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 چکیده
 ایم.ایجاد همبستگی بین نقاط فعال شبکه بهره جسته یزینگ برایآو از مدل  ،ایمگونه در نظر گرفته-ی تراوش آیزینگرا بر روی شبکه BTWمدل  در این مقاله ما

اثر با استفاده از تحلیل  ی مقیاسی طول محدود در این مدل صحیح است.شود که فرضیهدیده می .کنترل میشود  T "دما"همبستگی بر روی شبکه با استفاده ار عامل 

ی ی این مقاله، مشاهدهترین یافتهمهم .دهددو بعدی بروز می منظم  BTWا مدل ب های مشابهرفتار برخی طول محدود مشاهده کردیم که در دمای بحرانی این مدل

 پرهیز در دمای بحرانی است. -ارزی ولگشت خودکالس هم
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Abstract  
 

In this paper, we consider the BTW model on the Ising-correlated percolation lattice and consider the Ising 

model to realize the correlations between the active sites. The correlations are controlled by the “temperature” 

factor 𝑇. It is seen that the finite size scaling hypothesis is fulfilled. Using the finite-size effects we observed that 

this model is equivalent partially to two-dimensional regular BTW model. The most important feature of our 

model is that in corresponds to the self-avoiding walk universality class at T = Tc. 
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  مقدمه
که  [1] خود سامانده بحرانی استمدل یک  BTWمدل      

در حالت  دی و خروجی نیاز دارد تاانرژی به عنوان ورو به

مدل در دو و روی این  های بسیاری برتحلیل .بحرانی باقی بماند

. همچنین این مدل روی شبکه [3-2] انجام گرفته است سه بعد

 به عنوان تواندکه می [4] است سی شدهبررناهمبسته  ترواش

در محیط های متخلخل در نظر  جریان سیال حرکت برای مدلی

 شود. هگرفت

طرح تشکیل تخلخل همبسته است و فعال بودن  مخازن نفتیدر 

یک نقطه به آرایش نقاط دیگر وابسته است. یکی از ساده ترین 

 همبسته هایشبکه این همبستگی و ایجاد برای تولیدها راه

 باشد.استفاده ار مدل آیزینگ است که موضوع این مقاله می

مغناطیسی پس یزینگ بدون میدان آا در این مقاله از مدل م

شدت  کنترلبرای  𝑇ی ساختگی دمااز  ، وزمینه استفاده کردیم

در این شبیه سازی  .کنیماستفاده میاین سیستم  ها درهمبستگی

صرفا برای ایجاد  Tیزینگ و عامل کنترلی آاستفاده از مدل 

فعال همبسته است و خود های فعال و غیر ای شامل خانهشبکه

 مورد برسی نیست. سیستم فرومغناطیسی

 شبیه سازیالگوریتم 
𝑖=1{𝐸𝑖}دیر ما ابتدا به صورت تصادفی مقا

𝑁 های خانهه ب

های فعال هر سایهبت دادیم، که این مقدار به تعداد همسفعال ن



 

1) .خانه بستگی دارد ≤ 𝐸𝑖 ≤ هر  یستانهآ( در واقع ارتفاع 4

سپس به صورت  .شودشکل تعریف می همین خانه نیز به

تصادفی یک خانه انتخاب کرده و یک واحد به آن اضافه 

𝐸𝑖میکنیم) = 𝐸𝑖 + مورد نظر ناپایدار شد فرو  یاگر خانه (.1

 ای فعال مجاور انتقال پیدا میکندهاتفاق می افتد و به خانه ریزش

اتفاق  یدار شدند دوباره همیناپهای مجاور نااگر دوباره خانه و

ی اپیدا می کند که هیچ خانهادامه  تا وقتید این رون .افتدمی

ها از ی فروریزشبه زنجیره پایداری نباشد وسیستم پایدار شود.نا

. گوییمیک آرایش پایدار تا آرایش پایدار بعدی یک بهمن می

در  که سیستم دینامیک کلی سیستم به این صورت است

است و  گذار هایحالت موسوم بههایی های اولیه در حالتزمان

ده های تکرار شونبه حالت های به قدر کافی بزرگدر زمان

توانند بر روی های شن تنها میرسد. در این مقاله، دانهمی

هایی در های فعال را خانههای فعال حرکت نمایند. خانهخانه

گیریم که در مدل آیزینگ همزاد اسپین باال داشته باشند. نظر می

شود که با ها با مدل آیزینگ کنترل میرایش این اسپینآ

𝐻 هامیلتونی  ≡ ∑ 𝑠𝑖<𝑖.𝑗> 𝑠𝑗 های شود. در اینجا خانهداده می

نمونه ای از  1در شکل های با اسپین باال هستند.فعال متناظر با خانه

 ها نشان داده شده است.این بهمن

 

 در دمای بحرانیآیزینگ  512×512بهمن روی شبکهی یک نمونه:  1شکل

 ررنگ قرمز خانه های غی و رنگ خاکستری بهمنهای فعال، رنگ سفید خانه)

 فعال (

 

شوند در های تکرار شونده ایجاد میهایی که در حالتبهمن 

 ما مورد برسی قرار میگیرند.  تحلیل

 :آیدبدست می صورت زیر امjی های فعال خانهتعداد همسایه

𝑧𝑗 ≡ ∑ 𝛿𝜎𝑖.1 + 𝛿𝑖.مرزی𝑖∈𝑗همسایه        (1   )                        

𝜎𝑖دلتای کرونوکر و  𝛿که در این رابطه  = مشخص کننده خانه  1

به صورت   ام در یک فروریزش𝑗ارتفاع خانه تغییر فعال است.

𝐸𝑗 = 𝐸𝑗 + ∆𝑖.𝑗  :است که در آن 

∆𝑖.𝑗=

{
 

 𝛿𝜎𝑖.1 همسایه باشند 𝑖. 𝑗 اگر

−𝑧𝑖                       𝑖 = 𝑗

حاالت دیگر                0
(2               ).          

یکی از مهمترین کمیت های هندسی در این مقاله احتمال 

که به صورت احتمال رسیدن بهمن به  ،است (SCP)تراوش 

رو به روی هم تعریف میشود. این کمیت وابسته انتهایی مرزهای 

به محاس ددیگری که مور های. کمیتاست (L)و سایز شبکه  Tبه 

،  nها در یک بهمن فروریزشکل تعداد  شامل: قرار گرفته است

طول  ،شود.()تعداد خانه هایی که شامل بهمن می  mجرم بهمن 

-تعریف می 3ی با معادلهو شعاع ژیراسیون بهمن که  lهمن بحلقه 

 شود.

𝑟2 ≡
1

𝑙
∑ (𝑟𝑖 − 𝑟𝑐𝑜𝑚)

2𝑙
𝑖=1 (3)                               

𝑟𝑐𝑜𝑚ام و iمکان بردار نقطه  𝑟𝑖در این معادله   =
1

𝑙
∑ 𝑟𝑖
𝑙
𝑖=1  مرکز

یه سازی برای هر سایز شبکه به تعداد شباین  .جرم بهمن است

ابعاد هایی با بهمن بر روی شبکه 106

128,256,512,1024,2048  L= ابتدا به سراغ  .انجام شده است

 رویم.بحرانی میدمای 

 )cT=T(دمای بحرانی 

 ی مربعی تقریبامدل آیزینگ بر روی شبکهدمای بحرانی در 

T=2.268  های بررسی شده در این دما برای طول شبکه است. نما

 آمده است.  1در جدول  2048



 

 
 cTو دمای  2048برای طول شبکه  (𝛾𝑚𝑟و ) (𝛾𝑙𝑟) : ابعاد فرکتالی 2شکل 

 

و مقادیر مربوط  و حد ترمودینامیکی cT=Tنما های بحرانی در دمای  : 1جدول

 .[6],[5]منظم دوبعدی  BTWبه مدل 

 𝜏2𝐷 𝐵𝑇𝑊 𝛽

𝜈
 

β ν 𝜏𝐿=2048 𝜏𝐿→∞  

1.293 1.15(2) 1.27(2) 1.12(2) 1.15(3) 1.1(2) n 

4/3 1.15(2) 1.15(2) 1.11(2) 1.15(2) 1.1(2) m 

1.28 1.25 1.25 1.35(1) 1.23(1) 1.2(2) l 

5/3 1.40 1.40 1.0(1) 1.38(2) 1.27(2) r 

 

𝐿 )حد ترمودینامیکیخود سامانده بحرانی دربرای هر سیستم  →

، که این (5و4). معادلههای توابع توزیع مشخص میشودنما( ∞

و  ،دارند 𝑝(𝑥)~𝑥−𝜏𝑥توابع توزیع رفتار توانی به صورت 

x=n,m,l,r (1)جدول  است . 

𝜏𝑥(𝐿. 𝑇 = 𝑇𝑐) = 𝜏𝑥(𝐿 = ∞. 𝑇 = 𝑇𝑐) +
𝑎𝑥

𝑙𝑜𝑔10(𝐿)
(4)     

𝛾𝑥𝑦(𝐿. 𝑇 = 𝑇𝑐) = 𝛾𝑥𝑦(𝐿 = ∞. 𝑇 = 𝑇𝑐) +
𝑎𝑥

𝐿
(5)          

در ابعاد فرکتالی مشاهده  5یهای بحرانی و معادلهدر نما 4یمعادله

نیز برقرار    BTW 2Dبرای مدل  4همچنین معاله. (4)شکل میشود

سیستم از  محدود و رفتار مقیاسیبرای برسی اثر طول  .[5]است

  (.3شده است )شکل  استفاده 6معادله

𝑝(𝑥. 𝐿) = 𝐿−𝛽𝑥𝑔𝑥(𝑥𝐿
−𝜈𝑥) (6    )                              

𝜏𝑥و مقدار ثابت  gدر رابطه باال  =
𝛽𝑥

𝜈𝑥
 است. 

 

 
 cTدر دمای های بهمن لقهفیت نمودار تابع توزیع شعاع ژیراسیون ح:  3-1شکل

 

 
 cTدر دمای  های بهمنحلقه: فیت نمودار تابع توزیع طول  3-2شکل

 

 ) cT<T(دما های غیر بحرانی

با  ابعاد فرکتالیهمچنین  های بحرانی ونماما در این مقاله رفتار 

  (.4)شکل را مورد بررسی قرار داردیم و اثر طول محدود تغییر دما

ی قدر مطلق نماهاکینیم که با افزایش دما به خوبی مشاهده می

ا ها با فزایش دمبعد فرکتالی طول حلقه ابد ویکاهش می بحرانی

 این کاهش ها هم کاهش میابد افزایش و بعد فرکتالی جرم خوشه

را نشان میدهد در نزدیکی دمای بحرانی رفتار خاصی ها و افزایش

 xبرای نشان داده شده است، و همچنین این نما  5که که در معاله

 (2تلف برسی شده است )جدول های مخ

|(𝜏𝑥 − 𝜏𝑥
𝑇𝑐)| ∝ |(𝑇 − 𝑇𝑐)|

𝛾𝑥 (۷  )                          

 



 

 
های لقه ها بر حسب دما برای طول شبکهتغییر نمای بحرانی طول ح : 4-1شکل 

 مختلف

 
:تغییر نمای بحرانی طول حلقه ها بر حسب دما برای طول شبکه های  4-2شکل 

 مختلف
 

ار توانی احتمال تراوش بر حسب طول های مختلف رفتهمپنین در برسی 

های ( این رفتار توانی برحسب طول برای دما5شود )شکل مشاهده می

 .آمده است 5که برای دو دمای در شکل  ،شوددیده میمختلف 

 

 
 شبکه طول های مختلفهای مختلف و :احتمال تراوش برای دما 5شکل  

 

 

 نتیجه گیری 

ی تراوش را بر روی شبکه BTWما مدل  این مقالهدر 

که وجود  مشاهده کردیمی مربعی در نظر گرفتیم. گونه-آیزینگ

. برای مثال شودر در رفتار آماری سیستم میییهمبستگی باعث تغ

ارزی مدل های تصادفی این مدل، با کالس همبعد فرکتالی حلقه

ه خوانی دارد. همچنین مشاهدرهیز دو بعدی همپ-ولگشت خود

برای دمای  𝐿√که احتمال تراوش رفتاری به صورت  کردیم

 اند.نماهای مختلف نمایش داده شده 3و  2. در جدول بحرانی دارد

    

                 
  بحرانی مدل: نماهای  2دولج

𝜅𝑚𝑟 𝜅𝑙𝑟 𝛾𝑟 𝛾𝑙 𝛾𝑚 𝛾𝑛  

 نما (1)0.48 (1)0.61 (1)0.61 (2)0.26 (3)0.47 (2)0.82

 

 (𝛾𝑥𝑦) برای ابعاد فرکتالی مختلف نماها:  3جدول

𝛾𝑚𝑟
2𝐷𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 𝛾𝑚𝑟

2𝐷𝐵𝑇𝑊 𝜏𝑚𝑟
𝐿→∞ 𝜏𝑙𝑟

𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 𝜏2𝐷𝐵𝑇𝑊 𝜏𝐿→∞  

 نما (1)1.32 5/4 11/8 (1)1.96 2 1.85
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