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  سازي تشكيل بلور برف به روش مونت كارلوشبيه
  ؛ مهدي پور، سيد عليفرشيد، نويقلعه ؛*علي اصغر، مولوي

 ، سبزواريسبزوارحكيم ، دانشگاه پايه گروه فيزيك، دانشكده علوم

  
  چكيده

يد؛ و پس از آن بلور با تبديل بخار آب به يخ شروع به رشد آهاي بخار آب اطراف يك ذره مثل غبار، و چسبيدن به آن به وجود ميبلور برف در اثر چگالش مولكول
ي توليد اعداد تصادفي ايم كه بر پايهسازي آن از روش مونت كارلو استفاده نمودهدر اين پژوهش براي شبيه. يند تصادفي استآيند رشد، يك فرآاين فر. نمايدمي

- توان براي شبيه سازي فرآيند رشد دانهاز اين روش مي. هاي برف مشاهده شده در طبيعت داردبا بلورسازي شده با اين روش تطابق خوبي هاي برف شبيهبلور. است

  .هاي بلورها در آلياژها استفاده نمود
  .هاي برف؛ شبيه سازي مونت كارلو؛ رشد بلوربلور: كلمات كليدي
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Abstract  

 
Snow crystal forms by condensing water vapor molecules around a particle like dust and sticking to it; and then 
the crystal starts growing by condensing water vapor into ice. This growing process is a random process. In this 
research, we have used Monte Carlo method to simulate it. The simulated snow crystals by this method match 
well with the observed ones in the nature. This method can be used for simulation of alloys grain grow crystals. 
  
PACS No. 89   
 

   قدمهم
سازي هاي بسيار كارآمد و مفيد براي شبيهيكي از تكنيك     

. سازي مونت كارلو استفرآيندهاي آماري و شبه آماري، شبيه
، ر آنو چون د ن روش مبتني بر اعداد تصادفي است؛اساس اي

سازي افتد شبيهاتفاق مي فرآيند مورد نظر همانند آنچه در واقعيت
در اين . 1 دانست آزمايش نظريتوان آن را يك مي شود؛مي

 ذرات اطراف بلور برف و همچنين گام زدن تصادفي برايمقاله 
ا آن، از روش مونت چسبيدن اين ذرات به بلور هنگام برخورد ب

 سازيشبيه جا هدف به طور عمدهدر اين .ايمكارلو استفاده كرده
نوعاً ( ي كوچكيهاي برف بوده است كه معموالً اندازهبلور

 ,Xiao, Alexanderمانند كاري كهه دارند )1mmتر از كوچك

and Rosenberger [2] ها از ؛ با اين تفاوت كه آناندانجام داده
ه ب اي ميكروسكوپيك مربوطو سيستم ذرهي مثلثي يك شبكه

 IDLA (Internal Diffusion Limited Aggregation)مدل
 ي شش ضلعي و مدلاز يك شبكه جا؛ اما در اينانداستفاده كرده

DLA استفاده شده استسازي مزوسكوپيك براي شبيه.   
 هاي بزرگدانهبرفسازي از روش مونت كارلو براي شبيه    

   .[3] توان بهره گرفتمي نيز )cmحدود (
  

  تشكيل بلور برف تئوري
-اي در حركتهاي بخارآب در هوا به صورت كاتورهمولكول     

ها در اثر برخورد اگر دما به قدر كافي پايين باشد، اين مولكول. اند

۱۹۸۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

توانند مستقيماً به يخ ي معلّق، ميي گردوغبار يا دودهبا يك ذره
ي بخار هاجا به بعد مولكولاز آن. تبديل شوند و به آن ذره بچسبند

ي توليدشده بچسبند و به اين ترتيب بلور آب قادرند به اين هسته
  .نمايدبرف كه در واقع يك بلور يخ است، شروع به رشد مي

ي يك شش بلورهاي برف بسيار كوچك معموالً به شكل ساده    
ها ها از گوشهتر شدن، شاخهاما پس از رشد و بزرگ ؛اندضلعي

افتد يند به اين دليل اتفاق ميآاين فر .نندكشروع به جوانه زدن مي
ها در آن ناحيه، هاي صاف در بلور، به علّت پيوند قوي اتمكه سطح

  .4،5باشند پذيراي اتم جديد نمي
  

سازي مونت كارلوي تشكيل بلور برف شبيه الگوريتم
  دو بعدي

  :كندالگوريتم زير شبيه سازي تشكيل بلور برف را بيان مي   
در مركز ماتريس مربوط به دستگاه مختصات  يك نقطه .1

سپس مراحل زير به تعداد . شودبه عنوان هسته اوليه ذخيره مي
 .گردددلخواه اجرا مي

اي با نقطه ديگري به صورت تصادفي روي محيط دايره .2
اگر مرز . (شودشعاع معلوم و به مركز مبدأ مختصات، انتخاب مي

اين نقطه قرار است درون  اي در نظر بگيريم؛را به صورت دايره
 .)دايره حركت كند

كند؛ با اين نقطه در جهتي تصادفي يك گام حركت مي .3
چنين روي محدوديت كه نقطه از مرز دايره خارج نشود؛ و هم

 .نقاطي كه از قبل وجود دارند، نرود

اي از قبل ذخيره نشده باشد، به اگر در اطراف نقطه، نقطه .4
-ي بعد اجرا مير اين صورت مرحلهرويم؛ در غيي قبل ميمرحله

 .شود

5.  ي مذكور، اطراف نقطه) ياز قبل ذخيره شده(تعداد نقاط
 .شودشمرده مي

 aشود و در متغير توليد مي 1تا  0يك عدد تصادفي بين  .6
 .گيردقرار مي

؛ در ي مذكور، فقط يك همسايه داشته باشداگر نقطه .7
شود ذخيره ميي مذكور باشد مختصات نقطه a < p1صورتي كه 

باشد به  a > p1گرديم، و در صورتي كه باز مي 2ي و به مرحله
ي مذكور احتمال چسبيدن ذره p1در اينجا . رويممي 3ي مرحله

 .هنگامي كه فقط با يك نقطه از بلور در تماس باشد به بلور است

؛ در صورتي ي مذكور، دو تا همسايه داشته باشداگر نقطه .8
رويم، در مي 3ي ه هم چسبيده باشند به مرحلهكه آن دو همسايه ب

ي مذكور ذخيره باشد مختصات نقطه a < p2غير اين صورت اگر 
 a > p2گرديم، و در صورتي كه باز مي 2ي شود و به مرحلهمي

ي مذكور احتمال چسبيدن ذره p2. رويممي 3ي باشد به مرحله
از بلور در تماس ي غير مجاور به بلور است هنگامي كه با دو نقطه

 .باشد

تا همسايه داشته  يا چهار يا پنج ي مذكور، سهاگر نقطه .9
كنيم با اين تفاوت كه به جاي عمل مي 7ي مرحلهمطابق ؛ باشد
p1 بايد ،p3  ياp4  ياp5 را قرار دهيم. 

به كار رفته، بيشترين كندو شكل ي شش ضلعي با توجه به شبكه   
كند، اي كه در دو بعد حركت ميذرههاي ممكنه براي تعداد همسايه

در برنامه نوشته شده، تعداد كل نقاط . پنج همسايه خواهد بود
هاي چسبيدن براي تعداد ، و احتمال(nt) ي بلورشكل دهنده

، به عنوان ورودي (p1, p2, p3, p4, p5)هاي مختلف همسايه
لور ها در هر مقطع از رشد بهستند؛ كه البته تغيير در اين احتمال

فايل خروجي حاوي زوج اعدادي است كه نشان . نيز ميسر است
دهنده مختصات اجزاي بلور است؛ اين نقاط بايد در يك دستگاه 

  . مختصات رسم شوند
نوشته شده است؛  6در اين تحقيق، يك برنامه به زبان فرترن    

 DLAيند تشكيل بلور برف را با استفاده از مدل آكه فر

(Diffusion Limited Aggregation) كارگيري مولد و با به
  .نمايدسازي ميشبيه RAN3(IDUM)اعداد تصادفي 

  
 سازي بلور برفنتايج شبيه

سمت چپ، مراحل رشد يك بلور برف  ستون ، در1در شكل      
شبيه سازي شده به روش مونت كارلو نشان داده شده است؛ و در 

عكس برداري شده مالحظه ستون راست، بلورهاي برف واقعي 
سازي شده، با مورد شباهت هر يك از تصاوير شبيه. شوندمي

  .واقعي آن، كه در همان رديف آمده، قابل توجه است
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 )الف(

 
 )ب(

 
 )پ(

 
 )ت(

 
  )ث(

مراحل رشد يك بلور برف شبيه سازي شده به روش مونت كارلو : 1شكل 
ستون سمت (ها ر يك از آنو موارد واقعي مشابه ه) ستون سمت چپ(

در ) nt(سازي شده ي هر بلورِ شبيهتعداد نقاط تشكيل دهنده. [7,8])راست
 .همان تصوير آمده است

  
شود مشاهده مي 2، همان طور كه در شكل  p1با افزايشِ      

يابد و به اصطالح هاي بلور حاصله نيز افزايش ميتعداد شاخه

سازي از اين بلورهاي شبيه يك نمونه. شودتر مي درخت گونه
 3ي پر شاخ و برگ به همراه يك بلور برف واقعي در شكل شده

  .آمده است
 

  
  )ب(                )الف(

   
  )ت(               )  پ(

افزايش تعداد . در شكل بلورهاي بدست آمده p1تأثير تغيير پارامتر : 2شكل 
بوده است؛  p1ل اندكي افزايش در به دلي) الف(نسبت به ) ب(ها در شكل شاخه

بينيم بلور حتي موقعي كه مي) ت(و با افزايش بيشتر در آن، همان طور كه در 
  .شودكوچك است پر شاخه مي

  

  
  )ب(              )  الف(      

؛ به همراه [9])الف(يك نمونه واقعي بلور برف پر شاخه در شكل : 3شكل 
  ).ب(آن در شكل ي نظير سازي شدهي شبيهنمونه
توان عالوه بر اين بلورهاي برف، با استفاده از اين مدل، مي    

براي اين كار فقط كافيست . تر را نيز توليد كردهاي بزرگبرف دانه
آمده است  4را مطابق آنچه در شكل  p5تا  p1ضرايب چسبندگي 

يك نمونه برف واقعي نيز در اين شكل آورده شده . تغيير دهيم
  .است
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  )ب(           )     الف(      

   
  )ت(                 )پ(        
ي برف دانه) سازي شده؛ تهاي شبيهبرف دانه) الف، ب و پ: 4شكل 
  . [10]واقعي

  
  توان دو برف دانه با شكل يكسان يافت؟آيا مي

هايي با شكل خواهيم به اين پرسش، كه آيا برف دانهاكنون مي     
. سازي مونت كارلو پاسخ دهيمبا توجه به شبيه ؛جود دارنديكسان و

مدتاً به همان طور كه گفته شد، بلورهاي بسيار كوچك برف ع
ها را سازي نيز آنكه در اين شبيه اند؛ي شش ضلعيشكل ساده
رغم پيدايش شش با توجه به نتايج بدست آمده، علي. توليد كرديم

-گفت پيدا كردن بلورهاي ساده توانهايي نسبتاً متفاوت، ميضلعي

  .ي يكسان، خيلي دور از ذهن نيست
اي پيچيده، اوضاع تر شدن بلور و تشكيل برف دانهاما با بزرگ

، دو بلور برف نشان داده 5به عنوان مثال، در شكل . كندتغيير مي
ها، دقيقاً يكسان ي آنشده است كه پارامترهاي مربوط به برنامه

اي است كه و برنامه، اختالف در عدد اوليهاست؛ تنها تفاوت د
تفاوت ظاهري اين دو . شونداعداد تصادفي بر اساس آن توليد مي

ي تصادفي بودن رشد بلور برف است؛ يعني دهندهبرف دانه، نشان
بنابراين . يابندحتّي در شرايطي يكسان، بلورهايي متفاوت رشد مي

بزرگ كامالً يكسان، ي توان گفت احتمال تشكيل دو برف دانهمي
  .نهايت كوچك استبي

  
  )ب(         )    الف(     

شرايطي كه اين دو . سازي شده به روش مونت كارلودو بلور برف شبيه: 5شكل 
رغم شباهت كلّي، علي! اند، كامالً يكسان بوده استبلور در آن رشد يافته

ي تصادفي بودن هندهدجزئيات اين دو شكل كامالً متفاوت است؛ كه اين نشان
  .فرآيند رشد بلور است

  
   نتيجه گيري

سازي مونت كارلو تكنيكي بسيار كارآمد و مفيد براي شبيه شبيه     
در اين تحقيق تشكيل . سازي فرآيندهاي آماري و شبه آماري است

 خوبيسازي شد و نتايج بلور برف به روش مونت كارلو شبيه
هاي انجام گرفته با اين سازييههمچنين با توجه به شب. بدست آمد

رسيم كه هر برف دانه، شكلي منحصر به يروش، به اين نتيجه م
توان اي ديگر را كه كامالً مانند آن باشد نميفرد دارد و برف دانه

سازي فرآيند خواهيم اين روش را براي شبيهدر گام بعد مي. يافت
  .هاي بلورها در آلياژها بكار ببريمرشد دانه
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