
رانـدسي عمـمهنملي  گرهـمين كنشش  
، ايرانسمنان، سمنان، دانشگاه 1390ارديبهشت  7 و 6  

 

با  در انتها بدار معكوس همراه با پلهپرش هيدروليكي روي سطوح شيشبيه سازي عددي دو بعدي 

 FLUENT افزارنرم

 
 

 2 علي نقي ضيائي ،1عين آصفيم 
 مشهددانشجوي كارشناسي ارشد سازه هاي آبي ،دانشگاه فردوسي  -1

 استاديار گروه مهندسي آب ،دانشگاه فردوسي مشهد -2

 Moein_Assefi@yahoo.com 
 

 خالصه
تحقيقات . يكي از راهكارهاي مؤثر براي استهالك انرژي پايين دست سازه هاي هيدروليكي نظير سرريزها ، تندابها و دريچه ها ، پرش هيدروليكي است
ك انرژي آزمايشگاهي نشان مي دهد كه پرش هيدروليكي روي سطوح شيبدار معكوس با گذاشتن پله منفي در انتهاي حوضچه آرامش منجر به افزايش استهال

كه معادالت جريان را به  Fluent در اين مقاله الگوي جريان در داخل اين حوضچه ها به صورت دو بعدي با استفاده از نرم افزار. و پايداري پرش مي گردد
در اين . گسسته گرديد) structured grid(ميدان محاسباتي با استفاده از شبكه بندي منشوري منظم . روش حجم محدود حل مي نمايد، شبيه سازي گرديد

هاي ديواره تابعاستاندارد  ε−kمدل آشفتگي . جهت مدل سازي سطح آزاد به كار گرفته شد) Volume of Fluid(نرم افزار روش حجم سيال 
براي كاهش خطا در شبيه . تايج بهتري را توليد كردنتابع ديواره استاندارد استفاده شد كه در صحت سنجي پروفيل سطح پرش حالت استاندارد و غيرتعادلي 

در نهايت با استفاده از نتايج عددي، پروفيل سطح آب و تغييرات انرژي . سازي پروفيل سرعت اوليه قبل پرش اقدام به شبيه سازي مخزن آب باالدست آن شد
 .جنبشي در طول حوضچه و بعد از پله مورد بررسي قرار گرفت

 
 VOF ، FLUENT، مدل سازي عددي،  شيبدار هيدروليكي ، استهالك انرژي ، حوضچه آرامش پرش: كلمات كليدي

 
 

 مقدمه .1
 

شود و عمق كيل ميپرش هيدروليكي از نوع جريان هاي متغيير سريع است كه با تغيير حالت جريان از فوق بحراني به زير بحراني در جريان هاي با سطح آزاد تش
از . اين پديده همراه با تالطم و پيچش سطحي، همراه با اختالط هوا در جريان آب مي باشد .كوتاهي به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابدجريان در مسير نسبتاً 

انرژي ك ويژگي هاي پرش هيدروليكي اينست كه مقدار زيادي از انرژي جريان بصورت افت انرژي در محدوده پرش مستهلك مي شود، كه عموماً براي استهال
طرح هاي مختلفي از حوضچه هاي آرامش براي كنترل هر  .در پايين دست سازه هاي هيدروليكي نظير سرريزها، تندآبها و دريچه ها مورد استفاده قرار مي گيرد

الهاي اخير مطالعاتي در مورد نحوه از جمله اين طرح ها، حوضچه آرامش شيبدار همراه با پله در انتهاي آن است، كه در س. چه بهتر اين پديده ارائه شده است
 .تشكيل اين پديده بر روي اين نوع حوضچه ها صورت گرفته است

در مطالعات خود نشان دادند كه امكان تشكيل پرش هيدروليكي ) 1994(ابريشمي و صانعي : از جمله تحقيقات آزمايشگاهي انجام شده در اين زمينه عبارتند از
در ) 1994(كوركوديل و محمد  مك. اين پايداري تابعي از حداقل فرود اوليه، عمق پاياب و طول حوضچه است. ]1[اردپايدار روي شيب معكوس وجود د

همچنين پرش روي شيب معكوس . ]2[مشكل مي باشد) Fr<4(تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه كنترل پرش هيدروليكي روي بستر شيبدار در اعداد فرود پايين 
در پي تحقيقات خود نشان دادند كه در صورت وجود پله منفي در ) 1380(اسماعيلي و ابريشمي . تر نسبت به پرش روي بستر صاف مي باشدداراي افت انرژي كم

𝐷2�انتهاي شيب معكوس، مقدار 
D1
تحقيقات عددي مختلفي نيز . ]3[كاهش مي يابد و همچنين باعث تغيير كمتر طول پرش نسبت به شيب صفر بدون پله مي شود �

با شبيه سازي عددي و همچنين انجام آزمايشاتي، پرش هيدروليكي را مورد ) 2002(ساركر و رودز . در زمينه شبيه سازي پرش هيدروليكي صورت گرفته است

بين شبيه سازي عددي . براي شبيه سازي سطح آزاد استفاده كردند VOFبهمراه روش حجم سيال  ε−k RNGآنها از مدل آشفتگي . ]4[بررسي قرار دادند
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معادالت حاكم . ]5[پرش بر روي بستر با شيب كم را شبيه سازي كردند) 2004(ژائو و وميسرا . دو بعدي و نتايج آزمايشگاهي آنها تطابق مناسبي وجود داشت

. بكار رفته اند ε−kهاي تراكم ناپذير بوده اند كه در يك مدل دو بعدي داراي مدل آشفتگيمورد استفاده شامل معادالت پيوستگي و مومنتم مربوط به جريان 

 ε−kبراي شبيه سازي عددي دو بعدي و سه بعدي از مدل آشفتگي ) 2005(گونزالس و بمباردلي . استفاده نمودند VOFآنها براي تعيين سطح آزاد از روش 
به كمك معادالت جريان دو فازي به همراه مدل ورود هوا شبيه سازي خود را انجام  Flow-3Dآنها با استفاده از مدل تجاري  .]6[استفاده كردند LESروش و 

 .دادند
 
 

  FLUENTشبيه سازي جريان با استفاده از مدل  .2
 

يابد، طراحي بهينه حوضچه آرامش تاكنون از سرريز و حوضچه آرامش آن اختصاص مياز آنجا كه هزينه قابل مالحظه اي از طراحي و اجراي سدها به طرح 
هاي عددي در راستاي كاهش بكارگيري مدل. نمايدآمد، كه اين موضوع هزينه زيادي را به اعتبارات طرح اضافه ميسازي آزمايشگاهي بدست ميطريق مدل

يكي از اين . جريان پس از اجرا آشنا نمايد تواند نقش بسزايي ايفا نموده و طراحان را با شرايط ايجاد شدههاي مختلف ميسازي جريان در حالتها و شبيههزينه
اين مدل مبتني بر اصول اساسي . هاي پيچيده برخوردار استاست، كه از قابليت بااليي براي تحليل عددي جريان سيال در هندسه FLUENTها، نرم افزار مدل

استوكس در تحليل جريان و در صورتي كه جريان  -اين نرم افزار از معادالت ناوير. باشدمانند بقاي جرم، مومنتم و انرژي مي )CFD(اسباتي ديناميك سياالت مح
-استفاده ميبراي انفصال سازي اين معادالت از روش حجم محدود . كنداستوكس استفاده مي -آشفته باشد، از معادالت تنش رينولدز در حل معادالت ناوير

و حالت كالسيك آن بوده است، ليكن ) افقي(سازي پرش هيدروليكي با فرض بستر صاف و بدون شيب عمده مطالعات صورت گرفته در رابطه با شبيه. ]7[شود
صورت دو بعدي در جهت قائم است، سازي كه بدر اين شبيه. سازي اين پديده بر روي سطوح شيبدار معكوس همراه با پله شده استدر تحقيق حاضر اقدام به شبيه

 Standardها در دو حالت ديواره تابعاستاندارد، نحوه تأثير ε−kدر ابتدا با استفاده از مدل آشفتگي . استفاده شد VOFبراي تعيين سطح آزاد از روش 

Wall Functions وNon-Equilibrium wall Functions  سازي بدست آمده با نتايج آزمايشگاهي كه در ادامه نتايج شبيه سپس. با هم مقايسه شدند
 .توسط خود نويسنده در آزمايشگاه بدست آمده بود مورد مقايسه قرار داده شد

 
 
 آزمايشگاهي مشخصات هندسي و هيدروليكي مدل .3
 

در اين مقاله از نتايج آزمايشگاهي گزارش شده توسط . استسال گذشته در مورد پرش هيدروليكي صورت گرفته  80تحقيقات آزمايشگاهي متعددي در طول 
اين آزمايشات در فلوم مستطيلي افقي با بستر و . نويسنده كه در آزمايشگاه هيدروليك گروه مهندسي آب دانشگاه فردوسي صورت گرفته، استفاده شده است

دست يك دريچه كشويي پرش در پايين. سانتيمتر انجام شد 5/7متر و عرض / . 2 متر، ارتفاع 4/4گالس و با مشخصات هندسي، طول هاي از جنس پلكسيديواره
. ميليمتر در انتهاي آن قرار دارد 5/12متر و پله منفي به ارتفاع  45/0، طول حوضچه  0/ 010شيب حوضچه آرامش . ميليمتر صورت گرفته است 11با گشودگي 

 ).1شكل( از يك دريچه كنترل سطح آب در پايين دست كانال استفاده شدبراي تأمين عمق پاياب مورد نياز براي تشكيل پرش 
 

 
 طرح كلي از مدل آزمايشگاهي) 1شكل

 
 :اي از جزئيات دادهاي آزمايشگاهي مربوط به يك دبي آمده استخالصه) 1(در جدول . دبي متفاوت صورت گرفت 5آزمايشات مورد نظر براي 
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 جزئيات داده هاي آزمايشگاهي) 1جدول 

Q(L/s) W(mm) Y2(mm) Y1(mm) Lj(mm) Y(tw)(mm) D2 (mm) D1(mm) H(cm) 
037/1 3/20 7/13 70 200 3/73 8/60 6/8 20 

 
 
 مشخصات مدل عددي .4
 

متر در نظر  3/0هندسه مدل كامالً شبيه مدل آزمايشگاهي ساخته شد، با اين تفاوت كه ارتفاع كانال . استفاده شد GAMBITبراي ساخت هندسه مدل از نرم افزار 
-تر شدن حل مسئله اقدام به شبيهدر اين تحقيق براي دقيق. متر ارتفاع مازاد براي حل كامل ميدان جريان در داخل هندسه مدل در نظر گرفته شد 1/0گرفته شد، كه 

بندي مدل براي شبكه. مخزن باالدست دريچه شد تا از اين طريق ديگر نيازي به وارد كردن پروفيل سرعت بصورت دستي به جريان اوليه قبل از پرش نباشدسازي 
دريچه اين ضخامت متر و تا محل  0022/0ضخامت اولين اليه نزديك بستر . باشدهاي مربعي و مستطيلي ميبكار گرفته شد كه حاصل المان Quad-Mapالگوي 

 .بندي انجام شده، نشان داده شده استشبكه) 2(در شكل. ها به سمت باال رشد پيدا كردندالمان 033/1ثابت در نظر گرفته شد، سپس با فاكتور رشد 
 

 
 شبكه بندي صورت گرفته براي محدوده جريان)2شكل

 
محاسباتي در قسمتهايي كه از حساسيت كمتري برخوردار است مانند بعد از حوضچه و در ارتفاعات باالي جهت تسريع در حل عددي مدل از ريز كردن شبكه 

بندي كه پس از اطمينان از صحت نتايج و آزمون استقالل حل عددي از شبكه محاسباتي صورت اين شبكه. رسد، خودداري شدكانال كه جريان آب به آنجا نمي
 .گره است 34442گرفت، در نهايت داراي 

 از رينولدز تنش پارامتر تعيين منظور به. و با فعال كردن گزينه جريان در كانال روباز استفاده شد VOFدر اين شبيه سازي براي تحليل جريان از مدل چند فازي 

براي گسسته  PRESTO، از طرح عددي مدل سازي آماده فرايند تكميل است و جهت شده استفاده )k –ε)Standard آشفتگي دو معادله اي هاي مدل
براي انفصال جمالت جابجايي معادالت مومنتم و طرح آپويند مرتبه  Power Lawبراي كوپل نمودن سرعت و فشار، طرح  PISOسازي فشار، الگوريتم 

عادالت با توجه به روند همگرايي در گام زماني الزم براي حل م. براي انفصال جمالت جابجايي معادالت آشفتگي استفاده شد) First Order Upwind(اول
 .در نظر گرفته شد 005/0اين شبيه سازي 

 
 

 شرايط مرزي .5
 

در نظر گرفته شد و فشار ) pressure-inlet(سازي مخزن، سطح باالي آن مرز فشار ورودي در شبيه. نشان داده شده است) 3(شرايط مرزي اعمال شده در شكل 
ها شرط مرزي هاي مخزن، بستر كانال و همچنين دريچهبراي ديواره. در نظر گرفته شد 1آن   Volume Fractionهوا را در آنجا، فشار اتمسفر تنظيم كرده و 

 .ي كانال در نظر گرفته شدبراي سقف و خروج) pressure-outlet(همچنين شرط مرزي فشار خروجي . در نظر گرفته شد) wall(ديواره 
 
 
 
 

 

TANK 

Gate 
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 شرايط مرزي بكار برده شده براي مدل) 3شكل

 
 تحليل نتايج عددي .6
 

اين مرحله پرش هيدروليكي مورد نظر در نرم افزار فلوئنت شبيه سازي  بر اساس هندسه تهيه شده در نرم افزار گمبيت و اعمال شرايط مرزي مناسب براي مدل، در
ثانيه شبيه سازي صورت  70در نهايت با توجه به خاصيت پرش هيدروليكي و زمان بر بودن تثبيت آن بر روي اينگونه حوضچه ها، براي هر مدل به مدت .. گرديد

 .گرفت تا پرش در مكان مناسب خود تثبيت شود
 قات صورت گرفته در اين زمينه، به علت فقدان اطالعات كافي در مورد شرايط اوليه پرش از قبيل اطالعات مربوط به مخزن باالدست و پروفيلاكثر تحقيدر

خطا و شود كه اين تقريب نتايج مدل سازي با با سرعت يكنواخت در عمق استفاده مي Velocity Inletاز شرط مرزي سرعت معلوم سرعت اوليه قبل از پرش، 
در تحقيق حاضر با توجه به اينكه اطالعات مربوط به مخزن باالدست موجود مي باشد، براي رفع اين مشكل اقدام به شبيه  عدم تطابق با واقعيت مواجه مي سازد لذا 

نشان داده شده مخزن ايجاد شده است پروفيل سرعت وشرايط جريان در زير دريچه و قبل از پرش، كه در اثر وجود هد آب داخل ) 4(در شكل . سازي مخزن شد
 .باشدكه حاكي از غير يكنواخت بودن سرعت در عمق مي است

 

  
 )سمت راست(سرعت در عمق در دو مقطع بالفاصله بعد از دريچه و قبل از پرش  و پروفيل) چپسمت (شرايط جريان در زير دريچه باالدست ) 4شكل

 
طرح كلي ) 1(در شكل . همانطور كه اشاره شد نتايج بدست آمده از اين شبيه سازي عددي با نتايج آزمايشگاهي كه توسط نويسنده بدست آمده بود مقايسه شد

عمق  Y(tw)بل از پله، عمق ثانويه پرش در انتهاي حوضچه و ق D2عمق اوليه پرش،  D1. تجهيزات آزمايشگاهي و پارامترهاي اندازه گيري شده، نشان داده شد
اين دريچه براي تنظيم سطح آب و ايجاد عمق . به ترتيب اعماق قبل و بعد دريچه پايين دست مي باشد  Y2و  Y1. متر از دريچه است 3/1سطح آب در فاصله 

 .تسريع در رسيدن به جواب مورد نظر شدوجود اطالعات دريچه پايين دست و شبيه سازي آن در مدل عددي باعث . ثانويه مورد نياز براي تشكيل پرش است
ها مدل آشفتگي با توجه به تجارب محققان قبلي در زمينه شبيه سازي عددي پرش هيدروليكي و كاربرد مدل هاي آشفتگي متفاوت، و اينكه در اكثر گزارشات آن

ε−k  استاندارد جوابهاي بهتري توليد كرده است، در اين تحقيق از مدل آشفتگيε−k  استاندارد  ديوارهتوابع استاندارد استفاده شد و در ادامه نحوه تأثير
Standard Wall Function  و غير تعادلي Non Equilibrium Wall Functions با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شد. 

استخراج شده است با  Non Equilibrium Wall Functionsو  Standard Wall Functionsمقايسه بين نتايج عددي كه در دو حالت ) 5(ر شكل د
 .نشان داده شده است Y(tw)و  D2نتايج آزمايشگاهي، براي اعماق اندازه گيري شده 

Velocity Vectors Colored By Velocity Magnitude (mixture)  (m/s)  (Time=5.4334e+01)
FLUENT 6.3 (2d, dp, pbns, vof, ske, unsteady)
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 آزمايشگاهيبا نتايج  براي دو مقطع Standard Wall Functionsو  Non Equilibrium Wall Functionsمقايسه نتايج عددي در دو حالت )5شكل

 
همچنين . به بعد سطح آب تقريباً ثابت شده است، و پرش به حالت پايدار خود روي حوضچه رسيده است 50مشاهده مي شود، از ثانيه ) 5(همانطور كه در شكل 

، بطور تابع ديواره استاندارد حداكثر خطا در حالت. حالت تطابق مناسبي با نتايج آزمايشگاهي از خود نشان مي دهدمشاهده مي شود كه نتايج مدل حاضر در هر دو 
مابقي نتايج از مدل شبيه سازي شده در اين  استاندارد، با توجه به خطاي كمتر در حالت. مي باشد ٪11بطور متوسط تابع ديواره غير تعادلي و در حالت  ٪8متوسط 
 .استخراج شدحالت 

قط در مقاطعي در نهايت پروفيل سطح پرش استخراج شده از مدل بصورت زير بود، كه به دليل نبودن اطالعات آزمايشگاهي مربوط به تمام پروفيل سطح پرش، ف
 ).6شكل(كه اندازه گيري انجام شده بود، مقايسه صورت گرفت

 

 
 آزمايشگاهيمقايسه پروفيل سطح آب بين مدل عددي و ) 6شكل

 
مقداري  كانال تطابق مناسبي با نتايج آزمايشگاهي دارد، ولي در ادامه ي) ابتدا و انتها(با بررسي شكل باال مشاهده مي شود كه نتايج عددي در محدوده پرش 

 .اختالف مشاهده مي شود
يكي . است كه در كار آزمايشگاهي اندازه گيري آنها عمالً غير ممكن استيكي از مزيتهاي مدل عددي اينست كه در آن كاربر  قادر به اندازه گيري  پارامترهاي 

 .پروفيل آن در مقاطع مختلف در طول پرش نشان داده شده است) 7(از اين پارامترها، انرژي جنبشي اغتشاشي است كه در شكل 
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 )x=0.65(، بعد از پله)x=0.559(، انتهاي حوضچه)x=0.34(پروفيل انرژي جنبشي در سه مقطع ابتداي پرش) 7شكل

 
مشاهده مي شود با فاصله گرفتن از پنجه پرش انرژي جنبشي اغتشاشي كاهش مي يابد، همچنين وجود پله در انتهاي حوضچه باعث ) 7(همانطور كه در شكل 

 .درصدي اين انرژي نسبت به حالت بدون پله آن شده است 50كاهش بطور متوسط 

 
 

 نتيجه گيري .7
 

بعدي شبيه سازي در مقاله حاضر، سطح آزاد و الگوي جريان در پرش هيدروليكي روي سطوح شيبدار همراه با پله، با استفاده از نرم افزار فلوئنت بصورت دو 

 Standard Wallت تأثير ديواره استاندارد در دو حال ε−kاستفاده شد و براي حل جريان از مدل آشفتگي  VOFدر تعيين سطح آزاد از روش . شد

Functions وNon-Equilibrium wall Functions   مناسبي با نتايج ً استفاده شد و مشاهده شد كه نتايج بدست آمده در هر دو حالت تطابق نسبتا
لذا مدل سازي عددي اين  .استفاده شد ، از آن براي  ادامه كارStandard Wall Functionsبدليل نزديك تر بودن جواب ها در حالت . آزمايشگاهي دارد

 . افزارقابل انجام بوده و نتايج بدست آمده نيز با نتايج آزمايشگاهي تطابق خوبي داردپديده هيدروليكي به سهولت و با هزينه كم با استفاده از نرم
د، تا از اين طريق پروفيل سرعت قبل از پرش به حالت واقعي براي نزديك تر شدن به جوابهاي واقعي و كاهش خطا، اقدام به شبيه سازي مخزن آب باالدست ش

در نهايت پروفيل سطح آب استخراج شده از مدل در محدوده پرش داراي تطابق نسبتاً خوبي با نتايج آزمايشگاهي بود، ولي در پايين دست . خود نزديك تر شود
سه باشد و با شبيه سازي  شدهايجاد شبيه سازي بودن كه مي تواند به علت دو بعدي  بين نتايج آزمايشگاهي و عددي مشاهده شد، جزئي پرش مقداري اختالف

اين . اندازه گيري شده در مدل فيزيكي مطابقت خوبي دارد cm20مي باشد كه با مقدار  cm22طول پرش اندازه گيري شده در مدل  .قابل بهبود مي باشدبعدي 
 .كه در ابتداي پرش بوجود مي آيد اختالف ناچيز ناشي از نوساناتي است

 پارامترهايي از مسئله را كه در شرايط آزمايشگاهي برداشت آنها عمالً غير ممكن است و فقط مي توان آنها را بصورت متوسط از طريق روابط در اين مدل عددي، 
وزيع انرژي جنبشي اغتشاشي در عمق آب است كه در سه مقطع در طول پارامتر برداشتي، پروفيل ت. گرديد محاسبه كرد را، از طريق مدل شبيه سازي شده برداشت

 .اين انرژي نسبت به حالت بدون پله آن مي شود ٪50پرش برداشت شد و مشاهده شد كه پله باعث كاهش 
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