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POVZETEK: V diplomskem seminarju obravnavamo difuzijsko omejeno agregacijo. 

Predstavimo matematični model, s katerim generiramo agregate, ki jih karakteriziramo s 

parametri, kot so število delcev, temperatura, velikost delcev, razdalja med robom in 

agregatom ter jakost zunanjega polja. Prikažemo vpliv različnih parametrov na kvalitativne 

lastnosti agregatov s poudarkom na fraktalni strukturi. 

 

Ključne besede: difuzijsko omejena agregacija, model brez mreže, Brownovo gibanje, fraktal, 

fraktalna dimenzija. 

 

ABSTRACT: In this seminar we consider diffusion limited aggregation. We present a 

mathematical model for generating different aggregates, which are characterized by 

parameters, such as number of particles, temperature, size of particles, distance from the edge 

to the aggregate and strength of external field. We demonstrate the effect of various 

parameters on the properties of aggregates, focusing on fractal characteristics. 

 

Key words: diffusion limited aggregation, off-lattice model, Brownian motion, fractal, fractal 

dimension. 
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1 Uvod 

Narava ima preprosta pravila. Določa, da vse poteka po liniji najmanjšega upora, kar pa 

privede do kompleksnih pojavov. Primer takih pojavov so fraktali. Obstajata dve vrsti 

fraktalov, matematični in statistični. Ljudje so najprej ustvarili matematične, potem so pa 

ugotovili, da ima narava veliko takih, ki so matematičnim podobni, in so jih uvrstili med 

statistične.  

 

Značilna lastnost fraktalov je samopodobnost, kar pomeni, da lahko na poljubni povečavi 

vzorca vidimo podobno strukturo, kot jo ima cel vzorec. Za matematične fraktale velja to pri 

vseh možnih povečavah, za statistične pa ponavadi na  nekaj velikostnih redih. Druga lastnost 

fraktalov, kjer se matematični in statistični fraktali bistveno ne razlikujejo, pa je fraktalna 

dimenzija. Fraktalna dimenzija pomeni, da fraktali niso striktno enodimenzionalni ali striktno 

dvodimenzionalni, ampak so lahko nekaj vmes. Med statistične fraktale spadajo tudi agregati 

difuzijsko omejene agregacije.  

 

Prvi članek na temo difuzijsko omejene agregacije sta objavila T. A. Witten Jr. In L. M. 

Sander leta 1981 [1]. Uporabila sta mrežni model. Dandanes obstaja več različnih mrežnih 

modelov in en model brez mreže, kjer članki v glavnem predlagajo razne izboljšave za 

programsko kodo [2]. V seminarju uporabimo model brez mreže in se osredotočimo na vpliv 

parametrov, kot so število delcev, razmerje med parametroma za temperaturo in za velikost 

delcev, parameter za razdaljo od roba do agregata in parameter za zunanje polje, na lastnosti 

agregatov. 

 

Cilj diplomskega seminarja je generirati agregate difuzijsko omejene agregacije, preveriti 

njihovo odvisnost od posameznih parametrov in jim določiti fraktalno dimenzijo ter jih 

primerjati med seboj. 

 

V diplomskem seminarju najprej predstavimo model difuzijsko omejene agregacije, s katerim 

generiramo agregate (poglavje 2.1). Predstavimo spremembe, ki jih vključimo v programsko 

kodo (poglavje 2.2). Vpliv posameznega parametra predstavimo v poglavju 3. V poglavju 4 

določimo dimenzijo vsem primerom, ki so obravnavani v 3. poglavju. 

2 Difuzijsko omejena agregacija 

Model difuzijsko omejene agregacije (DLA) se velikokrat uporablja za simuliranje pojavov, 

kjer je glavni vir prenosa informacij difuzija, na primer rast bakterij, nalaganje mineralov in 

dielektrični razpad (slika 1). Model, ki temelji na naključnem gibanju delcev oz. Brownovem 

gibanju, sta predlagala T. A. Witten Jr. In L. M. Sander leta 1981 [1]. Brownovo gibanje se 

fizikalno lahko obravnava kot posledica trkov delcev, ponavadi kar atomov ali molekul v 

tekočinah, lahko se pa nanaša tudi na matematične modele, ki tako gibanje opisujejo, kar se 

imenuje delčna teorija [3]. 
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Slika 1: Dielektrični razpad akrilata. Da tak vzorec dosežejo, naelektrijo kos akrilata z veliko količino 

elektrostatičnega naboja. Potem z dobro izoliranim železnim orodjem nežno udarijo po poljubnem mestu na 

akrilatu. Zaradi udarca se akrilat hitro razelektri, posledica česar je tak fraktalni vzorec [4]. 

2.1 Matematični model 

Pravila, ki jih postavimo z modelom, ki ga bomo uporabili, so precej preprosta. Osnova so 

delci, ki se gibljejo naključno po prostoru, tako imenovani sprehajalci, in prostor, kamor se ti 

sprehajalci lahko prilepijo. Glede gibanja in leg sprehajalcev imamo na izbiro dva možna 

načina izvedbe. Lahko se sprehajalci gibljejo le po vnaprej določeni mreži (slika 2a), ki je 

ponavadi kvadratna, lahko pa je poljuben lik, s katerim se da sestaviti neskončno mrežo. 

Prednost mrežnega modela je preprostost glede gibanja, kajti sprehajalci se lahko gibljejo le 

po vozlih mreže. Ker je možnih smeri malo, je v splošnem potrebno malo računanja in model 

ni zelo časovno zahteven. Hitrost pa je dvorezen meč, kajti z omejitvijo možnih smeri se 

omeji uporabnost modela in agregati izgledajo manj organsko, še posebej pri manjšem številu 

delcev (slika 2c).  

 

Druga možnost je, da gibanja ne omejimo z mrežo in se sprehajalci lahko gibljejo prosto po 

prostoru (slika 2b). Prednost modela brez mreže je, da končni agregati izgledajo precej bolj 

organsko (slika 2d), ampak je metoda počasna in bolj zahtevna. Oba načina se razlikujeta še v 

tem, kako agregati rastejo. Pri modelu na mreži rastejo skoraj izključno vodoravno in 

navpično, pri modelu brez mreže pa rastejo pogosto v diagonalni smeri, saj je verjetnost, da se 

bo veliko sprehajalcev prilepilo ali prav vodoravno ali prav navpično, majhna. Metoda, ki 

smo jo mi uporabili, je metoda brez mreže, ker je natančnejša. 
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Slika 2: a) Model DLA na kvadratni mreži, kjer sprehajalec (temno moder kvadrat) za naslednji korak naključno 

izbere med štirimi sosednjimi položaji, ki so svetlo modro obarvani. b) Model DLA brez mreže, kjer se 

sprehajalec lahko premakne v poljubno smer, puščice kažejo le nekaj primerov, svetlo modri krogi pa 

predstavljajo nekaj možnih položajev, kamor se sprehajalec lahko premakne. c) Primer vzorca mrežnega modela 

s približno 3000 delci [5]. d) Primer vzorca modela brez mreže s 3000 delci. 

Najprej definiramo prostor, kamor se bodo prilepili prvi sprehajalci. To imenujemo seme, ki 

je lahko en ali več delcev. Seme je lahko tudi premica ali še bolj kompleksen objekt. V našem 

seminarju smo za seme uporabili en sam delec, ki je enak vsem preostalim in postavljen v 

izhodišče. 

 

V nadaljevanju opazujemo nov delec, ki se naključno sprehaja po prostoru. Ob določitvi 

njegovega začetnega položaja pa se pojavi problem. V splošnem bi bilo potrebno postaviti 

vsakega naslednjega sprehajalca na neskončno razdaljo, kar v teoriji ne predstavlja težave, v 

praktičnem svetu pa ni izvedljivo. V končnem času pač ni mogoče narediti neskončno mnogo 

korakov. Zato sprehajalca postavimo na naključno mesto na krožnici s polmerom 𝑅0, ki ima 

središče v izhodišču, kjer je seme. S tem ne izgubimo na splošnosti modela, ker je položaj, 

kjer zadene sprehajalec krožnico po potovanju z neskončne razdalje, popolnoma naključen 

zaradi naključnega gibanja. Začetno lego sprehajalca zapišemo kot: 

 

𝑥0 = 𝑅0 sin(2𝜋𝑟) , 

𝑦0 = 𝑅0 cos(2𝜋𝑟),                                                              (1) 
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kjer je 𝑟 naključno število med 0 in 1, 𝑥0 in 𝑦0 pa začetni koordinati sprehajalca. Po določitvi 

začetne lege sprehajalcu pustimo, da se naključno sprehaja in mu določamo vsak premik 

korak za korakom, torej iterativno, in vsak korak obravnavamo posebej. Vsak korak je enako 

dolg in njegovo dolžino določimo s parametrom 𝑇, ki predstavlja temperaturo v vzorcu. Ker 

je gibanje naključno, je smer vsakega koraka naključna in je položaj sprehajalca po           

(𝑛 + 1)-koraku definiran kot: 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + 𝑇 sin(2𝜋𝑟𝑛) , 

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + 𝑇 cos(2𝜋𝑟𝑛),                                                       (2) 

kjer je 𝑟𝑛 𝑛-to naključno število med 0 in 1, 𝑥𝑛 in 𝑦𝑛 koordinati sprehajalca po 𝑛-tem koraku 

in 𝑥𝑛+1 ter 𝑦𝑛+1 koordinati sprehajalca po (𝑛 + 1)-koraku. Po nekem času pride sprehajalec 

dovolj blizu semenu, da se lahko nanj prilepi. Ko se to zgodi, ga ustavimo in sprehajalec 

postane del agregata. Pomemben parameter je razdalja (𝑙), ki predstavlja velikost delcev in 

določa, na katero razdaljo se mora sprehajalec približati, da se lahko prilepi. Če je pri 𝑛-tem 

koraku delca za vsaj en mirujoč delec izpolnjen pogoj: 

√(𝑥𝑛 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦𝑛 − 𝑦𝑖)2 ≤ 𝑙 ,                                                 (3) 

kjer sta 𝑥𝑛 in 𝑦𝑛 trenutni koordinati sprehajalca, 𝑥𝑖 in 𝑦𝑖 pa koordinate i-tega mirujočega 

delca, se sprehajalec ustavi in v naslednjem koraku dodamo novega sprehajalca ter celotni 

postopek ponavljamo do poljubnega števila delcev (𝑁).  

 

Ker je gibanje sprehajalcev naključno, obstaja verjetnost, da sprehajalec odtava vstran od 

vzorca in se potem več nikoli ne vrne v bližino. Da to preprečimo, dodamo v model varnostni 

mehanizem v obliki mejne razdalje, ki jo definiramo kot krožnico s polmerom 𝑅𝑚 in 

središčem v izhodišču vzorca. Ko je izpolnjen pogoj:  

√𝑥𝑛
2 + 𝑦𝑛

2 ≥ 𝑅𝑚 ,                                                              (4) 

je sprehajalec izstopil iz kroga, ki ga omejuje krožnica. Takrat lahko sprehajalca ali uničimo 

ali mu pa usmerimo naslednji korak proti vzorcu. Mi smo uporabili slednji pristop.  

 

Kot vsak model ima tudi naš model svoje omejitve, kot so neupoštevanje interakcij med delci 

in nepopolno upoštevanje dimenzije delcev. Ker pošiljamo sprehajalce enega po enega, ne 

moremo upoštevati interakcij, ki bi lahko bile prisotne, če bi se vsi sprehajalci sprehajali 

naenkrat. Tudi interakcije med sprehajalcem in agregatom ne upoštevamo vse do takrat, ko se 

sprehajalec približa dovolj, da se lahko prilepi. Velikost delcev sicer upoštevamo kot razdaljo, 

na katero se morajo približati, da se lahko zlepijo, vendar pa se sprehajalec lahko v enem 

koraku približa na razdaljo, ki je manjša od dimenzije delca, kar pomeni, da bi se en delec 

lahko nahajal deloma znotraj drugega delca, kar ni možno. Slednja težava se da odpraviti, 

ampak se za to nismo odločili. 
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2.2 Programska koda 

Postopek, ki ga določa model, smo sprogramirali v programu Microsoft Visual Studio 2010 v 

programskem jeziku C#. Agregat smo generirali iterativno. Po vsakem premiku sprehajalca 

smo preverili enačbo (3), če je kateri prilepljeni delec že dovolj blizu, da bi se sprehajalec 

lahko ustavil. Ker sprehajalec hodi naključno, ne vemo, blizu katerega delca se bo nahajal, 

zato smo morali po vsakem koraku preverjati razdaljo med sprehajalcem in vsemi 

prilepljenimi delci. Simulacija je bila zato časovno zelo zahtevna in je že za relativno majhne 

vzorce bilo potrebno veliko časa, da smo jih ustvarili. 

 

Da smo zmanjšali časovno zahtevnost simulacije, smo dodali en vmesni korak med premikom 

sprehajalca in preverjanjem razdalj. Uporabili smo kvadrat, ki je orisan krožnici s polmerom 𝑙 

in katerega središče smo postavili v točko, v kateri se je trenutno nahajal sprehajalec (𝑥𝑛, 𝑦𝑛). 

Potem smo preverili, če se kateri prilepljeni delec s koordinatami 𝑥𝑖 in 𝑦𝑖 nahaja znotraj tega 

kvadrata tako, da smo preverili pogoja: 

 𝑥𝑛 − 𝑙 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑛 + 𝑙 , 

𝑦𝑛 − 𝑙 ≤ 𝑦𝑖 ≤ 𝑦𝑛 + 𝑙 .                                                           (5) 

Prilepljene delce, ki izpolnjujejo oba pogoja, podana v neenačbi (5), nato upoštevamo pri 

preverjanju razdalj z enačbo (3), ker so edini dovolj blizu, da se sprehajalec lahko na njih 

prilepi. Ta dodatek se najbolj pozna v poznejših delih simulacije, ker je takrat že veliko delcev 

na svojem končnem mestu. Zanje preverimo le lego, razdaljo pa računamo le za tistih nekaj 

delcev, ki se nahajajo znotraj kvadrata. 

 

Časovno zahtevnost simulacije smo zmanjšali še na en način. Krožnica, s katere pošiljamo 

nove sprehajalce, bi lahko imela skozi vso simulacijo enak polmer (𝑅0), ki bi bil nekoliko 

večji, kot je končna velikost vzorca, kar pomeni, da bi v začetnem delu sprehajalci morali 

prepotovati velike razdalje, da lahko sploh dosežejo vzorec. In ker je njihovo gibanje 

naključno, se čas podaljša, saj ima sprehajalec veliko več priložnosti, da zatava. Zato smo 

polmer krožnice s časom povečevali takrat, ko je bil izpolnjen pogoj: 

√𝑥𝑛
2 + 𝑦𝑛

2 + 𝑙𝐵 ≥ 𝑅0 ,                                                          (6) 

kjer je 𝑙𝐵 parameter, ki določa, kako blizu krožnici s polmerom 𝑅0 pustimo agregatu zrasti, 𝑥𝑛 

in 𝑦𝑛 sta pa v tem primeru koordinati sprehajalca, ko ga ustavimo. Njegovi končni koordinati 

uporabimo zato, ker pogoj, podan z neenačbo (6), preverimo vsakič, ko se en sprehajalec 

ustavi in ni smiselno preverjati preostalih prilepljenih delcev, ker smo jih preverili takrat, ko 

so se oni ustavili in prilepili na agregat. Ko je pogoj, podan z enačbo (6), izpolnjen, je vzorec 

le malo manjši od krožnice in zato povečamo vrednost polmera 𝑅0 za neko vrednost, za 

katero smo izbrali kar dolžino enega koraka. S tem ne vplivamo na splošnost modela, ampak 

le pospešimo simulacijo, najbolj na začetku. 
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V programski kodi na začetku določimo vse potrebne parametre, kot sta velikost delcev in 

dolžina posameznega koraka. Nato postavimo prvi delec v središče in prvega sprehajalca na 

naključno mesto na krožnici. Sprehajalec naredi en korak v naključno smer. Potem se preveri, 

če sprehajalec ni mogoče zataval predaleč vstran od vzorca. Če je, ga usmerimo nazaj proti 

agregatu. Če ni, se poišče vse možne delce, ki so znotraj kvadrata za preverjanje razdalj. Če se 

noben delec ne nahaja v kvadratu, potem lahko sprehajalec naredi nov korak in se enako 

preverjanje ponovi. Če se pa kak delec nahaja znotraj kvadrata, se še izračuna razdalja med 

tem delcem in sprehajalcem. Če je razdalja večja, lahko sprehajalec, enako kot prej, naredi 

nov korak. Če pa je razdalja manjša od parametra velikosti delcev, se sprehajalec ustavi in 

njegova zadnja lega zabeleži. Preveri se še razdalja do središča in če je večja kot 𝑅0 − 𝑙𝐵, se 

poveča polmer 𝑅0. Nazadnje se na naključnem delu krožnice generira nov sprehajalec. Nov 

sprehajalec gre potem skozi enak postopek, ki se ponavlja vse dokler ne dosežemo želenega 

števila prilepljenih delcev. Ko program zaključi z izračuni, zapiše končne položaje vseh 

delcev v tabelo v tekstovni obliki.  

3 Rezultati modela 

Podatke, ki jih je program izpisal v datoteko, uvozimo v program Origin Pro, kjer narišemo 

graf, v katerem vsaka točka predstavlja en delec. Vsi delci skupaj tvorijo agregat, ki je rezultat 

modela difuzijsko omejene agregacije (slika 3).  

 

Ker pri generaciji vzorca uporabljamo generator naključnih števil, je zaradi narave naključnih 

števil verjetnost, da sta si dva agregata podobna, zelo nizka. Zato so mogoče tudi druge 

razlike med posameznimi agregati, čeprav jih generiramo z enakimi parametri. Primer sta 

agregata na sliki 3, ki se močno razlikujeta v času, ki je bil potreben za izvedbo simulacije. Za 

agregat na sliki 3a je bilo potrebnih 14 minut, za agregat na sliki 3b je pa bilo že 8 minut 

dovolj. Nista si pa tako zelo različna, saj sta še vedno enakega tipa oziroma so njune splošne 

lastnosti še vedno enake. 

 

Slika 3: Agregata z enakimi parametri: 𝑁 = 10000, 𝑇 = 0,2; 𝑙 = 0,2; 𝑙𝐵 = 0,6. Čeprav sta bila primera a) in b) 

generirana z enakimi parametri, se razlikujeta, še posebej po času trajanja simulacije, vendar sta še vedno 

agregata enakega tipa. 
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V modelu imamo več različnih parametrov, s katerimi uravnavamo delovanje simulacije. Za 

vse je pomembno, da so primerno definirani, ker drugače dobimo nesmiselne rezultate ali pa 

program sploh ne more nič izračunati. Vrednosti bistveno vplivajo na lastnosti agregatov, ki 

jih generiramo, vendar ni nikoli pomemben le en parameter, ampak so bolj pomembna 

razmerja med njimi. Če, na primer, pomnožimo vse parametre s faktorjem 10, dobimo resda 

drugačen agregat, ampak je enakega tipa (slika 4).  

 

Razlike med agregati, generiranimi z različnimi vrednostmi parametrov, so predvsem 

vizualne, je pa mogoče, da to ni edina razlika. Med drugim se je vpliv različnih parametrov 

močno poznal na trajanju simulacij. Nekatere kombinacije parametrov so močno pospešile 

simulacijo, medtem ko so jo nekatere druge močno upočasnile. Ker pa je že med simulacijami 

z enakimi parametri velika razlika, je treba jemati dobljene rezultate glede trajanja simulacij z 

rezervo. 

 

Ker skoraj vsi parametri vsaj v neki meri vplivajo na porazdelitev delcev, lahko to vpliva na 

velikost agregata. Iz tega razloga bomo v nadaljevanju, razen kjer je izrecno napisano, 

agregate primerjali tudi po velikosti. Tisti agregati bodo prikazani na enako veliki površini in 

slike nastavljene na enako velikost, da so razlike v velikosti agregatov posledica le vrednosti 

parametrov. 

 

Slika 4: Dva primera agregatov, pri katerih se parametri razlikujejo za faktor 10. a) 𝑇 = 0,2; 𝑙 = 0,2; 𝑙𝐵 = 0,6; 

b) 𝑇 = 2; 𝑙 = 2; 𝑙𝐵 = 6. Edini parameter, ki ga imata a) in b) skupnega, je število delcev 𝑁 = 10000. Čeprav 

sta agregata različna, sta enakega tipa. 
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3.1 Vpliv števila delcev 

Število delcev podaja le pogoj, kdaj ustavimo računanje. Zato vpliva predvsem na resolucijo 

agregata, kajti več kot imamo delcev v agregatu, bolj je vidna fina struktura (slika 5). Zaradi 

večjega števila delcev lahko opazimo fraktalne lastnosti na več velikostnih redih oz. pri večjih 

povečavah, zato agregatov ne bomo primerjali po velikosti. 

 

Ko večamo število delcev, se veča kompleksnost in razvejanost agregatov. Ker ima agregat na 

sliki 5a le tisoč delcev, se še ni mogel primerno razvejati in fraktalna struktura še ni tako 

izražena. Vsi vzorci z večjim 𝑁 pa imajo dovolj delcev za izrazito fraktalno strukturo, ki z 

večanjem števila delcev postaja izrazitejša.  

 

Število delcev zelo vpliva na čas trajanja simulacije. Za generacijo agregata z 𝑁 = 1000 
(slika 5a) je bilo potrebnih manj kot deset sekund, za agregat z 𝑁 = 5000 (slika 5b) približno 

tri minute, za primer z 𝑁 = 10000 (slika 5c) približno 15 minut, za primer z 𝑁 = 15000 
(slika 5d) pa približno pol ure. 

 

Slika 5: Štirje agregati, po vrsti: a) 𝑁 = 1000, b) 𝑁 = 5000, c) 𝑁 = 10000, d) 𝑁 = 15000. Ostali parametri: 

𝑇 = 0,2; 𝑙 = 0,2; 𝑙𝐵 = 0,6. Glavna razlika med agregati je velikost, so pa vsi enakega tipa. 
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3.2 Vpliv razmerja T in l 

Na strukturo agregatov vplivata tako parameter za temperaturo kot tudi parameter za velikost 

delca. Parametra sta povezana: če enega podvojimo, je učinek enak kot če bi drugega 

razpolovili. Torej na strukturo agregata v resnici vpliva razmerje med njima. Mi smo 

spreminjali le parameter za temperaturo, parameter za velikost delcev pa je bil za vse primere 

enak. 

 

Največji vpliv razmerja T in l je bil na velikost vzorca (slika 6), kajti v primerih, ko je korak 

večji od velikosti delcev (𝑇/𝑙 > 1), se veliko pogosteje in bolj izrazito pozna naša 

poenostavitev modela, da nismo popolnoma upoštevali velikosti delcev. Agregati, pri katerih 

je bil v simulaciji korak večji od velikosti delcev, so manjši in izgledajo precej bolj gosti kot 

agregati, pri katerih je korak enako velik ali celo manjši od velikosti delcev. 

 

Spreminjanje razmerja  𝑇/𝑙 se je močno poznalo na trajanju simulacij. Za simulacijo agregata, 

kjer je bil korak polovica velikosti delcev (slika 6a), je bila potrebna dobra ura. Za primer, ko 

sta bila oba enaka (slika 6b), je bilo potrebnih 14 minut, ko je bil korak 3/2 velikosti delca 

(slika 6c), sedem minut, za primer, ko je bil korak dvakratnik velikosti delcev (slika 6d), sta 

pa bili potrebni le dve minuti. 

 

Slika 6: Primeri agregatov za različna razmerja parametrov T in l. 𝑎) 𝑇 = 0,5 𝑙;  𝑏) 𝑇 = 𝑙;  𝑐) 𝑇 = 1,5 𝑙 in 

𝑑) 𝑇 = 2 𝑙. Ostali parametri: 𝑁 = 10000, 𝑙 = 0,2; 𝑙𝐵 = 0,6. Glavna razlika je v velikosti agregatov, vsi pa 

pripadajo enakemu tipu.  
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3.3 Vpliv parametra lB 

Vsakič, ko se sprehajalec prilepi na agregat, preverimo pogoj, podan z neenačbo (6), in če je 

izpolnjen, povečamo polmer 𝑅0. S parametrom 𝑙𝐵 določimo razdaljo od možne začetne lege 

sprehajalca do delca na agregatu, ki je od središča najbolj oddaljen oziroma kako blizu do 

roba pustimo agregatu zrasti, preden rob odmaknemo. Manjši kot je parameter 𝑙𝐵, bližje robu 

pustimo agregat, preden 𝑅0 povečamo, kar ima velik vpliv na porazdelitev delcev in tip 

agregata. Kadar je razdalja od začetnega položaja sprehajalca do agregata manjša, je 

potrebnih manj korakov, da nov delec doseže agregat in manj možnosti za tavanje, kar 

pospeši simulacije, ampak agregati nimajo več tiste prave naključne strukture.  

 

Parameter 𝑙𝐵 je najbolj vplival na razvejanost in obliko obrisa agregata. Pri manjšem 𝑙𝐵 so 

imeli sprehajalci manjšo razdaljo od začetnega položaja do roba agregata, zato je bila večja 

verjetnost, da se sprehajalec prilepi na agregat blizu svojega začetnega položaja in tako so 

delci bolj enakomerno porazdeljeni po ravnini. Zato je agregat (slika 7a) bolj gost in njegov 

obris ima obliko kroga. Z večanjem 𝑙𝐵 se ta lastnost hitro izgubi. Agregat na sliki 7b še 

deloma kaže te lastnosti, medtem ko primera na sliki 7c in 7d več ne. 

 

Vrednost parametra 𝑙𝐵 vpliva na trajanje simulacij. Za izračun primera z 𝑙𝐵 = 0,1 (slika 7a) 

smo potrebovali manj kot deset sekund, z 𝑙𝐵 = 0,2 (slika 7b) približno minuto, primera na 

sliki 7c in 7d sta pa oba potrebovala med sedem in osem minut, kar nakazuje, da se efekt 

majhne razdalje med robom in agregatom več ne pozna, če je 𝑙𝐵 > 2𝑇. 

 
Slika 7: Agregati, generirani z različnim 𝑙𝐵. a) 𝑙𝐵 = 0,1; b) 𝑙𝐵 = 0,2; c) 𝑙𝐵 = 0,4; d) 𝑙𝐵 = 0,6. Ostali parametri: 

𝑁 = 10000, 𝑇 = 0,2; 𝑙 = 0,2. Glavna razlika je v porazdelitvi delcev in velikosti agregata. Primer a) je tudi 

drugačnega tipa kot vsi ostali. 
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3.4 Vpliv zunanjega polja 

Na strukturo agregatov lahko bistveno vplivamo še z enim parametrom, ki ga do sedaj še 

nismo omenili, ker ni potreben za uspešno izvedbo simulacije. To je parameter 𝐸, ki 

ponazarja prisotnost zunanjega polja. Zunanja polja so lahko različna in med njimi je najbolj 

preprosto obravnavati homogeno in statično polje, ki v vsaki točki in ob vsakem trenutku kaže 

v enako smer in z enako jakostjo. Parameter 𝐸 smo v model vključili tako, da smo 

privilegirali premik v določeni smeri in če za smer izberemo os y, se enačba (2) preoblikuje v:  

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + 𝑇 sin(2𝜋𝑟𝑛) , 

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + 𝑇 cos(2𝜋𝑟𝑛) + 𝐸 .                                                  (7) 

Razlika med enačbama (2) in (7) je le v dodanem parametru 𝐸 pri premiku v smeri osi y in 

zato vpliva zunanjega polja ni bilo težko vključiti v kodo. Sam vpliv na strukturo je pa veliko 

večji kot pri vseh preostalih parametrih in je opazen že pri 𝐸 = 0,02 𝑇. Agregati so manj 

razvejani, njihova rast je pa zelo usmerjena in to približno v smeri zunanjega polja. Zaradi 

usmerjene rasti so nastale velike razlike v velikostih agregatov, kar ni prikazano na sliki 8. 

 

Dodajanje zunanjega polja je vplivalo na trajanje simulacij, kajti za primer brez zunanjega 

polja (slika 8a) je bilo potrebnih 12 minut, za primer z 𝐸 = 0,01 𝑇 (slika 8b) 21 minut, za 

primer z 𝐸 = 0,02 𝑇 (slika 8c) 25 minut in za primer z 𝐸 = 0,03 𝑇 (slika 8d) pa dve polni uri. 

 
Slika 8: Primeri agregatov za različne jakosti zunanjega polja (𝐸): 𝑎) 𝐸 = 0,  𝑏) 𝐸 = 0,01 𝑇, 𝑐) 𝐸 = 0,02 𝑇, 

𝑑) 𝐸 = 0,03 𝑇. Ostali parametri: 𝑁 = 10000, 𝑇 = 0,2; 𝑙 = 0,2; 𝑙𝐵 = 0,6. Največja razlika je v porazdelitvi 

delcev in velikosti agregatov. Primer d) je tudi popolnoma drugačen tip agregata kot so preostali. 
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4 Dimenzija agregatov 

Dimenzija objekta nam pove, kako se s skaliranjem spreminja njegova velikost. Če imamo na 

primer enodimenzionalni objekt, ki mu dolžino stranice podvojimo, se njegova velikost tudi 

podvoji. Če pa delamo z dvodimenzionalnim objektom, se s podvojitvijo dolžine stranice 

njegova površina poveča za faktor 4. Ponavadi so dimenzije celoštevilčne, večinoma 1, 2 ali 

pa 3 in na to smo navajeni. Predmetom določamo dimenzijo tako, da jo primerjamo z 

matematičnimi objekti, ki imajo znano dimenzijo. Točka je objekt z dimenzijo 0, črta ima 

dimenzijo ena, ravnina dve dimenziji, prostor pa tri. Tako je, na primer, kartonska škatla 

tridimenzionalna, za list papirja pa bi lahko rekli, da je dvodimenzionalen predmet, čeprav 

ima tridimenzionalne razsežnosti. 

 

Posebnost fraktalov je, da njihova dimenzija v splošnem ni celo število, ampak imajo tako 

imenovano fraktalno dimenzijo, ki je ponavadi racionalno število, na primer 1,2 (slika 9a). 

Objekt s tako dimenzijo je preveč kompliciran za črto in preveč preprost za ravnino. Po 

dimenziji lahko ocenimo kompleksnost objekta in kako se obnaša. Za objekt dimenzije 1,2 

lahko sklepamo, da se obnaša bolj kot črta, objekt z dimenzijo 1,8 (slika 9b) pa ima lastnosti 

že precej podobne lastnostim ravnine. Podobno velja za objekte z dimenzijami med 2 in 3.  

 
Slika 9: a) Prvih šest iteracij fraktala z dimenzijo 1,2619 [6], ki se imenuje Kochova krivulja. b) Prvih pet iteracij 

fraktala z dimenzijo 1,8928, ki se imenuje preproga Sierpinskega [7].  
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Lastnost, ki loči fraktale od drugih objektov in jim da njihovo značilno dimenzijo, je 

samopodobnost. Pri matematičnih fraktalih se samopodobnost ponavlja v neskončnost in 

objekt lahko ima neskončno dolžino, česar ne moremo izmeriti in zato ne moremo sklepati o 

njegovi dimenziji. Statistični fraktali se ne ponavljajo v neskončnost, vendar izkazujejo enake 

lastnosti, čeprav le na nekaj velikostnih redih. Čeprav statistični fraktali niso neskončni, 

vseeno ni smiselno meriti njihove velikosti, ker iz meritve ne dobimo uporabnega rezultata. 

Da bi lahko fraktalom določili njihovo pravo dimenzijo, potrebujemo drugačen pristop. 

 

Metoda, s katero fraktalom lahko določimo dimenzijo, se imenuje »Box counting« oziroma 

štetje škatel. Na tak način določena dimenzija se imenuje Minkowski – Bouligandova 

dimenzija [8] in je idejno zelo podobna Hausdorffovi dimenziji [9], ki je matematično bolj 

natančno definirana, postopek za določitev dimenzije pa je zelo podoben. Bistvo metode 

»Box counting« nakazuje že njeno ime. Po prostoru razporejamo škatle in preštejemo polne. 

Število polnih škatel (𝑁𝑅) je sorazmerno z dimenzijo objekta (𝑑) in dolžino stranice 

posamezne škatle (𝑠):  

𝑁𝑅 ∝ 𝑠𝑑  .                                                                      (8) 

Če izraz (8) logaritmiramo, dobimo izraz za dimenzijo objekta: 

𝑑 ∝
log 𝑁𝑅

log 𝑠
 .                                                                    (9) 

Škatle so lahko različnih oblik. Na ravnini so škatle ponavadi kvadrati in krogi, v prostoru pa 

so kocke in krogle. Za primer lahko vzamemo ravnino in kvadrate. Vso ravnino pokrijemo s 

kvadrati in poiščemo ter preštejemo tiste kvadrate, ki vsebujejo vsaj en del fraktala. To 

ponovimo še pri drugi velikosti kvadratov in iz teh podatkov lahko že podamo začetno oceno 

za dimenzijo objekta. Seveda bolj kot želimo natančno določiti dimenzijo, večkrat moramo 

prešteti škatle pri različnih velikostih kvadrata.  

4.1 Določanje dimenzije agregatom DLA 

Pri določanju dimenzije agregatom DLA smo uporabili variacijo metode štetja škatel. 

Dimenzijo smo določali na ravnini in škatle so bili krogi, vendar smo namesto štetja velikega 

števila polnih majhnih krogov uporabili en velik krog s polmerom 𝑅 in šteli, koliko delcev 

oziroma majhnih krogov (𝑁𝑅) veliki krog vsebuje. Pogoj, kdaj je nek delec znotraj kroga, 

smo v programu določili tako, da smo izračunali njegovo razdaljo od središča in jo primerjali 

s polmerom 𝑅. Če je izpolnjen pogoj: 

√𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 ≤ 𝑅 ,                                                               (10) 

kjer sta 𝑥𝑖 in 𝑦𝑖 koordinati i-tega delca, se delec prišteje k drugim, ki so znotraj kroga. Število 

delcev znotraj kroga in polmer kroga ter dimenzijo agregata (𝑑) lahko povežemo na podoben 

način kot pri izrazu (8), da dobimo: 

𝑁𝑅 = 𝑐1𝑅𝑑 ,                                                                 (11) 
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kjer je 𝑐1 neznana konstanta. Ponavadi se namesto 𝑅 uporablja njemu proporcionalna količina 

𝑅𝑔, ki se imenuje »radius of gyration« ali polmer kroženja in je definiran kot: 

𝑅𝑔 = √
1

𝑁𝑅
∑(𝑥𝑖

2 + 𝑦𝑖
2)

𝑁

𝑖=1

 .                                                      (12) 

𝑅𝑔 je torej koren iz povprečne vrednosti kvadratov oddaljenosti delcev, ki se nahajajo znotraj 

kroga s polmerom 𝑅, od središča tega kroga. Če v enačbi (11) namesto 𝑅 uporabimo 𝑅𝑔 in jo 

logaritmiramo, dobimo:  

log 𝑁𝑅 = 𝑑 log 𝑅𝑔 + 𝑐2 ,                                                        (13) 

kjer je 𝑐2 neznana konstanta. Enačba (13) je enačba za premico, kjer je strmina podana z 

dimenzijo agregata. Dimenzijo določimo tako, da pri velikem številu različnih 𝑅 preštejemo 

𝑁𝑅 in narišemo graf log 𝑁𝑅 v odvisnosti od log 𝑅𝑔 (slika 10). Strmina premice, ki se meritvam 

najbolj prilega, podaja dimenzijo agregata.  

 
Slika 10: Logaritem števila delcev (𝑁𝑅) v odvisnosti od logaritma polmera kroženja (𝑅𝑔) za agregat s parametri 

𝑁 = 10000,  𝑇 = 0,1;   𝑙 = 0,2;  𝑙𝐵 = 0,6;  𝐸 = 0, ki je na sliki 6a. Strmina premice in s tem dimenzija agregata 

je 1,70 ± 0,01. 

Strmina premice in enako tudi dimenzija agregata, ki je na sliki 6a, je 1,70 ± 0,01 in postavi 

ta agregat po dimenziji med črto in ravnino, kar je smiselno, saj ga simuliramo na ravnini, ki 

pa je v celoti z njim ne moremo pokriti. Dobljena dimenzija se ujema z vrednostjo v literaturi, 

ki je približno 1,71 [5] za agregate, generirane z modelom brez mreže. Je pa dimenzija 

odvisna od vseh parametrov, podobno kot sam izgled (tabela 1).  
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𝑁 𝑑 𝑇/𝑙 𝑑 𝑙𝐵 𝑑 𝐸 𝑑 

1000 1,68 ± 0,01 0,5 1,70 ± 0,01 0,1 1,77 ± 0,01 0 1,65 ± 0,01 

5000 1,67 ± 0,01 1,0 1,69 ± 0,01 0,2 1,68 ± 0,01 0,002 1,66 ± 0,01 

10000 1,67 ± 0,01 1,5 1,65 ± 0,01 0,4 1,66 ± 0,01 0,004 1,62 ± 0,01 

15000 1,70 ± 0,01 2,0 1,64 ± 0,01 0,6 1,66 ± 0,01 0,006 
1,55 ± 0,01 

0,92 ± 0,01 

Tabela 1: Dimenzija agregatov (𝑑) v odvisnosti od različnih parametrov: število delcev (𝑁) (slika 5), razmerje 

med parametroma za temperaturo (𝑇) in velikost delcev (𝑙) (slika 6), parameter 𝑙𝐵, ki določa, kdaj povečujemo 

polmer krožnice, s katere pošiljamo sprehajalce (slika 7), in parameter za zunanje polje (𝐸) (slika 8). V 

splošnem so bile vrednosti parametrov: 𝑁 = 10000,  𝑇 = 0,2;   𝑙 = 0,2; 𝑙𝐵 = 0,6; 𝐸 = 0, razen kjer smo 

posamezen parameter spreminjali. 

Število delcev ni bistveno vplivalo na dimenzijo agregatov. Ampak ni smiselno preverjati 

odvisnost dimenzije od števila delcev na različnih primerih, ker je dimenzija od enega do 

drugega primera lahko drugačna. Zato je potrebno primerjati dimenzijo na enem primeru 

(slika 11), kar naredimo tako, da za vsakih 500 delcev ustavimo simulacijo in preverimo 

dimenzijo agregata. Do 𝑁 = 3000 je dimenzija agregata še vidno naraščala, nad 𝑁 = 3000 

pa se dimenzija agregata ni več bistveno spreminjala. To je opazno tudi na sliki 5, kjer se 

agregat s 1000 delci vidno razlikuje od preostalih, ki imajo vsi več kot 3000 delcev.  

 
Slika 11: Dimenzija (𝑑) v odvisnosti od velikosti agregata oz. števila delcev (𝑁). Ostali parametri so v tem 

primeru bili 𝑇 = 0,2;   𝑙 = 0,2;  𝑙𝐵 = 0,5;  𝐸 = 0. 

Dimenzija agregata je relativno malo odvisna od razmerja 𝑇/𝑙, ampak vseeno so dimenzije 

agregatov, kjer je korak večji od velikosti delcev, manjše. To nas preseneča, kajti če objekt 

ravnino bolje izkoristi, bi morala biti njegova dimenzija višja. Razlog se skriva v načinu 

računanja dimenzije. Sprehajalci delajo daljše korake in se zato bolj nagnetejo v notranjosti 

agregata. Ker v naši metodi primerjamo število delcev znotraj krogov različnih polmerov in 

ker jih je zdaj več v notranjosti, je razmerje med 𝑁𝑅(𝑅1) in 𝑁𝑅(𝑅2 > 𝑅1) manjše in zato 

dimenzija agregata manjša. 
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Parameter 𝑙𝐵 ni imel bistvenega vpliva na dimenzijo agregatov, dokler je bil večji od 

parametra 𝑇. Ko pa je bil manjši od 𝑇, se je drastično spremenila oblika agregata in tudi 

dimenzija takega agregata je bila občutno višja. Razlog je podoben kot v primeru dimenzije 

agregatov, kjer smo spreminjali razmerje 𝑇/𝑙, le da je tukaj obratno. V primeru 𝑙𝐵 < 𝑇 

sprehajalec redko prodre v notranjost agregata, preden se zalepi. Posledica tega je, da je toliko 

več delcev v zunanjem delu agregata in zaradi tega je njegova dimenzija višja. 

 

Ker zunanje polje usmeri rast agregata, je rast agregata manj naključna in razvejana, oblika pa 

postane bolj podobna črti in dimenzija takega objekta je nižja. Če zunanje polje še ni 

premočno, je vpliv zunanjega polja skoraj zanemarljiv. Ko pa preseže neko jakost, se vpliv 

drastično poveča, kar se opazi tako na obliki kot tudi na grafu, iz katerega določimo 

dimenzijo. Vpliv je tako velik, da ni bilo smiselno zapisati le ene dimenzije agregata, ker ne 

dobimo primerne vrednosti (slika 12). Agregat zato ločimo na dva dela in vsakemu delu 

določimo dimenzijo, eno za del, kjer še izgleda kot agregat DLA, drugo pa za del, kjer so 

njegove lastnosti precej bolj podobne črti. 

 
Slika 12: Logaritem števila delcev (𝑁) v odvisnosti od logaritma polmera kroženja (𝑅𝑔) za agregat s parametri 

𝑁 = 10000, 𝑇 = 0,2;  𝑙 = 0,2; 𝑙𝐵 = 0,6; 𝐸 = 0,03 𝑇 (slika 8d). Strmini: 𝑑1 = 1,55 ± 0,01,  𝑑2 = 0,92 ± 0,01. 

Vložek: Agregat, ki mu pripada ta graf. Delu znotraj krožnice pripada prvi del grafa, delu zunaj pa drugi del 

grafa. Med obema deloma je velika razlika v porazdelitvi delcev, kar se odraža v strmini obeh premic. 

5 Zaključek  

V diplomskem seminarju smo obravnavali agregate, generirane z difuzijsko omejeno 

agregacijo. Predstavili smo model, s katerim generiramo agregate. Predstavili smo tudi, kako 

smo izboljšali programsko kodo, da so agregati hitreje nastajali. Za večino primerov smo 

potrebovali med 7 in 15 minutami na prenosniku HP Compaq 8710p z dvojedrnim 2,4 GHz 

procesorjem. Agregati, ki smo jih generirali, izkazujejo lastnosti, ki so dovolj podobne 

pojavom v naravi (slika 1), da lahko model označimo za primeren.  
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Obravnavali smo lastnosti agregatov v odvisnosti od različnih parametrov, ki vplivajo na 

njihovo rast. To so bili število delcev (𝑁), temperatura (𝑇), velikost delcev (𝑙), razdalja med 

možno začetno lego sprehajalca in agregatom (𝑙𝐵) in jakost zunanjega polja (𝐸). Ti parametri 

so vplivali na strukturo agregatov, še posebej pri najbolj ekstremnih primerih, kot sta na 

primer zelo nizek parameter 𝑙𝐵 (slika 7) in močno zunanje polje (𝐸) (slika 8). Vpliv 

parametrov na dimenzijo, ki smo jo določali z metodo štetja škatel, pa ni bil tako ekstremen 

(tabela 1). Še največji je bil v primeru močnega zunanjega polja (slika 12). 

 

Na koncu izpostavimo, da bilo potrebno generirati še več agregatov za vsako posamezno 

kombinacijo parametrov in jim vsem določiti dimenzijo, da bi lahko potem bolje primerjali 

vplive parametrov na dimenzijo agregatov. Da bi bolje razumeli vpliv določenega parametra 

na lastnosti agregata, bi bilo potrebno generirati agregate pri večih različnih vrednostih 

posameznega parametra, da bi lahko določili, ali so prehodi med različnimi tipi agregata 

zvezni ali nezvezni. Priporočljive bi bile tudi izboljšave modela in programske kode, kot je na 

primer popolno upoštevanje velikosti delcev, da bi se lahko generirali večji agregati hitreje. 
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