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Abstract  

Turbulent flow in two-dimensional ventilated room has been numerically 
simulated in the present research. A modified form of Wilcox's two-equation LRN 
k-ω model is proposed for predicting internal turbulent ventilation flows. The 
modifications include adding a turbulent cross-diffusion term in the ω-equation, 
and re-establishing the closure constants and damping functions, with the 
application of the wall-function method. The turbulent cross-diffusion for specific 
rate, ω, is modeled with two parts: a second-order diffusion term and a first-order 
cross-diffusion term.  

The air was used as the working fluid, and the length of ventilation enclosure (9 
m), and height of ventilation enclosure (3 m). The study was made for Reynolds 
number values of (Re=7.5×103). 

A finite volume method is used with a staggered grid arrangement. The 
continuity, momentum and turbulence model equations are solved with hybrid 
method by using SIMPLE algorithm. A computer program in FORTRAN (90) was 
developed to carry on the numerical solution. The Computational algorithm is 
capable of calculating the hydrodynamic and turbulence properties such as the 
velocity, and turbulent kinetic energy, specific dissipation rate (ω), turbulent 
Reynolds stress, and terms of  convection, production, diffusion, destruction, 
turbulent cross-diffusion and square root mean of fluctuating velocity. The results 
showed the peak value of velocity near the wall jet region and negative value of 
velocity near the bottom region (floor region) i.e. recirculating zone. The 
maximum value of turbulent kinetic energy near wall jet region in the first 
horizontal section of ventilation enclosure, and the profile become flattened in the 
second section of ventilation enclosure room. The same behavior in the turbulent 
Reynolds stress distribution because depending on velocity in his calculations. The 
same behavior between production term and destruction term but the values of 
production term is positive and the value of destruction term is negative. The 
distribution approximately symmetry.  

The numerical results were compared with other previous theoretical results. 
The agreement was good, confirming the reliability of the proposed mathematical 
model and computational algorithm in investigating the performance of turbulence 
model in numerical simulation of turbulent ventilation flows.  
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  التنبؤ العددي لمتغيرات ا�ضطراب في غرف التھوية ثنائية  البعد
  

   الخ�صة
البح��ث الح��الي يتض��من التمثي��ل الع��ددي للجري��ان المض��طرب ف��ي غرف��ة تھوي��ة ثنائي��ة البع��د، ت��م 

ل��رقم رينول��دز ال��واطئ،  )Wilcox'sنم��وذج  ( (k-ω)ادلتين اس��تخدام نم��وذج ا#ض��طراب ذو المع��
ا#نتش�ار المض�طرب ف�ي معادل�ة -ليتض�من إض�افة ح�د عب�ر ھذا حيث تم تطوير نموذج ا#ضطراب

ا#ض���طراب ل���ت/ئم الجري���ان  جواس���تخدام ثواب���ت تجريبي���ة لنم���وذ (ω)مع���دل التش���تت الن���وعي 
وال التخميد وتطبيق دالة الجدار في الح�ل، رقم رينولدز الواطئ، إضافة إلى استخدام دلالمضطرب 

ت��م نمذجت��ه بص��يغة  (ω)العرض��ي المض��طرب ف��ي معادل��ة للمع��دل الن��وعي للتش��تت -ح��د ا#نتش��ار
   .ا5ول حد ا#نتشار من الرتبة الثانية والحد ا5خر من الرتبة ا5ولى: نجزئيي

وأنجزت الدراسة لرقم ، (m 3)وارتفاعه  (m 9)استخدم الھواء كمائع عمل، طول حيز التھوية 
استخدمت طريقة الحجوم المحددة مع الشبكة المنحرفة لحل مع�اد#ت . (103×7.5) يساوي رينولدز

باس�تخدام  SIMPLE ـحفظ الكتلة والزخم ومعادلتي نموذج ا#ضطراب ت�م باس�تخدام خوارزمي�ة أل�
الخوارزمية الحسابية لھ�ا . @نجاز الحل العددي 9الطريقة الھجينة، تم تطوير برنامج بلغة فورتران 

الق���درة عل���ى حس���اب الخ���واص الھيدروديناميكي���ة وا#ض���طرابية مث���ل الس���رعة والطاق���ة الحركي���ة 
المض�طربة، المع��دل الن��وعي للتش��تت، إجھ�اد رينول��دز، ح��د الحم��ل، ح�د ا#نتش��ار، ح��د التولي��د، ح��د 

بين�ت النت�ائج  . رعةالعرضي المضطرب والجذر التربيعي لمعدل تذبذب الس-التدمير، وحد ا#نتشار
إن أعلى قيمة للسرعة بالقرب من منطقة النفث الجداري وقيم الس�رعة الس�البة ب�القرب م�ن المنطق�ة 

، أعل��ى قيم��ة للطاق��ة الحركي��ة )منطق��ة ال��دوامات(الس��لفى لحي��ز التھوي��ة أي منطق��ة إع��ادة الت��دوير 
التھوي�ة، نف�س الس��لوك المض�طربة ب�القرب م�ن النف�ث الج�داري ف�ي المقط��ع ا5فق�ي ا5ول م�ن حي�ز 

، نف�س التص�رف كم�ا ف�ي أع�/ه@جھاد رينولدز المضطرب بسبب اعتماده على السرعة في حس�ابه 
بين حد التوليد وحد التدمير ولكن قيم حد التوليد تكون موجبة وقيم حد التدمير سالبة ويكون التوزيع 

  .تقريبا متناظر
تائج النظرية الس�ابقة وك�ان التواف�ق ب�ين النت�ائج جي�د لتأكيد النتائج العددية فقد تم مقارنتھا مع الن 

مما يؤك�د موثوقي�ة النم�وذج الرياض�ي المقت�رح والخط�وات العددي�ة المتبع�ة ف�ي تخم�ين أداء نم�وذج 
 . ا#ضطراب في المحاكاة العددية لجريان الھواء في حيز التھوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


