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 خالصه

جریان ناشی از  يدرودیناميكروی هبر  سدوجود حالت بستر خشك و تر در پایين دست  با مخزن ذوزنقه ای شكلتاثير شكل هندسی بررسی عددی مطالعه،  نیهدف ا

تغييرات  ، (Cross Wavesامواج متقاطع )  جادیادر اینگونه مخازن بدليل  که  دهدیحاصل نشان م یشگاهیآزما جیبا نتا سهیو مقا یبررس جینتا .باشدیم شكست سد

تراز سطح آب  نيبمعنادار تفاوت  چهیپس از باز شدن در هياز همان لحظات اولين همچن. می کندپيدا فلوم ادامه  ینوسانات تا انتها نیو اسطح آب به صورت نوسانی بوده 

آب در  ةيدر حالت بستر تر به علت وجود تراز اولسطح آب تراز  نقاط نی. در اشودیم دهید در نقاط مختلف پایين دست دریچه در حالت بستر خشك و تر به وضوح

 یهااند در ترازشده ديفلوم تول یانتها چةیکه به سبب انعكاس از در یبرگشت امواجاثر  t=15sخشك است و از حدود زمان باالتر از تراز آب در حالت بستر  دستنیيپا

 می شوند.سطح آب مشاهده 

 Flow3D، شکل ایشکست سد، مدلسازی عددی، مخزن ذوزنقهکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 یادیمخاطرات ز یسدها به طور بالقوه دارا اد،ی. با وجود منافع زباشدیگوناگون م یکارکردها یراکه دا باشدیبشر م یهاساخته نیاز مهمتر یكیسدها 

 توانیم راشكست سد  [1] .باشدیمخرب م یهاالبيس جادیها و ااز سدها، احتمال شكست آن یخطر ناش نیتری. اصلباشدیها مجان و مال انسان یبرا

با  سهی. در مقاگرددیم ابیاز آب در پا یقابل کنترل ريحجم غ یمنجر به رهاساز یکرد که به طور ناگهان فیرعمده در بدنه سد تع ای یجزئ یخراب

 كياندازه پ با یهاانیجر دياز شكست سد، سبب تول یناش یهاالبياست، س که سد در آن احداث شده یادر منطقه ،یاز بارندگ یناش یهاالبيس

حاصل از  یهاالبيکننده س زیمشخصه متما گری. دباشدیبزرگتر م ن،يسنگ یهایاز بارندگ یناش یهاالبيتمام س از ریمقاد نی. اشوندیبزرگتر م

دارد که، زمان  تدالل نیموضوع بر ا نیکوتاه است. ا اريآن، بس كيبه مقدار پ دنيشروع باال آمدن آب تا رس یشكست سد، آن است که دوره زمان

زمان هشدار  ليدل ني. به همافتدیاتفاق م عتياست که در طب یكیدرولوژيه یدهیکمتر از هر پد ارياز شكست سد، بس حاصل یالبيس انیجر كيرخداد پ

از آن،  یناش یشده جادیااز شكست سد و امواج  یکم خواهد بود. به منظور کاهش خسارت ناش اريبس کنند،یم یسد زندگ دستنیيکه در پا یبه مردم

 [2]. رديو مورد مطالعه قرار گ شده یسازهيشكست سد شب ستیبایم

در مقابل عواقب  یشكست سد و آمادگ یدهپد یبررسبيش از یك قرن است که دانشمندان پدیده شكست سد را با جدیت دنبال می کنند. 

تالش دررابطه با مسایل مربوط به  نياول،  [3] تریبتوان گفت که مطالعات انجام شده توسط ر دیشا .یابدیم يتاهم يشاز پ يشآن، هر روز ب یاحتمال

اما حل برای تحليل جریان ناشی از شكست سد در کانال مستطيلی ارائه کرد. را  یروابط ،ونانت - سنت معادالتبا استفاده از  ویشكست سد باشد. 

 یدارا تيآشفته، در واقع انیجر یكيرولديدرنظرنگرفتن اصطكاک بستر رودخانه ومقاومت ه ليونانت، به دلمسائل شكست سد براساس معادالت سنت

 یمعادله د،ونانت اضافه شوو اصطكاک به معادالت سنت یكيدروليعبارات مربوط به مقاومت ه کهیو درصورت باشدینم قيجواب قابل قبول و دق

 وی فرمول منظور بدین پرداخت. سيالب موج حرکت بر زبری اثرات اعمال بررسی ، به [4]درسلر  .باشدیکه قابل حل نم شودیحاصل م یادهيچيپ

 بخش دیگر با موج پيشانی در جریان محقق، این شده توسط ارائه نتایج نمود. براساس عمق اضافهکمهایآب خطی غير معادالت به را شزی زبری

 مشخصه و روش از استفاده با جدید است. معادالت موج پيشانی نزدیكی در مشخص مرزی گيری الیهشكل آن علت که باشدمی متفاوت های

 باعث زبری از ناشی مقاومت اعمال ناحيه پيشانی موج جزبه که رسيد نتيجه این به است. درسلر شده حل اصالحی توابع اعمال با صریح بصورت

 می کاهش البسي دبی و شده منتقل دست پایين سمت به زبری افزایش با عمق بحرانی موقعيت همچنين شود. می سرعت کاهش و عمق افزایش
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براساس روش  ت،ینهایب مهيمخزن ن كی یمسائل شكست سد ارائه کرده است. او برا یبرا دیساده و جد یحلدر مطالعات خود، راه،  [5] جانسون یابد.

و سرعت  تيموقع روشن و واضح از انيب كیشده،  شنهاديحل پاز شكست سد ارائه کرده است. راه یناش یاهیموج ال یبرا دیحل جدراه كیمشخصه 

 نظر صرف با [6] هانت برخوردار است. ییاز دقت باال یشگاهیبا مشاهدات آزما سهیکه در مقا کندیسطح آزاد را ارائه م یآن ليموج وپروف یجبهه

 -سنت  معادالت حل برای حل تقریبی راه معادالت، در بستر شيب اثر کردن وارد با و کانالی داخل در یك مایع جریان در اصطكاک اثر از کردن

 و مایع جریان سرعت بين ارتباط وجود ونانت -سنت  معادالت بسط و کانال بستر شيب داشتن لحاظ با وی .کرد ارائه ها مشخصه روش به ونانت

 2212در سال  كارنو هم یانگچن  .کرد را ارائه کانال در مثبت موج پيشانی پيشروی به بعد مربوط بی ی معادله و کرد تأیيد را موج انتشار سرعت

موجود  یكنواختوارد شده بر موانع  یضربه ا يرویشكست سد و ن یانجر سازیيهشب یماندگار برا يرغ ینولدزمعادالت ر یهبر پا یبعدمدل سه ، یك [7]

 یجبا نتا یطابق نسبتأ خوبحرکت مانع ت یبرا یمدل عدد یجنتا. به کار برده شد یشسه نوع آزما یبرا یکردند. مدل عدد یرا بررس یانجر يردر مس

يق در این تحق .ه استپرداخت اثرات هندسه مخزن درجریان شكست سد يلبه تجزیه و تحل [8] 2212در سال و همكاران  يضیف .داشته است یشگاهیآزما

اثرات هندسه مخزن در جریان و  هشد گرفتهمخزن در نظر یبرا (درجه، مخزن ذوزنقه ای، مخزن پهن، مخزن طویل 02مخزن با خم )مختلف  شكل نوع 4

 يهاول عمق اثر ينو همچن هبررسی انتشار امواج انجام شد یبراتر این آزمایش در دو حالت بستر خشك و  .ه استحاصل از شكست سد بررسی شد

با سرعت باال،  يتالیجد ينو یك دورب التراسونيك زمانی سطح آب از سنسور ييراتتغ يریاندازه گ ی. براه استباالدست مورد بررسی قرار گرفت

اشكال  یخروجی برا یها يدروگراف. بر اساس اطالعات به دست آمده، هگردیده استاستفاده  (ADV) داپلر يكاز سرعت سنچ اکوست ينهمچن

 [0] 2216سال نيكوالس و همكاران در  .شدند شده هم با فرمول تجربی مقایسه  يریمورد مقایسه قرار گرفتند. حداکثر دبی اندازه گ مخزن مختلف

 وضوح با محدود حجم مدل های شكست سد به کار بردند. یكجریان سازی مدل را برای Serreغيرخطی  کامال و ناسازگارانه معادالت ،ای درمقاله

 خطی غير یطشرا عمودی، فشار توزیع شكل قرار می گيرد و همچنين تاثير بررسی مورد مناسب زمانی گام طرح یك آن در که است شده طراحی باال

 هيدرواستاتيك غير های موج تحقيق، این دوم در بخش مورد بررسی قرار می گيرد. دقيق طور به خطی فرکانس پراکندگی افزایش و معادالت در

 به نتایج ت.شده اس آزمایش موفقيت بعدی با سه و موج تكثير آزمایش آزمایشی، های داده روی بر مدل این سد نيز، درنظر گرفته می شوند. بارگذاری

پتاسيا و همكاران در سال  محدود،مقایسه می شود. تفاضل روش و محدود عناصر از حاصل نتایج با مقایسه در بيشتر محدود حجم روش از آمده دست

یمی نوشته و ، طبق روش سنتی و فرم قد(SWE) زیرزمينی آب معادالت اساس شده دوبعدی برای شكست سد بر موازنه مدل ای دودر مقاله [12] 2216

ساختار مورد تجزیه وتحليل قرارگرفته، و توسط حل کننده  بدون شبكه یك روی بر محدود حجم تكنيك یك از استفاده با ریاضی مدل ارائه دادند.

سپس برای  و شرایط آزمایشگاهی برای ابتدا پيشنهادی مدل شده نيز روی آن صورت می گيرد. تعيين پيش از بينی پيش یك ،Riemann Roeتقریبی 

 بين محاسباتی کارایی تا اند شده مقایسه شبكه مختلف مقادیر روی بر استفاده شد. نتایج افتاد، اتفاق ایتاليا در 1035 سال در که واقعی سد شكست یك

 موارد توليد باز در خوبی عملكرد عددی کننده حل و شده انتخاب ریاضی مدل نشان داده شود. مطابق نتایج، موازی های مدل و اصلی ترتيبی مدل

 سهیشكست سد و مقا دهیپد یشگاهیمدل آزما یبه بررس [11] 2216درسال همكاران و  انیجواد .نشان داده است 1035 تاریخی رویداد و آزمایشگاهی

 كیکه  یا شهيفلوم ش كیآب ، در  انیجر یاز جلو چهیبرداشتن در لهيبه وس قيتحق نیمعادالت سنت ونانت پرداختند. در ا یليآن با حل تحل جینتا

موج و  یشانيمكان برحسب زمان، سرعت پ یشده است. نمودارها یمدلساز یشگاهیشكست سد به صورت آزما دهیپد باشد،يطرف آن کامال خشك م

شخصه حاصل ونانت به روش م -معادالت سنت  یليآن که از حل تحل كیتئور جیشده است و با نتا ميمختلف ترس یجا شده در زمانهاحجم آب جابه

 یاتيبرخوردار هستند اما به علت فرض یخوب یكیاز نزد كیوتئور یشگاهیماآز یپاسخها دهدکهیبدست آمده نشان م جیشده است. نتا سهیمقا ده،یگرد

تفاوتها  نی. ا دباشنيم یذات یتفاوت ها یدارا یو تئور یشگاهیروش آزما شود،يونانت درنظر گرفته م - معادالت سنت ليتحل یکه در روش مشخصه برا

 است. یشگاهیآزما یباشد که مستقل از خطاها یدرصد م 22در حدود  اختالف نیکه ا شوديدو روش م جینه چندان فاحش در نتا یاختالف جادیسبب ا

 انخصوصيات جریو به بررسی  یکمك نرم افزار فلوتردو به روش عددی دیناميك سياالت محاسباتی در این مقاله سعی شده است تا با 

، نرم افزاری بسيار  ی. نرم افزار فلوتردگيرد قرار یمورد بررس یشگاهیآزما جیحاصل با نتا جیپرداخته ونتا ییاحاصل از شكست سد در مخزن ذوزنقه

  وسيعی در زمينه های مختلف علوم دارد. کارآییقدرتمند است که 

 

 معادالت حاکم  .2
 

استوکس معروف هستند، -یرجرم  و معادالت مومنتم  که به معادالت ناو يوستگیلزج توسط معادالت پ ریتراکم ناپذ يالس یك یانحاکم بر جر معادالت

 ینکه ا نجاشكست سد، از آ یدهدر پد یانجر يدانم یبررس یاست. برا یاضیجرم و مومنتم به زبان ر یداریپا يانگرمعادالت در واقع ب ینا. شوند یم يانب
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 -یرها اضافه شوند. معادله ناوبه آن یآشفتگ یهااستوکس وابسته به زمان حل شوند و سپس ترم -یرمعادالت ناو یدباآشفته است،  یانیجر یان،نوع جر

 :باشندیم یربه شكل ز  zو x  ،yجهت،  یدر راستا یر،ناپذتراکم يالتوربولنت با س هاییانجر یاستوکس برا
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U  ،V  وZ  سرعت متوسط در سه جهت  ریمقادx ،y  وz و باشندیمX ، Y  وZ معرف نيروهای کریوليس در سه جهات مختصاتی  نيز

عمده  یهاتياز قابل .نام دارند ینولدزیر یهاتنش ،یزمانی شدهگيریاستوکس متوسط -ناویر ( 3( و )2(، )1) در معادالت 3و  2،  1های رمباشند. تمی

 نيانگيحل معادالت م یبا سطح آزاد است و از روش حجم محدود برا یهاانیمدل کردن جر ییتوانا ،یكيدروليه یزهايآنال یبرا Flow-3Dبرنامه 

 یسازهيو شب فیتعر یبرا نيهمچن شودیمدل م  VOF كيسطح آزاد با تكن Flow-3D. در کندی(  استفاده مRANSاستوکس ) -ریناو ینولدزیر

جزء  یهااز روش ییهامثال FAVORو  VOF یهاروش. کندی(  استفاده مFAVORحجم مانع)-مانع و احجام صلب از روش کسر مساحت كی

 یهاالمان ی. براشودیم ميتقس ییهاحجم کنترل ایتر و کوچك یهااز المان یامدل شود، ابتدا به شبكه دیکه با یاهيناح  VOF شرودرهستند.  یحجم

 انيب F یکسر حجم کهییاز آنجا. شودیداشته مفشار، دما و سرعت در داخل آنها نگه رينظ انیجر یرهايهر کدام از متغ یبرا یعدد ریمقاد ال،يس یحاو

و در خارج از آن  كیبرابر  یمقدار کسر حجم اليس یداخل یدر نواح کندیم اريرا اخت كیصفر و  نيب یمقدار باشد،يدر هر سلول م اليکننده مقدار س

 [12] .کندیم رييتغ كی صفر و نيب یاست که کسر حجم ییمعادل صفر دارد. سطح آزاد جا یمقدار یگاز یو در نواح

وجود مانع در هر سلول از  صيتشخ یروش برا نیدر ا. شودیهندسه به کاربرده م نييتع یاست که برا یفنون جز حجم از گرید یكی FAVORروش  

 یاست که تمام سلول فضا یاست که تمام سلول توسط مانع پر شده و صفر مربوط به حالت یمربوط به حالت كی. عدد شودیاستفاده م 1و  2 نيب یاعداد

راست گوشه در مختصات  یهااز مش FLOW-3D. ارندد 1و  2 نيب یاز آنها توسط مانع پر شده است عدد یه فقط قسمتک ییهااست. سلول یخال

با اشغال کردن  FAVORبه روش  رند،يگیگوشه قرار مراست یهادر مش کهیهنگام ده،يچيپ ی. اشكال هندسکندیاستفاده م یاو استوانه نیکارتز

 جادیهندسه ا توانیو م دهدیهندسه و مش مستقل از هم را به کاربر م فیموضوع اجازه تعر نیشوند. ا یلول مدل مسطح س ایتمام حجم و  ایبخش 

  [12]. ديبه جسم مطلوب رس ترعیتر و سرراحت یليکردن ابعاد مش اصالح نمود و خ زیشده را با ر

 

 هامواد و روش .     3

 

در  [8]و همكاران  یضي، توسط ف یكیزيانجام گرفته به صورت مدل ف قياز تحق هاسهیو انجام مقا ونيراسبيمدل، کال يةاطالعات مورد استفاده جهت ته

ها صورت در آنو مختصات نقاطی که بررسی نتایج  1شكل  مدل در ه هندس و اندازه ابعاد است. شده هيته ريرکبيدانشگاه ام عمرانیمهندس شگاهیآزما

بوده است   G9تا  G1، نقاط ندمورد بررسی قرار گرفته بود [8]نقاطی که در کار آزمایشگاهی فيضی و همكاران  آمده است. 1جدول  گرفته است در 

پایين دست دریچه مورد بررسی عددی قرار گرفته و نتایج عددی با نتایج در  G7و  G4در داخل مخزن و نقاط  G2که در این مقاله به عنوان نمونه نقطه 

 آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است.
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 ابعاد و اندازه هندسه مدل -1شکل  

 

 مختصات نقاط مورد بررسی -1جدول  

y (m)          x (m)                  Gauge                     

0 -0.1 G2 
0 0.8 G4 
0 3.0 G7 

 

  (wall) ی دیوارمرز شرطدر نرم افزار مورد استفاده، شرایط مرزی متعددی وجود دارد. در این مقاله و بر حسب شرایط موجود، 

و  اليسطح آزاد سبرای   (symmetry) قارنت یشرط مرزاز  استفاده شده است. همچنين ها و دیواره کف کانال ،کانال باالدستبرای  انتهای 

خروجی برای  (Outflow)خروجی  یانجر یاز شرط مرزدر نهایت  استفاده شده است.دوشبكه حل  یدهيبه هم چسب یمرزهادر  نيهمچن

ط اوليه در به منظور ایجاد شرای شماتيك شرایط مرزی نشان داده شده است. ،2که در شكل  است پایين دست کانال استفاده گردیده

شده است. همچنين در مدل سازی ها با بستر مرطوب در پایين  در مخزن باالدست قرار داده متر 4/2 ، تراز سطح آب اوليه به اندازههاسازیشبيه

ایجاد  یكی از مسائل اصلی در حل عددی معادالت با مشتقات جزئی،سانتی متر اعمال شده است.  8دست سد، تراز سطح آب اوليه به اندازه 

با ایجاد یك شبكه بندی مناسب می توان حل یك سيستم معادالت دیفرانسيل را تا حد زیادی ساده نمود و . شبكه بندی مناسب می باشد

بالعكس انتخاب نامناسب محل نقاط شبكه می تواند باعث ناپایداری یا عدم همگرایی در محاسبات گردد. ریز کردن شبكه ابزار اصلی قابل 

کاربر باید برای رسيدن به یك نتيجه ی کلی از حل، شبيه سازی اوليه ای را روی می باشد. برای بهبود دقيق شبيه سازی CFDبر دسترس کار

از این به بعد  ،شود تا اینكه هيچ اختالفی بين نتایج مراحل متوالی رخ ندهدشبكه در مراحل انجام حل ریزتر میشبكه درشت اعمال کند، سپس 

شدن شبكه،  یزبا ر یسه بعد یاما در مدل ها یابد، یم یشتعداد مش ها دقت حل مسئله افزا یشبا افزا. شبكه ناميده می شود نتایج مستقل از

با بزرگتر شدن شبكه ها،  یگرد یحل آن را ندارند، از سو يتقابل يزن یامروز يشرفتهپ یها يوترکه کامپ یابد یم یشحجم محاسبات آنقدر افزا

تواند در ارضاء هم زمان دو شرط فوق  یمناسب مش ها م یعتوز ینبنابرا ،یدآیميشو حل مسئله پ یانجر ییدم همگرامشكالت مربوط به ع

  z و x، yدر هر سه راستای متر  یسانت 1با اندازه  ییمش هات مدل به اندازه مش، يام آناليز حساسجانبدین منظور طی  .کند یفارا ا ینقش موثر
مدل های مختلف آشفتگی در نرم افزار مورد  ، نمایی از مش بندی نشان داده شده است.2در شكل  اسب انتخاب گردید.به عنوان اندازه مش من

، مدل مناسب آشفتگی برای بررسی  RNGنظر وجود دارد. آناليز حساسيت مدل نسبت به مدل های آشفتگی نشان می دهد که مدل آشفتگی 

 پدیده شكست سد می باشد. 

 
 در دو حالت پایین دست بابستر خشک و مرطوب  مدل شرایط مرزینمایی از مش بندی و  - 2شکل                        
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 نتایج  و بحث .    4
 

مختلف و در دو حالت بستر خشك و ، مقایسه تغييرات سطح آب بدست آمده از شبيه سازی عددی و مدل سازی آزمایشگاهی را در نقاط 3شكل  

همانطور که  .باشدمی از لجظه باز شدن دریچه زمان بر حسب ثانيه  tمورد نظر  بر حسب متر و نقاط عمق آب در  hدر این شكل  مرطوب نشان می دهد.

در تمامی زمان  نتایج عددی و آزمایشگاهی انطباق خوبی مورد بررسی ، نقطهشود در حالت پایين دست با بستر خشك در هر سه میمشاهده  3شكل  در 

اختالفی بين نتایج عددی و آزمایشگاهی بعد از شكست سد، ثانيه  15در حالت پایين دست با بستر مرطوب بعد از حدود در حالی که با هم دارند.  ها

( که در اثر ی)انعكاس یبرگشت یهاموج لهيسطح آب به شدت به وس یترازهاد که دليل این اختالف را می توان به این صورت بيان کر . شودظاهر می

به  انیکه در اثر برخورد جر صورتنی. بدرنديگیقرار م ري، تحت تاث شوندیم جادیفلوم نصب شده ا ییکه در قسمت انتها یاچهیبه در انیبرخورد جر

و  شودیکاسته م یبرگشت یهااز شدت موج جتاًيکه نت گرددیخارج م ستميو از س کندیبور مع دستنیيپا زیسرر یاز موج از رو یقسمت ییاانته چةیدر

موج به  یشانيکه پ یتا زمان یبرگشت یهاحالت موج نی. در ادینمای( حرکت مچهیدست ) به سمت درو به سمت باال شودیاز موج منعكس م یبخش

مخزن، دوباره جهت موج عوض  وارةیبه د یموج انعكاس یشاني. بعد از برخورد پکنندیحرکت م( چهیباشد، به سمت باالست )در دهيمخزن رس یانتها

 .کندیحرکت م دستنیيو به سمت پا شودیم

 

 (RMSE) مجذور ميانگين مربعات خطاو  (%E)تعيين ميزان خطای موجود بين نتایج آزمایشگاهی و عددی از دو پارامتر درصد خطای نسبی  برای

کمتر باشد نشان دهنده دقت بيشتر مدل عددی و خطای کمتر نسبت به نتایج آزمایشگاهی  RMSEو  %E بدیهی است هر چه مقدار .شده است استفاده

این بيشترین خطا را در بين   G4ی شود نقطهمیهمانطور که مشاهده . به دست آمده است G7و  G2 ،G4 نقاط مقادیر خطا در  2جدول  درخواهد بود. 

( شده Cross Wavesامواج متقاطع )  جادیموجب ااست که به فلوم با عرض کم  شكل ذوزنقه ایاتصال مخزن  ،علت این اختالف باشد.مینقاط دارا 

 .ابدییفلوم ادامه م یو تا انتها کندیبصورت نوسانات در سطح آب بروز ماین امواج متقاطع است که 

  
 

 
 

 Gو ج: نقطه  G4 ، ب: نقطهG2، الف: نقطه عددی و آزمایشگاهی سطح آب درحالت پایین دست خشک و مرطوبمقایسه نتایج  -3شکل  
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 دقت مدل برای محاسبه سطح آب در نقاط مختلفتعیین  -2جدول         

  پایين دست با بستر خشك پایين دست با بستر مرطوب

Probe 
 RMSE E% RMSE E% 

0.0119 5.7 0.0023 2.5 G2 

0.0148 6.9 0.0039 6 G4 
0.0076 4.5 0.0035 5.4 G7 

 

 ارائه شد. [3] نهایت در باالدست توسط ریتردست سد )دریچه( و مخزن بیحل تحليلی مسالة شكست سد در کانال مستطيلی و بدون اصطكاک در پایين 

 ( محاسبه می شود:5معادله ) بر اساس حل تحليلی وی تغييرات پروفيل سطح آب به صورت

(5) 
0

2
1

2
3

h X
z

h T

  
    

  
 

 یفاصلة نقطه در فلوم نسبت به ابتدا xرابطه  نی. در اگردندیم فیتعر 0Z = h/hو  0X = x/hه به صورت هستند ک یمكان بعدیمختصات ب Zو  Xکه 

 t هاست ک 0.5T=t (g/h0) به صورت زيزمان ن بعدی. پارامتر بباشدیسطح آب م راتييتغ hآب در مخزن و  ةيمقدار تراز اول 0h( ، چهیفلوم )در
واقع بر  آب در نقاط ترازهای آزمایشگاهی برای تغييرات مقایسة نتایج حل تحليلی ریتر با داد،  4شكل   .باشدیشتاب گرانش م gمشخص کننده زمان و 

 یهاداده ترسيم شده است. Tدر برابر  Zبعد در این نمودارها مقادیر بی دهد.را نشان می G7 و G2  ،G4 روی محور مرکزی مخزن و فلوم یعنی

0Tبا حل تحليلی ریتر در محدودة  تراز آب آزمایشگاهی    15تاT   آب به علت  ترازباشد چون بعد از این محدوده، تغييرات قابل مقایسه می

  شده است.نهایت فرض مخزن بی شود چونمیاین روند دیده ن گيرد در حاليكه در حل تحليلی ریترتخلية مخزن روند نزولی به خود می

 

 

حل تحليلی  G4شود درنقطه دهد، همانطور که مشاهده میليلی ریتر با نتایج آزمایشگاهی و عددی را نشان میحل تح ، درصد خطای3جدول  

 .ریتر درصد خطای کمتری با نتایج آزمایشگاهی و عددی دارد

  

 
 

 G7نقطه  و ج: G4 ، ب: نقطهG2الف: نقطه  ریترحل تحلیلی مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی در حالت بستر خشک با  - 4شکل  
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 ی حل تحلیلی ریتر با نتایج آزمایشگاهی و عددیدرصد خطا - 3جدول  

 نقطه آزمایشگاهی -ریتر  عددی -ریتر 

18.5 19 G2 

9 10 G4 
23 25 G7 

 

رائه شده است. در محل سد ا ممیماکز یدب یواقع ریبا مقاد یتجرب یهاشده توسط فرمول ینيبشيپ ممیماکز یدب ریمقاد نيدرصد اختالف ب ،5جدول  

عمق اوليه آب و  0hعرض مخزن،  bضریب تصحيح )که در اینجا یك در نظرگرفنه شده است(،  mحجم مخزن،  wV، در جدول روابط ذکر شدهدر 

pQ .رابطه در  دبی پيك است( (2010 ,.پيلوتی و همكارانet alPilotti ) ، برای شرایطی که/ 0.30a A  0 ،باشدa/A 0 بت شكست،نسA سطح :

عمق آب در محل سد است. مقادیر  0h: سطح مقطع شكست و aمقطع کل سد،  / 0k a A آید:بدست می 4جدول از 
 

 (Pilotti et al., 2010)  معادلة به مربوط مقادیر -4جدول  

 مقدار متغیر

/ 0a A 5 51/0 10/0 30/0 51/0 

 / 0k a A 5 1535/0 3313/0 5533/0 5333/0 

 

بهترین رابطه   Pilottiو  Colin and Pochat ، Froehlichرابطه  سه که شودیموجود استنباط م یهابا توجه به درصد اختالف

 در محل سد است. كيدبی پ نيتخم یبرا

 
 مقایسه دبی پیک پیش بینی شده از طریق نرم افزار با روابط تجربی و نتایج آزمایشگاهی -5جدول  

Num Exp Q peak 

(m3/s) 

Equation       Reference 

0.155 0.161       

0.520 0.25Q  = 1.268(h  + 0.3)p 0 Kirkpatrick (1977) [13] 

0.120 1.5Q  = 0.9mbhp 0
 Colin and Pochat (1978) [14] 

0.690 0.412Q  = 1.154(V h )p w 0 
MacDonald and Langridge- 

Monopolis (1984) [15] 

1.510 0.47Q  = 1.776(V )p w Singh and Snorrason (1984) [16] 

0.450 0.42Q  = 0.763(V h )p w 0 Costa (1985) [17] 

0.930 0.57Q  = 1.122(V )p w  Costa (1985) 

0.176 0.295 1.24Q  = 0.607(V h )p 0w  Froehlich (1995)[18] 

0.020 3 0.5Q  = Fb(gh )p 0
 Tahershamsi et al. (2003)[10] 

0.119 
8 0( )0
270 0

a
Q Ap

k a A
A gh

 
  

 

 
Pilotti et al., (2010) [22] 
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  گیرینتیجه .5
 

در پالن بر  مخزن ذوزنقه ای شكل یاثر شكل هندس یجهت بررس ی به کمك نرم افزار فلو تریدیعدد یهایسازاضر مشتمل بر مدلپژوهش ح

 متقاطع  امواج   جادیادليل ه که ببيانگر این است  پژوهش نیبدست آمده در ا جینتا خالصة  .باشدیاز شكست سد م یناش یخروج یهاانیمشخصات جر

 (Cross Waves) ،  پس از  هياز همان لحظات اولپيدا می کند. همچنين فلوم ادامه  ینوسانات تا انتها نیو اتغييرات سطح آب به صورت نوسانی بوده

 نقاط نی. در اشودیم دهید در نقاط مختلف پایين دست دریچه تراز سطح آب در حالت بستر خشك و تر به وضوح نيبمعنادار تفاوت  چهیباز شدن در

اثر  t=15sباالتر از تراز آب در حالت بستر خشك است و از حدود زمان  دستنیيآب در پا ةيدر حالت بستر تر به علت وجود تراز اولح آب سطتراز 

د نتایج بدست آمده نشان دادنهمچنين می شوند. سطح آب مشاهده  یهااند در ترازشده ديفلوم تول یانتها چةیکه به سبب انعكاس از در یبرگشت امواج

ترین نزدیكهای پيلوتی، فروهليچ و کولين و پوچات به ترتيب فرمولبينی دبی ماکزیمم در محل سد، برای پيشهای تجربی ارائه شده که از بين فرمول

 .تخمين به مقادیر آزمایشگاهی است
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