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 خالصه

لجِ  يیوِ ا ثبؿذ   یون ه یّب بىیخش یشیگ اًذاصُ یٍ...( ثشا ،یهثلث ،یلی)هؼتط يیهؼ یلجِ وَچه ثب ؿىل همطؼ هی یپْي هشوت داسا لجِ یضّبیػشس

 پْيِ لج ضیػشس یىیذسٍلیّ بتیخصَص لیٍ تحل یثِ ثشسػ ك،یتحم يی. دس اؿَد یه طیػش بدیص یّب بىیخش یشیگ هٌظَس اًذاصُ تش ثِثبال یدس استفبػ

 ّب ؾیآصهب يیا یؿذ. دس ط يیثب اثؼبد هؼ ضیػشس يیاص ا یىیضیهذل ف هیهٌظَس الذام ثِ ػبخت  يیا یپشداختِ ؿذُ اػت. ثشا یصَست ػذد هشوت ثِ

دس  یچٌذ هذل ػذد دبدیٍ ا ضیدس ٌّذػِ ػشس شییػطح آة ثشداؿت ؿذ، ػپغ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ حدن هحذٍد ٍ ثب تغ لیثَط ثِ پشٍفهش یّب دادُ

 يیدس ا Flow3Dافضاس  ػشػت ثب اػتفبدُ اص ًشم تیٍ ظش یدث تیظش لیاص لج یىیذسٍلیّ یپبساهتشّب یػذد ی، ثِ ثشسػAutoCADافضاس  ًشم

 لیتحل دسافضاس  ًشم يیوشد وِ ا بىیث تَاى یه ،یـگبّیآصهب حیثب ًتب Flow3Dافضاس  ثِ دػت آهذُ اص ًشم حیب تَخِ ثِ اًطجبق ًتبپشداختِ ؿذ. ث ضّبیػشس

 .ثبؿذ یثبال ه یّب ییتَاًب یداسا بلیػ بىیهختلف هشثَط ثِ خش لیهؼب

 

 .Flow-3Dسرعت، هذل  ةیضر ،یدت ةیپْي هرکة، ضر لثِ سیسررکلوات کلیذی: 

 
 

  قذمهم .1

 
هٌظَس اص  يیوِ ثِ ا ثبؿذ یثشداساى هٌبثغ آة ه لبثل اختٌبة ثْشُ شیغ یّب آة، اص ظشٍست يیٍ تأه یبسیآث یّب دس ؿجىِ بىیٍ وٌتشل ؿذت خش یشیگ اًذاصُ

 یّب اػتفبدُ اص ػبصُ ،یبسیآث یّب خصَف دس ؿجىِ ثِ بى،یؿذت خش یشیگ سٍؽ اًذاصُ يیتش هتذاٍل >.1= گشدد یههختلف اػتفبدُ  یّب ٍ ػبصُ لیٍػب

اص  بدیثب دلت ص یدث یشیگ اًذاصُ تی. لبثلگشدًذ یصَست چٌذ هٌظَسُ احذاث ه ّب ثِ ًَع ػبصُ يیاػت. ا ّب چِیّب ٍ دس فلَم ضّب،یػشس شیًظ یىیذسٍلیّ

 .>2= ذیآ یؿوبس ه ثِ ّبُ ػبص يیدس طشح ٍ ػبخت ا یاّذاف اصل

 یضّبیّؼتٌذ. ػشس ٌِیّض ػبدُ ٍ ون یشیگ اًذاصُ یّب پْي هشوت وِ دس ؿوبس ػبصُ لجِ یضّبیاص ػشسػبصُ ّب، ػجبستؼت  يیاص اًَاع هتذاٍل ا یىی

 یهٌْذػ یوبسثشدّب یٍ ثشا وٌٌذ یهختلف فشاّن ه یّب سا دس ػوك بىیخش یشیگ ّؼتٌذ وِ وٌتشل ٍ اًذاصُ یىیذسٍلیّ یّب اص ػبصُ یپْي هشوت ًَػ لجِ

دس  بىیهؼطح ّؼتٌذ وِ طَل تبج آى دس خْت خش یتبخ یپْي ػبدُ داسا لجِ یضّبیّوبًٌذ ػشس ضّب،یػشس يیا.ذشًیگ یهَسد اػتفبدُ لشاس ه هیذسٍلیّ

 5/1-3ثضسگتش اص  جبًیتمش ذیثب ضیتبج ػشس ی. ًؼجت طَل تبج ثِ ػوك آة ثبالدػت سٍثبؿذ یه یلبثل تَخْ ی اًذاصُ یآى، داسا یسٍ بىیهمبثل ػوك خش

ون  یّب بىیخش یشیگ اًذاصُ یٍ...( ثشا یا رٍصًمِ ،یهثلث ،یلی)هؼتط يیهؼ یلجِ وَچه ثب ؿىل همطؼ هی یهشوت داسا پْي لجِ یضّبی. ػشس>3= ثبؿذ

اص: دس  جبستؼتهشوت ػ ضّبییػشس بصاتیاهت يیاص هْوتش>. 4= ؿَد یه طیػش بدیص یّب بىیخش یشیگ هٌظَس اًذاصُ ثبالتش ثِ یلجِ دس استفبػ يیوِ ا ثبؿذ   یه

 تیسا ثب حؼبػ بىیخش یدث شییًوَدُ ٍ اًذاصُ گ دبدیا ضیسا دس ثبالدػت ػشس یـتشیث یىیذسٍلیثبس ّ گشیػبدُ د یضّبیثب ػشس ؼِین دس همبّبی و بىیخش

 یشیگ ٍ اًذاصُ ذُیگشد آةٍ ثشگـت  ضیػطح آة ثبالدػت ػشس بدیص ؾیهبًغ اص افضا ضیػشس ییهمطغ ثبال بد،یص یّب بىی. دس خشدّذ یاًدبم ه یـتشیث

 >.5= ػبصد یه شیپز سا ثب دلت لبثل لجَل اهىبى بدیص یّب یثد

                                                 
 َمدان ىایس یبًعلداوشگاٌ  ،یآب یَا ارشد سازٌ یکارشىاس 9
  مشُد یآب، داوشگاٌ فرديس یمُىدس اریداوش 2

 َمدان ىایس یآب، داوشگاٌ بًعل یمُىدس اریاستاد  3
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ػشػت، تَػؼِ  لیپشٍف يییتؼ یّب ثشا سٍؽ يیؿذُ اػت. اص ا شیپز هتالطن اهىبى بىیخش یػبص هذل تیلبثل یػذد ـشفتِیپ یّب هیتَػؼِ تىٌ ثب

 اسد،پْي، دٍ فبص آة ٍ َّا ٍخَد د لجِ ضیػشس یهتالطن سٍ بىیس خشد ٌىِیاػتفبدُ ًوَد. ثب تَخِ ثِ ا تَاى یه بىیٍ تالطن خش بىیخش یدث ،یهشص ِیال

هٌدش  یتش كیدل حیثِ ًتب بل،یهختلف هَخَد ٍ ثب دس ًظش گشفتي سٍؽ حدن ػ یآؿفتگ یّب ثب اػتفبدُ اص هذل ضّبیػشس يیا یسٍ بىیخش یػبصِ یؿج

پْي ثب  لجِ یًَیگبث یضّبیػشس فسا اطشا یػِ ثؼذ بىیاؿبسُ وشد وِ خش >6= مبتیثِ تحم تَاى یصَست گشفتِ ه ی. دس استجبط ثب هطبلؼبت ػذدؿَد یه

 یـگبّیّوشاُ ثب هذل آصهب Flow-3D یدس پظٍّؾ خَد اص هذل ػذد> 7=( 2013) یٌیٍ حؼ افـبس .اًذ وشدُ یػبصِ یؿج Flow-3Dیاػتفبدُ اص هذل ػذد

 یّب هتالطن گشداثِ یّب ٍ هذل (VOF) بلیخَد اص هذل حدن ػ كیآًْب دس تحم گشدگَؿِ اػتفبدُ وشدًذ. پْي ضلجِیػطح آصاد ػشس لیپشٍف يییتؼ یثشا

ثذػت  یـگبّیآصهب یّب ثب دادُ Flow-3D یؿذُ تَػط هذل ػذد هحبػجِ حیاًذ. ًتب وشدُ ُاػتفبد ( LES) ،k-ɛ ٍ RNG k-ɛ ؿذُ یػبصِ یثضسي ؿج

ّوشاُ  ِیپب یـبتیآصهب> 8=( 2014) یٌیحؼ.ّب ًـبى دادُ اػت هذل شیًؼجت ثِ ػبسا  یووتش یخطب RNG k-ɛ هذل يیچٌ اًذ. ّن داؿتِ یآهذُ تطبثك خَث

وٌذ. اص ػِ  یسا ثشسػ ضیػشس يیا یسٍ بىیخش یاًدبم داد تب الگَ یپْي هثلث لجِ ضیػشس یسٍ  Flow-3D ثب اػتفبدُ اص هذل یهحبػجبت بالتیػ هیٌبهیثب د

 RN هذل يیداؿتِ اػت. ّوچٌ یـگبّیآصهب یّب دُثب دا یخَث بسیثؼ یىیًضد یهحبػجبت ػذد حیاػتفبدُ وشد. ًتب RNG k-ɛ ،k-ɛ ٍ LES هذل هتالطن

k-ɛ یهحبػجبت بالتیػ هیٌبهیاص دٍ هذل د> 9=( 2011ٍ ّوىبساى) ّبى. هتالطن داؿتِ اػت یّب هذل شیثب ػب ؼِیدس همب یدلت ثبالتش Flow-3D ٍ 

SSIIM2 وشدًذ. ثب  ؼِیهمب یىیضیاص هذل ف ّب یشیگ خَد سا ثب اًذاصُ حیاػتفبدُ وشدُ ٍ ًتب یا ي رٍصًمِپْ لجِ ضیػشس یآة سٍ بىیخش یػبصِ یؿج یثشا

 Flow-3D ٍ SSIIM2 دسصذ ثَدُ اػت. ّش دٍ هذل 1 – 5/3 يیٍ هحبػجِ ؿذُ ث ؿذُ یشیگ ػطح آة اًذاصُ يیهختلف، اختالف ث یّب یاػتفبدُ اص دث

 .ثبؿٌذ یه یدث تیظش يیچٌ پْي ٍ ّن لجِ ضیػشس یشاػطح آة ث لیپشٍف یٌیث ؾیلبدس ثِ پ یخَث ثِ

صَست  Flow3Dاص خولِ  CFD ـشفتِیپ یّب ثب اػتفبدُ اص هذل یلیپْي هشوت هؼتط لجِ یضّبیػشس یثش سٍ یمیتبوٌَى تحم ٌىِیتَخِ ثِ ا ثب

هبًٌذ ػشض لؼوت  ضیػشس یٌّذػ یپبساهتشّب كیتحم يی. دس اشدیهَسد اػتفبدُ لشاس گ شیهؼ يیدس ا تَاًذ یه كیتحم يیا سػذ یًگشفتِ اػت ثِ ًظش ه

 تیٍ ظش یدث تیاص خولِ ظش ضیػشس یىیذسٍلیّ بتیآى ثش خصَص شیخَاّذ وشد ٍ تأث شییتغ یثِ صَست ػذد ضیٍ استفبع دّبًِ ػشس ضیػشس یضهشو

 خَاّذ ؿذ. یػشػت ثشسػ
 
 

 یشگاهیمشخصات مذل آزما .2
 

  :اػت ذُیاػتفبدُ گشد شیثب هـخصبت ص هتش یػبًت 83فلَم ثِ ػشض  هیپظٍّؾ اص  يیدس ا

هتش اػت.  10. طَل فلَم ثبؿذ یه بىیخْت هـبّذُ سفتبس خش هتش یػبًت 1ثب ظخبهت  ـِ،یاص خٌغ ؿ ییّب َاسُیٍ د یاػىلت فلض یفلَم داسا يیا

 لیس دٍ. اػت ذُیًصت گشد دػت يییػوك آة پبفلَم خْت وٌتشل  یدس اًتْب یػوَد ییوـَ چِیدس هی. ثبؿذ یه هتش یػبًت 50آى  یّب َاسُیاستفبع د

 ًصت ؿذُ اػت. هتش ػبًتی ±1/0ػٌح ثب دلت  ثذًِ فلَم، خْت حشوت ػطح یدس ثبال یهَاص

 
 . کاًال ازهایشگاّی1شکل 

 یت ٌّذػؿذُ اػت. هـخصب یلیهؼتط-یلیلجِ پْي هشوت ثب همطغ هؼتط ضیاص ػشس یىیضیهشثَطِ الذام ثِ ػبخت هذل ف ـبتیاًدبم آصهب یثشا

 اػت. ذُیاسائِ گشد 1دس خذٍل  ضیػشس يیا

 

 هقذار هختلف هتغیرّای استفادُ شذُ در آزهایش .1جذٍل
r z p L b B0 

05/0 1/0 1/0 45/0 22/0 83/0 

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 2دس ؿىل  هیثِ صَست ؿوبت 1اسائِ ؿذُ دس خذٍل  یپبساهتشّب
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 رد استفادًُوایی شواتیک از هذل آزهایشگاّی هَ .2 شکل

 

اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ ػپغ ثب  Auto CADافضاس  صلت اص ًشم یٌّذػِ هشصّب ِیتْ یصَست اػت وِ ثشا يیؿذُ ثِ ًشم افضاس ثذ یهؼشف طیؿشا

ي هشوت پْ لجِ ضیاص ػشس یهذل ػذد 9هطبلؼِ هدوَػبً اص  يیؿذُ اػت. دس ا شُیرخ ثبؿذ، یه Flow-3Dافضاس  وِ فشهت لبثل اخشا دس ًشم  STLفشهت 

 ِیتوبم ًبح یثٌذ ، هؾFlow-3Dهختلف اػتفبدُ ؿذُ اػت. پغ اص اًتمبل ٌّذػِ ثِ هذل  یٍ ػشض لؼوت هشوض ضیثب استفبع دّبًِ ػشس یلیهؼتط

دسخِ  20 یآة صالل ثب دهب بلیصَست اػوبل ؿذ وِ ػ يیثذ ضیهذل ً يیا ِیاٍل طیصَست خَاّذ گشفت. ؿشا ىٌَاختیشیثِ صَست غ ؾیآصهب

 یحبصلِ اص هذل ػذد حیًتب یػٌد هتالطن اػتفبدُ ؿذ. پغ اص صحت یّب بىیخش یػبصِ یؿج یثشا RNG یاص هذل آؿفتگ يیاًتخبة ٍ ّوچٌ شادگ یػبًت

 لشاس گشفتِ اػت. یبثیهَسد اسص ضیػشس یىیذسٍلیّ بتیاػوبل ؿذُ ثش خصَص یٌّذػ شاتییاثش تغ ،یـگبّیآصهب یّب ثب دادُ
 
 

 Flow3Dنرم افسار  یمعرف .3

 
ّبی  فشد افضایؾ پبیذاسی سٍؽ یه سٍؽ هٌحصش ثِ 2، دوتش ّشت1وِ دس آصهبیـگبُ لَع آالهَع ، ٌّگبهی1963تَاى ػبل  سا هی Flow-3Dآغبصوبس

اسائِ داد، داًؼت. هأهَسیت ؿغلی ٍ ػلوی اٍ دس آى صهبى گؼتشؽ ٍ ثْجَد یه سٍؽ ثشای هذل ًوَدى  3( VOFحل ػذدی ثب ًبم سٍؽ حدن ػیبل )

گشدیذ.  1985دس ػبل   Flow3Dافضاس ثب لبثلیت ثبال ثِ ًبم یه ػیبالت ثشای وبسثشدّبی ػلوی ٍ صٌؼتی ثَد. ایي سًٍذ وبس هٌدش ثِ ایدبد یه ًشمدیٌبه

ًظبهی ٍ افضاس خبهغ دیٌبهیه ػیبالت هحبػجبتی ثشای همبصذ تدبسی، ػلوی،  یه ًشم Flow3Dافضاس هشثَطِ،  ّب ثب استمبء ًشم اوٌَى پغ اص گزؿت ػبل

ّبی ػوذُ  اص لبثلیت ثؼذی غیشهبًذگبس وِ داسای ػطح آصاد ٍ ٌّذػِ پیچیذُ ّؼتٌذ وبسثشد داسد. ّبی ػِ . ایي ثشًبهِ ثشای خشیبى>10= ثبؿذ صٌؼتی هی

، هذل VOFٌیه ػطح آصاد ثب تى Flow3Dثبؿذ. دس  ّبی ثب ػطح آصاد هی وشدى خشیبى ثشای آًبلیضّبی ّیذسٍلیىی، تَاًبیی هذل Flow3Dثشًبهِ 

  .ؿَد ثٌذی هٌظن هؼتطیلی اػتفبدُ هی افضاس اص سٍؽ احدبم هحذٍد دس ؿجىِ دس ایي ًشم. ؿَد هی

 

 Flow3D افسار ًرم تَسط تالطن سازی هذل

، غلظت، دهب ٍ ؿَد وِ دس آى همبدیش پبساهتشّبیی هبًٌذ ػشػت، فـبس دس حبلت ولی تالطن یب اغتـبؽ حشوت ػیبل، ثِ ؿشایط غیشهٌظن خشیبى گفتِ هی

ثبؿذ ٍ هؼوَالً هشتجط ثب ػذد  هٌـأ اٍلیِ تالطن خشیبى ًبؿی اص ًبپبیذاسی دس خشیبى هی  >.11=وٌذ  غیشُ ثصَست تصبدفی ًؼجت ثِ صهبى ٍ هىبى تغییش هی

ثِ هحیط خشیبى ثشای هْیب ًوَدى تَاًذ خَدؽ سا ًگِ داسد، ثلىِ ثؼتگی  ثبؿذ. ثِ هحط ایٌىِ تالطن دس خشیبى آغبص ؿذ، تالطن خَد ًوی سیٌَلذص هی

ّبی هتالطن، هؼبدالت ًیوِ تدشثی ثَدُ ٍ ثشای تـشیح ٍلَع ٍ صٍال تالطن دس دسٍى ػیبل ٍ ًضد یه هشصّب هَسد اػتفبدُ لشاس  هذل >.11=اًشطی داسد 

ّبی هَخَد دس  خبصی هذل ؿًَذ. دس اداهِ هذلّبی سیٌَلذص دس هؼبدالت ثِ سٍؽ  ثِ هٌظَس حل هیذاى خشیبى هتالطن، ًیبص اػت تب تٌؾ >.12=گیشد  هی

 ؿَد. اسائِ هی Flow3Dًشم افضاس 

 

 

 

                                                 
1
Los Alamos (LANL) 

2C.W. Tony Hirt 
3 Volume of fluid 
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 هذل طَل اختالط پراًتل: -

تشیي هذل آؿفتگی اػت وِ اص ایذُ ثَصیٌؼه دس هحبػجِ  ای ػبدُ ّبی صفش هؼبدلِ ای اػت. هذل هذل طَل اختالط پشاًتل یه هذل تالطن صفش هؼبدلِ

ّبی آؿفتگی دس ّش خْت  ؿَد ٍ تٌؾ ّبی آؿفتگی اسائِ ًوی ّب ّیچگًَِ هؼبدلِ دیفشاًؼیلی ثشای وویت . دس ایي هذلوٌذ تٌؾ سیٌَلذص اػتفبدُ هی

 پشاًتل اػت وِ ثِ فشظیِ طَل آهیختگی هؼشٍف اػت. 1925ای، هذل ػبل  ّبی صفش هؼبدلِ تشیي هذل هتٌبػت ثب گشادیبى ػشػت اػت. هَفك

 :ε- kهذل هتالطن  -

 ثبؿذ. ؿَد ٍ داسای هـخصبت صیش هی اػتفبدُ هی  ای هحبػجِ تٌؾ سیٌَلذص اص هفَْم لضخت گشداثیدس ایي هذل ثش

ّبی صٌؼتی ٍ اًتمبل  ػبصی خشیبى تَاًبیی، التصبدی ثَدى ٍ دلت ثبال دس ؿجیِ -2ؿَد.  ػشػت آؿفتگی ٍ طَل هـخصِ ثِ طَس خذاگبًِ هحبػجِ هی -1

 تَاى ثشای سیٌَلذصّبی ثبال اػتفبدُ ًوَد. اص آى هی -4ؿَد.  فبدُ هیدس ایي هذل اص ػذد پشاًتل اػت -3حشاست. 

 :RNGهذل  -

 یه خولِ اظبفِ ؿذُ اػت. εثِ هؼبدلِ  1ّبی ػشیغ ٍ پشفـبس دس ایي هذل ثشای ثبال ثشدى دلت دس خشیبى -

 ثشد.  یسا ثبال ه 2ّبی چشخـی ؿَد، لزا دلت حل خشیبى دس ایي هذل تأثیش گشداة دس آؿفتگی لحبظ هی -

 ٍخَد داسد.  3فشهَل تحلیلی ثشای هحبػجِ ػذد پشاًتل آؿفتِ RNGدس هذل  -

 تَاًذ هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد. ّبی ثب سیٌَلذص پبییي ٍ ثبال هی ثشای خشیبى RNGهذل  -

 ّبی ًبهحذٍدی هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد. تَاًذ ثشای خشیبى تش ٍ هؼتجشتش اػت ٍ هی ثؼیبس دلیك RNGثب همبیؼِ دٍ هذل فَق، هذل 
 
 

 یمذل عذد یاعتبارسنج .4

 
  سطح آب لیپرٍف یسازِ یشث -

. دس ذیػتخشاج گشدا یدس هحَس هشوض ضیدس ثبالدػت ٍ دس طَل ػشس بى،یخش لیپشٍف شیهمبد یدس دػتشع، دس هذل ػذد یـگبّیآصهب یّب تَخِ ثِ دادُ ثب

 سسا د ضیػشس یؿىل گشفتِ سٍ بىیخطَط خش تَاى یؿىل ه يیپْي هشوت ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس ا لجِ ضیػشس یثش سٍ بىیخش یثؼذ ػِ یالگَ 3ؿىل

 یپ بىیصاد خشػطح آ یٌیث ؾیدس پ VOF  ٍFAVOR هیثِ تىٌ تَاى یاؿىبل ه يیآصاد سا هـبّذُ ًوَد. ثب هـبّذُ ا بىیدس حبلت خش يیهؼ حػط هی

 ثشد.

 
 یلیلثِ پْي هرکة هستط سیسرر یآزاد رٍ اىیجر یالگَ .3شکل 

 

دس  یوِ هذل ػذد بفتیدس تَاى ی، ه2اسائِ ؿذُ دس خذٍل یـگبّیآصهب طیاص ؿشا هیّش  یثشا یًؼج یخطب يیبًگیه شیهمبد ی ثب هحبػجِ

ػطح  لیپشٍف یػذد شیگفت وِ همبد تَاى ی، هP-Value شیثب تَخِ ثِ همبد يیثشخَسداس ثَدُ اػت. ّوچٌ ییػطح آة اص دلت ثبال لیپشٍف یػبصِ یؿج

 .ثبؿذ یه داس یدسصذ هؼ99ٌؿذُ دس ػطح  یػبصِ یآة ؿج
 

 ّای آزهایشگاّی ٍ ًتایج عذدی هقادیر خطای تذست آهذُ ترای پرٍفیل سطح آب تیي دادُ  -2 جذٍل

R2 P-Value )%( همذاس  هیبًگیي خطبی ًؼجی h1/L 

986/0 0 14/1 34/0  

977/0 0 77/1 39/0  

981/0 0 5/1 46/0  

909/0 0 69/2 49/0  

931/0 0 48/2 55/0  

                                                 
1 Rapidly strained flows 
2 Swirling flows 
3 Turbulent Prandtl numbers 
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 لبه پهن مرکب سیسرر یکیذرولیه اتیبر خصوص یو عرض قسمت مرکس سیارتفاع دهانه سرر رییحاصل از تغ جینتا .5

 
  h1/L تا دتی ضریة تغییرات -

اص  ػجبستٌذ دثی ظشیت ثش هؤثش ثؼذ ثذٍى پبساهتشّبی تشیيثیـ اًدبم ؿذُ، اثؼبدی آًبلیض ثِ تَخِ ثب
L

h1 ٍ
1h

fy ٌّذػِ تغییشات تأثیش لؼوت ایي دس ثٌبثشایي 

 ٍ دثی ظشیت ثیي استجبط.ؿَد هی ثشسػی ثؼذ ثذٍى پبساهتشّبی ایي ثِ تَخِ ثب دثی ظشیت ثش ػشسیض
L

h1 ػبصی هذل اص حبصل ثشسػی هَسد هذل 9 ثشای 

 ثب دثی ظشیت سٍی ثش ،b ػشسیض، هشوضی لؼوت ػشض اثش. اػت ؿذُ دادُ ًـبى 4ؿىل  دس آصاد، خشیبى ثشای هحبػجبتی ؿجىِ اص اػتفبدُ ثب ػذدی،

 دسیبفت تَاى هی 4 ؿىل ثِ تَخِ ثب ولی حبلت دس. گشفت اًدبم ثبثت، ػشسیض دّبًِ استفبع گشفتي دسًظش ثب ػذدی هذل اص آهذُ ثذػت Cd همبدیش همبیؼِ

 افضایؾ ثب وِ
L

h1، ػشسیض، هشوضی لؼوت ػشض افضایؾ ثب وِ ؿَد هی هـبّذُ ّوچٌیي. وٌذ هی پیذا افضایؾ ًیض دثی ظشیتCd  وٌذ هی پیذا افضایؾ ًیض. 

 

 

 تا یدت ةیضر راتییتغ.4شکل 
L

h1 ّا هذل ی ّوِ یترا 

 

 yf/h1 تا دتی ضریة تغییرات -

ثؼذ  ثذٍى پبساهتش
1h

yf ػشسیض سٍی ثش ؿذُ ایدبد ثحشاًی ػوك حبلت، ایي دس. ثبؿذ هی ػشسیض هشوت همطغ اص فمط ػجَسی خشیبى هیضاى ی دٌّذُ ًـبى 

 ػِ ثشای ػذدی هذل اص حبصل Cd همبدیش دثی، ظشیت سٍی ثش ،zػشسیض، یِ دّبً استفبع اثش ثشسػی هٌظَس ثِ.ثبؿذ هی ػشسیض ی دّبًِ استفبع اص ثضسگتش

اص  تبثؼی ػٌَاى ثِ ػشسیض هختلف استفبع
1h

yf حبصل ًتبیح وِ اػت ؿذُ داؿتِ ًگِ ثبثت ػشسیض هشوضی لؼوت ػشض حبلت ایي دس وِ اػت، ؿذُ سػن 

یه  ثشای b=22cm دس وِ دسیبفت تَاى هی َداسّبًو ایي ثِ تَخِ ثب. اػت ؿذُ دادُ ًـبى 5 ؿىل دس
1h

yf ،هذل ثبثت b22z10 هذل  اص ووتش دثی ظشیت  

b22z12ٍ b22z15 الخطیت هطبلؼِ اص حبصل ًتبیح 5ؿىل  دس. ؿَد هی هـبّذُ ًیض هتش ػبًتی 50 ٍ 36 هشوضی لؼوت ػشض ثشای سًٍذی چٌیي. ثبؿذ هی ٍ 

 ثبؿذ هی ػذدی ػبصی هذل تَػط آهذُ ثذػت همبدیش اص ووتش آهذُ ثذػت دثی ظشیت همبدیش ًوَداسّب اػت وِ طجك ایي ؿذُ ائِاس ًیض( 2014) گبگَع

 .داد ًؼجت ػذدی هذل تَػط دثی تخویي اص ًبؿی خطبی ثِ تَاى هی سا آى دلیل وِ

 

 
 b=22cmالف( 

 
 b=36cmب( 

 
 b=55cm ج(

تا  دتی ضرتی تغییرات.5  شکل
1h

yf ثاتت هرکسی قسوت عرض ٍ هختلف ّای دّاًِ ارتفاع ترای 
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 تَاى هی ًوَداسّب ایي ثِ تَخِ ثب. اػت ؿذُ اسائِ ،z گشفتي دسًظش ثبثت ثب Cd سٍی ثش ػشسیض هشوضی لؼوت ػشض تغییش تأثیش 6 ؿىل دس

 پیذا افضایؾ ًیض  Cdػشسیض، هشوضی لؼوت ػشض افضایؾ ثب. اسدد ٍخَد دثی ظشیت ثب ػشسیض هشوضی لؼوت ػشض ثیي هـخصی ی ساثطِ وِ دسیبفت

 ثشای b22z10، b36z; ٍ b50z10ّبی هذل دثی ظشیت همبدیش ، z=10cm ثشای. وٌذ هی
1h

yfهمبدیش ثشای ٍلی. ثبؿٌذ هی هٌطجك ّن ثش تمشیجبً ،54/0 اص ثضسگتش 

ون 
1h

yf، استفبع یه دس وِ دّذ هی ًـبى ًوَداسّب ّوچٌیي. ؿَد هی دیذُ هشوضی لؼوت ػشض افضایؾ ثب دثی ظشیت همبدیش دس یویهال افضایـی سًٍذ 

 ایي دس دثی ظشیت همبدیش ٍ ًجَدُ هالحظِ لبثل( هتش ػبًتی 50 ٍ 36 ّبی ػشض) ثبالتش ّبی ػشض دس ػشسیض سٍی ثش هشوضی لؼوت ػشض اثش ثبثت،

 ؿٌذ.ثب هی هٌطجك ّن ثش ّب ػشض

 
  z=15cm الف(

 z=12cm ب(

 
 z=15cm ج(

تا  دتی ضرتی تغییرات .6  شکل
1h

yf ثاتت ّای دّاًِ ارتفاع ٍ هختلف هرکسی قسوت عرض ترای 

 

  تا سرعت ضریة تغییرات -
1h

yf 

ثب  ػشػت ظشیت تغییشات 7 ؿىل دس
1h

yf ی دّبًِ استفبع اهب ثبثت هشوضی لؼوت ػشض وِ ّبیی هذل ثشای ػذدی، ػبصی ذله اص حبصل 

 ثشای ،b=22cm ثب ّبیی هذل ثشای داؿت اظْبس تَاى هی ًوَداسّب ایي ثِ تَخِ ثب. اػت ؿذُ دادُ ًـبى داسًذ، هختلف
1h

yf افضایؾ ثب ،3/0 تمشیجبً اص ثضسگتش 

همبدیش ثشای وِ دسحبلی وٌذ هی پیذا افضایؾ ًیض ػشػت تظشی ػشسیض، ی دّبًِ استفبع
1h

yf ّبی هذل ثشای ػشػت ظشیت همبدیش ،3/0 تمشیجبً اص وَچىتش 

b22z12 ٍb22z15  ًػشػت ظشیت ػشسیض، ی دّبًِ استفبع افضایؾ ثب وِ وشد روش تَاى هی ًیض هتش ػبًتی 50 ٍ 36 ّبی ػشض ثشای. ّؼتٌذ ّن ثِ ًضدیه تمشیجب 

 لؼوت ػشض افضایؾ ثب ٍ اًذ ًضدیه ّن ثِ تمشیجبً ػشسیض هختلف ّبی استفبع ثشای ػشػت ظشیت همبدیش ،b=22cm ثشای الجتِ. وٌذ هی پیذا افضایؾ ًیض

 داسد. ٍخَد b ٍ z هتغیشّبی ٍ ػشػت ظشیت ثیي لَی ّوجؼتگی ی ساثطِ یه ثٌبثشایي. ؿًَذ هی دٍس ّن اص ًوَداسّب هشوضی،

 

 
 b=22cmلف( ا

  
 b=36cmب( 
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 b=55cm ج(

تا  سرعت ضریة . تغییرات7 شکل
1h

yf ثاتت هرکسی قسوت عرض ٍ سرریس هختلف دّاًِ ّای ارتفاع ترای 

 

ثب  ػشػت ظشیت تغییشات 8 ؿىل دس
1h

yf هختلف هشوضی لؼوت ػشض اهب داسًذ تثبث ی دّبًِ استفبع وِ ّبیی هذل ثشای ػذدی ػبصی هذل اص حبصل 

یه  ثشای وِ گفت تَاى هی ولی دسحبلت. اػت ؿذُ دادُ ًـبى ثبؿذ، هی
1h

yf ،ًیض ػشػت ظشیت همبدیش ػشسیض، هشوضی لؼوت ػشض افضایؾ ثب هؼیي 

 .وٌذ هی پیذا افضایؾ

 

 
 z=15cm الف(

 
 z=12cm ب(

 
 z=15cm ج(

تا  سرعت یةضر تغییرات .8  شکل
1h

yf ثاتت سرریس دّاًِ ارتفاع ٍ هختلف هرکسی قسوت  عرض ترای 

 

 یریگ جهینت .6
 

هختلف هشثَط ثِ  لیهؼب لیافضاس دس تحل ًشم يیوشد وِ ا بىیث تَاى یه ،یـگبّیآصهب حیثب ًتب Flow3D افضاس ثِ دػت آهذُ اص ًشم حیثب تَخِ ثِ اًطجبق ًتب -

 .ثبؿذ یثبال ه یّب ییتَاًب یداسا بلیػ بىیخش

 یّب ٌّذػِ تَاى یػبدُ وشدُ اػت ٍ ه بسیوبسثش ثؼ یؿجىِ سا ثشا دبدیا ٌذیفشآ ،یػبصِ یؿج یثشا  FAVORٍ سٍؽ یلیهؼتط یثٌذ اػتفبدُ اص ؿجىِ -

 .هذل وشد یهختلف سا ثب آى ثِ ساحت

 یّب یدس دث ظُیٍ ثِ ِیًبح يیدس ا بىیثِ تالطن خش تَاى یآى سا ه لیوِ دل ثبؿذ، یه ضیتبج ػشس یِ یدس ًبح یاص ًظش هىبً یػبصِ یخطب دس ؿج يیتش ؾیث -

 .ثبالتش ًؼجت داد
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ثب پبساهتش ثذٍى ثؼذ  یدث تیظش شاتییثب تَخِ ثِ ًوَداس تغ -
1h

yf ػشض لؼوت  ؾیثب افضا ض،یػشس ی داؿتي استفبع دّبًِ وِ ثب ثبثت ًگِ ؿَد یهـبّذُ ه

ٍ  36 یّب ثبالتش )ػشض یّب دس ػشض ضیػشس یثش سٍ یاستفبع ثبثت، اثش ػشض لؼوت هشوض هی. الجتِ دس وٌذ یه ذایپ ؾیافضا ضیً یدث تیظش ،یوضهش

 .ثبؿٌذ یّب ثش ّن هٌطجك ه ػشض يیدس ا یدث تیظش شی( لبثل هالحظِ ًجَدُ ٍ همبدهتش یػبًت 50

 ض،یاستفبع دّبًِ ػشس ؾیوِ ثب افضا هختلف ًـبى داد ضیػشس ی ثبثت اهب استفبع دّبًِ یػشض لؼوت هشوضدس   ثب پبساهتش ثذٍى ثؼذ یدث یظشث شاتییتغ -

 .وٌذ یه ذایپ ؾیافضا ضیً یدث تیظش

 ػشػت ثب پبساهتش ثذٍى ثؼذ تیظش شاتییًوَداس تغ -
1h

yf ض،یػشس یؼوت هشوضػشض ل ؾیثبثت، ثب افضا ضیػشس ی وِ دس استفبع دّبًِ دّذ یًـبى ه 

 ؾیافضا ضیػشػت ً تیظش ضیاستفبع دّبًِ ػشس ؾیثبثت اػت، ثب افضا ضیػشس یوِ ػشض لؼوت هشوض ی. ٍ دس حبلتوٌذ یه ذایپ ؾیافضا ضیػشػت ً تیظش

 .وٌذ یه ذایپ
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