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Monte Carlo

Simulační metoda založená na užití stochastických  
procesů a generace náhodných čísel.

Typy MC simulací

a) Geometrické MC (DLA, náhodné procházky, 
perkolace, celulární automaty, …)

b) MC integrace
c) Termodynamické MC (Isingův model,…)
d) Modelování vývoje na strukturální úrovni
e) Výpočet kinetických koeficientů (KMC)
f) etc.



Perkolace 

Různé typy:

1) uzlová (site)

2) vazbová (bond) 



Prahy perkolace 



Perkolace
pokračování

Introduction to percolation theory, 

D. Stauffer and A. Aharony, 

Taylor and Francis, Second Edition 

London 1992

analytické metody



Uzlová perkolace: pravděpodobnost 
existence spanning klastru vs. 

pravděpodobnost obsazení 



Hoshenův-Kopelmanův algoritmus
J. Hoshen R. Kopelman, Phys. Rev. B 14 (1976) 3428

Počítejme počet klastrů po řádcích.

Konflikt při číslování vyřešíme



Hoshenův-Kopelmanův algoritmus

zavedením další proměnné -
značky pro postupné číslování 
klastrů.

N(2) = 1 N(1) = 1N(3) = 2

Výsledek po přečíslování:
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Úlohy perkolace 
I-1 Uzlová perkolace – práh perkolace
Určete práh uzlové perkolace pro danou mřížku. Pomocí výpočtu 
pravděpodobnosti existence perkolačního klastru (tj. spanning klastru) 
v závislosti na pravděpodobnosti p obsazení uzlu pro různé velikosti L mřížky 
odhadněte práh perkolace pc.
Základní varianta: Uvažujte čtvercovou mřížku L x L pro L =16, 32 , 64, 128 (…). 
Určete práh perkolace jako průsečík funkcí pro různé velikosti.
Bonus: Proveďte totéž pro trojúhelníkovou nebo šestiúhelníkovou mřížku.
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I-2 Uzlová perkolace – rozdělení klastrů
Užitím Hoshen-Kopelmanova algoritmu spočtěte rozdělení velikostí klastrů při 
uzlové perkolaci. Uvažujte čtvercovou mřížku L x L s L = 64, pro pravděpodobnosti
p v okolí prahu perkolace. Vyneste střední hodnotu hmotnosti klastru (druhý 

moment rozdělení velikostí klastrů) jako funkci pravděpodobnosti p v okolí 
prahu perkolace.
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Perkolace blokujících uzlů
Simulujte s užitím následujícího 
modelu: na čtvercové mřížce se 
deponují nečistoty s 
koncentrací cO (každá 
nečistota na jednom uzlu, tj. 
nemohou se deponovat na sebe). 
Krátko-dosahová repulsivní interakce 
se popíše blokováním (zakázáním) 
uzlů v nejbližším okolí. Určete práh 
perkolace pro koncentraci cO, kdy 
dojde k perkolaci blokovaných uzlů. 


