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 خالصه

سا  چِیدس یٍ تدوغ دس ٍسٍد ضیدس پـت ػشس یًٌـیرسات هؼلك سػَب ٍ هَاد ؿٌاٍس تَدُ وِ فشكت تِ یسٍدخاًِ ٍ واًال داسا شیدس هؼ یّوَاسُ آب خاس

 ضیاعشاف تِ ػلت ػشس یّا يیصه یشیآتگ اى،یػثَس خش یؿىل دس هدشا شییاص خولِ تغ یاهش ػالٍُ تش واّؾ حدن واًال دس هحذٍدُ ػاصُ ػثة هـىالت يیًوَدُ ٍ ا ذایپ

دسیچِ  –دتی هذل تشویثی ػشسیض س ایي تحمیك تِ تشسػی ضشیة . دؿَد یه اىیخش یشیػاصُ ٍ واّؾ دلت اًذاصُ گ یذاسیواًال، تِ خغش افتادى پا يیؿذى آب اص خٌاح

ِ ایداد دسیدِ دس ػشسیض وٌگشُ ًتایح ًـاى داد وپشداختِ ؿذُ اػت.  Flow-3Dهذل تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  5دس  دسیچِ هختلفتاصؿذگی استفاع تا  ای هؼتغیلیوٌگشُ

تاػث افضایؾ ضشیة دتی  دسیچِ –ػشسیض  دسیچِ دس هذل تشویثی گیّوچٌیي افضایؾ استفاع تاصؿذگشدد. هی تاػث افضایؾ ضشیة دتی ثاتت Ht/Lدس ًؼثت  ای

ػلت آى هی تَاًذ ًاؿی اص اػتغشاق هذل تشویثی ٍ  هی ؿَد،تا افضایؾ ایي ًؼثت ا اختالف همادیش ضشیة دتی واػتِ  پاییي هی گشدد. Ht/Lتخلَف دس ًؼثت ّای 

 دسیچِ تاؿذ.افضایؾ تذاخل خت خشیاى ػثَسی اص ػشسیض ٍ 

 

 Flow-3Dضریة دتی، ارتفاع تازشدگی دریچه، دریچه کنگره ای مستطیلی،  –، سرریس معلق رسوتیذرات کلیدی:  کلمات

 

 

  مقذمه .1

 
سٍتاص هَسد اػتفادُ لشاس  یدس هداس اىیٍ وٌتشل خش یشیاًذاصُ گ یّؼتٌذ وِ تِ عَس گؼتشدُ تشا ایػادُ یىیذسٍلیّ ّایػاصُ چِیٍ دس ضیػشس

ػغح  نیًَػاى ػغح آب سا داؿتِ تاؿذ. تٌغ ضاىیه يیووتش ،یدت شاتییؿَد وِ تا تغ یه یاتیهٌاػة اسص یصهاً ضّایح آب تَػظ ػشسػغ نی. تٌغشًذیگ یه

ٍ  نیهؼتم یضّایتشاػاع ؿىل تاج دس ػشم سٍدخاًِ تِ دٍ گشٍُ ػشس ضّایداسد. ػشس شّایٍ آتگ یلیتحَ یتش دت یویهؼتم شیتاث ض،یآب تَػظ ػشس

تاػث واّؾ  یضیعَل هَثش ػشس ؾیاػت وِ تا تَخِ تِ افضا نیشهؼتمیغ یضّایاص اًَاع ػشس یىی ایوٌگشُ یضّایؿًَذ. ػشس یه یتٌذ نیتمؼ نیشهؼتمیغ

تاؿٌذ. تدوغ هَاد  یرسات سػَب ٍ هَاد ؿٌاٍس ه داسای ّا،سٍدخاًِ ّا ٍ واًال شیدس هؼ یآب خاس .[1]ؿَد یػغح آب دس تاالدػت خَد ه شییًَػاى تغ

ػثَس  تیتا داؿتي لاتل چِیدس -ضیؿَد. هذل ػشس یه ّاضیػشس یىیذسٍلیٍ واّؾ ػولىشد ّ اىیخش یشیػثة واّؾ دلت اًذاصُ گ ضیـت ػشسؿٌاٍس پ

 .[2]. ذًواییه یشیخلَگ ضیاص اًثاؿتِ ؿذى سػَتات دس پـت ػشس ض،یػشس یٍ هَاد هؼلك اس سٍ چِیدس شیؿذُ اص لؼوت ص يیّن صهاى هَاد لاتل تِ ًـ

دس  ؾیدسكذ افضا 8حذٍد  ذ،یسا سػَب پش ًوا ضیدسكذ استفاع ػشس 75وِ  یاًدام دادًذ ٍ هـاّذُ وشدًذ ٌّگاه ٌِیصه يیدس ا ایگؼتشدُ ـاتیآصها

دس تذًِ  ایچِیدس ًظش گشفتي دس ضّا،یدس تاالدػت ػشس یهَاد سػَت یٌیاص تِ ًـ یشیخلَگ یاص ساّىاسّا یىی[3]. ؿَد یه دادیا اىیخش یهمذاس دت

ٍ هَاد  چِیدس شیاص لؼوت ص یػثَس هَاد سػَت تیتا لاتل چِیدس-ضیػشس یثیًام گشفتِ اػت. هذل تشو چِیدس -ضیػشس یثیتشو هذلتاؿذ وِ  یه ضیػشس

ٍ  یشیدلت دس اًذاصُ گ ؾیوشدُ ٍ تِ افضا یشیخلَگ یادیص یتا حذ ضیػشس ؼتنیاص اًثاؿتِ ؿذى سػَب ٍ هَاد هؼلك دس پـت ػ ض،یػشس یهؼلك اص سٍ

ّؼتٌذ. دس ٍالغ هحَس  َػتِیپ یَاسّایتاؿٌذ وِ دس پالى خغَط ؿىؼتِ ٍ د یه ییضّایػشس ایوٌگشُ یضّایػشس. [1]وٌذ یه یادیووه ص اىیػثَس خش
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 هی یتشا يیاداسًذ. تٌاتش یـتشیعَل تاج هَثش ت  ن،یتا تاج هؼتم یضّاػشسی تِ ًؼثت ّاتَدى تاج آى نیشهؼتمیغ لیاػت. تِ دل نیهؼتم شیتاج آى ّا غ

ؿَد وِ استفاع  یدس واًال ّا ٍ سٍدخاًِ تاػث ه تیهض يیدٌّذ. ا یسا ػثَس ه یـتشیت یدت ن،یتا تاج هؼتم یضّایاستفاع آب تاالدػت ثاتت ًؼثت تِ ػشس

 یضّایػشس یّا تیهض تا تَخِ تِ. [4]دّذ یتاالدػت سا واّؾ ه یّا يیحفاظت صه یتشا یضیتاؿذ ٍ همذاس خاوش اصیدس واًال هَسد ً یآصاد ووتش

. تا تَخِ تِ ؼتیهَخَد ً یدت اصیً یخَاتگَ نیهؼتم ضیػشم ثاتت ون تَدُ ٍ ػشس یاػت وِ داسا یدس هٌاعم ضّایػشس يیا یواستشد اكل ایوٌگشُ

 سػذ. یتِ ًظش ه ذیهفػغح آب  نیتِ هٌظَس تٌغ چِدسی – ایوٌگشُ ضیػشس یثیهذل تشو ،ایوٌگشُ یضّایػشس یایهضا

    

 
ایتا همغغ رٍصًمِ ایوٌگشُ ضیػشس -1ؿىل  

دس ایي ؿىل 
TH اًشطی ول تاالی ػشسیض ،

cL ،عَل هَثش ػشسیض ،P ،استفاع ػشسیضW ،ػشم ػشسیض ،صاٍیِ تیي دیَاسُ ػشسیض
wt  ضخاهت

 o90تاؿذ. حال دس كَستی وِ ػوك خشیاى سٍی ػشسیض هیhؿتاب گشاًـی صهیي ٍ gػشػت خشیاى، vعَل دهاغِ داخلی،Aدیَاسُ ػشسیض ،

صیادی اًدام  ماتیتحم چِیدس -ضیػشس یثیهذل تشو ٌِیدس صه گشدد.ای هؼتغیلی تثذیل هیای تِ ػشسیض وٌگشُای رٍصًمِػشسیض وٌگشُ دس ًظش گشفتِ ؿَد

 گشفتِ اػت.

داخت. ًتایح دػت تش دتی خشیاى دس هذل تشویثی ػشسیض هثلثی دس تاالی دسیچِ هؼتغیلی ٍ تالؼىغ پش(، تِ تشسػی تاثیش هیضاى اػتغشاق پاییي1998)1ًدن 

 . [5]دٍی ًـاى داد وِ ًؼثت اػتغشاق دسیچِ سٍی ػوك تاالدػت ٍ سٍی دتی تاثیش هی گزاس

(، پاساهتشّای ّیذسٍلیىی ٍ ٌّذػی هَثش تش سٍی خشیاى تشویثی سا هَسد تشسػی لشاس دادُ ٍ تشای خشیاى ػشسیض هثلثی سٍی 2002)2ًدن ٍ ّوىاساى

ّا دس حالت ّا ثاتت ًوَدًذ اػتفادُ اص ضشیة دتی خشیاى هؼوَل تشای گًَِ ػشسیضّا ٍ دسیچِج ًوَدًذ. آىدسیچِ هؼتغیلی فـشدُ هؼادالتی اػتخشا

 .[6]تشویثی هی تَاًذ خغای تضسگی ایداد ًوَد

. آًاى تا تغییش دس ای دس ؿشایظ خشیاى آصاد سا هَسد تشسػی لشاس دادًذدسیچِ رٍصًمِ-(، خشیاى ػثَسی اص هذل تشویثی ػشسیض2008)3ّاٍایی ٍ ّوىاساى

ّای هختلف ضشیة دتی هذل تشویثی سا آصهایؾ وشدًذ. آًاى ساتغِ خغی تیي هیضاى ای ٍ هیضاى تاصؿذگی دسیدِ دس استفاعّای ػشسیض رٍصًمِصاٍیِ تال

 . [7]تاصؿذگی دسیچِ ٍ ػوك تاالدػت ػشسیض پیذا وشدًذ

هؼتغیلی لثِ تیض تذٍى فـشدگی خاًثی سا دس دٍ حالت اػتغشاق ػشسیض آصاد ٍ دسیچِ  دسیچِ -(، خشیاى تشویثی سٍی ػشسیض2009)4ػاهاًی ٍ هظاّشی

ػاصی ٍ آصهایؾ وشدًذ. دس دٍ حالت ًتایح ًـاى داد وِ پایاب تش ػوك تاالدػت ػاصُ ٍ دس ًتیدِ تش دتی خشیاى هؼتغشق ٍ ػشسیض ٍ دسیچِ هؼتغشق هذل

 .[8]گزاسدتاثیش هی

ّیذسٍلیه خشیاى ػثَسی اص ػشیضّای داسای تاصؿذگی دس اًتْای آًاى سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ. آًاى ًتایح ضشیة   (،2010)5ػثذالضیاد ٍ ّوىاساى

ّای خذاگاًِ ػشسیض ٍ دسیچِ هماتؼِ وشدًذ ٍ تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ ضشیة دتی حاكل اص هذل تشویثی تِ دتی تذػت آهذُ اص هذل تشویثی سا تا هذل

 .[9]ّای خذاگاًِ هی تاؿذتهشاتة تیـتش اص حال

-دسیچِ هؼتغیلی پشداختٌذ. آًاى دس آصهایؾ خَد ساتغِ -(، تِ تشسػی آصهایـگاّی آتـؼتگی پاییي دػت هذل تشویثی ػشسیض2011)6ؿْاتی ٍ ّوىاساى

تا افضایؾ تاص ؿذگی دسیچِ هیضاى  دػت تذػت آٍسدًذ. ًتایح آًاى ًـاى داد وِای تیي پاساهتشّای ّیذسٍلیىی هذل تشویثی تا هیضاى آتـؼتگی پاییي

 .[10]آتـؼتگی واّؾ هی یاتذ
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دسیچِ سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ. ًتایح آًاى ًـاى داد وِ تا  -ای(، ّیذسٍلیه خشیاى ػثَسی اص هذل تشویثی ػشسیض وٌگش2013ُ)1هیشًاكشی ٍ ػوادی

ای همذاس ضشیة دتی تیـتشی ًؼثت اى ًـاى دادًذ وِ اػتفادُ اص ػشسیض وٌگشُیاتذ ٍ ّوچٌیي آًای ضشیة دتی افضایؾ هیافضایؾ استفاع ػشسیض وٌگشُ

 .[11]تِ حالت خغی ایداد هی وٌٌذ

ای ٍ دسیچِ هؼتغیلی دسیچِ تلَست ػشسیض رٍصًمِ -(، تِ تشسػی ٍ پیؾ تیٌی ضشیة دتی ػثَسی اص هذل تشویثی ػشسیض2014)2الؼْیلی ٍ ؿَاًا

 .[12]صیشتحشاًی سٍاتغی سا تشای پیؾ تیٌی ضشیة دتی اسائِ ًوَدًذپشداختٌذ. آًاى تشای سطین خشیاى 

دسیچِ تش اػاع پاساهتشّای ٌّذػی هذل پشداختٌذ.  -(، تِ تشسػی آصهایـگاّی ػوك آتـؼتگی پاییي دػت هذل تشویثی ػشسیض2016)3ػوشاى ٍ ّوىاساى

هیضاى ػوك  ـتش دس پاییي دػت ػاصُ ؿذُ ٍ تا افضایؾ تاصؿذگی دسیچًِتایح آًاى ًـاى داد وِ تشویة دٍ ػاصُ ػشسیض ٍ دسیچِ تاػث آتـؼتگی تی

 .[13]آتـؼتگی واّؾ هی یاتذ

ّای ّیذسٍلیىی تِ ػاصی خشیاى تشای تشسػی پاساهتشّا ٍ پذیذُ افضاسّای هٌْذػی تِ هٌظَس ؿثیِ اهشٍصُ تا پیـشفت ػلن واهپیَتش ٍ اػتفادُ اص ًشم 

ای ّای تشویثی ػشسیض وٌگشُهذلضشیة دتی لن هٌْذػی تثذیل ؿذُ اػت. ّذف اص ایي تحمیك تشسػی ػذدی ّای واسآهذ ٍ هَثش دس ػ یىی اص سٍؽ

 هی تاؿذ.  Flow-3Dتا اػتفادُ اص ًشم افضاس  تا استفاع تاصؿذگی دسیچِ هتفاٍت داسدسیچِ –هؼتغیلی
 

 

 تشابه ابعادی .2

 
وِ  شیص یىیذسٍلیٍ ّ یٌّذػ یپاساهتشّا ایوٌگشُ ضیػشس یٍ سٍ ییوـَ چِیدس شیاص ص ّن صهاى یػثَس اىیخش یىیذسٍلیوشدى سفتاس ّ یتِ هٌظَس وو

 .تَاى هَسد هغالؼِ لشاس داد یه چِیدس -ایوٌگشُ ضیػشس یثیهذل تشو یدت ةیهَثش تش ضش یًـاى دادُ ؿذ، سا تِ ػٌَاى فاوتَسّا 1دس ؿىل 

(، ػشم a(، استفاع دسیدِ )t(، ضخاهت دیَاسُ ػشسیض )W(، ػشم واًال )L(، عَل هَثش تاج )Pپاساهتشّای ٌّذػی: استفاع ػشسیض ) -1

 (.bدسیچِ )

(، استفاع آب اص پاییي دػت h(، استفاع آب سٍی ػشسیض دس تاالدػت )Q) پاساهتشّای ّیذسٍلیىی: دتی خشیاى ػثَسی اص ػاصُ تشویثی -2

 (.v(، ػشػت خشیاى ػثَسی اص ػشسیض )Hدسیچِ )

 (.(، خشم هخلَف ػیال )(، لضخت دیٌاهیىی ػیال )(، وـؾ ػغحی )gوٌٌذُ هحیظ ٍ ػیال: ؿتاب ثمل )پاساهتشّای تؼشیف -3

تذػت   4تاویٌگْام ؽتش اػاع سٍ ؼذی یت یپاساهتشّا ،یتىشاس شیٍ استفاع آب تاالدػت تِ ػٌَاى هتغ یػشػت، چگال یدس ًظش گشفتي پاساهتشّا تا

 .آهذًذ

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







dr C

a

h

t

h

w

h

L

h

P

h

b

h
FWef                                                                                        

تؼذ  یػذد ت يیتٌاتشا [14]گشفت. ذُیسا ًاد الیلضخت دس سفتاس ػ شاتیتَاى تاث یًثاؿذ، اص ساتغِ فَق ه  ایٍسلِ یثیتشو ّایػاصُ یسٍ اىیخش اگش

 يیخَاّذ گزاؿت. تا تَخِ تِ ا شیتاث اىیتش سفتاس خش یػاصُ ون تاؿذ، وـؾ ػغح یاگش استفاع آب سٍ يیؿَد. ّوچٌ یاس ساتغِ تاال حزف ه ٌَلذصیس

 یچـن پَؿ یتَاى اص اثش وـؾ ػغح یؿَد، ه تیػاًت( سػا 3) یثیهذل تشو ضیػشس یحذالل استفاع آب سٍ تیهغلة چٌاى چِ همذاس هحذٍد

 .ؿَد یخالكِ ه شیص 2ػذد ٍتش اص ساتغِ تاال حزف ؿذُ ٍ تلَست ساتغِ  يی. تٌاتشا[15]دوش
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 – ضیػشس یثیاص هذل تشو یػثَس اىیخش یهـتشن تشا یدت ةی، اص ضشاًدام ؿذُ یثیتشو یهذل ّا ٌِیگزؿتِ دس صه ماتیپظٍّؾ هغاتك تحم يیا دس

-ایوٌگشُ ضیػشس یثیتشو یهذل ّا یدت ةیضش [8]ًـذُ اػت هیتلَست خذاگاًِ تفى چِیدس ای ضیػشس یدت ةیاػتفادُ ؿذُ اػت. ٍ ضش چِدسی

 [16].ذیآ یتِ دػت ه 4پظٍّؾ اص ساتغِ  يیدس ا چِیدس
(4)     

gHabHgL
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2 5.1 


                                                                                             

   

) ضیاستفاع ول آب تاالدػت ػشس پاساهتش
tH ِذیآ یتِ دػت ه 5(، اص ساتغ. 

(5)         
g

v
hH t

2
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حاكل اص ًشم  یػاص ِیؿث حیًتا اًدام گشدیذ. اىیتلَست ػوَد دس خْت خش تاصؿذگی دسیچِ هتفاٍت استفاع 4هذل تا  5دس ك ؿثیِ ػاصی یتحم يیدس ا

چِدسی – یلیهؼتغ ایوٌگشُ یضّایاص ػشس یػثَس اىیخش یٍ دت یدت ةیضش ی( تش س2013ٍ ،یػواد ٍ یشًاكشی)هیـگاّیهاآص حیتا ًتا Flow-3Dافضاس

 ؿذُ اػت. یاتیٍ اسص یكحت ػٌد داس

 

 مواد و روش .3

 مذل های عذدی و آزمایشگاهی     .  3.1

دس حالت  اىیخش یػِ تؼذ لیتحل یفضاس تشاا ًشم يیاػتفادُ ؿذُ اػت.اص ا Flow-3Dافضاس اص ًشم اىیخش یػاص ِیتِ هٌظَس ؿث كیتحم يیدس ا

وٌذ. تشای هذلؼاصی  یؿذُ حل ه یتٌذ ؿثىِ ذاىیه هی یسا تا اػتفادُ اص سٍؽ حدن هحذٍد تِ سٍ ٌَلذصیس شاػتَوغ،یهؼادالت ًاٍ شیًاپز تشاون

K-حاضش اص هذل ) كیدس تحم یآؿفتگ  (RNG ًؼثت تِ هذل  یهذل آؿفتگ يیاػتفادُ ؿذُ اػت. ا K- ووتشی  تدشتی ّایاػتاًذاسد تِ ثاتت 

ػٌدی تا دادُ افضاس خْت كحت ّای ٍسٍدی تِ ًشم دادُ ػولىشد تْتشی ًـاى دادُ اػت. اى،یخش یداسای خذاؿذگ یػاصی ًَاح ِیداؿتِ ٍ تشای ؿث اصیً

داًـگاُ ػلَم وـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی  دسآصهایـگاُ ( اًدام گشفت2113ِشًاكشی ٍ ػوادی، ّای آصهایـگاّی )هی ّای خشٍخی ًشم افضاس اص سٍی دادُ

 اًدام گشفتِ ؿذُ اػت.  1/1122 فلَم وف ؿیة ٍ هتش 1.0 استفاع هتش ٍ 5/1 ػشم هتش،12 تِ عَل ؿیـِ ای -هؼتغیلی فلضی فلَم دس ٍ ػاسی

اسائِ  1تا ٌّذػِ ّای هختلف دس خذٍ.ل  داسدسیچِ – هؼتغیلی ایضّای وٌگشُهـخلات ٌّذػی ٍ دادُ ّای هَسد ًیاص خْت ؿثیِ ػاصی ػشسی

 Rectangular) ّا اػتفادُ ؿذُ اػت.ّا دس ًام گزاسیؿذُ اػت. تِ هٌظَس ساحتی تیاى ًام ّای هذل ّا اص هخفف دٍ ولوِ اكلی اًگلیؼی آى

Labyrinth Gate=RLG( ٍ )Rectangular Labyrinth =RL ) 

 داسدسیچِ – هؼتغیلی ایّای ػشسیضّای وٌگشُالػات هشتَط تِ هذلاع -1خذٍل

 ؿواسُ هذل
 ػشم واًال    

       (cm) 

 عَل تاج هَثش    

      (cm) 

 استفاع ػشسیض  

      (cm) 

 ػشم دسیچِ

   (cm) 

 استفاع تاصؿذگی دسیچِ   

          (cm) 

RLG 11             51                  167.5         25                  0               11          

RLG 12          51                167.5                     25                   0              12          

RLG 14          51                   167.5           25               0             14           

RLG 16          51                  167.5           25                  0             16           

RL             51         167.5 25                  -              - 

 

 

 مش بنذی و اعمال شرایط مرزی .     3.2
 2اص ًظش دلت تاال ٍ واّؾ صهایؾ ؿثیِ ػاصی، تؼییي ؿذُ اػت. دس ؿىل  1384000تؼذاد  دس ایي تحمیك هؾ تٌذی تش اػاع هؾ تْیٌِ تِ

 دسیچِ ًـاى دادُ ؿذُ اػت. –ؿشایظ هشصی اػتفادُ ؿذُ ٍ ًحَی هؾ تٌذی هذل تشویثی ػشسیض 
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 LWاػوال ؿشایظ هشصی ٍ هؾ تٌذی تِ هذل  -2ؿىل

هشص  یفـاس هـخق ٍ تشا یاص ؿشط هشص اىیخش یٍسٍد یتماسى، تشا یاص ؿشط هشص ییاػوال ؿذُ دس هشص تاال ضّایهذل ػشس یهشص ظیؿشادس 

ّا ٍ وف واًال  َاسُید یاػتفادُ ؿذُ اػت، تشا یخشٍخ یاص ؿشط هشص شٍى،یت ظیدس ؿثىِ حل اص ؿشا اىیخش یشیشپزیتِ هٌظَس ػذم تاث ضیدػت ً يییپا

 ِ،یٍ اٍل یهشص ظیهذل ٍ اػوال ؿشا یػاص ِیتؼذ اص ؿث وٌذ. یكغىان ػول هتذٍى ا یهداص َاسید هیؿذُ وِ ّواًٌذ  فیتؼش wall یؿشط هشص

 ؿَد.  یحل ه یتَػظ ًشم افضاس تلَست ػذد ضیػشس یاص سٍ یػثَس اىیخش

 

 نتایج و بحث .4
 دّذ. یسا ًـاى ه Ht/P=0/3سا دس ًؼثت  چِیدس-ضیػشس یثیهذل تشو یاص سٍ یػثَس اىیخش 3ؿىل 

 
 Ht/P=0/3دس ًؼثت وٌگشُ ای هؼتغیلی   دسیچِ -ضیػشس یٍاص س یػثَس اىیخش -3ؿىل 

ػاًتی هتش تیـتش اص ػایش هذل ّا تَدُ ٍ تیاًگش ػثَسدّی  16هـاّذُ هی گشدد وِ ػوك آب دس پاییي دػت هذل تشویثی تا استفاع تاصؿذگی 

 افضایؾ تاصؿذگی تاػث ػثَس دّی همذاس دتی تیـتشی گشدد.هی تاؿذ. لزا اًتظاس هی سٍد ایداد دسیچِ دس ػشسیض وٌگشُ ای هؼتغیلی ٍ تیـتش همذاس آب 

 نتایج عذدی و آزمایشگاهیصحت سنجی       .4.1
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تا دادُ ّای  Flow-3Dافضاس ّوچٌیي تؼییي هحذٍدُ دسكذ خغا تیي دادُ ّای حاكل اص ًشم یىی اص ساُ ّای كحت ػٌدی ٍ همایؼِ ًتایح، ٍ

 ذ.هی تاؿ( 6)آصهایـگاّی اػتفادُ اص ساتغِ 

(6)                                                                                                       

                       
ًـاًگش دسكذ خغای ًؼثی،  eی فَق دس ساتغِ

NCd  ٍ همذاس ضشیة دتی حل ػذدی
ECd ُتاؿذگیشی ؿذُ هیهمذاس ضشیة دتی اًذاص .

كحت ػٌدی ؿذُ  (2013 ،یٍ ػواد یشًاكشی)ه تا ًتایح آصهایـگاّی  RLG 10 هذل ًشم افضاس یػاص ِیحاكل اص ؿث ضشیة دتی دس ایي تحمیك ًتایح

سا ًـاى هی  RLG 10آصهایـگاّی تشای هذل  حاكل اص ًتایح ؿثیِ ػاصی ٍ ٍ دسكذ خغای ًؼثی همادیش ضشیة دتی تِ تشتیة 2ٍ خذٍل  4ؿىل اػت.

 دّذ.

 
 RLG 10 همادیش ضشیة دتی حاكل اص حل ػذدی ٍ آصهایـگاّی هذل -4ؿىل 

 RL10 هذلدسكذ خغای ًؼثی ضشیة دتی  -2خذٍل

Error(%) Simulation Data Exprimental Data Ht/L 

6.6 1.515 1.465 1.121 

13.1 1.406 1.425 1.125 

14.25 1.467 1.411 1.126 

14.0 1.423 1.361 1.133 

15.06 1.302 1.321 1.144 

دسكذ هی  15.86تِ همذاس  Ht/L=1.144 تا تَخِ تِ همادیش دسكذ خغای ًؼثی ضشیة دتی، هـاّذُ هی گشدد وِ تیـتشیي اختالف همادیش تشای ًؼثت

 حل ػذدی ٍ آصهایـگاّی ٍخَد داسد. ًؼثتا خَتی تیي همادیش تاؿذ. تا ایي حال هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ تغاتك 

 ضریب دبی مذل های ترکیبی   ارتفاع بازشذگی دریچه بر.   تاثیر 4.1
َتات هؼلك دس آب پـت ػشسیض ؿذُ ٍ تْثَد افضایؾ ًشخ دتی تاػث واّؾ تِ ًـیٌی سػای ػالٍُ تش دسیچِ وٌگشُ -اػتفادُ اص هذل تشویثی ػشسیض

 سا ًـاى هی دّذ.  RLG10ضشیة دتی ػشسیض وٌگشُ ای هؼتغیلی ٍ هذل تشویثی  5ػولىشد ّیذسٍلیىی آى هی گشدد. ؿىل 
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 دسیچِ -همایؼِ ضشیة دتی ػشسیض وٌگشُ ای هؼتغیلی تا هذل تشویثی ػشسیض -5ؿىل 

ی گشدد. افضایؾ هایداد دسیچِ دس ػشسیض وٌگشُ ای تاػث افضایؾ ضشیة دتی دس ثاتت  Ht/Pتِ اصای ًؼثت تا تَخِ تِ ؿىل هـاّذُ هی گشدد وِ 

ّوچٌیي افضایؾ ضشیة دتی دس ًؼثت ّای پاییي هـَْدتش اػت ٍ تِ افضایؾ ًؼثت  ضشیة دتی افضایؾ ًشخ دتی ػثَسی اص ػشسیض سا تِ ّوشاُ داسد.

Ht/P .تش ػاهلی  تشای سا ػالٍلزا تِ ػٌَاى یه ایذُ دس اهش عشاحی هی تَاى ایداد دسیچِ دس ػشسیض  ضشیة دتی دٍ هذل تِ ّن ًضدیىتش هی گشدد  ُ

ضشیة دتی هذل  6ػاصُ ای تشای ػثَسدّی همذاس آب اضافی تیـتش دس ّذ آب ثاتت سٍی ػشسیض داًؼت. ؿىل خلَگیشی اص تِ ًـیٌی هَاد سػَتی ، تلىِ 

 ًـاى هی دّذ. ّای تشویثی سا تِ اصای استفاع تاصؿذگی هختلف

 
 استفاع تاصؿذگی هختلفای هؼتغیلی تا دسیچِ وٌگشُ  -ضشیة دتی هذل ّای تشویثی ػشسیض -6ؿىل 

ایي گشدد.  یه چِیدس -ضیػشس یدت ةیضش ؾیػثة افضا یاستفاع تاصؿذگ ؾیثاتت افضا Ht/Lًؼثت  یتِ اصا هـاّذُ هی گشدد وِ 6ؿىل تا تَخِ تِ 

ص ا یتَاًذ ًاؿ یوِ ػلت آى ه هی یاتذ اّؾوهذل  4تشای دتی همادیش ضشیة   Ht/Lافضایؾ ًؼثت تا  اختالف همادیش دس ًؼثت ّای پاییي تیـتش تَدُ ٍ 

ایداد دسیچِ . ؿایاى روش اػت وِ دس ًؼثت ّای تاال داًؼت ٍ تذاخل تیـتش خت خشیاى ػثَسی اص سٍی ػشسیض تا خشیاى ػثَسی اص دسیچِ اػتغشاق ػشسیض

پاییي   Ht/Lدسیدِ دس ًؼثت ّای  –تشویثی ػشسیض  اػتفادُ اص هذلّیذسٍلیىی ػاصُ ّا،  یدس اهش عشاحایداد تذاخلی خذیذ ؿذُ ٍ دس ػشسیض تاػث 

 تَكیِ هی گشدد.
 

 گیرینتیجه .11

 
ًىتِ لاتل تَخِ دس اػتفادُ اص ایي  ایداد دسیچِ دس ػشسیضّا تاػث ػذم تدوغ سػَتات دس پـت ػشسیض ؿذُ ٍ دس تْثَد ػولىشدػشسیضّا ووه هی ًوایذ.

سیض ٍ صیش دسیچِ تاّن تَدُ وِ دس اهش عشاحی تایؼتی ساّىاسّایی تشای واّؾ تذاخل خشیاى هذل ّای تشویثی تذاخل خت خشیاى ػثَسی اس سٍی ػش

ٍ تا استفاع تاصؿذگی دسیچِ هختلف دسیچِ وٌگشُ ای هؼتغیلی  –دس ایي تحمیك تِ ؿثیِ ػاصی خشیاى ػثَسی اص هذل تشویثی ػشسیض  تاّن اسائِ گشدد.

 ،یٍ ػواد یشًاكشی)هتا ًتایح آصهایـگاّیًتایح حاكل اص ؿثیِ ػاصی  اتتذا پشداختِ ؿذُ اػت. Flow-3Dس اػتفادُ اص ًشم افضا اسصیاتی ضشیة دتی آى تا

هحاػثِ گشدیذ وِ ًـاًگش تغاتك ًؼثتا خَب تیي دادُ  دسكذ 15.86تِ همذاس  Ht/L=0.044كحت ػٌدی ؿذُ ٍ تیـتشیي دسكذ خغا تشای ًؼثت ( 2013
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 ثاتت ایداد دسیچِ دس ػشسیض تاػث افضایؾ ضشیة دتی ٍ دس Ht/L ًؼثت داد وِ تِ اصای ذا ّای تشویثی ًـاىحاكل اص ؿثیِ ػاصی ه ًـاى هی تاؿذ. 

ایي افضایؾ  افضایؾ هی یاتذ. ثاتت Ht/Lًؼثت افضایؾ استفاع تاصؿذگی دسیچِ همذاس دتی دس ًتیدِ ًشخ دتی ػثَسی اص ػشسیض هی گشدد. ّوچٌیي تا 

 هی یاتذ.واّؾ  ّای تشویثی، همذاس ضشیة دتی دس هذل پاییي هـَْدتش اػت.  تا افضایؾ ایي ًؼثت  Ht/L ًؼثت ضشیة دتی تشای تواهی هذل ّا دس

 تاؿذ ٍ ّوچٌیي اػتغشاق ػشسیض دس ًؼثت ّای تاالصیش دسیچِ خشیاى ػثَسی اص تذاخل خت خشیاى ػثَسی اس سٍی ػشسیض ٍ هی تَاًذ ًاؿی اص ػلت آى 

تشای تخلَف دس هَالغ ػیالب ٍ  ،دسیدِ وٌگشُ ای دس هىاى ّایی وِ ًیاص تِ ثاتت ًگِ داؿتي ّذ آب سٍی ػشسیض –ض دس حالت ولی اػتفادُ اص ػشسی

 خلَگیشی اص آب گشفتگی هٌاعك هداٍس ػشسیض هغشح تاؿذ، پیـٌْاد هی گشدد. 
 

 مراجع .12
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