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Abstract
Introduction: In designing spillways, chutes and stilling basins the dimension of stilling basin
will reduce if the energy of the flow dissipates along the chute or spillway. One of the most
characteristics of stepped spillways is dissipation of energy along the spillway. Stepped
spillways are able to increase the energy dissipation according to their form and geometry.
The main problem is to increase the effectivity of the steps on energy dissipation. The aim of
this research is to introduce and propose a new form of stepped spillways in order to achieve
a higher level of flow energy dissipation during its transport to the downstream.
Methodology: In this research hydraulic of the passing flow over stepped spillway is
investigated under effect of geometric alteration and change of steps shape to some triangular,
trapezoidal and rectangular labyrinths with equal ratio of LT/W=1.85 (effective length to the
spillway width) utilizing FLOW-3D for a skimming flow of the range of 0.84≤yc/h≤1.69. All the
models utilized in this paper are sketched using AutoCAD® and transmitted into FLOW-3D
for simulation. According to using CFD technic, the governing equations are Navier-Stokes
equations and continuity equation. This CFD package solves the incompressible Reynolds
Navier-Stokes equations using finite volume technic on a meshed domain in order to threedimensional analysis of the flow. The VOF method was used to simulate the free surface of the
flow and the RNG k- ε model was used for the turbulence modeling. The VOF is a finite
volume method in which the desired region is divided into finer elements and/or control
volumes. When the flow has a free surface, some elements are not filled with fluid and some
of these cells are partially filled. An appropriate method for defining the condition of the cells
is to introduce a parameter (F) that shows part of the element that is filled with fluid. This
quantity is named the function of fluid volume. The RNG k- ε model is a two-equation model
in which the first equation declares the energy in turbulence (k is turbulent kinetic energy) and
the second equation defines the dissipation of turbulent kinetic energy (ε is dissipation in
turbulence). The RNG k- ε turbulence model is used because of its ability in the simulation of
high computational mesh flows and less dependence to empirical constants in the related
equations and also its good performance in flow separation regions.
Results and discussion: The results of velocity distribution achieved from FLOW-3D is
compared and validated with experimental results of Felder et al. (2012) for steps no. 8, 9 and
10. Also, different models are performed and simulated to select an appropriate and optimal
mesh. According to mesh sensitivity analysis and optimum mesh size selection, finally the
coarser mesh was selected to be 1.9 cm (868,271 mesh elements) and the finer mesh was
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selected to be 0.8 cm (1,336,622 mesh elements). Totally 2,204,893 mesh elements with a relative
error of 6.07% were utilized for simulation and modeling. At the first stage, the results showed
that the maximum error of velocity distribution between experimental data of Felder et al.
(2012) and numerical simulation of FLOW-3D for the step no. 8 is 8.58% that indicated good
accordance between the numerical and experimental results. At the second stage, it was seen
that interference of flow blades because of passing over labyrinth shape of the steps is the
superiority of this type of labyrinth stepped spillways. Also, the trapezoidal labyrinth shape
shows a better performance in achieving the highest energy dissipation.
Conclusion: In the same flow conditions, the rectangular, triangular and trapezoidal shape
labyrinth spillway were more effective in velocity reduction by 4.62%, 12.21%, and 23.76% and
in energy dissipation by 5.6%, 13.1% and 17% than standard stepped spillways respectively.
This is because of flow interference and increasing the resistance against the flow in these types
of stepped spillways. The water in the skimming flow regime passes over the spillway as a
continuous later. In this state, the steps act as some excrescences against the flow. So, the most
part of the flow energy in this regime will be dissipated via some rotary flows beneath the false
bed. Reshaping the steps as labyrinths, will increase the recirculating region and will produce
more rotating flows than the standard stepped spillways. These types of spillways have fewer
amounts of the residual head than that for flat stepped spillways. The residual head ratio in
these spillways is Hres/yc≈2.57 and in standard stepped spillways is Hres/yc≈4.32. Finally, these
types of spillways can be introduced as the next generation of stepped spillways in increasing
their efficiency and hydraulic performance.
Keywords: Labyrinth Stepped Spillways, Energy Dissipation, Flow Interference, Residual
Energy, FLOW-3D.
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چکیده :یکی از بارزترین ویژگیهای سرریزهای پلکانی ،استهالک انرژی جریان در طول سرریز در اثر انتقال به پاییندست میباشد .هدف
از این تحقیق یافتن و معرفی شکل جدیدی از سرریزهای پلکانی برای دستیابی به بیشترین سطح از استهالک انرژی جریان در انتقال به
پاییندست سرریز میباشد .در این تحقیق هیدرولیک جریان عبوری از سرریز پلکانی تحت تأثیر تغییر و اصالح شکل هندسی پلهها به شکل
کنگرههایی از ذوزنقه ،مثلثی و مستطیلی به کمک مدل  FLOW-3Dبررسی شده است .نتایج نشان داد که ایجاد تداخل تیغههای جریان
در اثر عبور آب از روی شکل کنگرهای پلهها نکتهی قوت این نوع از سرریزهای پلکانی-کنگرهای میباشد .همچنین شکل کنگرهای ذوزنقهای
عملکرد بهتری برای دستیابی به بیشترین میزان استهالک انرژی از خود نشان میدهد .در شرایط جریان یکسان ،سرریز پلکانی-کنگرهای
مستطیلی ،مثلثی و ذوزنقهای به ترتیب به میزان  12/21 ،4/62و  23/76درصد در کاهش سرعت جریان و  13/1 ،5/6و  17درصد در
استهالک انرژی بیشتر نسبت به سرریز پلکانی متعارف مؤثر بودند .که علت این امر تداخل خطوط جریان و افزایش مقاومت در برابر جریان
و همچنین افزایش ناحیه فرآیند گردش دوباره و ایجاد جریان چرخشی بیشتر در این نوع از سرریزهای پلکانی جدید میباشد .این نوع از
سرریزها در مقایسه با سرریزهای پلکانی متعارف کمترین هد باقیمانده را دارد .نسبت هد باقیمانده در این سرریزها به طور میانگین برابر
 Hres/yc ≈2/57و در سرریزهای پلکانی متعارف برابر  Hres/yc ≈4/32میباشد .در نهایت میتوان از این سرریزها به عنوان نسل جدیدی
از سرریزهای پلکانی در جهت افزایش بازده و عملکرد هیدرولیکی آنها نام و بهره برد.
کلید واژگان :سرریز پلکانی-کنگرهای ،استهالک انرژی ،تداخل تیغههای جریان ،انرژی باقیمانده.FLOW-3D ،

 -1مقدمه
در طراحی سرریزها ،تندابها و حوضچههای آرامش اگر
انرژی جریان در طول تنداب یا سرریز مستهلک شود ،باعث
کاهش ابعاد و اندازهی حوضچهی آرامش میشود و یکی از
گزینههایی که میتواند این ویژگی را برای طراح فراهم سازد
سرریز پلکانی است .سرریزهای پلکانی باتوجه به شکل و
هندسهای که دارند ،برای هدررفت انرژی آب ،کاهش قدرت
فرسایشی آن و نیز کاهش هزینهی سازههای مستهلک
کنندهی انرژی پاییندست سرریز سدهای بزرگ استفاده
شوند ( .)Khatsuria, 2005در سالهای اخیر محققان در
صدد افزایش کارایی این سرریزها برآمده و تحقیقات زیادی
را در این زمینه انجام دادهاند که از جملهی آنها ،تالش

برای کاهش سرعت جریان در انتقال به پاییندست سد از
طریق افزایش بازده استهالک انرژی در سرریزهای پلکانی
میباشد .تحقیقات مختلفی توسط (،Sorensen (1985
( Rice and Kadavy (1996) ،Peyras et al., (1992انجام و
تأثیر الگوی جریان ،هندسهی پله و شیب سرریز بر روی
میزان استهالک انرژی بررسی شده است.
( Rajaratnam (1990روشی تقریبی برای پیشبینی
مشخصات جریان لغزشی روی سرریزهای پلکانی ارائه کرد.
بنابر نتایج مطالعات وی ،هنگامی که عمق بحرانی بزرگتر از
 0/8برابر ارتفاع پله باشد ،جریان حاکم بر سرریز پلکانی از
نوع لغزشی است.
( Chanson )2001بررسیهای آزمایشگاهی زیادی پیرامون
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تشخیص جریان و استهالک انرژی روی سرریزهای پلکانی
انجام داده است و رابطههایی را برای تعیین نوع جریان و
میزان انرژی هدر شده روی این سرریزها ارائه داده است.
( Gonzalez and Chanson (2007مشخصات جریان عبوری
از سرریز پلکانی در شیبهای تنداب مختلف سرریز برای
سدهای خاکی را به صورت تجربی بررسی کردند .آنان در
بررسی خود نمودارهای طراحی جدیدی برای طراحی
سرریزهای پلکانی در مشخصات هندسی مختلف سرریز ارائه
نمودند.
( Felder and Chanson (2009بررسیهایی را روی سرریز
پلکانی با زاویه تنداب  21/8درجه برای دو نوع ارتفاع پلهی
 5و  10سانتیمتر انجام دادند .از مقایسهی نتایج به دست
آمده با نتایج بررسیهای پیشین مشخص شد که ارتفاع
باقیمانده در انتهای سرریز با شیب تنداب  21/8درجه کمتر
از سرریز با زاویه شوت  15/9درجه میباشد.
(،Felder et al., (2012a,b( ،Hamedi et al., (2011

( ،Nohani et al., (2015( ،Palermo et al., (2014به ترتیب
تأثیر شیب معکوس ،تأثیر هندسهی پلههای سرریز ،تأثیر
ایجاد لبه در انتهای پلههای سرریز و اثر زبری در سطح
پلههای سرریز پلکانی را در جهت افزایش میزان استهالک
انرژی در پاییندست آن بررسی کردند .همچنین

Heydari

)Marvdashti et ،Jem et al. (2014) ،Orojlo et al. (2011

) Beheshti et al. (2015) ،al. (2008و

Kanaanie et al.

) (2016به ترتیب تأثیر شیب بر تعداد پلههای سرریز پلکانی،
استهالک انرژی روی سرریز دندانهدار بلوکی ،ارزیابی
استهالک انرژی جریان دو فازی روگذر سرریز پلکانی به
کمک گودال آبشستگی پاییندست ،توزیع فراسنجههای
آشفتگی جریان دو فازی آب و هوا روی سرریزهای پلکانی
و اثر دیوارههای قوسدار بر فراسنجههای هیدرولیکی جریان
در سرریز پلکانی را مورد ارزیابی قرار دادند .در سالهای
اخیر تحقیقاتی به منظور ارزیابی و ارتقای مدلسازی عددی
با استفاده از الگوریتمهای دینامیک سیالهای

)Morovati et ،Daneshfaraz et al. (2016( ،et al. (2013
)Moayeri et al. ،Haji Azizi et al. (2016) ،al. (2016

) (2013و ) Ghaderi et al. (2020aبا استفاده از روشهای
دینامیک سیالهای محاسباتی به شبیهسازی جریان عبوری
از سرریزهای پلکانی پرداختهاند .با توجه به اینکه نقش
عمدهی سرریزهای پلکانی استهالک انرژی جریان در زمان
انتقال آب از باالدست به پاییندست سازههای هیدرولیکی
میباشد ،در این مقاله با استفاده از روش دینامیک سیالهای
محاسباتی شکل جدیدی از سرریزهای پلکانی با عنوان
سرریز پلکانی-کنگرهای معرفی و عملکرد هیدرولیکی این
نوع از سرریزها به ویژه در بخش استهالک انرژی ارزیابی
شده است.

 -2تئوری تحقیقات
 -1-2رابطههای تئوری تشخیص رژیم جریان
معیارهای مؤثر در به وجود آمدن انواع جریان در سرریزهای
پلکانی شامل هندسهی پلهها (طول پله  lو ارتفاع پله  )hو
میزان دبی عبوری از روی سرریز  Qمیباشند؛ با این حال
محققان دیگر معیارهای دیگری را نیز ارائه دادهاند
( .)Rajaratnam, 1990نتایج کار بسیاری از محققین
همچون

) Chanson (1994و ( Mondardo et al. (1995نشان داده
که نوع رژیم جریان وابسته به عمق بحرانی نرمال شده
( )yc/hو مختصات بدون بعد

میباشند .بر این مبنا در زیر رابطههای تجربی برخی از
محققان که رژیم جریان غیرریزشی تحت آن شرایط ایجاد
میشود ،ارائه شده است.

میشود .محققانی مانند

(Nikseresht ،Tabbara et al. (2005( ،Chen et al. (2002
CFD

y

Rajaratnam
)(1990

c  0.8, 0.4  h  0.9
h
l

)(2

Peyras et al.
)(1991

y

c  1.01 − 0.37  h 
 
h
l 

)(3

Chanson
)(1994

c  1.05 − 0.465  h  ,
 
h
l 

)(1

شبیهسازی جریان در سازههای هیدرولیکی استفاده
(،Tongratoke et al. (2009

پله ( )h/lمیباشد که در آن yc

عمق بحرانی جریان h ،و  lبه ترتیب ارتفاع و عرض پله

محاسباتی1

انجام گرفته شده است .دینامیک سیالهای محاسباتی برای

(،Peyras et al. (1991) ،Rajaratnam (1990

1
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h
 1.25
l

بنابر رابطههای  1تا  ،3جدول  1و شکل  1نوع رژیم جریان
ایجاد شده روی سرریز پلکانی این تحقیق به صورت
غیرریزشی میباشد.

0.2 

جدول  1مشخصات هیدرولیکی و نوع رژیم جریان ایجاد شده روی سرریز پلکانی -کنگرهای
Table 1 Hydraulic characteristics and regime of the flow produced on stepped spillway
Step
Step
Discharge
yc=(q2/g)1/3
Regime of the flow
height, h
width, l
h/l
yc/h
3
)(m /s
)(m
on spillway
)(m
)(m
Skimming

0.84

0.50

0.20

0.10

0.08

0.040

Skimming

1.17

0.50

0.20

0.10

0.12

0.065

Skimming

1.34

0.50

0.20

0.10

0.13

0.080

Skimming

1.50

0.50

0.20

0.10

0.15

0.095

Skimming

1.65

0.50

0.20

0.10

0.16

0.105

Skimming

1.69

0.50

0.20

0.10

0.17

0.113

ت :در نتیجه ایجاد تغییرپذیریهای هندسی در شکل
پلههای سرریز پلکانی بصورت کنگرهای میتوان
فراسنجههای هندسی طول مؤثر پلههای سرریز پلکانی-
کنگرهای  LTرا نیز در نظر گرفت؛ )  ( LT = N c  l cکه در
آن  :Ncتعداد چرخه کنگرهای و  :lcطول هر چرخه کنگرهای
میباشد (شکل .)2
دیگر فراسنجههای سرریز پلکانی-کنگرهای به دلیل یکسان
بودن در همهی مدلها ارائه نشده است .با توجه به شکل ،3
میزان استهالک انرژی برای هر پله از سرریز پلکانی به
صورت زیر تعریف میشود:

Fig. 1 Regime of the produced flow in this research

شکل  1رژیم جریان ایجاد شده در این تحقیق

H = H 0 − H

( )4

 -2-2آنالیز ابعادی

در این رابطه

با توجه به نتایج بررسیهای انجام شده توسط محققان
مهمترین و مؤثرینترین فراسنجههای جریان عبوری از روی
سرریز پلکانی عبارتاند از:

V

+Y + 

2
g


2
0

 : H 0 = Zارتفاع (انرژی)
2

آب در باالدست سرریز و )  : H = ycos  + (V 2 gارتفاع
(انرژی) آب پیش از پرش V0=Q/(Y×W) ،و )V=Q/(y×W
میباشد.
در صورتی که  W  yباشد استهالک انرژی در سرریزهای
پلکانی به تعداد پله ( ،)N0مشخصات هندسی پله شامل
ارتفاع پله ( )hو عرض پله ( )lو دبی جریان عبوری ()Q
بستگی دارد()Christodoulou, 1993؛ که میتوان عمق
بحرانی را تابعی از دبی جریان عبوری از سرریز پلکانی بیان
کرد( .)yc=((Q/W)2/g)1/3بنابراین فراسنجههای مختلف در
سرریز پلکانی-کنگرهای این تحقیق به صورت تابع مندرج
در رابطهی  5به هم مرتبط میباشد:

الف :مشخصات سیال شامل گرانروی دینامیکی ( ،)μچگالی
( ،)ρشتاب گرانش زمین ()g
ب :مشخصات هیدرولیکی جریان شامل عمق جریان (،)y
سرعت جریان ()V
پ :مشخصات هندسی سرریز پلکانی شامل ارتفاع پلهی
سرریز ( ،)lعرض پلهی سرریز ( ،)hتعداد پله ( ،)N0ارتفاع
سرریز ( ،)Hdamعرض سرریز پلکانی ()W
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Fig. 2 Geometric parameters of labyrinth stepped spillway in this research

شکل 2فراسنجههای هندسی سرریز پلکانی– کنگرهای تحقیق حاضر

Fig. 3 Significant hydraulic parameters of energy dissipation in stepped spillway

شکل  3فراسنجههای هیدرولیکی مهم در استهالک انرژی سرریز پلکانی
)(5

f(Hdam, N0, Nc, l, h, V, y, LT, W, g, ρ, μ )=0

با استفاده از تئوری پی باکینگهام 1و انتخاب فراسنجههای
 ρ ،y ،Vبه عنوان فراسنجههای تکراری ،میتوان استهالک
انرژی نسبی را تابعی از فراسنجههای بیبعد زیر درنظر
گرفت:
)(6

H
y y L H

= f  c , c , T , dam , Re , Fr , N 0 , N c 
H0
 h l W W


اگر فرض شود که در آبراهههای روباز نیروی لزُجت سیال به
نیروی اینرسی ناچیز میباشد ( )Chow, 1959و با توجه به
این که تعداد پلههای سرریز پلکانی-کنگرهای و تعداد چرخه
آن در این تحقیق برای همهی مدلها یکسان میباشد،
میتوان از عدد رینولدز ( Nc ،N0 ،)Reصرف نظر کرد.

 -3-2نرمافزار FLOW-3D
نرمافزار  FLOW-3Dیک برنامهی کامل و جامع دینامیک
سیالهای محاسباتی ( )CFDاست که برای مدلسازی
جریان انواع مختلفی از سیال و پدیدهی انتقال گرما استفاده
میشود ( .)Flow Science, 2016معادلههای حاکم در این
نرمافزار معادلههای ناویر-استوکس و معادلهی بقای جرم
میباشد ( .)Zahabi et al., 2018این نرمافزار برای تحلیل
سهبعدی جریان در حالت تراکمناپذیر معادلههای ناویر-
استوکس رینولدزی را با استفاده از روش حجم محدود روی
یک میدان شبکه بندی شده حل میکند .این معادلههای در
دستگاه مختصات کارتزین ( )x، y، zبه صورت زیر میباشند
(:)Daneshfaraz et al. 2019; Ghaderi et al., 2020b

)
)(7

 ( uA x )  ( vA y )  ( wA z
+
+
x
y
z

+


t

VF

= R SOR + R DIF
Buckingham’s π theory
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)(8

u 1 
u
u
u 
+
+ vA y
+ wA z
 uA x

t V F 
x
y
z 
1 P
=−
+Gx + f x
 x

)(9

v
1 
v
v
v 
+
+ vA y
+ wA z
 uA x

t V F 
x
y
z 
1 P
=−
+G y + f y
 y

)(10

w
1 
w
w
w 
+
+ vA y
+ wA z
 uA x

t V F 
x
y
z 
1 P
=−
+Gz + f z
 z

در این

رابطهها )(u , v, w

مؤلفههای سرعت،

زیر F ،به عنوان جزء حجم سیال در یک سلول سطح آزاد
محاسبه میشود.
)(11

در صورتی
 F=1باشد ،سلول پر از آب میباشد سطح آزاد جایی تعیین
میشود که در آن  F=0.5است.

 -3مواد و روشها
 -1-3مدل هندسی
انجام شبیهسازی به منظور بررسی عملکرد سرریزهای
پلکانی-کنگرهای در میزان استهالک انرژی ،با انتخاب سه
نوع شکل کنگرهای به صورت ذوزنقهای ،مثلثی و مستطیلی
و با نسبت مساوی ( LT/W=1.85نسبت طول مؤثر به عرض
سرریز) و مقایسهی نتایج با شکل متعارف پله انجام شده
است .در این تحقیق در مرحلهی نخست نتایج شبیهسازی
( V/Vcنسبت سرعت جریان به سرعت بحرانی) برای شکل
ساده و متعارف پلهی سرریز پلکانی با نتایج آزمایشگاهی
) Felder et al., (2012صحتسنجی شده است .آنان
آزمایشهای خود را با سرریز پلکانی به عرض  0/52متر و با
 10پله به شکل ساده انجام دادند .ارتفاع و عرض هر پله به
ترتیب  0/1و  0/2متر میباشد .شکل  4طرح نمای کلی از
سرریز پلکانی مورد بررسی توسط ) Felder et al., (2012را
نشان میدهد .همهی مدلهای این تحقیق توسط Auto-
 CADتولید برای انجام شبیهسازی به محیط FLOW-3D
انتقال داده شدهاند.

) ( Ax , Ay , Az

کسری از مساحت مرتبط با جریان (Gx , G y , Gz ) ،شتاب
جرمی

و )  ( f x , f y , f zشتاب

لزُجت

در

جهتهای

)  :  ، ( x, y , zچگالی سیال،
عبارت پخش آشفتگی :VF ،کسری از حجم مرتبط با جریان
و  :Pفشار میباشند.
یک مدل آشفتگی برای مدلسازی ترم تنش غیرخطی
رینولدز بایستی اضافه شود .برای این منظور در این تحقیق
مدل آشفتگی )  k −  ( RNGبرای شبیهسازی ویژگیهای
جریان استفاده شده است .اگرچه مدلهای آشفتگی  LESو
 k − استاندارد نیز میتواند در این تحقیق استفاده شوند،
ولی به لحاظ توانایی مدل آشفتگی )  k −  ( RNGدر
شبیهسازی جریان با تعداد مشهای محاسباتی باال و نیاز به
ثابتهای تجربی کمتر در رابطههای خود و عملکرد خوب
در شبیهسازی ناحیههای جداشدگی جریان و همچنین با
توجه به نتایج بررسیهای عددی محققانی چون
)Rezapour Tabari and ،Shahheydari et al., (2015
)،Daneshfaraz and Ghaderi (2017) ،Tavakoli (2015
) Ghaderi et al. (2019) ،Daneshfaraz et al. (2016و
) Ghaderi and Abbasi (2019در توانایی قابل قبول مدل
آشفتگی )  k −  ( RNGبرای شبیهسازی جریان عبوری از
سرریز پلکانی و شیبشکن قائم ،این مدل آشفتگی انتخاب
شده است.
در نرمافزار  FLOW-3Dبرای شبیهسازی سطح آزاد از روش
 VOF1استفاده میشود ،که در این روش با حل معادلهی
RSOR

:

منبع جرم:RDIF ،

Volume of fluid


 
( FuA x ) + ( FvA y ) 
F 1  x
y

=0
+
t V f  

) ( FwA z
+

 z

که  F=0باشد سلول پر از هوا و در صورتی که

Fig. 4 Geometric parameters of flat stepped spillway in
)Felder et al. (2012

شکل  4فراسنجههای هندسی سرریز پلکانی مورد آزمایش قرار
گرفته توسط )Felder et al., (2012
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همچنین در شکل  5مدلهای سه بعدی سرریزهای پلکانی-
کنگرهای این تحقیق ارائه شده است .همهی مدلهای سرریز
پلکانی با پلههای کنگرهای برای نسبت ( LT/W=1.85نسبت
طول موثر به عرض پله سرریز) ترسیم و بررسی شدهاند.
 -2-3شبکه محاسباتی و اعمال شرایط مرزی

و بهینه انجام و شبیهسازی شده است .با توجه به تجزیه
حساسیت مش (جدول  )2و مقایسه  V/Vcدر y/dc=0.645
برای پله شماره  9به دست آمده از راه حل عددی با نتایج
آزمایشگاهی ،از چهار اندازه مش مختلف در فاصلههای
نزدیک به شبکه محاسباتی استفاده و سرانجام تعداد مش
مناسب و بهینه انتخاب شد.

در این تحقیق مدلهای مختلفی برای انتخاب مش مناسب

Fig. 5 Utilized stepped spillways in this research

شکل  5سرریزهای پلکانی مورد استفاده در این تحقیق

جدول  2تجزیه حساسیت مش

Table 2 Mesh sensitivity analysis

)MAPE* (%

1 n X exp − X num
 X
n 1
exp

100 

dc= /V/Vc, y
0.645 – step 9 in

dc= /V/Vc, y
0.645- step 9

Experimental
result

in FLOW3D

Max
Aspect
ratio

Total
number
of cells

Int.
Ext.
Test
mesh mesh
NO.
)(cm) (cm

27.44

2.94

2.13

1.79

1046729

1.50

2.50

T1

17.32

2.94

2.43

1.52

1648157

1.10

2.20

T2

6.07

2.94

2.74

1.29

2204893

0.80

1.90

T3

5.10

2.94

2.79

1.21

2412412

0.75

1.85

T4

*Mean Absolute Percentage Error, Xexp: Experimental value of X, Xnum: Numerical value of X, n: Count of data

برابر جدول  2مش چهارمی نیز با تعداد کل 2412412
انتخاب و بررسی شد .درصد خطای نسبی بین نتایج

آزمایشگاهی و عددی  5/10درصد محاسبه شد و با توجه به
اینکه درصد خطای مش سوم و چهارم تاحدودی نزدیک به
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هم بوده ،لذا مش سوم به عنوان مش بهینه انتخاب شد .با
این حال میتوان با افزایش تعداد مش ،دقت و درصد خطا
را کاهش داد .ولی برای این کار بایستی تمهیداتی مانند
تهیه سامانه پردازشی با قدرت باال انجام گیرد .در نهایت با
انجام تجزیه حساسیت مش و انتخاب ابعاد مش بهینه در
نهایت اندازه مش بزرگتر  1/9سانتیمتر (با تعداد )868271
و اندازه مش کوچکتر  0/8سانتیمتر (با تعداد )1336622
میباشد .به طور کلی تعداد  2204893مش با درصد خطای
نسبی  6/07درصد برای مدلسازی و شبیهسازی استفاده
شد .برای کاهش اثر شبکهی محاسباتی در نتایج شبیه-
سازی ،این تعداد مش برای همهی مدلهای این تحقیق
یکسان درنظر گرفته شد .شکل  6شبکهی محاسباتی به کار
رفته در مدلهای این تحقیق را نشان میدهد.

Fig. 7 Applying the boundary condition to the models

شکل  7اعمال شرایط مرزی به مدلهای این تحقیق
جدول  3تعریف شرایط مرزی در محیط نرمافزار FLOW-3D
Table 3 Definition of boundary conditions in FLOW-3D
Upstream
Downstream
Software
boundary
boundary
Volume flow
FLOW-3D
Outflow
rate
Free surface
Lateral
Floor
boundary
boundaries
boundary
Wall

Symmetry

Wall

 -4نتایج و بحث
 -1-4صحت سنجی نتایج عددی و آزمایشگاهی
Fig. 6 Computational domain in this present research

یکی از راههای صحتسنجی و مقایسه نتایج و همچنین
تعیین محدودهی درصد خطا بین دادههای حاصل از نرمافزار
 FLOW-3Dبا دادههای آزمایشگاهی استفاده از رابطهی 12
برای تعیین خطای نسبی میباشد .مالک متوقف کردن
شبیهسازی در نرمافزار از طریق پیام متنی پایداری جریان
( )Steady Flowکه توسط نرمافزار ارائه میشود و همچنین
بررسی میزان تغییرپذیریها در فراسنجههای جریان است
که در صورت ناچیز بودن این اختالفها میتوان شبیهسازی
را متوقف و نتایج را با دادهای آزمایشگاهی صحتسنجی
کرد.

شکل  6محدودهی شبکه محاسباتی در این تحقیق

برای اعمال شرایط مرزی ،در مرز باالیی از شرط مرزی
تقارن ،برای ورودی جریان از شرط مرزی دبی مشخص و
برای مرز پاییندست ،از شرط مرزی دبی خروجی استفاده
شده است .شرط دبی خروجی برای مرزهایی استفاده
میشود که جریان از آن قسمت نیز خارج میشود .این شرط
مرزی برای سیالهای غیرتراکم کاربرد داشته و بهترین
شرط مرزی برای مرزهای خروجی در حوزه هیدرولیک
است .برای دیوارهها و کف آبراهه شرط مرزی  Wallتعریف
شده است .در شرایط مرزی  ،Wallشرط عدم لغزش1
تحمیل شده و اصطکاک ناچیز درنظر گرفته میشود،
بنابراین در مرز دیواره هیچ زبری اعمال نشده است
) .(Ghaderi et al., 2020aدر شکل  7و جدول  3چگونگی
اعمال شرایط مرزی به مدل سرریز پلکانی-کنگرهای در
فضای محیط  ،FLOW-3Dنشان داده شده است.
No-slip

)(12

/V c )N − (V /V c )E
/V c )N

(V

(V

= E

در رابطهی باال  Eنشانگر درصد خطای نسبی (V/Vc)N ،مقدار
بیبعد شده نسبت سرعت جریان به سرعت بحرانی حاصل
از حل عددی و  (V/Vc)Eمقدار بیبعد شده نسبت سرعت
جریان به سرعت بحرانی اندازهگیری شده میباشد .در این
تحقیق نتایج مربوط به توزیع سرعتهای به دست آمده از

1
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آزمایشگاهی Felder et al.

نرمافزار  FLOW-3Dبا نتایج
) (2012برای پلههای شماره  9 ،8و  10مقایسه و صحت
سنجی شده است .شکل  8مقادیر توزیع سرعت نتایج عددی

و آزمایشگاهی به همراه درصد خطای نسبی دادها را نشان
میدهد.

Fig. 8 Comparison of velocity distribution values in numerical and experimental models along with relative errors for
discharge of 0.113 m3/s

شکل  8مقایسهی مقادیر توزیع سرعت جریان نتایج عددی و آزمایشگاهی به همراه محدودهی درصد خطای نسبی دادها
برای دبی  0/113مترمکعب بر ثانیه

با توجه به مقادیر به دست آمده مشاهده میشود که
بیشترین درصد خطای نسبی برابر  -8/55درصد میباشد.
نشانه منفی به این معناست که مقادیر به دست آمده از حل
عددی ،کمتر از مقادیر آزمایشگاهی میباشند .با این حال
می توان نتیجه گرفت که تطابق نسبتاً خوبی بین نتایج حل
عددی و مقادیر آزمایشگاهی وجود دارد.
 -2-4نیمرخ سطح آب
شکل  9نیمرخ سطح آب جریان غیرریزشی عبوری از روی
سرریزهای پلکانی را برای دبی  0/113متر مکعب بر ثانیه
نشان میدهد .مشاهده میشود که آب در رژیم جریان

غیرریزشی به صورت یک الیهی پیوسته از روی پلهها عبور
میکند .در این حالت پلهها مانند یک زبری در برابر جریان
عمل میکنند .لذا قسمت اعظم استهالک انرژی در این نوع
رژیم ،بر اثر ایجاد جریانهای چرخشی زیر بستر کاذب ایجاد
میگردد .شکل  10جریانهای چرخشی ایجاد شده در زیر
بستر کاذب در مدل سرریز پلکانی-کنگرهای مستطیلی را
در پلههای شماره  2و  3نشان میدهد .نکته قابل توجه در
مورد سرریزهای پلکانی-کنگرهای تداخل تیغههای جریان
در عبور از لبههای قسمت کنگرهای شده پلهها در طول
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سرریز و افزایش ناحیه فرآیند گردش دوباره 1و ایجاد جریان
چرخشی بیشتر در این نوع از سرریزهای پلکانی جدید
میباشد (شکل .)11

Fig. 9 Water surface profile in skimming flow on stepped
spillway models
Fig. 11 Interference of passing flow on labyrinth steps

شکل  9نیمرخ سطح آب جریان غیرریزشی عبوری از مدلهای

شکل  11تداخل تیغههای جریان عبوری از پلههای کنگرهای

سرریز پلکانی

شده

با توجه به نتایج تحقیقات ) Chanson et al. (2002مقاومت
در برابر جریان تابعی از فرآیند گردش دوباره ناشی از گردابه
های چرخشی موجود در ناحیهی گردش دوباره است و
استهالک انرژی تحت تأثیر انتقال حرکت بین جریان
حفرهای 2و جریان اصلی روی میدهد .هر چقدر این ناحیهی
گردش مجدد بزرگتر باشد ،استهالک انرژی جریان بیشتری
رخ خواهد داد .شکل  12سرعت جریان عبوری از مدلهای
سرریز پلکانی این تحقیق را نشان میدهد .مشاهده میشود
که شکل کنگرهای ایجاد شده در پلهها باعث کاهش سرعت
جریان از باالدست به پاییندست سرریزهای پلکانی شده ،به

Fig. 10 Gravity flows beneath the recirculation regions
passing flow in rectangular labyrinth spillway

طوری که کاهش سرعت در سرریز پلکانی-کنگرهای

شکل  10جریانهای چرخشی ایجاد شده در زیر بستر کاذب

ذوزنقهای نسبت به سرریز پلکانی متعارف مشهودتر میباشد.

عبوری از سرریز پلکانی-کنگرهای مستطیلی
Recirculation region

1

Gravity flow
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به عنوان مثال در پلهی شماره  8سرعت جریان در
سرریزهای پلکانی-کنگرهای ذوزنقهای ،مثلثی و مستطیلی
نسبت به سرریز پلکانی ساده به ترتیب به میزان ،23/76
 12/21و  4/62درصد کاهش یافته است .علت کاهش
سرعت جریان تداخل خطوط جریان و افزایش مقاومت در
برابر جریان با ایجاد شکل کنگره در پلههای سرریز میباشد.

در شکل هندسی پلههای سرریز پلکانی و استفاده از حالت
کنگرهای آن ،میزان استهالک انرژی (  ) H / H 0و
(  ) H / H maxو مقدار انرژی باقیمانده ( )Hresدر لبهی پلهی
آخر همهی مدلهای سرریز پلکانی-کنگرهای محاسبه شد.
شکل  13مقادیر درصد استهالک انرژی نسبی مدلهای
سرریز پلکانی-کنگرهای و سرریز پلکانی ساده را نشان
میدهد.

Fig. 13 Comparison of relative energy dissipation in
labyrinth stepped spillway with flat stepped spillway

شکل  13مقایسهی میزان استهالک انرژی نسبی سرریز
پلکانی-کنگرهای با سرریز پلکانی ساده

Fig. 12 Flow velocity on stepped spillway models

شکل  12سرعت جریان عبوری از مدلهای سرریز پلکانی

 -3-4استهالک انرژی و انرژی باقی مانده
همواره انتقال آب جریان به پاییندست سازههای
هیدرولیکی توسط سرریزها باعث ایجاد انرژی جنبشی
زیادی میشود .پلهها در سرریزهای پلکانی باعث استهالک
انرژی جریان میشوند .مسئله مورد اهمیت ،افزایش اثر این
پلهها در میزان استهالک انرژی جریان است .یکی از دغدغه-
های مهم مهندسان طراح ،اطالع از میزان استهالک انرژی
در سرریزهای پلکانی و مقدار انرژی باقیمانده در انتهای این
نوع از سرریزها میباشد .در این تحقیق با ایجاد تغییرهایی

مشاهده میشود که ایجاد شکل کنگرهای در پلههای سرریز
پلکانی باعث افزایش میزان استهالک انرژی در انتهای سرریز
(پله آخر) میشود .همچنین در بین شکلهای کنگرهای،
سرریز پلکانی-کنگرهای ذورنقهای بیشترین میزان استهالک
انرژی را به خود اختصاص داده به طوری که برای شرایط
جریان یکسان و دبی  0/080متر مکعب بر ثانیه سرریزهای
پلکانی -کنگرهای ذوزنقهای ،مثلثی و مستطیلی نسبت به
سرریز پلکانی متعارف به ترتیب  12/95 ،18/30و 4/32
درصد استهالک انرژی بیشتری داشتهاند .با افزایش دبی
تأثیر شکل هندسی پلههای کنگرهای در میزان استهالک
نسبی انرژی جریان برای همهی مدلها روندی رو به پایین
و کاهشی دارد .شکل  14نرخ استهالک انرژی جریان
(  ) H / H maxرا تابعی از عدد بیبعد  Z 0 / y cبرای همهی
مدلها را نشان میدهد Z 0 .فاصله عمودی تاج سرریز تا
آخرین پله برای همهی مدلهای سرریز پلکانی میباشد.
همچنین برای محاسبهی بیشینه ارتفاع آب در باالدست
سرریز ،میتوان برابر رابطهی  13عمل کرد:
)(13

H max = 1.5 y c + H dam

که در این رابطه  :Hdamارتفاع سرریز و  :ycعمق بحرانی
جریان میباشد .همچنین برای به دست آوردن
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 H = H max − H resنیاز به محاسبهی  Hresمیباشد که
برابر رابطه  14عمل میشود:
)(14

U w2
2 g

H res = dcos  +

در این رابطه  d ،θ ،Uwو  gبه ترتیب سرعت جریان در محور
مرکزی سرریز (( )Uw =q/dمتر بر ثانیه) ،شیب تنداب سرریز
پلکانی ،عمق معادل جریان (متر) و شتاب گرانش زمین (متر
بر مجذور ثانیه) میباشند.

Fig. 14 Energy dissipation rate in stepped spillways of
this research

شکل  14نرخ استهالک انرژی در مدلهای سرریز پلکانی

Fig. 15 Comparison of differences energy dissipation in
labyrinth spillways with flat stepped spillway

این تحقیق

شکل  15مقایسه تفاوت استهالک انرژی جریان عبوری از

مشاهده میشود که نرخ استهالک انرژی در سرریزهای
پلکانی-کنگرهای بیشتر از سرریز پلکانی ساده بوده و در
شرایط جریان یکسان و دبی  0/065متر مکعب بر ثانیه
سرریزهای پلکانی -کنگرهای ذوزنقهای ،مثلثی و مستطیلی
به ترتیب  12/1 ،17و  4/66درصد بیشتر نسبت به سرریز
پلکانی متعارف در استهالک انرژی موثر بودهاند .علت این
امر در ایجاد تداخل جریان عبوری از پلهها با توجه به نوع
شکل پلهها در اثر ایجاد شکل کنگرهای میباشد .در شکل
 15به روشنی مشاهده میشود که ایجاد کنگرهای کردن
پلههای سرریز پلکانی باعث افزایش نداخل خطوط جریان
عبوری از اطراف پلههای کنگرهای شده و در نتیجه باعث
افزایش استهالک انرژی جریان به ویژه در پلههای اخر
سرریز نسبت به سرریز پلکانی با پلههای ساده میشود.

سرریزهای پلکانی-کنگرهای نسبت به سرریزهای پلکانی ساده

Fig. 16 Residual energy in stepped spillway models in
this research

شکل  16مقادیر انرژی باقیمانده در مدلهای سرریز پلکانی
این تحقیق

مشاهده میشود در شرایط جریان یکسان ،مقادیر انرژی
باقیمانده بیبعد شده برای سرریز پلکانی متعارف بیشتر از
مدلهای پلکانی-کنگرهای است ،به طوری که به عنوان
مثال برای نسبت بیبعد  yc/h=0.84مقدار ارتفاع بیبعد
شدهی باقیمانده برای سرریز پلکانی متعارف برابر
 Hres/yc=4.32میباشد .این در حالی است که میانگین

شکل  16ارتفاع بیبعد شدهی باقیمانده ( )Hres/ycبه عنوان
معرف انرژی باقیمانده را به صورت تابعی از نسبت بیبعد
شده عمق بحرانی به ارتفاع پله ( )yc/hبه عنوان معرف
شرایط جریان نشان میدهد.
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شکلهای کنگرهای ،سرریز پلکانی-کنگرهای
ذورنقهای بیشترین میزان استهالک انرژی را به خود
اختصاص داده به طوری که برای شرایط جریان
یکسان و دبی  0/08متر مکعب بر ثانیه سرریزهای
پلکانی -کنگرهای ذوزنقهای ،مثلثی و مستطیلی
نسبت به سرریز پلکانی متعارف به ترتیب ،18/30
 12/95و  4/32درصد استهالک انرژی بیشتری
داشتهاند.

مقدار ارتفاع بیبعد شده برای سرریزهای پلکانی-کنگرهای
برابر  Hres/yc=2.57است.

 -5نتیجهگیری
سرریزهای پلکانی از جمله سرریزهایی هستند که به منظور
بهبود شرایط هیدرولیکی جریان و استهالک انرژی بهکار
میروند و با احداث این نوع از سرریزها ابعاد حوضچه آرامش
و هزینههای جانبی کاهش مییابد .در این تحقیق سعی شد
تا با ارائه شکل جدیدی از سرریزهای پلکانی با عنوان سرریز
پلکانی-کنگرهای و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آن با
استفاده از نرمافزار  FLOW-3Dدر جهت بهبود شرایط
استهالک انرژی آنها گام برداشت .از این رو نتایج زیر به
دست آمد:
•

بیشترین درصد خطایی به دست آمده از مقایسه
نتایج توزیع سرعت بین دادههای آزمایشگاهی
) Felder et al. (2012و نتایج نرمافزار FLOW-3D
مربوط به پله شماره  8به مقدار  8/58درصد بود که
نشانگر سازگاری قابل قبول بین نتایج آزمایشگاهی و
نتایج عددی میباشد.

•

مشاهده شد در سرریزهای پلکانی-کنگرهای ،شکل
کنگرهای پلهها باعث تداخل تیغههای جریان در عبور
از لبههای قسمت کنگرهای در طول سرریز به هنگام
انتقال به پایاب سرریز شده و این امر باعث افزایش
ناحیه فرآیند گردش دوباره و ایجاد جریان چرخشی
بیشتر در این نوع از سرریزهای پلکانی جدید میشود.

•

ایجاد شکل کنگرهای در پلهها باعث کاهش سرعت
جریان به هنگام انتقال به پایاب سرریز شده بطوریکه
برای مثال در پله شماره  8سرعت جریان در
سرریزهای پلکانی-کنگرهای ذوزنقهای ،مثلثی و
مستطیلی نسبت به سرریز پلکانی متعارف به ترتیب
به میزان  12/21 ،23/76و  4/62درصد کاهش یافته
است .علت کاهش سرعت جریان تداخل خطوط
جریان و افزایش مقاومت در برابر جریان با ایجاد
شکل کنگره در پلههای سرریز میباشد.

•

مشاهده شد که ایجاد شکل کنگرهای در پلههای
سرریز پلکانی باعث افزایش میزان استهالک انرژی در
انتهای سرریز (پله آخر) میشود .همچنین در بین

•

نتایج ارتفاع باقیمانده( )Residual headنشان داد در
شرایط جریان یکسان ،مقادیر انرژی باقیمانده بیبعد
شده برای سرریز پلکانی متعارف بیشتر از مدلهای
پلکانی-کنگرهای میباشد ،به طوری که به عنوان
مثال برای نسبت بیبعد  yc/h=0.84مقدار ارتفاع بی
بعد شدهی باقیمانده برای سرریز پلکانی متعارف
برابر  Hres/yc=4.32میباشد .این در حالی است که
میانگین مقدار ارتفاع بیبعد شده برای سرریزهای
پلکانی-کنگرهای برابر  Hres/yc=2.57میباشد.

 -6فهرست نشانهها
دبی عبوری از روی سرریز

پلکانی()m3/s

Q

سرعت جریان)(m/s

V

سرعت بحرانی جریان)(m/s

Vc

شتاب گرانش زمین)(m/s2

g

عمق معادل جریان)(m

d

عمق جریان)(m

y

عمق بحرانی جریان)(m

yc

عمق بحرانی نرمال شده

yc/h

عدد فرود

Fr

عدد رینولدز

Re

طول پله سرریز پلکانی)(m

l

ارتفاع پله سرریز پلکانی)(m

h

عرض سرریز پلکانی)(m

W

شیب تنداب سرریز پلکانی



تعداد پله سرریز پلکانی

N0

تعداد چرخه کنگرهای

Nc

طول هر چرخه کنگرهای)(m
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