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 عددي مدل از استفاده با کفي ريآبگ عملکرد در ها لهيم مقاطع هندسه ريتأث
  

  ٤بينا كيوان و ٣كرمي حجت ،٢مشهد گر ريخته شهاب ،*١حسيني خسرو
  
  

  چکيده
  

 برقابي، کوچک هاي نيروگاه يبرا آب انحراف در وسيعي کاربردهاي کم، نسبت به ةهزين و اجرا يسادگ به توجه با کفي آبگيرهاي
 از برخي تعيين امکان ،فيزيکي مدل با شده واسنجي رياضي مدل يک دارند. کوهستاني هاي رودخانه در كشاورزي و صنعت
 در د.کن مي فراهم ستين دسترس در گيري اندازه مناسب ابزار يا و ستندين گيري اندازه قابل يکيزيف مدل در که را پارامترها
 نتيجه شد.  استفاده آزمايشگاهي نمونه يک يکف آبگير عملکرد سازي شبيه يبرا Flow-3D بعدي سه مدل از حاضر پژوهش
 به منجر )RNG k-ε( يآشفتگ مدل و متر) ميلي ٠٠٢/٠( زبري ارتفاع خصوص در عددي مدل در ،شده استحصال دبي واسنجي
 پروفيل سرعت، پروفيل آبگذري، ميزان ، عددي مدل واسنجي از پس د.ش مشاهدات و عددي نتايج ينب ٩٨/٠ همبستگي ضريب
 مقاطع نهايت، در دند.ش مقايسه يکديگر با مشبك كف جديد عرضي مقطع نوع هشت براي آبگير از آب خروج وةيش و فشار
 شدند. مقايسه يکديگر با بودن اجرايي و کارايي عملکرد، لحاظ از لوزي و دايره ترکيب و لوزي اي،  دايره هندسه با ميله عرضي
 ،مثلثي پايين و اي دايره باال مقاطع در اما ؛بوده بيشتر اي دايره پايين و مثلثي باال مقطع با هاي ميله در آبگذري داد نشان نتايج
  .است تر يكنواخت ميله طول در سرعت توزيع

  
  .Flow3D افزار نرم مشبک، کف شده، منحرف دبي ،آبگير هاي ميله پروفيل كف، آبگير :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 وظيفه که است اي سازه كفي، آبگير يا مشبك كف در

 به آن انتقال و تند شيب با هاي رودخانه از آبگيري
 يها نيتورب درآوردن حرکت به جمله از مختلف منظورهاي 

 گونه ناي در .دارد عهده بر را کوچک آبي برق هاي نيروگاه
 زيادي هاي هزينه متعارف هاي روش به آبگيري، ها رودخانه

 در شدت به ها سازه پايدارترين نيز مواردي در و دارد در را
 جمله از .)١٣٩١ همكاران، و (بينا هستند خطر معرض
 استفاده ،هيدروليكي هاي سازه سازي شبيه در رايج هاي راه
 مكانيك برخالف ،ها روش اين در است. عددي هاي روش از

 مرزي شرايط و پارامترها در تغيير تجربي، سياالت
 و اورث .است ميسر طراحي اهداف به نيل براي راحتي به

 آبگير هيدروليكي توصيف نخستين )١٩٥٤( همکاران
 طولي شيب با آبگيرهايي بررسي به و دادند ارائه را تحتاني
 هاي ميله عرضي مقاطع گوناگون هندسه نوع پنج و %٢٠
 کمترين ايشان، تحقيقاتبراساس  پرداختند. تحتاني آبگير
 به يمرغ تخم مقطع با هايي ميله از استفاده با آبگير طول
 جريان هيدروليك )١٣٨٨( همکاران و خواجه آمد. دست
 مدل نتايج از استفاده با را مشبک کف با آبگيرها در

 با )،٢٠٠٣( همکاران و دوربير وسيله به شده ساخته فيزيکي
 طول و يساز هيشب بعدي، سه صورت به Fluent افزار نرم

 افزون .دندکر بررسي و تحليل آبگير اين در را شدگي خيس
 محاسبات ،ادشدهي فيزيکي نمونه با عددي نتايجمقايسة  بر

 و )١٩٥٦( نوسدا جمله از پژوهشگران ديگر تحليلي
 کف عملکرد خصوص در نيز )١٩٥٤( بووارد و کونتزمن
 نظر د.ش مقايسه ،آمده دست به عددي نتايج با نيز مشبک

 وجود شده  هئارا هاي مدل در يکساني شرايط که اين به
 يک به نتوانستند )١٣٨٨( همکاران و خواجه نداشت،
 همکاران و کاستيلو يابند. دست قطعي گيري نتيجه

 از استفاده با را يکف آبگير يعدد يساز مدل )٢٠١٣(
 رسوب مختلف يها غلظت با جريان يبرا Flow3D افزار نرم
 طول و آب سطح پروفيل گرفتند نتيجه و ندداد انجام
 رسوب، غلظت افزايش با آبگير يها ميله يشدگ خيس
 )١٣٨٥( بجستان شفاعي و بدست کمان يابد. يم افزايش
 يبرا هايي آزمايش متر سانتي ٦٠ عرض به فلوميدربارة 
 تخليه ضريب تعيين در مختلف هاي شيب تأثير بررسي
 دادند. انجام رسوب هيدروليک بر  تکيه با کفي آبگير
 هاي بندي دانه و كف مختلف هاي شيب با ها آن بررسي
 درجه ٣٠ كف شيب در که داد نشان بستر مصالح متفاوت

 شفاعي و بدست کمان .شود مي آبگير وارد رسوب كمترين
 کف بازشدگي درصد و شيب خصوصيات )١٣٨٧( بجستان
 داراي هاي ميله با فيزيکي مدل از استفاده با را مشبک
رابطة  يک و دندکر مطالعه جريان موازي و اي دايره مقطع

 حالت در مشبک کف تخليه ضريب براي خطي رگرسيوني
 و بدست کمان دادند. پيشنهاد رسوب) (بدون زالل آب

 مدل Flow-3D افزار نرم وسيله به )٢٠١٢( همکاران
 کردند عددي سازي مدل را خود مشبک کف آزمايشگاهي

 شفاعي و بدست کمان آمده دست هب آزمايشگاهي نتايج با و
 عددي  مدل در ليکن ؛نمودند مقايسه )١٣٨٧( بجستان
 سازي مدل نحوة به )٢٠١٢( همكاران و بدست كمان
 انواع روي )١٣٨٨( همکاران و بينا است. نشده اي اشاره
 امتداد در ها ميله امتداد آرايش با کفي آبگيرهاي مختلف
 مطابق دادند. انجام ييها شيآزما جريان بر عمود و جريان
 هاي ميله از شده  ساخته کفي آبگيرهاي تحقيقات، اين

 دبي انحراف به قادر رودخانه) جريان امتداد (در طولي
 از شده  ساخته مشبک يها کف به نسبت بيشتري
 و ريگتي هستند. جريان) امتداد بر (عمود عرضي هاي ميله

 از فيزيکي مدل يک روي را تحقيقاتي )٢٠٠٨( النزوني
 و متر ١٢ طول با کانالي در طولي، هاي ميله با يکف آبگير
 از متري ٦ فاصله در کفي آبگير که متر ٢٥/٠ عرض

 دو ها آن دادند. انجام بود، شده نصب کانال باالدست
 حالت و رسوب) (بدون زالل آب شرايط در را آزمايش
 و دادند انجام مشبک، کف باالدست در بحراني فوق جريان
 دند.کر هئارا سرريز آبگذري ضريب براي اي رابطه نهايت در
 نتايج فيزيكي، هاي مدل زياد هزينة که شود مي يادآوري

 هاي دستگاه از استفاده محدوديت ،تعميم غيرقابل
 را ها مدل اين از استفاده ها، آن بودن بر زمان و گيري اندازه
 حاضر، پژوهش انجام از هدف د.کن مي روبرو محدوديت با

 صورتي به است؛ فيزيکي مدل پاية بر عددي مدل يک تهية
 کامل تطابق شده گيري اندازه اطالعات با عددي نتايج که

 يعرض مقاطع مناسب هندسه ادامه، در باشند. داشته
 از استفاده با و ها آن هيدروليکي عملکرد بررسي با ها ميله
  است. دهش تعيين عددي مدل

  
  ها روش و مواد
  آزمايشگاهي مدل
 يک روي را تحقيقاتي ٢٠٠٨ سال در النزوني و ريگتي
 با کانالي در طولي، هاي ميله با کفي آبگير از فيزيکي مدل
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 ٦ فاصله در کفي آبگير که متر ٢٥/٠ عرض و متر ١٢ طول
 شکل دادند. انجام بود، شده نصب کانال باالدست از متري
 شده استفاده مشبک کف آبگير هندسه و فلوم مشخصات ١
 روي را خود مطالعات پژوهشگران اين .دهد مي نشان را

 را )١معادلة ( و متمرکز مشبک کف آبگير تخليه ضريب
  دند.کر هائار ابعادي آناليزبراساس 
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 انرژي E0 ؛مشبک کف ابتداي از افقي فاصله x، آن در كه
 ضريب Cd0 ؛مشبک کف به شونده نزديک جريان مخصوص
 در تخليه ضريب (مقدار استاتيکي شرايط در تخليه

 فرود عدد FrH و کند) ميل صفر سمت به FrH که شرايطي
              مشبک کف به شونده نزديک جريان شده اصالح

)( )0 0/HFr V gE=( و )V0 نزديك جريان سرعت 
  هستند. مشبك) كف به شونده

 

  )٢٠٠٨، النزوني و (ريگتي کفي آبگير هندسي هاي ويژگي و آزمايشگاهي کانال طرح - ١ شکل
  ها ميله جانمايي - جو  فلوم عرضي مقطع - ب ،فلوم از کلي نماي - الف

 
  جريان بر حاکم معادالت

 آشفته جريان براي سيال حرکت بر حاکم عادالتم
 ممنتوم و جريان پيوستگي معادله شامل ناپذير تراکم
 معادالت به که شوند مي نوشته سه و دو روابط صورت به

، همكاران و (رامشواران ندهست معروف استوکس ناوير
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 فشار P ؛i جهت در سرعت مؤلفه ui، معادالت اين در كه
 ρ و تنش تانسور τij ؛i جهت در ثقل شتاب مؤلفه gi ؛کل

 آشفته جريان حالت در که است بوده سيال چگالي
 شود: مي نوشته )٤( معادله صورت به
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 ويسکوزيته کنندة بيان ترتيب به tν و ν، باال ةمعادل در كه
 انرژي kT آشفتگي، ويسکوزيته و سيال سينماتيکي
  .است کرونيكر دلتاي ijδ و آشفتگي جنبشي

  
  آزمايشگاهي نمونه عددي سازي مدل
 کانال ،وجز سه از  Flow3D افزار نرم در شده ساخته مدل

 انطباق منظور به دست پايين کانال و مشبک کف باالدست،
 عددي مدل و آزمايشگاهي مدل شرايط مناسب
 مورد سيال آب، ).٣ و ٢ هاي (شکل است شده تشکيل
 ٢٠ دماي در آن فيزيکي خواص تمامي که است مطالعه
 متر ٨١/٩ گرانش شتاب و گرفته نظر در وسيسلس درجه

 الف

 ب
 ج
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 پاسكال ٠١٣/١×١٠٥ اتمسفر فشار و ثانيه مجذور بر
 است. شده منظور
 به مشبک کف شامل فلوم هندسه عددي سازي مدل در

 ٢٠ و آن باالدست از متر ٩/٥ و بوده متر سانتي ٤٥ طول
اندازة  است. شده بندي شبکه آن دست پايين از متر سانتي
 برابر مشبک، کف باالدست کانال متر ٧٥/٥ طول در شبکه

 و مشبک کف باالدست يمتر سانتي ١٥ در متر، ميلي ٨
 روي و متر ميلي ٤ معادل آن دست پايين يمتر سانتي ٢٠
 و ها ميله هندسي شکل دقيق سازي مدل يبرا مشبک کف
 شد گرفته  نظر  در متر ميلي ٢ معادل ها آن بين فاصله
 مقطع هندسه و مشبك كف پالن سه شكل در ).٢ (شكل
  است. شده داده نشان C1 عرضي

  

 

  Flow-3D افزار نرم در جادشدهيا کانال هندسه دوبعدي پالن - ٢ شکل

 

 

 

  C1 عرضي مقطع  هندسه و مشبك كف پالن - ٣ شكل

 آشفتگي مدل انتخاب
 و مرزي شرايط و جريان ميدان به بسته آشفتگي مدل

 تعيين عددي مدل با که است جريان از يا مشخصه
 حاضر، تحقيق در ).٢٠٠٠، پوپ و ١٩٨٠، (رودي دشو يم
 عددي نتايج مقايسه از آشفتگي، مناسب مدل تعيين يبرا
 آزمايشگاهي نتايج و آشفتگي مختلف مدل پنج با

 کرده، منحرف را آن مشبک کف آبگير که دبي درخصوص
 از آشفتگي مدل بهترين تعيين براي است. شده  استفاده
 از متغير ورودي دبي براي شده  انجام  آزمايش شانزده نتايج
 سه ارزيابي با و شد استفاده ثانيه بر ليتر ٣/٣٧ تا ٨/١٧

 در شده منحرف دبي ))٧) و (٦)، (٥معادالت (( زير معيار
  اند. دهش مقايسه عددي و آزمايشگاهي مدل
 (RMSE) ١خطا متوسط مربع ريشه §
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1- Root Mean Square Error  

 (R2) ٢انطباق ضريب §
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 (MAE) ٣خطا مطلق قدر ميانگين §
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 (دبي وابسته متغير واقعي مقدار Oi فوق روابط در
 (دبي متغير شده ينيب شيپ مقدار Pi شده)، منحرف
 شماره معرف i سيرنويز ،عددي مدل توسط شده) منحرف
 هرچه .است متغيرها تعداد N و شده يريگ اندازه پارامتر
 عددي مقدار و صفر عدد به MAE و RMSE عددي مقدار

R2 مدل براي بهتري جواب باشند، تر نزديک يک عدد به 
 MAE و RMSE که است ذکر انيشا است. شده  حاصل
 بازده ميزان گر نشان R2 و مدل خطاي ميزاندهندة  نشان

                                                
2- Correlation Coefficient 
3- Mean Absolute Error 
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 پنج براي عددي مدل از آمده دست به نتايج ند.هست مدل
  .است شده  هائار کي جدول در آشفتگي مدل نوع

  

آشفتگي هاي مدل عملكرد ارزيابي -١ جدول  

 MAE (l/s) RMSE (l/s) R2  آشفتگي مدل نوع

٣٠/٠  اي معادله تک  ٣٨/٠  ٩/٠  

k-ε ٢٩/٠  استاندارد  ٣٤/٠  ٩٢/٠  

k-ε RNG  ١٨/٠  ٢٦/٠  ٩٨/٠  

٣٥/٠ پرانتل اختالط  ٤١/٠  ٨٩/٠  

٣٦٣/٠ بزرگ هاي گردابه ساز شبيه  ٤٥/٠  ٨٨/٠  
  

 آشفتگي مدل دشو مي مشاهده جدول اين در كه طور همان
k-ε RNG کمترين و يهمبستگ ضريب ترين بيش داراي 
 داراي مدل اين و ديگر هاي مدل به نسبت ،باقيمانده
 بين شده منحرف دبي محدوده .است بيني پيش بهترين

  است. ثانيه بر ليتر ٤/٧ تا ٢/٢٠
  

  زماني گام انتخاب
-FLOW در زماني گام اندازة در مختلفي هاي محدوديت

3D عددي حل ناپايداري از جلوگيري براي که دارد وجود 
 توانايي ،افزار نرم شود. نظارت ها آن بر بايد محاسبات در

 اين اگر بنابراين ؛دارد خودكار صورت به را زماني گام اعمال
 را زماني گام يک افزار نرم  شود، داده افزار نرم به انتخاب

 رديگ يم نظر در ،نشود نقض پايداري شرايط که صورتي به
 نظر مورد گام براي را دما و فشار مانند پارامترهايي و

 که يا گونه به ؛کند مي مقايسه شاخص مقدار با و محاسبه
 با باشد. نداشته شاخص مقادير اين با يتوجه قابل اختالف
 توسط زماني گام مقدار شده داده توضيحات به توجه
 يساز هيشب عمليات پايان زمان ١٠٠/١براساس  ،افزار نرم
 متوسط طور به( اجرا هر براي است. شده گرفته نظر در
 ثانيه ٦/٠ افزار نرم توسط انتخابي زماني گام )،ثانيه ٦٠

 گام افزار، نرم به زماني گام انتخاب واگذاري از پس است.
 آزمايش يها داده از يکي براي هم تر کوچک زماني
 تغييرات اجرا، زمان افزايش ضمن که شد گرفته نظر در

  نشد. حاصل نهايي جواب در محسوسي
  
  مرزي شرايط
 عمق و دبي با جريان کانال ورودي در مدل مرزي شرايط
 در و ديوار مرزي شرط صلب مرز هاي کناره در معلوم،

 توجه با که است شده تعريف پيوسته صورت به کانال انتهاي
 را مشبک کف روي از عبوري دبي ميزان بتوان آن به

 در و متقارن شرايط آب سطح در همچنين د.کر محاسبه
  است. دهش تعريف خروجي جريان مرزي شرط آبگير کف

  
  زبري مدل انتخاب
 اوليه مقادير مناسب، مرزي شرايط کردن مشخص از پس

 منحرف جريان يدب و  شد اعمال عددي مدل در ها آزمايش
 کانال زبري پارامتر .ديگرد بررسي ،مشبک کف توسط شده

)Ks( پروفيل که آمد دست به يا گونه به خطا و سعي با 
 يشگاهيآزما نمونه در آب سطح ليپروف با آب سطح

 اين بر ).٢٠١٣ ،همكاران و (رامشواران کند پيدا مطابقت
  .ديگرد تعيين متر يليم ٠٠٠٢/٠ برابر Ks مقدار اساس
 بردار و آب سطح هاي پروفيل بين اي مقايسه ٤ شکل
 و نتايج با عددي، مدل سازي شبيه از حاصل سرعت

 دست هب يبرا را )٢ (جدول آزمايشگاهي مدل مشاهدات
 شيب S1 ،٢ جدول در دهد. مي نشان مناسب زبري آمدن
 Qt آبگير، باالدست در جريان فرود عدد Fr0 کانال، طولي
 کانال ورودي در جريان عمق y0 و کانال در ورودي دبي
 ٠٠٠٢/٠ زبري براي شود، مي مشاهده كه گونه همان .است

 خوبي انطباق محاسباتي و مشاهداتي سرعت بردارهاي
  دارند.

  
  )٢٠٠٨( النزوني و ريگتي آزمايشگاهي مدل شرايط -٢ جدول
  (%) y0 (cm)  Qt (l/s)  Fr0  S1  آزمايش

T1  ۰/۸  ٠٠/٤  ٠٠/٤  ٣/٣٦  
T2  ٧٠/٠  ٢٠/١  ٣/٢١  ٠/٨  

  
  

  سنجي نسبت به ابعاد مش حساسيت
 ۲سازي انجام شده با اندازه مش با ابعاد  براي شانزده شبيه

ميزان دبي منحرف شده متر، نتايج عددي  ميلي ۸و  ۴و 
توسط کف مشبک در مدل عددي، با نتايج آزمايشگاهي 

 ). در اين شكل، خط برازش داده۵مقايسه گرديدند (شکل 
درجه به منظور  ۴۵مايل با زاويه   شده و همچنين خط 

مقايسه بهتر ميزان انطباق نتايج عددي با نتايج 
ده طور كه مشاه آزمايشگاهي نشان داده شده است. همان

 ۴و  ۲ي عددي با مش به ابعاد ساز مدلشود، نتايج  مي
كه  استدرجه  ۴۵متر نزديک به خط مايل با زاويه  ميلي
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گوياي انطباق نتايج مدل عددي با نتايج آزمايشگاهي 
متر براي مش نتايج  ميلي ۴است. با توجه به اين که ابعاد 
و همچنين انتخاب مش با  قابل قبولي را در اختيار قرار

دهد؛ بنابراين  بعاد ريزتر زمان محاسبات را افزايش ميا
متر ضمن تأمين دقت مورد نظر،  ميلي ۴انتخاب ابعاد مش 

  از جنبه زمان محاسباتي نيز بهينه خواهد بود.
   
  الف 

  

  ب

 و آب سطح  پروفيل مقايسة )ب ،T1 آزمايش در عددي و آزمايشگاهي مدل بين سرعت بردار و آب سطح  پروفيل  مقايسة )الف - ٤ شکل
و  گر ريخته عددي) نتايج پيوسته: خطوط آزمايشگاهي، نتايج منقطع: (خطوط T2 آزمايش در عددي و آزمايشگاهي مدل بين سرعت بردار

  )١٣٩٢(همکاران 
  مش ابعاد به نسبت سنجي حساسيت  

 ٢ ابعاد با مش اندازه با شده انجام يساز هيشب شانزده براي
 شده منحرف يدب زانيم عددي نتايج متر، ميلي ٨ و ٤ و

 گاهيآزمايش نتايج با ،يعدد مدل در مشبک کف توسط
 برازش خط شكل، اين در ).۵ (شکل دنديگرد مقايسه
 منظور به درجه ٤٥ زاويه با مايل  خط همچنين و شده داده

 نتايج با عددي نتايج انطباق ميزان بهتر مقايسه
 مشاهده كه طور همان است. شده داده نشان آزمايشگاهي

 ٤ و ٢ ابعاد به مش با عددي يساز مدل نتايج د،شو مي
 كه است درجه ٤٥ زاويه با مايل خط به نزديک متر ميلي
 آزمايشگاهي نتايج با عددي مدل نتايج انطباق گوياي
 نتايج مش براي متر ميلي ٤ ابعاد که اين به توجه با است.
 با مش انتخاب همچنين وداد  قرار اختيار در را قبولي قابل
 نيبنابرا ؛دهد مي افزايش را محاسبات زمان ريزتر ابعاد

 نظر، مورد دقت مينأت ضمن متر ميلي ٤ مش ابعاد انتخاب
    .بود خواهد بهينه نيز محاسباتي زمان نبهج از

  

  متر ميلي ٨ ج) و ٤ ب)، ٢ الف) مش ابعاد در (lit/s) شده منحرف دبي براي مش ابعاد به نسبت سنجي حساسيت - ٥ شکل  
  

  بحث و نتايج
 به عددي، سازي مدل صحت از اطمينان حصول از پس

 خصوص در مشبك كف هاي ميله عملكرد مقايسة
 آزمايش منظور، بدين است. شده پرداخته جريان گذردهي
 هندسه هشت از و انتخاب )T3( آزمايشگاهي مدل از شاهد
 استفاده ٦ شكل مطابق عددي سازي مدل براي مختلف

 در مشبک کف آبگير باالدست در جريان شرايط د.ش
 ،y0=8.0 Cm جريان عمق از: عبارتند که شاهد آزمايش

 عددي مدل در S=2% کف شيب و Qt=29.5lit/s دبي
 هندسه هشت براي مشبك كف آبگذري نتايج .دش اعمال
 است. شده  هئارا ٣ جدول در و نييتع مشبک کف مختلف

 Qd کانال، به ورودي کل دبي مقدار Qt جدول اين در
 روي از عبوري دبي ميزان Qr و شده منحرف دبي ميزان
 بين باز فضاي مقاطع، اين کليه در باشد. مي کفي آبگير
 ٣ جدول در که طور همان .است مساوي يکديگر با ها ميله

 انحراف با C8 مقطع با مشبك  كف ،شود مي مشاهده
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 ساير به نسبت را عملکرد نيبهتر دبي، کل درصد ٢٥/٥٨
 کف دارد. را جريان انحراف براي مشبک کف مقاطع

 لوزي و C9 مثلثي پايين و دايره نيم باال هندسه با مشبک
  .دارند قرار آبگذري زانيم نظر از بعدي هاي رديف در شکل

  

  C2   C3  

  
C4  

  
C5  

  
C6  C7  

C8  C9  
  ).است شده  درج شکل هر چپ سمت در مقاطع (کد عددي سازي مدل در شده استفاده عرضي مقاطع - ۶ شکل

  
 مختلف هندسه با هاي ميله براي )مشبک کف آبگير (با شده منحرف و عبوري دبي سهيمقا - ٣ جدول

 %Qr (l/s) Qd (l/s) (Qd/Qt) مقطع شکل  مقاطع کد

C1  ٦٥/٥٠ ٩٤/١٤ ٥٣/١٤ متر سانتي ٠/٢×٥/٢ اضالع با مستطيلي پايين و دايره نيم باال 

C2  ٤٣/٥٤ ٠٦/١٥ ٤٥/١٤  متر سانتي ٢ قطر با دايره 

C3  ٤٦/٤٩ ٥٩/١٤ ٨٨/١٤ متر سانتي ٢×١ اضالع با پايين مستطيل و باال دايره نيم 

C4  ٧٠/٥٣ ٨٤/١٤ ٥٧/١٣ متر سانتي ٢ قطر با دايره نيم 

C5  ٥٩/٥٣ ٨١/١٥ ٦٧/١٣ متر سانتي ٢×١ قطر با بيضوي 

C6  ٠٦/٤٧ ٨٨/١٣ ٦١/١٥ متر سانتي ٢×١ اضالع با مستطيلي 

C7  ٦٨/٥٦ ٧٢/١٦ ٧٨/١٢ متر سانتي ٢ برابر اقطار با لوزي 

C8  ٢٥/٥٨ ٢١/١٧ ٢٦/١٢ متر سانتي ٢ قطر با دايره نيم پايين و متر سانتي ٢ ارتفاع با مثلثي باال 

C9  ٧٨/٥٦ ٢١/١٧ ٧٣/١٢ متر سانتي ٢ ارتفاع با مثلثي پايين و متر سانتي ٢ قطر با دايره نيم باال 

  
 بردارهاي و آب سطح هاي پروفيل بين مقايسة ،٧ شکل در

 شرايط با مشبک کف متفاوت مقطع سه در سرعت
 در است. شده  داده نشان )T3 (آزمايش يکسان هيدروليکي

 C8 مقطع با مشبک کف روي آب سطح پروفيل شکل اين
 C9 مقطع با مشبک کف روي آب سطح پروفيل از تر پايين
  است. C7 و

  

  
         0.25                            0.40                              0.55                                0.70                              0.85                           1.00    

X (m) 
 متر) حسب بر ارتفاع z مشبک، کف طول x( مختلف مقاطع با مشبک کف روي آب سطح پروفيل - ٧ شکل

 

 C7 لهيکف مشبک با مقطع م يل سطح آب بر رويپروف

 C8 لهيکف مشبک با مقطع م يل سطح آب بر رويپروف

 C9 لهيکف مشبک با مقطع م يل سطح آب بر رويپروف

Z (m) 

0.15 

0.00 
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  مشبک کف هاي ميله اطراف در فشار پروفيل بررسي
 وسيلة به كه است اين ،عددي سازي مدل مزاياي از يكي
 فيزيكي سازي مدل در كه را پارامترها از برخي توان مي آن
 دست هب گيري، اندازه ابزارهاي در محدوديت داليل به

 عددي روش به تاس نبوده ميسر آن اطالعات آوردن
 آن بررسي با ها پديده از برخي وقوع علل به و دکر تعيين

 ميزان در ها تفاوت علل بررسي منظور به برد. پي پارامترها
 در مطلق فشار توزيع بررسي به مشبک، کف آبگذري
 ).٨ (شکل است شده پرداخته مشبك كف هاي ميله اطراف
 به عملکرد با افقي و صاف يرينز قسمت با مقاطع براي
 فشار نوسانات ،C6 و C3، C4 مقاطع مانند پايين نسبت
 کمتري منفي فشار دامنة همچنين و کم ها ميله اطراف
 در را يمنف فشار تأثير دارند. مقاطع ساير به نسبت
 آبگير د.کر مشاهده توان مي )C5( بيضوي مقطع آبگذري

 يکديگر مشابه شکلي لحاظ از C9 و C8 شکل مقاطع با
 عملکرد به توجه با . مقاطع معکوس جانمايي با اما ؛هستند

 گرفت نتيجه توان مي ،C9 مقطع به نسبت C8 مقطع بهتر
 منحرف در زيرين مقطع به نسبت فوقاني مقطع تأثير که

 صورت هر به است. بيشتر مشبک کف رو از آب کردن
 قسمت بين فشار اختالف ترينبيش بودن دارا با C8 مقطع
 به نسبت بيشتري آبگذري ميزان ها ميله باالي و زيرين
  .دارد ديگر مقاطع
 ،مشبک کف هاي ميله بين از آب گذر وضعيت بررسي يبرا
 افزار نرم با شده محاسبه ها ميله طول در سرعت ليپروف
  داده نشان ۹  شکل در C7 و C2، C3 هاي پروفيل براي
 مورد سه هر براي پروفيل طول در سرعت تغييرات اند. شده
 مقطع با پروفيل .است متغير ثانيه بر متر ۶/۱ تا ۱/۱ بين
C3 هاي پروفيل به نسبت تري يکسان شرايط C2 و C7 

 تواند مي مشبک کف طول در سرعت تغييرات اين دارد.
 تأثير تحت را نيروگاه به آبرساني کانال در جريان شرايط
  دهد. قرار

  

    

    

    

    
  مشبک کف هاي ميله اطراف فشار توزيع -٨ شكل
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   آبگير طول در مشبک کف زير از متر سانتي ٣ فاصله در مجاور   ميله دو بين آب قائم سرعت توزيع - ٩ شکل

 
  گيري نتيجه
 جريان ،FLOW-3D افزار نرم از استفاده با پژوهش اين در
 روش از استفاده با و مدل عددي صورت به کفي آبگير روي
 معادالت از سازي مدل در .شد سازي شبيه محدود حجم
 است. شده استفاده جريان ميدان حل براي استوکس -ريناو
 همبستگي ضريب بهترين RNG k-ε آشفتگي انتقال مدل

)R2( سازي مدل هاي داده و آزمايشگاهي هاي داده بين را 
 کف آبگير از شده منحرف دبي براي افزار نرم توسط شده

 به نسبت سنجي حساسيت همچنين داد. نشان مشبک
 بتواند که يا گونه به ،مناسب شبکه و گرفت انجام شبکه
 طوالني محاسبات انجام زمان و دکن ارائه را مناسب دقت
 اندازه ،مشبک کف در نتيجه در و شد بررسي د،شون

 اين دست پايين و باالدست در و متر ميلي چهار ها سلول
 نسبت حداکثر رعايت با و تر بزرگ ها سلول اندازه ،ناحيه
 عددي، مدل سنجي صحت از پس گرديد. انتخاب ها بلوک
 اطراف فشار توزيع و آبگذري نظر از ها ميله مختلف مقاطع
 هب شده سازي مدل نمونه هشت براي مشبک کف هاي ميله
 (باال C8 مقطع که دهد مي نشان مقايسه نيا .آمد دست
 براي هيدروليکي عملکرد نظر  از دايره) نيم پايين و مثلثي
 است. تر مناسب مقاطع ديگر به نسبت جريان آبگذري
 براي مشبک کف طول در خروجي سرعت توزيع همچنين
 و ريگتي آزمايشگاهي نمونه و اي دايره لوزي، عرضي مقاطع
 توزيع دند.ش مقايسه يکديگر با )C1 (مقطع النزوني
  دهد. مي نشان را تري يکنواخت

 کف آبگير قيطر از آب انحراف يبرا شده انجام يها يبررس
 است. گرفته صورت صاف آب جريان شرايط در مشبک
 رسوبات يدارا آب شرايط يبرا پژوهش دشو مي پيشنهاد
 مقاطع شکل ثيرأت و شود انجام نيز بستر بار و معلق

 يرو رسوب هيدروليک نحوة بر مقاله اين در شده پيشنهاد
  شود. يارزياب يکف آبگير

 به آبرساني کانال عملکرد دشو مي پيشنهاد همچنين
 مطالعه نيز مشبک کف عرضي مختلف مقاطع با نيروگاه
 کلية است الزم مناسب، هندسة يک به رسيدن براي د.شو

 کف انسداد امکان اجرا، سهولت آبگذري، جمله از جوانب
 با نيروگاه به آبرساني کانال عملکرد و رسوب با مشبک
 .شود مطالعه رسوب و آب جامع عددي مدل يک تهيه
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 در و رسوب هيدروليك آزمايشگاهي بررسي
آبگيري  مناسب گزينه عنوانبه  كفي آبگيرهاي

جرياني. دفتر تحقيقات  آبي - برق هاي نيروگاه براي
و استانداردهاي سد و نيروگاه سازمان آب و برق 
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بررسي خصوصيات شيب و درصد بازشدگي كف 
مشبك در آبگيرهاي كفي با استفاده از مدل 

L (m) 

Vz (m/s) 

C2 

C3 

C7 
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