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 خالصه
عملکرد اصلی آنها ایجاد جریان گردابی و . شونداي در مقابل جریان نصب میبا زاویههستند که در بستر مسیرهاي آبی  یهایصفحات مستغرق سازه
ي با تغییر پارامترهامستغرق به بررسی تغییرات ابعاد حفره آبشستگی حول صفحه حاضر در تحقیق . بستر است توپوگرافی تغییر الگوي جریان و

با تغییر پارامترهاي ارتفاع و طول  حول صفحه الگوي جریان بدین منظور. عددي پرداخته شده استهندسی صفحه در کانال مستقیم به صورت 
ابعاد حفره آبشستگی حول  شده و سپس تغییراتسنجی و صحت سازيشبیه SSIIMبا مدل آبرفتی در بستر  صفحه و همچنین زاویه نصب صفحه
به طور کلی با افزایش هریک از پارامترهاي مذکور، ابعاد حفره آبشستگی نشان داد  بررسینتایج این . صفحه مورد بررسی قرار گرفته است

فحه بیشترین تأثیر را بر عرض و عمق آبشستگی موضعی حول صفحه پارامتر زاویه نصب صهمچنین . یابدحول صفحه افزایش می
 .دارد، اما براي طول حفره آبشستگی، پارامتر ارتفاع صفحه داراي بیشترین اثر است

 
 .سازي عدديآبشستگی، پارامترهاي هندسی صفحه مستغرق، شبیه: کلمات کلیدي

 
 

 مقدمه  .1
 

دو روش کلی براي کنترل یا . هاي هیدرولیکی استهنوز هم آبشستگی از دالیل اصلی شکست سازه علیرغم مطالعات بسیار زیادي که انجام شده است،
هایی که منجر به استفاده از روش) ، ببراي مقابله با تنشهاي برشی هابسترسازي اطراف سازه) الف: هاي هیدرولیکی وجود داردکاهش آبشستگی سازه

سوم عمق جریان - هایی با ارتفاع حدود یکصفحات مستغرق سازه. 1 شوندمی هاورد کننده به سازهجریان برخ و کاهش سرعت جریان تغییر مسیر
 ،1هاي پل ها معموالً براي کنترل آبشستگی پایهاین سازه. شوندو کنترل آبشستگی میمنجر به تغییر مسیر جریان با ایجاد جریان گردابی هستند که 

علیرغم کارایی  .روندکار میبه 6و 4 ،5 و کنترل رسوب ورودي به آبگیرهاي جانبی 3، تثبیت بستر 2ها ممانعت از فرسایش جدار رودخانه
تغییرات ابعاد حفره آبشستگی در لبه ابتدایی صفحه مستغرق با تغییر . هستندموضعی صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی، خود آنها نیز دچار آبشستگی 

) جه تحقیق مذکور نشان داد الفنتی. 7زاویه برخورد جریان با صفحه مورد بررسی قرار گرفت تغییر ذوزنقه و منحنی و نیز شکل صفحه از مستطیلی به 
هرچه زاویه برخورد جریان با صفحه بیشتر باشد آبشستگی حول صفحه نیز ) ب. آبشستگی حول صفحه مستغرق مستطیلی بیشتر از ذوزنقه و منحنی است

اي که بندرت مورد توجه پژوهشگران قرار مسئله. تغییرات طول و ارتفاع صفحه نیز بر آبشستگی موضعی صفحه تأثیر گذارند. 7 بیشتر خواهد بود
صفحه پرداخته پارامترهاي هندسی همزمان تغرق با تغییر حول یک صفحه مسدر پژوهش حاضر به بررسی تغییرات ابعاد حفره آبشستگی . گرفته است

ازي و سشبیه SSIIMبدین منظور الگوي جریان و رسوب حول یک صفحه مستغرق در بستر آبرفتی کانال مستقیم با استفاده از نرم افزار  .شده است
و  هطول و ارتفاع صفحه و زاویه برخورد جریان با صفحه چهار سطح تغییر انتخاب شدهندسی سپس براي هریک از پارامترهاي . ه استصحت سنجی شد

ابعاد حفره آبشستگی در لبه ابتدایی صفحه از نتایج سپس . ي که با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی طراحی شده اجرا شده استمدل عدد 16
ه و روابطی براي تغییرات عمق، عرض و طول آبشستگی صفحه مستغرق با تغییر پارامترهاي هندسی مذکور ارائه شده سازي عددي استخراج شدشبیه
  . است

  
  
  د و روش هاموا .2
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  مدل عددي و صحت سنجی آن  1.2

با کوپل سرعت و  SOUاستفاده شده است که در آن معادالت رینولدز با روش حجم محدود و الگوي انفصال   SSIIMدر مدلسازي عددي از نرم افزار 
براي بار معلق رسوب معادله انتقال غلظت و براي . به صورت ضمنی حل شده است k-εو به کمک مدل آشفتگی دو معادله اي  SIMPLEفشار با روش 

  . 8 کار رفته استبار بستر روش فن راین به
سازي عددي با تغییر پارامترها صورت گیرد، بنا بر تجربه نویسنده مدل به کراتاي در میدان جریان باشد و یا قرار است در حالتی که سازه

در این تحقیق هندسه و شبکه مدل با استفاده از برنامه نویسی به زبان فورترن تولید شده . برنامه نویسی است SSIIMد شبکه براي نرم افزار بهترین راه تولی
 12/0متر و ارتفاع  24/0در مدل آزمایشگاهی، صفحه مستطیلی به طول . براي صحت سنجی مدل عددي، از نتایج آزمایشگاهی استفاده شده است. است

جریان با دبی . متر قرار گرفته است 54/1متر و عرض  20متر در بستر آبرفتی کانال مستطیلی به طول  4/0درجه در مقابل جریانی با عمق  40متر با زاویه 
  . تطرح شماتیک صفحه مستغرق در کانال مستطیلی مستقیم نشان داده شده اس 1در شکل  .9 مترمکعب بر ثانیه در کانال جاري است 21/0

. در نظر گرفته شده است 50d6/6به عنوان شبکه مناسب با زبري  zو  x ،yگره به ترتیب در جهت هاي  135×62×15شبکه محاسباتی شامل 
ساعت بدست آمد  70شبانه روز اجراي سیستم، زمان تعادل رسوب پس از حدود  12اجرا شده و به ازاي  CPU 2.53 GHz با یک سیستم عدديمدل 

- به علت رعایت اختصار از بیان جزئیات آزمایش شبکه، انتخاب زبري و سایر تنظیمات مدل. )ساعت به تعادل رسیده است 72مدل آزمایشگاهی پس از (

   .مراجعه نمایند 10می توانند به  خودداري شده است، عالقمندانعددي سازي 
  

 
   میمستق کانال بستر در مستغرق صفحه کی کیشمات طرح -1 شکل

با  بینی شدهپیش) برایند مؤلفه هاي طولی، عرضی و عمقی سرعت(هاي سرعت برایند پروفیل) به منظور صحت سنجی نتایج مدل عددي، الف
بینی شده در مدل عددي با مدل آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر پیش) طولی و عرضی مختلف، بطع ادر مق 9سرعت برایند مدل آزمایشگاهی 

چهار  حه و درگذرنده از مرکز صفهاي سرعت براینددر مقطع طولی به عنوان نمونه مقایسه پروفیل و به علت رعایت اختصار. 10مقایسه شده است 
. اندبینی شدههاي سرعت آزمایشگاهی پیشهاي سرعت با همان روند پروفیلمطابق این شکل پروفیل .نشان داده شده است) 2(در شکل مقطع عرضی 

بینی شده توپوگرافی یستر پیش) 3(در شکل همچنین . محاسبه شده است  RMS1با روش درصد 4/5ها بینی سرعتمتوسط خطاي مدل عددي در پیش
درصد  17مدل عددي بیشینه عمق آبشستگی حول صفحه را با خطاي کمتر از . ی مقایسه شده استدر مدل عددي با توپوگرافی بستر مدل آزمایشگاه

  .بینی نموده استپیش
  
  

                                                                                                                                                                                         
1 Root Mean Square 
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   9 با مدل آزمایشگاهی  مدل عددي پروفیل سرعت مقایسه -2 شکل

 

    
  توپوگرافی بستر مدل عددي  9توپوگرافی بستر مدل آزمایشگاهی 

  9با مدل آزمایشگاهی  مدل عددي توپوگرافی بستر مقایسه -3 شکل

 
 

  طراحی مطالعات 2.2

بر تغییرات توپوگرافی بستر حول صفحه مؤثر  (α)و زاویه برخورد جریان با صفحه  (H)، ارتفاع صفحه (L)پارامترهاي هندسی صفحه شامل طول صفحه 
پارامترهاي مؤثر بی بعد شده و سطوح تغییر آنها را نشان  1جدول . اندفته شدههستند براي بررسی تأثیر این پارامترها، هریک در چهار سطح در نظر گر

یعنی . باید بررسی گردد L/Hو چهار مقدار  H/Dچهار زاویه به همراه چهار مقدار  1مطابق جدول . استمعرف عمق جریان  Dدر این جدول . دهدمی
، از روش تاگوچی در طراحی مطالعات مطالعاتبراي کاهش تعداد . سازي شودشبیه مدل مختلف 64=4×4×4در حالت فاکتوریل کامل باید به تعداد 

  .مراجعه نمایند 11و  10به باره عالقمندان براي مطالعه بیشتر در این .گیردار میرمدل مورد بررسی ق 16مدل،  64استفاده شده است که در آن به جاي 

  
 اآنه رییتغ سطوح و مؤثر يپارامترها - 1 جدول

α )درجه( L/H H/D   پارامترها 

15  25/1  25/0  1  

 سطوح
25  2  35/0 2  
35  75/2  45/0  3  
45  5/3  55/0  4  

  
 4-1-3که داراي ترکیب  2جدول  9به عنوان نمونه در مطالعه بند . ان داده شده استشمطالعه مذکور ن 16نحوه ترکیب سطوح در  2در جدول 

باید براي صفحه α =45°یعنی   α و سطح چهارم پارامتر L/H=25/1یعنی  L/H، سطح اول پارامتر H/D=45/0یعنی  H/D، سطح سوم پارامتر است
عمق توابع هدف و مقادیر  شدسازي شبیه مدل از ترکیب پارامترهاي فوق 16 ،2با توجه به ترکیبات طراحی شده در جدول . مستغرق در نظر گرفته شود

استخراج  اندنسبت به ارتفاع صفحه بی بعد شده که در لبه ابتدایی صفحه) Ys(و عرض حفره آبشستگی  )Xs( گی، طول حفره آبشست)Zs(حفره آبشستگی 
  . گردید



 
 

  دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1396شهریور    16و  15

 
 مدل 16ترکیب پارامترها و مقادیر توابع هدف در  - 2 جدول

  (Zs/H) آبشستگی حفره عمق (Xs/H)  طول حفره آبشستگی  (Ys/H) عرض حفره آبشستگی
  شماره مطالعه H/Dسطح  L/Hسطح  αسطح  

)3(  )2(  )1(  
44/3  3/2  39/0 1 1 1 1 
47/5  5/3  93/0 2  2 1 2 

73/6  46/6  43/1 3 3 1 3 

24/8  3/6  66/1 4 4 1 4 

14/4  57/4  91/0 3 1 2 5 
54/5  42/5  19/1 4 2 2 6 

94/2  5/3  52/0 1 3 2 7 
81/4  00/5  13/1 2 4 2 8 

67/4  77/4  04/1 4 1 3 9 
25/4  00/5  00/1 3 2 3 10 

91/3  22/5  01/1 2 3 3 11 
81/2  77/3  73/0 1 4 3 12 

78/2  81/4  63/0 2 1 4 13 
23/2  04/4  46/0 1 2 4 14 

1/5  00/4  97/0 4 3 4 15 

07/5  72/5  25/1 3 4 4 16 

  
 Solverبه صورت ذیل با استفاده از گزینه  (H/D, L/H,α)اي بر حسب سایر پارامترهاي بی بعد صفحه براي هریک از توابع هدف فوق رابطه

  .بدست آمده است Excelافزار نرم
)1(  321 mmm HLDHmf )()/()/(   

  .ضرایب رابطه هستند 3mو  m ،1m ،2mمورد نظر، هدف تابع : fدر رابطه فوق 
  
  
  تحلیل نتایج .3
  

  تغییرات عمق حفره آبشستگی  1.3
  .به صورت ذیل بدست آمده استبراي عمق حفره آبشستگی  )1(ضرایب رابطه  2هاي جدولبا استفاده از داده

)2(  6804501400580

6803

4502

1401

0580

/// )()/()/(//

/
/

/
/



















 HLDHHZs

m
m
m
m

  

- این رابطه نشان می .بیشتر است حفره آبشستگی عمقاست بنابراین تأثیر آن نیز بر  H/Dو  L/Hزرگتر از توان ب αتوان پارامتر )2(مطابق رابطه 
. 7اي که در مطالعات پیشین نیز بدان اشاره شده است مسئله. تر خواهد شدها عمیقآن دهد با افزایش زاویه نصب صفحات مستغرق، آبشستگی حول

همچنین توان . بیشتر خواهد بود صفحه، هرچه طول صفحه بیشتر باشد عمق آبشستگی موضعی حول L/Hبراي طول صفحه، با توجه به توان مثبت پارامتر 
. آبشستگی حول صفحه افزایش یابد عمق رودر از واحد است یعنی با افزایش ارتفاع صفحه نیز انتظار میبیشت) 2(پارامتر ارتفاع صفحه در دو طرف رابطه 

بینی مقایسه مقدار پیش )4( شکل. بوده است درصد 10حدودها نسبت به مقدار استخراج شده از اجراي مدل )2(از رابطه  Zs/Hمتوسط خطاي محاسبه 
 .بینی شده استرابطه پیشنسبی  حاکی از مقبولیت 87/0مقدار همبستگی . دهدباتی تحقیق حاضر نشان میرا با مقدار محاس )2(شده از رابطه 
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 26به کار رفت، اما با خطاي حدود  9براي محاسبه عمق آبشستگی در مدل آزمایشگاهی  )2(نشان داده شده است، رابطه  )4(همانطوریکه در شکل 

  . بینی نموددرصد عمق آبشستگی را پیش
  

  
  یمحاسبات مقدار با Zs شده ینبی¬شیپ مقدار سهیمقا -4 شکل

  
  تغییرات عرض حفره آبشستگی  2.3

  .به صورت ذیل بدست آمده است براي عرض حفره آبشستگی) 1(ضرایب رابطه  )2(هاي جدولبا استفاده از داده
)3(  6720267057102130 /// )()/()/(//   HLDHHYs  

  
با افزایش . بیشتر است عرض حفره آبشستگیها نیز بر است بنابراین تأثیر آن L/Hبزرگتر از توان  αو H/Dتوان پارامترهاي  )3(مطابق رابطه 

- ، زیرا با افزایش زاویه برخورد جریان با صفحه، طولی از صفحه که مانند مانع در مقابل جریان عمل میعرض حفره آبشستگی بیشتر خواهد شد αزاویه 

مقداري مثبت است، لذا  )3(در دوطرف رابطه  Hاز طرفی مجموع توان پارامتر  .شودافزایش عرض حفره آبشستگی میبه  رکند بیشتر است، لذا منج
هاي نعل چراکه صفحه بلندتر، انسداد بیشتري در مقابل جریان دارد و گردابه. هرچه ارتفاع صفحه بیشتر باشد، عرض حفره آبشستگی بیشتر خواهد شد

بیشتر خواهد  ایش طول صفحه عرض آبشستگی موضعی، با افزL/Hبراي طول صفحه نیز، با توجه به توان مثبت پارامتر . شوداسبی پاي صفحه قویتر می
بینی مقایسه مقدار پیش )5(شکل . بوده است% 42/4ها نسبت به مقدار استخراج شده از اجراي مدل )3(از رابطه  Ys/Hمتوسط درصد خطاي محاسبه . بود

براي  )3(رابطه  .بینی شده استحاکی از مقبولیت رابطه پیش 96/0مقدار همبستگی . دهدرا با مقدار محاسباتی تحقیق حاضر نشان می )3(شده از رابطه 
  .بینی نمودپیش% 6/8را با خطاي  Ys/Hبه کار گرفته شد و پارامتر  9مدل آزمایشگاهی  در Ys/Hمحاسبه 

  

 
  یمحاسبات مقدار با Ys/H شده ینبی¬شیپ مقدار سهیمقا -5شکل 
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  حفره آبشستگی  طولتغییرات  3.3

  .به صورت ذیل بدست آمده است )2(هاي جدولبا استفاده از داده براي طول حفره آبشستگی )1(ضرایب رابطه 
    

)4(  48028500327080 /// )()/()/(//  HLDHHXs  
بیشتري در این حالت نیز زاویه نصب صفحه تأثیر . بوده است% 8/10ها نسبت به مقادیر استخراج شده از اجراي مدل) 4(متوسط خطاي رابطه 

است، لذا اثر ارتفاع صفحه بر طول حفره  در دوطرف رابطه بیشتر از توان  Hاز طرفی توان . بر طول حفره آبشستگی داردنسبت به طول صفحه 
مقدار . دهدرا با مقدار محاسباتی تحقیق حاضر نشان می) 4(بینی شده از رابطه مقایسه مقدار پیش )6(شکل . آبشستگی بیشتر از دو پارامتر دیگر است

طول  پارامتر) 4(رابطه  9در مدل مدل آزمایشگاهی  در این حالت نیز .بینی شده استحاکی از مقبولیت نسبی رابطه پیش) 6(در شکل  77/0همبستگی 
  .بینی نمودپیش% 4/8را با خطاي  حفره آبشستگی

  

 
  یمحاسبات مقدار با Xs/H شده ینبی¬شیپ مقدار سهیمقا -5شکل 

 
امتر زاویه نصب صفحه بیشترین تأثیر را بر رپا) 3(مطابق جدول . ارائه شده است) 4(تا ) 2(توان پارامترهاي صفحه در روابط ) 3(در جدول 

  .رین اثر استعرض و عمق آبشستگی موضعی حول صفحه دارد، اما براي طول حفره آبشستگی، پارامتر ارتفاع صفحه داراي بیشت
  

 تغییرات توان پارامترهاي صفحه در روابط ارائه شده براي ابعاد آبشستگی - 3 دولج

  (L)طول صفحه   (H)ارتفاع صفحه )(زاویه نصب صفحه 
68/0  41/0  45/0  عمق آبشستگی موضعی 

67/0  17/0  26/0  عرض آبشستگی موضعی 

48/0  75/0  28/0  طول آبشستگی موضعی 

 
 

 نتیجه گیري .4

  
عی حول یک صفحه مستغرق با تغییر پارامترهاي هندسی صفحه شامل ارتفاع ي تغییرات ابعاد حفره آبشستگی موضدر تحقیق حاضر به بررسی عدد

نتایج تحقیق حاضر نشان داد به طور کلی با افزایش هریک از . صفحه، طول صفحه و زاویه نصب صفحه و هریک در چهار سطح تغییر پرداخته شد
ارائه شده در تحقیق حاضر، در انتخاب ابعاد صفحات ) 4(تا ) 2(با توجه به روابط . یابدي مذکور، ابعاد حفره آبشستگی حول صفحه افزایش میپارامترها

اگرچه با انتخاب زاویه بزرگتر براي صفحه مستغرق . توان ابعاد حفره آبشستگی حول صفحه را تخمین زدها، میمستغرق در کاربردهاي مختلف آن
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 مورد توجهاست آبشستگی موضعی حول صفحه نیز  مناسببرد، اما فحه شکل گرفته و کارایی صفحه مستغرق را باالتر میصجریان ثانویه قویتري حول 
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