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چکيده
حوضچههاي آرامش از مهمترین سازههاي مستهلک کننده انرژي ميباشند بطوریکه تغییر شکل حوضچه آرامش
ميتواند باعث عملکرد هیدرولیکي بهتر آنها شود .در این مطالعه ،با پلکاني کردن انتهاي حوضچه آرامش USBR IIمدل
سد نازلوچاي و همگرا نمودن دیواره هاي حوضچه ،پارامترهاي فشار ،پروفیل سطح آب ،راندمان پرش هیدرولیکي و
استهالک انرژي جنبشي بررسي شد .براي این منظور در نرمافزار Flow-3Dبا استفاده از روش VOFو مدل

آشفتگيRNG

 ،جریان در حوضچه آرامش همگرا با زوایاي همگرایي 10، 7/5 ،5و 12/5درجه براي دبي  830متر مکعب بر ثانیه شبیه-
سازي گردید .جهت صحتسنجي مدل عددي ،از مقادیر آزمایشگاهي فشار استفاده شد .نتایج مدلسازي نشان داد که
پلکاني کردن انتهاي حوضچه و همگرایي دیوارهها باعث افزایش عمق پایاب و مانع خروج پرش از حوضچه آرامش مي-
گردد .همچنین ،همگرا کردن دیوارههاي حوضچه تأثیر مثبتي بر راندمان دارد .همگرا کردن دیوارهها باعث مستغرق شدن
پرش هیدرولیکي ميشود ،درحالیکه پرش در حوضچه آرامش با دیوارههاي موازي بصورت آزاد ميباشد .بهترین زاویه
همگرایي از نظر عملکرد ،حوضچه با زاویه همگرایي  5درجه ميباشد که راندمان به میزان  136درصد نسبت به حوضچه
با دیوارههاي موازي افزایش ميیابد .مقایسه نتایج استهالک انرژي براي مقاطع مختلف حوضچه در اعماق متفاوت نشان
داد که حداکثر استهالک انرژي در اعماقي بین 20-30درصد عمق جریان رخ ميدهد که در نظر گرفتن این نکته ،باعث
طراحي سازهايِ بهتر حوضچه آرامش ميشود.
واژههای کليدی :آشفتگي ،استهالک انرژي ،راندمان پرش هیدرولیکي ،زوایاي همگرایي ،حوضچه آرامش همگرا ،مدلسازي عددي
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Abstract
The stilling basins are of the most important energy dissipater structures, and changes in their shape
lead to a better hydraulic performance of them. In this study, the impacts of steps at the end of USBR II
stilling basin of Nazloo-Chay dam and walls convergence on the pressure, water surface profile, efficiency of
hydraulic jump and energy dissipation were investigated. For this purpose, the flow was simulated using the
VOF method and RNG turbulent model in the converging stilling basin (with convergence angle of 5◦, 7.5◦,
10◦ and 12.5◦) and discharge rate of 830 m3 s-1. The numerical model was verified by pressure's experimental
data. The results showed that existence end steps and convergence walls led to an increase in tail water depth
and prevented hydraulic jump from exhausting out of stilling basin. Also, the convergence walls caused the
jump to be submerged contrary to the free jump occurring in stilling basins with parallel walls having free
jumps. Convergence Walls had a positive impact on the efficiency of the hydraulic jump. In this study, the
converging stilling basin with 5◦ convergence angel gave a great performance, and the efficiency increased
by 136% in comparison to stilling basin with parallel walls. The comparison of the results of energy
dissipation for different sections of stilling basin at different flow depths demonstrated that the maximum
energy dissipation occurred in the depths between 20-30% of flow depth. These results may be considered
for improving the stilling basins design.
Keywords: Convergent angels, Convergence stilling basin, Efficiency of hydraulic jump, Energy dissipation,
Numerical model, Turbulence

مقدمه
معموالً از المانهایي استفاده ميشود که نه تنها

حوضچه آرامش یکي از متداولترین سازههاي

موجب ایجاد یک پرش هیدرولیکي مناسب همراه با کاهش

مستهلک کننده انرژي در پاییندست تندابها هستند که با

 بلکه شرایط،انرژي در داخل حوضچه آرامش ميشوند

 از انواع مختلف و،توجه به شرایط تنداب و جریان آب

پایداري آن نیز را تأمین ميکنند که ميتوان به کاربرد

 در این.استاندارد این سازه در پروژهها استفاده ميشود

 عمق ثانویه و، کاهش طول پرش، کنترل،آنها در تثبیت

سازهها تشکیل پرش هیدرولیکي موجب استهالک انرژي

 در.افزایش راندمان پرش هیدرولیکي اشاره کرد

.)2015 ،ميشود (چانسون

 المانهاي اصلي مختلف بصورت،حوضچه آرامش

ایجاد پرش هیدرولیکي بعنوان یک عامل مهم انرژي

 هندسه پالن (انبساط تدریجي و،) آستانه،هندسه کف (پله

ًگیرنده مورد توجه محققین مختلف بوده است؛ مخصوصا

 ناهمواريهاي دیوار (براي افزایش نیروي،)یا ناگهاني

در مواردي که بتواند موقعیت پرش هیدرولیکي را کنترل

برشي) و تغییر در دبي جریان (بوسیله اضافه کردن

، بر این اساس در ساختمان حوضچههاي آرامش.نمایند

 فورستر.موضعي آن یا بصورت استخراج آب) ميباشد
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و اسکرایند ( )1950اولین کساني بودند که مطالعاتي
را درباره پرش هیدرولیکي روي پلههاي معکوس انجام

تشکیل گردابههایي روي پله منجر به افزایش استهالک
انرژي و پایداراي پرش ميشود.

دادند .ابریشمي و اسماعیلي (2000و  )2001پرش

تاکنون تحقیقات بسیاري روي حوضچههاي آرامش با

هیدرولیکي را روي کانالهاي با شیب معکوس و پله منفي

دیوارههاي موازي و واگرا توسط اربهابهیراما و ابال

بررسي کردند و نمودارهایي براي دستیابي به الگوهایي

( ،)1971خلیفه و مککروکودال ( ،)1980اسمعیليورکي

با ارتفاع مناسب پله ارائه دادند .در سد سیاهبیشه و

( ،)2003امید و همکاران ( ،)2007شجاعیان و همکاران

گتوندعلیا از آستانه انتهایي پلکاني در حوضچه آرامش

( ،)2011بختیاري و کاشفيپور ( )2008و کاسي ()2010

جهت حفظ پرش در حوضچه استفاده شده است (بي نام

و صاحبي و همکاران ( )2012و دیگر محققان صورت

 .)2008اثر پارامترهایي چون عمق پایاب ،هندسه آستانه

گرفته است ،اما در زمینه حوضچه آرامش با دیوارهاي

و موقعیت قرارگیري آن درون حوضچه آرامش با

همگرا مطالعات اندکي انجام شده است .لذا در این مطالعه،

آستانه پلکاني بصورت آزمایشگاهي توسط مینایي گیگلو

پرش هیدرولیکي در حوضچه آرامش با دیوارهاي همگرا

و همکاران ( )2016بررسي شد .سپس روابطي را براي

مورد بررسي قرار گرفته است.

محاسبه میزان خروج پرش از حوضچه ارائه دادند.

پرش هیدرولیکي در حوضچه آرامش با دیوارههاي

جمال و همکاران ( )2016تأثیر شکلهاي حوضچه

همگرا اولین بار توسط آیپن ( )1951مورد مطالعه قرار

آرامش با ارتفاعهاي مختلف پله انتهایي را بر

گرفت .طبق نظر آیپن ،پرش در مقاطع همگرا داراي

خصوصیات پرش هیدرولیکي مستغرق و استهالک

مشخصات جریان موجي بر روي سطح آب بدون ایجاد

انرژي پاییندست دریچه قطاعي بررسي کردند .بایون و

گردابه ميباشد .این نوع پرش عموماً درون کانالهاي

همکاران ( )2016عملکرد مدلسازي عددي پرش

مستطیلي با تنگشدگي عرض رخ ميدهد که ميتواند اثر

Flow-3D

فرسایشي بر روي دیوارهها داشته باشد .پیرستاني و

و  OpenFOAMارزیابي کردند .سوري و همکاران

همکاران ( )2012تأثیر دیوارههاي همگرا بر استهالک

( )2017با استفاده از بهینه کردن موانع ابتدایي و انتهایي

انرژي در حوضچه آرامش را بصورت آزمایشگاهي

حوضچه آرامش پارامترهاي فشار ،پروفیل سطح آب،

بررسي کردند .باباعلي و همکاران ( )2015پرش

انرژي جنبشي آشفتگي و استهالک انرژي جنبشي

هیدرولیکي در حوضچه آرامش با دیوارههاي همگرا را با

آشفتگي در حوضچه آرامش همگرا را مورد بررسي قرار

استفاده از  CFDشبیهسازي کردند .باباعلي و همکاران

دادند .براي این منظور با تغییر در ضخامت و ارتفاع

( )2018نوسانات فشار در حوضچه آرامش  USBR IIبا

بلوکهاي انتهاي تنداب و تعداد پلکان در انتهاي حوضچه

دیوارههاي همگرا با استفاده از مدلهاي آشفتگي را

آرامش  ،USBR IIبهینهترین حالت حوضچه آرامش

مورد ارزیابي قرار دادند .نتایج نشان داد با توجه به

انتخاب شد .نتایج این مطالعه نشان داد که حوضچه

اینکه در بعضي از نقاط فشار استاتیکي منفي بوده است،

آرامش با موانع ورودي داراي ارتفاع  1و  1/5برابر

براي افزایش عمق پایاب بلوکهاي انرژيگیر در قسمت

حالت استاندارد و سه پله در انتها ،بعنوان بهینهترین

انتهاي حوضچه حذف و سطح شیبدار حوضچه به

حالت حوضچه آرامش انتخاب شد .همچنین نتایج نشان

سطح پلکاني تبدیل شد .با بررسي توزیع فشار کف

داد که پرش هیدرولیکي روي سطوح شیبدار معکوس با

حوضچه بعلت نوسانات فشار بخصوص در ورودي

گذاشتن پله منفي در انتهاي حوضچه آرامش بعلت

حوضچه ،فشار از توزیع هیدرواستاتیک کمتر تبعیت مي-

هیدرولیکي اعداد رینولدز پایین با استفاده از
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کند و با کاهش نوسانات فشار در انتهاي حوضچه فشار

باشد .ابتداي آبراهه پایاب با شیب معکوس  3:1از بستر

به فشار استاتیکي نزدیکتر ميشود.

حوضچه آرامش به طول  21متر به سطح افقي با تراز

در این مطالعه براي توسعه تحقیقات انجام شده ،به

 1403متر به مسیر رودخانه منتهي ميگردد .رودخانه به

بررسي پرش هیدرولیکي در حوضچه آرامش با دیواره-

طول  306متر و بستر به تراز  1400متر و سطح

هاي همگرا در دبي  830مترمکعب بر ثانیه پرداخته شده

توپوگرافي تا تراز  1415متر برگرفته از نقشه در مدل

است .براي این منظور با اضافه کردن 4زاویه همگرایي،5

اجرا شده است .سیستم تخلیه سیالب سد شامل کانال

 10، 7/5و  12درجه به دیوارهها و همچنین اضافه کردن

ورودي ،سریز آزاد اوجي ،تنداب و حوضچه آرامش

سطوح پلکاني به انتهاي حوضچه آرامش USBR IIمدل

USBR IIميباشد (بي نام  .)2006در شکل 1اجزاي مدل

سد نازلوچاي ،جریان در حوضچه آرامش شبیهسازي

هیدرولیکي سد نازلو چاي مشاهده ميشود.

شده است .سپس پارامترهاي سرعت ،فشار ،پروفیل
سطح آب و راندمان پرش هیدرولیکي بررسي شده است.

مواد و روشها
مدل آزمایشگاهی
سد مخزني نازلوچاي از نوع خاکي با هسته رسي به
ارتفاع 100متر روي رودخانه نازلوچاي در شمال غربي
ارومیه احداث گردیده است .مدل هیدرولیکي سیستم
تخلیه سیالب سد بر مبناي تشابه عدد بيبعد فرود ،با
مقیاس  1:40ساخته شده است .ابعاد مخزن باالدست در
مدل ( 3/5*7/6*7/5متر -عرض*طول*ارتفاع) و مخزن
پاییندست ( 1/25*7/65*6/2متر عرض* طول*ارتفاع)
ميباشد .حوضچه آرامش سد براي سیالب500
مترمکعب بر ثانیه با دوره بازگشت 1000ساله طراحي
شده است که این دبي باعث ميگردد ارتفاع آب روي
سرریز  ،3/5تراز آستانه سرریز  ،14/92عرض ناخالص
سرریز  42و طول آن  70متر باشد .سرریز و پایه میاني
به ضخامت  2متر از جنس پلکسيگالس شفاف ساخته
شده است .عرض تنداب همگرا ( از  42به  30متر) ،طول
افقي آن  260/16متر و از تراز  1483/70تا  1396متر
ميباشد .جنس کف ،تنداب و دیوارهاي دو طرف آن،
دیوارههاي مدل سرریز و حوضچه آرامش از پلکسي-
گالس شفاف و جنس بلوکهاي انرژيگیر از چوب با
پوشش رنگ روغني ميباشد .حوضچه آرامش داراي
طول  ، 43عرض ثابت  30و تراز بستر  1396متر مي-

شکل  -1مدل هيدروليکی سد نازلو چای.

مدل

عددیFlow-3D

اگرچه الگوي جریان عبوري در حوضچههاي آرامش
بسیار پیچیده ميباشد ،معادالت ناویر -استوکس مي-
توانند توصیف ریاضیاتي درباره حوضچه آرامش ارائه
دهند .امروزه ،شبیهسازي عددي سه بعدي جریانهاي
سطح آزاد به روشي سودمند و مقرون به صرفه تبدیل
شده است (وانگ و همکاران2009 ،؛ وو و ژانگ.)2010 ،
مدلهاي عددي مختلفي براي شبیهسازي آشفتگي وجود
دارد که براي مدلسازي معادالت ناویراستوکس به
روش میانگینگیري رینولدز 1با مدلهاي ادي ویسکوزیته،
براي سرعت باال و کاربردهاي گسترده مهندسي استفاده
ميشوند (فلدر و چانسون2013 ،؛ دیویدسون .)2015 ،از
جمله آنها ميتوان به  Flow-3Dاشاره کرد .نرمافزار
 Flow-3Dبراي حل معادالت  RANاز روش حجم محدود
استفاده ميکند .این نرمافزار براي شبیهسازي رفتار
Reynolds-Averaged Navier-Stokes

1
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سیال در سطح آزاد از روش حجم سیال ( 1)VOFو براي

متوسط مساحت جریان ( )u,v,wمتوسط سرعت در

موانع و احجام صلب از روش کسر مساحت-حجم

جهتهاي ( )x,y,zميباشد.

مانع( 2)FAVORاستفاده ميکند .در این نرمافزار معادالت
پیوستگي ،مومنتم و پروفیل سطح آزاد جریان بصورت

مدلسازی عددی جریان در حوضچه آرامش

زیر تعریف ميشوند:

همگرا بر اساس مدل آزمایشگاهی

معادله پيوستگی

در این مطالعه جهت شبیهسازي الگوي جریان در

معادله پیوستگي جرم بصورت زیر تعریف ميشود:

حوضچه آرامش همگرا ،از مدل آزمایشگاهي حوضچه

)  (uAx ) (vAy ) (wA z
VF
+
+
+
=0
t
x
y
z

آرامش  USBR IIسد نازلو چاي با مقیاس  ،1:40دوره

[]1

بازگشت  10000ساله استفاده شده است و جریان

در این معادله VF :کسر حجم جریان ρ ،چگالي سیال،

عبوري از روي مدل 830مترمکعب بر ثانیه ميباشد.

مؤلفههاي سرعت ( )u,v,wو ( )Ax, Ay, Azکسر سطح

مطابق شکل  ،2حوضچه آرامش همگرا با زوایاي

جریان در جهتهاي ( )x, y, zميباشند.

همگرایي  10 ،7/5 ،5و 12/5درجه و انتها پلهایي در نرم-

معادله مومنتم

افزار Flow-3Dمدلسازي شد.

معادالت حرکت براي سرعتهاي جزئي در سیال در
جهتهاي مختلف محور مختصات بصورت زیر تعریف
ميشوند:

][2
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مؤلفههاي  Pفشار Gx, Gy, Gz ،شتابهاي جرم و (

fx, fy,

مشبندی و شرایط مرزی
در این مطالعه مشبندي میدان محاسبات با استفاده
از یک مش بالک انجام شد .جهت رعایت نسبت اندازه
سلولهاي مش در سه جهت  X/Y ،X/Zو  Y/Zباید نسبت
هر کدام کمتر از  3باشد و هر چقدر این نسبت به یک
نزدیکتر باشد ،مدل عددي از دقت باالتري برخوردار
خواهد بود.

 )fzشتابهاي لزجت ميباشند.
در این مطالعه با رعایت هر سه نسبت ،تعداد کل

پروفيل سطح آزاد جریان
پروفیل سطح آزاد با استفاده از تابع حجم سیال

سلولها تقریباً  864000سلول در نظر گرفته شد .در

( )VOFیعني ) F(x,y,zتخمین زده ميشود .این تابع مقدار

ورودي مدل با توجه به مشخص بودن سرعت از شرط

حجم سیال را در سلول محاسباتي نشان ميدهد که

مرزي سرعت و در خروجي پاییندست نیز از شرط

بصورت معادله  3بیان ميشود:

مرزي فشار مخصوص استفاده شد .همچنین در باالي

F 1 


+
[{ (FAx u ) + (FAy v) + (FAz w )} = 0 ]3
t VF x
y
z

مدل که در تماس با اتمسفر است و بقیه مرزها ،شرط
مرزي متقارن تعریف شد .همچنین ،با توجه به وجود

در این رابطه ،تابع  Fنسبت سیال داراي مقادیري بین

تنشهاي برشي مماسي در کف حوضچه ناشي از جریان

F=0

عبوري ،از شرط مرزي صلب بایستي استفاده شود.

] [0,1ميباشد که  F=1نشاندهندهي وجود سیال و

بیانگر عدم وجود سیال است .همچنین در این رابطه

A

Volume of Fluid
Fractional Area/Volume Obstacle Representation

1
2

64

نشریه دانش آب و خاک  /جلد 31شماره  / 1سال 1400

باباعلی ،مجتهدی و . . .

شکل  -2حوضچه آرامش مورد مطالعه با دیوارههای همگرا.

نرمافزار  Flow-3Dبراي مدلسازي موانع ،براي در نظر

نتایج و بحث

گرفتن بلوکهاي حوضچه ميبایست از یک شبکه با دقت

صحتسنجی مدل عددی
جهت اندازهگیري مقادیر فشار استاتیک ،از آستانه
سرریز تا انتهاي حوضچه آرامش پیزومترهایي نصب
شد .مطابق شکل  3براي صحتسنجي شبیهسازي انجام
شده در این مطالعه ،از مقادیر آزمایشگاهي فشار
استاتیکي در دبي  830مترمکعب بر ثانیه با مدل آشفتگي
 RNGاستفاده شد .با توجه به شکل  3ميتوان دریافت که
مقادیر عددي و آزمایشگاهي در تطابق خوبي هستند.
فشار ()m

مدل آزمایشگاهی
مدل عددی

طول حوضچه آرامش()m
67

63

59

55

51

47

43

مستطیلي استفاده شده ،به تأثیر ابعاد شبکه(مشبندي) بر
روي دقت نتایج حاصله پرداخته شده است .جهت
حصول اطمینان و جهت رسیدن به بهترین ابعاد مش-
بندي 24 ،مدل با ابعادهاي متفاوت شبیهسازي شده است
که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است .جهت اطمینان
از حصول نتایج دقیقتر و همچنین بررسي آنالیز
حساسیت ،شبکههاي مشبندي شده طبق جدول 1مجدد

18

کنترل گردید .در صورتيکه مجموع سلولها بیش از500

16

هزار گردند نتایج تطابق بسیار خوبي با مدل

14

آزمایشگاهي دارند .براساس پارامترهایي نظیر زمان

12

شبیهسازي حل عددي ،حجم فایل و دقت نتایج ،تعداد

10

 864000سلول جهت شبیهسازي نتایج نهایي انتخاب

8

گردید .بدیهي است اگر اعداد بیشتر از این عدد گردند در

6
39

کافي استفاده کرد .از آنجاییکه از یک شبکه مکعب

35

شکل  -3صحتسنجی مقادیر فشار استاتيک در
حوضچه آرامش همگرا.
واسنجی مدل عددی

نتایج تفاوت بسیار ناچیزي با هم دارند که این امر
بخوبي در جدول  1ارائه شده است.
با توجه به مشکالتي که در عملکرد طرح اولیه مدل
حوضچه آرامش  USBR IIسد نازلوچاي براي دبيهاي
بیشتر از دبي طراحي وجود داشت ،با تغییر در ساختار
حوضچه آرامش ميتوان عملکرد آن را بهبود داد .براي

براي شبیهسازي حوضچه آرامش از یک شبکه سه

این منظور ميتوان با پلکاني کردن ساختار انتهایي

بعدي در مقیاس واقعي استفاده شد .با توجه به استفاده

حوضچه آرامش و همگرا کردن دیوارههاي حوضچه
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باعث افزایش عمق پایاب ،تثبیت پرش و ایجاد پرش

بررسي شد .در شکل  4تغییرات اعمال شده در حوضچه

مستغرق در پاییندست حوضچه آرامش شد.

آرامش USBR IIنشان داده شده است.

در این مطالعه ،پارامتراهاي فشار ،پروفیل سطح آب،
انرژي جنبشي ،استهالک انرژي و راندمان در حوضچه
آرامش با دیوارههاي همگرا و انتهاي پلکاني به ازاي دبي
 830متر مکعب بر ثانیه با استفاده از مدل آشفتگي

RNG

جدول -1نتایج آناليز حساسيت شبکه مشبندی.
عمق آب
ابعاد مشبندی در مدل
تعداد کل مشها
اصلی()m
مدل عددی مدل آزمایشگاهی
3/29

11/4

2400

3*3*3

3/41

11/4

3168

2/75*2/75*2/75

4/03

11/4

4320

2/5*2/5*2/5

4/5

11/4

5720

2/25*2/25*2/25

5/56

11/4

8100

2*2*2

6/4

11/4

13104

1/75*1/75*1/75

5/8

11/4

19200

1/5*1/5*1/5

8/8

11/4

34560

1/25*1/25*1/25

10/69

11/4

64800

1*1*1

10/58

11/4

88400

0/9*0/9*0/9

10/98

11/4

127680

0/8*0/8*0/8

11/68

11/4

193539

0/7*0/7*0/7

11/11

11/4

300000

0/6*0/6*0/6

11/32

11/4

518000

0/5*0/5*0/5

11/33

11/4

1012500

0/4*0/4*0/4

11/21

11/4

2400000

0/3*0/3*0/3

11/37

11/4

1350000

0/2*0/2*0/2

11/42

11/4

864000

0/5*0/5*0/3

11/23

11/4

600000

0/6*0/6*0/3

11/36

11/4

648000

0/5*0/5*0/4

11/36

11/4

450000

0/6*0/6*0/4

11/25

11/4

1440000

0/3*0/3*0/5

10/75

11/4

810000

0/4*0/4*0/5

10/2

11/4

360000

0/6*0/6*0/5
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◦θ=5

◦θ=7/5

◦θ=12/5

◦θ=10

شکل -3تغییرات اعمال شده در حوضچه آرامش USBR II

شکل  -5فشار وارده بر موانع ابتدایی ،پلههای انتهایی و کف در حوضچه آرامش همگرا.

تغييرات فشار در حوضچه آرامش همگرا

فشار دینامیکي در نظر گرفته شده است .بدین صورت

در پرش هیدرولیکي بعلت نوسانات فشار در ورودي

که فشارهاي اندازهگیري شده و مدلسازي شده در این

حوضچه ،فشار از توزیع هیدرواستاتیک کمتر تبعیت

پژوهش شامل فشار لحظهاي بوده است که داراي حداقل

ميکند و هرچه دامنه نوسانات در انتهاي حوضچه

و حداکثر نوسانات ميباشند.

کاهش ميیابد فشار به فشار استاتیکي نزدیکتر ميشود،

همچنین در این پژوهش ،پارامتر فشار با تأکید بر

بطوریکه در انتهاي حوضچه ،فشار تقریباً هیدرواستاتیک

روي فشار هیدرواستاتیک بررسي گردیده است .با توجه

ميباشد .مطابق شکل 5این امر بخوبي توسط مدل عددي

به اینکه این پژوهش ،پژوهشي عددي-آزمایشگاهي بوده

دیده ميشود .با توجه به شبیهسازي مقدار فشار حول

و براي اولین بار در مورد استهالک انرژي در طول

موانع موجود در حوضچه ،در نواحي که انتظار ميرود

حوضچه و در اعماق مختلف انجام شده است ،هدف

بعلت برخورد جریان با این موانع فشار افزایش یابد ،این

ارائه یک ایده است که سایر محققان بتوانند آن را کامل

مسئله دیده ميشود .همچنین ،اختالف فشار بین سه

نمایند .بنابراین ،با استفاده از مدلهاي عددي که اثبات

ناحیه حوضچه آرامش کامالً منطقي محاسبه شده است.

شدهاند و تقریب خوبي از شرایط واقعي جریان را ارائه

در شکل  6مقادیر فشار وارده در صفحه ( )z-yو

ميکنند براحتي ميتوان محلهایي که حداکثر و حداقل

طولهاي متفاوت (انتهاي حوضچه) ارائه شده است .در

استهالک انرژي رخ ميدهد را شناسایي و سازههاي

این مطالعه پارامتر فشار در کل مدلهاي آزمایشگاهي

جدیدي را تعریف نمود تا میزان استهالک انرژي افزایش

67
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یابد .در این مطالعه ،فشار استاتیکي در طول حوضچه
براي همگرایيهاي مختلف در سه ردیف پیزومتر واقع
در کف حوضچه آرامش محاسبه شده است .در شکل 7
فشار استاتیکي محاسبه شده در طول حوضچه آرامش
همگرا براي ردیف وسط ارائه شده است .همانطور که در
شکل  7مشاهده ميشود با افزایش زاویه همگرایي در
طول حوضچه آرامش ،فشار اولیه نیز افزایش ميیابد.

شکل - 6مقادیر فشار وارده در صفحه( )z-yو طول های متفاوت (انتهای حوضچه).
حوضچه با زاویه همگرایی  5درجه

حوضچه با زاویه همگرایی  12/5درجه
)ردیف (2

Discharge 830 m3/sec

ارتفاع )(m.a.s.l.

Wall
Piz. No.

Bed
1430

Wall
Discharge 830 m3/sec

1420

ارتفاع )(m.a.s.l.

Bed

1440

)ردیف (2

Piz. No.

فاصله از تاج سرریز)(m

1430
1420

1410

1410

1400

1400
1390

1390

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340

1440

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
فاصله از تاج سرریز )(m

شکل  -7فشار استاتيکی محاسبه شده در طول حوضچه آرامش همگرا.
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تغييرات فشار هيدرواستاتيک درون حوضچه آرامش

مقادیر فشار ماکزیمم ،مینیمم و فشار استاتیک براي مدل

با زوایای همگرایی مختلف در دبی  830مترمکعب بر

آشفتگي  RNGبصورت جدول  2بدست آمده است.

ثانيه

درجدول  ،2مقادیر ماکزیمم و مینیمم فشارهاي استاتیکي
براي دبي 830مترمکعب بر ثانیه براي زوایاي همگرایي

در شکل  8تغییرات فشار استاتیک محاسبه شده براي

اندازهگیري شده آورده شده است.

زوایاي همگرایي  5و  12/5درجه در دبي  830مترمکعب
برثانیه براي مدل آشفتگي  RNGارایه شده است .باتوجه

مقادیرماکزیمم فشار بعلت برخورد مستقیم جت

به شکل براي تغییرات فشار هیدرواستاتیک درون

تنداب به کف حوضچه ،در ابتداي حوضچهها اتفاق افتاده

حوضچه آرامش ،ميتوان استنباط کرد که فشار استاتیک

و فشارهاي مینیمم هم درقسمتهاي انتهاي حوضچه ،که

مقادیري بین فشار ماکزیمم و مینیمم و نزدیک به فشار

در آنجا جریان خروجي آرام شده است ،اتفاق ميافتد.

محاسبه شده توسط مدل آشفتگي  RNGرا دارد .براي
مقایسه دقیقتر این مقادیر با استفاده از تحلیل آماري
22
فشار ()m

P-MIN
RNG

P-Min
RNG

18

الف

فشار ()m

P-MAX
P-Static

P-Max
P-Static

ب

14

17
15
13
11
9

10

7

6

5
3

2

طول حوضچه آرامش ()m
65

60

55

50

40

45

35

30

طول حوضچه آرامش ()m

66 -2 25

62

58

54

50

1
46

42

38

34

30

-1 26
-3

شکل -8تغييرات فشار هيدرواستاتيک درون حوضچه آرامش همگرا -دبی  830متر مکعب بر ثانيه ،الف -حوضچه با زاویه
همگرایی  5درجه ،ب -حوضچه با زاویه همگرایی12/5درجه.

جدول -2مقایسه روشها و فشارهاي مورد مطالعه براي زوایاي همگرایي مختلف در دبي  830مترمکعب بر ثانیه.
روش
زاویه همگرایي  5درجه

زاویه همگرایي  7/5درجه

زاویه همگرایي  10درجه

فشار

اختالف ميانگينها

سطح معنیداری)(P-value

Max

(*)-7/355

0/005

Min

(*)11/957

0/000

Static

(*)3/117

0/000

Max

(*)-12/257

0/000

Min

(*)5/733

0/000

Static

(*)-1/546

0/024

Max

(*)-7/524

0/002

Min

(*)12/635

0/000

شبیهسازی عددی جریان در حوضچه آرامش . . .

زاویه همگرایي  12/5درجه

69
Static

(*)3/241

0/000

Max

(*)-8/699

0/001

Min

(*)13/196

0/000

Static

(*)3/196

0/000

همانطور که مشاهده ميشود با افزایش زاویه

از نتایج بدست آمده از جدول  2ميتوان چنین استنباط
کرد که مقادیر فشار بدست آمده از روش مدل آشفتگي

همگرایي ،مقادیر فشار نیز افزایش یافته است .با همگرا

 RNGمابین فشار استاتیک و ماکزیمم واقع شده است،

کردن دیوارههاي حوضچه ،طول پرش هیدرولیکي

بطوریکه مدل عددي برآورد کنندهي مناسبي براي فشار

جریان در خروجي حوضچه کاهش ميیابد و عملکرد

استاتیک ميباشند.

جریان در فشار استاتیکيِ محاسبه شده در طول

در شکل  9مقادیر عددي فشار براي زوایاي همگرایي
 10 ،7/5 ،5و  12/5درجه ارائه شده است.

آبراهه پایاب و رودخانه متناسب ميشود.

شیب  5درجه

شیب  7/5درجه

14

شیب  10درجه

شیب  12درجه

12

فشار ()m

شیب  0درجه

حوضچه با زاویه همگرایي  7/5درجه حوضچه آرامش،

10
8
6
4
طول حوضچه آرامش ()m
2
65

60

55

50

45

40

30

35

25

شکل -9فشار استاتيک محاسبه شده توسط مدل عددی در حوضچه آرامش با دیوارههای موازی و همگرا.

هیدرولیکي با استفاده معادالت 4و 5براي دیوارههاي
راندمان پرش هيدروليکی

موازي و همگرا محاسبه شده است.

با همگرا کردن دیوارههاي حوضچه آرامش پرش

[]4

هیدرولیکي بصورت مستغرق تشکیل ميشود .براساس

[]5

مطالعات راجاراتنام ( ،)1966در این حالت پرش
هیدرولیکي از نوع  Bبوده و y1عمق در شروع شکلگیري
پرش و  y2عمق در انتهاي پرش ميباشد .راندمان پرش

در روابط باال؛

2

2

v1
v2
, E 2 = y2 +
2g
2g
) (E1 − E2
=η
∗ 100
E1
 yعمق جریان E ،انرژي مخصوصV ،
E1 = y1 +

سرعت و اندیسهاي 1و 2براي مقاطع قبل و بعد از پرش
ميباشد.
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در جدول  ،3راندمان پرش براي حوضچه آرامش با

افزایش راندمان ندارد .بنابراین ،بهترین زاویه همگرایي از

دیوارههاي موازي و همگرا در دبي 830مترمکعب ارائه

نظر عملکرد حوضچه آرامش ،زاویه همگرایي  5درجه

شده است .براساس جدول  ،3مقایسه راندمان پرش

ميباشد.

هیدرولیکي در حوضچه آرامش نشان ميدهد پرش
هیدرولیکي در حوضچه با دیواره همگرا بهتر از حالت
دیوارهي موازي بوده است بطوریکه با افزایش زاویه
همگرایي این اختالف واضحتر ميباشد .همچنین ،افزایش
زاویه همگرایي از  5به  12/5درجه تأثیر چنداني در
جدول -3راندمان پرش هيدروليکی در حوضچه آرامش در دبی 830مترمکعب برثانيه.
راندمان()%

زاویهی همگرایی دیواره
موازي

33/3

با همگرایي  5درجه

78/5

با همگرایي  7/5درجه

47/3

با همگرایي  10درجه

51/7

با همگرایي  12/5درجه

62/3

گیريهاي آزمایشگاهي داراي تطابق خوبي ميباشد.
همچنین در نواحي ابتدایي پرش ،بعلت نوسانات شدید

پروفيل سطح آب در حوضچه آرامش همگرا

سطح آب و آشفتگي زیاد جریان ،مقادیر محاسبه شده با

در شکل ،10پروفیل سطح آب براي مقادیر عددي و
آزمایشگاهي در دبي  830مترمکعب بر ثانیه درحوضچه

مقادیر اندازهگیري شده اندکي تفاوت دارند ،ولي این

آرامش با دیوارههاي موازي و همگرا با زوایاي همگرایي

اختالف در انتهاي پرش بعلت کاهش تالطم جریان و

مختلف مقایسه شده است .با مقایسه پروفیل سطح آب

افزایش افت انرژي ،بشدت کاهش ميیابد.

مشاهده ميشود که مدل عددي در مقایسه با اندازه
)Z(m

25

مدل آزمایشگاهي
مدل عددي

20
15
10
5

◦θ=0

)X(m

0
80

60

40

20

0
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)Z(m
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20

)X(m

15
10

10
5
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◦θ=12/5
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شکل -10پروفيل سطح آب در حوضچه آرامش همگرا و موازی.

صورتیکه در طراحي سازهاي حوضچه آرامش این نکته

استهالک انرژی
در شکل ،11استهالک انرژي براي ترازهاي مختلف

در نظر گرفته شود کارایي حوضچه آرامش بیشتر مي-

ارتفاعي در حوضچه آرامش همگراي انتها پلهاي براي

گردد .همچنین با مقایسه شکل ( 11الف و ب) مشاهده

مدل آشفتگي  RNGبه ازاي دبي 830مترمکعب بر ثانیه

ميشود که با اعمال زاویه همگرایي به دیوارههاي

محاسبه شده است .با توجه به شکل ميتوان بیان کرد

حوضچه ،میزان استهالک انرژي افزایش ميیابد که این

حداکثر استهالک انرژي تقریباً در مقاطع ابتدایي حوضچه

بیانگر تأثیر مثبت همگرایي دیوارهها ميباشد بطوریکه

آرامش رخ ميدهد و در مابقي مسیر ،جریان تالطم و

در مقطع ابتدایي حوضچه ،در تراز  5/5متر از کف

آشفتگي کمتري دارد .همچنین براي ترازهاي مختلف

حوضچه از مقدار  0/3به  4نیوتن مترمربع بر مجذور

ارتفاعي ميتوان بیان کرد که حداکثر استهالک انرژي

ثانیه ميرسد.

جنبشي در اعماقي بین 20-30درصد ایجاد ميگردد .در
12

الف -حوضچه آرامش با دیوارههای موازی
X=35

10

ب -حوضچه آرامش همگرا

10

X=35

8

X=40

X=40

X=50

6

X=55

4

X=60

تراز ارتفاعی ()m

X=45

2

X=65

6

X=50
X=55

4

X=60
X=65

2

0
0/3

0/1
0/2
استهالک انرژی()N m2 s-2

0

تراز ارتفاعی()m

8

X=45

0
5

4

2

3
استهالک انرژی()N m2 s-2

1

0

شکل -11استهالک انرژی در حوضچه آرامش.

نتيجهگيری کلی
تغییر شکل مقطع ،پالن حوضچه آرامش و افزایش

عمق پایاب از جمله روشهایي هستند که براي عملکرد
بهتر حوضچه آرامش بکار گرفته ميشوند .در این مطالعه
جهت تأمین عملکرد بهتر حوضچه آرامش ،بلوکهاي
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نشان داد که پلکاني کردن انتهاي حوضچه آرامش

 مدل سدUSBR II انرژيگیر در انتهاي حوضچه آرامش

 اگرچه باعث افزایش عمق، و همگرا کردن دیوارههاII

 و دیوارههاي موازي،نازلوچاي به پلههاي معکوس

 اما انتقال پرش هیدرولیکي به داخل،پایاب ميشود

 براي.حوضچه به دیوارههاي همگرا تغییر یافته است

حوضچه آرامش و در نهایت مستغرق شدن پرش را به

-شبیهسازي عددي جریان در حوضچه آرامش از نرم

، با توجه به مقادیر راندمان محاسبه شده.همراه دارد

 و براي بدست آوردن پروفیل سطح آب ازFlow-3D افزار

،عملکرد پرش هیدرولیکي در حوضچه با دیواره همگرا

 مترمکعب بر ثانیه استفاده830  به ازاي دبيVOF روش

 درجه5 بهتر از حالت موازي بوده است بطوریکه زاویه

 نتایج صحتسنجي مدلسازي عددي با.شده است

بهترین عملکرد را براي حوضچه آرامش همگرا نشان

استفاده از مقادیر آزمایشگاهي فشار در حوضچه

.ميدهد

 داراي تطابقRNG آرامش همگرا نشان داد که مدل

USBR
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