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 چکیده

شود که سطح آب را در قوس نیروی گریز از مرکز موجود درخم، باعث ایجاد شیب عرضی در سطح آب می

این پدیده باعث ایجاد گرادیان فشار جانبی در داخل مقطع . دهدخارجی باال برده و در قوس داخلی کاهش می

. شودگیرد که جریان ثانویه نامیده میریانی در جهت عرضی داخل مقطع شکل میدر نتیجه ج. قوس خواهدشد

شود، سبب تغییراتی وجود جریان ثانویه و اندرکنش آن با اینرسی جریان، که منجر به ایجاد جریان حلزونی می

و ها برای مشخص کردن مواضع آبشستگی شناخت توپوگرافی بستر در قوس. شوددر توپوگرافی بستر می

های هیدرولیکی نظیر آبشکن، آبگیر و نیز ترین موقعیت برای احداث سازهمنظور تعیین مناسبگذاری بهرسوب

صورت عددی کار بسیار که بررسی انتقال رسوب بهجاییاز آن. ها ضروری استمدیریت ساماندهی رودخانه

سعی شده با استفاده از مدل عددی  باشد، در این پژوهشدشواری بوده و تعداد تحقبق در این زمینه کم می

به این منظور نتایج تغییرات توپوگرافی بستر در . سازی شوددرجه شبیه 09پدیده آبشستگی در کانال قوسی 

 LES ،RNG ،Turbulentهای آشفتگی و با مدل FLOW3Dافزار محدوده قوس کانال با استفاده از نرم
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Energy  وk- همچنین میدان جریان در قوس نیز . استیشگاهی مقایسه گردیدهدست آمده و با نتایج آزمابه

سازی در شبیه FLOW3Dنتایج حاکی از توانایی باالی مدل عددی . استبا نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده

در  LESدهنده برتری مدل آشفتگی های آشفتگی نشانهمچنین مقایسه مدل. باشدکانال با بستر متحرک می

 .باشدهای آشفتگی دیگر میدار نسبت به مدلبستر در کانال قوسبررسی تغییرات 

 .های آشفتگیمدل ،FLOW3Dآبشستگی، جریان ثانویه، قوس، مدل عددی : واژگان كلیدی 

 

 مقدمه

های ثانویه، های دارای انحنا، شامل مطالعه جریانشناخت هیدرولیک و هیدرودینامیک جریان در رودخانه و کانال

ها، نوسانات سرعت و نیز تغییرات سرعت در عمق، برخی از مسایل ی و عرضی و چگونگی توزیع آنهای طولسرعت

ای در کنندهشکل توپوگرافی بستر نقش تعیین. اندمهمی است که از دیرباز توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده

های هیدرولیکی نظیر آبگیر، آبشکن و زههای مختلف رودخانه دارد و در انتخاب محل سادهی و بهسازی قسمتسامان

ها رفتار جریان با مسیر مستقیم متفاوت بوده و بر اثر نیروی در قوس رودخانه. گذاردای میکنندهموارد دیگر، اثر تعیین

های جانبی فشار ناشی از شیب جانبی سطح آب در قوس، جریان ثانویه شکل گریز از مرکز و اندرکنش آن با گرادیان

در . آیدوجود میبر اثر اندرکنش جریان ثانویه و یکنواخت نبودن پروفیل سرعت، در عمق جریان حلزونی به. یردگمی

 .استطرحی از جریان ثانویه و جریان حلزونی نشان داده شده 1شکل 

 

 

((١811)کارانفضلی و هم)جریان حلزونی( ب)جریان ثانویه، ( الف): طرحی از جریان ثانویه و جریان حلزونی -١شکل   

 

گذارد، های آبرفتی میدنبال دارد که تاثیر زیادی بر مورفولوژی بستر رودخانهجریان حلزونی، آشفتگی شدید جریان را به      

لذا شناخت محل آبشستگی برای . دهدگذاری روی میکه در جداره خارجی قوس فرسایش و در جداره داخلی رسوبطوریبه

دهی و گذاری نیز برای سامانهای رسوبتعیین محل. لوگیری از تغییر موقعیت قوس ضروری استدهی رودخانه و جسامان

گیری توپوگرافی بستر، بنابراین بررسی مورفولوژی بستر و شناسایی عوامل موثر بر شکل. مدیریت رودخانه حائز اهمیت است

های ها و کانالجا که شرایط جریان در رودخانهآناز . ها بسیار مهم استنظیر میدان جریان و میدان تنش برشی در قوس

همین به. کندها در شرایط مختلف جریان اهمیت پیدا میرسوبی متفاوت است، لذا بررسی توپوگرافی بستر در قوس رودخانه
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پرپیچ و خم  هایهای رودخانههای رسوبی را در قوساند که تغییرات شکل بستر در کانالدلیل بسیاری از محققان تالش کرده

ها بر خواص اغلب این روش. هایی را برای تخمین ارتفاع توده رسوبی یا عمق چاله فرسایشی ارایه دهندبینی کنند و روشپیش

و پارامترهای مرتبط با رسوب ( نظیر دبی و سرعت)، شرایط هیدرولیکی (نظیر عرض کانال، شعاع قوس و شیب کف)هندسی 

ارتباط بین شیب عرضی بستر با نسبت عمق ( 1091)رزوفسکی . متکی هستند( صطکاک داخلیها و زاویه انظیر قطر دانه)

ای را برای الگوی جریان و توپوگرافی بستر را بررسی کرد و رابطه( 1011)انگالند . جریان به شعاع انحنای قوس را توصیف کرد

برای شیب عرضی بستر در قوس بر پایه ( 1011)زیمرمن و کندی . دست آوردتعیین حداکثر عمق آبشستگی در قوس به

( 1011)اودگارد . ترین پارامتر موثر در آن مشخصات و چگالی رسوب استدست آوردند که مهمای بهکارهای تحلیلی رابطه

درجه ارایه  119معادالتی را برای توزیع ذرات در مقطع عرضی بر اساس قطر ذرات و سرعت جریان در مقطع عرضی در قوس 

سازی جریان در رودخانه آبرفتی همچنین بر اساس حل معادالت پیوستگی و ممنتوم، مدلی را برای شبیه( 1011)ودگارد ا. کرد

سازی توپوگورافی بستر در درجه انجام دادند و مدلی را برای شبیه 09نیز تحقیقاتی را در قوس ( 1009)ین و شین . ارایه کرد

الگوی جریان و توزیع آشفتگی را در فلومی با دیوار ( 1991)بالنکارت و گراف . دنددست آوردرجه با مقطع مستطیلی به 09خم 

های ساختار آشفتگی در قوس و مسیر مستقیم به نتایجی درجه بررسی کرده و در خصوص تفاوت 119صلب و شعاع انحنای 

هایی را در ستگی در قوس، آزمایشبرای تعیین تاثیر زبری دیوار بر فرایند آبش( 1991)هرس بربر و شلسیس . دست یافتند

های نیز توپوگرافی بستر را تحت تاثیر جریان( 1009)ین و لی . های مختلف انجام دادندبندیدرجه با مصالح با دانه 09قوس 

ها هدر ایران در زمینه الگوی جریان و نیز تغییرات توپوگرافی بستر در قوس رودخان. درجه مطالعه کردند 119ناپایدار در قوس 

اشاره کرد که نتایج آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس ( 1711)توان به محمودی است که از آن میان میمطالعاتی انجام شده

در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس در زمینه تغییرات ( 1711)فضلی . های ریاضی مقایسه کرددرجه را با مدل 09

موسوی . باشدسنجی نتایج حاصل از این تحقیق میانجام داد که تحقیق حاضر صحت توپوگرافی بستر در قوس مطالعاتی

اثر ( 1711)زاده صالحی نیشابوری و اقبال. درجه را بررسی کرد 09اثر شعاع انحنای کانال بر آبشستگی در قوس ( 1711)

اثر جریان بر توپوگرافی بستر را در ( 1711)دهقانی و همکاران . درجه مطالعه کردند 119جایی حفره در قوس جریان را بر جابه

های انجام شده از معدود پژوهش. دست آوردندای برای تعیین حداکثر عمق آبشستگی بهدرجه مطالعه کرده و رابطه 119قوس 

 منظور دنبال کردن مسیربه 1919در سال  و پاسیوک  تحقیقی که توسط استیلجرتوان به های آشفتگی، میدر مقایسه مدل

های سازی گردابهشبیه) LESو   RANSسازی از طریق دو مدل آشفتگی های پل، توسط شبیهذرات جرم در مجاورت پایه

 .دارد RANSنسبت به مدل  LES که نتایج تحقیق حکایت از برتری مدل انجام شد، اشاره کرد،  (بزرگ

از میان کارهایی که به روش . ر کم و محدود استبرخالف تحقیقات آزمایشگاهی، تحقیقات عددی در این زمینه بسیا      

، ایشی و همکاران (1001)، دارتوس و اویلون (1001)، چن و ایکدا (1000)توان کارهای پنگ و همکاران عددی انجام شده، می

توسط  CCHE2Dافزار گیری در عمق، با استفاده از نرمقابل ذکر است که پژوهش مذکور، با روش متوسط. را نام برد( 1017)

درجه بدون آبشکن در  09های واگرا و همگرا با قوس بررسی کانال. استدر دانشگاه بوعلی سینا انجام شده( 1707)تابیدانی

                                                           
1. Stilger 
2. Pasiok 
3
. Reynolds Averaged Navier- Stokes  

4.
 Large eddy simulation model 
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با استفاده از ( 1707)یعقوبیان. انجام شد ANSYS-CFXو با استفاده از مدل عددی ( 1701)بستر متحرک توسط هاشمیان

همچنین حیدری . دست آورددرجه نمود و نتایج مناسبی را به 09وپوگرافی بستر در قوس اقدام به بررسی ت MIKE3افزار نرم

 FLOW-3Dافزار سینا به تعیین محل و میزان حداکثر آبشستگی اطراف آبشکن باز با استفاده از نرم، در دانشگاه بوعلی(1701)

 .پرداخت

تر روابط ارایه شده، برای دهد که بیشق آبشستگی نشان میروابط تجربی موجود در زمینه برآورد حداکثر عم بررسی      

یکی دیگر از معایب روشهای تجربی ارایه شده، تناسب نداشتن شرایط . های آزمایشگاهی، خطای بسیار زیادی دارندداده

ه و قطعا تبدیل های آزمایشگاهی استخراج شدآزمایشگاهی با مقیاس طبیعی مساله است، زیرا روابط ارایه شده همگی از داده

وجود این شرایط به شرایط موجود در طبیعت، خطاهایی را در تخمین حداکثر عمق آبشستگی و همچنین میدان سرعت به

با در نظر گرفتن مطالب باال و با توجه به تعداد کم تحقیقات . خوردچشم نمیهای عددی بهاین مشکل در روش. خواهند آورد

بعدی بر روی میدان سرعت و همچنین بعدی، لزوم تحقیق عددی در حالت سهلت سهانجام شده با روش عددی در حا

 .خوردچشم میها بهآبشستگی در قوس

درجه با  09به بررسی تغییرات توپوگرافی بستر و میدان سرعت در قوس  FLOW3Dافزار در این پژوهش با استفاده از نرم      

هر چند . استپرداخته شده Turbulent Energyو  k-، (ای نرمال شده رینولدزهگروه) LES ،RNGهای آشفتگی مقایسه مدل

بندی افزار در مشدالیلی همچون صعوبت توانایی نرمدار، بههای خمافزار برای بررسی انتقال رسوب در کانالاستفاده از این نرم

ندی در بررسی کانال با بستر متحرک، طوالنی بودن بافزار به مشافزار، حساسیت شدید نرمها، کالیبراسیون مشکل نرمقوس

اما  بررسی نتایج حاصل نشان  ،باشدافزارهای موجود میتری نسبت به سایر نرمنیازمند دقت افزون بستر متحرک، زمان آنالیز

 .باشدهای عددی دیگر میتر از نتایج مدلبسیار مناسب FLOW3Dدهد که نتایج مدل عددی می

 

 اه مواد و روش

          تجهیزات آزمایشگاهی

درجه در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس که  09ای قوسی شکل با زاویه مرکزی ها در یک فلوم شیشهآزمایش

 . استانجام شده( 1711)نشان داده شده، توسط فضلی 1پالن آن در شکل 

 

 

                                                           
5.
 Renormalized group model
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بل از قوس، دریچه كنترل عمق جریان و مخزن خروجیپالن مخزن و تبدیل ورودی، كانال مستقیم ورودی ق -٢شکل   

این کانال قوسی شکل با یک فلوم . گرددمتر متصل می 1/1درجه با شعاع  09کانال مستقیم ورودی به یک کانال قوسی       

متر و  1/1طول قسمت مستقیم ورودی قوس . شودمستقیم به دریچه کنترل عمق جریان و سپس مخزن خروجی متصل می

گیری عمق جریان و نیز برداشت توپوگرافی بستر پس از تعادل از یک برای اندازه. باشدمتر می 1/9ل قسمت خروجی قوس طو

بعدی مدل وکترینو استفاده سهسنج گیری سرعت جریان از دستگاه سرعتبرای اندازه. استتراسنج دیجیتالی استفاده گردیده

همچنین . دهدمی انجام را گیریاندازه جریان جاری سیال در یک و الکترود دو ینب مغناطیسی الکترو اختالف اساس برکه شد 

 11/1ای با قطر متوسط معادل مصالح بستر از ماسه رودخانه. استگیری دبی از یک روزنه کالیبره شده استفاده شدهبرای اندازه

( ب)و ( الف) 7های در شکل. استرد نظر ریخته شدهسانتیمتر در سراسر کانال مو 79ای به ضخامت تقریبی میلیمتر و در الیه

 .استگیری شده در یک سطح مقطع و موقعیت مقاطع برداشت شده در خم نشان داده شدهبه ترتیب نمایی از مکان اندازه

 

ضلی ف)هاموقعیت مقاطع برداشت شده در یک سطح مقطع داخل خم(  ب)گیری و طرحی از مکان نقاط اندازه( الف: )8شکل 

(١81١)) 

 

 معادالت حاكم

بافرض دائمی بودن جریان . باشد معادالت حاکم بر جریان سیال در حالت آشفته شامل معادالت بقاء جرم و مومنتوم می

(
 

  
 .شوند صورت زیر بیان می ، این معادالت به(    )نظر کردن از نوسانات جرم مخصوص  و نیز صرف (  

 معادله پیوستگی
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(1)  

   
        

 و معادله اندازه حرکت

 

   
         

  

   
    

 

   
  

   

   
 

   

   
  

 

   
               

 

(1)  

             مالت ج( 1)همچنین در معادله . باشد فشار کل می pچگالی سیال و   مؤلفه سرعت،  uدر معادالت فوق       

گردد که این روابط از سه معادله اندازه  مشاهده می( 1)و ( 1)با مشاهده روابط . شوند های رینولدز شناخته می عنوان تنش به

در نتیجه (. و شش مؤلفه تنش رینولدز p, u, v, w)مجهول وجود دارد  19اند و  حرکت و یک معادله پیوستگی تشکیل شده

لذا برای بستن . سازی شوند های رینولدز با روش ریاضی مدل ادالت حاکم بر جریان بسته نبوده و الزم است تا تنشمیدان مع

 . شود های آشفتگی استفاده می سیستم معادالت حاکم، از مدل

 FLOW3Dنرم افزار 

اگر مدل ساخته شده . استاز بسیاری جهات شبیه ساخت و انجام آزمایش فیزیکی  FLOW3Dافزار تجاری استفاده از نرم

کننده جریان واقعی باشند، در این توانند منعکسصورت دقیق نتواند حالت واقعی را مدل کند، نتایج نیز نمیآزمایشگاهی به

افزار تجاری تولید، توسعه و پشتیبانی نرم. افزارهای قوی در زمینه مکانیک سیاالت سود جستصورت باید از نتایج ابتدایی نرم

FLOW3D  توسط شرکتScience Ine. های عمده این برنامه برای آنالیزهای هیدرولیکی، یکی از قابلیت. استصورت گرفته

در سطح آزاد سیال با . حد فاصل بین گاز و مایع همان سطح آزاد است. باشدهای با سطح آزاد میتوانایی مدل کردن جریان

در . توان نام بردن مدل معادالت ناویر استوکس و معادالت بقای جرم را میاز معادالت حاکم بر ای. شودتکنیک حجمی مدل می

 :سازی هندسی استفاده شده است افزار از دو تکنیک عددی برای شبیه این نرم

 .شود های با سطح آزاد استفاده می سازی جریان از این روش برای مدل: (VOF)روش حجم سیال . 1

سازی سطوح و احجام صلب مثل مرزهای هندسی  از این روش برای شبیه: (FAVOR)حجم مانع  -روش کسر مساحت. 1

 .شود استفاده می

 ،RNGهای و مدل k-طول اختالط پرانتل، دو معادله : استپنج مدل آشفتگی ارایه شده FLOW3Dافزار در نرم      

Turbulent Energy   و مدلLES (1701-زادهفیروز قاسم()های بزرگسازی گردابهشبیه .)در این مقاله نتایج حاصل از مدل-

 . استبا نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده  Turbulent Energy و LES، RNG، k-های آشفتگی 
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رسوبات معلق .  و رسوبات متراکم  رسوبات معلق: توانند وجود داشته باشند، رسوبات به دو صورت میFLOW3Dدر مدل       

رسوبات متراکم در محل تعریف شده توسط کاربر هستند و در  اثر تنش . کنند سیال حرکت می دارای غلظت پایین بوده و با

 .کنند برشی جریان در بستر شروع به حرکت می

 انتقال رسوبات معلق

 :، عبارتست ازFAVORو  VOFام از رسوبات معلق، بدون در نظر گرفتن توابع iی  معادله انتقال هر گونه

(7)      

  
 +  .        =0                                                            

عبارتست از سرعت متوسط مخلوط    عبارتست از غلظت رسوب معلق، در واحد جرم برحجم واحد، و      که  طوری به      

 .رسوب و سیال

شدت . تر است لذا ذرات رسوبی در داخل سیال منحرف خواهند شداطرافش بیشی رسوبات از سیال  جا که دانسیته از آن      

ی تعادل مومنتوم را برای هر ذره رسوب  توان رابطه بنابراین می. این انحراف بستگی به تعادل بین نیروهای شناوری و دراگ دارد

 :نوشت( FAVORو  VOFبا صرفنظر کردن از توابع )و مخلوط سیال و رسوب 

(1)      

  
           

 

    
     

  

        
       

(9)    

  
         

 

  
     

ام ذرات iی حجمی گونه جز     دانسیته مواد رسوبی،      ام ذرات رسوبی، iی  عبارتست از سرعت گونه     که  طوری به      

 .باشد سرعت نسبی می     مجموع نیروی حجمی و نیروی لزجت و  Fتابع دراگ،  Kفشار،  Pرسوبی، 

 

 انتقال رسوبات متراكم

سازی انتقال بار بستر  برای شبیه. صورت غلتش و جهش برروی بستر متراکم است مفهوم انتقال بار بستر، حرکت ذرات رسوبی به

این مدل، جریان حجمی رسوبات را در واحد عرض . استاستفاده شده Meyer-Peter-Mullerاز مدل  FLOW3Dفزار ا در نرم

 :مدل مذکور عبارتست از. کند بینی می بر روی سطح بستر متراکم پیش

(1) 
              

  
   

                                                          

  

                                                           
1. Suspended sediment 

2. Packed sediment 
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     و    که  طوری به      
دار می باشند که هر کدام  ترتیب عدد شیلدز موضعی و پارامتر بحرانی شیلدز برای سطوح شیب به  

عبارتست از شدت انتقال بار بستر بدون بعد که به نرخ حجمی انتقال بار بستر در    . گردند طبق روابطی مجزا محاسبه می

 :بستگی دارد (    )حد عرض وا

(1)              
       

  
     

  

 

 
   

 .است  9، برابر Van Rijn (4891)، طبق پیشنهاد (6)در رابطه    مقدار        

 FLOW3Dای که به این منظور در مدل رابطه. ده استاطالعات دیگر مورد نیاز، ضخامت بار بستر یا ضخامت رسوبات جهن      

 :انتخاب شده است عبارتست از

(1)    

   
      

    
  

     
    

   

    

 :شود سرعت تبدیل می به      ی حرکت رسوب در هر سلول محاسباتی، مقدار  بنابراین، برای محاسبه      

(0)            
    

      
       

رابطه زیر را  1011در سال  Van Rijn. ام ذرات رسوبی در الیه بار بسترiی  عبارتست از جز حجمی گونه    که  طوری به      

 :بینی آن پیشنهاد کرد برای پیش

(19)          
       

  
 

  

     
         

بنابراین، شار حجمی . شود جهت حرکت بار بستر با استفاده از جهت حرکت سیال در نزدیکی سطح بستر تعیین می      

 :عبارتست از

(11)                      
  

    
    

که  طوری به      
  

    
سرعت بار بستر نتیجه . رسوب در نزدیکی سطح بستر متراکم است-ده جهت مخلوط سیالکننمشخص 

در نتیجه شار جرم رسوب . شود ی انتقال رسوبات متراکم بستر استفاده می ، برای محاسبه          ، (11)ی  شده از رابطه

 :عبارتست ازشود،  محاسبه می FLOW3Dکه در بین مرزهای یک سلول محاسباتی در 

(11)                               

 بندی و بررسی شبکه ایجاد شدهمش

های با سازمان و یا ها شامل شبکهاین شبکه. استهای مختلفی برای تولید دامنه محاسباتی استفاده شدهاز شبکه CFDدر روش 

های یاد شده از نقاط ضعف و قوت هر کدام از شبکه. باشدمی... منطبق بر بدنه، چند بلوکی و های سازمان، تطبیقی، شبکهبی
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هایی که برای ما ای انتخاب گردد تا هندسه سازه در محلگونهبندی باید بههمچنین ابعاد شبکه مش. مختلفی برخوردار است

ها در قوس است که ابعاد مشراین در این مقاله سعی شدهبناب. خوبی و با دقت مناسبی مدل گرددتری دارند بهاهمیت بیش

 .کاهش یابد و ریزترین ابعاد مش در قسمت قوس قرار گیرد

بندی کانال دارای انحنا با مشکالت فراوانی بندی غیر مستطیلی، مشعلت عدم وجود مش، بهFLOW3Dدر مدل عددی       

فقط این موضوع مهم باید ذکر گردد که در مدت زمان . باشدقاله خارج میها از حوصله  این مهمراه است که پرداختن به آن

-ها، تعداد مشبلوکای از عوامل تعداد مشها اهمیت نداشته و مجموعهدار، تنها تعداد مشهای قوسخصوص در کانالآنالیز، به

طاها و بسیاری از عوامل دیگر و همچنین ، تعداد خzها در جهت ها، تعداد مشها، تعداد مرزهای مشترک، تعداد کل مشپالن

ترین های عددی، یکی از مهمسازی در مدلبا اطمینان می توان گفت که در شبیه. تواند حائز اهمیت باشدهم میاثراتشان روی

بندی علت عدم وجود مش، بهFLOW3Dبندی بهینه است که این موضوع در مدل عددی مراحل پژوهش، انجام مش

های در نظر گرفته شد که این تعداد باالی سلول 1999999ها در این تحقیق، تعداد مش. رسدبه اوج خود میغیرمستطیلی 

-، یکی از بهترین مش1شکل . باشدبسیار قدرتمند می CPUزمان آنالیز و در نتیجه نیازمند یک انتخابی، سبب افزایش مدت

علت عدم همچنین به. دهدباشد را نشان میپالن میک و فاقد مشبلوهای انجام شده در این پروژه، که شامل یک مشبندی

حجم شدن نتایج، در این پروژه از دار، و برای کاهش زمان آنالیز و کمهای خمبندی کانالتوانایی مدل عددی مذکور در مش

Domain Removing(قسمت زرد رنگ) استفاده شد. 

 

 
 (ب)                                                                         (             الف)                                             

نمای نزدیک( ب)نمای دور و ( الف: )بندی كانالنحوه مش -٤شکل   

 شرایط مرزی

چنین  سازی بهتر و هم لبرای مدکه در شرایط آزمایشگاهی موجود، دبی ورودی مقداری مشخص داشت، بنابراین  جایی از آن

که برای تعریف دبی  Volume flow rate، (Xmin)سازی به واقعیت، از شرایط مرزی ورودی  تر کردن هرچه بیشتر مدل نزدیک

که  Specified pressureنیز از شرط مرزی  (Ymax)چنین برای انتهای کانال  هم .ورودی از یک مرز کاربرد دارد، استفاده شد

این موضوع در قسمت کالیبراسیون مدل عددی )دهدترین نتایج را در بررسی بستر متحرک در اختیار قرار میبهتوان گفت می

نیز  (Zmax)شرط مرزی برای سطح آزاد سیال . ، استفاده شد(است که توضیح آن از حوصله این مقاله خارج استدست آمدهبه
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Symmetry  که جریان سیال به این مرز نرسد، شرایط باالی سطح سیال تا در نظر گرفته شد، با انتخاب این شرط تا وقتی

که سیال به این مرز برسد، شرایط بیرون شبکه حل را نیز  شود، ولی در صورتی نهایت مشابه شرایط اتمسفر در نظر گرفته می بی

 .زاد جریان تعریف گرددشبکه حل باالتر از سطح آ بندی اشباع از سیال خواهد یافت، بنابراین در این مرز سعی شد تا مش

این شرط مرزی دقیقا مشابه یک . استفاده شد Wallباشند از شرط  ها و کف کانال می برای سایر مرزها نیز که همان دیواره      

  .کند دیوار عمل می

 مدل آشفتگی 

 RNGمدل آشفتگی 

های آماری برای استحصال معادالت وشاین رویکرد شامل ر. های نرمال شده رینولدز استوار استاین مدل بر پایه گروه

 .های آشفتگی نظیر انرژی جنبشی آشفتگی و نرخ اتالف آن استگیری شده برای کمیتمتوسط

، k-با این تفاوت که ضرایب ثابت موجود در مدل . کنداستفاده می k-از روابطی نظیر روابط موجود در مدل  RNGمدل       

 .شوندصورت صریح محاسبه میبه RNGند، در مدل شدروش تجربی استخراج میکه به

 .استیک جمله اضافه شده به معادله   های سریع و پرفشاردر این مدل برای باال بردن دقت در جریان -1

 .برد را باال می   چرخشی یها شود، لذا دقت حل جریانلحاظ می  در این مدل تاثیر گرداب در آشفتگی -1

وجود دارد، ولی در مدل استاندارد از یک مقدار ثابت، که    فرمول تحلیلی برای محاسبه عدد پرانتل آشفته RNGدر مدل  -7

 .شودکند، استفاده میاستفاده کننده به آن معرفی می

با رینولدز پایین و باال  یها برای جریان RNGشود، ولی مدل های با رینولدز باال استفاده می جریـان استاندارد برایk-  لمد -1

 .تواند مورد استفاده قرار گیردمی

 LESمدل آشفتگی 

طور ایده اساسی این مدل این است که تمام ساختارهای تالطم که قابل محاسبه با استفاده از شبکه محاسباتی هستند، به

تری نسبت این مدل اطالعات بیش. ندمستقیم محاسبه شوند و فقط ساختارهای ریزی که قابل محاسبه نیستند، تقریب زده شو

در اطراف یک ساختمان بزرگ، عالوه  LESبرای مثال در بررسی جریان آشفته با استفاده از مدل . کندتولید می RNGبه روش 

 .های متوسط باد، تخمینی از بزرگی و انحراف معیار نوسانات نیروی حاصل از جریان آشفته نیز قابل حصول استبر تنش

                                                           
-Rapidly strained flows. 

-The effect of swirl on turbulence 

-swirling flows 

-Turbulent Prandtl numbers  
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-بعدی و تابع زمان است و نوسانات باید بهشود، مهم است دقت کنیم که مدل ذاتا سهاستفاده می LESقتی که از مدل و      

-استفاده از مدل نیازمند مالحظات فراوانی است، اما محاسبات به. وسیله شرایط مرزی ورودی و یا خروجی مقداردهی شوند

 .کندفراهم می RNGتری را نسبت به مدل چنین این مدل اطالعات بیشهم. پذیر استطور کامل انجامقوی به CPUوسیله یک 

.  ای است که این وابسته به مقیاس طول زمانی استتر از مقدار معرفی شده در لزجت گردابه، اثر آشفتگی کمLESدر مدل       

ر متوسط هندسی برای ابعاد سلول شبکه شود، این مدل برای مقیاس طول، از یک مقدامشاهده می 17گونه که در رابطه همان

 .استفاده می کند

(17) L = (x y z)1 /3 

ای این کمیت در معادالت لزجت گردابه. شودو متوسط تنش برشی محاسبه می Lوسیله زمان و مقیاس نوسانات سرعت به      

 (11رابطه . )اندترکیب شده LESسینماتیک مدل 

(11) t = (CL)2 (eijejk)
1/2 

 .باشددهنده تانسور نرخ کرنش مینشان ejkو  eijبوده و  C= (0.1-0.2)که در آن        

 k-مدل آشفتگی 

مقیاس سرعت و . باشد، نرخ استهالک لزج می ε، انرژی جنبشی آشفته و k. ارایه گردید k-εمدل استاندارد  1011در سال 

 :ودشدر نظر گرفته می 11و  19صورت روابط مقیاس طول به

2 3

;

;

c k

k
L






 

 :شودتعریف می 11شکل رابطه به( گردابه)با استفاده از روشی مشابه با مدل طول اختالط، لزجت ادی       

2

;t

k
c 




 
 

 .ثابت بدون بعد است  که      

 :گرددفرم زیر ارایه میست، بهمعادالت انتقال مدل استاندارد که شامل پنج ثابت قابل تنظیم ا      

 1 2

( )
( ) ( ) ;

( )
( ) ( ) ;

t

k

k

t

k

k
div kU div grad k P

t

div U div grad C P C
t k

 




  



 
   




    




    



 
 
 

 
 
 

 

(19)  

(11) 

(11)  

(11)  

(10)  
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هستند که    ،   ،   ،    ،    معادالت شامل پنج ثابت . تولید آشفتگی توسط نیروهای لزج و شناوری است   که       

 .شوندت زیر تعریف میصوراند و بههای آشفته در معادالت قابل استفادهدر محدوده وسیعی از جریان

1 20.09; 1.00; 1.30; 1.44; 1.92.kc c c         

   Turbulent Energyمدل آشفتگی 

این معادله ارتباط بین . کنندای، از یک معادله برای انتقال کمیت آشفتگی استفاده میهای صفر معادلهها برخالف مدلاین مدل

عنوان مقیاس سرعت در حرکت به(   )شفتگیباشد که جذر انرژی جنبشی آمقیاس سرعت نوسانی و کمیت آشفتگی می

 .گرددباشد و مقدار آن توسط معادله انتقال محاسبه میآشفته مدنظر می

 تعریف مسئله

 919/9ایم، به این صورت که دبی ورودی را برابر در کانال مورد بررسی شرایط مرزی را مانند حالت آزمایشگاهی تعریف کرده

گونه که سانتیمتر، و مشخصات رسوب نیز همان 11، عمق آب در طول کانال مقدار ثابت (ر بر ثانیهلیت 19)متر مکعب بر ثانیه 

 .شددر قسمت تجهیزات آزمایشگاهی بیان گردید در نظر گرفته

 

 تجزیه و تحلیل نتایج

شده و با نتایج ههای مختلف آشفتگی پرداختدر این مقاله ابتدا به بررسی تغییرات توپوگرافی بستر با مقایسه بین مدل

 . گرددبا نتایج آزمایشگاهی مقایسه می سپس الگوی جریان در مدل آشفتگی بهتر. استآزمایشگاهی مقایسه گردیده

 با نتایج آزمایشگاهی در بررسی تغییرات توپوگرافی بستر در پالنهای مختلف آشفتگی مقایسه مدل

، سرعت به قوس یانبا ورود جر. باشدیم یهثانو یانقدرت جر ردد،گمی هاقوس یشفرسا یداز عوامل مهم که باعث تشد یکی

درجه،  19طوری که در مقطع شود بهتدریج توسط جریان ثانویه به سمت جدار خارجی منتقل میماکزیمم در جداره داخلی به

از آب  یزخ. جی استحداکثر سرعت به محور میانی کانال منتقل شده و در مقاطع بعدی سرعت ماکزیمم در کناره جدار خار

 19درجه تا  19 یتموقعدر . یابد یکاهش م یه نیزثانو یانقدرت جر دنبال آنبهو  یافتهدرجه، کاهش  19 یترأس قوس تا موقع

 یوارو انتقال مومنتم از د یداخل یواراز د یانجر یجداشدگ یهعلت شروع ناحدارد که به یشیروند افزا یهثانو یاندرجه قدرت جر

 یرمس) یبردارداده یدانم یدرجه تا انتها 19 یتاز موقع. شودسبب پیدایش این  رویداد میقوس  یخارج یواردبه  یداخل

در . یابدیکاهش م یهثانو یانقدرت جر شودیاز مرکز مستهلک م یزگر یرویو ن یفشار عرض یانگراد کهاینعلت به( یممستق

 یرنسبت به سا( یهثانو یانقدرت جر یممماکز طهنق)درجه  19 یترأس قوس و موقعیت در دو موقع یشاحتمال فرسانتیجه 

ذرات  یداریجهت پا یو رفتار ی استداخل یوارد یکحداکثر نزد یتنش برش، در رأس قوس. است تریشقوس ب هاییتموقع

 یوارد یکثر نزدحداک یتنش برش کهیندرجه با توجه به ا 19 یترأس اتفاق نخواهد افتاد و در موقع یشبستر دارد، لذا فرسا

(19)  
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که  رودیانتظار م ،باشد یبحران یاز تنش برش تربزرگحداکثر کف  یتنش برشباشد، اگر یذرات م یداریو در جهت ناپا یخارج

  .اتفاق افتد یشجا فرسادر آن

ی هاگیریهای مختلف آشفتگی و اندازهدرجه ساده، حاصل از مدل 09، تغییرات تراز بستر در قوس 9در شکل       

ذکر است که رقوم اولیه کف بستر الزم به. آزمایشگاهی برای مقایسه هر چه بهتر در پالن کانال مورد بررسی، آورده شده است

تر از این مقدار تر از این مقدار آبشستگی، و اعداد بزرگبنابراین اعداد کوچک. باشدمتر می 19/9سازی انجام شده در شبیه

پالت رسم شده و محدوده افزار تکتر، نتایج در نرمذکر است که برای مقایسه ملموس الزم به. دهندگذاری را نشان میرسوب

 .استتغییرات نیز یکسان در نظر گرفته شده

 

 

 (ب)         (                                                                  الف)                                                     

 

 (ت(                                                                           )پ)
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(ث)  

مدل ( ت)، k-εمدل ( پ)، RNGمدل ( ب)،  LESمدل ( الف: )درجه ساده ٠٩تغییرات تراز بستر در قوس  -5شکل 

ENERGY  نتایج آزمایشگاهی( ث)و 

باشد، های دیگر آشفتگی میتر از نتایج مدلمناسب LESشود، نتایج مدل آشفتگی شکل مشاهده میطور که در این همان      

های آشفتگی نیز سایر مدل( مناطق مشخص شده -گذاری و آبشستگی در قوسهای رسوبموقعیت)هر چند به لحاظ کیفی 

 .عملکرد نسبتا مناسبی دارند

چین دورشان خط ای که با نقطهنواحی)گیرنددوناحیه مهم مورد بررسی قرار میدر مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی،       

 (:استکشیده شده

علت این گذاری در قوس داخلی بهاین رسوب. شودهای آشفتگی دیده میگذاری در قوس داخلی که در همه مدلرسوب (الف

وس داخلی به قوس خارجی رفته و در اواخر قوس داخلی علت جریان ثانویه، از قتدریج در قوس، بهاست که سرعت ماکزیمم به

 .افتدگذاری اتفاق میعلت کم بودن سرعت، رسوببه

علت این آبشستگی به. شودهای آشفتگی دیده میآبشستگی در اواخر قوس خارجی تا بعد از قوس که باز هم در تمام مدل( ب

 .اره گردیدوجود جریان ثانویه حداکثر در این ناحیه است که قبال اش

برای . با نتایج آزمایشگاهی تطابق بهتری دارد LESهمچنین در بررسی کمی نتایج عددی باید گفت نتایج مدل آشفتگی       

تر این موضوع، در ادامه به بررسی تغییرات بستر در مقاطع عرضی مختلف پرداخته و درصد خطای هر یک از بررسی کامل

 .گرددهای آشفتگی ارایه میمدل
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با نتایج آزمایشگاهی در بررسی تغییرات توپوگرافی بستر در مقاطع های مختلف آشفتگی مقایسه نتایج مدل

 عرضی مختلف در قوس

های مختلف آشفتگی پرداخته شده در این بخش به بررسی میزان تغییرات تراز بستر در مقاطع عرضی مختلف در قوس، با مدل

دهنده نشان 1شکل . باشددرجه می 09و  9/11، 9/1این مقاطع شامل مقاطع . ستاو با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده

 .باشدتغییرات توپوگرافی بستر در مقاطع عرضی مذکور می

 

 

 (ب(                                                                                   )الف)

 

(پ)  

 8٩)درجه ٠٩( پ)درجه،  5/١٢( ب)درجه،  5/٢( الف: )ر در مقطع عرضیمقایسه تغییرات تراز بست -6شکل  

 با نتایج آزمایشگاهی RNGو  LESهای آشفتگی در مدل( سانتیمتر بعد از قوس

. باشدهای آشفتگی میتر از نتایج دیگر مدلمطلوب LESشود، نتایج مدل آشفتگی دیده می 1طور که در شکل همان      

دهنده دقت باالی شود که نشان، مخصوصا در نقاط حداکثر آبشستگی دیده میLESعددی مدل آشفتگی مناسب بودن نتایج 

. استهای آشفتگی محاسبه و ارایه شدهدر ادامه میزان خطای هر یک از مدل. باشدسازی با مدل آشفتگی مذکور میشبیه
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 11ذکر است که درصد خطا از رابطه الزم به. دشومیزان درصد خطای نتایج عددی مشاهده می 1همچنین در جدول شماره 

 :استدست آمدهبه

درصد خطا = (11)  
تراز بستر در حالت عددی  تراز بستر در حالت آزمایشگاهی

تراز بستر در حالت آزمایشگاهی
  

ه درصد خطا با توجه ذکر است کالزم به)درصد بوده 9گردد، تمام خطاها زیر مشاهده می 1طور که در جدول شماره همان      

همچنین با توجه به نتایج . باشد، که نشان از دقت باالی نتایج عددی می(استسانتیمتری رسوبات گرفته شده 79به ضخامت 

 .های آشفتگی دارای نقاط ضعف و قوت خاصی هستندتوان مشاهده نمود که هر یک از مدلموجود در جدول می

 

 

 

 

 بستر در مقاطع عرضی مختلفمقایسه كمی توپوگرافی  -١جدول 

 (%)درصد خطا 
-حداکثر رسوب

 (مترسانتی)گذاری

حداکثر 

 (مترسانتی)آبشستگی
 (درجه)مقطع عرضی مدل آشفتگی

 آبشستگی
-رسوب

 گذاری

11/9 17/1 991/1 119/9 LES 

9/1  

17/9 90/9 911/9 111/9 k- 

09/9 1 101/9 011/9 RNG 

71/1 91/9 111/9 171/1 ENERGY 

- - 911/9 9191/9 EXP 

71/9 11/9 701/9 0109/1 LES 

9/11  1 11/9 171/9 111/9 k- 

111/1 79/9 111/9 777/9 RNG 
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1/7 19/9 191/9 917/9 ENERGY 

- - 7191/9 1119/1 EXP 

90/9 19/1 711/1 191/1 LES 

متر بعد از سانتی 79)09

 (قوس

17/9 71/9 711/9 911/9 k- 

91/7 71/9 111/9 991/1 RNG 

19/1 17/9 977/9 17/1 ENERGY 

- - 1110/9 7901/1 EXP 

       

گذاری، توان گفت که در ناحیه رسوببرای مثال می. باشدتوان گفت که هر مدل آشفتگی دارای نقاط ضعف و قوت میمی      

باشد، اما در نقاطی از کانال که آبشستگی وجود دارد، می LESتر از نتایج مدل آشفتگی های آشفتگی دیگر مناسبنتایج مدل

های محافظت از سواحل، میزان آبشستگی جایی که برای طراحی سازهتر بوده و از آنبسیار مناسب LESنتایج مدل آشفتگی 

بررسی میدان در این تحقیق مدل آشفتگی برگزیده بوده و در نتیجه در ادامه به  LESرو مدل آشفتگی اهمیت دارد، از این

 .شودپرداخته می LESجریان در مدل آشفتگی 

 با نتایج آزمایشگاهی در بررسی سرعت در قوس در نزدیکی بستر LESمقایسه مدل آشفتگی 

در هر نقطه یا برآیند سه ( Velocity Magnitude)برآیند سرعت   ،قبل از هر چیز باید گفت منظور از سرعت در این قسمت

 :گرددبیان می 11باشد که با رابطه می wو  u ،vبردار سرعت 

 0.5(u2 + v2 + w2 ) = برآیند سرعت (11)

 .باشندمی zو  x ،yبه ترتیب سرعت در راستای  w و  u ،vکه در این رابطه       

 و yو  xسانتیمتری آب و در جهت  1درجه با بستر متحرک در عمق  09ها در قوس ساده دهنده سرعتنشان 1شکل       

 . باشدها میهمچنین برآیند سرعت
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 (ب(                                                                                            )الف)

 

 (ت(                                                                                            )پ)

 

 (ج)                                                                                 (           ث)
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سرعت عددی در جهت ( الف: )متری با نتایج آزمایشگاهیسانتی ١درجه ساده در عمق  ٠٩در قوس  LESها در مدل آشفتگی مقایسه سرعت -7شکل 

x ،(ب ) سرعت آزمایشگاهی در جهتx ،(پ ) در جهت سرعت عددیy ،(ت ) سرعت آزمایشگاهی در جهتy ،(ث ) سرعت برآیند در حالت عددی

 سرعت برآیند در حالت آزمایشگاهی( ج)و 

( ث و ج-1)در شکل. باشندشود، نتایج عددی در نزدیکی بستر بسیار مطلوب میمشاهده می 1طور که در شکل همان      

تدریج در طول قوس، از قوس داخلی به قوس در قوس داخلی بوده و به شود که سرعت حداکثر در ابتدای کانالمشاهده می

 .باشدوجود آمده در قوس میهای عرضی بهعلت وجود جریانطور که گفته شد این امر بهرود که همانخارجی می

 .شودته میتر، به بررسی سرعت در مقاطع عرضی مختلف و همچنین محاسبه خطا پرداخدر ادامه برای بررسی دقیق      

 ها در مقاطع عرضی مختلفبا نتایج آزمایشگاهی در بررسی برآیند سرعت LESمقایسه مدل آشفتگی 

تر در قوس، و و نتایج آزمایشگاهی در مقاطع عرضی با اهمیت بیش LES، به مقایسه سرعت برآیند نتایج مدل 1در شکل       

و  19، 19، (ابتدای قوس)9این مقاطع شامل مقاطع . استه شدهپرداخت( سانتیمتر باالی کف 1)در عمق نزدیک کف بستر

 .باشددرجه می( سانتیمتر پس از قوس 09 -انتهای قوس)09

 

 (ب(                                                                                            )الف)

 

 (ت)                                                      (                                      پ)
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و  1٩( پ)، ٤5( ب)، (ابتدای قوس)٩( الف: )ها در عمق نزدیک كف بستر در مقاطع عرضیبررسی برآیند سرعت -1شکل 

 درجه( سانتیمتر پس از قوس ٠٩ -انتهای قوس)٠٩( ت)

توان می 1همچنین با توجه به شکل . باشدی نتایج بسیار مناسبی میشود، نتایج عدددیده می 1طور که در شکل همان      

همچنین در . رودهای عرضی به قوس خارجی میدریافت که در طول قوس، سرعت حداکثر از قوس داخلی بر اثر وجود جریان

-دست آمدهبه 17طه ذکر است که درصد خطا از رابالزم به. شودمیزان درصد خطای نتایج عددی مشاهده می 1جدول شماره 

 :است

درصد خطا=  (17)  
سرعت در حالت عددی  سرعت در حالت آزمایشگاهی

سرعت در حالت آزمایشگاهی
   

 

 

 

 

 ها در نتایج عددی و آزمایشگاهیمقایسه كمی سرعت -٢جدول 

 (%)درصد خطا 
متر بر )حداکثر سرعت

 (ثانیه
 (مترسانتی)عمق آب (درجه)مقطع عرضی نتایج

11/7 
10991/9 LES 

9 

1 

79191/9 EXP 

11/1 
79990/9 LES 

19 
11119/9 EXP 

19/9 
79111/9 LES 

19 
79171/9 EXP 

91/7 
71119/9 LES 

09 
77171/9 EXP 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

21 

 

وان تباشند و میدرصد می 19تر از شود که نتایج عددی دارای خطایی کم، مشاهده می1و  1و اشکال  1با توجه به جدول       

 .باشددارای انطباق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی می LESدریافت که نتایج عددی حاصل از مدل آشفتگی 

 

 مقایسه مدت زمان آنالیز

های عددی در مقابل هزینه بودن روشتر رسیدن به نتایج و کمهای عددی، مدت زمان کمکارگیری روشیکی از دالیل به

باشد و این های عددی، مدت زمان رسیدن به نتایج از موارد بسیار مهم مینابراین در روشب. باشدهای آزمایشگاهی میروش

، مدت 7رو جدول شماره از این. های مختلف آشفتگی استخصوص در انتخاب مدلای، بهکنندهموضوع پارامتر بسیار تعیین

های پرقدرت ذکر است که آنالیزها با سیستمزم بهال. دهدهای آشفتگی نشان میزمان آنالیز پژوهش حاضر را با هریک از مدل

 .استانجام گرفته

 RNGو  LESهای آشفتگی زمان آنالیز مدلمقایسه مدت  -8جدول 

 نوع بستر تعداد مش مدل آشفتگی مدت زمان آنالیز

 LES روز 19

 بستر متحرک 999/999/1
 k- روز 19

 RNG روز 11

 ENERGY روز 17

 

-به. باشدهای مختلف آشفتگی تقریبا برابر میزمان آنالیز مدلشود، مدتنیز مشاهده می 7طور که در جدول شماره همان      

زمان باالیی بوده و این نشان از دقت باالی آنالیز و دشوار بودن بررسی روزه، مدت 19زمان میانگین هرحال باید گفت که مدت

 . باشدافزارهای عددی میانتقال رسوب در نرم

 گیرینتیجه
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های مختلف درجه با بستر متحرک، با مقایسه مدل 09بینی توپوگرافی بستر و میدان جریان در قوس پیشدر این مقاله به 

نتایج نشان می دهدکه مدل آشفتگی . آشفتگی پرداخته شد LES تری را در های آشفتگی دیگر توانایی بیشنسبت به مدل 

این مدل آشفتگی همچنین الگوی جریان . باشددرجه با بستر متحرک  دارا می 09نال با قوس بینی تغییرات بستر درکاپیش

-کنندهزمان آنالیز که پارامتر تعیینهمچنین باید گفت که از نظر مدت. نمایددرجه با دقت مطلوبی برآورد می 09را در قوس 

باشد، برتری بازهم به مدل آشفتگی افزارهای عددی میای در نرم LES از جمله موارد دیگری که میتوان بدان . تعلق دارد 

افزار اشاره نمود توانایی نرم FLOW3D باشد و با سازی جریان و همچنین انتقال رسوب در کانال های قوسی میبرای شبیه 

ه این موضوع توان به نتایج خوبی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی دست یافت، اگرچهای مختلف آشفتگی میاستفاده از مدل

بندی دقیق و همچنین کالیبراسیون دقیق مدل و استفاده از یک وابستگی زیادی به نحوه مش CPU   .قدرتمند دارد 

 سپاسگزاری

 . شوداز آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس که بخش آزمایشگاهی این تحقیق در آنجا صورت پذیرفته سپاسگزاری می
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