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1 Wstęp

Z przepływem laminarnym mamy do czynienia prawie codziennie, podczas sma-
żenia na oleju, wylewania betonu czy rozlewania świeżo ugotowanego budyniu.
Zjawisko to jest tak powszechne, że konieczne jest jego dobre rozumienie i po-
siadanie modeli pozwalajacych je właściwie zasymulować. Jednym z modeli na-
dających się do takiego zastosowania jest model FHP dla tego użyłem go do
odtworzenia obserwowanego w przyrodzie rozkładu prędkości w przekroju po-
przecznym dla prostej rury. Model został zaimplementowy w 2D co znacząco
przyspiesza obliczenia i ułatwia interpretacje zjawiska prawidłowo odwzorowu-
jąc wiele cech rzeczywistych układów.

2 Opis modelu

Symulowany układ jest siecią trójkątną, a każdy węzeł może być w jednym z 27

stanów - może zawierać lub nie cząstkę poruszającą się w jednym z 7 kierunków
- czyli spoczywającą i poruszające się do kolejnych najbliższych sąsiadów. Model
jest modelem sekwencyjnym i w każdym kroku czasowym cząstki poruszają się
do węzła swojego przeznaczenia i zderzają się z innymi cząstkami współistnieją-
cymi w danym węźle, uzyskując nowe prędkości, lecz przy zachowniu łącznego
pędu w danym węźlę. Cząstki w kontakcie z górną i dolną ścianą mają średnio
zerową prędkość na skutek odziaływania z stojącą ścianą. Przybliżenie bardzo
długiej rury uzyskałem poprzez zastosowanie w kierunku poziomym cyklicznych
warunków brzegowych.
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(a) L = 200

Rysunek 1

3 Implementacja i optymalizacja

Model wraz z wizualizacją został napisany w C++ przy użyciu biblioteki i śro-
dowiska QT. Ponieważ liczba stanów jest bardzo niewielka (27) każdy węzeł
sieci ma u mnie implementację w postaci jednej liczby całkowitej, wystarczył-
by jeden char, jednak zużycie pamięci przez program jest bardzo niewielkie i
nie wymagało optymalizacji, dlatego zastosowałem int który jest podstawowym
typem całkowitym, unikając kilku niepotrzebnych konwersji. Symulacja skła-
da się z inicjalizacji i powtarzającej się co każdą klatkę (wizualizacja) funkcji
FHP :: Update(), której kod zamieszczam w rysynku 1.

Jak możemy zauwać w funkcji Zderz(), do obsługi zderzeń została zastosowana
mocna optymalizacja, wykorzystująca fakt że węzeł zawsze jest w jednym z 128
stanów - każdy z nich ma maksymlanie 2 stany w które może przejść i to zawsze
z równym prawdopodobieństwem, pozwala to stworzyć 2 tablice których indek-
sem jest stan początkowy, a wartością stan docelowy, a następnie losować która
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będzie użyta w danej chwili. Tablice te są wypełniane podczas inicjalizacji. Nie-
trywialnym zagadnieniem okazło się dodanie pola sił jakim jest grawitacja - silne
kwantowanie prędkości nie pozwala na niewielkie zmiany dużej liczby węzłów,
dlatego w każdym kroku symulacji losuję z prawdopodobieństwem ( 1

25∗siecY czy
zwiększyć prędkość w osi poziomej.
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(a) L = 50

Rysunek 2

4 Wyniki i wnioski

Rysunki od 2 do 4 przedstwiają wyniki symulacji dla sieci o wymiarach axa dla a
równego kolejno 50,100,200. Linią ciągłą zaznaczone jest fitowanie funkcji ax2+
bx+c do ostatniego wyniku. Dla każdego rozmiaru wykonałem symulację złożoną
z 100 000 kroków, poszczególne linie oznaczają średnią prędkość z ostaniej części
(około 30%) symulacji dla poszczególnych czasów. Dla najmniejszego układu
jednak nawet uśredninie po 30 000 kroków nie pozwala na uzyskanie optycznej
ciągłości wyników, fluktuacje są bardzo duże. Dla większych układów sytuacja
poprawia się, co świadczy o tworzeniu się równowagi w układzie zaburzonej
miedzy innymi przez pseudograwitacje.
Dla układu o (L = 100) już po 30 000 kroków symulacji widzimy osiągnięcie
maksymalnej prędkości i dobrą zgodność z wynikiem teoretycznym (ax2+bx+c),
dla największego układu zbieżność jest wolniejsza i po 30 000 kroków cały czas
wnętrze rury nie jest jeszcze w pełni rozpędzone i stan równowagi osiągany
jest dopiero po około 100 000 kroków. Jest to jednak zgodne z intuicją, gdyż dla
grubszych rur są osiągane wyższe prędości, więc przy tym samym przyspieszeniu
początkowym wymaga to dłuższego czasu.

Rysunki od 5 do 7 przedstawiają te same dane jednak na wykresie widzi-
my stany różnych układów po tym samym czasie przeskalowane na podstawie
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(a) L = 100

Rysunek 3
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(a) L = 200

Rysunek 4
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(a) 10 000

Rysunek 5
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(a) 30 000

Rysunek 6
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(a) 100 000

Rysunek 7
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prędkości maksymalnej uzyskiwanej w 100 000 kroku. Widzimy tu bardzo wy-
raznie, że wieksze układy wymagają znacznie dłuższego czasu do osiągniecia
równowagi.
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