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اي بررسي  نحوه توسعه اليه مرزي روي سرريزهاي پله

2ناهيد ميري زاده،1محمد مناف پور

و مهندسي دانشگاه-1  اروميه استاديار گروه مهندسي عمران، دانشكده فني

 دانشجوي كارشناسي ارشد عمران سازه هاي هيدروليكي،دانشگاه اروميه-2

n.mirizadeh@gmail.com 

 خالصه
انرژي، تطبيق ساخت با قابل مالحظه پله اي به عنوان يكي از مهم ترين انواع سرريزها با داشتن قابليت هايي همچون استهالك سرريزهاي

(سدهاي تكنولوژي  و هوادهي خودكار جريان گزينه اي مناسب براي سدهاي بزرگ بوده كه در سال هاي اخير RCC Damبتن غلتكي كوبيده (

و استفاده مح و مهندسين قرار گرفته است. به دليل پيچيدگي هاي خاص جريان بر روي اين سرريزها جهت درك صحيح الگوي مورد توجه ققين

و تحقيقات بيشتر احساس مي شود. در اين تحقيق جريان دوبعدي عبوري از سرريز عبوريجريان  اي نياز به مطالعات توسط نرم افزار پله

FLUENT از شده است. هدف از اين مدل سازي عددي مدل سازي MIXTUREو روش چندفازيRNG k-εمدل آشفتگيو با استفاده

و در نهايت به صورت موردي مشخص نمودن نحوه توسعه اليه مرزي بر روي سرريزهاي پله اي بوده كه  براي سرريز سد ژاوه در سنندج انجام شده

) اس 970نقطه شروع هوادهي در دبي طراحي % در مدل5همچنين خطاي اس نحوه توسعه اليه مرزي مشخص شده است.مترمكعب بر ثانيه) بر

 سازي طول اليه مرزي در مقايسه با معادالت تجربي نشان از مدل سازي صحيح در اين تحقيق مي باشد.

 FLUENTسرريز پله اي، توسعه اليه مرزي، مدل سازي عددي، نقطه شروع هوادهي، نرم افزار كلمات كليدي:

همقدم.1

( از م 3500(حدودميقداريبسيها از زمانيا پلهيزهاي) سرر1994نظر چانسون ازيحال برخ تابهيول،]1[اند گرفتهيسال قبل) مورداستفاده قرار

آنيكيدروليهيها جنبه و رژيم . به دليل پيچيدگيمانده استيها ناشناخته باق مربوط به بر هاي خاص جريان بر روي اين سرريزها هاي مختلف جريان

اي وجود دارد كه نياز به مطالعات هاي به وقوع پيوسته هيدروليكي بر روي سرريزهاي پله روي آن، هنوز زواياي تاريكو مبهمي در درك صحيح پديده

رمورد بحث طلبد. از موارد حائز اهميتو تحقيقات بيشتر در رابطه با اين سرريزها را مي به هنگام وي سرريزهاي پله اي مي باشد. نحوه توسعه اليه مرزي

كه از تاج سرريز شروع به نام اليه مرزي مي شود ناحيه اي با گراديان سرعت بزرگ منجر به تشكيل حركت جريان بر روي سرريز وجود زبري بستر

و  كهتوسعه پيدا مي كند به سمت پايين شده (عمق جريان) ضخامت معادل جريااليه به ضخامت اين رسيدنبا به طوري از هوادهي خودبه خودين

در سرريزها . با توجه به آثار مهمي كه وجود اليه مرزي بر رفتار كلي سيال دارد، همچنين اهميت نقطه شروع هوادهيمي شودشروع جريان سطح آزاد

و بررسي نحوه توسعه اليه مذبور درخوردكه طبق نظريه هاي برخي از محققين سازه هاي سازه هاي هيدروليكي در ارتباط با اليه مرزي مي باش ، شناخت

 توجه است.

هيا گستردهيو عدديشگاهيمطالعات آزما،يا پلهيزهايسررتيبا توجه به اهم اكيدروليجهت مشخص كردن  زها،ينوع سررنيحاكم بر

بهانيجريمؤثر بر استهالك انرژيپارامترها شيا پلهزيسررهندسهيسازنهيو نحوه ميانجام  آزمايشگاهيتوان به تحقيقات ده است كه از آن جمله

) ( مدل هاي عدديو) 1994چانسون و همكاران (2002چن و همكاران  شاره نمود.ا)، 2005)، تابارا

15
H

yd
ro

-2
13

9
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

2

 پيشينه تحقيق.2

) هن اي را توسط مدل ) رفتار جريان روي سرريزهاي پله1971اسري پهاي فيزيكي براي محدوده وسيعي از و شرايط جريان بررسي كرددسه . اثرات له

و نوع جريان مورد تجزيهسرريز دبي، شيب و انرژي مخصوص و شيب پله روي نيرو و مشخص شد كه جريان روي، اندازه پله وتحليل قرار گرفته

مي سرريزهاي پله و ريزشي تقسيم زماني كه نسبت عمق بحراني بر ارتفاع پله نشان داد كه جريان غيرريزشي مطالعه شود. نتايج اي به دو نوع غيرريزشي

ميتجاوز مي كند8/0مقدار از (]2[شود، شروع و عملكرد هيدروليكي جريان روي 1985سورنسن ي زهايسرر) به بررسي آزمايشگاهي اتالف انرژي

بههالهپي عمق جريان رويريگ اندازهپرداخت. با١پلكاني با استفاده از مدل فيزيكي سرريز سد مانكسويل و تعيين نقطه ورود هوا ي ازا، شدت جريان

و صورتبهي مختلف ضمن مشاهده نحوه عبور جريان روي سرريز نتيجه گرفت كه سطح آزاد جريان تا نقطه ورود هواهايدب بااشهيشصاف و ي بوده

پل مؤثرعوامل به بررسي)1993( ستودولويكر.]3[انتقال مي يابدكاهش دبي نقطه ورود هوا به سمت باالدست سرريز ه اي بر اتالف انرژي روي سرريز

(نيتر مهمو نتيجه گرفت پرداختبا استفاده از مدل فيزيكي (و بوده) yc/hعامل در اين خصوص همانا نسبت عمق بحراني به ارتفاع پله ) yc/hبه ازاي

.]4[ابدييم، افت انرژي كاهش٣يزشيرريغجريان به٢با تبديل جريان ريزشي . همچنينابدييمافزايشها پلهمعين، مقدار افت انرژي با افزايش تعداد 

) و بازبيني مشخصه1994چانسون و غيرريزشي و هاي پله هاي هيدروليكي روي تنداب ) به مطالعه تحليلي اتالف انرژي در دو رژيم ريزشي اي پرداخت

و نتايج خود را با نتايج آزمايشگاهي ديگر محققين مورد مقاي و شيب طولي تنداب سه قرار داد. وي با فرض وابسته بودن شروع جريان غيرريزشي به دبي

هاي طويل كه امكان ايجاد اي براي شروع جريان غيرريزشي نشان داد كه در شوت هاي آزمايشگاهي ديگر محققين ضمن ارائه رابطه با استفاده از داده

و در شوتجريان يكنواخت وجود دارد مقدار اتالف انرژي  هاي كوتاه اتالف انرژي در جريان ريزشي در جريان غيرريزشي بيشتر از جريان ريزشي

(]5[بيشتر از جريان غيرريزشي است ي پرداخت. در اين تحقيق،ا پلههاي روي سرريز ) به بررسي آزمايشگاهي نقطه ورود هوا در جريان2013. جيان هوا

يت رابطه تجربي براي درنهاي استفاده شد.ا پلهنوعي زبري، روي سرريز عنوانبهها پلهبا فرض يت نقطه ورود هوابيني موقعيشپنظريه اليه مرزي براي از

ي نسبت به سرريز سادها پلهنشان داده شد كه موقعيت نقطه ورود هوا براي سرريز ضمناًهاي مدل فيزيكي ارائه شد،يشآزمانقطه ورود هوا بر اساس 

(.]6[باشديمسرريز خيلي نزديك به تاج و مناف پور ) به شبيه سازي عددي جريان دوفازي عبوري از سرريز پلكاني با استفاده از مدل 1395ميري زاده

k-εتوربوالنسي  RNG و روش چندفازيMIXTURE به منظور بررسي مشخصات هيدروليكي بر روي سرريز سد ژاوه به صورت مطالعه موردي

.نتايج نشان از و پرداختند و فيزيكي وخطاي پايين شبيه سازي داشته و ديوارهبا تطابق خوب بين دو مدل عددي بررسي تغييرات فشار استاتيكي در كف

.]7[شدقائم پله محل ايجاد فشارهاي منفي روي سرريز كه احتمال وقوع كاويتاسيون در آن مي باشد مشخص 

و توسط نرمبه در اين تحقيق جريان دوبعدي عبوري از سرريز سد ژاوه k-εو با استفاده از مدل آشفتگي FLUENTافزار صورت عددي RNG 

تا نحوه توسعه اليه مرزي بر روي آن مشخص گردد. جهت صحت سنجي مدل عددي از داده هاي سازي شده است مدل MIXTUREو مدل چندفازي

و   دبي طراحي اين سرريز بدست آمده است. توسعه اليه مرزي براينحوه آزمايشگاهي سرريز سد ژاوه استفاده شده

 مدل سازي عددي سرريز.3

ايتحقيق حاضر روي سرريز پل در RCCسد ژاوه انجام شده است. اين سد از نوعه و بر روي رودخانه ژاوه كيلومتري جنوب شهرستان سنندج35بوده

و قشالق واقع است. سرريز با طول تاج  و شيب55در محل تالقي رودخانه گاو رود درجه) روي بدنه سد جانماييH1V:2/1)19/50شوت طولي متر

و سرعت جريان به  (دبي 970و 400مختلفيدبي دو ازاگرديده است. مشخصات هيدروليكي جريان عبوري از روي سرريز پلكاني شامل، عمق

و نتايج مدل عددي با مدل فيزيموردبررسطراحي) مترمكعب بر ثانيه دري قرار گرفت كي مقايسه گرديد. قابل ذكر است كه اندازه گيري سرعت متوسط

و هيدروليكي1عمق از سطح آزاد آب انجام شده است. جدول6/0آزمايشگاه توسط لوله پيتوت در  سرريز مقطع طولي1شكلو مشخصات هندسي

. دهديمسد ژاوه را نشان 

1 - Monksvilel Dam 
2 -Nappe Flow 
3 -Skimming Flow 
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و هيدروليكي سرريز پلكاني-1جدول ژاوه مشخصات هندسي  

 اوجي آزاد با تنداب پلكاني نوع سرريز

متر از سطح دريا 1313 تراز آستانه سرريز  

متر55 عرض تنداب پلكاني  

متر از سطح دريا 1230,97 تراز انتهاي تنداب پلكاني  

ساله 1000دبي طراحي سيالب با دوره بازگشت بر ثانيه مترمكعب 970   

 مقطع طولي سرريز پلكاني ژاوه-1شكل

و قسمت تنداب 250 به طولي عددي سرريز پلكاني سد ژاوه كه شامل مخزنساز مدل كم باشديممتر، سرريز اوجي  FLUENT افزار نرمكبا

از 6.3.26 بن SOLIDWORKS افزار نرمو در ابعاد واقعي سرريز انجام شده است. براي ايجاد هندسه سرريز ازو براي مش  GAMBIT افزار نرمدي سرريز

و تنداب به دليل هندسه افتهيساختاردر قسمت مخزن از نوع كاررفتهبهيهامشاستفاده شده است. و در قسمت سرريز ها پلهو وجود نامنظممربعي بوده

درزيسرراستفاده شده است. مدل tri/paveاز مش ارائه شده است. شرايط مرزي در باالدست3و2يها شكلو شرايط مرزي همچنين نحوه مش بندي

( صورتبهو هوامخزن براي ورود جريان آب  و تنداب كه با اتمسفر در ارتباط است ورودي Velocity Inletورودي سرعت فشار)، سطح آزاد مخزن

)Pressure Inlet ( دستنييپا)، در كفها قسمتو براي)Pressure Outletسرريز براي خروجي جريان و ديواره سرريز شرط مرزيها پلهمخزن،ي

 است. كاررفتهبه)Wall( واريد

و شرايط مرزي-2شكل مدل سرريز نحوه مش بندي در قسمت تنداب-3شكل   
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 صحت سنجي مدل عددي.5

شدها دادهبراي صحت سنجي عملكرد مدل عددي از بدي آزمايشگاهي مدل فيزيكي سرريز سد ژاوه استفاده سرعتو عمق ين منظور پروفيل هاي.

شد در طول سرريز جريانمتوسط  و عددي رسم متوسط عمقY،در جهت افقي فاصله از تاج سرريزXنمودارها، ايندر.براي مقادير آزمايشگاهي

و متوسط جريان عمقd عمود بر كف مجازي، جريان و4شكل.باشديمجريان متوسط سرعتVعمود بر كف پله ب) به ترتيب پروفيل سطح(الف

مي 970و400هاي اي ژاوه به ازاي دبي آزاد جريان عبوري از سرريز پله دهد. با توجه به اينكه بعد از عبور جريان از روي تاج مترمكعب بر ثانيه را نشان

و در دبي ثابت جريان، رفته مي سرريز، جريان فوق بحراني تشكيل شده عم رفته سرعت افزايش پيدا ق جريان تا نقطه شروع هوادهي روند كاهشي كند،

و افزايش حجم سيال عمق جريان افزايش مي و بعد از نقطه شروع هوادهي به دليل ورود هوا به جريان آب در داشته و نهايتاً به جريان يكنواخت يابد

مي پايين ثا 970 هاي آزمايشگاهي به ازاي دبي شود. در داده دست سرريز تبديل نيه فاصله نقطه شروع هوادهي از تاج سرريز در جهت افقي مترمكعب بر

مي 24 و انتظار مي رود روند كاهشي عمق جريان تا نقطه شروع هوادهي با شيب ثابتي تداوم يابد در حالي كه اندازه گيريهاي آزمايشگاهي براي باشد متر

و اشتباه مي باشند.-4نشان داده شده در شكلbوa دو نقطه و غيرقابل اعتماد نظر از دو نقطه ذكرشده مقايسه با صرفب از اين روند تبعيت ننموده

و مدل آزمايشگاهي نشان به12تا1دهنده خطاي بين عمق جريان حاصله از مدل عددي در پايين دست نقطه شروع كه بيشترين مقدار خطا طوري % بوده

ميهو و متعلق به ناحيه در حال توسعه هوادهي باباشد ادهي و هوا آب آشفتگي شديد در سطح آزاد جائي كه . همچنين همراه استو اختالط آب

آنميدر پايين دست سرريز(هوادهي توسعه يافته) مقدار خطا متعلق به ناحيه جريان يكنواخت كمترين يكناحيه باشد كه عمق جريان در  تقريباً به

و عددي وجود دارد. نتايج مدلتطابق قابل قبولي بين شوديمكه مشاهده طور همان رسد. مقدار ثابت مي  آزمايشگاهي

الف)

ب)

ايجريان در متوسط عمق-4شكل  m3/s 970و 400يهايدببراي مقاطع مختلف در طول سرريز پله
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ب) مقادير سرعت متوسط(ا5در شكل و گيري شده در مقاطع مختلف از سرريز با مقادير كه عمود بر كف مجازي اندازهجريان لف

عت روبرو آزمايشگاهي مورد مقايسه قرارگرفته است. جريان پس از عبور از تاج سرريز به دليل قرار گرفتن در شرايط جريان فوق بحراني با افزايش سر

همي ميشود، پس از ورود و در ناحيه يكنواخت مقدار سرعت تثبيت از وا به جريان با افزايش عمق سيال روند افزايشي سرعت كمتر شده مقايسه دو شود.

مترمكعب بر ثانيه 970كه بيشترين مقدار سرعت در دبي طوري نمودار مشخص است با افزايش دبي جريان، مقدار سرعت افزايش پيدا كرده است به

و معادل اي تنداب پلهمربوط به انته مي91/19اي و مقادير نظير آزمايشگاهي انطباق مناسبي وجود.باشد متر بر ثانيه بين مقادير سرعت در مدل عددي

و مقدار خطاي به از دست داشته مي10آمده كمتر د كه اندازه b,aشده شامل نقاط باشد. ذكر اين نكته ضروري است كه مقدار خطاي بيان% ر گيري عمق

.باشد نمي بوده،اشتباه نقاط آن
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ب)
ايمجريان در متوسط سرعت-5شكل   m3/s 970و 400يهايدببراي قاطع مختلف در طول سرريز پله
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 نتايج آناليز عددي.6

كه طبق تعريف كريستودولو آزمايشگاهي بر اساس فاصله قائم سطح آزاد جريان از كف پله انجام شده است، درحالي گيري عمق جريان در مدل اندازه

)1993) و چانسون و در جريان غيرريزشي، فاصله سطح آزاد جريان تا كف مجازي ايجادشده توسط گوشه ) عمق جريان در سرريزهاي پله1994) اي

(خط اتصال گوشه پله در ها ميها) مترمكعب 970 شده به ازاي دبي . بدين منظور عمق جريان مطابق تعاريف گفته]4و3[باشد امتداد عمود بر جهت جريان

 بر ثانيه محاسبه شده است.

مي 970كه عمق جريان در طول سرريز را به ازاي دبي6مطابق شكل از متر5/32دهد تا نقطه شروع هوادهي به فاصله مترمكعب بر ثانيه نشان

(در امتداد شيب طولي)، به علت تبديل جريان از حالت زيربحراني به فوق بحراني در گذر از تاج به سمت تنداب، جريان در محدود ه تك تاج سرريز

و به علت افزايش سرعت جريان، عمق آب رفته و خودي آغا رفته كاهش يافته است. در اين محدوده هوادهي خودبه فازي متغير سريع قرار گرفته ز نشده

و شيشه جريان به مي صورت صاف و جريان درحال اي آب باشد. بالفاصله بعد از نقطه شروع هوادهي عمق جريان با ورود هوا افزايش يافته توسعه دوفازي

مي57و هوا تشكيل شده كه محدوده اين جريان از نقطه شروع هوادهي تا  عه، جريان به ناحيه توس باشد. با گذر از محدوده درحال متري تاج سرريز

و تا انتهاي تنداب توسعه (يكنواخت) رسيده است كه در اين ناحيه عمق جريان مقدار تقريباً ثابتي داشته .تداوم مي يابديافته دوفازي

m3/s  970 جريان در امتداد شيب سرريز به ازاي دبي عمق پروفيل طولي-6شكل

آن يكي از مباحث مطرح در و بعـد از مـي باشـد. بـا هيدروليك جريان عبوري از روي سرريزها نحوه توسعه اليه مرزي در بدو ورود جريان به تاج

مـي ماننـد، در بـاقيو ذراتي از سيال كه در تماس با مرز جامد مي باشند ساكن بودهتوجه به اينكه حركت سيال واقعي به شدت متاثر از حضور مرز جامد 

. از آنجـايي كـه عامـل مي نامنـد اليه مرزي را اين ناحيه بوده كه رت مرز جامد ناحيه اي بوجود مي آيد كه در آن گراديان سرعت بزرگ نتيجه در مجاو

و در سرريزهاي پله اي مقدار زبري به علت وجود پله ها نسبت به سرريزهاي ساده بيشتر مي باشـد همچ  نـين طبـق رشد اليه مرزي زبري بستر سرريز است

و يه هاي مربوط به شروع هوادهي محل برخورد اليه مرزي به سطح آب نقطه شروع هوادهي خودبه خودي در سرريزها نظر و آغاز جريـان دوفـازي آب

نمـايش شـماتيك7اهميـت فراوانـي دارد. شـكل در درك صحيح مشخصه هـاي هيـدروليكي جريـان نحوه توسعه اليه مرزي اطالع از مي باشد، لذا هوا

ال  يه مرزي بر روي سرريز پله اي را نشان مي دهد. توسعه

آب-7شكل  نحوه توسعه اليه مرزي از تاج سرريز تا سطح آزاد
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كه از نمودار مشخص طور همان دهد.يممترمكعب بر ثانيه نشان 970هاي سرعت جريان را در مقاطع مختلف سرريز براي دبييلپروف8شكل

و با فاصله گرفتن از كف مجازي، سرعت جريان در كنج پلهاست ابتدا به خاطر مرز جامد  به جريان(كف مجازي) سرعت از مقدار صفر شروع شده

به بيشترين مقدار خود در نزديكي سطح آزاد آب برسد. مطابق تعريف اليه مرزي، با رشد ضخامتتا يابديمخاطر مومنتوم ناشي از حركت آب افزايش 

و در داخل اليه مرزي به يك مقدار مشخصيمزير اين اليه تغيير اليه مرزي، پروفيل سرعت در كند. سرعت از مقدار صفر در كنج پله شروع شده

و منطبق بر سرعت خارجي اليهيم هاي سرعت مقاطعيلپروفباشد. با توجه به اين مطلبيمرا دارا رسد. سرعت در خارج اليه مرزي مقداري يكنواخت

(از تاج سرريز تا در محد8جريان در شكل  و اند شده) از دو بخش تشكيل L=32.5 mوده توسعه اليه مرزي . بخشي در داخل اليه مرزي به شكل سهمي

(يمبخشي ديگر باالي اليه مرزي كه در آن سرعت ثابت  آب mL=32.5در ). اليه مرزي L=4.83, 9.68, 19.06 mهاي مقاطعيلپروفباشد به سطح

و هواده ,yaنقاط.شوديماز همين نقطه شروعي از سطح آزاد آب خود خودبهي برخورد نموده yb, yc, ydنقاطي هستند كه بعد از آنها9و8در شكل

و در واقع نشانگر ضخامت اليه مرزي در طول اليه مرزي مي باشند يكنواختسرعت  براساس شبيه سازي در نرم افزار پروفيل سطح آزاد جريان. مي ماند

تغييرات10وشكل نحوه توسعه اليه مرزي را در روي سرريز9. شكل تطابق خوبي با نقطه شروع هوادهي در نمودار توسعه اليه مرزي دارد)10(شكل 

و محل برخورد دو نمودار كه نقطه شروع هوادهي است را نشان مي دهد. و پروفيل سطح آزاد آب  عمق اليه مرزي

 در مقاطع مختلف در امتداد جريان سرريزمتوسط توزيع سرعت پروفيل هاي-8شكل

و طول اليه مرزيا پلهنمودار نحوه توسعه اليه مرزي در روي سرريز-9شكل ي
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اي-10شكل و پروفيل سطح آزاد آب در امتداد طولي سرريز پله  تغييرات عمق اليه مرزي

 نقطه شروع هوادهي در شبيه سازي با نرم افزار-11شكل

) ر2002بوئسو مينور اي) ر طول اليه مرزي يا به عبارتي نقطه شروع هوادهيبراي محاسبه ابطه  باشد.يم1 ابطهارائه دادند كه به شكل

1(

( ) ( )0.21.4

1.2
c

i hsinα
5.9d

L =

يا Liكه در آن وh عمق بحراني جريان،dcنقطه شروع هوادهي،طول اليه مرزي شيب سرريز مي باشد. بر اساس اين معادلهαارتفاع پله

مي Li=34.5 m متر مكعب بر ثانيه 970در دبي مقدار طول اليه مرزي كهآبدست مده از مدل عددي حدودآمقدار خطا در مقايسه با مقدار بدست يد

 % مي باشد.5

 گيرينتيجه.6

و و با كمك نرم افزار فلوئنت مورد بررسي قرار گرفته نتايج زير در اين تحقيق نحوه توسعه اليه مرزي بر روي سرريز پله اي سد ژاوه توسط مدل عددي

:حاصل گرديد

سمتري از تاج5/32هعبوري از سرريز ژاوه، در فاصلبا توجه به پروفيل طولي جريان• و به عنوان طح آزاد آب برخورداليه مرزي به  نموده

.محسوب مي گرددنقطه شروع هوادهي

و جريان در زير اليه مرزي سرعت• آن باالتررو به افزايش بوده .يكنواخت باقي مي ماندحالتدراز

را برآورد امتداد جريان ضخامت اليه مرزي در سرريزهاي پله اي در خوبي پروفيل توزيع سرعت متوسط جريان مي توان به نمودار روياز•

.نمود
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از• با به كار رفته عددي روشمقايسه نتايج حاصل و خطاي پايين حاكيي مدل فيزيكيها دادهدر اين تحقيق از تطابق خوب بين اين دو مدل

كمنهيهز با صرفي عدديها روشاز توانيم بنابراين جريان مي باشديسازهيشبدر  دري فيزيكها مدليجابهو زمان مطالعاتي

.ي هيدروليكي استفاده كردها سازه هيدروليكي جريان در

 مترمكعب بر ثانيه 970در دبي مقدار خطاي بدست آمده از مدل عددي در مقايسه با مقادير معادالت تجربي جهت محاسبه طول اليه مرزي•

 % مي باشد كه نشان از مدل سازي صحيح طول اليه مرزي مي باشد.5حدود
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