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POVZETEK  

V seminarju obravnavamo stohastične procese v statistični fiziki na primeru dinamike 

tekmovalnih ekipnih športov. Z uporabo teorije naključnega sprehajalca osredotočenega na 

pojav menjave vodstva lahko pokažemo, da vsaka posamezna tekma sledi Gaussovi 

porazdelitvi. Pokažemo tudi, da verjetnost zadnje spremembe vodstva in čas, ko je prednost 

najvišja, sledita bimodalni porazdelitvi, ki divergira na začetku in koncu tekme. Vse to tudi 

primerjamo z empirično bazo podatkov, najbolj iz košarke, ki zaradi velikega števila zadetkov  

ponuja najboljše pogoje za preučevanje z našo metodo. 

 

Ključne besede: naključni sprehajalec, verjetnost, porazdelitev, prednost, košarka, šport. 

 

ABSTRACT 

In this seminar we study dynamics of the competitive team sports as an example of stochastic 

processes in statistical physics. We use the  random walk theory to show that the times of lead 

changes in a game follow the Gaussian distribution. Also, we show that the probability of the 

last lead change and the time, at which the largest lead occurs, follow the bimodal distribution 

that diverges at the beginning and end of the game. Finally, we compare the theoretically 

predicted data with empirical data, particulary basketball, which is most suited to be analysed 

by the random walk theory due to the large numbers of scoring events. 
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1 UVOD 

 

Matematični opis pojavov v naravi ima svoje začetke v stari Grčiji. Pred približno 2500 leti so 

Pitagorejci ugotovili, da lahko z matematiko točno napovejo določene dogodke, kot npr. kakšna 

dolžina strune bo povzročila prijetno melodijo in kakšna hrup. Prvi poskusi matematičnih 

opisov socioloških pojavov, kar imenujemo sociofizika, pa imajo zametke v 17. stoletju, ko je 

Thomas Hobbes, pod vtisom Evklidove Geometrije in dela Galileija, leta 1641 v svojem 

Leviathanu poskušal v takratno politično filozofijo vpeljati elemente znanosti in najti 

povezavo, kako se lastnosti posameznikov povezujejo z lastnostmi družbe [1]. Za pravega 

začetnika sociofizike pa velja belgijski astronom, matematik, statistik in sociolog Adolphe 

Quetelet (1796-1874). Statistika je bila v tistem času v domeni astronomije, kjer so jo 

uporabljali za obravnavo napak pri opazovanju. Quetelet je sledil svojima mentorjema, 

Laplaceu in Poissonu, ki ju je zanimala uporaba verjetnosti in statistike na drugih področjih 

[2]. Sam je deloval predvsem na področju variacij telesnih mer, kjer je vpeljal koncept 

povprečnega človeka, katerega povprečne dimenzije (višina, obseg prsnega koša, … ) sledijo 

Gaussovi porazdelitvi, in kriminologije, kjer je preučeval povezave med kriminalom in raznimi 

sociološkimi faktorji (izobrazba, spol, leta, … ) [3]. Nadaljnji razvoj statističnih metod v 

znanosti nas pripelje v leto 1905, ko je Karl Pearson skoval termin »naključni sprehajalec« [4]. 

Teorija naključnega sprehajalca, ki jo bomo predstavili v seminarju, nam pomaga razumeti 

številne porazdelitve, ki jih mogoče ne bi pričakovali, in  nam lahko pomaga pri boljšem 

razumevanju človeškega obnašanja. Vse to pa nam je seveda omogočil tudi razvoj 

računalništva, saj živimo v času, ko so naši najcenejši prenosniki veliko hitrejši kot super-

računalniki iz še ne tako daljne preteklosti. Računalnik, ki je še v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja stal 20 milijonov dolarjev, danes ne bi bil sposoben niti poganjati modernih 

operacijskih sistemov [5]. 

 

Cilj seminarja je pokazati z metodo »naključnega sprehajalca«, da so pravila tipičnih 

tekmovalnih športov oblikovana tako, da igra pomembo vlogo naključje. Slednje močno 

poveča zanimivost dogodka za povprečnega opazovalca. V seminarju se osredotočam na 

košarko, toda veljavnost analize je splošnejša in velja za vse ekipne športe, kjer se relativno 

pogosto izmenjuje vodstvo ekip. 

 

V seminarju najprej predstavimo osnove teorije naključnega sprehajalca (poglavje 2), nato ga 

vpeljemo v košarko (poglavje 3), z njim obravnavamo čas menjave vodstev (poglavje 3.1) ter 

skupni čas, ki ga posamezna ekipa preživi v vodstvu (poglavje 3.2). Po tem opravimo še kratko 

primerjavo z drugimi ekipnimi športi (poglavje 3.3), nato v zaključku (poglavje 4) povzamemo  

naše ugotovitve. 

 

2 NAKLJUČNI SPREHAJALEC 

 

Že omenjeni Pearson je v pismu reviji  Nature [6] iskal porazdelitev komarjev v gozdu, če z 

vsakim časovnim korakom posamezen komar opravi premik določene dolžine v poljubni smeri.  

Odgovor mu je podal Lord Rayleigh, ki je leta 1880 že rešil bolj splošen problem te oblike v 

povezavi s širjenjem valov v heterogenih materialih. 
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Sočasno je teorijo naključne hoje razvijal tudi Louis Bachelier, ki jo je predlagal za osnovni 

finančni model. Najbolj znan primer uporabe naključnega sprehajalca pa je pri Einsteinovem 

dokazu Brownovega gibanja, čeprav ni dokazov, da bi bil seznanjen z deli Rayleigha ali 

Bachelierja [4]. 

 

Teorija naključnega sprehajalca predstavlja matematičen opis, ki temelji na zaporedju 

naključnih korakov. Je ena od stebrov statistične fizike. Poleg razlage Brownovega gibanja se 

uporablja tudi pri prenosu toplote v trdnini, difuziji barvil v tekočini in mnogih drugih 

problemih, uporabna pa je tudi v drugih znanostih kot so kemija, biologija in računalništvo [7].  

 

Teorijo naključnega sprehajalca lahko opišemo kot proces, kjer se sprehajalec giblje v 

naključnih smereh od izhodišča. Kot preprost primer enodimenzionalne naključne hoje si 

predstavljamo igro, v kateri igralec prične z gibanjem v točki 𝑥 = 0 in z vsako potezo opravi 

korak naprej (prištejemo 1) ali korak nazaj (-1). Izbira poteze mora biti naključna in določimo 

jo npr. z metom kovanca. Ker si pri izbiri pomagamo z metom kovanca, je verjetnost, da se bo 

igralec prestavil naprej ali nazaj enaka polovici in to se imenuje neobteženi naključni 

sprehajalec. Na sliki 1 je predstavljen primer naključnega sprehajalca, ki je po petih korakih 

končal v točki 𝑥 = -1. Vsak naslednji sprehajalec iz začetne točke pa bi izbral drugačno pot 

(slika 2). Matematični model naključnega sprehajalca predvidi povprečno razdaljo, ki jo igralec 

prepotuje v N korakih [8]. 

 

 
Slika 1. Naključni sprehajalec, ki po petih korakih (𝑁𝑖) konča v točki z vrednostjo -1 [9]. 

 

 
Slika 2. Odmik od izhodišča (𝑥) v odvisnosti od števila korakov (𝑁), za osem različnih naključnih sprehajalcev, 

ki opravijo 100 korakov [7]. 
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Z večanjem števila korakov, se veča tudi možen odmik od izhodišča. Povprečno oddaljenost 

od izhodišča  nam pove koren iz povprečja kvadratov odmikov od izhodišča:  

 

 𝑥𝑟𝑚𝑠 = 𝑠√𝑁,  (1) 

 

kjer je 𝑠 velikost posameznega koraka, 𝑁 pa število korakov. Za našega sprehajalca tako 

pričakujemo, da bo po petih korakih, za razdaljo √5, oddaljen od izhodišča, na sliki 2 pa 

vidimo, da samo 2 od 8 naključnih sprehajalcev zaključita svojo pot izven 𝑥𝑟𝑚𝑠 = 10. 

 

3 TEORIJA NAKLJUČNEGA SPREHAJALCA V KOŠARKI 

 

Šport predstavlja bogat laboratorij, v katerem lahko preučujemo tekmovalno obnašanje. Cilji 

in pravila športa so jasno določeni, rezultati pa zlahka kvantificirani, sploh s porastom vedno 

bolj naprednih metričnih metod [9].  

 

Košarka je najbolj primerna za modeliranje naključne hoje zaradi doseganja velikega števila 

zadetkov [10] (v slovenščini sta besedi točka in koš enakovredni, zato tu v izogib zmedi 

uporabimo zadetke), skoraj konstantnega zadevanja čez tekmo, z majhnim zmanjšanjem na 

začetku tekme in na začetku drugega polčasa ter izrazitim povečanjem v zadnje 2,5 minute. 

Med dvema zaporednima zadetkoma ni časovne povezave, verjetnost (𝑝), da bo ekipa zadela 

dvakrat zapored, pa je zaradi pravil igre, ko ekipa po košu preda posest žoge drugi ekipi, nižja 

od polovice in sicer 𝑝 ≈ 0,36 [12]. 

Za ameriško profesionalno ligo NBA, obstajajo dobre baze statističnih podatkov. Empirični 

podatki so bili pridobljeni iz 11744 tekem lige NBA med letoma 2002 in 2010 (z izjemo tekem, 

zaradi poenostavitve, ki so šle v podaljšek) [12], kjer sta v povprečju, na tekmo, ekipi dosegli 

skupaj 𝑁 = 93,6 zadetkov s povprečno vrednostjo 𝑠 = 2,07 točke na zadetek, kar nam da 

skupno povprečje 193,8 točke v času (𝑇) tekme, ki traja 48 minut oz. 2880 sekund. 

Zmagovalna ekipa je v povprečju dosegla 102,1 točk, poraženci pa 91,7 točk. Koren iz 

povprečja kvadratov razlike v rezultatu med zmagovalci in poraženci je 13,15 točke [11]. 

Pomemben dejavnik za visok tempo zadetkov je 24 sekundna (𝑇𝑜) omejitev napada v košarki. 

Tako je povprečen interval med zadetki Δ𝑡 = 𝑇/𝑇𝑜. Ko ta 𝑁 in 𝑠 vstavimo v enačbo (1) dobimo 

vrednost 𝑥𝑟𝑚𝑠 ≈ 20. Do tako velike razlike med empirično pridobljeno vrednostjo in 

izračunano pride, ker enačba (1) ne upošteva, da v košarki ekipa po zadetem košu prepusti žogo 

nasprotniku. Enačbo popravimo z difuzijskim koeficientom / (1 )p p   0,562 [9] in dobimo: 

 

 𝑥𝑟𝑚𝑠 =  √
𝑝𝑁

1−𝑝
𝑠 ≈ 15 . (2) 

 

Tako popravljena vrednost pa je že bližja empirično pridobljeni vrednosti 13,15. 

 

Na sliki (3) je prikazana trenutna razlika v vodstvu v odvisnosti od časa za tipično NBA tekmo. 

Takoj se opazi podobnost z grafom 1D naključnega sprehajalca (slika 2), kar nam nakazuje na 

primernost uporabe te metode za opis določenih lastnosti v košarki. 
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Slika 3. Primer naključne hoje: razlika v vodstvu (𝛥) v odvisnosti od časa (𝑡) za tipično NBA tekmo [12]. Podatki 

so za tekmo Denver proti Chicago [13]. Rdeče pike prikazujejo spremembe vodstva. Denver je na tekmi vodil 

2601 od 2880 sekund [12]. Končni rezultat je bil 98 : 97. 

 

Kako pomembne pa sploh so fluktuacije v teoriji naključnega sprehajalca v primerjavi z razliko 

v moči ekip nam poda Pecletovo število ( Pe ) [14], ki pove relativno pomembnost fluktuacij 

za stohastične procese. Pecletovo število je brezdimenzijsko število, ki nam poda razmerje med 

advekcijskimi in difuzijskimi efekti [15], v našem primeru, razmerje med sistematični efekti 

(sposobnost, moč ekipe) in nepredvidljivostjo. Izračunamo ga kot: 

 

 𝑃𝑒 =  
𝑣2𝑇

2𝐷
  , (3) 

 

kjer je v  hitrost uravnoteženja in jo izračunamo 𝑣 = 𝑥𝑟𝑚𝑠/𝑇 ≈ 0,00457 točk/s in D  difuzijski 

koeficient, ki ga izračunamo 𝐷 = (𝑝 (1 − 𝑝))(𝑠2 2Δ𝑡)  ≈ 0,0391 ⁄⁄ (točk)2/s. Ko dobljene 

podatke vstavimo v enačbo (3), dobimo vrednost 𝑃𝑒 ≈ 0,77. Ker je 𝑃𝑒 < 1, to pove, da 

sistematični efekti ne prevladajo. To se sklada tudi z našimi izkušnjami, saj vemo, da lahko v 

športu tudi najslabša ekipa premaga najboljšo. Ker izhajamo iz predpostavke, da obravnavamo 

tekme enakovrednih nasprotnikov, kar potrjuje tudi izračunana 𝑃𝑒, pa lahko statistične 

lastnosti, ki jih opisujemo v seminarju, zelo dobro opišemo s teorijo neobteženega naključnega 

sprehajalca. 

 

3.1 ČAS MENJAVE VODSTEV 

 

Menjavo vodstva definiramo kot dogodek, kjer se razlika v rezultatu vrne nazaj na 0, pri tem 

pa je izvzet začetek tekme. Z modeliranjem razvoja razlike v rezultatu, z neobteženo naključno 

hojo z začetnim parametrom 𝑁 = 93,6 in verjetnostjo, da je N  koračna naključna hoja v 
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izvoru (v našem primeru vrnitev v izvor pomeni menjavo vodstva), dobimo pričakovano število 

menjav na tekmo (𝑚exp ): 

 

 𝑚𝑒𝑥𝑝 = √
2𝑁

𝜋
 ≈ 8 , (4) 

 

ki pa spet ne upošteva pravil košarke, da ekipa po košu prepusti žogo nasprotniku. Zato 

moramo število menjave vodstev še povečati za difuzijski koeficient košarke / (1 )p p 1,33  

[12]. Popravek nam da 10,2 menjave vodstev na tekmo, kar je po grobi oceni bližje vrednost 

pridobljeni iz uradnih statistik, ki je 9,4 menjave vodstev na tekmo. 

 

Popravljeno diskretno porazdelitev (𝐺(𝑚, 𝑁)) deleža tekem glede na menjavo vodstva 𝑁 

koračne naključne hoje, ki opravi m  vrnitev v izvor, lahko zapišemo kot [16]:  

 

 𝐺(𝑚, 𝑁) =  √
2𝑝

𝜋𝑁(1−𝑝)
𝑒−𝑚2𝑝/[2𝑁(1−𝑝)]   . (5) 

 

Grafično nam to predstavlja Gaussovo porazdelitev, in jo primerjamo z uradno statistiko lige 

NBA in Poissonovo porazdelitvijo [18] (slika 4), kjer opazimo dobro ujemanje. 

 

 
Slika 4. Porazdelitev deleža tekem v procentih glede na število menjav vodstev (𝑚) pri enakovrednih ekipah. 

Pridobljeno iz [12]. 

 

Poissonovo porazdelitev (matematiki ji pravijo tudi porazdelitev redkih dogodkov [18]) smo 

uporabili, ker je primerna za opis verjetnosti menjav vodstev, saj opazujemo redek dogodek 

(število menjav vodstva 𝑚), ki se ponovi v mnogih ponavljanjih (število zadetkov 𝑁). 

 

Če bi primerjali dve ekipi z večjo razliko v kakovosti, pa bi bilo potrebno naključno hojo 

ustrezno obtežiti, torej spremeniti vrednost verjetnosti, da se opravi korak v posamezno smer. 

Za to je potrebna uporaba prilagojenega kontinuumskega pristopa [12], ki bi nam dal rešitev: 
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                                          𝑁(𝑡) =
𝑇(𝑡)

Δ𝑡
= {

√𝑣0
2𝑡/𝜋𝐷, 𝑣2𝑡/4𝐷 < 1

𝑣0/𝑣, 𝑣2𝑡/4𝐷 ≥ 1
 ,                                        (6)                                            

 

kjer je 𝑣0 = Δ𝑥 Δ𝑡⁄  in je x  povprečna vrednost zadetka (v našem primeru s  = 2,07). Opazimo 

pa tudi, da je 𝑣2𝑡 4𝐷 =  𝑃𝑒 2⁄ .⁄  Ker je 𝑃𝑒/2 ≈ 0,38, je prva vrstica enačbe (6) tista, ki je 

uporabna za ligo NBA. 

 

3.2 SKUPNI ČAS, KI GA EKIPA PREŽIVI V VODSTVU 

 

Še ena karakteristika menjav vodstva, ki je že bila temeljito raziskana, je skupni igralni čas, ki 

ga ekipa preživi v vodstvu [10]. Zanimivo pri tem pa je, da je verjetnostna porazdelitev tega 

časa 𝑂(𝑡) bimodalna (slika 5), ki se močno poveča, ko je čas blizu 0 ali T , minimum pa je 

približno pri 𝑇/2, kar opiše enačba: 

 
1 1

( )
( )

O t
t T t




 . (7) 

 

Tako odvisnost v verjetnosti teoriji poimenujejo arkus sinus zakon [17]. 

 

 
Slika 5. Relativna frekvenca porazdelitve skupnega časa t , ki ga ekipa preživi v vodstvu. Povzeto po [12]. 

Na sliki 5 je predstavljena primerjava med porazdelitvijo podano z enačbo (7) in dvema 

sintetično generiranima procesoma. Homogena Poissonova porazdelitev je bila sestavljena iz 

povprečnih vrednosti zadetkov za košarkarsko tekmo, nehomogena pa iz statističnih podatkov, 

kjer so tekme razčlenili po sekundah. V teh Poissonovih porazdelitvah se ne upošteva, da ekipa 

po danem košu prepusti žogo, a to, ker se Poissonovi porazdelitvi dobro ujemata z empiričnimi 

podatki, očitno lahko zanemarimo [12]. Na grafu na sliki 5 so opazne tudi tri anomalije, ki se 
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pojavijo v časih, ko se končajo prve tri četrtine, kar je razlog za povečanje zadetkov [12]. 

 

3.3 PRIMERJAVA Z DRUGIMI ŠPORTI 

 

Obstajajo tudi primerjave podatkov z drugimi, ameriškimi ekipnimi športi, kot so univerzitetni 

nogomet (CFB), ameriški profesionalni nogomet (NFL) in profesionalni hokej (NHL) [12], ki 

imajo določene podobnosti s košarko, ki so bile pomembne za našo naključno hojo kot so čas 

tekme ,T  skoraj konstanten potek zadevanja na tekmi – razen ob začetkih in koncih 

tekmovalnih period, zanemarljiva časovna povezanost med dvema zaporednima zadetkoma, ne 

zaporednost dveh zadetkov iste ekipe (razen pri hokeju)). Podobnosti namigujejo, da bi tudi pri 

teh športih lahko uporabili naključno hojo pri menjavi vodstev, a je razlika v tem, da je 

dinamika zadevanja 10 do 25-krat manjša kot pri košarki [12], kar se pozna na grafu deleža 

tekem v odvisnosti od števila menjav vodstev na tekmo, na začetku tekme (slika 6). 

 

 
Slika 6. Porazdelitev deleža tekem v procentih glede na število menjav vodstev 𝑚 v a) CFB, b) NFL in c) NHL. 

Črna črta predstavlja Gaussovo porazdelitev enačba 5, modra Poissonovo porazdelitev, rdeča pa uradno statistiko 

[12]. 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

V seminarju smo obravnavali uporabo statističnih metod pri preučevanje preprostih 

karakteristik košarkarske tekme, kot sta menjava vodstva in skupni čas, ko je ena od ekip v 

vodstvu. Pri tem smo ugotovili, da z uporabo teorije naključnega sprehajalca lahko pokažemo, 

da število menjav vodstev na vsaki tekmi lahko opišemo z Gaussovo porazdelitvijo, čas, ki ga 

ekipa preživi v vodstvu, pa divergira na začetku in koncu tekme. Na slikah 4, 5 in 6 smo 

pokazali tudi dobro ujemanje med napovedjo modela in uradnimi statističnimi podatki 

pridobljenimi iz večletne baze lige NBA. Rezultati potrjujejo našo domnevo, da je v košarki 

zelo pomemben tudi element naključja. 

Pri košarki je ujemanje zelo dobro, pri ostalih ekipnih športih pa so zaradi manjšega števila 

zadetkov na tekmo, anomalije pri menjavi vodstev na tekmo. To ujemanje nakazuje, da je temo 

vredno še dodatno raziskati, saj lahko ponudi odgovore na razumevanje človeške tekmovalne 

dinamike. 

 

Iz razlik med ujemanjem v košarki in drugimi športi, z empiričnimi podatki, pa lahko sklepamo, 

da obstajajo še drugi mehanizmi kot naključni sprehajalec, ki jih še moramo raziskati.  
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