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 خالصه

سته کسرریزهای کنگره ای از نوع سرریزهای غیر مستقیم بوده که در عرض مسیر جریان به صورت زیگزاگی قرار گرفته و در پالن به صورت ش

  هوا در زیر تیغه آبی، استغراق (Cavity)اغتشاشات در سطح جریان و نوسانات فشار در محل برخورد تیغه جریان،تشکیل کاویتی بروزباشند می

.در تحقیق حاضر با بکارگیری موضعی پایین دست تاج سرریز از جمله عوامل موثر بر الگو و  آبگذری جریان سرریز کنگره ای محسوب می گردند

روی سرریز کنگره ای مثلثی و نحوه  عبوری از،میدان جریان سه بعدی prometech particleworksم افزار دینامیک سیاالت محاسباتی نر

سیال با دیواره کانال سرریز با استفاده از از روش الگرانژی نیمه ضمنی  ذرات  جریانو برخورد  سرریزتاج برخورد تیغه های آبی در پایین دست 

در شبیه  1MPSگردیده است.تطابق نتایج حاصل با نتایج نظیر آزمایشگاهی حاکی از قابلیت باالی روش الگرانژی شبیه سازی  )1PSM(متحرک

 سرریز کنگره ای می باشد سازی جریان

 

  MPS،مدلسازی عددی،روش الگرانژیالگوی جریان،  سرریز کنگره ای،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه.1

 

 شمارب سدها مخازن و ها ها،رودخانه کانال در جریان کنترل و آب سطح تنظیم براي هیدرولیکي هاي سازه جمله از يا کنگره سرریزهاي      

 هندسه با شکل هاي وبه هم  متصل هاي دیواره از سرریز ،پالن در و است مستقیم غیرخط  صورت به سرریزها نوع این تاج محور. آیند مي

  اي کنگره هايسرریز تشکیل شده است به طوریکه هشوند تکرار جریان عرض در تناوب با قوسي و مستطیلي اي، ذوزنقه مثلثي،مختلف 

ي متداول خطي داشته و در یک عرض معین، طول تاج بیشتري نسبت به سرریزها قرار جریان مسیر عرض در خطي غیر و زیگزاگي بصورت

( نشان دهنده ي اشکال 1شکل ) [1].دارد قرار استفاده مورد ها کانال در جریان کنترل و سدها مخازن در آب سطح تنظیم منظور به که دارند

سیم شده ه قسمت تقکه در هر سیکل به س از روي تاج آن ها در پالن بوده نحوه عبور جریانسرریزهاي کنگره اي و همچنین  تاج مختلف

 است.

                                                                                                                                                    
1 Moving particle semi implicit method 
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 ]2[نانواع هندسه سرریز کنگره ای در پال -1شکل 

دلیل  اره نمودتوان به ارتفاع تاج، زاویه دیواره ها، تعداد سیکل ها، ضخامت و شکل تاج اشای میی موثر بر دبی تخلیه سرریزهای کنگرهز پارامترهاا       

رفیت تخلیه ظکاهش  اصلی استفاده از سرریزهای کنگره ای محدودیت فضای مورد نیاز جهت تعبیه تاج سرریز بوده که این محدودیت عرضی سبب

 سرریز ای هکنگر طرح در اصلیهدف  می کند فراهمکارگیری سرریز کنگره ای ضریب تخلیه باالیی را نسبت به یک عرض محدود شده که ب

 ]3[است. یزردست سر باال در آب سطح معین ارتفاع ازای به و تاج ثابت طول با سرریز روی جریان انتقال ظرفیت افزایش ،

 

زبا توجه ایین دست تاج سرریپعبوری در  مشخصه های هیدرولیکی جریان به تغییرات شدیدی کنگره ای میتوان مشکالت موجود در سرریزها از           

بوری از ه های آبی عتیغ رخوردب اشاره نمودطرح بهینه برای شکل و ابعاد هندسی اینگونه سرریزها عدم وجود  همچنین و به شکل هندسی کنگره ای آنها

ا ب. می گردد ینامیکیدباعث کاهش دبی عبوری و بروز اغتشاشات جریان ریزشی و نوسانات فشار  دارند ویه مشخصیزاروی سرریز که نسبت به هم 

ایش فشار مل افزاز روی تاج سرریز کنگره ای می توان شدت برخورد و تداخل تیغه های آبی که عا ریزشی مستهلک کردن انرژی جریان های

  ]4[کاهش دادرا  بودههیدرواستاتیکی در محل برخورد 

ه ن ضریب تخلی: تعییجمله آنها ازای انجام شده  جریان عبوری از روی سرریزهای کنگره بر آبگذریبر روی پارامترهای موثر  تحقیقات متعددی         

تهیه (، 1980بالتس)میر،ای در پروژه فریعوامل موثر بر دبی تخلیه سرریزهای کنگرهمطالعه (، 1968سرریزهای کنگره ای با تاج لبه تیز )تیلور،

ج سسریزهای کنگره مطالعه بر روی شکل تا(،1985چلیف،ای )لوکس و هیننمودارهایی برای ضریب تخلیه سرریزهای کنگره ای با شکل تاج ربع دایره

  ]4][3[(1380ای مثلثی و نشان دادن برتری هیدرولیکی شکل تاج نیم دایره ای نسبت به شکل لبه تیز)شنوایی،

کل ض یکسان ولی شبر روی سرریز های کلید پیانویی ذوزنقه ای از طریق آزمایش بر روی شش سرریز با عر ]5[(2015عطاری و حسینی،)مهبودی 

ریب یا مستقیم( یز ات سرریز با تاجمختلف در پالن)سرریز ذوزنقه ای کلید پیانویی،سرریز کنگره ای مثلثی در پالن،سرریز کنگره ای مثلثی و ذوزنقه ای،

های کنگره ای ر بین سرریزی را دالعات و آزمایشاتی انجام داده و دریافتند که سرریز کنگره ای کلید پیانویی ذوزنقه ای بیشترین مقدار دبی عبورمط

)ه عرض بدارد. همچنین بر روی پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه این سرریزها بررسی هایی انجام شده و مشخص شد که نسبت طول 
W

L)  بیشترین

)(تاثیر و نسبت عرض دهانه )کلید( ورودی به عرض دهانه خروجی  
o

i

W

W کمترین تاثیر را بر روی ضریب تخلیهdC  . سرریزهای کلید پیانویی دارد 

 Flavey(2003)]4[  یز کنگره ایخلیه سررتدست تاج سرریز کنگره ای سبب افزایش ضریب داد که گرد کردن گوشه باال با انجام آزمایش هایی نشان 

 جریان بیان نمود.اتالف انرژی  و در نتیجه کاهشکاهش یا حذف ناحیه جداکننده جریان و علت آن را شود می

ه تا  ک صورت گرفتت متحرنی ذرامدلسازی عددی جریان عبوری از روی سرریز کنگره ای مثلثی با استفاده از روش الگرانژی نیمه ضماین تحقیق  در

ا داده های بو مقایسه آن  Particleworksنرم افزار  به وسیلهاین گونه سرریزها  و همچنین ضریب آبگذری  روی تاج هد آببا بررسی 

  .در بدست آوردن پارامترهای مورد نظر نشان داده شود MPSآزمایشگاهی،کارایی و دقت مناسب روش الگرانژی 
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 ش ها.مواد و رو2

  MPS روش 1-2  

سته و ب (MPS)رک، روش تحلیلی نیمه ضمنی ذرات متح)بقای جرم و اندازه حرکت(در این تحقیق،جهت حل معادالت حاکم بر جریان سیال    

حالت  دو آزاد در هر مورد استفاده قرار گرفته است.این روش قابلیت شبیه سازی جریان های با سطح  Prometech Particleworks افزاری نرم

ی ذرات متحرک یک سری شده است.در روش نیمه ضمن ارائه ]6[(1996)و همکارانش Koshizukaداشته و اخیر توسط  را تراکم پذیر و تراکم ناپذیر

 مل می کنندح را با خود ص سیالکه همراه با سیال حرکت کرده و خوا نقاط درون یابی با توزیع دلخواه وجود دارند که در واقع همان ذرات سیال بوده

ک تابع درون ین روش از یع در اتقاط درون یابی و همچنین توسط یک تابع درون یابی محاسبه می گردند.در واق لیه متغیر های مساله به وسیله اینک و

را بدست می  در یک نقطه یهناح یابی برای تبدیل معادالت حاکم به فرم انتگرالی استفاده می شود.این توابع انتگرالی یک تخمین مرکزی از متغیرهای

 .ه می شوندمحاسب آورند.اطالعات تنها در یک سری نقاط مجزا مشخص است و انتگرال ها به وسیله جمع زدن بر روی یک سری نقاط مجاور هم

 

 معادالت حاکم بر جریان 2-2

 ]6[باشند. ( می2( و )1) روابط شرح به الگرانژی فرم در حرکت اندازه و جرم بقای شامل سیال جریان بر حاکم معادالت    

(1)                                                                                                                                        0.
1
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Dt
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(2 )                                                                                                                  gup
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 باشد.لزجت گردابی سیال می tشتاب ثقل و g فشار، P چگالی سیال، ρزمان،  tبردار سرعت،  u در روابط باال 

 ره تقسیم شدهیدان به تعدادی ذبندی میدان حل استفاده نمی شود و در عوض این مالگرانژی  بر خالف روش های اویلری از شبکه در روش های          

 محدوده ه درونه ای کگود اندرکنش داشته به ذرات همسایه خهر ذره با که معادالت گسسته سازی بر روی این ذرات حل می شوند. در میدان حل 

ر آن ذره کمتری بد نظر تاثیر مافزایش فاصله خود از ذره  با بیشترین تاثیر و ذراتبه ذره مدنظر  ذرات  زدیک ترینن (r)مشخص به نام شعاغ تاثیر 

 دهیسنج یزنو یبا تابع د محاسبهاز ذرات بر ذره مور کی. اثر هر  این اثر قابل چشم پوشی می باشد.خواهند داشته و در خارج از محدوده شعاع تاثیر 

در  یکیزیف هایتیمک یابیی درون. تابع کرنل براردیگیذره خاص، توسط تابع کرنل انجام م کی ریثموجود در شعاع تأ هیذرات همسا یده. وزنشودیم

 ]7[.شودیاطراف هر ذره استفاده م

 در این تحقیق از رابطه زیر به عنوان تابع وزن استفاده شده است.

(3 )                                                                                                              

 بعضی یعنی شوند، می حل ضمنی نیمه صورت به معادالت .شد خواهند نوشته آینده و فعلی زمانی سطح دو اساس بر معادالت روش، این در    

استوکس در دو نیم -ناویر معادله سازی منقطع روش، این طبق .شوند می گرفته نظر در ضمنی صورت به برخی و صریح صورت به معادله جمالت

به صورت  سیال گام زمانی انجام می شود.در نیم گام اول)مرحله پیش بینی( معادالت حاکم با حضور جمالت لزجت و ثقل،بدون اعمال تراکم ناپذیری

نشده است.در نیم گام دوم)مرحله صریح حل شده،ولی جمله فشار در نظر گرفته نمی شود.تا این مرحله،بقای جرم یا تراکم ناپذیری سیال ارضا 

تصحیح(،معادالت حاکم با حضور جمله فشار حل می شوند و سپس نتایج بدست آمده از مرحله قبل شامل سرعت و موقعیت ذرات،با حضور گرادیان 
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ز مرحله تخمین استفاده می فشار و ثابت نگاه داشتن چگالی،اصالح می شود.به بیان دیگر، از جمله فشار برای تصحیح سرعت ذرات محاسبه شده ا

 ]7[زیر نوشته می شود:شود.بر این اساس معادله ناویر استوکس در نیم گام اول بصورت 

  (4 )                                                                                                                          fu
Dt

Du
t  ).(  

بردار  لزجت گردابی سیال و  فشار استاتیکی چگالی سیال، زمان، بردار سرعت، نشان دهنده مشتق گیری الگرانژی، ه در آنک

 شتاب گرانسی و تنش سطحی است

ا ب سیال ی ذرات وسانات مولفه های سرعت  برای همه ذرات بدست آمده و سپس موقعیت و سرعت اصالح شدهبصورت صریح،ن( 4)از حل معادله 

 می گردند:اصالح استفاده از دو رابطه ی زیر 

(5 )                                                                                                                                 t
tt

uuu 


2

1

2

1

 

  (6 )                                                                                                                                  t
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tr،tu،2که در آنها   

1
t

r،2

1
t

u فعلی زمانی گام در ذره هر سرعت و موقعیت ترتیب به t آینده زمانی نیمگام و 
2

1
t آنگاه .باشند. می 

2 ذره هر عددی چگالی مجدداً

1
t

in   کنار استوکس- ناویر معادله از لزجت و ثقل بهبا توجه به موقعیت جدید ذرات محاسبه می شود.جمالت مربوط 

 :و طبق رابطه زیر ارزیابی می شود شده گذاشته

(7 )                                                                                                                                     11  tP
Dt

Du


                                                                                                                              

 .است +1t گام زمانيشار استاتیکي در اندازه ف  ،(7در رابطه )

این پارامتر از  MPSر اطراف یک ذره خاص است که در روش چگالی عددی ذرات کمیتی بی بُعد بوده که جهت نشان دادن میزان تراکم ذرات د

 به صورت رابطه زیر تعریف می شود: (n)اهمیت باالیی برخوردار است.چگالی عددی ذرات 

(8 )                                                                                                                               

( ارائه شده بدست می 1995( که توسط تولیس و همکاران)8که با توجه به دبی های مختلف بدست می آید از رابطه )dCهمچنین  ضریب آبگذری 

 :]1[آید

(9 )                                                                                                                               
2/3

22

3

Te

Tullisd
HLg

Q
C 

                                                                                                         

             

،دبی کلی سرریز کنگره ای و  که در آن  
eLطول سرریز،

tH و ارتفاع کلی آبg شتاب گرانشی است 

 مدلسازی جریان3-2
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 معرفی مدل فیزیکی بکار رفته1-3-2

به  ستطیلی آزمایشگاهی فلوم مکه در یک ]8[ (2011)در این تحقیق از داده های بدست آمده تحقیق آزمایشگاهی انجام شده توسط کومار و همکاران

 1متر که  0.1متر و ارتفاع  0.01با شکل تاج لبه تیز و  با ضخامت  تک سیکلی مثلثی سرریز که دارای متر  0.41 ارتفاعو متر  0.28متر،عرض  12طول 

 می باشند 180و  30،60،90،120،150ریز مورد استفاده در این آزمایش کانال قرار گرفته استفاده شده است. زوایای راس سر انتهایی)پایین دست( متری

 و روند مدلسازینحوه  2-3-2

از کف متر  0.41ر و ارتفاع مت 0.28متر و عرض  3کانالی به طول  طراحی شده که AutoCADمدل فیزیکی در این تحقیق از طریق نرم افزار           

باالدست کانال، مخزنی با طول  تدایمی باشد.همچنین در ابمتر  0.0924بوده که مقدار آن  درجه 30کانال  و ارتفاع سرریز با توجه به زاویه راس سرریز 

 جهت کاهش اغتشاش جریان ورودی به کانال تعبیه شده است.0.75متر و ارتفاع 0.56متر،عرض  0.3

هت رسیدن به دبی مورد نظر، با استفاده شده و ج متر 0.25در  0.5 به ابعادمستطیلی شکل   inflowاز یک  جریان بمنظور اعمال شرایط ورودی         

که پس از سعی و خطا و مقایسه با جواب سانتی متر 1.5اندازه ذرات بکار رفته  سرعت متناظر با هر دبی محاسبه شده است. از رابطه  استفاده

 .نظر گرفته شده است ثانیه در 50زمان هر شبیه سازی با توجه به رسیدن  جریان به پایداری  های آزمایشگاهی این عدد منظور گردیده است.

 ثانیه آخر یک داد ذرات تشکیل شده درمقدار دبی های مختلف و سرعت متناظر با آن و تع -1جدول         

 

 

 

 

 

حالت شبیه سازی همراه با آشفتگی همچنین در فرآیند شبیه سازی جهت باال بردن دقت محاسبات و نزدیک شدن جواب ها به جواب های آزمایشگاهی  

بوط به مدل اعمال می شود و در این حالت اسماگوریسکی و کاپا که ضرایب بکار رفته در محاسبات مردر محاسبات   1DESفعال شده که مدل 

 فرض شده اند.  0.41و 0.15آشفتگی می باشند به ترتیب 

  .تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی3

 نتیجه صحت سنجی  1-3

 دبی با 5زای آبگذری به ا یبدر انتهای شبیه سازی برای صحت سنجی و کالیبراسیون نتایج بدست آمده از محاسبه هد باالدست و همچنین ضر         

اران ه توسط کومار و همکمتر مکعب بر ثانیه با مقادیر بدست آمده از آزمایش های انجام شد 0.0055،0.0078،0.0093،0.011،0.0125های  دازهان

همچنین ضریب همبستگی مربوط به  وضریب آبگذری -ین دبیهد آب و همچن-.فرآیند صحت سنجی از طریق مقایسه نموادرهای دبیمقایسه گردید

 ( مشاهده می شود.4( و )3ر نرم افزار اکسل انجام شد که به ترتیب در شکل های )نمودارها د

 

                                                                                                                                                    
1 Detached Eddy Simulation 

 دبی جریان 
   

 سرعت جریان          

در  تعدلد ذرات تشکیل شده

 ثانیه آخر

0.0055 0.044 39443 

0.0078 0.0624 42112 

0.0093 0.0744 44312 

0.011 0.088 45961 

0.0125 0.1 47290 
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R² = 0.9942
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 غییرات دبی جریان به ازای هد آب باالدست)نتایج عددی و آزمایشگاهی(ت-3شکل 

 

 

 مودار نسبت دبی به ضریب آبگذری)نتایج عددی و آزمایشگاهی( ن-4شکل

مایش گذاشته ن( به 3ر شکل)ییرات دبی جریان به ازای هد آب باالدست سرریز کنگره ای مثلثی حاصل از مدل عددی و آزمایشگاهی دنمودار تغ      

نشان دهنده دقت باال و  ( R² = 0.9942 )بین دو نمودار و همچنین اندازه ضریب همبستگی   ه مشاهده می شود تطابق قابل قبولشده است.همانطور ک

بدست آمده که  (9)ابطه ربرای هد های مختلف با توجه به  نیز .ضریب آبگذریبودن جواب های حاصل در مدسازی عددی موردنظر می باشدقابل قبول 

نشان دهنده دقت  (R² = 0.9218)تطابق منحنی های نسبت دبی به ضریب آبگذری برای دو حالت عددی و آزمایشگاهی و همچنین ضریب همبستگی 

 .می باشد MPSل روش الگرانژی مناسب و قابل قبو

  الگوی جریان 2-3

نال و سپس از روی یک جریان پس از ورود به مخزن باالدست وارد کابعدی بوده  3الگوی جریان عبوری از روی سرریز های کنگره ای به صورت  

 تقال می یابد.( عبور و به پایین دست ان2سیکل تیغه مثلثی نصب شده  در یک متری انتهایی کانال مطابق شکل )
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 Particleworksجهت جریان در محیط نرم افزار  (B-B)عرضی و (A-A)ع طولیهندسه مرزهای جامد و محل مقط-2شکل 

 

 ( s/3m 0.0055و  0.0125)بترتیب از راست به چپ مربوط به دبی های نشان دهنده میزان سرعت و اغتشاشات ذرات )B-B(مقطع عرضی  -(3شکل)

اد اغتشاش و اشته که باعث ایجروی سرریز در پایین دست سرریز و در بین دو بازوی سیکل مثلثی با یکدیگر برخورد د ریزشی ازان های جری          

ر دان عبوری و هش جریفشار در محل برخورد می شود.اغتشاش در این قسمت بر الگوی جریان عبوری از روی تاج سرریز تاثیر گذاشته و باعث کا

 .خواهد شد و همچنین استغراق موضعی دت برخورد تیغه های آبی زیاد باشد باعث آسیب به دیواره های سرریزمواقعی که ش

 

 

 برای مشاهده وضعیت جریان)کمترین و بیشترین دبی(   0.0055و  0.0125برای دبی های  و کانتورهای سرعت(A-A)مقطع طولی -4شکل 
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 .نتیجه گیری3

     روش الگرانژی ی سرریزهای کنگره ای به صورت سه بعدی بوده و الگوی جریان عبوری از روMPS استفاده از مش بندی  به دلیل عدم

دهد  شان مین ضریب آبگذری-ین دبیهد آب و همچن-از مقایسه نمودار دبی .نتایج حاصلسازی را با دقت باالیی انجام دهد توانسته شبیه

 ل جانبی از دقت خوبی برخوردار استکه این مدل در تعیین پروفیل سطح آب در طول کانا

  یغه های آبیداخل تتآشفتگی های شدید پایین دست تاج سرریز به ازای دبی های مختلف در مدل عددی مشهود بوده که آن هم به دلیل 

 ی سرریزهای کنگره ای بشمار می رود.بوده که از مشکالت اصل

 دازه هد آب در ان بی رسیده که منجر به ارائه جواب های بهتری مخصوصابا گذشت زمان در فرآیند شبیه سازی پایداری به حد مطلو

 باالدست می شود.

 

 قدردانی .4
نمودند کمال  را یاری ماروش های الگرانژی  کاریرد و Particleworksدر پایان از جناب آقای مهندس حامد تقی زاده که در آموزش نرم افزار 

 تشکر را داریم.
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