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 خالصه

هستند. استهالك  زهايسرر رينظ يكيدروليه يدست سازه ها نييدر پا يمستهلك كننده انرژ يها ستمياز انواع متداول س يكيآرامش  يحوضچه ها

آرامش  ياز انواع حوضچه ها يكيواگرا  ي. حوضچه هارديگ يصورت م يكيدروليپرش ه دهيپد يريآرامش با شكل گ يدر حوضچه ها يانرژ

مورد  يو عدد يشگاهيآزما يمدل ها باآرامش واگرا  يبر عملكرد حوضچه ها يو هندس يكيدروليه طيشرا ريتأث يمقاله به بررس ني. در ادهستن

 يها يدب يدرجه)، به ازا 90و  60، 45، 30، 15، 0مختلف ( ييواگرا يايزوا جاديبا ا يشگاهيمنظور، در مدل آزما نيمطالعه قرار گرفته است. بد

شد.  يرياندازه گ و طول پرش يكيدرواستاتيعمق، سرعت، فشار ه نظير يكيدروليه ي)، پارامترهاهيبر ثان تريل 60و  45، 30، 15متفاوت ( يورود

 يپارامترها سهياستاندارد انجام شد. مقا k-ε يبا مدل آشفتگ سهيبا مقا RNG يبا مدل آشفتگ Flow-3Dبا نرم افزار  انيجر يعدد يساز هيشب

 يدر برآورد پارامترها يدهد كه مدل عدد ينشان م يشگاهيآزما يو مدل ها يكيدروليپرش ه يعدد يساز هيحاصل از شب يكيدروليه

سبب كاهش نسبت عمق  ييواگرا هيزاو شيدهد كه افزا يپرش نشان م يكيدروليمشخصات ه يررساست. ب يدقت قابل قبول يدارا يكيدروليه

دهد كه  ينشان م ييواگرا هيزاو رييهر واحد تغ يبه ازا يكيدروليمشخصات ه راتييتغ يآمار يشود. بررس يم يانرژ يافت نسب شيو افزا هيثانو

  دارد. هيزاو رييرا به تغ كم تري تيحساس 39/0 راتييبا متوسط تغ هينسبت عمق ثانو

 

 k-ε ي، مدل آشفتگRNG يمدل آشفتگ ،يشگاهيحوضچه آرامش واگرا، مدل آزما ،يكيدروليكلمات كليدي: پرش ه

 Flow-3Dافزار  نرم، اندارداست

 

 

   مقدمه  .1

 زهايتنداب ها و سرر رينظ يكيدروليه يدست سازه ها نييدر پا يمستهلك كننده انرژ يها ستميس نياز متداول تر يكيآرامش  يحوضچه ها

 ياستهالك انرژ ،يبحران ريبه ز ياز حالت فوق بحران انيجر ليو تبد يكيدروليپرش ه دهيپد يريآرامش با شكل گ يحوضچه هار هستند. د

آرامش نقش  هاي	كه شبيه سازي عددي حوضچه ييآرامش هستند. از آنجا ياز انواع حوضچه ها يكيواگرا  يحوضچه ها .رديگ يصورت م

مدل سازي سه بعدي جريان با  نبنابراي كند،	ايفا مي زهايمخازن سدها و سرر هيتخل هاي¬مهمي در طراحي اوليه، بهره برداري و مديريت سيستم

              تا در كنار قابليت هاي فراهم شده بتوان به نتايج و كاربردهاي بيشتري از رديگ يآرامش مورد استفاده قرار م يها هحوضچ يعدد يساز هيشب

            در  يكيدروليپرش ه يعدد يساز هيحاضر شب قيرو در تحق ني. از اديرس نهيزمان و هز يها تمحدودي نظرگرفتن در با ها	گونه طرح نيا

 يكيدروليپرش ه يبر مشخصه ها ييواگرا هيعدد فرود و زاو راتييتغ ريانجام گرفته است و تأث Flow-3D زارآرامش واگرا با نرم اف يحوضچه ها

بزرگ جهت حصول به دقت  اسيمدل با مق يقرار گرفته است. مطالعه صورت گرفته بر رو يمورد بررس يانرژ يافت نسبو  هيشامل نسبت عمق ثانو

 .استشده  ليباال انجام و تكم

 

  پيشينه تحقيق  .2

با فرض خطي بودن ) 1981رانس (تاكنون موضوع حوضچه آرامش واگرا با شرايط هيدروليكي و هندسي مختلف مورد توجه پژوهشگران بوده است. ف

           درجه را با كانالي با 7/8و  7و  85/3مشخصات پرش هيدروليكي در يك كانال مستطيلي با واگرايي تدريجي به ازاي زواياي  پروفيل سطح پرش،

نتايج آزمايشگاهي نشان داد كه به ازاي عدد فرود يكسان، در پرش واگرا در مقايسه با پرش  نمود.مقايسه  2/6تا  8/1كناره هاي موازي براي اعداد فرود 

                                                                                                                                              
   هيدروليك، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي –آب  كارشناسي ارشد گروه مهندسي  ١
 يطوس نيرالديخواجه نص يعمران، دانشگاه صنعت يآب، دانشكده مهندس يگروه مهندس اريدانش ٢
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            ي كندمي يابد و ميزان حساسيت پرش به طور قابل توجهي تغيير م كاهش %12و افت انرژي نسبي در حدود  %40كالسيك، طول پرش در حدود 

) نتايج آزمايش هاي خود را در فلوم آزمايشگاهي با مقطع مستطيلي و واگرا با 2000نجم ( .]1[ مي شودر افزايش زاويه واگرايي با ثبات ت به طوري كه با

كه در حوضچه هاي واگرا در مقايسه با حوضچه  نتايج نشان داددريچه كنترلي و بدون دريچه كنترلي با در نظر گرفتن جريان آزاد و مستغرق ارائه نمود. 

) تأثير تغييرات توأم شيب جانبي و واگرايي 1384اميد و اسمعيلي وركي ( .]2[ مستطيلي، عمق ثانويه و طول پرش كاهش و بازده پرش افزايش مي يابد

 4) و 5/0: 1، 1:1، 1:5/1راي سه شيب جانبي مختلف (آزمايش ها ب.ليكي را مورد مطالعه قرار دادندحوضچه آرامش بر وضعيت و مشخصات پرش هيدرو

) صورت گرفت. نتايج به دست آمده 9تا  3(از  درجه)، به اضافه پرش مستقيم در مقطع مستطيلي، در دامنه وسيعي از اعداد فرود 9،7،5،3زاويه واگرايي (

ش زاويه واگرايي موجب كاهش نسبت عمق ثانويه، كاهش طول پرش كه افزاي اداز مقايسه هاي صورت گرفته بر روي پارامترهاي مهم پرش نشان مي د

ذوزنقه اي مستقيم خواهد شد. ميزان اين تغييرات، با افزايش زاويه واگرايي، در مقطع مستطيلي  و افزايش افت نسبي انرژي در مقايسه با مقاطع مستطيلي و

  . ]3[ انرژي افزايش و براي طول پرش كاهش مي يابدافزايش و در مقاطع ذوزنقه اي براي نسبت عمق ثانويه و افت نسبي 

               استاندارد و  k-با استفاده از دو نوع مدل  3D-Flow) پديده پرش هيدروليكي به كمك نرم افزار 1392( شجاعيان و كاشفي پور

RNG  .نشان داد كه نتايج مدل آشفتگي  هاشبيه سازي نمودندRNG  در مقايسه با مدل-k  سپس از اين مدل براي شبيه سازي استاستاندارد بهتر .

و مقادير محاسبه شده فشار، توزيع سرعت و پروفيل سطح آب با اندازه  شدپرش هيدروليكي در مدل فيزيكي حوضچه آرامش سد مخزني نمرود استفاده 

) روابط تجربي را براي مشخصات پرش هيدروليكي نظير 2014گاندي و سينگ (.]4[وبي داشتندگيري هاي آزمايشگاهي مقايسه شدند كه انطباق خ

ز و صرف نسبت عمق ثانويه، بازده پرش و طول نسبي پرش در كانال با بازشدگي ناگهاني با متعلقات و بدون متعلقات با معرفي عدد بدون بعد رينولدر

مي توان نتيجه اخير  و پژوهش هاي از مجموع مطالعات. ]5[ ت شرايط مختلف كانال توسعه دادندتح 9تا  2نظر از اثر اصطكاك به ازاي اعداد فرود بين 

وابسته به تغييرات عدد فرود و زاويه واگرايي است. همچنين براي شبيه سازي  پرش در حوضچه هاي آرامش واگرامشخصات هيدروليكي كه گرفت 

له حوضچه آرامش واگرا الزم است براساس طرح مدل آزمايشگاهي، صحت سنجي الزم مدل عددي صحيح جريان در حوضچه هاي آرامش از جم

ده آشفتگي طرح انجام گيرد. از لحاظ مطالعه عددي،  ابتدا با واسنجي مدل عددي، مدت زمان الزم براي رسيدن به پايداري شرايط جريان مشخص ش

دو مدل سپس  .شده است پرداختههاي محاسباتي و حساسيت سنجي مدل عددي ت ابعاد سلولبه ميزان دق ،هاي محاسباتيپس از تعيين ابعاد سلولاست. 

خطاي پارامترهاي هيدروليكي جريان مورد مقايسه قرار گرفته اند. در نهايت با انتخاب مدل  پارامترهاي آماري مقايسهبا  RNG واستاندارد  k-آشفتگي 

داراي  رآورد پارامترها و مشخصات هيدروليكيبدر نشان داده مي شود كه مدل عددي ، براساس شرايط هيدروليكي و هندسي مختلف RNGآشفتگي 

افت نسبي انرژي در حوضچه آرامش خروجي تنداب با زواياي و  در نهايت، مشخصات هيدروليكي پرش شامل نسبت عمق ثانويه دقت قابل قبولي است.

  واگرايي و دبي هاي ورودي مختلف با استفاده از داده هاي حاصل از شبيه سازي عددي جريان مورد بررسي قرار گرفته است. 

  

  مواد و روش ها  -3

 

با  .]6[ايران ساخته شده بود؛ انجام گرفت در آزمايشگاه مؤسسه تحقيقات آب  1:15با مقياس كه سياه بيشه (باال) سد آزمايش هاي اين تحقيق در مدل 

از جنس شفاف پلكسي گالس به  كانالياول با نصب  قسمتتغييراتي در مدل آزمايشگاهي اعمال شود. در  شد تاالزم ر مورد نظشرايط هندسي توجه به 

مطابق پالن مدل  با كف صاف و طول مناسب تنداب ورودي به حوضچه آرامش سانتي متر، 40عرض و  درجه 8/21و شيب  سانتي متر 162طول 

عرض اين كانال با استفاده از تبديل مناسب كه از ديواره اصلي سرريز  ساخته شد. 2و نماي مقطع مدل آزمايشگاهي در شكل 1آزمايشگاهي در شكل 

مختلف در حوضچه آرامش  زواياي واگراييفلزي براي ايجاد دو ديواره از  دوم قسمتر دشروع و تا ورودي كانال ادامه مي يابد حاصل شده است. 

  استفاده شد. دبي ورودي به مدل توسط پمپ تعبيه و توسط يك سرريز در باالدست تنظيم مي شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  شامل كانال باالدست و حوضچه پائين دست پالن مدل آزمايشگاهينماي   - 1شكل
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  و حوضچه آرامش تندابشامل  مقطع مدل آزمايشگاهينماي   - 2شكل

  

با تنظيم شرايط جريان از  شدند.مشخص  2زيرنويس مطابق شكل و  Zدر مدل آزمايشگاهي بعد از بررسي هاي اوليه، نه مقطع با حرف التين 

دبي هاي طرح  با توجه به شرايط جريان،حاصل شد. در نهايت  در اين مقطع منحني آبگذري ،0Z در مقطع اندازه گيري عمق جريانمخزن باالدست و 

مدل  هندسي با توجه به مشخصاتو بر اساس اين مقادير و پروفيل برداشت شده، عدد فرود محاسبه شد. هم چنين تعيين ليتر بر ثانيه  60و  45، 30، 15

از دستگاه فيزيكي براي اندازه گيري سرعت در مدل در تحقيق حاضر، براي انجام آزمايش ها مشخص و اجرا شدند.  زواياي واگرايي ،آزمايشگاهي

با محاسبه تعداد دور در ثانيه مقدار سرعت به كمك روابط ارائه و  ثانيه ثبت شد 40دستگاه در مدت زمان در آزمايشگاه تعداد دور شد. مولينه استفاده 

 عمق آب از سطح 8/0و  2/0، در سانتي متر 0/20عمق هاي بيش تر از  ازاير هر مقطع به الزم به ذكر است كه دشده از كاليبراسيون دستگاه محاسبه شد. 

عمق آب  6/0متر، در سانتي  0/20به ازاي عمق هاي كم تر از سرعت اندازه گيري شد و مقدار سرعت برابر با ميانگين اين دو عدد محاسبه شد.  جريان،

، كه سطح مايع در لوله مورد استفاده قرار گرفتند لوله هاي پيزومتري كف،اندازه گيري فشار  ايبرشد. از سطح جريان، سرعت جريان اندازه گيري 

ژرفا سنج استفاده شد و براي براي اندازه گيري عمق جريان در راستاي محور قائم از داد. مي  مستقيمًا موقعيت رقوم پيزومتري را نسبت به تراز معلوم نشان

 .ميلي مترمورد استفاده قرار گرفت ±1لزي با دقت اندازه گيري طول پرش، متر ف

مورد استفاده   Ver.10.1(Flow-3D(در اين تحقيق براي شبيه سازي عددي پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش واگرا، نرم افزار 

 شبكه يك در محدود حجم روش از استفاده لحاظ به شود. مي مستطيلي استفادهمنظم  بنديشبكه در محدود حجم روش از افزارنرم ر ايندقرار گرفت. 

 از FLOW-3Dاساس نرم افزار  . بر ايناست محدود تفاضل روش در شده گسسته معادالت نظير استفاده مورد گسسته شدهت معادال شكل منظم،

             استفاده RNGو  k-εهاي مدلاز جمله  آشفتگي مدل پنج از افزارنرم اين هم چنين برد.مي بهره معادالت حل در دوم و اول مرتبه دقت هايروش

 سيال رفتار دادن نشان براي است كه سيال روش حجم ،است. تكنيك اول شده استفاده هندسي سازيشبيهبراي  تكنيك دو افزار ازكند. در اين نرممي

 مثل مرزهاي صلب احجام و سطوح سازيشبيه كه براي استمانع  حجم -مساحت كسر و روش دوم، روشگيرد مي استفاده قرار مورد آزاد سطح در

 SolidWorks 2011ر نرم افزا با بعدي به صورت سهمدل ١، كل بدنه صلب3D-Flowراي مدل سازي در نرم افزار ب .]7[دارد كاربرد هندسي

  مشخص شده است. در مدل عددي بلوك شبكه بنديهاي محاسباتي بر روي سلول 3در شكل  .انجام شده است

  
  سرريز تنداب و حوضچه آرامش در مدل عددي  هاي محاسباتي بر روي بلوك شبكه بنديسلول - 3شكل

                                                                                                                                              
1 Solid Body 
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 X Min ،X شامل محورها مثبت به جهت توجه با كه دارد وجود مشخص وجه شش مرزي شرايط تعريف براي كارتزين مختصات در

Max،Y Min ،Y Max ،Z Min  وZ Max  .هاي عددي بايد بر اساس شرايط آزمايشگاهي موجود صورت اعمال شرايط مرزي موجود در مدلاست

شرايط مرزبندي شبكه سلول محاسباتي به صورت مرز ورودي با حاالت دبي  ،در شبيه سازي جريان بر روي سرريز تنداب و حوضچه آرامش گيرد.

كف و  ،2ديوارهي محاسباتي در حالت هاهاي جانبي شبكه سلولو ديواره 1شرايط مرزي خروجيبا جريان با شرايط مرزي ارتفاع سيال، مرز خروجي 

  ارائه مي شود. 4كه در شكل ه استرفته شددر نظر گ ٣متقارنو  ديوارههاي محاسباتي به ترتيب، سقف شبكه سلول

  
  شرايط مرزي اعمال شده در شبيه سازي جريان بر روي تنداب و حوضچه آرامش - 4شكل 

  

و ضريب تنش  kg/m3 2/1هاي آزمايشگاهي، سيال غير لزج، تراكم ناپذير و ورود هــوا با چگالي در شبيه سازي جريان با استفاده از داده

ه در شبيه سازي جريان توسط ك. الزم به ذكر مدل آزمايشگاهي با استفاده از پالكسي گالس ساخته شده است ه استدر نظر گرفته شد 073/0برشي آن 

قدار ضريب مانينگ برابر با ه است كه در اين صورت مشدميلي متر براي مدل معرفي  3/0نرم افزار با استفاده از مصالح استاندارد ارتفاع زبري متوسط 

  . شود مي توسط نرم افزار اعمال 01/0

  

  نتايج و بحث  - 4

  

، 30، 15 ،0مشخصات هيدروليكي پرش در حوضچه آرامش واگرا، پارامترهاي هيدروليكي در حوضچه آرامش با زواياي واگرايي مختلفبراي بررسي 

 تحقيقصورت گرفته در اين شد. دامنه قرائت هاي  ليتر بر ثانيه) اندازه گيري 60و  45، 30، 15درجه و به ازاي دبي هاي ورودي متفاوت ( 90و  60، 45

عمق اوليه پرش هيدروليكي،  1D، در انتهاي واگرائي عرض ثابت حوضچه آرامش 2bعرض ثابت تنداب،  1bاين جدول در ارائه شده است.  1در جدول 

2D  ،عمق ثانويه پرش هيدروليكيα  ،زاويه واگرايي ديواره هاي حوضچه آرامشQ  1، به حوضچه آرامش وروديجريان دبيFr  عدد فرود جريان در

را در بر مي گيرد  7/5تا  8/3همانگونه كه مالحظه مي شود، دامنه تغييرات عدد فرود از  است.طول پرش هيدروليكي  jLمحل شروع پرش هيدروليكي و 

  د.كه حائز اهميت در طراحي مي باش

  

  دامنه قرائت هاي هاي صورت گرفته براي پارامترهاي هندسي  و هيدروليكي -1جدول 

  حداكثر  حداقل  واحد  پارامترهاي اندازه گيري شده

1b  cm  40.0  

2b  cm 133.0  

1D  cm 1.3  10.0  

2D  cm 18.0  33.0  

α Deg.  0  90  

Q lit/sec 15  60  

1Fr   -  3.8  5.7  

jL  cm  37.0  110.0  

 

                                                                                                                                              
1 Out Flow 
2 Wall 
3 Symmetry 
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بدين معني كه تأثيرات عوامل خارجي را به حداقل رسانده و شرايط مدل را به شرايط  است.واسنجي مدل  گام در يك مدل عددي، اولينبراي 

شود، واسنجي . آن چه در اين جا مطرح ميشدانجام  فيزيكيواسنجي و صحت سنجي مدل عددي براساس مدل  به همين جهت نمود.تر نزديك واقعي

ايط ، رسيدن به حالت شرفيزيكييك مدل عددي يا  هاي. براي استخراج مقادير صحيح و دقيق دادهاستسازي ايط مرزي و شبيهمدل عددي از لحاظ شر

نمودار تغييرات دبي عبوري از مرز ، مختلف هايدر زمانمدل بر روي نحوه عبور جريان  ضمن بررسي، بدين منظور .استجريان پايدار ضروري 

سازي كه پايداري شبيه استثانيه  25كه نشان دهنده پايداري و يكنواختي جريان بعد از زمان  است شدهارائه  7خروجي مدل نسبت به زمان مطابق شكل 

  كند.را تأييد مي

  

  
  

  بررسي تغييرات دبي عبوري از مرزهاي خروجي نسبت به زمان  - 7شكل 

  

سنجي مدل هاي ممكن، شرايط مرزي و اوليه مناسب و نيز حساسيت و مقايسه گزينهFlow-3D براي به دست آمدن بهترين پاسخ از نرم افزار 

 ،بندي و انفصال ميدان حلعددي به شبكه هايهاي مختلفي صورت گرفت. حساسيت مدلهاي گوناگون مؤثر در مدل سازي، آزموننسبت به پارامتر

بندي مختـلفي نـيز ارائه شد كه هر كدام داراي نقاط ضعف و الگوهاي شبكه ،عددي بوده است. در همين زمينه هايهمواره يكي از مسائل مهم در مدل

ديناميك سياالت محاسباتي  هاينسبت به مرزهاي جامد و شبكه بندي، برخورد نسبتًا متفاوتي را با ساير بسته Flow-3Dمــدل عددي هستند. قـوت

شود سازه مورد نظر و فضاي آزاد در داخل آن تعريف مي هايدازهشود كه كليه انمشخص مي هاييبلوك ،بنديدارد. براي مشخص كردن حدود شبكه

ايجاد مرزهاي جامد مناسب در شبكه بندي مدل عددي، به خصوص در  توان تمام جزئيات مورد نظر را در يك بلوك مدنظر قرار داد. بنابراينو مي

 ،تواند دقت محاسبات را افزايش دهد. در اين مطالعهانتخاب مناسب آن مي و استبا هندسه مشابه با مدل مورد مطالعه، بزرگ ترين محدوديت  هاييمدل

مدل  FAVORهاي شبكه بندي توسط بخش سلول صحت سنجي ابعادبا مختلف  هايآزمون به صورت تك بلوكي و چند بلوكي در يهايشبكه بندي

انتخاب شد كه در شكل  سانتي متر 5/0و  6/0، 5/1به ترتيب  در ابعاد مدل شبكه بندي بررسي قرار گرفت و ورد م 3D-Flowعددي 

 نشان داده شده است. 8

  

  
به  در ابعاد مدل شبكه بندي  مختلف و واسنجي هايبا شبكه بندي  Solidبا مرزهاي صلب Favorنحوه عملكرد روش  - 8شكل 

  سانتي متر 5/0و  6/0، 5/1ترتيب 

Q
 (
m

3
/s
) 

T  
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. به پرداخته مي شودهاي محاسباتي و حساسيت سنجي مدل عددي سلولد ميزان دقت ابعابررسي به  ،هاي محاسباتيسلولپس از تعيين ابعاد 

ر دو مدل مختلف مورد شود و پس از انجام شبيه سازي نتايج ههاي محاسباتي در سه جهت نصف ابعاد موجود در نظر گرفته ميسلول ابعاد ،همين منظور

. به استسلول  2002000و در حالت دوم برابر با  1001000هاي محاسباتي در حالت اول برابر با گيرد. الزم به ذكر است كه تعداد سلولمي مقايسه قرار

شامل عمق، فشار و سرعت جريان عبوري از روي سرريز تنداب و حوضچه آرامش جريان هيدروليكي  پارامترهايمنظور مقايسه دقيق، مقاديرمهم ترين 

در هر دو  RNGبا مدل آشفتگي درجه در حوضچه آرامش  15 واگرايي بر ثانيه و براي زاويه ليتر 45اند. شرايط آزمون به ازاي دبي گرفته شده در نظر

ه ها كه نتايج ارزيابي پارامترهاي آماري درصد خطاي مجموعه دادبا توجه به مقادير پارامترهاي هيدروليكي،  2در جدول در نظر گرفته شده است. حالت 

  نشان داده شده است. مي آيد، به دست  14 و ميانگين مجذور مربعات خطاي مجموعه داده ها كه از رابطه13از رابطه 

RAE%=                                                                 (13) 

RMSE=                                                                                      (14) 

  تعداد داده ها است. Nمقادير داده هاي مدل فيزيكي و  مقادير برآورد شده توسط مدل عددي،  كه در اين روابط، 

  

  براي برآورد پارامترهاي هيدروليكي مختلف هاي مختلفشبكه بنديخطاي   -2جدول 

  پارامترآماري  پارامترهاي هيدروليكي
 حالت دوم حالت اول

t=97228 sec t=192908 sec 

y  
RAE 4.7 1.5 

RMSE 0.7 0.2 

P  
RAE 3.7  3.0 

RMSE 69.4  65.6  

V  
RAE 8.7 8.4 

RMSE 0.2 0.2 

 

مدت زمان  tسرعت جريان بر حسب متر بر ثانيه و  Vفشار هيدرو استايتكي بر حسب پاسكال و  Pعمق جريان برحسب سانتي متر،  yكه در اين جدول 

زمان شبيه سازي در حالت دوم نصف زمان شبيه سازي تقريباً مدت  ،در حالت اولاجراي فرآيند محاسبات برحسب ثانيه است. بنابراين با توجه به اين كه 

 ،نشان نمي دهندپارامترهاي آماري اختالف چنداني  و  پارامترهاي هيدروليكي در حالت اول و دوم تغيير معناداري نكرده است آن جايي كه ازاست و 

از  هاسازي مدلدر كليه  Flow-3Dحل جريان در مدل عددي . بنابراين براي شودشبكه بندي بهينه انتخاب مي  شبكه بندي در حالت اول به عنوان

، انتخاب مدل آشفتگي متناسب با CFDهاي مختلف در شبيه سازي جريان با استفاده از مدلاستفاده مي شود.  1001000ه بندي با تعداد سلول شبك

دو مدل آشفتگي مترهاي هيدروليكي به ازاي اپاربا توجه به بر اين اساس،  .استهاي ديناميك سياالت محاسباتي شرايط جريان يكي از مهم ترين بخش

-k  واستاندارد RNG  آشفتگي  هاي مدل خطاهاي 3در جدول درجه،  15ثانيه و زاويه واگرايي ليتر بر  45به ازاي دبي براي شبيه سازي جريان-k 

  ارائه شده است.  RNG واستاندارد 

  

  هيدروليكيخطاي مدل هاي آشفتگي براي برآورد پارامترهاي  -3جدول

  پارامترآماري  پارامترهاي هيدروليكي
 k-مدل  RNGمدل 

t=97228 sec t=163893 sec 

y  
RAE 4.7 4.2 

RMSE 0.7 0.6 

P  
RAE 3.7 3.7 

RMSE 69.4 73.2 

V  
RAE 8.7 9.2 

RMSE 0.2 0.2 

  

مدت زمان شبيه نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن  RNGو  k-مدل هاي آشفتگي با استفاده از  سازي جريان شبيهمقادير خطاي  مقايسه

 RNGحدود دو برابر مدت زمان براي مدل آشفتگي  k-براي مدل آشفتگي كه  معياري جهت انتخاب مدل آشفتگي مناسببه عنوان  سازي جريان
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 ها و مزيت هاي آن نسبت به مدل توان در ويژگيدليل استفاده از اين مدل آشفتگي را مياز طرف ديگر،  .نيست داراي اختالف معناداري، نتايج است

-kمدلدانست . RNG  بر روي سطوح با تغييرات هاي  سريعًا كرنش يافته و جريان هاي براي تحليل جريان به واسطه داشتن ترم اضافي در معادله

 هاي صورت گرفته در اين مطالعه،شبيه سازي تماميدر  بنابراين. بااليي دارد اييگذرا توان هاي در شبيه سازي جريانو هندسي زياد بهبود يافته است 

براي بررسي قابليت مدل عددي در شبيه سازي پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش  مي شود. حل RNGميدان جريان سه بعدي به وسيله مدل آشفتگي 

  است. 4درجه استفاده شده است كه مشخصات آن ها به شرح جدول  60و  30واگرا، از نتايج مدل هاي آزمايشگاهي به ازاي زواياي واگرايي 

  

 ليكي و هندسي مدل هاي آزمايشگاهيمشخصات هيدرو  -4جدول

(cm)2b  (cm)1b  (cm) D2(cm) D1(cm) Q (lit/sec) α (Deg) No. 

133.0  40.0  
71.0 19.0 1.2 15 30 1  

50.0 19.5 3.7 30 60 2  

 

عمق اوليه پرش هيدروليكي،  1Dبه حوضچه آرامش واگرا،  وروديجريان دبي  Qزاويه واگرايي ديواره هاي حوضچه آرامش،  αاين جدول، در كه 

2D  1طول پرش هيدروليكي،  ، هيدروليكي ثانويه پرشعمقb  ،2عرض ثابت تندابb  9شكل انتهاي حوضچه آرامش واگرا است و در عرض ثابت 

  نشان داده شده است. 2 و1مدل هاي آزمايشگاهي شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  به ازاي شرايط هيدروليكي و هندسي مختلفمدل هاي آزمايشگاهي   -9شكل 

  

با مقايسه پارامترهاي هيدروليكي جريان به ازاي مشخصات هيدروليكي و هندسي مختلف به وضوح روشن است كه در ابتداي  10در شكل 

  حوضچه آرامش به دليل وجود حداكثر سرعت و تالطم جريان، خطاي مدل عددي در برآورد پارامترهاي هيدروليكي جريان افزايش مي يابد. 

  

  

  

 (الف) (ب)
X(cm)

140 160 180 200 220 240 260 280

V
(m
/s
e
c)

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Model 1, Num.

Model 1, Exp.

Model 2, Num.

Model 2, Exp.

X(cm)

140 160 180 200 220 240 260 280

P
(P
a
)

1600

1800

2000

2200

2400

2600

Model 1, Num.

Model 1, Exp.

Model 2, Num.

Model 2, Exp.
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  ) فشار هيدرواستاتيكي كفالف مقايسه پارامترهاي هيدروليكي جريان به ازاي شرايط هيدروليكي و هندسي مختلف - 10شكل 

  ) تراز سطح جريان از مبدأ مختصاتپ) سرعت جريان ب

  

خطاي مدل عددي در برآورد پارامترهاي هيدروليكي جريان مشخص شده است و مي توان نتيجه گرفت كه بيش ترين ميزان  5در جدول 

               خطاي مدل عددي در برآورد سرعت جريان است و برآورد عمق جريان با كم ترين ميزان خطا همراه است. همچنين مدل عددي قابليت بااليي در

ازي پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش واگرا دارد و مي تواند در برآورد پارامترها و مشخصات هيدروليكي جريان به ازاي شرايط هيدروليكي شبيه س

  و هندسي مختلف به كار رود.      

  

  خطاي مدل عددي در برآورد پارامترهاي هيدروليكي جريان   -5جدول

No.  پارامتر آماري P  V  y  L  

1 
RAE 

4.2  8.0  2.5  5.6  

RMSE 57.3  0.096  0.4  4.0  

2 
RAE 4.5  8.1  3.0  6.0  

RMSE 
82.4  0.142  0.5  3.0  

  

از شبيه ي قابليت مدل عددي در شبيه سازي جريان پرش هيدروليكي در حوشچه آرامش واگرا، با استفاده از داده هاي حاصل پس از بررس

و  45، 30، 15دبي هاي ورودي متفاوت (و درجه)  90و  60، 45، 30، 15، 0(به ازاي زواياي واگرايي   سازي عددي جريان، مشخصات هيدروليكي پرش

  ارائه شده است. 6در جدول  ،)ERافت نسبي انرژي ( ) وyR( دامنه مشخصه هاي نسبت عمق ثانويه پرشمورد بررسي قرار مي گيرد كه  ليتر بر ثانيه) 60

 

  دامنه مشخصات هيدروليكي محاسبه شده از داده هاي حاصل از شبيه سازي عددي جريان -6جدول 

  حداكثر  حداقل  مشخصات هيدروليكي

yR  2.240 16.923 

ER 0.222  0.555  

    

بود، لذا نتايج تحقيق در قالب بي بعد از آنجا كه تنوع پارامترهاي مؤثر بر عمق ثانويه و طول پرش و انرژي جريان مورد توجه تحقيق حاضر 

محل عدد فرود جريان در افت نسبي انرژي بر حسب درصد در مقابل  12در شكل نسبت عمق ثانويه به عمق اوليه و  11بررسي و ارائه شدند. در شكل 

عدد مشاهده مي شود، به ازاي  11شكل  همان گونه كه دربه ازاي شرايط هيدروليكي و هندسي مختلف نشان داده شده است. شروع پرش هيدروليكي 

محل شروع عدد فرود جريان در ثابت، با افزايش زاويه واگرايي نسبت عمق ثانويه كاهش مي يابد. هم چنين به ازاي هر زاويه واگرايي، با افزايش فرود 

X(cm)

140 160 180 200 220 240 260 280

H
(c
m
)

17

18

19

20

21

22

Model 1, Num.

Model 1, Exp.

Model 2, Num.

Model 2, Exp.

 (پ)



 

 

  دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، شانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

  1396شهريور    16و  15

 

 9 

افت نسبي انرژي برحسب درصد به ازاي شرايط هيدروليكي و هندسي مختلف  12در شكل  نسبت عمق ثانويه روند افزايشي دارد. ،پرش هيدروليكي

            ثابت، با افزايش زاويه واگرايي افت نسبي انرژي افزايشعدد فرود مشاهده مي شود، به ازاي  12و  11داده شده است. همان گونه كه در شكل  نشان

  مي يابند.
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  نسبت عمق ثانويه به ازاي شرايط هيدروليكي و هندسي مختلف - 11كل ش
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  افت نسبي انرژي بر حسب درصد به ازاي شرايط هيدروليكي و هندسي مختلف - 12شكل

براي بررسي ميزان تغييرات مشخصات هيدروليكي در شبيه سازي عددي جريان، به ازاي تغييرات زواياي واگرايي، براي هريك از مشخصات 

 هيدروليكي جريان، نسبت اختالف هر مشخصه در هر دو زاويه متوالي محاسبه گرديد و نتايج آماري تغييرات مشخصات هيدروليكي به ازاي هر يك

نسبت عمق ثانويه با  شود، به ازاي هرواحد تغيير زاويهنشان داده شده است. همان طور كه در جدول مشاهده مي  7زاويه واگرايي در جدول واحد تغيير 

  را به تغيير زاويه دارد. كم تري ، حساسيت38/0متوسط تغييرات 

  

  گرايي بررسي آماري تغييرات مشخصات هيدروليكي پرش به ازاي تغييرات زواياي وا -7جدول

 .Ave  مشخصات هيدروليكي

yR  0.38 

ER 0.84  

  گيرينتيجه  -5

 

لعه در اين مقاله به بررسي تأثير شرايط هيدروليكي و هندسي بر عملكرد حوضچه هاي آرامش واگرا به كمك مدل هاي آزمايشگاهي و عددي مورد مطا

، 30، 15درجه)، به ازاي دبي هاي ورودي متفاوت ( 60و  30، 15قرار گرفته است. بدين منظور، در مدل آزمايشگاهي با ايجاد زواياي واگرايي مختلف (

ليتر بر ثانيه)، پارامترهاي هيدروليكي شامل عمق، سرعت، فشار هيدرواستاتيكي و طول پرش اندازه گيري شد. سپس قابليت شبيه سازي عددي  60و  45

بر روي نحوه عبور جريان  در ابتدا با بررسيمورد مطالعه قرار گرفته است.  Flow-3Dپرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش واگرا با نرم افزار 

 موردثانيه  25جريان بعد از زمان شبيه سازي پايداري و يكنواختي  ،نمودار تغييرات دبي عبوري از مرز خروجي مدلو ترسيم  مختلف هايدر زمانمدل 

هاي شبكه بندي توسط سلول بعادصحت سنجي ابا مختلف  هايآزمون به صورت تك بلوكي و چند بلوكي در يهايشبكه بنديقرار گرفت. سپس تأييد 

 سانتي متر 5/0و  6/0، 5/1به ترتيب  در ابعاد مدل شبكه بندي ورد بررسي قرار گرفت و م 3D-Flowمدل عددي  FAVORبخش 
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با  پرداخته شد وهاي محاسباتي و حساسيت سنجي مدل عددي ميزان دقت ابعاد سلولبررسي به  ،هاي محاسباتيپس از تعيين ابعاد سلولانتخاب شد. 

پارامترهاي است و  سلول 2002000شبيه سازي در حالت  زماننصف زمان شبيه سازي تقريباً مدت  سلول، 1001000در حالت توجه به اين كه 

 1001000از شبكه بندي با تعداد سلول  Flow-3Dدي حل جريان در مدل عدبنابراين براي ، حالت تغيير معناداري نكرده استاين دو هيدروليكي در 

درجه  15با صحت سنجي مدل عددي از نتايج مدل آزمايشگاهي به ازاي زاويه واگرايي  RNGاستاندارد و  k-مقايسه مدل هاي آشفتگي استفاده شد. 

براي در نظر گرفته شود،  معياري جهت انتخاب مدل آشفتگي مناسببه عنوان  مدت زمان شبيه سازي جرياننشان مي دهد كه اگر ليتر بر ثانيه  45و دبي 

دليل از طرف ديگر،  است و نتايج داراي اختالف معناداري نيست. RNGحدود دو برابر مدت زمان براي مدل آشفتگي استاندارد  k-مدل آشفتگي 

به واسطه داشتن ترم اضافي در  RNG . مدلدانستاستاندارد  k-مزيت هاي آن نسبت به مدل  ها وتوان ويژگيرا مي RNGمدل آشفتگي استفاده از 

درشبيه سازي جريان گذرا و بر روي سطوح با تغييرات هندسي زياد بهبود يافته است هاي  سريعاً كرنش يافته و جريان هاي براي تحليل جريان معادله 

  شد.حل  RNGميدان جريان سه بعدي به وسيله مدل آشفتگي  در اين مطالعه، بنابراين. بااليي دارد اييتوان

درجه  60و  30با مقايسه پارامترهاي هيدروليكي حاصل از شبيه سازي عددي پرش هيدروليكي و مدل هاي آزمايشگاهي با زواياي واگرايي  

كه در ابتداي حوضچه آرامش به دليل وجود حداكثر سرعت و تالطم جريان، خطاي  مدل عددي در برآورد پارامترهاي هيدروليكي نشان داده شد 

خطاي مدل عددي در برآورد پارامترهاي هيدروليكي نشان دهنده آن است كه بيش ترين ميزان خطاي مدل عددي در جريان افزايش مي يابد. همچنين 

شبيه سازي پرش  است و برآورد عمق جريان با كم ترين ميزان خطا همراه است و در مجموع مدل عددي قابليت بااليي را دربرآورد سرعت جريان 

به ازاي با استفاده از داده هاي حاصل از شبيه سازي عددي جريان، بررسي مشخصات هيدروليكي پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش واگرا دارد. 

نشان مي دهد كه افزايش زاويه واگرايي  ليتر بر ثانيه) 60و  45، 30، 15دبي هاي ورودي متفاوت (و درجه)  90و  60، 45، 30 ،15، 0(زواياي واگرايي  

افزايش افت نسبي انرژي مي شود. بررسي آماري تغييرات مشخصات هيدروليكي به ازاي هر واحد تغيير زاويه واگرايي  و سبب كاهش نسبت عمق ثانويه

  را به تغيير زاويه دارد.كم تري حساسيت  ،38/0نسبت عمق ثانويه با متوسط تغييرات نشان مي دهد كه 

  قدرداني  -6

كه صميمانه ياري گر ما  گروه سازه هاي هيدروليكيزاده در روشن و مهندس خراسانيمهندس مؤسسه تحقيقات آب به ويژه آقايان از مسئولين محترم 

 در انجام اين پژوهش بودند، كمال تشكر و قدرداني را داريم. 
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