
  

● Materiały wykład 1/2
– Pytania (ankieta)

– D. Potter (książka)

– An Album of Fluid Motion (książka)

– Artykuł: Van Gogh (Turbulent Luminance, etc.)

– Foster, N., Fedkiw, R., Practical Animation Liquids 
(artykuł)

– Materiały do ćwiczeń 1



  

Symulacje komputerowe 
dynamiki płynów

Wykład 1.
Maciej Matyka

http://www.motoqoo.com/v1/?start=36



  

Niespodzianka :)

● (ankieta)



  

Cel wykładu

● Wejście: nie wiem co to jest CFD, nie wiem jak napisać 
program do symulacji nawet prostego przepływu

● Wyjście: umiem napisać swój solver CFD, znam kilka 
metod i wiem jak mniej więcej działają, do czego się 
nadają, wiem jak używać narzędzi do wizualizacji, mam 
dwa gotowe kody do użycia, wiem jakie istnieją narzędzia 
których mogę użyć w skomplikowanych problemach



  

Kropla płynu (D. Potter)



  

Organizacyjnie

● Wykład: wtorki, 10:15, s. 511
● Konwersatorium: wtorki, 12:15, 518

– (projekty, indywidualnie)

● Zaliczenie: 
– Raporty tygodniowe (plik google).

– Raporty z projektów.



  

O czym będzie wykład

● Hydrodynamika: statyka, dynamika, prawa, opis 
matematyczny, zastosowania

● Przegląd metod komputerowych 
● Będzie o badaniach w IFT (ośrodki porowate)
● Będzie o użyciu CFD w grafice komputerowej
● Będzie dużo o implementacjach i technikach
● Będzie dużo programowania :)



  

Na start

(Real Flow - showreel)



  

W sieci

● Słowo klucz: CFD
● http://www.cfd-online.com/
● http://www.efluids.com

http://www.cfd-online.com/
http://www.efluids.com/


  

Płyn

● Do płynów zaliczamy ciecze i gazy
– duża ilość cząsteczek

– łatwe wewnętrzne zmiany struktury



  

Dynamika Płynów

● Ruch płynu pod wpływem sił
● Siły wewnętrzne (np. ciśnienie, lepkość)
● Siły zewnętrzne (np. grawitacja) 



  

Rodzaje płynów

● Ściśliwy: (np. przepływy ponaddźwiękowe)
● Nieściśliwy (większość)

Stożek Macha



  

Rodzaje przepływów

● Laminarny, 

pełzający

● Burzliwy 

(turbulencje)



  

http://www.cora.nwra.com/~werne/eos/images/turbulent.jpg



  

Przepływ turbulentny

http://www.dynaflow-inc.com/Products/Software/DynaSIM/Ship-
Propulsion.htm

Ślad za statkiem

Z notatek Leonardo da Vinci

http://en.wikipedia.org/wiki/Turbulence

Start samolotu



  

Vincent Van Gogh i turbulencje

http://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY#t=167

http://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY#t=167
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