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 Zająłem się metodą MPC z kilku względów. Po pierwsze (początkowo) metoda wydaje się 
nieskomplikowana, a po drugie jest mało intuicyjna. Dlatego z ciekawości chciałem odkryd, co 
powoduje, że MPC działa. Jak się okazało moje początkowe oczekiwania były różne z praktyką. Model 
jest prosty w założeniu, natomiast posiada liczne poprawki konieczne do poprawnego 
funkcjonowania, które utrudniają implementacje modelu. Ostatecznie kod mojego działającego 
programu nie jest dłuższy niż 200 linii, aczkolwiek jest mało czytelny ze względu na systematyczne 
poprawianie go, optymalizowanie itp. Po drugie podstawy powodujące, że model działa są łatwe do 
zrozumienia i polegają na podstawowych własnościach geometrycznych. 
 Po krótce jak działa metoda. Losujemy pozycje oraz wektory prędkości cząsteczek i 
umieszczamy je w ograniczonej przestrzeni, jako, że będę zajmował się problemem Driven Cavity. W 
moim przypadku przestrzeo jest kwadratowa o boku długości 320 (parametr ten można zmieniad, 
jednak program działa u mnie wolno, jeśli zwiększę go dwukrotnie). Dzielę następnie całą przestrzeo 
siatkę o szerokości oczka 5x5, dzięki czemu dostaje system 64x64 komórek. Metoda składa się z 
dwóch kroków. W pierwszym kroku propagacji przesuwamy każdą cząsteczkę wzdłuż wektora 
prędkości. 

 
W wyniku tej transformacji cząsteczki mogą zmienid komórkę, w której się znajdowały. W drugim 
kroku dokonujemy rotacji wektorów prędkości cząsteczek. Rotacja zachowuje pęd i energię 
kinetyczną cząsteczek w każdej komórce oddzielnie. Rotacja wyraża się wzorem 

 
R(a) to standardowa macierz obrotu. Wartośd kąta obrotu ustalona jest na początku symulacji i dla 
wszystkich komórek jest taka sama. Od niej zależy lepkośd układu. Kierunek obrotu jest jednak 
zmienną losową ustalaną dla każdej komórki w każdym kroku niezależnie. Ten element jest bardzo 
istotny. Jeśli kierunek obrotu dla wszystkich komórek będzie jednakowy, dostajemy coś w rodzaju 
globalnego przepływu, tracimy lokalne właściwości, co później przekłada się na nieprawidłowe 
makroskopowe obserwacje. 
 Dlaczego rotacja powoduje, że symulacje prowadzą do fizycznych zachowao 
makroskopowych? Intuicje przedstawiłem na rysunku poniżej. Przedstawiłem tam średnią prędkośd 
cząsteczek w komórce oraz indywidualną prędkośd wybranej cząsteczki. Z powodu rotacji cząsteczka 
ta zostanie albo przyspieszona w kierunku średniej prędkości cząsteczek w komórce, albo zostanie 
zahamowana w kierunku przeciwnym (szare wektory na rysunku). Pamiętajmy, że pędu i energia 
kinetyczna jest zachowana. Mówiąc w skrócie cząsteczki są przyspieszane w kierunku wyróżnionym. 
Nie dochodzi do fizycznego zderzenia jak ma to miejsce na przykład w FHP, natomiast cząsteczki 
przyjmują globalne zachowanie cząsteczek w komórce. 



  Ze szczegółów implementacyjnych algorytm wygląda następująco. Mamy n cząstek. W moim 
przypadku biorę 55 tysięcy cząsteczek, co daje średnio ponad 13 cząsteczek na komórkę. Przy złej 
implementacji najbardziej czasochłonnym jest liczenie średniej prędkości w każdej komórce. Dlatego 
deklaruję tablice długości n, która przechowuje indeks komórki w której znajduje się cząstka. Indeks 
ten wyliczam z zależności: index[k]=int(floor(y[k]/5)*(b/5)+floor((x[k])/5)); 
Gdzie b to wymiar przestrzeni, a 5 to szerokośd. Deklaruje jeszcze trzy tablice floatów długości 64^2, 
w których przechowuje: sumy wektorów prędkości odpowiednio pionowych i poziomych oraz ilośd 
cząsteczek w komórce. Dzięki indeksom mogę szybko odwoływad się do tych tablic. Z tablic tych 
łatwo wyliczam też średnią prędkośd. 
 Aby otrzymad Driven Cavity ważnym jest odpowiednie zaimplementowanie warunków 
brzegowych. Cząsteczka uderzając w ściankę odbija się w kierunku, w którym cząstka podróżowała, 
ale o przeciwnym wzorze. Trzeba użyd tu trochę algebry, żeby wyliczyd miejsce gdzie znajduje się 
cząstka po odbiciu w kroku propagacji. Zakładając, że cząstka podróżuje z lewej do prawej i odbija się 
od ścianki pionowej. Wtedy jej pozycja dane jest przez 
float newx=x[k]+vx[k]; 
float newy=y[k]+vy[k]; 
if(newx>b & vx[k]!=0){ 
            y[k]=newy-2*vy[k]/(newx-x[k])*(newx-b); 
            x[k]=2*b-newx; 
}  
Problem pojawia się podczas zderzeo przy kącie przestrzeni. Może się zdarzyd, że przy odbiciu przez 
ściankę OX cząstka znajduje się poza przestrzenią, a analogiczne odbicie przez OY spowoduje 
ponowną zmianę zwrotu prędkości itd. Najlepiej należałoby sprawdzid, że jeśli odbicie przez OX 
powoduje że cząstka jest poza układem, to należy dokonad odbicie przez OY. Ja się wykpiłem trochę 
inną, mniej elegancką i poprawną metodą, ale ze względu na rzadkośd tego zjawiska wystarczająco 
poprawną. 



 Ważnym elementem jest też przesuwane siatki względem przestrzeni, żeby układ zachował 
niezmienniczośd Galileusza.  

 
Powoduje to trochę problemów implementacyjnych. Trzeba inaczej obliczad indeksy, oraz stworzyd 
nowe tablice z indeksami i sumami do obliczania tymczasowych wektorów średnich prędkości 
rysowanych podczas symulacji. Ja przesuwam siatkę o zmienna losową U(0,5). Pojawia się jednak 
problem małej liczności cząsteczek w zewnętrznych komórkach . Z tego powodu średnią do średniej 
prędkości dodajemy zmienną losową z rozkładu normalnego o średniej 0 i wariancji proporcjonalnej 
do różnicy średniej gęstości cząsteczek w komórkach minus liczba cząsteczek w obecnej komórce. 
Dzięki temu cząsteczki nie gromadzą się w narożnikach układu, ale potrafią się od niej odbid. Problem 
leży tu w odpowiednim określeniu tej wariancji, które zależy od temperatury układu. 
 Implementacja przesuwającej się górnej płyty jest zadana przez ustalenie stałej średniej 
prędkości w 4 górnych rzędach komórek. Powoduje to, że energia kinetyczna w tych komórkach nie 
jest zachowana, ale przecież górna płaszczyzna powoduje przyspieszenie w układzie na skutek 
działania zewnętrznej siły. 
 Ostateczni uśredniając 50 kroków otrzymuję następujący wynik. Niestety wynik ten nie jest 
stacjonarny.  



 


