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چکیده -جریان عبوری از جام پرتابی ،جریانی به شدت آشفته و دو فازی است .آشفتگی یکی از محدودکنندهترین عوامل در شلبیهسلازی
عددی جریان سیاالت است ،به طوری که با ثابت فرض کردن ابعاد شبکه و روش گسستهسازی ،عام موثر در زمان محاسبات ،مدل آشلفتگی
خواهد بود .هدف از انجام این پژوهش ،استفاده از روش عددی در تحلی جریان دو فازی و آشفته عبوری از جلام پرتلابی مللللی بله من لور
مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی و بررسی عملکرد مدلهای مختلف آشفتگی برای این نوع جریانها است .به من ور دستیابی به اهداف گفتله
شده با استفاده از نرم افزار فلوئنت ،معادالت رینولدز درحالت دوبعدی و گذرا برای جریان عبوری از جام پرتلابی حل شلدهانلد .بلرای ملدل
کردن جریان آشفته از مدلهای مختلف آشفتگی  k-ω ،k-εو  RSMو به من ور شبیهسازی جریلان دوفلازی آب و هلوا از روش حجلا سلیال
استفاده شده است .در بررسی پارامتر بیشینه فشار دینامیکی روی جام مدل  k-εاستاندارد حالت "عدد رینولدز پلایین  ")LRNو ملدل

RSM

 Stress Omegaحالت "عدد رینولدز پایین  ")LRNجوابهای مشابه و دقیقی را در بین مدلهای بررسی شده به دست میآورند .مدلهای
مختلف  k-εبه خوبی قادر به پیشبینی پروفی خروجی جت از جام نیست ،اما این مدلها در تعیین پارامتر بیشلینه فشلار دینلامیکی روی جلام
نتایج خوبی پیشبینی میکنند .مدل  SST k-ωجواب بهتری نسبت به مدل  k-ωاستاندارد و جوابی مشابه با مدل  k-εدر محاسلبه بیشلینه فشلار

دینامیکی روی جام میدهد .همچنین این مدل در محاسبه پروفی جت خروجی از جام عملکرد بهتری نسبت بله سلایر ملدلهلای مبتنلی بلر
لزجت گردابهای ارائه میدهد .در نهایت مدل  SST k-ωبا در ن رگیری زمان و هزینه محاسبات به عنوان مدل مناسب برای جریان عبوری از
جام پرتابی ملللی معرفی شده است.
واژگانکلیدی :جام پرتابی ملللی ،مدلهای آشفتگی ،جریان دو فازی ،پرش اسکی


جریان آب در جام پرتابی با ایجاد یك پلرش اسلکی شلک از

-1مقدمه 
مستهلك کنندههای انرژی ،سازههایی است که در انتهای سرریزها

روی جام )به صورت یك جت) به پاییندست سلد منتقل ملی-

و مجاری تحتانی سدها به من ور استهالك انرژی جریان سلاخته

شود.

میشوند .سه نوع متداول سازههای مستهلكکننده جریان عبارتند

مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد جلامهلای پرتلابی بیشلتر

از ] :[1حوضچههلای آراملش ،1جلام غلتلابی 2و جلام پرتلابی.3

مربوط به جام پرتابی دایرهای بوده است .در سال  ،1391بالوفت
با فرض وجود جریان غیر چرخشی در جام ،بیشلینه فشلار روی
جام را محاسبه کرد و نتایج تئوری را با نتایج حاص از آزملایش

1 Stilling Basins
2 Roller Bucket
3 Flip Bucket

مقایسه نمود ] .[2جوآن و هگر در سال  2111با استفاده از مدل
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آزمایشگاهی به بررسی تاثیر عدد فرود جریان و هندسه جام بلر

جوابها ،توانایی ثبت جزئیات الگوی جریان مانند جریانهلای

توزیع فشار دینامیکی روی جام پرتابی دایروی و مقایسه نتلایج

ثانویه و زمان محاسبات دارد .انتخلاب ملدل آشلفتگی بایلد بلر

خود با نتایج حاص از روابط تئوری و همچنین بررسی پروفی

اساس مالح اتی از قبی محصور شدگی فیزیکی جریان ،دقلت

سطح آزاد جت خروجی از جام پرداختند ] .[3هلر و همکلاران

مورد ن ر ،منابع محاسباتی موجود و زمان شبیهسلازی صلورت

در سال  2112با گسلترش آزملایشهلای جلوآن و هگلر ] [3و

پذیرد ] .[11حقیقت آن اسلت کله هلید ملدل آشلفتگی کلامال

بررسی فشار در کف جام و ویژگیهای جریان بلرای هندسله و

فراگیری که در تمامی مسائ قاب کلاربرد باشلد ،وجلود نلدارد

اعداد فرود متفاوت ،روابطی را بلرای محاسلبه بیشلینه فشلار و

] .[11به عنوان نمونه در بررسی جتها ،کرفلت و همکلاران در

مکان وقوع آن ارائه دادند ] .[4گسللر بلا اسلتفاده از نلرم افلزار

سال  4 ،1333مدل آشفتگی مختلف از جمله مدل  k-εرا بلرای
2

و استفاده از مدل  k-εاستاندارد) بله بررسلی تیییلر

جریان ناشی از جت اصلابت کننلده بله یلك صلفحه بررسلی

رفتار جت پرتابی از جام و ناحیله تلیثیر آن در اثلر تیییلر دبلی

کردند ] .[11در نهایت بیان شدهاست مدل  k-εبه دلیل ضلعف

ورودی به سرریز ،با استفاده از روش حجا سلیال ،پرداخلت و

در رابطه تلنش -کلرنش لزجلت گردابله ای ،عملکلرد مناسلبی

نتایج او با نتایج به دست آمده از آزمایشلگاه هملاهنگی داشلت

نداشته است ] .[11همچنین هش و همکاران در سال  2112بله

] .[2استینر و همکاران در سال  2112کاری مشابه به کار هلر و

بررسی جت دیوارهای پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدل

همکارانش ] ،[4اما ،روی جام ملللی ،انجام دادند ] .[9ایشان بله

های آشلفتگی مبتنلی بلر لزجلت گردابله ای خطلی ،ماننلد

بررسی آزمایشگاهی پروفی جت پرتابی از جام ملللی شک بلا

استاندارد و مدل کرنش فشاری ایزوتروپیك که یکی از ملدل-

کانال منشوری ،و اثر عدد فرود جریان ورودی و شعاع جام بلر

های  RSMاست) توانایی پیش بینی مناسب نرخ گسترش جانبی

روی آن پرداختند ] .[9الرس و همکارانش ،با اسلتفاده از ملدل

را ندارند و دلی آن پیش بینی نامناسب اثر انعکاس دیواره است

عددی  PFEM1به بررسلی دقلت ملدل خلود نسلبت بله ملدل

] .[12با توجه به دو مرجع اخیر مشخص ملیشلود حتلی ملدل

آزمایشگاهی جوآن و هگر ] [3پرداختند ] .[7در بررسلی جلت

 RSMکه فرض ایزوتروپیلك بلودن لزجلت گردابلهای را کنلار

پرتابی از جام ،آنها دریافتند که بلا رسلیدن جریلان بله حاللت

گذاشته و معادالت  RANSرا با در ن ر گرفتن معلادالت انتقلال

ماندگار ،نتایج محاسبه شده بله وسلیله روش علددی بلا نتلایج

برای هر یك از تنش های رینولدز به همراه یلك معادلله بلرای

آزمایشگاهی اختالف زیادی دارند ] .[7همچنین توزیع فشار در

نرخ استهالك ،قاب تحلی می نماید؛ نیز ممکن است برای همه

کف جام نیز محاسبه شد و با ریزتر کلردن شلبکههلا نتلایج بله

جریانها منجر به نتایجی که به طور مشخص بهتر از ملدلهلای

دست آمده به نتایج آزمایشگاهی نزدیك شد ] .[7فیستر در سال

سادهتر باشد؛ نشود و هزینه محاسباتی بیشتر را توجیه نکند.

 2112با در ن ر گرفتن شیبهای مختلف برای کانال باالدسلت

در این پژوهش به من ور انتخاب بهترین مدل آشفتگی برای شبیه

و پاییندست جلام پرتلابی مللللی ،رابطلهای بلرای طلول جلت

سازی جریان در جام پرتابی ،انواع مدلهای آشلفتگی

k-ω ، k-ε

خروجی از جام تا نقطله برخلورد آن بله پایلاب ارائله داد ].[2

و  RSMدر نرمافزار فلوئنت مورد بررسلی قلرار گرفتله و نقلاط

فیستر در سال  2112به بررسی زاویه پرتاب جت پرداخلت کله

ضعف و قوت این مدلها برای ملدلسلازی علددی جریلان در

در نهایت رابطهای برای آن ارائه داد .ایشلان در ایلن رابطله اثلر

جام پرتابی ملللی بهتفصی مورد تحلی قرار گرفته است.

FLOW-3D

شیب تنداب را نیز در ن ر گرفت ].[3

k-ε

آشفتگی یکلی از بحلب برانگیزتلرین موضلوعات در دینامیلك

-2معادالتحاکم 

سیاالت است .انتخاب ملدل آشلفتگی ،تلاثیر زیلادی بلر دقلت

پژوهشهای انجام گرفته نشان میدهد ،نرم افلزار فلوئنلت بله
خوبی قادر به مدل سازی جریان دو فازی آشفته بر روی جام
2 Impinging Flow

1 Particle Finite Element Method
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پرتابی است .از جمله می توان به پژوهش انجام گرفته توسط

] .[9این مدل شام کانال ورودی افقی ،جام ملللی و کانلالی در

قلمبر در سال  1331بر روی جام پرتلابی دایلروی و مللللی

تراز پایین تر از کانال ورودی است .شک  )1شمای کلی ملدل

اشاره کرد ] .[ 13همچنین میتوان بله پلژوهش انجلام شلده

را نشان میدهد .در این شک

زاویه انحراف جلام W ،ارتفلاع

توسط حجتی در سلال  1332روی جلام مللللی اشلاره کلرد

جام S ،فاصله لبه جام تا کف کانلال پلایین دسلت،

سلرعت

] .[ 14در این مقاله با استفاده از نرم افزار فلوئنلت ،معلادالت

اولیه جریان،

رینولدز درحالت دوبعدی و غیرماندگار برای جریان آشلفته

ارتفاع جت پرتابی،

ح شده اند .به من ور شبیه سازی جریان دوفازی آب و هلوا

تحتانی جت خروجی از منحرف کننده ملللی است ].[9

از روش حجا سیال استفاده شده است.

عمق جریان ورودی کانال باالدست،
و

بیشینه

به ترتیب زوایای پروفی فوقانی و

شکل ( )1هندسه و طرح کلی جام پرتابی ملللی ][9

معادالت حاکا بر حرکت یلك سلیال تلراکا ناپلذیر للز در
حالت آشفته ،به وسیلهی معادالت متوسط گیری شلده زملانی
ناویر استوکس ،موسوم به معادالت رینولدز 1بیان ملی شلوند.
معادالت پیوستگی بقای جرم) و حرکت بقای ملومنتا) بله

Fig. 1. Deﬁnition sketch for plane ski jump ﬂow using
triangular deﬂector

صورت زیر است ]:[ 12
 -معادله پیوستگی

-4شرریا ممرریگیمگررایگمررا یوچگررگ گی

)1

شبکهبندیمدل 


 -معادله مومنتا

2

در ورودی کانال اصلی ،شرط مرزی ورودی سرعت بلرای فلاز

)2
در معادالت باال،

آب و فاز هوا انتخاب شده است ،که در آن سلرعت بلرای فلاز

مولفه سرعت در جهت  P ،فشار کل ،

جرم مخصوص سیال،

مولفه شتاب ثق در جهت

آب با توجه به عدد فرود  )F0و عمق اولیه جریلان

و

بوده و از رابطه

تانسور تنش بوده که با فرض لزجت گردابه ای بوزینسك
)

)3
در معادالت باال،
است.

شرط مرزی دیواره برای مرزهلای صللب میلدان اعملال شلده و

̅̅̅̅̅̅

دیوارهها از لحاظ هیدرولیکی سطوح صاف در ن ر گرفته شدهاند.

لزجلت گردابله ای یلا لزجلت آشلفتگی

)(Kronecker delta

همچنین در انتهای پایین دست و سطح آزاد باالی کانال ،شلرط

بلرای کلاربردی کلردن تعریلف

مرزی خروجی فشار 3اعمال شلده اسلت .گلام زملانی در ابتلدا

لزجت گردابه ای است ].[ 12
انرژی جنبشی آشفتگی بر واحد جرم

)(k

 1/111111ثانیه در ن ر گرفته شده و در ادامه پس از گذشلت

به صورت زیر بیان

حللدودا  2ثانیلله از شللبیهسللازی جریللان) بللا توجلله بلله شللرایط

می شود ]:[ 12
)4

̅̅̅

̅

محاسبه شلده و سلرعت بلرای

فاز هوا بسیار ناچیز  )1/113 m/sدر ن لر گرفتله شلده اسلت.

به صورت رابطه  )3نشان داده می شود ]:[ 12
(

√

) متییلر

همگرایی ،به  1/111ثانیه افزایش یافته است.

̅

حساسیت مدل های عددی به شبکه بندی و انفصال میدان حل ،
همواره یکی از مسائ مها در مدلهای عددی بلوده اسلت .در

-3مشخصاتهندسیوهیدرولیکیمدل 

این قسمت برای مدلسازی آشفتگی ،از مدل آشفتگی

در ایللن پللژوهش از مشخصللات مللدل آزمایشللگاهی اسللتینر و

RNG k-ε

استفاده شلده و در قسلمت کلاربرد ملدل آشلفتگی ،ملدلهلای

همکاران برای درستی آزمایی مدل عددی اسلتفاده شلده اسلت

2 Velocity inlet
3 Pressure outlet

1 RANS
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مختلف آشفتگی بررسی شده اسلت .هندسله تملام ملدلهلا بله

در مرحله بعد ،پس از به دست آوردن اندازه شلبکه ،در نلواحی

وسلیلهی نلرمافلزار گمبیلت سلاخته شلده اسلت .بلرای تن لیا

که تیییرات شدید پارامترهای جریان در آن نواحی وجلود دارد

شللبکهبنللدی میللدان ح ل  ،در ابتللدا از یللك شللبکه درشللت و

ناحیه ورودی جریان بله جلام و ناحیله روی جلام) ،از شلبکه

یکنواخت استفاده شد .سپس شبکهبندی مورد ن لر در چنلدین

ریزتر استفاده شده و در سایر نواحی شبکه درشلتتلر در ن لر

مرحله ریزتر شد تا بله مقلدار معینلی رسلید کله در آن حلدود

گرفته شده است .مطابق شک

 )3در نواحی نزدیك به جام بلا

تیییرات پارامتر انتخاب شده برای بررسی ارتفاع معلادل فشلار

توجه به وجود گرادیلانهلای فشلار و سلرعت زیلاد از شلبکه

)و

ریزتری استفاده شده است .در ایلن قسلمت نسلبت بزرگتلرین

ک بیشینه در جام پرتابی کله از مجملوع عملق جریلان

سلول به کوچکترین سلول برابر  3/2در ن ر گرفته شده است.

ارتفاع معادل فشار دینامیکی ناشی از نیروی گریز از مرکز) بله
دست میآید) ،از مقدار مشخصی تجاوز نمیکرد .برای رسلیدن

شک

به این هدف 2 ،مدل با تعداد سلولهای متفاوت انتخاب شده و

 )3چگونگی ریز کردن شبکه در نواحی ورودی جریان به جام و
روی جام

میزان فشار ک بیشینه روی جام پرتابی با دادههای آزمایشگاهی
برداشت شده ،مقایسه شده است .جدول  )1مشخصات ملدل-
های مختلف و درصلد خطلای مربلوط بله هلر ملدل را نشلان
میدهد .همانگونله کله در شلک

 )2مشلخص اسلت ،میلزان

اختالف درصد خطا ،بین شبکههای  3و  4و همچنین بین شبکه
 3و  2بسیار ناچیز است .با توجه بله آنلالیز علدم وابسلتگی بله
Fig. 3. Mesh refinement in the entrance of flip bucket

ابعاد شبکه ،شبکه  3با تعلداد  7272سللول روی جلام و کانلال
باالدست آن و تعداد  19211سللول در کانلال پلایین دسلت آن

شک  ،)4توزیع ارتفاع معادل فشار دینامیکی در جام و

برای مدل عددی انتخاب شده است.

باالدست آن ،برای هندسه و شرایط مختلف جریان را نشان

جدول  )1درصد خطای مربوط به شبکههای مختلف

میدهد .این شک ها مولفههای بدون بعد فشار مطابق رابطهی

The
maximum
dynamic
)Error (%
pressure
)head (m
Mesh 1
5844
4749.92
5.32
Mesh 2
12222
4855.6
3.21
Mesh 3
23775
4870.82
2.91
Mesh 4
40998
4875.19
2.82
Mesh 5
51110
4876.19
2.8
Table (1): The value of Error (percent) in different mesh
Cell
number

شک

 )2در برابر مختصات بیبعد شده در جهت جریان

Mesh No.

را نشان میدهد.
)
)

)2
}

در روابط اخیر،
جام،

 )2میزان خطا بر حسب شبکههای مختلف

(

)

(

{

ارتفاع معادل فشار دینامیکی بیشینه روی

ارتفاع معادل فشار دینامیکی در نقاط مختلف جام و

باالدست آن و

فاصله نقطهای که فشار دینامیکی به حداکلر

میرسد تا مبدا است .در این شک ها
جام و

(

نقطه انتهای

نقطه شروع جام است و خط ممتد ،نتایج به

دست آمده به وسیلهی استینر و همکاران ] [9را نشان میدهد.
همچنین دو نوع توزیع فشار بر پایه پارامتر تجربی
 Γدر ن ر گرفته شده که حالت اول

Fig. 2. The value of Error in different mesh
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 Γاست ].[9

معادالت انتقال برای تنش های رینولدز بله هملراه یلك معادلله
برای نرخ استهالك ،بسته میشود ] .[19در این پلژوهش بلرای

شکل ( )4مقایسه توزیع ارتفاع معادل فشار دینامیکی نسبی ناشی از نیروی
گریز از مرکز حاص از ح عددی و نتایج آزمایشگاهی ] [9برای
الف)

 Γب)

مدلهای مختللف آشلفتگی از توابلع دیلواره

Γ

Enhanced Wall

 Treatmentاستفاده شده است .باتوجه به اینکه وقلوع نوسلانات
شدید فشار در سازههای هیدرولیکی و از جمله روی جامهلای
پرتابی ،منجر به تخریب این سلازههلا ملیشلود ،پلس یکلی از
پارامترهای مورد ن ر برای مقایسه مدلهلای مختللف آشلفتگی
پارامتر بیشینه فشار دینامیکی روی جام پرتابی است .در بررسی
انجام شده در این پژوهش مشخص شد نمودار توزیع فشار بلر
روی جام و مح وقوع بیشینه فشار دینامیکی روی آن ،در بلین
مدلهای بررسی شده تفاوت چندانی نداشته است .نکته جاللب
توجه ایلن اسلت کله تملامی ملدلهلا بلا خطلای کمتلر از %2
توانستهاند مح وقوع حداکلر فشار دینلامیکی روی جلام را بله
دست آورند .برای به دست آوردن اطالعات بیشتر در این مورد
به مرجع ] [14رجوع شود .بنا به دالی گفتله شلده در بررسلی
مدلهای آشفتگی مختلف از مقایسه این دو پارامتر چشاپوشلی
شده است .در راستای تعیین بیشینه طول جت پرتلابی و محل
برخورد آن در پایاب ،به من ور جلوگیری از آسیب رسانی جت
بلله سللازههللای وابسللته بلله سللد ،پروفیلل فوقللانی جللت در

Fig. 4. Distribution of dynamic pressure head in numerical and
)experimental results for a
)and b

منحرف کننده ملللی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در نتیجه
این پارامتر برای مقایسه ملدلهلای مختللف آشلفتگی در ن لر

با مقایسه توزیع فشار روی جام و باالدست آن بین مدل عددی

گرفته شده است .با توجه بله رونلد مشلابه پروفیل تحتلانی و

و آزمایشگاهی ،مشخص شد مدل عددی با شبکه بندی انتخاب

فوقانی جت خروجی از جام ،در این پژوهش فقلط بله بررسلی

شده به خوبی قادر به شبیهسازی جریان عبوری از جام پرتابی

پروفی فوقانی جت پرداخته شده است.

ملللی است.

مدل بررسی شده در بخلشهلای بعلد دارای علدد فلرود

معادل  ،2ارتفلاع جلام  1/172 )Wمتلر ،عملق جریلان ورودی

-5کاربیدمدلهایآشفتگی 

)  1/17متر و زاویه جام )  29/2درجه است.

یکی از گزینههای ملدلسلازی تلنشهلای رینوللدز اسلتفاده از
فرضیه بوزینسك 1است؛ که در ملدلهلای آشلفتگی k-ε ،و

k-ω

-1-5.بیرسیمدلk- ε

استفاده شده است .امتیاز این روش هزینه محاسلباتی انلدك آن

مدل  k-εبرای مدلسازی جریلان آشلفته از دو معادلله اضلافی،

برای محاسلبه لزجلت آشلفتگی  )μاسلت ] .[19بلر خلالف
مدلهای k-ε

و  ،k-ωدر مدل

RSM

یکی برای انرژی جنبشلی آشلفتگی  )kو دیگلری بلرای نلرخ

فلرض ایزوتروپیلك بلودن

لزجت گردابهای کنار گذاشته شده و معلادالت

)

RANS

استهالك آشفتگی ،)ε 2استفاده میکنلد و لزجلت آشلفتگی بله

بلا حل

عنوان تابعی از  kو  εمحاسبه میشود ] .[19جلدول  )2نسلبت
2 Turbulent Dissipation Rate

1 Boussinesq hypothesis
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)

اختالف بیشینه فشار دینامیکی روی جام در مدل عددی و نتایج
آزمایشگاهی بله حلداکلر فشلار دینلامیکی روی جلام در ملدل

(

)7

آزمایشگاهی را نشان میدهد .با بررسی سطرهای سوم ،چهلارم

در این رابطه

و ششا از این جدول مشخص میشود که خطای به دست آمده

جهت است .همچنین  Gو

در مدل  k-εاستاندارد برای محاسبه حداکلر فشار دینلامیکی بلر

اغتشاش و لزجت سینماتیکی آشفتگی است که از روابلط  2و

روی جام کمتر از سایر مدلهای  k-εاست.

 )3به دست میآیند ] .[12مقادیر ضرایب ثابت معلادالت اخیلر
]:[13

دینامیکی روی جام بین مدلهای مختلف

=1،C2ε =1/32 ،C1ε =1/44 ،Cμ =1/13

Turbulence model

1.17

Standard with Low-Re

-1.48

Standard

-2.64

RNG

-3.47

k-ε Realizable

7.20

Standard

-2.78

SST

به ترتیب تولید انلرژی جنبشلی

که به وسیلهی جونز و النلدر پیشلنهاد شلده اسلت عبارتنلد از

جدول  )2مقایسه درصد خطای به دست آمده در محاسبه بیشینه فشار
)Error (%

مولفه سرعت در جهت و مولفه سرعت در

) (

)2
k-ε

و=1/3

)

)3

(

تصحیحات در ن لر گرفتله شلده بلرای "علدد رینوللدز پلایین

k-

")LRNعبارتند از:

1.44
RSM
Stress Omega with low-Re
Table (2): The maximum dynamic pressure head error in the
flip bucket as compare with experimental results

تصحیح مربوط بله

ضریب تصحیح مربوط به
،

،

ضریب

ضلریب تصلحیح مربلوط بله ،

D

جمله چشمه مربوط به معادلله  E ،kجملله چشلمه مربلوط بله
مدل  k-εاستاندارد برای اعداد رینولدز باال مناسب اسلت ].[17

معادله است که مقادیر پیشلنهادی جلونز و النلدر بلرای ایلن

با توجه به اینکه جریان عبوری از جام پرتابی ،به شدت آشلفته

پارامترها از روابط زیر به دست میآیند ].[13

است به گونهای که سرعت آب خروجی از جام  4/143متر بلر

)

ثانیه بوده و عدد رینولدز آن بیش از  221هزار است ،پلس ایلن

(

)11

مدل نتایج مناسبی برای جریلان باالدسلت داده اسلت .در واقلع
مدل  k-εاستاندارد برای اعداد رینولدز باال در محدوده جریلان

)

)11

√

(

کامال آشفته و باتوجه به اینکه رینولدز جریان بیش از  221هزار

مطابق جلدول  )2جلوابهلای بله دسلت آملده در ملدل

است) از تمامی جمله های لزجت چشاپوشی کرده است که در

استاندارد حالت "عدد رینولدز پایین  ")LRNنسبت بله حاللت

مجاورت دیوارهها آثار لزجت اهمیت یافته و این فرض برقلرار

 k-εاستاندارد ،بهبود یافته است.

نیست .پس باید تیییراتی را روی ملدل اعملال نملود کله ایلن

استینر و همکاران در بررسی پروفیل فوقلانی و تحتلانی جلت

تیییرات به وسیله معرفی توابعی در مدل  k-εاسلتاندارد حاللت

خروجی از جام به این نتیجه رسیدند که این پروفیل از رابطله

"عدد رینولدز پایین  ")LRN1اعمال شدهاست .روابط  9و )7

سهمی استاندارد رابطه  )12پیروی میکند ].[9
)

k-ε

(

به ترتیب معادله اصالح شده  kو را برای ملدل  k-εاسلتاندارد

)12

حالت "عدد رینولدز پایین  ")LRNدر حالت دو بعلدی نشلان

مطابق شک

میدهد ].[12

استاندارد حالت "عدد رینوللدز پلایین  ")LRNتطلابق بهتلری

)9

)

(

 )2پروفی جت خروجی از جام نیز در ملدل

k-ε

نسبت به مدل  k-εاستاندارد ،با نتایج آزمایشگاهی دارد .در ایلن
شللک محللور افقللی

1 Low Reynolds Number
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 RNGظاهر شده که از رابطه  19 ،12 ، 14و  )12به دست می-

 z0ارتفللاع نقللاط مختلللف روی قسللمت

فوقانی جت و سایر پارامترها در شک

،β

آیللد .در ایللن روابللط

 )1آملده اسلت و خلط

و  Sمللدول

متوسط کرنش است ].[19

ممتد رابطه سهمی استاندارد است.

)

)14

شکل ( )5مقایسه پروفی فوقانی جت بین مدلهای  k-εاستاندارد با درن ر

(

𝜂

)12

گرفتن "عدد رینولدز پایین  ")LRNو بدون در ن ر گرفتن آن با نتایج
آزمایشگاهی

)

)19
)

)17

𝜂

با توجه به این روابط زمانی که
بیش از

جمله معادل

برای نمونه در الیه لگلاریتمی 3

(
(
باشد مقدار

در  )RNG k-εملیشلود.
بوده و

نزدیك به

است ] .[19در نتیجه در جریلان هلای کرنشلی ضلعیف یلا
متوسط مدل  RNG k-εجوابهایی مشابه و قاب مقایسله بلا

Fig. 5. Upper Jet trajectories for k-ε standard model and
k-ε standard low Reynolds number model as compared
with standard parabolic profile

k-ε

استاندارد میدهد ] .[19جریان کرنشی جریانی است کله ملدول
متوسط کلرنش  )Sمقلدار قابل تلوجهی داشلته باشلد کله در

عللت بهبلود جللوابهلا در ملدل  k-εاسللتاندارد حاللت "عللدد

جریانهایی از قبی جریانهای با انحنای شدید خطلوط جریلان

رینولدز پایین  ،")LRNاین است که در این مدل جملههایی به

اتفاق میافتد .در اینگونه جریانها با توجه بله اینکله گرادیلان

معادالت  kو  εاضافه میشود که در این جملهها حضور لزجت

سرعت در جهت عمود بر آن زیاد است ،باعب افلزایش ملدول

مولکولی اثر این دو جمله اضلافی را در نلواحی دور از دیلواره

متوسط کلرنش  )Sطبلق روابلط  19و  )17ملیشلود .مطلابق

قاب چشاپوشی نموده ،ولی در نلواحی نزدیلك دیلواره تحلت

جللدول  )2اخللتالف خطللای ب له دسللت آمللده بللین دو مللدل

تاثیر لزجت بر مشخصههای آشفتگی موثر است ] .[21این توابع

 k-εاستاندارد و  RNG k-εکمتر از  1/2درصد اسلت .بلا توجله

خود تابعی از عدد رینولدز آشفتگی است که مطابق رابطه )13

به اینکه گرادیان سرعت جریان در جهت عمود بر آن روی جام

بیان میشود .در این رابطه لزجت سینماتیکی است ].[21

مقدار قاب توجهی ندارد ،پس جریلان عبلوری از جلام از نلوع
جریان کرنشی ضعیف است و در نتیجه مدل  k-εاستاندارد و

)13
ملللدل

k-ε

k-

 RNG εتفاوت زیادی در محاسبه پارامتر بیشینه فشلار بلر روی
جام ندارند.

 RNGبلللا اسلللتفاده از یلللك روش آملللاری کللله

در نواحی با مقادیر نرخ کرنش بزرگ

 Renormalization Group Theoryنامیده شلده اسلت) بله دسلت

𝜂

) جمله  Rکه از

k-ε

رابطه  )12به دست میآید ،با عالمت منفی وارد معادله  εشلده

استاندارد است ،اما شام تیییراتی است که یك جملله اضلافی

2

آمده است ] .[19فرم کلی معادالت حاکا این ملدل ،مشلابه

مطابق رابطه  ))13و

کمتلر از

ملیشلود و اسلتهالك

در معادله  εدارد که به صورت قاب مالح لهای دقلت ملدل را

کمتر  εمنجر به افزایش  ،εپلس کلاهش  kو در نهایلت کلاهش

برای جریانهای کرنشی سریع 1افزایش میدهلد .جملله معلادل

لزجت موثر شده و در نتیجه در جریانهای کرنشی سریع ملدل

استفاده شده در مدل  k-εاستاندارد ،با نماد

در مدل

 RNG k-εمنجر به درن رگرفتن لزجت آشفته کمتر نسبت به

k-ε

1 Rapidly Strained Flows

k-ε

2 Destruction
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استاندارد ملیشلود ] .[19در رابطله ،)13
مخصوص سیال و
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این است که این مدل شام فرموالسیون جدیلد بلرای لزجلت

 ،جلرم

آشفته میباشد .جمله

لزجت گردابهای است که به وسیله  kو

در مدل  Realizable k-εثابت نیسلت و

از رابطه  )21محاسبه میشود .همچنین  Gتولید انرژی جنبشی

تابع کرنش متوسط ،نرخ دوران ،سرعت زاویهای دوران سیسلتا

اغتشاش ،در نتیجه گرادیان سرعت متوسط است ،کله از رابطله

و میدان آشفتگی  )k,εمی باشد .تفاوت دیگر این مدل بلا ملدل
 k-εاستاندارد این است که در این مدل معادلله جدیلدی بلرای

 )21به دست میآید ].[19
)

)12

(

انتقال نرخ اسلتهالك  )εبلا اسلتفاده از معادلله دقیلق مجلذور
2

]

)

متوسط نوسانات گردابهای  ،استخرا شلدهاسلت .ایلن عوامل

([

باعللب شللده ،مللدل  Realizable k-εعملکللرد بهتللری را بللرای

)13

جریانهای شام حرکت دورانی ،شرایط مرزی تحلت گرادیلان

)21

فشار معکوس ،جدایش ،بازچرخش و جریانهای ثانویه پیچیده
)

)21
شک

از خود نشان دهد ] .[19با توجه به اینکه جریان عبوری از جام

(

قب از خرو از جام شام هید یك از ویژگیهای باال نیسلت،

 )9نشان میدهد پروفی فوقانی جت خروجی از جام در

در نتیجه خطای این مدل در روی جام و باالدست آن بیشلتر از

حالت  RNG k-εنسبت به مدل  k-εاستاندارد کمی نزدیكتر بله

سایر مدلهای  k-εاست مطابق جدول  .)2بلا توجله بله اینکله

نتایج آزمایشگاهی شده است.

جریان خروجی از جام دارای انحنای شدیدی است ،پس مطابق
شک

 )9مقایسه پروفی فوقانی جت بین مدلهای k-ε ،RNG k-ε

شک

استاندارد و  Realizable k-εبا نتایج آزمایشگاهی

 )9این مدل در جریان خروجی از جام عملکلرد بهتلری

نسبت به جریان روی جام و باالدست آن دارد.
 -2-5بررسی مدل k-ω

راهکار جلایگزین بلرای معادلله  εاسلتفاده از معادلله  ωاسلت .ملدل
آشفتگی  k-ωاستاندارد ویالکس آثار عدد رینولدز پایین ،تراکاپلذیری
و گسترش جریلان برشلی 3را شلام ملیشلود ] .[19ایلن ملدل در
محاسلبه بیشللینه فشلار دینللامیکی روی جلام دارای خطللای بیشللتری
نسبت به سایر مدلهای بررسلی شلده در ایلن مقالله اسلت مطلابق

Fig. 6. Upper Jet trajectories for k-ε RNG model and k-ε
Realizable model as compared with standard parabolic profile

جدول  )2میزان خطای این مدل  7/2درصلد اسلت .ملدل آشلفتگی

با توجه به اینکه جریان بعد از خرو از جام دارای انحنای

 k-ωاستاندارد برای دنبالههای دور 4الیلههلای اختالطلی و همچنلین

شدید جریان کرنشی سریع) است ،پس با توجه به نکات گفته

جتهای صفحهای ،دایروی و شعاعی به خوبی عم ملیکنلد پلس

نسبت به

برای جریانهای محصور به دیواره و بدون تنش برشی قابل کلاربرد

استاندارد بهبود یافته است .همچنین ،در مدل

است ] .[19با توجه به اینکه جریلان عبلوری از جلام پرتلابی از ایلن

اثر چرخش در آشفتگی درن ر گرفته شدهاست و

دسته از جریانات نیست ،پس این مدل خطای زیادی نسبت به ملدل-

شده ،جوابهای به دست آمده در مدل
مدل

k-ε

RNG k-ε

RNG k-ε

1

های دیگر دارد.

دقت را در جریانهای چرخشی افزایش داده است ].[19
مدل

k-ε

 Realizableدستاوردی جدید بلوده و از دو نقطله ن لر

اساسی با مدل  k-εاستاندارد متفاوت است ] :[19اوللین تفلاوت
2 Vorticity Fluctuations
3 Shear Flow Spreading
4 Far Wakes

1 Swirling Flows
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مدل  SST k-ωبه وسیلهی منتور 1ارائله شلده اسلت ] .[22ایلن ملدل

میدان میانی است ].[19

مشابه  k-ωاستاندارد است ،ولی در مواردی با آن تفلاوت دارد کله در

 -2مدل SST k-ωیك جمله شام مشلتق پخلش عرضلی مسلتهلك

ادامه به صورت مفص بررسی میشود .شک

شده 2را در معادله  ωبهکار میگیرد.

 )7نشان ملیدهلد در

حالتی که مدلسازی جریان آشفته با استفاده از مدل آشلفتگی SST k-

 -3به من ور درن ر گرفتن انتقال تنش برشی آشفته ،تعریلف لزجلت

 ωصورت پذیرد ،پروفی فوقلانی جلت خروجلی از جلام بلا نتلایج

آشفته تیییر یافته است .متییر کردن آن منجر به پیشبینلی دقیلق آغلاز

آزمایشگاهی تطابق مناسبی داشلته و در مقایسله بلا سلایر ملدلهلای

جدایش تحت گرادیانهای فشار است ] [19و ].[23

استفاده شده در قسمت قب  ،این مدل جوابهای دقیقتری میدهد.

 -4ثوابت این مدل متفاوت هستند.

شک

-1-5بیرسیمدل RSM

 )7مقایسه پروفی فوقانی جت بین مدلهای  k-ωاستاندارد و k-ω
 SSTبا نتایج آزمایشگاهی

محدودیت اصلی کاربرد  RSMکلاهش قلدرت محاسلباتی بله
ویژه در زمانی ،که الزم است معادالت در زیرالیه للز بررسلی
شوند .این محدودیت تاحدی به وسیله ترکیب  RSMبلا معادلله
 ωبرطرف می شود که عملکرد بهتری را در الیه ملرزی فلراها
میآورد ] .[19در استخرا معادالت دقیلق تلنشهلای رینوللدز
جمالتی مشابه جمالت معادله  kشلک ملیگیرنلد ،وللی یلك
جمله اضافی که کرنش-فشار نام دارد نیز ایجاد ملیشلود .ایلن
جمله نیازمند مدلسازی است ] .[12الزم به گفتن است ،ممکن

Fig. 7. Upper Jet trajectories for k-ω standard model and k-ω
SST model as compared with standard parabolic profile

مطابق جدول

 )2خطای ملدل k-ω

است  RSMهمیشه و برای همه جریانها منجر به نتایجی که بله
طور مشخص بهتر از مدلهای سادهتلر باشلند؛ نشلود و هزینله

 SSTدر محاسلبه بیشلینه فشلار

محاسباتی بیشتر را توجیه نکند ].[19

دینامیکی روی جام ،نزدیك به خطای مدل  k-εشده است اخلتالف

مدل

خطای بین دو مدل کمتلر از  )%1و خطلای ایلن ملدل کمتلر از k-ω

] .[19مطابق جدول  )2میلزان خطلای بله دسلت آملده بلرای

استاندارد به دست آمده است.

محاسبه بیشینه فشلار دینلامیکی روی جلام در ایلن ملدل 1/44

مهاترین ایراد مدل  k-ωاسلتاندارد حساسلیت شلدید آن بله مقلادیر

درصد بوده و این مدل یکی از بهترین مدل ها در محاسلبه ایلن

جریان آزاد برای  ωدر خار از الیه مرزی اسلت .بلرای اجتنلاب از
این مشک مدل

پارامتر است .همچنین مطابق شک

 SST k-ωارائه شده است ] .[23این ملدل شلبیه k-ω

 )2رونلد بهبلود نتلایج بله

دست آمده در مدل  RSMدر جریان خروجی از جام نیلز ادامله

استاندارد است ،ولی موارد زیر در آن بهبود یافته است ]:[19

دارد و در محاسلبه پروفیل جلت خروجلی از جلام ایلن ملدل

 -1هللر دو مللدل  k-ωاسللتاندارد و  k-εتبللدی یافتلله در یللك تللابع

نزدیكترین جواب را در مقایسه بلا ملدلهلای دیگلر بلا ملدل

ترکیبکننده ضرب و با یکدیگر جمع شدهاند .این تلابع بله صلورتی

آزمایشگاهی میدهد .مدل

طراحی شدهاست که در ناحیه نزدیلك دیلواره مقلدار  1دارد و ملدل

Omega

 Stressبرای جریانهای روی

سطوح منحنیشک و جریانهای چرخشی ایلدهآل اسلت ].[19

 k-ωاستاندارد را فعال نموده و در نواحی دور از دیوار صفر میباشلد
که مدل k-ε

Omega

 Stressمبتنی بر معادله اومگلا و ملدل  LRNاسلت

ضرایب مورد نیاز برای بستن معادالت مشابه مدل  k-ωاست ،با

تبدی شده را فعال ملینمایلد .اثلر تلابع ترکیلبکننلده،

این وجود ،دو ضریب اضافی برای بسته شدن معلادالت بلهکلار

اطمینان از عملکرد مناسب مدل در هلر دو ناحیله نزدیلك جلداره و

رفته است .شرط مرزی دیواره در این مدل مشلابه معادلله  kدر
2 Damped Cross-Diffusion Derivative Term

1 Mentor
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مدل  k-ωاست ].[19
مدل

RSM

من ور کاهش زمان و هزینه محاسبات و بلا توجله بله اخلتالف

 Stress Omegaحالت "عدد رینولدز پلایین ")LRN

نسلبتا کلا بلین ملدلهلای

RSM

 Stress Omegaحاللت "علدد

آثار غیر ایزوتروپ بودن ناشی از اعداد رینولدز پایین را بهتر از

رینولدز پلایین  ")LRNو  ،SST k-ωاسلتفاده از ملدل

مدلهای دیگر  RSMدر ن ر ملیگیلرد .در واقلع در ایلن ملدل

برای مدلسازی جریان آشلفته عبلوری از جلام پرتلابی و پلایین

کرنش فشاری خطی
میگیرد ] .[23مدل

) آشفتگی با اعداد  Reپایین را درن لر

Omega RSM

SST k-ω

دست آن توصیه میشود.

 Stressحالت"علدد رینوللدز

شک

پایین  ")LRNدر اثر تیییرات ایجاد شده در جمله های کرنش-

 )2مقایسه پروفی فوقانی جت بین مدل Stress Omega RSM

حالت "عدد رینولدز پایین  ")LRNو  SST k-ωنتایج آزمایشگاهی

فشار که برای در ن ر گرفتن آثار غیر ایزوتروپ بودن تنشهای
رینولدز اعمال شدهاست؛ همخوانی بهتری با نتایج آزمایشگاهی
دارد .همچنین این مدل آثار اعداد رینولدز پلایین را نیلز درن لر
میگیرد .در ملدل

RSM

 Stress Omegaحاللت "علدد رینوللدز

پایین  ")LRNبرای اعداد رینولدز پایین ،در ن ر گرفتن اثر الیه
برشی دیواره در جمله چشمه معادله دیفرانسی نلرخ اسلتهالك
انرژی جنبشی آشفتگی به پیشبینی بهتر در اطراف دیواره منجر
Fig. 8. Upper Jet trajectories for RSM Stress Omega low
Reynolds number model and k-ω SST model as compared
with standard parabolic profile

شده است .پس در این مورد نیز در ن رگرفتن اثر اعداد رینولدز
پللایین مجللاور دیللواره ،ماننللد آنچلله در مللدل  k-εاسللتاندارد
حالت"عدد رینولدز پایین  ")LRNدیده شلد ،منجلر بله بهبلود

تیجهگییی 

-5

جوابها میشود .علت عدم انطباق کامل ملدل  RSMبلا ملدل

در این پلژوهش بلا اسلتفاده از نلرم افلزار فلوئنلت ،ملدلهلای

آزمایشگاهی را میتلوان در چگلونگی شلبیهسلازی جریلان دو

مختلف آشفتگی بلرای جریلان عبلوری از جلام پرتلابی مللللی

فازی با روش  VOFیافت .با توجه بله اینکله چگلونگی شلبیه-

بررسی شده است .در بررسلی پلارامتر بیشلینه فشلار دینلامیکی

سازی جریان دو فازی از حدود این بحب خلار اسلت ،پلس

روی جلللام ملللدل  k-εاسلللتاندارد حاللللت "علللدد رینوللللدز

ضرورت انجلام پلژوهشهلای بیشلتر در ایلن زمینله احسلاس

پایین  ")LRNو مدل

میشود.
پروفی جت خروجی از جام به دسلت آملده از ملدل

پایین  ")LRNجوابهای مشابه و دقیقلی را در بلین ملدلهلای

SST k-ω

بررسی شده بله دسلت ملیآورنلد .ملدل

بهتر از سایر مدلهای مبتنی بر لزجلت گردابلهای اسلت .شلک
بدست آمده از مدل

در جملههای کرنش-فشار که بلرای در ن لر گلرفتن آثلار غیلر

 Stress Omegaحالت "عدد رینوللدز

ایزوتروپ بودن تنش های رینولدز اعمال شدهاسلت؛ همخلوانی

پایین  ")LRNدارد .همچنین اختالف قدر مطلق خطای به دست

بهتری بلا نتلایج آزمایشلگاهی دارد .بلا توجله بله کلاربرد تلابع

آمده در این دو مدل در محاسبه پارامتر بیشینه فشلار دینلامیکی
روی جام برابر  1/34درصد است جدول  .)2مدل

Stress Omega RSM

حالت "عدد رینولدز پایین  ")LRNدر اثر تیییرات ایجاد شلده

 )2نشان می دهد پروفی این مدل اختالف ناچیزی بلا پروفیل
RSM

RSM

 Stress Omegaحالت "عدد رینولدز

ترکیبکننده به کار رفته در مدل انتقال تنش برشی

Stress RSM

SST k- k-ω

 ،)ωاین مدل به صورت موثری دقت و قدرت فرموالسیون مدل

 Omegaحالت "عدد رینولدز پایین  ")LRNدر بین ملدلهلای

 k-ωدر نزدیکللی دیللواره و اسللتقالل جریللان آزاد 1مللدل  k-εدر

بررسی شده بهترین جواب را بلرای جریلان عبلوری از جلام و

نواحی میانی و دور از جداره 2را ترکیب میکند .پس مدل

جریان خروجی جت از جام داده است ،املا ایلن ملدل زملان و
هزینه محاسبات بیشتری نسبت به سایر ملدلهلا نیلاز دارد .بله

SST

1 Free-Stream Indipendence
2 Far Field
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"Validation of the particle finite element method
(PFEM) for simulation of free surface flows."
Engineering Computations 25(4), 2008, 385-425.

 استاندارد و جواب نسلبتاk-ω  جواب بهتری نسبت به مدلk-ω

.[8] Pfister, M. "Schussrinnenbelüfter: Lufttransport

 نتلایج بله، در بررسی پروفیل جلت خروجلی از جلام.میدهد

 در محاسبه بیشینه فشار دینلامیکی روی جلامk-ε مشابه با مدل

ausgelöst durch interne Abflussstruktur (Chuteaerators:
Air transport due to internal flow features)." Laboratory
of Hydraulics ,Hydrology and Glaciology (VAW), H.-E.

- بهتر از سلایر ملدلSST k-ω دست آمده نشان میدهد که مدل
 همچنین روند بهبود نتایج.های مبتنی بر لزجت گردابهای است

Minor, ed. ETH: Zurich (in German , 2008.

 در جریلان خروجلی از جلام نیلزRSM به دست آمده در ملدل

[9] Pfister, M. "Jet impact angle on chute downstream
of aerator. Proc, 4th IAHR Int, Symp, on Hydraulic
Structures, 2012.

،ادامه دارد و این مدل در محاسبه پروفی جت خروجی از جلام
نزدیكترین جواب را در مقایسه بلا ملدلهلای دیگلر بلا ملدل

[10] Menter, Florian R. "Turbulence Modeling for
Engineering Flows." Technical Paper, ANSYS inc 2011:
1-25.
[11] Craft, T., Graham, L., and Launder, B. E.
"Impinging jet studies for turbulence model
assessment—II. An examination of the performance of
four turbulence models." International Journal of Heat
and Mass Transfer, 36(10), 1993, 2685-2697.
[12] Heschl, C., Sanz, W., and Klanatsky, P.
"Implementation and comparison of different turbulence
models for three dimensional wall jets with FLUENT."
in CFD Forum. 2005.

- همچنین نتایج حاکی از آن است که مدل.آزمایشگاهی میدهد
 به خوبی قادر به پیشبینلی پروفیل خروجلیk-ε های مختلف
 اما این مدل در تعیین پارامتر بیشلینه فشلار،جت از جام نیست
 در نهایلت.دینامیکی روی جام نتایج خوبی پیشبینلی ملیکنلد
Stress Omega RSM

میتوان اینگونه نتیجله گرفلت کله ملدل

)" جوابهلای مناسلبی بلرایLRN حالت "عدد رینولدز پایین
 اما این مدل زملان و هزینله،جریان عبوری از جام ارائه میکند

] قلمبر؛ فاطمه؛ "شبیهسازی علددی جریلان دوفلازی روی13[
، دانشلگاه شلیراز،جام های پرتابی"؛ پایاننامه کارشناسلیارشلد
.1331
"بررسلی علددی هیلدرولیك جریلان. سید حامی،] حجتی14[
 دانشگاه تربیلت، پایان نامه کارشناسی ارشد،"جام پرتابی ملللی
.1332،مدرس

 بله من لور.محاسبات بیشتری نسبت به سایر مدلهلا نیلاز دارد
کاهش زمان و هزینه محاسبات و با توجه به اختالف نسبتا کلا
 حالت "عدد رینوللدز پلایینStress Omega

RSM

بین مدلهای

 برای مدلسلازیSST k-ω  استفاده از مدل،SST k-ω )" وLRN

[15] Rodi W. "Turbulance Models and Their
Application in Hydraulics: A State-Of-The-Art Review."
Taylor & Francis Group, 1993.

جریان آشفته عبوری از جام پرتابی و پلایین دسلت آن توصلیه
.میشود

[16] َANSYS-FLUENT, FLUENT 6.3, User’s Guide,



FLUENT documentation, Fluent inc, 2006.
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Abstract:
Ski jump dissipator is one the flow energy dissipators which is applicable downstream of spillway chutes
with velocity over 20 m/s. Flow over a flip-bucket is a two-phase and strongly turbulent flow. Turbulence
modeling is one of the most limiting factors in accurate computer simulation of flows. By fixing the grid
resolution and the discretization scheme, the difference of computation time is mainly attributed to the
turbulence model. The choice of turbulence model depends on factors such as the physics encompassed in
the flow, the level of accuracy required, the available computational resources, and the amount of time
available for the simulation. It is a fact that no single turbulence model is universally accepted as being
superior for all classes of problems.
The main purpose of the present study is numerical investigation of two-phase turbulent flow over a
triangular flip-bucket to evaluate effects of different turbulence models in this type of flow. Hence, using
FLUENT® software, two dimensional Reynolds averaged Navier-Stockes equations have been solved in
unsteady state. Different turbulence models consist of k-ε, k-ω and RSM; have been used. To simulate twophase flow, volume of fluid (VOF) method has been applied.
Standard k-ε and stress-omega RSM models with low-Reynolds number modifications have the best
performance among the other turbulence models. In standard k-ε model when low-Reynolds number
modification was activated, the effects of molecular viscosity were taken into account in near-wall regions.
Therefore, in low-Reynolds number k-ε model, maximum dynamic pressure over the bucket was predicted
more accurately in comparison with standard k-ε model. Regarding modification in strain-pressure terms in
turbulence equations, effects of anisotropic Reynolds stress tensor were taken into account in stress-omega
RSM model with low-Reynolds number modifications. Thus, compared to other turbulence models,
numerical results of this model are in a better agreement with experimental results. Different k-ε models
could not predict the jet trajectory after the bucket very well. Due to blending function in SST k-ω model,
this turbulence model effectively blended the robust and accurate formulation of the k-ω model in near-wall
regions with the free-stream independence of the k-ε model in the far field. In estimation of maximum
dynamic pressure over the bucket, this model had a better performance than standard k-ω model and
relatively similar results to k-ε model. In addition, SST k-ω model has shown the best prediction of the jet
trajectory among other turbulence models. Eventually, with respect to computation cost and accuracy of
results, SST k-ω turbulence model has been introduced as the most suitable turbulence model to predict the
flow pattern of a triangular flip-bucket.
Keywords: triangular flip bucket, turbulence models, two-phase flow, ski jump
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