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 الگوي جريان ناشي از آبگير ثقلي از كانال باز توسط لوله

2يشابورينياكبر صالحيعلديس،1يروزجائيفيمحمود رحمان

و سازه-1  هاي هيدروليكي، دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي آب

ها-2 محيدانشكده مهندس،يكيدروليهياستاد سازه و تربدا ست،يزطيعمران  مدرستينشگاه

SALEHI@modares.ac.ir 

 خالصه
مي آبگير جانبي سازه و غيره احداث وانيجريگردد. شناخت الگو اي است كه به منظور انحراف آب از رودخانه براي مصارف آبياري، ذخيره، اهداف صنعتي

ميبرا،يجانبريدر دهانه آبگانيبخصوص مشخصات لوله جر ريدب زانيمطالعه اتيحائز اهمريبه آبگيسوب ورودو يالگويعدديبررسبهپژوهشنياست. در

كهجيبا لوله پرداخته شده است. نتايثقليريدر آبگانيجر و نحونشان داد ي ورود جريان به لوله آبگير در مقدار دبي انحرافي از لوله آبگير نقشه دوعامل گراديان فشار

(م مي90ثال دارند. در زواياي آبگيري زياد در درجه) گراديان فشار عامل اصلي ورود جريان به لوله آبگير و ،30(مثالكم آبگيري زاويه باشد  مسير جريان درجه)

زو بوده است. آبگير لولهبه جريان ورود تاثيرگذاردر اصلي عامل كانالدر جريان مومنتوم زوايا ايندرو دارد آبگيربه ورود براي هموارتري ماز بين ورد اياي آبگيري

 درجه بيشترين دبي انحرافي به آبگير را دارد.90، زاويه بررسي

 شبيه سازي عددي، آبگيري ثقلي، لوله آبگير، زاويه آبگيري كلمات كليدي:

 مقدمه.1

مي انحراف آب از مسير اصلي خود از گذشته دور تاكنون براي مصارف گوناگوني از جمله كشاورزي، آبرساني شهري گرفته است. جريانو ... صورت

مي منحرف شده به درون انشعاب خصوصيات پيچيده و انشعاب و منجر به ايجاد نواحي جدايي در كانال اصلي ( اي داشته )1شود. اين نواحي در شكل

و بالفاصله بعد از ورودي آبگير، و بعد از نشان داده شده است كه شامل يك ناحيه جدايي در ديواره داخلي انشعاب يك ناحيه جدايي در كانال اصلي

و ايستايي نزديك گوشه پايين دست انشعاب است كه البته تشكيل دو ناحيه نامبرده اخير به نسبت دبي انحرافي بستگ و يك نقطعه ركود ي دارد تقاطع

]1.[

) ]1[يجانبريدر آبگيسه بعدانيجريالگو-)1شكل
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جريان از مسير مستقيم توسط محققين متعدد صورت گرفته است. از نخستين تحقيقات انجام شده، مطالعات مطالعات مختلفي بر روي انحراف

و همكاران در سال  بوده است. اين محققين با مطالعه آزمايشگاهي انحراف جريان در يك كانال روباز، يك راه حل گرافيكي 1944مربوط به تيلور

] و خطا ارائه نمودند .]2مبتني بر سعي

و حبيبي در سال در 2005كشاورز مطالعه آزمايشگاهي به منظور تعيين زاويه آبگيري بهينه براساس حداقل ابعاد ناحيه جدايي جريان ايجاد شده

،45،55ي انحراف با انتهاي بسته را انجام دادند. آنها بعد از انجام آزمايشات گوناگون براي زواياجهانحراف قائم از يك كانال مستطيلي با شيب صفر در

مي درجه را بعنوان زاويه55درجه، زاويه90و79، 67 .3[ پيوندد، معرفي نمودند اي كه حداقل ابعاد ناحيه جدايي جريان در انشعاب بوقوع [

و همكاران در سال و براي يك آبراهه روباز با مقطع مستطيلي90مطالعه آزمايشگاهي در يك انشعاب 2007راماراتي و از درجه انجام دادند

آن اندازه برايابزارهاي دقيق سه بعدي  ها همچنين يك مدل عددي سه بعدي براي تشخيص خصوصيات گيري سرعت در مقاطع مختلف استفاده نمودند.

ب و مقادير سرعت [ دستجريان توسعه داده و تطابق خوبي مشاهده كردند و گي در سال.]4آمده از نتايج آزمايشگاهي را با آن مقايسه كردند نادلس

و سطح جريا 2008 ن پايين به مطالعه آزمايشگاهي انتقال جريان از لوله به كانال مستطيل شكل روباز پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه شيب لوله

].5[ دست لوله تاثير زيادي بر نوع جريان داخل لوله ( تحت فشار يا سطح آزاد) خواهد داشت

، و صادقي در سال كرمي مقدم با استفاده از كانال به مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي موثر بر الگوي جريان در آبگيري 2011شفاعي بجستان

و معروفي6[ . نتايج نشان داد كه نواحي جدايي جريان مستقيما به تراز آبگير بستگي داردنددرجه پرداخت30جانبي در زاويه  نيا در سال ]. اثني عشري

اب را به شبيه سازي عددي آبگيري جانبي با استفاده از كانال پرداختند. ايشان از جمله پارامترهاي موثر بر جريان منحرف شونده به درون انشع 2015

و نسبت دبي انحرافي بيان كردند ].7[ زاويه آبگيري جانبي

و همكاران اي شكل در يك كانال باز مستطيل شكل پرداختند. نه جانبي دايرهبه مطالعه آزمايشگاهي جريان عبوري از روز 2015در سال احمد

و نسبت قطر آبگيرجانبي به قطر كانال اصلي آنها به اين نتيجه رسيدند كه ضريب دبي عبوري آبگير جانبي تحت جريان يكنواخت به عدد فرود جريان

].8[ بستگي دارد

م مرور يبا استفاده از كانال جانبيريدر آبگانيجريدر خصوص الگوياديزيشگاهيآزماويكه مطالعات عدد دهديمطالعات گذشته نشان

ايثقليريدر مورد آبگيا انجام شده تاكنون مطالعهيانجام شده است.اما با توجه به بررس يپارامترهايعدديبه بررسقيتحقنيانجام نشده است. در

 شده است.با استفاده از لوله پرداختهيثقليريموثر بر آبگ

 مدل عددي.2

از در اين مدل نرم.است شده استفاده FLOW-3D افزار نرماز شبيه سازي عددي براي پژوهش اين در و سه بعدي جريان افزاري براي تحليل دو بعدي

مي–معادالت ناوير  در-گردد. معادالت ناوير استوكس استفاده در كارتزين مختصات سيستم استوكس براي سيال غيرقابل تراكم  گيري متوسط حالتو

:]4[ است زير شكلبه) رينولدز معادالت( آشفته جريانهاي براي زماندر شده
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=i،Pمولفه سرعت در جهتكه در آن p/ρ +2k/3 آن وpكه در و�تگي است، انرژي جنبشي آشفkفشار لزجت سينماتيك بوده

مي به عنوان تنشعبارت  از شود. اين معادالت داراي چهار مجهول اصلي مولفه هاي رينولدز شناخته و فشار است. هاي سرعت در سه جهت

.ز با مدل آشفتگي مناسب محاسبه شوندكند. پس الزم است تنشهاي رينولد شش مجهول به تعداد مجهوالت اضافه ميطرفي ترم 

-kاي معادلهدو اي، معادلهيك پرانتل، اختالط طول:از اند عبارتكه است شده استفاده آشفتگي مدلششاز FLOW-3D افزار نرم در

دو� .بزرگ هاي گردابه سازي شبيه مدلو RNG هاي مدل،k-ωاي معادله،
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] و همكاران ه9جي و []، فرگوسن [10مكاران و معروفي نيا و اثني عشري كه4] مدل RNG آشفتگي هاي آشفتگي، مدل از بين مدل] بيان كردند

براي RNGباشد. بنابراين در مطالعه حاضر از مدل آشفتگيمي در شرايطي با پيچيدگي مورد مطالعه حاضر مناسبي براي براي شبيه سازي الگوي جريان

ه شده است.شبيه سازي مدل عددي استفاد

 اعتبار سنجي مدل عددي.3

 الگوي جريان-3-1
جياز نتايمدل عددجينتاسهيو مقايابيارزيبرااز آنجايي كه مورد آزمايشگاهي مرتبط با انحراف جريان توسط لوله يافت نشد، در اين مطالعه

[ Brakdol انجام شده توسط شاتيآزما متر75/2يو همكاران طول كانال اصل Brakdolيشگاهياده شده است. در مطالعه آزما] استف11و همكاران

دب رارقيدرجه نسبت به كانال اصل90هيمتر بوده كه با زاو68/1و كانال انشعاب  جره،يمتر مكعب بر ثان011/0به كاناليوروديگرفته است. انيعمق

و عرض هر دو كانال31/0 .استمتر بوده152/0متر

دبسهيمقا و نتايجانبرياز آبگيانحرافينسبت (يشگاهيآزماجيدر مطالعات حاضر جدولريشده است. با توجه به مقاد ارائه)2در جدول

.باشديميدر صد بوده كه مقدار قابل قبول25/6برابريمدل عددي)، درصد خطا2(

در تايجنو حاضر مطالعاتدر محاسباتي سرعت پروفيل مقايسه و كانال جانبي نشان)4(شكل آزمايشگاهي براي نقاط مختلف در كانال اصلي

و كانال جانبي،bداده شده است. در اين شكل  و كانالUyوUxعمق جريان،dعرض كانال اصلي به ترتيب سرعت طولي سرعت طولي كانال اصلي

و  Xسرعت طولي كانال اصلي در مقطع بيشينهU0جانبي = و مدل نشان دهنده دقت مناسب شبيه)4(است. شكل 0/291 سازي عددي انجام شده

و آبگير جانبي است آشفتگي استفاده شده در پيش .بيني وضعيت جريان در كانال اصلي

]11[و همكاران Brakdolيشگاهيآزما نتايجو حاضر مقايسه نسبت دبي انحرافي از آبگير جانبي در مطالعات-2جدول
(متر مكعب بر ثانيه)دب (متر مكعب بر ثانيه)ي انحرافي از كانال جانبي مدلدبي ورودي به كانال اصلي

و همكارانBrakdolمطالعه آزمايشگاهي٠٠٣٤.٠٠١١.٠

مطالعه عددي حاضر٠٠٣٢.٠٠١١.٠

درصد خطا٨٨.٥

نت-4شكل و و]11[و همكاران Brakdolيشگاهيآزماايج مقايسه پروفيل سرعت محاسباتي در مطالعات حاضر در مقطع عرضي كانال اصلي
 كانال جانبي

 از روزنه جانبي ميزان دبي انحرافي-3-2
و مقايسه نتايج مدل عددي از نتايج آزمايشات انجام شده از آنجايي كه مورد آزمايشگاهي مرتبط با انحراف جريان توسط لوله يافت نشد، براي ارزيابي

[ احمدوسطت و داراي احمد] استفاده شده است. در مطالعه آزمايشگاهي8و همكاران ، 9.15mو همكاران كانال اصلي مستطيل شكل  0.50mطول
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و ( عمق بوده است. در مدل فيزيكي به ازاي دبي 0.60mپهنا )، نتايج3هاي مختلف، دبي خروجي از روزنه جانبي اندازه گيري شده است. نتايج جدول

و ميزان تطابق آن با نتايج آزمايشگاهي نشان مي  دهد. دبي خروجي از روزنه جانبي را در شرايط مختلف در مدل عددي

و نتايج آزمايشگاهي-3جدول و همكاران مقايسه نتايج عددي  ] در شرايط مختلف هيدروليكي جريان8[ احمد

دبي خروجي از روزنه جانبي درصد خطا

يحاصل از نتايج عدد

دبي خروجي از روزنه جانبي

 حاصل از نتايج آزمايشگاهي

دبي ورودي به كانال

 اصلي

دبي(مترمكعب بر ثانيه)

شماره آزمايش  

٥/٦٠٠١٥٦/٠٠٠١٦٧/٠٠٣١٨٣0/١

1/2 ٠٠٨٥/٠٠٠٨٤/٠٠٤٢٠٢0/٢

١٠١١١٩/٠٠١١٢٨0/١٠٩٢٤0/٣

 مشخصات دامنه محاسباتي.4

ا بهنيدر وريلوله آبگيريقرارگهيزواريتاث بررسي پژوهش ( است.پرداخته شدهريبه لوله آبگيانحرافانيجريدب زانيم بر الگوي جريان نمايي)5شكل

و شرايط مرزي مدل مورد مطالعه مي شماتيك از ميدان محاسباتي برا نشان و تاثير زاويه قرارگيري لوله آبگير بر الگوي جريان بررسيه منظوردهد.

، زواياي و هندسي مدل)4(ل درجه مورد ارزيابي قرار گرفته اند. در جدو90و30،45،60،75ميزان دبي جريان انحرافي مورد مشخصات هيدروليكي

ميزان فرورفتگي لوله در داخل كانالLقطر لوله آبگير،d،يارتفاع جريان ورودHجريان ورودي، دبيQ شده است. در اين جدول ارائه مطالعه

و  ميWاصلي  باشد. ارتفاع قرارگيري لوله از كف كانال اصلي

و هندسي مدل مورد مطالعهمشخصات هيدروليكي-4جدول
d (m) W (m)  L (m) H (m) Q (lit/s) 
0/05 0/1 0/25 0/35 33

) و شرايط مرزي مدل مورد مطالعه). نماي5شكل ي شماتيك از ميدان محاسباتي
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 بندي شبكه.4

گير) از در شبكه بندي ميدان حل از شبكه غير يكنواخت استفاده گرديده است. اين شبكه بندي طوري تنظيم شده است كه در نواحي پراهميت ( دهانه آب

و اين شبكه با نس كه بت وجهي قابل قبولي در ساير قسمتشبكه ريز استفاده شده ها بزرگ شده است. در انتخاب شبكه الزم است به اين نكته توجه شود

 اقتصادي، اهداف پروژه را براورده سازد.و شبكه انتخابي بايد از لحاظ دقت محاسباتي

با افزار بندي ميدان حل، به علت دشواري شناخت هندسه جسم جامد در نرم براي تنظيم شبكه و دريچه پايين دست) كه (تشخيص دهانه لوله

مي در نرم افزار FAVORاستفاده از روش با FAVORنحوه عملكرد روش، در شبكه بندي مورد نظر محدوديت وجود داشته است. شود انجام

( جامديمرزها است كه بعد از حساسيت سنجي شده استفاده ميدان مختلف نواحيدر بلوكدواز در مدل حاضر) نشان داده شده است.6در شكل

.است شده گرفته نظردر 2681660 بلوكدو براي رفته بكار سلول تعداد نسبت به اندازه شبكه بندي در مجموع

 با مرزهاي جامد FAVORنحوه عملكرد روش-6شكل

 كاربرد مدل براي انحراف جانبي جريان ثقلي توسط لوله.6

م درجه در تراز مركز لوله90و60الگوي جريان براي آبگيري در زواياي ختلف مورد بررسي قرار گرفت.الگوي جريان در زواياي

) ( ) نشان داده شده است.7آبگير در شكل درجه در اثر برخورد جريان به لوله آبگير90)، در زاويه آبگيري7. با توجه به شكل

و قسمت مي قسمتي از جريان به دهانه آبگير منحرف شده و پايين) عبور . همچنين كنندديگر جريان از دو طرف لوله آبگير ( باال

 درجه درهم آميخته تر خواهد شد.90جريان بعد از لوله آبگير 
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درجه60زاويه آبگيري

درجه90زاويه آبگيري

 درجه در تراز مركز لوله آبگير90و60. الگوي جريان براي آبگيري در زواياي7شكل

 درجه،90 زاويهبا آبگيري جدول مقاديربه توجهبا. است شده داده نشان)5(جدولدر مختلف زوايايدر آبگيري براي انحرافي دبي ميزان

.داردرا انحرافي دبي نسبت بيشترين

 ميزان نسبت دبي انحرافي براي آبگيري در زواياي مختلف-)5(جدول

از آبگير لولهدبي خروجي نسبت دبي انحرافي  دبي ورودي به كانال اصلي 

دبي ( ليتر بر ثانيه)

زاويه ( درجه)  

/02٠0/67 ٣٣٣٠
٠١٩٦/٠٦٤٨/٠٣٣٤٥
٠٣٣٦٠//٠٢٦٢/٠٨٦٧
٠٣١0/٠٣٣/١٣٣٧٥
٠٤٤/٠٤٥٤/١٣٣٩٠

و اصلي كانالدر آبگير لوله دهانهدراي نقطه بين فشار تالفاخ مقادير مختلف، زوايايدر آبگيريدر تفاوت علت مطالعهو بررسي براي

در.است شده ارائه)6( جدولدر آبگير لوله مركز ترازدر آن، ورودي نزديكدر لوله آبگير داخل  فشار همتراز اي از منحني نمونه)8( شكل همچنين
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(6جدول( مقاديربه توجهبا.ستا شده داده نشان درجه90و45آبگير در زواياي آبگيري لوله مركز در و شكل مي)،8)  افزايشباGHد DE مالحضه

و لوله آبگير اختالف زاويه آبگيري  يابد.مي افزايش فشار بين كانال اصلي

و داخل آبگير لوله در نزديك ورودي آن، در تراز مركز بين نقطه اختالف فشار-)6(جدول  لوله آبگير اي در دهانه لوله آبگير در كانال اصلي
زاويه آبگيري(پاسكال)اختالف فشار

٣٠ ٤٦
٤٥ ٥١
٦٠ ١١٠
٧٥ ١٨١
٩٠ ٣٠٠

(ب(الف

با8(شكل  درجه45) زاويه آبگيريبدرجه90) زاويه آبگيري الف) منحني همتراز فشاركل در تراز مركز لوله براي آبگيري

در علت مطالعهو بررسي براي دركل انرژيهد همتراز منحني)9( شكلدر مختلف، زواياي آبگيري اختالف فشار در تراز مركز لوله آبگير

با90زاويه آبگيري  .باشدمي ثابت مقداري تقريبا كانال طولدركل انرژي مقدار،شكلبه توجه درجه نشان داده شده است.

(9(شكل  درجه90درحالت آبگيري ) در تراز مركز لولهH) منحني هم تراز هد انرژي كل
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 عامل است، يكسانها زاويه تمامدر لوله آبگير روي سيال ارتفاعكه آنجايياز. است ديناميكيو استاتيكي فشار شامل نقطههردر فشار

ي كه هد انرژي كل در طول همچنين از آنجاي.است زاويههردر آمده بوجود ديناميكي فشار مختلف، آبگيري زوايايدر فشار گراديان مقادير اختالف

مي مي كانال ثابت و داخل لوله آبگير تغييرات بردار سرعت  باشد. باشد، علت اختالف فشار در اطراف

مي فرورفتگي لوله آبگير در كانال اصلي بعنوان مانع در برابر جريان عمل مي و باعث كاهش سرعت جريان شود. زاويه قرارگيري لوله كند

( آبگير نقش مهمي در و بردار سرعت در زواياي مختلف10مقدار كاهش سرعت جريان دارد. در شكل لوله آبگير نشان ) منحني همتراز سرعت كل

مي10داده شده است. همانطوري كه در شكل(  زوايا ايندرو دارد آبگيربه ورود براي هموارتري مسير جريان كمتر، آبگيري زاويهدر شود ) مشاهده

بوده است، ولي در مقابل فشار ديناميكي ايجاد شده در نزديكي دهانه لوله آبگير لولهبه جريان ورود تاثيرگذاردر اصلي عامل كانالدر جريان مومنتوم

كه شده اصلي كانال سرعت ميدانبر آبگير لوله بيشتر تاثيربه منجر آبگيري زاويه افزايش IHJK.(بعلت تغيير الگوي جريان) كم مي است. به طوري

گرديده است كه باعث ايجاد ناحيه سكون در پشت لوله آبگير90يشترين كاهش مقادير سرعت ميدان جريان در كانال اصلي در حالت آبگيري با زاويهب

 شده است. 

)الف )ب( )

)ج )د( )

و بردار سرعت در زواياي آبگيري الف))10(شكل ب)30منحني همتراز سرعت ج)45درجه د)60 درجه  درجه90درجه
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 نتيجه گيري.7

از جريان، تاثير لوله آبگير در آشفته كردن هرچه زواياي آبگيري كمتر باشدبررسي الگوي جريان در زواياي مختلف آبگيري نشان داد كه بعد

 كمتر خواهد بود. لوله آبگير

به طوري كه بيشترين كاهش مقادير سرعت ميدان،است شده اصليالكان سرعت ميدانبر آبگير لوله بيشتر تاثيربه منجر آبگيري زاويه افزايش

.GHدمياست كه باعث ايجاد ناحيه سكون در پشت لوله آبگير درجه ايجاد شده90جريان در كانال اصلي در حالت آبگيري با زاويه 

و نحوي ورود جريان به لوله آبگير در مقدار دبي انحرافي از لوله 90مثال(آبگير نقش دارند. در زواياي آبگيري زياد دوعامل گراديان فشار

مي)درجه در گراديان فشار عامل اصلي ورود جريان به لوله آبگير و به ورود براي هموارتري مسير جريان،)درجه30مثال(كمتر آبگيري زاويه باشد

.بوده است آبگير لولهبه جريانودور تاثيرگذاردر اصلي عامل كانالدر جريان مومنتوم زوايا ايندرو دارد آبگير

 مراجع.8

1. Neary, V. S., and Sotiropoulos, F,(1999). "Numerical Investigation of Laminar flows through 90-degree 
Diversion of Rectangular Cross-Section". Comp. and Fluids, V.25, No. 2, 1996, pp. 95-118. 

2. Taylor,E.H. (1944). "Flow characteristics at rectangular open-channel junctions". Trans. Am. Soc. Civil 
Eng. 109, 893-912. 

3. Habibi, L. Keshavarzi, A. (2006). "optimizing river intake angle by flow separation analysis in damless 
Water Intake". 7th International River Engineering Conference, Ahvaz, Iran. 

4. Ramamurthy A.S., Junying, QU and Diep, VO. (2007). "Numerical and Experimental study of dividing 
open channels flows". Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 133(10), pp.1135-1144. 

5. Nédélec, Y., and Bernard Gay. (2008). "Experimental study of a right-angled end junction between a pipe 
and an open channel." Journal of Hydraulic Engineering 134.5 pp : 616-625. 

6. Moghadam, Mehdi Karami. Shafai Bajestan, M  and Sedghi, H. (2010). "Sediment entry investigation at 
the 30 degree water intake installed at a trapezoidal channel." World Applied Sciences Journal 11.1 :82-88. 

7. Branch, Mahabad. (2015). "Numerical investigation of velocity profiles in the lateral intakes using finite-
volume method and comparison with experimental results in water distribution networks." AACL 
Bioflux 8.4. 

8. Hashid, Md, A. Hussain, and Z. Ahmad. (2015). "Discharge characteristics of lateral circular intakes in 
open channel flow." Flow Measurement and Instrumentation 46 pp :87-92. 

9. Jia, Yafei, et al. (2005). "Three-dimensional numerical simulation and analysis of flows around a 
submerged weir in a channel bendway." Journal of Hydraulic Engineering 131.8 pp :682-693. 

10. Ferguson, Robert I., et al. (2003). "Flow in meander bends with recirculation at the inner bank." Water 
Resources Research 39.11. 

11. Brakdoll, B.D. , Hagen, B.L. , Odgaard, A.J. (1998). "Experimental comparison of dividing open-
channel with duct flow in T-junction". Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 124(1), pp: 92-95’ 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

