
 

 

                                                                                      

ODDELEK ZA FIZIKO 

 

 

 

 

 

 

PERKOLACIJSKA TEORIJA 

Seminar iz fizike 

 

Kristina Pajek 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Milan Ambrožič 

 

 

Maribor, 2014 



i 

 

PAJEK, K.: Perkolacijska teorija  

Seminar iz fizike, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za 

fiziko, 2014.  

 

 

POVZETEK  

V seminarju obravnavamo perkolacijsko teorijo ter prag perkolacije. Podrobneje se 

poglobimo v kermete in perkolacijski prag električne prevodnosti v kermetih. Predstavimo 

potek numeričnih simulacij prekolacijskega praga v dvodimenzionalnem in 

tridimenzionalnem okolju v okviru mrežnega modela. 

 

Ključne besede: perkolacijska teorija, perkolacijski prag, kermeti, električna prevodnost.  

 

 

ABSTRACT  

In this seminar we discuss percolation theory and percolation threshold. Our main focus is on 

cermets and their conductivity percolation threshold. We present numerical analysis of 

percolation threshold in two- and three-dimensional network model. 
 

Key words: percolation theory, percolation threshold, cermets, electrical conductivity. 
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1 Uvod 

Perkolacijska teorija se je v znanosti začela razvijati z raziskovanjem in ugotavljanjem  

povezljivosti med elementi v prostoru in napovedjo te povezljivosti. Prve perkolacijske 

numerične simulacije so bile opravljene leta 1974. Z njimi sta začela Pike in Seager [1], 

simulacije pa sta opravila tako za kroglice, kot za druga geometrijska telesa. Kasneje je 

Balberg s sodelavci [2, 3] obravnaval delce v obliki valjev s krogelnimi kapicami v dveh in 

treh dimenzijah, kar je bilo že bližje realnim sistemom. Najbolj sistematično pa so vpliv 

izotropije in anizotropije smeri simetrijskih osi paličic na perkolacijski prag opisali De Bondt 

in njegovi sodelavci [4]. Huseby [5] je preučeval povezave med dvorazsežnimi nepravilnimi 

in pravilnimi mnogokotniki z naključnimi orientacijami v prostoru. Te raziskave so 

pomembne za preučevanje vpliva geoloških razpok na pretakanje snovi v zemeljskem 

površju, uporabne pa so tudi splošneje. 

 

Uporabnost perkolacijske teorije se pokaže na več področjih, na primer pri raziskovanju 

električne prevodnosti [6], raziskovanju pronicanja tekočine [7], uporabna je pri opisovanju 

širjenja gozdnih požarov [6], primerna je za obravnavanje socialnih mrež [8], širjenje novic 

[8] ipd. 

 

Perkolacijsko teorijo uporabimo za izračunavanje perkolacijskega praga, ki nam pove 

vrednost, pri kateri nastane prevodna pot. V seminarju bomo obravnavali perkolacijski prag 

električne prevodnosti v kermetih, ki so zmesi keramične snovi in kovine [9]. Iskali bomo 

torej vrednost deleža kovinskih delcev v kermetih, pri kateri nastane prevodna pot. 

Perkolacijski prag prevodnosti v kermetih je obravnaval že Ambrožič [9]. Opisal je vpliv 

kotne porazdelitve paličastih prevodnih delcev na perkolacijski prag električne prevodnosti 

materiala, obravnaval pa je celico v obliki kvadra. Cilj seminarja je numerično izračunati 

perkolacijski prag električne prevodnosti v dvodimenzionalnem in tridimenzionalnem 

mrežnem modelu, torej v celicah v obliki kvadrata in kocke. 

 

V seminarju je v drugem poglavju opisana perkolacijska teorija, vrste perkolacije ter prag 

perkolacije. V tretjem poglavju sledi seznanitev s kermeti in perkolacijskim pragom električne 

prevodnosti v kermetih. Nadaljujemo s praktičnim delom seminarja in v četrtem poglavju 

opišemo numerično izračunavanje perkolacijskega praga na splošno ter izračunavanje v 

dvodimenzionalnem in tridimenzionalnem okolju, podani pa so tudi rezultati in ugotovitve. 

 

 

2 Perkolacijska teorija in perkolacijski prag 

Fizikalni pomen perkolacijske teorije najpreprosteje razložimo v dvodimenzionalnem primeru 

neskončne mreže, katere osnovna celica je kvadrat (slika 1) [6, 10]. Kvadrati te mreže so 

naključno pobarvani. Verjetnost, da je naključno izbrani kvadrat pobarvan oz. prevoden, je 

enaka p (0 ≤ p ≤ 1). Verjetnost, da je kvadrat nepobarvan, je torej 1 – p.  
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Slika  1. Neskončna  mreža  s  pobarvanimi  in nepobarvanimi osnovnimi celicami oz. 

kvadratki [11]. 

 

Poznamo različne vrste perkolacije, in sicer perkolacijo mest in perkolacijo vezi (slika 2). Pri 

perkolaciji mest (slika 2a) si predstavljajmo, da se lahko premikamo zgolj po pobarvanih, 

prevodnih kvadratkih, in sicer lahko prehajamo le po kvadratkih, ki imajo eno skupno stranico 

s kvadratkom, na katerem se nahajamo. Kvadrati, po katerih se lahko premikamo, tvorijo 

gručo prevodnih kvadratov. Zanima nas, ali se lahko na ta način neskončno oddaljimo od 

začetne točke. Kolikšna je perkolacijska verjetnost , torej verjetnost, da izberemo tisti 

pobarvan kvadrat, s katerega se je mogoče oddaljiti v neskončnost? Ta perkolacijska 

verjetnost  je odvisna od postavljenih parametrov, simetrije mreže in od verjetnosti p. V 

primeru perkolacije vezi (slika 2b) dva kvadratka povezuje vez, ki je lahko odprta ali zaprta. 

Problem si predstavljamo kot mrežo tunelov, pri kateri se lahko premikamo le po odprtih 

vezeh, ki med dvema sosednjima kvadratkoma tvorijo gručo z eno vezjo. Če imamo vez 

zaprto, tak premik ni mogoč.  

 

    
   (a)                                                 (b) 

Slika 2. a) Perkolacija mest in b) perkolacija vezi [11] 

 

Perkolacijska verjetnost  pri znanih parametrih in simetriji mreže je odvisna od verjetnosti p, 

 = (p). Velja  (0) = 0 in (1) = 1. To pomeni, da obstaja prag perkolacije, to je verjetnost 

p, pri kateri se funkcija (p) odlepi od ničle (slika 3). Perkolacijski prag označimo s pc, 

matematično pa je definiran kot pc = sup p;  (p) = 0.  
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Slika 3. Perkolacijska verjetnost () v odvisnosti od verjetnosti (p), da je celica prevodna. 

Perkolacijski prag je pri p = pc. 

 

Alternativna definicija perkolacijskega praga, ki jo bomo uporabljali pri tej nalogi in ki je za 

simulacijo s končnimi mrežami bolj praktična, je tale: pc je tista verjetnost, pri kateri velja 

(pc) = 0,5. Pri končnih mrežah je namreč včasih precej težko natančno ugotoviti resnično 

mesto odlepitve funkcije (p) od abscisne osi. Eksperimentatorji, ki merijo npr. električno 

prevodnost kompozitnih materialov, imajo raje definicijo (pc) = 0,5. 

 

Če verjetnost p preseže pc, obstaja pobarvan kvadrat, s katerega lahko odidemo v neskončnost 

(v limiti neskončne mreže). Za p < pc, pa ta odhod v neskončnost ni mogoč. Ta prehod 

sistema iz ene v drugo fazo imenujemo fazni prehod. Matematično je dokazano, da za vsako 

mrežo, končno ali neskončno, velja 0 < pc < 1 [12]. 

 

Perkolacijska teorija obravnava v okviru mrežnih modelov različne mreže z različnimi pravili, 

tako lahko simuliramo različno zapletene probleme. Znati moramo sestaviti mrežo ter 

definirati parametre in pravila tako, da ustrezajo realnim dogodkom, pri čemer pa je ključno 

določanje perkolacijskega praga. Te mreže lahko v naravi aproksimiramo kot neskončno 

velike, kar pomeni, da perkolacijsko teorijo uporabljamo za sisteme z velikim številom mest 

oz. vezi. 

 

 

3 Perkolacijski prag električne prevodnosti v kermetih 

Kermet je zmes keramične snovi in kovine. Idealni kermeti imajo značilnosti keramike 

(visoka temperaturna obstojnost in trdota) in kovine (sposobnost plastične deformacije). 

Večinoma se uporabljajo kovine nikelj, krom, kobalt, molibden, kot keramično matrico pa 

uporabljamo inženirsko keramiko z dobrimi mehanskimi lastnostmi, na primer silicijev nitrid, 



4 

Si3N4. Kermeti se uporabljajo za upornike, kondenzatorje in druge elektronske dele, v 

toplovodnih sistemih idr. [9]. 

 

V zmeseh keramike in kovine se kovinska faza pojavlja v med seboj nepovezanih delcih, če je 

kovine premalo. Električna prevodnost takšne zmesi je majhna in je določena s prevodnostjo 

keramike, ki je dober električni izolator. Če ima kermet večji kovinski delež, nastanejo gruče 

kovinski delcev, ki se med seboj stikajo. Ko doseže prostorninski delež kovine dovolj veliko 

vrednost, to je perkolacijski prag, dobimo prevodno pot za električni tok [9, 13, 14]. 

 

Blizu perkolacijskega praga je za električne lastnosti značilno kritično vedenje, majhne 

spremembe določenih fizikalnih parametrov (sestava, napetost, temperatura) povzročijo 

velike spremembe električnih lastnosti. Za perkolacijski prag sta značilni nenadna porast 

prevodnosti in divergenca dielektričnosti [9], zato je pomembno čim natančnejše določanje in 

nadzorovanje perkolacijskega praga. Omenimo še, da graf odvisnosti električne prevodnosti 

od prostorninskega deleža kovinske faze spominja na graf na sliki 3 [15]. 

 

 

4 Numerično izračunavanje perkolacijskega praga 

Pri konkretnem raziskovanju perkolacije in perkolacijskega praga sem se ukvarjala z 

dvodimenzionalnim in tridimenzionalnim problemom. Tu naj poudarim, da spada ta 

simulacija (v splošnem Monte Carlo simulacija [6]) med tako imenovane mrežne modele 

perkolacijske teorije, medtem ko so bile številne teoretične raziskave, tudi tiste omenjene v 

uvodu, narejene v okviru realnejših kontinuumskih modelov. V nasprotju z mrežnim 

modelom težišča simulacijskih objektov, npr. kvadratkov, kock, kroglic, palčk, elipsoidov 

itd., niso pravilno razporejena v mrežno strukturo, ampak so njihove lege popolnoma 

naključne. Naš računalniški program glede na določene parametre vstavlja »prevodne« 

(obarvane …) delce v mrežo. Natančneje: z uporabo generatorja naključnih števil se program 

za vsako celico mreže posebej, to je, za vsak kvadratek v 2D oziroma kockico v 3D, »odloči«, 

ali je obarvana ali ne. Po vstavitvi posameznega delca, program z logiko gruč prevodnih 

(obarvanih) objektov preveri, ali je nastala prevodna pot med nasprotnima stranema končne 

mreže ali ne. 

 

Parametri, ki jih ob posamičnem izračunavanju določamo, so velikost mreže, odstotek 

verjetnosti, število delitev območja izračunov in število ponovitev. Velikost mreže (M) 

določimo glede na to, za kako veliko mrežo želimo določiti perkolacijski prag. Če določamo 

kvadratno mrežo v 2D, bo mreža dimenzij M×M, v kolikor pa določamo mrežo v 3D, je ta v 

dimenzijah M×M×M. Odstotek verjetnosti oz. delež prevodnih celic (p) omejimo z začetno in 

končno vrednostjo. Najprej je potrebno izračune opravljati na območju od 0 do 100 %, da iz 

dobljenih podatkov lahko določimo ožji interval. Število delitev območja izračunov na 

intervale (k) je parameter, s katerim določimo korak za izračune perkolacijskega praga. 

Število ponovitev (Np) pove, kolikokrat program na novo postavi sistem, v katerem določa 

prevodnost. Število ponovitev mora biti čim večje, da dosežemo bolj zanesljiv rezultat. Pri 

vsaki ponovitvi program na novo postavi konfiguracijo prevodnih celic v simulacijski mreži 
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in vsakič posebej preveri, ali je nastala prevodna pot ali ne. Iz števila poskusov, pri katerih je 

nastala prevodna pot, izračunamo parameter . 

 

Parametre M, p, k in Np vnesemo v program (slika 4). Rezultate, ki  jih dobimo (slika 5), 

uvozimo v program za risanje grafov in narišemo grafe  = (p) (slika 6). Po preučitvi grafov 

lahko določimo natančnejši interval, v katerem se nahaja perkolacijski prag. Ko določimo ožji 

interval, ponovimo postopek, vendar s prilagojenimi parametri p, k in Np, M ostane enak. 

 

 
Slika 4. Določitev parametrov: velikost mreže (M), odstotek verjetnosti (p), število delitev (k), 

število ponovitev (Np). 

 

 

Slika 5. Dobljeni rezultati za M = 20; p = 0100 %; k = 20; Np = 1000. Prvi stolpec prikazuje 

perkolacijsko verjetnost (), drugi pa verjetnosti (p), da je celica prevodna. 
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Slika 6. Graf perkolacijske verjetnosti () v odvisnosti od verjetnosti (p), da je celica 

prevodna pri  M = 20  (rdeča),  M = 40  (zelena),  M = 60  (temno modra),  M = 80  (svetlo 

modra),      M = 100 (črna). Ostali parametri: k = 20 in Np = 1000. 

 

 

4.1  Perkolacijski prag v 2D modelu 

Najprej sem opravila  izračune  za  primer v dvodimenzionalnem  prostoru,  za  mrežo  z 

dimenzijo  M×M.  Za  začetek  je   bilo   primerno  opraviti  izračun  v   celotnem   območju  

p (od 0 do 1), da sem lahko določila ožji interval perkolacijskega praga. Uporabljeni so bili 

parametri M = 20, k = 20 (korak 5 %), Np = 1000 in območje p od 0 do 100 %. V nadaljevanju 

sem pri enakih p, k in Np , spreminjala M  (40, 60, 80, 100). 

 

Ugotovila  sem,  da  se  perkolacijski  prag  za  2D   problem  nahaja  na    intervalu  p med  

55 %   in  65 %  (slika  6),   zato   sem   postopek   ponovila   s    prilagojenimi    parametri   

M   =  20  (40,   60,   80,   100),   k  =  100   (korak  0,1 %),    Np   =  10000    in    območjem   

p od 55 %  do 65 %. Uporabila sem večje število ponovitev (Np), da sem povečala 

zanesljivost. Rezultate, ki sem jih dobila, sem uvozila v program za risanje grafov OriginPro 

(slika 7). 
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Slika 7. Graf perkolacijske verjetnosti () v odvisnosti od verjetnosti (p), da je celica 

prevodna v  2D  pri  M  =  20  (črna),  M  =  40  (rdeča),  M  =  60  (zelena),  M  =  80  (temno  

modra),        M = 100 (svetlo modra). Ostali parametri: k = 100 in Np = 10000. Pri vseh M je 

perkolacijski prag na p = 59,4 %.  

 

Iz rezultatov razberemo (slika 7), da je v dvodimenzionalnem prostoru perkolacijski prag na   

p = 59,4 % in je v okviru natančnosti neodvisen od velikosti mreže.   

 

 

4.2  Perkolacijski prag v 3D modelu 

V  nadaljevanju  sem  enake  izračune  naredila  še  za  tridimenzionalni  problem  za  mrežo  

z dimenzijo  M×M×M.  Tudi  tukaj  je  bilo  najprej  potrebno  določiti  interval,  v  katerem  

se  perkolacijski  prag  nahaja.  Uporabljeni  so  bili  parametri  M  =  20  (40,  60,  80),           

k = 20 (korak 5 %), Np = 1000 in območje p od 0 do 100 %. 

 

V 3D primeru nismo izračunavali do dimenzije M = 100, ker je izračun precej dolgotrajen. Že  

pri  M = 60 (60
3
 = 216.000) je precej več objektov  kot  v  2D  pri  M = 100   (100

2
 = 10.000), 

kar pomeni, da je mreža z M = 60 v 3D dovolj velika za primerjavo s primerom v 2D. 

Ugotovili smo, da  se  perkolacijski prag za  3D  problem nahaja na  intervalu med  31%  in  

32%,  zato  smo  postopek  ponovili,  pred  tem pa prilagodili  parametra k = 10 (korak 0,1 %) 

in Np = 100 ter določila območje p od 31 % do 32 %. Zaradi časovne dolgotrajnosti 3D 

izračuna je število ponovitev v tem primeru veliko manjše (Np = 100)  kot v 2D. Rezultati so 

prikazani na sliki 8. 
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Slika 8. Graf perkolacijske verjetnosti () v odvisnosti od verjetnosti (p), da je celica 

prevodna v 3D pri M = 20 (črna), M =  40 (rdeča), M = 60 (zelena), M = 80 (modra).  Ostali  

parametri: k = 10 in Np = 100. 

 

Iz grafa na sliki 8 je razvidno, da je vrednost pc nekoliko odvisna od velikosti mreže M, zato 

samo z večanjem števila ponovitev Np ne pridemo do absolutno natančnega rezultata za 

perkolacijski prag v tridimenzionalnem prostoru, ampak lahko to vrednost določamo le za 

posamezno velikost mreže M. Primerjava grafov (slika 8) kaže na to, da je funkcija pc (M) 

zelo blago naraščajoča in se bliža neki limitni vrednosti za M → . Vedno natančnejšo 

vrednost perkolacijskega praga (za neomejeni sistem) lahko dobimo le hkrati s povečevanjem 

števila ponovitev Np in  velikosti  mreže  M.  Ker  pa  pomenita  M = 60  in  M = 80  res        

že  veliko  mrežo,  lahko glede na sliko 8 skoraj  zanesljivo sklepamo, da leži prag v območju 

31,5 % < pc < 31.6 %.   

 

Kje se nahaja perkolacijski prag, ni jasno razvidno iz grafa, ki predstavlja perkolacijsko 

verjetnost  v  3D  (slika 8),  zato  sem  se  odločila  ponoviti  preračunavanje za velikost mreže 

M = 40 pri povečanem številu ponovitev s parametri k = 10 (korak 0,1 %), Np = 1000 na 

območju p od 31 % do 32 %.  Te  simulacije  kažejo, da je v tridimenzionalnem prostoru pri 

M = 40 perkolacijski prag pri p = 31,6 %, ker je pri tej vrednosti   50 % (slika 9). To seveda 

še ne dokazuje, da je to resnični perkolacijski prag za zelo velike mreže, temveč samo potrjuje 

zgoraj omenjeni interval 31,5 % < pc < 31.6 %. 
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Slika 9. Graf perkolacijske verjetnosti () v odvisnosti od verjetnosti (p), da je celica 

prevodna v 3D  pri  M =  40. Ostali parametri:  k = 10  in  Np = 1000. Pri M = 40 je 

perkolacijski prag na p = 31,6 %.  

 

Naivno pričakujemo, da je perkolacijski prag v tridimenzionalnem prostoru nižji kot v 

dvodimenzionalnem, saj v 3D razsežnosti prostora lažje ''najdemo'' pot, ker jo lahko iščemo v 

vse tri dimenzije. Našo predpostavko in kasnejšo ugotovitev so potrdili tudi drugi raziskovalci 

kontinuumskih modelov. 

 

 

5 Zaključek 

V seminarju smo obravnavali perkolacijsko teorijo in perkolacijski prag. Predstavili smo 

začetke odkrivanja in uporabe perkolacijske teorije, spoznali različne vrste perkolacije, nato 

pa smo opisali kermete in določanje perkolacijskega praga električne prevodnosti v le-teh.  

V nadaljevanju smo opisali postopek numeričnega izračunavanja perkolacijskega praga in 

naredili izračune za dvodimenzionalni in tridimenzionalni problem. Uporabljali smo 

simulacijo, ki spada med tako imenovane mrežne modele perkolacijske teorije. Računalniški 

program je glede na določene parametre in spremenljivke vstavljal prevodne delce v mrežo in 

preverjal, ali je nastala prevodna pot. 

 

Ugotovili  smo,  da  je  perkolacijski  prag  za  mrežo  M = 40  v tridimenzionalnem sistemu 

(p = 31,6 %)  nižji kot v dvodimenzionalnem (p = 59,4 %). Ta ugotovitev je pričakovana, saj 

je možnost, da prevodno pot najdemo, v dvodimenzionalnem prostoru manjša kot v 

tridimenzionalnem, kjer lahko prevodne celice iščemo v vse tri dimenzije (sliki 7 in 8). 
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O perkolaciji in perkolacijski teoriji je že veliko raziskanega in zapisanega. Kljub temu pa se 

porajajo številna zanimiva vprašanja, ki postavljajo izziv raziskovalcem. Eno takih je, na 

primer, postavitev konfiguracije prevodnih objektov v mrežo, kjer imamo več možnosti, in 

sicer: i) da gremo od celice do celice v mreži in se za vsako odločimo na osnovi verjetnosti p, 

ali bo prevodna ali ne (tako so bile narejene simulacije, ki sem jih predstavila v seminarju);  

ii) vnaprej izračunamo število prevodnih celic Nprev = pM
3
 in jih potem naključno izbiramo; 

iii) potem,  ko imamo že postavljeno konfiguracijo prevodnih celic, te celice naključno 

premikamo po mreži na sosednja neprevodna mesta in sproti ugotavljamo prevodnost. 

Zanimiv problem je tudi neke vrste kombinacija med mrežnimi in kontinuumskimi modeli 

[16]. 
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