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 خالصه

 نیبه عنوان بهتر یکیخاص توپوگراف طیدر شرا ،یکیدرولیه تهايیمحدود رغمیسدها بوده که عل کنندههیتخل هايسازهاز جمله  یجانبسه زهايیسرر

نامناسب  طیاز جمله شرا یکانال جانب هايوارهیآب بر کف و د دیشد یو اعمال ضربات نوسان انیجرشدید  ی. تالطم و آشفتگشوندیانتخاب مطرح م

 Prometechدینامیک سیاالت محاسباتی افزار با استفاده از نرم قیتحق نی. در اآنها ضروري است قیدق یبوده که بررس زهایسرر نیدر ا یکیدرولیه

Particleworksیجانب زیسه بعدي بر روي سرر انیجر دانی، م U  به صورت عددي و با استفاده از  ،یواقع در انتهاي کانال جانب آستانهشکل و

هاي آزمایشگاهی مدل عددي از داده یسنجاسیون و صحتبراي کالیبرشده است.  سازيهیشب 1(MPSضمنی ذرات متحرک )نیمه يالگرانژروش 

 177و  113، 55، 11هاي در دبیعددي  جینتا سهیمقا. مدل هیدرولیکی سرریز سد جره ساخته شده در موسسه تحقیقات آب استفاده گردیده است

روش  نیهمچنو  مزبور را دارد انیالگوي سه بعدي جر مناسب ینیبشیپ تیمدل قابل نیکه ا دهدینشان م یشگاهیهاي آزمابا دادهلیتر بر ثانیه، 

سازي عمق جریان در محور مرکزي کانال در مدل به طوریکه، خطاي شبیه؛ است برخوردار يشتریاز دقت ب در مقایسه با روش اویلري يالگرانژ

 باشد.می 1.8و  3.2، 3، 3.3ین، به ترتیب به طور میانگ VOFو در مدل عددي  0.4و  1.8، 5.2، 3.2به طور میانگین، به ترتیب  MPSعددي 

 Prometech Particleworksافزار ، نرمMPSروش الگرانژی سازی، شبیهجانبی، سرریز سهکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

به  یکیخاص توپوگراف طیرادر ش ،یکیدرولیهاي ه تیکه با وجود محدود شوندیکننده سدها محسوب م هیتخل هايسازه از جمله یجانبسه يزهایسرر

وارد کانال  زیسرر نیابل و طرفاز مق انیهستند که در آنها جر یجانب يزهایاز سرر ینوع خاص یجانبسه يزهای. سررباشندیمطرح م نهیگز نیعنوان بهتر

زایش طول تاج سرریز، در صورت وجهی سرریزها، افزایش ظرفیت انتقال جریان سرریز از طریق افاصلی توسعه کاربرد طرح سه لی. دلشودیم یجانب

 [1] محدودیت در فضاي جانمایی سرریز در سامانه سدهاي مخزنی بوده است. 

 
 یجانبسه زیسرر مقطع عرضی و پالن – 1 شکل

آب بر کف و  دیشد یو اعمال ضربات نوسان دستسرّي آن به شوت پاییندست تاج سرریز و امکان تدر پایین انیجر شدید یتالطم و آشفتگ

روش کاهش تالطم و  ینموثرتر .آنها ضروري است قیدق یبوده که بررس زهایسرر نیدر ا یکیدرولینامناسب ه طیاز جمله شرا یکانال جانب يها وارهید

 .باشدمیایش عمق جریان در این کانال سرریزها، افز نوع نوسانات فشار داخل کانال جانبی این

هاي ریزشی جریان از جوانب یجاد نوسانات فشار دینامیکی و تالطم در داخل کانال جانبی، شدت برخورد الیهترین عامل اطرف دیگر مهم از

هاي ریزشی جریان، حتی اگر افزایش قابل توجهی در عمق جریان در کانال جانبی نباشد، تالطم و نوسانات سرریز است. با کاهش سرعت برخورد الیه

                                                                                                                                                    
1 Moving Particle Semi-Implicit 
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از کانال  يحجم آب عبور جهیو در نت گرددیآب کمتر م انیهوا با جر اختالط ان،یو تالطم جر یبا کاهش آشفتگقابل توجهی خواهند داشت.  هشکا

 [2] .گرددیم شتریب ،ادیو تالطم ز یآشفتگ يدارا انیثابت نسبت به جر عمقبا  زیسرر

را به طرف تندآب انتقال  یدر داخل کانال جانب انیجر یسطح يهایامواج و آشفتگ ز،یتاج سرر عبوري از رويجریان  هااین نوع سرریز در

داخل کانال جانبی )حوضچه تنظیم( از بین رفته و جریان مستهلک شده وارد تندآب گردد. در جریان در  هاي الزم است آشفتگی کهی. در حالدهدیم

 يزهایاما در سرر باشدیآن م مقابلکمتر از طرف  رد،یگیدر آنها صورت م زشیکه ر ییهاوارهیعمق آب در کنار د ،یجانبیک يزهایسرر جانبیکانال 

 افتهیکاهش  انانرژي جری جهینماید و در نتدر وسط حوضچه به هم برخورد می، تاج سرریز نیطرف میمستق یجانب يهاجریان وارد شده از بخش یجانبسه

 آید. ر میو به شکل یک گرده ماهی دیافته افزایش  یو ارتفاع سطح آب در وسط کانال جانب

به منظور عملکرد صحیح هیدرولیکی آنها، نوسانات فشار وارده بر کف و  یجانبسه يآرام نمودن تالطم جریان در کانال جانبی سرریزها با

 یانیابد. این مسئله به بهبود شرایط جرداخل کانال جانبی تقلیل می در کم شده و از طرفی ارتفاع امواج حاصل از آشفتگی جریان یهاي کانال جانبدیواره

آستانه در کمک قابل توجهی خواهد نمود. ارتفاع  جانبیسرریزهاي سه در کانال جانبی هاي جانبیروي تنداب و کم نمودن ارتفاع مورد نیاز براي دیواره

هاي جریان فراهم عمق کافی را در کانال جانبی براي آرام نمودن تالطماي باشد که به اندازه عرض در مقطع کنترل باید ستن ازو یا کا انتهاي کانال جانبی

 نماید.

 رییو تغ یکیدرولیمدل ه کیشده با ساخت  ینکرده است. غالباً سع دایپ تیجامع یجانبسه يزهایسرر یبراي طراح یقیکنون روش کامل و دق تا

ات داده شود. اغتشاش میتعم یحاصل به نمونه اصل جیو نتا افتهیمدل دست  یکیدرولیه نهیبه طیها، به شرا زیسرر نیا یکیدرولیپارامترهاي مؤثر در عملکرد ه

 سطح آب در آنها ارائه کرد. لیبراي پروف یخاص یکینامیمعادله د توانیاست، به طوري که نم ادیها ز زیسرر نیا یو نوسانات فشار در کانال جانب جریان

تند و به صورت پرتگاه بوده و  بیسد داراي ش گاههیمورد توجه باشد و تک زیطول تاج سرر شیحدود کردن ارتفاع سد با افزاکه م یمناطق در

طول موثر تاج  شیبه افزا توانیم زهاینوع سرر نیا يها تیمز از خواهد بود. نهیگز نیترمناسب زهایسرر نیموجود باشد، کاربرد ا زین یخوب یسنگ یپ

 ادیز یلیخ يتا هدها زیو عدم وقوع استغراق تاج سرر زیهد آب باالدست سرر زیناچ راتییبا تغ انیجر یقابل توجه دب شیدر عرض محدود، افزا زیسرر

 اشاره نمود.

 بیگردد. به منظور جلوگیري از کاهش ضرشکل وارد کانال جانبی سرریز می Uشکل، جریان از تمام جهات تاج  Uجانبی سرریزهاي سه در

واگرا(. در حقیقت چون شدت جریان در طول کانال  Uیابد )در جهت جریان افزایش می یاز استغراق، معمواًل پهناي کانال جانب یناش زیسرر يآبگذر

 یري نمود.جلوگ زیاستغراق تاج سرر جهیتوان از افزوده شدن عمق جریان در کانال و در نتیابد، با افزایش تدریجی عرض کانال میمی فزایشا یجانب

عرض و ارتفاع کانال  ،یشکل مقطع کانال جانب ،يچند، از جمله شکل و طول تاج ورود یبه عوامل یسه جانب يزهایسرر یکیدرولیه عملکرد

 یبستگ یکف کانال جانب بیو ش یکانال جانب ياز ابتدا (Sillشکل و ارتفاع و فاصله آستانه ) ز،یدر واحد طول تاج سرر يورود یدب زانیم ز،یسرر یجانب

اغتشاشات موجود در کانال  نیو همچن انیجر يو آبگذر یکیدرولیبر عملکرد هدر پالن، شکل  U یجانبسه يزهایسرر یشانیقوس پ ی. شکل هندسدارد

 است. رگذاریتاث زهاینوع سرر نیا یجانب

در  انیجر نیب ییمومنتم استوار است، اما تفاوتها يبر اساس قانون بقا یجانبکی يزهایهمچون سرر زین یجانبسه يزهایدر سرر انیجر يتئور

 انیمحرک در کانال، از افت سطح آب در جهت جر يرویتنها ن شود،یفرض م یجانبکی يزهایوجود دارد. در سرر زیدو نوع سرر نیا یجانب يهاکانال

با آب داخل کانال  یختگیو درآم یبه داخل کانال جانب زشیپس از ر ز،یتاج سررعبوري از  انیجر يکه انرژ گرددیفرض م بیترت نی. بدشودیم حاصل

به  ،يکه ذرات آب ورود دیآیبه وجود م یفقط زمان در کانال جانبی، يو سرعت محور کندیداخل کانال نم انیبه جر یکمک چیمستهلک شده و لذا ه

 يهایامواج و آشفتگ ز،یاز بخش قوسی تاج سرر یبه کانال جانب يجریان ورود یجانبسه يدر سرریزها کهی. در حالونددیپیکانال م اخلآب د انیجر

 . دهدیم حرکترا به طرف تندآب  یدر داخل کانال جانب انیجر یسطح

انجام تحقیقات . باشدیم زهایسررنوع  نیاز ا در کاربرداز موارد محدودکننده  یکی ،جانبیي سهزهایدر مورد سرر کپارچهیمطالعات جامع و  نبود

از این رو انجام مطالعات با کمک  تلزم صرف هزینه و زمان زیادي است،جانبی، با توجه به پیچیدگی هندسی آنها، مسآزمایشگاهی بر روي سرریزهاي سه

 سازي عددي بسیار مناسب خواهد بود.شبیه

صورت گرفته است، مانند  یجانبکی زهايیبر روي سرر انیدر جراثر آنها  یپارامترهاي موثر و چگونگ نیبراي درک ارتباط ب اديیز مطالعات

(. 1382زاده و همکاران )و کوچک Hager (1989)و  Wenzel (1970) ،Bremenو  Markus ،Yenو  Hinds (1926) ،Farney يکارها

جانبی مطالعات محدودي انجام شده است و بیشتر کارهاي انجام شده به مسأله بهبود و اصالح عملکرد هاي سهریزسر درولیکیاما در مورد عملکرد هی
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 Farneyتوان به مطالعات هیدرولیکی جریان روي این سرریز ها پرداخته است. از جمله مطالعات انجام شده در ارتباط با سرریزهاي سه جانبی می

(1962)   ،Knight (1989) ( اشاره کرد. 1374عات مؤسسه تحقیقات آب )و مطال 

سرریزهاي سد  ، ارتفاع و محل نصب آن و تراز کف کانال جانبی در سه مدل هیدرولیکیآستانهمؤسسه تحقیقات آب بر روي شکل  مطالعات

از  ییذري مدل هاآبگ زانیو م هیتخل بیبر روي ضر 1989( Knight( ، Farney )1962(است. مطالعات  انجام پذیرفتهشهید یعقوبی، جره و سیوند 

 [3] است. دهها انجام ش زیسرر نیا

این سرریزها پرداختند.  بر روي تعدادي از پارامترهاي مؤثر بر عملکرد هیدرولیکی عدديبه مطالعه [ 1]( 1374و صالحی نیشابوري ) منتظرکالته

 انیرو عدد فرود ج یانبجکف کانال  بیچون ارتفاع آستانه، محل آستانه، ش یینوسانات فشار به عنوان تابع هدف و پارامترها فیبا تعر قیتحق نیدر ا

در کاهش  يریچشمگ ریه تاثارتفاع آستان شیگرفتند که افزا جهیانجام شد. نت زهایسرر نیا يرو يتر ییموثر، مطالعات جز يبه عنوان پارامترها يورود

 زانیدر م یچندان ریتاث ندآب،ت يتداتا اب یکانال جانب يابتدا نیمحل آستانه در فاصله ب رییدارد و تغ زیسرر یو نوسانات فشار داخل کانال جانب انیتالطم جر

 ندارد. یآشفتگ

 هايزیدر سرر ونیتاسیکاو دهیمکان وقوع پداو  يآبگذر تیظرف يعدد لیبه تحل D3-Flowافزار با استفاده از نرم[ 4]( 1395و همکاران ) نایم

دار ضریب آبگذري سرریزها به نشان داد که با افزایش هد جریان بر روي سرریز، به تدریج مق قی. نتایج تحقپرداختندا بازوهاي جانبی واگرا ب یجانبسه

 بر میزان ضریب آبگذري دارد. یتاثیر مثبت ز،یسرر جتا لیما یجانب يکند. همچنین استفاده از بازوهامقدار ثابتی میل می

شکل سد جره و آستانه  U یجانبسه زیسرر ياز رو يعبور يسه بعد انیجر D3-Flowافزار با استفاده از نرم[ 3] (1389) و همکاران زادهیتق

 یشگاهیآزما يهابا داده يل عددمد جینتا سهیکردند. مقا یبررس k-ε یو با استفاده از مدل آشفتگ يآن را به صورت عدد یکانال جانب يواقع در انتها

مدل  جینتا ،یانال جانبدر داخل ک یگرده ماه لیمزبور را داراست، اما در محل تشک انیجر يسه بعد يالگو ینیبشیپ تیقابل ينشان داد که مدل عدد

از اندازه  شیاغتشاشات ب از نوسانات و یبدست آمد که ممکن است ناش یشگاهیآزما رینظ ریخطا در محاسبات بوده و کمتر از مقاد نیشتریب يدارا يعدد

و نوسانات فشار داخل  انیطم جردر کاهش تال يریچشمگ ریارتفاع آستانه تاث شیافزاهمچنین  باشد. k-ε یمدل آشفتگ تیو عدم کفا هیناح نیدر ا انیجر

 ندارد. یآشفتگ نزایدر م یچندان ریتندآب، تاث يتا ابتدا یکانال جانب يابتدا نیمحل آستانه در فاصله ب رییدارد و تغ زیسرر یکانال جانب

تراز کف کانال  وارتفاع و محل نصب آن  ،آستانهبر روي شکل  شتریکه کارهاي انجام شده در گذشته ب دهدینشان م یمطالعات قبل یبررس

بر  انیجر يسازهیبه شب Prometech Particleworks افزارو با استفاده از نرم MPS ياز روش الگرانژ يریگبا بهره قیتحق نیبوده است. در ا یجانب

 م.یپردازیم VOF يعدد روشو  یشگاهینسبت به مدل آزما يحاصل از روش الگرانژ ي نتایجبه مقایسهو  اقدام نموده یجانبسه زیسرر يرو

 

 هامواد و روش .2
 

 MPSروش  1-2 

 دینامیک سیاالت محاسباتی يافزارو بسته نرم 1(MPS) ضمنی ذرات متحرکنیمه تحلیلی از روش الیس انیبراي حل معادالت حاکم بر جر ،قیتحق نیدر ا

Prometech Particleworks .ریناپذو تراکم ریپذبا سطح آزاد را در هر دو حالت تراکم يهاانیجر يسازهیشب تیروش قابلاین  استفاده شده است 

با استفاده از  وستهیپ يهاطیمح کیذرات متحرک، مکان یضمنمهیدر روش ن .شده است شنهادیپ [5] و همکارانش Koshizukaتوسط  رایاخو  استدار

 .شودیگسسته م ،ذرات

مومنتم( در فرم الگرانژي  ي)قانون بقا استوکس-ری)قانون بقاي جرم( و معادالت ناو یوستگیشامل معادله پ MPSحاکم بر روش  یمعادالت اساس

 است. ریکه به شرح روابط ز باشدیم
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Dt

D



 

 استوکس ریمعادالت ناو( 2

)2()(
1

guvP
Dt

Du
t 



 

 .باشدیم الیس یلزجت گرداب tv شتاب ثقل و gفشار،  P ال،یس یچگال ρزمان،  tبردار سرعت،  u ژي،گیري الگرانمشتق D/Dtکه در آن 

                                                                                                                                                    
1 Moving Particle Semi-Implicit 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 4

حل به تعدادي  دانیها، مسازي معادالت روي گرهحل و گسسته دانیبندي مبه جاي شبکه لري،یاو يهاهاي الگرانژي برخالف روشدر روش

معادالت حاکم با استفاده از اپراتورهاي مختلف به معادالت اندرکنش  قتی. در حقشوندیذرات حل م نیشده و معادالت گسسته شده روي ا میذره تقس

از  توانیاي که مروي آن ذره خواهند گذاشت، به گونه شتريیباشند، اثر ب ترکینزد یکه به ذره مورد بررس یذرات ان،یم نی. در اشوندیم لیذرات تبد

از  کی. اثر هر ودمحدود نم ریبه نام شعاع تأث یذرات را به قلمرو مشخص نیصرفنظر کرد و اندرکنش ب ترکیبا ذرات نزد سهیاثر ذرات نسبتاً دورتر در مقا

. ردیگیذره خاص، توسط تابع کرنل انجام م کی ریموجود در شعاع تأث هیذرات همسا یده. وزنشودیم دهیسنج یوزن یذرات بر ذره مورد محاسبه با تابع

 .شودیدر اطراف هر ذره استفاده م یکیزیف هايتیکم یابیتابع کرنل براي درون

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

)3(
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است. عالوه بر این تاثیرشعاع  erدهد و شماره ذرات را نشان می  jو iهاي که در آن زیرنویس
ijij rrR


باشد که در آن میir


بردار مکان  

 است. iذره 

شوند ها به جز ترم فشار به صورت صریح حل میشوند. در بخش اول تمامی ترمتقسیم می ، معادالت ناویر استوکس به دو بخشMPSدر روش 

 شود.و سپس ترم فشار در بخش دوم به صورت ضمنی حل می

 ها به جز ترم فشارترم یتمام حیمحاسبات صر (1

)4(2
*

guv
t

uu t
t 






  

 فشار یمحاسبات ضمن( 2
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 فشار انیو سرعت با استفاده از گراد تیموقع حیتصح( 3

)6(
1*1



 




 tt P

t
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 کی انگری* ب سیو باالنو دهدیرا نشان م یگام زمان t سیباالنو. است هیاول طیذره در شرا يعدد یچگال 0nذره و  يعدد یچگال nدر آن  که

 .باشدیاول(، م یزمان گاممین انیشده است )پا لیتکم حیکه محاسبه صر يادر مرحله یکیزیف تیکم

 MPSروش  يمنحصر به فرد برا يذره خاص است و پارامتر کیبراي نشان دادن تراکم ذرات در اطراف  بُعدیب یتیعددي ذرات، کم یچگال

 .شودیم فیتعر زیربه صورت رابطه  (nذرات )پارامتر  يعدد ی. چگالشودیمحسوب م

)7(),(



ij

eiji
rRWn  

محاسبه فشار، فشار  يبرا کلهیرید يروش، به عنوان شرط مرز نی. در اشودیذرات استفاده معددي  یسطح آزاد از چگال یابیرد يبرا MPSدر روش 

ذرات در سطح آزاد به عددي  یاز سطح آزاد وجود ندارد، چگال رونیذره اي در فضاي ب چی. از آنجا که هشودیسطح آزاد داده م يصفر به ذرات رو

کمتر  (0nعددي ذرات در شرایط اولیه ) یآن تا حدي از چگالعددي  یشود که چگالیاي به عنوان ذره سطح آزاد شناخته م . ذرهابدییمشدت کاهش 

 : شودینشان داده م ریانتخاب شود و با رابطه ز 99تا % %80حد با توجه به مسأله مورد نظر ممکن است از  نیمقدار ا .باشد

)8(0* nn
i

   
*n و  عددي ذرات در سطح آزاد یچگالβ در نظر گرفته  97/0 فرضشیمقدار پ قیتحق نی. در اشودیانتخاب م 99/0تا  8/0 نیآستانه است که ب بیضر

به اعمال شرط اضافه  ازین MPS شبرابر صفر قرار داده خواهد شد. در رو یذره روي سطح آزاد در هر گام زمان نیصورت فشار ا نیشده است. در ا

 .ستیبراي سطح آزاد ن گريید

 

 معرفی مدل فیزیکی سرریز سد جره 2-2 
متر بوده که وجه باالدست آن قوسی از یک دایره به  2طول کل تاج سرریز داراي در موسسه تحقیقات آب  ساخته شدهمدل هیدرولیکی سرریز سد جره 

 41طول یک بهکه هرواگرا صورت خطوط مستقیم متر تشکیل شده و وجوه جانبی به 18/1درجه و طول  164متر و زاویه مرکزي سانتی 24/41شعاع 
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چهارم بیضی در انتهاي کانال جانبی قرار به شکل یک آستانهه است. همچنین یک گردند تشکیل شدتدریج باز میدرجه به 8متر و با زاویه ثابت سانتی

 دارد.

ثانیه است، لیتربر 177باشد و همچنین دبی طراحی در مدل متر میسانتی 2/2ثانیه، عمق آب بر روي سرریز لیتربر 11اینکه به ازاي دبی با توجه به

لیتربرثانیه مورد استفاده قرار گرفته  177و  113،  55، 11هاي رو نتایج آزمایشگاهی دبیتخاب شدند. از اینان این دو دبی به عنوان حداقل و حداکثر دبی

 شده است.

 

 نتایج و بحث .3
 

در موسسه تحقیقات آب استفاده  ساخته شدههاي آزمایشگاهی مدل هیدرولیکی سرریز سد جره مدل عددي از داده سنجیصحتبراي کالیبراسیون و 

 يهندسه يهیته يبرا استخراج شده است. [3] (1389زاده و همکاران )از نتایج تحقیق تقی VOFهاي مربوط به روش عددي همچنین دادهگردیده است. 

مخزن پر  نیابتدا درون ا ،يورود انیشده است تا جر یطراح یتقرب، مخزن کانال يدر قسمت ابتدا .استفاده شد AutoCADافزار جامد از نرم يمرزها

وارد  در خالف جهت جریان اصلی( inflow) يورود انی، جرنشان داده شده (2) شکلتقرب گردد. همانطور که در  کانالوارد  یشده و سپس به آرام

از  انیجر يورود طیاعمال شرا يبرا .تقرب گردد کانالوارد  یمستهلک شده و به آرام انیتا جر کندیمخزن برخورد م يروبرو وارهیمخزن شده و به د

 محاسبه شد. یسرعت متناظر با هر دب Q=AVمورد نظر، با استفاده از رابطه  یبه دب دنیرس ياستفاده شده است و برامتر  1.5در  0.2به ابعاد  inflow کی

 فرض برنامه پذیرفته شده است.در سایر موارد، موارد پیش .ثانیه اختیار شده است 0.005هاي زمانی محاسباتی متر و فاصله گامسانتی 3اندازه ذرات 

 
 (inflow) یورود انیجر طیجامد و شرا یهندسه مرزها – 2 شکل

به  یتعداد ذرات محاسبات ه،یبر ثان تریل 177و  113، 55، 11 يهایدر دب انیجر يداریدر زمان پابا لحاظ قانون پیوستگی محاسبات  يدر انتها

در محدوده مرکزي کانال جانبی سرریز، یک برآمدگی در سطح . بوده است متریسانت 3ذره با قطر  80300و  65700، 53000، 40000در حدود  بیترت

هاي ورودي در جهت باشد. مومنتم جریاندر این محدوده می جانبی هاي وروديشود که عامل اصلی آن برخورد جریانماهی( تشکیل میجریان )گرده

صورت افزایش عمق جریان خودنمایی تبدیل شده و به يفشارارتفاع عمود بر جریان محوري )در محدوده این محور( به علت برخورد با یکدیگر، به 

براي مشاهده  اند.نشان داده شده (3)از ذرات در شکل  یمربوط به برخ انیجر طوطخ میبا ترس یکانال جانب يدر ابتدا انیجرسطح  يهایآشفتگکند. می

 نیز ترسیم شده است. مدل سرعت ماهی، نصف پالن و پروفیلجریان و نحوه تشکیل گرده الگوي

 
 ماهیمشاهده وضعیت جریان و نحوه تشکیل گرده یبراو همچنین خطوط جریان مدل  کنتورهای سرعت درنصف پالن و  – 3 شکل

از شدت  ز،یسرر یدر کانال جانبجریان عمق  شیو افزا یدب شیاست، با افزا ( مشهود3)در شکل نشان داده شده  انیهمانطور که از خطوط جر

 کاسته شده است. یقابل توجه زانیاغتشاشات به م
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 با برخوردار است. یاز دقت مناسب یآب در طول کانال جانب آزاد سطح لیپروف نییمدل در تع نیکه ا دهدینشان م (4)حاصله در شکل  جینتا

مشاهده نوسانات فشار  مشاهده شده است. با یماهگرده لیتشک هیدر ناح یخطا در محاسبات از لحاظ مکان نیشتریب ان،یجر لیعددي پروف ریتوجه به مقاد

خاطر  نیبه هم توانیوارده را م خطاي زانیاست و م یپرتالطم هیبوده و ناح انیجر دیشد یداراي آشفتگ هیناح نیکه ا شودیمشخص م هیناح نیدر ا

هاي پایین چون عمق جریان در توان گفت در دبیمی ثانیه رخ داده است.برلیتر 55و  11 پایین هايیبیشترین خطا در دب نیز ورودي یبه لحاظ دب دانست.

 شود.نسبتا قابل توجهی می يداراي اغتشاش و نوسانات زیادي هستیم که منجر به خطاکانال جانبی کم است، 

 
 MPSو  VOF عددی جیو نتا یشگاهیهای آزماداده نیب کانال جانبی آب در محور مرکزی آزاد سطح هایلیپروف سهیمقا – 4 شکل

دهد که همبستگی خوبی نتایج نشان میارائه شده است.  (1)در جدول  VOFو  MPSهاي براي روش آزمایشگاهی و روش 2R و R مقادیر

در مقایسه با روش  MPSهاي باال نشان از دقت روش در دبی MPSبراي روش  2Rوجود دارد. مقادیر  VOFو  MPSبین نتایج آزمایشگاهی و عددي 

VOF .دارد 

 VOFو  MPSبرای سه روش آزمایشگاهی،  2Rمقادیر  – 1جدول  

177 113 55 11 

Q (L/s) VOF-

MPS 

Ex-

MPS 

Ex-

VOF 

VOF-

MPS 

Ex-

MPS 

Ex-

VOF 

VOF-

MPS 

Ex-

MPS 

Ex-

VOF 

VOF-

MPS 

Ex-

MPS 

Ex-

VOF 

0.99 0.95 0.93 0.99 0.95 0.93 0.99 0.92 0.97 0.99 0.97 0.97 R 

0.97 0.91 0.87 0.98 0.90 0.86 0.98 0.86 0.94 0.98 0.95 0.95 2R 

 

 (5)شکل  .شده است گیرياندازهعرضی جریان نیز  مقاطع،  Eو  B ،C ،Dبعدي است، در مقاطع  3با توجه به اینکه جریان کامال 

 
 گیری شدهاندازه مقاطع عرضی جریان موقعیت کانال جانبی و پروفیل طولی جریان در – 5شکل 

 هايلدر مد در سه نقطه جناح سمت راست و چپ و محور مرکزي کانال جانبی مشخص شدهدر مقاطع عرضی جریان  عمقمقادیر  2در جدول 

هاي و در دبی ابتداي کانال جانبی در MPSمدل  در درصد خطا، بیشترین جدولاین آورده شده است. با توجه به  مقادیر آزمایشگاهی ه همراهب عددي

نتیجه بیشترین اغتشاشات در این ناحیه و در دهد در این ناحیه رخ می محوري جانبی با جریان بیشترین تداخل جریان .باشدمی لیتر بر ثانیه( 55و  11پایین )

گیري آزمایشگاهی نیز به دلیل از طرفی احتماال اندازه سازي جریان در ناحیه اغتشاشات کمی دچار اشکال شده است.وجود دارد و مدل عددي در شبیه

 نوسانات و اغتشاشات شدید سطح آب در این ناحیه همراه با خطا بوده است.
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 و آزمایشگاهی VOFهای با مقادیر نظیر روش MPSکانال جانبی حاصل از روش  مقادیر عمق جریان در مقاطع عرضیمقایسه  – 2جدول 

MPS VOF Experimental Type 
Q (L/s) 

E % L C R E % L C R L C R Sections 

1.4 15.3 14.7 15.1 3.4 14.4 14 14.3 15 14.5 15 B 

11 
1.9 16.7 20.9 16.9 5.4 17.6 19.4 18 16.8 20.5 17 C 

3.5 16.8 16.7 17.2 0 17.6 17.3 17.8 18 17.3 18.1 D 

5.9 18.3 17.5 18.5 4.3 18.5 17.8 18.8 19 18.6 19.3 E 

2.6 22.8 22.4 21.3 2.6 22.3 22.4 21 23.5 23 23.4 B 

55 
11.8 25.7 29.1 25.4 2.4 26.3 32.2 26.7 26.5 33 26 C 

4.1 27.9 28.3 27.6 3.3 27.4 28.5 28.1 28.5 29.5 28.1 D 

2.5 27.8 26.8 27.5 3.8 27.7 28.5 27.4 27.5 27.5 27.5 E 

5.9 30.9 32.3 32 1 30.5 30.2 30.5 30.7 30.5 30.8 B 

113 
1 33.2 39.2 33.5 4.2 31 37.9 32.1 32.8 39.6 33 C 

0.5 35.5 36.3 35.4 4.1 32.7 35 32.5 33.5 36.5 33.4 D 

0 35.7 34.5 35.5 3.7 33.3 33.2 33.4 34.8 34.5 34.7 E 

0.2 41.2 41.9 40.8 2.3 42.8 43 43 42 42 41.6 B 

177 
0.5 43 42.4 42.6 0.5 42.2 42 42 42.6 42.2 42.4 C 

0.2 41 41.6 41 1.4 41 41.1 40 40.8 41.7 40.9 D 

0.7 41.9 41.3 42.2 3.1 40 39.7 39.7 41.2 41 41.2 E 

 

 گیرینتیجه .4
 

 عددي با استفاده از مدل  سد جره یجانبسه زیبر روي سرر انیجرMPS نییمدل در تع نیادهد که شد. نتایج حاصله نشان می سازيشبیه 

 برخوردار است. بسیار خوبیاز دقت  یسطح آب در طول کانال جانب لیپروف

 شود که مدل عددي مشاهده میی در مقاطع عرض انیعمق جر ریمقادو همچنین بررسی ا توجه به نمودار پروفیل سطح آب بMPS  در مقایسه

 جانبی است.بُعدي بر روي سرریزهاي سهسازي جریان سهداراي دقت بیشتري در شبیه VOFبا مدل 

  مقایسه با مدل عددي  تري درلیتر بر ثانیه وضعیت نسبتا ضعیف 55درصد خطاي محاسبه عمق جریان در محور مرکزي، تنها در دبیVOF 

سازي پروفیل سطح نیه، وضعیت نسبتا مشابهی به لحاظ درصد خطاي شبیهلیتر بر ثا 11همچنین در دبی  سازي جریان محاسبه شده است.شبیه در

 شود.مشاهده می VOFآب در مقایسه با مدل عددي 

  با مشاهده نوسانات فشار در ماهی مشاهده شده است. به لحاظ مکانی در ابتداي کانال جانبی و ناحیه تشکیل گرده خطا در محاسبات بیشترین

 محاسباتی در محل آشفتگی و نوسانات سطح آب خطاي زانیو مبوده  انیجر دیشد یداراي آشفتگ هیناح نیکه ا شودیمشخص م هیناح نیا

 خاطر دانست. نیبه هم توانیرا م

 ان،یعامل در کاهش نوسانات فشار و بهبود جر نیمهمتر نکه،یا رخ داده است. با توجه به نییپا هايیخطا در دب نیشتریورودي، ب یبه لحاظ دب 

کم است، داراي اغتشاش  یدر کانال جانب انیچون عمق جر نییپا هايیگفت در دب توانیاست، پس م یدر کانال جانب انیعمق جر شیافزا

 .شودیم یبوده که منجر به خطاي نسبتا قابل توجه اديیو نوسانات ز

 

 مراجع .5
 

ارشد، دانشگاه  ینامه کارشناس انیپا، یجانبسه يزهایسرر یکیدرولیموثر بر عملکرد ه ياز پارامترها يتعداد یبررس .(1374ع.ا. ) ،يمنتظر کالته شاد .1

 .مدرس، تهران تیترب

 268گزارش نهائی مدل هیدرولیکی سرریز سد جره، نشریه شماره (. 1374، )یقات آب )وابسته به وزارت نیرو(موسسه تحق   -2
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نامه  انیپا ،يعدد يساز هیشب لهیشکل بوس U یچندوجه زیسرر یکیدرولیبهبود عملکرد ه .(1389س.ع.ا. ) ،يشابورین یزاده، ح.، صالح یتق   -3

 .مدرس، تهران تیارشد، دانشگاه ترب یکارشناس

 یکیدرولیه - یاز عملکرد هندس یناش ونیتاسیوکاو يآبگذر تیظرف يعدد لیتحل .(1395س.ع.ا. ) ،يشابورین یم.ر.، صالح انپور،یا.، کاو نا،یم   -4

 .يشهر تیریو مد يدر عمران، معمار یپژوهش نینو يدستاوردها یالمللنیکنفرانس ب نیدوم ،واگرا یسه وجه یجانب زیسرر
5. Koshizuka, S., Oka, Y. (1996). Moving-Particle Semi-Implicit Method for Fragmentation of Incompressible 

Fluid, Nuclear Science and Engineering: 123, 421-434, University of Tokyo, Nuclear Engineering Research 

Laboratory, Faculty of Engineering 2-22 Shirane, Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-11, Japan. 


