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Izvleček

V diplomskem delu so predstavljeni primeri toka tekočin, ki jih lahko učitelj fizike
uporabi pri predstavitvi fizikalnih osnov hidrodinamike dijakom v srednji šoli. Na
začetku dela sta predstavljeni fizikalna osnova hidrodinamike ter izpeljava programa
simulacije. Za osnovo programa računalniške simulacije je bil izbran opis na podlagi
celičnih avtomatov, ki je enostavne zgradbe, hkrati pa daje rezultate, ki za pedagoške namene dovolj natančno opišejo fizikalne pojave v naravi. Tok tekočine je
predstavljen z diskretnimi delci tekočine, ki se po kanalu premikajo glede na razmere
v lokalni okolici. Začetni tok tekočine se v kanalu ustvari tako, da se vstopajočim
delcem določita začetna hitrost in poljubna lega v vhodnem delu kanala. Izbrani
primeri laminarnega toka realne viskozne tekočine so najprej predstavljeni s primeri
iz narave in eksperimentalnim opazovanjem plitvega vodnega toka po pravokotnem
kanalu z ustreznimi ovirami. Kjer je mogoče, so podane tudi analitične rešitve ali
približki rešitev. Nato sledi predstavitev rezultatov računalniške simulacije toka tekočine in primerjava z ugotovitvami. Prva predstavljena primera sta simulacija toka
tekočine po neomejeni ravnini ter po kanalu, s katerima so predstavljene osnovne
značilnosti hidrodinamike in delovanja simulacije. Naslednji primeri obravnavajo
tok tekočine pri različni spremembi širine kanala, pri katerih pride do pojava vrtincev. To so tok po pravokotni razširitvi kanala v obliki stopnice, tok po pravokotni
zožitvi kanala in tok tekočine mimo pravokotne jame. Program simulacije je bil
preizkušen tudi pri toku tekočine po poenostavljenem modelu Venturijeve cevi, pri
toku tekočine ob polravnini in pri obtekanju valja.
Ključne besede: hidrodinamika, simulacija toka, celični avtomati, nestisljiv tok,
stacionarni tok, laminarni tok, tok v kanalu, viskoznost, Navier-Stokesova enačba
PACS: 01.50.My, 02.60.-x, 47.10.ad, 47.11.-j, 47.15.Rq, 47.32.Ef, 47.80.Jk

Abstract

In this thesis, we study the examples of hydrodynamic flow, which can be used in
teaching to present physical basics of hydrodynamics to high-school students. In the
beginning of the thesis, the physical basics of hydrodynamics and the algorithm derivation are described. A cellular automaton model was chosen for the computational
algorithm basis because of its simple structure and sufficient accuracy of simulations
for pedagogical demonstrations. The flow of the fluid is described with the discrete
particles, which are moving along the channel due to the local fluid conditions. The
incoming fluid flow is defined by predetermined velocity and random location on the
incoming side of the channel. The chosen examples of a real viscous laminar flow
are described with examples from nature and experimental observation of a thin
water flow in a rectangular channel with appropriate obstacles. Where possible, an
exact mathematical solutions or a good approximation of the flows is given. After
that, the fluid flow simulations and comparison with experimental observations are
presented. The first two examples are simulations of the fluid flows in an unlimited
plane and in a channel. With those, we show the basics of the hydrodynamics and
the functionality of the algorithm. The next examples i.e. fluid flows in the channel
with rectangular width enlargement, the channel with rectangular width narrowing,
and flow past the rectangular pit, describe the flow regarding the difference of the
channel width. Here we observe phenomenon of flow vortexes. Additionally, the
algorithm was tested on the fluid flows in a simplified Venturi tube, around a halfplane, and surrounding a cylinder.
Keywords: fluid dynamics, flow simulation, cellular automaton, incompressible
flow, stationary flow, laminar flow, open-channel flow, viscosity, Navier-Stokes equation
PACS: 01.50.My, 02.60.-x, 47.10.ad, 47.11.-j, 47.15.Rq, 47.32.Ef, 47.80.Jk
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Poglavje 1
Uvod
Mehanika tekočin raziskuje široko področje obnašanja tekočin. V srednji šoli se
dijaki seznanijo le z njenimi najosnovnejšimi fizikalnimi vsebinami [1, 2]. Obravnavajo le masni in prostorninski tok, Bernoullijevo enačbo ter razliko med linearnim
in kvadratnim zakonom upora.
Kljub obširnemu področju mehanike tekočin je v srednji šoli obravnavana snov
zelo omejena in nudi zelo skope informacije o uporabnosti področja. V tem diplomskem delu so predstavljeni primeri toka tekočin, ki na enostaven in zanimiv način
prikazujejo širšo sliko hidrodinamike v vsakdanjem življenju. Na njihovi podlagi
lahko učitelj fizike predstavi tudi fizikalne osnove hidrodinamike dijakom v srednji
šoli.
Za podlago predstavitve viskoznega toka tekočine sem izbral računalniško simulacijo. Z njo lahko opazujemo lastnosti toka, ki jih pri poskusih zaradi raznih
vzrokov ni mogoče opaziti. S simulacijo lahko enostavneje opazimo razlike v hitrostih tekočine in spremljamo obnašanje tekočine v bližini robov ter ostalih zanimivih
točk. Niti tlačno polje se pri poskusih ne opazi posebej dobro, zato je simulacija
tudi v tem primeru bolj praktična.
Za realnejšo predstavitev naravnih pojavov bomo pri simulaciji upoštevali tudi
viskoznost tekočine. Izhodišče fizikalnega opisa tekočine je sicer Navier-Stokesova
enačba, ki je pri srednješolskem pouku fizike ne moremo obravnavati. Pri predlaganem pristopu s celičnimi avtomati se izognemo vektorski analizi. Dinamične enačbe
intuitivno sledijo iz osnovnih zakonov, ki jih dijaki dobro poznajo.
Predstavljene primere toka tekočine lahko razdelimo v tri skupine:
• tok tekočine po neomejeni ravnini in po kanalu,
• tok tekočine v kanalu, kateremu se spremeni širina, in
• tok tekočine v kanalu mimo ovire.
Primeri, opisani v prvi skupini, so splošno znani, zato so dobra podlaga za opazovanje delovanja računalniškega programa. S primerjavo rezultatov simulacije z
analitičnimi rešitvami lahko s temi primeri ocenimo tudi kakovost izbranega načina
simulacije.
V drugi skupini sem izbral takšne primere, kjer se ob ustreznih pogojih v stranskem delu kanala pojavi vrtinec. Ta nam lahko služi za predstavitev vrtinčnosti
tekočine. V delu bom opisal tok tekočine po pravokotni razširitvi kanala v obliki
15
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stopnice, tok po pravokotni zožitvi kanala in tok mimo pravokotne jame. Z dodatnim primerom toka po enakomerni zožitvi kanala želim nakazati tudi veljavnost
Bernoullijeve enačbe.
Pri tretji skupini primerov želim s simulacijo pokazati vpliv ovire na tok tekočine.
Najprej bomo ta vpliv opazovali pri toku tekočine, ki ga polravnina na sredi kanala
razdeli na dva neodvisna dela. Dodatno predstavljen primer, ki sem ga izbral, je
tudi obtekanje valja, na podlagi katerega lahko opišemo upor v toku tekočine in
omenimo silo toka na valj.
Predstavitev posameznega primera bomo najprej začeli z opazovanjem in opisom
ustreznega pojava iz narave. Kljub temu, da je opisane primere težko enostavno
predstaviti s poskusi, sem te pojave ponovil tudi z demonstrativnim poskusom, kjer
sem opazoval vodni tok po kanalu. S poskusom sem želel pridobiti dodatne ugotovitve o obnašanju tekočine. V kolikor za posamezni primer obstajajo analitične
rešitve, sem jih zaradi primerjave tudi zapisal. Analize teh realnih primerov ter
analitične rešitve bomo nato primerjali z rezultati simulacije. Enak vrstni red predstavitve lahko uporabi tudi učitelj pri predstavitvi teh primerov dijakom.
Za predstavitev hidrodinamike potrebujemo kar nekaj fizikalnega znanja. Osnovne lastnosti in enačbe hidrodinamike sem zato predstavil na začetku tega dela.
Z njihovo pomočjo bomo analitično opisali izbrane primere ter izpeljali enačbe, ki
so osnova za program računalniške simulacije.

16

Poglavje 2
Fizikalni opis tekočine
2.1
2.1.1

Fizikalni opis idealne tekočine
Lastnosti toka tekočine

Pri opazovanju gibanja tekočine največkrat spremljamo hitrostno polje tekočine, ki
ga najlepše vidimo, če v tekočino natrosimo majhne lahke delce (npr. prah, različno
fino ali grobo mleti ali celi poper, sezam, cvetove, ipd.), ki se v tekočini premikajo
s hitrostjo tekočine v = (vx , vy , vz ) (slika 2.1). V kolikor na tak način spremljamo
gibanje delcev tekočine, ki so ob času t0 = 0 bili na mestu r 0 , govorimo o Lagrangeovem opisu gibanja tekočine.

Slika 2.1: S pomočjo odpadlih cvetov, ki jih nosi Gradaščica z leve proti desni,
opazujemo hitrost vodnega toka na točkah, kjer so cvetovi v kanalu. Iz nekaj izbranih
zaporednih slik videoposnetka opazimo premike cvetov. Časovni interval med dvema
zaporedno posnetima legama cvetov znaša tretjino sekunde.
Ponavadi pa nas pri gibanju tekočine ne zanima, kje se posamezni delček ob času t
nahaja in kakšne so vrednosti njegovih fizikalnih količin, ampak nas zanima fizikalna
količina (npr. hitrost ali tlak) v točno določeni točki tekočine r(t) = r(t0 ), ne glede
na dejstvo, kateri delec tekočine se trenutno tam nahaja. Ta način imenujemo
Eulerjev opis gibanja tekočine. Tudi rezultati v tem delu so predstavljeni s pomočjo
tega opisa. Pri Eulerjevem opisu tekočine hitrost na določeni točki hitrostnega polja
zapišemo kot
dr(t)
v(r 0 , t) =
,
kjer je
r(t0 ) = r 0 .
(2.1)
dt
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Pospešek na istem mestu dobimo s substancialnim odvodom hitrosti
hitrosti tekočine na določeni legi v hitrostnem polju:

D
,
Dt

ki je odvod

∂v(r, t)
Dv(r, t)
=
+ (v(r, t) · ∇) v(r, t) .
(2.2)
Dt
∂t
Prvi člen, lokalni odvod, opisuje časovno spremembo hitrosti delčka tekočine v fiksni
točki prostora, drugi člen, konvekcijski odvod, pa časovno spremembo hitrosti delčka
zaradi premika samega delčka tekočine na novo lego [3, 4].
Hitrostno polje tekočine lahko prikažemo tudi s tokovnicami. Primer tokovnice
prikazuje slika 2.2.
a=

Slika 2.2: Pri vodnem toku po zožitvi kanala opazujemo potek tokovnic, ki jih
izrisujemo s konstantnim tankim curkom črnila.
Tokovnica je krivulja, katere tangenta ob istem času t v vsaki točki tokovnice
kaže smer hitrosti tekočine [3–6]. Če se delec tekočine s hitrostjo v premakne po
tokovnici za majhen premik ds = ( dx, dy, dz), kar prikazuje slika 2.3, velja
| ds(r, t)|
dx
dy
dz
ds
=
=
=
=
.
v
|v(r, t)|
vx
vy
vz

(2.3)

y

v
ds
dx

vy

dy
vx
x

z
Slika 2.3: Premik delca po tokovnici. Zaradi nazornejše slike je tokovnica predstavljena le v ravnini xy.
Poleg tokovnic tekočino opisujemo tudi z vrtinčnicami, ki so v povezavi z vrtinčnostjo tekočine. Vrtinčnost tekočine ω(r, t) je definirana kot
ω(r, t) = ∇ × v(r, t)
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2.1. Fizikalni opis idealne tekočine
in deluje kot mera za lokalno vrtinčnost delčka tekočine. Vrtinčnica je krivulja,
katerega tangenta kaže v smeri rotorja hitrosti oz. vrtinčnosti
ṙ(l, t) =

∇ × v(r, t)
dr(l, t)
=
.
dl
|∇ × v(r, t)|

(2.5)

Lega in oblika vrtinčnic ter tokovnic se lahko s časom spreminja, prav tako tudi
hitrost tekočine na poljubni koordinati. Tako gibanje tekočine je v naravi najpogostejše. Je turbulentno in nestacionarno. Pri stacionarnem gibanju tekočine pa
se vrtinčnice, tokovnice in hitrost tekočine na določenih koordinatah prostora ne
spreminjajo s časom. V tem primeru se delec tekočine premika vzdolž tokovnice, pri
čemer pa se njegova hitrost vzdolž tokovnice lahko spreminja. Primer takšnega laminarnega toka je počasno gibanje tekočine, npr. zelo počasne reke, potoka ali kanala,
kakršno opazimo tudi na prej prikazani sliki 2.1. Pri stacionarnem gibanju tekočine
več sosednjih združenih tokovnic opišemo s tokovno cevjo s presekom S, skozi katero
teče tekočina. Prostorninski tok tekočine definiramo kot volumen pretečene tekočine
skozi presek tokovne cevi v enoti časa
∫
dV
= v dS .
(2.6)
ΦV =
dt
Podobno definiramo tudi masni tok tekočine
dm
Φm =
= ρΦV .
(2.7)
dt
Pri obravnavi enačb hidrodinamike namesto masnega toka pogosteje uporabljamo
gostoto masnega toka [4]
dΦm
j=
= ρv ,
(2.8)
dS
ki je definirana kot masni tok na enoto površine.
V tekočini velja ohranitev mase tekočine, ki teče skozi tokovno cev. Opišemo jo
s kontinuitetno enačba za gostoto
∂ρ
+ ∇ · (ρv) = 0 ,
(2.9)
∂t
ki nam ohranitev mase opisuje kot spremembo gostote tekočine v poljubno majhnem
volumnu okoli izbrane točke tekočine glede na masni tok, ki teče v ali izteka iz tega
volumna [3–5].
Za tekočino, s katero bom predstavil primere toka v tem diplomskem delu, sem
izbral vodo. Ker ima le-ta majhno stisljivost, bomo tako pri predstavljenih primerih,
kakor tudi pri simulaciji, privzeli nestisljivost vode oz. tekočine. S to predpostavko
se kontinuitetna enačba za gostoto 2.9 poenostavi v
∇ · (ρv) = 0 oz. ∇ · v = 0 .

2.1.2

(2.10)

Potencialni tok

Potencialni tok predstavimo z neko skalarno funkcijo φ, ki je potencial hitrosti [3–7].
Zapisano drugače: pri potencialnem toku je hitrost gradient neke skalarne funkcije
φ:
∂φ ∂φ ∂φ
v(x, y, z) = (vx , vy , vz ) = −∇φ(x, y, z) = (
,
,
).
(2.11)
∂x ∂y ∂z
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Potencialni tok mora biti tudi brezvrtinčen, saj
ω(x, y, z) = ∇ × v(x, y, z) = ∇ × (−∇φ(x, y, z)) = 0 .

(2.12)

Poleg brezvrtinčnosti mora φ ustrezati tudi pogoju za nestisljivost
∇ · v(x, y, z) = −∇2 φ(x, y, z) = 0 .

(2.13)

Zaradi zadoščanja enačbama za brezvrtinčnost 2.12 in nestisljivost 2.13 je potencial
hitrosti φ harmonična funkcija.
Dvodimenzionalni potencialni tok
Ker bomo obravnavane primere toka tekočine opisali v dveh dimenzijah, si oglejmo še
lastnosti dvodimenzionalnega potencialnega toka [3–5], ki ga opišemo s kompleksnim
potencialom
w(z) = φ(z) + ψ(z) , kjer je z = x + iy .
(2.14)
Funkcija w je sestavljena iz hitrostnega potenciala φ(z) in tokovne funkcije ψ(z), ki
jo definiramo kot
)
(
∂ψ
∂ψ
,−
.
(2.15)
v(x, y) = (vx , vy ) =
∂y
∂x
Tudi tokovna funkcija ψ mora biti harmonična, saj je prav tako brezvrtinčna (po
enačbi 2.12) in hkrati ustreza tudi pogoju za nestisljivost (po enačbi 2.13).
Hitrost iz funkcije w izračunamo z
v(z) =

∂φ
∂ψ
∂ψ
∂φ
dw
=
+i
=
−i
= vx − ivy .
dz
∂x
∂x
∂y
∂y

Velikost hitrosti na koordinati r = (x, y) dobimo z enačbo
⏐
⏐
⏐ dw ⏐ √
⏐
⏐ = vx2 + vy2 ,
v(z) = |v(z)| = ⏐
dz ⏐
kot med osjo x in vektorjem hitrosti v pa z enačbo
( )
vy
.
ϕ = arctan
vx

2.1.3

(2.16)

(2.17)

(2.18)

Splošni opis gibanja idealne tekočine

V srednji šoli se pri hidrodinamiki obravnavajo le idealne nestisljive tekočine [1, 2],
za katere velja, da se pri njihovi obravnavi zanemari vpliv viskoznosti. Enačba, ki
opisuje gibanje idealnih tekočin, je Eulerjeva enačba [3, 5, 6]
(
)
∂v
ρ
+ (v · ∇) v = −∇p + ρf
(2.19)
∂t
in jo izpeljemo iz Navier-Stokesove enačbe. Za opis gibanja idealne nestisljive tekočine poleg Eulerjeve enačbe 2.19 potrebujemo še kontinuitetno enačbo za gostoto
2.10
∇·v =0 ,
(2.20)
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termodinamsko enačbo stanja tekočine oblike
p = p(ρ)

(2.21)

in robne pogoje. Termodinamsko enačbo stanja smo zapisali, kakor za stisljivo tekočino, čeprav smo privzeli njeno nestisljivost. V enačbah smo s privzeto nestisljivostjo
zanemarili majhne spremembe v gostoti tekočine, iz katerih dobimo tlačne razlike.
Te spremembe so v primeru vode dovolj velike, da lahko na podlagi termodinamske
enačbe stanja 2.21 izračunamo tlačne gradiente, vendar kljub temu dovolj majhne,
da lahko v splošnem tekočino še vedno obravnavamo kot nestisljivo. Na robovih prostora nam za idealno tekočino zadostuje upoštevati pogoj, da je tam njena normalna
komponenta hitrosti enaka nič, torej v n ( ∂V ) = 0. Ker tangencialna komponenta
hitrosti tekočine na robu v t ( ∂V ) ni določena, lahko idealna tekočina na robu drsi.
Za stacionarne tokove, z upoštevanjem gravitacije g = (0, 0, −g), kot edine zunanje konzervativne sile, iz Eulerjeve enačbe (v treh dimenzijah) izpeljemo [3, 5, 8]
∂v
+ ω × v = −∇E ,
∂t
kjer je ω = ∇ × v vrtinčnost (enačba 2.4) in
E=

p 1 2
+ v + gz
ρ 2

(2.22)

(2.23)

Bernoullijeva funkcija, ki nam opisuje energijo na enoto mase. Pri skalarnem množenju hitrosti v z enačbo 2.22 dobimo
(v · ∇) E = 0 ,

(2.24)

kar nas privede do Bernoullijeve enačbe
E=

p 1 2
+ v + gz = const. ,
ρ 2

(2.25)

ki velja na vsaki točki poljubno izbrane tokovnice. Za različne tokovnice se konstanta
ponavadi razlikuje. Le v primeru, da je stacionarni tok tudi brezvrtinčen (ω = 0), pa
je konstanta za vse tokovnice (oz. po celotni tekočini) tudi enaka. Iz Bernoullijeve
enačbe 2.25 razberemo, da se energija tekočine pri stacionarnem gibanju idealne
nestisljive brezvrtinčne tekočine ohranja [3–8].

2.2

Fizikalni opis viskozne tekočine

Na splošno imamo v naravi opravka z viskoznimi tekočinami, zato si oglejmo še
enačbe, ki opisujejo njihovo gibanje. Koeficient (dinamične) viskoznosti η je sorazmernostni koeficient med strižno napetostjo Fy /Sxy in strižno hitrostjo dvy / dz
(slika 2.4):
Fy
dvy
=η
.
(2.26)
Sxy
dz
Koeficient viskoznosti za vodo ηH2 O znaša 0, 001 kg/ms [6, 9, 10].
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Za stacionarni tok nestisljive viskozne tekočine Navier-Stokesovo enačbo zapišemo v obliki
)
(
∂v
+ (v · ∇) v = −∇p + η∇2 v + ρf .
(2.27)
ρ
∂t
Enačba opisuje, kakšen je substancialni odvod hitrosti glede na gradient tlaka, viskoznost in vpliv zunanjih sil. Ker želimo primere obravnavati čim enostavneje,
privzamemo, da se tekočina po celotni globini giblje enako. S tem se omejimo na
tok tekočine v vodoravni smeri, torej na dve dimenziji, in se tako izognemo tudi
gravitacijski sili. Zaradi enostavnosti zanemarimo še ostale zunanje sile in s tem
postavimo f = 0.
z
Sxy

Fy

dv y
dz
y
Slika 2.4: Zaradi viskoznosti η se v tekočini pojavi strižna napetost Fy /Sxy , sorazmerna strižni hitrosti dvy / dz.
Za fizikalni opis primerov gibanja tekočine poleg Navier-Stokesove enačbe za
nestisljivo viskozno tekočino 2.27 potrebujemo še kontinuitetno enačbo 2.10, termodinamsko enačbo stanja tekočine 2.21 in robne pogoje. Upoštevajmo še, da realna
viskozna tekočina na robu zaradi viskoznosti miruje. Torej morata biti tako normalna komponenta, kakor tudi tangencialna komponeneta hitrosti na robu tekočine
enaka nič:
v n ( ∂V ) = 0 in v t ( ∂V ) = 0 .
(2.28)
Kinetična energija viskozne tekočine se zaradi viskoznosti ne ohranja.
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Poglavje 3
Opis simulacije in računalniškega
programa
V uvodu smo že omenili, da lahko primere toka tekočine, zanimive za obravnavo s simulacijo, razdelimo v tri skupine. Prva skupina vsebuje navaden tok po neomejenem
prostoru in tok po kanalu. S tema primeroma splošno znanega obnašanja tekočine
bomo opazovali predvsem kakovost rezultatov, dobljenih s simulacijo. Druga skupina primerov vsebuje tok po spremenjeni širini kanala v obliki stopnice. Pri teh
primerih ob ustreznih pogojih pričakujemo vrtinčenje tekočine v kotu stopnice. Z
analizo prve polovice Venturijeve cevi pa želimo vsaj nakazati Bernoullijevo enačbo.
Tretja skupina primerov opisuje tok tekočine mimo posebej izbranih ovir. Tukaj si
bomo ogledali, kako na tekočino vplivata polravnina in valj sredi kanala.
Pri srednješolskem pouku fizike lahko učitelj s temi primeri simulacije toka gibanje tekočine obravnava brez orodij vektorske analize oziroma Navier-Stokesove
enačbe. Poleg obnašanja tekočine v opazovanem območju se bomo predvsem zanimali za hitrost in tlak v toku tekočine.

3.1

Izbira opisa simulacije

Ker s simulacijo predstavljamo primere stacionarnega toka tekočine predvsem dijakom v srednji šoli, sem želel, da bi bil program simulacije čim enostavnejši, da bi
ga bil sposoben razumeti in morda celo napisati tudi povprečen dijak. Ena izmed
preprostih zamisli je predstaviti tok tekočine kot tok delcev, ki vplivajo na ostale
delce v bližini. Če vpliv omejimo le na sosednje delce, lahko simulacijo zgradimo na
osnovi opisa s celičnimi avtomati.
Celični avtomati so diskretni matematični opis fizikalnega sistema, katerega
osnova je mreža celic. Na začetku simulacije, ob času t = 0, določimo stanja celic,
nato pa program na podlagi že vnaprej določenih zakonov, trenutnega stanja celice
in trenutnega stanja sosednjih celic določi stanje celice za čas t = 0 + dT , torej za
časovni korak naprej [11, 12]. V primeru predstavljene simulacije celični avtomat
služi za opis toka tekočine, iskanje sosednjih delcev toka tekočine ter za shranjevanje
rezultatov po predalčkih.
Tekočino pri naši simulaciji obravnavamo kot množico majhnih diskretnih delčkov z določenimi lastnostmi, ki interagirajo s sosednjimi delci. Pri tem se delci zaradi fizikalnih zakonov gibljejo po prostoru. Vhodni tok zagotovimo z delci, katerim
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določimo vnaprej definirano in enako veliko začetno hitrost ter naključno lego v
vhodnem delu kanala.
Pohitritev simulacije pri iskanju sosednjih točk dosežemo z razdelitvijo prostora
na enakomerno mrežo [13]. Iskanje sosednjih delcev se začne s pridobitvijo informacije o predalčku, v katerem se nahaja opazovani delec, ter o okoliških predalčkih.
Delci, najdeni v teh predalčkih, služijo za opis stanja v prostoru okoli opazovanega
delčka tekočine. Iz stanja okolice program nato izračuna novo stanje delčka v tekočini. Z določitvijo novega stanja vseh delčkov v prostoru se simulacija premakne
naprej v času za dT .
Zaradi izhodiščne razdeljenosti prostora na predalčke in stacionarnega toka program v predalčkih povprečuje tudi lastnosti tekočine, ki na koncu simulacije predstavljajo naše rezultate. Izmed njih nas predvsem zanimata hitrostno in tlačno polje
toka tekočine.

3.2

Izpeljava enačb gibanja

Tok tekočine opisujemo z viskozno nestisljivo tekočino. Navier-Stokesovo enačbo
2.27 zanjo zapišimo v obliki
Dv
= −∇p + η∇2 v + ρf ,
(3.1)
Dt
kjer člen na levi strani opisuje substancialni odvod hitrosti oziroma pospešek delčka
tekočine. Pri simulaciji želimo najprej iz pospeška delca a(r, t) izračunati hitrost
v(r, t + dt), iz hitrosti v(r, t + dt) pa lego delca r(t + dt).
ρ

3.2.1

Brezdimenzijska oblika Navier-Stokesove enačbe

Za izpeljavo enačb, ki nam v programu simulacije opisujejo gibanje delcev v prostoru,
najprej Navier-Stokesovo enačbo 3.1 spravimo v brezdimenzijsko obliko. Zaradi tega
vpeljemo karakteristične parametre tekočine in parametriziramo naslednje količine
[3–7]
v = v0 v ′ , p = ρv 2 p′ , t = t0 t′ , r = Lr ′ , f = f0 f ′ ,
(3.2)
kjer smo fizikalne količine v brezdimenzijski obliki označili s črtico. Po preureditvi
dobimo
1 ′2 ′ 1 ′
Dv ′
= −∇′ p′ +
∇ v + f
(3.3)
σ
′
Dt
Re
F
skupaj z naslednjimi brezdimenzijskimi parametri:
σ=

L
v0 t0

– Strouhalovo število,

(3.4)

ki nam daje karakteristični čas toka,
Re =

v0 Lρ
η

– Reynoldsovo število,

(3.5)

ki nam pove razmerje med viskoznimi in inercialnimi efekti in
F =

v02
f0 L

– Froudejevo število,
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3.2. Izpeljava enačb gibanja
ki je razmerje med inercialnimi in zunanjimi efekti.
Brezdimenzijske rešitve Navier-Stokesove enačbe prevedemo v dimenzijsko obliko
preko
(
)
r t
′
, , σ, Re, F
(3.7)
v = v0 v
L t0
(
)
r t
2 ′
p = ρv0 p
, , σ, Re, F .
(3.8)
L t0
Iz enačb 3.7 in 3.8 vidimo, da sta hitrost in tlak odvisna od fizikalnih količin σ,
Re in F . V kolikor so ta števila za različne parametre L, v0 , t0 , ρ, η in f0 enaka,
so rešitve za tlak p in hitrost v identične, torej se tudi tekočina obnaša podobno.
Opisano dejstvo poznamo kot princip hidrodinamske podobnosti.
Za preprosto predstavitev toka tekočin s simulacijo smo omejeni na dve dimenziji.
Dobljeni rezultati bodo dobro predstavili tok tekočine, ki ga opazujemo v naravi v
treh dimenzijah, le, če se tok tekočine z globino ne bo bistveno razlikoval. Za
približek zato privzemimo, da bo tok po globini enakomeren, če le ne bo globina
tekočine prevelika. Zato bomo gibanje tekočine s poskusom opazovali v vodoravnem
kanalu, kvečjemu v kanalu z rahlim padcem. Tako gravitacijo g, kakor tudi ostale
zunanje sile f bomo v naših primerih zanemarili.
Ker je v naravi najpogostejša tekočina voda, se osredotočimo nanjo. Njena
majhna stisljivost nam omogoča, da lahko vodni tok precej natančno opišemo kar
z našimi enačbami za nestisljivo tekočino. Viskoznost obdržimo, saj želimo videti,
kako se obnaša realna viskozna tekočina.
Navier-Stokesovo enačbo 3.1 po teh predpostavkah zapišemo kot
σ

3.2.2

1 ′2 ′
Dv ′
= −∇′ p′ +
∇ v .
′
Dt
Re

(3.9)

Diskretizacija Navier-Stokesove enačbe

Iz Navier-Stokesove enačbe 3.9 želimo sedaj za računalniško simulacijo pripraviti čim
bolj enostavno, a še vedno dovolj dobro osnovo za opis dinamike tekočin. Pri naši
obravnavi tekočino diskretiziramo, torej jo obravnavamo kot množico soodvisnih
masnih delcev.
Ker želimo imeti čim preprostejše razmere, najprej karakteristično hitrost v0 , ki
smo jo vpeljali v enačbi 3.2, nastavimo kot:
v0 =

L
,
t0

(3.10)

s čimer iz Navier-Stokesove enačbe izpade Strouhalovo število. Nato izberemo ustrezno karakteristično dolžino
η
L=
,
(3.11)
v0 ρ
s katerim vrednost Reynoldsovega števila nastavimo na 1, ki prav tako izpade iz
nadaljnje izpeljave.
V Navier-Stokesovi enačbi 3.9 gradient tlaka −∇′ p′ nadomestimo z
N
1 ∑
−∇ p = −Kp r T = −Kp
(r i − r) ,
N i=1
′ ′
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kjer je Kp koeficient gradienta tlaka, vnaprej določena konstanta, odvisna od gostote
delcev v tekočini. Z r T označimo lokalno težišče vseh delcev, ki so od opazovanega
delca z lego r oddaljeni kvečjemu za vnaprej določen radij Rmax .
Člen ∇′2 v ′ zamenjamo s povprečjem rezultante diferenc hitrosti med opazovanim
delcem s hitrostjo v in delci v njegovi okolici – krogu z radijem Rmax
N
1 ∑
(v i − v) ,
∇ v = Kη
N i=1
′2 ′

(3.13)

pomnoženega z vnaprej določeno konstanto Kη , ki opisuje viskoznost v odvisnosti
od radija Rmax .
Brezdimenzijsko obliko Navier-Stokesove enačbe 3.9 smo tako preoblikovali v
N
N
1 ∑
1 ∑
Dv
= −Kp
(r i − r) + Kη
(v i − v) .
Dt
N i=1
N i=1

(3.14)

Za končni opis gibanja delcev tekočine potrebujemo še razpisati substancialni
odvod hitrosti. Privzamemo, da so za kratek časovni korak dT spremembe hitrosti
v(t + dT ) − v(t) in lege delcev r(t + dT ) − r(t) zadosti majhne, da lahko njihove vrednosti v opazovani okolici privzamemo za konstantne, hkrati pa z njimi še
vedno lahko zadovoljivo natančno opišemo novo hitrost in lego delcev. Z integracijo
pospeška in hitrosti dobimo končni enačbi
(
)
N
N
1 ∑
1 ∑
v(t + dT ) = v(t) + −Kp
(r i − r) + Kη
(v i − v) dT (3.15)
N i=1
N i=1
r(t + dT ) = r(t) + v(t + dT ) dT ,

(3.16)

ki opisujeta gibanje delcev po prostoru.

3.3

Potek simulacije

V nadaljevanju na kratko opišimo potek simulacije [13], ki je podlaga za program
simulacije.

Postavi delce v prostor.
Prostor je dvodimenzionalen podolgovat kanal, katerega daljša stranica je vzporedna
osi x. Kanal je sestavljen iz treh delov (slika 3.1):
levi rezervoar:

Tu začnejo delci tekočine svojo pot.

osrednji del kanala:

Tu spremljamo gibanje delcev in od tod pridobivamo rezultate simulacije.

desni rezervoar:

Delci tu nemoteno pridejo do konca svoje poti.

Rezervoarja sem uporabil z razlogom, da se izognemo vplivom vhodnega in izhodnega toka delcev v kanalu. S tem poskrbimo tudi za približno konstantno število
delcev v osrednjem delu kanala in s tem posledično za natančnejše rezultate.
Vsem delcem, ki se dodajo v levi rezervoar, program določi naključno začetno
lego r = (rx , ry ) in začetno hitrost v = (vx , vy ) = (v0x , 0).
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levi
rezervoar

osrednji del kanala

desni
rezervoar

neaktivni delci
Slika 3.1: Pri simulaciji delce tekočine dodajamo na naključne lege v levi rezervoar,
če jih tam primanjkuje. Delci se zaradi razmer v prostoru premikajo skozi osrednji
del kanala v desni rezervoar. Pri prestopu desne meje rezervoarja ali pri prevelikem
številu delcev v rezervoarju program prebegle oz. odvečne delce odstrani.

Ponavljaj za Tkonec časovnih korakov.
Paziti moramo, da program naredi zadosti veliko število korakov, da bodo rezultati
reprezentativni oz. povprečenje zadovoljivo.
Upoštevati moramo tudi začetek simulacije, kjer se šele vzpostavlja ravnovesno
stanje, zato program nastavimo tako, da začne povprečevati in shranjevati rezultate
po zadostnem številu začetnih korakov, ko prehodno obdobje izzveni.
Za vsak delec izračunaj novo hitrost in novo lego delca.
Delce v kanalu poganja tlačna razlika med obema rezervoarjema, ki je posledica
večjega števila delcev v levem rezervoarju. Vpliv na sam tok ima tudi začetna hitrost
delcev. Na delce blizu roba kanala vpliva tudi sam rob, na katerega postavimo t.i.
slepe delce. Njihova naloga je posnemati rob kanala in s tem čim bolj izenačiti tlak
zaradi neenakomerne gostote delcev v okolici roba.
Na obnašanje posameznega delca v kanalu vplivajo hitrost opazovanega delca
v(t) in okoliški delci do razdalje Rmax od opazovanega delca. Iz teh lastnosti na
podlagi enačbe 3.15 program izračuna tlačni in viskozni gradient, iz katerega sledi
nova hitrost delca v(t + dT ). Novo lego opazovanega delca v prostoru r(t + dT )
program določi z enačbo 3.16.
Preveri, ali je delec izven prostora in ustrezno ukrepaj.
Najprej program preveri, ali obstajajo delci, ki so prestopili desni konec kanala.
Take delce program odstrani tako, da jih označi za neaktivne. Delci s takšno oznako
se do spremembe te oznake izpustijo iz obravnave.
Delce, ki prestopijo rob kanala drugod, program obravnava kot trk delca s steno.
V notranjost jih vrne z zrcaljenjem njihove lege čez rob kanala, pri čemer program
ustrezno zrcali tudi njihovo hitrost.
Preveri, ali je v rezervoarjih zadostno število delcev.
Program preveri število delcev v desnem rezervoarju. Če se v njem najde preveč
delcev, odvečne delce odstrani.
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Program preveri tudi število delcev v levem rezervoarju. Če v njem najde premalo delcev, vanj doda ustrezno število neaktivnih delcev. Pri tem program neaktivne delce označi za aktivne, jim določi naključno začetno lego r = (rx , ry ) ter
vnaprej določeno začetno hitrost v = (v0x , 0).
Posodobi rezultate.
Med samo simulacijo delce tekočine obravnavamo glede na njihovo lego in hitrost,
iz katerih želimo dobiti hitrostno in tlačno polje. Kanal zato razdelimo na ustrezno
gosto mrežo.
Tlačno polje program beleži z vsoto vseh delcev, ki so se od začetka beleženja
statistike nahajali v posameznem predalčku. Tako se k tlaku v predalčku Pij (t)
prišteje ena za vsak delec, ki se nahaja v tem predalčku. Skupni tlak v predalčku
Pij (t + dT ) se torej poveča za število delcev Nij , ki se ob času t + dT nahajajo v
tem predalčku:
p(Pij , t + dT ) = p(Pij , t) + Nij (t + dT ) .
(3.17)
Tudi hitrostno polje v posameznem predalčku program beleži na enak način, in
sicer s seštevanjem hitrosti v = (vx , vy ) vseh delcev, ki so se od začetka beleženja
statistike do časa t + dT nahajali v predalčku:
v(Pij , t + dT ) = v(Pij , t) +

Nij
∑

v k (Pij , t + dT ) .

(3.18)

k=1

3.3.1

Opis računalniškega programa simulacije

Na podlagi opisa sem za simulacijo primerov napisal program, ki se izvaja v Matlabu, programu za numerično analizo. Zaradi obsežnosti programa simulacije je koda
programa – le za primer simulacije toka tekočine po zožitvi kanala v obliki stopnice
– priložena v dodatku A. Podrobnejšo razlago in izpeljavo programa simulacije najdemo v viru [13].

3.4

Prikaz rezultatov simulacije

Rezultate simulacije lahko prikazujemo na dva načina:
v realnem času, ko program določi nove vrednosti parametrov. S to metodo lahko
opazujemo trenutne lege delcev r(t) in trenutne hitrosti v(r, t), saj so vse vrednosti še na voljo. Opazujemo lahko tudi, kako se s časom izoblikuje povprečje
tlaka in hitrosti,
in po koncu simulacije, ko iz shranjenih povprečenih podatkov lahko pridobimo
hitrostno in tlačno polje.

3.4.1

Sprotni prikaz trenutnih vrednosti

Pri iskanju optimalnih vrednosti parametrov sem mogel večkrat sproti preveriti,
ali simulacija z izbranimi parametri daje ustreznejše rezultate. Zato sem program
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napisal tako, da se lahko ob izvajanju simulacije trenutne vrednosti z grafi sproti
izrisujejo na zaslon. Glede na naše zanimanje se lahko sproti izrisujejo naslednji
grafi:
• trenutna lega točk r(t),
• trenutna hitrost točk v(r, t),
– dejanska velikost hitrosti: |v(r, t)| = v ali
– normirana velikost hitrosti, povečana za nek faktor k: |v(r, t)| = k,
• povprečno hitrostno polje v̄(r, t) in
• povprečno tlačno polje p̄(r, t):
– dvodimenzionalni prikaz,
– tridimezionalni prikaz ali
– prikaz z različno velikimi krogi.
Program sem napisal tako, da je bil pri izvajanju simulacije ekran zaslona razdeljen
na štiri enake dele. Največ toliko grafov se lahko sproti izrisuje tudi pri simulaciji.
Pri nekaterih primerih sem zaradi precejšnje razlike med velikostmi hitrosti na posameznih področjih kanala hitrost težko razbral, zato jih je bilo potrebno prikazati
drugače. Rešitev sem našel v prikazu hitrostnega profila z normiranimi velikostmi
hitrosti, ki vsak vektor hitrosti nariše enako dolgega. Podobna težava je nastala
pri tlačnem polju, saj se je prvotni dvodimenzionalni prikaz izkazal kot premalo
informativen. Podatke sem zato prikazal še s tridimenzionalnim grafom. Tak način prikaza je zanimiv še posebej, ker v Matlabovem oknu lahko kadarkoli poljubno
spremenimo pogled na graf - ga obračamo, približujemo in oddaljujemo. Kljub temu
sem ugotovil, da lahko tlačno polje na najbolj informativen način prikažem z grafom,
ki vsako mesto meritve tlaka prikaže z različno velikimi krogi.
Vsi prikazi trenutnih vrednosti fizikalnih količin so zanimivi tudi za dijake, saj
nudijo vse informacije o toku tekočine sproti in naenkrat. Z njihovo pomočjo bi
lahko učitelj posamezni primer toka tekočine predstavljal sproti in na njem razlagal
lastnosti toka tekočine.

3.4.2

Prikaz povprečenih rezultatov

Drugi način predstavitve rezultatov simulacije je prikaz končnih rezultatov. Program
pri izvajanju simulacije kanal razdeli na mrežo, v katero beleži povprečne vrednosti,
ki jih nato z zapisom v datoteko trajno shrani. Na tak način dobimo podatke o
povprečnem hitrostnem in tlačnem polju, ki jih po koncu simulacije lahko prikažemo
v obliki grafov. Grafe hitrostnega in tlačnega polja, ki so prikazani v tem delu, sem
dobil na ta način.
Rezultati simulacije, ki so prikazani na naslednjih straneh, so bili narejeni s povprečenjem rezultatov dvajsetih posameznih simulacij. Vsaka simulacija je naredila
1300 ciklov (Tkonec = 1300), pri čemer sem za prehodne pojave namenil prvih 300
ciklov. Program je šele takrat začel povprečevati in shranjevati rezultate. Za namene povprečevanja in prikazovanja rezultatov simulacije toka tekočine sem napisal
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poseben program. Koda tega programa je – prav tako za primer zožitve kanala v
obliki stopnice – priložena v dodatku B.
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Poglavje 4
Tok tekočine po kanalu
Predstavitev rezultatov te preproste simulacije začnimo z opisom laminarnega toka
tekočine. Obravnavajmo dva primera:
• tok tekočine po neomejenem prostoru, v približku tok po neomejeni ravnini,
in
• tok tekočine po kanalu z mejami.
V obeh primerih pričakujemo približno enake rezultate.

4.1

Tok tekočine po neomejeni ravnini

Vemo, da konstantni tok idealne tekočine po prostoru v smeri osi x zapišemo s
hitrostnim potencialom φ kot
φ(r) = v x · r = (v0x , 0) · (x, y) = v0x x ,

(4.1)

za tlačni profil pa po celotni ravnini pričakujemo konstantno vrednost
p(x, y) = p0 .

(4.2)

Ker obravnavamo viskozni tok, za rezultate simulacije pričakujemo le približek zgoraj zapisanih vrednosti. Pri simulaciji tega primera je največja težava bila, kako naj
program čim realneje obravnava delce, ki se znajdejo ob robu kanala. V primerih,
ko ni roba, sem moral zagotoviti, da se delci, ki prestopijo meje kanala, vanj tudi
vrnejo. Zahtevo sem dosegel z zrcaljenjem lege pobeglih delcev čez rob kanala. Pri
tem se je prav tako zrcalila tudi njihova hitrost.
Na sliki 4.1 opazimo hitrostno polje, ki odlično prikazuje tok realne viskozne
tekočine po prostoru. Vidimo sicer, da ima na mejah prostora tok rahlo spremenjeno
smer, vendar že vnaprej pričakujemo, da bodo rezultati na robu kanala popačeni.
Podoben graf je prikazan na sliki 4.2, le da so na njem prikazane hitrosti normirane, t.j. vsi vektorji hitrosti imajo enako dolžino. Tak prikaz hitrosti nam bo
bolj koristil pri nekaterih naslednjih opisanih primerih. Na grafu so prikazane tudi
ekvipotencialne ploskve hitrosti, ki nam kažejo mejo med posameznimi območji različnih hitrosti. Najprej opazimo, da je tok ob robovih hitrejši, kakor na sredini.
Ta anomalija je posledica poenostavitev fizikalnih enačb in nastavitev parametrov
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Slika 4.1: Velikost vektorjev hitrostnega polja toka tekočine po neomejenem prostoru
je sorazmerna s povprečnimi hitrostmi, dobljenimi s simulacijo.

simulacije, ki vodijo do popačenih rezultatov na robu kanala. Prav tako opazimo,
da je tok na sredi kanala po celotnem preseku precej enakomeren ter da se rahlo
upočasnjuje. Natanko takšen rezultat želimo tudi dobiti, saj vemo, da se pri realnih
viskoznih tekočinah kinetična energija zaradi viskoznosti izgublja.

Slika 4.2: Zaradi nazornosti imajo vsi vektorji hitrostnega polja toka tekočine po
neomejenem prostoru enako dolžino in prikazujejo le smer povprečne hitrosti. Meje
ekvipotencialnih ploskev so označene z različnimi barvami in prikazujejo na posameznem območju enako hitrost. Barvna lestvica nam služi za primerjamo hitrosti
posameznih delov tekočine. Iz slike razberemo, da se hitrost po prostoru zaradi
viskoznosti zmanjšuje.

Oglejmo si še tlačni profil, ki ga prikazuje slika 4.3. Opazimo, da je le-ta prikazan
z različno velikimi krogi, katerih površina je sorazmerna tlaku v tekočini. Iz slike
razberemo, da je tlak povsod po preseku kanala enakomeren in da se vzdolž toka
manjša.
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Slika 4.3: Tlačno polje toka tekočine po neomejenem prostoru je prikazano s pomočjo
krogov različnih velikosti – večji krog pomeni višji tlak. Iz polja sicer opazimo, da
je tlak vzdolž kanala enak, le proti desnemu robu se malenkost zmanjša.

4.2
4.2.1

Tok tekočine po prostoru z mejami
Opis toka tekočine po kanalu

Pred analizo rezultatov simulacije toka tekočine po kanalu si oglejmo primer iz
narave – obnašanje vodnega toka po kanalu. Za ta namen sem pripravil poskus,
pri katerem sem posnel vodni tok v pravokotnem kanalu širine 13 cm in dolžine
3 m. Vodni tok, ki je čez vrtno cev pritekal v kanal, sem nadzoroval z regulatorjem
pretoka. Za opazovanje vodnega toka sem uporabil sezamova semena, ki plavajo
na vodni gladini, hkrati pa so dovolj majhna in lahka, da lahko privzamemo, da
se gibljejo s hitrostjo vodnega toka. Poskus sem dokumentiral z videoposnetkom,
ki sem ga naknadno analiziral in z obdelavo pripravil slike za prikaz opazovanih
pojavov.
Zgradba in izvedba poskusa je enostavna, zato ga lahko učitelj na različne načine
vključi v pouk fizike. S poskusom lahko na primer določimo hitrosti vode, kot je
prikazano na sliki 4.4. Iz videoposnetka ob različnih časih razberemo lego sezamovih semen. Iz dobljenih podatkov pa lahko nato izračunamo hitrost vode. Poskus je
primeren tako za analizo posnetka pri pouku fizike, kakor tudi za samostojno eksperimentalno delo dijakov. Poskus lahko nadgradimo tudi z izračunom in meritvijo
povprečne višine gladine vode v kanalu. Z zgoraj opisanim načinom merjenja lahko
določimo hitrost vodnega toka, pretok vode pa izmerimo pri njenem toku iz vrtne
cevi ali vira, od koder vodo dovajamo v kanal.
Na podlagi analize videoposnetka toka tekočine s prekrivanjem zaporednih posnetkov lahko opazujemo tudi hitrosti različnih delov tekočine. Primer takšnega
opazovanja je tudi slika 2.1, prikazana na strani 17. Na enak način so prikazane
tudi tokovnice na sliki 4.5, kjer lepo opazimo sledi sezamovih semen. Pri poskusu
predpostavimo, da je tok tekočine laminaren in da sezamova semena potujejo po
tokovnicah.
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Slika 4.4: Za določanje hitrosti vode v kanalu potrebujemo le razliko med posnetkoma videa (s 30 posnetki na sekundo), ki znaša 40 slik, in razdaljo po merilu, ki je
42, 5 cm ± 0, 5 cm.

Slika 4.5: Premiki sezamovih semen, prikazani s prekrivanjem zaporednih slik videoposnetka vodnega toka v kanalu, izrišejo dokaj enakomerne črte, ki zelo dobro
nakazujejo potek tokovnic.

4.2.2

Fizikalni opis toka viskozne tekočine mimo dveh neskončnih plošč

Izpeljimo sedaj enačbe toka viskozne tekočine mimo dveh neskončnih plošč [3], ki
ga imenujemo Pouiseuillov tok. Z njim natančno opišemo tok tekočine v kanalu na
gladini vode, če zanemarimo vpliv strižne napetosti med dnom kanala in gladino vode
ter vpliv zunanjih sil. Koordinatni sistem postavimo tako, da so plošče vzporedne z
ravnino xz, tok pa naj teče le v ravnini xy. Širino kanala označimo z 2b, hitrost pa
z v = (vx (x, y), vy (x, y), 0). Ker je v smeri x hitrostni profil toka nespremenjen, je
∂vx
= 0 in
∂x

∂vy
=0.
∂x

(4.3)

Iz kontinuitetne enačbe za gostoto 2.20 izpeljemo
∂vx
∂vy
+
=0.
∂x
∂y

(4.4)

Z upoštevanjem enačb 4.3, 4.4 in dejstva, da je na robu plošče vy (x, 0) = 0, vidimo,
da je tudi drugod po kanalu vy (x, y) = 0, kar kaže, da je tok tekočine vzporeden s
ploščama. Zaradi enačbe 4.3 je hitrost vx odvisna le od vx = vx (y), torej hitrost lahko
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zapišemo kot v = (vx (y), 0, 0). Analizirajmo sedaj substancialni odvod te hitrosti
(enačba 2.2). Prvi člen, lokalni odvod hitrosti, je enak nič, saj je tok stacionaren.
Zaradi hitrosti v smeri x, robnih pogojev in lastnosti hitrosti v je tudi konvekcijski
člen substancialnega odvoda hitrosti enak nič, zato Navier-Stokesovo enačbo 2.27
po komponentah zapišemo kot
0=−

1 ∂p η d2 vx
+
ρ ∂x ρ dy 2

0=−

1 ∂p
.
ρ ∂y

in

(4.5)
(4.6)

Iz slednje enačbe sledi, da je tlak odvisen le od
p = p(x) ,

torej sledi

∂p
dp
=
.
∂x
dx

(4.7)

Ugotovimo, da je gradient tlaka konstanta, saj morata biti oba člena enačbe 4.5
konstanti. Po dvojni integraciji enačbe 4.5 tako dobimo
Ay = −

y 2 dp
+ η vx (y) + B
2 dx

(4.8)

za neki konstanti A in B, ki ju izračunamo iz robnih pogojev. Iz pogoja vx (0) = 0
dp
sledi B = 0, iz vx (2b) = 0 pa A = −b dx
. Iz vsega naštetega za hitrost toka izpeljemo
končno enačbo
y ) dp
y(
.
(4.9)
vx (y) = − b −
η
2 dx
Strižno napetost potem zapišemo kot
dF
dvx
dp
=η
= − (b − y)
.
dS
dy
dx

(4.10)

Iz slednje enačbe vidimo, da strižne napetosti na sredini kanala ni:
dF
(x, b) = 0 .
dS

(4.11)

Profila hitrosti 4.9 in strižne napetosti 4.10 sta prikazana na sliki 4.6.

4.2.3

Rezultati simulacije toka tekočine po kanalu z mejami

V tem primeru, kakor tudi pri večini v nadaljevanju predstavljenih primerov, imamo
prostor s fiksnim robom, ki je na predstavljenih grafih narisan z odebeljeno črno črto.
Na rob kanala sem ustrezno gosto postavil slepe točke, ki predstavljajo vpliv roba
na tekočino. V primeru, da je delec vseeno prestopil rob kanala, ga je program
simulacije vrnil v kanal z zrcaljenjem čez rob na enak način, kakor v primeru toka
tekočine po neomejenem prostoru. Za tale primer predvidevamo, da bo hitrostni
profil na sredi kanala približno enakomeren, proti robovom pa se bo hitrost zaradi
viskoznosti manjšala.
Na hitrostnem profilu na sliki 4.7 opazimo, da se hitrost vede v skladu z izračunano enačbo 4.9. Tudi iz vektorjev hitrosti lepo vidimo paraboličen profil hitrosti.
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y

2b

dF
dS

v(y)

x
Slika 4.6: Pri Poiseuillovem toku tekočine med dvema vzporednima ploščama je
strižna napetost v tekočini največja ob robovih tekočine, na sredi pa je ni. Vidimo,
da ima hitrostni profil toka obliko parabole.
Na tem primeru še bolj opazimo vpliv enostavne zgradbe programa simulacije. Ta
nam na robovih daje popačene rezultate, ki pa sem jih z obstoječimi parametri poskušal čim bolje izničiti. Težavo lahko delno rešimo s spremembo parametrov, na
primer z gostejšo mrežo, povečanjem števila vseh delcev Nmax ali zmanjšanjem časovnega koraka dT . Vendar te spremembe neugodno vplivajo na hitrost simulacije
ter na prikaz rezultatov.

Slika 4.7: Pri hitrostnem polju toka tekočine po kanalu najhitrejši tok tekočine
opazimo na sredi kanala, z bližanjem robu pa se hitrost zmanjšuje. Ob spodnjem
in zgornjem robu opazimo rahlo popačeno hitrost tekočine, ki je posledica zgradbe
našega programa.
Pri ogledu ekvipotencialnih ploskev hitrosti na sliki 4.8 opazimo, kako je hitrost
na sredini kanala enakomerna, proti robu pa se postopoma manjša. Tudi na tej sliki
opazimo vpliv simulacije na rezultate, saj ekvipotencialne ploskve na levi strani
kanala kažejo na naraščanje hitrosti, kar nasprotuje našim predvidevanjem, da se
hitrost vzdolž toka zaradi izgube energije manjša. Prav tako hitrost prehitro upade
tudi na desni, izhodni strani kanala. Kljub tem manjšim pomanjkljivostim rezultati
za pedagoške namene zadostujejo.
Pri grafu tlačnega polja pričakujemo, da bo podoben tlačnemu polju toka po
neomejenem prostoru s slike 4.3. Rezultat simulacije, prikazan na sliki 4.9, potrdi
našo domnevo. Razliko pričakujemo le ob robu kanala, kjer je tlak manjši, kar je
spet posledica težko nastavljivega obnašanja roba pri naši simulaciji.
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Slika 4.8: Iz ekvipotencialnih ploskev hitrosti toka tekočine po kanalu opazimo, da je
hitrost na sredi toka največja. Vzdolž toka se hitrost ne spreminja, razen na vhodni
in izhodni strani kanala, kar pripisujemo vplivu enostavnega programa simulacije
na rezultate.

Slika 4.9: Tlačno polje toka tekočine po kanalu je po celotnem preseku kanala enakomerno, vzdolž toka pa tlak rahlo pada.
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Poglavje 5
Tok tekočine pri spremembi širine
kanala
5.1

Opis toka tekočine po razširitvi kanala

V naravi najdemo veliko primerov, ko se vodni tok nenadoma razširi. Tak primer
razširitve zaradi delno zamašene struge prikazuje slika 5.1. V kotu razširitve se ob
ustreznih pogojih pojavi vrtinec. Pri tem pojavu voda na določenem odseku ob
robu struge teče v nasprotno smer glavnega toka. Včasih nasprotujoča toka zaradi
različnih hitrosti opazimo po površinskem pojavu, kjer se izoblikuje črta, prikazana
na sliki 5.2.

Slika 5.1: Vrtinec na Gradaščici je posledica zamašitve struge. Voda si je utrla pot
po levi strani struge, pri čemer je za oviro nastal dobro viden vrtinec.
Za namene opazovanja vrtinca sem izvedel poskus, pri katerem sem zožitev na
začetnem odseku kanala dosegel z dovolj dolgo klado. Vodni tok v kanalu sem
opazoval s pomočjo sezamovih semen. Iz videoposnetka toka sem z obdelavo prikazal
poti sezamovih semen, kar vidimo na sliki 5.3. Opazimo, da sezamova semena precej
dobro nakazujejo potek tokovnic. Iz omenjene slike vidimo tudi odnašanje sezamovih
semen iz območja vrtinca.
Pri določenih svetlobnih pogojih in pri določeni hitrosti toka sem za robom stopnice zaradi odboja svetlobe na vodni gladini opazil rahlo kotanjo (slika 5.4). Predvidevam, da gre tukaj za prehodni pojav. Kanal se na tem delu razširi, pri čemer
pa verjetno hitrost ter volumski tok tekočine ostaneta za trenutek enaka. Zaradi
39

Poglavje 5. Tok tekočine pri spremembi širine kanala

Slika 5.2: Jasno vidimo mejo med dvema tokoma ob vrtincu na Ljubljanici, ki tečeta
v različnih smereh: na zgornji strani črte teče tok v desno, na spodnji strani pa v
levo in navzgor. [Avtor slike: A. Likar]

Slika 5.3: V toku tekočine po razširitvi kanala se s spremljanjem lege sezamovih
semen pojavijo vrtinec in tokovnice. Opazimo, da so tokovnice na ozkem delu kanala
ravne, v okolici vrha stopnice pa se zaradi razširitve ukrivijo.
majhne stisljivosti vode lahko pričakujemo, da se gladina na tem delu malenkost
zniža, dokler se hitrost po celotnem kanalu ne uravnovesi.

5.2

Rezultati simulacije toka tekočine po razširitvi
kanala

Pri ogledu rezultatov simulacije toka tekočine po razširitvi kanala v obliki pravokotne
stopnice na sliki 5.5 se nam na prvi pogled dejansko zdi, da se hitrost ob prehodu
v širši del malenkost ohrani, nato pa se tok začne razširjati in hitrost zmanjševati,
dokler daleč od razširitve ne postane spet enakomeren. Pričakovanega vrtinca na
tem grafu zaradi majhnih hitrosti v kotu stopnice ne opazimo.
Pri opazovanju hitrostnega polja nam sedaj pride prav graf normiranih vrednosti
hitrosti, prikazan na sliki 5.6, kjer vrtinec dejansko opazimo. Tokovnice nam na isti
sliki kažejo, da se hitrost tekočine ob razširitvi vede v skladu s predvidevanji: v
ožjem delu je tok hitrejši, pri prehodu pa se postopoma upočasnjuje. Opazimo tudi,
da vrtinec v kotu stopnice ostaja izoliran od glavnega toka tekočine.
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Slika 5.4: Pri opazovanju vodnega toka po razširitvi kanala ob določenih svetlobnih
pogojih ob vrhu stopnice opazimo odboj od površine. Na tem območju ob pozornejšem ogledu opazimo rahlo nižjo gladino vode. V kotu stopnice, kjer odnaša sezamova
semena, lahko natančno določimo mejo med glavnim tokom tekočine in delom, kjer
je vrtinec.

Slika 5.5: Hitrost tekočine pri toku skozi razširitev kanala je v ožjem delu kanala
večja od hitrosti tekočine v širokem delu kanala. V kotu stopnice opazimo, da je
hitrost tekočine tam zelo majhna.
Oglejmo si še tlačno polje na sliki 5.7, kjer opazimo dve območji manjše gostote
delcev: v kotu stopnice in na nasprotni strani vrha stopnice malenkost vzdolž toka.
Opazimo tudi, da je tlak v ožjem delu kanala višji, kakor tlak v širšem delu kanala.
Glede na Bernoullijevo enačbo 2.25 tega ne pričakujemo, vendar upoštevajmo, da
le-ta velja za idealne tekočine, v našem primeru pa želimo tok viskozne tekočine
opisati s pomočjo preproste simulacije v dveh dimenzijah. Zaradi enostavnosti simulacije, hkratni obravnavi viskoznosti in kompleksnosti primera se na tej ravni
zadovoljimo s tem rezultatom in ugotovitvami.
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Slika 5.6: Na ekvipotencialnih ploskvah hitrostnega polja toka tekočine pri razširitvi
kanala opazimo, kako se hitrost toka tekočine po stopnici upočasnjuje. V kotu
stopnice opazimo vrtinec, ki ga na polju povprečne hitrosti na sliki 5.5 zaradi majhne
hitrosti tekočine na tem območju nismo opazili.

Slika 5.7: Tlak v ožjem delu stopnice je višji, po prehodu v širši del pa se tlak
zmanjša. Pri prehodu v širši del kanala opazimo, da se tlak najhitreje zmanjša ob
vrhu stopnice, medtem ko je nižanje tlaka na nasprotnemu robu kanala počasnejše.
Za prehodom v širši del stopnice opazimo dve območji nižjega tlaka.

42

5.3. Opis toka tekočine po zožitvi kanala

5.3

Opis toka tekočine po zožitvi kanala

Opazujmo sedaj vodni tok v kanalu, kjer je nek določen odsek kanala zožen zaradi
pravokotne ovire (klade), postavljene ob rob kanala. Na sliki 5.8 najprej opazimo
velik vrtinec, ki se izoblikuje tudi v kotu pred čelom zožitve. Vrtinca za klado
ne opazimo, ker glavni tok sproti odnaša sezamova semena mimo območja vrtinca.
Pojav se ujema s teoretičnimi napovedmi, saj so tokovnice vrtinca ločene od tokovnic
glavnega toka. Vrtinec je tako samostojna zaključena enota, ki se nahaja na ločenem
območju toka tekočine. Vrtinec nastane pred ali po oviri ponavadi pri majhnih
Reynoldsovih številh le v močno viskozni tekočini [5].

Slika 5.8: Pri opazovanju vodnega toka skozi pravokotno zožitev lahko s pomočjo
sezamovih semen lepo izrišemo tokovnice in vrtinec na levi strani ovire.
Pri poskusu opazimo, da se višina gladine pri toku skozi zožitev spreminja. Pred
čelom klade se zaradi nenadne zožitve kanala nabere voda, ki povzroči dvig gladine,
s tem pa tudi dvig tlaka na tem območju, kar nakazuje slika 5.9. Klada pri tem
toku deluje kot ovira. Na sliki opazimo, da je pri razširitvi kanala (na koncu klade)
gladina vode močno upadla.

Slika 5.9: Pred pravokotno zožitvijo kanala je gladina vode višja, kakor na koncu
zožitve. Na levi sliki levo od roba stopnice opazimo tudi val, ki nam kaže upad
gladine.
Oglejmo si še podrobneje tok v okolici zožitve. Na sliki 5.9 opazimo površinski
val, ki prikazuje spremembo hitrosti in gladine vode. Slika 5.10 prikazuje isti val, ki
kaže, da meja zaradi nenadne spremembe višine gladine ter smer hitrosti vodnega
toka potekata poševno od vrha zožitve vstran vse do sosednjega roba kanala.
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Slika 5.10: Pri toku tekočine po zožitvi se tik za vrhom stopnice ustvari val v poševni
smeri, ki nam kaže spremembo višine gladine in smer hitrosti vodnega toka.

5.4

Rezultati simulacije toka tekočine po zožitvi kanala

Iz hitrostnega polja simulacije toka tekočine po zožitvi kanala, prikazanega na sliki
5.11, opazimo, kako se hitrost pri vrhu stopnice pospeši poševno proti ožjemu delu.
Daleč pred in daleč po zožitvi kanala pa sta hitrost po celotnem preseku enakomerna.
V kotu stopnice opazimo območje majhne hitrosti, vendar šele na hitrostnem polju z
normiranimi hitrostmi na sliki 5.12 vidimo nastanek majhnega vrtinca. Sama smer
hitrosti in robovi ekvipotencialne ploskve v okolici vrha stopnice nam dajejo razlago
za nastanek površinskega vala in upad vodne gladine iz prejšnjega razdelka.

Slika 5.11: Pred zožitvijo ima tok tekočine enakomerno hitrost, pri samem prehodu
pa se tekočina pospeši poševno vstran od vrha stopnice. V kotu stopnice hitrost
tekočine močno upade, največjo hitrost pa ima tekočina v okolici vrha stopnice.
Pri ogledu tlačnega profila rezultatov simulacije, prikazanega na sliki 5.13, opazimo močno povišanje tlaka na čelu zožitve, kar bi lahko predvideli, saj ta rob zožitve
na tekočino deluje kot ovira. Povišanje tlaka poševno mimo vrha stopnice opazimo
tudi pri poskusu (sliki 5.9 in 5.10), kjer mejo med višjim in nižjim območjem tlaka
določa že prej omenjeni površinski val.
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Slika 5.12: Pri opazovanju smeri hitrosti tekočine v kotu zožitve opazimo vrtinec, ki
ga zaradi premajhne hitrosti tekočine iz slike 5.11 ne razberemo. Iz ekvipotencialnih
ploskev hitrosti razberemo, da je največja hitrost tekočine v bližini vrha stopnice.

Slika 5.13: Pri toku tekočine po zožitvi tlak ob čelu zožitve zelo naraste, nato pa se
širi poševno vstran od vrha stopnice.
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5.5

Tok tekočine po Venturijevi cevi

Zanima nas, ali lahko s to preprosto simulacijo nakažemo tudi Bernoullijevo enačbo
2.25. Za ta namen sem simulacijo izvedel na prvi polovici Venturijeve cevi, torej na
kanalu, ki se z obeh strani enakomerno zoži. Za rezultat simulacije pričakujemo:
• nižjo hitrost ter višji tlak na širšem delu kanala in
• višjo hitrost ter nižji tlak na ožjem delu kanala.
Iz hitrostnega profila na sliki 5.14 zares opazimo, kako se v zoženem delu kanala
hitrost tekočine kljub upoštevanju viskoznosti vidno poveča. Na grafu normiranih
hitrosti na sliki 5.15 opazimo tudi simetričnost ekvipotencialnih ploskev ter enakomerno povečanje hitrosti pri prehodu iz širokega v ožji del kanala.

Slika 5.14: Hitrost tekočine v širšem delu Venturijeve cevi je manjša, kakor v ožjem
delu.

Slika 5.15: Ekvipotencialne ploskve hitrosti pri toku tekočine po Venturijevi cevi
nam kažejo enakomerno naraščanje hitrosti pri prehodu iz širšega v ožji del kanala.
Oglejmo si še rezultate tlačnega profila na sliki 5.16. Le-ta se tudi vede v skladu
s predvidevanji Bernoullijeve enačbe 2.25, saj je na širšem območju kanala tlak
višji, kakor na ožjem območju. Razlika v tlaku med širšim in ožjim delom kanala
ni tako očitna, kakor morda pričakujemo. Poleg vsega tudi tlak vzdolž ožjega dela
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kanala pada. Z rezultatom sem kljub temu zadovoljen, saj moramo pri tem vseeno
upoštevati še vpliv viskoznosti ter enostavno zgradbo programa simulacije.

Slika 5.16: Tlak po celotnem širšem območju kanala Venturijeve cevi je enakomeren,
pri prehodu v ožji del kanala se vidno zmanjša, nato pa začne rahlo in enakomerno
padati.
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Poglavje 6
Tok tekočine mimo pravokotne jame
Nastanek vrtinca lahko pričakujemo tudi pri toku tekočine mimo pravokotne jame.
Poskus opazovanja tega toka sem izvedel s pomočjo dveh dolgih klad, ki sta omejevali
tok vode v kanalu. Rezultat opazovanja je slika 6.1, na kateri tok sezamovih semen
lepo izriše pričakovan vrtinec.

Slika 6.1: Pri opazovanju tokovnic vodnega toka mimo jame, izrisane s pomočjo
sezamovih semen, najprej opazimo vrtinec v jami, nato pa še razliko v hitrostih med
tokom v kanalu in tokom v jami. Ta se vidi po različni ostrini posnetka sezamovih
semen. Na desnem koncu jame opazimo vpliv jame na osrednji tok v kanalu, ki
povzroči rahel val v poševni smeri od desnega vrha jame.
Vrtinec pa lahko z enostavnim poskusom pripravimo tudi na drug način. Poskus
sem pripravil v pekaču, v katerega sem nalil malo vode. Vanjo sem natrosil sezamova
semena, nato pa sem s tanko ploščato lopatko vodo še ustrezno zavrtel. Na ta način
je nastal vrtinec, ki ga najlepše opazimo, če ga poslikamo, pri čemer pustimo zaklop
fotoaparata malenkost dlje časa odprtega. Rezultat poskusa, ki ga učitelj lahko na
enostaven način predstavi tudi pri pouku, je predstavljen na sliki 6.2.

6.1

Rezultati simulacije toka tekočine mimo jame

Iz rezultata hitrostnega polja simulacije toka tekočine mimo pravokotne jame na sliki
6.3 opazimo, da naj bi tekočina v jami glede na hitrost toka po kanalu mirovala.
Področje si natančneje oglejmo na grafu normiranega hitrostnega polja na sliki 6.4,
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Slika 6.2: Prikazano sliko vrtinca v pekaču sem naredil s pomočjo lopatke in sezamovih semen, ki plavajo na vodni gladini.
kjer opazimo jasen tok v jami v obliki vrtinca. Iz ekvipotencialnih ploskev toka
vidimo zmanjševanje hitrosti po celotni dolžini kanala, medtem ko je velikost hitrosti
tekočine po jami majhna, a enakomerna.

Slika 6.3: Pri hitrostnem polju toka tekočine mimo jame zmanjševanje hitrosti vzdolž
toka najenostavneje opazimo na sredini kanala. V jami tekočina navidez miruje.
Iz rezultata tlačnega polja simulacije toka tekočine mimo jame na sliki 6.5 opazimo, da je tlak vzdolž kanala v okolici jame neenakomeren. Pri pozornejšem ogledu
opazimo podobnosti s tlačnim poljem toka tekočine po razširitvi kanala (slika 5.7
na strani 42). Oba toka imata skupni nižji območji tlaka ob levi stranici jame ter
na zgornji strani kanala (nad desnim robom jame). Podobnosti tlačnega polja te
simulacije (slika 6.5) opazimo tudi s tokom tekočine po zožitvi kanala (slika 5.13 na
strani 45). Ta dva toka imata skupno povečano območje tlaka ob desnem robu jame
ter obnašanje tlačnega polja v kanalu v bližini desnega vrha jame.
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Slika 6.4: Ekvipotencialne ploskve hitrosti kažejo na enakomerno zmanjševanje hitrosti vzdolž toka. Smer hitrosti toka nam razkrije pojav vrtinca v jami.

Slika 6.5: Tlačno polje toka tekočine mimo jame nam kaže na enakomeren tlak pred
ter za jamo. Tlak močno naraste v bližini desne stranice jame, najmanjši pa je ob
levi stranici jame.
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Poglavje 7
Tok tekočine ob polravnini
Tok tekočine ob polravnini obravnavamo v dveh delih:
razdelek 7.1: tok tekočine ob tanki polravnini in
razdelek 7.2: tok tekočine ob debelejši polravnini.

7.1
7.1.1

Tok tekočine ob tanki polravnini
Opis vodnega toka ob tanki polravnini v kanalu

Oglejmo si obnašanje vodnega toka v kanalu, če tok ločimo po sredini kanala na
dva dela s tanko polravnino (slika 7.1). Pri določeni hitrosti toka tekočine se pred
polravnino ustvari simetričen površinski val, ki nam daje prvo predstavo o vplivu
polravnine na hitrost tekočine. Predvidevamo, da se bo hitrost ob robu polravnine
zaradi viskoznosti zagotovo upočasnila in tudi tlak bo pred začetkom polravnine
zaradi ovire verjetno višji.

Slika 7.1: Pri vodnem toku ob tanki polravnini pred začetkom polravnine opazimo
val, ki ga na vodni gladini povzroči polravnina.
Oglejmo si lastnosti vodnega toka ob tanki polravnini, ki ga nakazujemo s sezamovimi semeni. Na sliki 7.2 v okolici začetka polravnine opazimo rahel odmik
sezamovih semen od polravnine. Predpostavljamo, da se enako zgodi tudi s samimi
tokovnicami. Tik pred začetkom polravnine opazimo rahlo nabiranje sezamovih
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semen. Iz tega sklepamo, da se hitrost toka tekočine precej hitro spremeni od povprečne vrednosti v0 nedaleč pred začetkom polravnine do v = 0 na samem robu
polravnine.

Slika 7.2: Tokovnice iz sezamovih semen tanka polravnina komajda zmoti, a kljub
temu v okolici začetka polravnine opazimo rahel odklon tokovnic od polravnine.

7.1.2

Fizikalni opis toka tekočine ob tanki polravnini

Dvodimenzionalni tok tekočine ob tanki polravnini, ki jo definiramo na pozitivnem
delu osi x, lahko z nekaterimi poenostavitvami izračunamo tudi analitično. Zaradi
obsežne izpeljave bomo pot do rešitve samo na kratko opisali. Podrobnejša izpeljava
se nahaja v virih [14, 15]. Pri reševanju Navier-Stokesove enačbe za nestisljivo
tekočino 2.27 uporabimo Oseenovo aproksimacijo, ki nelinearni konvekcijski člen
substancialnega odvoda linearizira z uporabo nemotene hitrosti toka tekočine v 0
daleč stran od polravnine v obliki
(v · ∇) v = (v 0 · ∇) v .

(7.1)

Tako modificirano Navier-Stokesovo enačbo najprej zapišemo v brezdimenzijski obliki, nato pa jo zaradi enostavnejše izpeljave transformiramo v parabolične koordinate in zapišemo po komponentah. Dobljeni sistem diferencialnih enačb rešimo
z upoštevanjem kontinuitetne enačbe za gostoto 2.20 in robnih pogojev. Rešitve
transformiramo nazaj v kartezični koordinatni sistem in dobimo
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ena izmed oblik zapisa Gaussovega integrala napake [16]. Na podlagi zgoraj zapisanih enačb 7.2, 7.3 in 7.4 prikazujejo
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7.1. Tok tekočine ob tanki polravnini
slika 7.3 graf hitrostnega polja,
slika 7.4 graf hitrostnega polja z normiranimi velikostmi hitrosti ter ekvipotencialnimi ploskvami in
slika 7.5 graf tlačnega polja.
Iz grafov hitrostnega polja razberemo, da se tok tekočine v bližini začetka polravnine
usmeri vstran od nje, na robu polravnine pa je hitrost enaka nič. Tlak pri toku
tekočine ob polravnini je najvišji na začetku polravnine, nato pa se simetrično in
postopno manjša. Daleč pred začetkom polravnine ima tlak konstantno vrednost,
daleč za začetkom pa gre tlak ob polravnini proti nič.

Slika 7.3: Iz hitrostnega polja v okolici začetka polravnine opazimo odmik toka
tekočine vstran od polravnine, daleč za začetkom polravnine pa ima tekočina tik ob
polravnini vedno manjšo hitrost.

Slika 7.4: Iz ekvipotencialnih ploskev hitrosti tik pred začetkom polravnine opazimo
naglo zmanjšanje hitrosti. Ob sami polravnini je hitrost tekočine zelo majhna in gre
z bližanjem k polravnini proti nič.

7.1.3

Rezultati simulacije toka tekočine ob tanki polravnini

Oglejmo si sedaj rezultate simulacije za tok tekočine mimo tanke polravnine. Robove
kanala sem pri simulaciji izpustil, slepih točk na njih ni bilo. Program je delce, ki
so prestopili robove, sproti odstranjeval. V nasprotju z robovi kanala pa sem na
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Slika 7.5: Ob začetku polravnine opazimo izjemno velik tlak, ki nato pada z oddaljenostjo od začetka polravnine. Tik ob polravnini, a daleč stran od njenega začetka
gre tlak proti nič.

rob polravnine postavil slepe točke. Pri prehodu delcev čez polravnino je program
prebegle delce vračal nazaj z zrcaljenjem lege in hitrosti.
Na hitrostnem polju na sliki 7.6 lepo opazimo odmik hitrosti tekočine vstran od
polravnine. Hitrost tekočine se z oddaljevanjem od začetka polravnine v vodoravni
smeri zmanjšuje. Še lepše opazimo to zmanjševanje na ekvipotencialnih ploskvah
hitrosti na sliki 7.7. Ob primerjavi hitrostnega polja iz te slike z analitično rešitvijo
hitrosti (na sliki 7.4) opazimo zelo dobro ujemanje obeh ekvipotencialnih ploskev.

Slika 7.6: Pri hitrostnem polju toka tekočine mimo tanke polravnine opazimo tako
rahel odmik hitrosti od polravnine, kakor tudi zmanjševanje hitrosti tik ob polravnini
z oddaljevanjem v vodoravni smeri od njenega začetka.

Na grafu tlačnega polja na sliki 7.8 vidimo rahlo povečanje tlaka na krajšem
območju za začetkom polravnine, ki se z oddaljevanjem v vodoravni smeri počasi
vrača v ravnovesno stanje. Ob robovih kanala opazimo zmanjšanje tlaka, kar je vpliv
enostavnosti simulacije, saj slepih točk in vračanja pobeglih delcev čez rob pri tej
simulaciji nismo imeli. Delce, ki so prestopili robove kanala, je program simulacije
tokrat sproti odstranjeval.
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Slika 7.7: Pri ekvipotencialnih ploskvah hitrosti zelo lepo opazimo zmanjševanje
hitrosti v vodoravni smeri tik ob polravnini, kakor tudi smer odmika tokovnic vstran
od polravnine.

Slika 7.8: Tlak pri toku tekočine mimo tanke polravnine je pred polravnino enakomeren, ob polravnini v okolici njenega začetka pa se rahlo poveča.

7.2
7.2.1

Tok tekočine ob debelejši polravnini
Opis vodnega toka ob debelejši polravnini v kanalu

Oglejmo si sedaj, kako se razmere v toku spremenijo, če tanko polravnino zamenjamo
za debelejšo. Vodni tok po kanalu sem opazoval z d = 8 mm debelo polravnino,
kar daje vidno razliko glede na tanko polravnino debeline d = 1 mm iz prejšnjega
razdelka. Na sliki 7.9 vidimo, da tudi pri tem toku nastane na površini podoben
val, kakor pri tanki polravnini, le da je tu izrazitejši. Na podlagi tega sklepamo,
da debelejša polravnina za tok predstavlja večjo oviro, zato pričakujemo na čelu
polravnine višji tlak, kakor v primeru tanke polravnine. Naše pričakovanje potrjuje
tudi prikaz tokovnic na sliki 7.10, saj pred čelom polravnine opazimo izrazitejše
nabiranje sezamovih semen, kakor pri tanki polravnini. Tudi v tem primeru ob čelu
polravnine opazimo odmik hitrosti vode od polravnine. Zaradi bližine obeh robov
kanala pa hitrost vode kmalu postane spet vzporedna z robovi kanala ter polravnino.
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Slika 7.9: Pred začetkom debelejše polravnine opazimo pojav valov na gladini vode.
Črnilo v vodi nam daje rahlo predstavo o tem, kako potekajo tokovnice blizu polravnine.

Slika 7.10: S pomočjo sezamovih semen opazimo, da se pred začetkom polravnine
naredi rahel zastoj, za njim pa se tokovnice sezama komaj opazno razmaknejo.

7.2.2

Rezultati simulacije toka tekočine ob debelejši polravnini

Kakor v primeru toka tekočine mimo tanke polravnine, sem tudi ta primer obravnaval brez robov kanala. Delce, ki so rob prestopili, je program simulacije tudi v
tem primeru sproti odstranjeval. Pri rezultatih hitrostnega polja (slika 7.11) se hitrost od polravnine odkloni pod enakim kotom, kakor v primeru tanke polravnine,
le hitrost toka se za začetkom debelejše polravnine bolj poveča. To opazimo tudi
na hitrostnem polju z normiranimi velikostmi hitrosti na sliki 7.12. Pred začetkom
debelejše polravnine vidimo zmanjševanje hitrosti toka razločneje, kakor v primeru
tanke polravnine.
Razliko med debelejšo in tanjšo polravnino opazimo tudi pri primerjavi tlačnih
polj (sliki 7.13 in 7.8). Zaustavljanje tekočine na začetku debelejše polravnine je
namreč očitneje, tlak na tej čelni površini pa višji. Na obeh slikah tlačnega polja
sta zelo podobni tudi območji višjega tlaka s poševno potekajočim robom glede na
polravnino, le da so vrednosti tlaka pri debelejši polravnini višje. Pri obeh primerih
se ujemata še kota med povišanim in povprečnim tlakom, kakor tudi zmanjševanje
tlaka ob polravnini v vodoravni smeri.
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Slika 7.11: Pri hitrostnem polju debelejše polravnine jasneje opazimo odmik tokovnic
od polravnine. Ob sami polravnini pa se hitrost vzdolž polravnine zmanjšuje hitreje,
kakor v primeru tanke polravnine.

Slika 7.12: Ekvipotencialne ploskve hitrosti toka tekočine mimo debelejše polravnine
nam nazorno pokažejo povečano območje hitrosti ob straneh začetka polravnine, pa
tudi pojemek delcev pred začetkom polravnine.

Slika 7.13: Tik pred čelom debelejše polravnine je tlak v tekočini največji, nato pa
se vzdolž polravnine enakomerno zmanjšuje.
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Obtekanje valja
8.1

Opis vodnega toka okoli valja v kanalu

Pri opazovanju vodnega toka okoli valja v kanalu sem uporabil dva valja različnih
premerov: tanjšega s premerom 2R = 3 mm in debelejšega premera 2R = 10 mm.
Slika 8.1 prikazuje obtekanje tankega valja. S pomočjo sezamovih semen na gladini
tekočine opazimo val, ki poteka od valja prečno proti robu kanala. Tik pred valjem
opazimo nabiranje sezamovih semen in rahel dvig vodne gladine. Predvidevamo,
da se na tem mestu tlak poveča. Tik za valjem zaznamo kotanjo, kar nam kaže na
manjši tlak za valjem. Opazimo tudi, da za valjem nastaja dolga sled brez sezamovih
semen, kar nam kaže na razmik tokovnic okoli valja. Izraziteje pa vidimo ta pojav
pri obtekanju debelejšega valja na sliki 8.2.

Slika 8.1: Pri vodnem toku okoli tanjšega valja zelo lepo opazimo val, ki ga povzroča
valj, in kotanjo za oviro, kar nam nakazuje območje nižjega tlaka. Prav tako opazimo
rahel dvig vode pred valjem, zato predvidevamo višji tlak na tem območju. Za valjem
se sezamova semena združijo šele po približno desetih premerih valja.
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Slika 8.2: Pri obtekanju debelejšega valja lepše vidimo potek tokovnic, ki so nakazane
s pomočjo sezamovih semen. Za valjem opazimo obsežnejše območje, kjer tokovnic
ni.

8.2

Fizikalni opis obtekanja valja

Oglejmo si sedaj fizikalni opis toka idealne tekočine okoli mirujočega valja. Dvig
gladine pred in znižanje gladine za valjem nam kaže na višjo oz. nižjo vrednost tlaka
na tem območju. Razlika med višjim tlakom pred valjem p(−R, 0) in tlakom daleč
stran od valja p0 je zastojni tlak in ga iz Bernoullijeve enačbe 2.25 izrazimo v obliki
1
p(−R, 0) − p0 = ρv02 ,
(8.1)
2
pri čemer upoštevamo, da je hitrost v zastojni točki pred valjem enaka v(−R, 0) = 0.
Z v0 smo označili nemoteno hitrost tekočine daleč stran od valja.
Oglejmo si še hitrostno polje, ki ga v kompleksnem potencialu [3–6] zapišemo
kot
)
(
R2
.
(8.2)
w(z) = v0 z +
z
Komponente hitrosti enostavneje zapišemo v polarnih koordinatah z upoštevanjem
enačbe z = reiθ . Hitrostni potencial φ in tokovno funkcijo ψ tako zapišemo kot
)
(
R2
cos θ in
(8.3)
φ(r, θ) = v0 r +
r
(
)
R2
ψ(r, θ) = v0 r −
sin θ .
(8.4)
r
Iz njiju izpeljemo končni enačbi za hitrost
)
(
∂φ
R2
vr =
= v0 1 − 2 cos θ in
∂r
r
(
)
1 ∂φ
R2
vθ =
= −v0 1 + 2 sin θ ,
r ∂θ
r

(8.5)
(8.6)

s katerima narišemo hitrostno polje, ki ga predstavlja slika 8.3. Na sliki opazimo, da
se tokovnice ukrivijo le v neposredni bližini valja, kar potrdijo tudi ekvipotencialne
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ploskve hitrosti na sliki 8.4. Te najdemo le za kvečjemu premer oddaljenosti od roba
valja.

Slika 8.3: Hitrostno polje nam prikazuje tok idealne tekočine okoli valja. Rahel
odklon smeri hitrosti od vodoravnice opazimo le v neposredni bližini valja.

Slika 8.4: Ekvipotencialne ploskve hitrosti nam prav tako kažejo odklon smeri hitrosti od vodoravnice na majhni oddaljenosti od površine valja.
Tlačno polje dobimo iz Bernoullijeve enačbe 2.25 z enačbo
(
)
1 2
1
p = p0 + ρv 0 − ρv 2 .
2
2

(8.7)

V našem primeru nas zanima predvsem razlika med tlačnim poljem in povprečnim
tlakom ∆p = p−p0 , kar prikazuje slika 8.5. Tlak ob valju je simetričen in ob straneh
nižji, kakor pred in za tokom. Ker opisujemo tlak idealne tekočine, vidimo, da je
razlika tlakov pred in za valjem enaka nič. Posledica ugotovitve je, da je sila upora
pri obtekanju valja enaka nič. Pri viskozni tekočini te ugotovitve ne veljajo, saj je
tlak pred valjem večji, kakor za njim, iz česar sledi linearni zakon upora. Po njem
je sila upora pri obtekanju valja sorazmerna
F ∝ 2Rη v0 .

63

(8.8)

Poglavje 8. Obtekanje valja

Slika 8.5: Tlačno polje toka idealne tekočine okoli valja nam kaže le razliko med
dejanskim tlačnim poljem in povprečnim tlakom p0 daleč od valja. S črno so narisana
območja višjega tlaka, z modro pa območja nižjega tlaka. Pred in za valjem je tlak
enako visok, kar je posledica obravnave tekočine kot idealne.

8.3

Rezultati simulacije obtekanja valja

Slika 8.6 nam kaže hitrostno polje, ki je rezultat simulacije obtekanja valja. Opazimo,
da je hitrost toka za valjem v tem primeru mnogo manjša glede na hitrost pri idealni
tekočini (slika 8.3). Ob obeh straneh valja pa tekočina pri simulaciji pridobi večjo
hitrost od povprečne, kar pri idealni tekočini ne opazimo. Naštete ugotovitve nam
potrjujejo tudi ekvipotencialne ploskve hitrosti na sliki 8.7. Podobno obnašanje
smo opazili ob straneh začetka polravnine pri analitični obravnavi toka tekočine ob
polravnini (sliki 7.3 in 7.4 na strani 55). Še izrazitejše pa je ujemanje hitrosti ob
valju pri tej simulaciji (sliki 8.6 in 8.7) s hitrostjo ob straneh začetka polravnine pri
simulaciji toka tekočine ob debelejši polravnini (sliki 7.11 in 7.12 na strani 59). V
obeh primerih sta ob ovirah odklon smeri ter velikost hitrosti zelo podobna.

Slika 8.6: Pri viskoznem obtekanju valja se tekočina ob robovih valja rahlo odkloni.
Neposredno za valjem opazimo območje, kjer je hitrost zelo majhna. Daleč pred in
daleč za valjem je hitrost toka po celotnem polju enakomerna, čeprav je daleč za
valjem velikost hitrosti manjša, kakor pred njim.
Na tlačnem polju na sliki 8.8 opazimo povečanje tlaka ob obeh straneh valja. To
višje območje tlaka se kar dobro ujema s tlačnim poljem, ki ga predpostavimo iz
opazovanja vodnega toka okoli valja v kanalu. Če namreč iz višine vodne gladine
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Slika 8.7: Ekvipotencialne ploskve hitrosti pri obtekanju valja nam kažejo, da je
hitrost tekočine pred valjem enakomerna. Prav tako je tudi hitrost tekočine za valjem enakomerna. Ob straneh valja je hitrost največja. Za valjem opazimo območje
majhne hitrosti, dolgo nekaj premerov valja.
ob valju sklepamo na obnašanje tlaka (sliki 8.1 in 8.2), ob straneh valja na obeh
tlačnih poljih opazimo podobni območji višjega tlaka. Še več, na obeh poljih je tudi
tlak pred valjem višji in tik za njim nižji, torej se tlačni polji simulacije ter poskusa
odlično ujemata povsod v okolici valja.
Pri primerjavi tlačnega polja simulacije s tlačnim poljem analitične rešitve (slika
8.5) pa opazimo, da je edino ujemanje tlakov pred valjem, kjer je tlak obakrat višji.
Drugače pa opazimo precejšnje razhajanje tlakov ob obeh straneh valja ter tudi za
njim. Pri tlačnem polju analitične rešitve imamo ob straneh valja območje nižjega,
pri simulaciji pa območje višjega tlaka. Pričakovano pa je razhajanje tlaka za valjem
pri obeh rezultatih: pri analitični rešitvi je tlak tam višji, pri simulaciji pa nižji. Do
podobnih sklepov pridemo pri primerjavi tlačnega polja iz poskusa s tlačnim poljem
analitične rešitve.

Slika 8.8: Največji tlak na tlačnem polju viskoznega obtekanja valja najdemo ob
straneh valja. Pred valjem opazimo le rahlo povečanje tlaka, za valjem pa še območje
nizkega tlaka v dolžini nekaj premerov valja. Daleč pred in daleč za valjem je polje
tlaka enakomerno.
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Poglavje 9
Zaključek
V delu sem predstavil preprost intuitivni pristop k opisu gibanja tekočin, ki ga lahko
razume vsak dijak. Čeprav je program simulacije preprost, daje kvalitativno povsem
sprejemljive rezultate, ki so skladni z opazovanji. Na začetku dela smo se seznanili
s fizikalno osnovo hidrodinamike, ki sem jo uporabil za opis obravnavanih primerov
ter za izpeljavo enačb, s katerimi program simulacije napoveduje obnašanje tekočin.
Zahteva za program je bila poiskati čim preprostejši opis, ki bi ga lahko samostojno
ali z minimalnim učiteljevim usmerjanjem uporabil in napisal tudi povprečen dijak. Izbran pristop s celičnimi avtomati nam pri tem omogoča intuitivno in na
srednješolski ravni povsem preprosto formulacijo dinamičnih enačb.

9.1

Povzetek analize primerov

Izbral sem takšne primere toka tekočine, s katerimi lahko učitelj pri pouku fizike
enostavno in zanimivo predstavi osnovne lastnosti toka tekočin. Za primerjavo rezultatov simulacije sem v naravi poiskal primere vodnega toka. Izvedel sem tudi
poskus, pri katerem sem opazoval vodni tok po kanalu. Za posamezne primere sem
poiskal tudi analitične rešitve ali njihove približke.
Vsi predstavljeni primeri so zaradi tega zelo primerni tudi za razlago fizikalne
obravnave naravnih pojavov. Natančne rešitve primerov temeljijo na predpostavkah
in idealizaciji, zato le približno opišejo dogajanje v naravi. Pri obravnavi opisanih
primerov smo tok tekočine po kanalu idealizirali. Privzeli smo tok v vodoravni
smeri, kateremu se hitrost z globino ne spreminja. Tako smo ga lahko opisali v dveh
dimenzijah. Pri opazovanju vodnega toka po kanalu smo spremljali gladino vode,
pri čemer smo zanemarili še vpliv površinske napetosti.
Pri vseh primerih so se opisi toka tekočine, ki smo jih pridobili na omenjene
načine, med seboj zelo dobro ujemali. Zadani cilj diplomskega dela, s simulacijo
predstaviti gibanje tekočine v pedagoške namene, sem uspešno dosegel. Simulacija
je dala zadovoljive rezultate in prikazala nekatere lastnosti toka, ki jih s poskusom
težko opazimo.
Rezultati simulacije in eksperimentalno opazovanje toka tekočine po neomejenem prostoru so se zelo ujemali. Hitrostni in tlačni profil toka tekočine po kanalu,
ki sem ga dobil s simulacijo, sta bila precej podobna analitični napovedi in ugotovitvam opazovanja realnega vodnega toka po kanalu. Pri rezultatih simulacije sem na
robovih kanala velikokrat opazil tudi popačene rezultate, ki nastanejo kot posledica
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preprostega programa simulacije. Z iskanjem ustreznejših parametrov sem poskušal
rezultate na robovih predstaviti čim realneje.
Pri primerih s spremenljivo širino kanala lepo opazimo potek tokovnic. Glavni
namen prikaza teh primerov, vključno s primerom toka mimo pravokotne jame, je
bil nastanek vrtinca v kotu ovire. Tudi pri teh primerih so se rezultati hitrostnega in
tlačnega polja, pridobljeni na različne načine, odlično ujemali. Iz primerov opazimo,
da hitrostno in tlačno polje lažje razberemo iz simulacije, kakor iz eksperimentalnega opazovanja. S simulacijo toka tekočine po približku Venturijeve cevi sem želel
nakazati Bernoullijevo enačbo. Glede na preprostost simulacije in na obravnavo
viskoznosti, kjer Bernoullijeva enačba velja le približno, smo zvezo zadovoljivo nakazali.
Za opis toka tekočine mimo polravnine sem se odločil zaradi zanimivosti primera
in možnosti analitičnega opisa realne tekočine. Tudi pri tem primeru najdemo velike
podobnosti med rezultati simulacije, eksperimentalnega opazovanja in analitičnimi
rešitvami. Rezultati tlačnega in hitrostnega polja zadnjega predstavljenega primera
– obtekanja valja – tudi kažejo podoben potek, a se razhajajo glede na analitično
rešitev idealnega primera.

9.2

Kako vključiti opisano v pouk

Opazovanje toka tekočine po kanalu lahko uporabimo za samostojno eksperimentalno vajo dijakov. Primer takšne vaje nam kaže slika 4.4 na strani 34. Povprečno
hitrost vodnega toka skozi kanal lahko določimo na dva načina: iz volumskega pretoka ter iz hitrosti sezamovih semen na vodni gladini. Iz povprečne hitrosti in
volumskega pretoka lahko nato določimo tudi povprečno višino vodne gladine v kanalu.
Zaradi enostavnega opisa simulacije se nam ponuja tudi možnost medpredmetnega povezovanja z računalništvom, konkretneje v okviru programiranja. Uspešnejši
dijaki se lahko poskusijo v samostojni izdelavi programa simulacije, ostali pa lahko
opazujejo pojave v naravi ali izvajajo poskuse v učilnici ali drugem primernem prostoru.
Zaradi obsežnosti lahko učitelj snov na tak način obravnava tudi v okviru projektnega dneva ali tedna. Pri sestavi takšnega projekta gre za aktivne in sodobne
oblike ter metode poučevanja, pri katerih se lahko učenec poleg fizikalnih vsebin na
različne načine nauči tudi marsikatero drugo kompetenco, na primer
• iz fizike: spoznavanje osnov dinamike tekočin in načina naravoslovnega raziskovanja,
• iz računalništva: znanje programiranja, obdelava, shranjevanje in prikaz podatkov,
• iz matematike: spoznavanje statistike, obdelava ter prikaz podatkov, in
• multimedijske vsebine: spoznavanje z osnovami fotografije in snemanja videoposnetkov, obdelava multimedijskih vsebin.
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Za konec naj omenim še način naravoslovnega raziskovanja, ki ga spoznajo dijaki
pri srednješolskem izobraževanju. Temu načinu sem poskušal slediti tudi pri predstavitvi opisanih primerov. Za posamezen primer sem najprej poiskal in predstavil
pojave iz narave. Z izvedbo poskusa, pri katerem sem opazoval in snemal tok tekočine po kanalu, sem nato iskal še dodatne ugotovitve. V kolikor je bilo možno, sem
za dane primere poiskal in zapisal tudi analitične rešitve. Na koncu sem primere
opisal tudi s simulacijo ter vse dobljene rezultate med seboj primerjal.
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Poglavje 9. Zaključek
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Dodatek A
Koda programa simulacije za primer
zožitve kanala
1
2
3
4
5

function MC5_zozitev_program_simulacija(sim)
% funkcija MC5_zozitev_program_simulacija(sim)
% simulacija toka tekočine po pravokotni zožitvi kanala
% z robom, s fiksnimi (slepimi) točkami
% sim={[ ] ali 0 ali 1}

6
7
8
9

if nargin<1, sim=0; end
% brez parametra sim ali pri sim=0 − zažene se simulacija s prikazanimi grafi
% sim=1 − zažene se simulacija brez prikaza grafov

10
11

12
13

% close all; clear all; clc, for i=1:20, fprintf(’\nZačetek simulacije št. %d.\n\n’,i),
MC5_zozitev_program_simulacija(1), end
% koda za zagon 20 posameznih simulacij brez prikaza grafov
% vsaka simulacija se shrani v posebno datoteko

14
15
16
17
18
19
20
21

%
%
%
%
%
%
%

zakomentiraj (in odkomentiraj) vrstice, da ne riše enotne dolžine puščic:
100, 116 absvT
101, 117 absavgvT
273 (272) slikaavgvT: normirana (dejanska) velikost povprečne hitrosti
289 (288) slikavT: normirana (dejanska) velikost trenutne hitrosti
308 (307) set slikavT: normirana (dejanska) velikost trenutne hitrosti
310 (309) set slikaavgvT: normirana (dejanska) velikost povprečne hitrosti

%
%
%
%
%
%

za risati contour zakomentiraj (in odkomentiraj) naslednje vrstice:
106 (107) nastaviSliko: slikaavgvT (slikaavgvTc)
266 (267) nastaviSliko: slikaavgvT (slikaavgvTc)
(274 ali 275) slikaavgvTc: (contour ali contourf)
281 (282) slikaavgN: surf (surfc)
(311) set slikaavgvTc

%
%
%
%

določi, katere podatke želiš narisati / opazovati
46 okno: nariši graf / opazuj podatke v teh mejah
97 avgx: določi, katere x−koordinate se izrišejo
98 avgy: določi, katere y−koordinate se izrišejo

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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34
35
36

% slepe točke, z desnim robom (1) ali brez (0)
simrobde=0; % default je brez desnega roba

37
38

39

if ~sim, close all; clearvars −except sim simrobde; clc, end % zbriše vse grafe in
pobriše command window
disp(’MC5_zozitev_program_simulacija: simulacija toka tekočine po zožitvi se
izvaja.’);

40
41
42
43

44
45

46

47
48
49

50

%%%% parametri prostora
xstart=30;
rob=[0 xstart (xstart+100) (xstart+100+xstart); 0 5 35 40]; % [0 30 130 160; 0 5
35 40], parametri prostora
robs=[xstart+45;16]; % točka vrha stopnice
step=[0 robs(1) robs(1) rob(1,4); 0 0 robs(2) robs(2)]; % [0 45(+30) 45(+30)
100(+60), 0 0 20 20], točke stopnice
okno=[−5 105; −5 45]; % okno=[0 100; 0 40]; % okno v matlabu, rob območja
grafov za prikaz rezultatov
NT=500; % število vseh točk
Spolje=prod(rob(:,4),1)−( (step(1,4)−step(1,3))∗step(2,3) ); % ploščina polja
NTleMin= 0.60∗NT∗( rob(1,2)∗rob(2,4) )/Spolje; % minimalno število točk v
levem rezervoarju
NTdeMax= 0.80∗NT∗( ( rob(1,4)−rob(1,3) )∗( rob(2,4)−step(2,4) ) )/Spolje; %
maksimalno število točk v desnem rezervoarju

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

% čas in fizikalni parametri
t=0; % trenutni čas
dt=500/NT∗0.25; % dt=500/NT; % časovni korak
tstart=300; % začetek povprečevanja in beleženja rezultatov
tmax=tstart+1001; % tmax=intmax; % število vseh ponovitev, končni čas
dosegT=3; % dosegT=3; % radij vpliva okoliških točk na opazovan delec
vT0x=15.0; % vT0x=4.5; % začetna hitrost v smeri x
kp=600∗dt/dosegT^4; % koeficient tlaka
H=10.00∗dt/dosegT^2; % koeficient viskoznosti

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75

% matrika točk
iNT=1:NT; % položaj točk
idxN= true(1,NT); % indeksi aktivnih točk
rT=rand(2,NT).∗repmat([rob(1,2); rob(2,4)], 1, NT); % naključna lega točk
vT=[vT0x∗ones(1,NT); zeros(1,NT)]; % začetna hitrost točk
rT2=zeros(2,NT); % začasna lega točk
vT2=zeros(2,NT); % začasna hitrost točk
rTrob=robneTocke; % podprogram − določi robne točke
drTez=zeros(2,NT); % lega težišča okolice (gledano lokalno)
dvTez=zeros(2,NT); % hitrost težišča okolice (gledano lokalno)
mrezaT=zeros(2,NT); % indeksiranje točk v predalčke
rmdT=mod(step(:,3),dosegT); % ostanek pri deljenju
mrezaTrob=ceil((rTrob−repmat(rmdT,1,length(rTrob))) /dosegT)+1; %
predalčkanje robnih točk
iTo=false(1,NT); % indeksi točk okolice
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76
77
78
79
80
81
82
83
84

iTorob=false(1,length(rTrob)); % indeksi robnih točk
rxy=zeros(2,NT); % poišči predalček pri beleženju statistike
idxLe=false(1,NT); % indeksi točk izven levega roba
idxDe=false(1,NT); % indeksi točk izven desnega roba
idxSp=false(1,NT); % indeksi točk izven spodnjega roba
idxZg=false(1,NT); % indeksi točk izven zgornjega roba
idxC=false(1,NT); % indeksi točk pod srednjim robom in levo od srednjega roba
NDout=NT; % NDout=500; % točka za odvzem iz desnega rezervoarja
NLin=1; % točka za dodati v levi rezervoar

85
86
87
88

89
90
91

%% povprečevanje
% doseg/okolica točk
avgro=rob(2,4)/round(1.5∗rob(2,4)/2∗3/dosegT/2); % gostota povprečevanja
glede na dosegT
rmavgro=mod(step(:,3),avgro); % ostanek pri deljenju
if rmavgro(1)==0, rmavgro(1)=avgro; end % zaradi enostavnejšega računanja
if rmavgro(2)==0, rmavgro(2)=avgro; end

92
93

94
95
96
97
98

[avgrTx,avgrTy]=meshgrid( [rmavgro(1)/2
(rmavgro(1)+0.5∗avgro):avgro:(rob(1,4)+avgro)] , [rmavgro(2)/2
(rmavgro(2)+0.5∗avgro):avgro:rob(2,4)+avgro] ); % robovi mreže povprečevanja
avgvTx=zeros(size(avgrTx)); % hitrost v x smeri v mreži povprečevanja
avgvTy=zeros(size(avgrTx)); % hitrost v y smeri v mreži povprečevanja
avgN=zeros(size(avgrTx)); % polje tlaka = število delcev v mreži povprečevanja
avgx=1:size(avgrTx,1); % 2:size(avgrTx,1)−1 % x za risanje grafov
avgy=1:size(avgrTx,2); % 2:size(avgrTx,2)−1 % y za risanje grafov

99
100

101

102

absvT=realsqrt( vT(1,:).^2+vT(2,:).^2 ); % za enotno dolžino puščic pri risanju
grafa hitrosti
absavgvT=realsqrt( avgvTx.^2+avgvTy.^2 ); % za enotno dolžino puščic pri
risanju povprečnega grafa hitrosti
filename=datoteka; % podprogram − odpri in nastavi datoteko

103
104
105
106

107

108

%% nastavitve slike
if ~sim
[slikarT, slikavT, slikaavgvT, slikaavgN]= nastaviSliko; % podprogram za začetno
nastavitev slike
% [slikarT, slikavT, slikaavgvT, slikaavgvTc, slikaavgN]= nastaviSliko; % podprogram
za začetno nastavitev slike s contour pri avgvT
end

109
110
111

112
113
114

%% glavna zanka
while t<tmax % pogoj je zelo dolgo časa izpolnjen, za prekinitev vmes uporabi
CTRL+C
%% beleži statistiko
if mod(t,50)==0,disp(t),end % na vsakih 50 ponovitev izpiši t
if t>tstart∗dt, beleziStatistiko; end % podprogram − beleži statistiko

115
116

absvT=realsqrt( vT(1,:).^2+vT(2,:).^2 ); % za enotno dolžino puščic pri risanju
grafa hitrosti
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117

118

119

absavgvT=realsqrt( avgvTx.^2+avgvTy.^2 ); % za enotno dolžino puščic pri
risanju povprečnega grafa hitrosti
if ~sim, posodobiSliko; end % podprogram − posodobi slike: r(t), v(t), avgvT(t),
p(t)
racunajTezisce; % podprogram − izračun težišča okolice − rTez(t) in vTez(t)

120
121
122

123

% izračun r(t+dt), v(t+dt)
vT2(:,idxN)=vT(:,idxN)+(−kp∗drTez(:,idxN)+H∗dvTez(:,idxN)) ∗dt; % izračun
v(t+dt)
rT2(:,idxN)=rT(:,idxN)+vT2(:,idxN)∗dt; % iz hitrosti izračunaj lego po računu
r(t+dt)=r(t)+v(t+dt)∗dt

124
125
126

vrniDelceVprostor; % podprogram − vračanje delcev v prostor
uravnavajDelce; % podprogram − uravnavaj delce v levem in desnem rezervoarju

127
128
129

vT(:,idxN)=vT2(:,idxN); % premakni se za korak naprej
rT(:,idxN)=rT2(:,idxN);

130
131

t=t+1; % povečaj število ponovitev za 1

132
133
134
135
136

end % glavna zanka
beleziStatistiko; % podprogram − na koncu zabeleži in shrani rezultate
save(filename, ’t’, ’avgN’, ’avgvTx’, ’avgvTy’, ’−append’)
disp(’MC5_zozitev_program_simulacija: simulacija toka tekočine po zožitvi se je
uspešno zaključila.’);

137
138
139
140
141
142
143
144
145

%% podprogrami
function racunajTezisce
%% izračunaj težišče okoli vsake točke
% drTez=zeros(NT,2); % lega težišča okolice (gledano lokalno)
% dvTez=zeros(NT,2); % hitrost težišča okolice (gledano lokalno)
% mrezaT=zeros(NT,2); % indeksiranje točk v predalčke
% iTo=false(NT,2); % indeksi točk
mrezaT(:,idxN)=ceil((rT(:,idxN)−repmat(rmdT,1,sum(idxN))) /dosegT)+1; %
zaokroži navzgor

146
147
148

149
150

for idx=iNT(idxN); % računanje indeksov točk znotraj mreže
iTo=idxN & abs(mrezaT(1,idx)−mrezaT(1,:))<2 &
abs(mrezaT(2,idx)−mrezaT(2,:))<2;
iTo(idx)=false;
iTorob=abs(mrezaT(1,idx)−mrezaTrob(1,:))<2 &
abs(mrezaT(2,idx)−mrezaTrob(2,:))<2; % indeksi robnih točk v okolici

151
152
153
154
155

156

if sum([iTo iTorob])==0 % nobene točke ni znotraj okoliških predalčkov
drTez(:,idx)=[0;0]; dvTez(:,idx)=[0;0];
else % računanje indeksov točk znotraj dosega
rTo=[rT(:,iTo) rTrob(:,iTorob)]; % lege točk okolice skupaj z legami robnih
točk
vTo=[vT(:,iTo) zeros(2,sum(iTorob))]; % hitrosti točk okolice skupaj z
robnimi točkami
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

iTo2=sum((rTo−repmat(rT(:,idx),1,size(rTo,2))).^2,1) −dosegT^2<0;
if ~iTo2 % nobena točka ni znotraj dosega (kroga)
drTez(:,idx)=[0;0]; dvTez(:,idx)=[0;0];
else
NTo=sum(iTo2); % število točk znotraj dosega
drTez(:,idx)=sum( rTo(:,iTo2)−repmat(rT(:,idx),1,NTo), 2)/NTo;
dvTez(:,idx)=sum( vTo(:,iTo2)−repmat(vT(:,idx),1,NTo), 2)/NTo;
end % if
end % if
end % for
end % racunajTezisce

168
169
170
171
172
173
174

function vrniDelceVprostor
%% vrni v prostor vse delce izven prostora
idxLe=idxN & rT2(1,:)<0; % rob(1,1); % indeksi točk izven levega roba
idxDe=idxN & rT2(1,:)>rob(1,4); % indeksi točk izven desnega roba
idxSp=idxN & rT2(2,:)<0; % rob(2,1); % indeksi točk izven spodnjega roba
idxZg=idxN & rT2(2,:)>rob(2,4); % indeksi točk izven zgornjega roba

175
176
177
178

% vrni v prostor delce izven levega roba
rT2(1,idxLe)=−rT2(1,idxLe); % levi rob
vT2(1,idxLe)=−vT2(1,idxLe); % ali vT2(1,idxLe)=0

179
180
181
182

% vrni v prostor delce izven desnega roba
rT2(1,idxDe)=2∗rob(1,4)−rT2(1,idxDe); % desni rob
vT2(1,idxDe)=−vT2(1,idxDe); % ali vT2(1,idxDe)=0

183
184
185
186

% vrni v prostor delce izven spodnjega roba
rT2(2,idxSp)=−rT2(2,idxSp); % spodnji rob
vT2(2,idxSp)=−vT2(2,idxSp); % ali vT2(2,idxSp)=0

187
188
189
190

% vrni v prostor delce izven zgornjega roba
rT2(2,idxZg)=2∗rob(2,4)−rT2(2,idxZg); % zgornji rob
vT2(2,idxZg)=−vT2(2,idxZg); % ali vT2(2,idxZg)=0

191
192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

idxC=idxN & rT2(1,:)>step(1,3) & rT2(2,:)<step(2,3); % indeksi točk izven
polja v spodnjem pravokotniku
for idx=iNT(idxC) % sredinski x in y rob
if rT(1,idx)<step(1,3) % če je delec prej bil levo od sredinskega roba
rT2(1,idx)=2∗step(1,3)−rT2(1,idx); % levi rob
vT2(1,idx)=−vT2(1,idx);
end
if rT(2,idx)>step(2,3) % če je delec prej bil nad sredinskim robom
rT2(2,idx)=2∗step(2,3)−rT2(2,idx); % zgornji rob
vT2(2,idx)=−vT2(2,idx);
end
end % for
end % vrniDelceVprostor

204
205

function uravnavajDelce
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206
207
208
209
210

%% uravnavaj število delcev v obeh rezervoarjih
idxLe=idxN & (rT2(1,:)<rob(1,2) ); % delci v levem rezervoarju
NLrez=sum(idxLe); % število delcev v levem rezervoarju
idxDe=idxN & (rT2(1,:)>rob(1,3)); % delci v desnem rezervoarju
NDrez=sum(idxDe); % število delcev v desnem rezervoarju

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

% preveč delcev v desnem rezervoarju
% pNDrez=iNT(idxDe); % zaporedne številke delcev v Drez
iNT2=[iNT(NDout:−1:1) iNT(end:−1:NDout+1)];
idxDe2=[idxDe(NDout:−1:1) idxDe(end:−1:NDout+1)];
pNDrez=iNT2(idxDe2); % zaporedne številke delcev v Drez
while NDrez>NTdeMax
NDout=pNDrez(NDrez); % to je naslednja točka
idxN(NDout)=false; % zadnjega odstrani/deaktiviraj
idxDe(NDout)=false;% odstrani z desnega rezervoarja
NDrez=NDrez−1;
end % while

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

% premalo delcev v levem rezervoarju
pOut=iNT(~idxN); % zaporedne številke neaktivnih delcev
if ~isempty(pOut) % obstajajo neaktivni delci
NOut=length(pOut); % število neaktivnih delcev
while NLrez<NTleMin && NOut>0
id=pOut(NOut); % izberi zadnji neaktiven delec
idxN(id)=true; % aktiviraj delec
rT2(:,id)=rand(2,1).∗[rob(1,2);rob(2,4)];
vT2(:,id)=[vT0x; 0];
NLrez=NLrez+1; NOut=NOut−1;
end % while
end % if

236
237
238
239

240
241
242

243

244
245
246
247
248
249

% ne obstaja več neaktivnih delcev
count=1;
while NLrez<NTleMin && count<NT % še vedno premalo delcev v levem
rezervoarju
if idxLe(NLin) % preveri, če je indeks enak delcu v levem rezervoarju
NLin=mod(NLin,NT)+1; continue % če je, +1 in končaj ta krog
elseif rT(2,NLin)<robs(2) && rT(1,NLin)<(robs(1)−0.1) % preveri, če je
delec v vrtincu
NLin=mod(NLin,NT)+1; continue % če je, +1 in končaj ta krog (pusti ga
na miru)
end % if
rT2(:,NLin)=rand(2,1).∗[rob(1,2);rob(2,4)]; % če ne, dodaj delec v Lrez
vT2(:,NLin)=[vT0x; 0];
NLrez=NLrez+1; NLin=mod(NLin,NT)+1; count=count+1;% in +1
end % while
end % uravnavajDelce

250
251
252

function filename=datoteka
%% shrani rezultate v novo datoteko, rezultati prejšnje simulacije ostanejo
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253
254
255
256
257

if exist(’mc5_zozitev_0_Nrep.mat’,’file’) % zaporedna številka prejšnje datoteke
load(’mc5_zozitev_0_Nrep.mat’)
else
Nrep=0; % če prejšnja datoteka ne obstaja, ima trenutna datoteka št. 1
end

258
259
260
261
262
263

264

Nrep=Nrep+1;
filename=strcat(’mc5_zozitev_’,num2str(Nrep),’.mat’);
save(’mc5_zozitev_0_Nrep’,’Nrep’)
stopnica=step; % zaradi navzkrižja s funkcijo step
save(filename, ’xstart’, ’rob’, ’stopnica’, ’okno’, ’NT’, ’NTleMin’, ’NTdeMax’,
’tstart’, ’t’, ’dosegT’, ’vT0x’, ’kp’, ’H’, ’rTrob’, ’avgro’, ’avgrTx’, ’avgrTy’,
’avgvTx’, ’avgvTy’, ’avgN’); % shranjeni parametri in rezutlati
end % datoteka

265
266

267

268
269
270

271
272

273

274

275

276
277

function [slikarT, slikavT, slikaavgvT, slikaavgN]= nastaviSliko % brez contour
pri grafu hitrosti
% function [slikarT, slikavT, slikaavgvT, slikaavgvTc, slikaavgN]= nastaviSliko % s
contour pri grafu hitrosti
%% nastavi grafe tlaka, povprečenja, hitrosti in lege
scrsz = get(0,’ScreenSize’);
figure(’Name’, ’Graf povprečne hitrosti’, ’Position’, [scrsz(3)/2 1 scrsz(3)/2
scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob
% slikaavgvT = quiver(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
avgvTx(avgx,avgy), avgvTy(avgx,avgy), 0.3); % graf dejanske hitrosti, zadnja cifra
je faktor povečave hitrosti na sliki
slikaavgvT = quiver(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
avgvTx(avgx,avgy)./absavgvT(avgx,avgy),
avgvTy(avgx,avgy)./absavgvT(avgx,avgy), 0.3); % graf normirane hitrosti,
zadnja cifra je faktor povečave hitrosti na sliki
% slikaavgvTc = contour(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
realsqrt(avgvTx(avgx,avgy).^2+avgvTy(avgx,avgy).^2 ) ); colormap hsv
% slikaavgvTc = contourf(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
realsqrt(avgvTx(avgx,avgy).^2+avgvTy(avgx,avgy).^2 ) ); colormap hsv
axis equal, axis([okno(1,:) okno(2,:)]) % meje slike
hold off

278
279

280
281

282

283
284

figure(’Name’, ’Graf tlaka’, ’Position’, [scrsz(3)/2 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2
scrsz(4)/2])
hold on; % narisiRob
slikaavgN = surf(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
avgN(avgx,avgy)); % surf brez contourplot na dnu grafa
% slikaavgN = surfc(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
avgN(avgx,avgy)); % surfc s contourplot na dnu grafa
colormap jet, axis([okno(1,:) okno(2,:)]), view(7,10), rotate3d on
hold off

285
286
287

figure(’Name’, ’Graf trenutne hitrosti’, ’Position’, [1 1 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob
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288

289

290
291

% slikavT = quiver(rT(1,:)−xstart, rT(2,:), vT(1,:), vT(2,:), 0); % graf dejanske
hitrosti, zadnja cifra je faktor povečave hitrosti na sliki
slikavT = quiver(rT(1,:)−xstart, rT(2,:), vT(1,:)./absvT,vT(2,:)./absvT, 0);
% graf normirane hitrosti, zadnja cifra je faktor povečave hitrosti na sliki
axis equal, axis([okno(1,:) okno(2,:)]) % meje slike
hold off

292
293

294
295
296
297
298

figure(’Name’, ’Graf trenutne lege’, ’Position’, [1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2
scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob
slikarT = scatter(rT(1,:)−xstart, rT(2,:), ’.b’);
axis equal, axis([okno(1,:) okno(2,:)])
hold off
end % nastaviSliko

299
300
301
302
303

function narisiRob
line( step(1,:)−xstart , step(2,:), ’Color’,’red’); % spodnji rob − stopnica
line( [rob(1,1) rob(1,4)]−xstart , [rob(2,4) rob(2,4)] ,’Color’,’red’); % zgornji rob
end % narisiRob

304
305
306

307

308

309

310

311

312
313
314

function posodobiSliko
set(slikarT, ’XData’, rT(1,iNT(idxN))−xstart, ’YData’, rT(2,iNT(idxN))) %
graf trenutne lege r(t)
% set(slikavT, ’XData’, rT(1,iNT(idxN))−xstart, ’YData’, rT(2,iNT(idxN)),
’UData’, vT(1,iNT(idxN))/t, ’VData’, vT(2,iNT(idxN))/t) % graf trenutne hitrosti
v(t)
set(slikavT, ’XData’, rT(1,iNT(idxN))−xstart, ’YData’, rT(2,iNT(idxN)),
’UData’, vT(1,iNT(idxN))./absvT(iNT(idxN)), ’VData’,
vT(2,iNT(idxN))./absvT(iNT(idxN))) % graf trenutne hitrosti v(t) v
normirani obliki
% set(slikaavgvT, ’UData’, avgvTx(avgx,avgy)/t, ’VData’, avgvTy(avgx,avgy)/t) %
graf povprečne hitrosti v(t)
set(slikaavgvT, ’UData’, avgvTx(avgx,avgy)./absavgvT(avgx,avgy), ’VData’,
avgvTy(avgx,avgy)./absavgvT(avgx,avgy)) % graf povprečne hitrosti v(t) v
normirani obliki
% set(slikaavgvTc, ’ZData’, realsqrt(avgvTx(avgx,avgy).^2+avgvTy(avgx,avgy).^2 ))
% graf tokovnic povprečne hitrosti
set(slikaavgN, ’ZData’, avgN(avgx,avgy)/t) % graf tlaka
drawnow
end % posodobiSliko

315
316
317
318

319
320

321

function beleziStatistiko
%% beleži povprečno hitrost in število delcev po mreži
rxy(:,iNT(idxN))=ceil(( rT(:,iNT(idxN))
−repmat(rmavgro,1,length(iNT(idxN)) ) )./avgro)+1; % poišči predalček
for is=iNT(idxN)
avgN(rxy(2,is),rxy(1,is)) = avgN(rxy(2,is),rxy(1,is))+1; % dodaj v predalček +
1 točko = tlak
avgvTx(rxy(2,is),rxy(1,is)) = avgvTx(rxy(2,is),rxy(1,is)) + vT(1,is); % dodaj
hitrost v_x

80

322

323
324
325
326
327

avgvTy(rxy(2,is),rxy(1,is)) = avgvTy(rxy(2,is),rxy(1,is)) + vT(2,is); % dodaj
hitrost v_y
end
if mod(t,100)==0 % shrani celoten rezultat na vsakih 100 korakov
save(filename,’t’,’avgN’,’avgvTx’,’avgvTy’,’−append’)
end
end % beleziStatistiko

328
329
330
331
332
333
334
335
336

function rTrob=robneTocke
%% določi robne točke
rorob=2∗dosegT/3; % gostota robnih točk
rTxsp=step(1,1):(rorob/2):step(1,2); % rob levo od step (po x−osi)
rTxc=step(1,3):(rorob):step(1,4); % step horizontalno (po x−osi)
rTxzg=rob(1,1):rorob:rob(1,4); % rob zgoraj − strop (po x−osi)
rTyle=step(2,1):rorob:rob(2,4); % rob levo (po y−osi)
rTyc=(step(2,2)+rorob):rorob/4:step(2,3); % step vertikala (po y−osi)

337
338
339

if simrobde % z desnim robom, vsi robovi
rTyde=step(2,4):(8∗rorob):rob(2,4); % rob desno nad step (po y−osi)

340
341

342

343
344

345

346
347

rTrob=[ rTxsp, rTxc, rTxzg, repmat(step(1,1), 1, length(rTyle)),
repmat(step(1,2), 1, length(rTyc)), repmat(step(1,4),1,length(rTyde));
repmat(step(2,1), 1, length(rTxsp)),
repmat(step(2,3),1,length(rTxc)),
repmat(rob(2,4),1,length(rTxzg)), rTyle, rTyc, rTyde]; %
koordinate slepih točk
else % brez desnega roba
rTrob=[ rTxsp, rTxc, rTxzg, repmat(step(1,1),1,length(rTyle)),
repmat(step(1,2),1,length(rTyc));
repmat(step(2,1),1,length(rTxsp)), repmat(step(2,3),1,length(rTxc)),
repmat(rob(2,4),1,length(rTxzg)), rTyle, rTyc]; % koordinate slepih
točk
end % end if simrobde
end % robneTocke

348
349

end % konec glavnega programa
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Dodatek B
Koda programa simulacije za
povprečevanje in prikaz rezultatov
simulacije
1
2
3

function MC5_zozitev_program_povpreci
% funkcija MC5_zozitev_program_povpreci
% povpreči posamezne rezultate simulacije toka tekočine po zožitvi

4
5
6

7
8
9
10
11

close all; clear all; clc; % zbriše vse grafe in pobriše command window
disp(’MC5_zozitev_program_povpreci povprečuje dobljene rezultate simulacije
toka tekočine po zožitvi.’);
proces=[1 1 0];
% proces = [ povpreci narisi_1 narisi_2 ]
% povpreci={0,1} % povpreči rezultate simulacij
% narisi_1={0,1} nariše grafe [ |v|, v, p_3D, p_2D ]
% narisi_2={0,1} nariše grafe [ p_3D, p_2D, p_2D_bubble,
p_2D_contour_label ]

12
13
14
15

%% povpreči rezultate simulacije toka tekočine po zožitvi in jih shrani
if proces(1) % povpreči rezultat
load(’mc5_zozitev_0_Nrep.mat’);

16
17
18
19
20
21

load(’mc5_zozitev_1.mat’);
vTx=avgvTx;
vTy=avgvTy;
N=avgN;
sumt=t;

22
23
24
25
26
27
28
29

for idx=2:Nrep
load( strcat(’mc5_zozitev_’, num2str(idx), ’.mat’) );
vTx=vTx+avgvTx;
vTy=vTy+avgvTy;
N=N+avgN;
sumt=sumt+t;
end

30
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31
32
33
34

avgvTx=vTx/sumt;
avgvTy=vTy/sumt;
avgN=N/sumt;
t=sumt;

35
36

37

save(’mc5_zozitev__rezultat_povpreceno’, ’xstart’, ’rob’, ’stopnica’, ’okno’,
’NT’, ’NTleMin’, ’NTdeMax’, ’tstart’, ’t’, ’dosegT’, ’vT0x’, ’kp’, ’H’, ’rTrob’,
’avgro’, ’avgrTx’, ’avgrTy’, ’avgvTx’, ’avgvTy’, ’avgN’);
clearvars −except proces;

38
39

end % if proces(1) = povpreci

40
41

42
43
44

45

%% za simulacijo toka tekočine po zožitvi nariši grafe |v(r,t)|, v(r,t), p_2D(r,t) in
p_3D(r,t)
if proces(2) % narisi_1, nariši grafe [ |v|, v, p_2D, p_3D ]
load(’mc5_zozitev_rezultat_povpreceno.mat’); % naloži in odpri rezultate
okno=[0 100; 0 40]; % [0 100; 0 40], določi okno − rob območja grafov za prikaz
rezultatov
absavgvT=realsqrt( avgvTx.^2+avgvTy.^2 ); % za enotno dolžino puščic pri
risanju povprečnega grafa hitrosti

46
47

48

49

avgx=1:size(avgrTx,1); % =1:size(avgrTx,1)−1; na grafih nariši te vrstice
predalčkov (po x−osi)
avgy=8:size(avgrTx,2)−7; % =1:size(avgrTx,2)−1; na grafih nariši te vrstice
predalčkov (po y−osi)
scrsz = get(0,’ScreenSize’);

50
51

52
53

54

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

figure(’Name’, ’Graf povprečenja hitrosti − smer hitrosti’, ’Position’, [1 1
scrsz(3)/2 scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob(rob,stopnica,xstart)
quiver(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
avgvTx(avgx,avgy)./absavgvT(avgx,avgy),
avgvTy(avgx,avgy)./absavgvT(avgx,avgy), 0.5); % graf normirane hitrosti,
zadnja cifra je faktor povečave hitrosti na sliki
contour(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
realsqrt(avgvTx(avgx,avgy).^2+avgvTy(avgx,avgy).^2 ) ); colormap hsv;
% contourf(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
realsqrt(avgvTx(avgx,avgy).^2+avgvTy(avgx,avgy).^2 ) ); colormap hsv;
% spodnji vrstici narišeta colorbar spodaj pod celotno x−osjo
% axis equal; colorbar; axis([okno(1,:) okno(2,:)]);
% SetTickLabel; SetColorbarTick;
% spodnje vrstice narišejo colorbar določene dolžine pod x−osjo, na desni strani
axis equal; axis([okno(1,:) okno(2,:)]);
c=colorbar(’location’, ’southoutside’, ’XTickLabel’, {’’});
pos=get(c, ’Position’);
pos=[ pos(1)+0.6∗pos(3) pos(2)−1.25∗pos(4) 0.4∗pos(3) 0.95∗pos(4)];
set(c, ’position’, pos);
SetTickLabel; % konec riši del colorbara spodaj na desni strani
hold off

67

84

68

69
70

71
72
73

figure(’Name’, ’Graf povprečenja hitrosti’, ’Position’, [1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2
scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob(rob,stopnica,xstart)
quiver(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy), avgvTx(avgx,avgy),
avgvTy(avgx,avgy), 0.7); % zadnja cifra je faktor povečave hitrosti na sliki
axis equal; axis([okno(1,:) okno(2,:)]);
SetTickLabel;
hold off

74
75

76
77
78
79
80

figure(’Name’, ’Graf povprečenja tlaka−3D’, ’Position’, [scrsz(3)/2
(1+scrsz(4)/30) scrsz(3)/2 scrsz(4)/2])
hold on;
% surf(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy), avgN(avgx,avgy));
surfc(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy), avgN(avgx,avgy));
colormap jet; axis([okno(1,:) okno(2,:)]); view(7,10); rotate3d on;
hold off

81
82

83
84
85
86
87
88

figure(’Name’, ’Graf povprečenja tlaka−2D’, ’Position’,[scrsz(3)/2 scrsz(4)/2
scrsz(3)/2 scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob(rob,stopnica,xstart)
contour(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),avgN(avgx,avgy));
% contourf(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy), avgN(avgx,avgy));
colormap jet; colorbar; axis equal; axis([okno(1,:) okno(2,:)]);
SetTickLabel;
hold off

89
90

end % if proces(2) = narisi_1

91
92

93

94
95

96

%% za simulacijo toka tekočine ob tanki polravnini nariši grafe: p_3D(r,t),
p_2D(r,t), p_2D(r,t)_bubble in p_2D(r,t)_contour z vrednostmi
if proces(3) % narisi_2, nariši grafe [ p_3D, p_2D, p_2D_bubble,
p_2D_contour_label ]
load(’mc5_zozitev_rezultat_povpreceno.mat’); % odpri rezultate
okno=[0 100; 0 40]; % [0 100; 0 40], določi okno − rob območja grafov za prikaz
rezultatov
absavgvT=realsqrt( avgvTx.^2+avgvTy.^2 ); % za enotno dolžino puščic pri
risanju povprečnega grafa hitrosti

97
98

99

avgx=1:size(avgrTx,1); % =1:size(avgrTx,1)−1; na grafih nariše te vrstice
predalčkov po x−osi
avgy=8:size(avgrTx,2)−7; % =1:size(avgrTx,2)−1; na grafih nariše te vrstice
predalčkov po y−osi

100
101

scrsz = get(0,’ScreenSize’);

102
103
104
105
106
107

figure(’Name’, ’Graf povprečenja tlaka−3D’, ’Position’, [1 1 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2])
hold on;
% surf(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy), avgN(avgx,avgy));
surfc(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy), avgN(avgx,avgy));
colormap jet; axis([okno(1,:) okno(2,:)]); view(7,10); rotate3d on;
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108

hold off

109
110

111
112

113
114
115

figure(’Name’, ’Graf povprečenja tlaka−2D’, ’Position’, [1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2
scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob(rob,stopnica,xstart)
[C,h]=contour(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy),
avgN(avgx,avgy));
set(h, ’ShowText’, ’on’, ’TextStep’, get(h,’LevelStep’)∗2);
colormap jet; colorbar; axis equal; axis([okno(1,:) okno(2,:)]);
hold off

116
117

118
119
120
121
122

figure(’Name’, ’Graf povprečenja tlaka−bubble’, ’Position’, [scrsz(3)/2
(1+scrsz(4)/30) scrsz(3)/2 scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob(rob, stopnica, xstart)
scatter(avgrTxx(idx), avgrTyy(idx), avgNN(idx), [0 0 0], ’filled’);
axis equal; axis([okno(1,:) okno(2,:)]);
SetTickLabel;
hold off

123
124

125
126
127
128

figure(’Name’, ’Graf povprečenja tlaka−2D z vrednostmi’, ’Position’, [scrsz(3)/2
scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2])
hold on; narisiRob(rob,stopnica,xstart)
contour(avgrTx(avgx,avgy)−xstart, avgrTy(avgx,avgy), avgN(avgx,avgy));
colormap jet; colorbar; axis equal; axis([okno(1,:) okno(2,:)]);
hold off

129
130

end % if proces(3) = narisi_2

131
132

end % konec glavnega programa

133
134
135

136

137

function narisiRob(rob,stopnica,xstart)
line( stopnica(1,:)−xstart,stopnica(2,:) ,’Color’,’black’,’LineWidth’,2); % spodnji
rob − stopnica
line( [rob(1,1) rob(1,4)]−xstart , [rob(2,4) rob(2,4)] ,’Color’,’black’,’LineWidth’,2);
% zgornji rob
end % narisiRob

138
139
140
141
142

function SetTickLabel
set(gca, ’XTickLabel’, {’’}, ’TickDir’, ’out’);
set(gca, ’YTickLabel’, {’’}, ’TickDir’, ’out’);
end

143
144
145
146
147

function SetColorbarTick
colorbar(’YTickLabel’,{’’});
colorbar(’location’, ’southoutside’, ’XTickLabel’, {’’});
end
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