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ABSTRACT



This study aims to determine the scope of application and accuracy of the Prandtl
Kolmogorov formula, through which the turbulence length scale L can be calculated, by
selecting the most appropriate value of the experimental constant C used in this formula
using CFD (Computational Fluid Dynamic) technique and comparing the results with the
experimental data. One of the most important applications of this formula is in hybrid
turbulence models in CFD in which the computational domain must be divided into two
regions. In the first region near to the wall, the URANS method (Unsteady Reynolds
Averaged Navier Stokes Equations) is applied and in the second region far from the wall,
the LES method (Large Eddy Simulation) is applied. The open-source program
(OpenFOAM), URANS method and k-ω SST turbulence model have been used to perform
the numerical calculations. The numerical results show a good agreement with the
experimental data, which confirms the accuracy of the CFD solution in fluid dynamic
applications and the accuracy of the Prandtl Kolmogorov Formula in the calculation of
turbulent length scale.
Keywords: Prandtl Kolmogorov formula, turbulent boundary layer, turbulence length
scale, CFD,
.
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تحديد القيم األنسب لثابت براندتل كولموغوروف ضمن الطبقة الحدية المضطربة
باستخدام تقنية الـ ( CFDديناميك الموائع الحسابية)
(تاريخ اإليداع  .2019 / 9 / 5قُِبل لمنشر في )2019 / 12 /11

 مم ّخص

د .نوار عباس

*



ييدف ىذا البحث إلى اختبار دقة ومجال تطبيق عالقة براندتل كولموغوروف والتي من خالليا يتم حساب الطول
المميز لالضطراب (الدوامة)  ،وذلك من خالل اختيار القيمة األنسب لمثابت التجريبي المستخدم في ىذه العالقة

باستخدام تقنية الـ  CFDومقارنة النتيجة مع النتائج التجريبية .من أىم تطبيقات ىذه العالقة ىي استخداميا لتقسيم
المجال الحسابي في نماذج االضطراب اليجينة ( )Hybrid turbulence modelsفي تقنية الـ  CFDحيث يتم أثناء
استخدام ىذه النماذج تقسيم المجال الحسابي إلى قسمين ،القسم األول وىو بالقرب من الجدار ،حيث تتشكل وتتطور
الطبقة الحدية ،يتم فيو استخدام طريقة الـ Unsteady Reynolds Averaged Navier Stokes ( URANS

 ،)Equationsوفي القسم الثاني ،بعيدا عن الجدار ،يتم استخدام طريقة  .)Large Eddy Simulation( LESتم
استخدام برنامج الـ  OpenFOAMإلجراء حسابات الـ  ،CFDوتم استخدام طريقة الـ  URANSونموذج االضطراب
 κمن أجل حساب الجريان ومن ثم حساب قيمة  .النتائج التي تم الحصول عمييا من الـ  CFDتمت
مقارنتيا مع النتائج التجريبية .المقارنة تبين بأن ىناك تطابق كبير بين الحسابات الرقمية والنتائج التجريبية ،و ىذا يؤكد
لنا مدى دقة وجودة تقنية الـ  CFDفي حساب الجريانات ،كما ويؤكد في نفس الوقت قدرة عالقة براندتل كولموغوروف
عمى حساب الطول المميز لالضطراب.
الكممات المفتاحية :عالقة براندتل كولموغوروف ،الطبقة الحدية المضطربة ،الطول المميز لالضطراب،CFD ،
.
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تحديد القيم األنسب لثابت براندتل كولموغوروف ضمن الطبقة الحدية المضطربة باستخدام تقنية الـ CFD

مقدمة:
في الواقع ىناك طريقتان من أجل دراسة وتحميل الجريانات بأنواعيا المختمفة وىما :الطرق التجريبية وفييا يتم قياس

التدفق و القوى من خالل أجيزة قياس محددة ،والطرق الرقمية وفييا يتم حل ودراسة ىذه المشاكل رقميا باستخدام ما
يسمى ديناميك الموائع الحسابية ( .)CFD, Computational Fluids Dynamicsاستخدام الطرق التجريبية يواجو
حتى يومنا ىذا العديد من المصاعب ،ونذكر منيا بشكل أساسي:
 -الصعوبة الكبيرة في تأمين شروط الجريان المناسبة لمتجربة (والمتطابقة مع الواقع).

 زيادة صعوبة إجراء التجربة عندما يكون الجسم المدروس كبير ويحوي ممحقات صغيرة جدا بالنسبة لحجمو و يجبأخذىا بعين االعتبار عند إجراء التجربة مثل السفينة و ممحقاتيا (الرفاص ،الدفة... ،إلخ) ،مما يزيد وبشكل كبير من

صعوبة القياسات ،وذلك بسبب األبعاد اليندسية المعقدة والصغيرة لمممحقات بالمقارنة مع السفينة.
 الطول المحدود لقنوات االختبار مثل قنوات جر السفن ،مما يحد من عممية القياس. -التكاليف المادية الكبيرة ،و الحاجة الزمنية الكبيرة لمقياس.

كل المشاكل المذكورة في األعمى يمكن حميا باستخدام الطرق الرقمية ( ،)CFDوالتي من خالليا يمكن حساب الجريان
تحت أية شروط لإلبحار .و يوجد العديد من ىذه الطرق ،ونذكر منيا:
 طريقة الحل المباشر ( )DNS=Direct Numerical Simulation Methodوالتي ال يمكن استخداميا في حالةالجريانات المعقدة ذات القيمة الكبيرة ألرقام رينولدز.
 طرق الـ  URANSوالـ  LESوتعتبر من أكثر الطرق استخداما في مجال الجريانات. -الطرق اليجينة ( )Hybrid Methodوىي طرق تدمج بين الـ  URANSوالـ .LES

يتم استخدام تقنية الـ  CFDحاليا في الكثير من التطبيقات اليندسية ،سواء في المجال البحري ،الطبي ،الفضاء ،وغيرىا
من المجاالت األخرى .في ىذه الدراسة سيتم استخدام ىذه التقنية من أجل حساب القيم األنسب لمثابت التجريبي في
عالقة براندتل كولموغوروف ضمن الطبقة الحدية المضطربة ،ومن ثم مقارنتيا مع القيم التي تنتج من العالقة التجريبية
المعممة في الدراسة [.]1

وفقاً لبرانتدتل كولموغوروف تعطى عالقة الطول المميز لالضطراب بالشكل التالي:
)(1
حيث أن ] [

ىي الطول المميز لالضطراب،

الحركية لالضطراب و +

ىو الثابت التجريبي الذي ستتم دراستو+ ،

*

الطاقة

*  εمعدل تبدد االضطراب.

وفقاً لمكثير من المراجع النظرية يتم اعتماد القيمة  8.168لمثابت في الطبقة الحدية ،انظر [ ،] 3،2إال أن ىذه
الفرضية ال تصمح عمى كامل مجال الطبقة الحدية وىذا ما سيتم إثباتو .ىذا الثابت ىو قيد الدراسة منذ وقت طويل ففي

عام  1975قام الباحث  Rodiبتقديم بعض المالحظات حول قيمة ىذا الثابت التجريبي وأكد بأنو ال يمكن اعتماد قيمة

ثابتو لو في كامل منطقة الجريان .بالرغم من ذلك الزال الكثير من الباحثين يعتمدون القيمة الثابتة ليذا الثابت

التجريبي ،فمثال قام الباحث كورنيف وزمالئو في عام  ]18[ 1811باعتماد القيمة  8.168ليذا الثابت في دراستيم،
حيث قاموا بتطوير موديل رياضي ىجين لممساعدة في حل الجريان بشكل جيد في منطقة مؤخرة السفينة .أثناء استخدام
ىذا الموديل يتم تقسيم المجال الحسابي إلى قسمين ،األول قريب من الجدار و يطبق فيو طريقة الـ  URANSوالثاني
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بعيد عن الجدار ويطبق فيو طريقة الـ  .LESيقوم مبدأ التقسيم عمى حساب قيمة  Lفي كل خطوة زمنية ،ومن ثم تتم
مقارنة قيمتو مع البارامتر

في كل خمية ضمن المجال الحسابي بناء عمى المبدأ التالي:

وبالتالي فإن الخمية تنتمي إلى المنطقة التي يطبق بيا الـ  ،LESوفي الحالة المعاكسة فإن الخمية تنتمي إلى

المنطقة التي يطبق بيا الـ  .URANSالبارامتر

يتم حسابو وفقا لمعالقة التالية:

)(2
حيث أن

√
ىو طول أكبر ضمع في كل خمية ضمن المجال الحسابي و  δىي الجذر التكعيبي لحجم كل خمية.

مما سبق يتضح لنا بأن أغمب الباحثين يعتمدون حتى اآلن القيمة الثابتة ليذا الثابت التجريبي عمى كامل منطقة
الجريان ،وعميو سيتم في ىذا البحث إثبات عدم صحة ىذه الفرضية.

أىمية البحث وأىدافو:
أساسيين ،األول :إظيار مدى دقة تقنية الـ  CFDفي حساب البارامترات المختمفة
تأتي أىمية ىذا البحث في أمرين
ّ
لمجريان عمى اختالف أنواعو ،وحساب الطبقة الحدية .الثاني :ىو اختبار دقة عالقة براندتل كولموغوروف وتحديد
القيمة المناسبة لثابت ىذه العالقة ضمن الطبقة الحدية .ومن خالل ىذه الدراسة يمكننا االطالع عمى الخطوات الواجب
اتباعيا من أجل إجراء عممية الـ  CFDعمى المائع ،والتي سيتم مناقشتيا بشكل مفصل في دراسة الحقة.

طرق البحث ومواده:

البرنامج الذي تم استخدامو في ىذه الدراسة ىو برنامج الـ OpenFOAM (Open source Field Operation

) And Manipulationوىو مكتوب بمغة الـ  .object oriented C++إن ىذا البرنامج يممك الكثير من الميزات التي
تمكننا من حل أي مشكمة في ميكانيك األوساط المستمرة ،باإلضافة إلى ميكانيك الموائع بأنواعيا المختمفة (النيوتونية،
غير النيوتونية ،القابمة لالنضغاط وغير القابمة لالنضغاط).
الجريانات النيوتونية غير القابمة لالنضغاط يمكن تمثيميا من خالل معادالت نافييو ستوكس باإلضافة إلى معادلة

االستمرار ،وىذه المعادالت يمكن تقسيميا إلى أربع معادالت متمثمة في معادلة مصونية الكتمة ومعادلة مصونية كمية
الحركة في االتجاىات (

) .ىذه المعادالت تم استخداميا من أجل توصف الجريان في ىذه الدراسة .تعتمد تقنية

الـ  CFDالحديثة بشكل أساسي عمى ىذه المعادالت والتي يمكن حميا إما بالشكل التفاضمي أو بالشكل التكاممي وىذا
يعتمد عمى الطريقة التي يتبعيا البرنامج المستخدم .فمثال في طريقة الفروق المنتيية (Finite-Difference-

 )Method, FDMيتم اعتماد الشكل التفاضمي لحل المعادالت األساسية ،وأما في طريقة الحجوم المنتيية (Finite-
 )Volume-Method, FVMيتم اعتماد الشكل التكاممي .برنامج الـ  OpenFOAMيعتمد طريقة الحجوم المنتيية
 FVMفي حل معادالت الجريان.
الشكل التفاضمي لممعادالت الناظمة لمجريان

الشكل التفاضمي لمعادلة مصونية الكتمة في اإلحداثيات الديكارتية:

)(3

)

(

) (

الشكل التفاضمي لمعادلة مصونية كمية الحركة عمى المحور :X
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(

)

)
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)

(

(

(

)

)(4
الشكل التفاضمي لمعادلة مصونية كمية الحركة عمى المحور :Y
(

)

(

)

(

)

(

)

)(5
الشكل التفاضمي لمعادلة مصونية كمية الحركة عمى المحور :Z
(

)

)

)

(

(

(

)

)(6
حيث أن

ىو الضغط،

ىي مركبات السرعة عمى المحاور اإلحداثية الديكارتية

مركبات تسارع الجاذبية األرضية عمى المحاور اإلحداثية الديكارتية،
(وىو عبارة عن مصفوفة ثالثية األبعاد

ىو مصفوفة إجيادات رينولدز المضطربة

ومتناظرة بالنسبة لمقطر الرئيسي) ويمكن كتابتو بالشكل التالي:

)(7
حيث أن

 ρ ،كثافة المائع،

|

|

ىي قيمة تأرجحات السرعو عمى المحاور االحداثية الديكارتية .مصفوفة إجيادات رينولدز المضطربة

غير معروفة القيمة وتجعل من نظام المعادالت غير مغمق لذلك يجب حسابيا ،وليذا الغرض يتم استخدام الموديالت
الرياضية لحساب قيمة ىذه االجيادات.
الشكل التكاممي لممعادالت الناظمة لمجريان
الشكل التكاممي لمعادلة مصونية الكتمة:
)(8

⃗

إن مجموع القوى المؤثرة عمى حجم المراقبة

∭

∬

تساوي إلى معدل تغير كمية الحركة خالل الزمن ،وليذا يمكن كتابة

معادلة كمية الحركة بالشكل التكاممي كمايمي:
)(9
حيث أن

∫

∫

∫

∫

يمثل مصفوفة اإلجيادات العامة والتي تعرف طبقا لفرضية نيوتن كالتالي:

)(10

)

 δىو ثابت كرونيكر،

(

مصفوفة االنفعاالت وتعطى بالشكل التالي:

)(11

)

(

األبعاد اليندسية

إن المجال الحسابي الذي تم استخدامو في ىذه الدراسة ىو متوازي مستطيالت ولو األبعاد اليندسية التالية:
 ،انظر الشكل (.)1
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الشكل ( :)1المجال الحسابي المدروس.

السطح السفمي لمتوازي المستطيالت المستخدم يمثل الصفيحة المدروسة والتي ستتشكل عمييا الطبقة الحدية ،وطول ىذا

السطح (

) يعتبر كافيا لتشكل الطبقة الحدية وتطورىا بشكل كامل.

الشروط الحدية والبيئة الرقمية واعتباراتيا

من أجل تغطية المجال الحسابي المدروس بشكل كامل البد من تقسيمو الى خاليا صغيرة ،وليذا السبب نقوم بتقسيمو

إلى مجموعة من الخاليا متوازية المستطيالت و المتشابية ،انظر الشكل ( .)1عدد التقسيمات التي تم اعتمادىا في
ىذه الدراسة عمى المحاور

 .في منطقة الطبقة الحدية (المتاخمة لمجدار) البد من

ىو

تنعيم الشبكة بشكل متدرج بسبب تركز إجيادات القص بالقرب من الجدار ،وىذا ما نالحظو في بناء الشبكة (انظر
الشكل ( )1عمى اليسار) ،حيث أنو وكما ىو موضح في ىذا الشكل فإن أول خمية ممتصقة بالجدار تممك أقل ارتفاع،

بينما يزداد ارتفاع الخمية كمما ابتعدنا عن الجدار .إن القيمة الوسطية لممعامل الالبعدي
لمجدار ىي

في مركز أول خمية متاخمة

 ،و ألن ىذه القيمة أكبر من الواحد فمقد تم استخدام توابع الجدار من أجل إعطاء أفضل حل

لبروفايل السرعة في منطقة الطبقة الحدية .الحسابات تم إجراؤىا باستخدام  simpleFoam solverوالذي يقدم الحل
المستقر لمجريانات غير القابمة لالنضغاط ،ويعتمد في خوارزمية حمو عمى نظام الـ  ،SIMPLE-Algorithmانظر
.

[ .] 6،5والموديل الرياضي الذي تم استخدامو ىو الـ
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الشكل ( :)2تقسيم المجال الحسابي المدروس إلى خاليا عمى شكل متوازي مستطيالت.

القيمة العظمى لرقم رينولدز في نياية الصفيحة المدروسة ىي
الصفيحة مساوية لـ

وىذا يتوافق مع سرعة عمى مدخل

 ،وعمى اعتبار الدراسة تمت باستخدام مائع حقيقي وبالتالي فإن سرعة المائع عمى

الجدار تساوي سرعة الجدار نفسو وتساوي الصفر (شرط االلتصاق).
الموديل الرياضي

تم اقتراح ىذا الموديل الرياضي من قبل الباحث  ]7[ Menterوىو عبارة عن دمج الموديمين الرياضيين

و

 .تم دمج ميزات الموديمين الرياضيين المذكورين في ىذا الموديل ،حيث أنو ومن خالل استخدام تابع دمج
خاص يتم تطبيق الموديل

في منطقة الطبقة الحدية القريبة من الجدار ،ويتم تطبيق الموديل

الطبقة الحدية (في منطقة التدفق الحر) ،والسبب في ىذا أن الموديل الرياضي

خارج

يعطي نتائج ممتازة (داخل
يعطي نتائج ممتازة

الطبقة الحدية) في المنطقة القريبة من الجدار ،وعمى العكس من ىذا فإن الموديل الرياضي

خارج الطبقة الحدية .المعادالت األساسية في ىذا الموديل يمكن كتابتيا بالشكل التالي ،انظر [:]7, 8
معادلة الـ :
)(12

)

]

([

معادلة نسبة تبدد االضطراب النوعية (وتسمى أيضا بتردد االضطراب :ω )* +
)(13

)

(

]

)

([

معادلة لزوجة الدوامة :μ
)(14

)
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حيث أن:
} +-

√

)

(
√

] )+

*

{,

(

*[
(

)
(

)
الثوابت الخاصة بيذا الموديل موضحة في الجدول (.)1
الجدول( :)2قيمة الثوابت المستخدمة في الموديل الرياضي

β

α

ζ

ζ

α

β

النتائج والمناقشة:
يبين الشكل ( )3مقطع طولي في منتصف الصفيحة والذي يظير عميو تطور الطبقة الحدية عمى كامل طول الصفيحة،
بينما يبين الشكل ( )4الطبقة الحدية في مقاطع مختمفة عمى طول المحور

) .نالحظ من

(

ىذين الشكمين كيفية تتطور الطبقة الحدية عل كامل طول الصفيحة.

الشكل ( :)3تطور الطبقة الحدية عمى كامل طول الصفيحة باستخدام الـ .CFD

إن عالقة براندتل كولموغوروف لحساب الطول المميز لالضطراب ( )1يمكن إعادة كتابتيا باالعتماد عمى الموديل
الرياضي

بالشكل التالي:

)(15
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ومن أجل التأكد من دقة حساب كل من البارامترين (

عباس

) باستخدام برنامج الـ  OpenFOAMوالموديل الرياضي

المذكور سابقا ،تم في البداية إجراء الحسابات عمى بروفايل  NASAالذي يستخدم كحالة مرجعية في كثير من

الدراسات [ .]9النتائج التي تم الحصول عمييا موضحة في الشكل (.)5

الشكل ( :)4الطبقة الحدية في مقاطع مختمفة عمى طول المحور

الشكل ( :)5مقارنة قيمة البارامترين (

باستخدام الـ .CFD

) التي تم الحصول عمييما باستخدام برنامج الـ  OpenFOAMمع القيم التي تم الحصول
عمييا لمحالة المرجعية من قبل .NASA

مقارنة النتائج الموضحة في الشكل السابق تؤكد لنا بأن الحسابات التي تم اجراؤىا باستخدام الـ  OpenFOAMتتطابق
بشكل كبير جدا مع النتائج المنشورة من قبل  .NASAوىذا يؤكد دقة النتائج التي يتم الحصول عمييا باستخدام الموديل
الرياضي

 .انطالقاً من ىذه النتائج يمكننا اآلن حساب الطول المميز لالضطراب

 OpenFOAMوالعالقة ( .)15النتائج الرقمية لمطول المميز لالضطراب
الحصول عمييا باستخدام العالقة التجريبية التالية [:]1

)(16
Print ISSN: 2079-3081 , Online ISSN:2663-4279

باستخدام برنامج

تم مقارنتيا مع النتائج التجريبية والتي تم
)

(

)

(
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حيث أن  δىي سماكة الطبقة الحدية و

ىي المسافة من الجدار .باالعتماد عمى2, [ Schlichting and Gersten

ىي

 .إن ىذه القيمة غير صالحة عمى كامل سماكة الطبقة الحدية ،ولكن

 ]3فإن قيمة البارامتر المدروس

فقط ضمن مسافة ضيقة قريبة من الجدار وىي ضمن المجال التالي
المنشورة في الدراسة [ ]1تظير بأن ىذا الثابت
ضمن المجال

يأخذ القيمة

 .إن تحميل النتائج التجريبية

في القسم األكبر من الطبقة الحدية والذي يتراوح

 .الشكل ( )6يظير مقارنة بين النتائج الرقمية لمطول المميز لالضطراب التي تم

الحصول عمييا باستخدام برنامج  OpenFOAMمع قيمة الثابت

والنتائج التجريبية التي تم الحصول

بين النتائج الموضحة في الشكل ( )6يؤكد بأنو في المجال

ضمن الطبقة الحدية يمكن استخدام

عمييا باستخدام العالقة ( )16وذلك عند مقاطع مختمفة عمى طول الصفيحة المدروسة (
عالقة برانتدل كولموغوروف مع قيمة لمثابت
ليست ثابتو وتتراوح بين الـ

لمثابت

و الـ

 .ضمن المجال

) .المقارنة ما

 ،فإن قيمة الثابت

 .أفضل توافق مابين النتائج التجريبية والنتائج الرقمية يحصل عند قيمة

 .في المجال الخارجي من الطبقة الحدية

 ،فإن القيمة األنسب لمثابت

ىي

انظر الشكل (.)7

الشكل ( :)6مقارنة نتائج الـ  CFDوالنتائج التجريبية لمطول المميز لالضطراب في الجزء الداخمي من الطبقة الحدية.

الشكل ( :)7مقارنة نتائج الـ  CFDوالنتائج التجريبية لمطول المميز لالضطراب في الجزء الخارجي من الطبقة الحدية.

بناء عمى ما سبق فإن عالقة براندتل كولموغوروف يمكن استخداميا عمى كامل ارتفاع الطبقة الحدية إذا كان الثابت
عبارة عن تابع يعتمد في قيمتو عمى

ويتحقق فيو التالي:
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،

عباس

CFD تحديد القيم األنسب لثابت براندتل كولموغوروف ضمن الطبقة الحدية المضطربة باستخدام تقنية الـ

{

:االستنتاجات والتوصيات
:االستنتاجات

في عالقة براندتل

 من أجل اختيار القيم األفضل لمثابت التجريبيCFD تم في ىذا البحث استخدام تقنية الـ

،]2, 3[ Schlichting and Gersten وذلك باالعتماد عمى

 والذي يتم اعتباره مساوياً لمقيمة،كولموغوروف

 وأن قيمة ىذا الثابت تتغير مع زيادة البعد،ولكن تم اثبات بأن ىذا الرقم غير صالح عمى كامل ارتفاع الطبقة الحدية

 والنتائج التجريبية تبين مقدار الدقة في النتائج التي يمكن الحصول عميياCFD  المقارنة بين نتائج الـ.عن الجدار
.CFD باستخدام تقنية الـ
 وىذا األمر، إيجاد التابع الرياضي األمثل والذي يعطي قيمة الثابت بشكل مباشر تبعا لممسافة عن الجدار:التوصيات
. ومن ثم اختيار التابع األمثل،CFD يتطمب اجراء المزيد من الحسابات باستخدام تقنية الـ
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