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1 Model

1.1 Wstęp

Mechanika płynów jest działem fizyki zajmującym się między innymi bada-
niem ruchu cieczy i gazów oraz oddziaływaniem tych ośrodków na opływane
przez nie ciała stałe. Pierwsze próby matematycznego ujęcia ruchu płynów
podjął w XVIw. Galileusz, jego pracę rozwijali L. Euler i D. Bernoulli, lecz
dopiero w XIX w. dzięki pracy naukowej H. Naviera oraz G. Stokesa po-
dano równania opisujące ruch płynów, nazwane od ich nazwisk równaniami
Naviera-Stokesa (N-S). Osiągnięcie to nie jest niestety w pełni satysfakcjo-
nujące, gdyż ponad sto lat później nadal nie dość, że nie potrafimy podać
analitycznego rozwiązania równań N-S, to nie jesteśmy nawet w stanie udo-
wodnić czy szukane rozwiązanie istnieje. Problem rozwiązania równania N-S
w 2000 r. został ogłoszony jako jeden z siedmiu najważniejszych dla nauki
problemów matematycznych nazwanych Problemami Milenijnymi [1]. Mimo
wszystko powszechnie korzysta się z tych równań rozwiązując pewne jego
przypadki metodami przybliżonymi. Główne metody przybliżone to: nume-
ryczne rozwiązywanie równań różniczkowych (FDM, FEM, FVM), dynamika
molekularna (MD) oraz gaz sieciowy automatów komórkowych (LGCA).

1.2 Automat Komórkowy (CA)

W latach czterdziestych dwudziestego wieku matematycy John Von Neu-
mann i Stanisław Ulam zaproponowali model dyskretyzacji przestrzeni i czasu.
Przestrzeń sprowadzili do układu sąsiadujących komórek, z których każda
może przyjąć określony stan. Ewolucja układu w czasie polega na symulta-
nicznej zmianie stanu wszystkich komórek według określonych zasad. Podej-
ście takie nazwano automatem komórkowym.

Automaty komórkowe wykorzystywane do symulacji zjawisk hydrodynamicz-
nych nazywane są gazami sieciowymi od angielskich akronimów: LGA – lat-
tice gas automata lub LGCA – lattice gas cellular automata.
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1.3 HPP

Model HPP [2] (skrót od nazwisk Hardy, de Pazzis, Pomeau) jest pierwszym
(1973 r.) i najprostszym modelem gazu sieciowego. Obecnie nie ma prak-
tycznych zastosowań, jest jednak dobrym materiałem na początek nauki o
modelowaniu metodami LGCA.

W modelu tym mamy do czynienia z siecią kwadratową, w której węzłach
umieszczamy od zera do czterech cząstek. Każda cząstka ma jeden z czterech
kierunków (N,E,S,W) oraz prędkość 1js/∆t [jednostka sieci / krok czasowy].
Cząstki w węźle mają różne kierunki. Przykładowy układ widzimy na ry-
sunku 1.3.

Ewolucja układu przebiega w dwóch krokach:

1) Ruch – przesuwamy każdą z cząstek o jeden węzeł zgodnie z wektorem
jej prędkości.

2) Kolizja – do nowo powstałego układu stosujemy reguły jak na ry-
sunku 1.2.

Rysunek 1.1: Przykładowy stan sieci w modelu HPP.

Inne układy cząstek w węzłach podczas kolizji ignorujemy. Reguły zderzeń są
dobrane w ten sposób, by gwarantowały spełnienie zasady zachowania masy
oraz zasady zachowania pędu.
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Rysunek 1.2: Reguły kolizji w modelu HPP.

1.4 FHP

FHP [3] [4] [5] (skrót od nazwisk Frisch, Hasslacher, Pomeau) jest udoskona-
loną wersją modelu gazu sieciowego HPP, w której sieć kwadratową zamie-
niono na trójkątną i wprowadzono bardziej skomplikowane zasady kolizji.

W modelu mamy do czynienia z siecią trójkątną, w której węzłach umiesz-
czamy od zera do siedmiu cząstek. Każda cząstka ma jeden z sześciu kie-
runków (NW, NE, E, SE, SW, W) oraz prędkość 1js/∆t [jednostka sieci
/ krok czasowy]. Cząstki w węźle mają różne kierunki. W pewnych warian-
tach modelu FHP stosuje się również cząstki nieruchome. Przykładowy układ
przedstawia rysunek 1.3. Ewolucja układu przebiega w dwóch krokach:

1) Ruch – przesuwamy każdą z cząstek o jeden węzeł zgodnie z wektorami
prędkości.

2) Kolizja – do nowo powstałego układu stosujemy reguły zderzeń.

Rysunek 1.3: Przykładowy stan sieci w modelu FHP.
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1.4.1 Klasyfikacja modeli FHP

Modele FHP klasyfikujemy ze względu na zastosowane reguły kolizji:

FHP 1 - kolizje dwucząsteczkowe, symetryczne oraz trój-cząsteczkowe syme-
tryczne.

FHP 2 - jak wyżej, plus trójcząsteczkowe niesymetryczne oraz kolizje z nieru-
chomą cząstką.

FHP 3 - wszystkie powyższe plus kolizje czterocząsteczkowe.

Wszystkie warianty modelu FHP spełniają zasadę zachowania masy i pędu.
Różne reguły zderzeń powodują różnice wyników na poziomie makroskopo-
wym. Każdy z modeli FHP oddaje inny zakres współczynnika lepkości. War-
tości współczynnika lepkości możliwe do osiągnięcia w symulacji zmniejszają
się wraz ze zwiększeniem ilości zderzeń.

1.5 Przeszkody

W modelu FHP przez przeszkodę należy rozumieć nieruchomą cząstkę, która
podczas kolizji każdą cząsteczkę, która na nią wpadła, odbija pod kątem 180°.
Zderzenie pojedynczej cząstki z przeszkodą pokazuje rysunek 1.4.
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stan początkowy zderzenie odbicie stan końcowy

Rysunek 1.4: Odbicie od przeszkody.

1.6 Implementacja

1.6.1 Węzeł

W modelu FHP mamy do czynienia z cząsteczkami mogącymi przyjąć je-
den z 6 kierunków, cząsteczką nieruchomą oraz przeszkodą. Daje to osiem
możliwych stanów węzła, które mogą zachodzić jednocześnie. Wygodnym
sposobem reprezentacji stanu węzła jest ciąg ośmiu bitów, w którym każdy
bit odpowiada istnieniu (1) lub nieistnieniu (0) cząstki w określonym stanie,
jak na rysunku 1.5. W większości języków programowania, ciąg ośmiu bi-

Rysunek 1.5: Reprezentacja stanu węzła. Powyższy układ bitów (00010011)2

odpowiada liczbie dziesiętnej (19)10.

tów wykorzystywany jest do reprezentacji znaków (ang. char). Stąd węzeł w
stanie jak na rysunku 1.5 można zaimplementować jak na listingu 1.1:

Listing 1.1: Implementacja węzła.

1 unsigned char node = 19 ;
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Aby uzyskać pełną kontrolę nad stanem węzła, musimy mieć możliwość wy-
konywania operacji ustawienia (listing 1.2), usunięcia (listing 1.3) oraz spraw-
dzenia stanu (listing 1.4) dowolnego bitu.

Listing 1.2: Ustawianie bitu na pozycji (pos) w węźle (node)

1 void b i t S e t (unsigned char& node , int pos )
{

3 va l |= (1 << ( pos ) ) ;
}

Listing 1.3: Usuwanie bitu z pozycji (pos) w węźle (node)

void b i t C l r (unsigned char& node , int pos )
2 {

va l &= not (1 << ( pos ) ) ;
4 }

Listing 1.4: Sprawdzanie bitu na pozycji (pos) w węźle (node)

bool bi tTst (unsigned char& node , int pos )
2 {

return ( ( va l ) & (1 << ( pos ) ) ) ;
4 }

1.6.2 Sieć

Sieć trójkątna wymaga specjalnego potraktowania przez programistę, gdyż
musi być zrzutowana na tablicę, która zwykle utożsamiana jest z siecią kwa-
dratową. Na rysunku 1.6 widzimy, że położenia węzłów naturalnie przechodzą
w sieć kwadratową, można więc zaimplementować sieć trójkątną jako tablicę
typu char o wymiarze szerokość (w) na wysokość (h), stąd:

Listing 1.5: Sieć węzłów.

unsigned char s i e c [w*h ] ;
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Rysunek 1.6: Zrzutowanie sieci trójkątnej na kwadratową.

W przypadku reprezentacji sieci dwuwymiarowej za pomocą tablicy jedno-
wymiarowej dostęp do węzła (i, j), uzyskujemy samodzielnie przeliczając in-
deksy, dlatego wygodnie jest posłużyć się następującą dyrektywą preproce-
sora:

Listing 1.6: Dyrektywa preprocesora przeliczająca indeksy tablicy 2D na in-
deksy tablicy 1D.

1 #define pos ( i , j ) (w* j+i )

Dzięki niej zamiast stosować zapis dla tablicy dwuwymiarowej:

Listing 1.7: Odczyt z tablicy 2D.
1 s i e c [ i ] [ j ] ;

piszemy:

Listing 1.8: Odczyt z tablicy 1D traktowanej jak tablica 2D.
1 s i e c [ pos ( i , j ) ] ;

1.6.3 Krok symulacji

Ruch

Ruch polega na propagacji cząsteczek z każdego węzła do węzłów sąsiednich.
Czyli dla każdego węzła musimy sprawdzić stan każdego z bitów, a w przy-
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Rysunek 1.7: Zmiana stanu z (21)10 = (00010101)2 na (00101010)2 = (42)10.

padku zastania stanu 1 przesuwamy cząstkę w odpowiednim kierunku. Do
implementacji ruchu nie wystarczy jedna sieć, gdyż przesunięcie cząsteczki z
jednego węzła do sąsiedniego zmieniłoby dane zapisane w tym drugim, stąd
wniosek, że należy użyć dwóch sieci. Pierwsza z nich przechowuje aktualny
stan układu, z niej pobieramy dane potrzebne do przesunięcia cząstek, lecz
przesuniętą cząstkę zapisujemy w drugiej sieci. W następnym kroku sieci
zamieniają się rolami.

Zderzenia

Po wykonaniu przesunięć cząstek, musimy ponownie sprawdzić stan każdego
z węzłów, tym razem jednak nie patrzymy na stan konkretnych bitów, a na
stan całego węzła i postępujemy zgodnie z regułami opisanymi w punkcie
1.4.1. Aby czynność powyższą wykonywać sprawnie, warto wpisać wszystkie
możliwe stany węzła w tablicę. Ilość dopuszczalnych stanów to 28 = 256,
co jest dość skromnym obciążeniem pamięci. Tablica zawierająca stany wę-
złów powinna reprezentować odwzorowanie przekształcające zastany stan na
odpowiadający mu stan zgodny z regułami z rozdziału 1.4.1. Czyli przy-
kładowo pod indeksem 21 tablicy ma znajdować się wartość 42 ponieważ
(21)10 = (00010101)2 ma przekształcić się na (00101010)2 = (42)10 zgodnie z
regułą z rysunku 1.7. Natomiast pod indeksem 42 ma znajdować się wartość
21, ponieważ reguła ta stosuje się w dwie strony. Problematyczne w takim
podejściu są reguły kolizji zależne od zmiennej losowej, gdyż powyższa ta-
belaryzacja reguł tego przypadku nie uwzględnia. Rozwiązaniem może być
zastosowanie dwóch tablic stanów, jednej dla przypadku zmiennej losowej
0 < p ¬ 0.5, drugiej dla 0.5 < p ¬ 1. Wtedy przed każdą zmianą stanu
węzła konieczne jest losowanie wartości losowej p : 0 < p ¬ 1 z rozkładu
jednostajnego.
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Rysunek 5.4: Przepływ przez rurę z płaską przeszkodami, linie prądu wyge-
nerowano w programie Paraview[10].
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