctie worden gedefinieerd als:

q̂∆z(k) =
∫ −∞
−∞

e−ik∆zq∆z(∆z) d∆z. (3.9)

q̂∆z(k) wordt ook dikwijls de karakteristieke functie van de kansfunctie q∆z

genoemd. De Laplacetransformatie q̃∆t(s) van q∆t is bij definitie

q̃∆t(s) =
∫ +∞

0
e−s∆tq∆t(∆t) d∆t. (3.10)

Voor de tijdstapdistributies, die enkel gedefinieerd zijn voor t ≥ 0 is het
gebruik van Laplacetransformaties meer geschikt dan Fouriertransformaties.

Uit de uitdrukking

in∂nk q̂∆z(k)
∣∣∣
k=0

= in
∫

(−i∆z)ne−ik∆zq∆z(∆z) d∆z
∣∣∣
k=0

=
∫

∆znq∆z(∆z) d∆z (3.11)

volgt dat het nde moment 〈∆zn〉 van q∆z gevonden wordt door de nde afge-
leide van q̂∆z(k) te evalueren voor k = 0.

Via Laplace- en/of Fouriertransformaties kan men echter over het algemeen
geen analytische uitdrukking van de oplossing bepalen, maar eerder asymp-
totische eigenschappen ervan. Het regime voor grote waarden van |z| komt
overeen met kleine waarden van k. We kunnen dus een Taylorontwikkeling
maken van q̂∆z(k) rond k = 0,

q̂∆z(k) = q̂∆z(0) + ∂kq̂∆z(0)k +
1
2
∂2
k q̂∆z(0)k2 + . . . . (3.12)

Meestal zal de distributie van de ruimtelijke stappen symmetrisch zijn rond
z = 0, en dus is het gemiddelde 〈∆z〉 = 0. De Taylorontwikkeling (3.12) kan
hiermee herschreven worden als

q̂∆z(k) = 1− 1
2
〈∆z2〉k2 + . . . , (3.13)
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Hierbij is de tweede afgeleide vervangen door het overeenkomstige moment.
Analoge berekeningen voor de Laplacetransformaties leiden tot

(−∂s)nq̃∆t(s)
∣∣∣
s=0

=
∫ ∞

0
∆tnq∆t(∆t) d∆t = 〈∆tn〉,

q̃∆t(s) = 1− 〈∆t〉s+
1
2
〈∆t2〉s2 + . . . . (3.14)

De bovenstaande Taylorontwikkelingen kunnen echter enkel maar herschre-
ven worden in termen van de momenten indien de betrokken momenten
eindig zijn.

Symmetrische en éénzijdige Lévy-distributies

De symmetrische Lévy-distributies zijn in de Fourier-ruimte gedefinieerd als

q̂L,α∆z (k) = exp(−a|k|α), (3.15)

met 0 < α ≤ 2. Behalve voor de gevallen α = 0 en α = 1 bestaat er geen
analytische uitdrukking voor deze Lévy distributies. Zoals hiervoor reeds
vermeld hebben deze distributies voor α ≤ 2 een oneindige variantie, zodat
de ontwikkeling (3.13) niet toepasbaar is. We kunnen echter de exponentiële
functie uit vgl. (3.15) ontwikkelen voor kleine k en vinden zo

q̂L,α∆z (k) = 1− a|k|α +
1
2
a2|k|2α + . . . , (3.16)

Eenzijdige, asymmetrische Lévy-distributies worden in de Laplaceruimte ge-
definieerd als

q̃L1,β(s) = exp(−bsβ), (3.17)

met b strikt positief, en 0 < β ≤ 1. Deze distributies vervallen voor t→∞
als t−1−β. De Taylorontwikkeling voor kleine s is

q̃L1,β(s) = 1− bsβ + . . . . (3.18)

Oplossen van de CTRW vergelijkingen

De convolutietheorema’s voor Fourier- en Laplacetransformaties zeggen dat∫
f(x− y)g(y) dy → f̂(k) ĝ(k), (3.19)∫
φ(t− τ)ψ(τ) dτ → φ̃(s) ψ̃(s). (3.20)

Met de beginwaarde P (z, t = 0) = δ(z) kan vgl.(3.5) nu herschreven wor-

den als ˜̂
Q(k, s) = ˜̂

Q(k, s) q̂∆z(k) q̃∆t(s) + 1, en vgl.(3.8) wordt ˜̂
PW (k, s) =
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˜̂
Q(k, s)Φ̃W (s). Door verder op te merken dat ΦW (t) =

∫∞
t q∆t(∆t) d∆t =

1−
∫ t
∞ q∆t(∆t) d∆t, zodat Φ̃W (s) = (1− q̃∆t(s))/s, vinden we dat

˜̂
PW (k, s) =

1− q̃∆t(s)
s [1− q̂∆z(k)q̃∆t(s)]

. (3.21)

Daar we hier zoeken naar asymptotische oplossingen voeren we de benade-
ringen van vgl.(3.16) en vgl. (3.18) in, waarbij in vgl. (3.16) enkel de eerste
twee termen behouden worden. Dit geeft

˜̂
PW (k, s) =

bsβ−1

bsβ + a|k|α
. (3.22)

Het is helaas niet mogelijk om de inverse transformaties van deze uitdruk-
kingen uit te voeren. Met behulp van vgl. (3.11) is het wel mogelijk om de
standaardafwijking in het asymptotische regime te bepalen. Substitutie van
vgl.(3.22) in vgl.(3.11), met n = 2, zonder reeds k = 0 te stellen, geeft ons

〈z2(s)〉 = −2a2α2|k|2α−2

bs2β+1
+
aα(α− 1)|.k|α−2

bsβ+1
(3.23)

De eerste term divergeert voor α < 1, de tweede voor α < 2, zodat 〈z2(s)〉
oneindig is in deze gevallen. Deze divergentie betekent dat de diffusie heel
efficiënt is zodat, in het asymptotische regime, PW vette staarten krijgt
voor grote |z|, en dus dat PW een Lévy-type distributie is. Minder efficiënte
diffusie (subdiffusie) kan via het wachtmodel enkel bekomen worden met
normale, Gaussisch verdeelde ruimtelijke stappen. In dit geval wordt vgl.
(3.23)

〈z2(s)〉 =
〈∆z2〉
bsβ+1

(3.24)

(a = (1/2)〈∆z2〉 voor α = 2). Met behulp van het theorema van Tauberian,
dat een verband geeft tussen machtwetten van de Laplacegetransformeerde
voor kleine s en machtwetten in de oorspronkelijke ruimte voor grote t, volgt
er dat

〈z2(s)〉〉 ∼ tβ. (3.25)

Voor 0 < β ≤ 1 krijgen we dus subdiffusie, terwijl in het geval dat β = 1 dit
normale diffusie wordt.

De CTRW-vergelijkingen zijn echter niet steeds convoluties, zoals bijvoor-
beeld het geval is in vgl.(3.6) voor het snelheidsmodel, zodat in derge-
lijke gevallen andere methodes moeten aangewend worden om de CTRW-
vergelijkingen op te lossen.

Fractionele diffusievergelijking

Een andere toepassing van de Fourier- en Laplacetransformaties, naast het
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rechtstreeks oplossen van de CTRW-vergelijkingen, is het omvormen ervan
naar andere soorten vergelijkingen. In geval van het wachtmodel bijvoor-
beeld kan vgl.(3.22) omgevormd worden tot een zogenaamde fractionele dif-
fusievergelijking(Yanovskya et al., 2000), die dezelfde vorm heeft als de nor-
male diffusievergelijking (2.5):

∂ρ(x, t)
∂t

= D′
∂αρ(x, t)
∂|x|α

(3.26)

De partiële afgeleide in het rechterlid wordt gedefinieerd aan de hand van
zijn (inverse) fouriertransformatie:

∂αρ(x, t)
∂|x|α

≡ 1
2π

∫ +∞

−∞
e−ikx(−|k|αρ̂(k, t)dk (3.27)

De oplossing van deze vergelijking is een distributie van de vorm 3.27

ρ(x, t) ∝
∫ +∞

−∞
e−ikxe−D

′t|k|α . (3.28)

3.2 Anomale diffusie in cellen

We zullen nu de concepten uit de voorgaande paragraaf verduidelijken aan
de hand van een voorbeeld uit de microbiologie (Wong et al., 2004). Het
cytoskelet, dat zorgt voor de stevigheid, vorm en beweeglijkheid van de
cel, bestaat uit dichte netwerken van eiwitfilamenten (F-actine). Om de
mechanische eigenschappen van deze netwerken, die belangrijk zijn voor de
biologische werking van de cel, te bestuderen, werd actine opgelost in water,
en werden tracerdeeltjes toegevoegd, waarvan de beweging gevolgd wordt
met CCD-cameras. De actine-filamenten, met een diameter van ongeveer
7nm, en een lengte van 10-20 µm, zorgen voor een dicht, complex netwerk
met een gemiddelde gridgrootte ξ van de orde 100nm−1µm. De gridgrootte
ξ = 0, 3/

√
cA, met cA de concentratie actine.

Door de grootte a van de tracerdeeltjes te laten variëren, nam men verschil-
lende soorten diffusie waar. Indien a � ξ, dan zitten de deeltjes opgeslo-
ten in het grid, en blijven ze ongeveer op dezelfde plaats zitten. Wanneer
daarentegen a � ξ ziet men dat de deeltjes zich vrij kunnen verplaatsen
doorheen het netwerk, en neemt men normale diffusie waar, waarbij men als
diffusiecoëfficiënt deze van het oplosmiddel vindt. Echter, wanneer a ver-
gelijkbaar is met ξ wordt een totaal ander gedrag waargenomen. De MSD
vertoont anomale subdiffusie die toeneemt met de tijd t als een machtwet,
〈∆x2(τ)〉 ∼ τγ . De exponent γ is hierbij een functie van a/ξ. De resultaten
voor verschillende waarden van a/ξ zijn afgebeeld in figuur 3.1.

Om de oorzaak van deze anomale diffusie te vinden werden de trajecten van
afzonderlijke deeltjes bestudeerd. Hieruit bleek dat deze konden opgedeeld
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Figuur 3.1: De gemiddelde kwadratische verplaatsing van bolletjes met straal
0.25µm, bij verschillende waarden van ξ. De volle lijn is een line-
aire fit, 〈∆x2(τ)〉 ∼ τ . Figuur uit (Wong et al., 2004).

Figuur 3.2: (a) Representatief traject van een opgesloten deeltje, waarbij a > ξ.
(b) De y-coördinaat van ditzelfde traject in functie van de tijd. (c)
Representatief traject van een deeltje dat zich ook via sprongen tussen
verschillende “vallen” verplaatst. (d) De y-coördinaat van ditzelfde
traject, in functie van de tijd. Figuur uit (Wong et al., 2004).
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worden in twee groepen. De meerderheid van de deeltjes zijn gebonden
door het netwerk, en hun trajecten vertonen Gaussische fluctuaties, zoals
afgebeeld in figuren 3.2(a) en 3.2(b).

Zo’n twintig procent vertoont echter een heel verschillend gedrag. Deze
namen grote stappen, afgewisseld door lokale fluctuaties zoals de andere
deeltjes vertoonden. De tijdschaal van deze stappen is heel kort in vergelij-
king met de “opsluitingstijden” in het netwerk. De trajecten van de deeltjes
tijdens deze opsluitingen zijn analoog aan deze in figuren 3.2(a) en 3.2(b).
Als ook de grote, anomale stappen in rekening gebracht worden zien de
trajecten eruit als in figuren 3.2(c) en 3.2(d).

De anomale diffusie is dus het gevolg van sprongen tussen verschillende
“vallen” in het netwerk. Om deze beweging te modelleren stellen we dat
de deeltjes een random walk begaan, maar de tijdschaal van iedere stap
volgt nu een machtwet, P (τc) ∼ τ−βc . Indien de verdeling van de stappen
symmetrisch is, en 1 < β < 2 dan zal, zoals hierboven aangetoond voor het
wachtmodel, de MSD toenemen met τγ , waarbij γ = β − 1. Dit model is in
goede overeenkomst met de waarnemingen, zoals weergegeven in figuur 3.3.

Het is het optreden van machtwetten in de distributies van de opsluittijden
dat in dit voorbeeld aanleiding geeft tot het anomaal gedrag. Ook in het
het geval van de CTRW lagen machtwetten in de kansverdelingen door de
tijds- en ruimtelijke kansdistributies aan de basis van de anomale diffusie.
Machtwetten en anomale diffusie zijn dus nauw met elkaar verbonden, en
daarom zullen we deze in de volgende paragraaf verder bespreken.

3.3 Machtwetten

Machtwetten komen veelvuldig voor in de meest uiteenlopende wiskundige
disciplines. Belangrijke voorbeelden in de fysica zijn de bekendste fysische
potentialen zoals de coulomb- en gravitatiepotentialen. Ook in andere we-
tenschappelijke disciplines zijn er talrijke voorbeelden van machtwetten te-
rug te vinden. De Rutenberg-Richter wet bijvoorbeeld geeft een macht-
wetverband tussen de magnitude en frequentie van aardbevingen. In de
lingüıstiek zegt de wet van Zipf dat de frequentie van het voorkomen van
een woord omgekeerd evenredig is met zijn rang in de frequentietabel.

3.3.1 De Paretodistributie

Een bekend voorbeeld uit de economie is de Paretodistributie, genoemd
naar zijn ontdekker Vilfredo Paredo. Bij het bestuderen van de inkomens-
distributies van verschillende gëındustrialiseerde landen kwam hij tot de
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Figuur 3.3: (a) De gemiddelde kwadratische verplaatsing in functie van de tijd
(volle driehoeken). De volle lijn stelt een machtwet τγ voor, met
γ = 0.32. De kwadratische afwijkingen van de opgesloten deeltjes
(lijn), en het gedeelte van het traject van de “springende” deeltjes
in de vallen (cirkels) komen goed overeen. (b) Histogram van de
opsluittijden van springende deeltjes. De gestreepte lijn stelt een
machtwet τ−βc voor, met β = 1, 33 Figuur uit (Wong et al., 2004).
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conclusie dat deze landen gelijkaardige inkomensdistributies hadden. Een
kleine minderheid had het grootste gedeelte van de welvaart in handen, en
de inkomensverdeling bij deze minderheid verloopt volgens een machtwet:

P (X > x) ∝ 〈x
s
〉−(λ−1) (3.29)

Hierbij is s de kleinste waarde waarvoor de machtwet geldt, en λ is de
zogenaamde pareto-index.

3.3.2 Machtwetten detecteren in data

Stel dat de variabele y een machtwet volgt, y ∝ xγ . Er geldt dan

ln y = γ lnx (3.30)

Een machtwet kan dus gedetecteerd worden door de data in een logaritmische
plot uit te zetten. Men heeft een machtwetsverloop als de data op een rechte
ligt, waarbij de richtingscoëfficiënt dan gelijk is aan de exponent γ. Meestal
zal men echter de cumulatieve distributiefunctie plotten om een machtwet
waar te nemen. Er geldt dan Y ∝ xγ+1. De cumulatieve distributiefunctie
volgt dus ook een machtwet met een kleinere exponent γ + 1.

3.3.3 Eigenschappen van machtwetten

1) Normeerbaarheid

De essentiële voorwaarde voor een kansdichtheid is dat deze niet mag diver-
geren. In het geval van machtwetten houdt dit in dat deze maar vanaf een
bepaalde waarde mogen optreden. In de praktijk blijkt dit ook steeds zo te
zijn zodat machtwetten slechts kunnen gebruikt worden om de staarten van
de distributies te modelleren. Ook in dit geval moet de dichtheidsfunctie
echter normeerbaar blijven. In het geval de staart verloopt volgens x−λ,
houdt dit in dat de exponent λ groter moet zijn dan 1. Het eindig zijn van
de momenten wordt ook bepaald door de parameter λ. Het gemiddelde zal
slechts gedefinieerd zijn indien λ > 1, de variantie slechts als λ > 2. Indien
de exponent λ toch kleiner is dan 1 zal de machtwet maar in een eindig
interval optreden.

2) Schaalinvariantie

Als we een Gaussische random walk bekijken op verschillende schalen, dan
zien we dat deze er helemaal anders gaat uitzien. Op figuren 3.4 en 3.5
bijvoorbeeld is links tweemaal een normaal diffusieproces afgebeeld, op ver-
schillende schalen. Op de eerste figuur is het nog mogelijk om enkele af-
zonderlijke stappen te onderscheiden, terwijl dit op de tweede niet meer het
geval is. Bij een Gaussische verdeling nemen de staarten op exponentiële
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Figuur 3.4: Links wordt een normaal proces afgebeeld, rechts een Lévy-flight, na
10.000 stappen. Het traject bij de Lévy-flight wordt bijna volledig be-
paald wordt door enkele extreem grote stappen. Figuur overgenomen
uit (Yanovskya et al., 2000).

wijze af. Bij een dergelijke distributie is het steeds mogelijk een typische
vrije weglengte te definiëren.

Bij deeltjes die anomaal diffunderen ziet men echter dat het traject op ver-
schillende schalen een gelijkaardige structuur vertoont. Op figuren 3.4 en
3.5 staan een Gaussische random walk en een Lévy-flight bij 2 verschillende
schalen afgebeeld.

Men zegt dat het traject van een Lévy-proces een zelfgelijkende of fractale
structuur heeft. Een fractaal is een meetkundige figuur die opgebouwd is
uit delen die dezelfde vorm hebben als het geheel. Een voorbeeld van een
fractaal, de zogenaamde Kochcurve, is te zien in figuur 3.6. In de figuur is
goed te zien wat bedoeld wordt met schaalinvariantie: men mag oneindig
in- of uitzoomen, steeds zal de figuur er hetzelfde blijven uitzien.

Machtwetten zijn schaalinvariant.

Een distributie die verdeeld is volgens een machtwet behoudt steeds haar
zelfde vorm, ongeacht de schaal waarop we ze bekijken. Beschouw hiertoe
de kansdistributie p(x) = x−λ. Veranderen we nu de eenheden x,

p(ax) = (ax)−λ = a−λp(x) (3.31)
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Figuur 3.5: Hetzelfde proces als hierboven, na 100.000 stappen. Figuur overge-
nomen uit (Yanovskya et al., 2000)

Figuur 3.6: Een familie Kochcurves, op verschillende recursieniveaus. De uitein-
delijke curve die men bekomt door de recursie te blijven herhalen is
een fractaal. Uit (Giordano, 1997).
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De kansfunctie verkrijgt zo een schaalfactor a−λ, maar behoudt haar zelfde
functionele vorm.

Schaalinvariante distributies volgen een machtwet.

We zullen nu de equivalentie in de andere richting staven. Veronderstel
hiertoe een schaalinvariante distributie y = p(x):

p(ax) = f(a)p(x) (3.32)

Afleiden naar a van deze uitdrukking geeft:

∂p(ax)
∂(ax)

∂ax

∂a
= f ′(a)p(x) (3.33)

Overgang op de nieuwe variabele z = ax geeft:

∂p(z)
∂(z)

z

a
= f ′(a)p(za−1) (3.34)

p(x) = p(za−1) kan nu wegens de schaalinvariantie geschreven worden als
f(a−1)p(z):

∂p(z)
∂z

= af ′(a)f(a−1)
p(z)
z
. (3.35)

In het eenvoudige geval dat af ′(a)f(a−1) een constante is, herleidt boven-
staande vergelijking zich tot een eerste orde differentiaalvergelijking:

dp(x)
dx

= −λp
x
, (3.36)

met λ = −af ′(a)f(a−1). De unieke oplossing van deze vergelijking is:

ln[p(x)] = −λln(x) + const (3.37)

Na het invullen van x = 1 volgt dat de constante gelijk is aan ln p(1). De
oplossing wordt zo uiteindelijk:

p(x) = x−λp(1), (3.38)

wat illustreert dat de eenvoudigste schaalinvariante functie een machtwet is.

3.4 Lévy distributies

Zoals in voorgaande paragraaf is aangetoond verlopen zeker niet alle diffu-
sieprocessen (na een bepaalde tijd) volgens een normaal Gaussisch profiel.
Opdat een diffusieproces in de limiet voor het aantal stappen N → ∞ zou
evolueren naar een normaal proces moet het voldoen aan de voorwaarden



HOOFDSTUK 3. ANOMALE DIFFUSIE 31

Figuur 3.7: De som van verschillende distributiesfuncties, waarvan de laatste twee
stabiel zijn. Uit (Mantegna & Stanley, 2000).

van de centrale limietstelling. De essentiële voorwaarde hier is echter dat de
variantie σ2 van de kansverdeling p(x) voor individuele stappen eindig is.

De vraag die men zich nu kan stellen is of er geen limietdistributies kunnen
gevonden worden voor bepaalde functies die niet aan de voorwaarden vol-
doen, en welke deze dan zijn. In deze paragraaf wordt hierop een antwoord
gegeven.

3.4.1 Stabiele distributies

In figuur 3.7 zijn links 4 verschillende kansdistributies weergegeven. Aan
de rechterkant staat telkens de distributie voor de som van 2 variabelen
die uit deze distributies getrokken zijn. Hoewel alle vier de distributies er
anders uitzien voor de som, is er toch een verschil tussen de eerste twee
distributies en de laatste twee. De eerste twee veranderen zowel in schaal
als in functionele vorm, terwijl de laatste twee enkel in schaal veranderen.

De laatste 2 distributies, respectievelijk een Gaussische en een Lorentzdis-
tributie, zijn voorbeelden van zogenaamde stabiele distributies. Beschouw
algemeen de som Sn van n identiek verdeelde onafhankelijke variabelen xi:

Sn ≡ x1 + x2 + ...+ xn. (3.39)
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Indien de functionele vorm van P (Sn) dezelfde is als deze van van P (xi),
dan zegt men dat de distributie stabiel is. Lévy (Lévy, 1925) en Khintchine
(Khintchine & Lévy, 1936) losten het probleem van het bepalen van de
gehele klasse van stabiele distributies op. Zij vonden dat de meest algemene
vorm van de karakteristieke functie van een stabiel proces gegeven wordt
door

ln φ(q) =

{
iµq − γ|q|α〈1− iβ q

|q| tan(π2α)〉 [α 6= 1]

iµq − γ|q|〈1 + iβ q
|q|

2
π ln |q|〉 [α = 1],

(3.40)

waarbij 0 < α ≤ 2, γ een positieve schaalfactor is, µ een reëel getal (het
gemiddelde), en β een asymmetrieparameter, gelegen tussen -1 en 1. Voor
een symmetrische distributie met gemiddelde 0 herleidt de karakteristieke
functie zich tot

φ(q) = eγ |q|
α
. (3.41)

De symmetrische stabiele distributie met index α en schaalfactor γ wordt
dan gegeven door

PL(x) ≡ 1
π

∫ ∞
0

eγ |q|
α

cos(qx)dq. (3.42)

Een Taylorontwikkeling voor γ = 1 en grote waarden van het argument geeft

PL(|x|) = − 1
π

n∑
k=1

(−1)k

k!
Γ(αk + 1)
|x|αk+1

sin
[

kπα

2 +R(|x|)

]
+O(|x|−α(n+1)−1,

(3.43)
Uit 3.43 kan onderstaande asymptotische benadering van een stabiele distri-
butie met index α voor grote waarden van het argument |x| afgeleid worden:

PL(|x|) ∼ Γ(1 + α) sin(πα/2)
π|x|1+α

∼ |x|−(1+α). (3.44)

De Lévy-distributies volgen dus ook een machtwetgedrag voor grote x. Hier-
uit volgt dat de variantie voor distributies met α < 2 oneindig is. M.a.w.,
niet-Gaussische stabiele distributies hebben geen karakteristieke schaal, hun
variantie is oneindig.

3.4.2 Veralgemeende centrale limietstelling

Het is gemakkelijk om in te zien dat als de som van bepaalde distributies
convergeert, dit naar een stabiele distributie moet zijn. De vraag die men
zich nu kan stellen is of de hierboven ingevoerde stabiele distributies ook
effectief attractoren zijn in de functionele ruimte van de kansdistributies.
Het antwoord is positief: een generalisatie van het centraal limiettheorema
door Gnedenko en Kolmogorov zegt dat de som van random variabelen xi
waarvan de kansdistributies machtwetstaarten pi(xi) ∼ |xi|−(1+α) hebben,
zal convergeren naar een stabiele Lévy-distributie Lα(x).
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3.5 Stochastische modellen voor prijsdynamica

Het meest gebruikte stochastisch model voor prijsdynamica neemt aan dat
de prijs lnS(t) een diffusieproces volgt, en dat de veranderingen van lnS(t)
normaal verdeeld zijn. Dit model, geometrische Brownse beweging, is slechts
een eerste benadering van wat in empirische data waargenomen wordt. De
grootste, systematische afwijkingen van dit model t.o.v. empirische distribu-
ties zijn dat deze laatste meer leptokurtisch zijn dan Gaussische distributies.
Met leptokurtisch wordt bedoeld dat de kurtosisch groter is dan 0. Der-
gelijke distributies vertonen grotere, smallere maxima en hebben dikkere
staarten. Hierna worden enkele alternatieve modellen voor geometrische
Brownse beweging besproken: (i) het Lévy-stabiele niet-Gaussisch model,
(ii) de getrunceerde Lévy-distributie, en (iii) de t-distributie van Student.

3.5.1 Lévy-stabiel, niet Gaussisch model

Een eerste alternatief voor het Gaussisch model bestaat erin de hierboven
besproken Lévy-stabiele niet Gaussische distributies als kansfuncties voor de
logaritme van de prijsveranderingen te nemen. Dit model, dat het eerst inge-
voerd werd door Mandelbrot (Mandelbrot, 1963) in 1963 om de katoenprij-
zen te modelleren, neemt de empirisch waargenomen leptokurticiteit expli-
ciet in rekening. Mandelbrot stelde dus dat de 2e en hogere orde-momenten
oneindig zijn.

3.5.2 Getrunceerde Lévy-vlucht

Hoewel grote variaties veel frequenter voorkomen in financiële tijdreeksen
dan voorspeld door Gaussische distributies, blijkt er uit de analyse van fi-
nanciële data dat deze overschat worden door de stabiele Lévy-distributies.
Dit kan gezien worden in figuur 3.8. Hierin is de waarschijnlijkheidsdistribu-
tie voor variaties van de S&P500 index afgebeeld. Een duidelijke afwijking
van het Lévy-gedrag is zichtbaar vanaf 8σ. Dergelijke extreme prijsvariaties
komen veel minder vaak voor dan verwacht voor een Lévy-distributie.

Een manier om aan de afwijkingen tegemoet te komen is gebruik te ma-
ken van getrunceerde Lévy-distributies. Deze worden op volgende manier
gedefiniëerd:

PTL(x) =


0 x > l

cPL(x) −l ≤ x ≤ l
0 x < −l

(3.45)

waarbij Pl een stabiele Lévy-distributie is, c een normeringsconstante en l
de cut-offlengte. Deze vorm van de TLF wordt ook wel de “hard cut-off” ge-
noemd. In het bovenstaande voorbeeld kan echter een betere overeenkomst
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Figuur 3.8: Vergelijking van de waarschijnlijksheidsdistributie voor variaties van
de S&P500 index met Gaussische en Lévy-distributies. Uit (Voit,
2003).

met de data verkregen worden door te opteren voor een exponentiële cut-
off. Deze distributie wordt gedefiniëerd aan de hand van zijn karakteristieke
functie:

φ(q) = exp{c0 − c1
(q2 + 1/l2)α/2

cos(πα/2) cos[α arctan(l|q|)]
}, (3.46)

waarbij c1 een schaalfactor is en

c0 ≡
l−α

cos(πα/2
. (3.47)

3.5.3 Student’s t-distributie

Een symmetrische t-distributie wordt gedefiniëerd als

PS(x) =
Γ[(1 + α)/2]√

(π)Γ(α/2)
. (3.48)

Hierbij is A een schaalparameter, en Γ(x) de Gamma-functie. Voor grote
waarden van het argument zal de distributie vervallen volgens een machtwet,

PS(x) ∼ Aα

|x|1+α
, x� A, (3.49)
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analoog dus aan een Lévy distributie. De exponenten van de machtwetten
kunnen hier echter elke waarde tussen 0 en +∞ aannemen. Voor α < 2
zal de som van t-verdeelde random variabelen convergeren naar de stabiele
Lévy-distributie met dezelfde index, in overeenkomst met het veralgemeende
centraal limiettheorema. Voor α > 2 vereist het centraal limiettheorema dat
de distributie van de som van een groot aantal t-verdeelde random variabelen
convergeert naar een normale distributie.

3.6 Stationariteit

In de voorgaande paragraaf hebben we enkele distributies besproken die
kunnen gebruikt worden om kansdistributies van prijsverandering te model-
leren. We moeten ons echter afvragen of er inderdaad één kansdistributie
bestaat voor de prijsverandering, en meer bepaald of deze niet verandert in
de tijd.

In deze context is het begrip stationariteit van een stochastisch proces heel
belangrijk. Men zegt van een stochastisch proces dat het stationair is als zijn
kansdichtheidsfunctie P [x(t)] invariant is onder een tijdstranslatie. Deze de-
finitie wordt soms beschouwd als een heel strikte definitie van stationariteit.
Er bestaan echter ook minder beperkende definities van stationariteit:

• Asymptotisch stationaire stochastische processen heeft men als de sta-
tistieken van de random variabelen x(t1 +c), . . . x(tn+c) niet afhangen
van c indien c groot is.

• Voor Nde orde stationaire processen geldt dat

f(x1, . . . , xn; t1, . . . , tn) = f(x1, . . . , xn; t1 + c, . . . , tn + c) (3.50)

niet geldig is voor iedere n, maar enkel voor n ≤ N

• Stochastiche processen zijn stationair in een interval indien vgl. (3.50)
geldig is voor iedere ti en ti + c in het beschouwde interval.

Welke definitie van stationariteit is nu van toepassing op prijsveranderingen?
Zoals in hoofdstuk 5 zal besproken worden is de volatiliteit, dit is de stan-
daardafwijking van prijsveranderingen, tijdsafhankelijk in echte markten, en
dus kunnen de kansdistributies van prijsverandering niet als stationair be-
schouwd worden. De stationariteit aanwezig in financiële markten is dus
in het beste geval asymptotische stationariteit. Men verkrijgt de kansdis-
tributie door voldoende lange tijdreeksen te bestuderen. Deze distributie
geeft dan de statistische eigenschappen van het proces weer op een grote
tijdschaal.
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3.7 Conclusie

Enkele belangrijke eigenschappen van de dynamica van financiële mark-
ten werden hierboven aangetoond, meer bepaald dat de variaties de loga-
ritme van aandelenprijzen duidelijke kenmerken van anomale diffusie verto-
nen. Vooral de getrunceerde Lévy-distributie vertoont een goede overeen-
komst met asymptotische prijsdistributies. Dit model kan echter de niet-
stationariteit van de financiële markten niet beschrijven.

Naast de hiervoor besproken kansfuncties voor de prijsveranderingen be-
staan er nog veel andere, complexere modellen die gebruikt worden om
de dynamica van prijsvariaties te modelleren, zoals bijvoorbeeld de ARCH
(Engle, 1982) en GARCH (Bollerslev, 1986) modellen. Deze bevatten wel
een tijdsafhankelijkheid, en kunnen dus gebruikt worden om de variatie van
de standaardafwijking in rekening te brengen. Hoewel er dus reeds belang-
rijke eigenschappen van de statistiek van prijsveranderingen gevonden zijn,
ontbreekt een definitief model nog.



Hoofdstuk 4

Moleculaire Dynamica

Bij de simulatie van veeldeeltjessystemen probeert men de waarden van fysi-
sche grootheden zoals temperatuur en druk te bepalen door het gemiddelde
te nemen over een groot aantal mogelijke toestanden van het systeem. In
principe zou men de som moeten nemen over alle voor het systeem toegan-
kelijke toestanden, maar in de praktijk is dit aantal echter steeds veel te
groot. Men dient zich te beperken tot een aantal toestanden waarvan men
verwacht dat hun gemiddelde van een fysische grootheid dicht genoeg bij de
echte waarde zal liggen.

Het is echter onmogelijk om zulke random toestanden te genereren. Wel kan
men een sample van toestanden genereren, bestaande uit een groot aantal
configuraties die successief uit elkaar gegenereerd zijn, en dus ook gecorre-
leerd zijn. Om dergelijke toestanden te genereren bestaan er essentiëel twee
methoden: Monte-Carlo en moleculaire dynamica (MD) simulaties.

Monte-Carlo simulaties zijn vooral geschikt voor het simuleren van systemen
in evenwicht in contact met een warmtebad. Deze techniek genereert ver-
schillende toestanden van een systeem in evenwicht, maar laat bijvoorbeeld
niet toe na te gaan hoe snel een systeem van de ene evenwichtstoestand naar
de andere zal evolueren als een parameter wordt aangepast.

De moleculaire dynamica-techniek bestaat erin de bewegingsvergelijkingen
voor een groot aantal deeltjes numeriek te integreren, m.a.w. men berekent
de evolutie van het systeem over een bepaalde periode, uitgaande van de
2e wet van Newton. Het grote voordeel is dat MD niet enkel toelaat de
verwachtingswaarde van statische fysische grootheden te berekenen; ook de
dynamische eigenschappen van het systeem, zoals warmtetransport of de
relaxatie van systemen uit evenwicht, kunnen bestudeerd worden.

Hoewel in principe elk systeem bestaande uit vele deeltjes zou kunnen ge-
simuleerd worden, wordt MD, zoals de naam aangeeft, vooral gebruikt om

37
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de beweging van moleculen te bestuderen. Hierna worden de belangrijkste
benaderingen van MD simulaties overlopen.

4.1 Benaderingen

4.1.1 Ergodisch principe

Het ensemble van een systeem is de verzameling van alle voor het systeem
toegankelijke microtoestanden, waarbij een aantal macroscopische parame-
ters constant worden gehouden. Indien men stelt dat de energie E, het
volume V en het aantal deeltjes N constant blijven, dan heeft men te maken
met het microcanonisch ensemble. Het canonische gebruikt men wanneer
het systeem zich in een warmtebad bevindt, zodanig dat de totale energie
wel kan variëren, maar de temperatuur constant blijft. Het macrocanonisch
ensemble tenslotte wordt gebruikt wanneer het systeem deeltjes kan uitwis-
slen met de omgeving. Hierbij blijven dan de temperatuur, het volume en
de chemische potentiaal constant. Om de gemiddelde waarde van een ob-
servabele X te berekenen, moet het gemiddelde van de variabele over alle
ensembles genomen worden.

Het ergodisch principe zegt nu dat het systeem alle mogelijke toestanden
van het ensemble met dezelfde waarschijnlijkheid kan aannemen. Er wordt
dus gesteld dat, na verloop van voldoende tijd, het systeem alle toestanden
gelijkmatig zal bezocht hebben. Op basis hiervan kan men veronderstellen
dat het tijdsgemiddelde X̄ van een systeem overeenkomt met het ensemble-
gemiddelde 〈X〉 (Pang, 2006):

〈X〉 = X̄ = lim
τ→∞

1
τ

∫ τ

0
X(t)dt. (4.1)

Het ergodisch principe laat dus toe om tijdsgemiddelden te gebruiken om
thermodynamische grootheden te berekenen, in plaats van de ensembles te
beschouwen. De benadering in de moleculaire dynamica is dat we veronder-
stellen dat men na een beperkt tijdsinterval reeds een nauwkeurige waarde
voor dit gemiddelde zal bekomen.

4.1.2 De wetten van Newton

Om de versnellingen van de deeltjes te berekenen wordt in de moleculaire
dynamica gebruik gemaakt van de de tweede wet van Newton:

d2ri(t)
dt2

=
F i(ri)
mi

(4.2)

Dat deze klassieke benadering in de meeste gevallen gerechtvaardigd is, en we
dus geen gebruik hoeven te maken van kwantummechanische vergelijkingen,
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kan men inzien op basis van de volgende argumenten: (i) de energie nodig
om een elektron naar een geëxciteerde toestand te brengen is een tiental
elektronvolt (eV). Deze energie is zo’n 2 grootteordes groter dan de typische
kinetische energiën van argon-atomen bij MD-simulaties. Dit grote verschil
zorgt ervoor dat botsingen tussen argon-atomen geen invloed zullen hebben
op de elektronconfiguratie van de atomen. Om deze reden kan men de
atomen in goede benadering als structuurloze puntdeeltjes beschouwen. (ii)
Daarnaast is de De Broglie golflengte van een atoom bij kamertemperatuur
van de orde 1O−7Å. De ruimte tussen de atomen is meestal van de orde
1A, en bij botsingen komen de atomen niet dichter dan 1 Å, zoals verderop
besproken zal worden. De golflengte is dus veel groter dan de separatie van
de deeltjes, wat opnieuw een klassieke benadering rechtvaardigt.

4.1.3 Afmetingen van het systeem

Het aantal deeltjes in een realistich systeem is van de orde 1023, terwijl men
met de huidige computers slechts 107 deeltjes kan simuleren. Het aandeel
van oppervlakte-effecten is in simulaties dus veel groter dan in de realiteit.
Men kan deze effecten echter omzeilen door gebruik te maken van periodieke
randvoorwaarden. Op deze manier kan men toch zinvolle resultaten afleiden
uit simulaties met een beperkt aantal deeltjes.

4.2 Integratieschema

Het meest gebruikte integratieschema voor MD is het Verlet-algoritme. Zijn
xi(n), vi,x(n), en Fi,x(n) de x-componenten van de positie, snelheid en ver-
snelling op tijdstap n, dan worden hun waarden op de volgende tijdstap
volgens de Verlet-methode gegeven door

xi(n+ 1) = 2xi(n)− xi(n− 1) +
Fi,x(n)
m

∆2t,

vi,x(n+ 1) =
xi(n+ 2)− xi(n

2∆t
. (4.3)

Hierbij is m de massa van het deeltje, en ∆t de vaste tijdstap. We zullen
verder stellen dat m = 1. Voor de y- en z-componenten gelden gelijkaardige
uitdrukkingen. De oorsprong van deze vergelijkingen wordt duidelijk als we
de eindige differentiebenadering voor de tweede afgeleide beschouwen:

d2xi
dt2

=
xi(n+ 1) + xi(n− 1)− 2xi(n)

∆t2
. (4.4)

Een belangrijke eigenschap van het Verlet algoritme is dat het heel goed de
energie behoudt na een groot aantal tijdstappen. Er bestaan twee alterna-
tieve formuleringen van het algoritme, die er volledig equivalent mee zijn in
exacte berekeningen, maar minder gevoelig zijn aan fouten ten gevolge van
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de eindige numerieke precisie van de computer. In het leap-frog mechanisme
worden de snelheden berekend op tijdstippen die liggen tussen de momenten
waarop de posities worden berekend.

vx(n+ 1/2) = vx(n− 1/2) + Fi,x(n) (4.5)
x(n+ 1) = x(n) + ∆ t vx(n+ 1/2). (4.6)

De tweede vergelijking moet hierbij na de eerste gebruikt worden, aangezien
deze laatste het resultaat vx(n+ 1/2) van de eerste vergelijking gebruikt.

Een andere vorm is het zogenaamde Verlet snelheidsalgoritme, dat stabie-
ler is dan de originele vorm van vgl. (4.3). Hierbij worden de snelheden
berekend op dezelfde tijdstippen als de posities

vx(n) =
x(n+ 1)− x(n− 1)

2 ∆ t
(4.7)

De formules om de positie en snelheid op een volgend ogenblik te berekenen
worden dan

x(n+ 1) = x(n) + ∆ tvx(n) + ∆ t2 Fx(t)/2 (4.8)
vx(n+ 1) = vx(n) + ∆ t[Fx(n+ 1) + Fx(n)]/2, (4.9)

Voor y, vy, z en vz gelden opnieuw analoge uitdrukkingen. Alle boven-
staande methodes hebben essentiëel dezelfde geheugenvereisten.

4.3 Interactiepotentiaal

De versnelling die een deeltje ondergaat is een gevolg van de kracht uitge-
oefend door alle andere deeltjes. Om de kracht te berekenen die elk paar
deeltjes op elkaar uitoefent, is het verloop van de interactiepotentiaal V(r)
vereist, waarbij r de afstand tussen de deeltjes is. In veel gevallen blijkt de in-
teractie goed benaderd te kunnen worden door de semi-empirische Lennard-
Jones potentiaal:

V (r) = ε

[(σ
r

)12
− 2

(σ
r

)6
]
, (4.10)

waarbij de constanten ε en σ de energie- en lengteschalen van de interactie
bepalen. Voor grote separaties is de kracht een gevolg van de zwakke aan-
trekkende Van der Waalskracht, die een r−6 verloop heeft. Als de atomen
dichter naderen is er ook een repulsieve kracht ten gevolge van de overlap van
de elektronenwolken. Deze term wordt dikwijls benaderd door een r−12-wet,
de precieze vorm is echter moeilijk te berekenen.

De kracht geassocieerd aan deze potentiaal is de afgeleide F = −∂V/∂r,
en is gericht volgens de lijn die beide deeltjes verbindt. Zoals te zien in
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Figuur 4.1: Verloop van een Lennard-Jonespotentiaal (Wikipedia, 2009).

figuur 4.1 is er een sterke aantrekkende kracht als de scheiding tussen beide
deeltjes in het interval 1.1σ . . . 2.0σ ligt, op afstanden groter dan 3σ is de
kracht bijna 0. Vanaf het minimum r = σ neemt de potentiaal heel sterk
toe voor r → 0, voor r ≤ 0.9 σ is er dus een heel sterke afstoting.

Er bestaan verschillende alternatieve formuleringen van de Lennard-Jones
potentiaal. Een veelgebruikte vorm is

V (R) = 4ε
[(r0

r

)1
2−

(r0

r

)6
]
. (4.11)

Bij deze vorm is de potentiaal 0 als r = r0.

Een veelgebruikte keuze voor MD-simulaties is argon, aangezien de Ar-Ar
potentiaal heel goed beschreven wordt door de Lennard-Jonespotentiaal. In
figuur 4.2 is een nauwkeurige empirische potentiaal voor de Ar-Ar interac-
tie weergegeven, samen met de alternatieve Lennard-Jones benadering van
vgl.(4.11). De goede overeenkomst is duidelijk zichtbaar.

Wanneer een Lennard-Jones potentiaal gebruikt wordt, wordt dikwijls over-
gegaan op zogenaamde gereduceerde eenheden. Hierbij wordt de energie
uitgedrukt in eenheden van ε, terwijl de lengteschaal σ = 1 wordt gesteld,
zodat alle lengtes in eenheden van σ worden uitgedrukt. Meestal wordt
ook de massa van één deeltje gelijk aan 1 gesteld. Aangezien de eenheid
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Figuur 4.2: Alternatieve Lennard-Jonespotentiaal, met r0 = 3, 4, en een nauw-
keurige empirische potentiaal voor argon. De kleine afwijking is een
gevolg van de incorrecte korte-drachtterm. Figuur uit (Wikipedia,
2009).
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van energie kgm2/s2 is, moet de tijd uitgedrukt worden in eenheden van√
mσ2/ε, en de snelheid in eenheden van

√
ε/m. Voor argon zijn al deze

constanten weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4.1: Gereduceerde eenheden van argon

energie lengte massa tijd snelheid

120kB J 3, 4Å 39, 948u 2, 16e−12 157, 9m/s

4.4 Randvoorwaarden

De meest voor de hand liggende manier om het systeem te begrenzen is ge-
bruik te maken van harde, perfect reflecterende wanden. Het aantal deeltjes
in een simulatie is echter steeds veel kleiner dan in experimentele systemen.
In simulaties waarbij harde wanden gebruikt worden zal het aantal botsin-
gen met deze wanden dus relatief veel groter zijn dan in reële systemen.
Daarnaast kan de vorm van de “container” een grote invloed hebben op de
manier waarop de deeltjes ruimtelijk geordend zijn. Bij MD-simulaties zal
daarom bijna altijd gebruik gemaakt worden van periodieke randvoorwaar-
den, aangezien men aanneemt dat voor deze randvoorwaarden het gedrag
van het systeem meest gelijkt op een systeem van dezelfde grootte, omgeven
door een oneindig systeem. Hierbij is het systeem omringd door kopieën
van ditzelfde systeem, met op ieder tijdstip exact dezelfde configuratie van
deeltjes.

Veronderstel dat we een systeem beschouwen zoals afgebeeld in figuur 4.3.
Om de krachten uitgeoefend op een deeltje te berekenen, moet men dan niet
enkel rekening houden met de andere deeltjes in dit systeem, maar ook met
alle beelden van deze deeltjes in elke kopie van het systeem. Een andere
manier om periodieke randvoorwaarden voor te stellen is afgebeeld in fi-
guur 4.4. Steeds als een deeltje een wand tegenkomt wordt het onmiddellijk
getransporteerd naar de tegenoverliggende kant van het systeem. Twee deel-
tjes nabij tegenoverliggende wanden bevinden zich dan eigenlijk heel dicht
bij elkaar.

Een probleem ten gevolge van het gebruik van periodieke randvoorwaarden
treedt op bij het berekenen van de krachten. De totale kracht die inwerkt
op een deeltje is de som van de interacties van dit deeltje met alle andere
deeltjes in het systeem. De periodieke randvoorwaarden impliceren eigenlijk
dat het systeem omringd is door een oneindig aantal identieke kopieën. Een
deeltje interageert dus niet enkel met elk ander deeltje in het systeem, maar
ook met de beelden van alle deeltjes in elke kopie van het systeem. Om
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Figuur 4.3: Voorstelling van periodieke randvoorwaarden en de minimum image
convention. Het systeem is omringd door identieke systemen. De
dichtste kopie van elk ander deeltje oefent een kracht uit op het be-
schouwde deeltje. Figuur uit (Thijssen, 1999)
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Figuur 4.4: Traject van 20 deeltjes tijdens een MD-simulatie, waarbij periodieke
randvoorwaarden gebruikt zijn. Deeltjes die aan de ene kant de box
verlaten, komen deze langs de andere kant weer binnen.Uit (Giordano,
1997).
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de kracht op een deeltje te berekenen moet er dus in principe gesommeerd
worden over een oneindig aantal interacties.

In veel gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een Lennard-Jones potentiaal, zal de
potentiaal snel afnemen, en kunnen de bijdragen van deeltjes die ver genoeg
verwijderd zijn verwaarloosd worden. In de meeste gevallen kan de kracht
tussen twee deeltjes verwaarloosd worden indien de afstand ertussen groter
is dan de halve lengte van het systeem. Men moet dan om de kracht op een
deeltje te berekenen slechts rekening houden met de dichtstbijzijnde kopie
van elk ander deeltje. Dit noemt men de minimum image convention.

Dikwijls zal de kracht tussen 2 deeltjes reeds verwaarloosd kunnen worden bij
afstanden kleiner dan de halve systeemlengte, en zal men een bepaalde “cut-
offlengte” kunnen invoeren. In dat geval zal men dus niet de kracht tussen
elk deeltjesspaar moeten berekenen, maar zal men voor elk paar moeten
nagaan of de afstand kleiner of groter is dan deze cut-offlengte. In de praktijk
zal men meestal een lijst opstellen van deeltjesparen waarvan de onderlinge
afstand kleiner is dan een maximum afstand. Deze lijst zal dan na vaste
intervallen geüpdatet worden, typisch na 10 à 20 stappen. Deze maximum
afstand is groter dan de cut-offlengte, en moet zo gekozen worden dat de kans
klein is dat een deeltje dat zich verder dan de maximum afstand bevindt,
zich bij de volgende update dichter dan de cut-offlengte zal bevinden. Voor
de deeltjes in de lijst zal dan bij iedere tijdstap de afstand, en indien nodig
de kracht berekend worden. Via deze werkwijze zal de MD-simulatie veel
efficiënter verlopen, typisch met een factor 10.

4.5 Algemeen verloop

Een MD-simulatie voor de studie van systemen in evenwicht bestaat uit drie
fasen:

• Initialisatie

• Start van de simulatie en het systeem evenwicht laten bereiken

• Verder verloop van simulatie en opslag resultaten

Hieronder worden deze stappen verder toegelicht.

4.5.1 Initialisatie

Nadat het aantal deeltjes, de afmetingen van het systeem en de tijdstap
gekozen zijn, moeten we de beginposities en -snelheden vastleggen. Als een
Lennard-Jones potentiaal gebruikt wordt, worden de beginposities meestal
gekozen als de roosterpunten van een fcc-rooster, aangezien dit de grond-
toestand is van een Lennard-Jonessysteem. De snelheden worden verdeeld
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volgens een Maxwelldistributie. Dit wordt gedaan door de x-, y- en z-
componenten van de snelheid uit een Gaussische distributie te trekken met
gemiddelde 0 en variantie kBT/m. De temperatuur T overeenkomend met
deze distributie wordt ook als inputparameter opgegeven. Na het toekennen
van deze beginsnelheden wordt het totaal momentum van het systeem gelijk
aan nul gesteld door het gemiddeld momentum p per deeltje te berekenen,
en vervolgens van iedere deeltje een hoeveelheid p af te trekken.

4.5.2 Start simulatie

Na de initialisatie laat men de deeltjes bewegen. De bewegingsvergelijkingen
worden gëıntegreerd volgens de hierboven beschreven algoritmes. De tijd
nodig om evenwicht te bereiken hangt af van hoever de initiële configuratie
zich van evenwicht bevond, en van de relaxatietijd van het systeem. Om na
te gaan of er evenwicht is bekijkt men best enkele parameters, zoals druk of
kinetische energie, en bekijkt men of deze “gestabiliseerd” zijn.

De temperatuur zal tijdens deze fase echter over het algemeen gaan afwij-
ken van de temperatuur gebruikt voor het opstellen van de beginsnelheden.
Meestal zal men echter het systeem willen bestuderen bij een vooropgestelde
temperatuur. Om deze temperatuur te bereiken, worden de snelheden van
de deeltjes een aantal keer herschaald met een uniforme schaalfactor:

vi(t)→ λvi(t) (4.12)

De schaalfactor wordt uiteraard zo gekozen dat de snelheidsverdeling van de
deeltjes na herschalen overeenkomt met de gewenste temperatuur T0,

λ =

√
(N − 1)3kBT0∑N

i=1mv
2
i

. (4.13)

Deze procedure moet dan enkele keren herhaald worden, tot de temperatuur
fluctueert rond een evenwichtswaarde. Dan begint de productiefase, waarbij
gegevens uit de simulatie gehaald worden.

4.5.3 Vervolg simulatie en opslag van de data

In dit gedeelte van de simulatie vindt de bepaling van statische en dyna-
mische grootheden plaats. De verwachtingswaarde van een statische fysiche
grootheid wordt bepaald als een tijdsgemiddelde volgens onderstaande for-
mule:

A =
1

n− n0

n∑
v>n0

Av. (4.14)

Hierbij loopt de som maar vanaf het tijdstap n0 waarop er evenwicht bereikt
is. Ook de correlatiefuncties kunnen nu bepaald worden. De betekenis van
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deze functies, en hoe ze precies bepaald worden, is het onderwerp van het
volgende hoofdstuk.



Hoofdstuk 5

Correlatiefuncties

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 werd, om tot normale diffusie te komen, verondersteld dat
de verschillende stappen van de deeltjes onafhankelijk zijn van elkaar. In-
dien er toch enige correlatie was tussen deze stappen, moest deze van korte
duur zijn, i.e. een typische tijdschaal vertonen om uiteindelijk toch normale
diffusie te verkrijgen. In hoofdstuk 3 werd beschreven dat niet alle diffusie-
verschijnselen normaal zijn, en dat ook de prijsvariaties van aandelen beter
beschreven worden d.m.v. anomale diffusie. Eén van de mogelijk oorzaken
van anomale diffusie is het optreden van correlaties in het systeem. In dit
hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de beschrijving van deze correlaties,
en aantonen hoe deze aanleiding kunnen geven tot anomale diffusie.

5.2 Correlaties en anomale diffusie

Veronderstel een random walk in één dimensie, met gemiddelde 〈∆zi〉 = 0 en
standaardafwijking σ, waarbij de afzonderlijk stappen zi gecorreleerd zijn.
De gemiddelde kwadratische verplaating Zn na n stappen wordt dan gegeven
door

〈Z2
n〉 =

i=1∑
n

j=1∑
n

〈∆zi∆zj〉 = n〈∆z2
i 〉+ 2

k=1∑
n

(n− k)〈∆zi∆z(i+k)〉. (5.1)

Neemt 〈∆zi∆z(i+k)〉 voldoende snel af voor stijgende k, zodat de som∑k=1
n 〈∆zi∆z(i+k)〉 convergeert, dan domineert de eerste term in vgl. (5.1)

voor grote n, en krijgen we normale diffusie. Men zegt dat de variabelen een
korte dracht correlatie vertonen. Indien de correlatieterm in vgl.(5.1) echter
divergeert, gaat het verband vgl.(2.8) voor normale diffusie niet meer op.
Men zegt dan dat de variabelen sterk afhankelijk zijn, of een lange dracht

49
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correlatie hebben, en we hebben dus anomale diffusie. Lange dracht gecor-
releerde random variabelen worden gekarakteriseerd door het ontbreken van
een typische tijdschaal.

5.3 Correlaties in vloeistoffen

5.3.1 Paar correlatiefunctie

Definitie

Beschouw N vloeistofmoleculen die zich in een volume V op temperatuur T
bevinden. De n-deeltjes correlatiefunctie wordt voor dit systeem gedefinieerd
als:

g(n)(r1, r2, r3, . . . , rn) ≡
(
V

N

)n N !
(N − n)!

×

∫
drn+1

∫
drn+2 . . .

∫
drN exp

[
−β
∑

i<j U(ri, rj)
]

∫
dr1 . . .

∫
drn+1

∫
drn+2 . . .

∫
drN exp

[
−β
∑

i<j U(ri, rj)
] (5.2)

Hierbij is U(ri, rj) de interactiepotentiaal waarmee de moleculen op posities
ri en rj kracht op elkaar uitoefenen, en β = 1/kT ;

De correlatiefunctie met de meeste toepassingen is de twee-deeltjes correla-
tiefunctie g(2)(r1, r2). Deze heeft een eenvoudige fysische interpretatie, die
hieronder zal verduidelijkt worden.

Beschouw hiertoe een zogenaamde twee-deeltjes observabele h,

h ≡
∑
i<j

h(ri, rj) =
1
2

i,j=1∑
N

h(ri, rj) (5.3)

De afzonderlijke termen in de sommaties van (5.3) hangen hier enkel af van
de posities van de deeltjes ri en rj . De gemiddelde waarde van h wordt
gegeven door:

h̄ =

∫
dr1

∫
dr2 . . .

∫
drN

∑
k<l h(rk, rl) exp

[
−β
∑

i<j U(ri, rj)
]

∫
dr1

∫
dr2 . . .

∫
drN exp

[
−β
∑

i<j U(ri, rj)
]

=

N(N−1)
2

∫
dr1

∫
dr2 . . .

∫
drNh(r1, r2) exp

[
−β
∑

i<j U(ri, rj)
]

∫
dr1

∫
dr2 . . .

∫
drN exp

[
−β
∑

i<j U(ri, rj)
]

=
1
2

(
N

V

)2 ∫
dr1

∫
dr2 g

(2)(r1, r2)h(r1, r2), (5.4)
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waarbij mogelijke toestanden waarin de vloeistof zich kan bevinden hier
gewogen zijn met de gekende Boltzmannfactor. Als de interactie tussen de
molecule enkel afhangt van de grootte van de relatieve afstand tussen de
moleculen, dan kan men hieruit afleiden dat de grootheid

N

V
g(2)(r1, r2)4πr2

12dr12 (5.5)

het aantal moleculen in een bolschil geeft op een afstand tussen r12 en
r12 + dr12. g(2)(r12) ≡ g(2)(r1, r2) geeft dus informatie over hoe de deeltjes-
dichtheid gemiddeld varieert in functie van de afstand tot een willekeurige
molecule, en dus over de ruimtelijke structuur van het systeem. Deze functie
wordt hierdoor ook wel de radiale distributiefunctie genoemd. Op ba-
sis van de definitie (5.2) verkrijgt men inderdaad, na overgang op relatieve
r12 = r1 − r2 en massacentrum coördinaten R = r1+r2

2 ,∫
dr1

∫
dr2 g

(2)(r1, r2) =
(
V

N

)2 N !
(N − 2)!

=
∫
dr12

∫
dRg(2)(r1, r2)

= V 4π
∫ r12=+∞

r12=0
dr12 g

(2)(r12)r2
12, (5.6)

aangezien dr1dr2 ≡ d(r)12d(R). Hieruit volgt dan onmiddellijk dat∫ r12=+∞

r12=0

N

V
g(2)(r12)4πr2

12dr12 = N − 1 (5.7)

De radiale distributiefunctie in moleculaire dynamica

Bij een moleculaire dynamica-simulatie kan de radiale distributiefunctie be-
paald worden op basis van de hiervoor vermelde fysische interpretatie. Dit
gebeurt door een histogram bij te houden dat voor ieder interval [i∆r, (i +
1)∆r] het aantal deeltjesparen n(r) bevat waarvan de onderlinge afstand
tussen beide deeltjes in dit interval ligt. De correlatiefunctie g(r12) wordt
dan gegeven door

g(r12) =
2V
N2

[
(r12)

4πr2
12∆r12

]
(5.8)

Een voorbeeld van paarcorrelatiefuncties bekomen via MD-simulaties voor
argon is weergegeven in figuur 5.1, voor verschillende waarden van de mas-
sadichtheid ρ. Als gevolg van de repulsieve korte drachtterm is g identisch
0 tot afstanden r12 ≈ 0.8σ. Er is steeds een sterk maximum in de radiale
distributiefunctie rond afstanden σ: aangezien de Lennard-Jonespotentiaal
minimaal is voor interatomaire afstanden r12 = σ, is de kans groot om an-
dere atomen aan te treffen op deze afstand.
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Figuur 5.1: De radiale distributiefunctie voor Argon bekomen uit MD-simulaties.
ρ wordt uigedrukt in termen van de gereduceerde lengte-eenheid ρ.

Ook de oscillaties in de correlatiefuncties kunnen op deze manier verklaard
worden. De buuratomen van elk atoom zullen namelijk ook op afstanden
r12 = σ een maximum in hun radiale distributiefunctie hebben. Dit verklaart
de tweede piek in de grafieken. Deze atomen zorgen op hun beurt ook op
een afstand σ voor een stijging in de distributiefunctie, wat de volgende
piek verklaart, enz. . . . Naarmate de afstand toeneemt dooft de oscillerende
radiale afhankelijkheid uit en nadert g naar 1. Links in figuur 5.2 wordt dit
gedrag van een vloeistof voorgesteld.

De bovenste grafiek in figuur 5.1 is de simulatie van een gasfase: Op af-
standen groter dan 2σ interageren de moleculen nauwelijks nog met elkaar,
en er is dus zo goed als geen structuur. Het systeem gedraagt zich als een
continuüm. In de onderste grafiek van fig. 5.1 daarentegen heeft de stof
een heel uitgesproken structuur die zich over grote afstanden uitstrekt. De
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Figuur 5.2: Eenvoudige voorstelling van de structuur in een vloeistof (links) en
een vaste stof (rechts). Bij de vloeistof is er orde zichtbaar over af-
standen van enkele σ. Bij de vaste stof vormen de atomen een rooster,
waarvan de regelmatige schikking zich over veel grotere afstanden uit-
strekt.Uit (Ryckebusch, 2008).

moleculen van de stof gaan zich op een kristallijne manier schikken, en de
vloeistof wordt een vaste stof. Het ontstaan van dit kristal, meerbepaald een
fcc-rooster, verklaart het verschuiven van de nde-orde pieken in de radiale
distributiefunctie van r = nσ naar kleinere afstanden.

De tussenliggende grafieken zijn typische vloeistoffen, waarbij de orde zich
over afstanden van enkele σ uitstrekt. Het verloop van de radiale distribu-
tiefunctie toont dus goed de granulaire (i.e. niet continuüm) structuur van
een vloeistof aan. In figuur 5.2 wordt dit verschil tussen een vaste stof en
een vloeistof duidelijk gëıllustreerd.

5.3.2 Snelheids autocorrelatiefunctie

De radiale distributiefunctie besproken in de voorgaande paragraaf beschrijft
de correlatie tussen verschillende deeltjes: gegeven de positie van één deeltje
geeft ze informatie over de ruimtelijke schikking van de andere deeltjes in
de buurt. Een ander soort correlatiefuncties zijn de autocorrelatiefuncties.
Zoals de naam aangeeft beschrijven deze niet correlaties tussen verschillende
deeltjes, maar tussen eigenschappen van dezelfde deeltjes, op verschillende
tijdstippen.

Definitie

De belangrijkste van de autocorrelatiefuncties is de zogenaamde snelheids
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autocorrelatiefunctie (SAF). Deze wordt gedefinieerd door

C(t1, t2) =
1
N

N∑
i=1

v(t1) · v(t2). (5.9)

Hierbij is N het aantal deeltjes in het systeem. De SAF is dus een maat voor
de correlatie van de snelheden van de deeltjes op verschillende tijdstippen.
Uit de definitie volgt onmiddellijk dat C(t, t) = 〈vi(t)〉2, op alle tijdstippen
t. In een stationair proces is de SAF enkel afhankelijk van het tijdsverschil
τ = t1 − t2,

C(t1, t2) = C(t1 − t2) = C(τ). (5.10)

Analytische afleidingen, op basis van de “moleculaire chaostheorie”, stelden
dat de SAF gemodelleerd kon worden als een exponentieel dalende functie.
Hierbij ging men ervan uit dat een molecule reeds na enkele botsingen zijn
beginsnelheid zou vergeten zijn. Moleculaire dynamicasimulaties sugereer-
den echter dat deze in de staarten een machtwetsverloop kennen (Alder &
Wainwright, 1970):

C(τ) ∝

{
exp(−τ/τ0) (t ≤ 10τ∗)
τ−

d
2 (t ≥ 10τ∗),

(5.11)

waarbij d het aantal dimensies is. Hierbij is τ∗ een typische moleculaire
botsingstijd. Een molecule vergeet dus zeker niet vlug zijn beginsnelheid.
Zelfs na een tiental botsingen heeft een deeltje nog steeds de neiging om zich
in dezelfde richting voort te bewegen.

Dit verschijnsel wordt verklaard door het ontstaan van drukgolven. Bewe-
gende deeltjes zorgen in hun bewegingsrichting voor een verhoogde dichtheid,
terwijl ze een lege ruimte achter zich laten. De omliggende deeltjes zullen
geneigd zijn deze op te vullen, en dezelfde snelheid aan te nemen als het eer-
ste deeltje. Op deze manier wordt dus een drukgolf gecreëerd, die zorgt voor
het trage verval van de SAF. Een andere beschrijving van dit fenomeem stelt
dat de moleculen een zogenaamde vortex-beweging uitvoeren, afgebeeld in
figuur 5.3. Via een ringvormige opeenvolging van botsingen zal de molecule
zijn oorspronkelijke impuls terug verkrijgen.

Snelheids autocorrelatiefunctie in moleculaire dynamica

De SAF kan bij een MD-simulatie rechtstreeks berekend worden via de defi-
nitie (5.9). In figuren 5.4 en 5.5 zijn enkele SAF’s bekomen met MD weerge-
geven, bij twee verschillende temperaturen. Bij lage dichtheden zijn er heel
weinig botsingen tussen de atomen. Deze zullen dus heel lang een bepaalde
snelheid aanhouden, waardoor de SAF maar heel traag naar 0 zal naderen.
Naarmate de dichtheid toeneemt, neemt ook de botsingsfrequentie toe en



HOOFDSTUK 5. CORRELATIEFUNCTIES 55

Figuur 5.3: Gemiddeld snelheidsveld rond een centraal atoom, berekend met mo-
leculaire dynamica (zware pijlen) en hydrodynamica (lichte pijlen).
De kleinere cirkels bevatten elk ongeveer 6 atomen. De grootte van
de pijlen is een maat voor de snelheid. Uit Alder & Wainwright
(1970).

zal de SAF sneller naar 0 gaan. Bij eenzelfde dichtheid neemt de SAF snel-
ler af bij hogere temperaturen. Aangezien een hogere temperatuur hogere
snelheden van de atomen impliceert, en dus hogere botsingsfrequenties, zal
het geheugen van het systeem uiteraard sneller gewist worden. Bij hoge
dichtheden ziet men dat de autocorrelatiefunctie negatief wordt. Dit gedrag
kan verklaard worden doordat een molecule bij voldoende hoge dichtheden
als het ware gevangen is door zijn dichtste naburen.

Green-Kuborelatie

Op basis van vgl.(2.9) kunnen we, indien we met normale diffusie te maken
hebben, onderstaande definitie van de diffusiecoëfficiënt geven:

D =
1
2d

[
〈r2(t)〉
t

]
. (5.12)

Indien de diffusie niet normaal is, en dus 〈r
2(t)〉
t geen constante meer is,

kunnen we dezelfde definitie echter nog steeds gebruiken om een tijdsafhan-
kelijke diffusiecoëfficiënt D(t) te definiëren. In sommige gevallen kunnen we
nog steeds een constante D definiëren, namelijk

D =
1
2d

lim
t→∞

[
〈r2(t)〉
t

]
. (5.13)
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Figuur 5.4: De SAF van argonatomen bij een temperatuur van 119.8 K, uitge-
drukt in gereduceerde eenheden. Eén gereduceerde tijdseenheid komt
overeen met 2.42×−15 s.
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Figuur 5.5: De SAF van argonatomen bij een temperatuur van 479.2 K, uitge-
drukt in gereduceerde eenheden. Eén gereduceerde tijdseenheid komt
overeen met 2.42×−15 s.
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Green en Kubo toonden aan dat veel macroscopische transportcoëfficiënten
geschreven kunnen worden als integralen over autocorrelatiefuncties. Tussen
de hierboven ingevoerde diffusiecoëfficiënt en snelheids autocorrelatiefunctie
bijvoorbeeld konden zij volgend verband afleiden:

D =
v2

0

d
lim
t→∞

[∫ t

0
C(τ)dτ

]
. (5.14)

Hieronder wordt dit verband afgeleid. Beschouw hiertoe een deeltje dat be-
weegt met snelheid vi. De positie en gemiddelde kwadratische verplaatsing
na een tijd t hiervan zijn dan

ri =
∫ 0

t
vi(t1)dt1, (5.15)

〈r2(t)〉 =
1
N

N∑
i=1

∫ t2=t

0
dt2

∫ t1=t

0
〈vi(t2) · vi(t1)〉dt1. (5.16)

Voor een flüıdum in evenwicht is de SAF stationair. Deze kan dus herschre-
ven worden als

〈vi(t2) · vi(t1)〉 = 〈vi(t2 − t1) · vi(0)〉 = 〈vi(τ) · vi(0)〉. (5.17)

Subsitutie van t2 − t1 = τ in (5.15) geeft

〈r2(t)〉 =
1
N

N∑
i=1

∫ t2=t

0
dt2

∫ τ=t2

τ=t2−t
〈vi(τ) · vi(0)〉dτ

=
1
N

N∑
i=1

(∫ τ=t

τ=0
dτ

∫ t2=t−τ

0
〈vi(τ) · vi(0)〉dτ

+
∫ τ=0

τ=−t
dτ

∫ t2=−t

t2=τ
〈vi(τ) · vi(0)〉dt2

)
. (5.18)

De stationariteit van de SAF kan ook uitgedrukt worden als

〈vi(0) · vi(τ)〉 = 〈vi(−τ) · vi(0)〉. (5.19)

(5.18) kan hiermee herschreven worden als:

〈r2(t)〉 =
2
N

N∑
i=1

∫ t

0
(t− τ)〈vi(τ) · vi(0)〉dτ (5.20)

= 2v2
0

∫ t

0
(t− τ)C(τ)dτ. (5.21)

Substitutie in (5.13) geeft dan het gezochte verband (5.14).
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Correlatietijden

Een belangrijke vraag betreft de typische duur of tijdschaal van de correlatie
tussen de verschillende stappen. In het geval van stationaire processen kan
informatie hierover bekomen worden door de integraal van C(τ) te bekijken.
Deze kan drie mogelijke waarden aannemen:

∫ +∞

0
C(τ)dτ =


eindig

oneindig

onbepaald

(5.22)

Wanneer
∫ +∞

0 C(τ) dτ eindig is bestaat er een typische geheugentijd τc, de
correlatietijd genaamd. Hieronder worden enkele typische voorbeelden van
correlatiefuncties weergegeven.

• C(τ) = exp(−τ/τc) ∫ 0

∞
exp

(
−τ
τc

)
= τc (5.23)

Deze vorm wordt dikwijls gebruikt om de SAF van een Browns deeltje
te modelleren.

• C(τ) = exp(−τν/τ0)∫ 0

∞
exp

(
−τν

τ0

)
=
τ

1/ν
0

ν
Γ
(

1
ν

)
(5.24)

• C(τ) ∝ τη−1, waarbij 0 < τ ≤ 1,∫ ∞
t1

τη−1dτ =∞ (5.25)

In dit geval is het onmogelijk om een tijdschaal te selecteren die een
regime van correlatie scheidt van een regime van paarsgewijze onaf-
hankelijkheid.

5.4 Spectrale dichtheid

Naast de autocorrelatiefunctie, wordt ook dikwijls de spectrale dichtheid
gebruikt om de correlatie eigenschappen van random variabelen te bestude-
ren. De spectrale dichtheid S(f) van een stationair random proces wordt
gedefinieerd als de Fouriergetransformeerde van zijn autocorrelatiefunctie,

S(f) =
∫ +∞

−∞
R(τ) e−i2πfτdτ. (5.26)
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Voor een deeltje met als SAF een exponentieel dalende functie, R(τ) =
σ2e−|τ |/τc , wordt dit

S(f) =
2σ2τc

1 + (2πfτc)2
. (5.27)

Voor kleine frequenties, f � 1/(2πτc), is het spectrum essentieel frequentie-
onafhankelijk, en het proces is benaderend witte ruis. De integraal van witte
ruis is een Wiener-proces (zie paragraaf 2.6.1), en wordt gekarakteriseerd
door een spectrale dichtheid van de vorm

S(f) ∝ 1
f2
. (5.28)

Om te onderzoeken of een proces een korte correlatietijd heeft, kunnen we
dus nagaan of de spectrale dichtheid ervan witte ruis is, ofwel kunnen we
bekijken of de spectrale dichtheid van de integraal van het proces van de
vorm vlg.(5.28) is.

5.5 Correlaties in financiële tijdreeksen

In deze paragraaf worden correlaties tussen prijsveranderingen in financiële
tijdreeksen besproken. Daar het gaat om correlaties tussen prijsverande-
ringen van dezelfde aandelen op verschillende tijdstippen, worden er dus
autocorrelatiefuncties gebruikt, analoog aan de SAF uit paragraaf 5.2.

5.5.1 Prijsveranderingen

Paarsgewijze afhankelijkheid van de veranderingen van de logaritme van de
prijs van een financieel goed wordt over het algemeen onderzocht door de
autocorrelatiefunctie van de variaties van de logaritme van de prijs te on-
derzoeken, of de spectrale dichtheid van de tijdseries van de logaritme van
de prijs zelf. Voor stationaire stochastische processen zijn deze twee statisti-
sche eigenschappen equivalent. Voor individuele aandelen vindt men dat de
spectrale dichtheid van de logaritme van de aandelenprijs goed beschreven
wordt door de functionele vorm (zie fig. 5.6)

S(f) ∝ 1
f2
. (5.29)

Zoals hierboven beschreven is dit de vorm die men verwacht voor een random
walk. De correlatiefunctie van de logaritme van de prijs is een sneldalende
functie, met een correlatietijd die typisch niet langer is dan een paar mi-
nuten. In fig. 5.7 bijvoorbeeld, waar hoge-frequentie data van de S&P 500
index zijn weergegeven, ziet men een correlatietijd van enkele minuten. In
fig. 5.8 is de spectrale dichtheid van de S&P 500 index weergegeven, waarbij
hoge frequentie data van de periode 01/84-12/87 gebruikt zijn. Hiermee kan
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Figuur 5.6: Spectrale dichtheid van de logaritme van de prijs van de aandelen
van Coca-Cola, op basis van data tussen 7/89 en 10/95. De spectrale
dichtheid wordt goed benaderd door een machtwet S(f) ≈ 1/f2. Fi-
guur uit (Mantegna & Stanley, 2000).
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Figuur 5.7: Grafiek van de autocorrelatiefunctie van de S&P500 index. De rechte
lijn komt overeen met een exponentieel verval met vervaltijd τ = 4
min. Figuur uit (Mantegna & Stanley, 2000).

de spectrale dichtheid over een frequentie-interval van ongeveer 5 grootte-
ordes worden geanalyseerd. Ook deze data ondersteunen de hypothese dat
de stochastische dynamica van de logaritme van aandelenprijzen beschreven
kan worden door een random walk. Bij bovenstaande analyses dient wel een
belangrijke opmerking gemaakt te worden. Spectrale dichtheden en auto-
correlatiefuncties zijn statistische middelen die niet heel gevoelig zijn voor
lange dracht correlaties. Een andere test, die efficiënter is in het detecteren
van lange dracht correlaties, bestaat erin de tijdsevolutie van de standaard-
afwijking van de prijsveranderingen te onderzoeken. Over het algemeen
geldt

σ(t) ∝ tν , (5.30)

waarbij ν = 1/2 voor onafhankelijke prijsververanderingen. De waarde van
ν die men bij empirische onderzoeken bekwam was specifiek voor de on-
derzochte markt. Analyses van de dagelijkse data van beursindexen van
New York (the New York Composite Index), Frankfurt (de DAX index)
en Milaan (de MIB index) gaven als resultaat voor ν respectievelijk 0.52,
0.53 en 0.57 (Mantegna & Stanley, 2000). Deze waarden geven aan dat er
toch een zwakke lange dracht correlatie is. De sterkte van deze correlatie is
marktafhankelijk, en blijkt groter te zijn voor minder efficiënte markten.
Bij de analyse van hoog-frequente data van de S&P index blijkt dat σ(t)
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Figuur 5.8: Spectrale dichtheid van de S&P 500 index. Het 1/f2 gedrag is zicht-
baar in bijna 5 decaden, met slechts een kleine afwijking bij de hoogste
frequenties. Figuur uit (Mantegna & Stanley, 2000).

twee regimes heeft: voor korte tijden (minder dan 30 minuten) wordt een
superdifussief gedrag waargenomen, waarbij ν ≈ 0.8. Voor tijdsintervallen
gaande van 30 tot 104 minuten vindt men ν = 0.53, dus een zwakke lange
dracht correlatie. Het superdiffusief gedrag voor korte tijdsintevervallen is
waarschijnlijk een gevolg van het feit dat tijdseries een geheugen van enkele
minuten hebben.

5.5.2 Volatiliteit

De autocorrelatiefunctie van prijsveranderingen heeft een exponentieel ver-
val, met kleine correlatietijden. Hoewel de prijsveranderingen paarsgewijs
onafhankelijk zijn, mag men hier echter niet uit afleiden dat deze volledig
onafhankelijke random variabelen zijn. Integendeel, vele studies hebben aan-
getoond dat de autocorrelatiefuncties van niet lineaire functies van prijsver-
anderingen, zoals de absolute waarde of het kwadraat van de prijsvariaties,
een lange dracht correlatie hebben.

De aanwezigheid van deze lange dracht correlaties duidt erop dat er naast
de prijsverandering zelf nog een ander fundamenteel stochastisch proces in
de financiële markten aanwezig is. Dit proces noemt men volatiliteit. De
volatiliteit wordt meestal geschat door de standaardafwijking van prijsver-
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Figuur 5.9: Logaritmische plot van een volatiliteitsautocorrelatiefunctie, waarbij
dezelfde data als in figuur 5.7 gebruikt zijn. De volle lijn stelt een
machtwetsverval voor met expontent γ = 0, 3. Figuur uit (Mantegna
& Stanley, 2000).

anderingen te berekenen in een geschikt tijdsvenster. Als de standaardafwij-
king groot is, is de volatiliteit dit ook. Een grote volatiliteit wil dus eigenlijk
zeggen dat de opeenvolgende prijzen van financiële goederen grote schom-
melingen ondergaan. De volatiliteit is dus een heel belangrijke parameter
om het risico van een investering in te schatten.

De autocorrelatiefuncties van zowel het gemiddelde van de absolute waar-
de van prijsveranderingen, als van de standaarafwijking ervan, worden goed
beschreven door een machtwetsverval. In figuur 5.9 is de autocorrelatie-
functie van de absolute waarden van 1 minuut S&P 500 prijsveranderingen
weergegeven, waarbij dezelfde data gebruikt zijn als in figuur 5.7. De auto-
correlatiefunctie kent een machtwetsverval met γ ≈ 0.3. Er dient opgemerkt
te worden dat het bestaan van volatiliteitscorrelatie de paarsgewijze onaf-
hankelijkheid van prijsveranderingen niet tegenspreekt.



Hoofdstuk 6

Moleculaire Dynamica
Simulaties

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we, met moleculaire dynamica, anomale diffusie in
een systeem uit evenwicht simuleren. De eindige tijdstap geeft bij het ge-
bruik van een Lennard-Jonespotentiaal problemen voor het simuleren van
anomale diffusie, en dus zal gebruik gemaakt worden van een alternatieve
softcore-potentiaal. We zullen aantonen hoe hiermee op beperkte tijdschalen
anomale diffusie in het systeem kan gëıntroduceerd worden.

6.2 De softcore potentiaal

6.2.1 Definitie

De “hard core” van de Lennard-Jones potentiaal verhindert dat de deeltjes
dicht bij elkaar kunnen komen. De simulatie van anomale diffusie houdt
echter in dat de deeltjes grote ruimtelijke stappen kunnen zetten in een
tijdstap. Bij MD-simulaties zorgt dit voor problemen, aangezien het op
die manier kan gebeuren dat twee deeltjes elkaars kern gaan binnendringen.
Wanneer dit gebeurt zullen beide deeltjes een enorme “boost” in kinetische
energie krijgen, en op deze manier zal het systeem sterk opwarmen. Om
de verandering in energie op een aanvaardbaar niveau te houden zou de
tijdstap aangepast moeten worden aan het snelste deeltje. De tijdstap zou
dan echter zo klein moeten worden dat de simulatie als het ware stilvalt.
Om dit probleem te omzeilen gebruiken we een softcore-potentiaal U(r)
(Franzese, 2007), die niet divergeert als de afstand tussen de deeltjes naar
nul nadert. Zo kunnen twee deeltjes elkaar toch dicht naderen, zonder het

65
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Figuur 6.1: De softcore-potentiaal voor verschillende waarden van H, en de
Lennard-Jonespotentiaal.

hele systeem te bëınvloeden. De potentiaal die we gebruiken is:

U(r) =
H

1 + exp [∆(r −RR)]
− UA exp

[
−(r −RA)

2δ2
A

]
. (6.1)

De tweede term in deze formule is een Gaussische functie met gemiddelde
RA en variantie δ2

A, H en UA zijn de energiën van de repulsieve kern en van
het aantrekkend gedeelte van de potentiaal. RR is de gemiddelde straal van
de repulsieve kern en RA is de afstand tot het minimum van de potentiaal. ∆
bëınvloedt de helling van de potentiaal rond RR. De parameter H bepaalt de
energie die de deeltjes verkrijgen wanneer ze zich dicht bij elkaar bevinden.
Een grotere waarde van H betekent een hardere kern. Deze parameter is de
belangrijkste bij het kiezen van een potentiaal, en dus wordt de waarde van
H gebruikt om deze te karakteriseren. De andere parameters worden dan
gefit om een potentiaal te verkrijgen die zo goed mogelijk op een Lennard-
Jones potentiaal gelijkt. In figuur 6.1 is de softcore-potentiaal weergegeven
voor verschillende waarden van H, samen met de Lennard-Jones potentiaal.

6.2.2 Invloed op MD-simulaties

We zullen in deze paragraaf bekijken wat de invloed is van de softcore po-
tentiaal, en meerbepaald op de diffusie in het systeem. In figuur 6.2 is de
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Figuur 6.2: Temperatuursverloop in de productiefase voor een Lennard-Jones en
een softcore potentiaal.

temperatuur weergegeven voor verschillende potentialen. Bij de Lennard-
Jones potentiaal zijn er kleine schommelingen van de temperatuur rond de
evenwichtstemperatuur die werd ingegeven, terwijl bij de softcore potentia-
len deze gedurende de hele simulatie lichtjes stijgt. Naar het einde van de
simulatie lijkt het systeem wel evenwicht te bereiken, evenwel met een tem-
peratuur verschillend van de temperatuur die werd ingegeven. Indien een te
lage waarde wordt gebruikt voor H blijft de temperatuur echter gedurende
de hele simulatie sterk toenemen, zonder evenwicht te bereiken.

Deze temperatuursstijging kan verklaard worden door de radiale distribu-
tiefuncties te bekijken (zie figuur 6.4). Hieruit blijkt dat de deeltjes zich
bij de softcore-potentialen iets dichter bij elkaar kunnen bevinden dan bij
een Lennard-Jonespotentiaal. Wanneer twee deeltjes zich op een bepaalde
tijdstap dicht bij elkaar bevinden kunnen ze een vrij grote impuls krijgen,
en het systeem opwarmen. Indien we de dichtheid verhogen wordt dit effect
versterkt. Voor een groter aantal deeltjes nemen we een gelijkaardige op-
warming waar,enkel de fluctuaties verminderen. Deze temperatuursvariatie
is dus zeker geen gevolg van de beperkte afmetingen van het systeem, maar
een eigenschap van de potentiaal.

In figuur 6.3 wordt 〈x2(t)〉 van verschillende simulaties weergegeven, in een
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Figuur 6.3: Gemiddelde kwadratische verplaatsing bij een Lennard-Jones en een
softcore potentiaal.

logaritmische schaal. Bij de Lennard-Jonespotentiaal neemt deze lineair toe
met de tijd, zoals we verwachten voor een normaal diffusieproces. Bij de
softcore potentialen neemt de gemiddelde kwadratische verplaatsing echter
sterker dan lineair toe, gedurende de hele simulatie. Gezien het lineaire
verband 2.15 tussen de diffusiecöı¿1

2ficient en de temperatuur is deze stij-
ging van de gemiddelde kwadratische verplaatsing te verwachten. Eens de
temperatuur in evenwicht is stijgt 〈x2(t)〉 dan evenredig met de tijd.

De radiale distributiefuncties worden afgebeeld in figuur 6.4. Voor de ho-
gere waarden van H kennen deze een analoog verloop aan de radiale dis-
tributiefunctie van de Lennard-Jones potentiaal, waarbij deze echter slechts
identisch 0 wordt voor kleinere waarden van de intermoleculaire afstand dan
bij de Lennard-Jonespotentiaal. Het grootste verschil treedt op bij de laag-
ste waarden voor H. Voor H = 10 (niet afgebeeld in de figuur) treedt er
een kleine piek op in de kern van de potentiaal, wat betekent dat sommige
deeltjes zich dicht bij elkaar bevinden, en ”clusters”gaan vormen.

De snelheids autocorrelatiefuncties voor een Lennard-Jones en een softcore
potentiaal worden weergegeven in figuur 6.5. Deze neemt iets trager af bij
de softcore potentiaal, en wordt niet negatief.

In figuur 6.6 tenslotte is de stapdistributie weergegeven voor verschillende
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Figuur 6.4: Radiale distributiefunctie bij een Lennard-Jones en een softcore po-
tentiaal.

Figuur 6.5: Snelheids autocorrelatiefunctie bij een Lennard-Jones en een softcore
potentiaal.
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Figuur 6.6: Stapdistributie bij een Lennard-Jones en een softcore potentiaal.

potentialen. De Gaussische verdeling is nog steeds duidelijk herkenbaar,
waardoor we kunnen besluiten dat er nog steeds normale diffusie optreedt,
zij het met een gewijzigde diffusiecoëfficiënt, vanwege de grotere gemiddelde
kwadratische verplaatsing.

Uit de voorgaande beschouwingen kunnen we besluiten dat systemen met
een softcore potentiaal kwalitatief hetzelfde gedrag vertonen als met een
Lennard-Jonespotentiaal.

6.3 Simuleren van anomale diffusie

6.3.1 Straalvariaties

We zullen nu anomale diffusie introduceren in de simulaties. Zoals vermeld
in hoofdstuk 3 treedt anomale diffusie vooral op in systemen die zich uit
evenwicht bevinden. We zullen dus het systeem uit evenwicht brengen, en
kijken wat de invloed hiervan is op de diffusie. Concreet wordt dit gedaan
door op regelmatige tijdstippen de straal van de deeltjes te veranderen met
een constante factor λ. Het aanpassen van de straal komt in principe neer
op het veranderen van de dichtheid. Indien λ > 1, dus als we de dichtheid
verhogen, zullen de kernen van de potentialen van sommige deeltjes gaan
overlappen. Deze deeltjes zullen dus een “boost” krijgen in kinetische ener-
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Figuur 6.7: Verloop van de kurtosis van de stapdistributies en de temperatuur in
een simulatie waarbij de dichtheid iedere 1000 stappen werdt aange-
past.

gie, wat een verhoging van de temperatuur tot gevolg heeft. Zoals te zien
is in figuur 6.7 warmt het systeem heel sterk op na een aanpassing van de
straal. Om het systeem onder controle te houden wordt er nu een maxi-
mum temperatuur ingevoerd. Wanneer deze overschreden wordt, wordt het
systeem afgekoeld. Dit gebeurt door de straal van de deeltjes terug op 1
te zetten, en de temperatuur zal dan terug zijn beginwaarde krijgen. Het
overlappen van de softcores van de verschillende deeltjes uit zich in de ra-
diale distributiefuncties. In figuur 6.8 is de radiale distributiefunctie te zien
op verschillende tijdstippen. We zien dat na temperatuursverhogingen en-
kele deeltjes genoeg energie verkrijgen om de core van de potentiaal van een
ander deeltje binnen te dringen.

6.3.2 Waarneming van anomale diffusie

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is de kurtosis van de stapdistributies bij
normale diffusie gelijk aan 0. Een goede manier om anomale diffusie te de-
tecteren is dus te bekijken wanneer de kurtosis significant afwijkt van 0.
In figuur 6.7 is het verloop van de kurtosis weergegeven tijdens een MD-
simulatie met een vaste γ = 1.45, waarbij de straal iedere 1000 stappen
werd aangepast, samen met de temperatuur. We zien dat de kurtosis hoge
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Figuur 6.8: Radiale distributiefunctie op verschillende tijdstippen.

waarden aanneemt wanneer de temperatuur verlaagd wordt. In figuur 6.9
zijn twee stapdistributies van de deeltjes aangeduid, éénmaal aan het begin
van de simulatie, en éénmaal tijdens een afkoelperiode (en dus tijdens een
periode met hoge kurtosis). Deze laatste stapdistributie heeft een scher-
pere centrale piek en bredere staarten dan de normale distributie. Dit zijn
duidelijke kenmerken van een (getrunceerde) Lévy-distributie.

6.4 Verschillende tijdsvensters

We zullen in deze paragraaf het diffusieverschijnsel op verschillende tijd-
schalen bekijken, m.a.w. hoe de som van de stappen van een deeltje zich
gedraagt.

6.4.1 Stapdistributies

Van stappen die verdeeld zijn volgens een stabiele distributie, zoals Lévy- en
normale distributies, weten we dat de som van een aantal van deze stappen
opnieuw verdeeld zal zijn volgens dezelfde distributie.

De getrunceerde Lévy-distributies zijn geen stabiele distributies. Aangezien
echter de stappen, op enkele uizonderlijke, extreme gevallen na, verdeeld zijn
volgens een Lévy-distributie zal de som van verschillende van deze stappen
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Figuur 6.9: De stapdistributie tijdens een normale en een anomale fase van de
simulatie.

nog steeds de karakteristieken van de (getrunceerde) Lévy-distributie behou-
den. Daar de standaardafwijking echter eindig is, vereist het centraal-limiet
theorema dat de som van de stapdistributies uiteindelijk toch naar een nor-
male verdeling zal convergeren. De typische tijdschaal waarop dit gebeurt
hangt af van de cut-off lengte en van de parameter α van de Lévy-distributie,
en kan gemakkelijk oplopen tot 104 stappen (Mantegna & Stanley, 1994).
Het beperkte aantal deeltjes in de staarten laat echter niet toe een schatting
te maken van de cut-off lengte.

Het is echter belangrijk ook op te merken dat de opeenvolgende stapdistri-
buties zeker niet onafhankelijk zijn. De tijdstap die we hier beschouwen is
heel kort, veel korter dan de intermoleculaire botsingstijd. Hierdoor zullen
op de eerstvolgende tijdstippen de snelheden van de meeste deeltjes nauwe-
lijks veranderen, zoals ook blijkt uit de snelheids autocorrelatiefunctie (zie
fig. 6.5). In deze context is de distributie die wordt weergegeven in figuur
6.9 dus eerder een snelheidsdistributie dan een stapdistributie. In de con-
text van hoofdstukken 2 en 3 was de duur van 1 tijdstap veel langer, veel
groter dan de gemiddelde botsingstijd, en hadden de meeste moleculen hun
beginsnelheid op de volgende stap al vergeten. Op basis van de figuur 6.5
kunnen we stellen dat 1 dergelijke tijdstap minstens 1000 stappen uit de
simulatie moet duren.
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Figuur 6.10: Verloop van de kurtosis voor verschillende tijdsvensters.

Om eventuele anomale diffusie te detecteren bekijken we opnieuw de kurto-
sis. In figuur 6.10 is deze afgebeeld voor verschillende tijdsvensters. Voor
de stapdistributies zien we opnieuw hoge waarden na de afkoeling van het
systeem. Voor de distributies van verschillende tijdsvensters zien we dat
dezelfde pieken optreden, zij het met enige tijdsvertraging: voor de som van
de laatste 100 stappen volgt de piek in de kurtosis steeds 100 stappen later,
terwijl de piek voor de som van 500 tijdstappen steeds 500 stappen later
komt. Dit is te verwachten aangezien in de tijdsvenster tussen de piek en
de huidige stap het grootste aantal extreme grote stappen zullen genomen
worden. Voor 1000 stappen nemen we de hoogste waarden steeds iets vroe-
ger waar, na ongeveer 850 stappen. Dit ligt aan het feit dat de kurtosis op
deze tijdstap terug ongeveer 0 wordt. De pieken zijn voor grotere tijdsven-
sters ook steeds iets minder hoog en minder scherp. In figuur 6.11 zijn de
distributies afgebeeld voor de som van 500 stappen, na 1000 stappen (lage
kurtosis, zie figuur 6.10) en na 4050 stappen (hoge kurtosis). We zien nog
steeds dezelfde kenmerken van de Lévy-distributie als in figuur 6.6. Ook
voor andere tijdsvensters treden gelijkaardige distributies op.

We zien dat er naast deze pieken ook op andere tijdstippen hoge waarden
voor de kurtosis van de grootste tijdsvensters (500 en 1000 stappen) optre-
den. De verdeling van de stappen op deze tijdstippen ziet er analoog uit
als in figuur 6.11, er treedt dus m.a.w. ook anomale diffusie op op deze
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Figuur 6.11: Verloop van de kurtosis voor verschillende tijdsvensters.

tijdschalen. Deze verdeling voor de som van de stappen is enigzins verras-
send, aangezien ze niet het gevolg is van de onderliggende stapverdeling.
Deze waarnemingen zullen dus waarschijnlijk het gevolg zijn van correlaties
tussen de stappen: enkele deeltjes behouden heel lang dezelfde snelheid, en
zullen dus grote stappen nemen. In figuren 6.12 en 6.13 worden de paden
van enkele deeltjes weergegeven gedurende de laatste 500 stappen. We zien
dat de anomale deeltjes in beide gevallen steeds rechtdoor bewegen. Hieruit
kunnen we besluiten dat de anomale diffusie op deze tijdschalen veroorzaakt
wordt door correlaties tussen de stappen. In grafiek 6.13 zijn de afstanden
voor zowel de “anomale” als normale deeltjes veel groter. Dit is een gevolg
van de hogere temperatuur die het systeem op dat moment heeft.

6.4.2 Anomale diffusie?

Om anomale diffusie waar te nemen die het gevolg is van een anomale ver-
deling van de stappen moeten we veel grotere tijdsvensters bekijken. Uit
figuur 6.7 valt af te leiden dat de hoge kurtosis, en dus de Lévy-verdeling
van de snelheid ongeveer een 1000-tal stappen aanhoudt.
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Figuur 6.12: Projectie op het xy-vlak van het pad beschreven door verschillende
deeltjes, tijdens een ”anomale” periode na een temperatuursdaling.

6.5 Besluit

Met behulp van een softcore potentiaal kan een anomale verdeling van de
stappen gecreëerd worden in een systeem dat zich uit evenwicht bevindt. Op
iets grotere tijdschalen wordt ook dezelfde verdeling van de stappen waar-
genomen. Deze is het gevolg van correlaties tussen deze stappen, eventueel
in combinatie met de onderliggende anomale verdeling. Op grotere tijdscha-
len blijkt het evenwel niet mogelijk te zijn om met deze methode anomale
diffusie te verkrijgen.
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Figuur 6.13: Projectie op het xy-vlak van het pad beschreven door verschillende
deeltjes tijdens een ”anomale” periode, niet voorafgegaan door een
temperatuursdaling.
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