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چکیده
دریچههای کشویی متوالی با هدف تحویل مقدار نسبتاً ثابت دبی جریان برای دامنهای از تغییرات سطح آب در
باالدست کانالهای توزیع آب ،بکار برده میشوند .در این تحقیق با استفاده از نرمافزار  FLOW-3Dجریان از دریچههای
کشویی متوالی در  4مدل متفاوت برای  5عمق جریان ورودی شبیهسازی و مورد بررسی قرار گرفت .با مقایسهنتایج
عددی و آزمایشگاهی مالحظه گردید تفاوت دبیهای خروجی همواره کمتر از  10درصد بوده است .بنابراین دقت
شبیهسازی مدل قابل قبول است .پس از صحتسنجی مدل ،دبی خروجی برای مدلها محاسبه و با مقدار دبی طراحی
مقایسه شد .مقایسه دبی خروجی مدلها با دبی طراحی نشان داد در همه حالتهای مورد بررسی ،در حدود  8درصد
اختالف وجود دارد .بنابراین سازه دریچههای کشویی متوالی در تحویل دبی جریان تقریباً ثابت به ازای تغییرات عمق آب
در باالدست کانال با دقت قابل قبولی عمل میکند .همچنین بررسی میزان استهالک انرژی در مدلها نشان داد برای
حالتی که تنها دریچه اول فعال است ،اتالف انرژی قابل صرف نظر کردن میباشد .ولی با افزایش عمق جریان ورودی و
فعال شدن دریچههای بعدی ،میزان استهالک انرژی ناشی از جریان از دریچههای کشویی متوالی افزایش یافته و به
حدود  15تا  22درصد میرسد .بنابراین این سازه عالوه بر تنظیم دقیق جریان ،در استهالک انرژی برای عمقهای زیاد
جریان ورودی نیز موثر میباشد.
واژههای کلیدی :استهالک انرژی ،دبی خروجی ،دریچههای کشویی کشویی متوالی ،عمق جریان ورودی  ،نرمافزار FLOW-3D
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Abstract
Successive sluice gates are utilized to deliver a relatively constant amount of flow rate for a range of
water levels variations at the upstream of the water distribution channels. In this study, the flow through
successive sluice gates in four different models with five input flow depths were simulated and investigated
using FLOW-3D software. Comparison between the numerical and experimental results indicated that the
differences of the output flow rates were less than 10%. Therefore, the accuracy of simulated models was
desirable. After validation of models, the output flow rate was calculated for each model and compared with
design flow rate. Comparing the output flow rates of models with the design flow rate indicated that in the all
investigated cases, there was an approximate difference of 8 percent. Therefore, the successive sluice gates
showed acceptable accuracy in delivery of constant flow rate during variation of water depth at upstream of
the channel. Also, the evaluation of energy dissipation in the models showed that the energy dissipation was
negligible when just the first gate was active. But by increasing the depth of input flow and utilization of the
next gates, the rate of energy dissipation caused by the flow through successive sluice gates was increased to
about 15-22 percent. Therefore, in addition to precise flow regulation, this structure was also effective in
energy dissipation if input flow depths were high.
Keywords: Energy dissipation, FLOW-3D software, Input flow depth, Output flow rate, Successive sluice
gates

پرکاربردترین رابطهای که برای محاسبه دبی جریان از

مقدمه

 رابطه،دریچه قائم در شرایط جریان آزاد ارائه شده

با توجه به اینکه بخش کشاورزی سهم غالبی از

1 ) میباشد که در رابطه1967( راجاراتنام و سوبرامانیا

مصرف آب را به خود اختصاص میدهد و قسمت عمده

:آورده شده است

 همواره در کانالها در جریان است بایستی،از این آب

[1]

جهت جلوگیری از تشدید بحران آب و استفاده مطلوب

Q = Cd wb 2gy0

w ، ضریب دبی جریانC d ، دبی جریانQ :که در آن

شتاب ثقل

g ،دریچه

 عرضb ،ارتفاع بازشدگی دریچه

 عمق آّب در باالدست دریچه می باشد (راجاراتنامy0 و
 رابطه فوق نشان میدهد میزان.)1967 ،و سوبرامانیا

 در. میزان مصرف آب ساماندهی گردد،از منابع آب
همین راستا امروزه متخصصین علم هیدرولیک در
تالشند با طراحی و اجرای سازههای تنظیم کننده مانند
. این امر را محقق نمایند،دریچه
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دبی جریان در واحد عرض عالوه بر ارتفاع بازشدگی،

اشل برای بازشدگیهای مختلف یک دریچه کشویی

ضریب دبی جریان و شتاب ثقل به مقدار عمق آب در

قائم ،اقدام به طراحی دریچه سه تیغهای نمودند و

باالدست دریچه نیز وابسته بوده ،بنابراین با تغییر این

روشی برای طراحی این سازه با حداقل انحراف دبی از

عمق میزان دبی جریان نیز تغییر میکند .دریچهها در

نظر تئوری ارائه کردند .بیجنخان و کوچکزاده

برخی موارد به عنوان تنظیمکننده دبی جریان بکار

( )2010اصول طراحی دریچه های متوالی بر اساس

گرفته میشوند .به همین منظور و به جهت کاهش

مفهوم حساسیت هیدرولیکی را برای طراحی سازه دو

انحراف دبی پاییندست از دبی طراحی و به عبارتی

تیغهای توسعه دادند .یاریزاده و کوچکزاده ()2011

تنظیم بهتر جریان ،بکارگیری دریچههای کشویی متوالی

عملکرد هیدرولیکی مدولها را هنگام مواجه شدن با

معرفی شد.

مواد شناوری که قادر به ایجاد انسداد در سازه هستند،

در بین سازههای آبگیر ،دریچههای متوالی به دلیل

به صورت آزمایشگاهی بررسی کردند .نتایج این

تحویل مقدار نسبتاً ثابت دبی جریان برای محدودهای از

محققین حاکی از آن است که چنین انسدادی میتواند

تغییرات عمق آب در کانال تغذیه کننده ،که به دامنه

قسمت فوقانی سازه ،یعنی فاصله میان تیغهها و یا

مدوالر معروف است مورد توجه طراحان قرار گرفتهاند.

میزان بازشدگی تحتانی تیغهها را تحت تاثیر قرار دهد.

پیشنهاد استفاده از دریچههای متوالی برای اولین بار

برقی خضرلو و همکاران ( )2016با استفاده از رابطه

توسط الرسن و میشرا ( )1990مطرح شد ،این سازه

بقای انرژی و روشی نوین به ارائه تخمین ضریب دبی

متشکل از  3تیغه قائم و ثابت است که ارتفاع آنها به

دریچههای کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق

ترتیب در سمت پایین دست افزایش و میزان بازشدگی-

نمودند .نتایج نشان داد دخالت ضریب افت انرژی در

شان کاهش مییابد .میشرا و همکاران ( )1990به منظور

رابطه پیشنهادی سبب کاهش متوسط قدرمطلق خطای

بررسی عملکرد دریچههای متوالی اقدام به طراحی

نسبی در حدود  0/4درصد و  2/6درصد بهترتیب برای

دریچه سه تیغهای کردند .آنها ارتفاع اولین تیغه را برابر

شرایط جریان آزاد و مستغرق میشود  .مهرزاد و

با حداقل ارتفاع آب طراحی در نظر گرفتند ،این امر با

همکاران ( )2014دریچههای تیغهای را به صورت

توجه به فرض ایشان مبنی بر اینکه با رسیدن ارتفاع آب

مزدوج در کانال نصب و بررسی کردند و سپس برای

به باالی هر تیغه تنظیم کننده جریان به تیغه بعد منتقل

طراحی دریچههای تیغهای بصورت موازی روشی

میشود ،انجام گرفت ولی این امر باعث شد تا اولین

معرفی کردند که در روش پیشنهادی آنها انحراف دبی

تیغه در روش طراحی آنها عمال تاثیری در تنظیم کننده

عبوری از دبی طراحی در دامنه گستردهای از تغییرات

جریان نداشته باشد .انور ( )1999در تکمیل روش

عمق آب از حدود متوسط  %8برای روشهای قبلی به

طراحی میشرا و همکاران ( )1990با استفاده از رابطه

حدود  %1کاهش یافت.

ضریب جریان ارائه شده توسط سوامی ( )1992برای

در این بخش جهت بررسی کارائی روش  CFDدر

دریچه کشوئی قائم ،دریچه سه تیغه را طوری طراحی

شبیهسازی انواع مدلهای هیدرولیکی و دقت نتایج آنها

نمود که ارتفاع اولین تیغه بیشتر از حداقل مقدار ارتفاع

به تحقیقات مشابه اشاره شده است.

آب طراحی بود تا اولین تیغه نیز در تنظیم دبی جریان

کیم ( )2007جریان از زیر دریچه کشویی قائم را با حل

موثر بوده و میزان انحراف دبی جریان از دبی طراحی

عددی معادالت ناویر -استوکس برای محاسبه ضرایب

کاهش یابد .بیجنخان و همکاران ( )2010با استفاده از

انقباض ،تخلیه و توزیع فشار پشت دریچه بررسی و

مفهوم حساسیت هیدرولیکی و با ایجاد منحنیهای دبی

نتایج حل عددی  FLOW-3Dرا با دادههای تئوری و
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آزمایشگاهی مقایسه کرد .نتایج کیم ( )2007نشان داد

فشار برای انواع شکل لبه دریچهها یکسان بوده ولی

این نرمافزار در شبیهسازی جریان دقت خوبی داشته و

مقادیر آنها با یکدیگر متفاوت است.

عملکرد آن و نتایج بدست آمده قابل قبول میباشد.

مرور مطالعات انجام گرفته نشان میدهد دریچههای

هلمی و جمال ( )2011الگوی جریان و رفتار دریچه دو

متوالی کمتر بررسی شده است ،لذا در این تحقیق سعی

تیغهای در شرایط جریان آزاد را با بهرهگیری از روش

شده دریچههای متوالی به عنوان یک سازه تنظیم کننده

 CFDو با استفاده از نرمافزار  Fuentشبیهسازی و

با بازدهی باال نسبت به سایر انواع دریچهها ،با بهره-

بررسی کردند .آنها برای صحت سنجی مدل از نتایج

گیری از روش حل عددی مورد بررسی قرار گیرد .با

آزمایشگاهی سرعت در مدل فیزیکی استفاده کرده و

توجه به کارائی باالی نرمافزار  FLOW-3Dدر زمینههای

نشان دادند روش  CFDکارایی باالیی در شبیهسازی

تحقیقات مهندسی آب ،نتایج میشرا و همکاران ()1990

جریان از زیر دریچههای کشویی دارد.

جهت صحت سنجی شبیه سازی شد و در نهایت با

کاسان و بیلود ( )2012برای بررسی مشخصات

ایجاد مدلهای مختلف در شرایط هیدرولیکی متفاوت

باالدست و پایین دست جریان از زیر دریچه کشویی

جریان مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

قائم ،با استفاده از حل عددی و به کمک نرمافزار
 Fluentبه شبیهسازی جریان در کانالی به عرض 30
سانتیمتر ،ارتفاع  50سانتیمتر و طول  8متر پرداخته-
اند .در این تحقیق پروفیل سطح آب ،با دادههای
آزمایشگاهی آکاوز و همکاران ( )2009صحتسنجی
شده است .با توجه به وجود تغییر شکل نسبتاً زیاد در
جریان زیر دریچه ،آنها انتخاب مدل آشفتگی برای حل
عددی را بسیار مهم دانسته و با بررسی مدل های
آشفتگی  K −  _ RNG ، K −  _ s tan dardو ، K −
برای جریان مستغرق مدل آشفتگی  K −  _ RNGرا از
دقت باالیی برخوردار دانستند .نتایج این محققین نشان
میدهد مقدار ضریب انقباض برای جریان مستغرق در
بازشدگیهای بزرگتر ثابت نبوده و برخالف جریان
آزاد انتخاب یک مقدار ثابت برای  Ccصحیح نیست.
دانشفراز و همکاران ( )2016به منظور مطالعه
خصوصیات جریان از زیر دریچه قائم ،با بهرهگیری از
نرمافزار  FLOW-3Dجریان را برای  5شکل لبه متفاوت
شبیهسازی و بررسی کردند .تحلیل جریان در مدلها
برای  6عمق پشت دریچه متفاوت انجام گرفت و ضرایب
انقباض و ضریب دبی ،توزیع فشار پشت دریچه و
فشار کف کانال در نزدیکی دریچه مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج این محققین نشان میدهد محل ماکزیمم

مواد و روشها
در این پژوهش جهت شبیه سازی عددی جریان از
دریچههای متوالی در  4مدل متفاوت با تغییر فواصل
بین دریچهها از نرمافزار  FLOW-3Dبه ترتیب
زیراستفاده شده است.
ابعاد کانال و یکی از مدلهای مورد بررسی به منظور
صحتسنجی مدل شبیهسازیشده از مدل آزمایشگاهی
میشرا و همکاران ( )1990گرفته شده و  3مدل دیگر با
تغییر فواصل بین دریچهها مورد بررسی قرار گرفته
است .دامنه مدوالر (دامنه تغییرات عمق باالدست) برای
همه مدلها یکسان و  15الی  25سانتیمتر در نظر
گرفته شد .هر مدل برای عمقهای ورودی جریان ،15
 22/5 ،20 ،17/5و  25سانتیمتر شبیهسازی و بررسی
شده است .ضخامت هر سه دریچه یکسان و برابر 2
سانتیمتر بوده ولی طول و مقدار بازشدگی آنها با
یکدیگر متفاوت است بطوریکه در جهت جریان مقدار
بازشدگی کاهش و طول دریچهها بیشتر میشود.
مطابق دادههای آزمایشگاهی میشرا و همکاران ()1990
دریچهها در کانالی به طول  ،100عرض  10و ارتفاع 50
سانتیمتر ،در فاصله  32سانتیمتری باالدست در نظر
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گرفته شدهاند .مشخصات مدلهای شبیهسازی در شکل

 1و جدول  1نشان داده شده است.

از جدول  1مشاهده میشود مقادیر بازشدگی و طول

میباشد .به منظور عدم تاثیرگذاری تعداد مشها بر

دریچهها در مدلها یکسان در نظر گرفته شده ولی

روی نتایج برای هر  4مدل با ایجاد تعداد مشهای

فاصله بین دریچهها به منظور بررسی تاثیر این پارامتر

برابر ،از هر  0/0025متر شبکهبندی مدلها انجام شده

بر عملکرد سازه در دامنه مدوالر مشخص متغیر می-

است .برای شبکهبندی مدل مورد بررسی از 1344000

باشد.

تعداد مش استفاده شده است.
فاصله بین دریچهها

طول دریچهها ()cm

مقادیر بازشدگی ()cm

مدل

()cm
S1

L3

L2

L1

a3

a2

a1

-

S2

شکل -1شکل شماتیک سازه دریچههای متوالی.

2

2

20/9

14/7

9/5

4/1

4/7

5/5

1

4

2

20/9

14/7

9/5

4/1

4/7

5/5

2

2

4

20/9

14/7

9/5

4/1

4/7

5/5

3

4

4

20/9

14/7

9/5

4/1

4/7

5/5

4

حال به مراحل شبیهسازی مدلها میپردازیم .الزم بذکر
است تمامی این مراحل برای  4مدل یکی بوده و بدین

پس از شبکهبندی مدل ،شرایط مرزی بر مدل اعمال

ترتیب نامگذاری مدلها بر همین اساس صورت گرفته

شد .شکل  2شبکه محاسباتی با مدل دریچههای متوالی

است بدین صورت که هر مدل با حرف بزرگ  Sبا دو

را برای مدل  S42و شرایط مرزی اعمال شده بر مدل را

اندیس نشان داده میشود که اندیس اول بیانگر فاصله

نشان میدهد.

بین دریچه اول و دوم ،و اندیس دوم بیانگر فاصله بین
دریچه دوم و سوم میباشد .بنابراین نامگدازی مدلها
به ترتیب  S42 ،S24 ،S22و  S44خواهد بود.تنها در هر مدل
با تغییر محل قرارگیری دریچههای دوم و سوم ،فواصل
بین دریچهها تغییر میکند.در این بخش در انتخاب مدل
آشفتگی برای شبیهسازی مدل مورد بررسی ،باتوجه به
بررسی مطالعات انجام شده توسط محققینی چون
دانشفراز و قادری ( ،)2017دانشفراز و همکاران ()2019
و قادری و همکاران ( )2019و مطالعه انواع مدلهای
آشفتگی مدل آشفتگی  K −  _ RNGنتایج دقیقتری

بدست میدهد بر همین اساس برای حل آشفتگی در
مدلسازی جریان از مدل آشفتگی  RNGاستفاده شده
است .برای مدل مورد بررسی طول و عرض کانال
برابر  100و  10سانتیمتر و ارتفاع آن  50سانتیمتر

نتایج و بحث
در این تحقیق جریان از دریچههای متوالی در 4
مدل متفاوت شبیهسازی و بررسی شده است .وظیفه
اصلی این سازه ،تحویل دبی تقریباً ثابت در پاییندست،
به ازای تغییرات عمق آب در باالدست جریان میباشد.
بدین صورت که سازه دریچههای متوالی با بازشدگی-
های مشخص برای یک دبی خروجی طراحی میشوند و
انتظار میرود با تغییر عمق جریان در بازه دامنه
مدوالر ،دبی خروجی نوسانات زیادی نداشته و نزدیک
به دبی طراحی باشد .در این تحقیق از دادهها و نتایج
آزمایشگاهی میشرا و همکاران ( )1990برای شبیه-
سازی مدلها استفاده شده است.
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جدول -2محاسبه درصد خطای نسبی مقادیر دبی خروجی
در واحد عرض نتایج حل عددی و آزمایشگاهی.

شکل -2شبکه محاسباتی و شرایط مرزی اعمال شده برای
مدل دریچههای متوالی . S 42

محاسبه

نتایج آزمایشگاهی

نتایج حل

عمق ورودی

درصد خطا

میشرا و همکاران

عددی

جریان()cm

9/203

0/4875

0/5369

5

6/785

0/4983

0/5346

17/5

0/895

0/5178

0/5225

20

0/809

0/5269

0/5312

22/5

2/204

0/5328

0/5448

25

نکته قابل توجه در این دادهها این است که برای نتایج
حل عددی برخالف دادههای آزمایشگاهی در همه عمق-
های ورودی جریان ،دبی خروجی بیشتر از دبی طراحی

صحتسنجی مدل

بدست آمده است .همچنین درصد خطای مثبت نشانگر

در استفاده از روشهای حل عددی برای بررسی پدیده-

این است که در مطالعه حاضر دادههای عددی همواره

ها ،یکی از مهمترین بخشهای تحقیق اعتبارسنجی و

بزرگتر از دادههای آزمایشگاهی میباشد که میتواند به

صحتسنجی مدل عددی میباشد .به همین منظور نتایج

دلیل مشبندی شبکه حل و نحوه تعیین پروفیل سطح

حل عددی با دادههای آزمایشگاهی در شرایط یکسان

جریان در نرمافزار و همچنین استفاده از شرایط مرزی

مقایسه میگردد .در این تحقیق نیز برای صحتسنجی

و یا انتخاب مدل آشفتگی باشد.
عمق ورودی

مدل شبیهسازی شده در نرمافزار ،مقادیر دبی خروجی
برای مدل  S 22با دادههای آزمایشگاهی میشرا و
همکاران ( )1990برای دبی طراحی  0/5لیتر بر ثانیه در
سانتیمتر و فواصل دریچهها  2سانتیمتر مقایسه شده
است.در این بخش از مطالعه حاضر ،مقادیر دبی
خروجی بدست آمده برای مدل  S 22به ازای عمقهای
ورودی مختلف ،با دادههای آزمایشگاهی متناظر میشرا

دبی ورودی

شکل -3مقایسه نتایج حل عددی با دادههای آزمایشگاهی
مدل . S 22

و همکاران( )1990مقایسه شده است .جدول  2مقادیر
عددی(نتایج مطالعه حاضر) و آزمایشگاهی دبی

شکل  3نشان میدهد درصد اختالف دادههای حل عددی

خروجی را برای دبی طراحی  0/5لیتر بر ثانیه در

با نتایج آزمایشگاهی میشرا و همکاران( )1990در عمق-

سانتیمتر را نشان میدهد.

های ورودی پایین بیشتر بوده ،ولی با افزایش عمق

مشاهده میشود نتایج حل عددی نزدیک به دادههای

ورودی جریان نتایج حل عددی به دادههای

آزمایشگاهی بوده و درصد خطای آن همواره کمتر از

آزمایشگاهی نزدیکتر شده و درصد خطای مدل کمتر

 10درصد بوده است بنابراین مدل شبیهسازی شده از

میگردد.

دقت قابل قبولی برخوردار میباشد.
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تحلیل نتایج حل عددی
با توجه به وظیفه اصلی سازه دریچههای متوالی که
تحویل دبی تقریبا ثابت در پاییندست به ازای تغییرات
عمق ورودی جریان میباشد ،مهمترین پارامتر قابل
بررسی در این سازه دبی خروجی در پاییندست می-
باشد .دبی خروجی نهایی حاصلجمع دو دبی جریان
سرریز شده از روی دریچههای  1و ،2به اضافه دبی
جریان عبوری از زیر دریچه سوم میباشد که به ترتیب

شکل -4نمودار دوبعدی تغییرات عمق و سرعت جریان

با  q wو  q sdمیتوان نشان داد که در این بخش علیرغم

جریان برای مدل با ورودی جریان  22/5سانتیمتر.

سهم هر یک از qها ،کل دبی خروجی بررسی میشود.

بررسی دبی خروجی در مدل S 24
در این بخش از تحقیق ،با استفاده از دادههای
سرعت و عمق جریان در پاییندست مدل  S 24دبی در
واحد عرض محاسبه شده و با دبی طراحی  0/5لیتر بر
ثانیه در سانتیمتر مقایسه شده است .شکل 4
نمودارهای دوبعدی تغییرات عمق و سرعت جریان در
طول کانال را برای مدل  S 24نشان میدهد.

الزم بذکر است اعداد نشان داده شده در شکلهای فوق
برای تغییرات عمق و سرعت بر حسب متر و متر بر
ثانیه میباشند .در محاسبه دبی خروجی مقادیر
خروجی نرمافزار به واحدهای موردنظر تبدیل شدهاند.
جدول  3مقادیر دبی خروجی مدل  S 24و درصد خطای
آن با دبی طراحی را نشان میدهد.
مقادیر درصد خطا نشان میدهد دبی خروجی در مدل
نزدیک به دبی طراحی بدست آمده و کمتر از  7درصد
خطا دارد.
بررسی دبی خروجی در مدل
همانند بخشهای قبل ،دبی خروجی برای مدل نیز ،با
استفاده از داده¬های عمق و سرعت خروجی نرمافزار
محاسبه شده و با دبی طراحی مقایسه شده است .شکل
 5مقادیر دبی را برای دو مدل و نشان میدهد .درصد
خطای مدل با دبی طراحی در جدول  4آورده شده
است.

جدول -3مقادیر دبی خروجی مدل  S 24و درصد خطای آن با دبی طراحی.
درصد خطای

دبی در واحد

دبی در واحد عرض

سرعت متوسط جریان در

عمق خروجی

عمق ورودی

نسبی

عرض طراحی

محاسباتی

مقطع خروجی

جریان

جریان

ادامه جدول در صفحه
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()L cm-1 s-1

()L cm-1 s-1

()cm s-1

()cm

()cm

6/55

0/5

0/535

142/3

3/76

15

6/51

0/5

0/535

152/8

3/50

17/5

4/17

0/5

0/522

166/7

3/13

20

5/17

0/5

0/527

167/4

3/15

22/5

7/28

0/5

0/539

187/9

2/87

25

مقادیر درصد خطا در مدل  S 44نزدیک به مدلهای قبلی
بدست آمده و حداکثر حدود  8درصد با دبی طرح
اختالف دارد .مقایسه دبیهای خروجی  4مدل با یکدیگر
نشان میدهد درصد خطاهای آنها با دبی طرح تقریباً
یکسان بوده است .لذا تاثیر فاصله بین دریچههای
متوالی در عملکرد آنها ناچیز بوده و قابل صرفنظر
کردن است .نتایج بررسیها نشان میدهد سازه
دریچههای متوالی در هر  4حالت مطالعه شده در این
تحقیق عملکرد بهتری در تنظیم جریان داشته و این
سازه در شبکههای آبیاری قابل کاربرد میباشد .شکل
 6مقایسه دبیهای خروجی مدلها را نشان میدهد .در
این شکل مشاهده میشود که میزان دبیهای خروجی با
یکدیگر اختالف چندانی نداشته و کارایی مدلهای مورد
بررسی نزدیک بهم میباشد.
بررسی انرژی مخصوص جریان قبل و بعد از

شکل -5مقادیر دبی خروجی الف) مدل  ، S 24ب) مدل . S 44

دریچههای متوالی

جدول-4مقادیر دبی خروجی مدل  S 44و درصد خطای آن

دریچههای قائم در حالت پرکاربرد خود ،که بصورت

با دبی طراحی.

تکی بکار گرفته میشوند در استهالک انرژی زیاد موثر

دبی در واحد

دبی در واحد

عمق

عمق

عرض

عرض

خروجی

ورودی

طراحی

محاسباتی

جریان

جریان

()L cm-1 s-1

)(L

()cm

()cm

6/55

0/5

0/535

3/76

15

2/81

0/5

0/514

3/38

17/5

5/45

0/5

0/529

3/18

20

6/57

0/5

0/535

3/01

22/5

8/14

0/5

0/544

2/77

25

درصد
خطای
نسبی

نبوده و عموماً از اتالف انرژی ناشی از جریان از زیر
دریچه صرفنظر میشود.
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سازه دریچههای متوالی فعال است میزان استهالک
دبی خروجی

انرژی  15تا  22درصد میباشد که نشان میدهد این
سازه عالوه بر تنظیم جریان با دقت باال در دامنه
مدوالر تعریف شده ،در استهالک انرژی جریان نیز
موثر بوده و میتوان اتالف انرژی را به عنوان اثر دوم
این سازه تعریف کرد.

شکل  -6مقایسه مقادیر دبی خروجی مدلها با یکدیگر.

جدول-5درصد استهالک انرژی در مدلها.
عمق

اما در مورد سازه دریچههای متوالی به دلیل وجود

ورودی

درصد استهالک انرژی

جریان()cm

سه تیغه قائم در مسیر آب ،مقداری از انرژی جریان
مدل

مدل

مدل

مدل

S44

S42

S24

S22

5/82

5/85

8/15

6/45

15

 Aو  )Bمحاسبه و میزان اتالف انرژی در مدلها

13/45

12/02

12/4

12/78

17/5

بررسی میشود.

13/64

13/55

13/59

15/42

20

14/93

15/91

22/5

21/92

22/5

10/16

21/75

16/51

21/54

25

مستهلک شود بنابراین در این بخش از تحقیق حاضر با
استفاده از رابطه  2انرژی مخصوص جریان بر حسب
متر ،در دو مقطع قبل و بعد از دریچههای متوالی(مقاطع

v2
2g

[]2

E = y+

برای محاسبه درصد استهالک انرژی در مدلها از
رابطه  3استفاده شده است:
[]3

E A − EB
 100
EA

نتایج جدول فوق نشان میدهد میزان استهالک انرژی با
= درصد استهالک انرژی

افزایش عمق ورودی جریان افزایش مییابد .همچنین
مقایسه میزان انرژی مستهلک شده در مدلها نشان

که در آن  EA:انرژی مخصوص جریان قبل از دریچه-
های متوالی و EBانرژی مخصوص جریان در پایین-
دست دریچهها است .جدول  5نشان میدهد برای مدل-
های مورد بررسی ،در عمق ورودی  15سانتیمتر ،که
تنها دریچه اول فعال است همانند دریچههای قائم تکی
استهالک انرژی زیادی صورت نگرفته و قابل صرف-
نظر کردن است.

میدهد عملکرد آنها در این مورد نیز تقریباً نزدیک بهم
است ولی برای دریچههای با فاصله کم ،این میزان
اندکی از سایر مدلها بیشتر میباشد.
شکل  7نیز نشان میدهد با افزایش عمق ورودی جریان
و فعال شدن تیغههای بعدی برای همه مدلها میزان
استهالک انرژی بیشتر میشود .همچنین مشاهده می
شود درصد استهالک انرژی مدلها برای یک عمق

مالحضه میگردد با افزایش عمق جریان ورودی و فعال
شدن دریچههای بعدی ،میزان اتالف انرژی در جریان
از دریچهها افزایش پیدا کرده است بصورتی که برای
عمق ورودی  22/5سانتیمتر که هر سه تیغه قائم در

ورودی ثابت نزدیک بهم بدست میآید.
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و سوم به  4سانتیمتر تغییر داده شد .برای مدل-
عمق ورودی

های  S 42به ترتیب فواصل دریچهها  2و  4سانتیمتر و
در مدل  4 ، S 44و  4سانتیمتر در نظر گرفته شد .جریان
در هر  4مدل بیان شده ،برای  5عمق آب جریان ورودی
 22/5 ،20 ،17/5 ،15و  25سانتیمتر شبیهسازی و
مورد بررسی قرار گرفت .زمان شبیهسازی برای

استهالک انرژی

شکل -7مقایسه درصد استهالک انرژی در مدلها

نتیجه گیری کلی
از میان سازههای آبگیر ،دریچههای متوالی با هدف

جریان به منظور پایدار شدن آن ،برابر  20ثانیه به نرم-
افزار داده شد و شبیهسازی جریان با انتخاب مدل
آشفتگی  RNG k − انجام شده است .پس از شبیه-
سازی جریان در مدلها ،مقادیر دبی خروجی با دبی
طراحی مقایسه شده و میزان استهالک انرژی جریان در

تحویل مقدار نسبتاً ثابت دبی برای محدوده ای از

مدلها بررسی شده است.

تغییرات عمق آب در کانال تغذیه کننده ،که به دامنه

مهمترین پارامتر مورد بررسی در ارزیابی عملکرد

مدوالر معروف است طراحی میشوند .در این تحقیق با

سازه دریچههای متوالی اختالف دبی خروجی این سازه

استفاده از نرمافزار  FLOW-3Dجریان از دریچههای

با دبی طراحی در عمقهای جریان ورودی مختلف می-

متوالی شبیهسازی و مورد بررسی قرار گرفت .برای

باشد .با مقایسه نتایج حل عددی با دبی خروجی

بررسی تاثیر فاصله بین تیغهها در عملکرد این سازه 4

مدل  S 22مقادیر متناظر آزمایشگاهی میشرا و همکاران

مدل متفاوت شبیهسازی شد .ابعاد کانال و میزان

( )1990مالحظه گردید تفاوت دبیهای خروجی عددی و

بازشدگی دریچهها ،ضخامت دریچهها ،دامنه مدوالر،

آزمایشگاهی همواره کمتر از  10درصد بوده است.

دبی طراحی و موقعیت قرار گیری اولین دریچه نسبت

بنابراین مدل شبیهسازی شده از دقت قابل قبولی

به باالدست کانال در مدلها ثابت در نظر گرفته شد.

برخوردار بوده و نتایج حل عددی برای بررسی عملکرد

بطوریکه میزان بازشدگی دریچهها به ترتیب از باالدست

مدل قابل کاربرد میباشد .دقت در نتایج حل عددی

برابر  4/7 ، 5/5و  4/1سانتیمتر و دامنه مدوالر (بازه

مدل  S 22نشان داد برای تمامی عمقهای جریان ورودی

تغییرات عمق جریان ورودی) در محدوده  15تا 25

مورد بررسی در این تحقیق ،مقدار دبی جریان خروجی

سانتیمتر میباشد و دبی طراحی برای بازشدگیهای

بدست آمده از نرمافزار بیشتر از مقدار دبی

فوق برابر  0/5لیتر بر ثانیه در سانتیمتر است .این

آزمایشگاهی است که دلیل آن میتواند انتخاب مدل

پارامترها از روی شرایط آزمایشگاهی میشرا و

آشفتگی ،نحوه تعین پروفیل سطح جریان و یا شرایط

همکاران ( )1990تعیین شده است .فاصله بین دریچهها

مرزی باشد .پس از صحتسنجی مدل ،مقادیر دبی

برای اولین مدل مطابق مدل آزمایشگاهی برابر 2

خروجی برای هر  4مدل شبیهسازی شده با مقدار دبی

سانتیمتر در نظر گرفته شد و برای صحتسنجی مدل

طرح مقایسه گردید .محاسبه درصد اختالف دبی

شبیهسازی شده ،نتایج حل عددی این مدل با دادههای

خروجی مدلها با دبی طراحی نشان داد در همه حالت-

آزمایشگاهی میشرا و همکاران ( )1990مقایسه گردید.

های مورد بررسی (تمامی عمقهای جریان ورودی

در دومین مدل شبیهسازی شده که در متن پژوهش

برای هر  4مدل) ،در حدود  7و یا  8درصد اختالف

حاضر  S 24نامگذاری شده است فاصله بین دریچه دوم

وجود دارد بنابراین با اطمینان میتوان گفت سازه
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. . . بررسی عددی عملکرد دریچههای کشویی متوالی در تنظیم دبی جریان در

بررسی میزان استهالک انرژی در مدلها نشان داد

دریچههای متوالی در تحویل دبی تقریباً ثابت به ازای

برای حالتی که تنها دریچه اول فعال است و جریان

تغییرات عمق جریان در باالدست کانال با دقت قابل

سرریز نمیشود اتالف انرژی قابل صرف نظر کردن

قبولی عمل میکند و این سازه میتواند برای شبکههای

میباشد ولی با افزایش عمق جریان ورودی و فعال

آبیاری با تغییرات عمق جریان ورودی در یک بازه

 استهالک انرژی ناشی از جریان،شدن دریچههای بعدی

. بکار گرفته شود،مشخص

22  تا15 از دریچههای متوالی افزایش یافته و به حدود

مقایسه مقادیر دبیهای خروجی مدلهای بررسی شده

 بنابراین این سازه عالوه بر تنظیم دقیق.درصد میرسد

 مدل مورد4 با یکدیگر نشان داد میزان اختالف هر

 در استهالک انرژی برای عمقهای ورودی زیاد،جریان

بررسی با دبی طراحی تقریباً یکسان بوده و تاثیر

نیز موثر بوده و برای این منظور نیز میتواند به کار

فاصله بین دریچهها در ارزیابی عملکرد این سازه قابل

 درصد استهالک انرژی برای یک عمق.گرفته شود

صرفنظر کردن میباشد و میزان دبی خروجی بیشتر

 در صورتی که دریچهها نزدیک بهم در،ورودی ثابت

 همچنین با.به مقادیر بازشدگی دریچه وابسته است

.نظر گرفته شود بیشتر است

مطالعه عملکرد دریچههای متوالی نتیجه گرفته میشود
.دامنه مدوالر به ارتفاع دریچه بستگی دارد
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