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Abstrakt
Tato práce se zaměřuje na shrnutí metod
pro simulaci proudění vody. Hlavní zamě-
ření je na částicové metody používané v
počítačové grafice. Dalším aspektem práce
je zvážení jednotlivých metod, jejich po-
rovnání a možnost využití v problému
proudění vody ve velkých venkovních scé-
nách. Pozornost je věnována možnostem
paralelizace. Následně je navrhnuto a im-
plementováno řešení pro simulaci stékání
vody ve velkých městských scénách zalo-
žené na metodě SPH (Smoothed Particle
Hydrodynamics).

Klíčová slova: simulace, voda, sph,
částice

Vedoucí: Ing. Jaroslav Sloup

Abstract
This thesis is focused on summary of ex-
isting methods for water flow simulation.
Main objectives are particle based meth-
ods used in computer graphics. Other
part of the thesis deals with comparison
of different methods and their possibility
in application for simulation of water flow
in large outdoor scenes. Attention is paid
to the possibilities of parallelization. Next
a solution is proposed and implemented
for the problem of simulation of rain wa-
ter flow in vast urban scenes based on
SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)
method.

Keywords: simulation, water, sph,
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Kapitola 1
Úvod

Denně přicházíme do kontaktu s nejrůznějšími tekutinami ať už se jedná o
kapaliny jako je voda nebo plyny. Simulace tekutin je v počítačové grafice
rozsáhlé téma. Obecně se celá problematika označuje jako Computational
fluid dynamics (CFD). Cílem tohoto oboru je zobrazit/generovat realistickou
animaci tekutin. Simulaci tekutin můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií
podle přesnosti simulace:

První oblastí jsou simulační metody fyzikálně založené, určené pro inže-
nýrské aplikace. Hlavním cílem je přesnost simulace a chování tekutiny, a
proto jsou tyto metody velmi výpočetně a časově náročné. Druhou oblastí
jsou aproximační, ale reálně vypadající metody využívané především v počíta-
čové grafice. Zaměřeny jsou na interaktivitu - simulace jsou méně výpočetně
náročné na úkor přesnosti. Cílem je zachytit chování tekutiny tak, aby její
animace vypadala reálně.

I když se tato práce věnuje proudění kapalin - hlavně vody, většinu metod
lze aplikovat i pro plyny. Když hovoříme o simulaci systému, jedná se obecně
o fyzikální simulaci. Chování kapaliny lze popsat matematicky. Podobně jako
Newtonovy zákony pohybu popisují chování tuhých těles, Navier-Stokesovy
rovnice popisují chování tekutin. Tyto rovnice se řeší numerickými metodami.
Existuje několik různých přístupů jak systém rovnic řešit, neznámější jsou:
Eulerovský a Lagrangeův. V této práci se zaměříme hlavně na Lagrangeův
přístup.

1.1 Představení problému

Simulaci kapalin můžeme často vidět v zábavním průmyslu - filmy nebo
počítačové hry, ale i v nejrůznějších aplikacích popisujících například zapla-
vování viz obrázky 1.1 a 1.2. Pokud se podíváme na některá dostupná řešení
ve výše uvedených oblastech, můžeme si všimnout, že jsou celkem výpočetně
náročná. Jestliže navíc fungují v reálném čase, jedná se často o velmi malé
scény - například nádoba nebo malé koryto řeky. Myšlenka realistického toku
vody v reálném čase a rozsáhlých scénách se jeví z výpočetního hlediska jako
velmi náročná až nemožná. V této práci se pokusíme takovýto systém vytvořit
a za použití paralelizace dosáhnout co možná nejlepších výsledků, ideálně
simulace v reálném čase.
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1. Úvod ........................................

Obrázek 1.1: AMD - Real-time rain rendering in city enviroments 2006 [1].

Hlavní myšlenkou je velká dynamická scéna procedurálně generovaného
města, kde by po ulicích stékala dešťová voda. Kamera se pohybuje ulicemi
a sleduje simulaci proudění vody. Dalším prvkem je takový systém úrovní
detailu, že by bylo možné tvořit velmi rozsáhlé města/scény. Celá problematika
sebou nese spoustu požadavků na simulační řešení, kterým se budeme věnovat
v následující části.

1.2 Požadavky

V případě rozsáhlých městských scén je potřeba se ohlížet na několik faktorů
bez nichž by řešení nemělo vůbec smysl. Je důležité zmínit, že v problému
uvažujeme simulaci dešťové vody tedy menší masy kapaliny tekoucí ulicemi
města.

Hlavním požadavkem je běh celé simulace v reálném čase. Kamera se může
volně pohybovat městem/scénou. Simulační model by se měl automaticky
přizpůsobovat, tedy nějakým způsobem měnit svou úroveň detailu buď v
závislosti na vzdálenosti od diváka nebo množství vody. Dále požadujeme
možnost přibývání (pršení) a zanikání (odtoky, kanály) masy vody. Poslední
požadavek je spíše nutnost pro splnění všech ostatních, jedná se o možnost
paralelizace na CPU, popř na GPU.

Následující body shrnují všechny funkční požadavky kterým se bude věnovat
tato práce:..1. Simulace dešťové vody

Tečení kapaliny, hromadění a obtékání včetně funkčních kolizí s terénem...2. Běh v reálném čase

2



...................................... 1.3. Cíl práce

[2]

Obrázek 1.2: Zaplavování městské scény. Převzato ze článku Yan a spol...3. Volný tok v otevřené scéně..4. Podpora rozsáhlých scén
Scény reprezentující město, kaňon - řádově stovky metrů...5. Možnost Paralelizace na CPU..6. Adaptivní model
Metoda pro reprezentování větší masy vody ve scéně.

1.3 Cíl práce

Cílem této práce je v nejprve prostudovat dostupná řešení problematiky
simulace proudění vody s myšlenkou možnosti aplikace v otevřených scénách.
Dále popsat základní řešení a srovnat je vzhledem k našim požadavkům.
Prostudovat metody paralelizace výpočtu a zvážit jejich využití v kontextu
simulace dešťové vody.

Následně vybrat správné metody pro řešení našeho problému, navrhnout a
implementovat aplikaci, která bude řešit funkční požadavky popsané v části
1.2. Práce se zaměří na samotou simulaci, její vizualizace bude pojata mini-
malisticky s cílem zachytit chování systému. Nakonec prezentovat dosažené
výsledky na několika vhodných scénách s různou geometrickou komplexností.

Kapitola 2 popisuje chování kapalin a vybraná existující řešení pro simulaci
včetně jejich srovnání. Návrh řešení je rozebrán v kapitole 3 a jeho implemen-
tace je podrobně popsána v kapitole 4. Celá práce je zakončena prezentací

3



1. Úvod ........................................
dosažených výsledků v kapitole 5 a návrhem možných budoucích rozšíření a
vylepšení.
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Kapitola 2
Analýza dostupných řešení

V této kapitole se zaměříme na shrnutí a srovnání dostupných metod pro
simulaci tekutin v počítačové grafice a možnost jejich paralelizace Ukázka
takové metody je vidět na obrázku 2.1. Při srovnávání budeme klást důraz
na požadavky uvedené v kapitole 1.2. Nejdříve se však zaměříme na to, jak
lze chování kapaliny popsat matematicky.

Obrázek 2.1: Ukázka výsledné metody pro simulaci z článku [10] He a spol. -
Real-time particle simulation.

2.1 Kapaliny a jejich vlastnosti

Chování kapalin je z fyzikálního hlediska popsáno tzv.: Navier-Stokesovými
rovnicemi (NSE)1. Uvažujeme-li nestlačitelnou kapalinu budeme mluvit o
NSE pro nestlačitelné tekutiny. Kapaliny mají několik vlastností, které ji
definují. Tyto vlastnosti jsou využity při NSE a je potřeba s nimi počítat v
simulaci.

Tlak. Tlak způsobený silami na kapalinu a tlak způsobený kapalinou na
nádobu (obal). Jednotkou tlaku je Pa pascal.

Viskozita. Určuje síly působící vně kapaliny. Vysokou viskozitu má například
med, nízkou má naopak voda. Určuje schopnost reakce kapaliny na změnu sil.

1NSE: Navier-Stokes Equations
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2. Analýza dostupných řešení ...............................
Jednotkou viskozity je Pa · s.

Hustota. Množství hmoty je v určitém objemu kapaliny kg
m3 .

2.1.1 Navier-Stokesovy rovnice

Navier-Stokesovy rovnice popisují změnu rychlosti kapaliny v závislosti na
působících silách. Jedná se o rovnice pohybu 2.1 a zachování hmoty 2.2.

∂u
∂t

+ (u · ∇)u = −∇p
ρ

+ µ

ρ
∇2u + Fext

ρ
(2.1)

Rovnice pohybu. V rovnici vidíme u, což je rychlost v určitém bodě kapaliny,
čase a místě, t je čas v sekundách, p je tlak v bodě, ρ je hustota kapaliny
v bodě a µ je koeficient viskozity kapaliny (Pa · s). V pravé části rovnice
výraz ∂u

∂t představuje jak se změní rychlost kapaliny v určitém bodě za čas.
Navíc v této části je ještě (u · ∇)u. Tento výraz se označuje jako konvektivní
akcelerace a určuje to jak se mění rychlost části kapaliny při pohybu. Tato
část rovnice nám rovněž ukazuje že pohyb kapaliny není lineární. Posledním
prvkem je Fext, značící externí síly působící na kapalinu. V případě simulování
vody lze nahradit sumou sil, jako je působení gravitace g a dalších externích
sil Fext.

∇ · u = 0 (2.2)

Rovnice zachování hmoty. Tato rovnice zajišťuje zachování objemu a hmoty
nestlačitelné kapaliny.

Eulerovy rovnice. Pokud z NSE vyřadíme viskozitu, to znamená neuvažu-
jeme vnitřní tření, rovnice se velmi zjednoduší. Takto upravené NSE 2.3 a
2.4, se nazývají Eulerovy rovnice a používají se pro jednoduché modely.

∂u
∂t

= −∇p
ρ

+ Fext
ρ

(2.3)

∇ · u = 0 (2.4)

2.2 Metody pro simulace kapalin

Proudění kapalin je kontinuální problém, a proto jej pro využití v počíta-
čové grafice musíme nejdříve diskretizovat. Existují dva hlavní způsoby jak
reprezentovat kapalinu. První možností je pomocí mřížky neboli Eulerovský
způsob. Druhým způsobem je systém částic označovaný jako Lagrangeův
pohled. V následující části popíšeme oba pohledy na kapalinu a porovnáme
je.

6



..............................2.2. Metody pro simulace kapalin

2.2.1 Mřížkový systém

V mřížkovém systému každému bodu prostoru, kde se kapalina může
pohybovat přidáme vlastnosti kapaliny: rychlost, hustotu, tlak a další. Pozice
těchto buněk se nikdy nemění. Kapalina je tedy popsána ve fixních bodech
Zvolená mřížka je většinou uniformní, ale existují i neuniformní (adaptivní)
verze, viz obrázek 2.2 a 2.3.

Obrázek 2.2: Příklad uniformní (vlevo) a neuniformní (vpravo) mřížky. Převzato
z [4].

Nevýhody. Největší nevýhodou je jednoznačně paměťová náročnost celé
metody. Pokud jsou místa kde kapalina zrovna není, ale může se tam vysky-
tovat (jsou připraveny mřížky pro kapalinu), zbytečně se počítá i s těmito
prázdnými buňkami. Simulace rozsáhlých scén je obecně problém vzhledem
k paměťové náročnosti. Dalším problémem je možnost rozšiřování prostoru
(scalability). Podle [14] může náročnost při dva krát větší scéně stoupnout až
osminásobně.

Výhody. Výhodou Eulerovy mřížkové metody je možnost většího detailu.
Obecně je tato metoda přesnější než Lagrangeova. Zajímavým rozšířením jsou
adaptivní mřížky, které řeší problém se zbytečnou simulací v místech kde
kapalina není [8]. Eulerova metoda bývá stabilnější i pro větší časové kroky.

Adaptivní mřížkový systém

Ve své práci [8] nabízí autoři inovativní pohled na Eulerovu metodu. Jedná
se o speciální adaptivní mřížkový systém, se kterým lze interagovat v reálném
čase. Většina existujících postupů pro zrychlení mřížkového systému zahrnuje
snížení rozměru - většinou z 3D do 2.5D. Tím se ale ztrácí detail simulace.
Způsob jak jej navrátit a zároveň udržet interaktivní složitost výpočtu pře-
stavila právě tato práce. Zmíněná metoda je založena na tzv. tall cells. Jedná
se o způsob, kdy se mřížka adaptivně upraví tak, že většina masy vody je
tvořena pouze jedním sloupcem vody (tall cell). Na spodní a vrchní straně
této "vysoké buňky"se ukládá rychlost. Na povrchu vysokých buněk je vrstva
klasické uniformní mřížky, která je více detailní. Výslednou metodu můžeme

7



2. Analýza dostupných řešení ...............................

Obrázek 2.3: Eulerova metoda diskrétních buněk s vlastnostmi

vidět na obrázku 2.4. Autorům se povedlo docílit interaktivních časů výpočtu
jak pro simulaci, tak i pro vykreslení.

Ukázka systému tall-cells (vlevo). Scéna vygenerovaná pomocí zmíněné
reprezentace touto metodou.(vpravo). Obrázky převzaty z [8].

Obrázek 2.4: Metoda Tall-Cells [8].

2.2.2 Částicové systémy

V systému částic neexistují fixní body jako vmřížkové metodě, ale naopak je
kapalina tvořena volně pohybujícími se částicemi, které samy mají vlastnosti
jako: rychlost, hustotu a tlak. Částice mají jednu vlastnost navíc - pozici.
Nejpoužívanější částicovou metodou je bezpochyby SPH - Smoothed Particle
Hydrodynamics, která bude popsána v následující sekci podrobněji.
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Nevýhody. Částicový systém je méně přesný než Eulerovská metoda. Po
simulačním kroku je potřeba najít povrch kapaliny, což může být někdy
náročnější na výpočet než samotná simulace. Další nevýhodou může být více
funkcí, které je potřeba zapojit během výpočtu (viz. sekce 2.3).

Výhody. Mnohem rychlejší než Eulerovský přístup. Kapalina se simuluje
v jednotlivých částicích, což znamená, že tam kde se kapalina nevyskytuje,
neprobíhá ani simulace (menší paměťová náročnost). Možnost volného tečení
- není třeba definovat prostor kde se kapalina může vyskytovat, ale stačí určit
hranice.

Obrázek 2.5: Lagrangeova metoda diskrétních částic.

2.3 SPH: Smoothed Particle Hydrodynamics

Výhodou Lagrangeova přístupu, který reprezentuje SPH, je hlavně zjedno-
dušení NSE. Díky tomu, že tekutina je reprezentována částicemi (viz obrázek
2.5), zrychlení získáme jednoduše derivací rychlostí podle času jednotlivých
částic. Celá rovnice 2.1 se tedy zjednoduší tak, že nepotřebujeme konvektivní
akceleraci. Výsledná rovnice nám určí změnu hybnosti:

Du
Dt

= −∇p
ρ

+ µ

ρ
∇2u + Fext

ρ
(2.5)

Pro každou částici pak získáme zrychlení dle vztahu:

dui
dt

= −∇p
ρi

+ µ

ρi
∇2u + Fext

ρi
(2.6)
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2. Analýza dostupných řešení ...............................
Metoda SPH je založena na integrální interpolaci. V základním tvaru

použijeme rovnici AA(r), kterou přepíšeme na následující tvar.

AA(r) =
∫
I
A(r)W (r− r′, h)dr′ (2.7)

Vyjádření s integrálem obsahuje bod r ve kterém řešíme funkci A(r) a funkci
W (r, h), což je kernelová funkce, h je vzdálenost působení neboli smoothing
length. Výše uvedenou funkci diskretizujeme pro N bodů, čímž dostáváme
následující vztah, který vyjadřuje aproximaci hodnoty AA(r):

AA(r) =
N∑
i

mi

ρi
A(ri)W (r− ri, h) (2.8)

V jednotlivých částech NSE se také objevují derivace, které se v aproximaci
projeví jako derivace kernelové funkce, neboť ta jako jediná část závisí na r:

Gradient: ∇AA(r) =
N∑
i

mi

ρi
A(ri)∇W (r− ri, h) (2.9)

Laplacian: ∇2AA(r) =
N∑
i

mi

ρi
A(ri)∇2W (r− ri, h) (2.10)

Výše uvedené rovnice 2.7 - 2.10 slouží jako základ pro počítání všech částí
NSE v metodě SPH.

2.3.1 Kernelová funkce

V metodě SPH se zavádí tzv. kernelová funkce (česky jádro/vyhlazovací
funkce). Příspěvek částic kolem určitého bodu je definován touto funkcí. Se
vzdáleností klesá vliv částic na určitý bod. Tímto se snižuje účinek částice v
celku a ovlivněno je vždy jen určité okolí dané touto funkcí.

Na tuto funkci jsou kladeny určité podmínky a požadavky. V první řadě
musí jádro splňovat dle [12] dvě následující podmínky:∫

I
W (r− r′, h)dr′ = 1 (2.11)

lim
h→0

W (r− r′, h) = δ(r− r′) => lim
h→0

AA(r) = A(r) (2.12)

Výše uvedené podmínky nejsou však pro metodu SPH dostačující. Nutné
je splnit další požadavky jako je symetrie a nezápornost na celém definičním
oboru.

Symetrie. W (r, h) = W (−r, h).

Nezápornost. W (r, h) ≥ 0 na celém definičním oboru.
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.........................2.3. SPH: Smoothed Particle Hydrodynamics

Omezení smoothing length. W (r, h) = 0, ||r|| > h.

Gaussovo jádro. Základním kernelem může být například klasická Gaussova
funkce - viz obrázek 2.6. Výhodou tohoto kernelu je fakt, že splňuje všechny
matematické podmínky. Gaussův kernel ale není omezený, tím pádem k
určitému bodu přispívají všechny částice. Není tedy splněno omezení ||r|| > h.

Obrázek 2.6: Izotroptní Gaussova kernelova funkce.

Standardní jádro. Dobré jádro tedy musí splňovat všechny podmínky. Mezi
standardní (klasická) jádra patří například různé kubické spliny. Většinou
literatury je nabízen následující kernel, graf uveden na obrázku 2.7:

W (r− r′, h) = 315
64πh9 (h2 − ||r− r′||2)3 (2.13)

jeho gradient:

∇W (r− r′, h) = − 945
32πh9 (h2 − ||r− r′||2)2r (2.14)

a laplacian:

∇2W (r− r′, h) = − 945
32πh9 (h2 − ||r− r′||2)(3h2 − 7||r||2) (2.15)

Jádro pro tlak. Podle [6] je standardní jádro nedostačující pro výpočet
tlakového pole v NSE. Požadavky na "tlakový kernel"jsou takové, že v počátku
není derivace rovna nule (viz obrázek 2.8). Kernelová funkce pro tlak má dle
[6] podobu:

∇W (r − r′, h) = − 45
πh6 (h− ||r − r′||)2 r − r′

||r − r′||
(2.16)

V rovnici je vidět, že se jedná o gradient kernelové funkce. To je žádoucí,
neboť když aproximujeme tlakové pole z NSE je vidět, že se jedná o gradient
obecné aproximace. Tento gradient se projeví jako gradient kernelové funkce,
protože derivujeme podle r, které je obsaženo pouze v kernelové funkci.
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2. Analýza dostupných řešení ...............................

Obrázek 2.7: Standardní kernelová funkce.

Obrázek 2.8: Kernelová funkce pro tlakové pole.

Jádro pro viskozitu. Pro tlakové pole jsme měli speciální požadavek na
jádro, stejně je tomu i u viskozity. Pokud zvolíme správnou funkci, zvýšíme
tím stabilitu SPH, práce [6] používá pro viskozitu právě takovou funkci, aby
její laplacian byl kladný (viz obrázek 2.9):

∇2W (r − r′, h) = 45
πh6 (h− ||r − r′||) (2.17)

2.3.2 Vnitřní síly mezi částicemi

V předchozím textu jsme si popsali základní princip metody SPH, nyní si
uvedeme, jak aproximovat a spočítat všechny potřebné vlastnosti kapaliny.

Hustota. Každá částice xi má hmotnost mi, ze které je třeba spočítat
hustotu ρi pro každou částici. Hustota je potřebná pro výpočet všech zbylých
vlastností částic a silových polí.
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Obrázek 2.9: Kernelová funkce pro viskozitu

Pro výpočet hustoty používáme standardní jádro 2.13:

ρi ≈
∑
j

mjW (r− rj , h) (2.18)

Tlak. Z rovnice 2.5 vyplývá, že částice se pohybuje v opačném směru
gradientu tlakového pole - z míst s vysokým tlakem do míst s nízkým tlakem.
Pro výpočet tlaku můžeme využít rovnici vycházející z rovnice ideálního
plynu využívající klidové hustoty ρ0:

p = k(ρ− ρ0) (2.19)

Tato rovnice však není nejlepší pro simulace kapalin. Lepší vyjádření tlaku
poskytuje upravená rovnice:

p = k

((
ρ

ρ0

)3
− 1

)
(2.20)

Díky tomuto vztahu může existovat v tekutině přitažlivá síla. Parametr k
(stiffness) určuje míru stlačitelnosti tekutiny. Dalším požadavkem je to, aby
dvě na sebe působící částice působily symetrickými silami. Proto pro výpočet
gradientu tlakového pole použijeme finální (symetrizovaný) vztah:

∇pi
ρi
≈
∑
j

mj

(
pi + pj

2ρj

)
∇W (r− rj , h) (2.21)

V tomto případě používáme speciální kernelovou funkci pro tlak danou
vztahem 2.16.

Viskozita. Mezi částicemi v kapalině existuje tření. Pokud chceme popsat
toto tření z pohledu pohybující se částice a zároveň aproximovat pomocí SPH
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2. Analýza dostupných řešení ...............................
viskózní část NSE 2.5, bude vypadat řešení následovně, kde kernelová funkce
je opět speciální, tentokrát pro vizitu dle vztahu 2.17:

µ

ρi
∇2ui ≈

µ

ρi

∑
j

mj

(
uj − ui
ρj

)
∇2W (r− rj , h) (2.22)

2.3.3 Vnější síly

V předchozí části 2.3.2 jsme si popsali vnitřní síly, které působí mezi
částicemi a jsou způsobeny vlastnostmi částic. Na částice však působí ještě
síly vnější (externí). Tyto síly se aplikují pro každou částici samostatně jako
suma těchto sil. Mezi externí síly patří gravitace a povrchové napětí.

Fext =
∑
n

Fn (2.23)

Gravitace. Základní vnější silou je gravitace, která působí všude a na všechny
částice stejně. Gravitaci lze tedy vložit do poslední části rovnice 2.5 (Fext)
takto:

Fg = ρig (2.24)

Povrchové napětí. Jedná se o sílu, která působí vně kapaliny ve všech
směrech stejně a na povrchu má tato síla výslednici dovnitř kapaliny. Tato
síla se snaží co nejvíce zmenšit povrch kapaliny tak, aby měl co nejmenší
energii.

V základu není povrchové napětí nutností pro SPH, ovšem dodává simulaci
stabilitu a lepší chování. Podle [6] lze pro výpočet povrchového napětí zavést
tzv. obarvení c, kdy si zvolíme hodnotu 1 pro místa kde se nachází kapalina
a 0 pro místa kde se nevyskytuje, to nám umožňuje nalézt povrch kapa-
liny. Obarvení, normálu a křivost povrchu spočítáme následovně za použití
standardního jádra 2.13:

Obarvení: cs =
∑
j

mj
1
ρj
W (r− rj , h) (2.25)

Normála: ni =
∑
j

mj
1
ρj
∇W (r− rj , h) (2.26)

Křivost povrchu: κ = −∇
2cs

||n|| (2.27)

Pro každou částici pak sílu povrchového napětí Ft spočítáme spojením výše
uvedených rovnic, ovšem síla je aplikována pouze pokud je velikost normály
povrchu větší než mezní hodnota t.

Ft = σκn = −σ∇2ci
ni
||ni||

(2.28)

V rovnici 2.28 se nachází konstanta σ určující míru síly působící na částici.
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Přesnější výpočet povrchového napětí. Autoři článku [17] přináší jiný
a přesnější způsob výpočtu povrchového napětí. Jelikož SPH reprezentuje
kapalinu po větších kusech, ne jako samotné molekuly, dochází při počítání
povrchového napětí k nepřesnostem a výsledná síla způsobuje shlukování
částic spíše než minimalizaci povrchu.

Výpočet lze rozdělit do dvou částí - koheze a zakřivení povrchu. Pro každou
částici je vypočítána normála, kde se navíc uplatňuje hodnota h - vyhlazovací
délka částice, což umožňuje výpočet i pro nehomogenní částicový systém (viz
sekce o adaptivním SPH 2.3.9).

ni = h
∑
j

mj
1
ρj
∇W (r− rj , h) (2.29)

Následně je spočítána síla koheze:

Fcohesion = −γmimjC(||ri − rj ||)
ri − rj
||ri − rj ||

(2.30)

C(d) = 32
πh9


(h− d)3d3 2d > h ∧ d ≤ h
2(h− d)3d3 − h6

64 d > 0 ∧ 2d ≤ h
0 jinak

(2.31)

Normálu využijeme při výpočtu zakřivení :

Fcurvature = −γmi(ni − nj) (2.32)

Konstanta γ určuje míru síly stejně jako σ v předchozím způsobu. Funkce
C(d) je vyhlazovací. V rovnicích jsou hmotnosti mi a mj pro stávající a
sousední částici.

Výsledná síla povrchového napětí má následující tvar:

Ft = Kij(Fcohesion + Fcurvature) (2.33)

Koeficient Kij se označuje jako korekční faktor a zajišťuje symetrii výpočtu
mezi dvěma částicemi stejně jako je tomu u při tlakovém poli. Hodnota ρ0 je
klidová hustota, ρi a ρj jsou hustoty částic.

Kij = 2ρ0
ρi + ρj

(2.34)

2.3.4 Simulační kroky SPH

Navier-Stokesovy rovnice nám určují jednotlivé kroky simulace. V rámci
metody SPH se kromě výpočtu vnitřních a vnějších silových polí využívá
ještě pomocných struktur pro rychlé vyhledávání sousedních částic, jelikož
vliv mezi částicemi klesá se vzdáleností h k nule stačí nalézt pro výpočet
vlastností jedné částice pouze takové sousedy, kteří jsou ve vzdálenosti d ≤ h.
Kroky simulace jsou zachyceny na diagramu 2.10.
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Obrázek 2.10: Diagram základních kroků SPH.

2.3.5 Vyhledávání sousedů

Naivní přístup k řešení rovnic znamená časovou náročnost O(n2), jelikož
potřebujeme spočítat síly mezi jednotlivými částicemi. Ovšem z podmínek ker-
nelové funkce 2.3.1 je vidět, že nemusíme počítat interakci se všemi částicemi,
naopak stačí pouze všechny částice z okolí, které je menší než smoothing length
- h. V prvním kroku simulace je tedy potřeba vytvořit seznam sousedů pro kaž-
dou částici. Podle [16] existuje několik různých metod pro hledání sousedních
částic založených na uniformních mřížkách či prostorovém hashování.

Uniformní mřížka

Prostor je rozdělen na uniformní buňky o určité velikosti (viz obrázek
2.11). V rámci SPH používáme takovou velikost abychom následně museli
prohledávat co nejméně buněk. Hrana buňky d se nejčastěji volí 2h (dvakrát
smoothing length). Při této velikosti stačí prohledat jen nejbližší sousední
buňky - 27 buněk.

Každá částice má přidělen index buňky ci podle své pozice:

c = (k, l,m) =
(⌊

x− xmin
d

⌋
,

⌊
y − ymin

d

⌋
,

⌊
z − zmin

d

⌋)
(2.35)

ci = k + l ·K +m ·K · L (2.36)

Uniformní mřížka musí být definována pro celý prostor tak, aby se daly
vyhledávat sousední částice. Vektor c = (k, l,m) určuje souřadnice buňky, K
a L značí velikost prostoru ve směru osy x a y (souřadnice AABB2 obalujícího
simulaci).

Index Sort. V základní implementaci nelze uniformní mřížku stavět paralelně,
jelikož dochází k race conditions při zapisování do stejné buňky. Řešení nabízí
tzv. index sort, kdy částice seřadíme podle spočítaného indexu ci. Můžeme
paralelně iterovat přes seřazenou strukturu a vždy označit referenci na první
a poslední částici v buňce s indexem ck.

Vzhledem k tomu, že struktura popisující částici obsahuje mnoho dat, je
výhodnější zavést vedlejší strukturu handle. Tato struktura obsahuje klíč -

2Axis Aligned Bounding Box
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index ve struktuře a value - reference na částici. Při seřazování se řadí pouze
handle, ne samotná struktura obsahující všechny částice.

Obrázek 2.11: Rozdělení částic do buněk ve 2D.

Spatial hashing

Dalším častým způsobem vyhledávání sousedů je využití prostorového
hashování. Podobně jako u uniformní mřížky má každá částice podle své
pozice také index = hash:

c =
[(⌊

x

d

⌋
· p1

)
xor

(⌊
y

d

⌋
· p2

)
xor

(⌊
z

d

⌋
· p3

)]
%m (2.37)

Hashovací tabulka má velikost m. Koeficienty p1, p2, p3 jsou velká prvočísla
- například: 73856093, 19349663, 83492791. Nevýhodou hashovací tabulky
jsou kolize - dvě částice na různých místech mají stejný hash. Aby se zabránilo
kolizím je třeba zvolit velikost tabulky na dvojnásobek počtu částic. Výhodou
hashování je volnost tečení - oproti uniformní mřížce není třeba definovat
prostor kde se kapalina může volně pohybovat.

2.3.6 Časová integrace

Jestliže simulujeme nějaký systém v čase, musíme zvolit časový krok. Tento
krok nám určuje jak moc do budoucnosti se simulace v dalším kroku dostane.
Zde se dostává do rozporu stabilita a rychlost. Pokud určíme časový krok
příliš dlouhý, často se může stát, že se celá simulace destabilizuje. Na druhou
stranu čím delší krok, tím rychleji simulujeme (je čas, který nám trvá samotný
výpočet simulace a je čas, který simulace vykoná). Podle [7] existuje několik
způsobů časové integrace jako například Leap-Frog nebo Euler. Pro explicitní
krok existuje podle [13] podmínka Courant-Friedrichs-Levy (CFL), kdy časový
krok musí být úměrný nejmenší vzdálenosti mezi částicemi:

∆t ≤ minλ
(

h

||vmax||

)
(2.38)
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V podmínce h značí průměr částice a vmax maximálních rychlost všech částic.
Pokud je λ = 1, všechny částice se pohybují v krocích menších než je jejich
průměr.

Časová integrace znamená, že podle určeného časového kroku ∆t vypočí-
táme rychlost a podle rychlosti pozici pro následující krok simulace.

Euler. Nejzákladnější explicitní metoda vyjadřující změnu rychlosti a pozice
takto (viz obr. 2.12):

Rychlost:
ui+1 = ui + ai∆t (2.39)

Pozice:
ri+1 = ri + ui∆t (2.40)

Obrázek 2.12: Eulerova integrace

Leap-Frog. Složitější schéma pro určení pozice a rychlosti je metoda Leap-
Frog (viz obr. 2.13). Oproti Eulerově integraci se dopočítávají mezikroky,
což zvyšuje přesnost integrace. Základní kroky (stav v čase t = 0) jsou dány
eulerovou integrací: ui− 1

2
= u0 − 1

2∆ta0.
Rychlost:

ui+ 1
2

= ui− 1
2

+ ai∆t (2.41)

Pozice:
ri+1 = ri + ui+ 1

2
∆t (2.42)

Obrázek 2.13: Leap-Frog integrace

18



.........................2.3. SPH: Smoothed Particle Hydrodynamics

2.3.7 Hranice a kolize

V SPH oproti Eulerovým metodám nedefinujeme místo kde se kapalina
může vyskytovat, ale pokud chceme kapalinu udržet v nějakých hranicích,
musíme je být schopni definovat a detekovat s nimi kolize. Nejčastějším
způsobem řešení tohoto problému bývá podle [7] vytvoření hranice z částic.
Tyto částice se nijak nepohybují ale zahrnují se do samotné simulace. Možné
je také podmínky vložit přímo do kernelových funkcí [7] a [6]. V této práci
se zaměříme na velmi jednoduchý způsob detekce kolizí podle pozice částic.
Můžeme tak jednoduše kolidovat s boxem nebo výškovou mapou.

Detekce kolize

Detekce kolizí nastává až na konci simulačního kroku. Poté co byla částice
posunuta lze z její pozice určit jednoduché kolize s kontejnerem (boxem) nebo
výškovou mapou.

Statický box. Statický box je určen středem s a rozměry ve třech osách Sx,
Sy a Sz. Kolizi detekujeme podle mezí boxu (viz obr. 2.14)- pokud částice
porušuje minimální nebo maximální rozměr boxu jedná se o kolizi.

Obrázek 2.14: Diagram kolize s boxem. Bod p určuje bod kolize, d je hloubka
průniku, r je pozice částice při detekci kolize a n je normála v bodě p.

Výšková mapa. Výšková mapa je textura určující povrch. Jedná se mřížku
bodů obsahující informace o výšce v každém z nich. Implementace vytváří z
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výškové mapy 3D objekt (terén), kde pro každý bod můžeme získat výšku a
normálu.

Při detekci kolize zjišťujeme, jestli částice v daném bodě není pod povrchem
(viz obr. 2.15) - pokud ano, získáme body kolize p a podle hloubky průniku d
určíme reakci na kolizi.

d = get_height_from_heightmap(r)− ry (2.43)

Odečteme výšku z výškové mapy a y souřadnici částice ry, tím získáme
hloubku průniku. Bod průniku, místo kam posuneme částici získáme násle-
dovně:

p = r + (0, d, 0) (2.44)

Obrázek 2.15: Diagram kolize s výškovou mapou.

Reakce na kolizi

Při reakci na kolizi v první řadě posuneme částici vždy buď do bodu průniku
p v případě výškové mapy nebo do maxima/minima u statického boxu.

r = p nebo r = minxyz/maxxyz (2.45)

Existují dva typy kolize: elastická a inelastická. Kapaliny se chovají spíše
inelasticky, tedy výsledná rychlost ve směru normály je nulová. Ovšem ne
vždy je to pravidlem, proto se zavádí konstanta c, kde 0 ≤ c ≤ 1, určující
jestli se jedná o elastickou nebo inelastickou reakci.

Výsledná rychlost částice po kolizi se určí pomocí následujícího vztahu:

ui = ui −
(

1 + c
d

∆t||ui||

)
(ui · n)n (2.46)

V rovnici zavádíme d
∆t||ui|| , což je podíl hloubky průniku a vzdálenosti kterou

částice urazila od posledního kroku. Tento vztah zaručuje, že výsledná rychlost
po kolizi nebude větší než před kolizí.
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2.3.8 Rekonstrukce povrchu

I když se nejedná o primární cíl této práce, jelikož hlavním zaměřením je sa-
motná simulace, rozhodně je na místě zmínit některé ze způsobů rekonstrukce
povrchu.

Metaballs/Point splatting/Blobs. Jedná se o metodu kde se každá částice
nahradí tvarem (kruh, nebo jiný). Tento tvar je orientovaný ve směru normály
povrchu. Každý z těchto kruhů je vykreslen tak, že hodnoty normál a barvy
se míchají se sousedícími částicemi. Tím vznikají spojité plochy (viz článek
[6]).

Implicitní plochy. V tomto případě se využívá obarvující funkce (zmíněná
v sekci 2.25). Určí se hraniční hodnota, která definuje kde je hranice povrchu
a následně se využívá různých algoritmů pro sestavení sítě polygonů. Nej-
známějším algoritmem jsou marching cubes (pochodující krychle) zmíněné v
článku [6].

Screen Space Rendering. Zajímavý pohled na vykreslování částicového
systému nabízí autoři v článku [9]. Hlavní myšlenkou je vykreslování pouze
té části částicového systému, která je zrovna vidět. Toto řešení se nabízí jako
vhodné pro naše požadavky, jestliže budeme někdy uvažovat o vykreslení
simulace.

2.3.9 Adaptivní SPH

I když je klasické SPH celkem rychlé (při vhodné implementaci vyhledávání
sousedních částic), Yan a spol.[2] nebo Keiser a spol.[3] ve svých pracích
představují metody adaptivního SPH. Metody obou prací se liší, protože
obecně existuje několik různých přístupů k řešení SPH. V dalším textu bude
přednostněji popsána práce [2].

Autoři [2] ve své práci nabízejí neuniformní částicový systém (viz obr.
2.16). Tento systém je potřeba aby se dalo dosáhnout adaptivního SPH.
Základem je adaptivní částice, která má elementární hmotnost mi, poloměr
ri a vyhlazovací délku hi.

mi = 4
3πρ0r

3
i (2.47)

Při hledání sousedů je částice cj považována za souseda pouze pokud splňuje
podmínku: ||xi − xj || ≤ max(hi, hj).

Gradient tlakového pole. Pro výpočet gradientu tlakového pole je použita
upravená rovnice

∇pi
ρi
≈ −mi

∑
j

mj

(
pi
ρ2
i

+ pj
ρ2
j

)
∇i(Whi

+Whj
)

2 (2.48)

Stejným způsobem jsou upravené i zbylé rovnice SPH, kde je nahrazeno h a
Wh následovně h = (hi+hj)

2 a Wh =
(Whi

+Whj
)

2 .
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Obrázek 2.16: Adaptivní neuniformní model SPH. Částice jsou detailnější a je
jich více směrem k povrchu. Diagram vpravo ukazuje jak mezi sebou přecházejí
jednotlivé levely částic (l = 0..2).

Distance field. Autoři článku [2] popisují novou "vzdálenostní funkci"Dfi
která bere v potaz 3 kritéria:..1. Vzdálenost částice of povrchu (vzdálenost d)...2. Soustřeďování více částic v místech většího tlaku (tlak P)...3. Určení částí s menším počtem částic (počet sousedů N).

Dfi = ξi
di

dmean
+ ξ2

Pmean
Pi

+ ξ3
Ni

Nmean
(2.49)

Vážící parametr ξi určuje proporci jednotlivých kritérií. Hodnoty dmean, Pmean
aNmean jsou průměrné hodnoty vzdálenosti od povrchu, tlaku a počtu sousedů.
Důležitou součástí adaptivního modelu je možnost spojování a rozdělování
částic. Za tímto účelem Je určena prahová hodnota ψ funkce Dfi, která určí
kdy dojde ke spojení nebo rozdělení částic.

Levely částic. Částice mají level (úroveň detailu), inicializován je na level =
0. Jedná se o nejmenší možnou velikost částice. Další levely částic mají
poté změněnou hmotnost podle vzorce: mk = 2l · m, kde m je základní
hmotnost a l level částice. Poloměr a vyhlazovací délka se dopočítávají
obdobně: rk = hk = 3√2l · r, kde r je základní poloměr.

Rozdělování (splitting). Pokud je Dfi < ψ částice je označena pro rozdělení.
Rozdělí se pouze pokud je její level > 0 - vždy na dvě menší částice, které jsou
symetricky vloženy vedle sebe kolem bývalé částice. Výslednou sílu/rychlost
mají nové částice stejnou jako původní.

Nově vzniklé částice je třeba správně umístit, aby nedošlo k destabilizaci
simulace. Proto je nutné aby se v určitém okolí částice nenacházela žádná
jiná. Celý proces je znázorněn na obrázku 2.17.
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Obrázek 2.17: Proces rozdělování částic. Částice je podle hodnoty Dfi označena
pro rozdělení. V následujícím kroku je třeba zjistit, jestli se některá sousední čás-
tice nenachází moc blízko (pokud ano, nedojde k rozdělení). Pokud je podmínka
splněna, částice je nahrazena dvěma novými, které jsou vytvořeny symetricky
vedle sebe na místě rozdělené částice.

Spojování (merging). Pokud je Dfi ≥ 2ψ částice je označena pro spojení.
Spojují se vždy dvě částice se stejnou hodnotou levelu. Nově vzniklá částice
je vytvořena mezi původními částicemi posi+posj

2 .
Abychom předešli destabilizaci simulace, může se částice spojit jen s nejbližší

sousední částicí - znázorněno na obrázku 2.18.

Adaptivní povrchové napětí. Pro účely výpočtu povrchového napětí autoři
[2] rozdělují stav částice do třech kategorií, které se mezi sebou mění..1. FLUID BODY - částice je kapalinou...2. TRANSITION - přechod mezi kapalinou a pěnou...3. SPLASH - částice tvoří pěnu a cákance.
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Obrázek 2.18: Proces spojování částic. Podle hodnoty Dfi je částice označena
pro spojení. V druhém kroku je mezi sousedními částicemi vyhledána nejbližší
částice, pokud je tato částice na stejné úrovni (levelu) a je rovněž označena
pro spojení, dojde v následujícím kroku ke spojení v jednu částici na vyšším
levelu. Pokud je nejbližší částice na jiném levelu nebo není označena pro spojení,
nedojde ke spojení v tomto kroku.

Mezi dvěma hlavními stavy (1 a 3) se přechází přes transition podle určené
pravděpodobnosti. Model povrchového napětí je částečně založen na modelu
od Müllera a spol. [6]:

F ′t = KadF
tension
t = −Kadσ∇2cs

n

||n||
(2.50)

Kad je adaptivní koeficient povrchového napětí:

Kad =


Kmin if Ni ≤ α

Kmin + (Kmax −Kmin)
(
Ni−α
β−α

)λ
if α < Ni ≤ β

Kmax if Ni > β

(2.51)
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Ni je počet sousedů, α a β jsou koeficienty přechodu podle Ni.

Druhá formulace adaptivního SPH. Ve své práci [3] nabízejí autoři trochu
jiný pohled než výše popsaný postup. V simulaci používají 3 typy částic:
regulérní, virtuální a tranzitivní. Nabízený systém adaptivních částic funguje
ve výsledku velmi podobně jako u [2], opět probíhá rozdělování a spojování
částic. Rozdílná je tato metoda v tom, že využívá navíc částice reprezentující
vzduch.

2.4 Srovnání metod

V této části se zaměříme na přímé porovnání mřížkové metody a metody
částicové vzhledem k našim požadavkům uvedeným v kapitole (1.2).

V následující tabulce 2.1 je přehledné srovnání metod, pokud je metoda
výhodnou/nabízí dobré řešení požadavku bude označeno +, naopak pokud je
nevyhovující tak -. Pokud metoda umožňuje daný požadavek, ale nenabízí
žádné výhody ani nevýhody, bude označeno o.

Srovnání obecných metod
Požadavek Mřížkový systém Částicový systém

1. Simulace dešťové vody - +
2. Běh v reálném čase o +
3. Volný tok v otevřené scéně - +
4. Rozsáhlé scény o +
5. Paralelizace o +
6. Adaptivní model + +

Tabulka 2.1: Srovnání obecných metod pro simulaci vzhledem k požadavkům 1.2.

Shrnutí. Pokud se zaměříme na dva hlavní požadavky: funkce v reálném
čase a velká scéna, je jasné, že obecná Eulerova mřížková metoda nebude
správná cesta. Navíc, jelikož se jedná o simulaci dešťové vody, bude masa
kapaliny menší a proto by byl mřížkový systém neefektivní.

Jasnou volbou pro řešení našeho problému je tedy částicový systém. Jeho
největší výhoda je, že kapalina může být vzhledem ke specifikaci problému v
menších množstvích a v tomto případě je částicová metoda efektivní.

Srovnání vybraných metod. V tabulce 2.2 jsou srovnány dvě obecně nej-
rychlejší a nelepší metody z prostudované literatury. zmíněné v kapitolách
2.3.9 a 2.2.1.

Shrnutí. V části 2.2.1 byl představen systém adaptivních mřížek. I když
navrhované řešení podporuje většinu z našich požadavků, obecně je stále
neefektivní pokud nás zajímá simulace dešťové vody.

Vhodným kandidátem pro naše řešení by mělo být adaptivní SPH 2.3.9.
Největší výhodou oproti řešení [8] je to, že můžeme simulovat ve velké scéně.
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Srovnání metod nabízených ve studovaných článcích

Požadavek Adaptivní SPH [2] Tall-Cells [8]
1. Simulace dešťové vody - +
2. Běh v reálném čase + +
3. Volný tok v otevřené scéně - +
4. Rozsáhlé scény + +
5. Paralelizace + +
6. Adaptivní model + +

Tabulka 2.2: Tabulka srovnání specifických metod pro simulaci vzhledem k
požadavkům 1.2.

Samotný fakt, že nemusíme definovat mřížky pro velkou scénu znamená, že
by mohl existovat způsob jak docílit běhu aplikace v reálném čase.

2.5 Paralelizace

V námi nastíněném problému musíme řešit scénu s velkým množstvím
částic. Ovšem náročnost výpočtu naivního řešení SPH roste kvadraticky s
počtem částic. Ani po zavedení vyhledávání sousedů nemůže být zaručen běh
simulace v reálném čase.

V dnešní době se v počítačích využívají více jádrové architektury a tak není
problém paralelizovat jednotlivé simulační kroky - tedy rozložit náročnost
výpočtu mezi všechna dostupná jádra procesoru. Nabízí se také možnost
implementace výpočtu na grafické kartě, ale tato práce se zabývá řešeními
čistě na více-jádrových CPU.

2.5.1 Obecné prostředky pro paralelizaci

Paralelizovat lze v podstatě jakoukoliv část programu. Dobrý příkladem
může být rozdělení vykreslování a reakce na vstup od uživatele mezi více
vláken. Jestliže hovoříme o obecné paralelizaci mluvíme vždy o rozdělení
výpočtu/částí programu mezi jádra (vlákna) procesoru.

Následující nástroje pro paralelizaci jsou dostupné pro jazyk C++. Jiným
programovacím jazykům se tato práce nevěnuje, ovšem možnost rozdělování
výpočtu mezi vlákna obsahují všechny nejznámější jazyky.

Vlákna. Základní způsob rozdělení částí programu je do takzvaných vláken.
Jazyk C++ obsahuje implementaci vlastních vláken od verze C++11 [18].

Pokud chceme tato vlákna používat, musíme je nejdříve inicializovat. Uvnitř
poté spustíme jednotlivé části programu, které poběží souběžně. Vlákna nabízí
největší možnost zásahu uživatele, jelikož se dá přesně určit co se bude v
každém vláknu počítat, jaká data budou privátní nebo sdílená a jaké kroky
jsou kritické.
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Nevýhodou je náročnost implementace - je třeba hlídat kritická místa a de-
finovat všechny potřebné operace tak, aby data byla správně synchronizována
mezi výpočetními bloky.

MPI. MPI neboli Message Passing Interface [11] je API nezávislé na progra-
movacím jazyce. Na rozdíl od všech ostatních zde zmíněných metod nemusí
MPI pracovat na sdílené paměti. API umožňuje posílání zpráv mezi jednotli-
vými vlákny a tak je zaručena synchronizace potřebných dat.

OpenMP. Podobně jako MPI je OpenMP API pro paralelní programování
(viz. [20]). Zásadní rozdíl je, že OpenMP pracuje výhradně se sdílenou pamětí.
API umožňuje velmi jednoduché paralelizování výpočtu a také definování
kritických míst a proměnných.

Nevýhodou je malá možnost zásahu do vytváření vláken a samotné parale-
lizace. OpenMP je však velmi jednoduché na zakomponování do programu,
který již existuje.

Thread Building Blocks. Společnost Intel má svůj vlastní nástroj pro pa-
ralelizaci - TBB (viz. [19]). Jedná se o velmi podobnou technologii jako je
OpenMP, ovšem je třeba počítat dopředu s implementací. Knihovna TBB
umožňuje rychlou paralelizaci na úkor uživatelského zásahu. Navíc oproti Ope-
nMP nabízí například algoritmy pro paralelní řazení po vzoru standardních
knihoven C++.

2.5.2 Paralelizace Částicové metody

Ze samotné definice částicového systému vyplývá, že tento systém je per-
fektně paralelizovatelný. V podstatě lze simulaci kroku částice vložit do
vlastního vlákna - tedy vytvořit vlákno pro každou částici. Popřípadě je
možné rozdělit si částice do clusterů (krabiček) a tak paralelizovat simulační
proces (což se dělá při vyhledávání sousedů).

V práci [2], která představuje metodu adaptivního SPH je popsán model
paralelního výpočtu této metody - ovšem na grafické kartě. Na CPU je metoda
rovněž dobře paralelizovatelná.

Informace o zvolené metodě pro paralelizaci simulace jsou popsány v
kapitole o implementaci 4.

2.5.3 Paralelizace Eulerovy metody

V základu je mřížková metoda také paralelizovatelná. Problém nastává ve
chvíli, kdy pro rychlost chceme použít adaptivních mřížek. Ovšem například
podle [8] je patrné, že paralelizovat lze i tuto adaptivní metodu 2.2.1. Podobně
jako u částicového systému, zde pro jednu buňku nebo okolí vytváříme vlákno.
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Kapitola 3
Návrh řešení

Předchozí části práce se věnovaly nastínění problému, vysvětlení hlavní
myšlenky a hlavních požadavků. Dále jsme se věnovali popisu a srovnání
základních metod pro simulaci kapalin. Na základě předešlé úvahy vzniká
následující návrh řešení problému.

Pro naši simulaci jsme si podle požadavků zmíněných v kapitole 1.2 a srov-
naných metod v sekci 2.4 vybrali metodu Adaptivního SPH popsanou v sekci
2.3.9 ze článku [2]. Pro výpočet povrchového napětí využijeme vylepšeného
modelu popsanou v článku [17].

3.1 Struktura aplikace

Jestliže uvažujeme řešení adaptivního SPH, v základu řešíme všechny části
NSE (rovnice 2.3) tak, jak bylo nastíněno v sekci 2.3.2. Je důležité zmínit, že
tato práce se nezabývá vykreslením (renderingem) odsimulovaného systému
částic. Proto se s ním v následujícím diagramu nepočítá.

Diagram struktury programu. Diagram na obrázku 3.1 ukazuje hlavní
návrh programu ve smyslu simulačních kroků. Existuje několik možností jak
v rámci SPH vyřešit například kolize, proto tento problém není zaveden v
diagramu.

3.1.1 Kroky simulace

V diagramu jsme si nastínili, jak bude probíhat hlavní smyčka simulace.
Nyní si vysvětlíme jednotlivé funkční bloky, které jsou v diagramu znázorněny.

Inicializace. Základním krokem celého programu je inicializace. V této části
se připraví všechny potřebné součásti programu pro běh simulace - datové
struktury, data pro simulaci a prostředí. V první řadě je potřeba určit základní
rozmístění částic a vygenerovat prostředí. Počáteční pozice částic bude dána
šumem (noise) nebo bude přesně určena. Prostředí bude generováno z výškové
mapy. Výšková mapa je rastrový obrázek obsahující informace o výšce terénu
v každém bodě.
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Obrázek 3.1: Diagram simulačního kroku navrhované aplikace.

Vyhledávání sousedů. Vyhledávání sousedních částic (sekce 2.3.5) je jeden
z hlavních kroků simulace. Naivní přístup k SPH má asymptotickou složitost
O(n2) pro n částic. Aby byla složitost menší a tím běh celé simulace rychlejší,
existuje několik variant jak vyhledávat sousední částice rychle. Jednou z
možností je například tzv. spatial hashing.

V prvním kroku jsou částice rozmístěny do hashovací tabulky. Klíčem je
poloha částice. V druhém kroku jsou částice v tabulkách rozděleny do buněk
podle vzdálenost h, která je dána kernelovou funkcí 2.3.1.

Výpočet vnitřních sil. Hlavním krokem celé simulace je výpočet vnitřních
sil. Zde probíhá řešení všech hlavních části NSE (viz sekce 2.5). Rovnice pro
jednotlivé části jsou shrnuty v sekci 2.3.2. Jelikož budeme používat adaptivní
model, jednotlivé části jsou upraveny jak bylo zmíněno v kapitole 2.3.9.

V prvním kroku je vypočítána hustota (mass-density), jelikož je potřeba
pro zbylé výpočty. V následujícím kroku jsou vypočítány zbylé síly tlakové
pole a viskózní pole.
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Výpočet vnějších sil. Po výpočtu vnitřních sil následuje výpočet těch vněj-
ších (viz sekce 2.3.3). Tyto síly nejsou zahrnuty přímo v simulaci SPH. V
prvním kroku lze vypočítat působení gravitace. Následuje vypočítání povr-
chového napětí. Zde budeme opět používat speciálně vzorec zmíněný v sekci
2.3.3.

Adaptivní úroveň částic. Jelikož v naší simulaci nebudeme implementovat
základní SPH, ale metodu zmiňovanou v článku [2], musíme po výpočtu všech
sil aplikovat adaptivní model pro rodělování a spojování částic. Celá metoda
je popsána v sekci 2.3.9 o adaptivním SPH .

Časová integrace. Posledním krokem simulace je časový krok, určení o kolik
"času"se bude posouvat simulace. Naším cílem je zvolit co největší krok tak,
aby simulace běžela co nejrychleji. Na druhou stranu je potřeba počítat také
se stabilitou. Pro simulaci bude využita metoda Eulerova nebo Leap Frog -
obě popsané v sekci 2.3.6 věnované časové integraci. Časový krok je podle
[15] možné zvolit až 10ms.

Do této části výpočtu patří také výpočet kolizí. Jelikož v našem programu
budeme využívat výškovou mapu pro definování terénu/ulice, budeme tedy
řešit kolize s touto mapou. Nejdříve určíme, jestli je částice v kolizi nebo ne.
To se dá určit podle pozice. Částici poté můžeme jednoduše odrazit podél
normály povrchu (v bodě průniku) nebo nastavit její rychlost na nulu a
posunout do bodu kolize.

Paralelizace. Pro paralelizaci byla zvolena knihovna OpenMP [20] popsaná
v sekci 2.5. Jedná se o programování pomocí direktiv, proto je zakomponování
více-vláknového výpočtu do již vytvořeného programu velmi jednoduché.

Vizualizace. Vizualizace celé simulace bude pojata minimalisticky. Aplikace
bude vykreslena pomocí jednoduchého vlastního frameworku postaveného
nad knihovnou OpenGL [21]. Částice budou zobrazeny jako jednoduché koule
o daném průměru. Výšková mapa a box budou vykresleny jako 3D objekty
(mesh).

Datové struktury. Simulační program bude obsahovat speciální datové
struktury pro reprezentaci částic a všech ostatních entit pro simulaci. Částice
samotná bude obsahovat vlastnosti - hustotu, tlak, rychlost a pozici. Třída
zaobalující simulaci bude obsahovat vektor (1D pole) s částicemi. Diagram
tříd popsaný v následující kapitole 4 ukazuje strukturu celé aplikace.
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Kapitola 4
Implementace

V následující kapitole popíšeme technologie a postupy, které byly vybrány
pro implementaci. Program je napsán v jazyce C++ a pro vizuální část je vy-
užita knihovna OpenGL [21]. Aplikace je navržena s důrazem na jednoduchost
a přehlednost, proto hlavní implementaci tvoří jeden celek.

4.1 Návrh programu

Program se dá v základu rozdělit na dvě části: datovou/simulační a vizuální.
I když je cílem práce implementování metody SPH a její testování, je nutné
zmínit také vizuální stránku, bez níž by nebylo možné zjistit, jestli aplikace
pracuje správně. Pro načítání textur je využívána knihovna FreeImage [22].
Reprezentace vektorů a všechny matematické operace s nimi obstarává vlastní
knihovna NMath.

Hlavním prvkem simulační části je Solver, vizuální stránku a zároveň
propojení s daty obstarává Scene, třída reprezentující samotnou scénu ve
které se simualce odehrává. Jedotlivé třídy a bloky, které jsou využivány pro
tyto dva hlavní bloky jsou popsány ve zbytku kapitoly.

4.2 Simulace

Simulační část tvoří jádro celé aplikace. Hlavním prvkem obstarávající
práci s daty je třída Solver. Tato třída obsahuje všechny funkce, které souvisí
s řešením metody SPH. Základní jednotkou je částice, kterou reprezentuje
struktura Particle.

4.2.1 Strukury simulace

Částice. V našem částicovém systému obsahuje struktura Particle data
pro simulaci - nejdůležitějšími jsou hmotnost, poloměr, smoothing length
(vyhlazovací délka pro Kernelové funkce 2.3.1), pozice, hustota, tlak a výsledná
síla. Každá částice reprezentuje část kapaliny, podle Lagrangeova přístupu
2.2.2.
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Obrázek 4.1: Základní diagram tříd aplikace zobrazuje vztah mezi vizualizací a
simulací.

struct Particle {
float mass;
float radius;
float h ;

Vec3 position;
Vec3 velocity;
Vec3 netForce;
float density;
float pressure;

}

Ve finální implementaci má částice navíc několik pomocných parametrů jako
například id - identifikační číslo, pro rychlé porovnávání rovnosti dvou částic.
Pro určité části simulace se navíc přidávají další hodnoty: spatialIndex-
prostorový index pro vyhledávání sousedů, level a neighbourCount (počet
sousedů) pro adaptivní samplování 4.2.5, color a normal (normála) pro
povrchové napětí.

Kernelové funkce. Důležitou součástí výpočtu sil a vlastností částic jsou
kernelové funkce. V programu jsou reprezentovány statickými metodami ve
třídě Kernels. Zde jsou implementovány všechny vyhlazovací funkce:

densityKernel - standardní jádro pro výpočet hustoty.
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pressureKernel - gradient speciálního jádra pro tlak.
viscousKernel - laplacián jádra pro výpočet viskozity.
stdGradientKernel, stdLaplaceKernel - gradient a laplacián standard-

ního jádra pro povrchové napětí.
Všechny funkce přijímají dva parametry: Vec3 r - rozdíl pozic částic a

float h - vyhlazovací délku (smoothing length).

Parametry. Všechny konstanty pro chování kapaliny a simulaci jsou defi-
novány pomocí struktury Parameters. Parametry lze načítat ze souboru -
parameters.txt. Seznam všech parametrů je shrnut v tabulce 4.1.

Ne všechny parametry je třeba nastavovat, protože se automaticky do-
počítají, tak aby simulace byla stabilní. SMOOTHING_LENGTH a RADIUS jsou
automaticky počítané podle parametrů PARTICLE_MASS, REST_DENSITY a
AVERAGE_NEIGHBOUR_COUNT. Nastavením těchto parametrů se přepíše auto-
maticky spočítaná hodnota, což může vést k nestabilní simulaci!

Solver. Třída Solver starající se o simulaci je, obsahuje kolekci všech částic
nad nimiž se provádí jednotlivé kroky simulace, využívá vyhledávání sousedů,
počítá nové hodnoty sil mezi částicemi, řeší kolize a provádí integraci.

Všechny částice jsou uloženy v poli particles. Kvůli vyhledávání sousedů
navíc obsahuje pole indexů handle, které svými hodnotami ukazuje na po-
zice částic v poli particles. Solveru je při inicializaci předána struktura
Parameters obsahující parametry pro danou simulaci. Dále je určen počet
inicializovaných částic ve směru os x, y, z a vektor určující počátek částic ve
světových souřadnicích.

4.2.2 Kroky simulace

Z definice SPH 2.3 vyplývají jednotlivé kroky, které je potřeba učinit pro
správný výpočet jednoho simulačního cyklu. Jednotlivé kroky nelze zaměňovat
a tvoří tak jasnou předlohu pro implementaci. V naší implementaci se nejedná
o homogenní částicový systém, proto má každá částice svou vlastní hmotnost,
poloměr a vyhlazovací délku: mi, ri a hi.

Některé kroky lze do základního algoritmu přidat. Základním vylepšením
je implementace vyhledávání sousedů 4.2.3, čímž se sníží složitost programu.
Podle adaptivního modelu 2.3.9 je navíc přidáno spojování a rozdělování
částic. V simulaci se také počítá s detekcí a řešením kolizí. Nástin algoritmu
je zachycen v tabulce 4.2.

4.2.3 Vyhledávání sousedů

Hledání sousedních částic je prvním z kroků rozšířeného algoritmu simulace.
Pro každou částici je třeba najít všechny takové částice, které budou přispívat
k výsledné síle daného kroku. Maximální vzdálenost do které je částice
ovlivněna dalšími je dána její vyhlazovací délkou.
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Seznam parametrů pro simulaci

Název parametru Typ Hodnota Popis

GRAVITY_CONSTANT float 9.81 Míra gravitační
síly

PARTICLE_MASS float 200.0 Hmotnost částice

REST_DENSITY float 1000.0 Klidová hustota
kapaliny

STIFFNESS float 3000.0 Konstanta tuhosti
pro výpočet tlaku

AVERAGE_NEIGHBOUR_COUNT int 50 Průměrný počet
sousedních částic

PARTICLE_RADIUS float 1.2 Poloměr částice

SMOOTHIGN_LENGTH float 1.2
Vyhlazovací délka
pro Kernelové
funkce

MAX_TIMESTEP float 0.033 Maximální časový
krok

SURFACE_TENSION_COEFFICIENT float 5.0f
Koeficient pro vý-
počet povrchového
napětí

VISCOSITY float 1.0 Viskozita kapaliny

GRID_CELL_WIDTH float 2.4
Hrana buňky
pro vyhledávání
sousedů

DISPLAY_CELL_GRID int 0
Vykreslí buňky
mřížky pro vyhle-
dávání sousedů

USE_ADAPTIVE_MODEL int 0 Povolí rozdělování
a spojování částic

ADAPTIVE_MERGE_TRESHOLD float 3.0 Práh pro spojování
částic - Dfi

ADAPTIVE_SPLIT_TRESHOLD float 0.5 Práh pro rozdělo-
vání částic - Dfi

Tabulka 4.1: Tabulka parametrů pro simulaci.

V analýze jsme se seznámili s několika možnostmi jak pojmout vyhledávání
sousedních částic (viz 2.3.5). Pro naši implementaci jsme zvolili rozdělení
prostoru na uniformní mřížku.

V parametrech aplikace můžeme určit velikost hrany jedné prostorové buňky
neboli voxelu. Pokud není hodnota nastavena, je standardně inicializována
jako dvojnásobek vyhlazovací délky.

Sestavení mřížky. Mřížka je reprezentována jednoduchým polem. Proto
se zavádí pro každou částici prostorový index 2.3.5. Pro výpočet indexu a
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Algoritmus pro SPH
Základní algoritmus Rozšířený algoritmus

for each particle i do
compute density;
compute pressure;

for each particle i do
compute all forces;
integrate;

for each particle i
find neighbours;
compute density;
compute pressure;

for each particle i do
compute all forces;
adaptive sampling;
integrate;
handle collisions;

Tabulka 4.2: Tabulka algoritmu SPH.

pro celou uniformní mřížku je potřeba určit minimum a maximum celého
prostoru, ve kterém se částice budou pohybovat - hodnoty jsou nastaveny
fixně pro každou scénu.

Pro mřížku byla implementována speciální datová struktura Grid, operuje
nad std::vector dvojic std::pain<long, long>, kde dvojice čícel páru
ukazuje vždy na počátek a konec úseku ve vektoru handle, který se nachází
ve třídě Solver (viz obrázek 4.2).

Podle [16] se nejdříve všem částicím přiřadí prostorový index c. Následně
se seřadí vektor handle podle hodnoty c korespondujících částic. K seřazení
je využíván základní std::sort. Nakonec se proiteruje seřazené handle pole
a do Grid se zaznamená vždy dvojice indexů. Pokud má index cpi částice na
pozici pi jinou hodnotu než index částice na pozici pi−1, zaznamená se nová
dvojice - začátek buňky cpi a konec buňky cpi−1.

Obrázek 4.2: Struktury pro vyhledávání sousedních částic.
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Vyhledání sousedů. Jelikož je v implementaci zvolena velikost buňky d = 2h
pro každou částici v buňce ci stačí prohledat pouze nejbližší buňky, kterých
je 27. Pokud by velikost buňky byla menší, muselo by se jich prohledat více.

Z prostorového indexu ci lze snadno najít všechny hodnoty ck přilehlých
buněk. Z jednotlivých indexů ck dostaneme seznam částic v těchto buňkách.
Nakonec je nutné vyřadit částice, které se nachází dále než je vyhlazovací
délka h.

I když celý proces stavby mřížky, řazení a následné vyhledávání sousedů
pro každou částici je celkem výpočetně náročný, ve výsledné simulaci zrychlí
výpočet všech vnitřních a vnějších sil.

Obrázek 4.3: Vizualizace mřížky pro vyhledávání sousedů uvnitř scény.

4.2.4 Výpočet sil

V našem modelu počítáme dvě různé vnitřní síly - tlakové a viskózní pole.
Obě síly ve svých vzorcích obsahují hustotu a tlak, proto v prvním kroku
musíme pro každou částici spočítat tyto hodnoty. Vše se počítá podle rovnic
z 2.3.2. Solver obsahuje tři různé implementace vypočítávání hustoty a hod-
noty sil, čemuž odpovídají funkce calculateDensity* a calculateForces*.
Implementace je postupně základní, adaptivní model (přípona -Ad) a využí-
vající vyhledávání sousedů (přípona -AdN). Výsledná síla je uložena v částici
jako netForce.

K výsledné síle je připočítána navíc síla povrchového napětí podle vzorců
popsaných v sekci 2.3.3. Místo klasického přístupu k výpočtu pomocí obarvení
jsou zavedeny síly koheze a zakřivení. Obrázky 4.4 a 4.5 ukazují jak povrchové
napětí působí na kapalinu.
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Obrázek 4.4: Simulace bez povrchového napětí (vlevo) vykazuje nesoudržnost,
klasická metoda pomocí obarvení (uprostřed) a vylepšený model s kohezními
silami (vpravo).

4.2.5 Adaptivní model

Po výpočtu všech sil je možné zapojit další část našeho simulačního mo-
delu - adaptivní spojování nebo rozdělování částic. Podle metody popsané
v kapitole o Adaptivním SPH 2.3.9 je pro každou částici spočítána "vzdále-
nostní funkce"Dfi. Výsledná hodnota je určená několika parametry. Pokud
je velikost větší než konstanta 2dfiTreshold je částice označena pro spojení
PARTICLE_MERGE, pokud je menší než dfiTreshol je částice označena pro
rozdělení PARTICLE_SPLIT.

Rozdělování. Částice může být rozdělena pouze pokud je její level > 0.
Pokud je částice označena pro rozdělení, jsou její sousedi seřazeni podle
vzdálenosti. Aby se předešlo zvýšení tlaku při vkládání, je třeba by žádná ze
sousedních částic nebyla blíže než je poloměr rozdělující částice ri. Dvě nové
částice mohou být vytvořeny vedle sebe na symetricky kolem pozice jejich
rodiče. Proces je zachycen na diagramu 2.17.

Spojování. Podobně jako je tomu u rozdělování, je třeba sousední částice
seřadit podle vzdálenosti. Aby se předešlo destabilizaci, můžou být spojeny
pouze dvě nejbližší částice - tedy taková, která je nejblíž a zároveň na stejném
levelu a označena pro spojení. Tyto podmínky jsou velmi rychlé na otestování
a zaručují stabilitu adaptivního samplování. Celý proces je zachycen na
diagramu 2.18.

4.2.6 Časová integrace

Časová integrace se nachází ve funkci updatePositions. Zde se aplikují síly
pro každou částici. Z výsledné síly je spočítána akcelerace, ke které je přičteno
gravitační zrychlení. Podle zvolené integrační metody (zvolena jednoduchá
Eulerova, sekce 2.3.6) Z rychlosti je spočítána výsledná nová pozice - ta může
být finální nebo upravena pokud dojde ke kolizi.

Časový krok. Časový krok je v každém simulačním cyklu dopočítán podle
CFL podmínky 2.3.6, kdy je spočítána maximální rychlost ze všech částic
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Obrázek 4.5: Zobrazení působení sil povrchového napětí během času - můžeme
vidět minimalizaci povrchu kapaliny.

a poté spočítán časový krok pro další simulační cyklus. Vypočítaný krok je
upraven aby nebyl vyšší než zadaný maximální čas (MAX_TIMESTEP).

4.2.7 Kolize

Pro simulační model byly vytvořeny dva kolizní modely - jednoduchý box
a výšková mapa 2.3.7.

Box. Box je reprezentován třídou Box3DSimple, která je určena středem
center a velikostí ve směru os x, y a z. Kolize detekuje funkce checkCollision
podle pozice každé částice, rekci řeší collisionDamp, kdy je obrácena rychlost
a pozice posunuta do kolizního bodu.
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Obrázek 4.6: Adaptivní model SPH po 50 iteracích(vlevo) a 200 iteracích
(vpravo). Barevně jsou odlišeny částice s různými úrovněmi detailu.

Výšková mapa. Výšková mapa je 2D mřížka, kde pro každou souřadnici je v
ní zaznamenána výška. Mapa je vytvořena z obrázku a v programu reprezen-
tována strukturou Heightmap. Struktura načte texturu do paměti a pro každý
bod nám vrací hodnotu mezi -1 a 1 - funkce getGrayscaleNormalized.

Z výškové mapy vznikne terén - Terrain - generateTerrain. Je vytvořen
seznam bodů reprezentující 3D terén pro zobrazení i kolize. Pro každý vrchol
je známá výška a normála, která je dopočítána z okolních bodů na výškové
mapě (viz obrázek 4.7). Terénu lze určit maximální a minimální výšku a
velikost ve světových jednotkách. Počet trojúhelníků je dán rozměry výškové
mapy.

Obrázek 4.7: Ukázka výškové mapy.

Nad terénem lze provádět dvě základní operace: získání výšky a normály
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na pozici (x, z). Pro obě hodnoty je třeba přepočítat světové souřadnice do
souřadnic terénu, určit na kterém trojúhelníku se bod nachází, spočítá se
posun bodu a poté je výška získána barycentrickou interpolací výšek vrcholů
trojúhelníka (viz obrázek 4.8). Stejným procesem lze získat normálu v daném
bodě.

Obrázek 4.8: Barycentrická interpolace.

Následující rovnice popisuje výpočet interpolovaného bodu pomocí bary-
centrických souřadnic. V trojúhelníku máme body A1 = (xa1, ya1, za1), A3 =
(xa3, ya3, za3) a A4 = (xa4, ya4, za4) a chceme interpolovat bod P = (xp, yp, zp)
jak je znázorněno na obrázku 4.8.

xp = λ1xa1 + λ2xa3 + λ3xa4
yp = λ1ya1 + λ2ya3 + λ3ya4
zp = λ1za1 + λ2za3 + λ3za4

λ1 + λ2 + λ3 = 1

4.3 Paralelizace

V sekci o vyhledávání sousedů 2.3.5 bylo již zmíněno, že výpočetní čas
programu závisí na počtu částic. Za účelem zrychlení jsme implementovali
rychlé vyhledávání sousedních částic, ovšem pro naše účely by byla rychlost
stále nedostačující. Hlavním cílem je běh v reálném čase, proto je potřeba
všechny možné kroky paralelizovat.

Technologiím pro vícevláknové programování v jazyce C++ byla věnována
kapitola 2.5. V aplikaci je využívána knihovna OpenMP a to hlavně díky její
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..................................... 4.4. Vizualizace

jednoduché integraci do jž existujícího kódu.

4.3.1 Vícevláknové SPH

Ne všechny části programu lze dobře paralelizovat. V metodě SPH lze dobře
paralelně počítat jednotlivé kroky simulace (vyhledávání sousedů, výpočet
hustoty, ...). Ovšem mezi jednotlivými kroky je třeba data synchronizovat -
například výpočet vnějších sil závisí na již spočítané hustotě.

Všechny simulační kroky tvoří hlavně smyčky, ty lze v OpenMP velmi jedno-
duše paralelizovat pomocí příkazů #pragma omp parallel for. V některých
částech je třeba teké určit, jaké promněné jsou privání pro dané vlákno, to
je umožněno přidáním klauzule private(var) pro privátní proměnou bez
inicialize nebo firstprivate(var) s inicializací na základní hodnotu.

#pragma omp parallel for
for i = 0 to particlesCount do

for j = 0 to particleNeighbours[i].size() do
densityCalculation(particles[i], particleNeighbours[i][j])

end for
end for
Tímto způsobem jsou zparalelizovány skoro všechny kroky simulace. Vý-

jimku tvoří vyhledávání sousedů a časová integrace, kde je třeba postupovat
trochu odlišně. Při časové integraci je třeba najít nejvyšší rychlost částice,
aby bylo možné určit následující časový krok. Hlavní smyčka běží více vlák-
nově, kdy pro každou skupinu vláken je definováno privátní maximum. Na
konci je poté synchronizovaný blok, který najde maximum z jednotlivých
mezivýsledků.

Výslednému efektu paralelizace a srovnání s jedno vláknovým přístupem
se budeme věnovat v následující kapitole.

4.4 Vizualizace

Spojení datové a vizuální části programu obstarává třída Scene, která re-
prezentuje scénu. Vzhledem k tomu, že cílem práce není realistické vykreslení
kapaliny, jsou částice zobrazeny jako koule s poloměrem proporčním k simu-
lační hodnodě (viz. obrázek 4.9). Všechny částice daného solveru lze vykreslit
pomocí metody drawParticles. Všem vykreslovacím funkcím Scene je třeba
předat Shader program.

Podobně jako částice je vykreslení boxu a terénu (města) pojato minimalis-
ticky. Cílem je zobrazit chování částic, proto metoda drawBox a drawTerrain
vykreslí v základu pouze drátový model kontejneru nebo terénu. Box pro
vykreslení je reprezentován třídou Cube a terén Terrain - struktury obsahují
všechny data pro vykreslení. Ukázka výstupu je na obrázku 4.10.
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4. Implementace ....................................

Obrázek 4.9: Jednoduchá vizualizace částic. Poloměr částice odpovídá simulační
hodnotě - vlastnosti. Částice na povrchu jsou zobrazeny zelenou barvou, uvnitř
kapaliny poté modrou.

Obrázek 4.10: Terén vygenerovaný z výškové mapy.
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Kapitola 5
Dosažené výsledky

V této kapitole otestujeme implementaci v několika různých scénách vzhle-
dem k rychlosti. Porovnáme různé přístupy a jejich výsledný podíl na řešení
našeho celkového problému. Testovací scény obsahují různé počty částic a
porovnávat budeme rychlost jednotlivých částí simulace pro jedno i více
vláknovou implementaci. Výsledná měření jsou provedena na následující
konfiguraci. Sestava se 6-ti jádrovým procesorem AMD Phenom II x6 na
frekvenci 3,3 GHz a 8 Gb RAM. Naše implementace počítá pouze s paralelním
výpočtem na CPU.

Testovány byly vždy tři hlavní scénáře - SPH s a bez vyhledávání sousedů
a adaptivní SPH. Ve všech případech se jedná o vícevláknovou implementaci.
V první scéně (box) je pro srovnání uveden i čas výpočtu bez paralelizace.
Adaptivní SPH využívá vyhledávání sousedů.

5.1 Scéna I: Jednoduchý box

Obrázek 5.1: Scéna I: Simulace 80.000 částic v boxu. Zachycení simulace v čase.

Nejjednodušší scéna ve které můžeme otestovat správné chování simulace
je statický box (viz obrázky 5.1 a 5.2). V této scéně bylo testováno 80.000
částic. Rychlosti jednotlivých simulačních kroků při různých konfiguracích
zachycuje tabulka 5.1.

Cílem základní scény je určení správného chování simulace a paralelizace,
lze velmi dobře demonstrovat všechny kroky SPH a jejich projev. Pro počet
částic N = 80.000 simulace neběží v reálném čase. Můžeme si všimnout, že
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5. Dosažené výsledky ..................................
Scéna: Box, počet částic: 80.000

Neparalelní
SPH

Neparalelní
SPH +
Vyhle-
dávání
sousedů

SPH

SPH +
Vyhle-
dávání
sousedů

Adaptivní
SPH
( 69.000
částic.)

Vyhledávání
sousedů 0s 2.92s 0s 1.2s 0.7s

Výpočet sil 113s 0.62s 36.9s 0.25s 0.17s
Adaptivní
samplování 0s 0s 0s 0s 0.015s

SPH krok 113s 3.7s 36.9s 1.5s 0.95s

Tabulka 5.1: Výpočetní časy pro scénu I.

nejrychlejší je přístup s počítáním sousedních částic a adaptivním rozdělová-
ním, kdy průměrná rychlost výpočtu jednoho simulačního kroku trvá 0.95
sekundy. Adaptivní model snížil počet částic z 80 000 na 69 000, což ve
výsledku zrychluje průměrný krok o 0.5 sekundy.

Nutnost paralelizace. Pro malé množství částic, není třeba paralelizace,
simulace poběží v reálném čase. Ovšem z výsledných časů v této scéně vyplývá,
že paralelizace je nutný prostředek pro interaktivnější časy. Zparalelizován
byl výpočet z jednoho jádra na šest jader - v tabulce 5.1 můžeme vidět jak se
metody zrychlily.

Obrázek 5.2: Scéna I: Simulace v boxu - Adaptivní SPH. Ukázka adaptivního
SPH v praxi, modré částice level = 0, žluté level = 1 a červené level = 2.

Závislost rychlosti na počtu částic. Základní scéna nám umožňuje testovat
závislost rychlosti na počtu částic. Srovnali jsme dvě paralelní implementace
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............................. 5.2. Scéna II: Stékání dešťové vody

s a bez vyhledávání sousedů. Z výsledků zachycených v grafu na obrázku 5.3
vyplývá, že pro malé počty částic jsou obě implementace srovnatelné. Od
počtu částic kolem 5000 se však začíná vyplácet vyhledávání sousedů a při
počtu kolem 100 000 a více je tato metoda daleko rychlejší, kdy dosahuje
průměrného času výpočtu na jeden krok 2 sekundy. Naopak metoda bez
vyhledávání trvá průměrně 70 sekund.

Obrázek 5.3: Závislost rychlosti simulace na počtu částic. Červený graf ukazuje
rychlost metody s vyhledáváním sousedních částic, zelená reprezentuje naivní
metodu bez vyhledávání sousedů.

5.2 Scéna II: Stékání dešťové vody

Hlavním zaměřením druhé scény (viz obrázek 5.4) je určení správnosti
detekce kolizí na výškové mapě a reakce na ně. Dále porovnání rychlosti při
menším počtu částic a kolizích s ne úplně primitivním objektem jako je box.
Aby nedošlo k úniku částic mimo mřížku pro vyhledávání sousedů, je kolem
vygenerovaného terénu postaven ještě box jako v předešlé scéně.

Ze srovnání v tabulce 5.2 jasně vyplývá, že metoda s vyhledáváním sousedů
je i zde nejrychlejší. Pro takto malý počet částic běží metoda v podstatě v
reálném čase. Můžeme si všimnout, že stejně rychlá je i adaptivní implemen-
tace, kdy počet částic klesl po 100 iteracích z 16.000 na 14.600. Ovšem při
dělení a spojování částic občas dochází k destabilizaci simulace.

Problém adaptivní samplování . Na obrázku 5.5 je zachycena metoda
adaptivního SPH. I když jsme dosáhli snížení počtu částic a tím zrychlení
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5. Dosažené výsledky ..................................
Scéna: Koryto řeky, počet částic: 16000

SPH

SPH +
Vyhle-
dávání
sousedů

Adaptivní
SPH
( 14.600
částic.)

Vyhledávání
sousedů 0s 0.09s 0.09s

Výpočet sil 1.1s 0.04s 0.04s
Adaptivní
samplování 0s 0s 0.004s

SPH krok 1.2s 0.15s 0.15s

Tabulka 5.2: Výpočetní časy pro scénu II.

Obrázek 5.4: Scéna II: Výšková mapa a stékání do koryta řeky.

výpočtu, rozdělování a spojování představuje problém pro stabilitu simulace.
V sekci 2.3.9 o této metodě jsme se věnovali možnosti destabilizace a navrhli
jsme řešení s využitím článku [2]. I když simulace probíhá díky opatřením
celkem stabilně, na obrázku je patrné, že občas dochází k destabilizaci, a
to hlavně kvůli zvoleným krajním hodnotám vzdáleností funkce Dfi. Často
dochází k efektu, že částice, které se spojí jsou hned v následujícím kroku
rozděleny, což způsobuje nepřesnosti v simulaci.

5.3 Scéna III: Záplava města

Problém, který v této práci řešíme se zaobírá myšlenkou běhu celé simulace
v reálném čase. Bohužel již pro počet částic kolem 50.000 - jak bylo zachyceno
v grafu 5.3, trvá výpočet příliš dlouho. Musíme však otestovat možnosti velké
scény s ještě větším množstvím částic tak, abychom zjistili, jaké části simulace
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............................... 5.3. Scéna III: Záplava města

Obrázek 5.5: Scéna II: Koryto řeky - Adaptivní SPH. Adaptivní SPH pracuje po
100 simulačních krocích s 7400 částicemi místo původních 8000. Při zakázaném
rozdělování počet částic klesl na 6700.

jsou kritické.
Poslední scéna je dvakrát větší než scéna předchozí s počtem částic 100

000 ( viz obrázky 5.6, 5.7 a 5.8).

Scéna: Město, počet částic: 100.000

SPH

SPH +
Vyhle-
dávání
sousedů

Adaptivní
SPH
( 99.000
částic.)

Vyhledávání
sousedů 0s 0.6s 3.0s

Výpočet sil 78s 0.18s 0.15s
Adaptivní
samplování 0s 0s 0.03s

SPH krok 78s 0.85s 3.2s

Tabulka 5.3: Výpočetní časy pro scénu III.

Porovnání metod je prakticky totožné s předcházejícími scénami - pouze
časy jsou úměrné většímu počtu částic. Když se zaměříme na výpočet sil SPH,
můžeme si všimnout (viz tabulka 5.3), že čas výpočtu je kratší než ve scéně
I. i přes vyšší počet částic. Kritický bod leží v počtu sousedů, které částice
mají. Jelikož jsou částice uvnitř boxu natlačené na sebe, většina částic má
v průměru maximální počet sousedů. Ve volné scéně jako je město se však
vytvoří menší vrstva částic a tím je i menší průměrný počet sousedů. To vše
vede k závěru, že ve volné scéně je výpočet rychlejší a v dobré konfiguraci je
možné dosáhnout i reálného času výpočtu kroku.
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5. Dosažené výsledky ..................................
Můžeme si také všimnou, že adaptivní implementace je kvůli přeskupování

částic pomalá. Záleží na zvolených mezních hodnotách rozdělování a spojování.
V implementaci se nepovedlo najít úplně stabilní bod prahů pro tuto scénu,
proto je výsledná metoda méně stabilní a tím i pomalejší.

Obrázek 5.6: Scéna III: Město 20 000 částic.

Obrázek 5.7: Scéna III: Město (2) 20 000 částic.
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Obrázek 5.8: Scéna III: 200.000 částic místo 20.000. Simulace stále stabilní.
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Kapitola 6
Závěr

6.1 Shrnutí

V této práci jsme se zabývali zajímavým problémem, který nebyl ještě
uspokojivě vyřešen. Simulování tekoucí vody v rozsáhlých scénách je velmi
zajímavé a nabízí spoustu prostoru k prozkoumání. V souvislosti s tímto
problémem jsme si představili základní požadavky, které jsou nutné splnit
pro zmíněný problém v kapitole 1.

Dále jsme si představili základní metody pro simulaci kapalin - (Eulerovy
metody a Lagrangeovy metody v kapitole 2). Vysvětlili jsme rozdíly mezi
Eulerovským a Lagrangeovským pohledem na proudění kapaliny. V rámci
částicových metod jsme popsali do detailu jak funguje metoda SPH pro
řešení Navier-Stokesových rovnic, včetně popisu její vylepšené adaptivní verze
a modelu pro přesnější výpočet povrchového napětí. Krátce jsme zmínili i
vylepšenou verzi mřížkového systému.

U jednotlivých metod jsme určili jejich obecné výhody a nevýhody. Poté
jsme zvolili zástupce z obou kategorií tak, abychom je mohli srovnat vzhledem
k požadavkům a celé problematice nastíněné v úvodu. U obou kandidátu
jsme zjistili, že by šly použít pro řešení našeho problému, ovšem ukázalo
se, že částicový systém bude vzhledem k problematice velkých scén a tečení
dešťové vody lepší. V kapitole 2.5 jsme si představili základní technologie pro
paralelizaci a krátce popsali vhodnost simulačních modelů pro vícevláknový
výpočet.

V části 3 jsme se věnovali základnímu návrhu aplikace (řešení simulace)
podle [2]. Způsob popsaný v tomto článku se zdá být dobrým výchozím
bodem pro následující práci. Jednotlivé kroky jsou popsány do detailu, včetně
přesnějšího návrhu aplikace v kapitole o implementaci 4. Popsali jsme si naše
řešení problému simulace a adaptivního modelu, včetně paralelizace výpočtu
a jednoduché vizualizace.

V poslední sekci 5 jsme si ukázali námi vytvořené řešení v praxi na růz-
ných scénách. Naším cílem bylo zhodnotit implementaci a návrh vzhledem k
rychlosti - porovnali jsme efektivitu našeho řešení a určili kritické oblasti. Ve
výsledku se nám povedlo vytvořit funkční program, který demonstruje, že
námi zadaný problém je možné řešit.
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6. Závěr ........................................
6.2 Budoucí práce

Výsledek této práce může sloužit jako základ pro budoucí implementaci
na GPU - grafické kartě, která nabízí daleko lepší možnosti paralelního
výpočtu než CPU. Výsledný program může fungovat jako odrazový můstek
pro jakoukoliv práci zabývající se tématikou SPH nebo adaptivního modelu
SPH.

Zajímavé by bylo také uvažovat o připojení vizualizace simulovaného sys-
tému. V tomto případě se nabízí využití Screen Space renderingu [9] nebo
klasické techniky Marching Cubes. Obecné vizuální vylepšení - vložení mo-
delů, odlesků a různých efektů, by mohlo také zlepšit výsledný dojem z celé
aplikace.
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Příloha A
Obsah CD

. Adresář text/. NovotnyMichal_BP.pdf - Text bakalářské práce. Adresář implementace/. ./src/ - adresář se zdrojovým kódem implementace. ./core/ - hlavní podpůrné třídy. ./graphics/ - třídy pracující s OpenGL (vizualizace). ./maths/ - matematická knihovna. ./shaders/ - shadery pro vizualizaci. ./simulation/ - simulační datové struktury. ./res/ - Obrázky heightmap a další soubory pro simulaci. ./bin/ - Spustitelný .exe soubor simulace. ./AdaptiveSPH.exe - spustitelný program. ./parametersSPH.txt - upravitelné parametry pro aplikaci. ./README.txt - Soubor popisující ovládání programu. Adresář media/. ./video/ - složka s videi z aplikace. ./foto/ - obrázky z programu. Documentace.pdf - dokumentace k CD
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