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Symulacje komputerowe dynamiki płynów

model FHP – problem przepływu Poiseuille



1. Opia problemu

Celem ćwiczenia jest wykorzystanie napisanego modelu FHP do analizy jednego z 
testowych zagadnień hydrodynamiki. W tym raporcie przedstawione zostanie wykorzystanie 
modelu do symulacji Przepływ Poiseuille'a. Zagadnienie dotyczy przepływu cieczy w prostym 
przewodzie, między dwiema równoległymi płaszczyznami. Przepływ spowodowany jest różnicą 
ciśnień na końcach przewodu. 

2. Zaimplementowany model.

Do analizy problemu przepływu Poiseuille'a wybrany został model gazu sieciowego FHP 
oparty na 22 zderzeniach. Są to kolizje dwu i trój-cząsteczkowe symetryczne, trójcząsteczkowe 
niesymetryczne, oraz kolizje z nieruchomymi cząstkami i przeszkodami (przeszkody występują 
tylko na granicach przewodu). W literaturze ta odmiana modelu FHP nazywana jest czasem FHP-2. 
Przepływ odbywa się przez dwuwymiarowy prostokątny przewód (reprezentowany przez 
heksagonalny automat komórkowy, który został sprowadzony do automatu opartego na sieci 
prostokątnej, ale ze zmodyfikowanym sąsiedztwem rys. 1)

Przewód posiada odbijające warunki brzegowe, zrealizowane poprzez umieszczenie na granicach 
przewodu przeszkód. Cząsteczki, które dotrą do granicy przewodu odbijane są pod kątem 180 
stopni. W symulacji problemu  Poiseuille'a, na osi horyzontalnej stosuje się czasem warunki 
brzegowe periodyczne, umożliwiające niekończący się przepływ, jednak ze względu na krótkie 
czasy symulacji ten aspekt nie miał znaczenia (symulacje były kończone przed osiągnięciem 
granicy przewodu w kierunku przepływu).
Implementacyjnie,  sieć i stany węzłów reprezentowany były przez tablice trójwymiarowe, 
zderzenia zaś przez dwuwymiarową, symetryczną tablicę zamiany stanów węzła.

2. Sprawdzenie przepływu Poiseuille'a

Stworzony model został wykorzystany do symulacji przepływu Poiseuille'a. Uzyskane 
wyniki można zweryfikować na wiele sposobów, jednak trzy podstawowe metody weryfikacji 
modelu, najczęściej spotykane w literaturze to: 

1. Paraboliczny charakter rozkładu prędkości.
2. Sprawdzenie prawa Darcy'ego.
3. Zasada zachowania masy i pędu dla izolowanego układu.

Ostatnia metoda jest najłatwiejsza do realizacji. Pęd powinien być zachowany dla każdego 
zagadnienia rozpatrywanego przy użyciu gazu sieciowego FHP (niezależnie od typu), ponieważ 
wszystkie zderzenia są sprężyste. W symulacjach w ogóle nie bierzemy pod uwagę masy cząsteczek
(masa każdej to w domyśle 1), więc zasada zachowania masy sprowadza się do kontroli liczby 
cząsteczek w każdym kroku czasowym, a zasada zachowania pędu do kontroli sumy prędkości. 

Zarówno liczba cząsteczek jak i sumaryczna prędkość w każdym kroku, dla każdej symulacji 
pozostają stałe. Realizacja tego testu jest trywialna i nie będzie szczegółowo omawiana. W dalszej 
części przedstawione zostanie szczegółowe przeprowadzenie testu nr 1 i 2.

Rysunek 1: Heksagonalne sąsiedztwo na sieci kwadratowej.



2.1 Rozkład prędkości.

Przepływ jest spowodowany różnicą ciśnień na krańcach przewodu. W chwili początkowej 
przewód podzielony jest na dwie części. W pierwszej, stanowiącej niewielką część długości 
przewodu (1/15), cząsteczki obsadzają węzły z określonym, stałym prawdopodobieństwem. W 
drugiej części (stanowiącej 14/15 długości przewodu), jest całkowicie pozbawiony cząsteczek. Tak 
powstały gradient ciśnienia spowoduje przepływ cieczy z obszaru 1 do obszaru 2. Poniższy wykres 
(rys. 2) przedstawia rozkład prędkości wzdłuż wysokości przewodu dla różnych 
prawdopodobieństw obsadzenia węzła (odpowiadających ciśnieniu).

Oczywiście wyższa różnica ciśnień oznacza wyższą prędkości przepływu cieczy. Na wykresie 
pokazane są średnie prędkości przepływu dla położeń na osi Y (wysokości przewodu) po 200 
krokach czasowych.
Kolejny wykres (rys. 2) pokazuje kształtowanie się rozkładu prędkości dla pierwszych 26 kroków 
czasowych dla maksymalnego gradientu ciśnienia (odpowiadającemu prawdopodobieństwu 
obsadzenia węzła równemu P=1, czyli pełnemu obsadzeniu).

Dla maksymalnego gradientu ciśnienia, po pierwszych 26 krokach czasowych średnia prędkość 
przepływu osiąga stałą (maksymalną) wartość (ok. 46 [j]), a rozkład prędkości uzyskuje swój 
ostateczny paraboliczny kształt (utrzymujący się przez dalszą część przepływu). Otrzymano  
informację ile kroków czasowych musi trwać symulacja dla danego gradientu ciśnienia, aby 
uzyskać  maksymalną prędkością przepływu dla tego gradientu. Informacja ta jest konieczna do 

Rysunek 2: Prędkości po 200 krokach czasowych
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Rysunek 3: Prędkości po pierwszych 26 krokach dla maksymalnego gradientu ciśnienia
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przeprowadzenia niektórych symulacji, wymagających stałej prędkości przepływu. Przykładem 
może być sprawdzenie prawa Darcy'ego, co pokazane jest w następnym punkcie. 

2.2 Sprawdzenie prawa Darcy'ego

Zgodnie z tym prawem zależność strumienia objętości, definiowanego jako iloczyn średniej 
prędkości w kierunku przepływu i powierzchni przekroju rury,

Q=v∗S
od gradientu ciśnienia powinna być liniowa.
Aby sprawdzić zachodzenie tego prawa pokazano, że dla stałej wysokości i szerokości przewodu, 
można dowolnie zmieniać gradient ciśnienia, a stosunek strumienia objętości do tego gradientu 
powinien być stały.

Q /Δ P=const
Zgodnie z wynikami z rozdziału 2.1, dla każdej różnicy ciśnień dokonamy 30 kroków czasowych 
symulacji, w celu uzyskania maksymalnej prędkości przepływu.
Wyniki przedstawiono w tabeli i na wykresie

Prawd. obsadzenia( Δ P ) Q Q  / Δ P

1 1744 1744

0,9 1658 1842

0,8 1456 1820

0,7 1259 1799

0,6 1004 1674

0,5 816
1632

Poniższy wykres zawiera zależność gradientu ciśnienia (wyrażonego, tak jak wcześniej, przez 
prawdopodobieństwo obsadzenia węzła w stanie początkowym) od strumienia objętości.

Dla uzyskanych wyników:
średnia wartość: Q  / Δ P = 1752,3
odchylenie standardowe: σ = 76,9
błąd względny: ~ 0,04

Można więc powiedzieć, że własność Q /Δ P=const jest zachowana z dokładnością wynoszącą 
ok. 4%, tak więc i prawo Darcy'ego jest, z określoną dokładnością, zachowane dla symulacji 
przeprowadzanych przy użyciu tego modelu. 

Rysunek 4: Zależność różnicy ciśnienia od strumienia objętości
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