
Perkolacje 

Perkolacja –przepływ cieczy przez ośrodki porowate 
colare–płynąć, per-przez 

• Przejścia fazowe „dla matematyków” 
• Ilustracja/sprawdzenie ważnych technik obliczeniowych (symulacje MC, pole średnie, 

grupa renormalizacji) 



Przykłady perkolacji 

• Water molecule in a coffee percolator 

• Oil in a porous rock & ground water 

• Forest fires 

• Gelation of boiled egg & hardening of 
cement 

• Insulator - conductor transition 

 

 



Perkolacje - model matematyczny  

Łączące się zajęte węzły/wiązania  tworzą klastry.  
W zagadnieniu perkolacyjnym przedmiotem zainteresowania są własności tych klastrów 
(np.wielkość) 



Obliczanie wielkości klastrów 
 
int size(int x, int y){ 
if (s[x][y] != 0){ 
      s[x][y]=0; 
      return 1+size(x-1,y) +size(x+1,y) +size(x,y-1) +size(x,y+1); 
} 
else  
   return 0; 
} 

S[x][y]=0 (nieobsadzony), 1 (obsadzony) 

Klaster na sieci posiadający rozmiary zbliżone do rozmiarów systemu nazywamy 
perkolacyjnym. W granicy wymiaru sieci L→∞ klaster ten istnieje tylko dla 𝑝 > 𝑝𝑐, gdzie 𝑝𝑐 
jest tzw.  progowym prawdopodobieństwem perkolacji.(dla 𝑝 < 𝑝𝑐 wszystkie klastery mają 
skończone rozmiary.) 

𝑝𝑐 zależy od szczegółów zagadnienia (rodzaj sieci, perkolacja wiązaniowa lub węzłowa). 

Pytanie: dlaczego 𝑝𝑐  nie definiuje się również dla skończonych sieci? 



Perkolacja (węzłowa) na sieci kwadratowej 



𝑝 = 𝑝𝑐 nazywane jest punktem krytycznym. W punkcie tym niektóre wielkości 
zachowują się osobliwie. 

Dla 𝑝 > 𝑝𝑐 klaster perkolacyjny jest nieskończony i pewien (niezerowy) procent P(p) 
węzłów sieci należy do niego. P(p) nazywane jest również prawdopodobieństwem 
perkolacji. 

W okolicy 𝑝 = 𝑝𝑐  𝑝 > 𝑝𝑐  mamy 𝑃(𝑝)~ 𝑝 − 𝑝𝑐
𝛽. Dla d=2 mamy β=5/36. Dla d=3 mamy β  ̴ 0.41 

Wykładnik krytyczny β zależy od wymiaru sieci d, ale nie od jej rodzaju. Np. zagadnienie 
perkolacyjne na sieciach trójkątnej, kwadratowej i heksagonalnej mają różne wartości 
𝑝𝑐 ale takie samo β. Jest to przejaw uniwersalności wykładników krytycznych. 



W jaki sposób wielkość największego klastra zależy od rozmiaru sieci L? 

W fazie 𝑝 > 𝑝𝑐 (super-krytyczna) spodziewamy się  𝑆𝑚𝑎𝑥~𝐿2 

W fazie 𝑝 < 𝑝𝑐 (sub-krytyczna) spodziewamy się  klastrów o skończonych rozmiarach  
jednakże z małym prawdopodobieństwem możliwe jest tworzenie większych klastrów. 
Okazuje się, że w tym przypadku 𝑆𝑚𝑎𝑥~ln (𝐿) 

Najciekawszy jest przypadek 𝑝 = 𝑝𝑐, gdzie jak się okazuje 𝑆𝑚𝑎𝑥~𝐿𝐷, gdzie D jest 
tzw. wymiarem fraktalnym. Dla d=2 mamy D=91/48. 





Bardziej wyrafinowane metody obliczeniowe 
A) Algorytm Leatha 
B) Hoshen and Kopelman 
C) Newman, M. E. J., Ziff, R. M., Efficient Monte Carlo Algorithm and High-Precision 
Results  for Percolation, Phys. Rev. Lett.85, 19, 4104 (2000) 



Perkolacja wiązaniowa (sieć kwadratowa) 

sieć kwadratowa jest samo-dualna 

Wiązanie na sieci wyjściowej oznacza brak wiązania na sieci dualnej ( zagadnienie perkolacyjne  
z prawd. p na sieci wyjściowej definiuje zagadnienie perkolacyjne na sieci dualnej z prawd. 1-p).  
Skończony klaster na sieci wyjściowej otoczony jest klastrem na sieci do niej dualnej 

Założenie, że dla dowolnego p na sieci wyjściowej albo sieci dualnej  (ale nie na obu naraz) istnieje  
nieskończony klaster oznacza, że  pc=1/2. 

Ścisły dowód: H.Kesten, The critical probability of bond percolation on the square lattice equals 1/2,  
Comm. Math. Phys. 74 (1980) p 41-59. 

http://projecteuclid.org/euclid.cmp/1103907931


Perkolacja węzłowa – przybliżenie pola średniego 

𝑃 = 𝑝[1 − 1 − 𝑃 𝑧] 

gdzie 
     P – prawdopodobieństwo, że losowo wybrany węzeł należy do nieskończonego klastra 
     p – prawdopodobieństwo, że losowo wybrany węzeł jest obsadzony 
     z – liczba koordynacyjna sieci 

Zbadaj rozwiązania powyższego równania:  
• Wyznacz krytyczną wartość prawdopodobieństwa p 
• Zbadaj zachowanie się P w okolicy punktu krytycznego 

MFA: β=1 (spełnione dla d≥6) 



Sieci Bethe 

Sieć o strukturze rozgałęziającego się drzewa.  

1 = 𝑝𝑐 𝑧 − 1  →    𝑝𝑐 =
1

𝑧 − 1
 

Perkolacja na grafach losowych: 𝑝𝑐 =
1

𝑁
 

1 − 𝑃 = 1 − 𝑝𝑃 𝑧−1 



Perkolacje w d=1 

Prawdopodobieństwo perkolacji P(p) na sieci o wielkości L wynosi 𝑃 𝑝 = 𝑝𝐿 

(jest to prawdopodobieństwo istnienia klastra łączącego oba brzegi łańcucha) 

Stąd wynika, że w tym przypadku 𝑝𝑐 = 1 

Ponadto 

Prawdopodobieństwo, że obsadzony węzeł należy do klastra o wielkości s wynosi 

Średnia wielkość klastra do którego należy obsadzony węzeł wynosi więc 

Wielkość ta rozbiega się do nieskończoności dla p=1. 

Gdzie 𝑛𝑠 𝑝  oznacza gęstość s-klastrów (i.e., średnią liczbę klastrów o wielkości s 
przypadającą na jeden węzeł sieci) 



Sumowanie szeregów 



Rozbieżność średniej wielkości klastra definiuje wykładnik krytyczny g 

dla  

Dla d=1 mamy więc   g = 1 



Perkolacja węzłowa na sieci kwadratowej – grupa renormalizacji 

U podstaw techniki grupy renormalizacji leży idea przeskalowania. Przy zwiększaniu skali długości 
(„pogrubianiu”) układ poniżej progu perkolacyjnego (𝑝 < 𝑝𝑐) staje się równoważny  z p=0. Układ powyżej 
 tego progu (𝑝 > 𝑝𝑐) staje się równoważny z p=1.  

P.J.Reynolds et al., Large-cell Monte Carlo renormalization group for percolation (Phys.Rev. B, 1980) 

p=0 
p=1 𝑝𝑐 

H. Gould, J. Tobochnik, and W. Christian, An Introduction to Computer 
Simulation Methods (Addison-Wesley, 2006), 3rd ed., Chapter 12. 

For example, the critical behavior of fluids, 
ferromagnets, liquid mixtures and alloys can all be 
described by a single theory. (Kenneth G. Wilson, 1979)  

Percolation Theory – Kim Christensen 

http://polymer.bu.edu/hes/articles/rsk80.pdf
http://www.opensourcephysics.org/document/ServeFile.cfm?ID=7375&DocID=2155&DocFID=3581&Attachment=1
http://www.mit.edu/~levitov/8.334/notes/percol_notes.pdf


Perkolacja węzłowa na sieci kwadratowej – grupa renormalizacji 



Perkolacja węzłowa na sieci kwadratowej – grupa renormalizacji 

Zakładając, że po przeskalowaniu układ opisuje model perkolacji o prawdopodobieństwie  p’, otrzymujemy 
równanie RG: 

𝑝′ = 𝑅 𝑝 = 𝑝4 + 4𝑝3 1 − 𝑝 + 2𝑝2 1 − 𝑝 2 

Oprócz stabilnych punktów stałych p=0 oraz p=1, transformacja ta ma jeden niestabilny punkt stały: 
p*=0.61803… 



Wiedząc, że równanie  𝑝′ = 𝑅 𝑝  wiąże się z przeskalowaniem o czynnik b (w analizowanym  
przypadku b=2), możemy z niego oszacować wykładnik  . Przeskalowanie o  czynnik b oznacza, że 
charakterystyczna długość  zmienia się jak:  

czyli: 

Rozwijając transformację RG wokół punktu stałego otrzymujemy:  

gdzie 

Otrzymujemy więc Lub równoważnie: 

Podstawiając otrzymaną formę transformacji RG otrzymujemy: 𝜆 = 4𝑝 1 − 𝑝2 ≈ 1.5279  oraz 

(dla dwu-wymiarowych modeli perkolacyjnych wartość  jest znana ściśle i wynosi 4/3) 

Perkolacja węzłowa na sieci kwadratowej – grupa renormalizacji 


