
Metoda gazu sieciowego Boltzmana – Driven Cavity 

 

Implementacja: 

Stan sieci przechowano w tablicy o charakterze: 

siec[c][L*L][i] 

Gdzie c=2 odpowiada tablicy i jej kopii, L = wymiar sieci (kwadrat o boku L), i=9 – odpowiada 

wszystkim wektorom wzdłuż których możliwe jest poruszanie się cząstek. Dla i=0 cząstka 

jest statyczna.  

 

W każdym kroku czasowym liczono prędkość (ux, uy) oraz gęstość według następujących 

wzorów: 
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Gdzie e oznacza kolejne składowe wektorów sieci. 

Funkcja rozkładu gęstości prawdopodobieństwa f(x, v, t) określa prawdopodobieństwo 

znalezienia cząstki płynu w punkcie x i w czasie t, poruszającej się z prędkością v. 

Dyskretna postać funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa zapisywana jest jako f i (x,t), 

gdzie indeks i numeruje dopuszczalne kierunki prędkości. Ewolucję funkcji gęstości rozkładu 

prawdopodobieństwa opisuje następujące równanie: 

 

Gdzie feq – to równowagowa wartość funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. 

Najpowszechniej stosowaną formą wyrażenia na tę wartość jest równanie: 

 

Równania te również zaimplementowano i obliczano ich wartości w każdym kroku 

czasowym. Następnie każdy element sieci został przesuwany wzdłuż jego wektora prędkości 

z uwzględnieniem przeszkód – tablica o wartościach 0 (nie ma przeszkody) oraz 1 (jest 

przeszkoda).  

 



Driven Cavity 

Utworzono sieć o rozmiarze 18 j.s x18 j.s gdzie uwzględnione zostały warunki początkowe 

podobne jak na rysunku: 

 

Z różnicą w wartości prędkości:  ux = 0.1.  

Poruszający się płyn w miejscu górnej ścianki komory w każdym kroku czasowym 

aktualizowany był do wybranej wartości prędkości (0.1) natomiast reszta wypełniającego 

komorę płynu w chwili początkowej była równa 0. Gęstość ustawiono na wartość = 1.  

W wyniku przepływu w komorze zaczynają wytwarzać się charakterystyczne wiry. Ze 

względu na małą czytelność generowanych wyników : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zwiększono ‘ręcznie’ wartości prędkości (tylko w chwili wizualizacji) co pozwoliło 

zaobserwować oczekiwane zjawisko: 

 

Długości wektorów nie 

odzwierciedlają prawdziwych 

wyników (powiększanie ich 

wartości nie było równomierne) a 

powyższy rysunek 

wygenerowano tylko w celu 

upewnienia się czy interakcje 

między cząstkami i ściankami 

komory zachodzą prawidłowo.  

Jako, że nie jest to poprawna 

forma zbadania symulowanego 

zagadnienia zbadano zależność 

prędkości (uy) od długości sieci 

(x)  i przedstawiono w formie poniższego wykresu: 

 

Co zgodne jest z teorią zagadnienia. 

Wartości prędkości liczono dla y = L / 2 

wzdłuż długości sieci w każdym kroku 

czasowym i uśredniono w końcowym 

kroku. Cała symulacja trwała przez 110 

kroków.  

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

Brak pewności co do rzędu wielkości prędkości uzyskanych w wyniku symulacji. Tak małe 

wartości znacznie wpłynęły na wizualizację.  

 


