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 خالصه

ای از رودخانه که شیب تند دارند، به منظور استهالک انرژی و کاهش هایی است که در بازهنی از جمله سازهسرریز پلکا

رود. استفاده از سرریز پلکانی ضمن اینکه موجب کاهش سرعت و افت انرژی بیشتر جریان از طریق فرسایش آب به کار می

ی رودخانه به واسطه هوادهی مناسب در ناحیه پلکان سرریز نیز گردد، باعث افزایش قدرت خودپاالیتالطم در طول سازه می

آرامش و دست، طول حوضچهآرامش پایینگردد تا عمق حفاری حوضچهشود. میزان افت انرژی قابل توجه باعث میمی

این مقاله با تغییر گردد. در جویی اقتصادی زیادی در ساخت سد مییافته و از این نظر صرفههای جانبی آن کاهشارتفاع دیواره

دهد که بیشترین اتالف انرژی در هندسه سرریز پلکانی هیدرولیک جریان در آن مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می

درجه  04درجه روی داده است. همچنین زاویه صفر درجه کمترین استهالک انرژی را سبب شده است. زاویه  04برای زاویه 

درجه را نیز دارا  11درجه عمل نموده است. اما در مقاطع زمانی مختلف عملکردی بهتر از زاویه  34ه زاویه هایی مشابنیز در بازه

 پذیرد.درجه اتالف انرژی بیشتری صورت می 04توان بیان کرد با افزایش زاویه از صفر تا است. به طور عمومی می
  کلیدي: سرریز پلكانی، حوضچه آرامش، استهالک انرژيکلمات 

 

 

  مقدمه .1

هایی است که در بازه ای از رودخانه که شیب تند دارند، به منظور استهالک انرژی و کاهش سرریز پلکانی از جمله سازه

رود. استفاده از سرریز پلکانی ضمن اینکه موجب کاهش سرعت و افت انرژی بیشتر جریان از طریق فرسایش آب به کار می

ث افزایش قدرت خودپاالیی رودخانه به واسطه هوادهی مناسب در ناحیه پلکان سرریز نیز گردد، باعتالطم در طول سازه می

دست، طول حوضچه آرامش و گردد تا عمق حفاری حوضچه آرامش پایینشود. میزان افت انرژی قابل توجه باعث میمی

[. استفاده از سرریزهای 1گردد ]ر سد میجویی اقتصادی زیادی دیافته و از این نظر صرفههای جانبی آن کاهشارتفاع دیواره

جهت ظرفیت باالی های هیدرولیکی هستند که بهگردد. سرریزهای پلکانی از جمله سازهسال پیش برمی 3144پلکانی به حدود 

-رفتهها در استهالک انرژی و با توجه به توسعه مصالح ساختمانی جدید )نظیر بتن متراکم غلطکی( مور توجه طراحان قرار گآن

دهند. راجاراتنام ها با افزایش شدت استهالک انرژی در سطح سرریز، هزینه ایجاد تاسیسات کاهنده انرژی را کاهش میاند. پلّه

                                                 
 91335151941هاي هیدرولیکي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقیقات تهران سازه دکتريدانشجوي  -*و  5

 استادیار گروه مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقیقات تهران -*و  2

  سازه هاي هیدرولیکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب –کارشناس ارشد مهندسي عمران  -3
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شکن و مُدل جت سازی جریان عبوری از روی شیبشکن عمودی بر پایه شبیه( برای تخمین افت انرژی در یک شیب2442)

[. سرریز پلکانی به 2ی جت ارایه کردند ]ی برشی جت و جریان توسعه یافتههای الیهز تئوریآزاد سطحی، مُدلی را با استفاده ا

دار )استخری(، پله الزاویه(، لبهها عبارتند از: افقی )قایمباشند. از جمله این شکلهای متفاوتی میلحاظ هندسی دارای شکل

ونی. سرریز پلکانی سبب استهالک انرژی و کاهش خطر کاویتاسیون ای( و گابیدایره )کاسهدار )مثبت یا منفی(، لبه نیمشیب

های غیریکنواخت و شبه های مستغرق و آبشاری و جریان متغرق نیز به بخشگردد. جریان روی این سرریز به رژیممی

ی سرریز پلکانی سازبه مُدل Flow3Dافزار اجزاء محدود [. در این مقاله با استفاده از نرم3گردند ]یکنواخت تقسیم می

شود های مختلف استخراج میپرداخته و با اعمال تغییرات در پارامترهای هندسی این سرریز میزان استهالک انرژی برای حالت

 گیرد، تا بهترین شرایط هندسی و فیزیکی برای این نوع سرریز بدست آید.و مورد مقایسه قرار می

 

 و معادالت حاكم Flow3Dمعرفی مُدل .2

 

 و  INCهای بسیار قوی در زمینه دینامیک سیاالت است که توسعه و پشتیبانی آن توسط یکی از مُدل Flow3D مُدل

FLOW SCIENCE  صورت گرفته است. اخیراً این مُدل در تحقیقات و صنعت کاربرد زیادی پیدا کرده است. این مُدل

بسیار وسیعی در مسایل مربوط به سیاالت را دارد. معادالت قابلیت تحلیل سه بُعدی میدان جریان را دارد و محدوده کاربردی 

ی بقای جرم است و برای حل آشفتگی نیز از پنج روش مختلف استفاده حاکم در این مُدل، معادالت ناویر استوکس و معادله

-های سهافزار از اِلماننرم بُعدی میدان جریان را به صورت حجم داراست. اینافزار قابلیت تحلیل دوبُعدی یا سهشود. این نرممی

 Flow3Dای دارد. معادالت دیفرانسیلی که در مُدل کند و در ایجاد مانع در برابر جریان قابلیت ویژهبُعدی متعامد استفاده می

 [.2( نوشته شوند ]rو  z ،θای )( و استوانهzو  x ،yتوانند در قالب مختصات کارتزین )باید مورد حل قرار بگیرند، می

 [: 0طور کلی، معادله پیوستگی جرم بصورت زیر است ]هب

(1) 
 

منبع جرم هستند. اجزاء  RSORعبارت پخش آشفتگی و  RDIFدانسیته سیال،  ρکسر حجمی جریان،  VFدر آن  که 

برابر کسرهای سطحی برای جریان در  AZو  AX ،AY( هستند. rو  z ،θ( یا )zو  x ،y( در جهات )Wو  U ،Vسرعت )

ای استفاده شود مشتقات بستگی به نوع سیستم مختصات دارد. وقتی که مختصات استوانه Rاست و مقدار  zو  x ،yهای جهت

y باید به مشتقات قطبی تبدیل گردد 

(2  ) 
 

 گیرد:ین تبدیل با استفاده از معادله زیر صورت میا
(3) 

 
 برابر شعاع مرجع ثابت است. rmو  y=rmθطوریکه هب

 شود:صورت زیر ساده سازی می( به1در معادله پیوستگی ثابت است و رابطه ) ρتراکم، یال غیرقابلبرای س

(0) 
 

 –( در سه جهت مختصات یا به عبارت دیگر معادالت ناویر Wو  U ،Vهای سرعت سیال )معادالت حرکت برای مولفه

 [:0( هستند  ]1استوکس به صورت رابطه )



 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین 

 5311  شهریور  51و  51

  

 3

(1) 

 
های دارای خلل و فرج و عبارت آخر افت جریان در محیط bهای ناشی از لزجت، شتاب fهای بدنه، شتاب Gر این رابطه د هک

های سیال در مولفه Usهای سرعت جزء منبع است و مولفه Uwسمت راست مربوط به تزریق جرم در سرعت صفر است. 

 سطح منبع نسبت به خود آن است.

 های لزجت عبارتند از:تابش µبرای لزجت دینامیکی 

(6) 

 
نظر شود، ها صرفهای روی دیواره هستند. اگر از این عبارت( برابر تنشWSZو  Wsx ،Wsyهای) ( عبارت6ر رابطه )د

(  AZو  Ax ،AYهای باقیمانده شامل کسر مساحت جریان )هیچ تنش برشی روی دیواره وجود نخواهد داشت، زیرا عبارت

 روند.اره از بین میهستند که روی دیو

 افزار کاربرد دارند.روابط معادله انرژی سیال، روابط ورود هوا و انتقال رسوب نیز در نرم
 

  صحت سنجی مُدل به منظور شبیه سازی الگوی جریان.3

 

متر  12مُدل  برثانیه، ابعاد کلمتر مکعب 21ثانیه، دبی برابر  11برای انجام تحلیل  Flow3Dدر این تحقیق مدت زمان اجرای 

، 4سازی با زوایای حالت مُدل 0متر در نظر گرفته شده است و  1پلّه با ارتفاع  24باشد. متر می 26متر و ارتفاع  1طول، عرض 

 درجه انجام شده است. 04و  34، 11

ترسیم شده  avgtke – historyو مقدار انرژی سیال در نمودار  avgdke – historyمقدار اتالف انرژی در نمودار به اسم 

-سانتی 24ها عدد و فاصله سلول 323121بندی در حالت بهینه بندی استفاده شده است، تعداد سلول شبکهعدد شبکه 6است. از 

 سازی دخالت داده شده است.باشد. ورود هوا در مُدلمتر می
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 Flow3Dافزار نمای کلی از مُدل ساخته شده در نرم -1شكل 

 

 های سرریزابعادپلّه نمایش -2شكل      

 سازی نیز در شکل زیر نمایش داده شده است:شرائط مرزی مورد استفاده درمُدل
 

 
 شرائط مرزی مورد استفاده -3-1شكل 

 

 

 شرائط مرزی مورد استفاده -3-2شكل 

 ام زمانی مشاهده نمود:گبهصورت گامتوان روند تشکیل جریان بر روی سرریز پلکانی را بهسازی جریان، میپس از مُدل

 

  2نمایش جریان تشكیل شده بر روی سرریز در ثانیه -4-2شكل 

 
 0..0.نمایش جریان تشكیل شده بر روی سرریز در ثانیه -4-1شكل 

 
نمایش جریان تشكیل شده بر روی سرریز در  -4-4شكل  

 6ثانیه

 
  4نمایش جریان تشكیل شده بر روی سرریز در ثانیه -4-3شكل 

 
 .1نمایش جریان تشكیل شده بر روی سرریز در ثانیه -4-6شكل 

 

 
 8نمایش جریان تشكیل شده بر روی سرریز در ثانیه -4-0شكل 
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  10نمایش جریان تشكیل شده بر روی سرریز در ثانیه -4-8شكل 

 
 12نمایش جریان تشكیل شده بر روی سرریز در ثانیه -4-7شكل 

 بازه زمانی نمایش داده شده است: تغییرات سرعت نیز در جندین
 

 
 .1نمایش تغییرات سرعت بر روی سرریز در ثانیه -0-2شكل 

 
 4نمایش تغییرات سرعت بر روی سرریز در ثانیه -0-1شكل 

 
 10نمایش تغییرات سرعت بر روی سرریز در ثانیه -0-3شكل 

 شکل زیر در نظر گرفته شده است: صورت پیوسته و بهجریان به

 
 پروفیل جریان پیوسته بر روی سرریز پلكانی – 6شكل 

 

 نمایش تغییر فشار جریان، شبیه سازی شده در حالت دوبُعدی – 7شكل 

 

 نتایج و بحث.4

 بررسی سرریز پلکانی با شیب صفر درجه -4-1

برثانیه نمایش مترمکعب 21انرژی جنبشی اغتشاشی برای دبی  در نمودارهای زیر نتایج اتالف انرژی، انرژی متوسط جنبشی و

 داده شده است:
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: نمودار انرژی متوسط جنبشی برای شیب صفر درجه 8-2شكل

 (7.067)برابر

 
 (088.نمودار اتالف انرژی برای شیب صفر درجه )برابر: 8-1شكل

 
ها برای شیب صفر الت هوا در بین پلّهنمودار میزان دخ: 8-4شكل

 درجه 

 

: نمودار انرژی جنبشی اغتشاش سیال برای شیب صفر درجه 8-3شكل

 (020.)برابر

درجه به  4با توجه به نمودارهای فوق انرژی جنبشی، اتالف انرژی، انرژی جنبشی اغتشاش سیال و میزان دخالت هوا برای شیب 

 باشد.می 02و  4.21، 4.22، 74.67ترتیب برابر 

 درجه 11بررسی سرریز پلکانی با شیب منفی  -4-2

 

 (6.066درجه )برابر 10: نمودار انرژی متوسط جنبشی برای شیب منفی 9-2شكل

 
 (084.درجه )برابر  10نمودار اتالف انرژی برای شیب منفی : 9-1شكل

 
 درجه  10ها برای شیب منفی نمودار میزان دخالت هوا در بین پلّه: 9-4شكل

 
درجه   10نمودار انرژی جنبشی اغتشاش سیال برای شیب منفی : 9-3شكل

 (022.)برابر

 11ن دخالت هوا برای شیب منفی با توجه به نمودارهای فوق انرژی جنبشی، اتالف انرژی، انرژی جنبشی اغتشاش سیال و میزا

 باشد.می 74و  4.22، 4.20، 64.66درجه به ترتیب برابر 

 درجه 33بررسی سرریز پلکانی با شیب منفی  -4-3
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  درجه  .3: نمودار انرژی متوسط جنبشی برای شیب منفی .1-2شكل

 (33060)برابر

 
 (042.درجه )برابر .3ف انرژی برای شیب منفی نمودار اتال: .1-1شكل

 
 درجه  .3ها برای شیب منفی نمودار میزان دخالت هوا در بین پلّه: .1-4شكل

 
درجه  .3نمودار انرژی جنبشی اغتشاش سیال برای شیب منفی : .1-3شكل

 (010.)برابر

 34ژی جنبشی، اتالف انرژی، انرژی جنبشی اغتشاش سیال و میزان دخالت هوا برای شیب منفی با توجه به نمودارهای فوق انر

 باشد.می 99و  4.11، 4.02، 33.61درجه به ترتیب برابر 

 درجه 43بررسی سرریز پلکانی با شیب منفی  -4-4

 

درجه  .4: نمودار انرژی متوسط جنبشی برای شیب منفی .1-2شكل

 (3.026رابر)ب
 

 (084.درجه )برابر .4نمودار اتالف انرژی برای شیب منفی : .1-1شكل

 
 درجه  .4ها برای شیب منفی نمودار میزان دخالت هوا در بین پلّه: .1-4شكل

 
درجه  .4ی نمودار انرژی جنبشی اغتشاش سیال برای شیب منف: .1-3شكل

 (017.)برابر

 04با توجه به نمودارهای فوق انرژی جنبشی، اتالف انرژی، انرژی جنبشی اغتشاش سیال و میزان دخالت هوا برای شیب منفی 

 باشد.می 121و  4.17، 4.20، 34.26درجه به ترتیب برابر 

 یه نمایش داده شده است.برثانمترمکعب 21ها برای دبی بندی حاصل از مُدلجمع 11تا  11های در شکل
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 های مختلف مقایسه نمودار انرژی متوسط جنبشی برای شیب: 11شكل 

 سرریز پلكانی

 

 

های مقایسه نمودار کارایی انرژی متوسط جنبشی برای شیب: 12شكل 

 مختلف سرریز پلكانی

 

 پلكانیهای مختلف سرریز مقایسه انرژی جنبشی اغتشاش سیال برای شیب: 14و 13 هایشكل

 

 
 های مختلف سرریز پلكانیمقایسه اتالف انرژی برای شیب: 10شكل 

 نتایج نمودارهاي انرژي جنبشی، اتالف انرژي، انرژي جنبشی اغتشاش سیال وخالصه  -جدول ا

 میزان دخالت هوا 

 -04 -34 -11 4 شیب )درجه(                              

 34.26 33.61 64.66 74.62 انرژی جنبشی

 4.20 4.02 4.20 4.22 اتالف انرژی

 4.17 4.11 4.22 4.21 انرژی جنبشی اغتشاش سیال

 121 99 74 02 میزان دخالت هوا

 
 

 نتیجه گیری .1

 یابد.میزان انرژی جنبشی با افزایش زاویه کاهش می  -

شود عملکرد وم قرار دارد و مشاهده میدرجه در رتبه د 11انرژی جنبشی اغتشاش در صفر درج بیشترین مقدار و زاویه منفی  -

 باشد و تغییر چندانی ندارد.هم نزدیک میدرجه به 04و  34زوایای منفی 

درجه کمترین استهالک انرژی را سبب  34باشد و همچنین زاویه منفی درجه می 04بیشترین اتالف انرژی برای زاویه منفی  -

 شده است.
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یابد، که مقدار بسیار زیادی از پدیده ها افزایش میزان دخالت ورود هوا در بین پلّهمشخص گردید با افزایش شیب منفی می -

 باشد جلوگیری کرد.خالء زدایی را که از مشکالت بسیار بزرگ طراحی هیدرولیکی سرریزها می
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