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  دهيچک

  
 يبررس پژوهش، نيا هدف هستند. آب انتقال هاي سيستم در استفاده مورد يکيدروليه يها هساز ترين رايج از ،بيجان يرهايآبگ
 و يمصنوع يعصب شبکه بيترک از استفاده با يجانب يرهايآبگ در سرعت ينيب شيپ و انيجر کيدروليه بر ها کانال يزبر ريثأت

 است. شده يساز هيشب ANSYS CFX افزار نرم توسط صاف جداره با درجه ٩٠ ريآبگ کانال يشگاهيآزما مدل است. يعدد مدل
 يطراح به اقدام ،يعدد و يشگاهيآزما يها داده از استفاده با ،CFX مدل جينتا يباال دقت از نانياطم و يسنج صحت از بعد
 که يمقاطع در ANN مدل توسط انيجر يطول يها سرعت است. شده مختلف يزبر پنج در يمصنوع يعصب شبکه مدل پنج
 با ANN مدل نتابج به توجه با است. شده سهيمقا CFX مدل جينتا با و ينيب شيپ ،باشد ينم موجود يشگاهيآزما يها داده
 با اما ؛دارند يتوجه قابل افت، يفرع کانال مناطق اکثر در يطول يها سرعت متر، ٠٠٠٥/٠ به ٠/٠ از ها کانال يزبر شيافزا
 هيناح ابعاد ،يزبر شيافزا با دارند. ياندک افت انيجر يطول يها سرعت آن، از شتريب و متر ٠٠١/٠ تا ٠٠٠٥/٠ از يزبر شيافزا
   د.يبا يم کاهش زين انيجر يآشفتگ و انيجر خطوط يانحنا يفرع کانال يورود در و ابدي يم هشکا انيجر ييجدا
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   مقدمه
 انحراف از استفاده آب انتقال مختلف هاي روش انيم در
 از يجانب يرهايآبگ رينظ يکيدروليه هاي سازه و انيجر

 يصنعت مصارف ارييآب و يآبرسان در ،ها روش نيتر متداول
 ،انيجر انحراف محل در ،انيجر يالگو .است يکشاورز و
 با است. يبعد سه کامالً انيجر رفتار و دهيچيپ اريبس

 اعمال مكش دليل به ،يفرع کانال به جريان شدن نزديك
 يقسمت و يعرض شتاب دچار جريان انشعاب، طرف از شده
 فشار گراديان وجود دليل به شود. يم ريآبگ کانال وارد آن از

 به ورودي جريان مركز، از زيگر و برشي نيروهاي و جانبي
 جريان ايجاد باعث امر همين و تعادل يب دچار ريآبگ کانال
 کانتان،يپاندار و يکاستورو  ۱۹۴۴ لور،ي.(تشود مي اي ثانويه
 در انيجر کيدروليه يبررس ليدل نيهم به ؛)۱۹۸۷

 نيهمچن و دارد ييبسزا تياهم ،يجانب يرهايآبگ
 محسوب يمهم موارد جمله از کانال يهندس مشخصات

 مورد ديبا ،انيجر کيدروليه يبررس براي که شوند يم
 از استفاده با انيجر دانيم يساز هيشب رند.يگ قرار توجه
 و يشگاهيآزما يها نهيهز کاهش باعث يعدد يها روش
 زيادی يعدد مطالعات لذا ؛شود يم زمان در ييجو صرفه

 صورت يانحراف يها کانال در انيجر کيدروليه يرو
 يانحراف يها کانال در مطالعات، نيا در است. گرفته

 هوا و آب فاز دو در و يبعد سه صورت به انيجر کيدروليه
 است شده يساز هيشب محدود حجم روش از استفاده با
 ؛١٩٩٦ روپولوس،يسوت و يرين ؛١٩٩٤ را،ياولو و يسي(ع

 با ).٢٠٠٧ همکاران، و يرامامورت و ١٩٩٦ ،يمورت و شتار
 داراي طبيعت در موجود هاي كانال كه اين به توجه
 ها جداره زبري اثر بررسي نيبنابرا هستند؛ زبر هاي جداره
 از كه است هايي گزينه از ،رهايآبگ در جريان شرايط روي

 يمطالعات سبب نيهم به؛ ؛است برخوردار اي ويژه اهميت
 است. هشد انجام ها، کانال وارهيد و کف پوشش نةيزم در

 روي زبري اثر بررسي از پس ،)١٩٨٩( همكاران و توميناگا
 که دادند نشان ،مستطيلي كانال در آزمايشگاهي نتايج
 اصلي ساختار يابد، مي تغيير مرزي زبري شرايط وقتي
 اما ؛كند نمي تغيير گيري چشم صورت به ثانويه هاي جريان
 دچار يعرض جهت در هيثانو انيجر يها سلول ابعاد
 مسائل اغلب يدگيچيپ علت به .شوند يم طول شيافزا

 يديجد يها روش از استفاده گذشته دهه در ،يمهندس
 است. داشته يتوجه قابل شيافزا ١نرم محاسبات به موسوم

                                                
1- Soft Computing 

 در مطلوب دقت و ييکارا به توان يم ها روش نيا يايمزا از
 نيهمچن ،يمهندس دشوار و دهيچيپ موضوعات حل
 ،يسي(ک کرد اشاره گران پژوهش کار دقت و سرعت شيافزا

 همکاران، و راقلويامو  ۲۰۱۰ همکاران، و لهانيب ؛۲۰۰۸
بر  يمتعد مطالعات نرم محاسبات از استفاده با ).۲۰۱۱

 و روباز يها کانال مختلف انواع در انيجر مشخصات يرو
 است. گرفته صورت يکيدروليه و يکيدرولوژيه يها دهيپد
 حل در را روش نيا يباال نسبتاً دقت آمده، دست به جينتا

 نشان يکيدروليه يها سازه و آب يمهندس ةديچيپ مسائل
 در انيجر کيدروليه يساز مدل در که يصورت در دهد. يم

 ندارد وجود ياديز ةشد ثبت قاتيتحق يجانب يرهايآبگ
 ؛۲۰۱۱همکاران،  و دورسون ؛۲۰۱۱، همکاران و ي(بنکدار

و  ۲۰۱۳، يبنکدار و ابتهاج ؛۲۰۱۲، همکاران و يسيک
 يبررس مطالعه نيا از هدف ).۲۰۱۲، همکاران و انيبقال
 يرهايآبگ در انيجر کيدروليه يرو ها کانال يزبر ريثأت

 و يمصنوع يعصب شبکه بيترک از استفاده با يجانب
  .است ANSYS-CFX افزار نرم
  

  ها روش و مواد
 يشگاهيآزما مدل با مطابق ريآبگ لناکا ،پژوهش نيا در

-ANSYS افزار نرم توسط )٢٠٠٧ ( همکاران و يرامامورت

CFX يشگاهيآزما مدل جينتا با يعدد مدل جينتا و مدل، 
 از يا مجموعه از استفاده با ادامه در .است شده سهيمقا
 ،بعد يب يپارامترها جمله از يعدد و يشگاهيآزما يها داده

 يساز هيشب يطول يها سرعت ،(*Y) يطول يها مختصات
 و V*1 ،V*2 ،V*3 يعدد مدل توسط ريآبگ کانال در شده
 و يطراح يعصب شبکه مدل کي ،(R) ها کانال يزبر

 دو از مدل ييکارا يبررس يبرا است. شده داده آموزش
 سپس شود. يم استفاده RMSE و MAPE يآمار شاخص

 ها کانال يزبر ريثأت شده داده آموزش شبکه از استفاده با
 در نيهمچن شده است يبررس انيجر کيدروليه يرو

 يشگاهيآزما يها داده که ريآبگ کانال از هايی قسمت
 شبکه مدل توسط انيجر متوسط سرعت ،ستين موجود
   شد. خواهد ينيب شيپ يعصب

 
  )۲۰۰۷( همکاران و يرامامورت يشگاهيآزما مدل
 و يرامامورت يشگاهيآزما مدل يها داده از مطالعه نيا در

 استفاده يعدد مدل يسنج صحت يبرا )٢٠٠٧( همکاران
 است. شده انجام يليمستط يها کانال در ها شيآزما و
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 ۹۰ ةيزاو با يفرع کانال و ميمستق صورت به ياصل کانال
 ياصل کانال طول است. شده متصل ياصل کانال به درجه
 .باشد يم متر ۷۹۴/۲ يانشعاب کانال طول مترو ۱۹۸/۶

 برابر ترتيب به و کساني هم با ،کانال دو هر ارتفاع و عرض
 در يانشعاب کانال ۱ شکل مطابق .استمتر ۳۰۵/۰ و ۶۱/۰
  دارد. قرار ياصل کانال يورود از يمتر ۷۹۴/۲ ةفاصل

  

  
  )٢٠٠٧( همکاران و يرامامورت يشگاهيآزما مدل کيشمات طرح - ۱ شکل

 
  ANSYS-CFX يعدد مدل
 افزار نرم از يعدد مدل ساخت يبرا مطالعه نيا در

ANSYS-CFX يبرا افزار نرم در است. شده استفاده 
 يدائم انيحر طيشرا و محدود حجم روش از مدل ليتحل

 در و يبعد سه کامالً صورت به يساز مدل .شود يم استفاده
 بر حاکم نيقوان .است گرفته صورت هوا و آب فاز دو
 يوستگيپ معادله توسط لزج ريناپذ تراکم اليس انيجر

 جهت در ))۲( (معادله مومنتوم معادله و ))۱( (معادله
 راستوکسيناو معادالت به که مختصات گانه سه يمحورها
 همکاران، و يرامامورت( دکن يم انيب هستند، معروف
٢٠٠٧.(  
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 ،y و x جهت در سرعت ترتيب به ju و iu معادله نيا در
p کل فشار، ρ هستند اليس ةتيدانس.  

 يها گردابه اثر و است نولدزير تنش ju′iu′ρ پارامتر
 تنش پارامتر نييتع کند. يم اعمال اليس در را يآشفتگ

 يآشفتگ يها مدل از منظور نيبد که است مشکل نولدزير

 مدل از حاضر، ةمطالع در دشو يم استفاده يمتفاوت
 منظور به ن،يهمچن .است شده استفاده k-ω يآشفتگ
 روش از ،انيجر ميدان در آب سطح تغييرات تعيين
 استفاده هوا و آب دوفازي ميدان حل براي VOF١دوفازي

 يمرز طيشرا فيتعر يبرا .)٢٠٠٠ لککس،ي(و است شده
 نرمال سرعت از ياصل کانال يورود يبرا ،CFX مدل در

 ،ياصل کانال يخروج و ريآبگ کانال يخروج يبرا و يورود
 ها وارهيد يبرا است. شده استفاده يخروج نرمال سرعت از
 سطح يراب و ثابت و صاف ةواريد طيشرا از کانال، کف و

  .است شده استفاده متقارن يمرز طشر از ها کانال ييباال
 کانال ،انيجر دانيم مناسب يبند شبکه به يابيدست يبرا
 به آن اول بخش :است شده ميتقس بخش سه به ياصل

 قرار ياصل کانال باالدست قسمت در که متر، ۷۹۴/۲ طول
 کانال ةانيم در متر ۶۱/۰ طول به آن دوم بخش دارد،
 قسمت در که متر ۷۹۴/۲ طول به آن سوم بخش و ياصل
 در ها سلول ابعاد است. شده واقع ياصل کانال دست نييپا

 متر، يسانت ۱×٥/٠×٥/٠ ياصل کانال دست نييپا و باالدست
 ابعاد و متر يسانت۵/۰×٥/٠×٥/٠ آن يانيم قسمت در

 ۵/۰×٥/٠×٥/٠ زين يفرع کانال در شبکه يها سلول
 دانيم يبند شبکه ينما ،۲ شکل .دش انتخاب متر يسانت

  دهد. يم نشان درجه ۹۰ ريآبگ در را يمحاسبات
                                                
1- Volume of Fluid Model (VFM) 
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 ANSYS-CFX توسط انيجر دانيم يبند شبکه - ۲ شکل

  
 يمصنوع يعصب شبکه مدل

 آن به يمصنوع يعصب شبکه مدل ريپذ انعطاف ساختار
 انيم يخط ريغ و دهيچيپ يها الگو يساز مدل ييتوانا
 از ،پژوهش نيا در بخشد. يم را يخروج و يورود يها داده
 ،٠/٠ ها، کانال مختلف يزبر پنج در مجزا يعصب شبکة پنج

 شده استفاده متر ٠٠٢/٠ و ٠٠١٥/٠ ،٠٠١/٠ ،٠٠٠٥/٠
 ١هيال چند وررشيپ شبکه نوع از يعصب شبکه پنج هر است.
 مرتب يخروج و پنهان ،يورود هيال سه در ها شبکه ،است
 است شده ليتشک عصب اي گره نيچند از هيال هر اند. شده

 اليه هاي عصب به هايي وزن لهيوس به ،اليه هر هاي عصب و
 يها وزن اصالح شبکه، آموزش نديفرآ شوند. مي متصل بعد

 آموزش روش نيبهتر يريکارگ هب با ها عصب نيب يارتباط
 يکل ساختار ٣ شکل در .)۲۰۱۱ همکاران، و لهاني(ب است
 را آن يها عصب و ها هيال و يمصنوع يعصب ةشبک مدل

   کرد. مشاهده توان يم
بيني  در اين پژوهش در هر شبکه به کار رفته، براي پيش

ورودي، اليه  ةدر الي ترتيب به عصب ١، ٣٠، ٥سرعت از 
پنهان و خروجي استفاده شده و ورودي در هر شبکه، 

*Vزبري کانال،  ،*yمختصات طولي کانال فرعي 
1 ،V*

2 ،
V*

نقاط مختلف بوده و خروجي يا هدف، سرعت در  3
متوسط متناظر اين نقاط است. در اين پژوهش، مجموعاً از 

بيني سرعت  هاي پيش آزمايشگاهي براي مدل ةداد ٢٠٠
 و دشزبري استفاده شد که به دو بخش تقسيم  در هر

                                                
1- Multi Layer Feed Forward (MLFF) 

 داده براي تست شبکه ٦٥داده براي آموزش شبکه و  ١٣٥
 . استفاده گرديد

 

 
 يمصنوع يعصب شبکه مدل يکل ساختار - ٣ شکل

  
  يعدد مدل  يسنج اعتبار

 يها داده از ،يعدد مدل جينتا صحت يبررس يبرا
 شده استفاده )٢٠٠٧ ( همکاران و يرامامورت يشگاهيآزما

 شده بعد يب يها مختصات ترتيب به *x* ،y*، z است.
 يها سرعت ترتيب به *w*,v*,u و هستند z و x، y يبرا
 آمده دست به *v رامقد .هستند z,y,x مختصات در بعد يب
 ،-٢٩/٠ مقطع سه در يشگاهيآزما رامقد با CFX مدل از
٦٢/١، -٠/١y*= - است. شده سهيمقا ۴ شکل در v*، 

 Y يراستا در يفرع کانال در بعد يب سرعت  دهنده  نشان
==۸۳۸/۰ در سهيمقا نيا است.

u

b
r Q

QQ گرفته صورت 

 ۰۴۶/۰ با برابر ياصل کانال يورود در يدب uQ است.
 با برابر يفرع کانال در يدب bQ و هيثان بر مکعب متر
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  نشان يافق محور شکل در .است هيثان بر مکعب متر ۰۳۸/۰
 )*x( يفرع کانال عرض شده بعد يب يعرض فواصل دهنده

 يراستا در شده بعد يب رامقد ةدهند نشان قائم محور و
 ييجدا ،يفرع کانال يورود يابتدا در .است )*z( آب عمق
 کاهش سرعت آن يها مرز در که شود يم جاديا انيجر
 در دهد. يم رخ يچرخش يها انيجر آن داخل در و ابدي يم

 سطح سمت به کانال کف از حرکت با انيجر ييجدا هيناح
 آن تبع به و شود يم شتريب انيجر ييجدا هيناح ابعاد آب،

 ابد.ي يم شيافزا زين انيجر جهت خالف يراستا در سرعت
 هيناح نام به يگريد هيناح انحراف، محل دست نييپا در

 چپ سمت در ۴ شکل در که دهد يم رخ انيجر انقباض
 تراکم هرچه .دهد يم رخ )-۰/۱ و -۶/۰ نيب *x (در مقاطع

 تراکم شود. يم شتريب انيجر سرعت ،شتريب انيجر خطوط
 نسبت انيجر ييجدا هيناح عرض با انيجر خطوط
 خطوط تراکم ه،يناح نيا عرض شيافزا با و دارد ميمستق
 شکل، به توجه با ابد.ي يم شيافزا انيجر سرعت و انيجر
 که روباز يها کانال برخالف ان،يجر انقباض هيناح در
 در ،دهد يم رخ انيجر سطح يکينزد در سرعت نيشتريب
۰/۰ کانال کف يکينزد در مميماکز سرعت هيناح نيا

=*z ۲/۰ تا=*z از گرفتن فاصله با اما ؛دهد يم رخ 
 ريآبگ کانال در يطول سرعت ليپروف ان،يجر انحراف محل

 سرعت نيشتريب و گردد يمباز کنواختي و يعاد حالت به
  دهد. يم رخ انيجر سطح يکينزد در

 

  

 

 

 
 

  )۲۰۰۷( همکاران و يرامامورت يشگاهيآزما مدل با CFX مدل از آمده دست به سرعت يها ليپروف سهيمقا - ۴ شکل
 

 جينتا سهيمقا يبرا R2 و MAPE، RMSE جينتا ۱ جدول
 يعرض مقاطع در را يشگاهيآزما مدل با يعدد مدل

 قابل انطباق جدول، به توجه با دهد. يم نشان *Y مختلف

 هب باال، R2 رامقد با يشگاهيآزما با يعدد مدل قبول
 رامقد شود. يم دهيد )٢٩/٠y*= - )۹۵/۰ =R2 خصوص
MAPE ٦٢/١- ,٠/١- ,٢٩/٠ مقطع سه درy*= - ترتيب به 
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 مقدار و آمده دست به % ۹۵/۶ و % ۲/۵ %،۲ حدود در
RMSE ٦٢/١- ,٠/١- ,٢٩/٠ مقطع سه يبراy*= - 

 نيا در نيبنابرا است، ۰۱/۰و ۰۱۲/۰ , ۰۱۷/۰ ترتيب به
 درصد ۵ حدود MAPE ينسب يخطا نيانگيم سهيمقا
 گريکدي با يشگاهيآزما و يعدد مدل لذا است؛ بوده

 ١ جدول و ٤ شکل در که گونه همان دارند. يخوب مطابقت
 - ٠/١ ،- ٦٢/١ يفرع کانال دست نييپا در شود، يم مشاهده

y*= يشگاهيآزما مدل جينتا و يعدد مدل جينتا نيب 
 يخطا حداکثر نيا وجود با اما ؛دارد وجود اختالف ياندک

MAPE يقبول قابل مقدار که است درصد ٩٥/٦ برابر 
 و انيجر ييجدا ينواح وجود اختالف، نيا ليدل .باشد يم

 ،انيجر ييجدا هيناح در رايز ،ندهست انيجر يفشردگ
 يطول سرعت رامقد ،انيجر يچرخش هيناح وجود علت به

 در .کند يم رييتغ سرعت يها بردار جهت و ديبا يم کاهش
 z*تا صفر با برابر z* عمق در و انيجر يفشردگ هيناح
 و شوند يم ظاهر حداکثر صورت به ها سرعت ،٢/٠ با برابر
 انيجر سطح از شتريب هيناح نيا در انيجر انقباض شدت
 .است

  
 يسنج صحت از آمده دست به يآمار يها شاخص -١ جدول

  يشگاهيآزما مدل با يعدد مدل

 y*=- ٢٩/٠  y*= - ٠/١  y*=- ٦٢/١  

RMSE ٠١/٠  ٠١٢/٠  ٠١٧/٠  
MAPE (%) ٠/٢  ٢/٥  ٩٥/٦  

R2 ٩٥/٠  ٨٨/٠  ٦٨/٠  

 
 يها يزبر در يعصب شبکه مدل جينتا يبررس

  ها کانال مختلف
 هاي جداره بودن مسطح حالت در نتايج بررسي از پس
 افزايش اثر ،بخش اين در ها آن صحت از اطمينان و كانال

 قيتحق در شد. بررسي نتايج روي ها جداره زبري يكنواخت
 هر در است. شده استفاده يعصب شبکه مدل پنج از حاضر،
 =*R) ها کانال يزبر بعد، يب يورود پارامتر پنج مدل،

R/b)، يها مختصات (Y*)، يريگ اندازه يطول يها سرعت 
 مختلف يها مقطع در يعمود ستون سه بر واقع شده
 در .هستند V*1،V*2، V*3 يعدد مدل توسط ريآبگ کانال
 ها کانال يزبر مقدار ،شده ساخته مدل پنج از کي هر

 مدل در ترتيب به که است بوده گريد يها مدل با متفاوت
 ،٠٠١/٠ ،٠٠٠٥/٠ ،٠/٠ ترتيب به R مقدار پنجم تا اول

 اي يخروج مدل پنج هر در .است متر ٠٠٢/٠ و٠٠١٥/٠

 (V*mean) يفرع کانال در انيجر متوسط سرعت هدف،
 از ست،ين موجود يشگاهيآزما جينتا که يمقاطع در .است
 استفاده  ANNمدل آموزش يبرا CFX مدل جينتا
 مدل ةداد از  ANN مدل ساخت يبرا نيبنابرا ؛شود يم

CFX ٢٠٠٧( همکاران و يرامامورت يشگاهيآزما و (
 و آموزش قسمت دو به ها داده نيا است. شده استفاده
 يتصادف صورت به ها داده ميتقس شوند. يم ميتقس تست
 %٥/٦٧ يعني ،داده ٢٧ تعداد داده چهل مجموع از و است
 عنوان به %٥/٣٢ يعني ،داده ١٣ ،آموزش يها داده عنوان به

 ارتفاع پنج ادامه در .ندشو يم انتخاب تست يها داده
 متر ٠٠٢/٠ ،٠٠١٥/٠ ،٠٠١/٠ ،٠٠٠٥/٠ ،٠/٠زبري معادل
 شرايط روي زبري تغيير اثر و گرفته نظر در ها جداره براي

 يورود رامقد بودن بعد يب به توجه با .دش بررسي جريان
 ةشبک توان يم *Rو  *V*1، V*2، V*3 ،y يعصب شبکه
 با يگريد ريآبگ کانال هر يبرا را آمده دست به يعصب
 را V*mean انيجر متوسط سرعت و برد کار به دلخواه يزبر

 انيجر متوسط سرعت رامقد ٥ شکل در کرد. محاسبه
)V*mean( از آمده دست به ANN رامقد با تست حالت در 
 در يعدد و يشگاهيآزما مطالعات از آمده دست به
 ،٠٠١٥/٠ ،٠٠١/٠ ،٠٠٠٥/٠ ،٠/٠ ترتيب به R يها يزبر

 سرعت انگريب يعمود محور است. شده سهيمقا متر ٠٠٢/٠
 شده زده يعرض مقاطع معرف يافق محور و انيجر يطول
  باشد. يم y محور امتداد در و انيجر يراستا در

 ANNشود نتايج مدل  با توجه به نتايج حاصل مشاهده مي
نسبتا خوبي با نتايج  هاي داراي تطابق در تمامي زبري
اين است که  ةدهند باشد. اين مطلب نشان آزمايشگاهي مي

هاي  آوردن پروفيل دست بهتوان از اين مدل براي  مي
سرعت طولي در هر کانال آبگير با زبري دلخواهي استفاده 

 Rهاي  کرد. روند برآورد سرعت متوسط جريان در زبري
متر  ٠٠٢/٠، ٠٠١٥/٠، ٠٠١/٠، ٠٠٠٥/٠، ٠/٠ ترتيب به
به طوري که مقدار برآورد شده در يکسان نيست؛  صورت به

نقاط مختلف، کمتر يا بيشتر از مقدار واقعي هستند؛ با 
خوبي  از دقت نسبتاً ANNوجود اين نتايج حاصله از 

بين نتايج مدل  برخوردار هستند. همچنين در بعضي نقاط،
 .اختالف وجود دارد اندکي ANNعددي و نتايج مدل 

يي جريان و فشردگي جدادليل اين اختالف، وجود نواحي 
وجود  علت به، جريان ناحيه جدايي زيرا در است؛ جريان

 يابد مير سرعت طولي کاهش ا، مقدناحيه چرخشي جريان
ناحيه فشردگي در  .کند هاي سرعت تغيير مي جهت بردارو 
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 ،٢/٠برابر با  z*تابرابر با صفر  z*و در عمق  جريان
انقباض و شدت  شوند حداکثر ظاهر مي صورت به ها سرعت
با توجه . در اين ناحيه بيشتر از سطح جريان است جريان

 ابعاد زبري ارتفاع افزايش با ،شود به شکل مشاهده مي
افزايش و در نتيجه  كانال كف روي گرفته قرار سلول

يابد؛ بنابراين  ها با سيال افزايش مي اصطکاک بين جداره

ميانگين  عمق سرعت ميزان كاهش زبري با افزايش روند
 هاي ديواره قسمت در سرعت است، اين كاهش همراه
بايد توجه داشت که روندکاهش  .است گيرتر چشم كانال

ها روند ثابتي  ميزان سرعت جريان با افزايش زبري جداره
 ٢توان به خوبي در نتايج جدول  نيست. اين روند را مي

  مشاهده کرد.
  

 

 
 تست حالت در مختلف يها يزبر در يعدد مدل جينتا با شده برآورد متوسط سرعت سهيمقا - ۵ شکل

  
  آموزش يها داده يبرا  V*MAX -۲جدول

R(m) V* (max) 
(CFX) 

V* (max) 
(ANN model) 

٤٦٤/٠ ٤٦٦/٠ ٠٠/٠ 
٣٧٤/٠ ٤٠٢/٠ ٠٠٠٥/٠ 
٣٦٨/٠ ٣٧٠/٠ ٠٠١/٠ 
٣٩٧/٠ ٤٠٧/٠ ٠٠١٥/٠ 
٣٦٩/٠ ٣٦٢/٠ ٠٠٢/٠ 

  
 مدل و يعدد مدل يبرا V* (max) رامقد ،٢ جدول در

 آموزش حالت در را مختلف يها يزبر در يعصب شبکه
 شيافزا با ANN مدل جينتا در است. شده داده شينما
 ٣٧٤/٠ به ٤٦٤/٠ از  V* (max) متر، ٠٠٥/٠ به ٠/٠ از يزبر

 از يزبر شيافزا با اما ؛ابدي يم کاهش هيثان مجذور بر متر
 انيجر سرعت کاهش شدت از متر، ٠٠١/٠ تا ٠٠٠٥/٠
 تا ٣٧٤/٠ از انيجر مميماکز سرعت و شود يم کاسته
 ٦ شکل در ابد.ي يم کاهش هيثان مجذور بر متر ٣٦٨/٠
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 يبرا يعصب شبکه لمد از آمده دست به يها سرعت
 به توجه با است. شده داده شينما مختلف يها يزبر

 يها سرعت متر ٠٠٥/٠ به ٠/٠ از يزبر شيافزا با شکل،
 يتوجه قابل افت يفرع کانال مناطق اکثر در انيجر يطول

 و متر ٠٠١/٠ تا ٠٠٠٥/٠ از يزبر شيافزا با اما دارند؛
 مناطق اکثر در انيجر يطول يها سرعت آن، از شتريب

 ندارند. يتوجه قابل افت يفرع کانال

  

 
  مختلف يها يزبر يبرا يمصنوع يعصب شبکه مدل حينتا سهيمقا - ۶ شکل

  
 در انيجر ييجدا هيناح ابعاد رب يزبر شيافزا ريتأث

  يفرع کانال
 )=*٣/۰z( آب سطح کينزد انيجر خطوط ۷ شکل در
 زبر جداره با کانال و (R=0.0) صاف جداره با کانال يبرا

(R=0.001) است واضح کامالً .شود يم سهيمقا گريکدي با 
 ةيناح طول و عرض کانال، در ها جداره يزبر شيافزا با که
 تا متر ۶/۱ از صاف جداره با کانال به نسبت انيجر ييجدا
 کانال انيجر نيا وجود با ؛است افتهي کاهش متر ۶۳/۰
 انحراف و وارد يفرع کانال به يتر کوچک ةيزاو با ياصل

 يفرع کانال يورود در انيجر يآشفتگ و انيجر خطوط
 هيناح ،يزبر شيافزا با نيهمچن .است شده کمتر زين

 نيب از کامالً ،يفرع کانال بستر يکينزد در انيجر ييجدا
 به ورود محض به انيجر سرعت که نيا وجود با .است رفته
 ييسزا هب ريتأث ،يزبر شيافزا ابد،ي يم شيافزا يفرع کانال
 انحراف ةيناح در ياصل کانال مومنتوم آثار کاهش در

 کاهش در يزبر شيافزا مناسب عملکرد که است داشته
 نشان را کف در انيجر ييجدا جهينت رد و يآشفتگ آثار
 دهد. يم

  

  
  ب)(  الف)(

  (R=0.001)کانال با جداره زبر ) ب، ((R=0.0)کانال با جداره صاف ) الف: (براي )=*z ٣/۰(  طول ناحيه گردابي در نزديکي سطح آب - ۷شکل 
 

 يريگ جهينت
 در شده ساخته يعدد مدل يباال دقت از يحاک جينتا
 با است. ريآبگ کانال در انيجر کيدروليه يساز هيشب

 در استفاده مورد يها پارامتر تمام بودن بعد يب به توجه
 با ريآبگ کانال هر يبرا تواند يم مدل نيا ،ANN يطراح

 جينتا نيهمچن .شود يم استفاده يخواه دل يزبر هر
 در شده ساخته ANN مدل يباال دقت ةدهند نشان

 ينواح در يحت رهايآبگ در سرعت يها ليپروف ينيب شيپ
 تطابق و است انيجر ييجدا هيناح مانند انيجر دهيچيپ

 دهد. يم نشان را مدل دو نيا از حاصل جينتا انيم خوب
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 و CFX يعدد مدل از حاصل جينتا ةسيمقا با تينها در
ANN متر ٠٠٥/٠ به ٠/٠ از يزبر شيافزا با گفت توان يم 
 افت يفرع کانال مناطق اکثر در انيجر يطول يها سرعت
 تا ٠٠٠٥/٠ از يزبر شيافزا با اما ؛دارند يتوجه قابل
 در انيجر يطول يها سرعت آن، از شتريب و متر ٠٠١/٠
 با ادامه در دارند. ياندک افت يفرع کانال مناطق اکثر
 صاف جداره با کانال در انيجر ييجدا هيناح ابعاد يبررس

(R=0.0) زبر جداره با کانال و (R=0.001) که شد مشاهده 
 ييجدا ةيناح طول و عرض ها، جداره يزبر شيافزا با

 ؛است افتهي کاهش صاف جداره با کانال به نسبت انيجر
 به يتر کوچک ةيزاو با ياصل کانال انيجر ،نيا وجود با

 زين يفرع کانال انيجر خطوط انحراف و وارد يفرع کانال
 محض به انيجر سرعت که نيا وجود با و است شده کمتر
 ،يزبر شيافزا اما ابد،ي يم شيافزا يفرع کانال به ورود
 هيناح در ياصل کانال مومنتوم آثاز کاهش در ييبسزا ريتأث

 در يزبر شيافزا مناسب عملکرد که است داشته انحراف
 را کف در انيجر ييجدا جهينت رد و يآشفتگ آثار کاهش
  دهد. يم نشان
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