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1 Wstęp

Z przepływem laminarnym mamy do czynienia prawie codziennie, potczac sma-
żenia na oleju, wylewania betonu czy rozlewania świerzo ugotowanego budy-
niu. Zjawisko to jest tak powszechne, że kończne jest jego dobre rozumienie i
posiadanie modeli pozwalajacych je właściwie zasymulować. Jednym z modeli
nadających się do takiego zastosowania jest model LBM dla tego urzyłem go
do odtworzenia obserwowanego w przyrodzie rozkładu prędkości w przekroju
poprzecznym 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 kwadratową, a stan każdego węzła jest opisany
zestwem 9 liczb rzeczywistych określających liczbę cząstek poruszających się
w kolejnym kierunku, kolejno 1 stan dla cząstek spoczywających, 4 dla najbliż-
szych sąsiadów i 4 dla drugich sąsiadów. Model jest modelem sekwencyjnym, i w
każdym kroku czasowym cząstki poruszają sie do węzła swojego przeznaczenia
i zdeżają się z innymi cząstkami współistniejącymi w danym węźle, uzyskując
nowe prędkości, lecz przy zachowniu łącznego pędu w danym węźlę. W układzie
istnieją również ciała stałe (dolna i górna ścianka) od których cząstki odbijają
się bez poślizgu. Przybliżenie bardzo długiej rury uzyskałem poprzez zastoso-
wanie w kierunku poziomym cyklicznych warunków brzegowych i prowadzenie
obliczeń dla 2 razy dłuższej rury od jej szerokości.

1



(a) L = 50

Rysunek 1

3 Wyniki

Rysunki od 1 do 3 przedstwiają wyniki symulacji dla sieci o wymiarach ax2a
dla a równego kolejno 50,100,200. Linią ciągłą zaznaczone jest fitowaniefunkcji
ax2+ bx+ c do ostatniego wyniku. Dla każdego rozmiaru wykonałem symulację
złożoną z 100 000 kroków, poszczeglne linie oznaczają średnią prędkość z ostaniej
części (około 30%) symulacji dla poszczególnych czasów. Flutuacje są jednak
duże mniejsze niż dla modelu FHP, układ ewouluje w sposób ciągły tworząc
łagodnie zmieniającą się wizualizacje i wyniki zgodne z oczekiwanymi. Nawet
dla najmniejszego układu układu o (L = 50) wszystkie wyrosowane wyniki
wyglądają się być ciągłe a szum jest poniżej grubości punktów na wykresie.
Dla każdego z 3 rozmiarów morzemy zaobserwować ewolucje układu w czasie.
Rozpędzanie całego płyny, następnie formowanie paraoli na brzegach z płaskim
czołem w centralnej części które zwężając się rosnąc i wybrzuszając w sposób
ciągły przechodzi w ostateczną parabolę (zaznaczona linią ciągła).

Rysunki od 4 do 6 przedstawiają te same dane jednak na wykresie widzimy
stany różnych układów po tym samym czasie przeskalowane na podstawie pręd-
kości maksymalnej uzyskiwanej w 100 000 kroku. Widzimy tu bardzo wyraznie,
że wieksze układy wymagają znacznie dłuższego czasu do osiągniecia równowa-
gi. I o ile układ o L = 50 jprzyjmuje postać paraboli juz po 10 000 kroków,
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(a) L = 100

Rysunek 2
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(a) L = 200

Rysunek 3
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(a) 10 000

Rysunek 4
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(a) 30 000

Rysunek 5
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(a) 70 000

Rysunek 6
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to układ o L = 200 po 70 000 kroków cały czas swoim kształtem różni się od
oczekiwanej paraboli.
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