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S T R E S Z C Z E N I E

Głównym tematem niniejszej pracy doktorskiej jest badanie hydrodynamiki ryb pływają-
cych przy pomocy ruchów falistych ciała. W pracy zastosowano model komputerowy (a
ściśle metodę Dynamiki Zderzeń Wielocząsteczkowych, Multiparticle Collision Dynamics
method) oraz meta-analizę danych eksperymentalnych z publikacji naukowych. W modelu
komputerowym woda i jej dynamika są symulowane przy pomocy milionów cząstek, które
poruszają się i zderzają ze sobą. Z zachowania cząstek w mikroskali wyłania się poprawna
hydrodynamika w makroskali. Symulacje nieruchomych obiektów w strumieniu wody w
tunelu pokazały, że przyłączenie długich, podobnych do ogona płyt zwiększa opór przy
małych liczbach Reynoldsa, ale zmniejsza go przy większych liczbach Reynoldsa, co sugeruje,
że ogon jest przydatny tylko większym organizmom. Dodatkowo badaliśmy pojedyncze
obiekty, które zmieniają swoją pozycję, orientację i formę, a ściśle – machające skrzydło
owadzie (w celach walidacji metody) i płynącą rybę. Wyniki dla obu przypadków są zgodne
z danymi eksperymentalnymi. Pokazaliśmy także, że częsta w symulacjach komputerowych
praktyka ograniczania ruchu ryby, tak by nie przyśpieszała, może wpływać na wyniki.
Uniemożliwienie przyśpieszenia (zwalniania) ryby w przód nie wpływa znacząco na wyniki,
jednak ograniczenie ruchu ryby w bok powoduje, że prędkość ryby do przodu wzrasta, a
wzorce sił i przepływu są wyolbrzymione, co przypomina wyniki uzyskane w przypadku
swobodnie płynącej ryby, poruszającej się z wyższą częstotliwością uderzeń ogona. Nasz
ostatni model bada nieskończone ławice ryb w różnych konfiguracjach. Badaliśmy teorety-
cznie optymalną siatkę w kształcie rombu oraz siatkę w kształcie prostokąta. Dodatkowo
aby oddzielić wpływ sąsiedztwa innych ryb z boku od wpływu sąsiedztwa innych ryb z
przodu/tyłu, przeprowadziliśmy symulacje nieskończonej „kolumny” i nieskończonego
„szeregu” ryb. Z jednej strony nasze wyniki są zgodne z teoretycznymi przewidywaniami,
gdyż pokazują, że posiadanie sąsiadów z boku jest korzystne dla wydajności oraz że ciasny
szyk siatki w kształcie rombu powoduje, że osobniki napotykają przed sobą obszar o niskiej
prędkości wody. Z drugiej jednak strony zaskakujące jest to, że wyniki nie potwierdzają
przewidywania, że ciasny szyk siatki w kształcie rombu zwiększa wydajność. Pokazal-
iśmy również, co ciekawe, że w większości przypadków płynięcie bezpośrednio za inną
rybą w powstałych za nią niezakłóconych wirach jest korzystne, jeśli chodzi o prędkość
i wydajność. Aby uzupełnić badania, przeprowadziliśmy meta-analizę opublikowanych
danych eksperymentalnych na temat jednostajnego poruszania się rzeczywistych ryb. Dzięki
zebraniu dużej ilości danych mogliśmy uzyskać kilka znaczących wyników, które znajdują
zastosowanie w przypadku różnych gatunków ryb. Przede wszystkim pokazaliśmy, że
najlepszym czynnikiem pozwalającym przewidzieć prędkość pływania ryby (U) jest pręd-
kość fali rozchodzącej się w kierunku tyłu na powierzchni jej ciała (V). Pokazaliśmy także,
że współczynnik poślizgu (U/V) zależy od liczby Reynoldsa, co jest zgodne z wynikami
naszego modelu. Podsumowując, niniejsza praca doktorska zwiększa wiedzę na temat
poruszania się ryb płynących w sposób jednostajny przy pomocy ruchów falistych ciała,
zarówno samotnie, jak i w ławicach.
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