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2. Przepływ laminarny.

Aby skutecznie symulować przepływ laminarny w przewodzie prostoliniowym spełnione 
muszą być określone warunki. Ciecz powinna posiadać odpowiednio wysoką gęstość, przewód nie 
może być zbyt szeroki a prędkość przepływu zbyt wysoka. 
W przeprowadzonej symulacji, przepływ został wywołany zgodnie ze schematem 
zaprezentowanym w [1]. Ruch cieczy odbywa się wzdłuż osi horyzontalnej o długości L i jest on 
powodowany sztywno określoną różnicą ciśnień na krańcach przewodu. 

ρ0(0, x , t )=P0  

ρ1(L , x ,t)=P1

gdzie P0>P1

Na pionowych końcach przewodu, o wysokościach H,  zadano periodyczne warunki brzegowe, zaś 
na poziomych (równoległych do kierunku przepływu) proste warunki odbijające (nie zawierające 
żadnego z wariantów poprawek). Określa to prędkości na brzegach:

v X (x , 0, t)=v X(x , H ,t)=vY (x ,0, t)=vY (x , H , t)=0

Pomiędzy warunkami brzegowymi ciecz posiada uśrednioną gęstość (ciśnienie), wynosząca:

ρśr=
ρ0−ρ1
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Ponadto, zastosowano się do wskazówki w opracowaniu [1], gdzie sugerowane jest, że przepływ 
można uznać za ustabilizowany jeśli stosunek makroskopowych prędkości w osi przepływu, w 
kroku n określa zależność:
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W przedstawionych niżej wynikach, przyjęto następujące wartości opisanych wcześniej parametrów
modelu:

δρ=ρ0−ρ1=0.05, τ=2.5, H=32, L=51,ρ śr=0.725

Ze względu na sztywną różnicę ciśnień na krańcach przewodu, pomiaru prędkości przepływu 
dokonywany był na środku przewodu (dlatego optymalnym rozwiązaniem jest zdefiniowanie 
nieparzystej dyskretyzacji w osi przepływu).
Rysunek 1 przedstawia uzyskany profil prędkości naniesiony na rozwiązanie równania prędkości 
uzyskane metodą Jacobiego. 

Rysunek 1: Profil prędkości w przepływie laminarnym. Linia przerywana - rozwiązanie 
metodą LBM.



Na początku wspomniano o koniecznych warunkach dla uzyskania przepływu laminarnego 
(proporcjach średniej prędkości przepływu, lepkości i szerokości przewodu). Warto pokazać, jaki 
efekt przyniesie zaniedbanie tych reguł. Rysunek 2 przedstawia przepływ płynu w przewodzie o 
takich samych parametrach jak dla przedstawionego wyżej przepływu laminarnego, ale ze 
zmniejszającym się czasem relaksacji τ , powodującym spadek lepkości cieczy. 

Jak opisano w [2], ten rodzaj przepływu (przepływ turbulentny) charakterystyczny jest dla 
przepływu cieczy o małej lepkości z dużymi prędkościami. W określonym punkcie obserwacji, 
prędkości płynu nie jest stała, ale waha się wokół średniej wartości. Ruch turbulentny jest więc 
nieustalony, co utrudnia jego ścisły matematyczny opis, posługując się jednak wartościami 
uśrednionymi prędkości, można go traktować jako ruch pozornie ustalony. 
Uzyskany profil prędkości jest efektem powstania wirów w środkowej części przewodu, 
powodowanych przez rosnący wpływ składowych prędkości prostopadłych do osi przepływu.

3. Driven Cavity
 

 

Rysunek 2: Przepływ w prostym przewodzie. Przepływ o
turbulentnym profilu prędkości.
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