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Zadanie 1. Rozważmy łańcuch Markowa o zbiorze stanów {0, 1, ..., n}. Z każdego stanu możemy z jedna-
kowym prawdopodobieństwem przejść do jednego ze stanów oznaczonych większą liczbą. Oblicz oczekiwany
czas dojścia z 0 do n.

Rozwiązanie. Oznaczmy przez tk średni czas dojścia do n, jeśli startujemy z n−k. Wówczas z praw-
dopobieństwem 1

k możemy przejść do jednego ze stanów {n − (k − 1), n − (k − 2), ..., n}. Zauważmy, że
w takim razie dla każdego k ≥ 1 zachodzi

tk =
1

k
(t0 + t1 + ...+ tk−1) + 1,

zaś t0 = 0. Rozwiążmy powyższe równanie rekurencyjne. Mamy

(k + 1)tk+1 − ktk = tk + 1,

i równoważnie
tk+1 − tk =

1

k + 1
.

W takim razie

tk =

k∑
i=1

1

i
= Hk,

gdzie Hk oznacza k-tą liczbę harmoniczną. Zatem oczekiwany czas dojścia z 0 do n wynosi Hn.

Zadanie 2. Z jednakowym prawdopodobieństwem wybieramy losowo drzewo rozpinające graf G. Graf ten
widoczny jest po lewej stronie poniższego rysunku. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w drzewie znajdzie
się wskazana wcześniej krawędź e ∈ E(G)?
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Rozwiązanie. Jak widać na rysunku, jest 15 drzew rozpinających grafG, z czego 11 zawiera krawędź e.
Stąd też dla drzewa T otrzymujemy P(e ∈ T ) = 11

15 .

Zadanie 3. Rozważamy obwód elektryczny w kształcie grafu G z zadania 2. Opory na krawędziach obwodu
są równe 1. Oznaczmy końce wybranej krawędzi e jako a i b. Oblicz opór zastępczy Reff (a, b), jeżeli do
punktu a przykładamy potencjał równy 1, a do punktu b – potencjał równy 0.

Rozwiązanie.

Otrzymujemy

Reff (a, b) =
1

4
11 + 1

=
11

15
.

To, że w obu poprzednich zadaniach otrzymaliśmy takie same odpowiedzi, okazuje się nie być przypad-
kiem. Dlatego też można utożsamiać prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrane drzewo rozpinające
zawiera wskazaną wcześniej krawędź, z oporem zastępczym pomiędzy końcami tej krawędzi. Takie roz-
wiązanie jest wygodne, ponieważ dla odpowiednio rozbudowanego grafu trudno jest wypisać wszystkie
drzewa rozpinające – na przykład graf pełny o n wierzchołkach ma nn−2 różnych takich drzew.

Z tego samego powodu do generowania drzewa rozpinającego danego grafu G w sposób jednostajnie
losowy używa się odpowiednich algorytmów. Algorytm Aldousa-Brodera przebiega następująco:

1. Zaczynamy błądzenie losowe po grafie G z dowolnego wierzchołka x.

2. Przechodzimy do jednego z sąsiadów wierzchołka. Jeśli sąsiad nie znajduje się w drzewie T, doryso-
wujemy pokonaną krawędź do drzewa rozpinającego.

3. Powtarzamy krok 2. do momentu, w którym drzewo T zawiera wszystkie wierzchołki z grafu G.
Wówczas otrzymamy szukane drzewo rozpinające.

Definicja 1. Drzewo rozpinające, którego wszystkie krawędzie są skierowane do jednego z wierzchołków,
będziemy nazywać ukorzenionym skierowanym drzewem rozpinającym.

Ukorzenione skierowane drzewo rozpinające można generować za pomocą algorytmu Wilsona. Prze-
biega on tak:

1. Wybieramy dowolny wierzchołek x i dorysowujemy go do drzewa T.

2. Z dowolnego wierzchołka grafu nieobecnego jeszcze w drzewie T zaczynamy błądzenie losowe po
grafie G. Kończymy je w chwili, gdy trafiamy do wierzchołka należącego do T. Przebytą drogę
dorysowujemy do drzewa T.

3. Powtarzamy krok 2. do momentu, w którym drzewo T zawiera wszystkie wierzchołki z grafu G.
Wówczas otrzymamy szukane drzewo rozpinające.
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Dowód faktu, że oba przedstawione algorytmy generują drzewa rozpinające w sposób jednostajnie
losowy, pomijamy.

Zadanie 4. Rozważmy dowolny skierowany graf spójny G. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w losowo
wybranym drzewie go rozpinającym znajdzie się wskazana wcześniej krawędź e ∈ E(G)?

Rozwiązanie. Losowanie drzewa rozpinającego T możemy przeprowadzić za pomocą algorytmu Wil-
sona. Krawędź e jest skierowana – oznaczmy jej początek przez e−, zaś jej koniec przez e+. Wówczas e ∈ T
wtedy i tylko wtedy, gdy zaczynając błądzenie losowe w e− trafimy po raz pierwszy do e+ krawędzią e
– inaczej, zgodnie z algorytmem, krawędź e nie zostanie narysowana. Takie prawdopodobieństwo równe
jest prądowi płynącemu z e− do e+, jeżeli przepływ prądu w całym układzie jest równy 1. Ten zaś, jak
omawiano na poprzednim wykładzie, równy jest

E(e− → e+)− E(e+ → e−),

gdzie przez e− → e+ rozumiemy liczbę przejść z e− do e+ w trakcie błądzenia losowego po grafie G.
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