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مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن
سرسپری مستغرق
محمد واقفی ،3هادی زره پوش شیرازی ،2مریم اکبری

1

تاریخ دریافت3131/22/31 :
تاریخ پذیرش3131/33/31:

چکیده
یباشند کهبرایحفاظتازسواحلرودخانه،
سازههای هیدرولیكیمورداستفادهدررودخانهم 
آبشكنها،یكیازانواع 

یروند .درنتیجه انحراف جریان ،یک ناحیه
کنارهها  و هدایت آن به سمت مجرای اصلی به کار م 
انحراف جریان از  
یشود.بههمیندلیل،برایجلوگیریازفرسایشموضعیدماغهآبشكنرا
چرخشیمتالطمدرپیرامونآبشكنظاهرم 
یگیرند.دراینمقالهبهبررسیالگویجریانپیرامونآبشكنسرسپریمستغرق
بهصورتسرسپریدرنظرم 
پهنترو 

 52درصدواقعدرموقعیت 52درجهومستقردرقوس 09درجهبابسترصلبوباشعاعانحناهاینسبیمختلف،5
نرمافزارFlow-3Dپرداختهشدهاست.نتایجعددیبانتایجآزمایشگاهی
،35و2وبادبیثابت25 lit/sبااستفادهاز 
مقایسهوموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست.نتایجبیانگر ایناستکهباافزایششعاعانحنا،تعدادگردابههادر
یشیافته ومحلبیشترینسرعتعرضیدر
مقاطععرضینزدیکبهبالآبشكنوهمچنینسرعتعرضیجریانافزا 
باالدست بالآبشكنسرسپریبهوجودآمدهاست.همچنینمشاهدهشدکههرچهشعاعانحناءنسبیکمترباشد،
ییندستآبشكندارایسكوننسبیجریانخواهدبود .
یعتریدرپا 
ناحیهوس 
واژههای کلیدی :آبشکن سرسپری مستغرق ،الگوی جریان ،شعاع انحنا ،قوس  32درجه. Flow-3D ،
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مقدمه 
ییهایی کهدراثرروندطبیعی
جابهجا 
تغییراتو 
توسعهطلبیهنجاریاناهنجاربشردرمسیر،راستاو

یا
میدهد ،نتیجه منطقی واکنش
هندسه رودخانه رخ  
میباشد.
سامانه رودخانه برای برقراری موازنه جدید  
رسوبگذاری

بهصورت فرسایشو
رودخانهای  

تغییرات
جابهجاییالگویمارپیچیوراستای
متناوبدربستر، 
دیوارهها و سواحل و یا

جریان ،تخریب و تعریض 
میدهد .با توجه به این که توزیع
انحراف مسیر رخ  
سرعت در مسیرهای مستقیم از قانون لگاریتمی
قوسها توزیعسرعتلگاریتمی
پیرویمیکند اما در 
نیست ،باورود جریانبه قوس رودخانه توزیعسرعت
میشود .به همین
دستخوش تغییرات چشمگیری  

رودخانهها وجلوگیری

دلیلبرایحفاظتازسواحل 
دیوارههای آن ،از آبشكنها استفاده

از فرسایش 
میشود؛ اما باید توجه داشت که استقرار آبشكن در

رودخانهها ،خود باعث ایجاد و تقویت

سواحل 
میگردد (صفرزاده ،)3353؛
آبشستگی موضعی  
بنابراین تحلیل الگوی سهبعدی جریان در قوس
جریانهای ثانویهوحلزونی

رودخانهها بهدلیلوجود

تشكیلشده ناشی از استقرار

و همچنین گردابههای 
میباشد و ضرورت مطالعه
آبشكن ،بسیار پیچیده  
میسازد.دراینراستااز
بیشتردراینزمینهراروشن 
زمانهای گذشته مطالعات فراوانی در زمینه الگوی

رودخانهها انجامشدهاستکه

جریانوآبشستگیدر
میشود :
آنهااشاره 
خالصهایاز 

به
احمددرسالهای 3023و ،3023الگویجریان


در اطراف آبشكنهای نفوذناپذیر را بررسی کرد .وی
آبشكنهاراتحتزوایایمختلفاز 39تا 329درجه

نسبتبهبسترباالدستدریکفلوممستقیمقراردادو
مشاهده نمود با افزایش زاویه ذکرشده از  09درجه
کاهش مییابد (احمد ،-3023

سرعت نسبی جریان 
 .)3023تینگسانچالیوماهسواران درسال،3009به
اصالح ضرایب مربوط در مدل عددی  k-εبه دلیل
انحنا خطوط جریان در قوس و در اطراف آبشكن
پرداختند و نتیجه گرفتند که این ضریب تأثیر
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یکه بر
عمدهای بر میزان سرعت جریان دارد درحال 

قابلتوجهی
تنشبرشیحداکثردردماغهآبشكنتأثیر 
ندارد (تینگسانچالی و ماهسواران ، .)3009سلیمان و
 ،3000یک مدل ریاضی دو بعدی

همكاران در سال 
قوسهای
برای بررسی اثرات آبشكنها بر مورفولوژی  
آنها دراینتحقیقاز
رودخانهینیلتبییننمودند. 

طولها و فواصل مختلف آبشكنها استفاده نمودند تا

مؤلفههای سرعت
آنها را بر تراز سطح آب و  
تأثیر  
ارزیابیکنند (سلیمان، .)3000گیری وهمكاران در
سال  ،5995به بررسی آزمایشگاهی و عددی
یهسازی جریان و آشفتگی در کانال مئاندری با
شب 
آنها به
آبشكنهای غیرمستغرق پرداختند . 

وجود 
اندازهگیری سرعت جریان با تغییر دادن موقعیت

گردابهها و شدتآشفتگی

آبشكنها پرداختند و میدان

اندازهگیری نمودند (گیری و

بهصورت دو بعدی
را 
همكاران، .)5995ناگاتا وهمكاراندرسال،5992به
یهسازی عددی الگوی جریان سه بعدی پیرامون
شب 
تک آبشكن با بستر متحرک پرداخت .ایشان ضمن
تحلیل ساختار جریان متوسط ،ارتباط آن را با نحوه
وقوعوتوسعهحفرهآبشستگیموردبررسیقراردادند
(ناگاتاوهمكاران،.)5992فضلیوهمكاراندرسال
 ،5995به بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و
آبشستگی پیرامون یک آبشكن تیغهای مستقر در
یتهای مختلفدرقوس
قوس 09درجهکهدرموقع 
آنها مشاهده کردند که با
قرار گرفته بود پرداختند . 
تغییر موقعیت استقرار آبشكن در طول قوس طول
یکه طول ناحیه
یشیافته درحال 
ناحیه جدایی افزا 
ییابد (فضلی و همكاران ،.)5995
بازگشتی کاهش م 
واقفی و همكاران از سال  5995تاکنون به صورت
آزمایشگاهی به مطالعه الگوی جریان و آبشستگی
تحت پارامترهای مختلف از جمله عدد فرود ،شعاع
انحنا ،هندسه آبشكن ،موقعیت آبشكن ،نسبت طول
بالبهجانآبشكن،تأثیر زمان،شرایطجریانو...در
قوس09درجهپیرامونآبشكنسرسپریغیرمستغرق
پرداختند(واقفیوهمكاران،.)5935-5995دوان در
یانهای متوسط و
سال  ،5990به مطالعه ساختار جر 
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آشفته حول آبشكن مستقیم واقع در یک کانال
آزمایشگاهیبابسترصلبپرداختونتیجهگرفتکه
جریانمتوسطدرهردوجهتجانبیوقائمجداشده
و در داخل ناحیه چرخشی پشت آبشكن ،ترکیبی از
گردابههای افقی و قائم وجود دارد .همچنین هر سه
تنشهای قائمرینولدزباعبورازمقطعآبشكن
مؤلفه  
تشدیدشدهوحداکثرتنشدرعمقمیانیکانالودر
امتدادالیهتنشبرشیاتفاقمیافتد (دوان،.)5990
ناجی و همكاران در سال  ،5939به بررسی
آزمایشگاهیوعددیالگویجریاندرقوس09درجه
پرداختندومشاهدهنمودندکهخطوطجریاندرتراز
نزدیکبستربهسمتجدارهداخلیودرترازنزدیک
یشوند.
سطح آب به سمت جداره خارجی متمایل م 
همچنینمحلوقوعحداکثرسرعتطولیدرابتدای
قوس،درنیمهداخلیمقطعو سپسبهسمتدیواره
یشود (ناجی و همكاران،
جابهجا م 
خارجی کانال  
 .)5939آچاریاوهمكاراندرسال،5933بهمطالعه
عددی سه بعدی الگوی جریان آشفته پیرامون سری
آبشكنهای تیغه ای واقع در مسیر مستقیم با بستر

نرمافزار Flow-3D
ثابت و متحرک با استفاده از  
مدلسازی
آنها ازمدلآشفتگی k-εبرای 
پرداختند. 
مدلسازیرابانتایج
استفادهنمودندونتایجحاصلاز 
آزمایشگاهی مقایسه نمودند (آچاریا و همكاران،
 .)5933
بهدلیل عدم مطالعات کافی در زمینه الگوی

جریان پیرامون آبشكنهای مستغرق و مستقر در
قوس ،در این تحقیق به بررسی تأثیر شعاع انحنا بر
الگوی جریان پیرامون آبشكن سرسپری مستغرق و
مستقردرقوس 09درجهبهصورتعددیپرداخته
مدلسازی عددی
شدهاست.همچنیننتایجحاصلاز 
بانتایجبهدستآمدهازمدلآزمایشگاهینیزمقایسه
شدهاست .
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مواد و روشها
 معرفی مدل آزمایشگاهییشهای مورد نظر در آزمایشگاه هیدرولیک
آزما 
دانشگاه تربیت مدرس توسط واقفی در یک کانال به
سانتیمتر و به ارتفاع  09سانتیمتر و به

عرض  49
صورت ترکیبی از مسیر مستقیم و قوسی انجام شده
است .طول مسیر مستقیم باالدست  039سانتیمتر
یباشد که به وسیله یک قوس  09درجه به شعاع
م
یمتر
یمتروشعاعداخلی539سانت 
خارجی509سانت 
یمتر
ییندست بهطول 259سانت 
بهمسیرمستقیمپا 
یشود.نسبتشعاعقوسبهعرضکانالبرابر
متصلم 
یباشد.کفکانالآزمایشگاهیموردنظرصلبو
با5م 
یباشد وقطرمصالحبسترنیز3/55
بازبری 9/932م 
یلیمتر در نظر گرفته شده است .همچنین دبی
م 
یشها ثابت و برابر با  52لیتر بر
جریان در تمام آزما 
ثانیه میباشد .آبشكن مورد استفاده در این آزمایش،
یباشد.
آبشكن سرسپری و از جنس پلكسی گالس م 
طولبال( )Lوجان) (lاینآبشكنمساویو برابربا
یمتر در نظر
یمتر و ارتفاع آن نیز  52سانت 
 0سانت 
گرفته شده است .این آبشكن به صورت قائم و غیر
مستعرق در موقعیت  52درجه و در قوس خارجی
مستقر شده است .مشخصات کانال آزمایشگاهی و
نمایش شماتیک کانال و آبشكن مورد نظر ،در شكل
(،)3نشاندادهشدهاست.

شکل ( :)3نمایش شماتیک کانال آزمایشگاهی
و آبشکن مورد استفاده در آزمایش
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 معرفی مدل عددینرمافزارهای قوی در
نرمافزار  Flow-3Dیكی از  

ینهی دینامیکسیاالتاستکهتوسعهوپشتیبانی
زم 
آن توسط  Flow Science, Incصورت گرفته است.
نرمافزار،قابلیتتحلیلیک،دووسهبعدیمیدان
این 
معادلههایحاکمبرجریانسیالشامل

جریانرادارد.
معادلههایپیوستگی واندازهحرکتمیباشد .معادله

پیوستگی جریان از قانون بقای جرم و با نوشتن
معادلهی تعادل جرم برای یک المان سیال به دست

یآید  .معادله پیوستگی جرم در مختصات کارتزین
م
یباشد 
بهصورت رابطه ( )3م 
( )x,y,z 
) .(Flow-3D User’s Manual
()3

   

vAy    wAz   RSOR
 uAx  
t
t
y
z


VF



کهدرآن :
جهتهای()x,y,z
مؤلفههایسرعتدر 
(:)u,v,w 

:ρچگالیسیال 
:RSORچگالیمنبعجرم 
(:(Ax, Ay, Azکسریازمساحتیکهمرتبطباسیال
است .
معادلههایمربوطبهاندازهحرکتنیزبهصورتروابط

یباشد :
()5تا()5م 
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کهدرآن :
:VFنسبتکسرحجمیفضایبازبهجریان 
 :Pفشار 
(:(Gx, Gy, Gzشتابجرمیدرمختصاتکارتزین 
جهتهای()x,y,z
( :(fx, fy, fzشتابناشیازلزجتدر 
یباشد) . (Flow-3D User’s Manual
م
سرعتهای طولی،

برای اینکه بتوان به راحتی 
عرضیوعمقیبرایهرنقطهازجریانراتعیینکرد،
شبكهبندی به تعداد  55مقطع در طول ،05
از یک  
مقطع در عرض و  49مقطع در ارتفاع استفاده شده
شبكهبندی تولیدشده در
است.درشكل،5شماییاز 
نرمافزار  Flow-3Dنشان داده شده است .همان طور

که در شكل مشخص است ،در نزدیكی آبشكن از
مشهای ریزتربهدلیلافزایشگرادیان،استفادهشده

یهای صورت گرفته برای شعاع
مدلساز 
است . 
یباشد .آبشكن
انحناهای نسبی  ،5 ،3 5و  2م 
یمتری
مدلسازی شده نیز ،یک مدل  0×0سانت 

میباشد و برای آبشكن مستغرق  52درصد ،در

موقعیت  52درجه و عدد فرود  9/35در نظر گرفته
شدهاست .


نتایج و بحث
 -صحتسنجی

برای اطمینان از صحت نتایج بهدست آمده از
مدلسازی عددی ،این نتایج با نتایج آزمایشگاهی در

u
1 
u
u
u 
 uAx


 vAy
 wAz

t
V

x

y
z 

F
صحتسنجی شده است .در

شرایط یكسان مقایسه و 
1 P
() 5
     x  G x  f x  شكل ( ،)3نتایج آزمایشگاهی و عددی مربوط به
مؤلفههای سهبعدیسرعتطولی،عرضیوعمقیدر

v
1 
u
u
u 
مقطععرضیوبهفاصله 9/52برابرطولآبشكندر
 uAx


 vA y
 wA z
t V F 
x
y
z 
ندست و در حالت آبشكن غیرمستغرق و عدد
پایی 
1 P

()3   G y  f y
 y
فرود  9/35نشان داده شده است .در شكل (-3الف)،

بهصورت
تغییرات سرعت طولی در مقطع عرضی  




w
1

u

u

u
همانطورکه
آزمایشگاهیوعددیمقایسهشدهاست. 
 
 uAx

 vA y
 wA z
t V F 
x
y
z 
یشود،بافاصلهگرفتنازقوسداخلیمیزان
مشاهدهم 
1 P

()5   Gz  f z
سرعت طولی افزایش و با نزدیک شدن به قوس
 z
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ییابد .از قوس
خارجی این میزان سرعت کاهش م 
داخلیتابالآبشكنسرعتهمجهتویكساناستو
از بال آبشكن تا قوس خارجی جهت سرعت برعكس
شده و از میزان آن کاسته شده است .مطابق شكل
(-3ب)،بافاصله گرفتنازقوسداخلی،سرعتعرضی
ییابدوبیشترینمیزانسرعتعرضی
جریانافزایشم 
یشود.همچنین
نیزدرنزدیكیبالآبشكنمشاهدهم 
قابلمالحظهاستکهجهتسرعت عرضینیز ازبال
آبشكن تا قوس خارجی تغییر کرده است .همانطور
،مشاهدهمیگرددبیشترینسرعت

کهدرشكل(-3ج)

عمقی از قوس داخلی تا بال آبشكن در میانه کانال
یباشد وبیشترینتالطمجریاننیزبینبالآبشكن
م
یباشد .
تاقوسخارجیم 
سهبعدی
سرعتهای  

همانطور که از مقایسه 

جریاندرشكل( )3مشخصشد ،نتایجبهدستآمده
نرمافزار  Flow-3Dو نتایج آزمایشگاهی
با استفاده از  
به هم نزدیک بوده و از تطابق مناسبی برخوردار
یباشند .
م



شکل (-1الف) :صحتسنجی سرعت طولی در مقطع
عرضی در  2/22برابر طول آبشکن در پاییندست
برای  R/B=4و با آبشکن غیرمستغرق20 cm/s

شکل (-1ب) :صحتسنجی سرعت عرضی در مقطع
عرضی در  2/22برابر طول آبشکن در پاییندست
برای  R/B=4و با آبشکن غیرمستغرق10 cm/s

(الف)



(ب)
شکل ( :)2شمایی از شبکهبندی تولیدشده در نرمافزار
شکل (-1ج) :صحتسنجی سرعت عمقی در مقطع

 Flow-3Dالف :در طول و عرض ،ب :در عمق

عرضی در  2/22برابر طول آبشکن در پاییندست
برای  R/B=4و با آبشکن غیرمستغرق2.5 cm/s
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 الگوی جریان سه بعدی پیرامون آبشکنبهمنظورتعیینتأثیرشعاعانحناینسبیبرالگوی

جریان پیرامون آبشكن سرسپری مستغرق در قوس
 09درجه ،الگوی جریان در مقاطع طولی ،عرضی و
یشدهونتایجزیرحاصلشدهاست :
پالنبررس 

(د)
شکل ( :)1تغییرات الگوی عرضی جریان در فاصله 2
درصد طول جان آبشکن در باالدست برای

الگوی جریان در مقطع عرضی
درشكل(،)5خطوطجریاندرمقطععرضیودر
فاصله  2درصد طول جان و در باالدست آن برای
شعاعانحناهاینسبیمتفاوت،5،35و 2نشانداده
یشود ،به دلیل
شده است .همان طور که مشاهده م 
استقرارآبشكنمستغرقدرفاصلهبینبالآبشكنو
دیواره خارجی ،سكون نسبی جریان به وجود آمده
است؛ اما در نزدیكی ساحل داخلی برای همه
حالتهای شعاع انحنای نسبی ،گردابه پادساعتگرد

تشكیل شده است .مطابق شكل ،با افزایش شعاع
انحناء به تدریج یک گردابه ساعتگرد در مرکز کانال
شكلهای (-5ج) و (-5د) این
یگیرد که در  
شكل م 
یمتری ازساحل
گردابههابهترتیبدر 32و 39سانت 

یشود .
داخلیمشاهدهم 




(الف)



(ب)

الف) ) (Rc/B=2ب) ) (Rc/B=3ج)


درشكل(،)2خطوطجریاندرمقطععرضیودر
ییندست آن برای
فاصله  2درصد طول جان و در پا 
شعاعانحناهای نسبیمتفاوت،5،35و 2نشانداده
یشود که در
شده است .در این شكل مشاهده م 
فاصلهی بین بال آبشكن و دیواره خارجی جریان به

یباشد .همچنین به دلیل مستغرق
صورت باالرونده م 
بودنآبشكن،جریان ازروی بالآبشكنعبورکردهو
در تمام حاالت یک گردابه پادساعتگرد در نزدیكی
یگردد .همانند شكل ( ،)5با
دیواره داخلی تشكیل م 
افزایش نسبت شعاع انحناء یک گردابه ساعتگرد در
یشود کهدلیل آنورودجریان
مرکزکانالتشكیل م 
بهقوسوبهوجودآمدنگرادیان های فشارعرضی و
یباشد .مطابق
اندرکنش آن با نیروی گریز از مرکز م 
شكلهای (-2الف)تا(-2د)،مكانتشكیل گردابهها

یمتری
فاصلهی 30 35،،35و39سانت 
بهترتیبدر 
یباشد .
ازساحلداخلیم 










(ج)

) (Rc/B=4د))(Rc/B=5
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(الف)



(ب)

شكلهای
ییابد .همچنینمطابق 
انتهایکانالادامهم 
دوگردابهساعتگرددرباالو

(-4الف)و(-4ب)نیز ،
پایینجانآبشكنتشكیلشدهاست .


(الف) 

(ب) 
(ج)

(ج) 
(د)
شکل ( :)2تغییرات الگوی عرضی جریان در فاصله 2
درصد طول جان آبشکن در پاییندست برای
الف) ) (Rc/B=2ب) ) (Rc/B=3ج)

) (Rc/B=4د))(Rc/B=5

(د) 
الگوی جریان در مقطع طولی

شکل ( :)1تغییرات الگوی طولی جریان در فاصله 12

نمونهای از الگویطولی جریان در
در شكل ( ،)4 
فاصله 39درصدجانآبشكنازدیوارهخارجیقوس
برای چهار شعاع انحناء نسبی مختلف مورد بررسی
شكلهای (-4الف)
قرارگرفتهاست .همانطور کهدر 
یشود،جهتخطوطجریانقبلاز
تا(-4د)مشاهدهم 
یباشد
آبشكنازابتدایکانالبهسمتجانآبشكنم 
قطعشده و
امادرمحلبرخورد باآبشكناینخطوط 
پس از عبور از جان آبشكن ،خطوط جریان به طرف

درصد طول جان آبشکن از دیواره خارجی قوس برای
الف) ) (Rc/B=2ب) ) (Rc/B=3ج) ) (Rc/B=4د))(Rc/B=5
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الگوی جریان در پالن
نمونهای از خطوط جریان در تراز
در شكل ( ،)0 
نزدیک به کف کانال برای چهار شعاع انحناء نسبی
مختلف نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
یشود ،گردابههای پادساعتگرد و ساعتگرد در
م
ییندست وباالدست آبشكنتشكیلشدهاست.این
پا 
یشود.
گردابههاباعثکاهشسرعتوشدتجریانم 

یشود کهباافزایششعاعانحناء،
همچنینمشاهدهم 
ییابد.ازطرفدیگر
ابعادگردابههای مذکورکاهش م 

خطوطجریانترسیمیدرترازنزدیکبستربهسمت
ییابند .که این انحراف به
ساحل داخلی انحراف م 
سمت ساحل داخلی با افزایش شعاع انحناء افزایش
یکند .همانطور که در شكل (-0الف) مشاهده
پیدا م 
ییندست
یشود ،در شعاع انحناء نسبی  5و در پا 
م
محدودهی بیشتری از

حالتها 
آبشكن نسبت به بقیه  
کانال تحت تأثیر این سازه هیدرولیكی قرار خواهد
گرفتکهاینامرباعثانحرافبیشترجریانازدیواره
خارجیقوسوحفاظتازآنخواهدشد .





(الف)

(ب)



 بررسی ابعاد ناحیه جدایی جریان پیرامونآبشکن سرسپری مستغرق
از جملهپارامترهایمهمدربررسیالگویجریان،
تعیین ابعاد ناحیه جدایی ناشی از تأثیر آبشكن بر
یباشد .با تعیین این پارامتر میتوان
الگوی جریان م 
شناختبهتریازرفتارجریانپیرامونآبشكنمستقر
درقوسبهدستآورد.بهدلیلحضورآبشكندرمسیر

جریان ،ناحیه جریان چرخشی در اطراف آن تقویت
خواهد شد .این ناحیه در اطراف آبشكن با مرزی از
یشود که این مرز ،خط جدایی
جریان اصلی جدا م 
یشود.بهعبارتدیگراگرتابعجریان
جریاننامیدهم 
 φبا رابطه ( )2بیان شود ،خط جدایی جریان مكان
یباشد .
آنهاφ=0م 
هندسینقاطیاستکهدر 
)(2

     u.r

کهدرآن :
یباشد .
:uسرعتعمقیدرراستایجریان م 

(ج)

(د)
شکل ( :)7تغییرات تراز الگوی جریان
در فاصله  2درصد عمق جریان از کف برای
الف) ) (Rc/B=2ب) ) (Rc/B=3ج)

) (Rc/B=4د))(Rc/B=5
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باتوجهبهتعاریففوقدرادامهبهبررسیتغییرات
یشود.
طول و عرض ناحیه جدایی جریان پرداخته م 
درشكل(،)5بهصورتشماتیکطولوعرضناحیه
جدایی و همچنین محل اتصال مجدد جریان نشان
دادهشدهاست. 


شکل ( :)32تغییرات عرض ناحیه جدایی جریان در
ترازهای مختلف عمقی برای شعاع انحناهای مختلف و
آبشکن مستغرق  22درصد

نتیجهگیری

شکل ( :)8نمایش شماتیک از طول و عرض جدایی



جریان و ناحیه اتصال مجدد آن

شكلهای ()0و(،)39تغییراتطولوعرض
در 
ناحیه جدایی جریان در ترازهای مختلف عمقی برای
شعاعانحناهایمتفاوتنشاندادهشدهاست.همانطور
یشود ،با افزایش شعاع انحنا،
که مشاهده م 
محدودههای طول و عرض ناحیه جدایی جریان نیز
افزایشمییابد .



از آن جایی که تاکنون تاثیر شعاع انحنا در
کانالهای قوسی توام با استقرار آبشكن مستغرق بر
الگوی جریان مورد مطالعه قرار نگرفته است ،در این
نرمافزار  Flow-3Dبه بررسی الگوی
تحقیق به کمک  
جریان پیرامون آبشكن سرسپری مستغرق (با نسبت
کانالهای قوسی شكل با
استغراق  52درصد) در  
تغییراتشعاعانحناءپرداختهشدهاست.نتایجعددی
مدلسازیبانتایجآزمایشگاهی
بهدستآمدهحاصلاز 

صحتسنجی شده و

در شرایط یكسان ،مقایسه و 
بهطور کلی ،نتایج
آنها تأیید شده است . 
صحت  
یباشد :
بهدستآمدهازاینتحقیقبهصورتزیرم 
 در نزدیكی ساحل داخلی برای همه حالتهای
شعاع انحنای نسبی ،گردابه پادساعتگرد تشكیل
شدهاست.

شکل ( :)3تغییرات طول ناحیه جدایی جریان در
ترازهای مختلف عمقی برای شعاع انحناهای مختلف
و آبشکن مستغرق  22درصد

شعاعانحناتعدادگردابههادرمقاطع

 با افزایش 
شیافته
عرضینزدیکبهبالباالدستآبشكنافزای 
وهمچنینیکگردابهساعتگردنیزدرمرکزکانال
و در فاصله  39و  32درصدی عرض کانال از
ساحل داخلی در نسبت شعاع انحناء   5و 2
یگردد.
تشكیلم 
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 در نسبت شعاع انحناء  ،5 ،3 5و  2و در
لشده در
ندست آبشكن ،گردابههای تشكی 
پایی 
مرکز کانال ،به ترتیب در  30 35، ، 35و 39
یگردد.
یمتریازساحلداخلیتشكیلم 
سانت 

 سرعت عرضی جریان با افزایش شعاع انحناء
ییابد و محل
چشمگیری م 
نسبی کانال ،افزایش  
بیشترین سرعت عرضی در باالدست بال آبشكن
سرسپریقراردارد.

 در مقطع طولی به فاصله  39درصدی جان
آبشكنازدیوارهخارجیقوس،دوگردابهساعتگرد
کوچک در باال و پایین جان آبشكن در نسبت
شعاعانحناء5و3تشكیلشدهاست.

 هر چه شعاع نسبی انحناء کمتر باشد ،ناحیه
ندست آبشكن دارای سكون
عتری در پایی 
وسی 
نسبیجریانخواهدبود.
 با افزایش شعاع انحناء محدوده طول و عرض
ناحیهجداشدگیجریاننیزافزایشخواهدیافت.

 انحراف خطوطجریان بهسمت ساحلداخلی،
در تراز نزدیک به کف با افزایش شعاع انحنا،
افزایشیافتهاست.
شعاعانحناء،ابعادگردابههای تشكیل

 با افزایش 
شده در فاصله  2درصدی عمق جریان از کف،
ییابد.
کاهشم 
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Numerical investigation of Radius of Curvature on Flow Pattern
around a Submerged T-shaped Spur Dike
M.Vaghefi3, H.Zerehpushan shirazi2, M.Akbari1

Abstract
Spur dike is one of the various hydraulic structures used in rivers, and are utilized in order to
protect river banks, keeping the flow away from the walls, and directing them towards the main
route. Due to flow digression, a turbulent circulation zone appears around the spur dike.
Consequently, in order to prevent local scour, they use a wider, T-shaped nose for the spur dike.
In this paper, a study on flow pattern around a 25 percent submerged T-shaped spur dike,
located in a 45 degree position, in a 90 degree bend with rigid bed, and various relative radius of
curvature 2, 3, 4, and 5, with a constant discharge of 25 lit/s has been conducted using Flow-3D
software. Numerical results have been compared with experimental results, and they have been
analyzed. The results indicate that with an increase in radius of curvature, the number of
vortexes in cross sections near the wing of the spur dike, as well as lateral velocity of the flow
increases, and the maximum lateral velocity is found upstream of the wing of the T-shaped spur
dike. It was also observed that the less the relative radius of curvature is, the wider zone
downstream of the spur dike has relative immobility of the flow.
Keywords: Flow Pattern, Flow-3D, Radius of Curvature, Submerged T-shaped Spur Dike, 90°
Bend.
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