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Olyan Markov láncot konstruálunk, amelynek az egyensúlyi 
eloszlása a kívánt π(x) eloszlás. Ezután a Markov lánc 
egymást követő állapotait tekintjük a mintavételezés 
eredményeinek.
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Ha π(x’)/π(x)>1 akkor fogadjuk el a javasolt állapotot
Ha π(x’)/π(x)<1 akkor exp(-dE) valószínűséggel 
fogadjuk el a javasolt állapotot, egyébként dobjuk 
el
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A végpontok nincsenek rögzítve

Az numerikus deriválás a potenciál a végpontra nem 
vonatkozik, így ez egy idő után 'elmászik' a végtelenbe, 
innen származik a valószínűségsűrűség utolsó pontjában a 
magas érték.

Az energia képletéből hiányoznak a konstansok. A 
metropolis algoritmusban szereplő boltzmann-faktorból is 
hiányzik epsilon. Ezek miatt az időlépések hossza nem 
állítható.
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Néhány példa pálya ~30k lépésből
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Hosszabb futtatás = pontosabb ψ(x) értékek
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nagy planck állandó = nagy hőmérséklet
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természetes egységekben:


