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1 Perkolacja

Naszym zadaniem by lo napisanie programu, który symu-
luje zjawisko pożaru lasu przy pomocy modelu perko-
lacji, który jest modelem stochastycznym - opiera sie w
pewnej mierze na losowości, i modyfikacji parametrow w
taki sposob, aby las ca lkowicie sie spali l lub pożar wygas l
samoczynnie.
W fizyce statystycznej i matematyce teoria perkolacji
opisuje zachowanie sieci gdy wez ly albo po laczenia zostana
usuniete. Jest ona typem przej́scia fazowego z racji, że
nasza sieć przekszta lca sie w po laczone ze soba skupiska.
W naszym przypadku tworzymy siatke, która ma pokazywać
”koordynaty” drzewa, drzewa palacego sie lub przerwy.
Pożar zaczyna sie w losowym weźle, a nastepnie rozprzestrzenia
sie na sasiadów wraz z iteracja. Pożar może albo strawić
ca ly las albo zatrzymać sie.
Kod sk lada sie z kilku funkcji: inicjalizacja - ustalenie
poczatkowego wygladu siatki, narysowanie siatki, pokazanie
stanu faktycznego na konkretna iteracje oraz tworzenie
nowej macierzy która zajmuje miejsce starej. Po kom-
pilacji kodu aby wywo lać odpowiednia funkcje należy
wybrać przypisany klawisz: q - wyj́scie z programu, p -
narysowanie jak siatka w danej iteracji wyglada, dowolna
liczba naturalna - skok do konkretnego kroku.
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2 Kod w pythonie
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3 Wnioski

Przyk ladowy wyglad siatki gdzie: T - drzewo, B - drzewo
palace sie, . - pusta przestrzeń

Przy rozmiarze macierzy 25x25 oraz prawdopodobieństwu
zajecia sie drzewa, nawet pomimo braku palacego sie
sasiada jest równe f=0,00004 jest szansa na wygaszenie
sie pożaru co prezentuje poniższy przyk lad. Zauważylísmy
zależność, że zwiekszenie naszej próby tj. rozmiaru siatki
wp lywa to bardzo niekorzystnie na szanse ca lkowitego
ugaszenia pożaru nawet przy takim samym prawdopodobieństiwe
samoistnego zapalenia sie drzewa. Zwiekszenie siatki
wiaże sie z wieksza ilościa drzew czyli potencjalnie wiek-
sza ilościa dróg rozprzestrzeniania sie pożaru.
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Możemy zauważyć że przy dość niewielkiej zmianie
parametru f tj o zwiekszenie o 0.0001 nasz las bedzie
bliski sp loniecia w ca lości. Taka sytaucja jednak nigdy
nie nastepuje - liczba drzew spada do oko lo 10 - 20 po
czym ma chwile na regeneracje - tworza sie nowe drzewa
a żadno z istniejacych jeszcze nie p lonie. Czym wyższy
parametr f tym szybciej ”pozosta lości” lasu po raz kole-
jny zaczna sie palić. Wartość też zwrócić uwage, że
niezależnie od wielkości parametru f nie uda lo nam sie
osiagnać liczby 0 drzew.
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