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 کمک به سدي شکست رو دست نییپا آب ارتفاع وي زبر مشترك اثري بعد سهي ساز مدل
  یشگاهیآزما جینتا و Flow-3D مدل

  
  2پور یکاشف محمودسید و  *1ياکبر الهام

  
  

  چکیده
  

 دانستن است.ي ضرور سدهادست  ي پايينمنيا تيريمدي برا ي از آن،ناش البيس موج ژهيو به سد شکست به مربوط مطالعات
 کيدروليه در سدها ابيپا در البيس گسترشي فيک وي کم راتييتغ در بستري زبر اثرات و سد شکست ازي ناش امواج سرعت

 چهيدري ناگهان کردن باز وي شگاهيآزما کانال ريمس در چهيدر نصب با سد شکست دهيپد است. مهم آزاد سطح باي ها انيجر
ي کيدروليه خصاتمشي بررسي بعد سهي ساز مدل به Flow-3D افزار نرمي ريکارگ به با پژوهش نيا در است.ي بررس قابل

 عمق ريتأث ها، آن شيآرا نحوه ،يمصنوعي ها يزبر وجود ليدل هب گرفته شکل موج پذيري تأثير و سد شکست ازي ناش البيس
 شيافزا سبب کف دري زبر وجود که داد نشان جينتا است. شده پرداختهي شگاهيآزما جينتا با ها آن سهيمقا و دست، نييپا

 از شتريب ها يزبر گزاگيز شيآرا در سرعت کاهش نيا که کاهد يم رونده پيش موج سرعت از و شده انيجر برابر در مقاومت
 متفاوت را انيجر پخش نحوه که است شيآرا نوع دو در ها يزبر نيبي عرض فاصله در تفاوت آن ليدل که است منظم شيآرا
 موج سرعت استهالک در را ريثأت نيشتريب دست نييپا عمق شيافزا کنار در گزاگيز شيآرا باي زبر وجودي کل طور هب کند.ي م
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  مقدمه
 آب ازي اديز حجم شدن رها ليدل هب سد شکست دهيپد
 انتشار و کوتاه زمان مدت در سد پشت در شده رهيذخ

 بوده زيمتماي کيدروليهي ها دهيپد ريسا از ،يناگهان امواج
ي ها انيجر ازي ناش امواجي شرويپ است. مهم آني بررس و
ي شکستگ محل دست نييپا دره در نيسهمگي البيس

 جاني، خسارات مجاور،ي ها دشت در آن گسترش و سدها
 بزرگي ها هيسرما دادن دست از و ها ساخت ريز بيتخر

 جرأت به دارد. دنبال به جهان مختلف نواحي در راي مل
 براي زمينه اين در اوليه يها يبررس گفت توان مي

 شد انجام )١٨٩٢( تريري سو از اصطكاك بدون هاي  كانال
 دستاوردهاي ريتر، از پس .)١٣٨٣ زاده، حسن از نقل (به

 استوكر كه معادالتي و زبر هاي كانال براي )١٩٥٢( درسلر
 سزايي به اهميت از يافت دست ها آن به )۱۹۵۷(

 از يك هر )٢٠٠٥( همكاران و كوئسيدو برخوردارند.
 با را (NS) استوكس -ناوير و (SW)ق عم كم آب معادالت

 گسترش) گالركين -تايلور روش( محدود اجزاي روش
 سبب معادالت دسته اين از يك هر بررسي نتيجه دادند،

 جريان هاي پارامتر محاسبه براي انتگرالي معادالت ارائه
 و خشك پاياب حالت دو براي سد شكست از ناشي

  شد. غيرخشك
 معادالت از استفاده با )،٢٠٠٧( همکاران و دانگفانگ

 شکست  پديده تشريح براي بعدي دو مدلي ونانت -سنت
 از عبور هنگام در را موج رفتار مدل اين کردند. ارائه سد

 کم زبر بستر در آب عمق که زماني همچنين و ها ناهمواري
رنجينه  و زاده حسن دهد. مي پوشش خوبي به است،

 سرعت بر بستري زبر اثراتي بررس به زين )١٣٨٩( خجسته
ي کيدروليه مدل کي در سد شکست ازي ناش امواج

 سازي مدل با )٢٠٠٧( مولت و آلكرادو پرداختند. بداريش
 .آوردند دست هبي خوب جينتا اسپانيا در توس سد شكست

 از اصلح موجي بعد دو سهيمقا )٢٠١٢( بانگ و اورتل
 در موجود VOF روش با را شگاهيآزما در سد شکست

 حالت دوي برا چانسوني ليتحل روش و Flow-3D افزار نرم
 از حاصل رونده پيش موج برابر در مانع وجود بدون و با

 که داد نشان ها آن کار جينتا دادند. انجام سد، شکست
ي شگاهيآزما جينتا با Flow-3D افزار نرم از حاصل جينتا

  دارد.ي هماهنگ
ي ريکارگ هب و Flow-3D افزار نرم يريکارگ هب با مقاله، نيا در

 اتيخصوصي بررس به )١٣٩١ (خوب، يشگاهيآزما اطالعات

 ابتدا است. شده پرداخته سد شکست ازي ناش مثبت موج
 دهش انتخاب دهيپدي ساز هيشبي براي آشفتگ مدل نيبهتر
 بري زبر وجود زين و ابيپا عمق ريتأث به سپس و است

 پرداخته رونده پيش موج آب سطحي ها ليپروف و سرعت
  است. شده

  
  ها روش و مواد
  يعدد مدلی معرف

Flow-3D نهيزم دري قو افزار نرم کي CFD که است 
 است. Flow Science,Inc با آني بانيپشت و توسعه د،يتول

ي ها زيآنالي برا Flow-3D برنامه عمدهي ها  تيقابل ازي کي
 روبازي مجاري ها انيجر کردن مدليي توانا ،يکيدروليه

 VOF)Volume Of روش با آزاد سطح Flow-3D در است.

Fluid( چدزين و هرتي سو از که شود يم مدل )١٩٨١( 
 حجم روش شامل روش دو از افزار نرم اين شد. گزارش

 کاربرد آزاد هاي جريان سازي شبيه يبرا که )،VOF( سيال
 که )FAVOR( مانع حجم -مساحت کسر روش و دارد

ي برا ،برد مي کار به صلب مرزهاي سازي شبيهي برا
  کند. مي استفاده سازي شبيه

  
  یشگاهیآزما مدل هندسه

 ١٥٠٠ طول و متر يسانت ٣٠ عرض بهي فلوم در مدل
 ساخته کف، از متر يسانت ٥٠ معادلي ارتفاع و متر يسانت
ي بررسي برا آن متر يسانت ٦٨٠ ،فلوم طول نيا از. شد
ي سانت ٥٠٠ کهي طور هب ،شد استفاده سد شکست دهيپد

ي بعد متر يسانت ١٨٠ و باالدست مخزن به مربوط اول متر
 ٥٠٠ي انتها در .شد گرفته نظر در دست نييپا به مربوط

 جاديا وي ناگهان شدن بازي برا چهيدر کي اول متر يسانت
 که بود شده نصب سد شکست ازي ناش موج معادلي موج

 زمان در کيپنومات جک ستميس کمک به چهيدر نيا
 نيا در .شود مي باز ه)يثان صدم (سهي کوتاه اريبس

ي برا صاف کف بر عالوهي زبر شيآرا نوع دو از ها شيآزما
 شامل که ابيپا عمق چهار و متر يسانت ٢٤ سراب عمق
 و )متر يسانت ٩ و ٦ ،٣ انيجر (عمق تر ابيپا حالت سه

 ).١ (جدول شد استفاده است، خشک ابيپا حالت کي
 باي مثلثي زبر از: عبارتند ابيپا مخزن در زبر کف حاالت

 ابعاد و شکل گزاگ.يز شيآرا باي گريد و منظم شيآرا
 ١ شکل بر اساس ها شيآزما در شده برده کار بهي ها يزبر

 دردست  پايين کف در ها يزبري ريقرارگ ابعاد که است
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 در گزاگيز و منظم شيآرا دوي برا کانال طول ازي قسمت
 است. شده آورد ٢ شکل

ي ها عمق همراه به ابیپاي ها کفي اختصار نماد و نام -1 جدول
  ابیپا در شده گرفته کار  هب

کف نماد  کف نوع   )cm( ابيپا در عمق 
  ٩ و ٦ ،٣ خشک، S صاف

منظم شيآرا با زبر  M ،٩ و ٦ ،٣ خشک  
گزاگيز شيآرا با زبر  Z ،٩ و ٦ ،٣ خشک  

   
  ها يزبر شکل و ابعاد -1 شکل

  

 
  زیگزاگ -بمنظم و  -الفها در کف براي دو نوع آرایش  چیدمان زبري -2شکل 

  
 Flow-3D با سد شکستي ساز مدل

 اتوکد برنامه با مدل هندسه ،يعددي ساز مدل انجامي برا
 اعمال مناسبي بند شبكه Flow-3D افزار نرم با و شد رسم

 ابيپا کف نوع دو نياي محاسباتي فضاي معرفي برا د.ش
 عنوان به تک به تک را ها يزبر تيموقع ديبا افزار، نرم در

Fixed point فيتعر دست نييپا مخزن عرض و طول در 
ي برا بلوک شبكه دو ازي بند شبكه انتخابي برا کرد.

 و باالدست مخزني برا ١ بلوک شد. استفادهي بند شبكه
 وجود آن ليدل .دش نييتع دست نييپا مخزني برا ٢ بلوک

 ابعاد ديبا حتم  طور  به که بود ابيپا کف حالت دو دري زبر
 نيا انتخاب با .شود گرفته نظر در زترير ٢ بلوک در شبكه
 بودن اديز ليدل به مدل، کلي بند شبكهي برا روند

 کف کهي زمان ٢ بلوک در ژهيو به بلوک دو هر در ها شبكه
 نجايا در .نشد مسئله حل به قادر افزار نرم بود،ي زبري دارا

 در اليس رفتار اين که و Symmetry طيشرا اعمال با
 ابهمش شبكه کانال طول در ها يزبر از فيرد کي اطراف

ي برا کانال طول در ها يزبر ازي بخش است ها فيرد گريد
 تعداد روند نيا با ).٣ (شکل دش انتخابي ساز مدل

 که شد محاسبه کفي ها يزبر از شيآرا دو هر در ها سلول
 است. آمده ٢ جدول در
  

  

  
  ها يزبری انتخاب بازه -3 شکل

  منظم شیآرا -بو  گزاگیز شیآرا -الف
 

    2بلوك ي ها شبکه تعدادو ها شبکه ابعاد -2 جدول
 گزاگيز شيآرا با زبر  منظم شيآرا با زبر  پارامتر
∆x(cm) ٢٥/٠  ٢٥/٠  
∆y(cm) ٢٥/٠  ٢٥/٠  
∆z(cm) 

  ٢ بلوک شبكه تعداد
٤/٠  

١٩٨٧٠٢٠  
٤/٠  

١٠٠٢٨٢٠  
  

 zو  y و x جهت در شبكه اندازه صاف کف حالتي برا
 از حالت نياي برا شد. گرفته نظر در متر يسانت ١ معادل

 ابيپا کف دو مانند طيشرا اين که جهت به زين ابيپا کف
ي فضا عنوان هب کانال عرض ازي بخش ،استي گريد

  ).۴ (شکل شد گرفته نظر دري محاسبات
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  صاف کف دری انتخاب بازه -4 شکل

 

 دو هري مرز طيشرا نييتعي براي بند شبكه از پس
ي برا و واريدي مرز طيشرا از کفي برا بلوک، شبكه

 هياول طيشرا شد. استفاده Symmetry فرض از ها وارهيد
 بر اساس ،دست پايين و باالدست در ثابت عمق صورت هب

 Flow-3D افزار نرم در شدند. فيتعري شگاهيآزما طيشرا
 ،RNG مدل -٢ ،K-ε مدل -١ شامل:ي آشفتگ مدل پنج
 تک مدل -٥ پرانتل، طول اختالط مدل -٤ ،LES مدل -٣

 يآشفتگ مدل نوع هر يينها هدف دارد. وجود ،يا معادله
 يآشفتگ نوسانات ريتأث محاسبه براي زميمکان کي جاديا

 مدل ٥ اعمال با .است انيجر متوسط هاي تيکم روي
 سه زين و ابيپا عمق حالت چهاري برا مسئله بري آشفتگ
ي ها مدل که شد جهينت نيچن اب،يپا کفي زبر حالت

 در دهيپد ليتحل به قادري ا معادله تک و پرانتلي آشفتگ
  د.ستنين زبري ها کف

  
  بحث و نتایج

 گو جوابي آشفتگي ها مدل با شده محاسبهي ها ليپروف
 در متناظري ها ليپروف با و ميترس کف، نوع سه هري برا

ي مقدارها که شد مشاهده و ديگرد سهيمقا شگاهيآزما
 به نسبت RNG مدل با عمق ليپروفي برا شدهي نيب شيپ
 RNG مدلي طرف از است بهتر ،يآشفتگي ها مدل گريد

 ازجملهي گريدي ها تيمزي دارا گريدي ها مدل به نسبت
 زمان در بهتري خطاهايي همگرا و کمتر محاسبات زمان

 شگاهيآزما در آب سطح ليپروف ازي ا نمونه بود. محاسبات
ي ها مدلي براي عدد حل از حاصل ليپروف همراه به

 در سد، شکست از حاصل موج حل در گو جوابي آشفتگ
 با منظم شيآرا با زبر ابيپا کفي برا هيثان ٦٦/٠ زمان
 ٥ شکل در متر يسانت ٩دست  پايين و ٢٤ باالدست عمق
  است. شده آورده

 

  
 زمان دری شگاهیآزما لیپروف با متر یسانت9 ابیپا عمق و منظم شیآرا با زبر کفي برای آشفتگي ها مدل سهیمقا -5 شکل

  هیثان 66/0
  

 لیپروف و رونده پیش موج سرعت بر ابیپا عمق اثر
  انیجر

 مدل دادن قرار مبنا وي آشفتگ مدل نيبهتر انتخاب با
RNG، شبكه بري زبر وجود زين و ابيپا عمق ريتأث به 

 شکست ازي ناش رونده پيش موجي کيدروليه خصاتمش
 و عمق شاملي کيدروليهي پارامترها شود. يم پرداخته سد

 استخراج افزار نرمي خروج از رونده پيش مثبت موج سرعت
ي برا سرعت و عمقي ها ليپروف د.ش اکسل افزار نرم وارد و

   چهيدر از فاصله به نسبت سد شکست از يناش مثبت موج

 وي زبر وجود ريتأث سهيمقا و رسم کف نوع سه هري برا
 و عمقي ها ليپروف بر بودن منظم اي گزاگيز شيآرا نوع

 موج سرعت ليپروف راتييتغ ٦ شکل شد. انجام سرعت
 و٣٩/٠ زمان دو در ابيپا کف نوع سهي برا را رونده پيش
ي برا ها ليپروف نيا ميترس (در دهد يم نشان هيثان ٨٤/٠

 صاف کف در ليپروفي عني S24-3-0.39s از منظور نمونه
 در متر يسانت ٣ دست نييپا عمق و ٢٤ باالدست عمق با

  ).است هيثان ٣٩/٠ زمان
، با افزايش عمق پاياب از مقدار تراز ٦هاي  شکل بر اساس

شود، از طرفي پروفيل  کاسته مي رونده پيشسرعت موج 
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طولي سرعت موج در بستر خشک يک حالت صعودي و 
هاي غيرخشک با افزايش عمق  خطي داشته که در بستر

دست، پروفيل طولي سرعت موج يک حالت نزولي و  پايين
خود تري به مقدار حداقل  نمايي دارد و با شيب ماليم

خشک، مقادير پروفيل طولي رسد. در بسترهاي پاياب  مي

رسند. براي  سرعت با شيب خيلي تند به مقدار حداقل مي
نشان دادن تأثير عمق پاياب روي سرعت موج حاصل از 

) cm/sها (برحسب  شکست سد، از متوسط سرعت پروفيل
 ت.اند، استفاده شده اس تهيه شده ٣که در جدول 

  

  (الف)

  (ب)

  (ج)
 وي زبر منظم شیآرا )ب ،صاف کف )الف هیثان 84/0 و 39/0ي ها زمان در موج سرعتی طول لیپروف بر ابیپا عمق اثر -6 شکل

  يزبر گزاگیز شیآرا )ج
  

  کفي زبر نوع سهي برا دست نییپا هاي مختلف در عمق سد شکست از حاصلي ها لیپروف )cm/s( متوسط سرعت -3 جدول
کفي زبر نوع  ٩cm cm ٦ cm ٣ خشک زمان 

S 
٣٩/٠  ١/٤٣  ٦/٢٧  ٣/٢٢  ٦/١٧  
٨٤/٠  ٨/١٠٧  ٣/٦١  ٧/٤٦  ٨/٣٥  

M 
٣٩/٠  ٥/٤٦  ١/٢١  ٠/١٦  ٨/١٢  
٨٤/٠  ١/٩٨  ٥/٤٧  ٨/٣٤  ٢/٢٥  

Z 
٣٩/٠  ٥/٣٢  ٧/٢٠  ٨/١٥  ٢/١٢  
٨٤/٠  ١/٨٨  ٥/٤٥  ٣/٣٢  ٤/٢٤  
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 کف نوع سه هر در که شود يم هدهمشا ٣ جدول بر اساس
 کاهش متوسط سرعت ريمقاد ،ابيپا عمق شيافزا با
 ژهيو به و زبري ها بستر در سرعت کاهش نيا که ابدي يم

 ارتفاع هرچهي عبارت به .است شتريب گزاگيز شيآرا باي زبر
 برابر در مقاومت چون د،شو شتريب دست نييپا در انيجر
 کاهش سرعت مقدار پس کند، يم دايپ شيافزا انيجر

 ابيپا عمق شيافزا که گرفت جهينت توان يم پس .ابدي يم
 استهالکي برا ها يزبر وجود کنار در مضاعف عامل کي
 ٧  شکل در .است سد شکست از حاصل موج سرعت شتريب

 در رونده پيش موج آب سطح ليپروف بر ابيپا عمق ريثأت
 مشاهده هيثان ٨٤/٠ و ٣٩/٠ زمان دو در کفي زبر نوع سه

شود در عمق  مي مشاهده  بر اساس اين شکل شود. يم
، شکل پيشاني موج ماليم و الف) -٧(شكل  پاياب صفر

ترتيب با افزايش  هاي پاياب ديگر است و به هموارتر از عمق
دست، شيب پيشاني پروفيل عمق بيشتر  عمق پايين

. در يابد افزايش مي رونده پيششود و تراز ارتفاعي موج  مي
با تأخير به سمت جلو  رونده پيشپيشاني موج  حالي كه

 .کند حرکت مي
 

  (الف)

  (ب)

  (ج) 
 )آرایش منظم زبري و ج )کف صاف، ب )ثانیه الف 84/0و  39/0هاي  اثر عمق پایاب بر پروفیل سطح آب موج در زمان -7شکل 

  آرایش زیگزاگ زبري
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   انیجر لیپروف و رونده پیش موج سرعت بري زبر اثر
ي ريقرارگ شيآرا نوع وي زبر وجود ريتأثي بررسي برا
 ٦ ابيپا عمقي برا رونده پيش موج سرعت ها، آن

 دش رسم کفي زبر نوع سهي برا زمان دو در متر يسانت
هاي طولي سرعت موج  پروفيل بر اساس .)٨ (شکل
شود وجود زبري  مي مشاهدهبراي سه نوع کف،  رونده پيش

شده است.  رونده پيشدر کف سبب استهالک سرعت موج 
تر جريان شده و  وجود زبري عامل توسعه يافتگي سريع

تر به هسته اصلي جريان هدايت  اليه مرزي را سريع
درنتيجه نسبت به حالت عدم وجود زبري، توزيع  .کند مي

تر خواهد شد و گراديان سرعت کاهش  جريان يکنواخت
در هر سه  )cm/s حسب متوسط مقدار سرعت (بر د.ياب مي

 ٤ثانيه در جدول  ٨٤/٠و  ٣٩/٠نوع کف براي دو زمان 
  شده است. آورده

توان نتيجه گرفت که وجود زبري و  مي، ٤جدول  بر اساس
ها درکف، برکاهش سرعت موج  نوع آرايش قرارگيري آن

وجود زبري در کف  .با گذشت زمان مؤثر است رونده پيش

سبب افزايش مقاومت در برابر جريان شده و از سرعت 
کاهد که اين کاهش سرعت در آرايش  مي رونده پيشموج 

 ،دليل آن .ها بيشتر از آرايش منظم است زيگزاگ زبري
ها در دو نوع آرايش است  تفاوت در فاصله عرضي بين زبري

در کف زبر با  کند. که نحوه پخش جريان را متفاوت مي
ها فضايي مانند کانال صاف  آرايش منظم در بين زبري

ها نسبت به کف زبر  ها در اطراف زبري ايجاد شده و گردابه
با آرايش زيگزاگ، کمتر تشکيل شده و سرعت موج 

نسبت به کف زبر با آرايش زيگزاگ بيشتر است  رونده پيش
  ).٩(شکل 

 
 متوسط مقدار سرعت -4جدول 
  )sec( زمان             

 ٨٤/٠  ٣٩/٠  نوع کف         

  ٢/٣٠  ٨/١٦ صاف
  ٣/٢٧  ٢/١٥  ها زبري آرايش منظم

  ٤/٢٥  ٨/١٤ ها آرايش زيگزاگ زبري
  

  

 
متر در  سانتی 6در دو زمان براي عمق پایاب  رونده پیشها بر پروفیل سرعت موج  تأثیر زبري و نحوه قرارگیري آن -8شکل 

  ثانیه  84/0و  39/0هاي  زمان
  

  
 ها يزبر گزاگیز شیآرا )بو  ها يزبر منظم شیآرا )الف، ها گردابه لیتشک نحوه -9 شکل

 
  گیري نتیجه

 که دشو يم  سبب چهيدر دست  نييپا در آب ارتفاع شيافزا
 مقدار نيهمچن ابدي شيافزا رونده پيش موجي ارتفاع تراز

 شيافزا با شکست از حاصل مثبت موجي شانيپ سرعت
 نحوه و زبري وجود ابد.ي يم کاهش دست نييپا آب ارتفاع
 پيشروي هاي پروفيل بر کف در آن قرارگيري آرايش
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 جاديا با درکفي زبر که صورت نيبد ددار تأثير جريان
 سبب ،يبرش تنش شيافزا و انيجر برابر در مقاومت
ي شرويپ در ريخأت سبب و دهش موج توسعه روند کاهش

 نيا در آمده دست  هب جينتا به توجه با شود يم موج
 آرايش با زبري وجود که گرفت جهينت توان يم پژوهش
 در را ريثأت نيشتريب ابيپا عمق شيافزا کنار در زيگزاگ

 دارد. سد شکست از حاصل موج سرعت استهالک
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