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ABSTRACT
In this research, a three-dimensional numerical model has been developed to simulate the flow pattern at lateral
intake in 180-degree bend. Due to the curvature of flow boundaries and computational grid, the threedimensional Navier-Stokes equations are solved in nonorthogonal and nonstaggered curvilinear coordinates,
and given the complexity of the flow conditions, the k-ω model for low Reynolds numbers is used to solve
turbulence terms. The equations are discretised by the finite volume method and the central difference and
power law algorithm are used to discretise the diffusion and convection terms, and the stable semi-implicit
(SIMPLEC) is used to couple the flow and pressure field. Also, to increase the efficiency of the model, one
block with variable domain has been used to simulate both channels (main and intake). The developed model
was first validated in two tests of flow in 180-degree bend and the lateral intake in a straight flume. Then flow
pattern at the lateral intake in 180-degree bend for 45-degree diversion angle in the establishment angle of 40degree was simulated and compared with the available laboratory data. The average modeling error in the main
channel and intake was about 7.3% and 19.7%, respectively, which is acceptable compared to the results of
other commercial models.
Keywords: Numerical Simulation, 3D Model, Intake, 180-Degree Bend.
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شبيهسازي عددي سهبعدي الگوي جريان در آبگيري از قوس  180درجه
2

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

 .1گروه سازههای هیدرولیکی ،پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیطهای آبی ،موسسه تحقیقات آب ،تهران ،ايران.
 .2دانشکده مهندسی عمران و محیطزيست ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران.
(تاريخ دريافت -1399/4/25 :تاريخ بازنگری -1399/9/15 :تاريخ تصويب)1399/9/22 :

چکيده
در اين تحقیق مدل عددی سهبعدی برای شبیهسازی الگوی جريان در آبگیری از کانال قوسیشکل توسعه داده شده است.
با توجه به انحنای مرزهای جريان و شبکه محاسباتی ،معادالت سهبعدی ناويراستوکس در مختصات منحنیالخط غیرمتعامد
و جابجانشده حل شده و با عنايت به پیچیدگی حاکم بر شرايط جريان ،برای حل ترمهای آشفتگی از مدل 𝜔  𝑘 −برای
اعداد رينولدز پايین استفاده شده است .انفصال معادالت با استفاده از روش حجم محدود صورت پذيرفته است و جهت
گسستهسازی ترمهای پخش و انتقال به ترتیب از طرحهای اختالف مرکزی و قاعده توانی و برای جفتنمودن میدان جريان
و فشار از طرح نیمه ضمنی پايدار استفاده شده است .همچنین جهت افزايش راندمان مدل از يک بلوک با دامنه متغیر برای
شبیهسازی هر دو کانال قوسیشکل و آبگیر استفاده شده است .مدل توسعهدادهشده ابتدا در دو آزمون جريان در قوس
 180درجه و آبگیری از کانال مستقیم صحتسنجی گرديد .سپس الگوی جريان در آبگیری از قوس  180درجه برای زاويه
استقرار  40درجه و تحت زاويه آبگیری  45درجه شبیهسازی و با دادههای آزمايشگاهی موجود مقايسه گرديد .متوسط
خطای مدلسازی در کانال اصلی و آبگیر بهترتیب در حدود  7/3و  19/7درصد بوده است که در مقايسه با نتايج ساير
مدلهای تجاری در حد قابل قبول میباشد.
واژههاي كليدي :شبیهسازی عددی ،مدل سهبعدی ،آبگیر ،قوس  180درجه.

مقدمه
جريانهای انحرافی يا بهطور طبیعی در رودخانههای پیچانرودی
بوجود میآيند و يا آنکه بهطور مصنوعی بهصورت آبگیری از
رودخانهها و کانالها جهت مصارف مختلف ايجاد میشوند .الگوی
شماتیک جريان در آبگیری از قوس در شکل  )1نشان داده شده
است (.)Dehghani, 2006

شکل  -1الگوي سهبعدي جريان در آبگيري جانبي از قوس
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در باالدست آبگیر جريان حلزونی ناشی از جريان ثانويه و
اينرسی در کانال اصلی وجود دارد که باعث حرکت رسوبات در
کف به سمت قوس داخلی و جريان آب در سطح به سمت قوس
خارجی میشود .با نزديکشدن جريان به آبگیر به دلیل فشار
مکشی اعمالی از طرف کانال جانبی ،جريان در جهت عرضی
شتاب گرفته و به دو قسمت تقسیم میشود .قسمتی وارد آبگیر
شده و مابقی در کانال اصلی پايیندست جريان میيابد و بدين
ترتیب صفحه تقسیمکننده جريان ،شکل میگیرد .بخاطر وجود
گراديان فشار جانبی ،تنش برشی بستر و نیروی گريز از مرکز
ناشی از انحناء خطوط جريان ،جريان ورودی به آبگیر دچار عدم
تعادل گرديده که اين پديده باعث ايجاد جريان ثانويهای (در
خالف حرکت عقربههای ساعت) در طول آبگیر میشود که
مکانیسم تشکیل آن شبیه مکانیسم تشکیل جريان ثانويه در
قوسها میباشد .الزم به ذکر است بواسطه جداشدگی جريان
فوقانی و تحتانی پس از عبور از لبه باالدست آبگیر از آن ،يک
ناحیه جداشدگی نیز در گوشه باالدست آبگیر ايجاد میشود که
نمونه اين جداشدگی در آبگیری از مسیر مستقیم نیز مشاهده می
شود .جريان رو به پايین در لبه پايیندست آبگیر نیز باعث ايجاد
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يک جريان ثانويه (در جهت عقربههای ساعت) در کانال اصلی
میگردد که باعث آبشستگی بستر در کانال اصلی (پايیندست
آبگیر) میشود.
الگوی يادشده با توجه به پیچیدگیهای حاکم و همچنین
اهمیت بهینهسازی جريان و نیز کنترل رسوب ورودی به آبگیر
همواره مورد توجه محققین بوده است .در اين خصوص اغلب
مطالعات صورتگرفته در زمینه شبیهسازی عددی سهبعدی
آبگیری از قوسها به بهرهگیری از مدلهای تجاری اشاره دارد .در
تحقیقی مدل عددی دوبعدی جهت شبیهسازی جريان آب و
رسوب در کانال قوسی با آبگیر جانبی تهیه گرديد که در اين مدل،
معادالت دوبعدی و غیردائمی ناويراستوکس با روش المان محدود
حل شده و بستر جريان به صورت ثابت و بدون تغییر فرض شده
است ( .)Hsieh and Yang, 2003نتايج اين مدل عددی دوبعدی
با نتايج آزمايشگاهی کانال قوسی با آبگیرجانبی  90درجه مقايسه
گرديد ( .)Ketabdar, 2016الگوی جريان آبگیری از کانال مستقیم
با مقطع ذوزنقهای به کمک مدل عددی ،شبیهسازی گرديده و با
نتايج آزمايشگاهی مقايسه شده است (.)Nazari et al., 2019
در مطالعهای با استفاده از مدل تجاری فلوئنت اقدام به
مدلسازی الگوی جريان در آبگیری از قوس  180درجه گرديد
( .)Safarzadeh, 2005در اين تحقیق ،الگوی جريان در دو
موقعیت آبگیری ( 40و  115درجه) و دو زاويه آبگیری برای
هريک از اين موارد شبیهسازی گرديد .جهت مدلسازی آشفتگی
از مدل تنشهای رينولدز و برای شبیهسازی سطح آزاد جريان از
تکنیک کسر حجمی سیال ) (VOFاستفاده شده است که به
همین منظور محدودهای در حدود سه برابر عمق جريان جهت
عبور اليه فوقانی (هوا) به دامنه محاسباتی مدل اضافه شده است.
شبیهسازی برای يک دبی ثابت  45لیتر بر ثانیه انجام گرفت و
نتايج با دادههای آزمايشگاهی ( )Pirestani, 2005مقايسه گرديد.
در تحقیق ديگری و به کمک مدل عددی شبهسهبعدی
GLLVHTاقدام به شبیهسازی الگوی جريان و کیفیت در آبگیری
از يک رودخانه واقعی شده است ( .)Na and Park, 2005روش
اختالف محدود بواسطه سادگی فرآيند انفصال معادالت بعنوان
روش حل عددی در اين مدل ،انتخاب شده است .هدف اصلی از
اين تحقیق ،بررسی موقعیت بهینه آبگیری در محدوده مطالعاتی
موردنظر در بازه رودخانهای در کره ،با امکان شبیهسازی سهبعدی
جريان در آن بوده است.
) Ho (2006در رساله دکتری خود به کمک مدل سهبعدی
 Flow-3Dاقدام به شبیهسازی عددی الگوی جريان در آبگیری
از رودخانهای در نیومکزيکو نمود .در اين شبیهسازی جريان به
صورت دائمی فرض شده و از مدل آشفتگی  k-εاستاندارد و روش
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حجم محدود استفاده شده است .شبکه حل میدان ،کارتزين با
المانهای ششوجهی و شبکه جابجاشده میباشد.
در تحقیق ديگری نیز با استفاده از مدل فلوئنت اقدام به
شبیهسازی عددی الگوی جريان حول صفحات مستغرق در قوس
 180درجه با آبگیر جانبی شده است (.)Rostamabadi, 2008
نتايج بدست آمده شامل پروفیلهای سرعت ،خطوط جريان،
جريانهای ثانويه در مقاطع عرضی و توزيع تنش برشی با دادههای
آزمايشگاهی مقايسه گرديد .همچنین ايشان اقدام به بررسی تاثیر
شبیه سازی سطح آزاد بر الگوی جريان در آبگیری از قوس (به
همراه صفحات مستغرق) به کمک نرمافزار فلوئنت نمودهاند
( .)Rostamabadi et al., 2010در اين تحقیق مقايسه نتايج مربوط
به روشهای مختلف مدلسازی سطح آزاد در نرمافزار فلوئنت
بررسی گرديده است.
در مطالعه ديگری به بررسی تأثیر پارامترهای مختلف
صفحات مستغرق در آبگیر جانبی واقع در قوس  180درجه با
استفاده از مدل عددی  Flow3Dپرداخته شده و با استفاده از داده
های آزمايشگاهی موجود ،خطای مدل تعیین شده است .در اين
مطالعه برخی پارامترهای مؤثر از جمله نوع طرح ،تعداد و اندازه
صفحات مستغرق و تغییرات عدد فرود در کانال اصلی مورد بررسی
قرار گرفته است (.)Sarhadi and Jabbari, 2017
در خصوص مدلسازی الگوی رسوب ورودی به آبگیری از
قوس  180درجه در تحقیقی و با استفاده از نرم افزار فلوئنت به
مدلسازی پديده انتقال رسوب و مکانیسمهای ورود رسوبات به
آبگیر جانبی واقع در موقعیت  115درجه پرداخته شده است
( .)Tavakoli and Montaseri, 2017برای بررسی عملکرد
مدلهای دوفازی ،روند حرکت رسوبات در زمانهای مختلف از
شروع تزريق در مدلهای عددی با مدل آزمايشگاهی مقايسه
گرديدهاند .ايشان در تحقیق ديگری انتقال رسوب و تغییرات بستر
در قوس  180درجه با آبگیر جانبی را در قالب مطالعات
آزمايشگاهی و عددی بررسی نمودند (.)Montaseri et al., 2020
در اين مطالعه با نرم افزار فلوئنت و با مدلهای اويلری و الگرانژی
اقدام به شبیهسازی پديدههای انتقال شده است و عملکرد آنها در
شبیهسازی جريانهای طولی و عرضی و مکانیسم حرکت ذرات
بررسی گرديد .همچنین بررسی جزئیات مسیر حرکت رسوبات در
 3زاويه مختلف آبگیری توسط اين تیم مطالعاتی در تحقیق
ديگری نیز منتشر شده است (.)Tavakoli et al., 2019
با توجه به مرور تحقیقات پیشین ،مطالعاتی که به
شبیهسازی عددی جريان بهصورت سهبعدی در آبگیری از قوس
پرداختهاند از مدلهای تجاری موجود استفاده نمودهاند .الزم بذکر
است در تحقیقات صورتگرفته در اغلب موارد از شبکه
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بدونسازمان و در برخی از مطالعات در بکارگیری مدل
از روشهای چندبلوکی جهت بررسی کانال انحرافی استفاده شده
است .بر همین اساس و در تحقیق حاضر ضمن توسعه يک مدل
سهبعدی بومی ،الگوی جريان در آبگیری از قوس  180درجه و با
استفاده از يک بلوک (برای شبیهسازی جريان در کانال اصلی و
انحرافی) مدلسازی گرديد .مدل تکبلوکی حاضر ،شرايط
سادهتری را برای بررسی میدان جريان فراهم ساخته و نیازمند
زمان اجرای بسیار کمتری میباشد ( Meshkati and Salehi,
.)2020
Flow3D

معادالت حاكم

معادالت حاکم بر جريان آشفته با استفاده از روابط حاکم بر اصول
اساسی هیدرودينامیک و اعمال اثر آشفتگی در آن بهدست میآيد.
حل اين معادالت در حالت کلی به دلیل تصادفیبودن کمیتها
در زمان و مکان و سهبعدی بودن جريان به صورت تحلیلی و حتی
عددی ،پیچیدگی بسیاری دارد .در اين تحقیق با توجه به حل
دائمی میدان جريان تراکمناپذير از معادالت متوسطگیریشده
زمانی رينولدز در حالت دائم به صورت زير استفاده شده است
()Daily and Harleman, 1966
(رابطه  )1معادله پیوستگی
𝑖𝑢𝜕
=0
𝑖𝑥𝜕
(رابطه  )2معادالت ممنتوم در راستای محور i
𝜕
𝑝𝜕
𝜕
𝑖𝑢𝜕
𝜕
(𝜌𝑢𝑖 𝑢𝑗 ) = −𝜌𝑔𝑖 −
+
𝜇(
)−
) (𝜌𝑢𝑖′ 𝑢𝑗′
𝑗𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕

که درآن  −𝜌𝑢𝑖′ 𝑢𝑗′تنشهای ناشی از آشفتگی بوده که از رابطه
ذيل محاسبه میشود ( .)Wilcox, 1994همچنین در روابط فوق
𝜇  :لزجت مولکولی : 𝜇𝑡 ،لزجت آشفتگی 𝑘 ،انرژی جنبشی
آشفتگی ( 𝑔 ،)𝑘 = 𝑢𝑖′ 𝑢𝑖′ /2شتاب گرانشی زمین و 𝑝 فشار
میباشد.
(رابطه )3

2

𝑘 𝑗𝑖𝛿 ) −
3

𝑗𝑢𝜕
𝑖𝑥𝜕

+

𝑖𝑢𝜕

( 𝑡𝜇 = −𝜌𝑢𝑖′ 𝑢𝑗′

𝑗𝑥𝜕

در اين تحقیق با توجه به پیچیدگیهای الگوی جريان و
مزايای مدل آشفتگی 𝜔  𝑘 −همچون شبیهسازی مناسبتر
زيراليهلزج و پیشبینی گراديان فشار معکوس ،از اين مدل
استفاده شده است .معادالت حاکم بر اين مدل عبارتند از
(:)Wilcox, 1994
(رابطه  )4معادله انرژی جنبشی آشفتگی
𝑖𝑢𝑘𝜌𝜕
𝜕
𝑘𝜕 𝑡𝜇
=
) [(𝜇 +
𝑘𝑃 ] − 𝛽 ∗ 𝜌𝜔𝑘 +
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕 𝑘𝜎

(رابطه  )5معادله فرکانس آشفتگی
𝑖𝑢𝜔𝜌𝜕
𝜕
𝜔𝜕 𝑡𝜇
=
) [(𝜇 +
𝜔𝑃 ] − 𝛽𝜌𝜔2 +
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕 𝜔𝜎

پارامترهای بهکار رفته در اين معادالت به شرح ذيل
میباشند.
𝑘
∗ 𝛼𝜌 = 𝑡𝜇
(رابطه  )6لزجت آشفتگی
𝜔
𝜔
𝑘𝑃 𝛼 = 𝜔𝑃
(رابطه  )7تولید انرژی جنبشی آشفتگی
𝑘
𝜔
𝑘𝑃 𝛼 = 𝜔𝑃
(رابطه  )8تولید فرکانس آشفتگی
𝑘
در اين روابط ∗ 𝛼 تابع کاهشدهنده برای اعداد رينولدز
آشفتگی پايین میباشد که عامل تاثیر ديوارههای صلب (که در
نزديکی آنها عدد رينولدز آشفتگی کم است) بر روی لزجت
آشفتگی و به تبع آن تاثیرگذار بر مدل آشفتگی 𝜔  𝑘 −خواهد
بود .در مطالعه حاضر از نسخهای از مدل استفاده گرديد که برای
جريان در نزديکی ديواره نیز با استفاده از ضريب مذکور ،کالیبره
شده و رفتار جريان در نواحی نزديک به ديوارهها را به خوبی
مدلسازی مینمايد .پارامترهای آشفتگی در اين مدل به شرح
ذيل میباشند:
𝑇𝑒𝑅

(𝛼 ∗ )−1

(رابطه )9

𝜔𝑅 5 𝛼0 +
𝑇𝑒𝑅9 1+

𝜔𝑅
𝑒𝑅
𝑇 𝛼0∗ +
𝑘𝑅
𝑒𝑅
𝑇 1+
𝑘𝑅

(رابطه )10

5⁄18+(𝑅𝑒𝑇 ⁄𝑅𝛽 )4

(رابطه )11

1+(𝑅𝑒𝑇 ⁄𝑅𝛽 )4

=𝛼

= ∗𝛼

∗𝛽 ∗ = 𝛽0

همچنین ساير پارامترهای ثابت و تجربی در رابطه ذيل
معرفی شدهاند (.)Wilcox, 1994
(رابطه )12
𝜎𝑘 = 2
, 𝜎𝜔 = 2
, 𝛽 = 0.075
𝛽0∗ = 0.09 , 𝛼0 = 0.1 , 𝛼0∗ = 0.025
𝑅𝛽 = 8
, 𝑅𝑘 = 6
, 𝑅𝜔 = 2.7

انفصال معادالت و اعمال شرايط مرزي
انفصال معادالت حاكم

در مدل تهیهشده در تحقیق حاضر ،انفصال معادالت در مختصات
منحنیالخط غیرمتعامد با استفاده از روش حجم محدود و در
میدان جابجانشده صورت گرفته است .برای سهولت انجام
محاسبات ،کلیه معادالت حاکم بصورت رابطه عمومی 𝑆 = 𝑱 ⋅ 𝛻
تبديل شده که در آن 𝑱 مجموع شار حاصل از انتقال و پخش
کمیت 𝜑 میباشد و پس از اعمال ضرايب تبديل مختصات هندسی
(با توجه به بکارگیری مختصات منحنیالخط) ،مولفههای آن از
رابطه ذيل محاسبه شده است:
𝑗

(رابطه )13

𝜑𝜕 𝑘𝐴 𝑘𝑖𝐴
)
𝑗 𝜉𝜕 𝐽

𝛤 ̂𝑖 𝜑 −
𝑈𝜌( = 𝑛𝑛 𝑖̂𝐽

𝑛𝑛

در اين رابطه 𝜑 با توجه به معادله حاکم میتواند مولفههای
سرعت و يا کمیتهای آشفتگی باشد .همچنین 𝑗𝜉 معرف
محورهای مختصات منحنیالخط 𝐽 ،ژاکوبین تبديل مختصات

مشکاتي و صالحي نيشابوري :شبيهسازي عددي سهبعدي الگوي ...

قلمرو محاسباتی به قلمرو فیزيکی 𝑈̂𝑖 ،شار موازی با محور  iام،
𝑘𝑖𝐴 مولفههای تانسور مساحت𝛤 ،ضريب پخش و  Sترم چشمه
میباشد که مقدار آن وابسته به متغیر مورد نظر و شرايط مرزی
خواهد بود .بهعنوان نمونه ترم چشمه در معادله ممنتوم در جهت
 ، xپس از اعمال ضرايب هندسی به شکل رابطه ذيل میباشد:
(رابطه )14
2

( 𝜌𝑘)𝐴11 +

𝜕

[ 𝐴31 ] −

𝜕𝜉 3

𝑝𝜕
𝜁𝜕

+

𝑝𝜕

𝐴
𝜕𝜂 21
𝜕 2

] ( 𝜌𝑘)𝐴31

𝐴11 +

𝜕𝜁 3

𝑝𝜕
𝜉𝜕

[𝑆 = −
2

( 𝜌𝑘)𝐴21 +

𝜕

𝜕𝜂 3

ترمهای پخش و انتقال به ترتیب بوسیله طرحهای اختالف
مرکزی و قاعده توانی گسسته شدهاند ( .)Patankar, 1980با توجه
به اينکه در اين مدل از شبکه جابجانشده استفاده شده است،
شارهای عمود بر وجوه حجم کنترل به کمک روش درونیابی رای
و چاو محاسبه میگردد ( .)Rhie and Chow, 1983همچنین برای
کوپلنمودن میدان سرعت و فشار در مدل توسعهدادهشده و در
جهت باالبردن پايداری شرايط حل از الگوريتم نیمهضمنی پايدار
( )SIMPLECاستفاده شده است.
نکته مهم در اين تحقیق بکارگیری روش تکبلوکی میباشد
که در آن ،توسعه مدل و انفصال معادالت حاکم در کل میدان حل
فقط در يک بلوک محاسباتی صورت گرفته است .در اين روش
میدان حل و تعداد گرههای محاسباتی آن در جهت عرضی به-
صورت تابعی از موقعیت طولی گره تعريف گرديد ،فلذا کلیه
فرآيندهای محاسباتی (اعم از تعیین ضرايب معادالت و حل آنها
و اعمال شرايط مرزی) در حلقههای عرضی محاسبات ،بهصورت
آرايهای وابسته به موقعیت طولی گره فعال تبديل شد .به بیانی
ديگر با رسیدن به ابتدای کانال آبگیر (در جهت طولی) و بواسطه
لزوم شبیهسازی جريان در آبگیر ،تعداد گرهها در جهت عرضی و
کلیه محاسبات مربوطه به میزان موردنظر (تعداد گرههای
محاسباتی در جهت طول کانال آبگیر) افزايش يافته و با رسیدن
به موقعیت انتهای کانال آبگیر (در جهت طولی) مجددا به میزان
سابق (تعداد گرههای محاسباتی در جهت عرض کانال اصلی)
کاهش يافته است .شايان ذکر است اين روش در قیاس با روش
چندبلوکی با توجه به عدم نیاز به تعريف سلولهای هاله (و لزوم
تکرار جهت همگرايی نتايج در کل میدان حل) و عدم نیاز به
افزايش ابعاد آرايهها (لزوم تعريف جهت سیستم مختصات و پیوند
دادن آدرس سلولها در مدلهای چندبلوکی) به زمان کمتری
جهت حل معادالت نیازمند است.
الزم بذکر است برنامهنويسی در محیط Microsoft Visual
 Studio 2012و با کامپايلر  Intel Fortran XE 2013انجام گرفته
است.
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اعمال شرايط مرزي

در مدل موجود امکان استفاده از شرايط مرزی متنوعی فراهم
گرديده که از آن جمله میتوان به مرزهای ورودی ،خروجی
(گراديان صفر برای متغیرها) ،ديواره (با بهکارگیری تابع استاندارد
ديواره) و تقارن اشاره نمود .قابل ذکر است در مدل حاضر و
مخصوصاً با بهکارگیری مدل آشفتگی يادشده و بهواسطه ايجاد
جريانهای برگشتی در مرز خروجی ،استفاده از فرض صفر بودن
گراديانهای دوم متغیرها (برونیابی کردن از داخل میدان) شرايط
حل را پايدارتر مینمايد .همچنین در اليه مرزی آشفته در
مجاورت ديوار فرض شده است که تعادل منطقهای برقرار بوده و
تولید و اتالف آشفتگی در حال تعادل هستند .در اين صورت
پارامترهای آشفتگی در مجاورت مرز ديواره به صورت ذيل
محاسبه گرديده که با تنظیم ترمهای چشمه و چاه در معادالت
اعمال شده اند (.)Versteeg and Malalasekera, 2007
3/4 3/2

+
𝑝𝑢 𝑝𝑘 𝜇𝐶𝜌

(رابطه )15

𝑝𝑛𝛿
1/2
𝑝𝑘
1/4
𝑝𝑛𝛿 𝜇𝐶𝜅

=𝑘
=𝜔

مقدار  𝑢𝑝+در اين رابطه به صورت زير بدست میآيد.
(رابطه)16

𝑦 + 𝑝 𝑦𝑝+ < 𝑦0+
= {1
𝑙𝑛( 𝐸𝑦𝑝+ )𝑦𝑝+ > 𝑦0+
𝜅

𝑢𝑝+

نکته حائز اهمیت ديگر در تنظیم تقسیم دبی در وجوه
مرزی خروجی میباشد .در شرايط معمولی ،شارهای خروجی بر
روی مرزها با توجه به ماهیت نوع مرز خروجی از طريق ارضاء
معادله پیوستگی در سلول مجاور مرز صورت میگیرد ،ولی در
زمان الزام دبی خروجی به مرزها به صورت رياضی و به میزان
مشخص ،الزم است تمهیدات خاصی مدنظر قرار گیرد .با توجه به
آبگیری از کانال انحناءدار (و همجهتنبودن مرز خروجی در
انتهای آبگیر با هیچ يک از محورهای مختصات کارتزين) و از
آنجايیکه 𝒊𝑢 مولفه سرعتهای کارتزين میباشد ،بنابراين اعمال
رابطه تصحیح سرعت بهسادگی امکانپذير نیست .در تحقیق
حاضر برای رسیدن به نسبت تقسیم دبی به میزان 𝛼 ،اعمال
اصالح بر روی شارهای خروجی میدان صورت گرفته است و بدين
ترتیب مشابه روابط ذيل ،شارهای خروجی میدان ( 𝑖̂𝑈) با توجه به
ضريب اصالحی بدستآمده ،تصحیح شده اند .البته اين روش به
دلیل تاثیر غیرمستقیم بر میدان سرعت (تاثیرگذاری بر ضرايب
انتقال در معادالت حاکم بر سرعتهای میدان) دارای همگرايی
کندتری نسبت به اعمال مستقیم اصالح بر سرعتها میباشد.
𝑈 = ̂ 𝑖2
̂ 𝑖2 ⋅ Fact1
𝑈
(رابطه )17
1

𝑛𝑖𝑤𝑜𝑙𝐹
𝑡𝑢𝑜𝑤𝑜𝑙𝐹 ⋅ )𝛼  Fact1 = (1 −و

𝑈 = ̂ 𝑖3
̂ 𝑖3 ⋅ Fact2
𝑈
𝑛𝑖𝑤𝑜𝑙𝐹
⋅ 𝛼 = Fact2

𝐹𝑙𝑜𝑤𝑜𝑢𝑡2
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در اين روابط  ikمحورهای  y ، xو يا  zبوده و همچنین
 Flowout1 ،Flowinو  Flowout2به ترتیب میزان کل جرم
ورودی به میدان ،جرم خروجی از انتهای کانال اصلی و جرم
خروجی از آبگیر میباشند .در نهايت اينکه در اين مدل ،دستگاه
معادالت جبری بهدستآمده از انفصال معادالت حاکم بوسیله
روش توماس خط به خط ،حل میگردد .البته برای پايداری روند
حل معادالت از ضرايب زيرتخفیف نیز استفاده شده است
(.)Patankar, 1980
عطف به توضیحات ارائهشده ،محدوديتهای مدل
توسعهدادهشده حاضر ،عبارتاند از:
تغییرات سطح آب در حد کمتر از  10درصد عمق جريان
فرض شده که در اين صورت میتوان سطح آب را بهعنوان مرز
ثابت (دارای تقارن) در نظر گرفت و از شبیهسازی تغییرات آن
صرفنظر شده است.
مدل آشفتگی بهکار گرفتهشده از گروه مدلهای دو
معادلهای میباشد که سطح بهینهای از مدلهای آشفتگی از نظر
دقت و هزينه میباشد .سطح بعدی مدلها برای افزايش دقت
شبیهسازی مدل  RSMمیباشد که البته باعث افزايش هزينه
محاسبات میشود.
کانال مورد شبیهسازی ،صلب (غیرقابل فرسايش) فرض
شده و انتقال رسوب مدلسازی نشده است.
صحتسنجي مدل عددي
جريان در قوس  180درجه

در اين تحقیق ابتدا مدل سهبعدی توسعهدادهشده برای شرايط
مختلف در آزمونهای سادهای همچون تست جريان در حفره و
جريان عبوری از روی ترانشه صحتسنجی گرديد که جهت

اختصار از ارائه آن خودداری شده است .پس از اطمینان از کارکرد
مناسب مدل در شرايط جريانهای ساده ،اقدام به شبیهسازی
الگوی جريان در قوس  180درجه که شرايط کامالً پیچیدهتری
داشته و بهواسطه وجود عموم پیچیدگیهای موردنظر همچون
جريانهای ثانويه و حلزونی در اين قوس ،بهعنوان نمايندهای
مناسب جهت قوسهای رودخانهای میباشد ،استفاده شده است
( .)Ye and McCorquodale, 1998از سوی ديگر صحتسنجی
مدل در اين آزمون بهعنوان پیشنیاز هدف اصلی تحقیق که
آبگیری از قوس  180درجه میباشد نیز مفید فايده خواهد بود.
در اين آزمون ،فلوم آزمايشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت
مدرس که شامل يک بازه خمیده با زاويه مرکزی  180درجه به
همراه دو کانال مستقیم در قبل و بعد از مسیر انحناء به طولهای
 7/2و  3/5متر میباشد ،به عنوان میدان حل انتخاب شده است.
ال صلب بوده و از پلکسیگالس با
بستر و ديوارههای کانال کام ً
ضريب مانینگ  n =0/008ساخته شده و عرض و عمق کانال60 ،
سانتیمتر و عمق جريان در آن  15سانتیمتر میباشد .شعاع
میانی قوس  2/6متر میباشد .با توجه به مقادير مذکور نسبت
شعاع به عرض کانال ( )R/Bمقدار  4/33خواهد بود که قوس مورد
آزمايش را در دسته قوسهای ماليم قرار میدهد .اين قوس از
نظر هندسی (شعاع انحناء و نسبت عرض به شعاع) براساس مقادير
متوسط قوسی از رودخانه کارون طراحی و ساخته شدهاست
( .)Tavakoli et al., 2019دبی جريان در ورودی کانال برابر 0/03
مترمکعب بر ثانیه و اعداد فرود و رينولدز بهترتیب برابر  0/27و
 49500میباشند .با توجه به مقادير مذکور ،جريان زيربحرانی
بوده و حالت آشفته دارد .در شکل ذيل ،مشخصات هندسی میدان
نشان داده شده است.

شکل  -2مشخصات هندسي مدل آزمايشگاهي قوس  180درجه

در مدل حاضر برای ورودی میدان از شرط مرزی سرعت
معلوم استفاده شده است .بدين منظور ،دبی ورودی بر سطح مقطع

جريان تقسیم شده و سرعت متوسط حاصله به عنوان سرعت
ورودی يکنواخت ( 0/33متر بر ثانیه) به مدل اعمال شده است.
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همچنین برای انرژی جنبشی و فرکانس آشفتگی در اين مرز به
ترتیب مقادير  0/000017و  0/21لحاظ گرديده است .برای مرز
خروجی ،از شرط مرزی گراديان صفر استفاده شده و برای مسیر
مستقیم بعد از قوس از کانالی به طول  6متر برای شبیهسازی
عددی استفاده گرديد .اگرچه طول بکار رفته بلندتر از فلوم
آزمايشگاهی بوده ،لیکن نتايج حساسیتسنجیهای انجام شده
بیانگر لزوم چنین بازهای برای توسعهيافتگی میدان جريان می-
باشد .با توجه به تغییرات ناچیز سطح آب (کمتر از  10درصد
عمق کل جريان) از شرط مرزی تقارن برای آن استفاده شده است
( .)Neary et al., 1999شرط مرزی ديواره نیز مطابق آنچه قبال
بیان شد در مدل اعمال گرديده است .الزم بذکر است مقايسه
نتايج با دادههای آزمايشگاهی اندازهگیریشده در فلوم مذکور
صورت گرفته است (.)Pirestani, 2005
شبکهبندی میدان حل با توجه به لزوم هموار و يکنواخت
بودن ساختار آن ،طوری تنظیم شده است که شبکهبندی در قوس
متناسب با شبکه تولید شده در مسیرهای مستقیم طرفین باشد.
از سوی ديگر به دلیل حائز اهمیت بودن میدان جريان در نزديکی
ديواره سعی شده است تا حد امکان شبکه تولید شده در نزديکی
اين مرزها ريز گردد .در اين خصوص الگوی جريان میان  4حالت
مختلف شبکهبندی مقايسه گرديد .مشخصات شبکههای مختلف
در
) ارائه شده است .شبکه اول تا سوم نمايانگر ريزشدن فاصله
گرههای محاسباتی با اعمال ضريب کالستربندی مختلف بوده و
شبکه چهارم در مقايسه با شبکه سوم بیانگر تاثیر ريزشدن فاصله
گرهها با افزايش تعداد گرهها میباشد.
جدول  -1مشخصات شبکههاي مختلف براي حساسيتسنجي نتايج جريان
در قوس نسبت به شبکه محاسباتي

نوع شبکه

ضريب
کالستربندی
سلولها

فاصله اولین
گره تا مرز
ديواره
(میلیمتر)

شبکه 1
شبکه 2
شبکه 3
شبکه 4

1
1/1
1/2
1/2

4/68
3/28
2/27
0/95

تعداد سلولهای محاسباتی در
جهات
طول

عرض

عمق

214
214
214
370

16
16
16
24

16
16
16
24

در شکل ) ،میانگین خطای محاسباتی (مجذور میانگین
مربعات اختالفها) برای پروفیلهای محاسبهشده در شبکههای
مختلف ارائه شده است .اين شکل نمايانگر کافیبودن ريزشدن
شبکه در حالت  4بوده و به نظر میرسد با رسیدن به شرايط حدی
و مطلوب ديگر نیازی به ريزتر نمودن شبکه نباشد .بنابراين شبکه
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محاسباتی در نظر گرفته شده برای نتايجی که در ادامه میآيد،
شبکه شماره  4خواهد بود.

شکل  -3روند بهبود ميانگين خطاي محاسباتي در شبکههاي مختلف

شکل ) سرعتهای طولی (بهعنوان نماينده مناسبی از
الگوی جريان) را در اليه زيرين نزديک سطح آب ()Z= 0.125 m
نشان میدهد .تصوير سمت راست در اين شکل به پروفیلهای
سرعت طولی در مقاطع مختلف و تصوير سمت راست به موقعیت
حداکثر سرعت طولی در آن مقطع اشاره دارد .همانطور که
مشاهده میشود نتايج شبیهسازی عددی همخوانی مناسبی با
نتايج آزمايشگاهی دارد .متوسط و بیشینه خطای محاسباتی در
اين آزمون به میزان  4/95و  8/15درصد میباشد.
جريان در آبگيري از كانال مستقيم

پس از ارزيابی مدل در خصوص عملکرد مناسب در مختصات
منحنیالخط و الگوی جريان در قوسها در اين قسمت به ارزيابی
مدل برای شبیهسازی فرآيند آبگیری پرداخته میشود .در اين
خصوص نتايج مدل توسعهدادهشده با نتايج آزمايشگاهی برکدل
در آزمون آبگیری از کانال مستقیم مقايسه گرديده است
( .)Barkdoll, 1998الزم به ذکر است که سرعت جريان در مدل
آزمايشگاهی مذکور توسط سرعتسنج الکترومغناطیس (EVM-
 )523با دقت  ±5%اندازهگیری شده است.
میدان محاسباتی با توجه به مطالعه آزمايشگاهی موردنظر
انتخاب شده است و شامل کانالی مستقیم به همراه يک آبگیر
میباشد .عرض کانال اصلی و آبگیر با يکديگر مساوی (= 𝑤
 )0/152 mمیباشند .جهت شبیهسازی عددی ،طول میدان در
باالدست آبگیر در کانال اصلی بهاندازه  8برابر عرض آن فرض شده
است .همچنین جهت اطمینان از توسعهيافتگی جريان در مرزهای
خروجی ،طول کانال آبگیری و فاصله مرز خروجی در کانال اصلی
از محل آبگیر بهاندازه  12برابر عرض ،در نظر گرفته شده است.
عمق جريان ثابت بوده و به میزان  0/304متر میباشد .شرايط
مرزی بکاررفته در شکل  )3نشان داده شده است.
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شکل  -4مقايسه نتايج مدل حاضر با دادههاي آزمايشگاهي (سرعتهاي نزديك سطح آب)

شکل  -3شرايط مرزي بکاررفته در مدل

مشخصات جريان شامل عمق ،دبی ورودی ،درصد جريان
انحرافی و اعداد فرود و رينولدز جريان براساس دادههای
آزمايشگاهی ،انتخاب گرديده و بهترتیب به میزان  0/304متر11 ،
لیتر بر ثانیه 31 ،درصد 0/13 ،و  49600میباشد .برای
حساسیتسنجی مدلسازی به انفصال میدان محاسباتی ،ضمن
بررسی شبکههای مختلف و فرض افزايش کمتر از يک درصد در
دقت نتايج در شبکههای ريزتر بهعنوان شرط استقالل از میدان
محاسباتی ،شبکه ای با ابعاد  24×24×151و  24×16×125به-
ترتیب در جهات طول ،عرض و عمق در کانالهای اصلی و آبگیر
به عنوان شبکه نهايی ،انتخاب گرديد.
مقايسه پروفیلهای سرعت بیبعد شده و بهدستآمده از
مدل عددی و نتايج آزمايشگاهی در تراز نزديک سطح آب در شکل

) نمايش داده شده است .برای نمايش مناسبتر و جهت
بیبعدکردن پروفیل سرعت از سرعت مبنا ( 0/262متر بر ثانیه)
که حداکثر مقدار سرعت در محل ورودی کانال اصلی (جريان
توسعهيافته) میباشد ،استفاده شدهاست.
میزان متوسط خطای مدل حاضر (انحراف جذر میانگین
مربعات) در کانال اصلی برای مقاطع  aتا  gدر سه تراز سطح آب،
عمق میانه و نزديک بستر به ترتیب در حدود  4/5 ،9/7و 4/7
درصد و در مدل عددی تحقیق مشابه در سه تراز مذکور در حدود
 4/1 ،9/7و  7/7درصد میباشد ( .)Neary et al., 1999همچنین
برای ساير مقاطع در کانال اصلی ( hتا  )kمیزان متوسط خطا در
سه تراز مذکور به ترتیب در حدود  12/2 ،9/2و  11/5درصد برای
شبکه منتخب و در مدل عددی نیری در سه تراز مذکور با خطايی

مشکاتي و صالحي نيشابوري :شبيهسازي عددي سهبعدي الگوي ...

در حدود  9/1 ،11/2و  12/7درصد میباشد .در کانال آبگیر نیز
میزان متوسط خطا در ترازهای يادشده به ترتیب در حدود ،19/8
 18/9و  19/1درصد و در مدل عددی نیری با خطايی در حدود
 16/1 ،19/5و  17/9درصد همراه میباشد .متوسط خطای
مدلسازی برای پروفیلهای سرعت طولی در قیاس با دادههای

45

آزمايشگاهی در کانال اصلی و آبگیر به ترتیب در حدود  7/8و
 14/5درصد بوده است .اين نتايج در مقايسه با نتايج مدل عددی
معتبر مشابه توسط ساير محققین ،بیانگر همخوانی قابل قبول بین
نتايج بهدستآمده از مدل حاضر با نتايج آزمايشگاهی میباشد.

شکل  -6مقايسه پروفيلهاي سرعت بيبعد شده حاصل از مدل عددي حاضر با نتايج آزمايشگاهي در تراز سطح آب

ارزيابي مدل در شبيهسازي آبگيري از قوس  180درجه
مشخصات ميدان فيزيکي و محاسباتي

در اين بخش به تحلیل و بررسی عددی آبگیری از قوس 180
درجه و مقايسه آن با دادههای آزمايشگاهی )Pirestani (2005
پرداخته میشود .بدين منظور فلوم دانشگاه تربیت مدرس به
همراه انشعاب جانبی آن بعنوان آزمون موردنظر برای
شبیهسازیهای مربوطه انتخاب شده است .مشخصات فیزيکی
کانال قوسیشکل مشابه مطالب مندرج در بند  1-4میباشد.
همچنین آبگیر ،کانالی مستطیلی به عرض  0/25متر و ارتفاع 0/3
متر با طول  1/1متر میباشد .در اين تحقیق به شبیهسازی و
بررسی الگوی جريان برای زاويه استقرار ˚ ،40تحت زاويه آبگیری
˚ ،45که مشابه با يکی از تستهای آزمايشگاهی میباشد ،پرداخته
جدول ) میباشد .کانال انحرافی نیز به ده مقطع طولی
تقسیمبندی شده ،به طوريکه فواصل مقاطع از مقطع اول تا مقطع
پنجم برابر  5سانتیمتر و از مقطع پنجم تا دهم برابر  10سانتیمتر

شده است.
با توجه به لزوم بررسی الگوی جريان در محدوده دهانه
آبگیری ،مقاطع برداشت سرعت به شکلی انتخاب شده است که با
نزديکشدن جريان در کانال اصلی به آبگیر ،فاصله مقاطع
اندازهگیری نزديکتر بههم در نظر گرفته شود .مقاطع برداشت
اطالعات برحسب درجه در کانال اصلی به شرح مشخصات
هیدرولیکی میدان جريان در جدول ) ارائه شده است .با توجه به
مقادير اعداد رينولدز و فرود ،جريان حالت کامالً آشفته داشته و
زير بحرانی میباشد .شرايط مرزی مشابه آنچه در بخش  2-3بیان
گرديد به مدل اعمال شده و در اين خصوص تمهیدات الزم جهت
تقسیم دبی به نسبت اجباری  0/277درصد میان کانال آبگیر و
کانال اصلی بکار گرفته شده است.
میباشد .همچنین اطالعات هر مقطع در کانال اصلی و آبگیر
مطابق شکل  )4در يک شبکه  6×6و  6×5برداشت شده است.
مشخصات هیدرولیکی میدان جريان در جدول ) ارائه شده
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تمهیدات الزم جهت تقسیم دبی به نسبت اجباری  0/277درصد
میان کانال آبگیر و کانال اصلی بکار گرفته شده است.

است .با توجه به مقادير اعداد رينولدز و فرود ،جريان حالت کامالً
آشفته داشته و زير بحرانی میباشد .شرايط مرزی مشابه آنچه در
بخش  2-3بیان گرديد به مدل اعمال شده و در اين خصوص

جدول  -2مقاطع انتخاب شده در كانال قوسيشکل جهت اندازهگيري سرعت (درجه)

شماره مقطع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

زاويه

0

10

20

25

30

32/5

35

37/5

40

42/5

45

47/5

50

55

60

70

80

شکل  :4شبکهبندي انجام شده در هر مقطع براي اندازهگيري سرعت در كانال اصلي (راست) و كانال آبگير (چپ)
جدول  -3مشخصات هيدروليکي جريان

عمق
جريان

دبی ورودی
()m3/s

دبی خروجی آبگیر
()m3/s

نسبت دبی آبگیری

عدد
فرود

عدد
رينولدز

0/15

0/045

0/012462

0/277

0/41

49652/4

برای دستیابی به نتايج مناسب ضمن حساسیتسنجی
نسبت به ابعاد شبکه محاسباتی ،در نهايت شبکه منتخب در
جهات عرض و عمق با تصاعد هندسی (با ضريب کالستربندی
 )1/2و در راستای طولی کانالها به کمک تصاعد حسابی
(ريزشونده به سمت کانال قوسیشکل و دهانه آبگیری) اقدام به
تولید شبکه شده است .با اين اوصاف برای کانال اصلی و آبگیر

شبکهای با ابعاد  25×25×172و  25×21×40به ترتیب برای
جهات در راستای طول ،عرض و عمق ايجاد شده است .شکل )
جزئیات شبکه محاسباتی مذکور را نمايش میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،شبکه در نقاط تالقی کانالهای مستقیم با قوس
 180درجه و همچنین محدوده دهانه آبگیری از همواری و
همسانی قابل قبولی برخوردار است.

شکل  -8شبکهبندي ميدان حل با كالستربنديهاي مختلف در جهات متفاوت

بررسي نتايج مدل عددي حاضر

تغییرات پروفیلهای سرعت طولی در امتداد کانال اصلی در

محدوده آبگیر و در نزديکی بستر ( )z = 0.005 mبه همراه دادههای
آزمايشگاهی مربوطه در شکل ) نشان داده شده است .همچنین

مشکاتي و صالحي نيشابوري :شبيهسازي عددي سهبعدي الگوي ...

شکل  )5پروفیلهای مذکور را در عمق میانه ( )z = 0.05 mو
نزديکی سطح آب ( )z = 0.145 mنشان میدهد .در اين شکلها x
 y ،و  zبه ترتیب فاصله طول ،عرض و عمق نقاط نسبت به مبدأ
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مختصات (واقع در گوشه پايین و ابتدای ديواره خارجی کانال اصلی)
میباشد .اين شکل همخوانی و انطباق مناسبی را میان نتايج مدل
عددی و دادههای آزمايشگاهی نشان میدهد.

شکل  -9پروفيل سرعتهاي طولي در كانال اصلي در نزديکي بستر و در محدوده دهانه آبگير

شکل  -5مقايسه پروفيل سرعتهاي طولي بهدستآمده از مدل عددي حاضر با نتايج آزمايشگاهي در عمق ميانه (راست) و نزديکي سطح آب (چپ)

همانگونه که در اين شکلها مشاهده میشود ،پروفیل
سرعتهای طولی در کانال مستقیم باالدست به خوبی توسعه
يافته است .با ورود جريان به داخل قوس مشابه الگوی جريان در
قوس بدون آبگیر ،افزايش گراديان طولی فشار ناشی از نیروی
جانب مرکز ،سرعت بیشینه جريان را به سمت ديواره داخلی
منحرف مینمايد (مقاطع اولیه) بهطوريکه سبب تیزی پروفیلهای
سرعت در اين ناحیه میگردد .با نزديکشدن جريان به دهانه
آبگیر بهواسطه مکش ايجادشده ،جريانهای طولی به سمت دهانه
ال تشديد
آبگیر منحرف میگردد که اين مساله در میانه دهانه کام ً
میشود .بدين ترتیب در محدوده آبگیری ،حداکثر سرعتهای
طولی به ديواره خارجی نزديک میگردد (مقطع  40درجه) .بعد
از عبور از روبروی دهانه بهواسطه تأثیر ممنتوم عرضی بر الگوی
جريان طولی ،از ممنتوم طولی جريان کاسته شده و سرجمع
مقادير سرعتهای طولی کاهش میيابد (مقطع  50درجه) .اين

وضعیت با تأثیر نیروی گريز از مرکز و جريانهای ثانويه تشديد
شده و در نزديکی ديواره داخلی به شدت از سرعتهای طولی
میکاهد (مقاطع  60و  70درجه).
مقادير میانگین خطای محاسباتی (مجذور میانگین مربعات
اختالفها) برای پروفیلهای محاسبهشده در ترازهای مختلف در
کانال اصلی به میزان  7/5و  8/7و  5/6درصد به ترتیب برای تراز
نزديک بستر ،عمق میانه و تراز نزديک سطح آب میباشد .بررسی
جزئیات خطاها نشان میدهد که در مقاطع قبل از آبگیر بیشترين
خطا به ترتیب مربوط به نزديکی ديواره (بهدلیل بکارگیری تابع
ديواره) و نزديکی سطح آزاد (بدلیل عدم شبیهسازی تغییرات آن
مخصوصاً در ورودی آبگیر) میباشد .الزم به ذکر است بهواسطه
تغییرات سطح آزاد در دهانه ورودی آبگیر و تاثیر آن بر باالنس
جرمی جريان ،پروفیل سرعت طولی در محدوده پايیندست آن با
خطا مواجه شده است .البته بخشی از خطاها نیز بدلیل وجود خطا
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و اختالل در اطالعات برداشتشده آزمايشگاهی بوده است.
در شکل ) نتايج مدل حاضر در خصوص پروفیلهای سرعت
طولی در آبگیر با دادههای آزمايشگاهی (در  8مقطع ابتدايی از
مقاطع معرفیشده در بند  )5-1در سه تراز نزديک بستر ،عمق
میانه و تراز نزديک سطح مقايسه شده است .الزم به ذکر است در
آخرين تراز فوقانی ( )z = 0.145 mبا توجه به افت شديد سطح
آب در دهانه کانال انحرافی ،داده آزمايشگاهی برداشت نشدهاست.
محور افقی و قائم در اين شکل به ترتیب به سرعت طولی در
امتداد کانال انحرافی برحسب متر بر ثانیه و فاصله از ديواره داخلی
آبگیر برحسب متر اشاره دارد .اين شکل به خوبی نمايانگر الگوی
جريان طولی در آبگیر اعمّ از انحراف جريان طولی به سمت ديواره
خارجی آبگیر در مقطع  ،1ايجاد ناحیه جدايی جريان در سمت

ديواره داخلی آبگیر در مقطع  2تا  ،4تشديد سرعتهای طولی
مثبت در مقاطع  3و  4و در نهايت تشکیل جريان توسعهيافته در
مقاطع انتهايی میباشد.
مقادير میانگین خطای محاسباتی (مجذور میانگین مربعات
اختالفها) برای پروفیلهای محاسبهشده در ترازهای مختلف در
آبگیر به میزان  15/2و  20/3و  23/5درصد به ترتیب برای تراز
نزديک بستر ،عمق میانه و تراز فوقانی میباشد .همانطور که
مشاهده میشود و در قیاس با نتايج ساير مدلهای عددی ،مدل
عددی حاضر توانايی قابل قبولی در شبیهسازی الگوی جريان دارد
که البته در برخی موارد (مخصوص ًا تخمین جريانهای برگشتی)
تفاوتهای ايجاد شده میان نتايج قابل توجه بوده که با عنايت به
تغییرات زياد سطح آزاد جريان در دهانه آبگیر توجیهپذير میباشد.

شکل  -11مقايسه پروفيل سرعتهاي طولي بدستآمده از مدل عددي حاضر با نتايج آزمايشگاهي در كانال آبگير

در شکل  )6خطوط جريان در ترازهای مختلف ترسیم شده
است .همانگونه که مشاهده میشود مدل عددی حاضر توانسته
است نقطه کانونی در تراز بستر ،ناحیه زينیشکل در ترازهای
نزديک به آن و جريانهای برگشتی و نواحی گردابیشکل در کانال
اصلی و کانال انحرافی و تغییرات آن در عمق (بهصورت
گوهایشکل) را شبیهسازی نمايد .اين شکل نشان میدهد که در
تراز نزديک بستر ( )z = 0.001 mالگوی مشابهی با آبگیری از
کانال مستقیم رخ داده است .در اين تراز تقريباً نیمی از خطوط
ج ريان باالدست به سمت آبگیر منحرف شده و همگی در نقطه
کانونی (تشکیلشده در آبگیر) تجمع يافتهاند .ساير خطوط جريان
باالدست نیز پس از دهانه آبگیر بواسطه جريان ثانويه و عرضی در

مقطع که در نزديکی بستر به سمت ديواره داخلی قوس میباشد،
به شدت به سمت اين ديواره منحرف شده و در يک نقطه کانونی
در اين منطقه که مرکز ناحیه سکون است ،جمع شده اند .البته
بخشی از جريان پايیندست آبگیر نیز از کانال اصلی به داخل
آبگیر ،مکیده شده و تالقی اين خطوط جريان سبب تشکیل ناحیه
زينیشکل در نزديک بستر گرديده است .از سوی ديگر در کانال
انحرافی در اين تراز بواسطه انحراف خطوط جريان وارد شده به
آبگیر ،يک ناحیه جريان برگشتی در نزديکی ديواره داخلی و به
صورت گوهایشکل ايجاد شده است .در خارج از محدوده آبگیری
نیز در کانال اصلی الگويی مشابه با قوس بدون آبگیر رخ داده که
با انحراف شديد خطوط جريان به سمت ديواره داخلی همراه است.
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نتيجهگيري
در اين تحقیق با استفاده از يک مدل بومی ،فرآيند آبگیری از
کانال قوسیشکل با انحنای  180درجه با حل معادالت سهبعدی
هیدرودينامیک جريان و استفاده از مدل آشفتگی دومعادلهای
𝜔  ،𝑘 −مدلسازی گرديد که مقايسه نتايج حاکی از عملکرد
مناسب مدل جهت شبیهسازی الگوی پیچیده جريان در چنین
شرايطی میباشد .الزم به ذکر است در اين تحقیق با استفاده از
يک بلوک و بهطور همزمان و با کمک آرايههايی با ابعاد متغیر،
کانال اصلی و انحرافی مدلسازی گرديد .برخی از مهمترين نتايج
تحقیق به شرح ذيل میباشند:
الگوی جريان در باالدست آبگیر در تمامی ترازها با يکديگر
شباهت داشته و مانند حالت جريان در قوس  180درجه بدون
آبگیر میباشد .بنابراين در اين مقاطع (مقاطع صفر تا  30درجه)
در تمامی ترازها ابتدا حداکثر سرعت در کنار ديواره داخلی بوده

و سپس به نزديک ديواره خارجی هدايت میشود.
در مقابل ورودی آبگیر بواسطه مکش دهانه ،پروفیلهای
سرعت طولی به سمت آبگیر منحرف شدهاند .مکش آبگیر در
ترازهای تحتانی با توجه به پايین بودن سرعتهای طولی جريان
تأثیر بیشتری میگذارد و همین امر سبب میشود که در اين
ترازها پروفیل تیزتری در نزديکی ورودی آبگیر شکل گیرد (مقطع
 40درجه).
در تمامی ترازها در مقاطع بعد از دهانه آبگیر (مقاطع 50
تا  80درجه) به واسطه تأثیر ممنتوم عرضی ناشی از مکش آبگیر
بر کاهش ممنتوم طولی جريان ،يک ناحیه کمسرعت در نزديکی
ديواره داخلی قوس تشکیل میشود.
از آنجايیکه تأثیر ممنتوم عرضی ناشی از جريانهای ثانويه
در نزديکی سطح آب همجهت با ممنتوم عرضی ناشی از مکش
آبگیر می باشد ،بنابراين در اين تراز تأثیر توأمان دو عامل مذکور

1400  فروردين،1  شماره،52  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

تا رسیدن به عمق میانه بزرگتر شده و البته ابعاد ناحیه مذکور در
.ترازهای باالتر از عمق میانه تثبیت گرديده است
يکی از تفاوتهای مهم الگوی جريان در آبگیری از کانال
 کمتربودن عرض،قوسیشکل نسبت به آبگیری از کانال مستقیم
ناحیه تقسیم جريان در ترازهای پايینتر بوده که به علت تاثیر
جريان ثانويه در انتقال حداکثر سرعت به ترازهای پائینتر و مقابله
 بنابراين در ترازهای.آن با مکش آبگیر در اين ناحیه میباشد
پايینتر رسوبات کمتری به آبگیر (در قیاس با آبگیری از کانال
مستقیم)؛ وارد میشود که اين نکته باعث توجه خاص مهندسین
.در طراحی آبگیرها در کانالهای قوسیشکل گرديده است
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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سبب تسريع در شکلگیری ناحیه کمسرعت میشود به طوريکه
 درجه سبب ايجاد ناحیه سکون و رسیدن سرعت50 در مقطع
 در ترازهای نزديک بستر.طولی به حداقل مقدار خود شده است
به دلیل تأثیر معکوس دو عامل فوقالذکر (جريان ثانويه به سمت
ديواره داخلی و مکش آبگیر به سمت ديواره خارجی) ناحیه
. درجه کامل شده است70 کمسرعت با تاخیر و در مقطع
خطوط جريان در تراز های مختلف نشان میدهد که با
 ضمن،فاصلهگرفتن از کف کانال و نزديکشدن آن به سطح آب
حذف ناحیه زينیشکل و حذف کامل جريانهای مکیده شده از
کانال اصلی (از ناحیه پايیندست دهانه آبگیر در کانال اصلی به
 ناحیه جريان برگشتی گوهایشکل داخل آبگیر به،)داخل آبگیر
حالت گردبادیشکل تغییر يافته و ابعاد آن مخصوصاً از نظر عرضی
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