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 از استفاده با قائم شکن بيش مختلف انواع اطراف انيجر يکيدروليه اتيخصوص يبررس
  يعدد يساز مدل

  
  ٢ضيائي نقي علي و *١منصوري رامين

  
  

  چکيده
  
 ساده، قائم شکن بي(ش دست نييپا در متفاوت ابيپا با قائم يها شکن بيش در يکيدروليه اتيخصوص پژوهش نيا در
 است. هشد يبررس يعدد صورت به )ييانتها آستانه با قائم شکن بيش و ابيپا در کف معکوس بيش با قائم شکن بيش

 و فشار عيتوز سرعت، ليپروف و آب سطح ليپروف ،يانرژ افت مختلف، يها محل در انيجر اعماق جمله از انيجر اتيخصوص
 شبکه ط،يشرا در يعدد جينتا د.ش سهيمقا يشگاهيآزما جينتا با و مدل يعدد صورت به حوضچه بستر در يبرش تنش

 يساز مدل يبرا را جينتا نيبهتر استاندارد وارهيد تابع و استاندارد k-ε يا معادله دو آشفته مدل گره، ۵۷۵۱۲ شامل يمحاسبات
 نيکمتر و داشته را مقدار نيشتريب ييانتها آستانه با قائم شکن بيش در يانرژ افت دهد. يم ارائه ها شکن بيش در آب انيجر

 انيجر  يلغزش و يزشير ي غهيت حوضچه، در سرعت اتيخصوص آمد. دست به ساده قائم شکن بيش به مربوط يانرژ افت مقدار
)falling and sliding jet( دارد يخوب اريبس يخوان هم ينواح نيا در شده يريگ اندازه سرعت اتيخصوص با.  
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 سازي عددي

 انيجر با
 پشت در

 با )١٩٤٣
 جريان مدل
 رند داد. 

 بدون عبارت
 بقيه و کرده
 انيجر ات
 در کرد. 

 يتجرب 
 مانند يات

 د.کر تصحيح
 معادله و
 چمني و 
 سري يك

 كارگيري
 برآورد براي
 ند.کرد ارائه
 يرو را 
 انيجر و
 مانند يي
 دندکر ي
 شکن بي

 يبرا اب
 با يانرژ 
 کند. يم 

 قائم شکن
 بودن کسان
 کردند. ي
 يبررس به
 باالدست 

 اختصاص
 انيجر کردن
 شکن بي
 عمق و ي
 يمنحن معادله
 نسونيراب
 يزشير جت
 و يبرش 

سازي عددي شکن قائم با استفاده از مدل

با شکن بيش
در آب عمق به

١٩٤٣( وايت ادامه
مدل سازي شبيه
 پيشنهاد تحليلي
عبارت خود، 

کرده تعريف
اتيخصوص و 

D=(Y( ارائه 
 فرمول ک

اتيفرض گرفتن
تصحيح را وايت
و مومنتم معادله
 راجاراتنام داد.

يك آزمايشگاهي
كارگيري هب با و 

براي تجربي
ارائه زيربحراني
 يها پژوهش

و ابيپا در کف
ييپارامترها و
يابيارز را يانرژ
يش حالت در 
ابيپا عمق زين

 افت .است 
 دايپ شيافزا
شکن بيش در ي
کساني يمبنا 
يريگ اندازه شکن
به شکن بيش
 آب سطح جمله

اختصاص يزشير آب
کردن فرض
يش در اصطکاک

يزشير انيجر
Yb( معادله و

راب د.کر ارائه
جت ييباال 

 هيال در سرعت

شکن قائم با استفاده از مدل

ش در انيجر 
به يانرژ افت

ادامه در .دارد 
شبيه جمله از

تحليلي مدل
 آزمايشگاهي

تعريف شكن شيب
 گرفت نظر 

D=(Yc /H)3( شکن

کي ارائه ي
گرفتن نظر در با 

وايت روابط گرداب،
معادله از استفاده
داد. ارائه را معادالتي

آزمايشگاهي دادهاي
 آوردند دست

تجربي -تحليلي 
زيربحراني جريان

پژوهش زين )٢٠٠٥
کف معکوس

و دادند انجام
انرژ افت و دست
 مرده عمق 

ن و ساده شکن
 تر بزرگ يم
افزا درجه ٥ 
يانرژ افت )٢٠٠٨

 بر را باالدست،
شکن بيش ي
ش نهيزم در 
جمله از اني

آب غهيت ينيي
فرض با )١٩٩٢

اصطکاک يب و يرچرخش
جر نيريز ري

b( زشير لحظه

ارائه شکن بيش
 سطح ليپروف
سرعت به ها پژوهش

شکن قائم با استفاده از مدل بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان اطراف انواع مختلف شيب

 اتيخصوص
افت که داد نشان

 يبستگ مرده)
از ياتيفرض 

مدل يك آزاد،
آزمايشگاهي يها يبررس

شيب عدد عنوان
 در آن از تابعي
شکن بيش عدد

يبرا )١٩٧٩
 و داد انجام 
گرداب، عمق 
استفاده با )١٩٩٤

معادالتي آب
دادهاي از استفاده

دست هب تجربي
 روشي جديد

جريان هيدروليكي
٢٠٠٥( همکاران

معکوس بيش با قائم
انجام باالدست 
دست نييپا عمق
 که ندديرس 
شکن بيش از 

مک زين دار ب
 به صفر از 

٢٠٠٨( راجاراتنام
باالدست، در يربحران

يرو انيجر 
 يها پژوهش

يجر آزاد سطح
ييپا و ييباال سطح
١٩٩٢( يمارچ رو
رچرخشيغ ،ي

يس خط يبرا
لحظه در شکن

ش باالدست 
پروف يبرا يا معادله

پژوهش ادامه

بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان اطراف انواع مختلف شيب

خصوص يريگ اندازه
نشان يربحران

مرده) (عمق جت
 گرفتن نظر 

آزاد، جت مدل
بررس در )١٩٥٥
عنوان به را بعدي

تابعي را پارامترها
عدد اساس بر
١٩٧٩( گيل ادامه
 را يها شيآزما
 گرفتن نظر 

١٩٩٤( چانسون
آب جت ريس خط

استفاده با )١٩٩٥
تجربي هاي رابطه
جديد هاي فرض

هيدروليكي خصوصيات
همکاران و يچمن
قائم شکن ب

 در يربحران
عمق مرده، عمق
 جهينت نيا به

 شتريب دار ب
بيش دست ن
 بيش شي

راجاراتنام و چمني
ربحرانيز انيجر
 با آشفته جت

پژوهش از گريد دسته
سطح يها ليپروف

سطح ليپروف
رو نيا از دارد
يبعد دو يدائم
برا يمعادالت قائم
شکن بيش يرو 
 در آب اني

معادله )١٩٩٢
ادامه در د.کر ارائه

بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان اطراف انواع مختلف شيب

اندازه و
ربحرانيز

جت
 در
مدل با
)١٩٥٥

بعدي
پارامترها

بر را
ادامه
آزما
 در

چانسون
خط

)١٩٩٥
رابطه
فرض

خصوصيات
چمن

بيش
ربحرانيز

عمق
به و
بيش
نييپا

يافزا
چمني

جر با
جت

دسته
پروف

پروف و
دارد
دائم
قائم
 آب
يجر

)١٩٩٢
ارائه

بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان اطراف انواع مختلف شيب

 آبياري، هاي
 آوري جمع

 از و دشو مي
 از آب انتقال

 با اضافي 
 بهينه سرعت

 روند. مي کار
 انيجر که
 به شکن ب

 شكن شيب
 صورت، سه

 كانال كف
 .رود بين از
 شکن بيش
 ميتقس ي
 هندسي شكل
 و پاياب در

  
 الف) هندسي؛
 ج) اب،يپا 
 شکن بي

 شکن بيش
 يبرا دست
 آن از پس
 که شد انجام
 کرد. ميتقس
 (عمق اعماق

 در يانرژ افت
 ها شيآزما 

بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان اطراف انواع مختلف شيب

هاي كانال در
جمع هاي شبكه 
مي استفادهاد

انتقال براي که
 انرژي استهالک
سرعت يک اعمال

کار به زهکشي
که است صورت

بيش يرو از
شيب وجود کند.

سه به آب 
كف با جريان

از گردابي حوضچه
ش دسته سه 

يا لوله شکن
شكل نظر از 

در مثبت شيب
  ).١ل (شک

هندسي؛ شكل
 در مانع با قائم
يش د) و ابيپا
  ابيپا در

ش يکيدرولي
دست نييپا در ي

پس د.ش شروع
انجام قائم شکن

تقس يکل دسته
اعماق مورد 

افت و دست)
آزما انجام با )١٩٤٣

بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان اطراف انواع مختلف شيب                       

در كه هستند
 فاضالب، و 
اديز سدها سرريز

که هستند هيدروليکي
استهالک و تر پايين
اعمال يراب تالطم،

زهکشي و يآبيار
صورت نيا به قائم
از عبور با 
کند. يم زشير دست

 مخرب انرژي
جريان برخورد 
حوضچه در آب
 به يهندس شکل

شکن بيش و 
 قائم هاي شكن
شيب با دار، مانع

(شک ندهست پاياب

شكل نظر از شكن
قائم شکن بيش
پا در مثبت کف
در معکوس ب

يه اتيخصوص
يافق کف و 
شروع )١٩٣٢( بخميتف
شکن بيش ي

دسته چند به 
 در پژوهش
دست) نييپا عمق

١٩٤٣( مور رو

                                         

هستند هايي سازه 
 آب آوري جمع
سرريز و سطحي
هيدروليکي هاي

پايين به باالتر
تالطم، و برخورد

آبيار هاي شبکه 
قائم شکن بي
 يربحرانيز ا
دست نييپا حوضچه
انرژي تا شد 
 هوا، با جريان

آب چرخش 
شکل نظر از

 ليما شکن
شكن شيب خود
مانع ساده، دسته
پاياب در معكوس

شكن شيب انواع
ش ب) ساده، قائم
کف بيش با قائم

بيش با قائم

خصوص مورد در
 يربحرانيز ان

بخميتف يسو
يرو ياديز

 را ها پژوهش
پژوهش ها دسته 
عمق و زشير عمق

رو نيا از .است

٣٤                    

  مقدمه
 ها نشك شيب
جمع هاي شبكه

سطحي هاي  آب
هاي سازه جمله
باالتر ارتفاع يک

برخورد از استفاده
 و ها کانال در
يش کيدرولي

اي يبحران فوق
حوضچه داخل
 خواهد سبب

جريان اختالط
 و دست پايين

از ها شکن بي
شکن بيش قائم،
خود شوند.که ي

دسته چهار شامل
معكوس شيب 

انواع -۱ شکل
قائم شکن بي
قائم شکن بيش

در يها پژوهش
انيجر با قائم
سو از بار نياول

ز يها پژوهش
پژوهش نيا توان ي
 نيا از يک

عمق حوضچه،
است شکن بي

٣٤

مقدمه
شيب
شبكه

آب
جمله
يک

استفاده
در
يه

فوق
داخل
سبب

اختالط
پايين

يش
قائم،

يم
شامل

 با
  

يش
ش

  
پژوهش

قائم
اول

پژوهش
يم
کي

حوضچه،
يش
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 همکاران و نيل نه،يزم نيا در که شد توجه حوضچه
 يزشير جت در متوسط سرعت يرو يها پژوهش )٢٠٠٧(
 )٢٠٠٩( همکاران و نيل دادند. انجام يلغزش جت و

 يرو در جت نيب ما يبرش هيال يرو را يها پژوهش
 زين فشار و يبرش تنش دادند. انجام حوضچه و شکن بيش
 ها شکن بيش به مربوط يپارامترها نيتر مهم از يکي

 يبررس به )١٩٩٢( نسونيراب ،نهيزم نيا در که هستند
 در ها آن وقوع محل و فشار و يبرش تنش مميماکز

 يا معادله پارامترها نيا از هرکدام يبرا و پرداخت حوضچه
 زيآنال از حاصل بعد يب يا معادله او نيهمچن کرد. ارائه را

 در انيجر از هيناح دو در تنش عيتوز يبرا يابعاد
  کرد. ارائه شکن بيش
 رياخ دهه در فلوئنت افزار نرم با يساز مدل مورد در

 به توان يم ها آن از که است هشد انجام ياديز يکارها
 )١٣٨٩( همکاران و ورجاوند يسو از هشد انجام  پژوهش

 استفاده با اي استوانه سرريزهاي در جريان سازي شبيه يرو
 آشفتگي مدل کاربرد با ها آن کرد. اشاره فلوئنت افزار نرم از

k-ε در آب کل بار افزايش با دبي ضريب که کردند انيب 
 افزايش سرريز، سطح روي منفي فشار افزايش و باالدست

 در فلوئنت مدل نسبي خطاي ميانگين همچنين يابد. مي
 عمق درصد، ٩١٤/٠ سرريز باالدست آب عمق سازي شبيه
 ١٧٢/٤ جريان دبي ضريب و درصد ٣٩/١ سرريز روي آب

 با )١٣٨٩( انيمحمد و نژاد محمد .آمد دست هب درصد
 و قائم شكن شيب يك در جريان بعدي سه کردن مدل

 مدل که دادند نشان آن دست پايين آرامش حوضچه
 و يانار نيهمچن دهد. يم ارائه را يخوب جينتا يعدد

 درون جريان عددي سازي مدل با )١٣٩٢( همکاران
 نشان Flow 3D افزار نرم با مماسي اي گردابه شكن شيب

 با يخوب يهماهنگ يعدد يساز مدل حاصل جينتا داد
  دارد. يشگاهيآزما جينتا

 و آزمايشگاهي سازي مدل روي پيشين يها يبررس عمده
 متمركز انرژي افت براي تجربي روابط آوردن دست هب

 بر هزينه بر عالوه آزمايشگاهي سازي مدل همچنين اند بوده
 رنج نيز اصلي نمونه نتايج انتقال مانند مشكالتي از بودن
 جريان عددي سازي مدل يبررس اين در نيبنابرا برد مي
 هزينه داراي كه دشو مي بررسي سازه اين اطراف در آب
 ممکن راحتي هب سازه ابعاد در تغيير هرگونه اعمال و مك

 بعدي دو توان مي را سازه اين پيرامون آب جريان است.

 يکيدروليه اتيخصوص  پژوهش نيا در نيبنابرا د.کر فرض
 قائم شکن بيش ساده، قائم شکن بي(ش شکن بيش انواع در
 آستانه با قائم شکن بيش و ابيپا در کف معکوس بيش با

 و شده يساز هيشب فلوئنت افزار نرم با اب)يپا در ييانتها
  د.ش سهيمقا يشگاهيآزما ريمقاد با حاصل جينتا
  

  ها روش و مواد
 استفاده مورد يشگاهيآزما اطالعات

 شكن شيب نوع سه يشگاهيآزما اطالعات  پژوهش اين در
  ١ (شكل پژوهش اول نمونه در است. شده استفاده مختلف

 همکاران و نيل يسو از شده گيري اندازه هاي داده از الف)
 کف و وارهيد با متر ۸۵/۸ يآزمايشگاه فلوم در )۲۰۰۷(
 از .است متر ۵۴/۰ عمق و متر ۵/۰ عرض و يا شهيش

 يعني حالت دو فقط شده شيآزما مختلف طيشرا
 استفاده متر يسانت ۲۰ و ۱۱ يها ارتفاع با قائم شکن بيش

  .شد
 پژوهش نيا در استفاده مورد گريد يشگاهيآزما نمونه

 در )۲۰۰۵( همکاران و يچمن جينتااز  ب)، ۱ شكل(
 انيجر با کف در معکوس بيش با قائم شکن بيش
 طول به يکانال در ها يريگ اندازه نيا که است يربحرانيز

 پشت در يهواده امکان با متر ۴۰۱/۰  عرض و متر ۱۱
 کف بيش و متر يسانت ۲۱ ارتفاع با شکن بيش يرو جت

  است. هشد انجام درجه ۵ دست نييپا
 لين شده يريگ اندازه هاي داده از ج) ۱ شكلآخر( نمونه در
 ۸۵/۸ يآزمايشگاه فلوم در کي در )۲۰۱۰( همكاران و

 بلوك با متر سانتي ۱۴ ارتفاع به قائم شكن شيب و متر
 کي يانتها در مترکه سانتي ۶ و ۷/۱ هاي ارتفاع به انتهايي

 بودند، شده نصب متر سانتي ۱۶ طول به آرامش حوضچه
  د.ش استفاده

 ،h ييانتها آستانه ارتفاع ، H شکن بيش ارتفاع ،۲ شکل در
 سرعت ،Yc يبحران عمق ،Yb زشير محل در آب ارتفاع
 ،Vt و Yt بيترت به دست نييپا سرعت و عمق ،Vc يبحران

 L حوضچه طول ،Yp گرداب عمق ،Vi جت برخورد سرعت
 شکن بيش حالت سه هر يبرا Lp جت برخورد محل و

 ريمقاد ۱ جدول در خالصه طور به و شده داده نشان
  است. دهش درج رهايمتغ نيا به مربوط يشگاهيآزما



  سازي عددي

 قائم شکن

L p
(m

) 

١٤٩/٠  ١

١٤٩/٠  ١

- ١

 

 )VOF( سيال

 در يجا به
 مرز عنوان
 داخل آب
 طيشرا 
 مرزي شرط
 براي و فشار

Inlet به 
 به توجه 
 (شكل شد

  

سازي عددي شکن قائم با استفاده از مدل

شکن بيش ج)( و

V
t(m

/s
) 

Y
t(m

) 

٦٤٣/١  ٠١/٠  

٢٢٢/١  ٠٢١/٠  

٤٩٣/١  ٠٣٤/٠  

  

سيال حجم 
  .شد گرفته
به مخزن ک

عنوان به مشخص
آب ارتفاع و چه

 با هماهنگ
شرط کانال يي
فشار مرزي شرط

Inlet Ventمرزي

 با آب آزاد 
شد داده نشان

شکن قائم با استفاده از مدل

و کف معکوس

Y
p(m

) 

Y
(m

) 

٠٥٨/٠  /٠

 ٠٨٧/٠  /٠

 ٠٨٧/٠  /٠

 

 روش .دشو مي
گرفته کار به 

کي دادن قرار
مشخص آب سرعت

چهيدر يبازشدگ
هماهنگ يبحران 
ييباال مرز در

شرط نيز فلوم
مرزي شرط هوا
 سطح اثر ن
نشان اليس حجم
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معکوس بيش با قائم

  قائم شکن

Y
b(m

) 

V
c(m

/s
) 

٠٢١/  ٥٣٥/٠  

٠٢٩/  ٦٣٦/٠  

٠٤٤/  ٧٩٦/٠  

  

مي استفاده 
 آزاد سطح ي
قرار با شکن بي

سرعت و عمق
بازشدگ رييتغ با 
 سرعت و 

در د.ش جاد
فلوم خروجي محل
هوا ورودي مجراي
نيهمچن د،ش
حجم روش با

  قائم
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قائم شکن بيش 
  ابيپا

شکن بيش انواع

Y
c(m

) Ѳ 

٠٢٩/٠  ٠ 

٠٤١/٠  ٥ 

٠٦٥/٠  ٠ 

  

Stress Model 
يساز مدل ي

يش باالدست
عمق گرفتن نظر
 ان،يجر يورود

 عمق مخزن،
جاديا يشگاهيآزما
محل در و فشار

مجراي قسمت
ش معرفي برنامه

با يمرز طيشرا
  

قائم شكن شيب

 

بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان اطراف انواع مختلف شيب

 ،(ب) ساده قائم
پا در ييانتها

 
انواع در يشگاه

Ѳ h(
m

) 

 - 

 ٠٥٤/٠  ٠

 ٠١٧/٠  ٠

  

Model

يبرا
باالدست در

نظر
ورود

مخزن،
آزما
فشار

قسمت
برنامه

شرا
۲.(  

شيب براي مرزي
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قائم شکن بي
انتها آستانه با

شگاهيآزما جينتا

L(
m

) 

H
(m

) 
- ٢/٠  

٦٤/٠  ٢١/٠   

١٦/٠  ١٤/٠  

  

 افزار نرم از
 حل شامل

 قوانين پايه
 در ند.هست

 روش به فشار
 صورت به جريان

 فشار كننده
 (غيرماندگار)
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يش الف)( حالت

نتا -۱ جدول

 منبع

 )٢٠٠٧( همکاران

 )٢٠٠٥( همکاران

 )٢٠٠٩( همکاران

  

از اي رايانه 
شامل عددي سازي
پايه بر كه است

هست استوار سيال
فشار معادله
جريان اينكه
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قائم شکن بيش 

  شکن شيب
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کف در معکوس شيب
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يگرد استفاده
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 استفاده يرلغزشيغ يمرز شرط از ها وارهيد و بستر مورد در
 وار،يد يمواز سرعت لفهؤم يمرز شرط نيا در است. شده

 يبرا و .شود يم گرفته نظر در صفر برابر واريد سطح يرو
 Standard Wall Function تابع نوع دو ها ديواره اثر بررسي

 دبي يك براي Non-Equilibrium Wall Function و
  .شد بررسي

  
  حل ميدان بندي شبکه
 دهش گسسته جريان ميدان كه است الزم عددي حل براي
 نيمأت مخزن شامل محاسباتي ميدان  پژوهش اين در كه
 آرامش حوضچه و دست نييپا و باالدست يها کانال ان،يجر
 structured( منظم منشوري بندي شبكه از استفاده با

grid( افزار نرم کمک به Gambit د.ش گسسته  
  

  بحث و نتايج
 شرايط بهترين آوردن دست هب براي نخست مرحله در

 ساده قائم شكن شيب براي مختلفي شرايط سازي مدل
 د.ش استفاده ديگر نوع دو در شرايط بهترين و شد بررسي

 يمحاسبات شبكه چهار از استفاده با دبي يك قدم اولين در
 نتايج صحت  )۵۷۵۱۲ ، ۳۲۷۲۹، ۷۹۰۸،۱۸۹۰۱( مختلف

 شبکه نيزترير سپس شد. يبررس شبکه از حل استقالل و
 بود يشگاهيآزما نتايج با يخوب اريبس يهماهنگ داراي که

 نيا مشابه يها سلول اندازه با يها شبكه از شد. انتخاب
 استفاده ديگر يها حالت در جريان سازي مدل يبرا شبکه

  د.ش
 نوسانات داراي كه شبكه ريزترين از استفاده با ادامه در

 دو اثر بود، آزمايشگاهي نتايج با بيشتري يهماهنگ و كمتر
 شکن بيش براي k-ω و k–ε يا معادله دو آشفتگي مدل
 دو نيب ياديز تفاوت جينتا يبررس .شد بررسي ساده قائم

 كاربرد استانداردكه k–ε مدل رو نيا از نداد. نشان مدل
 دارد، آزاد سطح هاي جريان سازي شبيه در بيشتري
  د.ش استفاده

 سه k–ε آشفتگي هاي مدل از سازي شبيه نتايج ادامه در
 Standard(k-ε، )RNG( k-ε، )Realizable( k-ε( روش

 دو آشفته مدل از ج،ينتا بودن کساني ليدل به د.ش مقايسه
 يبرا يها پژوهش ادامه يبرا استاندارد k-ε يا معادله

  شد. استفاده يها حالت يتمام
 قائم شکن بيش مورد در شده انجام يعدد يها شيآزما

 انيجر حوضچه يمتر ۵/۱ طول در که داد نشان ساده
 ندارد. يساز مدل بر يريثأت آن طول شيافزا و افتهي توسعه

 جينتا د.ش استفاده طول نيهم زين ها حالت ريسا يبرا لذا
 توان يم را مختلف شکن بيش سه در يساز مدل از حاصل

  کرد. يبررس و يبند ميتقس ريز صورت به
Ø دو در مختلف مقاطع در سرعت و اعماق يبررس 

  يشگاهيآزما و يعدد حالت
Ø قائم شکن بيش نوع سه در يانرژ افت سهيمقا 
Ø يزشير جت و باالدست آب سطح ليپروف سهيمقا 

 يعدد جينتا با
Ø يزشير جت در سرعت اتيخصوص يبررس 
Ø آرامش حوضچه در سرعت اتيخصوص يبررس 

  
 نيب انيجر يانرژ افت و سرعت عمق، سهيمقا الف)
  يساز مدل و يشگاهيآزما جينتا
 و سرعت متوسط ان،يجر عمق رامقد ۳ و ۲ جدول در
 از حاصل شکن بيش مختلف مقاطع در انيجر يانرژ

 سهيمقا گريکدي با يشگاهيآزما جينتا و يعدد يساز مدل
  شدند.

  
  )هستند هنيثا و متر حسب بر (واحدها شکن بيش انواع در انيجر اتيخصوص يشگاهيآزما و يعدد جينتا سهيمقا -۲ جدول

 H(m) L(m) h(m) Q(m3/s) Yc(m) Vc(m/s) Yb(m) Yp(m) Yt(m) Vt(m/s) Lp(m)  نتايج شکن شيب نوع

  الف نمونه
٢/٠  عددي  - - ٠١٦/٠  ٠٣٠/٠  ٥٤٢/٠  ٠٢١/٠  ٠٥٧/٠  ٠١٠/٠  ٦٣٧/١  ١٥٠/٠  

٢/٠ آزمايشگاهي  - - ٠١٦/٠  ٠٢٩/٠  ٥٣٥/٠  ٠٢١/٠  ٠٥٨/٠  ٠١٠/٠  ٦٤٣/١  ١٤٩/٠  

 ب نمونه
٢١/٠  عددي  ٦٤/٠  ٠٥٤/٠  ٠٢٦/٠  ٠٤١/٠  ٦٢٤/٠  ٠٢٦/٠  ٠٨٦/٠  ٠٢٢/٠  ٢٢٠/١  ١٥١/٠  

٢١/٠ آزمايشگاهي  ٦٤/٠  ٠٥٤/٠  ٠٢٦/٠  ٠٤١/٠  ٦٣٦/٠  ٠٢٩/٠  ٠٨٧/٠  ٠٢١/٠  ٢٢٢/١  ١٤٩/٠  

 ج نمونه
١٦/٠  عددي  ١٦/٠  ٠١٧/٠  ٠٥١/٠  ٠٦٤/٠  ٨٠٤/٠  ٠٣٨/٠  ١٦/٠  ٠٣٧/٠  ٤٢٩/١  ١٦/٠  

١٦/٠ آزمايشگاهي  ١٦/٠  ٠١٧/٠  ٠٥١/٠  ٠٦٥/٠  ٧٩٦/٠  ٠٤٤/٠  - ٠٣٤/٠  ٤٩٣/١  - 
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 يتجرب معادالت و يشگاهيآزما ،يعدد جينتا نيماب شکن بيش نوع سه در انيجر اتيخصوص سهيمقا -۳ جدول
  E1(m)  E2(m)  Yc/H  Yp/H  Yp/h′  Yt/H  Yt/h′  Lp/H  ∆E/E1  نتايج شکن شيب نوع

  الف نمونه

  ٤٠١/٠  ٧٥٠/٠  -  ٠٤٩/٠  -  ٢٨٥/٠  ١٤٨/٠  ١٤٦/٠  ٢٤٤/٠  عددي

  ٣٩٦/٠  ٧٤٤/٠  -  ٠٤٩/٠  -  ٢٨٨/٠  ١٤٦/٠  ١٤٧/٠  ٢٤٤/٠  آزمايشگاهي

  ٣٣٧/٠  ٧٥١/٠  -  -  -  ٢٩٠/٠  ١٤٨/٠  -  -  تجربي رابطه

  ب نمونه

  ٧١٧/٠  ٦٤١/٠  ١٤٠/٠  ١٠٢/٠  ٥٦١/٠  ٤٠٩/٠  ١٩٦/٠  ٠٩٧/٠  ٢٧١/٠  عددي

  ٧١١/٠  ٦٤١/٠  ١٤٠/٠  ١٠٢/٠  ٥٧٠/٠  ٤١٥/٠  ١٩٦/٠  ٠٩٨/٠  ٢٧٢/٠  آزمايشگاهي

  ٦٨٣/٠  -  ١١٧/٠  -  ٥٧٠/٠  -  ١٩٦/٠  -  -  تجربي رابطه

  ج نمونه
  ٤٠٤/٠ -    ٢٦٦/٠  -  -  ٤٥٩/٠  ١٤١/٠  ٢٣٧/٠  عددي

  ٣٧٥/٠  -     ٢٤٦/٠  -  -  ٤٦١/٠  ١٤٨/٠  ٢٣٧/٠  آزمايشگاهي

  
 که شد متوجه توان يم ۲ جدول در موجود جينتا يبررس با
 يشگاهيآزما جينتا با يعدد يساز مدل از حاصل جينتا نيب

 در که داشت توجه ديبا دارد. وجود يکم اريبس اختالف
  .است يهواده ريثأت بدون يبررس مورد شکن بيش ج نمونه

 Yc/H اساس بر يتجرب معادالت )۲۰۰۷( همکاران و نيل
 از کردند. ارائه Yc/H اساس بر ساده قائم شکن بيش يبرا
 )،)١( معادله( شکن بيش در ينسب يانرژ افت رابطه ليقب

 يزشير جت برخورد طول )،)٢( معادله( گرداب عمق
  ).)٣( معادله(
)۱(  ∆E/E1= 0.115(Yc/H)0.642  
)۲(  Yp/H = 1.135(Yc/H)0.713  
)۳(  Lp/H = 2.403(Yc/H)0.609  

 يبرا را ريز معادالت )٢٠٠٨( همکاران با يچمن نيهمچن
  کردند. ارائه ابيپا در معکوس بيش با قائم شکن بيش

)۴(  
  

)۵(  
  

)۶(  
  

′ روابط نيا در که = −h H h .است  
 با يعدد جينتا نيماب يخوب اريبس يهماهنگ ٣ جدول

 دهنده نشان موضوع نيا که دهد. يم نشان باال معادالت
 هياول و يمرز طيشرا از مائ يساز مدل طيشرا بودن مناسب

   .است يمحاسبات شبکه و

  قائم شکن بيش انواع در يانرژ افت ب)
 شکن، بيش نوع سه در يانرژ استهالک يبررس يبرا
 H=20( يکيزيف طيشرا با شکن بيش نوع سه در انيجر

cm( يکيدروليه طيشرا و )Yc/H=0.146( کامل طور به 
 حوضچه با شکن بيش اول حالت شد. يساز مدل کساني

 ۵ بيش يدارا حوضچه کف دوم حالت ،يافق کف و ساده
 ۷۵/۶۴ دار بيش سطح يافق طول و بوده معکوس درجه
 حوضچه طول يدارا که سوم نوع شکن بيش و متر يسانت
 حاصل جينتا .است متر يسانت ۷/۵ ييانتها آستانه و ۷۵/۶۴
  است. شده داده شينما ۴ جدول در يساز مدل نيا از
 يدب به يگردش انيجر يدب نسبت که داشت توجه ديبا

 جينتا است. شده محاسبه زين qc/q عرض) واحد (در يورود
 قائم شکن بيش يبرا يگردش انيجر نسبت يبرا يعدد
 ))٧( (رابطه يونيرگرس معادله با يخوب يهماهنگ ساده
  دارد. )٢٠٠٧( همکاران و نيل يسو از شده ارائه

)۷(  qc/q=0.108 (Yc/H)-0.616  
 ،است ييانتها آستانه با شکن بيش به مربوط افت مميماکز

 و يگردش انيجر يباال نسبت دتوان يم دهيپد نيا ليدل
 عامل دو نيا باشد. حوضچه در آشفته يها گردابه ديتول

 اساسبر شوند. يم انيجر در يشتريب يانرژ افت سبب
 هاانيجر انواع  يبرا )٢٠٠٨( همکاران و نيل يبند ميتقس
 و آستانه ارتفاع اساس بر ييانتها آستانه با شکن بيش در
 يانتقال انيجر عنوان به حالت نيا در انيجر ،يعبور يدب

 متر يسانت q=158.34 و h/H= 0.285( گردد يم شناخته
   ه).يثان بر مربع
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h h
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  YC/H=0.146 با قائم شکن بيش انواع در يعدد جينتا -۴ جدول
 H(m) Yc(m) Vc(m/s) Yb(m) Yp(m) Yt(m) Vt(m/s) Lp(m) شکن شيب نوع

٢/٠ ساده قائم شکن شيب  ٠٣٠/٠  ٥٤٢/٠  ٠٢١/٠  ٠٥٧/٠  ٠١٠/٠  ٦٣٧/١  ١٥٠/٠  

٢/٠ پاياب در معکوس کف با قائم شکن شيب  ٠٢٩/٠  ٥٤٧/٠  ٠٢١/٠  ٠٦٦/٠  ٠١٣/٠  ٢٢٨/١  ١٣٤/٠  

٢/٠ انتهايي آستانه با قائم شکن شيب  ٠٢٩/٠  ٥٤٦/٠  ٠٢١/٠  ٠٩٨/٠  ٠٤٢/٠  ٣٧٧/٠  ١٩٤/٠  

 qc/q E1(m) E2(m) Yc/H Yp/H Yt/H Lp/H ∆E/E1 شکن شيب نوع

٣٨٠/٠ ساده قائم شکن شيب  ٢٤٤/٠  ١٤٦/٠  ١٤٨/٠  ٢٨٥/٠  ٠٤٩/٠  ٧٥٠/٠  ٤٠١/٠  

٥٧٦/٠ پاياب در معکوس کف با قائم شکن شيب  ٢٤٤/٠  ٠٩٠/٠  ١٤٦/٠  ٣٣٠/٠  ٠٦٤/٠  ٦٦٨/٠  ٦٣٣/٠  

٤٨٣/٠ انتهايي آستانه با قائم شکن شيب  ٢٤٤/٠  ٠٤٩/٠  ١٤٦/٠  ٤٩٢/٠  ٢٠٨/٠  ٥٧٣/٠  ٨٠٠/٠  

          

  انيجر آزاد سطح ليپروف ج)
 يعدد يساز مدل از آب سطح ليپروف يسنج صحت يبرا
 که )١٩٩٣( يمارچ يتئور از ساده قائم شکن بيش در

 و ))٨( (رابطه باالدست انيجر آب سطح يبرا يروابط
 نسونيراب معادله و ))٩( معادله( يزشير جت نيريز سطح

 ))١٠( معادله( يزشير جت ييباال سطح يبرا )١٩٩٢(
  است. شده استفاده

)۸(  

  

)۹(  
  

)۱۰(  
  

 سطح ليپروف Yc/H=0.146 حالت يبرا يساز مدل نيا در
 شکل در الذکر فوق يها يتئور با يساز مدل از حاصل آب
 انيجر اتيفرض بر يتئور معادالت است. شده سهيمقا ٣

 که بوده اصطکاک بدون و يرچرخشيغ ،يبعد دو ،يدائم
 از .ستين صادق کامل طور به شکن بيش يرو انيجر يبرا
 معادالت نيا با يعدد جينتا نيب مک مقدارانحراف رو نيا

  رسد. يم نظر به معقول
 

 
  تئوري معادالت با شده سازي مدل آب سطح پروفيل مقايسه - ۴ شکل

  
  يزشير جت در سرعت اتيخصوص د)
 ه،يناح سه در سرعت اتيخصوص پژوهش از بخش نيا در

 جت پشت يگرداب انيجر و يلغزش جت ،يزشير جت
 از جينتا يسنج صحت يبرا است. هشد قرار يبررس

 استفاده )٢٠٠٩ و ٢٠٠٧( همکاران و نيل يها پژوهش
 ستميس دو يشگاهيآزما يها ليتحل اساس بر است. شده

 شده استفاده سرعت اتيخصوص يبررس يبرا مختصات
 است (X,Y) نيکارتز ستميس اول مختصات ستميس است.

( )2 1 1  for X 0
3 11c b
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Y Y Y

YY

 
 
 = − ≤ 

−−  
 

2

0.222 0.192
c c c

Y X X
Y Y Y

 
− = + 

 
1.6

0.483 0.823
c c

Y X
Y Y

 
= − + 

 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Y/Yc 

X/Yc 



  سازي عددي شکن قائم با استفاده از مدل بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان اطراف انواع مختلف شيب                                           ٤٠

 

 شکن بيش يعمود واريد پاشنه در ستميس نيا أمبد که
 ييباال سطح در (S, yr) گريد مختصات ستميس دارد. قرار
 جت ييباال سطح بر مماس S که شده جاديا يزشير جت

 ييباال سطح يمنحن طول آن مقدار و و دارد قرار يزشير
 عمق محل در مختصات ستميس نيا أمبد .است جت

 U و S يراستا در سرعت u نيهمچن .است X=0 يزشير
  شد. گرفته نظر در X يراستا در سرعت

 يلغزش و يزشير جت در سرعت اتيخصوص يبررس در
 و ني(ل يشگاهيآزما جينتا با مقطع پنج در يعدد جينتا

 در د.ش سهيمقا  Yc/H=0.3 حالت در )٢٠٠٧، همکاران
 داده نشان ه تا  الف صورت به مقاطع نيا لمح ٥ شکل
 آب با يزشير جت برخورد (محل S = Sa طول از که شده

 که ييآنجا از ند.هست کانال کف کينزد تا حوضچه) داخل
 يها عدد نبود ممکن يشگاهيآزما جينتا به يدسترس
 نيل يسو از شده ارائه يمنحن يرو يعدد جينتا به مربوط

   گرفت قرار )٢٠٠٧( همکاران و
 و يعدد جينتا نيب يخوب يهماهنگ ها شکل نيا يبررس با

 اختالف S شيافزا با نيهمچن د.ش مشاهد يشگاهيآزما
 نيا که ابدي يم شيافزا يشگاهيآزما و يعدد جينتا نيب

 انيجر اتيخصوص دتوان ينم k-ε مدل که است يمعن بدان
 يساز هيشب مناسب صورت به را اديز يآشفتگ با ،ينواح در

  کند.
 در سرعت انيگراد است، مشخص ٤ شکل از که طور همان
 شروع که حوضچه آب سطح با يزشير جت برخورد محل
 انيگراد .دارد را ودخ مقدار نيشتريب است يلغزش جت

 جاديا ليدل به حوضچه کف به شدن کينزد با سرعت
 شبه زميمکان کي ابد.ي يم کاهش يبرش هيال در يآشفتگ
 مومنتوم تبادل و سرعت انيگراد کاهش سبب يدگيپخش

 نيا شود. يم حوضچه يانتها به شدن کينزد جهت در
 و حوضچه و جت نيب يانرژ تبادل سبب زميمکان

 همکاران، و ني(ل دشو يم يآشفتگ ليدل به يانرژ استهالک
 دو يآشفتگ مدل نامناسب عملکرد ليدل به ).٢٠٠٧
 بيش ها) مدل گونه نيا ياستهالک تي(ماه يا معادله

 هب يشگاهيآزما جينتا از شتريب حوضچه در سرعت ليپروف
  است. آمده دست

 ها پارامتر ترين مهم از يکي ،Vi ريزشي جت برخورد سرعت
 براي را اي معادله )١٩٧٩( گيل است. انرژي استهالک در

 عمق ثقل، شتاب تابع که کرد ارائه پارامتر اين محاسبه
 پشت گرداب عمق و شکن شيب ارتفاع باالدست، بحراني

  است. جت
)۱۱(  

  
 سرعت مختلف، هاي حالت براي هاي پژوهش اين در

 شد. مقايسه) ١١( معادله با و محاسبه جت برخورد
 هماهنگي است شده داده نشان ٥ شکل در که طور همان
 مشاهد) ١١( معادله و عددي نتايج بين خوبي بسيار

 شود. مي
  

  ه) خصوصيات سرعت در حوضچه
 الگوي خواني هم از نشان جريان سازي مدل از حاصله نتايج

 همچنين ماست. آزمايشگاهي نتايج با حوضچه در جريان
 حوضچه کف نزديک برگشتي جريان که شد متوجه توان مي
 از بخش اين در دارد. شباهت آشفته جت صفحه به

 رگرسيوني رابطه با ناحيه اين براي عددي نتايج پژوهش
 )٢٠٠٩( همکاران و لين سوي از شده ارائه ))١٢( (رابطه
 که شده مقايسه Yc/H=0.3 و Yc/H=0.146 حالت براي

  است. شده ارائه مقايسه اين ٦ شکل در

)۱۱(  
  

 نتايج که کرد مشاهده توان مي باال هاي گراف بررسي از
 در دارد خوبي هماهنگي Yc/H=0.3 حالت براي عددي
 شود. مي ديده اختالف Yc/H=0.146 حالت در که صورتي
 الگوي )٢٠٠٧( همکاران و لين هاي پژوهش براساس
 خصوصيات و جريان به حوضچه در چرخشي جريان

 از شده ارائه معادله و داشته بستگي )Yc/H (مانند فيزيکي
 آزمايشگاهي نتايج گوياي ها، حالت همه در نيز ايشان سوي
 مقياس معادله با عددي نتايج ناهمخواني بنابراين نيست
 بايد همچنين نيست. انتظار از دور چندان نيز شده ارائه

 در ضعف داراي اي معادله دو هاي مدل که داشت توجه
  هستند. اي گردابه هاي جريان بررسي
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 يعدد جينتا
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  جت برخورد سرعت سازي مدل نتايج و )١٩٧٩( گيل تئوري مقايسه -٥ شکل

  

     
  Yc/H=0.3 )بو   Yc/H=0.146الف) حالت يبرا يونيرگرس رابطه و يافق سرعت ليپروف يعدد سهيمقا -۶ شکل

  
  گيري نتيجه

 صورت به قائم هاي شکن شيب در جريان خصوصيات
 جريان خصوصيات شد. بررسي Fluent افزار نرم با عددي

 با شکن شيب ساده، شکن (شيب قائم شکن شيب نوع سه در
 به نيز انتهايي) آستانه با شکن شيب پاياب، در معکوس کف

 محاسباتي شبکه بررسي شد. سازي شبيه عددي صورت
 با اي شبکه براي عددي نتايج بهترين که دهد مي نشان

 برابر دست پايين طول است. آمده دست به گره  ٥٧٥١٢
 بهترين استاندارد k-ε اي معادله دو آشفته مدل و متر ٥/١

 آزمايشگاهي نتايج با خوبي بسيار هماهنگي که را نتايج
 بررسي در کرد. توليد داشت، ساده قائم شکن شيب براي

 هماهنگي ريزشي جت و باالدست در آب سطح پروفيل
 شد. ديده تئوري روابط و عددي نتايج بين خوبي بسيار
 شد مشخص و بررسي شکن شيب نوع سه در انرژي افت
 افت از بيشتر انتهايي آستانه با شکن شيب در انرژي افت

 براي و است پاياب معکوس شيب با شکن شيب در انرژي
 شود. مي حاصل انرژي افت کمترين ساده قائم شکن شيب

 در تقريبي طور به عددي نتايج از سرعت پروفيل محاسبه
 و لغزشي جت ريزشي، جت جمله از ها ناحيه تمامي

 نهايت در دارد. همخواني آزمايشگاهي نتايج با حوضچه
 به قادر باال شرايط با بعدي دو مدل گرفت نتيجه توان مي

 ارزيابي و طراحي براي بخشي رضايت نتايج توليد
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 ساخت جاي به توان مي رو اين از است. قائم هاي شکن شيب
 قيمت گران تجهيزات به نياز و آزمايشگاهي هزينه پر مدل
 از استفاده با سازه، اين در جريان خصوصيات بررسي براي
 براي فقط و آورد دست به را خوبي نتايج عددي مدل اين

 به تحقيقاتي نياز صورت در جزئيات شدن روشن
  آورد. روي آزمايشگاهي سازي مدل
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