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با روش حجم محدود و المان  يو پلکان ياوج يزهايسرردر ل سطح آب يپروف يعدد يساز هيشب
  محدود

  
  *١يليشبنم وک

  
  چکيده

  
حجم محدود و  يها با روش يو پلکان يز اوجيسرر يان رويل سطح آزاد جريپروف يعدد ين مطالعه، بررسياز ا يهدف اصل

 ADINAمحدود با کد  حجماز روش  يا ندهينما عنوان به Fluentکد منظور  ندي. باستن دو روش يسه ايالمان محدود و مقا
از  يآشفتگ يساز مدل يذکر است برا شاياناست.  شدهسه يمقا يشگاهيج آزماينتا بااز روش المان محدود  يا ندهينما عنوان به

اما با  ،مشاهده شده يشگاهيج آزماين دو روش و نتاين ايب هماهنگي خوبيج، ينتا يبا بررس. بهره گرفته شده است ε−k مدل
را  يجه قابل قبوليسه با روش المان محدود، نتيمحدود در مقا حجمنقاط روش  يموجود، در برخ يشگاهيج آزمايتوجه به نتا

 يکيمتر در نزد يليم ٢به اندازه  يشگاهيج آزمايسه با نتايل سطح آب در مقاين حداکثر خطا در پروفيهمچن ارائه کرده است.
  .ز مشاهده شده استيواره سرريد
  

  .ADINAو  Fluent، يو پلکان يز اوجيحجم محدود، سرالمان محدود، : ي كليديها واژه
  

با روش حجم محدود و المان محدود. مجله پژوهش آب  سرريزهاي اوجي و پلکانيدر پروفيل سطح آب سازي عددي  . شبيه۱۳۹۷وکيلي ش.  ارجاع:
 .۴۹-۴۱: ۲۹ايران. 
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  با روش حجم محدود و المان محدود جي و پلکانيسرريزهاي اودر پروفيل سطح آب سازي عددي  شبيه                                              ٤٢

  مقدمه
ز و يآن، سرر بررسياز ارکان مهم ساخت سد و  يکي
و  بررسين به هنگام ي. بنابرااستسات وابسته به آن يسأت

بايد  مشابه، يها ر پروژهيو سا يسدساز يها پروژه يطراح
 يان آب رويل جريتحل. شودز توجه يک سرريدروليه به

ک بوده و يولدريه ياز مسائل مهم در مهندس يکيز يسرر
(گروه مهندسان  USACE-WESاالت متحده يارتش ا

زها يان آب را در سرريرفتار جر )١٩٥٢ ،کايارتش آمر
بر اساس  ن گروهي. هم)٢٠٠٥ ،تابارا( ندکرد بررسي

 يچارت طراح ١٩٩٥در سال انجام شده،  هاي پژوهش
بروز شده را  به تازگيط طرح که يشرا يز برايل سرريپروف

 دليل به. )١٩٥٢ ،کاي(گروه ارتش آمر ستارائه کرده ا
 يعدد يساز محاسبات و مدل نهيکه در زم ييها شرفتيپ

 هاي شين محاسبات با آزمايکه ا يزمان ،حاصل شده است
نه درک يدر زم يزيادهمراه شوند، کمک  يتجرب

توجه به علم کنند.  يز ميسرر يان رويجر يها يدگيچيپ
 مهمار يزها بسيسررتر  منيا يطراح يک برايناميدروديه

 يقابل بررس يو عدد يکيزيف يها مدل بان علم ياست. ا
ت را دارد که ين قابليا ياز آنجا که مدل عدد .است

نه و يزها را با هزيسرر يان رويات جرياز خصوص ياريبس
در  ،ان محاسبه کنديدر تمام نقاط شبکه جر يوقت کم

 يها روش يريشده است با بکارگ تالش پژوهشن يا
 يو اوج يپلکان يزهايسرر يل سطح آب رويپروف ،يدعد

  .شود يبررس
 ييجو صرفه براي، ياديز گران پژوهشر، ياخ يها در سال

ع در مدل ير سرييتغ يايمزا دليل بهنه و يدر وقت، هز
ال به يان سيحل معادالت حاکم در جر يبرا يمحاسبات

ز يسرر يان رويل جريتحل يبرا ياضيو ر يعدد يها روش
ن بار در سال ياول ي. استفاده از مدل عدداند ردهتوجه ك
 ز بريتاج سرر ين فشار روييدر تع يکسداز سوي  ١٩٦٥

ج ي. نتاانجام شد يبعددو صورت بهل يان پتانسياساس جر
ج يز با نتايسرر يان رويجر يل عدديحاصله از تحل

جه حاصل از يکسان بوده و نتي يبيتقر به طور يشگاهيآزما
ن سطح آزاد يير کم لزجت در تعيثأر تانگيب پژوهشن يا

 يالگو) ٢٠٠٦( يدرگاه .)۱۹۶۵ ،يکسد( بوده است
 بعدي سه صورت بهز شونده را يلبر - ز آزاديسرر يان رويجر

و از  VOF١از روش  يل کرد. ويتحل Fluentافزار  با نرم
ق يدق يابيارز يمومنتم برا بعدي سهمعادالت اصالح شده 

                                                
1- Volume of Fluid 

جه گرفت که ينت يو استفاده کرد. ياصطکاک سطح
اندازه  واره،يان به انتخاب نوع تابع ديدان جريم يساز هيشب

ل يپروف ي. واستنولدز حساس يو مقدار عدد ر يبند شبکه
درصد نسبت  ٩/٢-٥/١ه را با دقت يب تخليسطح آب و ضر

و جوان زاده  اقبال. به دست آورد يشگاهيج آزمايبه نتا
ورود  Mixtureو  VOF يها تيقابل يبررس براي) ٢٠١٢(

 Fluentافزار  را با نرم يپلکان يزهايسرر يهوا رو
از سطح آزاد  يعدد يساز هيج شبينتا يکرد. و يساز هيشب
ط يسرعت و غلظت هوا را در آب و شرا يها لفهؤم ان،يجر

د و كرسه يمقا يشگاهيج آزمايهوا به آب با نتا يورود
بهتر  Mixtureجه گرفت که سطح آزاد با روش ينت
ات يخصوص) ٢٠١٢(و همکاران ژنو . شود يم يساز هيبش

ان را يفشار و سرعت جر ان،ياعم از ارتفاع سطح جران يجر
چه با يچه منفرد و طرح دو دريز با درين دو طرح از سرريب

 يبررس Fluentافزار  با نرم K-ɛ يو مدل آشفتگ VOFروش 
و  يج عددين نتايان بيجر يسه الگويکرد و از مقا

 دليل بهچه منفرد يجه گرفت که طرح درينت يشگاهيآزما
چه، يتر در طرح دو در ه انحراف بزرگير دهانه و زاويثأت

چ يکند. جانسون و ساو يچه عمل ميبهتر از طرح دو در
ز در يسرر يرا رو يو عدد يکيزيدو مدل ف )،٢٠٠٦(

از  پژوهشن يها در ا سه کردند. آنياب مقايصورت وجود پا
ان استفاده يدان جريل ميتحل يراب Flow-3D افزار نرم

ل سطح آب به روش حجم يج حاصل از پروفيکردند و نتا
  .داشت يمناسب هماهنگي يشگاهيج آزمايال با نتايس
  

  ها مواد و روش
ک يبا ر لزج يناپذ ال تراکميک سيان ين حاکم بر جريقوان

 يو سه معادله مومنتم در جهات محورها يوستگيمعادله پ
راستوکس معروف يه به معادالت ناوگانه مختصات ک سه

انگر يب حقيقتن معادالت در يشوند. ا يان ميهستند، ب
ند و در صورت هست ياضيان ريجرم و مومنتم به ب يداريپا

ت داده ير ماهيينولدز تغيان، به معادالت ريآشفته بودن جر
 يا ن لزجت گردابهييتع يبرا يآشفتگ يها و از مدل

  شود. ياستفاده م
)١(   (   )   = 0 

   

)٢(  
 (   )  +  (      )    =  −      +     ɲ        +        +  (−    ,   , )           
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به  i )2,1=i مؤلفه سرعت در جهت iuها،  که در آن
 µ ،يچگال ρشار،ف y(،p و x يها جهت يترتيب برا

,    −) پارامترو  يکيناميته ديسکوزيو   , تنش  همان        (
ان به وجود آمده يجر يکه به واسطه آشفتگ استنولدز ير

را  يآشفتگ يها ال عمل کرده و اثر گردابهياست که بر س
نولدز ين پارامتر تنش رييکند. تع يال اعمال ميس در

 يمتفاوت يآشفتگ يها منظور از مدل نيکه بد استمشکل 
و همکاران  چنگ هاي پژوهش با توجه بهد. شو ياستفاده م

 يان عبوريجر يساز هيدر شب گرانپژوهشر يو سا) ٢٠٠٥(
ار يبس) RNG( يمدل آشفتگ ،يپلکان يزهايسرر ياز رو

مدل کردن  برايو ) ٢٠٠٤ ،و تابارا الي(چات کارآمد است
 .ان به کار گرفته شده استيجر يآشفتگ

انتقال و پخش و  صورت بهعت يده انتشار در طبيپد
و  يکيزيمسائل ف بيشتر. شود يانجام م يپراکندگ

انتقال و  يها دهيم شامل پديمستق به طور يکيدروليه
ان و يادالت موممنتم حاکم بر جرند. در معهستپخش 

انفصال  يها، چگونگ ر معادالت انتقال و پخش آنيسا
 معادله حاکم بر يند. در حالت کلهست مهممعادالت 

 صورت بهد كن يان ميت را بين کميکه انتقال ا Фت يکم
  شود. يان مير بيز
)٣(  ∂(ρ φ)∂t + div(ρ u φ) = div  Г grad(φ) + s 

ر مشخص يز صورت بهن معادله ين ايستم کارتزيکه در س
  شود. يم
)٤(   (   )  +  (      )   =      Г       +      

و پارامتر  φر يترم انتقال متغ عنوان به   ∂(ρ   φ) ترم       Г در معادله  φر يترم پخش متغ عنوان به       
 يها به روش ييپخش و جابجا يها ند. انفصال ترمهست

به اندازه  ي. چنانچه شبکه انتخابشود انجام مي يمتفاوت
جه يدر نت يانتخاب يساز گسسته يها ز باشد، روشير يکاف
نخواهند داشت. در روش حجم محدود  ير چندانيثأت يينها

ند مرتبه دوم استفاده شده ياز طرح آپو يساز براي گسسته
  است.

ها يا  ود، بازه محاسبات به حجمدر روش المان محد
هاي جداگانه که به طور عموم نامنظم هستند،  المان

اساس  ترين روش المان محدود بر شود. متداول تقسيم مي
با توجه به  .تکنيک باقيمانده وزني، روش گالرکين است

تر بودن آن، در مسائل  گالركين و ساده دقت مناسب روش
شده حل معادالت استفاده از اين روش براي  ،محدود لمانا

هاي  روش  advectionكردن ترم گسسته براي .است
 توان به روش ها مي آن ترين مختلفي وجود دارد. از مهم

MSU  وSUPG در روش. كرد اشاره SUPG  از روش
 براي Perturbation گالركين و يك ترم اضافي به نام

  شود. يماستفاده  advection سازي ترم گسسته
  

به  ل سطح آبيپروف نييتع برايحاکم معادالت 
  VOFروش 
ر به يک تابع متغياز  VOFن سطح آزاد به روش ييدر تع

شود.  يده مينام اليشود که جزء حجم س ياستفاده م نام
را  يدر حالت دو بعد يليفرانسيشکل تابع د )٥(معادله 
ال يکه پر از س يولدر سل )٥(در حل معادله  دهد. ينشان م

ال مقدار برابر ياز س يدر سلول خال يول ١برابر مقدار  است
 ١ن صفر و ين مقدار بيا ي. در سلول سطحاست صفر

10 برايباشد.  يم << F و آب سلول از درصدي 
  .)۱۳۹۰، و همکاران يليوک( هواست آن از درصدي

)۵      (                              +      + v     = 0  
 حجمي جزء يك در آزاد سطح گرفتن نظر در با بنابراين

اين  كرد. در مشخص را جريان آزاد توان سطح مي معين
 ٥/٠برابر  آب حجمي جزء در جريان آزاد سطح ،پژوهش
 پيوستگي براي جزء معادله حل است. با شده تعريف

 تعيين حل ميدان كل در حجمي ، جزءF آب حجمي
  .شود مي

  
  يو اوج يز پلکانيسرر يکيزيمدل ف هندسه يفمعر
 اليچاتتوسط ارائه شده  يشگاهيج آزماين مقاله از نتايدر ا

 و ساويج جانسون ،يز پلکانيسرر ي) برا٢٠٠٥( و تابارا
 يز اوجيسرر ي) برا٢٠٠٤( چاتيال و تاباراج يو نتا )۲۰۰۶(

 ها بررسي. )٢٠٠٤ ،و همکاران اليچات( شده است ادهاستف
 يها وارهيل با ديک فلوم طويک و در يدروليشگاه هيدر آزما

ز بر يسرر يها ل مدلياست. پروف شدهانجام  يا شهيش
شده است. خط اتصال لبه  يطراح ١ز هموارياساس سرر

 پيروي يز اوجيل شوت سرري، از پروفيز پلکانيسرر يها پله
-USACEاز  1/-2-111 يکيدروليه يارت طراحکند. چ يم

WES است.  شدهز استفاده يل سرريپروف يطراح يبرا
ک يز شامل يل، قبل از تاج سرريبخش باالدست پروف

 با شعاع يرويست که با دو قوس داا يعمود صفحه

                                                
1- Smooth 
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0.2 dH  0.5و dH ت به ذکر اس شايانابد ي يادامه م
dH ن دست ييز است. بخش پايسرر ياحطر ارتفاع

اول از  بخشاست.  بخش ل بعد از تاج شامل سهيپروف
1n معادله n

dx KH y−=که مختصات  ي، در صورتx  و
y کند. با در  يم پيرويز قرار داده شده باشد، يدر تاج سرر

2K نظر گرفتن = ،1.85n 5.08dHو  = cm= 
1.850.1265y معادله x= دوم  بخشد. يآ يدست مه ب

) 1.73V:1Hدرجه ( ٦٠ب يش هيم با زاويک خط مستقي
بوده که  يرويک قوس دايقت يسوم در حق بخشاست. 

 مربوط به يم و خط افقيدار مستق بين خط شيل بيتبد
 يز پلکانيچهار نوع سرر. کند يآرامش را فراهم م حوضچه

1.5 يآبارتفاع متفاوت تحت  يها يکربنديبا پ dH  قرار
زها با مونتاژ دو بخش از يگرفته است. هر کدام از سرر

که شامل  ياند: بخش فوقان ساخته شده Plexiglassجنس 
ز است و يتفاع سرراربرابر  ٣/١تاج که ارتفاع آن  هيناح

پنجه بوده و ارتفاع آن  هيکه شامل ناح يبخش تحتان
مدل  يز است. ارتفاع کليارتفاع سرربرابر  ٣/٢معادل 

 يمتر است. انحنا يليم ٣٨٠ز از پنجه تا تاج معادل يسرر
از  يز بخش تحتانيو ن يز در بخش فوقانيل سرريپروف
ز کند. در هر کدام ا يم پيروي يز اوجيل سرريپروف

ارتفاع برابر  ٢٠/١بزرگ معادل  يها ها، ارتفاع پله بخش
کوچک، معادل  يها متر) و ارتفاع پله يليم ١٩ز (يسرر
متر) بوده است.  يليم ٥/٩ز (يارتفاع سرربرابر  ٤٠/١

ر ارائه يز در جدول زيها در هر چهار نوع سرر پله يکربنديپ
انجام  هنگامشده انجام  يها يريگ شده است. اندازه

ز، عمق يآب در باالدست سرر ارتفاعان، يجر يدب ها شيماآز
ا پنجه مدل يل سطح آزاد، عمق کف يتاج، پروف يبر رو
 و طول پرش يکيدروليز، عمق در محل اتمام پرش هيسرر

  بوده است.

  
  يمدل عدده يته

و  يپلکان يزهايان انواع سرريدان جريم يه سازيشب براي
ن يياز روش تع يريارگک هافزار فلوئنت با ب ، از نرمياوج

ج يشده است و نتا استفاده) VOFان (روش يسطح آزاد جر
 ADINAافزار  نرمشده با  يساز هيج مدل شبيحاصل با نتا

  .است شدهسه يمقا زهايهمان هندسه سرر انيدان جريبر م
، مشخص کردن يعدد يساز از مراحل مهم در مدل يکي

ن ييپا ز ويسرر يسطح آب در باالدست قبل از تاج، رو

ل سطح آب قبل از حل يکه پروف ييدست است. از آنجا
ساده که از سه  يل منطقيک پروفيست، يمسئله مشخص ن

ل يه پروفيحدس اول ياست، برا شدهل يم تشکيخط مستق
است (به شکل شده ، استفاده ADINAسطح آب در کد 

دو  باه ين حدس اوليا Fluentالف مراجعه شود). در کد  -١
است (به  شدهانجام  بر هم دوعم صورت بهم يخط مستق

در  يکيزياز آنجا که مدل فب مراجعه شود).  -١شکل 
به نظر  يمنطق است، يحالت دائم يشگاه، دارايآزما

ن آن يگزيو گذرا بتواند جا يل دائميک تحليرسد که  يم
ل گذرا يل، مشاهده شد که تحليند تحليآفر هباشد. با ادام

ان ينه جرين گزيبنابرا .همگرا نشد يبه حالت دائم
از . شداستفاده  يعدد يساز ادامه مدل يبرا يدائمريغ

ان آشفته يز جريسرر يعبور از رو هنگامان در يآنجا که جر
ان يجر يمدل کردن آشفتگ براي يد معادالتيبا است

k يمدل آشفتگمنظور از  ني. بدشوداستفاده  ε−  با
و  ADINA يموجود در کدها فرض شيپ يپارامترها

Fluent روند  استفاده شده است. يآشفتگ يساز مدل براي
ن يبه ا ب -١ شکل بر اساس Fluentدر کد  يساز مدل

ه سطح آب مشخص شده ينحوه بوده است که ابتدا مرز اول
 حجم صورت بهرا  انيجر دانيم کل فلوئنتافزار  است. نرم

 بر حاکم عادالتم از رد،يگ يم نظر در مجزا هاي کنترل
 با گرفته و انتگرال کنترل حجم هر روي اليس انيجر

 معادالت ،يساز گسسته هاي مختلف طرح از استفاده
 از انيدان جريم بندي شبکه برايشوند.  يم گسسته جبري

شده است. طرح  استفاده تيپردازنده گمب شيپ افزار نرم
PRESTO فشار، طرح يساز گسسته يبرا Quick براي 

 ييمعادالت ممنتوم، جابجا ييجابجا جمالت يساز گسسته
 کردن کوپل براي PISO تميو الگور يمعادالت آشفتگ

در روش المان  .است دهيگرد استفاده فشار و سرعت
 . روشاستدوم  هدقت مرتب دارايگالركين  هرابطمحدود، 
SUPG  در معادالت مومنتم و توربوالنس براي
رود كه در  مي به كار advection سازي ترم گسسته

  .استهمگرايي مسئله بسيار مؤثر 
  

  شرايط مرزي
اوليه براي نوع چهارم سرريز پلکاني  ميدان جريان

و  ADINA براي هر دو کد ١عنوان نمونه) در شکل  (به
Fluent ساير انواع سرريز پلکاني و که  آورده شده است
الف،  -١. در شکل اند سازي شده با همان روند شبيهاوجي، 
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نمايانگر شرط مرزي  Aط مشخص شده با حرف خطو
سرريز را تشکيل داده و  بدنهديوار ثابت که سرتاسر کف و 

در  Bحرف سطح آزاد اوليه آب با سه خط مستقيم و با 
ورودي سرعت  يمرز با شرط Cشکل مشخص شده است. 

متر بر ثانيه و براي  ١٠٦٥/٠براي سرريزهاي پلکاني معادل 
، تعريف شده است. ٢ جدول سبر اسا سرريزهاي اوجي

اين مقدار با تقسيم دبي جريان بر عمق جريان باالدست 
دست آمده است، حاصل ه که از مشاهدات آزمايشگاهي ب

ب، شرط مرزي ديوار ثابت که  - ١شده است. در شکل 

و  Aشود با حرف  شامل ميسرريز را  بدنهسرتاسر کف و 
چين  خط تصور سطح آزاد اوليه آب با دو خط مستقيم به

عنوان مرز  به Cدر شکل مشخص شده است.  Bحرف و با 
آنچه براي کد بر اساس ورودي سرعت آب بوده و 

ADINA شود. مرز  گفته شد، محاسبه ميD عنوان مرز  به
عنوان مرز  به ترتيب به Fو  Eورودي سرعت هوا و مرز 

  ورودي فشار و خروجي فشار در نظر گرفته شده است.
را براي سرريزهاي اوجي  Cسرعت در مرز ، مقدار ٢جدول 

  دهد. نشان مي Fluentو  ADINAبراي هر دو کد 
  

 )٢٠٠٦ ،(جانسون يکان پله يزهايها در سرر پله يکربنديپ نحوه -١ جدول
  وع سرريز پلکانين  ها در بخش فوقاني تعداد و ارتفاع پله  ها در بخش تحتاني تعداد و ارتفاع پله

  ١  متر ميلي ١٩-٦  متر ميلي ١٩ -  ١٢
  ٢  متر ميلي ٥/٩-١٢  متر ميلي ٥/٩-٢٤
  ٣  متر ميلي ١٩-٦  متر ميلي ٥/٩-٢٤
  ٤  متر ميلي ٥/٩-١٢  متر ميلي ١٩-١٢

      
  )٢٠٠٤ ،(تابارا ياوج يهازيسرر يبرا C مقدار سرعت در مرز -٢ جدول

  يز اوجينوع سرر )C )m/sسرعت متوسط در مرز 
١  ١٠٢٥/٠  

٢  ٠٥٥٣٩/٠  
٣  ٠٣٥٦٦/٠  

 

   
  Fluentدامنه محاسباتي و شرايط مرزي کد  )ب - ١ شکل  ADINAدامنه محاسباتي و شرايط مرزي کد  )الف - ١ شکل

    
  انيدان جريم يساز هيو شب يبند شبکهنحوه 

در  يول يمثلث صورت به ADINAدر کد  يبند شبکهنوع 
ز يسرر توجه به هندسه با ،يچهار ضلع شبکه Fluentکد 

 ينواح يافته و در برخيساختار  شبکه، ينواح يدر برخ
 دليل بهافته انتخاب شده است. يساختار ريغ شبکهگر، يد

در ها، در هر دو کد  پله يدر رو يچرخش يها انيجروجود 
نسبت به  يزترير يها شبکهاز  يز پلکانيک بدنه سررينزد
ان يوجود گراد دليل بهز ين يز اوجيو در سرر ير نواحيسا

ان از مخزن وارد يکه جر يواره در محليک ديسرعت در نزد

زتر استفاده شده ير يها شبکهاز  شود يز ميسرر يمجرا
مورد استفاده در هر  يبند شبکهات يجزئ ٢شکل  است.

ز ينمونه در سرر عنوان بهرا  Fluentو  ADINAدوکد 
در کد دهد. روند محاسبات  يچهارم نشان م نوع يپلکان

ADINA  .فاز اول سطح آب در شامل دو فاز عمده است
 يف کردن شرط مرزيتعر شيثابت نگه داشته شده (با پ

 يو فاز دوم زمان شود انجام ميه يوار) و محاسبات اوليد
ه يط اوليشرا عنوان بهمنتج از فاز اول  يگره مقداراست که 

سطح آزاد عمل کند.  عنوان بهاستفاده شده و سطح آب 



  با روش حجم محدود و المان محدود سرريزهاي اوجي و پلکانيدر پروفيل سطح آب سازي عددي  شبيه                                              ٤٦

 عنوان بهک مرز متحرک است که ي ADINAح آزاد در سط
دارد،  يكم يکه چگال يع و گازين مايک مرز مشترک بي

  کند. يعمل م

  

  
  

درکد  سرريز پلکاني بندي مثلثي شبکهنحوه  )الف - ٢شکل 
  ADINA شکل

در  سرريز پلکاني بندي چهارضلعي شبکهنحوه  )ب - ٢شکل 
  Fluentکد 

  
  يج و بحثنتا

با  Fluent يز عدديج حاصل از آنالينتا ٤و  ٣در شکل 
سه ي، مقايشگاهيج آزمايو نتا ADINA يل عدديج تحلينتا

 يج عدديو نتاارائه شده  هاي شكل سهيشده است. با مقا
در  خوبيج ينتا ADINA و Fluentشود که کد  يم ديده

 يارائه کرده است و در برخ يشگاهيج آزمايسه با نتايمقا
 يشگاهيج آزمايبه نتا Fluentج حاصل از کد يز نتاين ينواح
  .تر بوده است کينزد

 

  
  اني نوع دومکلب) سرريز پ

 
  الف) سرريز پلکاني نوع اول

 

    
  ج) سرريز پلکاني نوع سوم  کاني نوع چهارملد) سرريز پ

  با نتايج آزمايشگاهي در چهار نوع سرريز پلکاني Fluentو  ADINA مقايسه نتايج دو مدل عددي - ٣ شکل
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 لف) سرريز اوجي نوع اولا ب) سرريز اوجي نوع دوم

  
  ي نوع سوم) سرريز اوجج

  با نتايج آزمايشگاهي در سه نوع سرريز اوجي Fluentو  ADINA مقايسه نتايج دو مدل عددي - ٤ شکل
  

به بررسي ميزان اختالف در پروفيل سطح آب  ٦و  ٥شکل 
هاي حجم محدود و المان محدود با نتايج  به روش

آزمايشگاهي به ترتيب در طول مدل سرريز اوجي و سرريز 
   پلکاني پرداخته است.

جاد يا ين قدرمطلق خطاهايانگيم سهيبه مقا ٣در جدول 
پرداخته شده  يو پلکان يز اوجيشده در هر دو نوع سرر

  است.

براي سرريز اوجي ، ٣و جدول  ٦و  ٥هاي  باتوجه به شكل
تري را در هر سه نوع  روش حجم محدود نتايج نزديک

سرريز اوجي و نوع چهارم سرريز پلکاني ارائه داده است. 
سرريز پلکاني (اول،  نوعنتايج روش المان محدود در سه 

محدود،  سوم) در مقايسه با نتايج روش حجمدوم و 
توجه  سازگاري بيشتري با نتايج آزمايشگاهي دارد ولي با

توان گفت هر دو روش نتايج نزديک و  به اختالف کم مي
  .اند خوبي ارائه داده

  

  
 الف) سرريز اوجي نوع اول ب) سرريز اوجي نوع دوم

  
  ج) سرريز اوجي نوع سوم

  و المان محدودمقايسه ميزان اختالف در پروفيل سطح آب سرريز اوجي در روش احجام محدود  - ٥شکل 
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 نوع اول يکانز پليالف) سرر نوع دوم يکانز پليسررب) 

    
  منوع سو يکانز پليج) سرر  نوع چهارم يکانز پليد) سرر

  در روش حجم محدود و المان محدود يز پلکانيل سطح آب سرريزان اختالف در پروفيسه ميمقا - ٦ شکل
  

  جاد شده در روش حجم محدود و المان محدوديا ين قدرمطلق خطاهايانگيم سهيمقا - ٣ جدول

  نوع سرريز
  متر) ميانگين قدرمطلق خطاها (ميلي

  روش المان محدود  روش حجم محدود
  ٥٣/١٥  ٦٧/١٢  نوع اول ياوج
  ٢٨/١٦  ٠٧/١١  نوع دوم ياوج
  ٧٨/١٦  ٤٩/١٠  نوع سوم ياوج

  ٠١/١١  ١٣/١٣  نوع اول يپلکان
  ٣٦/٨  ٤٦/٩  نوع دوم يپلکان
  ١٧/١١  ٦٣/١٢  نوع سوم يپلکان
  ٩٦/٨  ٧٣/٨  نوع چهارم يپلکان

  
  گيري نتيجه

از  يريگ و بهره Fluentبا استفاده از کد  بررسين يدر ا
اساس روش المان بر ADINAروش حجم محدودو کد 

و سه  يز پلکانيل سطح آب در چهار نوع سرريپروف محدود،
ج يشده است. سپس نتا يساز هيشب، يز اوجينوع سرر

سه شده يمقا يشگاهيج آزمايبا نتا يساز هيحاصل از شب
  :استر يج حاصل به شرح زينتا است.

 يکينسبت نزد هماهنگي بهج ارائه شده يسه نتايبا مقا -
ح آب در هر دو کد مشاهده شده است. ل سطين پروفيب

 يساز هيشبل سطح آب يذکر است که پروف شايانالبته 
 سهيدر روش حجم محدود در مقا يز اوجيسرر يشده رو

ل سطح يپروفبه با روش المان محدود ل سطح آب يپروف اب
ج يو نتاتر است  کينزد شگاهيشده در آزما يريگ آب اندازه

با  يز پلکانيسرر يان رويل سطح آزاد جريحاصل از پروف

 ج روش حجم محدوديسه با نتايروش المان محدوددر مقا
 داشتند.  يشگاهيج آزمايبا نتا يبهتر هماهنگي

ل سطح آب در مدل يج پروفين نتايحداکثر اختالف ب -
در  يشگاهيج آزمايسه با نتايدر مقا FLUENT يعدد

 در حدود ADINA يمتر و در مدل عدد يسانت ٢/١ حدود
 يساز هين مقدار خطا در شبيمتر بوده است که ا يسانت ٦/١

ها  مدل يبند متفاوت در شبکه يبند با توجه به مش يعدد
  FLUENTيعدد يها ن اساس مدلي. بر ااستقابل قبول 

مشابه جهت  يها سازه يساز هيشب براي ADINAو 
مناسب  يکيزياز ساخت مدل ف ينه ناشيدر هز ييجو صرفه
  ند.هست

 سطحن ييدر تع FLUENTکمتر مدل  يبه خطاتوجه با  -
تخمين زد و طراحي  ان رايتوان سطح جر يمآزاد جريان 

  .شود هاي جانبي سرريز با دقت بيشتري ميسر مي ديواره
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