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از  هبررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان عبوری از روی سرریز اوجی با استفاد

Fluent   افزار نرم 

(لوگمطالعه موردی : سرریز سد احمد بی)  
 

 2محمدرضا نیک پور، *1اسالم روح اهلل پور

واحد  ،های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسالمیسازه -عمراندانشجوی کارشناسی ارشد  -1

 اهر

 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی استادیار -2

roholahporislam@yahoo.com * ایمیل نویسنده مسئول:    

 خالصه

که است احتمال وقوع کاویتاسیون در نواحی  ،کندرا تهدید میرریزها ترین مشکلی که این سبزرگاز مهمترین اجزای هر سد، سرریز آن است. 

-بر بودن ساخت مدلهای آزمایشگاهی برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی و زماناز طرفی، هزینه باالی مدل است. یآب دارای سرعت زیادجریان 

سازی عددی در تحلیل جریان شده است. در این ، موجب افزایش کاربرد شبیهCFDهای مدلهای آزمایشگاهی و گسترش روزافزون و قابلیت

سازی جریان بر روی سرریز سد احمد بیگلو و محاسبه پارامترهای جریانو درنتیجه تعیین شاخص کاویتاسیون در سه یهتحقیق به منظور شب

باشد، استفاده شده است.جهت مدل کردن جریان می CFDکه یکی از کدهای  Fluentمترمکعب بر ثانیه ازنرم افزار  46/64و  23/38، 88/18دبی

استفاده شده است. بابررسی نتایج مشخص گردید در هیچ  VOFبرای تعیین پروفیل سطح آزاد جریان از روش و  Ɛ-K-  RNGآشفته از معادالت

 های مورد مطالعه پدیده کاویتاسیون در این سد رخ نخواهد داد. یک از دبی
 

 استاندارد VOF ،K-Ɛسرریز، کاویتاسیون، فلوئنت، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

زیرکشت کشاورزی و توسعه صنعت از یک طرف، کمبود مخازن و منابع آبی از سوی دیگر حساسیت با رشد جمعیت و افزایش  

خشک  آن را بیشتر از قبل کرده و با این وضعیت در آینده با بحران کمبود آب در همه کشورها به خصوص مناطق خشک و نیمه

شود. بنابراین،  ای به نام سرریز استفاده می  اب سدها از سازهها از سراب به پای های اضافی و سیالب برای عبور آبروبرو خواهند شد. 

ای قوی و  دهد، سرریز باید سازه دهد. با توجه به حساس بودن کاری که انجام می های مهم هر سد را سرریز تشکیل می یکی از سازه

در گذشته اطالعات مربوط به ته باشد. برداری آمادگی داش مطمئن و با راندمان باال انتخاب شود که هر لحظه بتواند برای بهره

های  دادند. اما پس از طراحی سیستم کاویتاسیون و خطرات ناشی از آن برای سرریزها ناقص بود و چندان به آن اهمیت نمی

هیدرولیکی برای سرریزها، قسمتی از سیستم که در معرض سرعت جریان زیاد سیال و در پی آن ایجاد پدیده کاویتاسیون بود، 

احان را بر آن داشت که با این پدیده به طور جدی برخورد نمایند. در گذشته معموالً تحقیقات با ساخت مدل هیدرولیکی انجام طر

بر بوده از طرفی توسعه کامپیوترهای باسرعت باال، راه رابرای انجام فعالیت های فیزیکی پر هزینه و زمانگرفت ولی ساخت مدل می

افزاری کامپیوترها، افزاری و نرم. با پیشرفت روزافزون سخت]1[ ( هموار کرده استCFDمحاسباتی ) در زمینه دینامیک سیاالت

های مختلف شده است که جریان روی سازی جریانراه حلی مطمئن و ارزان جهت شبیه CFDبه عنوان کدی از Fluent استفاده از 

 هاست.سرریزها از جمله این جریان

 واد و روش هام .2
-استان اردبیل و دامنه شمالی ارتفاعات سبـالن قـرار دارد. استان اردبیل از شمال و شمال در مورد مطالعه درشمال غربی ایران قهمنط

ان آذربایجان شرقی محدود ـرب به استـان و از غـان زنجـوب به استـالن، از جنـان گیـغربی به جمهوری آذربایجان، از شرق به است
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که به دشت مغان و بستر رودخانه  ییجا تا شودنی است کوهستانی که رو به شمال از ارتفاع آن کاسته میاست. این استان، سرزمی

متـربلنـد  6811گردد. اراضی جنوبی استان اردبیل از ارتفاعات قابل توجهی برخوردار اسـت و کوه سبـالن با ارتفاع ارس منتهی می

گورچای ـمرزی بالهارود و سن ههای متعدد آن و همچنین رودخانبهآقره سو، ریزه خانگردد. رودتریـن کوه این منطقـه محسـوب می

طرح  ةدهد. محدودمیهای ایران قرار ترین استانخیزلـن و حاصـریـتسازند و آن را در ردیف یکی از پرآباین استان را مشروب می

 شود.میباشد و از رودخانه مشکین چای مشروب میاحمدبیگلو از نظر تقسیمــات داخلی استان جزء شهرستان مشکین شهر 

ه و ـرچشمـاع سـکیلومتر و ارتف 64باشد. طول کل رودخانه میهای اهرچای های دائمی منطقه و از سرشاخهمشکین چای از رودخانـه

کیلومتری جنوب غربی  32های شمالی کوه سبالن در هنمتراست. مشکین چای از دام 044و  2444رچای به ترتیب ـگاه آن به اهـریزش

کیلومتری شمال غربی روستای احمدبیگلو با پیوستن  1به سوی شمال جریان یافته و در یبا شیب تند ،گیردمیمشکین شهر سرچشمه 

همچنان روبه سوی شمال غربی روان  ؛گیردسرچشـمــه می قهای سبالن واقع در روستـای آق بالبزرگی که آن نیز از دامنه آبهبه ریز

کیلومتری شمال  1 اهرچای نیز در نهپیوندد. رودخاکیلومتری غرب کوه ایالنی داغ به اهرچای می 6/6گردد. تا سرانجام در می

کیلومتری شمال  3دهد و در رود به سمت شمال ادامه مسیر می دراهریزد. این رودخانه با نام و میـروستای صاحب دیوان به قره س

ای به نام تازه کند از درناحیه ،شودپیوندد. رودخانه ارس که زهکش اصلی منطقه محسوب میمیارس  نهغربی اصالندوزبه رودخا

بعد از بررسی سد از نظر  ریزد.مرز ایران خارج شده و وارد کشور جمهوری آذربایجان شده و دراین کشور به دریای خزر می

یری مشخصات جریان در فواصل مشخص از سرریز خطوط عمود بر گبرای اندازه فیزیکی، کار با نرم افزار آغاز گردید. در ابتدا،

طور میزان سرعت جریان و در طول محور قائم مشخص شد. همین VOFبستر شوت ترسیم گردید. سپس بر روی خطوط، مقدار 

سرریز اوجی، با توجه به تجربه های قبلی در مدل سازی جریان عبوری از روی گردد. فشار استاتیکی در خطوط ترسیمی مشخص می

و مشاهده شد که نتایج این دو مدل اختالف  تحلیل صورت گرفت K  RNG-استاندارد و  K-های آشفتگی با استفاده از مدل

پس از برقراری جریان بر روی سرریز اوجی و رسیدن  انتخاب شد. K –RNG-و در نهایت مدل آشفتگی  چندانی با هم نداشتند

های ورودی و خروجی مدل باشند. معیار ماندگار شدن جریان، برابری تقریبی دبیایج قابل استخراج میبه شرایط جریان ماندگار، نت

  .]2و3[ باشدمی

 نتایج .3
مترمکعب بر ثانیه بررسی گردیده و در نهایت با بررسی شاخص کاویتاسیون،  46/64و 23/38، 88/18نتایج مدل عددی در سه دبی 

باشد،  6/4برابر  VOFای از ارتفاع خطوط که در آن مقدار نقطه گیرد.تاسیون مورد بحث قرار میوقوع یا عدم وقوع پدیده کاوی

یابی مابین نقاط استفاده نباشد، از درون 6/4برابر  VOFهای مشخص شده مقدار باشد. در صورتی که در ارتفاعسطح آزاد جریان می

به مترمکعب برثانیه  88/18 دبیارتفاع خطوط در ، 1کنیم. در شکل باشد مشخص 6/4نظیر آن  VOFکنیم تا ارتفاعی را که می

 نمایش داده شده است. FLUENTدر نرم افزار  یبه صورت نمودارعنوان مثال 

 
 مترمکعب برثانیه( 88/18نمودار شبیه سازی عمق جریان بر روی سرریز در مقاطع انتخابی ) به ازاء دبی . 1شکل

متر  23/38 سازی عمق آب توسط نرم افزار فلوئنت همچنین نتایج بدست آمده از مدل عددی در دبیهنتایج مربوط به مقایسه شبی

 نشان داده شده است. به عنوان نمونه  1در جدولمکعب بر ثانیه 
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 مترمکعب بر ثانیه 22/28روی سرریز به ازاء دبی  FLUENTنتایج مقایسه شبیه سازی عمق آب توسط . 1جدول

 شماره خطوط

 گي های خطوطویژ

عمق آب در مدل 

 فلوئنت )متر(

 W.S.L   در مدل

 فلوئنت )متر(
فاصله از مبدا 

 )متر(
EL.(m) 

1 64/14 2 668/1 668/6 
3 88/14 56/3 614/1 144/6 

2 12/11 56/3 646/1 166/6 

6 61/11 66/3 260/1 840/2 

6 46/11 36/3 238/1 658/2 

4 06/11 46/3 386/1 226/2 

5 16/13 0/1 303/1 103/2 

8 28/13 46/1 366/1 046/3 

0 68/13 6/1 320/1 420/3 

14 82/13 1/1 314/1 214/3 

11 00/13 0/4 331/1 131/3 

13 10/12 66/4 315/1 545/1 

12 20/12 16/4 368/1 208/1 

16 42/12 1/4- 218/1 318/1 

16 88/12 2/4- 234/1 434/1 

14 13/16 66/4- 366/1 506/4 

15 64/16 4/4- 111/1 611/4 

18 41/16 56/4- 888/4 128/4 

 

های تحت بررسی ارائه دبییکی از جهت مقایسه نتایج مدل عددی درباره ارتفاع سطح آب بر روی سرریز در  ینمودار 3در شکل

 شده است.

 
 مترمکعب بر ثانیه  88/18سازی سطح آب بر روی سرریز در دبی پروفیل شبیه. 2شکل
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ها دهد. با توجه به این شکلمترمکعب برثانیه نشان می 88/18 منحنی سرعت جریان بدست آمده از مدل عددی را در دبی 2شکل

 توان مقادیر سرعت کمینه و بیشینه را به راحتی تشخیص داد.می

 

 مترمکعب بر ثانیه88/18بر روی سرریز در دبی  کانتور سرعت آب .2شکل

ت بررسی نسبت به فاصله از مبدأ های تحدبییکی از تغییرات سرعت متوسط شبیه سازی شده بر روی سرریز به ازای  6در شکل

 محاسباتی ارائه شده است.

 
 مترمکعب بر ثانیه  88/18تغییرات سرعت شبیه سازی شده بر روی سرریز به ازاء دبی . 4شکل

داشتن اطالعات کافی در مورد فشار روی سرریز در بررسی احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون اهمیت بسیار باالیی دارد. نرم افزار 

Fluent کند که نمودار آن در فشار استاتیکی را به صورت منحنی فشار و همین طور در نقاط مختلف خط ترسیمی شبیه سازی می

  آمده است. 6های تحت بررسی در شکلیکی از دبی
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 مترمکعب بر ثانیه 88/18نمایش کانتور فشار آب بر روی سرریز در دبی . 5شکل

 نشان داده شده است.تحت بررسی های دبییکی از در  Fluentفشار استاتیکی توسط نرم افزار  گیرینیز نتایج اندازه 3در جدول

 مترمکعب بر ثانیه 88/18روی سرریز به ازاء دبی  FLUENTگیری فشار استاتیکی توسط نتایج اندازه. 2جدول

شماره 

 خطوط

 ویژگي های خطوط

فشار استاتیکي در مدل 

 ( pa × 104) فلوئنت

تیکي در مدل فشار استا 

فاصله از مبدا  فلوئنت )متر(

 )متر(
EL.(m) 

1 64/14 2 14846/4-  111/4-  

3 88/14 56/3 243220/4  240/4  

2 12/11 56/3 285463/4  206/4  

6 61/11 66/3 2632/4  260/4  

6 46/11 36/3 306184/4  241/4  

4 06/11 46/3 345423/4  311/4  

5 16/13 0/1 120866/4  162/4  

8 28/13 46/1 464682/4  468/4  

0 68/13 6/1 41235/4-  416/4-  

14 82/13 1/1 4060/4-  408/4-  

11 00/13 0/4 12060/4-  163/4-  

13 10/12 66/4 14501/4-  151/4-  

12 20/12 16/4 14684/4-  145/4-  

16 42/12 1/4- 461128/4  466/4  

16 88/12 2/4- 35653/1  244/1  

14 13/16 66/4- 64538/1  601/1  

15 64/16 4/4- 65656/1  444/1  

18 41/16 56/4- 45426/1  540/1  

 

نسبت به فاصله از مبدأ محاسباتی های تحت بررسی به عنوان مثال در یکی از دبیاستاتیکی نوسانات فشار هیدرو 4همچنین در شکل

لت افزایشی دارد و سپس در نقاط انتهایی حالت گردد، فشار در طول سرریز، ابتدا حاارائه شده است. همانگونه که مالحظه می

تواند به این علت باشد که در نقاط میانی، جریان با ها به همین گونه است که میکند و این رفتار برای تمام دبیکاهشی پیدا می
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با افزایش میزان دبی،  شود کهکند. در ضمن، مشاهده میضربات دینامیکی بزرگتری به علت تغییر جهت جریان به سرریز برخورد می

گردد. این امر به این دلیل است که بعد از در آید بیشتر میهای دینامیکی بزرگتری که به وجود میارتفاع معادل فشار به دلیل ضربه

 .گرددیابد و درنتیجه فشار بیشتر میاین نقاط، آب با سرعت کمتری )به دلیل پر بودن مقطع( جریان می

 
 مترمکعب بر ثانیه 88/18ر استاتیکی شبیه سازی شده بر روی سرریز به ازاء دبی مقادیر فشا. 6شکل

 324/4درجه سانتیگراد برابر  34که در آن فشار بخار آب به ازاء دمای آب  در حالی محاسبه شددر این تحقیق شاخص کاویتاسیون 

 Fluentمقادیر به دست آمده از نرم افزار  2جدولمتر ستون آب در نظر گرفته شده است. در  2/14متر ستون آب و فشار اتمسفر 

گونه که در در تمامی خطوط موردنظر آمده است. همانتحت بررسی به صورت نمونه های دبییکی از برای شاخص کاویتاسیون در 

ن سرعت یابد که علت آن افزایش میزاشود با حرکت بر روی سرریز اوجی شاخص کاویتاسیون کاهش میمذکور مشاهده میشکل

. از سوی دیگر نتایج حاکی از آن است که در محدوده دبی طراحی سرریز و حداکثر  ]6و6[باشدو کاهش گرادیان هیدرولیکی می

دبی محتمل شاخص کاویتاسیون بر روی سرریز از حد مجاز آن بیشتر بوده و احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون روی بدنه سرریز وجود 

 .]4[ ندارد

 مترمکعب بر ثانیه 88/18به ازای دبی  Fluentر شاخص کاویتاسیون روی سرریز براساس نتایج نرم افزار مقادی. 2جدول

 شماره خطوط

فشار استاتیکي در  ویژگي های خطوط

مدل فلوئنت 

 )متر(

سرعت در مدل 

فلوئنت )متر بر 

 ثانیه(

شاخص کاویتاسیون 

فاصله از مبدا  در مدل فلوئنت

 )متر(

EL.(m) 

1 64/14 2 111/4-  26/2 56/15 

3 88/14 56/3 240/4  52/2 01/16 

2 12/11 56/3 206/4  46/6 48/13 

6 61/11 66/3 260/4  63/6 41/14 

6 46/11 36/3 241/4  0/6 60/8 

4 06/11 46/3 311/4  16/6 56/5 

5 16/13 0/1 162/4  66/6 84/4 

8 28/13 46/1 468/4  85/6 86/6 

0 68/13 6/1 416/4-  11/4 24/6 

14 82/13 1/1 408/4-  62/4 46/6 

11 00/13 0/4 163/4-  8/4 35/6 
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13 10/12 66/4 151/4-  40/5 03/2 

12 20/12 16/4 145/4-  68/5 66/2 

16 42/12 1/4- 466/4  55/5 62/2 

16 88/12 2/4- 244/1  02/5 60/2 

14 13/16 66/4- 601/1  48/5 68/6 

15 64/16 4/4- 444/1  21/8 24/2 

18 41/16 56/4- 540/1  48/8 14/2 

 
با این حال بیشتر  ]8و5[باشد  3/4بایست کمتر از مطابق توصیه بعضی از مراجع برای جلوگیری از ایجاد کاویتاسیون این شاخص نمی

رده شده اند، که به عنوان نمونه آو 5و شکل 2کنند. همانطور که در جدولشنهاد میرا به عنوان مقدار بحرانی پی36/4مراجع عدد 

ها و خطوط برای شاخص کاویتاسیون سرریز سد بفراجرد در تمامی دبی Fluentشود، مقادیر بدست آمده از نرم افزار مالحظه می

 باشد.می 36/4بیشتر از 

 
 متر مکعب بر ثانیه 88/18تغییرات شاخص کاویتاسیون روی سرریز به ازای دبی . 7شکل

 بحث .4
ان بر روی سرریز اوجی سد احمد بیگلو به ازای سه دبی در محدوده دبی بهره برداری تا دبی پیک، در در تحقیق حاضر عبور جری

 شبیه سازی گردید و نتایج زیر بدست آمد:Fluent حالت دوبعدی در محیط 

همراه بوده و های مذکور حاکی از آن بود که عبور جریان روی سرریز اوجی با افزایش سرعت های سرعت به ازای دبیپروفیل -1

 رسد.مقدار آن در پایین دست سرریز به حداکثر مقدار خود می

ها صرفه اقتصادی ندارد، روش عددی بهترین روش جهت برای سدهایی مثل سد احمدبیگلو که ساختن مدل فیزیکی مشابه با آن -3

 باشد.بررسی پدیده کاویتاسیون می

توان به صراحت مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شده است. می 88/18در دبی  1/2کمترین مقدار شاخص کاویتاسیون به میزان  -2

گفت امکان وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریز سد احمدبیگلو حتی در دبی بیشتر از دبی طراحی وجود ندارد. فشار منفی در ابتدای 

متر بر ثانیه باشد در حالی که سرعت در  14ی تواند باعث وقوع کاویتاسیون در سرریز شود که سرعت جریان باالسرریز زمانی می

 باشد.می 36/4این ناحیه کمتر از این مقدار بوده و شاخص کاویتاسیون در این محدوده خیلی بیشتر از مقدار بحرانی 

 هبرنام محدود حجم گردد. مدلجویی در هزینه و زمان میهای آزمایشگاهی باعث صرفهجای مدله استفاده از مدل عددی ب -6

Fluent با توجه به  .است آن مؤید این تحقیق از حاصل نتایج که بر روی سرریز باشد جریان سازیمدل برای مناسب ابزاری تواندمی
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های مدل مزبور، در کنار نتایج توان از دادهها و علی رغم اختالفات موجود، همخوانی خوبی وجود داشته و میبینیاین پیش

 ریان بر سازه سرریز و تحلیل و طراحی آن و کنترل آسیب کاویتاسیون بهره برد.آزمایشگاهی، جهت بررسی ج

 پیشنهادات .5
وقوع یا عدم وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریز با شیب ها و منحنی های متنوع تری و با مش بندی ریزتر شبیه سازی و بررسی  -

 بررسی شود.

آشفتگی ، حل کننده و گسسته سازی بررسی و با نتایج آن مقایسه  های دیگر گزینه های شبیه سازی شده در این تحقیق با مدل -

 گردد.

که یک مدل  Flow–3Dشود موضوع این تحقیق با نرم افزارهای دیگر دینامیک سیاالت محاسباتی از جمله نرم افزار پیشنهاد می -

 ا نتایج این تحقیق مقایسه شود.بررسی شده و نتایج بدست آمده ب ،باشدمناسب برای مسائل پیچیده سیاالت می

 بررسی شود. Fluentهای هیدرولیکی با استفاده از مدل عددی بررسی وقوع یا عدم وقوع پدیده کاویتاسیون در سایر سازه -

 شود این تحقیق به صورت سه بعدی نیز مورد بررسی قرار گیرد.پیشنهاد می -
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