
Symulacja przepływu przez kanał płaski przy 
wykorzystaniu modelu FHP-III 

 

Opis zagadnienia 
W zagadnieniu rozpatrujemy jednokierunkowy (wektory prędkości 
są równoległe w każdym punkcie do określonego kierunku pola 
prędkości )i laminarny przepływ cieczy przez kanał płaski. Przepływ 

nie zmienia się w czasie (ma stale określony kierunek). Pomijając 
siły masowe jest podtrzymywany przez stały gradient ciśnienia a 

strumień objętości przepływu proporcjonalny jest do 
różnicy ciśnień na końcach kanału. To zagadnienia hydrodynamiczne 
ma dokładne rozwiązanie analityczne. Symulacja takiego przepływu 

pozwala sprawdzić, czy model FHP jest poprawnie 
zaimplementowany i  zwykle w tym celu się ją wykonuje. 

 

Symulacja 
Pierwszym etapem symulacji było utworzenie sieci będącej płaskim kanałem o 
wymiarach 200 j.s x 10 j.s, na której następnie utrzymywano różnicę ciśnień. 
Zrealizowano to poprzez utworzenie dwóch wąskich pasów z lewego oraz prawego 

końca kanału o wymiarach 5 js x 10 js. Cała sieć wypełniona została losowymi stanami 
węzłów natomiast w utworzonych wcześniej pasach ustalono gęstości o wartościach: 

0.4 dla lewego pasa oraz 0.25 dla pasa prawego. W każdym kolejnym kroku symulacji 
sprawdzano czy gęstość jest utrzymywana przy tych wartościach, w przeciwnym razie 
dodawano lub odejmowano cząstki.  

Kolejnym krokiem symulacji było sprawdzenie czy gradient ciśnienia zadany poprzez 
różnicę gęstości jest stały tj. ma charakter liniowy. Sprawdzano więc zmianę gęstości 

wzdłuż osi OX dodatkowo uśredniając wyniki w czasie. Poniższy wykres przedstawia 
otrzymany rezultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strumie%C5%84_obj%C4%99to%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie


Jak widać gęstość z początku oscyluje wokół wybranej na początku wartości 0.4 a 
następnie liniowo spada do wartości 0.25 zgodnie z założeniami.  

Ostatnim etapem symulacji jest wytworzenie profilu prędkości. W tym celu 
wybrano obszar sieci o wymiarach 5 j.s x 10 j.s w połowie kanału. Poniższy rysunek 

przedstawia ustalone warunki. 
 

 

W każdym węźle sieci wzdłuż wybranego obszaru liczono i uśredniano prędkość 

korzystając ze wzoru: 

    
 

 
    

 

   

   

Gdzie: m – masa (ilość cząstek zmierzających do danego węzła) , 

z – parametr określający liczbę wektorów sieci w zależności od modelu, 
n – parametr określający istnienie cząstki w danym kierunku (wartość 1)  

lub jej brak (wartość 0), 
c – wektor prędkości w danym kierunku 

 
 

Zebrane wyniki również uśredniono w czasie. Poniżej zamieszczono otrzymany rezultat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zgodnie z rozwiązaniem analitycznym: 
 

 
 

Profil prędkości ma charakter paraboliczny co udało się otrzymać. 

 

Uwagi i wnioski 
 Wykonanie symulacji choć wydaje się prostym zadaniem potrafi sprawić sporo 

trudności. Przede wszystkim należy dobrze zapoznać się z warunkami 
początkowymi niezbędnymi do uzyskania poprawnych wyników. 

 Wszystkie wyniki warto uśrednić w czasie co zwiększy ich czytelność. W mojej 

symulacji wykonałam 5000 kroków czasowych przy czym po 4000 uśredniłam 
wyniki.  

 Wykorzystanie w modelu operatorów bitowych ułatwia implementację wzorów 
potrzebnych do wygenerowania profilu Poiseuille’a. Ponadto umożliwia szybkie 
znalezienie ewentualnych błędów i szybkie działanie programu.  

 Przy implementacji pomogła mi praca magisterska „Własności hydrodynamiczne 
modelu gazu sieciowego FHP-III” Sebastiana Szczeciny jako główne źródło 

informacji na temat zagadnienia. 
 
 
 


