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1 Wstęp

1.1 Model FHP

Model gazu sieciowego służy do symulowania przepływu płynów. Model gazu
FHP oparty jest na sieci trójkątnej.
W modelu FHP1 mamy zderzenia dwucząstkowe oraz trzycząstkowe:

W modelu FHP2 mamy cząstki stacjonarne i następujące zderzenia:

W modelu FHP3 dodatkowe zderzenia trójcząstkowe:
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Typy odbić:

1.2 Przepływ Poiseuille’a

Pisząc program skupiłam się na problemie przepływu Poiseuille’a.
W chwili początkowej nadajemy płynowi stałą prędkość wzdłuż osi poziomej X.
Po pewnym czasie prędkość przepływu płynu uzyskuje profil paraboliczny.

2 Opis programu

Klasa Vertex zawiera:
n[6] - tablica 6-elementowa opisująca czy do węzła zbliża się cząstka
StationaryState - czy w węźle znajduje się cząstka stacjonarna
StationaryStateChange - czy w kroku symulacji nastąpi zmiana obsadzenia wę-
zła
Probability - liczba 0 lub 1, wskazująca jeden z dwóch możliwych stanów koń-
cowych zderzających się cząstek.
Border - czy węzeł jest węzłem graniczącym z przeszkodą lub ścianą, na takich
węzłach następują odbicia
VacumVertex - czy węzeł jest węzłem, którego cząstki nie mogą osiągnąć, czyli
wewnątrz ściany lub przeszkody.
i,j - współrzędne węzła.
Vertex(), Vertex(int,int) - konstruktory
Neighbours - tablica sąsiadów węzła
SetNeighbour(int, Vertex) - ustawienie sąsiadów węzła
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SetZero - zerowanie tablicy n[6]
VertexEvolution1(int), VertexEvolution2(int), VertexEvolution3(int) - ewolucja
węzła w modelach FHP1, FHP2, FHP3 (zderzenia takie jak we wstępie)
BorderVertexEvolution1(int), BorderVertexEvolution2(int) - odbicie do tyłu i
zwierciadlane (jak we wstępie).
D(int), T(int), DIIa(int), DIIb(int), DIIIa(int), DIIIb(int) - funkcje pomocni-
cze.

Klasa Grid zawiera:
Width, Height - szerokość i wysokość sieci
Grid() - konstruktor.
Vertices - tablica dwuwymiarowa węzłów sieci
Vertex this[int,int] - sieć ma charakter tablicy
ClearStates() - czyszczenie tablicy węzłów
Mod(int,int) - funkcja modulo

Klasa Simulation zawiera:
RandomNumber() - generuje losowo liczbę 0 lub 1
Nr - nr kroku ewolucji
Dens, MomX, MomY - tablice gęstości i pędu w kierunku X i Y - średnia w
blokach
MaxDens - maksymalna wartość gęstości wśród bloków
TypeOfReflection - typ odbicia
TypeOfModelFHP - numer modelu FHP
niBlockSum - suma parametrów ni w bloku
ciBlockSum - suma parametrów ci w bloku
StatSum - suma cząstek stacjonarnych w bloku
BlockSize - rozmiar bloku
SimulationGrid, BackupGrid - dwie sieci, BackupGrid ewoluuje z SimulationGri
a następnie zamieniamy sieci.
ClearSimulationGrid() - czyszczenie tablicy węzłów
int this[int,int,int] - parametry n[6] sieci SimulationGrid mają charakter tablicy
trójwymiarowej
Vertex this[int,int] - sieć SimulationGrid ma charakter tablicy dwuwymiarowej
Simulation(int,int) - konstruktor
Step() - krok ewolucyjny
SetBorder(int,int) - ustawienie węzła w obu sieciach symulacji na typ Border=1
SetVacum(int,int) - ustawienie węzła w obu sieciach symulacji na typ Vacu-
mVertex=1
Generate ci() - generuje tablicę ciBlockSum
Generate ni() - generuje tablicę niBlockSum
public void Generate DensityAndMomentum() - generuje tablice Dens, MomX,
MomY
Density(int, int) - ilość cząstek w węźle
MomentumX(int , int ) - pęd X cząstek w węźle
MomentumY(int , int ) - pęd Y cząstek w węźle
Density() - ilość cząstek w całej sieci
MomentumX() - całkowity pęd X sieci
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MomentumY() - całkowity pęd Y sieci

Klasa VisualizerMicro zawiera:
BufferContext, Buffer - zmienne związane z buforem, po którym rysujemy
Simulation - element klasy Simulation
Timer - uruchamia funkcję Step
Particles - liczba cząstek
SimulationStep - delegat kroku symulacji
IsOn - włącznik timera
TimeInterval - przedział czasu pomiędzy krokami
Reset(int,int,int,int)-tworzenie nowej symulacji z parametrami wysokość, szero-
kość, liczba cząstek, numer modelu FHP, typ odbicia
VisualizerMicro() -konstruktor
Project(int, int, float) - zwraca współrzędne wierzchołka
Circle(Graphics, float, float, float) - rysowanie okręgu
Triangle(Graphics, float, float, float, float, int) - rysowanie strzałki
Draw() - rysowanie sieci
ResizeBuffer() - ustawia wielkość buforu
Step(object , EventArgs ) - krok
OnResize(EventArgs) - funkcja, która uruchamia się przy zmianie rozmiaru
okna.
OnPaint(PaintEventArgs) , OnPaintBackground(PaintEventArgs ) - funkcje,
które uruchamiają się, gdy kontrolka ma się narysować.
Dispose(bool) - czyszczenie zasobów

Klasa VisualizerMacro zawiera:
BufferContext, Buffer - zmienne związane z buforem, po którym rysujemy
Simulation - element klasy Simulation
Timer - uruchamia funkcję Step
Particles - liczba cząstek
SimulationStep - delegat kroku symulacji
DensAverage, MomXAverage, MomYAverage - tablice dwuwymiarowe średnich
wartości gęstości i składowych pędu po czasie i po bloku
IsOn - włącznik timera
TimeInterval - przedział czasu pomiędzy krokami
Reset(int,int,int,int)-tworzenie nowej symulacji z parametrami wysokość, szero-
kość, liczba cząstek, numer modelu FHP, typ odbicia
VisualizerMacro() -konstruktor
Project(int, int, float) - zwraca współrzędne piksela
Pixel(Graphics, float, float,float, int) - rysowanie piksela
Draw() - rysowanie pikseli
ResizeBuffer() - ustawia wielkość buforu
Step(object , EventArgs ) -krok
OnResize(EventArgs) - funkcja, która uruchamia się przy zmianie rozmiaru
okna.
OnPaint(PaintEventArgs) , OnPaintBackground(PaintEventArgs ) - funkcje,
które uruchamiają się, gdy kontrolka ma się narysować.
Dispose(bool) - czyszczenie zasobów
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Klasa WindowFHP zawiera w pliku Window.cs:
WindowFHP()-konstruktor
StartButton Click(object , EventArgs ) - gdy naciskany jest przycisk start
ResetButton Click(object , EventArgs ) - gdy naciskany jest przycisk reset
IntervalScrollBar ValueChanged(object , EventArgs ) - gdy przesuwany jest su-
wak
visualizerMicro SimulationStep() - licznik kroków w trybie Micro
visualizerMacro SimulationStep() - licznik kroków w trybie Macro
TabControl SelectedIndexChanged(object , EventArgs ) - zmiana zakładki
StringToInt(string) - funkcja pomocnicza, która przekształca string na int

Oprócz tego WindowFHP.designer.cs - plik wygenerowany przez Visual Stu-
dio - zawiera budowę okna.

3 Obsługa programu

W programie możemy wygenerować sieć gdzie od górnej i dolnej granicy cząstki
się odbijają, a na lewej i prawej ustalono cykliczne warunki brzegowe.

Program może pracować w dwóch trybach: Micro i Macro. W trybie Micro
możemy oglądać ruch pojedynczych cząstek, ich wektory prędkości i zderzenia.
W trybie Macro obserwujemy wielkość makroskopową - gęstość - uśredniona w
bloku 5x5.

W programie możemy regulować czas pomiędzy krokami symulacji. Możemy
zmienić liczbę losowanych cząstek, wymiary sieci, rodzaj modelu FHP oraz ro-
dzaj odbicia - po wprowadzeniu tych zmian należy wcisnąć reset, aby wygene-
rować sieć z nowymi parametrami. Cząstki są ustawiane w losowych punktach
sieci. W obecnej wersji programu przystosowanej do przepływu Poiseuille’a po-
łowa cząstek jest losowana z losowymi kierunkami a połowa ma zwrot pędu w
jednym kierunku, wzdłuż rury. Może się zdarzyć, że w tym samym punkcie zo-
staną wylosowane 2 cząstki z tym samym pędem - wtedy będą traktowane jako
jedna i cząstek w symulacji będzie mniej niż chcieliśmy.

Tryb Macro generuje pliki .vtk po 100 i 600 krokach z wielkościami makro-
skopowymi - wielkości skalarne gęstość, wartości pędu X, wartości pędu Y, oraz
wielkości wektorowe pędu. Wielkości są uśrednione po 100 krokach i po objętości
bloku.

5



4 Wyniki

Wygenerowałam tablicę 150x300 wezłów. Wylosowałam w niej 10’000 cząstek w
kierunku X oraz 10’000 w losowych kierunkach. Wybrałam model FHP-I i typ
odbicia nr 1 (do tyłu). Poniższy wykres przedstawia wartość składowej X pędu
na początku symulacji - uśrednioną w pierwszych 100 krokach.

Poniższy wykres przedstawia wartość składowej X pędu uśrednioną pomię-
dzy 500. a 600. krokiem. Nastąpił spadek tej składowej pędu przy brzegu.
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Poniższy wykres przedstawia wartość składowej X pędu na początku symu-
lacji - uśrednioną w pierwszych 100 krokach i uśrednioną w rzędach bloków. Na
osi poziomej mamy numery rzędów bloków 0-19, na osi pionowej wartość pędu.

Poniższy wykres przedstawia wartość składowej X pędu uśrednioną pomię-
dzy 500. a 600. krokiem i uśrednioną w rzędach bloków. Na osi poziomej mamy
numery rzędów bloków 0-19, na osi pionowej wartość pędu. Wykres zawiera
wielomianową krzywą regresji i współczynnik R2. W wyniku symulacji otrzy-
maliśmy profil prędkości zbliżony do paraboli.
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