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  مقایسه نتایج مدل آزمایشگاهی و مدل عددی شاخص کاویتاسیون 

 سرریز سد شهید مدنینمونه موردی 

 

 ،2*اسماعیل جیحونی، 1 بابک قاضی

  صوفیان دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد -1

 مربی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد صوفیان -2

  

 (jeihouni.e@gmail.com) 

 
 خالصه

از سراب به پایاب عبور  سد را با سرعت باال مخزن به هاي وروديهیدرولیکی سدها، جریان سیالب هايسازه مهمترین از یکی عنوانبه ها1سرریز

پدیده کاویتاسیون بر روي سرریز سد شهید مدنی   همراه است. در این تحقیق وقوع 2دهند. عبور جریان با سرعت باال با پدیده مخرب کاویتاسیونمی

بررسی و نتایج حاصل از آن، با نتایج مدل آزمایشگاهی واحد تحقیقات آب مقایسه شد و مشاهده گردید که  Flow 3Dبا استفاده از مدل عددي 

براي محاسبه پدیده کاویتاسیون در سرریزها  Flow 3Dتوان از نرم افزار بین نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی، مطابقت خوبی وجود دارد و می

باشد، بنابراین سازه تنداب نیاز به هوادهی می 2/0بیشتر از  3استفاده نمود. نتایج محاسبه شاخص کاویتاسیون نشان داد که عدد کاویتاسیون در تنداب

 مدنی رخ نخواهد داد.ندارد و پدیده مخرب کاویتاسیون در سرریز سد شهید

 

  . Flow 3Dسرریز، کاویتاسیون، مدل عددی، : کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1

 
 نموده توجهی قابل ها گسترشها مانند سرریزوابسته به سد  هیدرولیکی هايسازه و مخزنی سدهاي احداث تکنولوژي، پیشرفت با و اخیر هايدهه در

 مطمئن و اقتصادي طراحی لهمقو به هیدرولیک، مهندسین بیشتر هرچه هتوج سدها، ایمنی باالبردن به نیاز و بلند سدهاي احداث افزایشی روند با و

عت سد را با سر بی ورودي به مخزنهاي سیالباشند. سرریز جریانهاي هیدورلیکی در سدها، سرریزها میترین سازهطلبد. یکی از مهممی را هاسازه این

یتاسیون در ه باشد. کاوون همرایز با سرعت باال، ممکن است با پدیده مخرب کاویتاسیدهد. انتقال جریان آب در سررباال از سراب به پایاب عبور می

ویتاسیون اکوقوع پدیده  هش یابد.دهد که سرعت جریان در آن ناحیه زیاد بوده و فشار جریان تا حد فشار بخار اشباع کاي سرریز رخ مینقاطی از سازه

 د.گردهاي سرریز میباعث تخریب بتن کف و دیواره

 

 پیشینه پژوهش .1-1 

 
 بر کاویتاسیون پدیده قتحقی این اند، دردوستی پرداخته سد سرریز در کاویتاسیون پدیده بررسی ( به1390) بارانی و دوست وظیفه منتظمی

 مدل دو هر در اسیونکاویت شاخص مقادیر به با توجه که نمودند مشاهده داده و انجام Flow 3Dافزاري  نرم مدل با سد دوستی را  سرریز روي

 سرریز در سرعت یلپروف عددي بررسی ( براي1392) فاطمی و . دانشفراز]1[است  منتفی سرریز روي بر کاویتاسیون آزمایشگاهی بروز و عددي

 به توجه د. باش تفادهاس سازي شبیه براي VOFروش  از تحقیق این در .کردند استفاده Fluentافزار  نرم از محدود حجم روش به سبالن سد اوجی

 بدون و هوادهی با حالت ود در سرریز و استفاده RNGو  K-eآشفتگی  مدل باشد، ازمی متالطم هوا و آب بصورت فاز سرریز روي جریان اینکه

 . ]2[رددگمی کاویتاسیون کاهش نتیجه در و سرعت کاهش باعث هوادهی که شد مشاهده تحقیق این در گرفت قرار مورد بررسی هوادهی

                                                                                                                                                    
1: spillway 

2: cavitation 

3:  chute  
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پرداختند و به این نتیجه رسیدند  Flow 3Dدریچه با استفاده از نرم افزار  –ي ترکیبی سازه ( به شبیه سازي جریان در سازه1394کاهه و همکاران )

. ]3[رد تواند براي شبیه سازي سطح آب، سرعت جریان و دبی عبوري از سرریز و دریچه مورد استفاده قرار گیبا دقت باالیی می Flow 3Dکه  مدل 

در  عددي مدل از آمده دست به کرد. نتایج استفاده SPH 1 نامشبکه به بدون روش یک از تیز لبه سرریز روي تحلیل جریان ( براي2010فراري )

 .]4[بودند  برخوردار خوبی تطابق از فیزیکی مدل با مقایسه

 آرایش با Flunetمدل  با آب سطح تعیین در آشفتگی هايمدل مقایسه و پلکانی سرریز عددي سازي شبیه ( به2014فراز و همکاران )دانش

 .]5[کند می ارائه آزمایشگاهی هايبه داده ترينزدیک نتایج RNGو   K- Ɛآشفتگی  مدل گرفتندکه نتیجه خطاها آنالیز با و ها پرداختندمختلف پله

اد که نتایج عددي تطابقت خوبی دشبیه سازي کرد و نتایج شبیه سازي نشان  Flow 3D( سرریزهاي پالن مثلثی را با استفاده از نرم افزار 2014حسینی )

 .]6[دهد ها نشان میتري را نسبت به سایر مدلنتایچ دقیق RNGبا نتایج آزمایشگاهی دارد و مدل 

پرداختند و به این  Fluentفزار ادر نرم  RNG و  K- Ɛ( به بررسی اثر پدیده کاویتاسیون بر روي سرریز اوجی با استفاده از مدل 2015سبزي و افروز )

-ویتاسیون مییده کانتیجه رسیدند که مالیم کردن شیب اوجی سرریز باعث کاهش سرعت جریان آب بر روي سرریز شده و در نتیجه از خطرات پد

 .]7[کاهد 

 

 کاویتاسیون شاخص. 1-2

 
 کاویتاسیون عدد و جریان عدد کاویتاسیون مقایسه رودمی کاربه هاسرریز در کاویتاسیون وقوع احتمال محل تعیین براي که هاییشاخص از یکی

 مجاز رواداریهاي و اجرایی روشهاي به توجه با و است سرریز شوت سطح هايناهمواري و زبري تابع بحرانی کاویتاسیون باشد عددمی بحرانی

 .]8[آید دست می( به1رابطه ) از معموالً و گرددمی تعیین جهانی تجربیات به نتایج توجه با، شوت کف ریزيبتن

 

                                                     (     1رابطه )

 

Pگیري شده، : فشار اندازهPV ،فشار بخار آب :V ،سرعت جریان :ρجرم مخصوص آب : 

 

-( محاسبه می2)  یق رابطهرود از طرمی کاربه آب بخار و فشار جریان فشار ،جریان سرعت میان بحرانی ترکیب عدد کاویتاسیونی که براي توصیف

 .]8[شود 

 

 (2)رابط 

 
 

Pa ،فشار اتمسفر :PVاشباع، بخار : فشار R ،شعاع انحنا :  ᵞ:  ،وزن مخصوص آب:h جریان،  ارتفاعα: ،زاویه کف شوتVسرعت متوسط جریان : 

 
زیاد  پدیده وقوع احتمال اشدب 2/0کمتر از  اندیس این که نقاطی در و نیامده بوجود کاویتاسیون پدیده دباش 2/0از  بیشتر کاویتاسیون شاخص اگر

 رسدمی نظر به ضروري یونکاویتاس احتمالی خسارتهاي از جلوگیري براي هواده سیستم وجود باشد 1/0و  2/0بین  کاویتاسیون اندیس باشد. اگرمی

 .]9[شود  طراحی باید جددام باشد سرریز 1/0از  کمتر و اگر

 
 

 

                                                                                                                                                    
1: Smooth Particle Hydrodynamics   
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 ها. مواد و روش 2

 

 مشخصات مدل آزمایشگاهی سرریز سد شهید مدنی. 2-1

. مشخصات مدل این ساخته شده است 1:40مدنی در آزمایشگاه هیدرولیک موسسه تحقیقات آب، با مقیاس مدل آزمایشگاهی سرریز سد شهید

متر،  75/0ر در انتها. تبدیل به طول مت 375/0متر در ابتدا و  175/0متر  و عرض  275/2اي شکل با طول باشد. کانال ورودي ذوزنقهسرریز به شرح زیر می

 .]10[د باشدرصد در قسمت دوم می 65درصد در قسمت ابتدایی و  26متر. شیب کانال تنداب  48/3متر و طول   7/0تنداب با عرض 

 
 .]10[: پالن طولی سرریز سد شهید مدنی 1شکل 

 
 

 

 Flow 3Dمدل عددی  -2-2

 محدود حجم روش از افزار نرم باشد. این می دنیا در CFD1 افزارهاي نرم ترینکاربردي و ترینقوي ترین،کامل از یکی  D3Flow افزار نرم

.  کندمی استفاده ازب مجاري در آب سطح آزاد محاسبه براي سیال حجم روش و منظم بندي شبکه از استفاده با جریان بر حاکم معادالت براي حل

هستند.  استوکس ناویر معادالت مدل، این در استفاده مورد ايپایه را دارد. معادالت جریان میدان بعدي و سه دو یک، تحلیل قابلیت مدل این

 .]11[دهد می را سههند در الزم هاي مکان و مرزها در شبکه کردن درشت یا کردن ریز شبکه )مثال بهبود اجازه کاربر به  Flow 3D   همچنین

هاست،  قابلیت و ربردهاکا از دامنه وسیعی داراي محاسباتی، سیاالت دینامیک زمینه در موجود هاي مدل سایر با مقایسه در Flow 3Dبرتري مدل 

 کند.رها متمایز میفزاو آن را با سایر نرم ا ترآسان آن را با کار که دارد قوي بسیار گرافیکی رابط و بوده دوست کاربر این نرم افزار

پالن  CADده است که فایل استفاده شد. روش کار بدین صورت بو stl.در این تحقیق جهت مدل کردن سرریز سد شهید مدنی از فایل ورودي با پسوند 

ذخیره و در نرم افزار  stl. ندصورت فایل با پسو، سه بعدي شده و سپس بهAutoCADو پروفیل طولی سرریز را با استفاده از محیط سه بعدي نرم افزار 

 فراخوانده شده است.

 ... ، مدل را.ل آشفتگی و عادالت حسازي، نوع سیال و تعیین نوع مهاي مورد نیاز از قبیل: شکل، تعیین زمان شبیهروش اجراي بدین صورت بوده که داده

براي حل آشفتگی استفاده شده  RNGگردند. در این تحقیق از مدل ه میهاي مدل فیزیکی بر روي تنداب مقایسسازي کرده و در آخر، نتایج با دادهشبیه

 است.

در یک  اهتعداد سلول هاي محاسباتی است.سازي مورد توجه قرار گیرد، تعیین چگونگی شبکهبایست در شبیهیکی از موضوعات مهمی که می

-وع و تراکم مشنز آنجایی که اکند. ان دقت و زمان پایان و نتیجه را تعیین میمش بستگی به محدوده و اندازه تعیین شده دارد و همچنین این تعداد، میز

اسبات نیاز در مح قت مورددبندي مناسبی اتخاذ گردد که هم جوابگوي بندي روي دقت نتایج و زمان محاسباتی تأثیر زیادي دارد، الزم است که مش

 دهد.رم افزار نشان میبندي بر روي سرریز را در ن( نمایی از شبکه مش2. شکل )باشد و هم از نظر زمان انجام محاسبه در حد متعارفی باشد

                                                                                                                                                    
1: Computational Fluid Dynamics 
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ها رف دیوارهط( استفاده شده است. در Volume flow rate( از شرط ورودي دبی )minYجهت تعیین شرایط مرزي در مقطع ورودي سرریز )

(maxX,minX( و بستر کانال )minZ( از شرط مرزي ،)Wallاستفاده می )( گردد. در مرز فوقانی سرریزmaxZ( شرط تقارن ،)mmetrySy .بکار رفته است )

هید مدنی در شکل ش( استفاده شده است. شرایط مرزي مورد استفاده، در سرریز سد Out flow(، از شرط خروجی )maxYهمچنین در مقطع خروجی )

 ( نشان داده شده است.3)

 
 

 
 Flow 3Dدنی در نرم افزار بندی سرریز سد شهید م: نحوه مش2شکل 

 

 
 Flow 3Dسرریز سد شهید مدنی در نرم افزار  اعمال شرایط مرزی: 3شکل 
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 نتایج و بحث . 3
 

هید مدنی شر سرریز سد اسیون دبا توجه به شرایط اولیه و شرایط مرزي در نظر گرفته شده، نتایج براي سرعت، فشار و همچنین شاخص کاویت      

و مدل  وسسه تحقیقات آبمی ساخته شده در نتایج از مدل آزمایشگاه مقایسه متر مکعب بر ثانیه بدست آمده است. 2205و  705، 495براي سه دبی 

 آمده است. 3 و1،2هاي براي سرعت، فشار و شاخص کاویتاسیون به ترتیب در جدول Flow 3Dعددي 

 

 سرعت گیرینتایج اندازه .3-1

 
 ثانیهمترمکعب بر 2205و  705،  495برای دبی  Flow 3Dمدل آزمایشگاهی و مدل   رعتسمقایسه نتایج حاصل از  -1جدول 

  سرعت

 مترمکعب برثانیه 2205دبی 

  سرعت

 مترمکعب برثانیه 705دبی 

  سرعت

 مترمکعب برثانیه 495دبی 

 

 ره مقطعشما مدل آزمایشگاهی Flow 3Dمدل   مدل آزمایشگاهی Flow 3Dمدل   مدل آزمایشگاهی Flow 3Dمدل  

11.4 11.2 8.4 8.2 7.5 7.7 11 

11.4 11.9 9.2 9.0 8.2 8.4 12 

12.1 12.3 10.3 9.7 9.8 9.2 13 

12.5 12.8 11.3 11.1 10.5 10.7 14 

14.1 13.6 12.7 12.5 11.2 11.7 15 

14.9 14.6 13.0 13.1 13.2 12.7 16 

16.0 16.1 14.2 14.6 14.0 14.2 17 

16.8 17.2 15.5 15.7 15.2 15.2 18 

19.2 18.2 16.4 16.2 15.4 15.9 19 

19.1 19.4 17.2 17.0 16.2 16.5 20 

20.2 20.2 18.4 18.1 17.2 17.4 22 

21.0 21.0 19.2 19.1 18.9 18.7 24 

22.3 22.1 21.2 20.2 19.9 19.9 26 

23.5 23.3 21.9 21.5 21.4 21.1 28 

25.7 25.4 22.6 23.6 22.8 23.1 30 

26.8 26.7 24.2 24.7 23.6 24.2 32 

28.8 28.4 26.3 26.0 25.3 25.1 34 

29.2 29.5 - - - - 36 

28.7 28.2 - - - - 38 
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 فشارگیری نتایج اندازه. 3-2

 
 مترمکعب برثانیه 2205و  705،  495برای دبی  Flow 3Dمدل آزمایشگاهی و مدل   فشارمقایسه نتایج حاصل از  -2جدول 

 فشار 

 مترمکعب برثانیه 2205دبی 

 فشار 

 مترمکعب برثانیه 705دبی 

 فشار 

 مترمکعب برثانیه 495دبی 

 

 شماره مقطع مدل آزمایشگاهی Flow 3Dمدل   مدل آزمایشگاهی Flow 3Dمدل   مدل آزمایشگاهی Flow 3Dمدل  

2.5 2.9 2.1 2.3 2.1 2.2 11 

3.2 3.6 2.0 2.3 1.9 2.0 12 

2.8 3.4 2.1 2.0 1.7 1.8 13 

4.4 4.6 1.9 2.3 1.4 1.5 14 

8.6 8.7 3.5 3.9 2.5 2.9 15 

6.1 6.5 1.5 1.9 1.1 1.4 16 

5.2 5.5 1.0 1.1 0.7 0.7 17 

4.6 4.9 1.3 1.3 1.1 1.0 18 

5.0 5.0 1.1 1.4 0.7 1.1 19 

4.8 3.6 0.9 1.1 0.7 0.7 20 

2.9 3.3 1.3 1.2 0.6 0.8 22 

2.9 2.7 1.1 0.8 0.6 0.7 24 

2.2 2.7 0.8 0.4 0.5 0.4 26 

3.2 3.0 0.6 0.8 0.7 0.6 28 

1.5 1.8 0.3 0.4 0.3 0.4 30 

1.0 1.2 0.5 0.4 0.4 0.3 32 

0.9 0.8 0.4 0.1 0.1 0.1 34 

0.7 0.5 0.9 0.9 0.8 0.7 36 

8.8 8.6 6.2 6.5 5.8 6.6 38 
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 کاویتاسیونگیری شاخص نتایج اندازه .3-3

 
 همترمکعب برثانی 2205و  705،  495برای دبی  Flow 3D: مقایسه نتایج حاصل از شاخص کاویتاسیون مدل آزمایشگاهی و مدل  3 جدول

 
 شاخص کاویتاسیون 

 مترمکعب برثانیه 2205دبی 

 شاخص کاویتاسیون 

 مترمکعب برثانیه 705دبی 

 شاخص کاویتاسیون 

 مترمکعب برثانیه 495دبی 

 

 شماره مقطع مدل آزمایشگاهی Flow 3D  مدل مدل آزمایشگاهی Flow 3Dمدل   مدل آزمایشگاهی Flow 3Dمدل  

1.9 2.04 3.4 3.66 4.2 4.12 11 

2.0 1.91 2.8 3.02 3.5 3.38 12 

1.7 1.75 2.2 2.52 2.4 2.79 13 

1.8 1.76 1.8 1.97 2.06 1.98 14 

1.8 2.00 1.6 1.76 1.98 1.87 15 

1.4 1.55 1.3 1.38 1.26 1.41 16 

1.1 1.19 1.08 1.04 1.08 1.05 17 

1.0 1.00 0.93 0.92 0.95 0.94 18 

0.80 0.90 0.82 0.87 0.89 0.87 19 

0.80 0.72 0.73 0.76 0.81 0.78 20 

0.62 0.65 0.66 0.68 0.71 0.71 22 

0.58 0.58 0.60 0.59 0.59 0.61 24 

0.48 0.51 0.47 0.51 0.52 0.53 26 

0.47 0.48 0.44 0.47 0.46 0.48 28 

0.34 0.36 0.40 0.37 0.39 0.39 30 

0.30 0.31 0.35 0.34 0.37 0.35 32 

0.26 0.27 0.30 0.30 0.31 0.32 34 

0.25 0.24  -  - 36 

0.8 0.47 - - - - 38 

 

 

در تمام نقاط  دهد که چوننشان می Flow 3Dمقایسه شاخص کاویتاسیون روي تنداب )شوت( در هر دو مدل آزمایشگاهی و 

هید سیون در سرریز سد شباشد، پس تنداب نیاز به هوادهی ندارد و  پدیده کاویتامی 2/0تنداب عدد کاویتاسیون بزرگتر از 

 دنی رخ نخواهد داد.م
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه . 4

 گیرینتیجه .4-1

توان از ی قرار دارد و میمشاهده گردید که بین نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی تطابق خوب Flow 3Dاهی و نتایج مدل ل آزمایشگبا مقایسه نتایج حاصل از مد -1      

سرریز، عدد  م از قسمتهايدهد که در هیچ کدابراي محاسبه پدیده کاویتاسیون استفاده نمود. نتایج محاسبه شاخص کاویتاسیون نشان می Flow 3Dنرم افزار 

 رخ نخواهد داد. باشد، فلذا سازه تنداب نیاز به هوادهی ندارد و پدیده مخرب کاویتاسیون در سرریز سد شهید مدنینمی 0.2کمتر از کاویتاسیون 

هاي بنديمشب نین با انتخادهد، همچواقعی در مدل به ما می بندي درشت نتایج غیرگذارد، به طوري که استفاده از مشبندي تاثیر زیادي بر نتایج مینحوه مش -2

پس از یک  زایش یافته وه شدت افهاي مدل آزمایشگاهی دست خواهیم یافت و این در حالی است که مدت زمان پاسخگویی برنامه بریزتر به جوابهاي نزدیکتر به جواب

 بندي تاثیر چندانی در نتایج ندارد.ریزتر شدن مش مقدار مشخص

مایشگاهی نار نتایج آزکآمده از مدل عددي در  هاي بدستتوان از دادهي نرم افزار با نتایج مدل آزمایشگاهی میرغم اختالف جزئی در نتایج شبیه سازعلی -3

دل ماي مربوط به هبین داده برد. با مقایسه نتایججریان بر روي سرریز و تحلیل و طراحی آن و کنترل آسیب کاویتاسیون بهرهمحاسبات هیدرولیکی جهت بررسی 

 دهد.توان نتیجه گرفت که این نرم افزار در محاسبات هیدرولیکی نتایج قابل قبولی را ارائه میمی Flow 3Dو مدل آزمایشگاهی 

 
 پیشنهادات .4-2

بندي مش شود که در مدلسازي اولیه، حتما ابتدا یک مدل مشابه مساله خاص با شرایط ساده ویتوصیه م Flow 3Dبراي استفاده از نرم افزار  -1

 پرداخت. هاکردن مش و ریز دل شود و شرایط مرزي و پارامترهاي اصلی مورد بررسی قرار گیرد و پس از اطمینان از نتایج اولیه به جزئیاتبزرگ م

مدل  به نسبت آن پایین بسیار هزینه و زمان در جویی صرف بدلیل سرریزها، روي بر جریان سازي شبیه جهت عددي مدل از استفاده -2

 شود.می یهتوص آزمایشگاهی

 سی نتایج سرریز سدها استفاده نمود.براي شبیه سازي و برر Flunet ،Open foam ،CFXمانند  CFDافزارهاي مشابه توان از سایر نرممی -3
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