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 در جریان همراه با کاویتاسیونGEKO ارزیابی مدل آشفتگی جدید
بر روی پرتابههای استوانهای سرتخت و سر کروی
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چكیده
 در این ارتباط پیش بینی دقیق ابعاد کاویتی.تحلیل جریان سیال همراه با کاویتاسیون در کاربردهای هیدرودینامیکی بسیار حائز اهمیت است
 در این مقاله جریان.و نوزیع فشار و دینامیک جریان اطراف و داخل کاویتی بخصوص در محل بسته شدن کاویتی بسیار مورد توجه بوده است
 بدین منظور در مقاله حاضر.همراه با کاویتاسیون حول پرتابههای استوانهای با دماغه سر تخت و نیم کروی بصورت عددی بررسی شده است
 مدل کاویتاسیون زوارت برای. توسط نرم افزار فلوئنت بررسی شده استGEKO  وk-ω SST ،K-ω ،k-ε-Realizeable چهار مدل آشفتگی
) با نتایج تجربی و عددی دیگران1/0  تا0/8(  در این پژوهش جریان با دامنه اعداد کاویتاسیون مختلف.تحلیل جریان استفاده گردیده است
GEnelarilized-KOmega  نتایج بهدست آمده نشان میدهد مدل آشفتگی اخیر ارائه شده توسط منتر بنام.مورد مقایسه قرار گرفته است
( که دو معادله اضافی حل میکند و جدیدا به نرم افزار فلوئنت افزوده شده است خصوصا برای اعداد کاویتاسیون بزرگتر به همراه مدلGEKO)
.کاویتاسیون زوارت جواب به مراتب بهتری ارائه میدهد
GEKO کاویتیاسیون؛ سیلندر سر تخت؛ سیلندر سر نیم کروی؛ مدل آشفتگی
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ABSTRACT
In hydrodynamic applications, accurately predicting fluid flows with cavitation is very important. In this regard,
prediction of the cavity dimensions and the pressure distribution and the flow dynamics, inside and around the
cavity, specifically at the closing point has frequently been under consideration. In this study, cavitating flow
around cylindrical projectiles with flat or hemispherical heads is considered numerically. To this end, four
turbulence models of k-ε-Realizeable, k-ω Standard, k-ω SST, and GEKO, in combination with the Zwart
cavitation model are considered using the Fluent software. Flows with a vast range of cavitation numbers (0.1-1.8)
are considered in comparison with the experimental and numerical results of other researchers. Our results show
that the last turbulence model proposed by Menter, namely the GEnelarilized-KOmega )GEKO( model, in which
two extra equations are solved, predicts the results much better, particularly for higher cavitation numbers..
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 -1مقدمه
کاویتاسیون ،یک پدیده فیزیکی پیچیده و چند فازی است
که بر اثر شکلگیری حبابهای بخار درون یک مایع
هنگامی که فشار بهصورت موضعی به فشار بخار اشباع و یا
کمتر از آن میرسد ،رخ می دهد .گر چه این پدیده عموما به
عنوان یک پدیده مضر شناخته میشود ،ولی به عنوان یک
پدیده مفید نیز ،در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته
است .کاویتاسیون معموالً بر روی وسایل متحرک زیر آب
مانند زیردریایی ،هیدروفویل و پرههای پروانههای دریایی
ظاهر میشود .تشکیل کاویتاسیون با کاهش پسا عملکرد
اجسام متحرک زیر آب را به طور قابل توجهی افزایش می
دهد .عدد کاویتاسیون یک عدد بدون بعد است که برای
تعیین حساسیت جریان به کاویتاسیون و مشخص کردن
جریان کاویتاسیونی استفاده می شود .این عدد اینگونه
تعریف میشود  σ = (P -Pv) ⁄ (0.5ρU2) :که در این
رابطه  Pو  Uفشار و سرعت جریان آزاد هستند و همچنین
 Pvفشار بخار و  ρجرم مخصوص سیال است .این عدد نشان
دهنده نسبت اختالف فشار جریان آزاد و فشار داخل کاویتی
به انرژی جنبشی جریان آزاد است [.]0
جهت شبیهسازی دقیق پدیده کاویتاسیون به یک مدل
انتقال جرم دقیق ،مدل کاویتاسیون و همچنین مدل
آشفتگی مناسب نیاز وجود دارد .انواع مختلفی از مدل انتقال
جرم را می توان برای مدل سازی کاویتاسیون استفاده کرد.
مدلهای معروف کاویتاسیون بر اساس رویکردهای نیمه
تحلیلی توسط محققان زیادی پیشنهاد شده است[ 7 ،2و.]0
بسته به فیزیک یک مسئله ،شبیهسازی عددی
کاویتاسیون را می توان با دو نظریه انجام داد-0 :روش های
ردیابی سطح مشترک -2روشهای جریان تعادلی همگن .در
روش اول ،فشار کاویتی ثابت و مقدار آن برابر با فشار بخار
اشباع فرض شده است و محاسبات فقط برای فاز مایع انجام
میشود .این روش نوعی تقریب الگرانژی است و بر اساس
معیار خط جریان فشار ،سطح مشترک بین مایع و بخار را
ردیابی میکند .روش ردیابی سطح مشترک محدود به
کاویتاسیون ورقهای میباشد که مناسب برای شبیهسازی
رشد و جداسازی کاویتی نیست .این روش با استفاده از
معادالت جریان بالقوه یا با معادالت اویلر و ناویر-استوکس
شبیهسازی میشود [.]3

روشهای جریان تعادلی همگن از مدلسازی یک سیال
همگن برای دو فاز بهره میگیرند و یک مجموعه از معادالت
را برای هر دو فاز (با خواص متفاوت در هر فاز) حل
میکنند .شرط جریان تعادلی همگن معادل با شرط
همسرعت بودن (عدم لغزش بین دو فاز) و همدما بودن در
ناحیهی تماس دو فاز است که برای مسائل مهندسی ،این
سادهسازی منطقی میباشد.
روشهای تعادلی همگن طیف وسیعی از مدلسازی
کاویتاسیون را شامل میشوند .اختالف کارهایی که بر مبنای
مدل سیال همگن انجام شده بیشتر به دلیل روابط مختلفی
است که برای تعریف میدان چگالی متغیر دو فاز استفاده
شدهاند .یک روش متداول برای محاسبهی میدان چگالی،
استفاده از معادله حالت ترمودینامیکی بخار  -مایع میباشد.
روش دیگر ،حل معادله انتقال برای نسبت حجمی مایع (یا
بخار) به همراه جمله چشمه برای مدلسازی انتقال جرم
بوده که در این روش چگالی مخلوط براساس نسبت حجمی
هر فاز محاسبه می شود.
در میان طرح های مختلف بازسازی سطح ،از روش کسر
حجمی مایعات )VOF( 0به طور گسترده ای برای توصیف
ساز و کار انتقال فاز بین مایع و بخار موجود در کاویتی
استفاده شد .برای مثال :پسندیده فرد و روحی[ ،]6شانگ
[ ،]3روحی و همکاران [ ،]8یو [ ،]9و کیم و لی [ ]01از این
روش استفاده کردهاند .نتایج نشان میدهند که روش ()VOF
برای هندسههای مختلف به درستی کاویتی را پیش بینی
میکند.
مدل دقیق و رایج دیگر مبتنی بر معادله انتقال)TEM (2
وجود دارد که با اضافه شدن یک معادله انتقال اضافی ،کسر
جرمی بخار و مایع در میدان و همچنین جرم مخصوص
میدان را تخمین میزند [00و  .]02برخی از مدلهای
کاویتاسیون وجود دارند که تفاوت آنها در نوع معادله انتقال
میباشد .مدل کوبوتا با فرض ثابت بودن مقدار فشردگی
هسته ،از معادله ریلیپلست 7استخراج شده است .در این
مدل ترم اصلی در آن ،با جذر اختالف فشار محلی با فشار
بخار متناسب است [ .]07مدلی که توسط سوئر [ ]00و
1

)Volume-Of-Fluid (VOF
)Transport Equation-based Methods (TEM
3
Reighley-Plesset
2
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یوان [ ]2پیشنهاد شد مدلی مبتنی بر معادله ریلی-پلست
که از ثابتهای تجربی مستقل است میباشد .کانز [ ]03مدلی
را با الگوریتم پیش شرط شده همراه با اصالح ترمهای اصلی
بر اساس دادهها تجربی ارایه داد .مدل ارائه شده توسط
سینگهال [ ،]06که به یک مدل کاویتاسیون کامل معروف
میباشد ،ساده شده معادله ریلیپلست می باشد و بر اساس
دینامیک کاویتی و اندازه گازهای غیرقابل چگالش بهدست
آمده است .مدل زوارت [ ]03معادله ساده شده ریلیپلست
میباشد که بر اساس دینامیک حباب بهدست آمده است.
فرض اصلی در استخراج این مدل این است که تمام حباب
های سیستم دارای اندازه یکسانی هستند و اثر متقابلی بین
آنها وجود ندارد .در مورد انتخاب مدل کاویتاسیون مناسب
میتوان به کارهای زمندی [ ]08و صابرینی پا [ ]09اشاره
کرد که با بررسی مدلهای سوئر و سینگهال و زوارت به
نتیجه رسیدند که مدل زوارت جوابهای بهتری ارائه
میدهد.
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 Realizable-k-εبهخوبی توانسته این شرایط را مدل کند.
همچنین چنگونگ [ ]20کاویتی حاصل از شبیهسازی
مدلهای  k-εو  SST k-ωرا مورد مقایسه قرار داده است.
وی بیان میکند که نتایج این سه مدل شباهت زیادی با هم
دارند و به خوبی با نتایج نیمه تجربی مطابقت دارد.
دلگشا و همکاران [ ]22چهار مدل آشفتگی را برای
شبیهسازی جریانهای ناپایدار کاویتاسیونی در یک هندسه
از نوع ونتوری مقایسه کردند .آنها اثرات تراکم پذیری جریان
را نیز بر روی نتایج بررسی کردند و نتیجه گرفتند نتایج
حاصل از در نظر گرفتن اثرات تراکم پذیری جریان ،بر روی
مدلهای  𝑘 - 𝜀 RNGو  𝑘 – ωموجب افزایش دقت میشود.
نتیجه مطالعات گناکالوش [ ]27در سال  2100بیان میکند
که مدلk- ω SST

در هندسه های ونتوری از سایر

مدلهای  RANSدقیق تر است.
برادران و نیکسرشت [ ]20جریانهای ناپایدار

بهدلیل ناپایداری جریان همراه با کاویتاسیون و همچنین

کاویتاسیونی حول یک کاویتاتور مخروطی و دیسکی را

باال بودن عدد رینولدر در اینگونه جریانها ،انتخاب مدل

بصورت سه بعدی شبیهسازی کردند .آنها معادالت RANS

آشفتگی مناسب بسیار حائز اهمیت میباشد .روش های

را همراه با یک معادله انتقال اضافی برای کسر حجمی مایع

مختلفی برای شبیهسازی کاویتی استفاده شده است که

و با استفاده از روش حجم محدود و الگوریتم  SIMPLEحل

Reynolds Averaged

کردند .برای حل جریان آشفته ،از مدل  k-ω SSTاستفاده

) Navier Stokes (RANSاست .از آنجایی که معادالتی که

شد و نتایج با دادههای تجربی و روابط تحلیلی مطابقت

برای مدلهای آشفتگی مورد استفاده قرار میگیرد در واقع

خوبی پیدا کرد .گو و همکاران [ ]23برای شبیهسازی جریان

از معادالت برای جریان غیر کاویتاسیونی حاصل میشود،

همراه با کاویتاسیون طبیعی حول یک پرتابه از روش جریان

متداولترین روش حل معادالت

0

یک مدل ویسکوزیته گردابی برای در نظر گرفتن اثرات

تعادلی همگن استفاده کردند .بدین منظور از مدل آشفتگی

کاویتاسیون در این معادالت اضافه میشود [ .]03مدلهای

 k-εاستفاده کردند .شانگ و همکاران [ ]3کاویتاسیون حول

آشفتگی دقیقتر مانند ) Large Eddy Simulation (LESو

زیردریایی استوانه ای را شبیهسازی کردند .آنها از مدل

روش حل مستقیم )Direct Numerical Simulation (DNS

آشفتگی  k- ω SSTو روش  VOFبا استفاده از مدل

اگرچه پاسخهای دقیقتری دارند ولی بهدلیل هزینه

کاویتاسیون سوئر به تحلیل جریان پرداختند.

محاسباتی بسیار باال ،در کاربردها کمتر مورد استفاده قرار
میگیرند.
سعادتی و همکاران [ ]21نشان دادند که در شبیهسازی
جریان حول استوانه سر تخت مدل Realizable-k-ε

باوجوداینکه سرعت باالتری نسبت به مدل

Reynolds

 Stressدارد ،اما جوابهایی مشابه با آن داده است .همچنین

پرک و هیون [ ]26جریانهای سوپرکاویتاسیونی
پرسرعت در اطراف یک کاویتاتور گوهای و نیمکروی را با
استفاده از معادالت ناویر استوکس گذرا و با روش حجم
محدود شبیهسازی کردند .نتایج به دست آمده با نتایج
عددی مقایسه شده است .یو و همکاران [ ]9رفتار ناپایای
کاویتاسیون را بر روی یک پرتابه سه بعدی در عدد

آنها با مقایسه نتایج با دادههای تجربی نشان دادند که مدل
Homogeneous-Equilibrium Methods

1
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کاویتاسیون  1/38با استفاده از مدل آشفتگی  ،LESو
همچنین روش  VOFبا مدل کاویتاسیون کانز شبیهسازی
کردند .رشد و تکامل کاویتاسیون حاصل از شبیهسازی این
مدل ها با نتایج آزمایشگاهی نزدیک بود .جی و همکاران
[ ]23ساختار کاویتاسیون اطراف هیدروفویل پیچ خورده را
با استفاده ار مدل اصالح شده  RNG k-εمورد بررسی قرار
دادند .همچنین جی و همکاران [ ]28با به کار گیری مدل
 LESهمراه با یک مدل کاویتاسیون همگن ،رفتار کاویتی
اطراف یک هیدروفویل  NACA66را بهصورت عددی بررسی
کردند .آنها مشاهده کردند که ساختارهای اساسی مختلفی،
رفتارهای پیچیده کاویتاسیون را تحت تاثیر قرار میدهند ،از
جمله رشد دینامیکی کاویتاسیون ،اثر تقابل کاویتاسیون با
گردابه و همچنین نوسانات فشار ناشی از کاویتاسیون رفتار
هایی هستند که بر روی کاویتاسیون تاثیر گذار هستند.
یین و همکاران [ ]29توانایی چهار مدل تالطم در
پیشبینی جریان حفره ناپایدار در اطراف هیدروفویل پیچ
خورده را با هم مقایسه کردند .نتایج حاصل از مدل SST k-

 ωبا داده های تجربی مطابقت بهتری دارد .به گفته گنگ و
همکاران [ ]71مدل آَشفتگی 𝜔  𝑆𝑆𝑇 𝑘 -عملکرد بهتری
نسبت به مدل 𝜀  k-برای جریانهای کاویتاسیونی دارد.
ساالری و همکاران [ ]70در یک تحقیق ،جریان اطراف
یک دماغه پهن همراه با اسپایک بهکمک مدل یک معادلهای
آشفتگی اسپاالرت -آلماراس و سه مدل آشفتگی دو معادله-
ای K-ω, K-ω-SSTو  K-εشبیهسازی کردند و از مقایسه
نتایج حاصله ،مدل آشفتگی متناسب برای این نوع شبیه-
سازیها را معرفی کردند.

کاویتاسیون برای مدل آشفتگی  GEKOارائه نگردیده است
اهمیت این تحقیق بیشتر معلوم میشود.

 -2معادالت حاکم
معادالت حاکم بر جریان در این مسئله معادالت بقای
جرم یا پیوستگی و اندازه حرکت یا همان ناویر-استوکس
میباشند که برای همه جریانها الزم است حل شوند.
()0
 m

( mu j )  0

میتوان استفاده کرد مدل )k-ω Generalized (GEKO

میباشد .منتر و همکاران در سال  2109با هدف بهبود
پیشبینی اغتشاشات جریان ،مدل ( ) 𝑘 – ωعمومی شده را
ارائه کردند ] .[72در مقاله حاضر سعی شده عالوه بر حل

u i
P


( m
)
x i x j
x j

تجربی دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد .حال با توجه به اینکه
تا به امروز نتایج حاصل از شبیهسازی جریان همراه با



معادالت ( )0و ( )2به ترتیب معادله پیوستگی و مومنتم
حاکم بر جریان است که در اینجا  pفشار و  uسرعت جریان
میباشد .همچنین   mو   mبترتیب جرم مخصوص و
لزجت دینامیکی مخلوط هستند )i, j, k( .نشاندهنده
جهتهای مختصات دکارتی هستند.
()7
m  v v  (1  v ) l
m  v v  (1  v ) l

()0

در معادلههای ( )7و (  v )0کسر حجم بخار است .همچنین
به ترتیب v ،و   lجرم مخصوص بخار و جرم مخصوص
آب هستند و  vو   lلزجت دینامیکی بخار و مایع هستند.
معادله انتقال جرم بخار بهصورت زیر است:
v v

()3

(  u )  m   m 
j

v

v

t

x j



 mو  mبه ترتیب عبارت منبع انتقال جرم در هنگام
تبخیر و چگالش هستند.
متغیرهای  m و  m در مدل کاویتاسیون زوارت [ ]20که
در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته بهصورت زیر است:
()6
if
P  Pv
3 nuc (1  v ) v 2 pv  P 12
(
)
RB
3 l

جریان همراه با کاویتاسیون توسط مدل  ،GEKOنتایج
حاصل از این مدل با نتایج مدلهای رایج دیگر و نتایج

m u i


( m u i u j ) 
t
x j

()2



از مدلهای آَشفتگی دیگری که در شبیهسازی جریان

x j



t

() 3

m   Ce

if Pv  P
3v v v 2 pv  P 12
(
)
R B 3 l

m   Cc

ارزیابی مدل آشفتگی جدید  GEKOدر جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابههای استوانهای سرتخت و سر کروی

که   nucکسر حجمی هسته و برابر ب ا
سایر پارامترها عبارت اند از:

است.

R B  106 , Ce  50, Cc  0.001
در این مقاله چهار مدل آشفتگی K-ω ،k-ε-Realizeable
 k-ω SST ،Standardو k-ω Generalized GEKO

()02

بهکارگرفته شده و نتایج حل عددی آنها بر روی مساله
مربوطه مقایسه شده است.
 -1-2مدل k-ε-Realizeable

()00

است [ .]77اصطالح "  " Realizeableبه این معنی است که
این مدل محدودیتهای خاصی را در تنشهای رینولدز
اعمال میکند که مطابق با فیزیک جریانهای آشفته است
در حالی که در دیگر مدلها این محدودیتها وجود ندارد.
معادالت انتقال مدل شده برای  Kو  εکه به ترتیب بیانگر
انرژی جنبشی جریان آشفته و نرخ اضمحالل انرژی جنبشی
آشفته هستند عبارتاند از:
(  k ) 
()8

 ku





i

x i


k 
 Dk eff
 GK  

xi 


()9

t

u i
x j

t

, σk  2
, σ  2

σk
σ

t

t

Γk   
Γ   

k
()03

بهمنظور محاسبه نرخ تولید 𝑘 و 𝜔 از رابطه زیر استفاده
میشود:
* t  

()06

    u u  u 
i

x j

"
j

"
i

 ui

x j



G k   ij
G  

()03
Gk
k
همچنین بهمنظور محاسبه ترمهای اتالف 𝑘 و 𝜔 از
رابطههای زیر استفاده میشود:



)  ( 


 u i  
t
x i

()09

Y   f   2

 2C 1 S ij   C 2

k  

که لزجت آشفته   tتوسط رابطه ( )01تعیین میگردد:
()01
k2
t  C 



جزئیات ضرایب و ثوابت در مقاالت مرجع [70و  ]73آورده
شده است.
 -2-2مدل k-ω standard

این مدل که در سال  0998توسط ویلکاکس] [76ارائهشده،
شامل دو معادله انتقال برای انرژی جنبشی آشفتگی (𝑘) و
نرخ اتالف مخصوص (𝜔) میباشد.
()00



()08

2


  G k  Yk




Yk   *f  * k 

 
 
 Dk eff

x i 
x i 


k
  Γk 
x j




  Γ 

xj




u i  
x i
x j



   

به ترتیب نرخ تولید 𝑘 و نرخ تولید 𝜔
و
منظور از
میزان نفوذ مؤثر 𝑘 و 𝜔
و
میباشد .منظور از
بیانگر اتالف 𝑘 و 𝜔 میباشند.
میباشد .درنهایت و
()07

این مدل یک نسخه پیشرفته از مدل مرجع K-ε-standard


  G  Y


00



u i k 
x i
x j







k 
t

سایر جزئیات ضرایب و ثوابت در مقاله مرجع [ ]76آورده
شده است.
 -9-2مدل k-ω SST

مشکل اصلی مدل ویلکاکس ،حساسیت زیاد این مدل به
جریان آزاد است .ازاینرو در سال  0990مدل k-ω SST
توسط منتر توسعه دادهشده است ] .[73تفاوت این مدل با
مدل استاندارد ویلکاکس در مدلسازی نواحی نزدیک دیواره
و نواحی دور است .مدل  k-ω SSTترکیبی از مدل k-ω
برای نواحی نزدیک دیواره و مدل  K-εبرای نواحی دور از
دیواره است .همچنین ثوابت بهکاررفته در دو مدل متفاوت
است .عالوه بر آن در مدل  k-ω SSTرابطه انتقال  ،ωترم
 cross diffusionاضافهشده است و تعریف لزجت آشفتگی
نیز اصالح شده است.
در این مدل شامل معادله انتقال برای انرژی جنبشی
آشفتگی ) (kو نرخ اتالف مخصوص ( )ωمیباشد.
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  G k  Yk


()21


k
  Γk 

xj



  G  Y  D


()20
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u i k 
x i
x j





u i  
x i
x j









  Γ 

xj






t
   
t

لزجت آشفتگی طبق معادله زیر تعریف میشود.
k
1
()22
t 

 1 SF2 
max  * ,

  a1 
به ترتیب نرخ تولید 𝑘 و نرخ تولید 𝜔
و
منظور از
میزان نفوذ مؤثر 𝑘 و 𝜔
و
میباشد .منظور از
بیانگر اتالف 𝑘 و 𝜔
و
میباشد .و درنهایت
میباشند.
()27

()20

1
,   2 , k ,2  1
F1 1  F1 k ,1

 k ,1  k ,2

, σk 

1
,   2,  ,2  1.168
F1 1  F1  ,1

  ,1   ,2

σk

, σ 

t

σ

Γk   

t

Γ   

* 
G 
G
t k

مقدار لزجت آشفتگی و جمله انرژی جنبشی تولید شده
( ) همانند مدل استاندارد محاسبه میگردد .همچنین
اتالف 𝑘 و 𝜔 همانند مدل استاندارد میباشد ،با این تفاوت
که مقدار

برابر  0است .سایر جزئیات ضرایب و ثوابت در

مقاله مرجع [ ]73آورده شده است.

منتر و همکاران در سال  2109با هدف بهبود پیشبینی
اغتشاشات جریان ،مدل (𝜔 𝑘) عمومیتیافته را ارائه
کردند ] .[72این مدل دو معادلهای مبتنی بر مدل (𝜔 𝑘)
بوده اما دارای انعطافپذیری باال برای تنظیم مدل برای
طیف گستردهای از جریانها میباشد.
()26


  G k  Yk


()23


  G  Y  D




u i k 
x i
x j



  Γ 

xj


σ

t

Γ   

k

max   , S
CRealize 


()71
بهمنظور محاسبه نرخ تولید
استفاده میشود.
()70

𝑘

از رابطه ( )70و ()72

    u u  u 
i

"
j

x j

بهمنظور محاسبه اتالف
استفاده میشود.

 ui

"
i

x j



()72

()77

و

𝜔

𝑘

و

𝜔

t  

G k   ij

G   Cw 1 F1

Gk
k
از رابطههای ( )77و ()70
Yk  C   k 
Y  C w 2 F2  2

جمله  cross diffusionبه معادله انتقال 𝜔 اضافه میگردد.
2 1 k 
D   F3
()73
σ ω  x j x j
مدلسازی
و
این مدل با استفاده از سه تابع ،
آشفتگی را برحسب نیاز مسئله ،تنظیم میکند .شش پارامتر
نیز برای این هدف معرفی شده است .در ادامه به معرفی هر
یک از این پارامترها پرداخته میشود.
 -1-0-2پارامتر

 -0-2مدل )k-ω Generalized (GEKO


k
  Γk 
x j


()29

, σ  2

()70

بهمنظور محاسبه نرخ تولید 𝜔 از رابطه زیر استفاده میشود.
()23

()28

, σk  2

σk

t

Γk   









u i  
x i
x j
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t
   
t

𝜔

به ترتیب نرخ تولید 𝑘 و نرخ تولید
و
منظور از
میباشد .منظور از و میزان نفوذ مؤثر 𝑘 و 𝜔 میباشد.
و درنهایت و بیانگر اتالف 𝑘 و 𝜔 میباشند.

مقدار پیشفرض این پارامتر در مدل آَشفتگی  GEKOبرابر
 0/33است .تخصیص این مقدار ،منجر به عملکرد مشابه
برابر 0
میشود .همچنین مقدار
𝜔
مدل
میباشد.
مشابه عملکرد مدل آشفتگی 𝜀
افزایش این پارامتر باعث حساسیت بیشتر الیهمرزی به
گرادیان فشار معکوس و کاهش لزجت آَشفتگی میشود،
بنابراین اینطور میتوان استنباط کرد که افزایش این
پارامتر قدرت جدایش جریان را افزایش داده و باعث انتقال
نقطه جدایش به باالدست جریان میگردد.
این پارامتر در ناحیه جریان برشی آزاد نیز تأثیرگذار
است .افزایش این پارامتر باعث کاهش نرخ گسترش جریان
برشی آزاد میشود .در ضمن ،این پارامتر تأثیری در

ارزیابی مدل آشفتگی جدید  GEKOدر جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابههای استوانهای سرتخت و سر کروی

پیشبینی تنش برشی دیواره ،ضریب انتقال حرارت دیواره و
پروفیل سرعت ناحیه لگاریتمی ندارد .به ازای هر مقدار
وجود دارد که در معرفی
یک مقدار بهینه برای پارامتر
این پارامتر اشاره میگردد.
 -2-0-2پارامتر
مقدار پیشفرض این پارامتر با استفاده از رابطهای برحسب
بهینهشده است.
()76

C mix  0.35 Sign C sep  1 C sep  1

با توجه به رابطه فوق ،مقدار
مثبت بوده و برای مقادیر (

برای مقادیر (
) ،منفی است.

)،

این پارامتر تنها در نواحی جریان برشی آزاد تأثیر دارد و
محافظت میشود
داخل الیهمرزی با استفاده از تابع
در
(با استفاده از این تابع ،کاربر فاصلهای از دیواره که
آن اثر نکند را تعیین میکند) .افزایش این پارامتر باعث
افزایش لزجت آشفتگی و متعاقباً موجب افزایش نرخ
گسترش جریان برشی آزاد میشود.
 -9-0-2پارامتر
فعال باشد.
این پارامتر هنگامی فعال است که پارامتر
مقدار پیشفرض این پارامتر برابر  1/9است .افزایش این
را کاهش دهد یعنی نرخ گسترش
پارامتر میتواند اثر
جت آزاد را کاهش دهد.
 -0-0-2پارامتر
این پارامتر فقط در ناحیه داخلی الیهمرزی اثرگذار است و بر
روی ناحیه جریان برشی آزاد اثری ندارد .افزایش این پارامتر
باعث افزایش تنش برشی و انتقال حرارت دیواره میشود.
مقدار پیشفرض این پارامتر برابر  1/3است .این پارامتر تأثیر
زیادی در پیشبینی نقطه سکون و نقطه اتصال مجدد دارد.
 -5-0-2پارامتر

(تحققپذیری)

بحث تحققپذیری مدلهای آشفتگی بر این نکته تأکید دارد
که منفی شدن تنشهای رینولدز عمودی ،ازنظر فیزیکی
غیرممکن است .نقض محدودیت تحققپذیری باعث افزایش
غیر فیزیکی انرژی جنبشی آشفتگی میشود و ازآنجاییکه
جریان تداخل موج ضربهای و الیهمرزی دارای نواحی فراوانی
با گرادیان سرعت باال میباشد که منجر به افزایش تولید
انرژی جنبشی آشفتگی میشود ،بنابراین نمیتوان انتظار

07

داشت که نتایج عددی در این حالت تحققپذیر باشند .در
مدل  GEKOبهمنظور جلوگیری از این اتفاق ،محدودیت
تحققپذیری در محاسبه لزجت آشفتگی در نظر گرفته شده
است.
()73

k
k
k
 t  min  ,C Realize  
S  max   , S



C Realize 


1

C Realize 

 0.577
()78
3
محدودیت تحققپذیری عالوه بر موارد باال دارای یک مزیت
دیگر در روند محاسبات دارد .در بعضی حالتها که مقدار 𝜔
به سمت صفر میل میکند ،این محدودیت ،از واگرا شدن
حل عددی جلوگیری میکند.

 -9روش حل عددی
در این تحلیل الگوریتم فشار مبنا بهکاربرده شده است .برای
حل معادالت ناویر استوکس از نرمافزار انسیس فلوئنت 21
استفاده شده است .با توجه به پیچیدگیهای جریان
کاویتاسیون ،از ترکیب چند الگوریتم در روند حل استفاده
شده است به این صورت که در ابتدا با استفاده از الگوریتم
سیمپل سی و با کاهش ضرایب زیر تخفیف حل شروعشده و
با همگرایی نسبی نتایج ضرایب به مقدار پیشفرض فلوئنت
نزدیک شده است .همچنین در ابتدا تحلیلها با دقت مرتبه
اول انجام شده است و از نتایج آن برای شرایط اولیه الزم
برای مرتبه دوم باالدست استفاده شده است .در انتها از
الگوریتم کوپل 0با عدد کورانت یک ،برای رسیدن به جواب
نهایی استفاده شده است .این بدین معنی است که با
الگوریتم پیش فرض نرمفزار نمیتوان جریان همراه با
کاویتاسیون را حل کرد بلکه باید با تنظیم کردن نرم افزار
براساس تغییرات گفته شده در طی مراحل مختلف حل ،و
تهیه الگوریتم حل خاص ،جریان همراه با کاویتاسیون را حل
کرد .الگوریتم حل طراحی شده برای حل جریان توسط
مدلهای مختلف آشفتگی در این تحقیق ،به این صورت
است که در هر مرحله از تغییرات در روش حل ،باید با تعداد
مشخص تکرار ،تحلیل انجام شود و این تعداد تکرار حل
آنقدر بزرگ در نظر گرفته شده است که حل در آن مرحله
برای همه مدلهای مختلف قطعاٌ همگرا شده باشد .بنابراین

Coupled

1
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میتوان گفت ،مدلهای آشفتگی مورد بررسی در این
تحقیق با تعداد مشخص تکرار به جواب نهایی میرسند.
البته ناگفته نماند که این دلیل بر آن نیست که نقطه
همگرایی مدلهای آشفتگی مختلف همانطور که شکل 9
نشان میدهد یکسان بوده و با یک تعداد مشخص میتواند
حل همگرا شود .در این تحقیق چهار مدلهای آشفتگی
 k-ω SST ، k-ω Standard ، Realizable-k-εو Generalize
) k-omega (GEKOمورد استفاده قرار گرفتهاند .همچنین
مدل کاویتاسیون زوارت برای حل جریان کاویتاسیون مورد
استفاده قرار گرفته است.
 -1-9هندسه و شرایط مرزی

جدول ( :)1شرایط مرزی و مشخصات جریان
1/2

1/7

1/0

1/3

عدد کاویتاسیون

70/29

23/33

22/07

09/39

سرعت ورودی ) (𝑚/

7301

فشار بخار آب )𝑎𝑝(

998/2

جرم مخصوص مایع
)(𝑘𝑔/𝑚3

1/3307

جرم مخصوص بخار
)𝑘𝑔/𝑚3

1/110117

لزج دینامیکی مایع
) (𝑘𝑔/𝑚.

در این مقاله جریان همراه با کاویتاسیون حول استوانه با

لزجت دینامیکی بخار

دماغه تخت و نیم کروی در نظر گرفتهشده است .شکل 1

) (𝑘𝑔/𝑚.

شبکه محاسباتی به همراه شرایط مرزی را نشان میدهد.
اندازه دامنه محاسباتی برای هر دو هندسه 011D×71D
میباشد که  Dقطر استوانه برابر  D=1Cmمیباشد .دامنه
محاسبات  011Dکه فاصله بین جریان ورودی و دماغه
 21Dو طول جسم  81Dمیباشد .شرایط مرزی مطابق
شکل  1میباشد.

 -2-9استقالل از شبکه
شبکهبندی میدان محاسباتی بهصورت متقارن محوری و با
سازمان انجام شده است و در شبکهبندی سعی شده است
معیارهای شبکهبندی از جمله نسبت سطری کمتر از  71و
 Equisize Skewکمتر از 1/2رعایت شود.
برای شبکهبندی میدان محاسبات به قسمتهای مختلف
تقسیم شده است و هر قسمت بهصورت با سازمان
شبکهبندی شده است .تصویر قسمتی از تقسیمبندیهای
میدان محاسباتی بهصورت شکل  2است.

الف) استوانه سر تخت

بهمنظور بررسی استقالل نتایج از شبکه محاسباتی،
هندسه استوانه با پیشانی تخت با شبکهبندی مختلف ایجاد
شده و مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج حاصل از
شبیهسازی جریان با شبکههای مختلف بر مبنای مقدار
ضریب پسا و مقدار طول به قطر کویتی  L/Dبرای عدد
کاویتاسیون  1/3مورد ارزیابی قرار گرفته است (جدول .)2
با توجه به جدول  ،2نتایج از تعداد سلول 0631111

ب) استوانه دماغه نیم کروی

شکل ( :)1دامنه محاسباتی به همراه شرایط مرزی
همچنین شرایط مرزی و جریان در  0عدد کاویتاسیون
مختلف شامل  1/0 ،1/7 ،1/2و  σ=1/3بهصورت جدول 1
است.

عدد به بعد تقریباً یکسان هستند ،لذا برای افزایش سرعت
تحلیلها شبکهبندی با تعداد سلول  0631111انتخاب شده
است .شایان ذکر است که به جهت اینکه شرط مرزی
انتهایی بر نحوه بسته شدن کاویتی و توزیع فشار آن اثر
نگذارد فاصله آن را دور در نظر گرفتهایم .بنابراین تعداد زیاد
سلول محاسباتی اوال بهدلیل اینست که دامنه حل بسیار

ارزیابی مدل آشفتگی جدید  GEKOدر جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابههای استوانهای سرتخت و سر کروی

بزرگ در نظر گرفته شده است ،ثانیا در محل شروع کاویتی
و نیز محل بسته شدن کاویتی بهمنظور دقت بیشتر باید
سلولها بسیار ریز باشند و تعداد سلولهای بیشتری در نظر
گرفته شود ،منتهی چون این میدان جریان برای اعداد
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کاویتاسیونهای مختلف استفاده شده لذا در این پژوهش
برای دقیقتر بودن نتایج در قسمت اعظم میدان حل
سلولهای ریز در نظر گرفته شده است .لذا تعدا سلول کلی
استفاده شده زیاد بهدست آمده است.

الف)استوانه با پیشانی تخت

ب)استوانه با پیشانی کروی

شکل ( :)2قسمتی از شبکهبندی هندسههای ایجاد شده الف) استوانه با پیشانی تخت .ب) استوانه با پیشانی کروی
.جدول ( :)2نتایج حل با شبکهبندیهای مختلف برای
هندسه پیشانی تخت و عدد کاویتاسیون 1/3
تعداد سلول

تحلیل با پردازنده  0/8 GHدارای  72 GBرَم حافظه انجام
شده است.

ضریب پسا

L/D

جدول ( :)9جزئیات پرونده محاسباتی جریان برای

1

720111

1/99037

2/70

2

633111

1/96802

2/73

مدلهای مختلف آَشفتگی جهت شبیهسازیی استوانه
سرتخت برای عدد کاویتاسیون 1/0

9

0136111

1/93003

2/06

0

0631111

1/90960

2/38

5

2736111

1/90302

2/6

ردیف

محاسباتی

جدول  9مدت زمان الزم جهت کامل شدن  03331تکرار
برای رسیدن به جواب نهایی شبیهسازی استوانه سر تخت
برای عدد کاویتاسیون  1/0را نشان میدهد .ضمنا این

مدت زمانی برای
جواب نهایی)(s

میانگین مدت زمانی
برای هر تکرار)(s

21139
21291
21308
20007

0/233
0/288
0/703
0/702

مدل آشفتگی
Realizable-k-ε
k-ω Standard
k-ω SST
GEKO
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همچنین جهت مقایسه بیشتر مدل ها ،تغییرات مقدار انرژی
جنبشی توربوالنسی (𝑘) که بین تمام مدل ها مشترک
هست به ازای تعداد تکرار حل در شکل  9به نمایش
گذاشته شده است .نتایج شکل  9برای استوانه سرتخت
برای عدد کاویتاسیون  1/0بهدست آمده است .از شکل 9
می توان نتیجه گرفت اگر چه برای چهار مدل آشفتگی
الگوریتم حل جریان و تکرار حل یکسان است ولی نقطه
همگرایی و نحوه همگرایی یکسان نیست.

انتخاب مدل آَشفتگی  k-ε-Realizeableسه مدل
 k-ω SST ،Standardو  GEKOاز یک دسته انتخاب شده تا
روند اصالحات انجامشده در این دسته از مدلها هم مورد
بررسی قرار گیرد .بدین منظور ابتدا اعداد کاویتاسیون در
سه دسته تقسیمبندی گردیده است .در هر دسته از اعداد
کاویتاسیون مدلهای مختلف آشفتگی با نتایج تجربی مورد
مقایسه قرار میگیرد و مدل آشفتگی که نتایج دقیقتری به
نمایش میگذارد انتخاب میگردد.
k-ω

 -1-1-0اعداد کاویتاسیون  6/0و 6/5
در شکل  0نمودار ضریب فشار جریان همراه با کاویتاسیون
چهار مدل آشفتگی مورد مطالعه این تحقیق حول استوانه با
دماغه تخت برای اعداد کاویتاسیون  1/0و  1/3بهدستآمده
که با نتایج تجربی مقایسه شده است .همانطور که در شکل
 0مشاهده میشود مقدار ضریب فشار برای جریان با عدد
کاویتاسیون  1/0برای مدل آَشفتگی  K-ωبهدرستی
پیشبینینشده است .همچنین اگر معیار طول کویتی را بر
اساس محل ماکزیمم فشار در نظر بگیریم طول کویتی برای
دو مدل  k-ωو  k-ω SSTبزرگتر از مقدار تجربی
شبیهسازی شده است ،بررسی کانتور کسر حجمی شکل 5

شکل ( :)9مقادیر 𝑘 به ازای تعداد تکرار حل برای استوانه

که نشاندهندهی طول کویتی میباشد مبین این موضوع

سر تخت در عدد کاوتاسیون 1/0

است .همچنین با بررسی شکل  0میتوان به این نتیجه

 -1-0مقایسه مدلهای آشفتگی مختلف با نتایج

رسید نتایج مدل آشفتگی  GEKOو  Realizable-k-εدر
محل بسته شدن کاویتی و ماکزیمم فشار به نتایج
آزمایشگاهی نزدیکتر است .جهت مقایسه بیشتر مدلهای
مختلف آشفتگی مورد مطالعه این تحقیق کانتورهای مختلف
بهدستآمده از شبیهسازی در شرایط عدد کاویتاسیون 1/0

تحلیلها در اعداد مختلف کاویتاسیون انجام شده است.

شکل  5ارائه شده است.

 -0نتایج
تجربی
در مقاله حاضر بهمنظور بررسی دقیقتر مدلهای آشفتگی،
جریان کامال آشفته فرض شده است ،چراکه اوال حداقل عدد

همانطور که در شکل  5مشخص است کانتورهای مربوط

رینولدز در جریانهای بررسی شده بیشتر از  311111است،

به مدل آشفتگی  GEKOو  Realizable-k-εاز نظر ابعاد و
اندازه بسیار نزدیک به هم هستند و در مقایسه با نتایج
آزمایشگاهی از نظر طول و قطر کاویتی بهتر عمل کردهاند،
درحالیکه نتایج دو مدل دیگر یعنی  k-ωو  k-ω SSTاز
نظر ابعاد و مقادیر ضریب فشار اختالف قابل توجهی با نتایج
آزمایشگاهی دارد .همچنین جهت مقایسه بهتر مدلهای
آشفتگی بردارهای سرعت در محل بسته شدن کویتی در

ثانیا جریان همراه با کاویتاسیون بر روی بدنه جسمی دارای
نقطه تیز یا دارای انحنای تند است .ضمنا مقدار رینولدز
حریان بر اساس  جرم مخصوص آبV ،سرعت ورودی ،
 Dقطر استوانه و  لزجت آب بهدست آمده است.
نحوه انتخاب مدلهای آشفتگی برای تحلیل جریان
همراه با کاویتاسیون حول استوانه بر اساس فرض جریان
کامالً آشفته میباشد .همچنین جهت مقایسه بهتر عالوه بر

شکل  0به نمایش گذاشته شده است.
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ب

الف

شکل ( :)0نمودار ضریب فشار همراه با نتایج آزمایشگاهی [ ]78با مدلهای آشفتگی مختلف در اعداد کاویتاسیون 1/0و 1/3
برای استوانه سر تخت
کانتور ضریب فشار

کانتور کسر حجمی
Realizable-k-ε
k-ω
k-ω SST
GEKO

کانتور کسر حجمی ][38

شکل ( :)5مقایسه کانتور کسر حجمی و کانتور ضریب فشار برای مدلهای آشفتگی مختلف با نتایج تجربی ] [78در σ=1/0
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همانطور که در شکل  0مشاهده میشود جت بازگشتی
توسط مدل آشفتگی  GEKOبهدرستی شبیهسازی میکند.
بدین منظور در ادامه تحقیق جهت انتخاب مدل دقیقتر

فقط دو مدل  GEKOو  Realizable-k-εدر اعداد
کاویتاسیون مختلف بررسی میشود.

K-ω

Realizable-k-ε

GEKO

k-ω SST

شکل( :)0بردارهای سرعت در محل بسته شدن کاویتی برای چهار مدل آشفتگی با مدل کاویتاسیون زوارت برای استوانه سرتخت و
عدد کاویتاسیون1/0
 -2-1-0بررسی دو مدل آشفتگی Realizable-k-ε

همانطور که قابل مشاهده است در اعداد کاویتاسیون بزرگ

و  GEKOبرای اعداد کاویتاسیون نسبتاً کوچکتر و

دو مدل نتایج یکسان و نزدیک به نتایج تجربی میدان جریان

بزرگتر:

را به نمایش میگذارند ،ولی در اعداد کاویتاسیون کوچکتر

برای اینکه از صحت تحلیل نتایج مدل آشفتگی اطمینان

طول و قطر کاویتی حاصل از مدل آشفتگی  GEKOمطابق

حاصل کنیم نتایج حاصل از این دو مدل برای اعداد

شکل  2به نتایج تجربی نزدیکتر است .عالوه بر آن جت

کاویتاسیون مختلف با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه

بازگشتی را هم مدل کرده درحالیکه در مدل Realizable-

قرارگرفته است .با توجه به شکل  7در اعداد بزرگ

 k-εجت بازگشتی محسوس نیست .بنابراین تا اینجا میتوان

کاویتاسیون (1/6و  ،)𝜎=1/8 ،1/3که طول کویتی کوچکتر

نتیجه گرفت که مدل آشفتگی  GEKOهمراه با مدل

میباشد نتایج دو مدل آشفتگی مورد تحقیق به هم نزدیک

کاویتاسیون زوارت نتایج نسبتاّ قابل قبولی نسبت به دیگر

است ،اما وقتی عدد کاویتاسیون کوچکتر (1/0و ،1/2

مدلها پیشبینی میکند.

 )𝜎=1/7باشد تبعا طول کاویتی بزرگتر و ماکزیمم فشار در

همانطور که میدانیم در حل جریان همراه با تعیین

محل بسته شدن کاویتی بیشتر میشود .همانطور که در

گرادیان فشار معکوس جهت شروع کاویتی و جدایش

شکل  7قابل مشاهده است اختالف حل عددی این دو مدل

جریان ،پیش بینی لزجت آشفتگی جریان بهدلیل وجود بخار

بیشتر میشود و میتوان نتیجه گرفت که مدل آشفتگی

و مایع و همچنین پیشبینی جریان در نقطه سکون و نقطه

 GEKOنتایج دقیقتری به نمایش میگذارد.

اتصال مجدد بسیار مهم میباشد .در مدل  GEKOکه

برای بررسی بیشتر این موضوع میتوان به کانتور کسر
جرمی و ضریب فشار این دو مدل در شکل  2رجوع کرد.

عمومیت یافته مدل

(𝜔

𝑘) میباشد سه تابع

،

و

جهت مدلسازی آشفتگی به معادالت اضافه شده است .این

ارزیابی مدل آشفتگی جدید  GEKOدر جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابههای استوانهای سرتخت و سر کروی
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توابع توسط شش پارامتر مدلسازی آشفتگی را تعیین

شده است همان مقادیر پیش فرض نرمافزار فلوئنت میباشد.

میکند .حال با توجه به موارد گفته شده در شبیهسازی

جهت ارزیابی بیشتر مدل  ،GEKOحل جریان همراه با

جریان همراه با کاویتاسیون تمام این موارد توسط ضرایب

کاویتاسیون با هندسه استوانهای دارای پیشانی نیم کروی

اعمال شده که مدل  GEKOرا نسبت به

برای اعداد کاویتاسیون مختلف انجام شده و با نتایج تحلیلی

،

و

مدلهای دیگر متمایز کرده است .شایان ذکرست در تحقیق

دیگران و همچنین نتایج تجربی مقایسه شده است.

حاضر ضرایبی که برای مدل آشفتگی  GEKOدر نظر گرفته

شکل( :)7مقایسه توزیع ضریب فشار نتایج آزمایشگاهی ] [78با دو مدل  GEKOو  Realizable-k-εبرای اعداد کاویتاسیون
مختلف برای استوانه سر تخت
میدهد .هماتطور که این شکل نشان میدهد مقدار ضریب
 -2-0مقایسه نتایج شبیهسازی دیگران با مدل
فشار حاصل از مدل  GEKOنتایج نسبتاً قابل قبولی به
GEKO
جهت اعتبارسنجی بیشتر نتایج حاصل از مدل آشفتگی
نمایش میگذارد .مقدار اختالفی که در نمودار ضریب فشار
 GEKOبرای هندسه استوانه با پیشانی کروی در اعداد
حاصل از دو مدل آشفتگی  GEKOو  LESدر محل بسته
مختلف کاویتاسیون با نتایج  LESحاصل از حل عددی پندار
شدن وجود دارد را میتوان در روش حل جستوجو کرد .در
] [79و نتایج تجربی ] [78مقایسه شده است .شکل  1نمودار
روش  [79] LESحل بهصورت سهبعدی میباشد و تعداد
ضریب فشار برای اعداد کاویتاسیون  1/2، 1/3و  1/0را نشان
سلول الزم برای تحلیل و نیز تعداد گام زمانی الزم دهها برابر
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آن در تحقیق حاضر میباشد ،بطوریکه برای هر اجرا زمان
محاسباتی بسیار بیشتری الزمست .جالب اینکه اگر به
کانتورهای کسر حجمی دو مدل نگاه کنیم کاویتی ایجاد
شده از نظر ابعاد و اندازه بسیار شبیه به هم هستند .شکل 16
کانتور کسر حجمی جریان همراه با کاویتاسیون برای اعداد
کانتور ضریب فشار

کاویتاسیون  1/2، 1/3و  1/0حاصل از تحلیل مدل آشفتگی
 GEKOدر مقایسه با مدل آشفتگی  [79] LESبه نمایش
گذاشته شده است .از نظر طول و ارتفاع کویتی نتایج بسیار
به هم نزدیک هستند.

کانتور کسر حجمی

الف)
Realizable-k-ε
GEKO
نتایج
تجربی][78

ب)
Realizable-k-ε
GEKO
نتایج تجربی][78

شکل ( :)2مقایسه کانتور کسر حجمی و کانتور ضریب فشار در دو مدل آشفتگی  GEKOو  Realizable-k-εدر الف) 𝜎=1/2
ب) 𝜎=1/6

استفاده از روش شبکه بولتزمن با زمان آسایش چندگانه در شبیهسازی جابجایی طبیعی سیال نیوتنی و غیرنیوتنی با میدان مغناطیسی
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 نتیجهگیری-5
،در این مقاله نتایج مدلهای آَشفتگی مختلف شامل
Generalize  وk-ω SST ،-ω Standard ،Realizable-k-ε
 با مدل کاویتاسیون زوارت برای جریانk-omega (GEKO)
همراه با کاویتاسیون با نتایج تجربی و شبیهسازی دیگران
 این مقایسه در اعداد مختلف کاویتاسیون و.مقایسه گردید
برای پرتابه استوانهای با پیشانی تخت و کروی صورت گرفته
 بهعنوان مدل آشفتگی مناسبGEKO  درنهایت مدل.است
 مدل آشفتگی.برای شبیهسازی عددی انتخاب گردید
 مدل آشفتگی جدیدی است که در نسخههای جدیدGEKO
 همچنین با مقایسه نتایج این.فلوئنت عرضه گردیده است
مدل برای هندسه استوانهای با دماغه نیم کروی با نتایج
 مشخص شد که این مدل بهتر،]79[  دیگرانLES عددی
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