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 خالصه
در صورتي كه هيدروليك جريـان سـطحي عبـوري از روي ايـن     . يين دست سدها مطرح مي باشندسرريزهاي پلكاني بعنوان سازه هاي پراكنش انرژي در پا

بدليل پيچيدگي اين نوع از جريان ها تحقيقات انجام گرفته تاكنون اكثرا مطالعات آزمايشگاهي بـوده  . سازه ها شناخته شود مي توان  ميزان پراكنش انرژي  را افزايش داد
به منظور شبيه سازي عددي از شبكه هاي بي سازمان جهت مش . بكار گرفته شده است RNG-k-e يه سازي جريان سطحي كامال آشفته، مدل در اين تحقيق براي شب. است

بـه  سطح آزاد جريان و  ميـدان هـاي سـرعت و فشـار     . انجام شده است VOFبندي مرزهاي نامنظم مدل، استفاده گرديده است و رد يابي سطح آزاد جريان به كمك مدل 
نتـايج ايـن   . همچنين مقايسه نتايج مدل با داده هاي اندازه گيري حاكي از صحت كار مدل عددي مي باشد. كمك مدل عددي بر روي سرريز پلكاني شبيه سازي شده اند

  .اني محسوب مي شودمطالعه نشان مي دهد شبيه سازي عددي يك روش سودمند و موثر براي پيش بيني جريان هاي چرخشي و پيچيده در سرريزهاي پلك
 

  VOFسرريز پلكاني، پراكنش، شبيه سازي عددي، مدل  حداكثر: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

حداكثر سرعت جريان در پايين دست سد با . پراكنش انرژي يكي از اصول مورد توجه در مطالعه وضعيت جريان در پايين دست سدهاست
اما با توجه مقدار اصطكاك سطحي، ميزان سرعت از عدد فوق كمتر خواهد . مي باشد) معادل ارتفاع آب2gh  )h توجه به فرمول توريچلي برابر

ود اين كاهش سرعت خ.شد و در نهايت نسبت مقدار سرعت واقعي به حداكثر سرعت جريان بستگي به نوع مجرايي دارد كه سيال از آن عبور مي كند
بنابراين اگر بتوانيم با افزايش زبري انرژي جريان عبوري از روي سرريز را بصورت يكنواخت و . باعث پراكنش قسمتي از انرژي جريان خواهد شد

يكباره كه انرژي در آن بايد (پيوسته پراكنده كنيم، ديگر در پنچه سرريز نيازي به ايجاد تاسيسات كاهنده انرژي جريان نظير حوضچه هاي آرامش 
مطالعات انجام شده بر روي مدل هيدروليكي سرريزهاي . نخواهد بود و يا در صورت لزوم ابعاد اين گونه سازه ها كاهش خواهد يافت) پراكنده شود

بيشتر از % 75ود همچنين اتالف انرژي در اين گونه سرريزها در حد. بوده است% 84پلكاني نشان مي دهد كه اتالف انرژي در پنجه سرريزهاي پلكاني تا 
سرريز پلكاني عالوه بر مزيت باال بودن ميزان اتالف انرژي و در نتيجه كاهش ابعاد حوضچه آرامش كه .  [1]سرريزهاي پلكاني غير اوجي بوده است 

ني را به عنوان تخليه بطور كلي مي توان مزيت هاي سرريز پلكا. منجربه صرفه جويي در هزينه ها مي شود، باعث كاهش فشار بر كنش نيز مي گردد
  :كننده در سدها بصورت زير برشمرد

  كاهش هزينه هاي كلي سرريز و تاسيسات پايين دست در مقايسه با ديگر انواع سرريزها -
  RCCكوتاه شدن زمان اجرا خصوصا با استفاده از تكنولوژي -
  بهره برداري و نگهداري آسانتر -
  سرريزكاهش فرسايش در بستر آبراهه پايين دست  -
  افزايش ميزان پراكنش انرژي -
  )در صورت نياز(كاهش هزينه اجرا ي حوضچه آرامش  -

  :همچنين سرريز هاي پلكاني مانند همه سازه ها داراي نواقصي نيز مي باشند كه از آن جمله به نكات زير مي توان اشاره نمود
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  پيچيده بودن هيدروليك آنها -
  .يزها و وجود رژيم هاي گوناگون جريان در دبي هاي مختلف عملكرد هيدروليكي متفاوت اين سرر -
  تغيير ضريب آبگذري و حساسيت آن نسبت به تغييرات دبي -
  نياز به عمليات قالب بندي در زمان اجرا -

اما در حال . با توجه به اهميت اين سازه ها تاكنون مطالعات متعددي بر روي اين نوع سرريزها توسط محققين مختلف صورت پذيرفته است
بيشتر اين مطالعات نيز  بر . حاضر به جز چند معادله تجربي جهت محاسبه ميزان پراكنش، مطالعات سرريزهاي پلكاني بر پايه مدل فيزيكي استوار بوده اند

 Sorenson (1985) ،Stephenson (1991)  ،Peyras et al. (1992)  ،Ru et al. (1994) ،Liaoروي  پارامترهاي مرتبط با پراكنش انرژي متمركز بوده اند 

et al. (1994)  ،Rice and Kadavy (1996) ،Pegram et al. (1999)  و ديگر محققين با انجام تست هاي آزمايشگاهي بر روي سرريزهاي پلكلني تاثير
ميدان فشار را در الگوي   Sanchez Juny et al. (2000). الگوي جريان، هندسه پله و شيب سرريز را بر ميزان پراكنش انرژي مورد مطالعه قرار دادند

نشان داد كه جريان توسعه يافته كامال هوادهي  Chamani and Rajaratnam (1999)نتايج مطالعات آزمايشگاهي . مورد مطالعه قرار داد 1جريان سطحي
 Struab andع غلظت هوا در اين دو منطقه با معادالت شده بر روي يك سرريز پلكاني مي تواند به دو منطقه فوقاني و تحتاني تقسيم گردد كه توزي

Anderson (1958) تطبيق نشان مي داد.  
در تحقيق حاضر تالش شده . بدليل  پيچيدگي جريان و نيز شرايط مرزي در اين سازه ها، مطالعات عددي در اين زمينه بسيار محدود بوده است

  .لي جريان و همچنين سطح آزاد جريان  محاسبه و پيش بيني گردداست با استفاده از مدلسازي سه بعدي  ويژگي هاي اص
 
 

   مدلسازي عددي  .2
 

مدلسازي عددي شامل حل معادالت ناوير استوكس است كه . استفاده شده است FLUENT 6.2در تحقيق حاضر جهت شبيه سازي عددي از نرم افزار 
  :اين معادالت بصورت ذيل بيان مي شوند. ت استوار مي باشندبر پايه قوانين بقاي جرم و ممنتم براي هر سيال در حال حرك
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ix ،υمولفه سرعت در جهت  iu. مي باشند zو  yو  xگرفته، نشان دهنده سه جهت مختلف  3و  2و  1مقادير  jو  iدر روابط فوق  لزجت  

'تر پارام. ترم فشار در هر نقطه از سيال است pو  iمولفه شتاب ثقل در جهت  igچگالي سيال،  ρمولوكولي،  '
i ju uρ  همان تنشهاي رينولدز

به منظور تعيين پارامتر تنش رينولدز از مدل هاي آشفتگي استفاده مي . است كه بر سيال عمل كرده و اثر گردابه هاي آشفتگي را در سيال اعمال مي كند
kدر اين تحقيق از مدل آشفتگي . شود ε−  شده استاستفاده.  

استفاده مي شود كه  αدر اين روش از يك تابع متغير بنام . [2]استفاده شده است VOF (Volume Of Fluid)جهت تعيين سطح آزاد جريان از مدل 
صفر باشد يعني سلول پر از  αدن سلول از آب مي باشد و اگر باشد نشان دهنده پر بو 1برابر  αاگر . جزء حجم آب در سلول محاسباتي است

0براي . هواست 1α< بنابراين با در نظر گرفتن سطح آزاد در يك جزء حجمي معين مي توان . درصدي از سلول آب و درصدي از آن هواست >
با حل معادله پيوستگي براي . تعريف شده است 5/0ق حاضر سطح آزاد جريان در جزء حجمي آب برابر در تحقي. سطح آزاد جريان را مشخص كرد

  :، جزء حجمي در كل ميدان حل تعيين مي گرددαجزء حجمي آب
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1 Skimming flow 
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اين روش بصورت . استفاده شده است) الگوي يانگ(حاضر روش بازسازي هندسي  روش هاي متعددي براي حل اين معادله وجود دارد كه در تحقيق
  .[3]غيرماندگار بوده و شيب سطح بين آب و هوا در هر سلول جريان بصورت خطي فرض مي شود 

از پنجه قرار  cm 78.9تاج سرريز در ارتفاع  . طراحي و ساخته شده است WESمدل آزمايشگاهي سرريز پلكاني از جنس پلكسي گالس با پروفيل 
9.7dHگرفته و هد طراحي سرريز cm= 1.853.66326yپروفيل استاندارد تاج سرريز با معادله . بوده است   x=  تعريف گرديده كه

را داشته كه توسط  1V:0.75Hشيب   در زير نقطه تماس، پروفيل سرريز،. توسط سه قوس با شعاع هاي مختلف به وجه قائم باالدست متصل شده است
6به بعد ابعاد پله ها  يكنواخت  و برابر 5از پله . به پنجه متصل شده است 28cmيك اوجي به قوس  4.5cm× پله  5نسبت ارتفاع به عرض . بوده اند

سرريز داراي .  بوده است 5و  4، 3، 2،4/2پله اول به ترتيب برابر  5ارتفاع . اول متغيير بوده بطوريكه نوك پله ها بر پروفيل استاندارد مماس بوده است
30cm  3عرض بوده و طولي از كانال كه جريان نزديك شونده جريان داردm پايين دست پنجه برابر صفر در نظر گرفته شده استشيب . بوده است .

بوده  0.02m3/sدبي جريان عبوري از روي سرريز حدود . بوده اند 30cmكانال هدايت و كانال پايين دست پنجه سرريز داراي عرض يكسان  برابر
پيزومتر مختلف در نقاط مختلف پله ها اندازه گيري مقادير فشار بر روي پله ها با نصب چند . است كه توسط يك سرريز مثلثي اندازگيري شده است

  .[4] شده اند
همانطور . شبكه محاسباتي اوليه مدل را نشان مي دهد 1شكل . در اين تحقيق براي مدلسازي جريان از شبكه بدون ساختار استفاده گرديده است

بعد از اجراي اوليه مدل، تعداد مش ها در محل پله ها و . ته شده استكه در اين شكل مالحظه مي شود تراكم مش ها در محل پله ها بيشتر در نظر گرف
 .بوده است 277719در اين مساله تعداد نهايي مش ها برابر . همين طور در اطراف سطح آزاد جريان افزايش داده شد تا دقت محاسبات افزايش يابد

  

 
 شبكه محاسباتي مدل.1شكل

  
در باالدست شرط مرزي سرعت به همراه پارامترهاي آشفتگي براي دو فاز آب و هوا بطور مجرا . ي دهددامنه حل مساله را نشان م 2شكل 

استفاده از توابع ديواره براي جريان با گراديان . استفاده شده است 1جهت اعمال اثرات ديوار بر جريان از توابع ديواره نا متعادل. تعريف گرديده است
(RNG)با توجه به وجود جريان هاي چرخشي بر روي سرريز مدل آشفتگي .  [5]وصيه شده است فشار باال نظير اوجي سرريز ت k ε−  براي مدلسازي

شرط مرزي تقارن مورد ) قسمت فوقاني فاز هوا(در مرز فوقاني . [6]براي جريان هاي چرخشي و انحنادار مناسب مي باشد  RNGمدل . انتخاب گرديد
  .ه قرار گرفته است و در محل خروجي فلوم نيز شرط مرزي فشار به برنامه معرفي گرديده استاستفاد

استفاده گرديد؛ روش گسسته سازي  PRESTOاز طرح گسسته سازي معادله فشار به روش : جهت تكميل فرايند آماده سازي مدل عددي       
PRESTO توجه به اينكه جريان بصورت غير ماندگار مدلسازي مي گردد از الگوريتم كوپل كننده با . در اين مساله بهترين همگرايي را نشان مي داد

 0.01در اين تحقيق گام هاي زماني براي حل مساله . توصيه شده، استفاده گرديد) غير ماندگار(كه براي جريان هاي گذرا  PISOسرعت به روش -فشار
31برابر ) ي بي بعد شده(تغير بر اساس مقدار باقيمانده خطا مالك همگرايي براي هر م. در نظر گرفته شد 0.001تا  در طي . انتخاب گرديد ×−10

 VOF=0.5در مطالعه حاضر سطح آزاد جريان در مقدار . محاسبات همگرايي حل مشاهده و سطح آزاد جريان در طول سرريز شبيه سازي گرديد
 [6]براي اين منظور مي باشد  تعريف گرديده است كه يك مقدار مرسوم

                                                 
1 Non-Equilibrium Wall Functions 
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  كانتور فاز آب و هوا  ) دامنه حل و مرزهاي مدل، سمت راست)سمت چپ.2شكل

  
 

   نتايج مدلسازي  .3
 

سطح آزاد حاصل از . كانتور فاز آب و هوا را در دامنه حل نشان مي دهد 2شكل . با اجراي مدل عددي جريان آب و هوا در طول تونل مدل مي گردد
از اين شكل مالحظه مي شود كه سطح آزاد محاسبه شده با آنچه كه از مدل . نشان داده شده است 3ه سازي و اندازه گيري آزمايشگاهي در شكل شبي

سطح آزاد جريان در سرريز پلكلني مي تواند در طراحي ديواره هاي جانبي سرريز مورد . فيزيكي بدست آمده است تطبيق نسبتا دقيقي ارائه مي كند
 .استفاده قرار گيرد
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    سطح آزاد جريان در مدل عددي و آزمايشگاهي.3شكل
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مالحظه مي گردد كه در محل ديواره ها جريان چرخشيي بصورت ساعتگرد شكل . بردارهاي سرعت بر روي پله هاي سرريز رسم شده است 4در شكل 
. برقرار مي باشد  2نبوده و  بصورت جريان سطحي 1و در باالي آن جريان از نوع جريان ريزشي) به راست مي باشد زماني كه جهت جريان از چپ(گرفته 

بدليل اندركنش جريان جرخشي و جريان سطحي در باالي آن، سرريز . مقادير سرعت در جريان سطحي بيش از جريان چرخشي بر روي پله ها مي باشد
مي تواند بر اساس انرژي باقيمانده جريان در ) پله ها(اندازه مورد نياز براي تلف كننده هاي انرژي . اكنش انرژي خواهد بودپلكاني بطور موثري قادر به پر
 .نسبت انرژي يا انرژي باقيمانده مي تواند بر اساس انرژي جنبشي و پتانسيل باالدست و پايين دست سرريز محاسبه گردد. سرريز پلكاني طراحي گردد

  

 
  بردارهاي سرعت بر روي پله ها.4شكل

 
مشاهده مي شود كه پروفيل هاي فشار بر روي . و پله آخر مالحظه مي گردد 9، 5پروفيل هاي فشار در سطوح قائم و افقي پله هاي شماره  5در شكل 

 .سطح پله ها كه با شبيه سازي و اندازه گيري بدست امده اند مشابه مي باشند
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                          Step 5                                            Step 9                                               Last step 

  پروفيل هاي فشار بر روي پله ها  .5شكل
 

                                                 
1  Napped Flow 
2  Skimming Flow 
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از  0.8cmمحل ماكزيمم فشار در . در سطح افقي فشار ابتدا مقدار كمي كاهش يافته و سپس افزايش مي يابد و مجددا در نوك پله كاهش مي يابد
. بر روي سطح قائم مقدار فشار در باال مينيمم و در پايين ماكزيمم مي باشد. يجاد مي گردداين ماكزيمم فشار بخاطر برخورد جريان ا. نوك پله مي باشد

مينيمم فشار بدست آمده با شبيه سازي يا اندازه گيري، يك مولفه مهم فشار . مي باشد 0.7kpa-تا  0.4-در قسمت فوقاني سطح قائم مقدار فشار منفي 
  .زيابي پتانسيل شكل گيري كاويتاسيون ضروري مي باشدپيوسته بوده و متوسط فشار مينيمم جهت ار

  
  
   گيري بندي و نتيجه جمع  .4
 

kمدل آشفته  ε−   با تلفيق روشVOF  و به كمك شبكه هاي بدون سازمان مي تواند جهت شبيه سازي جريان بر روي سرريزهاي پلكاني بطور
بر اساس . و هوا مي تواند بخوبي سطح آزاد پيچيده جريان را بر اساس محاسبات وابسته به زمان رديابي نمايد آب VOFمدل . موثري سودمند واقع گردد

جريان بر روي پله مي تواند به دو نوع جريان . نتايج شبيه سازي، تشكيل جريان چرخشي در گوشه پله ها بر اساس اطالعات آزمايشگاهي ثابت گرديد
عمق جريان در طول سرريز . حل جريان سطح آزاد به لحاظ عملي و اجرايي حائز اهميت مي باشد. سطحي تقسيم گرددچرخشي بر روي پله و جريان 

عالوه بر اين سرعت در مقطع ورودي و خروجي سرريز مي تواند جهت تخمين . مي تواند در طراحي ارتفاع ديواره هاي سرريز مورد استفاده قرار گيرد
متوسط مينيمم فشار منفي بر سطح پله ها جهت ارزيابي خطر كاويتاسيون ضروري مي . يز پلكاني مورد استفاده قرار گيردميزان پراكنش انرژي در سرر

مدل بنابراين استفاده از مدل عددي جهت شبيه سازي جريان بر روي سرريز پلكاني،  بدليل صرف جويي در زمان و هزينه بسيار پايين آن نسبت به . باشد
  .توصيه مي شود) گاهيآزمايش(فيزيكي 
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