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ABSTRACT
In this paper, using a 3D numerical model, the flow pattern at lateral intake was simulated. A three-dimensional
finite volume model with standard k   was developed to solve turbulence equations. In order to simulate the
main and diversion channels, only one block with varied domain arrays was used. The Reynolds-Averaged
Navier-Stokes (RANS) equations are solved in a curvilinear non-orthogonal coordinate system with collocated
grid. Pressure correction algorithm of SIMPLE and convection schemes of Power Law are applied to the model.
In addition, for velocity-pressure coupling; the Rhie and Chow method were used. Experimental data obtained
from laboratory study is utilized to verify the model computations. The flow pattern at lateral intake with oneblock numerical method was modeled. The numerically modeled results show acceptable agreement with the
measured data and demonstrate the capability of the developed numerical model.
Keywords: Numerical Simulation; 3D Model; Lateral Intake.

* Corresponding Author’s Email: h_meshkati@yahoo.com

 1502تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،6شهريور ماه 1399

شبيهسازي عددي الگوي جريان سهبعدي در آبگيري از کانال مستقيم
2

سيد محمد هادي مشکاتي ،*1سيد علي اکبر صالحي نيشابوري

 .1موسسه تحقيقات آب ،تهران ،ايران
 .2دانشکده مهندسي عمران و محيطزيست ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
(تاريخ دريافت -1398/10/2 :تاريخ بازنگری -1399/1/8 :تاريخ تصويب)1399/1/24 :

چکيده
در اين پژوهش بهوسيله يک مدل عددی سهبعدی ،فرآيند آبگيری از کانال مستقيم شبيهسازی شد .اين مدل معادالت ناوير
استوکس را در سه بعد بهطور کامل و با روش حجم محدود حل نموده و از مدل  k  استاندارد برای حل معادالت
آشفتگي استفاده مينمايد .جهت شبيهسازی کانال اصلي و انحرافي تنها از يک بلوک محاسباتي به تغيير دادن تعداد سلولها
در جهت عرضي استفاده شده است .معادالت در شبکه منحنيالخط غيرمتعامد و جابجا نشده ،منفصل شدهاند .طرح انفصال
تواني برای گسستهسازی پارامترهای مختلف معادالت و الگوريتم نيمهضمني جهت حل همزمان ميدان جريان و فشار بهکار
گرفته شده است .مدل حاضر با شبيه سازی الگوی پيچيده جريان در فرآيند آبگيری از کانال مستقيم مورد ارزيابي و
صحتسنجي قرار گرفت .نتايج نشان مي دهد که مدل حاضر الگوی جريان را از منظر کيفي و نواحي جداشدگي و برگشتي
بهطور مناسبي شبيهسازی نموده است .همچنين خطای مدلسازی پروفيلهای سرعت طولي در قياس با دادههای
آزمايشگاهي در کانال اصلي به ترتيب در نواحي مجاور آبگير و پاييندست آن در حدود  6/3و  10/9درصد و در کانال آبگير
و در خارج از محدوده افتادگي جريان در ابتدای آن به ميزان 14/5درصد بوده است .اين نتايج در مقايسه با نتايج مدل
عددی مشابه توسط ساير محققين ،بيانگر همخواني قابل قبول بين نتايج بهدستآمده از مدل حاضر با نتايج آزمايشگاهي
بوده و نشان مي دهد مدل حاضر قادر است بدون نياز به برخي الزامات مربوط به روشهای چندبلوکي ،الگوی جريان در
چنين جريانهای پيچيدهای را با دقت قابلقبولي شبيهسازی نمايد.
واژههاي کليدي :شبيهسازی عددی ،مدل سهبعدی ،آبگيری از کانال مستقيم.

مقدمه
يکي از قديميترين و درعينحال ارزانترين روشهای استفاده از
آب رودخانهها برای مصارف گوناگون ساخت آبگيرهای ثقلي
ميباشد .آبگيری از رودخانه با استفاده از نيروی ثقل که در گذشته
به شکل شق نهر صورت گرفته ،اکنون به يک سازه هيدروليکي
تکامليافته با معيارهای طراحي تبديل شده است .در اينگونه
آبگيرها ،دهانه ورودی وظيفه مهم جذب و کنترل جريان
منحرفشده از رودخانه و هدايت آن به داخل کانال آبگير را بر
عهده دارد .الگوی جريان در چنين شرايطي با توجه به سهبعدی
ل پيچيده است و اغلب موجب تشکيل
و غيريکنواخت بودن آن کام ا
نواحي تقسيم خطوط جريان ،جداشدگي ،جريان برگشتي و
جريانهای گردابي و چرخشي شده که نسبت دبي آبگيری را
بهشدت متأثر ميسازد.
الگوی جريان آبگيرهای جانبي در شکل  1ترسيم شده است
( .)Neary and Odgaard, 1993همانگونه که مشاهده ميشود با
نزديکشدن جريان به دهانه آبگير و بهواسطه فشار مکشي انتهای
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کانال فرعي ،خطوط جريان بهصورت منحني شکل در ميآيد که
اين انحناء در مقابل دهانه تشديد ميشود .در ترازهای نزديک
بستر به دليل کمبودن مقادير سرعت و تأثيرپذيری بيشتر نسبت
به مکش آبگير ،انحنای خطوط جريان در مقابل دهانه نسبت به
ساير ترازها قابل ملحظه است .بنابراين محدوده تقسيم جريان
در مقطع  2-2در عمق متغير بوده بهطوریکه در نزديکي بستر
نسبت به سطح آب دارای عرض بيشتری ميباشد و با فاصله
گرفتن از بستر و کاهش اثرات اليهمرزی در کانال اصلي تقريباا به
حالت ثابت در ميآيد.
از سوی ديگر بهواسطه عدم تعادل ميان گراديان فشار
عرضي و نيروهای گريز از مرکز ،جريان ثانويهای در جهت
عقربههای ساعت در آبگير شکل ميگيرد و يک ناحيه جدايي
جريان در طول ديواره داخلي آن (ناحيه  )Aايجاد مينمايد.
همچنين به دليل کاهش سرعت در کانال اصلي و بعد از دهانه
آبگير ،امکان شکلگيری يک ناحيه جداشدگي ديگر در طول ديوار
خارجي کانال اصلي نيز وجود دارد (ناحيه  .)Bناحيه مذکور وابسته
به نسبت عرض به عمق کانال و نسبت دبي انحرافي به مجموع
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دبي ميباشد و در شاخههای رودخانه طبيعي و انشعابات آنها
متداول است .اين ناحيه جداشدگي به دليل افزايش سرعت در
سطح جريان در قياس با نزديک بستر از ابعاد کوچکتری
برخوردار است و در برخي مواقع فقط در نزديکي بستر شکل
گرفته و در سطح از بين ميرود.

شکل  -1الگوي جريان سهبعدي آبگيري از کانال مستقيم

با عنايت به موارد فوق؛ بررسي چنين شرايط پيچيدهای در
تعيين کارايي آبگير حائز اهميت است و به همين دليل ،فرآيند
آبگيری از کانالها همواره موردتوجه محققين مختلف بوده و
تاکنون مطالعات متعددی در خصوص بررسي آزمايشگاهي و
تحليلي اينگونه جريانها انجام گرفته است Taylor (1944) .برای
اولين بار به بررسي آزمايشگاهي تقسيم جريان پرداخت و روش
گرافيکي را برای تحليل آن ارائه کرد .پس از آن در تحقيق ديگری؛
تقسيم جريان در کانالهای با نسبت عرضي متفاوت را بهصورت
آزمايشگاهي مطالعه شد و با توجه به تشکيل موج ايستا در نزديکي
انشعاب ،اين نوع جريان را به دو رژيم تقسيمبندی شد ( Grace
 .)and Priest, 1958در تحقيقات ديگری به کمک روش نگاشت و
با فرض ثابت بودن عمق جريان به حل تحليلي جريان در انشعاب
پرداخته شده است ( Tanaka, 1957; Milne, 1949; Murota,
 .)1958همچنين محققين رابطهای برای ضريب اتلف انرژی در
جريانهای انشعابي با فرض وابستگي ضريب تقسيم دبي به عدد
فرود در کانال باالدست ارائه نمودند (.)Hager, 1992
در خصوص شبيهسازی عددی اين فرآيند ميتوان به
تحقيقات ()Chen and Lian, 1992; Shettar and Murthy, 1996
اشاره نمود .آنها به مطالعه جريان دوبعدی آبگير پرداختند و از
معادالت متوسطگيریشده در عمق به همراه مدل آشفتگي
 k  استفاده کردند .در تحقيق ديگری جريان اتصالي  Tشکل
با مدل سهبعدی و مدلسازی آشفتگي دومعادلهای بررسي شد
( .)Issa and Oliveira, 1994نيری و اودگارد به بررسي

آزمايشگاهي تأثير زبری بستر بر ساختار سهبعدی جريان در
انحراف  90درجه با فرض عدد فرود کوچک و ثابت بودن عمق
جريان پرداختند و در سال  1999با استفاده از مدل آشفتگي
 k  فرآيند آبگيری را بدون در نظر گرفتن سطح آزاد بهصورت
عددی و سهبعدی شبيهسازی نمودند ( Neary and Odgaard,
 .)1993; Neary et al., 1999در تحقيق ديگری محققين اقدام به
شبيهسازی عددی سهبعدی مؤلفههای سرعت و تنشهای
آشفتگي دادههای آزمايشگاهي در جريان اتصالي در کانال 90
درجه پرداختند (Safarzadeh and Salehi .)Huang et al., 2002
) (2006فرآيند آبگيری از کانال مستقيم را به کمک نرمافزار
فلوئنت بررسي کردند.
) Ramamurthy et al. (2007به بررسي آزمايشگاهي و
عددی آبگيری از کانال مستقيم پرداختند .تحقيق مذکور با فرض
يکسان بودن عرض انشعاب و کانال اصلي و با استفاده از مدل
آشفتگي دومعادلهای انجام شده است .موسوی و گودرزی زاده نيز
با استفاده از مدل تجاری فلوئنت به مدلسازی آبگيری از کانال
مستقيم و بررسي الگوی جريان در مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
پرداختند (.)Musavi and Goudarzizadeh, 2012
) Karimi et al. (2015آبگيری از کانال مستقيم را با
استفاده از  ANSYS-CFXو مدل آشفتگي دومعادلهای k- 
شبيهسازی نمودند .در اين تحقيق با توجه به شبيهسازی الگوی
جريان ،محل قرارگيری جريانسنج جهت اندازهگيری جريان در
آبگير و خطای حاصل از آن بررسي شده است .در تحقيق ديگری
با روش حجم کنترل و انفصال معادالت در آن ،آبگيری از کانال
مستقيم در چهار بلوک شبيهسازی شده و نتايج آن با نتايج
آزمايشگاهي برکدل مقايسه شده است (.)Ashari et al. 2015
همچنين محققين با بهکارگيری مدل  Flow-3Dبه شبيهسازی
الگوی جريان در آبگيری از کانال مستقيم پرداختند .در اين
تحقيق از مدل آشفتگي  k  استاندارد و  RNGاستفاده شد و
نتايج بهدستآمده با دادههای آزمايشگاهي مقايسه شده است
(.)Azimi et al. 2019
با توجه به تحقيقات انجامشده قبلي و بررسي نقاط ضعف و
قوت آنها که بهطور خلصه بيان شد ،اغلب مطالعات به
شبيهسازی عددی جريان بهصورت سهبعدی در آبگير نپرداخته و
يا از مدلهای تجاری موجود استفاده نمودهاند .همچنين در
تحقيقات انجامشده از روشهای چندبلوکي جهت بررسي کانال
انحرافي استفاده شده است .در اين مقاله با يک مدل سهبعدی
بومي ،الگوی جريان در آبگيری از کانال مستقيم با استفاده از يک
بلوک (برای شبيهسازی جريان در کانال اصلي و انحرافي)
مدلسازی شد .بنابراين مدل حاضر بهواسطه عدم نياز به برخي
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الزامات و تمهيدات روشهای چندبلوکي (که در ادامه تشريح
ميشود) ،شرايط سادهتری را برای بررسي ميدان جريان فراهم
ساخته و نيازمند زمان اجرای بسيار کمتری ميباشد.
معادالت حاکم

معادالت ناوير استوکس بيان رياضي الگوی هر نوع جريان سيالي
در طبيعت ميباشد .البته حتي با توجه به قدرت کامپيوترهای
موجود در شرايط فعلي نيز حل کامل آنها در مقياسهای کوچک
مقرونبهصرفه نبوده و لذا محققين فرضهای سادهکنندهای را در
اين معادالت اعمال نمودهاند تا متناسب با شرايط موردنظر جريان،
جوابهای قابل قبولي استخراج نمايند .معادالت مذکور در
سيستم مختصات کارتزين و در حالت متوسطگيریشده در زمان
برای جريانهای آشفته (معادالت رينولدز) بهصورت ذيل ميباشند
(.)Rodi, 1980
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ضرايب ثابت در معادالت اخير بهصورت ذيل ميباشند.
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انفصال معادالت و اعمال شرايط مرزي
انفصال معادالت حاکم

در مدل تهيهشده در اين تحقيق ،معادالت حاکم با استفاده از
روش حجم محدود و بر روی يک ميدان جابجا نشده و در شبکه
منحنيالخط غيرمتعامد گسستهسازی شدهاند .از روش
نيمهضمني  SIMPLEبرای حل همزمان ميدان سرعت و مؤلفه
فشار استفاده شده است .با توجه به استفاده از شبکه جابجا نشده

در اين مدل و ذخيره مؤلفههای سرعت کارتزين در محل گرههای
اسکالر بهتبع آن ،نياز به درونيابي خاصي برای تخمين شار انتقالي
در وجوه حجم کنترل ميباشد که در اين خصوص روش رای و
چاو بکار رفته است ( .)Rhie and Chow, 1983همچنين برای
انفصال ترمهای مختلف جابجايي و پخش از روش تواني استفاده
شده است ( .)Patankar, 1980الزم بذکر است برنامهنويسي در
محيط  Microsoft Visual Studio 2012و با کامپايلر Intel
 Fortran XE 2013انجام گرفته است.
اعمال شرايط مرزي

با توجه به بيضوی بودن معادالت حاکم الزم است شرايط مرزی
در تمامي مرزهای دامنه محاسباتي معلوم شود .در مدل حاضر
امکان بهرهگيری از شرايط مرزی متنوعي فراهم و برحسب نياز از
آنها استفاده شده است .در مرز ورودی برای معادلسازی با
شرايط آزمايشگاهي ،از جريان توسعهيافته استفاده شده است.
بدين منظور و با توجه به توصيههای مراجع ،جريان در کانالي
مشابه با کانال اصلي (از نظر شبکه ميدان در مقطع ولي بدون
آبگير) و با طولي در حدود  10برابر عمق جريان شبيهسازی شد
و پارامترهای جريان و آشفتگي در خروجي آن بهعنوان شرط
مرزی ورودی برای مدل استفاده شد ( Cengel and Cimbala
.)2006
در مدل حاضر از شرط مرزی گراديان صفر برای مرز
خروجي استفاده شده است .در خصوص مؤلفههای سرعت و جهت
تسريع همگرايي ،تصحيح ديگری برای ارضاء پيوستگي کلي
ميدان جريان صورت گيرد .بدين منظور مؤلفههای سرعت در مرز
خروجي در نسبت کل جرم ورودی به جرم خروجي که با توجه
به مقادير بهدستآمده از تکرار قبل محاسبه شدهاند ،ضرب مي-
شود.
در مرز ديواره صلب ،شار انتقالي عمود بر آن صفر بوده و به
همراه شرط غيرلغزشي ،شرايط مرزی سرعت روی ديواره را ايجاد
ميکند .برای در نظر گرفتن تنش برشي مرزهای صلب از تابع
ديواره استفاده شده که بهصورت ترمهای چشمه در معادالت
مومنتوم اعمال ميشود .همچنين برای پارامترهای آشفتگي با
توجه به برقراری تعادل منطقهای از روابط ذيل استفاده ميشود
( .)Versteeg and Malalasekera, 1995الزم به ذکر است که اثر
زبری در محاسبه تنش برشي ديواره اعمال شده است.
1/ 5
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برای حالتي که اختلف سطح آب کمتر از ده درصد عمق
کل جريان باشد ،استفاده از شرط مرزی تقارن برای سطح آب
خطای چنداني در نتايج حاصله ايجاد نميکند ( Neary et al.,
 .)1999با توجه به تغييرات ناچيز سطح آب ،در اين تحقيق نيز از
شرط مرزی تقارن برای سطح آب استفاده شده که در آن شار
عمود بر مرز و گراديان سرعتهای موازی با آن صفر فرض
ميشود .همچنين برای کاهش مقياس طول آشفتگي ،از رابطه
ذيل جهت محاسبه ترم استهلک انرژی جنبشي استفاده شده
است (.)Rodi, 1980
(رابطه )9

k 1/ 5
0 / 43 h

 

نحوه مدلسازي آبگير با روش تکبلوکي

جهت مدلسازی کانال اصلي و آبگير (که محدودههای محاسباتي
آنها از چند ناحيه تشکيل شده است) ميتوان از روشهای
مختلفي از قبيل روشهای چندبلوکي و تکبلوکي بهرهگيری
نمود .مهمترين مزايا و معايب اين دو روش عبارتاند از:
 )1روش چندبلوکي با توجه به تعريف سلولهای هاله
نيازمند تکرار الگوريتم حل بوده که زمان همگرايي را بهطور
قابلملحظهای افزايش ميدهد ولي روش تکبلوکي با توجه به
عدم تعريف بلوکهای مجزا از اين موضوع مستثنا است.
بهعبارتديگر اين مسئله مهمترين ضعف روش چندبلوکي در اين
قياس ميباشد.
 )2در روش چندبلوکي ابعاد آرايهها بيشتر ميشود و برای
تعريف جهت سيستم مختصات و پيوند دادن آدرس سلولها به
چند ماتريس کمکي نياز خواهيم داشت .اما در روش تکبلوکي از
آنجاييکه با تمام سلولهای بلوکهای مختلف بهصورت مشابه
رفتار ميشود ،ديگر نيازی به افزودن ابعاد آرايهها نيست.
 )3اگرچه روش چندبلوکي ،بهطور ذاتي دارای قابليت
پردازش موازی است ليکن اين امر متأثر از محدوديتهايي
همچون لزوم تناسب تعداد گرهها در بلوکهای مختلف ميباشد.
البته در روش تکبلوکي نيز ميتوان با بهکارگيری الگوريتمهای
مناسب جهت حل دستگاه معادالت ،امکان استفاده از پردازش
موازی را فراهم نمود.
با عنايت به مزايای فوق ،در مدل حاضر ،انفصال محدوده
محاسباتي با استفاده از روش تکبلوکي صورت پذيرفت .در اين
حالت ابعاد ميدان در جهت عرضي ( )jبهصورت آرايهای از شاخص
طولي ( )iدر نظر گرفته ميشود و در محدوده آبگير جهت پوشش
کانال انحرافي به مقدار موردنظر (مجموع تعداد گرههای در عرض
کانال اصلي و در طول کانال آبگيری) افزايش مييابد .اين روند
1. Cavity flow

سبب اصلح کليه محاسبات مربوط به پارامترهای ميدان جريان
و نحوه اعمال شرايط مرزی خواهد شد .البته اين روش در برخي
موارد نيازمند بهکارگيری تمهيدات ويژهای در اين خصوص
ميباشد .بهعنوانمثال جهت اعمال شرايط مرزی گرههای گوشه
در دهانه ورودی آبگير الزم است از رفتار دوجانبهای برای هرکدام
از کانال های اصلي و آبگير با توجه به مرز مربوط به آن استفاده
نمود.
صحتسنجي مدل عددي
جريان در کانال مستقيم
جهت ارزيابي مدل حاضر ابتدا از آزمون استاندارد جريان در حفره1

استفاده شد و نتايج آن با تحقيقي مشابه که در آن از مدل تجاری
 Fluentاستفاده شده است ،مقايسه شد (.)Zhang and Li, 2008
در اين آزمون يک کانال مستقيم با مقطع مربع به ضلع 30
سانتيمتر و طول  4/5متر با جريان هوا مدلسازی شده است.
سرعت جريان هوا در حالت يکنواخت در ورودی کانال 7 ،متر بر
ثانيه ميباشد.
جهت شبيهسازی جريان به وسيله مدل عددی حاضر ،سعي
شد ه است تا حد امکان از شرايط مشابه با تحقيق مرجع فوق
استفاده شود .ابعاد کانال در مدل عددی حاضر  0/3×0/3×10متر
تعريف شده است .قابل ذکر است از آنجايي که در تحقيق مرجع
از مرز پريوديک (به دليل لزوم صرفهجويي در زمان محاسبات)
برای شرط مرزی ورودی استفاده شده ،در تحقيق حاضر طولي در
حدود دو برابر طول اصلي کانال برای آن و به منظور اطمينان از
توسعهيافتگي جريان در محل خروجي در نظر گرفته شده است.
شبکه محاسباتي دارای تعداد  20 ،100و  20سلول محاسباتي به
ترتيب در جهات طول ،عرض و عمق کانال بوده و به کمک ضريب
کلستربندی  1/2در نزديکي ديوارهای طرفين ريز شد.
نتايج به دست آمده از مدل عددی حاضر و مدل تجاری
فلوئنت در مقطع جريان توسعهيافته در انتهای کانال در شکل 2
مقايسه شده است .اين شکل خطوط همسرعت جريان طولي
مربوط به شبيهسازی عددی با مدل  k-εرا نشان ميدهد.
همانطور که در اين شکل مشاهده ميشود ،نتايج مدل عددی
حاضر از نظر کيفي و الگوی جريان طولي همخواني بسيار خوبي
با نتايج مدل عددی فلوئنت دارد .از نظر کمّي سرعتهای بيشينه
در مقطع خروجي کانال در مدل عددی حاضر و فلوئنت به ترتيب
 8/34و  8/32متر بر ثانيه به دست آمده که تفاوتي در حدود
 0/25درصد را نشان ميدهد و حاکي از عملکرد مناسب مدل در
شبيهسازی جريانهای ساده ميباشد.
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مقايسه پروفيلهای سرعت طولي با يکديگر در شکل )4( 4
نمايش داده شده است .نقاط دايرهای ،خطوط توپر و توخالي به
ترتيب نمايانگر دادههای آزمايشگاهي ،نتايج مدل عددی در شبکه
ريز و در شبکه درشت ميباشد.

شکل  -2مقايسه نتايج خطوط همسرعت طولي در کانال مستقيم در مدل
عددي حاضر (راست) با فلوئنت (چپ)

جريان عبوري از روي ترانشه

آزمون ديگری که برای صحتسنجي مدل حاضر بکار گرفته شد،
جريان عبوری از روی ترانشه 1ذوزنقهایشکل ميباشد که نتايج
آن با دادههای آزمايشگاهي موجود مقايسه شد ( Alfrink and
.)Rijn, 1983
طول ،عرض و عمق کانال آزمايشگاهي در اين آزمون به
ترتيب برابر  0/5 ،17و  0/7متر ميباشد .پارامترهای ميدان جريان
در محل ورودی (سرعتها و متغيرهای آشفتگي) به کمک
معادالت لگاريتمي اعمال شده و بدين ترتيب فقط طولي معادل
نيم متر در باالدست و پاييندست ترانشه شبيهسازی شده است.
پروفيل سرعت افقي و مقادير انرژی جنبشي آشفتگي و استهلک
آن در راستای عمودی در مرز ورودی با توجه به روابط ذيل به
مدل عددی اعمال شده است.
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در روابط فوق  u* ،Hو  zبه ترتيب عمق جريان در ورودی،
سرعت برشي و فاصله از کف ميباشد و مقادير  z0 ،u* ،Cμبا توجه
به دادههای آزمايشگاهي به ترتيب  0/029 ،0/09متر بر ثانيه،
 0/00067متر برآورد شدهاند (.)Alfrink and Rijn, 1983
انفصال ميدان محاسباتي در دو شبکه درشت (در شبکه
محاسباتي بدون کلستربندی و شامل  10*10*100گره) و ريز
(شامل  20*10*100گره با ضريب کلستربندی  )1/2انجام
گرفته است .نتايج مدل حاضر در  5مقطع مطابق شکل  )3با
دادههای آزمايشگاهي آلفرينک و راين مقايسه شده است.

شکل  -3دامنه محاسباتي و مقاطع موردنظر جهت مقايسه دادههاي
آزمايشگاهي و نتايج مدل عددي حاضر
1. Trench

شکل  -4مقايسه پروفيل سرعت طولي در مقاطع مختلف کانال به همراه
ترانشه براي دو شبکه ريز و درشت

بررسي نتايج نشان ميدهد که ريز شدن شبکه با افزايش
دقت قابل توجهي در نتايج همراه ميباشد؛ به طوریکه در شبکه
درشت و در مقطع سوم ( )x =1/4جريانهای برگشتي شبيهسازی
نشده در حالي که جزئيات مذکور در شبکه ريز مدلسازی شده
است .همچنين در ساير مقاطع نيز نتايج شبيهسازی عددی
مخصوصاا در داخل ترانشه بهطور قابل توجهي بهبود يافته است.
مقادير خطا (انحراف جذر ميانگين مربعات) در مقاطع مختلف در
جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1مشخصات هيدروليکي جريان

مقدار خطا

x=0.3

x=0.7

x=1.4

x=2.1

x=2.7

شبکه درشت

1/8

6/1

9/5

3/9

2/7

شبکه ريز

1/5

1/4

4/9

2/8

2/9

ارزيابي مدل در شبيهسازي آبگيري از کانال مستقيم
مشخصات ميدان فيزيکي و محاسباتي

پس از صحتسنجي مدل عددی حاضر در جريانهای ساده ،اين
مدل برای هدف اصلي مقاله ،موردبررسي قرار گرفت .بدين منظور
به ارزيابي مدل برای شبيهسازی ميدان جريان در آبگيری از کانال
مستقيم پرداخته شد و نتايج بهدستآمده از آن با نتايج
آزمايشگاهي برکدل مقايسه شد ( .)Barkdoll, 1997الزم به ذکر
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است که سرعت جريان در مدل آزمايشگاهي مذکور توسط
سرعتسنج الکترومغناطيس ( )EVM-523با دقت ±5%
اندازهگيری شده است.
ميدان محاسباتي با توجه به مطالعه آزمايشگاهي موردنظر
انتخاب شده است و شامل کانالي مستقيم به همراه يک آبگير
ميباشد .عرض کانال اصلي و آبگير با يکديگر برابر (
 )w 0/ 152 mميباشند .جهت شبيهسازی عددی ،طول ميدان
در باالدست آبگير در کانال اصلي بهاندازه  8برابر عرض آن فرض
شده است .همچنين جهت اطمينان از توسعهيافتگي جريان در
مرزهای خروجي ،طول کانال آبگيری و فاصله مرز خروجي در
کانال اصلي از محل آبگير بهاندازه  12برابر عرض ،در نظر گرفته
شده است .عمق جريان ثابت بوده و به ميزان  0/304متر ميباشد.
شرايط مرزی بهکاررفته در شکل  5نشان داده شده است.

جدول  -2مشخصات هيدروليکي جريان

عمق جريان دبي ورودی نسبت دبي
(ليتر بر ثانيه) انحرافي
(متر)
0/304

0/31

11

عدد فرود عدد رينولدز
0/13

49600

جهت بررسي استقلل شبکه و حساسيتسنجي نسبت به
گسستهسازی ميدان حل از شبکههايي با شرايط مختلف استفاده
شد تا شبکهای به عنوان شبکه منتخب برگزيده شود که تأثير
ريزتر نمودن آن در جوابها قابل صرفنظر کردن باشد .همچنين
با توجه به استفاده از تابع ديواره در مدل آشفتگي  k-الزم است
حداقل يک گره محاسباتي جهت حصول اطمينان از بررسي
وضعيت ناحيه زيراليه لزج در اين ناحيه قرار گيرد.
از آنجاييکه با ريزتر نمودن بيشتر شبکه ميتوان همچنان
به نتايج بهتری دست يافت ،افزايش کمتر از يک درصد در دقت
نتايج در شبکههای ريزتر بهعنوان شرط استقلل از شبکه مدنظر
قرار گرفت .در نهايت و پس از حساسيتسنجي بهعملآمده
شبکهای با مشخصات معرفيشده در جدول  3به عنوان شبکه
منتخب لحاظ شد که کليه نتايج که در ادامه ارائه ميشود مربوط
به اين شبکهبندی ميباشد.
به عنوان نمونه نتايج بهدستآمده در شبکهای درشتتر از
شبکه منتخب که مشخصات آن در جدول  3ارائه شده است در
ادامه مورد بررسي قرار گرفته است .شکل  6نمايانگر افزايش دقت
نتايج مدلسازی عددی در شبکه منتخب نسبت به شبکه مذکور
ميباشد .در اين شکل مقطع  gدر کانال اصلي (اندکي پايينتر از
دهانه آبگير) و مقطع  lدر کانال انحرافي (در ابتدای ورودی کانال)
قرار دارد (توضيحات تکميلي در جدول ( )4ارائه شده است).
همچنين محور طولي به سرعت بيبعدشده در جهت اصلي (u/uref
در کانال اصلي و  v/vrefدر کانال انحرافي) و محور قائم به عرض
بيبعدشده ( y/wدر کانال اصلي و  x/wدر کانال انحرافي) اشاره
دارد.

شکل  -5شرايط مرزي بهکاررفته در مدل

مشخصات جريان شامل عمق ،دبي ورودی ،درصد جريان
انحرافي و اعداد فرود و رينولدز جريان بر اساس دادههای
آزمايشگاهي ،انتخاب شده و در
جدول  2ارائه شدهاند.

جدول  -3مقايسه تعداد گرههاي محاسباتي در شبکه منتخب با يک شبکه درشت (بهعنوان نمونه)

تعداد گرههای محاسباتي

آبگير

کانال اصلي
طول

عرض

عمق

طول

عرض

عمق

شبکه منتخب

151

24

24

125

16

24

شبکه درشت

83

15

15

80

12

15

همانطور که در اين شکل مشاهده ميشود ،تأثير تراکم
شبکه در نتايج بهدستآمده آشکار بوده و بيانگر کاهش ميزان
خطای متوسط (انحراف جذر ميانگين مربعات) در مقاطع مختلف
با ريزتر شدن شبکه در حدود  5درصد بوده است.

قابلذکر است که جهت تدقيق تأثير مرز ديوارهها از
کلستربندی شبکه با ضريب  1/1در نزديکي آنها استفاده شد.
ابعاد مدل و نمونهای از فشردهسازی شبکه محاسباتي در شکل 7
نشان داده شده است.
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شکل  -6مقايسه پروفيل سرعت بيبعد شده با نتايج آزمايشگاهي در تراز
عمق ميانه براي دو شبکه مختلف
شکل  -9مشخصات ناحيه تقسيم جريان در نتايج مدل حاضر

شکل  -7ابعاد مدل و شبکه محاسباتي آن

بررسي کيفي الگوي جريان

جهت برآورد و ارزيابي نتايج مدل عددی حاضر در شبيهسازی
الگوی جريانهای انحرافي ،ابتدا در اين قسمت الگوی کيفي
جريان شامل نحوه تقسيم جريان ،شکلگيری نواحي جداشدگي
و توزيع فشار در دهانه آبگير با توجه به نتايج گزارششده از ساير
تحقيقات در اين زمينه که در بخش مقدمه بيان شد ،ارائه ميشود.
نتايج مدل عددی حاضر در خصوص جريان انحرافي و تغييرات
آن در سه عمق مختلف در شکل  8نشان داده شده است.

همانطور که در بخش مقدمه بيان شد و در اين شکل نيز
مشاهده ميشود ،عرض جريان تقسيمشده با فاصلهگرفتن از بستر،
کاهش مييابد و تقريباا تمام اين تغييرات در  20درصد پاييني
جريان رخ داده و عرض تقسيم جريان در ترازهای فوقاني آن
يکسان است .دادههای مربوط به اين شکل نشان ميدهد که عرض
ناحيه تقسيم جريان در نزديکي بستر  3/2 ، 3/8و  3/1برابر آن
در سطح آب به ترتيب برای مقاطع ميانه دهانه آبگيری ،لبه
آبگيری و باالدست آن ،ميباشد .همچنين اين دادهها نشاندهنده
جذب حدود  69درصد عرض جريان باالدست به داخل آبگير بوده
که اين مقدار در ميانه دهانه آبگيری به  81درصد افزايش مييابد.
نکات اشارهشده حاکي از انتقال شديد جريان در نزديکي بستر به
آبگير بوده که سبب ورود رسوبات نزديک بستر به داخل آبگير
خواهد شد.
نتايج مدل عددی حاضر در خصوص شکلگيری نواحي
جداشدگي  Aو ( Bمطروحه در بخش مقدمه) در ( )10نشان داده
شده است .قابلذکر است که تصوير ذيل مربوط به نزديک بستر
( z*=0.01با نسبت دبي انحرافي  )0/31ميباشد و در سطح آب
ناحيه جداشدگي  Bاز بين رفته است.

شکل  -8نتايج مدل حاضر در خصوص تغييرات عرض ناحيه تقسيم جريان
در عمق

در شکل  9تغييرات اين ناحيه در عمق برای سه مقطع
مختلف نمايش داده شده است .اين مقاطع به مقطعي در فاصلهای
معادل عرض آبگير در باالدست دهانه ( ،)x*= -1لبه باالدست آبگير
( )x*=0و ميانه دهانه آبگير ( )x*=0.5اشاره دارد .همچنين برای
بيبعد نمودن عرض ناحيه تقسيم جريان و فاصله از کف ،از عرض
کانال استفاده شده است.

شکل  -10شکلگيري نواحي جدايي جريان در نتايج بهدستآمده از مدل
عددي حاضر در نزديک بستر
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در شکل  11کانتورها و خطوط همتراز فشار هيدروديناميک
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود نتايج حاصل
از مدل عددی حاضر توزيع فشار در دهانه آبگير را بهصورت نواحي
پرفشار و کمفشار (به ترتيب با مقادير فشار هيدروديناميک  45و
 )kg/m.s2 15شبيهسازی نموده است که اين موضوع با مطالعات
ساير محققين همخواني دارد .الزم به ذکر است که نيری و
همکاران نيز تغيير فشار قابلملحظهای را در امتداد دهانه آبگير
گزارش نمودهاند که شامل ناحيهای کمفشار در گوشه باالدست و
ناحيهای پرفشار در گوشه پاييندست بوده و ميتواند به نوعي
بيانگر تغييرات سطح آب در اين نواحي باشد ( Neary et al.,
.)1999

شکل  -11توزيع فشار هيدروديناميک در دهانه آبگير

پس از اطمينان از صحت عملکرد مدل در شبيهسازی کيفي
الگوی جريان در ادامه به مقايسه کمّي نتايج در مقاطع مختلف با
دادههای آزمايشگاهي پرداخته ميشود.
بررسي کمّي نتايج مدل عددي حاضر

در اين قسمت جزئيات کمّي نتايج حاصل از مدل حاضر ارائه
ميشود .برای اين منظور پروفيلهای سرعت در  22مقطع که
نيمي از آنها در کانال اصلي و نيمي ديگر در کانال انحرافي و با
تراکم مناسبي در محدوده آبگير توزيع شدهاند ،با نتايج
آزمايشگاهي برکدل (که اندازهگيری سرعت در اين مقاطع صورت
گرفته بود) مقايسه شد .موقعيت مقاطع درمقايسه پروفيل های
سرعت بي بعد شده و به دست آمده از مدل عددی و نتايج
آزمايشگاهي (علمت دايره) در تراز عمق ميانه برای کانال اصلي
در شکل  12نمايش داده شده است .برای بي بعدسازی پروفيل
سرعت از سرعت مبنا ( 0/262متر بر ثانيه) که حداکثر مقدار
سرعت در محل ورودی کانال اصلي (جريان توسعه يافته)
مي باشد ،استفاده شده است .در اين شکل محور طولي به سرعت
بي بعدشده در جهت اصلي ( u/urefدر کانال اصلي) و محور قائم
به عرض بي بعد شده (* )yاشاره دارد
جهت نمايش مناسبتر اطلعات ،مبدأ مختصات در ابتدای
محل آبگيری و محورهای مختصات با عرض کانال بهصورت = *x
 x/wو  y* = y/wو  z* = z/wبيبعد شدهاند.

شکل  -12مقايسه پروفيل سرعت بيبعد شده طولي ( )Uحاصل از مدل عددي حاضر و نتايج آزمايشگاهي در تراز عمق ميانه براي کانال اصلي
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جدول  -4موقعيت مقاطع موردنظر جهت مقايسه پروفيلها

کانال اصلي
کانال انحرافي

مقطع

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

٭x

-4/15

0

0/25

0/5

0/75

1

1/5

2

2/5

3

3/5

مقطع

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

٭y

1

1/1

1/5

2

2/5

3

3/5

4

5

6

9

همانطور که مشاهده ميشود ،الگوی جريان در کانال اصلي
در مقاطع ( aتا  )gبهوسيله مدل عددی بهخوبي شبيهسازی شده
و نتايج بهدستآمده همخواني مناسبي با مقادير آزمايشگاهي
دارند .نتايج نشان ميدهد که در سه تراز سطح آب ،عمق ميانه و
نزديک بستر ميزان متوسط خطا برای مدل حاضر به ترتيب در
حدود  4/5 ،9/7و  4/7درصد برای شبکه منتخب (با متوسط 6/3
درصد) ميباشد که در مقايسه با نتايج مدل عددی ساير محققين
( )Neary et al., 1999در سه تراز مذکور (با خطايي در حدود
 4/1 ،9/7و  7/7درصد) شبيهسازی مناسبي را نشان ميدهد.
قابلذکر است که در مقاطع انتهايي کانال اصلي ( hتا  )kنتايج
بهدستآمده در نزديکي ديواره خارجي تا حدودی دست باال
تخمين زده شده است .اين بخش مربوط به ناحيه جداشدگي
جريان (ناحيه  )Bبوده و به نظر ميرسد مدل عددی ،قدرت

گرداب شکلگرفته در اين ناحيه را اندکي کم برآورد نموده است.
ميزان متوسط خطا در سه تراز سطح آب ،عمق ميانه و نزديک
بستر به ترتيب در حدود  12/2 ،9/2و  11/5درصد برای شبکه
منتخب (با متوسط خطای  10/9درصد) و در مدل عددی نيری
در سه تراز مذکور با خطايي در حدود  9/1 ،11/2و  12/7درصد
ميباشد.
در شکل  13نيز پروفيلهای سرعت بيبعد شده و
بهدستآمده از مدل عددی در تراز عمق ميانه برای کانال انحرافي
با نتايج آزمايشگاهي (علمت دايره) مقايسه شده است .در اين
شکل محور طولي به سرعت بيبعدشده در جهت اصلي ( v/vrefدر
کانال انحرافي) و محور قائم به عرض بيبعدشده (* xدر کانال
انحرافي) اشاره دارد.

شکل - 13مقايسه پروفيل سرعت بيبعد شده عرضي ( )Vحاصل از مدل عددي حاضر و نتايج آزمايشگاهي در تراز عمق ميانه براي کانال انحرافي

نتايج شبيهسازی جريان در آبگير جانبي حاکي از آن است
که در عموم مقاطع ،محل تغيير جهت جريان که مشخصکننده

عرض و طول جريان برگشتي و گرداب تشکيلشده در اين ناحيه
ميباشد ،با دقت مناسبي شبيهسازی شده ليکن به واسطه عدم
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منظور کردن تغييرات سطح آزاد و مخصوصاا در ورودی آبگير از
دقت محاسبات کاسته شده است .ميزان متوسط خطا در ترازهای
نزديک بستر ،عمق ميانه و سطح آب به ترتيب در حدود ،19/1
 18/9و  19/8درصد برای شبکه منتخب (با متوسط  19/2درصد)
و در مدل عددی نيری در سه تراز مذکور با خطايي در حدود
 16/1 ،17/9و  19/5درصد همراه ميباشد .الزم به ذکر است
درصورتيکه مقاطع ابتدای آبگير که تأثير فروافتادگي جريان در
آن زياد است از محاسبات حذف شود ،خطای محاسباتي کاهش
يافته و ميزان متوسط خطا در ترازهای نزديک بستر ،عمق ميانه
و سطح آب به ترتيب در حدود  14/7 ،13/6و  15/4درصد (با
متوسط  14/5درصد) ميشود.
بهطور مشابه در شکل ( )14و شکل  15نيز به ترتيب در
تراز نزديک بستر و سطح آب ،نتايج مدل عددی حاضر با دادههای

آزمايشگاهي مقايسه شده است .قابلذکر است که نتايج در
خصوص بيشينه سرعت در برخي از مقاطع تا حدودی دستپايين
برآورد شده که با توجه به پيشينه تحقيقات به نظر ميرسد اين
مسئله بهدليل ضعف مدل آشفتگي  k-εدر مدلسازی چنين
الگويي ميباشد ( .)Safarzadeh and Salehi, 2006در اين
خصوص حساسيتسنجي نسبت به پارامترهای مدل آشفتگي
بهکاررفته همچون شدت آشفتگي در مقطع ورودی صورت
پذيرفت وليکن همانگونه که با توجه به نظرات ساير محققين
پيشبيني ميشد ،تغيير قابلملحظهای در نتايج حاصل نشد.
همچنين واسنجي مدل نسبت به ضريب زبری در دامنه
15درصدی و متناسب با زبری جداره مدل آزمايشگاهي تأثير
چنداني بر نتايج نداشته است.

شکل  -14مقايسه پروفيلهاي سرعت بيبعد شده حاصل از مدل عددي و نتايج آزمايشگاهي در تراز نزديک بستر ( ) z * 0/2

شکل  -15مقايسه پروفيلهاي سرعت بيبعد شده حاصل از مدل عددي و نتايج آزمايشگاهي در تراز سطح آب ( ) z *  2
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نتيجهگيري
در اين تحقيق با استفاده از يک مدل بومي ،فرآيند آبگيری از
کانال مستقيم با حل معادالت سهبعدی هيدروديناميک جريان و
استفاده از يک مدل آشفتگي دومعادلهای ،مدلسازی شد که
مقايسه نتايج حاکي از عملکرد مناسب مدل جهت شبيهسازی
الگوی پيچيده جريان در چنين شرايطي ميباشد .نکته ديگر در
اين تحقيق عدم بهکارگيری روشهای چندبلوکي بود؛ به طوری
که کانال اصلي و انحرافي بهطور همزمان در يک بلوک و با کمک
آرايههايي با ابعاد متغير مدلسازی شد .برخي از مهمترين نتايج
تحقيق به شرح ذيل ميباشند:
با توجه به خطوط جريان در نزديکي بستر مشاهده ميشود
که قسمت اعظم رسوبات بستر که از باالدست کانال اصلي به
سمت آبگير کشيده شده ،در نقطه مشترک (نقطه کانوني) به دام
افتاده و به خاطر عدم تنشهای برشي و سرعت پايين جريان ،در
اين منطقه تهنشين شده و باعث تشکيل پشتههای ماسهای
ميشوند .همچنين وجود نقطه زيني در گوشه پاييندست آبگير
نيز منشأ خطوط جرياني ميباشد که باعث انتقال رسوبات جلوی
دهانه به طرف نقطه تکين داخل آبگير ميشود.
بررسي فشار هيدروديناميک در نزديکي آبگير نمايانگر دو
ناحيه پرفشار و کمفشار به ترتيب در گوشه پاييندست و باالدست
ورودی آن ميباشد .با توجه به فرض شرط مرزی تقارن برای سطح
آب و صفر بودن فشار در سطح آزاد ميتوان شکلگيری فشار
هيدروديناميک را در اين مرز به تعبيری به تغييرات عمق مرتبط

دانست و بنابراين در نواحي مذکور (گوشه پاييندست و باالدست
دهانه آبگير) به ترتيب باالآمدگي و پايينافتادگي سطح آزاد را
پيشبيني نمود.
مقايسه الگوی جريان در طول کانال اصلي و بعد از آبگير
در ترازهای مختلف (مقاطع  gتا  )kنشاندهنده وجود جريان
ثانويه عمومي بهصورت پادساعتگرد ميباشد که با حرکت رو به
پايين خود در سمت ديواره داخلي کانال اصلي سبب شده است
که حداکثر سرعت در اين مقاطع به سمت ترازهای نزديک بستر
هدايت شود.
مقايسه پروفيلهای سرعت در نزديکي ديواره داخلي کانال
اصلي بعد از دهانه آبگير بين ترازهای مختلف نمايانگر کاهش
سرعت طولي مخصوصاا در نزديکي سطح آب بهواسطه افزايش تراز
آب در اين منطقه ميباشد که مدل عددی حاضر به دليل عدم
مدلسازی سطح آزاد قادر به شبيهسازی اين پديده نبوده است.
در مجموع؛ مقايسه پروفيلهای سرعت در مقاطع مختلف
با نتايج آزمايشگاهي حاکي از عملکرد مناسب مدل حاضر در
شبيهسازی جريان انحرافي و تقسيم دبي با نسبتي اجباری
ميباشد .مقايسه کمّي سرعتهای طولي نيز نشان داد که نتايج
حاصل از مدل عددی شامل الگوی جريان در کانال اصلي و
انحرافي ،جريانهای ثانويه و جريانهای برگشتي در هر دو کانال
با نتايج آزمايشگاهي همخواني مناسبي داشته و خطای
شبيهسازی در مقايسه با ساير مراجع و مدلهای عددی معتبر
محققين در حد قابل قبولي ميباشد.
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