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چکیده
هـاي  نیـاز بـه سـاخت حوضـچه    . هـا اسـت  برداري مطلوب از این قبیـل سـازه  مهمترین مانع بهرهها،هاي انتقال تحتانی سدجریان در سازهزیادسرعت 

با اعمـال بازشـدگی ناگهـانی در سـطح مقطـع      . باشنداي از این مشکالت میمونهآرامش بزرگ و خسارات وارده به تاسیسات کنترل کننده جریان ن
کـاهش سـرعت در   ور هسته پتانسیل جت، تولید آشفتگی نموده و باعث استهالك انـرژي  هاي چرخشی مجاوجریانمستغرق، جتجریان و ایجاد 

آشـفتگی  هـاي  مـدل .ارامترهاي هیدرولیکی جریان را پیش بینی نمودتوان پمیریاضی آشفتگی، هايمدلبا بکارگیري . گردندمیپایین دست تونل
تحلیـل مـدل آشـفتگی تـنش رینولـدز، بـا     . بینـی هسـتند  پیشدردقت کافیفاقد همسانگردي آشفتگی،گرايآلایدهاي، با فرض یک و دو معادله

بازشـدگی ناگهـانی   ایـن مـدل در  بـا بکـارگیري   . جریان داردهمسانگرد، دقت مطلوبی در پیش بینی پارامترهاي هیدرولیکینامتجانس و ناآشفتگیِ
.و یا آن را حذف نمودابعاد حوضچه آرامش را کاهشتوانن یک مستهلک کننده انرژي، میبعنوا


جت مستغرق، مدل ریاضی آشفتگی:  کلیديکلمات 

.مقدمه

انـرژي  . مشکالت بهره برداري دراز مدت از تاسیسات کنتـرل جریـان خواهـد شـد    ها، باعث بروزتخلیه کننده تحتانی سدهايسرعت زیاد جریان در سازه
ب زائـی سـیال   جنبشی و تکانه بسیار زیاد سیال و نوسانات ناشی از آن، ضمن بروز پدیده تشدید با نوسانات طبیعی سازه تونل، در برخی از نقاط باعث حبـا 

در هـا  به دلیل اینکه از این سازه. باشدشروع پدیده حباب زائیتواند در دیواره مجرا، میهامدگیها یا برآبعضاً وجود کوچکترین فرورفتگی. گرددمینیز 
گردد، لذا مواد حمل شده جامد ریز و درشت تحت تاثیر انرژي هنگفت جریـان قـرار گرفتـه و    برخی از موارد، جهت تخلیه رسوبات مخزن نیز استفاده می

فشـار هـاي بخـار آب تشـکیل شـده، بـا نوسـانات      هنگام بروز پدیده حباب زائی، نوسانات طبیعی حباب. ه خواهند داشتها را به همراتشدید آسیب دیواره
هاي ایجاد شده در تونـل انحـراف سـد گلـن کنیـون در آریزونـاي       خسارت. دهدسیال تشدید شده و در مجموع دامنه نوسانات فشار موجود را افزایش می

جهـت پیشـگیري از مـوارد گفتـه شـده، شـناخت رفتـار جریـان و         .[1]ربال در پاکسـتان ، ناشـی از مشـکالت مـذکور اسـت     آمریکا و تونل انحراف سد تا
ایجاد یک بازشدگی ناگهـانی در  . چگونگی تولید و استهالك صحیح انرژي ناشی از آن، امري مهم و نیازمند دانستن پارامترهاي هیدرولیکی جریان است

تشکیل هسته پتانسیل جت مسـتغرق باعـث ایجـاد    . واند ضمن ایجاد آشفتگی در جریان، انرژي زیاد جریان را مستهلک نمایدسطح مقطع تونل انتقال، می ت
آلبرتسـون و  . جریان چرخشی در مجاورت خود شده و این جریان می تواند کاستی قابل توجهی در انرژي جنبشی و تکانه سیال را بـه همـراه داشـته باشـد    

آنها فرض کردند فشار . دنتابع احتمال نرمال در پیش بینی رفتار جت مستغرق متقارن، پارامترهاي هیدرولیکی جریان را محاسبه نموبا بکارگیري[2]داي 
بندي جریـان  همچنین ناحیه. کندهیدرواستاتیکی در کل سیال برقرار بوده و پروفیل سرعت در محدوده بازشدگی ناگهانی، از تابع احتمال نرمال پیروي می

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي 
ران جنوبهاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت 
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هـاي مسـتغرق   بـر روي جـت  [3]پـاي  . بعد از بازشدگی ناگهانی، به سه بخش در حال استقرار، گذرا و استقرار یافته، اولین بار توسط ایشان انجام گرفـت 
و تئـوري  [4]ن وي بـا بکـارگیري حـل تـولمی    . اي انجام دادمتقارن غیر لزج و لزج، تراکم ناپذیر و تراکم پذیر آرام و آشفته دو بعدي، تحقیقات گسترده

نیـز بـا فـرض    [6]لیـپمن و الفـر   . هـا را محاسـبه نمـود   هاي ناشی از آشـفتگی را بررسـی و آن  در ناحیه جریان استقرار یافته، تنش[5]طول اختالط پرانتل 
گیري نظریه جابجایی گرداب خـود،  با بکار[7]هایی را ارائه نمودند، اما پیش از این تیلور تجانس و همسانگردي آشفتگی در بازشدگی ناگهانی، راه حل

بـا اسـتفاده از نتـایج مطالعـات     [8]منصـوري  . بیان کرده بود که هیچ مدرك فیزیکی دال بر صحت فرض تجانس و همسانگردي آشـفتگی وجـود نـدارد   
شـفتگی، تحقیقـات راس و   هـاي ناشـی از آ  هاي مختلف بازشدگی، با محاسبه جذر متوسـط مربـع فشـار نوسـانی و تـنش     آزمایشگاهی خود بر روي نسبت

هـاي ریاضـی   در حـال حاضـر، مـدل   . هاي هیدرولیکی نوسـانی جـت مسـتغرق ارائـه نمـود     را کامل و نمودارهاي مختلفی پیرامون پارامتر[9]جزدینسکی 
ریاضـی یـک و دو   هـاي  مـدل . گردنـد مختلف آشفتگی از مهمترین معادالت انتقال موجود جهت پیش بینی پارامترهاي هیدرولیکی جریان محسـوب مـی  

هاي نوسـانی جریـان، نظیـر تانسـور مرتبـه دوم و      لذا مولفه. [10]پندارندنگرد میاآل گراي بوزینسک، جریان آشفته را همسایدهفرضاي با اتکا بر معادله
در ایـن میـان، تنهـا مـدل چنـد      . سـت قابل قبـول ا ها اي ازجریانلذا فرض بوزینسک در پاره. سوم تنش سیال، تحت تبدیل دوران، یکسان باقی خواهد ماند

سـازي  و بهینـه تـدوین  ، النـدر، ریـس و رودي در   هانجالیک . استهمسانگرد را در خود لحاظ نمودهناآشفتگی ) RSM(اي ریاضی تنش رینولدز معادله
هـاي تانسـور متقـارن تـنش سـیال و      ام از مولفـه معادالت انتقال مجزا بـراي هرکـد  وجود . [11]اندنتایج مهمی را به انجام رسانده، مذکورریاضی هايترم

نشـان  از خـود ارامترهـاي هیـدرولیکی جریـان   دقت قابل قبولی را در پیش بینی پامکان و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی، آشفتهاستهالك انرژي جنبشی
کـرنش فشـاريِ جابجـا کننـده انـرژي      رژي و همچنـین تـرم  مسـتهلک کننـده انـ   نرژي جنبشی آشفته از متوسط جریان، ترم ترم مولد ادر این مدل. دهدمی

نشان دهنده نـواحی مختلـف جریـان    شکل شماره .[11]معادله انتقال هستندبسیار مهمارکانازجنبشی آشفته در جهات مختلف محورهاي مختصاتی،
همانگونـه کـه   .ترسیم شده استآبی، ت در وسط با رنگدر مجاورت هسته پتانسیل ج،ناحیه چرخشی با رنگ قرمز. باشددر یک بازشدگی ناگهانی می

.[2]مشخص است کل مسیر جریان به سه بخش مختلف تقسیم شده است

بازشدگی ناگهانیدر یکهاي مختلف جریانقسمت-شکل 

.معادله ریاضی آشفتگی تنش رینولدز

نسـبت  . اولیـه بـا قطـر کـوچکتر و یـک تونـل ثانویـه بـا قطـر بزرگتـر اسـت           هندسه بازشدگی ناگهانی در سازه تونل انتقال، مشتمل بر یک تونل
ونل اولیه تشـکیل جـت   دلیل توسعه یافتگی جریان در ت. کندها تا رسیدن جریان به تکامل و توسعه یافتگی ادامه پیدا میبازشدگی مقدار ثابت و طول تونل

از منظـر اسـتهالك انـرژي جنبشـی جریـان،      ،چرخشی پیرامون هسته پتانسیل جـت دینامیک چرخشِ نواحی. و همچنین در محل بازشدگی استدر تونل
هاي تاسور تنش رینولـدز  پیش بینی مولفه. ، به همین دلیل نسبت بازشدگی عددي است که معرف میزان فضادهی به این ناحیه استبودهبسیار حائز اهمیت 

شـامل سـازي،  مـدل حاکم بر جریـان جهـت   معادالت اساسی. گرددله انتقال میسر میو همچنین استهالك انرژي جنبشی آشفته، با حل عددي هفت معاد
نس میـدان سـرعت سـیال جهـت     ژهمچنین استفاده از معادله دایور.[11]آشفتگی تنش رینولدز و معادله انتقال تکانه ناویر استوکس آشفته استمعادالت

.گیرداستفاده قرار میدر حل معادالت، مورد) آب(اعمال شرایط تراکم ناپذیري آن 
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تـرم اول در  (ترم انتشار آشـفتگی  . هاي موجود،  بدلیل پیچیدگی زیاد در حل،  نیازمند مدل کردن مجدد هستندبرخی از ترمدر معادله شماره 
از ) ترم آخـر در سـمت راسـت معادلـه انتقـال     (و ترم استهالك ) ترم چهارم در سمت راست معادله انتقال(، ترم کرنش فشاري )له انتقالسمت راست معاد

آنهـا ضـمن محاسـبه بـرهمکنش فـی مـا بـین        . [12]شـود جهت مدل کردن ترم انتشار آشفتگی، از معادالت لین و لشزاینر استفاده می. باشنداین دست می
در مورد تـرم کـرنش فشـاري، اسـتفاده از     . هاي تاسور تنش رینولدز و لزجت آشفته، مدل انتشار ناشی از آشفتگی را ارائه نمودندکانی در مولفهتغییرات م

ایـن مـدل از سـه تـرم کـرنش      . [13]مدل کرنش فشاري خطی گیبسون و الندر براي پیش بینی پارامترهاي هیدرولیکی جت، مدلی با تخمین مناسب است
هدف از اضافه نمودن ترم عکـس العمـل دیـواره در ایـن مـدل، اعمـال اثـر        . ري آهسته، کرنش فشاري سریع و عکس العمل دیواره تشکیل شده استفشا

در مورد ترم استهالك انرژي آشفته، معادلـه انتقـال  . باشددر پخش آشفتگی مجاور شرایط مرزي دیواره می)شرایط دیواره استاندارد(گذاري مرز دیواره 
، نیـز وظیفـه محاسـبه    معادلـه انتقـال شـماره    . شـود مـی نقش مدل کردن آن را بعهده دار و نتیجه این تحلیل عددي، وارد معادله انتقال شماره شماره 

هـاي  اج مولفـه سـرانجام پـس از محاسـبات نهـایی و اسـتخر     . گـردد مـی و میدان سرعت سیال را دارد و نتیجه تحلیل عددي آن ، وارد معادالت انتقال 
هـاي  هـا، تحـت تبـدیل   ، هـیچ کـدام از مولفـه   )سه بعد مکانی و یک بعد زمـانی (چهار بعدي مینکوفسکی هندسهدر )Tijt(تانسور مرتبه سوم تنش رینولدز 

. [14]، با یکدیگر برابر نخواهند بودمکانی و زمانی مختلف

Tijt eiejet ≠ Tjit ejeiet ≠ Tijt’ eiejet’ ≠ Tjit’ ejeiet’


در این معادالت با در نظـر گـرفتن  . ، بر پایه روش حجم محدود استوار استتا و گسسته سازي معادالت انتقال دینامیک سیاالت محاسباتی

و یـا همـان   ارتباط فی مابین میدان سـرعت  . پذیرد، روند حل با محوریت تلفیق کمیت فشار انجام میدر فشار مهندسیآب بعنوان سیال تراکم ناپذیرسیال
،  سـرآغاز  )شـماره  (در معادلـه انتقـال نـاویر اسـتوکس آشـفته      ) SIMPLEالگوریتم (تکانه سیال با کمیت فشارضمن استفاده از الگوریتم سعی و خطا 

احجـام  اره شـکل شـم  . پـذیرد گسسته سازي مکانی معادالت حاکم بر جریان، بر پایه اشکال حجم کنترل هندسه تونل انجـام مـی  . انجام محاسبات است
.کنترل شبکه بندي شده در تونل را به نمایش گذاشته است


)صفر مختصاتی در محل بازشدگی(بندي حجم کنترل در پیکره هندسی تونل اولیه و ثانویه، هنگام بازشدگی ناگهانیشبکه-شکل 

)( 

)( 

)( 

)( 
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 .عدديتحلیل نتایج

از پارامترهاي مهم در بررسی تکانه و روندیابی میزان افت انرژي جنبشی در سـیال  یکی جت در هنگام بازشدگی ناگهانی، پروفیل سرعت طولی
همانگونـه کـه   .نشان داده شـده اسـت  اي در شکل شماره هاي ریاضی یک و دو معادلهمقایسه مدل ریاضی آشفتگی تنش رینولدز با سایر مدل. باشدمی

تکانـه  . نمایـد اي را بـه مجموعـه جریـان وارد مـی    تکانـه قابـل مالحظـه   ،یل سرعت جتپروف،)x/D. = 0.1(مشخص است، در محل بازشدگی ناگهانی
هـاي چرخشـی   در مجاورت هسته پتانسیل جـت، جریـان  . مذکور از مهترین عوامل بروز جباب زائی و نیروي مخرب وارد بر تاسیسات کنترل جریان است

هـا در پروفیـل جریـان بـا عالمـت منفـی       قسـمت این .کنندو نهایتاً استهالك آن میتشکیل شده، قسمت اعظم انرژي زیاد جریان را صرف تولید آشفتگی
در این ناحیه، قسمتی از جریان هسته پتانسیل جت مکرراً وارد ناحیـه چرخشـی شـده و مجـدداً در محـل بازشـدگی بـه داخـل هسـته بـاز           . اندشدهمشخص 

توسـط ناحیـه   ایجاد شـده آشفتگی.داردثابتی را در طول زمان در خود نگه نمیکامالًی جرمچنین فرآیندي متناوباً تکرار شده و ناحیه چرخش.گردندمی
در محـل  .نشان دهنـده کـاهش تکانـه سـیال اسـت     ،هاي بعديدر جریان مقدار زیادي از انرژي جنبشی سیال را مستهلک و اثرات آن در پروفیلچرخشی 

x/D. = 20در این حالت بـا توجـه   . قسمت اعظم انرژي جریان مستهلک گردیدهجت ثانویه تشکیل و افتگی،پس از رسیدن جریان به تکامل و توسعه ی
شـکل تـابع احتمـال    الزم به توضـیح اسـت   . یابدمیپدیده حباب زائی کاهشاحتمال بروزدر تونل اولیه،جریانبه سرعت کم جریان در مقایسه با سرعت 

= .x/Dو x/D. = 5هاي سرعت در پروفیلنرمال در ایـن  .[2]نمایدپیش بینی میاتابع راین و نتایج کار آلبرتسون و داي شکلبودهکامال مشهود 10
هـاي مولفـه همسـانگردي نابـدلیل  .تـر اسـت  اي مشـهود هاي آشفتگی یـک و دو معادلـه  دو پروفیل، تفاوت مدل آشفتگی تنش رینولدز نسبت به سایر مدل

همچنـین وجـود تـرم کـرنش     . پـذیرد انجام مـی اندکی سریعتر،هاي مرزي دیوارهو رشد الیهر، تکامل آشفتگی تانسور تنش سیال در مدل آشفتگی مذکو
در هـر حجـم کنتـرل، بـرهمکنش     .افزایـد مـی یافتگیتوسعهبه روند این فشاري در معادله انتقال، آشفتگی را در جهات مختلف مختصاتی جابجا نموده و

، نظیـر آنچـه در ایـن دو پروفیـل     سـرعت هـاي تانسـور گرادیـان   نماید بنابراین کاهش در مولفـه تولید آشفتگی می،تتانسور تنش و تانسور گرادیان سرع
گرادیان سرعت زیاد در سه پروفیـل اول در مجـاورت الیـه برشـی     .شودباعث تغییر رو به کاهش در تولید آشفتگی در جریان مینمایش داده شده است، 

.بازشدگی ناگهانی استنزدیکی محلدر هنگفتتگیآزاد، بیانگر نرخ تولید آشف

 ،Reبا نسبتشدگی ناگهانیزهاي مختلف تونل ثانویه پس از باجریان در قسمتپروفیل سرعت طولی-شکل  = 4.5×107

)x/D.= 0باشدمحل بازشدگی ناگهانی می(
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و انـدازه  در توزیـع ، عـدم برابـري  همسـانگرد ناسـور در آشـفتگی   ننتـایج ایـن تا  .ددههاي تانسور تنش رینولدز را نشان میمولفهشکل شماره 
بـا همـدیگر   ) ییسـه رویـه بـاال   (اي، مقادیر سه مولفه روي قطر اصلی تانسور تـنش  در معادالت آشفتگی یک و دو معادله.دهدها را نشان میمولفهعددي

عادالت انتقال تنش رینولدز هستند، فرضی کـه در تبـدیل تانسـوري شـماره     همسانگردي در منابیانگر صحت در فرض شکل لذا نتایج. باشندبرابر می
.به آن اشاره شد


 


ل موازي با بردار نرمامسطحايصفحهبدست آمد از مدل آشفتگی تنش رینولدز، روي، )m2s-2(رینولدزتانسور تنش هايمولفه- شکل 
 ،Reشدگی ناگهانی با نسبتزبااز x/D. = 1به فاصله در تونل ثانویهواقع ،جریانجهت با  = 4.5×107


همانگونه که از شکل مشخص اسـت، هیچکـدام   .دهدرا نشان میاحجام کنترل تونلتمامیدر، هاي تانسور تنشرابطه بین مولفهشکل شماره 

رابطـه صـورت داشـتن   در .را نداشته و مجموعه نقاط روي نمودارها، توابعی نامشـخص و تصـادفی هسـتند   شیب ه ی بها با یکدیگر رابطه خطاز مولفه
بـا اسـتناد بـه    .[11]در جریان مفروض گردیـده اسـت  توسط مدل آشفتگی هاي قطري تانسور، همسانگردي علی الخصوص بین مولفه، خطی با شیب 

مقـادیر تولیـد و اسـتهالك    بنـابراین ،رینولدز در نظر گرفتـه شـده  رض ناتجانسی و ناهمسانگري در مدل آشفتگی تنش استنباط کرد که فتوانمیها شکل
بنا به قانون پایستگی انرژي، انرژي از معادله انتقال متوسط جریان دریافت و بـه معادلـه   .انرژي توسط رژیم جریان، با دقت قابل قبولی پیش بینی پذیر است

هـاي انتشـار، تـرم کـرنش     هـاي جابجـایی، تـرم   این انرژي نیز به نوبه خود، صرف تغییر در مقدار انرژي جنبشی آشـفته، تـرم  . گرددجابجا میانتقال آشفته 
را از این منظر حائز اهمیت است که کاهش در تکانه جریـان در پـایین دسـت تونـل ثانویـه      در انرژي استهالك .گرددهایتاً استهالك انرژي میفشاري و ن
مقـادیر فشـار   شـکل شـماره   .، در بهنیه سازي ساخت تونـل مـوثر اسـت   تولید و استهالك توسط جریاناینو رفتارسنجیلذا روندیابی.سازدممکن می

بـا توجـه بـه هندسـه یـک بـاز شـدگی        .گـذارد را بـه نمـایش مـی   هاي آشفتگی استاتیکی سیال در طول مسیرجریان، پیش بینی شده توسط هر یک از مدل
همانگونـه کـه   . شـود گهانی و سرعت زیاد جت ورودي، فشار موضعی سیال در مجاورت محل بازشدگی و پیرامون هسته پتانسیل جت، دچـار افـت مـی   نا

تحلیـل  . نمایـد اي پـیش بینـی مـی   هـاي یـک و دو معادلـه   مشخص است، مدل آشفتگی تنش رینولدز، مقادیر افـت فشـار بیشـتري را نسـبت بـه سـایر مـدل       
در نـواحی مـذکور احتمـال بـروز پدیـده حبـاب       . جریان از کمیت فشار و میدان سرعت و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر، علت این رخداد استناهمسانگرد

مطالعـات  .جهت کنترل حباب زائی می توان از هوادهی موضعی در محل جریان چرخشی مجاور هسـته پتانسـیل جـت اسـتفاده نمـود     زائی وجود دارد لذا 
تونـل کاسـته و آن را کنتـرل    هـاي وارد بـه دیـواره   از شدت خسـارت توانددبی کل جریان، می% دهد اعمال هوادهی با دبی حدود نشان می[15]پترکا 
تولیـد  افـزایش پتانسـیل  متعاقبـاً  و،توسط ذرات جامـد معلـق  ایجاد سطوح آب گریز و الزم به توضیح است که بدلیل وجود ناخالصی در سیال آب. نماید

انتقـال در تونـل مینه محاسبه آستانه حباب زائـی زبه همین دلیل در .گرددمیظاهر کاویتاسیونبزرگترِعدديهاياخصش، پدیده حباب زائی در هابحبا
.[16]بایست با دقت عمل بیشتري فرآیند طراحی سازه هواده را مد نظر قرار داد، میهنگام بازشدگی ناگهانی

u1u1 u2u2 u3u3

u1u2 u1u3 u2u3
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احجام کنترل تمامیواقع برآمد از مدل آشفتگی تنش رینولدز بدست ، ) m2s-2(هاي تانسور تنش رینولدز مولفهرابطه بین - شکل 

 ،Reبازشدگی ناگهانی با نسبتدرتونل انتقال، = 4.5×107

 ،Reبتدر بازشدگی ناگهانی با نسy/D. = 0.5واقع بر خط منحنی فشار استاتیکی سیال در طول مسیر جریان، - شکل  = 4.5×107

این انرژي در قالب انرژي جنبشی آشفته در جریان پدیدار شده . شودمیعت منجر به تولید آشفتگیبرهمکنش تانسور تنش رینولدز و تانسور گرادیان سر
ارهاي بزرگ دورانی معموالً سـهم بیشـتري   ساخت.نمایدها، انرژي را جابجا و مستهلک میهاي مختلف، یا همان اديو با تولید ساختارهاي دورانی با اندازه

ف، وظیفه استهالك را بعهده دارند و بـرهمکنش لزجـت سـیال بـا     وگرومهاي کلمقیاسنظیردر دریافت و جابجایی انرژي دارند اما ساختارهاي کوچکتر
چه کنترل جریان و پر شدن تونل انتقال، مقـادیر  دهد پس از گذشت زمان از باز کردن درینتایج نشان می. [14]گرادیان سرعت سرآغاز این رویداد است
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، طی گذشت زمان از باز کردن دریچـه  مجموعه تونلکل و استهالك انرژي در نرخ تولید ، شماره شکل.باشندتولید و استهالك انرژي مورد توجه می
مجموعـه تونـل بعنـوان مسـتهلک     بیانگر آن اسـت کـه  نولدز نتایج دینامیک سیاالت محاسباتی با بکارگیري مدل آشفتگی تنش ری.دهدرا نشان میکنترل

استهالك مذکور در قالب کاهش تکانه در قسمت خروجی تونـل نمـود   .ژول انرژي را در هر ثانیه مستهلک نماید×، قادر است مقدار کننده انرژي
بـدلیل خـالی بـودن تونـل از جریـان سـیال و       ،گشودن دریچه تخلیهاز اي اولیههدر زمان.نمایدیافته و مهار انرژي آب در پایین دست جریان را تسهیل می

هاي آتی به خـود  ت به زماننسبراتولید و متعاقباً استهالك انرژي مقادیر بیشتريمیزانهاي آن و همچنین برخورد جریان با دیواره تونل، شتاب زیاد المان
. گرددمیثانیه پدیدار ان لذا نقطه ماکزیمم نمودارها در نزدیک زم.دهندتصاص میاخ

از مدل آشفتگی تنشهتونل انتقال، بدست آمداحجام کنترل تمامی تولید و استهالك انرژي جنبشی آشفته در کل نرخ -شکل 
 ،Re، در بازشدگی ناگهانی با نسبترینولدز = 4.5×107

 .گیرينتیجه

-نمایندمتجانس و همسانگرد تحلیل میناجریان آشفته را به صورت ،ايدو معادلهیک وهايآشفتگی، مدلیهاي ریاضدر میان مدل.
- مدل آشفتگی ریاضی تنش رینولدز با داشتنهاي تانسور تنش رینولدز، و یک معادله انتقال جهـت مـدل کـردن    معادله انتقال براي هر یک از مولفه

.نمایدهمسانگرد تحلیل میناو جانس متنااستهالك انرژي، جریان آشفته را به صورت 
-الیـه برشـی   دو، بدلیل تشـکیل در یک بازشدگی ناگهانیو نواحی مجاور هسته پتانسیل جتمستغرقتخمین پارامترهاي هیدرولیکی جریان در جت

.و محدود شده توسط شرایط مرزي دیواره، از نوع آشفتگی نامتجانس و ناهمسانگرد است،آزاد
- باشـند،  مـی انتقـال  هاي طولی تولید، انتقال و استهالك انرژي کامالً وابسته به ابعاد تونل ها و مقیاسآشفتگی نظیر اديهندسیپارامترهايبدلیل اینکه

ک سـیاالت  به همین دلیل استفاده از دینامی. باشدلذا جهت مطالعه صحیح جریان، ساخت مدل آزمایشگاهی یک تونل انتقال با ابعاد واقعی امکان پذیر نمی
پارامترهـاي هیـدرولیکی   دقیقتـر  گزینه امکان پذیر در پیش بینی ،)مدل آشفتگی تنش رینولدز(محاسباتی و بکارگیري یک مدل ریاضی آشفتگی مناسب

.جریان است
- هی بـه میـزان   تـوان از هـواد  در مجاورت هسته پتانسـیل جـت، مـی   بدلیل کاهش موضعی فشار استاتیکی حباب زائی پدیده در صورت ایجاد %  دبـی

.یه حداقل میزان خواهد رسید،به دیواره بتنی تونل انتقالرسانی با بکارگیري این روش میزان آسیب. استفاده نمودورودي جریان
-ابعـاد حوضـچه   جریـان، از زیـاد  توان ضمن مستهلک نمودن انـرژي  با استفاده از یک بازشدگی ناگهانی در سطح مقطع تونل انتقال تحتانی سدها، می

.برداري مطلوب و طوالنی مدت نمودتوان از تاسیسات کنترل کننده جریان، بهرههمچنین می.حذف نمودکامالً آرامش پایین دست کاست و یا آن را 
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