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 خالصه

ّبی وت دسیچِ ٍ هَاد هؼلك اص سٍی ػشسیض، دس همبیؼِ ثب ػبصُدسیچِ ثِ دلیل لبثلیت ػجَس ّن صهبى هَاد تِ ًـیي ؿذى اص لؼ-ػبصُ تشویجی ػشسیض

هیؼش هی ًوبیذ. دس ایي ثب دلت ثبال، فشهیبت اكلی تئَسی ٍ تدشثی دس ثشآٍسد دثی  جبؿشایط ٍالؼی سا ث گیشی دثی هبًٌذ ػشسیض یب دسیچِسایح اًذاصُ

پشداختِ ؿذُ اػت.  Flow-3Dثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  دسیچِ اػتَاًِ ای –هطبلؼِ ثِ ثشسػی ػذدی ػَاهل هَثش ثش هشیت دثی هذل تشویجی ػشسیض 

ػوك خشیبى دس سٍی هذل تشویجی ٍ بییي دػت ثبالدػت ٍ پ ، ػوك دس دسیچِ هتبثش اص استفبع ثبصؿذگی هشیت دثی هذل تشویجی ًتبیح ًـبى داد وِ 

ثش ٍ اسصیبثی تغییشات هشیت دثی ثب ّشیه اص پبساهتشّب، هـخق گشدیذ وِ دسیچِ هی ثبؿذ. ّوچٌیي ثب ثی ثؼذ وشدى پبساهتشّبی هَ –هذل ػشسیض 

ساثطِ  Hw/ yup ٍ ،yup/D یپبساهتشّب شاتییتغٍ ّوچٌیي تغییشات هشیت دثی ثب  هشیت دثی ثب افضایؾ استفبع ثبصؿذگی دسیچِ وبّؾ هی یبثذ

 .ساثطِ ػىغ داسد  yup/yd  ٍa / yup شاتییٍ ثب تغ نیهؼتم

 

 Flow-3Dارتفاع بازشدگی دریچه، دریچه استوانه ای، ضریب دبی،  -مدل ترکیبی سرریس کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه    .1
 

 ثِ چِیدسٍ  ضیػشس بساػت يیّوَاسُ هَسد تَخِ ثَدُ اػت. دس ا  یٍ صّىـ یبسیآث یثِ هٌظَس وبّؾ تلفبت دس ؿجىِ ّب آة كیدل یشیگ ٍ اًذاصُ غیتَص

 بىیخش ػطح همطغ ؾیافضا دِیػجت ثشگـت آة ٍ دس ًت ضیػشس داسًذ. یـتشیوبسثشد ث يیگضیخب یًؼجت ثِ ػبصُ ّب كیثط ػبدُ ٍ ًؼجتب دلاػلت داؿتي سٍ

ؿوبس  ػبصُ ثِ يیا تیوٌذ وِ اص هؼب یه بیسػَثبت ٍ هَاد صائذ هَخَد دس آة  هْ یٌیتِ ًـ یسا ثشا یهٌبػج طیؿشا يیگشدد ٍ ّوچٌ یٍ وبّؾ ػشػت ه

وبّؾ  تَاًذ هَخت یه اهش خَد يیگشدد وِ ا یه ضیٍ ثبالدػت ػشس چِیدس یدس ٍسٍد دوغاغلت ػجت ت ،ٍ ؿٌبٍس دس آةٍخَد هَاد هؼلك  .سٍد یه

اص دٍ  ؿذى آة ضیػشس وبًبل( ٍ ذیوبّؾ حدن هف لیػبصُ )ثِ دل یذاسیثِ خطش افتبدى پب،  بىیخش یدس ؿىل هدشا شییتغ دبدیا ،یدث یشیدلت اًذاصُ گ

 یػجَس ه چِیدس شیاص ص ٍ هَاد لبثل سػَة ضیػشس یهَاد ؿٌبٍس اص سٍ ،یجیػبصُ هتوشوض ٍ تشو هیثِ ػٌَاى  چِیٍ دس ضیػشس تیوبًبل گشدد. ثب تشو یػَ

 -ضیػشس یجیاًدبم گشفتِ دس هَسد هذل تشو مبتیاص خولِ تحم .[2,1]ؿَد یاص ػبصُ ّب ه هیوٌٌذ وِ هٌدش ثِ وبّؾ هـىالت اػتفبدُ خذاگبًِ ّش 

آصاد اص  بىیدس حبلت خش یدث بتیخلَك یسا سٍ یٌّذػ یٍ پبساهتشّب بىیاؿبسُ ًوَد وِ اثش خش، (1994) ًدن ٍ ّوىبساى مبتیِ تحمتَاى ث یه چِیدس

دادًذ ٍ  لشاس یدسخِ هَسد ثشسػ 110تب   45اص  ییّب ِیصاٍ ُؿىل ثب هحذٍد Vهؼىَع  یهثلث چِیدس هی شیٍ ص یلیهٌمجن ؿذُ هؼتط ضیػشس هی یسٍ

 یلیهؼتط چِیدس -ضیػشس یدس حبلت آصاد ثشا یجیتشو بىیخش یثشا یهؼبدالت ،(2002) ًدن ٍ ّوىبساى[3]. ًوَدًذ ـٌْبدیدسخِ پ 90 ِیصاٍ  یاثش یهؼبدلِ ا

 ػشمٍ  ػبصُ یّذ سٍ ،ػوك آة ثبالدػت، چِیدس یثبص ؿذگ یثب پبساهتشّب بىیخش یدث تیوِ هش ذًذیسػ دِیًت يیثشاثش اسائِ ًوَدُ ٍ ثِ ا یثب فـشدگ
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 یٍلضخت سا هَسد ثشسػ یاثشات وـؾ ػطح يیساثطِ ػىغ داسد. آى ّب ّوچٌ چِیاص دس ضیفبكلِ ػشس ثب پبساهتش داؿتِ ٍ نیؼتماثطِ هس چِیٍ دس ضیػشس

بى ًـبى داد وِ هطبلؼبت آًص حبكل ا دِیپشداختٌذ ٍ ًت یلیهؼتط چِیٍ دس یهثلث ضیػشس یجیػبصُ تشو یثِ ثشسػ ،(2008) ٍ ّوىبساى یبٍیّب .[4]لشاس دادًذ

 -ضیػشس یجیاػتفبدُ اص هذل تشو ،(2009) یٍ هظبّش یػبهبً .[5]بثذی یوبّؾ ه یدث تیهش ،ضیػشس یثِ ّذ آة سٍ ضیاستفبع ػشسًؼجت  ؾیثب افضا

 چِیدس -ضیاص ػشس یػجَس بىیخش یػبص ِیثِ ؿج كیتحمایي داًؼتٌذ آًبى دس  ضیاص اًجبؿتِ ؿذى سػَة دس پـت ػشس یشیخلَگ یثشا یسا ساّىبس چِیدس

ثبػث  یجیهذل تشو ًـبى داد وِ اػتفبدُ اص ًبىآ حی. ًتبًوَدًذاػتخشاج  چِیدس -ضیػشس یجیهذل تشو یدث تیهش يییتؼ یثشا سا  یسٍاثط ٍ ًیضپشداختٌذ

 .[6]ًوَدًذ ِیهذل ّب سا تَك گًَِ  يیاػتفبدُ اص ا یحؿذُ ٍ دس طشا یٍ ًشخ دث یدث تیهش ؾیافضا

 یهذل ثب استفبع ّب 9آى ّب دس ـبتیپشداختٌذ. آصهب یشٍیدا یثب ثبصؿذگ ضیػشس یاص سٍ یػجَس بىیخش یـگبّیآصهب یثِ ثشسػ ،(2011) هحوذ ٍّوىبساى

 سؿىل د یشٍیدا یثب ثبصؿذگ ضیػشس یاص سٍ یػجَس بىیهمذاس خشح آًبى ًـبى داد وِ ی. ًتبذیؿىل اًدبم گشد یشٍیدا یًَع لطش ثبصؿذگ 3هختلف ٍ

ٍ تـبثِ  یاًشط یثب اػتفبدُ اص اكل ثمب يیداسد.آى ّب ّوچٌ یاص حبلت ثذٍى ثبصؿذگ ـتشیث یهتفبٍت ثَدُ ٍ همذاس بسیثؼ یلت ثذٍى ثبصؿذگثب حب ؼِیهمب

ط سٍاث یشیثب ثىبسگ ،(2013) ییٍ گلوب گضلَلشُ  .[7]آٍسدًذثِ دػت  یثبصؿذگ یداسا ضیػشس یاص سٍ یػجَس بىیهحبػجِ خش یسا ثشا یساثطِ ا ،یاثؼبد

دس حبلت  یلیثب تبج هؼتط چِیدس -ضیاص ػشس یػجَس بىیخش یدث -هؼبدلِ ػوك يییتؼ یثشا یبهیهذل س هیحشوت  شیٍ هؼ یَػتگپی ٍ هَهٌتن ، یاًشط

 یثِ ثشسػ ،(2014) یٍ هْتبث یاسًٍم .[8]گشفتِ اػت لشاس یؿذُ ٍ دس هحذٍدُ لبثل لجَل یكحت ػٌد، آًبى ثب دادُ ّب حیاسائِ ًوَدًذ. ًتب سا هؼتغشق وِیً

( ٍ ضی)ػشس ییثبؿذ همطغ ثبال یّب ؿبهل دٍ همطغ هآى شم افضاس فلَئٌت پشداختٌذ. هذل ثب ً ضیثب تبج لجِ ت چِیدس -ضیػشس یىیذسٍلیهـخلبت ّ یػذد

اص  یػجَس یدث دِیدس ًت گشددوِ یه یدث تیهش ؾیثبػث افضا چِیدس -ضیػشس تیاػتفبدُ اص تشو وٌذ یاص آًْب ػجَس ه بىی( وِ خشچِی)دس یٌییهمطغ پب

 یثشا ،(2016) ػؼذ ٍ ّوىبساى يیًَ .[9]اػت یثِ كَست خط یدث تیهش يیآى ّب ًـبى داد وِ سٍاثط ث حیًتب يیدّذ ّوچٌ یه ؾیافضاًیض هذل سا 

سا اًدبم دادًذ وِ  ییّب ؾیبٍ دٍ ٍ ػِ ػَساخ آصه هیثب ( Zهختلف اص ثؼتش ) یٍاستفبع ّب( Dهتفبٍت ػَساخ ) یثب لطشّب یاػتَاًِ ا چِیدس -ضیػشس

دس حبلت  یىیذسٍلیطَل پشؽ ّ يیث ؼجتٍ ً یدث تهشی، ّوبى تؼذاد ػَساخ ٍ وبّؾ لطشّب ثب ضیػشس یثشا( D/Zاص وبّؾ ًؼجت ) یهطبلؼبت حبو

ثب  ضّبیػشس ؼِیهمب يیؿَد ػالٍُ ثش ا یثؼتشّب ه یىیػشػت دس ًضد ؾیهَخت افضا( D/Zوبّؾ ) يی. ّوچٌثبؿذ یدػت ه يییٍ ػوك آة پبهؼتغشق 

 یثضسگتش یدث تهشی داسای ،ىؼبىی یّب خثب ػَسا ضّبیذ وِ ػشسؿهَهَع  يیهٌدش ثِ ا ىؼبىی یهتفبٍت اهب ثب هؼبحت ػَساخ ّب یّوبى ػَساخ ّب

طَل پشؽ   يیچٌػَساخ اػت ّو هیووتش اص ، ثب ػِ ػَساخ ییضّبیػِ ػَساخ ّؼتٌذ اهب حذاوثش ػشػت ثؼتش دس ػشس بیثب دٍ  یضّبیػشس ًؼجت ثِ

 ییٍ سهب یغفَس هغشثف مبتیتحم .[10]ػَساخ اػت هیثب  یضّبیدػت ػشس يییووتش اص حبلت پب ،ثب ػِ ػَساخ ییضّبیدػت ػشس يییپب یىیذسٍلیّ

 ثبثبثت  ك ػو هیدس  یجیهذل تشو یدث تیثش هش چِیدس -ضیػشس یجیهذل تشو یشیهذٍس ثب ثىبسگ یفبهالة سٍّب یدس هَسد ثشآٍسد دث ،(1384ًؼت )

ٌّذػِ هدشا ثش  ثب هذلؼبصی اثشات ّیذسٍلیىی خشیبى ٍ ،(1387وبؿفی پَس )ٍكفبس  .[11]بثذی یثِ ؿذت وبّؾ ه یدث تیهش ،یثبص ؿذگ ؾافضای

ًؼجت  ،ػیدسیچِ ًتیدِ گشفتٌذ وِ هَثشتشیي پبساهتش دس تؼییي دثی ػجَسی اص هذل ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ؿجىِ ػلجی هلٌَ -ؿذت خشیبى دس ػیؼتن ػشسیض

aHػوك ثبالدػت ثِ ثبصؿذگی دسیچِ  تبثیش پبساهتشّبی ّیذسٍلیىی ٍ ٌّذػی ثش هشیت آثگزسی هذل  ،(1390ضلَ ٍ ّوىبساى )گلشُ  .[12]هی ثبؿذ /

ثذٍى ثؼذ ًؼجت ػوك ثبالدػت خشیبى ثِ دسیچِ اػتَاًِ ای دس دثی ّبی ون سا ثشسػی  ٍ ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ ثب افضایؾ دٍ پبساهتش  -تشویجی ػشسیض

aHثبصؿذگی دسیچِ ) DH( ٍ ًؼجت ػوك ثبالدػت خشیبى ثِ لطش ػبصُ )/ ثِ  ،(1391) هؼؼَدیبى ٍ ّوىبساى .[13]هشیت دثی افضایؾ هی یبثذ ،(/

 H/a)ًؼجت ػوك ثبالدػت خشیبى ثِ لطشػبصُ( ٍ  H/Dفشاػٌدْبی ثی ثؼذ  دسیچِ اػتَاًِ ای ثب -ثشسػی آصهبیـگبّی تغییشات هشیت دثی ػشسیض

. ّوچٌیي سًٍذ تغییشات هشیت ٌذهتش پشداخت10ٍ  7/0ٍ6/0)ًؼجت ػوك ثبالدػت خشیبى ثِ ثبصؿذگی دسیچِ( دس ًْشی ثب طَل ٍ ػشم ٍ استفبع ثِ تشتیت 

دسیچِ اػتَاًِ ای همبیؼِ  -تشویجی ػشسیضهذل ُ اػتخشاج ٍ ثب ًتبیح هشیت دثی دس سٍی ػبص دثی ػشسیض ٍ دسیچِ ثب اًذاصُ گیشی ًیوشخ ػشػت دس صیش ٍ

دسیچِ اثتذا وبّؾ یبفتِ ٍ ػپغ افضایؾ هی  -هشیت دثی ػشسیض ، H/a  ٍH/Dفشاػٌدْبی ثی ثؼذ  ؾؿذُ اػت. ًتبیح حبكلِ ًـبى دادًذ وِ ثب افضای

 كٌوی ٍ ّوىبساى [14].ػشسیض اثتذا افضایـی ٍػپغ ثِ ػوت ثبثت ؿذى هیل هی ًوبیذ وبّـی ٍ ثشایهذل تشویجی ،یبثذ سًٍذ هشیت دثی دسیچِ دس 

. ثِ ًحَی دسخِ ای حَل هحَس هشوضی پشداختٌذ 180اص سٍ ٍ صیش دسیچِ ًین اػتَاًِ ای ثب چشخؾ ذسٍلیىی خشیبى بت ّیثِ هطبلؼِ خلَكی ،(1394)

ًتبیح پظٍّؾ ًـبى داد دس توبم صٍایبی لشاسگیشی ػبصُ  دسیچِ ػول ًوبیذ. -ض ٍ ػشسیضهوي چشخؾ ثِ كَست ػشسیػبصُ هی تَاًذ  ،وِ اص ًظش ػولىشد

Haثی ثؼذ  هشیت دثی ٍ افت خشیبى ثب افضایؾ ػذد فشٍد ٍ وبّؾ پبساهتش ثِ تشتیت افضایؾ ٍ  (ثبالدػت)ًؼجت ثبص ؿذگی دسیچِ ثِ غوك آة  /

PHی ثؼذ پبساهتش ثوبّؾ هی یبثذ ٍ ثب افضایؾ  افضایؾ هی یبثذ.  42/1ثِ  74/0 هشیت دثی اص همذاس هتَػط ،(ثبالدػت ثِ لطش ػبصُ)ًؼجت ػوك آة  /

 .[15]دسخِ ٍ صاٍیِ كفش دسخِ هی ثبؿذ 90همذاس هشیت دثی ثِ تشتیت هشثَط ثِ صاٍیِ همبیؼِ ًـبى داد وِ ثیـتشیي ٍ ووتشیي 
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 0001/0ٍ ؿیت وف هتش ثش ثؼتش كبف ٍ كلت  46/0ػوك هتش،  4/0هتش، ػشم وف  5/7هؼتطیلی ؿیت پزیش ثب طَل آصهبیؾ دس فلَهی ثب همطغ ػشهی 

خْت ػبخت هذل ّبی فیضیىی ػبصُ ّبی اػتَاًِ ای   PVCٍالغ دس آصهبیـگبُ ّیذسٍلیه گشٍُ ػوشاى داًـگبُ اٍػتفبلیب اًدبم گشفت اص لَلِ ّبی 

mmaهیلی هتش ٍ استفبع ثبصؿذگی دسیچِ هتغیش اص حبلت اػتَاًِ ای ) 125ٍ  110،75،50فبدُ ؿذ. آصهبیؾ ّب ثشای لطشاػت 0)   ثب افضایؾ تذسیدی ٍ

آػتبًِ دسیچِ ٍ دسیچِ  دسیچِ اػتَاًِ ای تب سػیذى ثِ ؿشایط -هیلی هتش ٍ گزس اص حبلت ػبصُ تشویجی ػشسیض 10استفبع ثبصؿذگی دسیچِ ثب گبم ّبی 

mmHw) اػتَاًِ ای 0 ُثب تَخِ ثِ لطش ٍ دثی هَخَد اًدبم ؿذُ اػت. الصم ثِ روش اػت وِ آػتبًِ دسیچِ حبلت خبكی اص هَلؼیت لشاسگیشی ػبص )

ٍلیي ثبس ثشاثش كفش گشدد وِ دس ایي همبلِ دس ساػتبی ػوَد ثشخْت خشیبى اػت وِ استفبع آة سٍی ػشسیض دس یه هیضاى ثبصؿذگی دسیچِ خبف ثشای ا

ّوچٌیي ثب اػتفبدُ اص ؿجیِ ػبصی ػذدی ثِ ووه ًشم افضاس  ، 60ٍ 45، 30، 15هیلی هتش ثب هیضاى ثبصؿذگی  125 لطشثِ خْت كحت ػٌدی ثِ اصای 

Flow 3D لیتش ثشثبًیِ اًذاصُ گیشی ؿذ. خشیبى هَسد  22-12دسیچِ ثشسػی ّبی الصم كَست گشفتِ اػت هحذٍدُ دثی هَسد هطبلؼِ  -دس لؼوت ػشسیض

استفبع آة سٍی ػشسیض دس ثبالدػت ) ،(upyة دس ثبالدػت ػبصُ )ػوك آ هطبلؼِ دائوی ٍ هتغیش ػشیغ دس هحذٍدُ ػبصُ اػتَاًِ ای هی ثبؿذ.
wH)،  

 ( همطغ وبًبل ٍ ػبصُ ّبی اػتَاًِ ای هَسد ثشسػی سا ًوبیؾ هی دّذ.1هیلی هتش ثشداؿت ؿذ. ؿىل ) 0.1ویٌتشی ثب دلت تَػط ل  (dyپبیبة  )     ػوك 

 

 
 دسیچِ اػتَاًِ ای -ػشسیض -1ؿىل

 تطابه ابعادی    . 3

 
 ًـبى 1 ؿىل دس وِ صیش ّیذسٍلیىی ٍ ٌّذػی پبساهتشّبی ػشسیض سٍی ٍ دسیچِ صیش اص صهبى ّن ػجَسی خشیبى ّیذسٍلیىی سفتبس وشدى ووی هٌظَس ثِ

 .داد لشاس هطبلؼِ هَسد تَاى هی ای اػتَاًِ دسیچِ -ػشسیض تشویجی هذل دس دثی هشیت ثش هَثش فبوتَسّبی ػٌَاى ثِ سا ؿذُ دادُ

(1)   0,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
0

gDHHHyysBaVVVCQ dupwdupgwadssf 
 

،  (m)بصؿذگی دسیچِاستفبع ث a( ،mػشم وبًبل ) Bوِ دس آى 
0S ( ؿیت وف وبًبلm/m، )D ( لطش ػبصُ اػتَاًِ ایm، )  ُاًذاص

( ، mفـشدگی )
sQ ( دثی خشیبى ػجَسی اص ػبصُ تشویجیsm /3، ) 

aV ( ُػشػت خشیبى ًضدیه ؿًَذُ دس ثبالدػت ػبصm/s )، 
wV  ػشػت خشیبى

( ، m/sسٍی ػشسیض )
gV ( ِػشػت خشیبى صیش دسیچm/s، ) dy ( ُػوك آة دس ثبالدػت ػبصm، ) 

dy ( ُػوك آة دس پبییي دػت ػبصm، )
wH 

 ( ،mاستفبع آة سٍی ػشسیض دس ثبالدػت ػبصُ )
upH ( ُاًشطی هَخَد دس همطغ ثبالدػت ػبصm، ) 

dH( ُاًشطی هَخَد دس همطغ پبییي دػت ػبصm )

، 3) خشم هخلَف ػیبل/ mkg، ) ( 2لضخت دیٌبهیىی ػیبل/ mNs، )  ( وـؾ ػطحیmN /، ) g ( 2ؿتبة ثمل/ sm هی ثبؿذ. ثب )
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Dgتَخِ ثِ تئَسی پی ثبویٌْبم چٌبًچِ پبساهتشّبی  ,, ( سا خَاّین 2ی تىشاسی دس ًظش گشفتِ ؿًَذ گشٍُ ّبی ثذٍى ثؼذ ساثطِ )ثِ ػٌَاى هتغیشّب

 داؿت.

(2) 0,,,,,Re,,,,,,,,,, 05.25.01 
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ؿیت وف وبًبل ) ( Bٍثبثت ثَدى همبدیش ػشم وبًبل ) ( ٍػذم ٍخَد فـشدگی ) دلیلثِ 
0S ) ،ٍى ثؼذ تشم ّبی ثذ

0,, SDBD  ِاص ساثط

ٍ ّوچٌیي  فَق حزف ؿذُ اًذ
gw FrFr ٍسلِ ای  خْتثِ  ًیض هحذٍدیت اهىبًبت ٍ تدْیضات آصهبیـگبّی لبثل كشف ًظش وشدى ّؼتٌذ ٍػلت  ثِ ,

حذالل استفبع آة سٍی ػشسیض ػبصُ تشویجی خْت وبّؾ تبثیشگزاسی خبطش ًجَدى ٍ آؿفتِ ثَدى خشیبى تبثیشات لضخت ّن لبثل چـن پَؿی اػت ثِ 

وـؾ ػطحی ثش سفتبس خشیبى تشم ّبی ثذٍى ثؼذ 
upup We,Re ( ِآهذُ اػت .3( حزف ؿذُ اًذ ٍ ساثطِ هشیت دثی دس ساثطِ )2اص ساثط ) 

(3) 
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دس ساثطِ فَق 
upFrH ,1 تؼشتیت ػذد فشٍد دس ثبالدػت ٍ افت اًشطی ثیي همبطغ ثبالدػت ٍ پبییي دػت هی ثبؿذ.ث ِ 

 . معادالت حاکم4

لؼوت تمؼین هی ؿَد، ثخـی اص خشیبى اص سٍی ػشسیض ػجَس هی وٌذ وِ  ( ثِ دٍ 4دسیچِ ثش اػبع اكل پیَػتگی)ساثطِ  -دثی ول ػجَسی اص ػشسیض

سیض ثش آى حىن فشهب اػت ٍ ثخؾ دٍم اص صیش دسیچِ ػجَس هی وٌذ وِ خشیبى پبسیضی ًبهیذُ ؿذُ ٍ ساثطِ دسیچِ خشیبى ػشسیضی ًبهیذُ ؿذُ ٍ ساثطِ ػش

 ثش آى حبون اػت. هی تَاى ثیبى داؿت:

(4) 
gws QQQ  

smدسیچِ  0دثی ول ػجَسی اص ػبصُ تشویجی ػشسیضsQوِ  /3 ،
wQ  دثی ػجَسی اص ػشسیض اػتَاًِ ایsm /3

  ٍ
gQ  ِدثی ػجَسی اص دسیچ

smاػتَاًِ ای   هی ثبؿٌذ. 3/

Bos  ( ِسا خْت ثشآٍسد دثی ػشسیضّبی اػتَاًِ ای اسائِ ًوَدُ اػت.5ساثط ) 

(5) 
5.1

3

2

3

2
wdww HgBCQ  

 ( ثِ دػت هی آیذ.6دثی ػجَسسی اص دسیچِ اػتَاًِ ای اص ساثطِ) . هشیت آثگزسی ػشسیض هی ثبؿذ  dwCوِ دس آى 

(6) updgg gyaBCQ 2 

 لبثل هحبػجِ اػت. (7هشیت آثگزسی دسیچِ هی ثبؿذ. لزا هشیت دثی ػبصُ تشویجی اص ساثطِ ) dgCوِ دس آى 

(7) 
upw

s

ds

gyaBHgB

Q
Q
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2 5.1 
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 مواد و روش  .5

 مدل عددی و آزمایطگاهی  .5.1
 آصهبیـگبُ وبًبل گشفتِ دس لشاس ایدسیچِ اػتَاًِ-ػشسیض هـخلبت اص ،ایدسیچِ اػتَاًِ-دثی خشیبى ػجَسی اص ػشسیض هشیت ثشسػی هٌظَس ثِ

 هـخلبت. ؿذ اػتفبدُ هتش 46/0اسًفبع ٍ 4/0 ػشم هتش، 5/7 طَل ثِ هؼتطیلی همطغ ثب لیب،گشٍُ ػوشاى ٍ هحیط صیؼت داًـگبُ اٍػتفب ّیذسٍلیه

هیلی هتش  125ای هیلی هتش ٍ ثب لطش اػتَاًِ 60، 45، 30، 15، 0ثبصؿذگی هختلف  5ثب اًتخبة  ػبصی ؿجیِ اًدبم ثشای ایدسیچِ اػتَاًِ-ػشسیض هـخلبت

 دس دثی ّبی هختلف اًدبم گشفتِ اػت.

 اػتفبدُ  Flow-3D افضاس ًشم اص خبًجی ػشسیض خشیبى ؿذت ثشسػی ٍ خشیبى ػبصی ؿجیِ دس ػذدی حل سٍؽ اص اػتفبدُ ثِ تَخِ ثب تحمیك ایي شسػیث دس

 ،ػوك خشیبى اص لجیل ّیذسٍلیىی پبساهتشّبی ؿبهل وِ سا خَد خشٍخی ًتبیح  Flow-3D افضاس ًشم .وٌذ هی حل VOF سٍؽ ثب سا خَد هؼبدالت وِ. ؿذ

 دّذ.  هی لشاس هحممیي اختیبس دس ثؼذی ػِ ٍ ثؼذی دٍ تلبٍیش ٍ هتٌی ثلَست ثبؿذ هی... ٍ فـبس ػذدفشٍد، خشیبى، ػشػت

 مص بندی و اعمال ضرایط مرزی .5.2
یط ؿشا 2 تؼییي ؿذُ اػت. دس ؿىل ٍ وبّؾ صهبى ؿجیِ ػبصیاص ًظش دلت ثبال  792000دس ایي تحمیك هؾ ثٌذی ثش اػبع هؾ ثْیٌِ ثِ تؼذاد 

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ػشسیض خبًجیهؾ ثٌذی هذل  هشصی ٍ ًحَُ

 

 
 هؾ ثٌذی ٍ اػوبل ؿشایط هشصی -2ؿىل 

 ایدسیچِ اػتَاًِ-ػشسیضالف: اػوبل ؿشایط هشصی      ة: هؾ ثٌذی 

 يییهشص پب یفـبس هـخق ٍ ثشا یاص ؿشط هشص بىیخش یٍسٍد یتمبسى، ثشا یاص ؿشط هشص ییاػوبل ؿذُ دس هشص ثبالی ضّبیهذل ػشس ،یهشص طیؿشادس 

 wall یؿشط هشص ،ّب ٍ وف وبًبل َاسُید یاػتفبدُ ؿذُ اػت، ثشا یخشٍخ یاص ؿشط هشص دس ؿجىِ حل  بىیخش یشیشپزیثِ هٌظَس ػذم تبث ضیدػت ً

 .وٌذ یثذٍى اكطىبن ػول ه یهدبص َاسید هیؿذُ وِ ّوبًٌذ  فیتؼش

 

 

 نتایج و بحث .6

 هیصحت سنجی نتایج عددی و آزمایطگا .6.1

 یّبثب دادُ Flow-3D  افضاسحبكل اص ًشم یدادُ ّب يیهحذٍدُ دسكذ خطب ث يییتؼ يیٍ ّوچٌ حیًتب ؼِیٍ همب یكحت ػٌد یاص ساُ ّب یىی

                                                                                                               .ثبؿذ یه (8)اػتفبدُ اص ساثطِ  یـگبّیآصهب

(8) 100
)(





N

EN

Cd

CdCd
e 

،یًؼج یًـبًگش دسكذ خطب eفَق  یساثطِ دس
NCd یحل ػذد یدث تیهمذاس هش ٍ

ECd كیتحم يی. دس اثبؿذیؿذُ ه یشگیاًذاصُ یدث تیهمذاس هش 

( 1393، هؼؼَدیبى ٍ ّوىبساى) یـگبّیآصهب حیثب ًتب ثذٍى ثبصؿذگیای اػتَاًِ -ػشسیض دسیچِ ًشم افضاس هذل یػبص ِیجحبكل اص ؿ یدث تیهش حیًتب

هذل  یثشا یـگبّیٍ آصهب یػبصِیؿج حیحبكل اص ًتب یًؼج یٍ دسكذ خطب یدث تیهش شیهمبد تیثِ تشت 1ٍ خذٍل  3ؿذُ اػت. ؿىل یكحت ػٌد

 .دّذ یهزوَس سا ًـبى ه
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 هیلی هتش 0اػتَاًِ ای ثب ثبصؿذگی  -دسیچِهمبیؼِ همبدیش هشیت دثی حل ػذدی ٍ آصهبیـگبّی ػشسیض  -3ؿىل 

 هتش یلیه 0 یثب ثبصؿذگ یاػتَاًِ ا -چِیدس ضیػشس هذل یدث تیهش جیًؼ یدسكذ خطب -1خذٍل 

Error(%) 
Simulation 

Data 

Exprimental 

Data 
yup/D 

1188-  81211 21812 3103 

2131-  21822 21030 3112 

0131-  21813 21233 3110 

31330 21031 21012 3113 

3132 21812 21322 3128 

3132-  81030 81121 3182 

 

دسكذ  8.11-ثِ همذاس   yup/D=3103 ًؼجت یثشا شیاختالف همبد يیـتشیگشدد وِ ث یهـبّذُ ه ،یدث تیهش یًؼج یدسكذ خطب شیثب تَخِ ثِ همبد

 دِیتَاى ًت یحبل ه يیثبؿذ. ثب ا یه یـگبّیآصهب شیاص همبد ووتش یحل ػذد یدث تیهش شیهؼٌبػت وِ همبد يیثِ ا هٌفیػالهت ثبؿذ.  یه هٌفیثلَست 

 ٍخَد داسد. یـگبّیٍ آصهب یحل ػذد شیهمبد يیث یوِ تطبثك ًؼجتب خَث گشفت

 yup/Dنسبت به پارامتر  دریچه استوانه ای -بررسی تغییرات ضریب دبی سرریس .6.2
تغییشات هشیت دثی هذل  4. ؿىل ثبؿذهیyup/D  گزاس ثش سٍی هشیت دثی ًؼجتثِ اثؼبدی اًدبم دادُ ؿذُ دس ایتذای همبلِ یىی اص ػَاهل تبثیشطجك تـب

 .دّذًـبى هی yup/Dدسیچِ اػتَاًِ ای سا ثشای ثبصؿذگی ّبی هختلف ًؼجت ثِ -ّبی ػشسیض

 

 
 ػتَاًِ ای سا ثشای ثبصؿذگی ّبی هختلفدسیچِ ا-تغییشات هشیت دثی هذل ّبی ػشسیض -4ؿىل 

-ایدبد دسیچِ دس صیش ػشسیض ثبػث وبّؾ هشیت دثی هی yup/D ثب تَخِ ثِ ؿىل ثبال، هـبّذُ هی گشدد وِ ثِ اصای ًؼجت ثبثت

 .ثبؿذهیٍ ثیـتشیي هشیت دثی ثشای حبلت ثذٍى ثبصؿذگی هیلی هتش  60گشدد. ثطَسیىِ ووتشیي هشیت دثی ثشای همذاس ثبصؿذگی 

  یبفتِ اػت.ثشای ّش ثبصؿذگی هشیت دثی افضایؾ  yup/D ثب افضایؾ ًؼجت ثی ثؼذ ّوچٌیي

 Hw/ yup دریچه استوانه ای نسبت به پارامتر -بررسی تغییرات ضریب دبی سرریس .6.3
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 Hw/ yup ثِ اصای ًؼجتدسیچِ اػتَاًِ ای -تغییشات هشیت دثی هذل ّبی ػشسیض -5ؿىل 

ثیـتشیي هشیت دثی ثشای حبلت ثب افضایؾ ثبصؿذگی دسیچِ هیضاى هشیت دثی وبّؾ یبفتِ ٍ دسیبفت وِ،  تَاىهی 5ثب تَخِ ثِ ؿىل 

ثشای ّش ثبصؿذگی افضایؾ ای، دسیچِ اػتَاًِ -ّوچٌیي افضایؾ همذاس آة ػجَسی اص سٍی هذل تشویجی ػشسیضػشسیض هی ثبؿذ. 

 هشیت دثی سا ثِ ّوشاُ داسد. 

 a / yupنسبت به پارامتر  یاستوانه ا چهیدر -سیسرر یدب بیضر راتییتغ یبررس .6.4

 
 a / yup دسیچِ اػتَاًِ ای ثِ اصای ًؼجت -تغییشات هشیت دثی هذل ّبی ػشسیض -6ؿىل 

 
ثیـتشیي ثطَسیىِ دسیچِ، وبّؾ هشیت دثی سا ثِ ّوشاُ داسد.  -ثِ اصای دثی ثبثت، افضایؾ ثبصؿذگی ثشای هذل ّبی تشویجی ػشسیضثب تَخِ ثِ ؿىل، 

% 43هیلی هتش ثِ اصای دثی ثبثت،  60همذاس هشیت دثی ثشای ثبصؿذگی الصم ثِ روش اػت وِ هیلی هتش هـبّذُ گشدیذ.  15شیت دثی ثشای ثبصؿذگی ه

 هیلی هتش وبّؾ یبفتِ اػت. 15ًؼجت ثِ ثبصؿذگی 
 

 yup/ydنسبت به پارامتر  یاستوانه ا چهیدر -سیسرر یدب بیضر راتییتغ یبررس.6.5
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 yup/yd دسیچِ اػتَاًِ ای ثِ اصای ًؼجت -شات هشیت دثی هذل ّبی ػشسیضتغیی -7ؿىل 

ّب هی ثبؿذ. هیلی هتش ثیـتش اص توبهی هذل 60خشیبى پبییي دػت ثشای ثبصؿذگی گشدد وِ ثِ اصای دثی خشیبى ثبثت، همذاس ػوك هـبّذُ هیهطبثك ؿىل، 

دثی خشیبى ثب افضایؾ دس استفبع ثبصؿذگی ثبثت، ثِ ّوشاُ داسد. الصم ثِ روش اػت،  ت دثی ساّوچٌیي افضایؾ ثبصؿذگی هطبثك ًتبیح پیـیي وبّؾ هشی

 ذ.ثبیوبّؾ هی  yup/ydػجَسی، هشیت دثی افضایؾ یبفتِ دس حبلیىِ ًؼجت 

 

 گیرینتیجه .11
َلت ػبخت ٍ هشیت دثی ثبال هی ثبؿذ. دسیچِ اػتَاًِ ای ًؼجت ثِ ػبیش هذل ّب داسای هضایبیی چَى ّضیٌِ ون، طشاحی آػبى، ػْ –هذل تشویجی ػشسیض 

 پشداختِ ؿذُ اػت. Flow-3Dدسیچِ اػتَاًِ ای ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  -دس ایي همبلِ ثِ ثشسػی ػذدی ػَاهل هَثش ثش هشیت دثی هذل تشویجی ػشسیض

هحبػجِ گشدیذ وِ   -8.11خطبی ًؼجی دسكذ كحت ػٌدی ؿذ. ثیـتشیي (، 1393حل ػذدی اثٌذا ثب ًتبیح آصهبیـگبّی هؼؼَدیبى ٍ ّوىبساى )ًتبیح 

ووتش ثَدى همذاس دادُ حل ػذدی ًؼجت ثِ دادُ آطهبیـگبّی هی ثبؿذ. دس حبلت ولی تطبثك خَثی ثیي داد ّبی ثذػت آهذ. ثب ػالهت هٌفی ًـبى دٌّذُ 

دسیچِ هذل تشویجی ثبػث وبّؾ هشیت تفبع ثبصؿذگی هَثش ثش سٍی هشیت دثی هذل تشویجی، ًتبیح ًـبى داد وِ افضایؾ اساسصیبثی پبساهتشّبی ثی ثؼذ 

 ٍ yup/yd تغییشات ساثطِ هؼتمین ٍ ثب Hw/ yup ،ٍ yup/D دثی خشیبى ػجَسی اص هذل تشویجی هی ؿَد. ّوچٌیي تغییشات هشیت دثی ثب تغییشات پبساهتشّبی

a / yup  .دّذ.ًـبى هی (2014ّوىبساى )هؼؼَدیبى ٍ ثب ًتبیح سا ًتبیح ثذػت آهذُ تطبثك خَثی  ساثطِ ػىغ داسد 
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