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Streszzenie

Komputerowe symulaje przepªywu pªynów nale»¡ do wa»nego obszaru bada« �zyki kom-

puterowej, aerodynamiki, jak równie» s¡ nieogranizonym ¹ródªem efektów wykorzysty-

wanyh we wspóªzesnym ±wieie rozrywki. Umiej�tno±¢ zrozumienia praw �zyki rz¡dz¡-

yh przepªywami i wykorzystanie wi¡» rosn¡yh moy oblizeniowyh komputerów

pozwalaj¡ przewidywa¢ i odtwarza¢ zahowanie pªynnej materii. Celem niniejszej pray

byªo zbadanie mo»liwo±i modelu gazu sieiowego FHP-III � prostej idealizaji pªynu

opartej na zasadah dziaªania automatów komórkowyh.

W rozdziale pierwszym przedstawiono swoist¡ ewoluj� modelu FHP-III: poz¡wszy

od idei automatu komórkowego zaproponowanej przez J. von Neumanna, poprzez gaz

sieiowy oparty na siei kwadratowej HPP, a» do rodziny izotropowyh modeli opar-

tyh na siei trójk¡tnej � FHP . Ponadto, wprowadzone zostaªo poj�ie warunków brze-

gowyh, które opisuj¡ zahowanie pªynów symulowanyh modelami gazów sieiowyh pod-

zas wpªywu i wypªywu w obszar symulaji oraz kontaktu z przeszkodami. Zako«zenie

rozdziaªu pierwszego stanowi szereg relaji pomi�dzy wielko±iami hydrodynamiznymi

harakteryzuj¡ymi modele gazów sieiowyh.

Rozdziaª drugi jest prób¡ skonfrontowania automatu komórkowego FHP-III z ozeki-

waniami wysuwanymi wobe dobrego modelu hydrodynamiznego. W pierwszym etapie

sprawdzono zy i±nienie w ukªadzie z pªynem opisywanym modelem FHP-III speªnia

prawo Pasala. Zmierzono zas relaksaji i±nienia w modelu i porównano z analog-

iznymi wynikami otrzymanymi dla modelu FHP-II. Kolejnym krokiem byªo okre±lenie,

zy model FHP-III, w przeiwie«stwie do modelu HPP, jest izotropowy. Finaln¡ z�±i¡

drugiego rozdziaªu jest próba oblizenia lepko±i modelu poprzez zasymulowanie pªaskiego

przepªywu Poiseuille'a.

W rozdziale trzeim opisano dwa eksperymenty przeprowadzone nad modelem FHP-

III maj¡e okre±li¢ zy model ten speªnia prawo Dary'ego: ponownie przeanalizowano

przepªyw Poiseuille'a dodaj¡ do badanego ukªadu przeszkody, oraz jawnie zbadano za-

le»no±¢ ±redniej pr�dko±i pªynu przepªywaj¡ego przez materiaª porowaty od gradientu

przyªo»onego i±nienia.

Podsumowuj¡a analiza otrzymanyh wyników zostaªa przedstawiona w rozdziale

zwartym.



Gaz sieiowy

1.3 Gaz sieiowy

Modele gazów sieiowyh (LGCA � Lattie Gas Celluar Automata [7℄) s¡ automatami

komórkowymi u»ywanymi m.in. do symulowania przepªywów pªynów. Zaªo»enia harak-

teryzuj¡e ten podzbiór automatów sprowadzi¢ mo»na do nast�puj¡yh zasad:

1. pr�dko±i ka»dej z¡stki mo»e przyjmowa¢ warto±¢ z dyskretnego zbioru wektorów

pr�dko±i,

2. z w�zªa n do s¡siedniego w�zªa m mo»e w jednym kroku zasowym przemieszza¢

si� tylko jedna z¡stka,

3. ka»dy dyskretny krok zasowy skªada si� z dwóh etapów: kolizji i przesuni�ia.

Reguªy kolizji pomi�dzy z¡stkami s¡ ró»ne dla ró»nyh modeli gazu sieiowego, ale w

wi�kszo±i wariantów kolizje speªniaj¡ zasad� zahowania p�du oraz masy. Krok translaji

sprowadza si� do przesuni�ia z¡stki zgodnie z wektorem jej pr�dko±i (algorytm modelu

gazu sieiowego zostaª opisany w Dodatku A).

W elu oblizenia wielko±i hydrodynamiznyh (np. g�sto±i, pr�dko±i) dokonuje

si� podziaªu siei na wi�ksze bloki, w któryh u±rednia si� warto±i mikroskopowe tyh

wielko±i. Otrzymane w ten sposób informaje obarzone s¡ szumem statystyznym.

Szum z�sto zmniejsza si� stosuj¡ dodatkowo u±rednianie wielko±i makroskopowyh

po zespole (o zgodnie z hipotez¡ ergodyzn¡ oznaza u±rednianie po zasie) [8℄. Pro-

es oblizania wielko±i hydrodynamiznyh zostanie dokªadnie opisany w dalszej z�±i

pray.

Jedn¡ z gªównyh zalet gazów sieiowyh jest lokalny harakter warunków brzegowyh,

któryh implementaja ograniza si� z�sto do mikroskopijnego �odbijania� z¡stek od

przeszkód uªo»onyh na siei. Nie bez znazenia jest równie» prostota ih implementaji

bez potrzeby u»ywania skomplikowanyh metod numeryznyh sªu»¡yh do oblizania

równa« ró»nizkowyh. Pozwala to ogranizy¢ mo»liwo±¢ popeªnienia bª�du podzas

tworzenia symulaji. Symetria i dyskretyzaja siei umo»liwia stosowanie tehnik pro-

gramowania równolegªego w elu przyspieszenia oblize«.

1.4 Model HPP

Pierwszym modelem gazu sieiowego byª zaproponowany w 1973 model HPP [7℄ ( Hardy,

de Pazzis, Pomeau). Model teb opisany jest na siei kwadratowej. Przesuni�ie z¡stek

nast�puje wzdªu» kierunków siei wyznazonyh wektorami:

ci =
(

sin
(π

2
i
)

, cos
(π

2
i
))

, i = 1, 2, 3, 4, (1.1)

gdzie speªniony jest warunek symetrii siei:

4
∑

i=1

ci = 0. (1.2)

Kolizja zahodzi wtedy, gdy do jednego w�zªa pod¡»a wi�ej ni» jedna z¡stka. Fakt, i»

przy ka»dej kolizji zahowana jest lizba i p�d z¡stek, prowadzi do zde�niowania dwóh
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Model FHP

Rysunek 1.4: Reguªy kolizji dla modelu gazu sieiowego HPP.

nietrywialnyh typów kolizji, w któryh zmienia si� wektor pr�dko±i z¡stek [1℄ (rys.

1.4).

W tak zde�niowanym modelu ka»dy w�zeª mo»e znajdowa¢ si� w jednym z 24 = 16
stanów, przy zym za pomo¡ ztereh lizb (N,S,W,E) opisa¢ mo»emy zmierzaj¡e do

niego z odpowiednih kierunków z¡stki:

• (0,0,0,0) oznaza pusty w�zeª,

• (1,0,0,0) w�zeª do którego zmierza jedna z¡stka (z góry),

• ...

• (1,1,1,1) w�zeª do którego z ka»dego kierunku zmierza z¡stka.

Ka»demu w�zªowi mo»emy zatem przypisa¢ lizb� aªkowit¡ n = 0, ..., 15 b�d¡¡ dziesi�t-

nym odpowiednikiem reprezentaji binarnej stanu w�zªa (N,S,W,E). Ten sposób pozwala

zaimplementowa¢ kolizje i translaje jako operaje bitowe na lizbah aªkowityh [7℄.

Model HPP jest jedn¡ z najprostszyh realizaji gazu sieiowego. Obenie ze wzgl�du

na brak izotropowo±i model ten omawiany jest gªównie ze wzgl�dów historyznyh. W

uj�iu makroskopowym niemo»liwe jest otrzymanie równa« Naviera-Stokesa dla tego au-

tomatu [7℄.

1.5 Model FHP

W roku 1986 Frish, Hasslaher i Pomeau zaproponowali, aby gaz sieiowy opisa¢ na siei

trójk¡tnej [9℄. W modelu tym, wektory siei (rys. 1.5) zapisujemy [7℄:

ci =
(

cos
(π

3
i
)

, sin
(π

3
i
))

, i = 1, 2, .., 6, (1.3)

gdzie speªniony jest warunek symetrii siei:

6
∑

i=1

ci = 0. (1.4)
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Model FHP

Wektory siei ci s¡ równie» jedynymi dost�pnymi wektorami pr�dko±i, z jakimi mog¡

porusza¢ si� z¡stki w modelu. Wynika to z faktu, i» w automatah komórkowyh dªugo±¢

kroku zasowego ma ustalon¡ warto±¢ △t = 1, wi� ci i ci/△t posiadaj¡ zawsze t� sam¡

warto±¢ numeryzn¡. Wszystkie z¡stki w modelu FHP posiadaj¡ t� sam¡ mas� m = 1,
zatem wektory ci równie» mo»emy uto»sami¢ z wektorami p�du z¡stek. Podobnie jak w

modelu HPP, stan komórki mo»emy reprezentowa¢ poprzez kombinaj� 6-bitowe, o daje

26 = 64 mo»liwyh stanów [7℄.

Rysunek 1.5: Wektory siei w modelu FHP.

W modelu FHP wprowadza si� dwa nietrywialne typy kolizji zahowuj¡e p�d i mas�:

z udziaªem dwóh i trzeh z¡stek [1℄. Gdy do jednego w�zªa zmierzaj¡ z przeiwnyh

kierunków dokªadnie dwie z¡stki, wektor pr�dko±i ka»dej z nih zmieni po kolizji swój

kierunek o 60

◦
, przy zym suma p�dów tyh z¡stek b�dzie wi¡» wynosi¢ zero. Na

rysunku 1.6 pokazano, i» z¡stki po kolizji mog¡ zmieni¢ swój kierunek w prawo b¡d¹ w

lewo. Aby zahowa¢ symetrie kolizji, kierunek skr�tu wybiera si� z prawdopodobie«stwem

p = 1/2. W przypadku, gdy do w�zªa zmierzaj¡ dokªadnie trzy z¡stki, któryh wektory

pr�dko±i tworz¡ k¡t 120

◦
(rys. 1.7), ka»da z¡stka w wyniku kolizji odbije si� od w�zªa.

Rysunek 1.6: Kolizja z udziaªem dwóh z¡stek w modelu FHP.

Rysunek 1.7: Kolizja z udziaªem trzeh z¡stek w modelu FHP.
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Model FHP

Stan w�zªa w hwili t w punkie r mo»emy zapisa¢ jako:

n(r, t) = {ni(r, t), i = 1, .., 6}, (1.5)

gdzie r jest wektorem wodz¡ym w�zªa zazepionym w ±rodku ukªadu wspóªrz�dnyh,

natomiast ni(r, t) przyjmuj� warto±¢ 1, gdy z kierunku i do w�zªa wskazanego wektorem

r zmierza z¡stka lub 0, gdy taka sytuaja nie ma miejsa [7℄. Dla uproszzenia zapisu

przyjmujemy, »e:

ni(r, t) ≡ ni. (1.6)

Zgodnie z de�nij¡ (1.5) ewoluj� stanu obsadzenia mo»emy zapisa¢ za pomo¡ opera-

torów logiznyh(&, |, ∧, ∼):

ni(r + ci, t + 1) = ni ∧ {[(ni ∧ ni+1)&(ni+1 ∧ ni+2)&(ni+2 ∧ ni+3)

& (ni+3 ∧ ni+4)&(ni+4 ∧ ni+5)]

| [ni&ni+3& ∼ (ni+1|ni+2|ni+4|ni+5)]

| [ζ&ni+1&ni+4& ∼ (ni|ni+2|ni+3|ni+5)]

| [∼ ζ&ni+2&ni+5& ∼ (ni|ni+3|ni+4)]}, (1.7)

gdzie:

& = AND

| = OR

∧ = XOR

∼ = NOT. (1.8)

W równaniu (1.7) bit ζ reprezentuje losowy kierunek skr�tu podzas kolizji z udziaªem

dwóh z¡stek. Operatory logizne mo»na zast¡pi¢ dziaªaniami arytmetyznymi (tablia

1.1), wtedy

a b

AND OR XOR NOT

a&b a|b a ∧ b ∼ a
a · b a + b − a · b a + b − 2 · a · b 1 − a

0 0 0 0 0 1

1 0 0 1 1 0

0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 0 0

Tablia 1.1: Operatory logizne wraz z arytmetyznymi odpowiednikami.

arytmetyzna posta¢ ewoluji stanu wyra»a si� wzorem:

ni(r + ci, t + 1) = ni + ni+1ni+3ni+5(1 − ni)(1 − ni+2)(1 − ni+4)

− nini+2ni+4(1 − ni+1)(1 − ni+3)(1 − ni+5)

+ ζni+1ni+4(1 − ni)(1 − ni+2)(1 − ni+3)(1 − ni+5)

+ (1 − ζ)ni+2ni+5(1 − ni)(1 − ni+1)(1 − ni+3)(1 − ni+4)

− nini+3(1 − ni+1)(1 − ni+2)(1 − ni+4)(1 − ni+5). (1.9)

7



Model FHP-II

Posta¢ ogóln¡ wzorów (1.7) i (1.9) wyra»aj¡yh ewoluj� ukªadu mo»na zapisa¢ jako:

ni(r + ci, t) = ni(r, t) + ∆i(n), (1.10)

gdzie ∆i(n) nazywamy operatorem kolizji. Aby speªniona byªa zasada zahowania p�du

i masy, kolizje nie mog¡ zmienia¢ lizby z¡stek ani p�du dla ka»dego w�zªa, zatem:

∀n :

6
∑

i=1

∆i(n) = 0, (1.11)

oraz:

∀n :

6
∑

i=1

ci∆i(n) = 0. (1.12)

Korzystaj¡ ze wzorów (1.10), (1.11) oraz (1.12) mo»emy zapisa¢ równania zasady za-

howania p�du i masy dla ka»dego w�zªa [LGCA63℄:

6
∑

i=1

ni(r + ci, t + 1) =
6

∑

i=1

ni(r, t), (1.13)

6
∑

i=1

cini(r + ci, t + 1) =
6

∑

i=1

cini(r, t). (1.14)

Równania (1.13) i (1.14) s¡ równie» speªnione dla modelu HPP (i = 1, .., 4) oraz dla

modeli FHP-II i FHP-III (i = 1, .., 7) omówionyh w dalszej z�±i pray.

1.6 Model FHP-II

W odró»nieniu do FHP-I model FHP-II zakªada istnienie z¡stek stajonarnyh. Wektor

pr�dko±i (p�du) dla z¡stek stajonarnyh de�niujemy jako c7 = 0. Daje to mo»liwo±¢

prostego zde�niowania dodatkowyh reguª kolizji; opróz pi�iu reguª kolizji odziedzi-

zonyh po klasyznym modelu FHP (rys. 1.6 i 1.7), w modelu FHP-II [8℄ de�niujemy

sze±¢ kolizji typu (a), sze±¢ kolizji typu (b) oraz pi�¢ kolizji klasyznego modelu FHP ze

stajonarn¡ z¡stk¡ umieszzon¡ w entrum zderzenia: () i (d) (rys. 1.8). Model FHP-II

odznaza si� ni»sz¡ lepko±i¡ ni» model FHP-I [7℄, o wi�ej � stanowi punkt wyj±ia do

najbardziej popularnego modelu FHP-III.

1.7 Model FHP-III

Wprowadzenie z¡stek stajonarnyh umo»liwia utworzenie wi�kszej lizby reguª kolizji

ni» to opisano rozdziale 1.6. Kolejny wariant modelu oznazony symbolem FHP-III de�ni-

uje kolejne reguªy, które przedstawiono na rysunku 1.9, zwi�kszaj¡ zbiór dost�pnyh

kolizji do lizby 76 [10℄. Tablia 1.2 przedstawia zestawienie lizby kolizji oraz mo»li-

wyh stanów ka»dego w�zªa dla omówionyh modeli. Model FHP-III posiada najwi�ksz¡

�g�sto±¢� kolizji spo±ród przedstawionyh wariantów gazów sieiowyh. Opróz mniejszej

lepko±i w porównaniu do modelu FHP-I i FHP-II, model FHP-III harakteryzuje si�
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Model FHP-III

Rysunek 1.8: Kolizje z z¡stk¡ stajonarn¡ zde�niowane dla modelu FHP-II. (a), (b)
- kolizje dwuz¡stkowe, (c), (d) - kolizje z udziaªem trzeh z¡stek. Kóªko z biaªym

±rodkiem oznaz¡ z¡stk� stajonarn¡.

Rysunek 1.9: Dodatkowe reguªy zde�niowane dla modelu FHP-III.

wi�ksz¡ warto±i¡ wspóªzynnika Reynolds'a [7℄. W rozdziale 2 przedstawiono szereg

eksperymentów komputerowyh, któryh elem jest sharakteryzowanie wªasno±i hydro-

dynamiznyh modelu. Kod ¹ródªowy modelu zostaª przedstawiony w Dodatku A.
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