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POVZETEK 

V diplomskem seminarju obravnavamo vpliv anizotropije in urejenosti geometrijskih objektov 
na perkolacijski prag. Preučujemo krogle, sfero-cilindre, navadne in zaobljene kvadre ter 
primerjamo njihov perkolacijski prag pri osmih različnih orientacijskih urejenostih. Za iskanje 
perkolacijskega praga uporabimo numerično metodo, ki temelji na Monte Carlo simulaciji in 
Metropolisovem algoritmu. Ugotovimo, da je perkolacijski prag pri urejenostih z bolj izotropno 
usmerjenimi objekti nižji. Pri vseh orientacijskih urejenostih se perkolacijski prag z večjim 
dovoljenim prekrivanjem objektov zmanjša za enako vrednost. 

Ključne besede: perkolacija, perkolacijski prag, anizotropija oblike, orientacijska urejenost, 
sfero-cilindri, zaobljeni kvadri 

ABSTRACT 

In this diploma seminar we study the effect of anisotropy and ordering of geometrical objects 
on the percolation threshold. We consider spheres, spheroid-cylinders, ordinary and rounded 
cuboids and compare their percolation threshold for eight orientational orders. For 
determination of the percolation threshold we use a numerical method that works on the 
principle of Monte Carlo simulation and Metropolis algorithm. We find that the percolation 
threshold is lower if objects are more isotopically oriented. By increasing the allowed 
overlapping of objects, the decrease of the percolation threshold is independent of the 
orientational order. 

Key words: percolation, percolation threshold, shape anisotropy, orientational order, spheroid-
cylinders, rounded cuboids  
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1 Uvod 

Perkolacijo si najlažje razlagamo kot pogoj, da od začetnega mesta nekje v fizikalnem sistemu 
obstaja pot, po kateri lahko pridemo teoretično v neskončnost ali pa do roba omejenega sistema 
[1]. Pri tem obravnavamo problem z nekim fizikalnim kriterijem: če gre za pronicanje 
(perkolacijo) tekočine skozi trdno snov, je ta kriterij povezana pot prek por v snovi (odprta 
poroznost) [1]. Če pa nas zanima npr. električna prevodnost, je kriterij povezana pot prek 
prevodne faze (delcev) v kompozitu iz prevodne in neprevodne komponente [1-9]. Pri mrežnih 
modelih v perkolacijski teoriji poznamo dve vrsti perkolacij: ena je perkolacija mest, pri kateri 
se lahko objekt premika le po naključno določenih veljavnih mestih v sistemu; sprašujemo se, 
ali veljavna mesta vodijo do roba sistema. Druga vrsta pa je perkolacija vezi, kjer je med mesti 
v sistemu vez, ki je zaprta ali odprta, zato se sprašujemo ali obstaja odprta pot skozi sistem. 
Verjetnost perkolacije v omejenem sistemu oziroma njena prisotnost ali odsotnost v 
neomejenem sistemu je odvisna od postavljenih pravil, simetrije sistema in verjetnosti 
prehodnih mest ali vezi [1]. Perkolacijski prag je vrednost variabilnega 
fizikalnega/geometrijskega parametra, pri kateri se stanje sistema bistveno spremeni, torej 
objekt lahko doseže rob sistema ali pa obstaja odprta pot skozi teoretično neskončen sistem. Na 
primer, ta parameter je prostorninski delež prevodne komponente v kompozitu, če nas zanima 
prag za prevajanje električnega toka za cel kompozit. Pri perkolacijskem pragu za omejeni 
sistem verjetnost za perkolacijo ni več nič in začne naraščati do 1, ko npr. večamo delež 
prevodne komponente proti 1. 

Za zgled mrežnega modela omejenega sistema vzemimo kvadratno mrežo s 5 ´ 5 kvadratki. 
Posamezni kvadratki so lahko prevodni ali neprevodni. Naj bo p verjetnost, da bo naključno 
izbrani kvadratek prevoden. V numerični simulaciji to pomeni, da bo program na osnovi te 
verjetnosti za kvadratke naključno določal, ali bodo prevodni ali ne. Za tako izbrano 
konfiguracijo program preveri, ali obstaja prevodna pot med nasprotnima stranicama 
simulacijskega kvadrata ali ne. Program zaradi statistične interpretacije postopek postavitve 
nove konfiguracije velikokrat ponovi, vsakokrat pa bo konfiguracija drugačna. Zgodi se, da bo 
pri enaki verjetnosti konfiguracija včasih prevodna, včasih pa ne, vsaj ko je verjetnost blizu 
perkolacijskega praga (slika 1). Tedaj J pomeni statistično verjetnost, da bo pri izbranem p 
konfiguracija prevodna (bo perkolirala). Verjetnost J za prevodnost celotnega sistema je torej 
funkcija verjetnosti p za prevodnost posameznega kvadratka. V končnem mrežnem modelu 
definiramo perkolacijski prag pc kot tisto verjetnost p, pri kateri je J = 50 %. 

V diplomskem seminarju se bomo ukvarjali s kontinuumskim perkolacijskim modelom 
[2,3,10,11], pri čemer bo naš sistem tridimenzionalna škatla. V škatlo bomo vstavljali krogle 
[2-6,9-12], navadne kvadre [10], sfero-cilindre [2,4,6], ki so valji s krogelnimi kapicami na 
obeh koncih, in zaobljene kvadre [4,6]. V sistemu bomo predmete vnašali z metodo Monte 
Carlo, s katero simuliramo Metropolisov algoritem [2,3,10,11]. Pri vnosu lahko izbiramo 
dimenzije objektov in njihovo usmerjenost ter s tem anizotropijo in urejenost. 

Cilj diplomskega diplomskega seminarja je preveriti vpliv anizotropije in orientacijske 
urejenosti posameznih objektov na perkolacijski prag in narediti primerjavo perkolacijskega 
pragu med objekti. 
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V diplomskem seminarju bomo najprej predstavili delovanje programa (poglavje 2), nato bomo 
opisali geometrijske objekte (poglavje 3) in pogoje za prekrivanje objektov (poglavje 4), 
nazadnje pa bomo analizirali numerične rezultate (poglavje 5). 

 

Slika 1. Primerjava sistemov 5 ´ 5 pri enaki vrednosti perkolacije 𝑝	 = 0,44. Levi sistem je 
neprevoden. Desni sistem je prevoden po modrih kvadratkih. 

2 Program 

Za iskanje perkolacijskega praga smo si izbrali tridimenzionalen (3D) kontinuumski 
geometrični perkolacijski model. Naš sistem je kvadratna škatla z dimenzijami 𝐿! =	𝐿" =
	𝐿# = 1 (slika 2). Geometrijski objekti, ki jih vstavljamo v sistem, so krogle, sfero-cilindri, 
kvadri in zaobljeni kvadri, ki so kvadri s polvalji ob štirih ravnih ploskvah začetnega kvadra, 
med konci valjev pa so četrtsfere (slika 3). V naših programih je 𝑖 indeks 𝑖-tega objekta, ki je 
definiran s parametri dolžine 𝑎$, 𝑏$ in 𝑐$, ki so polstranice objekta, s pozicijo lege geometrijske 
sredine 𝑟%$  in enotskimi vektorji po simetrijskih oseh 𝚤, 𝚥 in 𝑘2⃑  (slika 4). Stranice objektov so 
sestavljene iz dveh pripadajočih polstranic, vsaka dolga polovico stranice. Vektorji 𝚤, 𝚥 in 𝑘2⃑  
tvorijo ortonormalno bazo 𝑖-tega objekta. Možne lege za geometrijske sredine objektov so 
enakomerno in naključno porazdeljene po sistemu. 

Objekti lahko predstavljajo prevodne delce, ki jih vstavljamo v neprevodno okolje z 
Metropolisovim algoritmom, ki je metoda pridobivanja naključnih števil iz verjetnostne 
porazdelitve. Metropolisov algoritem simuliramo z Monte Carlo simulacijo, ki deluje z 
generatorjem naključnih števil. Generator deluje tako, da z vgrajeno funkcijo 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 
naključno generira enakomerno porazdeljene vrednosti med 0 in 1. Da dobimo naključno 
vrednost ene od koordinat, uporabimo ukaz 𝑥$ = 𝐿! × 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚, pri čemer funkcija 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 
daje naključno številko med 0 in 1. Podobno je za kote, pri katerih uporabimo ukaz 𝛼$ =
2𝜋 × 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚, če želimo, da so vse vrednosti kotov enako verjetne. Če želimo, da so določene 
vrednosti bolj verjetne, moramo uporabiti ustrezno nelinearno transformacijo med naključno 
številko in iskano naključno spremenljivko. 
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Slika 2. Sistem 3D škatle dimenzij 𝐿! , 𝐿"  in 𝐿#  v smereh 𝑥, 𝑦 in 𝑧 z dolžinami stranic 𝐿! =
𝐿" = 𝐿#. V sistem smo naključno vstavili 28 krogel s polmerom 0,1 dolžine škatle. Izhodišče 
sistema je 0. 

 

Slika 3. Sfero-cilinder in zaobljeni kvader s smernimi vektorji. Zeleno obarvani del je navadni 
kvader, modro valji, rdeče krogle, 𝚤, 𝚥 in 𝑘2⃑  so smerni vektorji. 
Objekte vstavljamo enega po enega in po vsakem dodatnem vstavljenem objektu preverimo, če 
je dosežena perkolacija. Med vstavljanjem objektov preverjamo pogoje, pri katerih je vstavljen 
objekt veljaven. Objekt je veljaven, če se ne dotika nobenega drugega objekta, če se dotika 
drugega objekta ali pa so izpolnjeni dopuščeni pogoji za prekrivanje objektov, ki jih razložimo 
v naslednjem poglavju. Če pogoji niso zadovoljeni in je objekt neveljaven, program objekt 
zavrže in ponovi postopek z novim objektom. Perkolacija je dosežena, če se vzpostavi pot skozi 
dotikajoče in prekrivajoče se objekte od ene strani škatle do druge, na primer od 𝑧 = 0 do 
𝑧 = 𝐿#. Ti dve nasprotni ploskvi lahko imenujemo elektrodi, saj po sklenjeni povezavi preko 
prevodnih objektov postane celoten sistem prevoden [1-9,12]. Ko algoritem programa najde 
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perkolacijsko pot med elektrodama, preneha dodajati nove objekte in izračuna volumski delež 
objektov v sistemu. To je skupna prostornina objektov, deljena s prostornino simulacijske škatle. 
Na takšen način določimo perkolacijski prag. Program je narejen tako, da večkrat izračuna 
perkolacijski prag in nam na koncu ponovitev poda povprečno vrednost. Največ možnih 
ponovitev izračuna za izračun povprečja je 100. Slabost programa je, da žal ne izpisuje 
vrednosti posameznih izračunov, zato podatka o napaki povprečne vrednosti ne pridobimo. 
Omenimo še, da se ta način določanja perkolacijskega praga razlikuje od statistične 
interpretacije, opisane v uvodu za mrežni model [1]. Pri mrežnem modelu se namreč vnaprej 
poda delež prevodnih polj (kvadratkov), potem se naključna postavitev s tem deležem 
velikokrat ponovi (100-krat ali 1000-krat). To nam že lahko da grobo statistiko: izračunamo 
lahko, kolikšen del naključnih postavitev daje prevodno pot. Pri kontinuumskem [2,3,10,11] 
modelu pa ne podamo vnaprej števila delcev ali njihovega volumskega deleža. Dodajamo delce 
toliko časa, dokler ne dobimo perkolacije. Tu nas zanima teoretično zelo velik sistem škatle, 
kjer je v modelu simulacijska škatla veliko večja od velikosti posameznih prevodnih objektov. 

 

Slika 4. Navadni kvader v sistemu škatle. Definiran je s stranicami z dolžinami 2𝑎, 2𝑏 in 2𝑐, s 
krajevnim vektorjem pozicije lege geometrijske sredine 𝑟%$ in enotskimi vektorji po simetrijskih 
oseh 𝚤, 𝚥 in 𝑘2⃑ . Izhodišče sistema je označeno z 0. Sferična kota med koordinatnimi osmi škatle 
𝑥 , 𝑦 in 𝑧 in enotskimi vektorji kvadra sta 𝛼  in 𝛽 . Povprečna vektorja sta < 𝚥 > in < 𝑘2⃑ > v 
smereh osi 𝑦 in 𝑧. 
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3 Geometrijski objekti 

Objekti, ki jih uporabljamo, imajo majhne dimenzije v primerjavi z dimenzijo sistema škatle. 
V programu lahko poljubno nastavljamo povprečne dolžine stranic objektov in odstopanje od 
povprečja, s čimer določamo velikost in velikostno nehomogenost objektov. 

Orientacija posameznega objekta (obravnavamo ga kot dvoosni objekt) je podana z dvema 
paroma kotov α in β, ki določajo smer vektorjev 𝚥 in 𝑘2⃑  glede na koordinatni sistem škatle   
(slika 4). Vektorja 𝚥 in 𝑘2⃑  sta vedno medsebojno pravokotna, tretji smerni vektor 𝚤 pa je določen 
kot njun vektorski produkt 𝚤 = 𝚥 × 𝑘2⃑ . V našem primeru smo določili povprečna vektorja < 𝚥 > 
in < 𝑘2⃑ > v smereh osi 𝑦 in z v kartezičnem koordinatnem sistemu naše tridimenzionalne škatle. 
Da vsi objekti niso enako usmerjeni, ustvarimo deviacijo kar pomeni, da določimo, za kolikšen 
kot se lahko smerni vektorji objekta odklonijo od danih povprečnih smeri. Odklonski kot 𝑤 (α 
in β) lahko v modelu določimo z dvema funkcijama: z Gaussovo porazdelitveno funkcijo 
(𝑃&(𝑤)) 

𝑃&(𝑤) =
1

𝜎	√2𝜋
𝑒'

(!

)	+! , (1) 

kjer je 𝜎 standardna Gaussova deviacija, ali pa z verjetnostni porazdelitvijo oblike kosinusnega 
klobučka (𝑃,(𝑤)) 

𝑃,(𝑤) =
𝜋
4∆	 cos O

𝜋	𝑤
2	∆P ,

(2) 

kjer je ∆  polovična širina intervala, ki jo lahko povežemo s 𝜎 , tako da zahtevamo, da je 

povprečje kvadrata Q𝑤)RRRR pri porazdelitvi 𝑃,(𝑤) enako 𝜎, in dobimo zvezo: 

𝜎 = ∆S1 −
8
𝜋)
	 . (3) 

Funkcija 𝑃,(𝑤) je definirana tako, da ima pri 𝑤 = 0 maksimum, na robu pri 𝑤 = ∆ pa vrednost 
nič. Pri verjetnostni porazdelitvi oblike kosinusnega klobučka je torej največji odklon kar enak 
∆, medtem ko je pri Gaussovi porazdelitvi teoretično lahko odklon tudi neskončen, le da so 
verjetnosti za velike odklone zelo majhne.  

Urejenost objektov določamo tako, da določimo pogoje za smerne vektorje 𝚥 in 𝑘2⃑ . Obravnavali 
bomo osem različnih urejenosti (tabela 1). Prvi način je fiksiranje vseh smernih vektorjev, kar 
pomeni, da so pri vsakem objektu smerni vektorji enako postavljeni. Drugi način je, da je vektor 
𝑘2⃑  izotropno porazdeljen po smereh, 	𝚥 pa izotropno vrtimo okoli njega (slika 5). To naredimo 
tako, da vektor 𝑘2⃑  definiramo s sferičnima kotoma 𝛼  in 𝛽 , tako da je v sistemu škatle:                 
𝑘2⃑ = (sin 𝛼 cos 𝛽 , sin 𝛼 sin 𝛽 , cos 𝛼). Če vektor 𝑘2⃑  z enako verjetnostjo kaže v katerokoli smer 
(izotropna porazdelitev smeri), podamo porazdelitvene funkcije 𝑃 za sferična kota z enačbama 

𝑃(𝛽) =
1
2	𝜋 ,

(4) 
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𝑃(𝛼) =
1
2 sin 𝛼 .

(5) 

Ko je vektor 𝑘2⃑  izbran, lahko vrtimo vektor 𝚥 okoli njega, tako da najprej izberemo poljubni 
vektor 𝚥, ki je pravokoten na 𝑘2⃑ , potem pa ga zasučemo za kot 𝛽′, ki ima enako porazdelitveno 
funkcijo kot 𝛽 v enačbi (4), okoli 𝑘2⃑ , in tako dobimo nov vektor 𝚥′, katerega smer določimo na 
sledeč način. Najprej predpostavimo, da je kot 𝛽′ ostri kot. Vektor 𝚥 je pravokoten na 𝑘2⃑ , torej 
leži v ravnini, ki jo določata 𝚥 in 𝑘2⃑ × 𝚥, zato ga lahko zapišemo z njuno linearno kombinacijo: 

𝚥- = 𝐶.𝚥 + 𝐶)𝑘2⃑ × 𝚥. (6) 

Koeficienta 𝐶. in 𝐶) dobimo iz zahteve, da so vsi vektorji enotski in velja 𝚥- ∙ 𝚥 = cos 𝛽′. Tako 
pridemo do končne enačbe 

𝚥- = cos 𝛽- 𝚥 + sin 𝛽- 𝑘2⃑ × 𝚥. (7) 

Pri tretjem načinu urejenosti je vektor 𝚥 izotropen ter okoli njega vrtimo 𝑘2⃑  (slika 5). Postopek 
je enak kot pri drugem načinu. Četrti in peti način sta zelo podobna drugemu in tretjemu, le da 
je prvi vektor konstanten in enak za vsak vstavljen objekt, drugi vektor pa vrtimo, kot smo 
opisali za prejšnja primera. Četrti način je, da je vektor 𝑘2⃑  konstanten, 𝚥 vrtimo okoli njega. Peti 
način je, da je vektor 𝚥 konstanten, 𝑘2⃑  vrtimo okoli njega. 

 

Slika 5. Načini vrtenja kvadra s stranicami 2𝑎, 2𝑏 in 2𝑐 za kot 𝛽- okoli vektorja 𝚥 pri urejenosti 
3 in 5, ter okoli vektorja 𝑘2⃑  pri urejenosti 2 in 4. 
Šesti način je, da vektor 𝑘2⃑  »pleše«, 𝚥 pa vrtimo okoli njega. Sedmi način je, da vektor 𝚥 »pleše«, 
𝑘2⃑  pa vrtimo okoli njega. Osmi način je, da »plešeta« oba vektorja in je kombinacija šestega in 
sedmega načina. Vsi ti trije načini delujejo na enak princip. Za primer bomo opisali šesti način 
orientacijske ureditve smernih vektorjev. Smer vektorja 𝑘2⃑  je določena z Gaussovo 
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porazdelitvijo okoli povprečnega vektorja < 𝑘2⃑ >. Da dobimo »plesanje«, najprej določimo 
poljubni vektor 𝑒/, ki je pravokoten na < 𝑘2⃑ > in ga zavrtimo okoli < 𝑘2⃑ > za kot 𝛽′, ki ima 
enako porazdelitveno funkcijo kot 𝛽  v enačbi (4). Tako dobimo vektor 𝑒 , okoli katerega 
zavrtimo < 𝑘2⃑ > za kot 𝛼, ki ga izberemo po Gaussovi porazdelitveni funkciji. Ko opravimo 
zasuk, dobimo želen vektor 𝑘2⃑  (slika 6). Nato okoli njega vrtimo vektor 𝚥 na enak način kot pri 
urejenosti 2. Pri sedmem in osmem načinu je postopek zelo podoben, le da pri sedmem načinu 
< 𝑘2⃑ > nadomestimo z < 𝚥 >, pri osmem pa oba vektorja »plešeta«. 

 

Slika 6. Izbira vektorja 𝑘2⃑ . Vektor 𝑒/ zavrtimo za kot 𝛽′ okoli < 𝑘2⃑ > in dobimo vektor 𝑒. Nato 
vektor < 𝑘2⃑ > zavrtimo za kot 𝛼 okoli 𝑒 in dobimo vektor 𝑘2⃑ . 

Urejenost Kratek opis 
1 Vektorja 𝚥 in 𝑘2⃑  sta fiksna 
2 Vektor 𝑘2⃑  izotropen ter vrtimo 𝚥 okoli njega 
3 Vektor 𝚥 izotropen ter vrtimo 𝑘2⃑  okoli njega 
4 Vektor 𝑘2⃑  konstanten ter vrtimo 𝚥 okoli njega 
5 Vektor 𝚥 konstanten ter vrtimo 𝑘2⃑  okoli njega 
6 Vektor 𝑘2⃑  »pleše«, 𝚥 pa vrtimo okoli njega 
7 Vektor 𝚥 »pleše«, 𝑘2⃑  pa vrtimo okoli njega 
8 Oba vektorja »plešeta« 

Tabela 1. Kratek opis posamezne urejenosti. Vektorja 𝚥 in 𝑘2⃑  sta smerna vekorja objektov. 
4 Pogoji za prekrivanje 

Geometrijski objekti, ki jih s programom ustvarimo, so krogla, sfero-cilinder, kvader in 
zaobljeni kvader. Prekrivanje objektov dovoljujemo iz dveh razlogov. Prvi razlog je 
enostavnejše računanje s programi, saj program pri naključnem vstavljanju objektov potrebuje 
veliko časa za vstavljanje enega objekta, če mu prepovemo prekrivanje z drugimi objekti, in 
lahko obtiči. Drugi razlog je, da objekti lahko predstavljajo različne tipe objektov v naravi. Eni 
objekti so popolnoma trdi in se lahko le dotikajo, drugi so popolnoma mehki in lahko gredo 
eden celotno v notranjost drugega, tretji so objekti, ki jih preučujemo mi in so delno mehki in 
se lahko do določene meje prekrivajo z drugimi [3,11,12]. Pogoje za prekrivanje objektov, ki 
jih obravnavamo, bomo ločili na dve skupini, na navadne kvadre in ostale objekte, ki imajo 
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sferične oziroma zaobljene ploskve. Zato smo uporabili dva programa, enega za navadne 
(oglate) kvadre, drugega pa za zaobljene kvadre, pa tudi za sfero-cilindre in krogle, ki so 
poseben primer zaobljenih kvadrov. 

Pri preseku dveh kvadrov gledamo, ali je oglišče enega kvadra v notranjosti drugega in ali je 
notranjost roba enega kvadra v drugem. Da preverimo, ali je oglišče (slika 2) v drugem kvadru, 
preprosto označimo krajevni vektor testiranega oglišča prvega kvadra z 𝑟0 , krajevni vektor 
središča drugega kvadra z 𝑟1, smerni vektorji njegovih stranic so 𝚤, 𝚥, 𝑘2⃑  in polovične dolžine 
stranic so 𝑎, 𝑏, 𝑐. Potrebni pogoji, da je oglišče prvega kvadra v notranjosti drugega, so trije 
hkrati:  

|(𝑟0 − 𝑟1) ∙ 𝚤| < 𝑎, (8) 

|(𝑟0 − 𝑟1) ∙ 𝚥| < 𝑏, (9) 

c(𝑟0 − �⃑�1) ∙ 𝑘2⃑ c < 𝑐. (10) 

 

Slika 7. Preverjanje prekrivanja dveh kvadrov. T je oglišče kvadrata, za katerega preverjamo, 
ali je v notranjosti kvadrata s središčem S, ki ima dolžine stranic 2𝑎, 2𝑏, 2𝑐 ter enotske vektorje 
𝚤, 𝚥 in 𝑘2⃑  v smeri stranic. Krajevni vektor od izhodišča sistema 0 do središča S je 𝑟1, od izhodišča 
do točke T pa 𝑟0. Koordinatne osi 𝑥, 𝑦 in 𝑧 prikazujejo sistem škatle. 

Da preverimo, ali je rob enega kvadra v notranjosti drugega, označimo z 𝑟.  in 𝑟)  krajevna 
vektorja do krajišč izbranega roba prvega kvadra. Ustrezne parametre drugega kvadra označimo 
kot prej: 𝑟1, 𝚤, 𝚥, 𝑘2⃑  ter 𝑎, 𝑏, 𝑐. Poljubna točka T na daljici med dvema krajiščema je podana s 
krajevnim vektorjem 𝑟 = 𝑟. + 𝜆(𝑟) − 𝑟.), kjer sta 𝑟)  in 𝑟.  krajevna vektorja krajišč, l pa je 
parameter z vrednostjo med 0 in 1. 
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Pogoji, da se dva kvadra prekrivata, so sedaj: 

−𝑎 < (𝑟. − �⃑�1) ∙ 𝚤 	+ 𝜆	(𝑟) − 𝑟.) ∙ 𝚤 < 𝑎, (11) 

−𝑏 < (𝑟. − 𝑟1) ∙ 𝚥222⃑ 	+ 𝜆	(𝑟) − 𝑟.) ∙ 𝚥 < 𝑏, (12) 

−𝑐 < (𝑟. − �⃑�1) ∙ 𝑘2⃑ 	+ 𝜆	(𝑟) − 𝑟.) ∙ 𝑘2⃑ < 𝑐. (13) 

V enačbah od (11) do (13) privzamemo, da je člen (𝑟) − 𝑟.) pozitiven in namesto neenačb 
napišemo enačbi za levo in desno stran. Iz leve strani enačbe (11) dobimo spodnjo mejo (𝜆2$3.) 
za parameter 𝜆: 

𝜆2$3 =
−𝑎 − (𝑟. − 𝑟1) ∙ 𝚤
(𝑟) − �⃑�.) ∙ 𝚤

, (14) 

iz desne strani enačbe (11) pa dobimo zgornjo mejo (𝜆24!): 

𝜆24! =
+𝑎 − (𝑟. − 𝑟1) ∙ 𝚤
(𝑟) − �⃑�.) ∙ 𝚤

. (15) 

Torej, če vrednost 𝜆 leži med 𝜆2$3 in 𝜆24!, lahko rečemo, da leži notranji rob enega kvadra v 
notranjosti drugega. Enačbi (14) in (15) veljata le za stranico 2𝑎, vendar so enačbe za ostali 
stranici ekvivalentne. 

Če je 𝜆2$3 < 0 to pomeni, da je 𝑟. že v drugem kvadru in zaradi pogoja, da je vrednost 𝜆 med 
0 in 1, popravimo vrednost na 𝜆2$3 = 0. Če je 𝜆24! > 1 pomeni da je 𝑟) že v drugem kvadru 
in popravimo vrednost na 𝜆24! = 1. Če se zgodi, da je 𝜆24! < 0 ali 𝜆2$3 > 1, rob ne more 
biti v drugem kvadru. Če je člen (𝑟) − 𝑟.) negativen, se le zamenjata vlogi 𝜆2$3 in 𝜆24!. 

Za ostale objekte preverjamo prekrivanje drugače. Za primer bomo opisali le zaobljene kvadre, 
saj sfero-cilindre in krogle lahko ustvarimo iz zaobljenih kvadrov z odstranjevanjem določenih 
stranic. 

Zaobljeni kvadri se od navadnih kvadrov razlikujejo po tem, da imajo ob 4 ravnih ploskvah 
polvalje, po dva polvalja pa se ob stiku zaključujeta s četrtsfero (slika 3). V smeri vektorja 𝚥, 
kateri ustreza polstranica b, ni krogelnih površin. Polmer vsakega od 4 polvaljev enak je 𝑏, prav 
takšen pa je tudi polmer vsake od 4 četrtkrogel. Skupni volumen (𝑉) takšnega zaobljenega 
kvadra je enak: 

𝑉 = 8𝑎𝑏𝑐 + 2𝜋𝑏)(𝑎 + 𝑐) +
4
3
𝜋𝑏5. (16) 

Kvadra se prekrivata, če se prekrivata dve četrtkrogli, dva polvalja, četrtkrogla in polvalj, 
četrtkrogla in ploskev in polvalj in ploskev. 

Da se sekata dve krogli, mora veljati, da je razdalja med njunima središčema manjša od vsote 
polmerov obeh krogel [2-5]. Kriterij za prekrivanje krogle z valjem je, da je razdalja med 
geometrijsko osjo valja in središčem krogle manjša od vsote polmera valja in krogle [2]. Ker 
pa ima valj končno višino, mora tudi središče krogle ležati med ravninama, ki ju določata 
osnovni ploskvi valja. Za kriterij prekrivanja dveh valjev mora veljati, da je razdalja med 
geometrijskimi osmi manjša od vsote polmerov valjev [2,4]. 
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Pri pogojih za prekrivanje se upošteva tudi relativna penetracija, kar je največja dovoljena 
penetracija med objekti [2-5,10]. Če je v primeru dveh krogel relativna penetracija 0,5, to 
pomeni, da polmer manjše izmed krogel ne sme segati več kot 50% lastne dolžine v drugo 
kroglo (slika 8). Če je relativna penetracija 2,0, pa to pomeni, da lahko prva krogla v drugo seže 
s celotnim premerom. V primeru zaobljenih kvadrov relativne penetracije 2,0 to pomeni, da 
lahko v drugi kvader seže celoten valjast ali krogelni del kvadra. Program torej pri dodajanju 
novih objektov ne preverja le pogoja ali se objekta prekrivata ali ne, ampak preverja tudi, koliko 
se lahko prekrivata, kar določimo z relativno penetracijo. Če novo vstavljen objekt preveč sega 
v katerokoli že vstavljen objekt, program novi objekt zavrže in začne ponovno z naključno 
postavitvijo novega objekta. 

 

Slika 8. Relativna penetracija dveh krogel. Na levi strani je relativna penetracija 0, na sredini 
1,0, desno pa 1,5. 

5 Numerični rezultati  

Pri numeričnem reševanju sem vse rezultate, ki jih bom predstavil v nadaljevanju, dobil s 
povprečjem stotih ponovitev izračuna za perkolacijski prag. Najprej sem preveril vpliv 
urejenosti na zaobljene kvadre s polstranicami 𝑎 = 0,03 , 𝑏 = 0,02  in 𝑐 = 0,01 . Enota za 
polstranice je kar delež stranice simulacijske škatle, saj smo postavili za velikost njenih robov 
1. Kota odklona za vektorja 𝚥 in 𝑘2⃑  sta 𝛼  in 𝛽  (to je npr. standardna deviacija pri Gaussovi 
porazdelitvi), če vektorja nista fiksirana. Dovoljena relativna penetracija je 0,5. Način deviacije 
za dolžine polstranic je kosinusni klobuček z Gaussovo sigmo 𝜎 = 0,001  za vse stranice. 
Deviacija za kota 𝛼 in 𝛽 je Gaussova funkcija po enačbi (1) s standardno deviacijo 10°. Iz 
rezultatov (slika 9) vidimo, da največji perkolacijski prag dosežemo pri urejenosti 1, torej takrat, 
ko najbolj omejimo objekte s tem, da fiksiramo smerne vektorje 𝚥 in 𝑘2⃑ . Zaradi majhnih kotov 
»plesanja« vidimo, da je pri urejenosti 8, kjer se oba vektorja odklanjata po Gaussovi funkciji, 
prag manjši, kot pri urejenosti 1, a večji kot pri ostalih urejenostih, kjer sta vektorja 𝚥 in 𝑘2⃑  manj 
omejena in je vsaj eden izotropen. Pri ostalih urejenosti ni posebnih odstopanj in so 
perkolacijski pragi podobni. V povprečju je bilo število objektov pri največjem perkolacijskem 
pragu okrog 2400, pri najmanjših perkolacijskih pragovih pri urejenostih 3 in 5 pa okoli 1900. 
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Slika 9. Perkolacijski prag (𝑝, ) zaobljenih kvadrov s stranicami, 𝑎 = 0,03 , 𝑏 = 0,02  in          
𝑐 = 0,01, pri urejenostih 1 do 8 (glej tabelo 1). Deviacija za dolžine vseh polstranic je kosinusni 
klobuček z Gaussovo sigmo 𝜎 = 0,001. Kota odklona	𝛼 in 𝛽 sta 10°. Relativna penetracija je 
0,5. 

Potem sem preveril, kako na perkolacijski prag vplivajo maksimalni odkloni kotov za vektorja 
𝚥 in 𝑘2⃑ . Pri tem sem uporabil enake parametre kot v prejšnjem primeru, le da sem upošteval samo 
urejenosti po načinih 6, 7 in 8, saj le tam nastopa »plesanje« vektorjev, ki je odvisno od 
odklonskih kotov. Z večanjem odstopnih kotov se je manjšal perkolacijski prag (slika 10). 
Vendar se prag pri večanju kotov ni vedno zmanjšal. Zmanjšal se je sicer do kota 30 stopinj, 
pri večjih kotih pa ima perkolacijski prag majhno odvisnost od kotov. 

Perkolacijski prag sem preveril tudi za navadne kvadre s polstranicami stranicami 𝑎 = 0,035, 
𝑏 = 0,03 in 𝑐 = 0,0215. Vsi ostali parametri so enaki kot pri zaobljenih kvadrih, le da sem 
zaradi težav v računanju povečal dovoljeno relativno penetracijo na 1,0. Relativno penetracijo 
sem povečal, ker se že pri okoli 400 objektih prevečkrat zgodi nedovoljena penetracija novo 
vstavljenih objektov v že vstavljene. Ker je premalo prostora med bližnjimi objekti, program 
obtiči, ker ne najde primernega mesta za nove objekte, ki bi imeli veljaven položaj. Za navadne 
kvadre sem dobil drugačne rezultate kot za zaobljene (slika 11). Za urejenosti 2 (𝚥 je izotropen, 
𝑘2⃑  se vrti) in 3 (𝑘2⃑  je izotropen, 𝚥 se vrti) je perkolacijski prag najnižji, saj so kvadri v teh primerih 
neomejeni glede orientacije. Enako kot pri zaobljenih kvadrih imajo navadni kvadri največji 
perkolacijski prag pri urejenosti 1, saj so objekti najbolj orientacijsko omejeni. Perkolacijski 
pragi so pri urejenostih od 4 do 8 drugačni, kot pri zaobljenih kvadrih, saj pri navadnih kvadrih 
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izstopa urejenost 4 (in ne 8) kot urejenost z drugim največjim pragom. To pomeni, da je 
urejenost 4 (𝚥 je fiksen, 𝑘2⃑  se vrti ) manj ugodna za doseg perkolacije in nam pove, da so navadni 
kvadri bolj odvisni od orientacije stranic kot zaobljeni. 

 

Slika 10. Perkolacijski prag (𝑝, ) zaobljenih kvadrov s stranicami, 𝑎 = 0,03 , 𝑏 = 0,02  in       
𝑐 = 0,01, glede na odklonska kota 𝛼 in 𝛽 pri urejenostih 6, 7 in 8 (glej tabelo 1). Odklonska 
kota 𝛼  in 𝛽  za vektorja 𝚥  in 𝑘2⃑  sta enaka. Deviacija za dolžine vseh polstranic je kosinusni 
klobuček z Gaussovo sigmo 𝜎 = 0,001. 

Nadaljnje sem preveril vpliv relativne penetracije na perkolacijski prag zaobljenih kvadrov [4]. 
Pri tem sem uporabil enake parametre kot v prejšnjih primerih. Za primerjavo perkolacijskih 
pragov sem uporabil urejenosti 1 (𝚥 je fiksen, 𝑘2⃑  je fiksen) in 3 (𝑘2⃑  je izotropen,	𝚥 se vrti), da 
preverim ali ima relativna penetracija različen vpliv pri različnih urejenost objektov. Urejenost 
1 sem izbral zaradi fiksiranih smernih vektorjev 𝚥 in 𝑘2⃑ , urejenost 2 in 3 pa imata v nasprotju z 
urejenostjo 1 oba vektorja izotropna. Relativno penetracijo smo spreminjali od 0,4 do 2,0 s 
skoki po 0,2 , obravnavali pa smo tudi relativno penetracijo 0,5 . Zaradi težav vstavljanja 
objektov v sistem pri prenizki dovoljeni relativni penetraciji smo začeli z dovoljeno penetracijo 
0,4. Iz rezultatov (slika 12) je razvidno, da urejenost objektov nima povezave z relativno 
penetracijo. Pri obeh urejenostih objektov se je perkolacijski prag pri večanju relativne 
penetracije od 0,4 do 2,0 zmanjšal za enako vrednost, ki znaša približno 0,11 volumskega 
deleža. Pri obeh urejenostih je tudi razvidno, da je vpliv relativne penetracije pri vrednostih 
večjih od 1,0 manjši kot pri vrednostih 0,4 od do 1,0, saj se je perkolacijski prag pri spremembi 
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relativne penetracije od 0,4 do 1,0 zmanjšal za 0,09 pri urejenosti 1 in 0,08 pri urejenosti 3, 
kar je večina celotne spremembe. 

 

Slika 11. Perkolacijski prag (𝑝, ) navadnih kvadrov s stranicami, 𝑎 = 0,035 , 𝑏 = 0,03  in       
𝑐 = 0,215 , pri urejenostih 1 do 8 (glej tabelo 1). Deviacija za dolžine vseh polstranic je 
kosinusni klobuček z Gaussovo sigmo 𝜎 = 0,001. Kota odklona	𝛼 in 𝛽 pri urejenostih 6, 7 in 
8 sta 10°. Relativna penetracija je 1,0. 

Poleg zaobljenih kvadrov in navadnih kvadrov so zanimivi objekti tudi sfero-cilindri [2,4,6], to 
so valji s krogelnimi kapicami na ravnih ploskvah, ki lahko predstavljajo cilindrične oblike v 
naravi. Sfero-cilindre dobimo tako, da zaobljeni kvader stisnemo. V modelu to pomeni, da 
zmanjšamo polstranico 𝑐  na 0 . Da ohranimo volumen objekta, smo prilagodili ostali dve 
polstranici in sicer smo spremenili vrednosti na 𝑎 = 0,06 in 𝑏 = 0,02. Za relativno penetracijo 
smo vzeli vrednost 0,5 . Pri preverjanju perkolacijskega praga v odvisnosti od urejenosti       
(slika 13) smo zaznali podobno obnašanje kot pri zaobljenih kvadrih, le bolj izrazito, saj je 
razlika med največjim in najmanjšim pragom pri zaobljenih kvadrih le 0,065  volumskega 
deleža, medtem ko je razlika med enakima urejenostma pri sfero-cilindrih bolj izrazita in je kar 
0,17 volumskega deleža. Rezultat kaže, da je urejenost pri sfero-cilindrih večjega pomena kot 
pri zaobljenih kvadrih, kar je logično, saj so sfero-cilindri pri enakem volumnu kot zaobljeni 
kvadri bolj podolgovata telesa. Drugi indikator pomembnosti urejenosti je večji perkolacijski 
prag urejenosti 4 (𝑘2⃑  je fiksen, 𝚥 se vrti) in 6 (𝑘2⃑  pleše, 𝚥 se vrti), kjer so odkloni smeri vektorja 𝑘2⃑  
omejeni. To pomeni, da so sfero-cilindri v našem primeru bolj odvisni od vektorja 𝑘2⃑  kot 𝚥. Kar 
predvsem kaže, da so bolj podolgovata telesa, kot so sfero-cilindri, ki so po daljši stranici 
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usmerjena v smeri pravokotnice na ploskvi sistema, na katerih preverjamo perkolacijo, bolj 
primerna za doseganje perkrolacijskega praga pri manjšem volumskem deležu prevodne 
komponente [4,6,7]. 

 

Slika 12. Prekolacijski prag (𝑝, ) zaobljenih kvadrov s stranicami, 𝑎 = 0,03 , 𝑏 = 0,02  in       
𝑐 = 0,01, glede na relativno penetracijo pri urejenostih 1 in 3 (glej tabelo 1). Deviacija za 
dolžine vseh polstranic je kosinusni klobuček z Gaussovo sigmo 𝜎 = 0,001. 

Če telo še bolj poenostavimo in sfero-cilinder stisnemo tako, da mu zmanjšamo polstranico 𝑎 
na vrednost 𝑎 = 0, dobimo kroglo. Za ohranitev volumna objekta smo spremenili vrednost 
preostale polstranice, ki je zdaj polmer krogle, na 𝑏 = 0,0353.  Ker je objekt popolnoma 
izotropen, urejenost smernih vektorjev nima nobenega vpliva na perkolacijski prag krogle. 
Perkolacijsko prag vedno znaša 0,356 volumskega deleža. 

Ker je krogla zelo enostaven objekt za simuliranje delcev, smo jo primerjali z ostalimi bolj 
kompleksnimi objekti (slika 14), ki lahko simulirajo delce v naravi, ki niso krogelnih oblik. 
Primer tega so podolgovati nanodelci v nematskih tekočih kristalih, ki jih lahko predstavimo s 
sfero-cilindri [2].  
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Slika 13. Perkolacjski prag (𝑝, ) za sfero-cilindre s stranicama, 𝑎 = 0,06  in 𝑏 = 0,02  pri 
različnih urejenostih (glej tabelo 1). Deviacija za dolžine obeh polstranic je kosinusni klobuček 
z Gaussovo sigmo 𝜎 = 0,001. Kota odklona	𝛼 in 𝛽 pri urejenostih 6, 7 in 8 sta 10°. Relativna 
penetracija je 0,5. 

Da smo pri primerjavi perkolacijskih pragov objektov imeli čim bolj enakovreden sistem, smo 
najprej zbrali sistem z urejenostjo 1. Tako se znebimo razlik v perkolaciji zaradi vpliva smernih 
vektorjev 𝑘2⃑  in 𝚥, saj je pri vseh objektih pri urejenosti 1 bil največji perkolacijski prag. Zavedati 
se moramo, da smo navadne kvadre zaradi računskih težav obravnavali pri večji dovoljeni 
relativni penetraciji 1,0 ostale objekte pa dovoljeni relativni penetraciji 0,5. Opazimo, da sta 
kvader in krogla primernejša objekta za sistem, kjer so smerni vektorji objektov fiksni, saj 
dosežeta perkolacijski prag že pri 0,356 volumskega deleža, medtem ko zaobljeni kvader pri 
0,421  volumskega deleža in sfero-cilinder pri 0,426  volumskega deleža. Pri procesiranju 
materialov je namreč pogosto želen čim manjši perkolacijski prag za prevodno komponento. 

Kot drugo primerjavo teh objektov izberemo urejenosti 2 in 3, kjer so objekti najmanj 
orientacijsko omejeni, kar pomeni, da sta smerna vektorja 𝑘2⃑  in 𝚥 izotropna. Vsi ostali parametri 
so enaki kot v prejšnji primerjavi za urejenost 1. Krogla seveda ohrani vrednost perkolacijskega 
praga enako kot v prejšnjem primeru, vendar ostali objekti dosežejo nižji prag, kot smo pokazali 
že v prejšnjih primerih s temi objekti (slike 9, 11 in 13). Pri takšnih pogojih so rezultati precej 
drugačni (slika 15) kot prej (slika 14). Zaobljeni kvadri postanejo enakovredni kroglam s 
perkolacijskim pragom okoli 0,35  volumskega deleža. Sfero-cilindri imajo največjo 
spremembo saj se njihov perkolacijski prag zmanjša z 0,426 na 0,26 volumskega deleža, kar 
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je kar za 0,16 volumskega deleža, in tako postanejo primerljivi navadnim kvadrom, katerim se 
perkolacijski prag pri urejenosti 2 zmanjša iz 0,356 na 0,24 in pri urejenosti 3 iz 0,356 na 0,25 
volumskega deleža. Iz tega lahko sklepamo, da so kvadri z relativno penetracijo 1,0 in sfero-
cilindri objekti z bolj ugodnimi perkolacijskimi pragovi, saj pri približno enakem volumnu 
posameznega objekta potrebujejo manjši volumski delež celotnega sistema škatle, da dosežejo 
perkolacijski prag. Kot vidimo, so zaobljeni kvadri najslabši med objekti, ki smo jih preverjali. 
Njihov najmanjši dosežen perkolacijski prag pri 0,34  volumskega deleža je primerljiv s 
perkolacijskim pragom krogel. Razlog za takšno razliko je pomembnost dolžine objekta v smeri 
perkolacije. Krogla s polmerom 0,0353	in zaobljeni kvader z dolžino polstanice 𝑎 = 0,03 
imata manjše dimenzije v želeni smeri perkolacije. Sfero-cilindri imajo najdaljšo polstranico v 
želeni smeri 𝑎 = 0,06, sledijo navadni kvadri, ki so enakovredni sfero-cilindrom, s polstranico 
𝑎 = 0,035 , najkrajši so zaobljeni kvadri. Krogle imajo polmer 𝑏 = 0,0353  primerljiv s 
polstranico navadnega kvadra, a imajo vseeno višji perkolacijski prag, kar je verjetno posledica 
njihove izometrije. Da je perkolacijski prag za navadne kvadre in dvakrat daljše sfero-cilindre 
primerljiv, je verjetno posledica tega, da so sfero-cilindri ožji objekt, medtem ko so navadni 
kvadri širši in se zato tudi lažje povezujejo, kar pripomore, da pri približno enakem volumskem 
deležu dosegajo perkolacijski prag. 

 

Slika 14. Perkolacijski prag (𝑝,) pri urejenosti 1 za zaobljeni kvader s stranicami 𝑎 = 0,03, 
	𝑏 = 0,02 in 𝑐 = 0,01, navadni kvader s stranicami 𝑎 = 0,035, 𝑏 = 0,03 in 𝑐 = 0,215, sfero-
cilinder s stranicama 𝑎 = 0,06  in 𝑏 = 0,02  in kroglo s polmerom 𝑏 = 0,0353 . Relativna 
penetracija zaobljenih kvadrov, sfero-cilindrov in krogel je 0,5. Relativna penetracija navadnih 
kvadrov je 1,0. 
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Slika 15. Perkolacijski prag (𝑝,) pri urejenostih 2 (temno siva) in 3 (svetlo siva) za zaobljeni 
kvader s stranicami 𝑎 = 0,03, 𝑏 = 0,02 in 𝑐 = 0,01, navadni kvader s stranicami 𝑎 = 0,035, 
𝑏 = 0,03  in 𝑐 = 0,215 , sfero-cilinder s stranicama 𝑎 = 0,06  in 𝑏 = 0,02  in kroglo s 
polmerom 𝑏 = 0,0353. Relativna penetracija zaobljenih kvadrov, sfero-cilindrov in krogel je 
0,5. Relativna penetracija navadnih kvadrov je 1,0. 

6 Zaključek  

V diplomskem seminarju smo preučili vpliv anizotropije in urejenosti geometrijskih objektov 
na perkolacijski prag. Obravnavali smo štiri različne geometrijske objekte in sicer 
najenostavnejši objekt krogla, sestavljeni objekta sfero-cilinder in zaobljeni kvader, ter navadni 
kvader. Te objekte smo vstavljali v tridimenzionalno škatlo z enakimi dolžinami vseh stranic. 
Uporabili smo dva programa, ki sta računala prekolacijski prag za določene objekte in 
urejenosti. Programa uporabljata metodo Monte Carlo, s katero simuliramo Metropolisov 
algoritem. Program lahko računa perkolacijske pragove za osem različnih urejenosti objektov 
(tabela 1). 

Najprej smo preverjali perkolacijski prag za zaobljene kvadre v odvisnosti od urejenosti      
(slika 9). Ugotovili smo, da se perkolacijski prag manjša z večanjem odklonskih kotov za 
urejenosti 6, 7 in 8, pri katerih vsaj eden od vektorjev 𝚥 in 𝑘2⃑  »pleše« (slika 11). Za perkolacijski 
prag v primeru navadnih kvadrov smo dobili podobne rezultate kot za zaobljene kvadre        
(slika 10). Potem smo še pri urejenostih 1, kjer sta vektorja 𝚥 in 𝑘2⃑  fiksna, in 3, kjer sta vektorja 
𝚥 in 𝑘2⃑  izotropna, za zaobljene kvadre preverili odvisnost perkolacijskega pragu od tega, koliko 
lahko en objekt sega v drugega in dobili zanimiv rezultat, saj se je perkolacijski prag pri obeh 
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urejenostih zmanjšal za enak volumski delež (slika 12). S tem smo simulirali različno mehke 
objekte. Zaobljene kvadre smo nato pretvorili v sfero-cilindre in ohranili njihov volumen, ter 
preizkusili vpliv urejenosti na njih (slika 13). Nazadnje smo se posvetili še kroglam in pri 
urejenostih 1 (slika 14), kjer sta 𝚥 in 𝑘2⃑  fiksirana, ter 2 in 3 (slika 15), kjer sta vektorja 𝚥 in 𝑘2⃑  oba 
izotropna, primerjali perkolacijske pragove vseh štirih geometrijskih objektov, pri katerih smo 
poskrbeli, da imajo vsi približno enak volumen. Pri urejenosti 1 imajo najnižji perkolacijski 
prag navadni kvadri in krogle, pri urejenostih 2 in 3 pa imajo najnižji perkolacijski prag navadni 
kvadri, sledijo jim sfero-cilindri z večjim, a primerljivim perkolacijskim pragom. Zaobljeni 
kvadri pa imajo perkolacijski prag primerljiv kroglam. 

V nadaljnje bi lahko uporabili te objekte v sistemih različnih oblik in dimenzij ter tako uporabili 
simulacijo za primerjanje z eksperimentalnim delom [6,7,8]. Lahko bi preučevali še 
perkolacijski prag eliptičnih objektov in ga primerjali s perkolacijskimi pragovi ostalih objektov 
[9]. Lahko bi nadgradili program, da bi hkrati v sistemu imeli več različnim objektov, na primer 
sfero-cilindre in zaobljene kvadre ali krogle različnih velikosti [5,11]. 
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