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  فلوئنت يبعد سه افزار نرم با يشگاهيآزما آبراهه كي تند چيپ در يآشفتگ يها  مدل کاربرد سهيمقا
  

  ٣يداودمقام داود و ٢موحد يمحسن اسداهللا ،*١يمظفر جواد
  
  

  دهيچک
  
 يداخل ساحل در يگذار رسوب و يخارج ساحل در شيفرسا حال در شهيهم و بوده رود چانيپ عتيطب در ها رودخانه شتريب
 به ،پژوهش نيا در .است مهم ها چيپ در يگذار رسوب و شيفرسا يها مکان و انيجر يالگو شناخت نيبنابرا هستند. ها چيپ

 يهماهنگ يشگاهيآزما يها داده با که ييها مدل تا شد خواهد پرداخته وئنتفل افزار  نرم با يآشفتگ ياضير يها مدل يبررس
 چيپ با يکانال استفاده، مورد يشگاهيآزما يها داده ند.شو يمعرف يا رودخانه مختلف يها چيپ در استفاده يبرا دارند، يمناسب

 عمق در شده يريگ متوسط يپارامترها از ،يآشفتگ يها مدل يبررس يبرا دارد. قرار سيسوئ EPFL دانشگاه در که بوده تند
 يها ليپروف با و شده انتخاب يعدد مدل يطول سرعت ليپروف يتعداد ها، مدل يکم يبررس يبرا نيهمچن د.ش استفاده

� يها مدل که داد نشان عمق در شده يريگ متوسط يطول سرعت يبررس جينتا شد. سهيمقا شده يريگ اندازه يشگاهيآزما − �، � −  درجه ۹۰ هيزاو در را انيجر يشدگ جدا منطقه ها، مدل نيا ندارند. را انيجر مهم نقاط قيدق نييتع ييتوانا RSM و �
 صورت به LES مدل اما است. کرده مشخص درجه ۷۵ هيزاو در را منطقه نيا ها يريگ اندازه که يحال در دهند يم نشان
 سه از بهتر زين را عمق در شده يريگ متوسط يطول سرعت نهيشيب يها تيموقع و دهد يم نشان را يجداشدگ منطقه يمناسب
 و ددار ها مدل گريد از يکمتر يخطا LES مدل که داد نشان سرعت يها ليپروف يکم سهيمقا کند. يم مشخص گريد مدل

  .شود استفاده ها  آبراهه چيپ در انيجر يالگو يبررس يبرا مناسب مدل عنوان به تواند يم
  

  فلوئنت. افزار منر ،يآشفتگ  مدل عمق، در شده يريگ متوسط پارامتر تند، چيپ :يديکل يها واژه
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 مقدمه

 ها، آن کف و وارهيد شيفرسا و ها رودخانه چيپ در راتييتغ
 ساتيسأت بيتخر و رودخانه چيپ مهاجرت و حرکت سبب

 دشو يم پمپاژ يها ستگاهيا و يکشاورز ياراض و آن اطراف
 مکان و انيجر يالگو شناخت به ازين دهنده نشان که

 يها مدل با چيپ در يبرش تنش و هيثانو انيجر نهيشيب
 يوــلگا يبررس يبرا )۱۳۸۵( زادهفرــص است. ياضير

 استفاده تـفلوئن ارفزا منر از انبیــج ريبگآ در ناـيجر
 دو يهالمد از شفتگیآ يزساهيبش يابر او .ستا دهرـک

 دعملکر و دهکر دهستفاا k-ω و اردستاندا k-ε ياهـلدمعا
 ييادـج و يابهداگر حیانو ينيب شيپ در را k-ω لمد
 هيناح .ستا دهکر بیايارز k-ε لدـم از رـبهت ،انيجر

 که است يا هيناح ،يجداشدگ منطقه اي انيجر ييجدا
 ساحل سمت به و شده جدا يداخل ساحل از انيجر

 انيجر يقو يالگو جاديا سبب و کند يم حرکت يخارج
 و يخارج ساحل در حوضچه و شيفرسا جاديا ه،يثانو

 ساحل در يا بارنقطه اي يگذار رسوب جاديا نيهمچن
 جاديا سبب هيناح نيا مکان قيدق شناخت د.شو يم يداخل

 مکان شناخت و رودخانه يساحل مناطق از حيصح حفاظت
 د.شو يم يورود رسوب نيکمتر با ريآبگ دهانه مناسب

 يبعد سه ساختار يعدد يبررس به )۱۳۸۸( يگيدبيام
 تقاطع کي در ها شيآزما پرداختند. يجانب ريآبگ در انيجر
T نسبت با يليمستط کانال دو برخورد از حاصل شکل 

 شد. انجام درصد ۴۰ ياصل کانال به ريآبگ کانال عرض
 k-ω و k-ε يهالمد از فتگیـشآ يزاـس لدـم يارـب شانيا
 از هدـمآ تـسد هـب جينتا سهيمقا کردند. استفاده RSM و
 که داد ننشا يشگاهيماآز جينتا با شفتگیآ يهالمد

 خوبی به لمد سه هر با صلیا لکانا خلدا جينتا يلگوا
 دو به نسبت RSM ريآبگ لکانا در ماا هدـش بيني پيش
 از بيشتر زين k-ω لمد قابليت و دهکر عمل بهتر گريد لمد
 يبررس به )۱۳۸۹( رزادهيپ و شاملو .ستا دهبو  k-ε لمد
 گفتند و پرداختند يجانب ريآبگ در انيجر ييجدا هيناح
 محدوديت اعمال عدم ليدل به RSM آشفتگی مدل

 بهتر جريان الگوی بينی شپي در يا گردابه لزجت هموژنی
 )۲۰۱۰( هان .کند يم عمل رفته کار به های مدل ساير از
 چيپ کي در RSM و k-ε  RNG، LES مدل سه يبررس به

 RSM مدل که گرفت جهينت و پرداخت درجه ۹۰ تند
 و بالن ون دارد. يشگاهيآزما رادمق با را يمناسب يهماهنگ

 با ميمال چيپ در LES مدل يبررس به )۲۰۰۹( همكاران

 نيهمچن .ندپرداخت ۳ از تر بزرگ عرض به شعاع نسبت
 و کانگ و )۲۰۰۴( يدرگاه )،۲۰۰۳( جيبو يها پژوهش

 يدارا k-ε مدل که دادند نشان ))۲۰۰۶( يچو
 و است هيثانو انيجر حيصح ينيب شيپ در ييها تيمحدود

 يبرا دارد. يجداشدگ هيناح وسعت از يکمتر نيتخم
 اريبس يها شيآزما ديبا ها، چيپ در انيجر يالگو شناخت

 ممکن ريغ که داد جامان مختلف يها چيپ در را ياديز
 ساحل در اديز بيتخر و شيفرسا وجود به توجه با .است
 ياراض و ساتيسأت بيتخر امکان و ها چيپ يخارج

 از حفاظت حيصح انجام به ازين و آن اطراف يکشاورز
 يبرا مناسب مکان شناخت به ازين نيهمچن و سواحل

 يالگو شناخت ،يورود رسوب نيکمتر با ريآبگ دهانه
 ياصل هدف ن،يبنابرا رسد. يم نظر هب يضرور انيجر

 يها مدل ييتوانا سهيمقا و يبررس پژوهش، نيا ياجرا
 با تا است ها چيپ در انيجر يگوال شناخت در يآشفتگ

 طيشرا يبرا ها مدل نيا از استفاده و کمتر يها شيآزما
  کرد. نييتع را انيجر يالگو مختلف،

  
  ها روش و مواد

سه با مدل يمقا يآن برا يها که از داده يشگاهيکانال آزما
 شعاعقرار گرفته است.  EPFLاستفاده شد، در دانشگاه 

 R/B نسبت انگريب که است متر ۷/۱ برابر R يمرکز خط
 باشد. يم تند چيپ با خم کي دهنده نشان و متر ۳/۱ با برابر

 نشان را يشگاهيآزما طيشرا از يا خالصه ۱ جدول
 بيش اي يانرژ خط بيش Sf جدول نيا در دهد. يم

 کانال نيا در .است ذره نولدزير *Re و آب سطح ليپروف
 تا شد قيتزر کانال داخل به متر يليم ۲ قطر به رسوبات

 هب سپس د.يرس افتهي توسعه يتوپوگراف کي به کانال کف
 استفاده رسوبات تيتثب يبرا ،١ليداکف نام به يمواد لهيوس
 مواد نيا شود. فراهم سرعت يريگ اندازه امکان تا شد

 يخوب هب ها يزبر که يطور هب نگذاشته کف يزبر بر يريثأت
 دستگاه با زين سرعت يريگ اندازه بود. مشاهده قابل

ADVPاستفاده يشگاهيآزما کانال ۱ شکل د.ش انجام ٢ 
  دهد.  يم نشان را شده

  
  
  

                                                
1- Dakfill 
2- Acoustic Doppler Velocity Profiler 
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 کانال در انيجر مشخصات -۱ جدول

Q(ls-1)  H(m)  U(ms-1)  u* (ms-1)  Sf  Re(-)  Fr  R/B  R/H  B/H  Re*  
۶۳ ۰۹۸/۰ ۴۹/۰ ۰۵۶/۰ ۰۰۴/۰ ۴۳۰۰۰ ۵/۰ ۳۱/۱ ۱۷ ۱۳ ۱۸۷ 

 

  
  ها شيآزما انجام يبرا شده استفاده يشگاهيآزما کانال - ۱ شکل

  
  فلوئنت افزار نرم در يآشفتگ يها مدل

 يبعد سه يالگو يساز هيشب و اجرا يبرا فلوئنت افزار نرم
 نيا در يآشفتگ مختلف يها مدل .رود يم كار هب انيجر
 يدارا ها مدل نيا از کي هر که دارد وجود افزار نرم

 ندعبارت فلوئنت در موجود �-k يها مدل .هستند يانشعابات
 توجه با که REALIZABLE و RNG، STANDARD از:
 انحناء يدارا يها انيجر يبرا افزار، نرم در موجود هيتوص به
  �-Kيها مدل شد. خواهد استفاده k-� RNG مدل از

 و STANDARD از عبارت فلوئنت افزار نرم در موجود
SST و مدل دو نيا مشابهت به توجه با پژوهش نيا در که 
 يبرا موجود يها پژوهش نيهمچن و افزار نرم هيتوص عدم
 شده استفاده  STANDARDمدل از ها، آن از يکي يبرتر

 RSM نولدزير تنش يا معادله هفت مدل نيهمچن است.
 يريگ متوسط اي RANS يها مدل يسر از گريد مدل
 است. رفته کار به پژوهش نيا در که است شده يزمان
 با مدل نيا .است LES١ مدل شده، استفاده مدل نيآخر
 نييتع را انيجر يالگو بزرگ، يها گردابه يساز مدل

 روش از کمتر يياجرا يها نهيهز با يمدل نيبنابرا کند. يم
DNS يها مدل از شتريب يياجرا يها نهيهز و RANS 
  .است

                                                
1- Large eddy simulation 

  يمحاسبات کانال يبند شبکه
 ساخته انيجر شبکه ديبا ابتدا فلوئنت افزار نرم ياجرا يبرا

 شد. استفاده GAMBIT افزار نرم از يساز شبکه يبرا شود.
 در که يا اندازه تا يمحاسبات شبکه واره،يد کينزد در
 يمنف حجم جاديا و داشت امکان GAMBIT افزار نرم
 طول در عمق رييتغ به توجه با بود. شده زير کرد، ينم

 فاصله ،يبند شبکه در موجود يها گره ثابت تعداد و کانال
 فاصله نيا حال هر به اما است ريمتغ وارهيد از گره نياول

 در و شده ۳۰ از شتريب +Y،شد گرفته نظر در يطور
 جواب به معادالت تا ردينگ قرار ٢يه انتقاليال محدوده

�� .برسند حيصح =  نيب بافر هيال محدوده يبرا �/�∗�
 نيهمچن .است ۵ از کمتر لزج هيراليز يبرا و ۳۰ تا ۵

 نخواهد وجود لزج هيراليز و بوده زبر کامل طور به انيجر
 پژوهش نيا در .باشد ۵ از کمتردينبا +Y ن،يبنابرا داشت.

 است. شده ليتشک افزار نرم در يمحاسبات گره هزار ۹۱۰
 نيا در دهد. يم نشان يمحاسبات شبکه با را کانال ۲ شکل
 در گره ۳۵ کانال، عرض در گره ۶۵ يمحاسبات شبکه
 در است. شده جاديا کانال طول در گره ۴۰۰ و ارتفاع
   د.شو يم فلوئنت وارد يمحاسبات شبکه بعد، مرحله

                                                
2- Buffer layer 
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  تيگمب افزار نرم در شده جاديا کف يتوپوگراف ب) و يمحاسبات شبکه الف) - ۲ شکل

  
 روابط اساس بر متر ۰۰۶۷/۰ با برابر کف، يزبر ارتفاع

 رابطه نيا براساس شد. گرفته نظر در )۱۹۸۴( نيرا ون
  :با است برابر بستر يزبر

)۱(  �� = 3��� + 1.1∆�1 − ����∆ �⁄ � 
� نيهمچن .است ها ونيد طول � و ها ونيد ارتفاع ∆ که = 7.3ℎ که h ها ونيد ارتفاع است. آب عمق با برابر 

  از: است عبارت

)۲(  �� = 0.11 ����� ��.� (1 − ���.��)(25 − �)) 
)۳(  � = (�∗�)� − ��∗�����∗���  u∗� دست به لدزيش اگراميد از يبحران يبرش سرعت 
�∗u و ديآ يم = u��g/C� است. u� و انيجر متوسط سرعت C� با: است برابر و بوده ذره يشز بيضر  
)۴(  �� = 18���(12��/3���) 

   .است يکيدروليه شعاع Rb که
  است: رآمدهيز در زين يمرز طيشرا

۱( Input: يمرز  شرط يورود يبرا mass-flow-inlet اي 
 است. شده گرفته نظر در يورود يجرم يدب

۲( Output: يخروج شرط Pressure-outlet داده قرار 
 شود. يم

۳( Wall: جنس از که يداخل و يخارج وارهيد يبرا 
 رفتهدرنظرگ wall يمرز شرط ،هستند گالس يپلکس
 زين کف يزبر .است PVC يزبر برابر آن يزبر و شده

 شود. يم قرارداده ۰۰۶۷/۰ برابر

۴( Surface: داده قرار ١تقارن يمرز شرط آب، سطح يبرا 
 سطح در يعمود سرعت که يمعن نيبد است. شده
 ليدل هب ها چيپ در شود. يم نظرگرفته در صفر آب،

 از زيگر يروين با که آب سطح در موجود راتييتغ
 باالتر يخارج وارهيد در آب سطح شود،  يم جاديا مرکز

 با آب سطح کي گرفتن نظر در و است يداخل وارهيد از
 در حال ره  به کند. جاديا خطا تواند يم ثابت ارتفاع

 )۲۰۰۹( همکاران و بالن ون يسو از که ييها پژوهش
 که ديگرد انيب شد، انجام تند و ميمال يها چيپ يرو

 ۱۰ از کمتر آن، حالت نهيشيب در و کم خطا نيا مقدار
 قابل ،انيجر يالگو يرو آن ريثأت و است درصد
 نيب از يبرا که است ذکر انيشا است. کردن نظر صرف
 آب سطح از ،يمحاسبات شبکه در مذکور يخطا بردن
 شبکه بيترت نيبد د.ش استفاده شده يريگ اندازه

 افتهي توسعه يتوپوگراف نيب يواقع يفضا در يمحاسبات
 است. شده يطراح آب يواقع سطح و

 
  بحث و جينتا
 يبرا معمول طور  به عمق در شده يريگ متوسط يها تيکم

 در سرعت عيتوز و انيجر دانيم يعموم يمايس حيتشر
 ،۳ شکل ند.شو يم استفاده دهيچيپ يبعد سه يها انيجر
 در شده يريگ متوسط يطول سرعت يشگاهيآزما يالگو

                                                
1- Symmetry 

 الف

 ب
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 Us/U) ( شده زهينرمال انيجر متوسط سرعت با که عمق
 ساحل در رنگ اهيس ميضخ خطوط دهد. يم نشان را است
 ساحل در و حوضچه ليتشک محل دهنده نشان يخارج
  .است يرسوب پشته ليتشک محل يداخل

 يدرجه دارا ۳۰ يان تا در حدود مقطع عرضيجر
ن يب يست. منطقه جداشدگين يواره داخلياز د يجداشدگ

نه عرض در حدود يشيب يباشد و دارا يدرجه، م ۱۲۰و  ۳۰
  درصد عرض کل است. ۶۰درجه است که در حدود  ۷۵

  
 Us/U  عمق در شده يريگ متوسط يطول سرعت يشگاهيآزما راتييتغ - ۳ شکل

  
 در شده يريگ متوسط يالگوها سهيمقا و يبررس
  عمق
 از ميمستق صورت به عمق در شده يريگ متوسط يالگوها

 الگوها نيا نييتع يبرا ند.يآ ينم دست به فلوئنت افزار نرم
 کانال از ييها تيموقع در يطول سرعت يها ليپروف ابتدا در
 .آمد دست به بود شده يريگ اندازه زين شگاهيآزما در که

 در چيپ درون در هيثان رب تريل ۶۳ يدب يبرا ها يريگ اندازه
 ،۹۰ ،۸۰ ،۷۰ ،۶۰ ،۴۵ ،۳۰ ،۱۵ ،۰صفر يعرض مقطع ۱۶

 ،درجه ۱۹۳ و ۱۸۰ ،۱۶۵ ،۱۵۰ ،۱۳۵ ،۱۲۰ ،۱۱۰ ،۱۰۰
 يابتدا از متر ۵/۲ و ۵/۰ در باالدست ميمستق بخش در

 ۲ و ۵/۱ ،۱ ،۵/۰ در دست نييپا ميمستق بخش در و خم
 موجود نقاط از بعد مرحله در .دش انجام خم يانتها از متر
 مقدار تا شد يوزن يريگ نيانگيم سرعت ليپروف هر در

 ۴ شکل د.يآ دست به عمق در آن شده يريگ متوسط
� مدل با که را شده يريگ متوسط يطول سرعت − � 

 نشان شکل نيا دهد. يم نشان ،است شده ينيب شيپ
 به درجه ۹۰ هيزاو در سرعت نهيشيب هسته که دهد يم

 حرکت به شروع آن از پس و شده کينزد يخارج ساحل
 به دوباره درجه ۱۵۰ در و کرده يداخل ساحل سمت به

  طور  به خم يخروج در و گردد يم بر يخارج ساحل سمت
 انيجر يالگو دو سهيمقا رسد. يم يخارج ساحل به کامل
 که دهد يم نشان شده ينيب شيپ و شده يريگ اندازه

 شده ينيب شيپ يالگو يبرا فاصله نيا در نهيشيب سرعت

 يريگ اندازه يالگو يبرا اما است يداخل ساحل کينزد در
 در نهيشيب سرعت نيهمچن .است کانال انهيم در شده

 مقدار از شتريب شده ينيب شيپ رامقد در درصد ۳ حدود
 درجه ۶۰ تا ۳۰ مقطع نيب در است. شده يريگ اندازه
 سمت به نهيشيب سرعت حرکت دهنده نشان يريگ اندازه

 به را الگو نيا نتوانسته مدل که است يخارج ساحل
 درجه ۹۰ تا ۶۰ مقطع کند. ينيب شيپ مناسب صورت

 انيجر ينيب شيپ مهم يها بخش از يکي که است يمکان
 نيا در انيجر يجداشدگ منطقه دهد. رخ آن در ديبا
 حدود در يبيتقر ر طو به و است شده يريگ اندازه صلهفا

 وجود يجداشدگ مقدار نيشتريب درجه ۷۵ يعرض مقطع
 مقدار نيشتريب مدل که است يحال در نيا دارد.

 دهنده نشان که دهد يم نشان درجه ۹۰ در را يجداشدگ
 در است. يريگ اندازه و ينيب شيپ نيب يا درجه ۱۵ تفاوت
 به که يشدگ جدا بخش از ريغ درجه ۱۲۰ تا ۹۰ مقطع
 سمت به حرکت با است، نشده ينيب شيپ حيصح صورت
 طور  به و شده تر مناسب ها ينيب شيپ يخارج ساحل

 در دهد. يم نشان ها يريگ اندازه با را يکساني يالگو يبيتقر 
 يبيتقر طور به انيجر يالگو زين درجه ۱۵۰ تا ۱۲۰ مقطع

 ۱۵۰ نيب که يينها بخش و است شده ينيب شيپ مناسب
 ينيب شيپ نهيشيب هسته حرکت دارد قرار درجه ۱۸۰ تا

 يالگو مانند که بوده يخارج ساحل سمت به شده
  است. شده يريگ اندازه

Us/U 
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 با که عمق در شده يريگ متوسط انيجر يالگو ۵ شکل
� مدل − ω يبررس دهد. يم نشان را است آمده دست به 

 يالگو نيب يچندان تفاوت که دهد يم نشان ۵ شکل يکل
� مدل با مدل نيا شده ينيب شيپ − � مدل ندارد. وجود � −  يعرض مقطع در را انيجر يجداشدگ هيناح زين �

 ،چيپ به انيجر يورود مقطع در دهد. يم نشان درجه ۹۰
 ساحل به ليمتما و چپ سمت در سرعت نهيشيب هسته
 .است متفاوت شده ينيب شيپ يالگو با که است يخارج

 مقطع در آن يريگ شکل تصور که زين يجداشدگ منطقه
 ينيب شيپ درجه ۹۰ در بود، ينيب شيپ درجه ۷۵ يعرض

 درجه ۹۰ مقطع در يخارج ساحل سمت در است. شده
 رامقد در که شده ينيب شيپ سرعت نهيشيب هسته کي

 واريد از يحدود تا نهيشيب مقدار نيا شده يريگ اندازه
 نيا درجه ۱۲۰ تا ۹۰ يعرض مقطع از دارد. فاصله يخارج
 ريادمق خالف بر و دارد ادامه شده ينيب شيپ رامقد در روند

 تا يخارج ساحل با سرعت نهيشيب که شده يريگ اندازه
 کنار در شده ينيب شيپ ريادمق در دارد، فاصله يحدود
 هسته همچنان مدل ينيب شيپ .است يخارج ساحل

 تا روند نيا و دهد يم نشان يخارج ساحل در را نهيشيب
   دارد. ادامه زين چيپ يخروج

  

  
 �−� مدل با شده ينيب شيپ - عمق در شده يريگ متوسط يطول سرعت - ۵ شکل

 
 نهيشيب هسته که دهد يم نشان شده يريگ اندازه رامقد اما

 و شده کينزد يخارج ساحل به درجه ۱۵۰ در سرعت
 وضع نيا يخروج تا و دهيرس يخارج ساحل به آن از پس

 نقطه دو در درجه ۱۵۰ يعرض مقطع در دارد. ادامه
 با آن تر بزرگ مقدار که شده ينيب شيپ سرعت نهيشيب

 ينيب شيپ مناسب صورت به که دارد فاصله يخارج ساحل

 مدل با انيجر يالگو يحدود تا رحاله  به است. نشده
 مناسب ينيب شيپ که بخش نيتر مهم اما شده ينيب شيپ

 ۷۵ يعرض مقطع در انيجر يجداشدگ بخش است نداشته
  .است درجه
 با که عمق در شده يريگ متوسط يطول سرعت ۶ شکل
 را است شده ينيب شيپ نولدزير تنش يا معادله هفت مدل

Us/U 
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  دهد. يم نشان
 RSMله مدل يوس شده به  ينيب شيان پيجر يسه الگويمقا

به دست آمده  يدهد که الگو يبا دو مدل قبل نشان م
� يه به الگويشتر شبيب −  يجداشدگه ياست اما ناح �

 ۸۰ يبه سمت مقطع عرض يتر بوده و تا حدود کوچک
همچنان  ۶ل شده است. با توجه به شکل يدرجه متما

ل يدرجه متما ۳۰تا  ۰ن ينه سرعت در مقطع بيشيه بيناح
طور که از  شده است اما همان ينيب شيپ يبه سمت داخل

شده در  يريگ نه سرعت اندازهيشيه بيان شد ناحيقبل ب
درجه سرعت  ۶۰و  ۳۰ ين مقاطع عرضيمرکز قرار دارد. ب

ل است که مقدار يمتما ينه به سمت ساحل داخليشيب
بوده و متفاوت با  يشده به سمت ساحل خارج يريگ اندازه

همچنان در مقطع  يه جداشدگياست. ناح ينيب شيپ
به  يشده است که تا حدود ينيب شيدرجه پ ۹۰ يعرض

حرکت کرده است اما هنوز با منطقه  زيدرجه ن ۸۰سمت 
شده به طور کامل متفاوت  يريگ که اندازه يجداشدگ

شده تا خط  يريگ اندازه ين منطقه جداشدگياست. همچن
شده  ينيب شيکرده است اما مقدار پ يشرويکانال پ يمرکز

رد. از مقطع يگ يرا در بر م يه کوچکيدر مدل فقط ناح
درجه  مقدار  ۱۸۰ يدرجه تا مقطع عرض ۱۲۰ يعرض

 يشده به سمت ساحل خارج ينيب شينه سرعت پيشيب
گرفته است  يجا يچ در ساحل خارجيپ ياست و تا خروج
متفاوت بوده  يشده آن تا حدود يريگ اما مقدار اندازه

شده در عمق و  يريگ متوسط ي، سرعت طول۷شکل  است.
ن شکل يدهد. در ا يرا نشان م LESشده با مدل  ينيب شيپ
نه سرعت در يشيدرجه هسته ب ۳۰تا  ۰در مقطع ز ين

به سمت مرکز  يقرار دارد اما تا حدود يسمت ساحل داخل

 ۶۰تا  ۳۰ ين مقطع عرضيبل شده است. يز متماين
 يدهد که هسته مرکز ي، نشان مLESان با يجر ينيب شيپ
حرکت کرده که با  ينه سرعت به سمت ساحل خارجيشيب

را نشان  يمناسب يشده هماهنگ يريگ ر اندازهيمقاد
ان که با مدل يجر ينه منطقه جداشدگيشيدهد. ب يم
درجه قرار دارد  ۷۵در  يبيطورتقر شده است به ينيب شيپ

هرحال،   شده است. به ينيب شيک به مقدار پيکه نزد
 ينيب شيشده و پ يريگ اندازهان يجر يمنطقه جداشدگ

نه يشيکه ب يک به هم هستند. در حالينزد LESشده با 
ده يکه بر اساس ا يدر سه مدل قبل يمنطقه جداشدگ

درجه قرار  ۹۰ ينسک ارائه شده است در مقطع عرضيبوز
ندارند اما  يشده هماهنگ يريگ گرفته و با مقدار اندازه

ل به سمت مقطع ي، متماLESدر مدل  يمنطقه جداشدگ
ر يبا مقاد يبيتقر  طور  درجه شده است و به ۷۵ يعرض

 ۱۵۰دا کرده است. از مقطع يپ يشده هماهنگ يريگ اندازه
دهنده  مدل نشان ينيب شيپ يدرجه به سمت خروج

است که با  ينه در ساحل خارجيشيهسته ب يريقرارگ
دهد. از مقطع  يرا نشان م يمناسب يها هماهنگ يريگ اندازه

 يريگ شده و اندازه ينيب شير پيدرجه، مقاد ۱۲۰تا  ۹۰
نه يشيکسان هستند و هسته بي يبيطور تقر شده به 

و ساحل  ين خط مرکزيان بيجر يسرعت در هر دو الگو
ز يدرجه ن ۱۵۰تا  ۱۲۰ن مقاطع يقرار دارد. در ب يخارج
 يشده هماهنگ يريگ شده و اندازه ينيب شيپ يالگو

ان هنوز در ينه جريشيدهند. هسته ب يرا نشان م يمناسب
است که  يل به ساحل خارجيو متما يخط مرکز يکينزد

به ساحل  يدرجه تا حدود ۱۵۰ک شدن به مقطع يبا نزد
 شود. يتر م کينزد يخارج

  

 
 RSM مدل با شده ينيب شيپ - عمق در شده يريگ متوسط يطول سرعت - ۶ شکل
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ن يشده در عمق که با ا يريگ متوسط يسه سرعت طوليمقا
ه يدهد که در ناح يشده نشان م ينيب شيچهار مدل پ

�ان سه مدل يجر يجداشدگ − � ،� −  RSMو  �
اند و حداقل سرعت  نکرده ينيب شيآب را پ يان برگشتيجر

را نشان  -۲/۰سرعت  LESاند اما مدل  را صفر نشان داده

. ن منطقه استيدهنده برگشت آب در ا دهد که نشان يم
نشده  يريگ ل عمق کم اندازهيه مذکور به دليالبته ناح

ر يها و مقاد مدل يکم ياست. در بخش بعد به بررس
  شده پرداخته شده است. يريگ اندازه

  

  
 LES مدل با شده ينيب شيپ - عمق در شده يريگ متوسط يطول سرعت - ۷ شکل

  
 و شده يريگ اندازه يطول سرعت يها ليپروف سهيمقا

  شده ينيب شيپ
 شده محاسبه يطول سرعت يخطا متوسط مقدار ۲ جدول
 انتخاب يعرض مقاطع در را شده يريگ اندازه به نسبت

  است. کرده مشخص شده
 يل سرعت طوليچهار پروف ين جدول مقدار خطايدر ا

ها مشخص شده است.  آن يانتخاب شده و متوسط خطا
است. به  يدهنده جهت شعاع نشان nالزم به ذكر است 

متر از  ۳۵/۱ يفاصله شعاع يبه معنا n1.35طور مثال 
با مرکز  يواره داخلينکه ديچ است و با توجه به ايمرکز پ

ت يدهنده موقع نشان n1.35متر فاصله دارد،  ۰۵/۱چ يپ
دهنده فاصله  نشان n1.7است.  يوار داخلياز د يمتر ۳/۰

ت آن خط يچ است و موقعياز مرکز پ يمتر ۷/۱ يشعاع
ذکر شده  يها تي، موقع۱در شکل  کانال است. يمرکز

در  LESمدل  يطور مثال خطا اند. به  نشان داده شده
 درصد n1.35 ،۱/۲ت يصفر درجه و موقع يمقطع عرض

ن يطا در ان خيکمتر يدارا RSMاست که پس از مدل 
در  يسرعت طول يل سرعت است و متوسط خطايپروف

درصد است که  LES ۵/۴مدل  يبرا يمقطع ورود
در مقطع  ين چهار مدل مورد بررسيزان خطا بين ميکمتر
با  LESن جدول، مدل ياساس ا است. بر يورود يعرض

ها  ن مدليج را در بين نتايدرصد، بهتر ۹/۷ ين خطايانگيم
�داشته است. پس از آن مدل  − درصد خطا،  ۶/۹با  �

�درصد و مدل  ۴/۱۰با  RSMمدل  − درصد  ۹/۱۰با  �
  خطا قرار دارند.

  
  يريگ جهينت
ک ي يها ، از دادهيآشفتگ يها سه مدليو مقا يبررس يبرا
 يشگاهيآزما يها يبررساستفاده شد.  يشگاهيچ تند آزمايپ

 ١٩٣ يه مرکزيمتر و با زاو ٧/١با شعاع انحناء  يفلوم يرو
ان با يجر ين الگوييتع يبرادرجه انجام شده است. 

افزار فلوئنت استفاده شد و چهار  از نرم يآشفتگ يها مدل
�مدل  − � ،� − � ،RSM و LES يشدند. برا يبررس 
شده و  ينيب شيان پيجر يسه الگويو مقا يبررس
شده در عمق  يريگ متوسط يشده از پارامترها يريگ اندازه

ها نشان داد که هر چهار مدل تا  ياستفاده شد. بررس
اند اما سه  کرده ينيب شيان را پيجر يکل يالگو يحدود

�مدل  − � ،� − � ،RSM  نتوانسته بودند منطقه
کنند و به  ينيب شيپ يان را به شکل مناسبيجر يجداشدگ

درجه را به عنوان  ۹۰ه يدرجه، زاو ۷۵ه يت زاويموقع يجا
ن حال، مدل ياند. با ا کرده ينيب شيپ يمنطقه جداشدگ

LES ينيب شيپ يه را به صورت مناسبين ناحيت ايموقع 
نه يشيت هسته بيموقع ينيب شين در پيکرده است. همچن

بوده  LESمدل  يبرا ينيب شين پيتر ، مناسبيسرعت طول
چ ين مدل در پيا ييکارآرسد  ين به نظر مياست. بنابرا

چ يک پين با توجه به استفاده از يقابل قبول باشد. همچن
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سرعت  يها ليبوده و پروف يه قويان ثانويجر يتند که دارا
اند  دور شده يتميطور کامل از حالت لگار در آن به 
 يها چيتوان استنباط کرد که در پ ي)، م۲۰۰۲(بالنکارت، 

م يها به کانال مستق نان در آيجر يز که الگويم نيمال
 يمناسب ييکارآ ين مدل همچنان دارايتر است، ا کينزد

 يزان خطايم يکم ين پژوهش به بررسياست. در ا
 ۷ن کار، در يا يز پرداخته شد. برايها ن مدل ينيب شيپ

درجه  ۱۸۰و  ۱۵۰، ۱۲۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰، ۰ يمقطع عرض

موجود در  يشد. خطا يبررس يل سرعت طوليچهار پروف
کمتر از  يدر شش مقطع عرض LESمدل  ينيب شيپ

زان ين ميانگيم يها به دست آمد. خطا گر مدليد يخطا
 يريگ شده و اندازه ينيب شيپ يها لين پروفياختالف ب
درصد به دست آمد.  ۸کمتر از  LESمدل  يشده برا

زان خطا در ين ميکمتر ين مدل مزبور دارايبنابرا
ن خطا، در يب کمتريبوده و پس از آن به ترت ينيب شيپ

� يها مدل − � ،RSM  و� −   مشاهده شد. �
  

  يطول سرعت يها ليپروف شده يريگ اندازه و شده ينيب شيپ ريادمق نيب اختالف درصد -۲ جدول

  يگزار سپاس
ن يدانشگاه اراک، ا ياز معاونت پژوهش يگزار با سپاس

در دانشگاه اراک با موضوع  ياز محل طرح پژوهش پژوهش

 افزار نرم کمک باچ رودخانه يدر پ يآشفتگ يها مدل يبررس
FLUENT ۲۲/۹۲و شماره قرارداد  ۲۲/۲/۹۲خ يدر تار 

  ت.اس ن اعتبار شدهيمأت

 (درجه) يه مرکزيزاو  n2.2 n2.05 n1.7 n1.35 ن (درصد)يانگيم

١/٢ ٢/٨ ٣/٧ ٤/٠ ٥/٤ LES  

٤/٠ ٢/١١ ٤/١١ ٢/٦ ٣/٧ RSM صفر 

٢/٢ ١٠ ١/٩ ٦/٥ ٧/٦ � − �  

١/٣ ٢/٩ ٦/٧ ٣ ٧/٥ � − �  

٦/١٢ ٦/٥ ١/٥ ٤/١ ٩/٦ LES  

٢/١٢ ١٢ ٨/٩ ٨/٥ ١٠ RSM ٣٠ 

٩/١٣ ٢/١١ ٩ ٥ ٨/٩ � − �  

٣/١٢ ١/٧ ٢/٧ ٨/٤ ٩/٧ � − �  

١٣ ٤/٠ ٦/٩ ٧/٧ ---- LES  

١٣ ١١ ١٧ ٧/١٣ ---- RSM ٦٠ 

١٦ ١٤ ٨/١٧ ٩/١٥ ---- � − �  

١٩ ٢/٩ ١٤ ١/١٤ ---- � − �  

٧/٩ ٧/٨ ١٩ ٥/١٢ ---- LES  

١٠ ٩/٢ ٦/٩ ٥/٧ ---- RSM ٩٠ 

١٢ ١٠ ١٣ ٧/١١ ---- � − �  

٨/٧ ١ ١٥ ٩/٧ ---- � − �  

٤/٨ ١٩ ٧/١ ٨/١ ٧/٧ LES  

٢٠ ٦ ١٠ ٧/٤ ٢/١٠ RSM ١٢٠ 

٥/١٥ ٩/٣ ١/٥ ٥/٧ ٨ � − �  

٢٠ ١ ٧/٦ ٤/٣ ٨/٧ � − �  

١٢ ٨ ١٣ ٨/٤ ٥/٩ LES  

١٦ ١٩ ١٢ ٢/٨ ٨/١٣ RSM ١٥٠ 

٦/١٦ ١٧ ١٤ ٤ ٩/١٢ � − �  

٤/١٣ ١٧ ١٠ ٥/٢ ٧/١٠ � − �  

٤/٤ ٥/١١ ٥ ٥/٦ ٩/٦ LES  

٢٥ ٥/٧ ٧/٥ ٧/٣ ٥/١٠ RSM ١٨٠ 

٣٥ ٥ ٣/١ ٥/٤ ٥/١١ � − �  

٣٦ ٨/٨ ١/٣ ٣/٣ ٨/١٢ � − �  

            



 فلوئنتبعدي  افزار سه هاي آشفتگي در پيچ تند يك آبراهه آزمايشگاهي با نرم  مقايسه کاربرد مدل                                                     ١٣٨

  منابع
 و يشگاهيآزما مطالعه .١٣٨٨ ع.. م يگيب ديام .۱

 در انيجر يالگو يبعد سه يعدد يساز هيشب
 صفحات حضور در رودخانه از يجانب يريآبگ

 دانشکده ارشد، يکارشناس نامه انيپا مستغرق.
 .ص ۱۹۳ .مدرس تيترب دانشگاه ،يکشاورز

 اثرات يبررس .١٣٨٩ ب. رزادهيپ و .ح شاملو .۲
 هيناح ابعاد بر يكيدروليه و يهندس يپارامترها

 كمك به يجانب يرهايآبگ در انيجر ييجدا
 و عمران يمهندس هينشر فلوئنت. افزار نرم

 .٤٩٥-٤٨٧ .يبردار نقشه

 انيجر يالگو يعدد مطالعه .١٣٨٥ .الف صفرزاده .۳
 در شيفرسا و رسوب انتقال يفيک يبررس و آشفته

 يمهندس و يفن مجله .رودخانه از يجانب يريآبگ
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