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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Symulacje komputerowe dynamiki płynów

2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Computer simulations of fluid dynamics

3. Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Fizyki i Astronomii

4. Kod przedmiotu/modułu

 24-FZ-S2-Wspec.Skdp

5. Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

fakultatywny

6. Kierunek studiów

fizyka, fizyka komputerowa

7. Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

II stopień

8. Rok studiów (jeśli obowiązuje)

9. Semestr (zimowy lub letni)

letni

10. Forma zajęć i liczba godzin

wykład specjalistyczny (30h), pracownia (30h)

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

dr Maciej Matyka

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla 
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 

1/ Posluguje się dowolnym systemem operacyjnym (np. Linux) [K_U14]
2/ Potrafi sie zorganizowac i wykonywac zadania w terminie [K_K04]

13. Cele przedmiotu

Cel ogólny: studenci mają poznać podstawy komputerowej dynamiki płynów z użyciem 
różnych metod symulacji. Celem pośrednim jest samodzielna implementacja dwóch 
wybranych algorytmów wraz z wizualizacją ich działania.

14. Zakładane efekty kształcenia 

Student zna podstawy i prawa hydrostatyki i 
hydrodynamiki w stopniu podstawowym. Wie, jakie 
metody numeryczne i modele fizyczne pozwalają 
symulować zjawiska przepływu płynu. Zna narzędzia 
numeryczne jak i oprogramowanie potrzebne do 
symulacji przepływu. Potrafi sam napisać symulację 
(tzw. solwer) i zinterpretować jego wyniki. Potrafi 
pokazać wyniki w formie ilościowej (wykresy, 
porównanie do wyników analitycznych) jak i 
jakościowej (wizualizacje).

Symbole kierunkowych efektów
kształcenia, np.: K_W01*, 
K_U05, K_K03

K2_W01, K2_W02, K2_W03, 
K2_W04, K2_W06, K2_U03, 
K2_K01
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15. Treści programowe

- Motywacja, podstawowe definicje, zastosowania obliczeń dynamiki płynów.  

- Modele sieciowe LGA. 

- Prawa i zagadnienia podstawowe z hydrodynamiki (fizyka).

- Równania Naviera-Stokesa (NS). Podstawowe problemy przepływów, np. Poiseuille, 

Couette. Podstawowe zagadnienia numeryczne związane z równaniami NS.

- Przegląd metod rozwiązywania równań NS: metoda gazu sieciowego Boltzmanna.

- Przegląd metod rozwiązywania równań NS: metoda cząstek rozmytych (smoothed 

particle hydrodynamics).

- Metody różnic/objętości skończonych (np. SIMPLE, MAC).

- Aerodynamika w animacji komputerowej (model Wejchert-a obiektów w 

uproszczonym polu prędkości).

- Oprogramowanie do wizualizacji (Paraview).

- Oprogramowanie do symulacji metodami objętości skończonych (OpenFOAM).

- Oprogramowanie do symulacji metodami LBM (np. Sailfish lub Palabos).

Ćwiczenia: studenci będą samodzielnie implementować 2 wybrane metody symulacji 

płynów włączając model gazu sieciowego (np. FHP i MAC). Wykonane zadania będą 

zdawane w formie prezentacji raportów na zajęciach. 

16. Zalecana literatura (podręczniki)

L. D. Landau, E. M. Lifszyc, Hydrodynamika, PWN (1994)

Michael C. Sukop, Daniel T. Thorne, Lattice Boltzmann Modeling: An Introduction for 
Geoscientists and Engineers, Springer 2006

M. Griebel i in., Numerical Simulation in Fluid Dynamics: A Practical Introduction, SIAM 
1998

D. Potter, Metody Obliczeniowe Fizyki, PWN 1997

Dodatkowe:

John Anderson, Computational Fluid Dynamics, The basics with applications, Mcgraw 
Hill Series in Mechanical Engineering, 1995

Ryszard Gryboś, Podstawy Mechaniki Płynów (Część 1 i 2), PWN 1998

17. Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład: egzamin ustny
seminarium:
laboratorium:
konwersatorium: ocena z projektów (kod i raport pisemny + prezentacja)
inne:

18. Język wykładowy

angielski

19. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

(Dział Nauczania – 2012)
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Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
- ćwiczenia:
- laboratorium:
- inne:

 
- 30
- 0
- 30 
- 0

Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- opracowanie wyników:
- czytanie wskazanej literatury:
- napisanie raportu z zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:

- 10
- 30
- 10
- 45
- 10

Suma godzin 165

Liczba punktów ECTS 6

*objaśnienie symboli:

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

(Dział Nauczania – 2012)
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COURSE/MODULE DESCRIPTION (SYLLABUS) 

1. Course/module

2. University department 

3. Course/module code 

 

4. Course/module type – mandatory (compulsory) or elective (optional)

5. University subject (programme/major) 

6. Degree: (master, bachelor)

7. Year

8. Semester (autumn, spring)

9. Form of tuition and number of hours

10. Name, Surname, academic title

11. Initial requirements (knowledge, skills, social competences) regarding the 
course/module and  its completion 

12. Objectives

13. Learning outcomes Outcome symbols, e.g.: 
K_W01*, K_U05, K_K03

14. Content 

15. Recommended literature

16. Ways of earning credits for the completion of a course /particular component, methods 
of assessing academic progress:
lecture:
class:
laboratory:
seminar:
other:

17. Language of instruction

18. Student’s workload

(Dział Nauczania – 2012)
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Activity Average number of hours
for the activity

Hours of instruction (as stipulated in study programme) :
- lecture:
- classes:
- laboratory:
- other:

student’s own work, e.g.:
- preparation before class (lecture, etc.)
- research outcomes:
- reading set literature:
- writing course report:
- preparing for exam:

Hours

Number of ECTS

* Key to symbols:

K (before underscore) - learning outcomes for the programme 
W - knowledge 
U - skills
K (after underscore) - social competences
01, 02, 03 and subsequent - consecutive number of learning outcome

(Dział Nauczania – 2012)


