חלחול ,רשתות ומגפות
ראובן כהן ,המחלקה למתמטיקה ,אוניברסיטת בר-אילן
בשנים האחרונות נפוצה המגמה של מחקר מדעי בין-תחומי .מודלים ושיטות המפותחים בתחום מסוים יכולים לשמש
לעתים לחקר בעיות בתחומי מחקר שונים לחלוטין .במאמר זה נתרכז במודל החלחול (פרקולציה ,יוסבר בהמשך) שפותח
כדי להסביר תופעות בפיזיקה וכימיה .כפי שנרמז בכותרת ,מאז שפותח שימש מודל זה לחקר תופעות רבות  -משליקת
שרפות יער והתפשטות מגֵפות ועד ליציבות רשתות תקשורת והאינטרנט.
ביצים ושאיבת נפט ,דרך ֵ

מעברי פאזה
אחת התופעות המוכרות ביותר והמטופלות בפיזיקה סטטיסטית ובפיזיקה בכלל ,היא מעברי פאזה .מעברי פאזה הם
מצבים שבהם תכונה של מערכת משתנה בצורה לא חלקה (כלומר ,ערך של מדידה מסוימת או הנגזרת שלה כתלות
בפרמטר מסוים אינם רציפים) כאשר משנים את אחד הפרמטרים החיצוניים ,כגון טמפרטורה ,שבהם המערכת מצויה.
הסוג המוכר ביותר של מעברי פאזה הוא מעבר מצב צבירה  -כאשר מחממים או מקררים חומר ,צפיפותו משתנה בצורה
רציפה וחלקה עד לטמפרטורה מסוימת (המכונה הטמפרטורה הקריטית) .כאשר מגיעים לטמפרטורה הקריטית החומר
קולט אנרגיה רבה (“חום כמוס”) בלי שתשתנה הטמפרטורה שלו ,אך צפיפותו משתנה באופן ניכר .בחימום מים ל100˚c-
הופכים המים הנוזליים לאדים וצפיפותם יורדת פי אלף ויותר (מצפיפות המים לצפיפות אדי המים) בעוד הטמפרטורה
אינה משתנה .מעברים כאלה נקראים מעברי פאזה מסדר ראשון .בסוג זה של מעברי פאזה שינוי התכונה הנמדדת
(המכונה גם “פרמטר הסדר”) אינו רציף.
בסוג נוסף של מעברי פאזה השינוי בתכונות המערכת רציף אך אינו חלק .לדוגמה ,בחימום פרומגנט (חומר מגנטי מהסוג
המשמש למצפנים או לתלייה על המקרר) ,עם עליית הטמפרטורה יורדת רמת המגנוט בצורה חלקה עד לטמפרטורה
הקריטית ,שבה רמת המגנוט מגיעה לאפס .משם ואילך כל חימום נוסף אינו משנה את המגנוט .מעברים כאלה שבהם
השינוי בתכונת המערכת רציף ,אך הנגזרת של התכונה הנמדדת (כפונקציה של שינוי הטמפרטורה ,למשל) בנקודת
המעבר אינה רציפה ,נקראים מעברי פאזה מסדר שני.
הבדל נוסף בין מעברי פאזה מסדר ראשון למעברי פאזה מסדר שני הוא באורך הקורלציה .1בטמפרטורה הקריטית
במעבר פאזה מסדר ראשון החומר משתנה בהדרגתיות ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר .עם החימום או הקירור
חלקים הולכים וגדלים של החומר עוברים ממצב צבירה אחד לאחר .במעברי פאזה מסדר שני ,לעומת זאת ,משתנה
המצב באופן רציף ,אך בכל המערכת בו זמנית .ככל שמתקרבים לטמפרטורה הקריטית ,כל שינוי קטן משפיע במידה
משמעותית על המצב הסופי שיתקבל (כגון מגנוט חלק קטן מהחומר בכיוון מסוים  -פעולה היכולה לגרום למגנוט של גוש
החומר כולו באותו הכיוון) אפילו במרחקים גדולים מאוד ,בסדר גודל של המערכת כולה.
במאמר זה נעסוק במעברי פאזה מסדר שני .למעשה ,נעסוק בסוג פשוט ביותר של מעברי פאזה ,שבו אין צורך להגדיר
אפילו טמפרטורה ,והתכונות נקבעות על-פי המבנה הגאומטרי בלבד.

 1אורך הקורלציה הוא מדד לטווח שבו התנודות (פלוקטואציות) באזור אחד משפיעות על אלו המצויות באזור אחר .בשתי נקודות שהמרחק
ביניהן גדול מאורך הקורלציה ,התנודות תהיינה בלתי תלויות זו בזו.
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מודל הפרקולציה  -חלחול
מודל החלחול (או הפרקולציה) הוא מודל למעבר פאזה שאינו כולל טמפרטורה .במקום הטמפרטורה קיים פרמטר אחר
הניתן לכיול ,והוא ריכוז.
נדמיין רשת כלשהי  -לדוגמה ,זו המופיעה בתמונה  1מימין ,ונניח כי נצבע את הקשתות (כך נהוג לכנות את הקווים
ברשת) ברשת בשני צבעים ,כחול ואדום ,כאשר לכל קשת נגריל צבע אדום בהסתברות ( pריכוז הקשתות האדומות
ברשת) וצבע כחול בהסתברות  .1-pהצבע האדום יסמן קשתות מוליכות זרם ,והכחול קשתות מבודדות (נתקים) .אם
נחבר הדקי סוללה לשני צדי הרשת ,נקבל שהזרם יעבור במעגל רק אם קיים מסלול בין צדי הרשת הצבוע כולו באדום.
מסימולציות של מערכות כאלה וכן משיקולים מתמטיים ,מסתבר כי המעבר בין המצב שבו זורם זרם במעגל לבין המצב
שבו זרם אינו זורם במעגל ,מתרחש באופן חד כאשר  .p=1/2עבור  pגדול מחצי  -הזרם שיזרום במעגל יגדל ככל שp-
גדל ,ועבור  ,p<1/2לא יזרום זרם במעגל .זהו מעבר פאזה מסדר שני .תופעה זו מכונה פרקולציה ,או חלחול בעברית,
ו pc=1/2-מכונה סף הפרקולציה .המצב שבו קיים צביר מקושר גדול של קדקודים ,המוליך זרם מצד לצד ,נקרא המצב
המחלחל (או המצב הפרקולטיבי).

דו-ממדי .מימין חלחול קשתות ,שבו הקשתות צבועות בכחול ואדום .קיים כאן צביר מחלחל של קשתות אדומות.
ֵ
תמונה  :1סריג ריבועי
משמאל חלחול קדקודים ,שבו הקדקודים צבועים באדום וכחול והקווים השחורים הם הקשתות .גם כאן קיים צביר מחלחל אדום.

בסוג שונה של פרקולציה נצבעים הקדקודים של הרשת ,ולא הקשתות ,בשני צבעים .בסריג הריבועי בתמונה  1משמאל
יעבור זרם רק אם לפחות כ 59%-מקדקודיו ייצבעו באדום (יהיו מוליכים) .סף הפרקולציה תלוי במבנה המדויק של הסריג.
עבור סריגים שונים יתקבלו ספים שונים .לדוגמה ,בסריג המשולש בתמונה  2סף הפרקולציה עבור צביעת הקדקודים
הוא  ,0.5ועבור צביעת הקשתות הסף הוא  .0.347בסריג הקובי (התלת ממדי) בתמונה  3הספים הם בערך  0.31ו0.25-
עבור צביעת קדקודים או קשתות ,בהתאמה.

דו-ממדי :הקדקודים צבועים
ֵ
תמונה  :2סריג משולש
באדום וכחול ,והקווים השחורים הם הקשתות
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תלת-ממדי
ֵ
תמונה  :3סריג קובי
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חישוב סף הפרקולציה הוא קשה בדרך כלל .במקרים מסוימים ניתן לקבוע את הסף בקלות יחסית .לדוגמה ,בסריג
המשולש בתמונה  2ניתן לשים לב שאם קיים מסלול של קדקודים אדומים מצד ימין לצד שמאל של הסריג ,אזי לא יהיה
מסלול כחול מלמעלה למטה ולהפך .אם נחליף את הקדקודים האדומים בכחולים ,התמונה לא תשתנה .מכאן ניתן להסיק
שסף הפרקולציה עבור צביעת קדקודים הוא ½ .ברוב הסריגים החישוב מסובך בהרבה ,ובמרבית המקרים (כגון בסריג
התלת ממדי בתמונה  )3הסף לא ידוע במדויק ומחושב בקירוב ע”י מספר רב של סימולציות מחשב.

תמונה ( :4מתוך ויקיפדיה) :פרקולציית קשתות בסריג ריבועי מעט מעל הנקודה הקריטית.

מ ֵג פות ,ש ֵר פות וביצים שלוקות
מודל הפרקולציה משמש לתיאור של תופעות רבות ושונות בטבע .בנוסף לתכונות של הולכת זרם חשמלי של תערובת
של מוליכים ונתקים ,כפי שהוזכר לעיל ,ניתן לדבר על “הולכת” סוגים שונים של אינפורמציה או מצב .לדוגמה ,אם כל
קדקוד יציין אדם ,והקשתות יציינו קשרים בין-אישיים שדרכם ניתן להעביר מחלה בהסתברות  ,pהרי שמודל הפרקולציה
ידמה התפשטות מגפה .אם  pגבוה מהסף הקריטי ,תוכל המגפה להתפשט לחלק ניכר מהאוכלוסייה (מצב המכונה
מצב אנדמי) .אם  pנמוך מהסף הקריטי ,תיבלם המגפה לאחר מספר קטן של נדבקים .תופעה דומה אחרת היא שרפת
לממדי ענק או דעיכתה
הדלקה יכולה להתקדם בין עצים (קדקודים) שכנים בהסתברות  ,pהתפשטות הדלקה ֵ
יער  -אם ֵ
המהירה תלויה בסף הפרקולציה .אם הרשת היא רשת תקשורת (מחשבים או טלפוניה) וקווי התקשורת או הצמתים
תקינים בהסתברות  ,pיתרחש מעבר פאזה כאשר  .p=pcאם  ,p>pcחלק נכבד ממנה ימשיך לתפקד כרגיל .זהו המצב
המחלחל (פרקולטיבי)  -שהוא המצב הנורמלי של פעולת הרשת .אם  ,p<pcתתפרק רשת התקשורת לאיים קטנים
ומנותקים אלה מאלה .במצב זה ,למעשה ,הרשת אינה מתפקדת כראוי ,ואין תקשורת ארוכת טווח .האיים הנוצרים
בתהליך הפרקולציה מכונים “צבירים” .קיים מסלול מכל קדקוד לכל קדקוד אחר באותו הצביר ,אך אין מסלול בין קדקודים
בצבירים שונים .אם קיים צביר שגודלו פרופורציונאלי לגודל הסריג (כלומר ,מספר הקדקודים בצביר עומד ביחס קבוע
למספר הקדקודים בסריג) ,והוא מקשר בין צדי הסריג ,צביר זה נקרא “צביר מחלחל” או “הצביר האינסופי” או “הצביר
הענק” .כל שאר הצבירים נקראים “צבירים סופיים”.
מודל הפרקולציה הוצע גם כהסבר לתהליכים כימיים כגון שליקת ביצים .הביצה מורכבת משרשראות חלבונים המומסים
במים .כאשר מחממים את הביצה ,ריכוז שרשראות החלבונים עולה עקב התאדות המים הממיסים אותם ,עד שהוא מגיע
לסף הפרקולציה .אז מתחילים החלבונים להתחבר למבנה אחד קשיח .במצב המחלחל הביצה הפכה לקשה.
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שימוש נוסף וחשוב לפרקולציה הוא חיזוי כמות הנפט הניתנת לחילוץ ממאגר תת קרקעי .מאגר כזה מורכב בד”כ מסלע
חלול שבחלליו נפט .מדגימות של שכבת הסלע ניתן לגלות מה חלקם היחסי של החללים בסלע .אם ריכוז החללים נמצא
מעל סף הפרקולציה ,קיים צביר גדול של נפט הניתן לחילוץ מהאדמה ע”י מיקום משאבה בנקודה אחת .במצב אחר הנפט
מפוזר בצבירים רבים וקטנים ,ושאיבתו איננה כדאית.

אוניברסליות ומעריכים קריטיים
כפי שצוין לעיל ,סף הפרקולציה תלוי בשאלה אם מדובר ב”צביעת” קדקודים או קשתות ,וכן בסוג הסריג שבו מתרחשת
הפרקולציה .סף הפרקולציה שונה עבור כל סוג של סריג ,ויש לחשבו בנפרד .במקרים רבים אין דרך ידועה לחשב את סף
הפרקולציה ,והוא מתקבל רק מתוצאות של סימולציות מחשב .כמו הטמפרטורה הקריטית במעברי פאזה שונים ,גם סף
הפרקולציה תלוי בתכונות ה”מיקרוסקופיות” של הסריג  -כלומר ,בדרך שבה מחוברים הקדקודים השונים זה לזה.
מסתבר כי בניגוד לסף הפרקולציה ,קיימים גדלים שאינם תלויים כלל בפרטים ה”מיקרוסקופיים” ,אלא בגדלים
ה”מקרוסקופיים” בלבד  -קרי בממד הסריג .גדלים אלה יהיו זהים עבור סריג ריבועי ,משולש או משושה וכן עבור צביעת
ַ
קשתות או קדקודים במישור ,אך יהיו שונים מהערכים המתקבלים עבור סריג תלת-ממדי כלשהו .תופעה זו נקראת
“אוניברסאליות” ,והגדלים האוניברסאליים נקראים “האקספוננטים (מעריכים) הקריטיים” .גדלים אלה מייצגים תכונות
שונות של התנהגות המערכת בנקודה הקריטית וליד הנקודה הקריטית ,כגון התפלגות מספר הצבירים לפי הגודל בנקודה
הקריטית או תלות גודל הצביר האינסופי בהפרש .p-pc
-τ
כאשר נמצאים בנקודה הקריטית ,מספר הצבירים המכילים  sקדקודים מתנהג כחוק חזקה ,כלומר פרופורציוני ל,s -
עבור ערך מסוים של ( τהתלוי בממד הסריג) ,ואילו כאשר נמצאים רחוק מהנקודה הקריטית ,מספר הצבירים דועך
אקספוננציאלית עם ( sכלומר ,פרופורציוני ל e-as -עבור  aמסוים).
כמו כן כאשר  pקרוב ל( pc-וגבוה ממנו) ,מספר הקדקודים בצביר הענק פרופורציוני ל ,)p-pc)β-עם ערך מסוים של β
(התלוי רק בממד המרחב).
כאמור ,במעברי פאזה מסדר שני ,ובכללם פרקולציה ,נוצרות קורלציות ארוכות טווח בנקודה הקריטית ובסביבתה .כלומר,
השפעתו של שינוי בנקודה מסוימת מורגשת בכל המערכת .כתוצאה מתופעה זו ,התנהגות המערכת בנקודה הקריטית
כמעט שאינה מושפעת ממבנה המערכת בקנה מידה קטן (כלומר ,ממבנה הקשרים בין הקדקודים) .ההתנהגות נקבעת
בעיקר על פי מבנה המערכת בקנה מידה גדול  -כלומר מממד המרחב .כדי להבין מהי חשיבות הממד ,נתבונן בקובייה
או בכדור הנחתכים מתוך הסריג .כאשר רדיוס הכדור  Rגדול יחסית לאורך הקשתות ,מספר הקדקודים בתוך הכדור
פרופורציונאלי ל Rd -כש d -הוא ממד המרחב ,ואילו מספר הקשתות הנחתכות על ידי פני הכדור פרופורציונאלי ל.Rd-1-
אם נסמן את מספר הקדקודים (או נפח הכדור) ב V-ואת מספר הקשתות (או שטח הפנים) ב S-נקבל:
S = cV(d-1)/d
כש c-הוא קבוע .קיבלנו את הקשר בין מספר הקשתות שיש לחתוך כדי לנתק קבוצת קדקודים לבין מספר הקדקודים
בקבוצה .קשר זה אינו כולל את הרדיוס ,כך שאיננו זקוקים כלל למרחב שבו ישוכן הסריג ,וניתן להגדיר את הממד על סמך
תכונות הסריג עצמו .מכאן מובן גם מדוע הממדיות הופכת חשובה כשמתבוננים בתכונות ארוכות הטווח של
הפרקולציה.
כאשר ממד הסריג עולה ,היחס  (d-1)/dמתקרב ל ,1-וחשיבות הממד הולכת ופוחתת .למעשה ,כאשר ממד המרחב הוא
 6ומעלה האקספוננטים הקריטיים קבועים ,ואינם תלויים עוד בממד .הממד  6נקרא הממד הקריטי העליון של הפרקולציה.
כאשר מתבוננים בצביר האינסופי בדיוק בנקודה הקריטית ,מגלים כי למרות שהוא מחבר בין צדי הסריג ,גודלו אינו
פרופורציונאלי לגודל הסריג אלא לחזקה מסוימת שלו:
Vdf/d
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הגודל  dfנקרא “הממד הפרקטלי” של הצביר .1מבנה הצביר הוא פרקטלי  -כלומר ,הצביר מכסה את המרחב ,אך הוא מכיל
חורים בכל גודל ,ונפחו זניח יחסית לנפח הסריג כולו .בסריג בממד  6הממד הפרקטלי של הצביר הוא  ,4ולכן גודלו הוא
V4/6 = V2/3

רשתות תקשורת ,גרפים אקראיים וממדים אינסופיים
רשתות מסוימות ,כגון רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות או רשתות של אינטראקציות בין בני אדם ,אינן דומות
לסריגים .בדרך כלל ,בניגוד לסריג שבו הקשתות מסודרות בצורה מחזורית ,הקשתות ברשתות אלה אינן מסודרות ומספר
הקשתות לקדקוד איננו קבוע .בנוסף ,במקרים רבים חשיבות המרחק הגאוגרפי נמוכה ,וזוג קדקודים יכול להתחבר בקשת
אפילו אם הקודקודים בזוג רחוקים מאוד גאוגרפית זה מזה .גם במקרים שבהם רוב הקשתות הן בין קדקודים קרובים
גאוגרפית ,תהיה השפעתן של קשתות ארוכות טווח משמעותית יותר ,שכן מגֵפות וכן אינפורמציה מתפשטות מהר
לאזורים מרוחקים דרך קשתות אלה.
כדי לתאר רשתות כאלה משתמשים בד”כ במודל הגרפים האקראיים .במודל זה ההסתברות לקשר בין כל שני קדקודים
שווה ,ללא תלות במיקומם או בכל פרמטר אחר .כיוון שהקשרים בין קדקודים הם אקראיים ,ההסתברות ששני מסלולים
שונים העוברים בקשתות שונות יובילו לאותו קדקוד  -קטנה מאוד .לכן אם לכל קדקוד  kשכנים ,המספר הממוצע של
שכניו השניים (שכנים של שכנים) של קדקוד הוא בקירוב ) ,k(k-1וזאת כיוון שמתעלמים ממסלולים החוזרים על
עקבותיהם .אם כך ,מספר השכנים המצויים במרחק  ,lהוא בקירוב
k(k - 1)l-1
ביטוי זה מתאר את מספר הקדקודים בתוך “כדור מדומה”( ,שכן מרחקים אמתיים אינם מוגדרים ברשת זו) ברדיוס .l
כפי שכדור אמתי ברדיוס  lמכיל את כל הנקודות עד מרחק  lמהמרכז ,אוסף הקדקודים עד מרחק ( lכלומר ,כל
הקדקודים שניתן להגיע אליהם מהקדקוד ההתחלתי בתוך לא יותר מ l -קפיצות בין שכנים) מתאר אובייקט דמוי כדור
ברשת .הביטוי לנפח הכדור ,משמע ,למספר הקדקודים שבתוכו ,גדל אקספוננציאלית עם  .lביטוי זה גדל מהר יותר
מהביטוי  ldעבור כל  dסופי ,שהוא הביטוי (עד כדי קבוע) לנפח כדור ברדיוס  lבמרחב בממד  .dלכן רשתות אלה
נחשבות לבעלות ממד אינסופי .המרחק האופייני בין שני קדקודים ברשת כזו הוא בקירוב:
)logV/log(k-1
מרחק זה קטן מאוד יחסית למרחק האופייני בין נקודות בסריג (שהוא פרופורציונאלי ל ,)Vl-1-ולפיכך רשתות כאלה
מכונות גם רשתות “עולם קטן” ( .)small worldדוגמה לתכונה זו היא הניסוי שנערך בשנות ה 60-של המאה שעברה,
שבו נתבקשו אנשים מהמערב התיכון בארה”ב להעביר מכתבים לאנשים שלא הכירו בבוסטון ,ארה”ב ,כאשר הכללים
דרשו להעביר כל מכתב דרך שרשרת אנשים שאותם הכירו .נמצא כי מספר הקשרים הממוצע שעבר כל מכתב הוא
בקירוב  .6תופעה זו זכתה לכינוי ” “six degrees of separationוכן עוררה הדים רבים בתרבות הפופולרית ובתקשורת.
ברשתות כאלה שבהן  kשכנים לכל קדקוד ,אם הקשתות או הקדקודים פועלים בהסתברות  pותקולים (מלשון תקלה)
בהסתברות  ,1-pמספר השכנים התקינים במרחק  lמקדקוד ממוצע יהיה:
k(k - 1)l-1pl
מספר זה גדל אקספוננציאלית אם:
1
p > k-1

ודועך אקספוננציאלית אם:
1
p < k-1
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לכן ,עבור רשתות כאלה קיים מעבר פרקולציה בנקודה הקריטית . p = k 1- 1
ברשתות שבהן מספר הקשתות לכל קדקוד אינו קבוע ,ניתן ליישם קריטריון דומה ,אך יש להחליף את מספר הקשתות
במספר אפקטיבי של קשתות לקדקוד .ניתן לחשב מספר זה ,ומסתבר כי הוא שווה ל , k2 /k -כאשר  kו k2 -מסמנים את
מספר הקשתות הממוצע לקדקוד ואת הממוצע של מספר הקשתות לקדקוד בריבוע בהתאמה; הממוצע מתייחס לכל
הקדקודים בגרף .לכן ,גם ברשתות כאלה קיים סף קריטי לפרקולציה בנקודה

1

k2 /k - 1

= . pc

ממחקרים שנערכו בשנים האחרונות הסתבר כי ברשתות רבות מאוד ,ובכללן האינטרנט ,יש התפלגות רחבה מאוד של
מספר הקשתות לקדקוד (התפלגות המכונה “חסרת סקלה” או  .)scale freeלרוב הקדקודים מספר קשתות קטן ,אך
קיימים קדקודים עם קשתות רבות מאוד .בסוג ההתפלגות שנמצא ברשתות אלה , k ,מספר הקשתות הממוצע לקדקוד
אינו גדול ,אך  , k2ממוצע מספר הקשתות לקדקוד בריבוע ,גדול מאוד .לכן ברשתות מסוג זה ,סף הפרקולציה ,pc ,קטן
מאוד (ולמעשה שואף לאפס ככל שהרשת גדלה) .תופעה זו מבשרת טובות לגבי יציבות הרשת ,שכן אפילו אם רוב
הקשתות ברשת נפגעות או תקולות ,או אם רוב הקדקודים נפגעים ,עדיין תתאפשר תקשורת בחלק משמעותי מהרשת
שלא נפגע.
תכונה נוספת של רשתות כאלה ,אפילו במקרים שבהם סף הפרקולציה גדול מאפס ,היא שינוי באוניברסליות של
האקספוננטים הקריטיים .בעוד שברשתות אקראיות רגילות ההתנהגות בקריטיות ובקרבתה דומה להתנהגות בסריגים
בממד גבוה ,הרי שברשתות חסרות סקלה ההתנהגות שונה .שוני זה נובע מהיעדר הומוגניות בתכונות הקדקודים ,שכן
מספר הקשתות לקדקוד משתנה באופן ניכר בין הקדקודים.

a

b

תמונה ( :5מתוך ויקיפדיה) רשת אקראית רגילה ) (aמול רשת חסרת סקלה )(b

מ ֵג פות ,וירוסים וחיסונים
בעוד תופעת יציבות הרשת מהווה בשורה טובה ,הרי שבצדה גם חדשות רעות .ברשתות שבהן  pcנמוך ,מגפות ווירוסים
יכולים להתפשט בקלות ,וסיכוייהם גבוהים להגיע לחלק ניכר מהרשת ,אפילו אם קצב התפשטותם וסיכויי ההדבקה
קטנים .בנוסף ,חיסון של אחוז גבוה מהאוכלוסייה באופן אקראי אינו יעיל דיו ,שכן אם מספר הלא-מחוסנים גבוה מסף
הפרקולציה ,עדיין קיים סיכוי שהמגֵפה תוכל להתפשט ולהדביק חלק משמעותי מהאוכלוסייה .בעיה כזו קיימת הן במגֵפות
המתפשטות בחברה האנושית והן בווירוסים המועברים ברשתות מחשבים.
כדי להימנע מבעיה זו ,משתדלים לבחור את הקדקודים המחוסנים באופן מחושב .בדרך כלל מנסים לבחור ולחסן בתחילה
את הקדקודים המקושרים ביותר ,אלה בעלי מספר הקשרים הגבוה .בשיטה זו די לעתים בחיסונם של אחוזים ספורים
מהאוכלוסייה כדי למנוע כליל התפשטות מגֵפה ולהגביל כל התפרצות למספר קטן של הידבקות.
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הבעיה בשיטה זו היא הצורך לדעת מהו מספר הקשרים של כל קדקוד .בחברה האנושית קשה לעתים לחזות מי הם
האנשים שיש להם מספר גדול של קשרים .גם ברשתות אחרות מידע זה לא תמיד זמין וגלוי .כדי להתגבר על בעיה זו
הוצעה שיטת “חיסון השכנים” .בשיטה זו נבחר חלק מסוים מהאוכלוסייה ,וכל קדקוד בחלק זה מתבקש לדווח על אחד
משכניו באופן אקראי .השכנים שנבחרו הם שיחוסנו (ולא בהכרח הקדקודים במדגם) .בשיטה זו ההסתברות לחסן
קדקוד עולה עם מספר שכניו ,שכן כל אחד מהם עשוי לדווח עליו ,וקדקודים בעלי מספר שכנים גדול יחוסנו כמעט
בוודאות .לכן שיטה זו מובילה לסף פרקולציה נמוך יחסית ולחיסון אפקטיבי של האוכלוסייה.

סיכום
מודל הפרקולציה נחקר רבות משנות ה 40-של המאה שעברה ואילך .הוא שימש לתיאור של תופעות שונות בפיזיקה
וכימיה  -מחיזוי כמות הנפט הניתנת לשאיבה ממאגר תת-קרקעי ועד לסיבה להתקשות ביצים מבושלות .תופעות רבות
בפרקולציה מובנות היטב ,אך קיימות עדיין שאלות פתוחות שאינן פתורות במדויק .בשנים האחרונות התעורר עניין
מחודש בנושא הפרקולציה ,בשל התאמתה לתיאור תופעות כגון התפשטות מגֵפות ומעבר מידע ברשתות תקשורת.
ראינו כי סוג הרשתות שבהן עוסקים רוב המחקרים המודרניים מוביל לתוצאות שונות משמעותית מאלו של המחקר
הקלסי בפרקולציה.
תודתי לפרופ’ שלמה הבלין על הסיוע בכתיבת מאמר זה.
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