
Raport z CFD 

Driven Cavity 
Chciałbym przedstawić w tym raporcie wyniki symulacji problem przepływu płynów 

w problemie Driven Cavity. Raport składa się z aplikacji w OpenFrame, na którym 

symulujemy przesuwanie górnej ściany naczynia, co wprawa w ruch cząsteczki w całym 

układzie. Sprawdziłem prawo zachowania masy w układzie, więc symulacja powinna 

przebiegać prawidłowo. Nie sprawdzałem prawa zachowania pędu, ponieważ nie ma to sensu 

dla nieperiodycznych warunków brzegowych. Na symulacji widać, że wektory prędkości 

oscylują wokół wyróżnionych kierunków. W celu określenia średniego pola prędkości 

pobrałem dane z 20 kroków symulacyjnych z układu po ustabilizowaniu się i zrobiłem ich 

analizę w pakiecie R. Otrzymałem następujące wyniki: 

 

Uśrednione wektory prędkości po czasie i po lokalnej przestrzeni, znormalizowane.  

 
  



Uśrednione wektory prędkości po czasie i lokalnej przestrzeni. Specjalnie nie normalizuję 

wektorów, aby ukazać miejsca w których średnia prędkość jest duża. Małe długości wektorów 

prędkości odpowiadają miejscom, w których często zmienia się kierunek poruszania się 

cząstek. 

 
 

Wyniki symulacji uważam za zadowalające (już samo postawienie OpenFrameworks było 

radością). Otrzymałem wyraźny wir zajmujący centrum wykresu pola, w którym uczestniczy 

większa część cząsteczek. Otrzymałem też namiastki wirów wtórnych, które są dobrze 

widoczne, szczególne w lewym dolnym rogu wykresu pola prędkości. Zdecydowanie 

otrzymałem turbulencje w tych miejscach, co potwierdzają doświadczenia. 

 

Informacje techniczne dotyczące modelu 

 

W symulacjach zaimplementowałem model FHP1. Warunki brzegowe są następujące: 

padająca cząstka na ścianę odbija się w kierunku, z którego przyszła (odbicie o 360
0
). Takie 

warunki zapewniają większą lepkość cieczy ze ściankami naczynia. Wymiary sieci to 

480x480. Inicjalizacja układu odbywa się przez losowanie. Z prawdopodobieństwem 25% 

umieszczam cząstkę w każdym z punktów sieci, a umieszczonym cząstkom nadaję losowo 

zwrot prędkości z 6 możliwych. Dzięki temu dostaję równomiernie rozłożoną chmurę cząstek 

na sieci. Inicjalizacja cząstek nie odbywa się przy brzegu sieci. Cząstki przyspieszane są w 10 

górnych rzędach sieci. Regułą przyspieszającą jest sprawdzenie czy istnieje w danym miejscu 

cząstka poruszająca się w lewo oraz jeśli nie istnieje cząstka poruszająca się w prawo na 



zderzenie czołowe cząstki pierwszej, wtedy cząstce pierwszej poruszającej się w lewo 

przypisuje zwrot poruszania się w prawo. Po inicjalizacji cząstki w górnej warstwie pod 

wpływem przyspieszenia zaczynają poruszać się w prawo, wywołując podciśnienie w górnym 

lewym rogu siatki. Układ dochodzi do stanu stacjonarnego po około 1000 kroków, jednakże 

już po 600 krokach widać zarys głównego, centralnego wiru. 

 

Trudności i problemy 

 

Okazało się, że gęstość układu ma duże znaczenie. Układy dużo gęstsze (średnie obsadzenie 

węzła sieci 0.5) trudniej się „komunikują” i posiadają większą bezwładność. Tworzy się 

wtedy też główny wir, ale nie penetruje niższych warstw, cząsteczki niższych warstw nie 

wykazują wtedy uporządkowanego ruchu. 

Lepkość ścian też ma duże znaczenia. Jeśli ustawiłem, że cząstka padająca odbija się 

symetrycznie do normalnej (a nie o 360 stopni) to lepkość spada, przez co cały układ zaczął 

poruszać się uporządkowanym ruchem wokół środka zgodnie ze wskazówkami zegara. 

Zmniejszając gęstość układu jeszcze bardziej symulacje stają się nie fizyczne. Rozpędzone 

cząstki odbijają się od narożnika, a następnie poruszają na ukos wzdłuż wyróżnionego przez 

sieć kierunku, co nie wygląda odpowiednio.   


