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 خالصه

 
سد را با سرعت باال از سراب به پایاب عبور  مخزن به هاي وروديهیدرولیکی سدها، جریان سیالب هايسازه مهمترین از یکی عنوانبه ها1سرریز 

یک سرریز تاثیر بسزایی و عمق جریان  سرعت ،جریان همچون توزیع فشار استاتیکی هاي هیدرولیکیداشتن اطالعات کافی از مشخصه.  .دهندمی

. امروزه با پیشرفت علوم رایانه اي استفاده از مدل را دارد.  تخلیه سیالببراي طراحی یک سرریز بهینه با راندمان باال و ظرفیت مناسب بویژه براي 

هاي در این مقاله نیز مشخصهدلهاي آزمایشگاهی افزایش چشمگیري یافته است هاي عددي به دلیل صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به م

حاصل از مدل آزمایشگاهی  ، از نتایجنتایجبررسی و براي صحت سنجی  Flow 3Dسرریز سد شهید مدنی با استفاده از مدل عددي هیدرولیکی  

هاي عددي و آزمایشگاهی مطابقت خوبی بین نتایج داده شان داد کهاستفاده شده است. با بررسی عدددي سرریز سد شهید مدنی نواحد تحقیقات 

به عبارت دیگر می . در سرریزها استفاده نمود هاي هیدرولیکیمشخصهبراي محاسبه  Flow 3Dنرم افزار با استفاده از توان از وجود دارد و می

سازي جریانهاي با سطح آزاد را بخصوص در میدان فشار و سرعت را دارا توان استدالل نمود که این نرم افزار به صورت قابل قبولی توانایی شبیه 

 می باشد
 

 .هاي هیدرولیکی مدل عدديمشخصهسرریز، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه  .1
 

-ایاب عبور میاز سراب به پ سد را با سرعت باال مخزن به هاي وروديهیدرولیکی سدها، جریان سیالب هايسازه مهمترین از یکی عنوانبه سرریزها 

اي باید در سد رسد و در همین زمان جریان سیل دیگري اتفاق بیافتد وسیلهسطح آب در دریاچه پشت سد به حداکثر خود می ارتفاع که دهند. هنگامی

 .نامندرود، سرریز میر میفی بکاتعبیه شده باشد که بتواند این آب اضافی را از آن خارج کند. ساختمان هیدرولیکی که بدین منظور، یعنی دفع آب اضا

 رریزي گزارشدن به سدلیل نیست. شکست سدهاي بسیاري حاصل طراحی نادرست سرریز و یا مجهز بوتاکید بسیار بر اهمیت یک سرریز مطمئن، بی

 ،ار استاتیکیوزیع فشهمچون تهاي هیدرولیکی جریان بدین منظور داشتن اطالعات کافی در خصوص مشخصه شده که داراي ظرفیت کافی نبوده است.

 .را دارد یالبستخلیه  یک سرریز تاثیر بسزایی براي طراحی یک سرریز بهینه با راندمان باال و ظرفیت مناسب بویژه برايو عمق جریان  سرعت

 

 . پیشینه پژوهش 1-1

یزیکی شبیه سازي کرده و مقایسه نمودند. شبیه ( جریان بر روي سرریز اوجی استاندارد را با استفاده از مدل عددي و مدل ف2001سویج و همکاران )

به روش حجم محدود انجام گرفت. نتایج مدل عددي با مدل فیزیکی مقایسه شد و مطابقت خوبی  Flow 3Dسازي عددي با استفاده از مدل عددي 

سازي کردند. مدل فیزیکی مورد زیکی شبیه( جریان بر روي سرریز پلکانی را با استفاده از مدل عددي و فی2002. چن و همکاران )]3[نشان داد 

پلکان بوده و شرط ورودي از نوع سرعت و شرط مرزي خروجی و باالي فضاي محاسبات از نوع فشار با مقدار صفر استفاده  13استفاده شده داراي 

رخ سطح آب و نوع جریان عبوري از سرریز  ، مقادیر و خطوط فشار و نیم7گردیده است. نتایج مدل عددي شامل مقادیر و بردارهاي سرعت در پلکان 

                                                                                                                                                    
1: spillway 
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( جریان ورودي بر روي سرریز اوجی را به صورت عددي و فیزیکی شبیه 2006درگاهی ) .]4[ با مدل فیزیکی مقایسه گردید و تطابق مناسبی نشان داد

استفاده شد. با مقایسه نتایج مدل  VOFز روش با شبکه بندي منظم و براي شبیه سازي سطح آزاد جریان ا Fluentسازي کرد. براي حل عددي از مدل 

 .]5[ بهترین همخوانی را در مورد سرعت متوسط داشت RNGعددي و فیزیکی، مدل 
 

 هامواد و روش  .2
 

 5در  صلی آجی چاياشاخه  سد مخزنی شهید مدنی)ونیار( به منظور تامین آب مورد نیاز آبیاري اراضی دشت تبریز احداث شده است. این سد بر روي

ف رودخانه است. آبدهی متوسط متر از ک 44اي با هسته رسی بوده و ارتفاع آن کیلومتري شمال شرقی تبریز ساخته شده است. این سد از نوع سنگریزه

 .]1[باشد میلیون تن می 9/1متر مکعب بر ثانیه بوده و رسوب آوري ساالنه آن  14رودخانه در محل ساخت سد 

 مترمکعب بر ثانیه 495و  705، 2205ساله   آن  1000نوع جانبی بوده که دبی حداکثر محتمل، طراحی و دوره بازگشت  سرریز سد شهید مدنی از

  آمده است. 1مشخصات کامل سرریز سد شهید مدنی در جدول  باشد.می

 

 .]1[: مشخصات سرریز سد شهید مدنی 1جدول 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سرریز جانبی نوع سرریز

 جناح چپ سد موقعیت سرریز

 درصد 5 یب کفش

 متر 30 طول تبدیل

 متر 28 عرض تنداب

 متر 48/139 طول تنداب

 درصد قسمت دوم 65درصد قسمت اول و  26 شیب کانال تنداب

 مترمکعب در ثانیه 2204 سیالب حداکثر محتمل

 مترمکعب برثانیه 705 ساله 10000سیالب طراحی سرریز 

 کعب بر ثانیهمترم 495 ساله 1000سیالب با دوره بازگشت 
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 .]1[ سرریز سد شهید مدنی – 1شکل 

 مشخصات مدل آزمایشگاهی سرریز سد شهید مدنی 3-1

 

زمایشگاه هیدرولیک در آ 1:40از مشخصات مدل آزمایشگاهی که در مقیاس  Flow 3Dسازي سرریز سد شهید مدنی در نرم افزار براي شبیه

اي شکل با رودي ذوزنقهباشد. کانال وشخصات مدل این سرریز به شرح زیر میم ساخته شده استفاده شده است.  موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو،

متر. شیب  48/3و طول   متر 7/0متر، تنداب با عرض  75/0متر در انتها. تبدیل به طول  375/0متر در ابتدا و  175/0متر  و عرض  275/2طول 

 .]1[باشد درصد در قسمت دوم می 65تدایی و درصد در قسمت اب 26کانال تنداب 

 
 

 
 

 سرریز سد شهید مدنیمدل آزمایشگاهی  – 2شکل 

 
 Flow 3Dمدل عددی  3-2

 ساخته میسر دقیقتري روشهاي به را جریان سیاالت بر حاکم معادالت حل امکان عددي روشهاي ، سرعت نظر از کامپیوترها پیشرفت با شک بدون

 نرم . است کرده پیدا وقت و هزینه در جویی صرفه سبب به را زیادتري طرفداران علوم مهندسی در عددي روشهاي روز به روز نظر، این از و است

 براي را خوبی بسیار جبري، پشتوانه معادالت حل براي آنها در رفته کاربه قوي الگوریتمهاي با که اند شده معرفی بازار به نیز افزارهاي زیادي

 نرم ترینکاربردي و ترینقوي ،که یکی ازاست   Flow 3Dافزار تجاري  نرم افزارها نرم این جمله از . است کرده فراهم هیدرولیک مهندسین

 .]2[شود. توسعه و پشتیبانی صورت می Flow Scienceکه  توسط شرکت  باشد می دنیا در CFD1 افزارهاي

 CADده است که فایل استفاده شد. روش کار بدین صورت بو stl.رودي با پسوند در این تحقیق جهت مدل کردن سرریز سد شهید مدنی از فایل و

ذخیره و در نرم  stl.ا پسوند صورت فایل ب، سه بعدي شده و سپس بهAutoCADپالن و پروفیل طولی سرریز را با استفاده از محیط سه بعدي نرم افزار 

 ي حل آشفتگی استفاده شده است.برا RNGدر این تحقیق از مدل  افزار فراخوانده شده است.

                                                                                                                                                    
1: Computational Fluid Dynamics 
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 Volume flow( از شرط ورودي دبی )minYمقطع ورودي سرریز ) از شرایط مرزي به صورت Flow 3Dنرم افزار  مرزي درجهت تعیین شرایط 

rateاستفاده شده است. در طرف دیواره )( هاmax,XminX( و بستر کانال )minZ( از شرط مرزي ،)Wallاستفاده می ) .در مرز فوقانی سرریز گردد

(maxZ( شرط تقارن ،)Symmetry( بکار رفته است. همچنین در مقطع خروجی )maxY( از شرط خروجی ،)Out flow .استفاده شده است ) 

 شد. سازي، نتایج مدل با نتایج مدل فیزیکی صحت سنجیافزار و شبیههاي مورد نیاز به نرمبعد از وارد کردن کلیه داده
 

 بحث . نتایج و3

و  705، 495 نی براي سه دبیبا توجه به شرایط اولیه و شرایط مرزي در نظر گرفته شده، نتایج براي سرعت، فشار، در سرریز سد شهید مد      

 .دمقایسه گردی ات آب،متر مکعب بر ثانیه بدست آمده است. نتایج حاصل با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی ساخته شده در موسسه تحقیق 2205

 را نشان Flow 3Dفزار مترمکعب بر ثانیه در نرم ا 2204و  705، 495نتایج محاسبه سرعت و فشار بر روي سرریز سد شهید مدنی  براي سه دبی 

 .داده شده است  2جدول 

 
 مترمکعب بر ثانیه 2204و  705، 495نتایج محاسبه سرعت و فشار بر روی سرریز سد شهید مدنی  برای سه دبی : 2جدول 

 

مترمکعب  205دبی 

 برثانیه

مترمکعب  705دبی 

 برثانیه

مترمکعب  495دبی 

 برثانیه

 

 سرعت فشار سرعت فشار سرعت فشار
شماره 

 مقطع

2.5 11.4 2.1 8.4 2.1 7.5 11 

3.2 11.4 2.0 9.2 1.9 8.2 12 

2.8 12.1 2.1 10.3 1.7 9.8 13 

4.4 12.5 1.9 11.3 1.4 10.5 14 

8.6 14.1 3.5 12.7 2.5 11.2 15 

6.1 14.9 1.5 13.0 1.1 13.2 16 

5.2 16.0 1.0 14.2 0.7 14.0 17 

4.6 16.8 1.3 15.5 1.1 15.2 18 

5.0 19.2 1.1 16.4 0.7 15.4 19 

4.8 19.1 0.9 17.2 0.7 16.2 20 

2.9 20.2 1.3 18.4 0.6 17.2 22 

2.9 21.0 1.1 19.2 0.6 18.9 24 

2.2 22.3 0.8 21.2 0.5 19.9 26 

3.2 23.5 0.6 21.9 0.7 21.4 28 

1.5 25.7 0.3 22.6 0.3 22.8 30 

1.0 26.8 0.5 24.2 0.4 23.6 32 

0.9 28.8 0.4 26.3 0.1 25.3 34 

0.7 29.2 0.9 - 0.8 - 36 

8.8 28.7 6.2 - 5.8 - 38 

 

 

 
 گیری سرعتنتایج اندازه .3-1
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 مترمکعب بر ثانیه 495برای دبی  Flow 3Dگاهی و مدل : مقایسه نتایج حاصل از سرعت مدل آزمایش3شکل  

 

 
 مترمکعب بر ثانیه 705برای دبی  Flow 3D: مقایسه نتایج حاصل از سرعت مدل آزمایشگاهی و مدل 4شکل 
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 مترمکعب بر ثانیه 2205برای دبی  Flow 3D: مقایسه نتایج حاصل از سرعت مدل آزمایشگاهی و مدل 5شکل 

 
 گیری فشارهنتایج انداز .3-2

 

 
 مترمکعب بر ثانیه 495برای دبی  Flow 3D: مقایسه نتایج حاصل از فشار مدل آزمایشگاهی و مدل 6شکل 
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 مترمکعب بر ثانیه 705برای دبی  Flow 3D: مقایسه نتایج حاصل از فشار مدل آزمایشگاهی و مدل 7شکل 

 

 

 
 مترمکعب بر ثانیه 2205برای دبی  Flow 3Dی و مدل : مقایسه نتایج حاصل از فشار مدل آزمایشگاه8شکل 
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 گیری. نتیجه4

تایج مدل آزمایشگاهی نو  Flow 3Dم افزار با مقایسه نتایج بدست آمده از شبیه سازي جریان بر روي سرریز سد شهید مدنی با استفاده از نر -1      

هاي شبیه سازي مشخصه این نرم افزار جایگزین مناسبی براي Flow 3Dه سازي رغم اختالف بسیار کم در نتایج شبیتوان نتجه گرفت که علیمی

 باشد.هیدرولیکی سرریز سدها می

ایش تعداد کردن و افز ب که با ریزتواند در نتایج بدست آمده براي شبیه سازي تاثیر گذار باشد، بدین ترتیبندي سرریز در نرم افزار میمش -2

 ردد.گنامه مییابیم در حالی که این امر باعث باالبردن زمان شبیه سازي برمدل آزمایشگاهی دست می هاي مشابه باها به جوابمش

کی و هاي هیدرولیراي تعییت مشخصهبتواند برداري میعلت صرفه جویی اقتصادي و همچنین مدت زمان مورد بهرهبه Flow 3Dافزار نرم -3

 و ظرفیت باال مورد استفاده مهندسین هیدرولیک قرار گیرد.متعاقبا طراحی یک سرریز مناسب با راندمان 
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