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تحلیل سهبعدی تأثیر تکیهگاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای
هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D
حجت کرمی ،1خسرو حسینی ،2سعید فرزین ، 3محمدرضا نیکپور ،4سمیه انجمروز
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تاریخ دریافت5031/30/22 :
تاریخ پذیرش5031/53/22 :

چکیده
در تحقیق حاضر ،شبیهسازی سهبعدی جریان در یک کانال مستطیلی شامل یک تکیهگاه عمودی ،با بهکارگیری مدل
 ،Flow-3Dانجام گرفت .جهت صحتسنجی نتایج عددی ،از مؤﻟﻔهﻫای سهبعدی سرعت جریان ﭘیرامون تکیهگاه حاصل
از یک مطاﻟعه آزمایشگاﻫی استﻔاده گردید .ﭘس از مقایسه بین مقادیر اندازهگیری شده و عددی ،نشان داده شد که
مدل  RNGبا داشتن ضریب تعیین ( ،)R2 = 0/936ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSE = 0/00و میانگین قدر مطلق
خطا ( )MAE = 0/06نسبت به دو مدل آشﻔتگی 𝜀 K-و  LESاز عملکرد بهتری برخوردار بود و مش بهینه نیز بر اساس
این مدل تعیین گردید .نتایج نشان داد که توجه به گردابهﻫای بازگشتی و نوسانات سرعت در حواﻟی تکیهگاه،
بهخصوص در ﭘاییندست آن ،در طراحی مناسب ﻫندسه و محل جایگیری تکیهگاه ضروری میباشد .ویسکوزیته و
انرژی آشﻔتگی جریان در ﭘاییندست تکیهگاه مستطیلی به بیشینه مقدار رسیده و تأثیر حضور مانع را مشخصتر نمود.
بررسیﻫا ﻫمچنین نشان داد که در مقطع بعد از تکیهگاه ،ﻫمزمان با منﻔی شدن سرعت و کاﻫش بزرگی آن،
ویسکوزیته سیر افزایشی داشت و تا مقدار  0/36ﭘاسکال ثانیه رسید .مقطع میانی تکیهگاه ،کمترین ( 0/00000ژول بر
کیلوگرم) و مقطع بعد از آن ،بیشترین انرژی آشﻔتگی (برابر با  6/09ژول بر کیلوگرم) را داراست .تغییرات فشار حول
تکیهگاه نیز حاکی از آن بود که فشار بیشینه (برابر با  966ﭘاسکال) در مقطع قبل از تکیهگاه و فشار کمینه (برابر با
 030ﭘاسکال) در مقطع بعد از تکیهگاه اتﻔاق میافتد.
واژههای کلیدی :پارامترهای هیدرولیکی جریان ،تکیهگاه مستطیلی ،مدلهای آشفتگی،

.RNG ،Flow-3D
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مقدمه
طراحی ،محاسبه و احداث ﭘایه و تکیهگاه ﭘلﻫا از
مهمترین و حساستـرین مراحـل یـک ﭘـروژه
ﭘلسازی میباشند؛ بهخصوص وقتیکه این ﭘل در
محل عبور یک رودخانه واقـع شـده باشـد .بر این
اساس الزم است که سازه تکیهگاه ﭘل ﻫمانگونه که
در برابر شکست ژئوتکنیکی مقاوم میشود ،در برابر
فرسایش ﻫیدروﻟیکی نیز محافظت گردد .در ایـن
زمان ،طراح باید برای انتخاب نوع ﭘایـه و تکیـهگـاه،
اطﻼعات ﻫیدروﻟوژیکی و ﻫیدروﻟیکی حوضه و رودخانه
را در نظر گرفته و مورد تجزیه و تحلیل قرار دﻫد.
تاکنون مطاﻟعات مختلﻔی در خصوص شناخت سازوکار
آبشستگی اطراف سازهﻫـای ﻫیـدروﻟیکی و بهخصوص
ﭘلﻫا انجام شده است .ﻫمچنین تحقیقاتی در مورد
خصوصیات جریان و انواع مؤﻟﻔهﻫای آن انجام گرفته و
در برخی از مطاﻟعات معیارﻫای الزم جهت طراحی این
نوع از سازهﻫای ﻫیدروﻟیکی ارائه شده است.
ﭘژوﻫشگرانی با استﻔاده از سرعتسنج صوتی
( )ADVدر آزمایشگاه ،به اندازهگیری میدان جریان
آشﻔته سه بعدی در یک استوانه نیمدایرهای عمودی
متصل به دیواره یک کانال مستطیلیشکل ﭘرداختند.
در تحقیق آنﻫا ،توزیع مؤﻟﻔهﻫای زمان-میانگین
سرعت ،مؤﻟﻔهﻫای شدت آشﻔتگی ،انرژی جنبشی
آشﻔتگی و تنشﻫای رینوﻟدز در صﻔحات شماﻟی ارائه
شدهاند .سپس آنها در فرازاب ،با نشان دادن جریان
آب با استﻔاده از بردارﻫایی در مقاطع عمودی و افقی،
گردابی اصلی مرتبط با جریان ﭘاییندست نزدیک
استوانه ،مشاﻫده نمودند .در ادامه با استﻔاده از
تنشﻫای رینوﻟدز و گرادیانﻫای سرعت ،تنشﻫای
کردند
محاسبه
را
بستر
برشی
) .(Barbhuiya and Dey, 2004دیگر افراد تنشﻫای
آشﻔتگی در سطح زیرین اطراف یک تکیهگاه دیوار
باﻟهای  00درجه را طبق شکل ( )3برآورد کردند .آنﻫا
دریافتند که بیشینه عمق آبشستگی تکیهگاه با کاﻫش
ارتﻔاع بستر در طی فرسایش ،اتﻔاق میافتد .این عمق
بیشینه به کمک معادﻟه کانداسامی و ملویل که در
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سال  3990در مقاﻟه خود ارائه دادند قابل برآورد بود.
نتیجه بررسی آنﻫا نشان داد در ابتدا ،بهعلت بیشینه
تخریب الیه سنگچین ،ارتﻔاع تودهﻫای شنی یا ریگ-
ﻫای روان قابل توجه است .با کاﻫش سرعت جریان از
تنش برشی بستر کاسته شده و بهتدریج شکلگیری
توده ریگﻫای روان ﻫم متوقف میشود .آزمایش آنها
ﻫمچنین نشان داد که الیه سنگچین تخریب شده،
در مقابل سیﻼبﻫای بعدی با تودهﻫای شنی عظیمتر
بهطور چشمگیری آسیبﭘذیر خواﻫد بود
).(Dey et al., 2008

دو محقق دیگر اندرکنش دو سازه تکیهگاه ﭘل و
ﭘایه مجاور آن را در مرزی غیرچسبنده حول محور
آبشستگی بررسی و عمق آبشستگی ،محدوده
آبشستگی و دادهﻫای عمقسنجی برای دو نوع تکیهگاه
متداول دیوارباﻟهای00و سرریزی (شیبدار)03را تعیین
کردند .نتایج ترکیبات ﭘایه و تکیهگاه نشان داد که
حضور ﭘایه منجر به افزایشی اساسی در مقدار عمق
آبشستگی تکیهگاه نمیگردد ،حتی اگر چنانچه ﭘایه
در نزدیکی ﭘنجه شیب سرریز یک تکیهگاه سرریزی
باشد ،عمق آبشستگی را کاﻫش نیز میدﻫد ،بهعبارتی
در محدوده آبشستگی ،ﭘایه نقش سنگﻫای ریپرپ را
ایﻔا میکند ).(Oben-Nyarko and Ettema, 2011
برخی ﭘژوﻫشگران به کمک نرمافزار  Fluentبه
شبیهسازی جریان بر روی سرریز دایروی و مقایسه
نتایج آن با نتایج آزمایشگاﻫی ﭘرداختند .آنها عملکرد
برخی مدلﻫای آشﻔتگی را بهمنظور ﭘیشبینی شرایط
ﻫیدروﻟیکی روی این سرریز ارزیابی کردند .نهایتاً
ﻫمخوانی بهتر نتایج عددی مدلﻫای RNG ،RSM
𝜀 K-𝜀 ، K-و  SST K-ωبا نتایج آزمایشگاﻫی حاصل
گردید ( .)Rahimzadeh et al., 2012بعضی دیگر نیز
یک بررسی آزمایشگاﻫی مربوط به طوقهﻫای با
اندازهﻫای مختلف و جایگیری شده حول تکیهگاهﻫای
عمودی ﭘل در اعماق مختلف روی بستر فرسایش ﭘذیر
یک کانال که شامل دو نوع ماسه تقریباً یکنواخت با
 (d50)1 = 1.48 mmو  (d50)2 = 0.90 mmبود را به
1 Wing wall
21Spill through
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منظور نشان دادن تأثیر طوق بر عمق آبشستگی
اطراف تکیهگاهﻫا انجام دادند .بررسیﻫای آزمایشگاﻫی
و تحلیلﻫای انجام گرفته در ﭘژوﻫش آنها نشان داد که
آرایش طوقه تکیهگاه میتواند راه حل مناسبی
بهمنظور حﻔظ و نگهداری ﭘوشش سنگچین باشد که
در عمل برای مقابله با مشکﻼت آبشستگی در
تکیهگاهﻫای ﭘل بهطور گستردهای استﻔاده میشود
).)Kumcu et al., 2014

ﻫمچنین افرادی به بررسی ﭘدیده آبشستگی
حول تعدادی آبشکن غیرمستغرق ناتراوا ،با بهرهگیری
از ﻫر دو روش عددی و آزمایشگاﻫی ﭘرداختند .روش
عددی آنها با استﻔاده از نرمافزار  SSIIM 2.0برمبنای
روش جزء حجم سیال بهمنظور محاسبه انتقال رسوب
حول آبشکنﻫا بود .بررسیﻫای آنها نشان داد که
بهترین مدل آشﻔتگی برای ﭘژوﻫششان مدل K-𝜀-
 RNGمیباشد .نهایتاً دامنه متنوعی از شبکهبندیﻫا و
معادالت انتقال رسوب برای شبیهسازی آبشستگی
حول آبشکنﻫا را بهکار بردند تا به بهترین نسبت
رسیدند ) (Karami et al., 2014و نیز برخی دیگر
مطاﻟعه عددی و آزمایشگاﻫیای ﭘیرامون ﭘدیده
آبشستگی حول مقطع عرضی تکیهگاه مستطیلی
ناتراوا در حاﻟت عمود بر محورﻫای جریان انجام دادند.
آنها در این ﭘژوﻫش از نرم افزار  SSIIM 2.0برﭘایه
روش حجم محدود استﻔاده کردند و نهایتاً با انتخاب
بهترین مشبندی و بهترین مدل آشﻔتگی که به K-𝜀-
 RNGمنتج گردید و نیز صحتسنجی به این نتیجه
رسیدند که نرمافزار SSIIM 2.0قابلیت خوبی در
مدلسازی آبشستگی حول تکیهگاه مستطیلی دارد
).(Basser et al., 2015

محققانی به بررسی بیشینه عمق آبشستگی حول
تکیهگاه قائم ،دیوار باﻟهای و نیمدایروی بهصورت
آزمایشگاﻫی با  3000داده ﭘرداختند .نتایج نشان داد
که  % 60-90از آبشستگی در ﻫمان زمان  % 00اوﻟیه
اتﻔاق میافتد .ﻫمچنین معیار ﻫمبستگی در تحلیل
عددی جریان برگشتی و شعاعی  ANNو نیز ANFIS
بهترتیب  0/90 ،0/93و  0/90برآورد شد که نشان داد
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نتیجه  ANFISاز دیگری صریحتر میباشد
).(Hosseini et al.,2016

دیگر محققان با بررسی صحت شبیهسازی تعداد
نه کانال مرکب نامتقارن در قیاس با شرایط
آزمایشگاﻫی به نتایجی در تغییرات ﭘارامترﻫای
ﻫیدروﻟیکی جریان رسیدند .نتایجی اعم از اندرکنش
سرعت و گردابه ،ﻫمچنین افزایش اعداد فرود و وبر
برابر  00و  % 300بهعلت افزایش سرعت در بستر
سیﻼبی و دیگر اینکه با تغییر عرض و عمق بستر
سیﻼبی ،تراز سطح آب بهترتیب  0تا  % 00و  0تا 60
 %تغییر میکند ( .)Sajjadi et al., 2016دیگر
ﭘژوﻫشگران با شبیهسازی سهبعدی حﻔره آبشستگی
اطراف تکیهگاه ﭘل با دیواره قائم با نرمافزار ،Flow-3D
به بررسی بهترین مدل آشﻔتگی در تعیین مقدار عمق
میانگین جریان و مقدار بیشینه عمق آبشستگی و
محل وقوع آن ﭘرداختند .نتایج کار آنها حاکی از آن
بود که مدل مذکور ،موارد فوق را با دقت خوبی در
قیاس با نتایج دادهﻫای آزمایشگاﻫی ﭘیشبینی میکند
(حسینی و ﻫمکاران .)3696 ،بعضی دیگر ﻫم در مطاﻟعه
اﻟگوی جریان و آبشستگی ﭘیرامون تکیهگاه ﭘل با
مقطع مستطیلی نشان دادند که با کاﻫش نسبت
عرض به طول تکیهگاه ،عمق آبشستگی و وسعت چاﻟه
آبشستگی افزایش مییابد (خزیمهنژاد و ﻫمکاران،
 .)3690دو محقق دیگر ،مقایسه نتایج عددی و
آزمایشگاﻫی برای ﭘارامتر تنش برشی بستر حول
تکیهگاه ﭘل را با نرمافزار  Flow-3Dانجام دادند .نتایج
آزمایشگاﻫی آنها نشان داد بیشترین تنش برشی بستر
در دماغه باالدست تکیهگاه اتﻔاق میافتد .بهترین مدل
عددی را نیز  RNGبرآورد کردند .بیشینه مقدار تنش
برشی بستر در نتایج آزمایشگاﻫی و عددی آنﻫا به
ترتیب  6/00و  0/3نیوتن بر مترمربع بهدست آمد
(رمضانی و باباگلی سﻔیدکوﻫی.)3690 ،
در زمینه آبشستگی اطراف ﭘلﻫا تمرکز ﭘژوﻫشﻫا
بیشتر بر روی ﭘایه بوده و ﭘژوﻫشﻫای انجام شده در
خصوص تکیهگاه کمتر بوده است .بررسی منابع نشان
میدﻫد که شکل تکیهگاه بر میزان آبشستگی ﭘیرامون
آن تأثیر بهسزایی دارد و در بین اشکال مختلف
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تکیهگـاه ،تکیهگاه مستطیلی بیشترین میزان
آبشستگی را متحمل میشود .در ﭘژوﻫش حاضر
شبیهسازی ﭘارامتر سرعت جریان ،حول تکیهگاﻫی
مستطیلی واقع در میانه کاناﻟی مستطیلی ،بهطور
دقیق و بسط دادهشده بهﻫمراه تﻔکیک مدلﻫای
آشﻔتگی متﻔاوت از جمله  LES ، RNGو 𝜀 K-به-
صورت سهبعدی با استﻔاده از نرمافزار  Flow-3Dانجام
شد و ﻫر یک بهطور مجزا مورد تﻔسیر و نتیجهگیری
قرار گرفتند .شبیهسازی سایر مؤﻟﻔهﻫای ﻫیدروﻟیکی
جریان شامل ویسکوزیته آشﻔتگی ،انرژی جنبشی
آشﻔتگی و فشار بهﻫمراه اﻟگوی تغییرات آنﻫا انجام
شده است .عﻼوه بر اینکه اندازهگیری ﭘارامترﻫای
مذکور در آزمایشگاه میسر نمیباشد ،در شبیه-
سازیﻫای عددی نیز محاسبه و تحلیل نشدهاند.
ﻫمچنین نمودارﻫای مرتبط با ﭘارامترﻫای ﻫیدروﻟیکی
جریان ،ﻫرکدام به تﻔکیک مقاطع طوﻟی کانال ،تحلیل
شدهاند.

مواد و روشها
مدل عددی (معادالت حاکم)
 ،Flow-3Dیکی از کاملترین ،قویترین و
کاربردیترین نرمافزارﻫایی است که با حل عددی
معادﻟه جریان سیال (در یک شکل خاص) به روش
 CFDروی یک ناحیه مورد نظر ،با اعمال شرایط مرزی
مشخص ،رفتار سیال را ﭘیشبینی میکند .این مدل
توانایی شبیهسازی و تشخیص سیال-مرز و تحلیل
سطح مشترک سیال-سیال و سیال-ﻫوا را با مختصات
نامحدود مستطیلی و یا استوانهای دارد (قاسمزاده،
 .)3690این مدل برای طیف وسیعی از مسائل
ﻫیدروﻟیکی و مهندسی سواحل بهکار گرفته شده
است .مدل مذکور ،بهطور ﻫمزمان معادالت سهبعدی
ناویر-استوکس و معادﻟه ﭘیوستگی را حل میکند.
معادﻟه ﭘیوستگی (رابطه  )3و رابطه ناویر -استوکس
(رابطه  )0برای سیاالت تراکمناﭘذیر به این صورت
است:
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در روابط ( )3تا ( )0سرعت متوسط P ،فشار،
کسر سطح آزاد به جریان در جهت  ،iکسر حجم
باز به جریان ،بیانگر شتابﻫای جرم ،شتابﻫای
ویسکوز K ،ترم نیروی ﭘسای بین ذرهای رسوب،
تنش برشی جدار ،چگاﻟی
تانسور نرخ کرنش،
گرانروی دینامیکی کل است ،که اثرات
آب و
) (قاسمزاده،
آشﻔتگی را ﻟحاظ میکند (
.)3690

نرمافزار  Flow-3Dاز روش حجم سیال
برای بررسی سطح مشترک سیال-سیال و سیال-ﻫوا
استﻔاده میکند .روش  VOFحجم سیال در ﻫر سلول
مستطیلی را ثبت میکند .این حجم با احجام
سلولﻫای مجاور مقایسه میشود تا شیب ،موقعیت و
انحنای سیال درون سلول مشخص شود
( .)Smith,2004در روش مذکور تابع ) F(x,y,tتعریف
میشود .تابع  Fبهشکل زیر بوده و مقدار آن بین صﻔر
تا  3متغیر میباشد.
()VOF

()3

F
F
u j
0
t
x j
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برای حل معادﻟه ( )3در سلوﻟی که ﭘر از آب است،
مقدار تابع  Fبرابر یک میباشد .در سلول خاﻟی (ﭘر از
ﻫوا) مقدار تابع برابر صﻔر است و در سلولﻫایی که
سطح آب وجود دارد این مقدار بین صﻔر و یک
میباشد.
مدل آزمایشگاهی مورد استفاده
مدل آزمایشگاﻫی مورد استﻔاده در این مقاﻟه،
مطابق شکل ( )0میباشد ).(Hosseini et al.,2016
این مدل ،کاناﻟی به طول 30متر ،عرض 3متر ،ارتﻔاع
0/0متر با ضریب زبری کف  0/00093متر میباشد.
در فاصله  0/6متری از ابتدای کانال ،یک تکیهگاه
مستطیلی قرار گرفته که طول ،عرض و ارتﻔاع آن
بهترتیب  0/30 ،0/6و 0/0متر درنظر گرفته شده است.
آب ،سیال جریانیافته در کانال است که تمامی
خواص فیزیکی آن در دمای  096کلوین میباشد.
شکل ( )6نقاطی از جریان را نشان میدﻫد که با
ارتﻔاع ثابت 0/00متر و طول و عرضﻫای مشخص
بهمنظور صحتسنجی مدل برداشت شدهاند .برای
اندازهگیری سرعت جریان از  ADVاستﻔاده شد.
مدلهای آشفتگی و معیارهای ارزیابی دقت مدل
ﻫدف اصلی ﻫر مدل آشﻔتگی ایجاد سازوکاری
برای تعیین اثر تغییرات آشﻔتگی بر روی کمیتﻫای
متوسط جریان است .در این تحقیق از مدلﻫای
 K-𝜀 ،RNGو  LESاستﻔاده شده است .در مدل 𝜀،K-
مقیاس طول بدون نیاز به روابط تجربی برآورد
میشود .برای تخمین مقیاس طول و مقیاس سرعت از
کمیت آشﻔتگی که از حل معادالت دیﻔرانسیلی بدست
می آیند استﻔاده میشود .ﻫمچنین کمیت اتﻼف
آشﻔتگی یا
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نرخ اتﻼف آن است .این مدل از روابطی مانند روابط
موجود در مدل 𝜀 K-استﻔاده میکند .تﻔاوت بین دو
مدل  RNGو 𝜀 K-در آن است که ضرایب ثابت موجود
در مدل 𝜀 K-که به روش تجربی محاسبه میشوند ،در
مدل  RNGبهصورت صریح استخراج میگردند .مدل
 ،RNGکاربرد گستردهتری نسبت به مدل 𝜀 K-دارد.
در عمل شهرت مدل  RNGبه توﻟید نتایج دقیق در
جریانﻫای با شدت کم آشﻔتگی و جریانﻫای با
نواحی برشی قوی میباشد .ایده اصلی مدل  LESآن
است که تمام ساختارﻫای تﻼطم که قابل محاسبه با
استﻔاده از شبکه محاسباتی ﻫستند ،بهطور مستقیم
محاسبه شوند و تنها ساختارﻫایی ریز که قابل محاسبه
نیستند ،تقریب زده شوند .این مدل سهبعدی و وابسته
به زمان اطﻼعات بیشتری نسبت به روش  RNGتوﻟید
میکند و نتایجی که حاصل میشود دارای جزئیات
بیشتری نسبت به مدلﻫای بر ﭘایه متوسطگیری
رینوﻟدز است .برای ارزیابی عملکرد بهترین مدل
انتقال آشﻔتگی از سه معیار ریشه میانگین مربعات
خطا ( ،)RMSEضریب تعیین ( )R2و میانگین
قدرمطلق خطا ( )MAEاستﻔاده گردیده که ﻫرچه
مقدار عددی  RMSEو  MAEبه عدد صﻔر و مقدار
عددی  R2به عدد یک نزدیکتر باشند ،جواب بهتری
برای مدل حاصل شده است (قاسمزاده.)3690 ،

2

() 6

n

i 1

n

نیز که معرف مقیاس طول است،

تعریف شده و مشابه  Kبا استﻔاده از معادﻟه
ناویراستوکس برآورد میشود .در واقع ،مقیاس طول
بیانگر اندازه گردابهﻫای بزرگ دارای انرژی جنبشی
است که باعث انتقال آشﻔتگی در توده سیال میشود.
مدل  RNGنیز دربرگیرنده روشﻫای آماری برای
دستیابی به معادالت متوسطگیری شده برای
کمیتﻫای آشﻔتگی نظیر انرژی جنبشی آشﻔتگی و
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شکل ( :)2شماتیک مدل آزمایشگاهی کانال و تکیهگاه
مستطیلی داخل آن )(Hosseini et al.,2016

شکل ( :)0شماتیک نقاط برداشتشده اطراف تکیهگاه
مستطیلی

در روابط ( )0( ،)6و ( E ،)9و  Nبهترتیب دادهﻫای
آزمایشگاﻫی و عددی ﻫستند .ﻫمچنین  nتعداد کل
دادهﻫا میباشد.
تعریف محدوده هندسی ،ایجاد شبکه و تعیین
شرایط مرزی
به منظور مشبندی مدل ،در وﻫله اول با ﻟحاظ
مشی اوﻟیه و منطقی به بررسی ﻫر سه مدل آشﻔتگی
 K-𝜀 ،RNGو  LESﭘرداخته شده است .در وﻫله بعدی
مدل ارجح با استﻔاده از سه نوع شبکهبندی تک بلوکه

سهبعدی ریز ،متوسط و درشت بهترتیب با ابعاد 0/03
 0/000 ،و 0/00متر آزموده شد .جزئیات مش بهینه
در شکل ( )0نمایش داده شده است .شرایط مرزی
مدل در ورودی کانال جریان با دبی  03ﻟیتر بر ثانیه و
عمق  30سانتیمتر ( ،)Qدر کنارﻫا ،مرز صلب ( )Wو
در انتهای کانال بهصورت ادامهدار ( ،)Cتعریف شده
است .در مرز باال شرایط متقارن ( )Sو در کف شرط
مرزی بسته ( )Wتعریف گردید.
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(ب)

(الف)

(ج)

شکل (( :)4الف) محدوده هندسی شبکهبندی شده کانال مستطیلی بههمراه تکیهگاه مستطیلی داخل آن،
(ب) شرایط مرزی مورد استفاده در شبیهسازی در نرمافزار ( ،Flow-3Dج) محدوده هندسی شبکهبندی شده تکیهگاه

𝜀 K-بهتر شبیهسازی نموده است .ﻫمچنین متوسط
سرعت بهدست آمده از مدل  RNGنسبت به مدلﻫای
 LESو 𝜀 K-مطابقت بیشتری با نتایج تجربی دارد،
چراکه طبق شکل ( )0ضریب تعیین مدل معادل
 0/9360و مقادیر  RMSEو  MAEبه ترتیب  0/00و
 0/06برآورد شده است .بنابراین در ادامه ﭘژوﻫش
حاضر ،تحلیل شبیهسازیﻫا با استﻔاده از نتایج
خروجی از مدل آشﻔتگی  RNGصورت ﭘذیرفته است.
از آنجایی که کاﻟیبره با مدل  RNGاز دو مدل دیگر
بهتر بود ﭘس به بررسی تعداد مش بهینه در آن
ﭘرداخته شده است .ﭘس از انجام آناﻟیز حساسیت،
شبکهبندی متوسط طبق جدول ( )0نتایج بهتری را
نشان داد و مبنای مدلسازی قرار گرفت .جزئیات این
مراحل در شکلﻫای بیبعد ( )9تا ( )33نمایش داده
شده است.

نتایج و بحث
واسنجی مدل عددی
نرمافزار  Flow-3Dحل عددی معادالت را با
استﻔاده از روش حجم محدود انجام میدﻫد.
شبکهبندی میدان محاسباتی داخل خود نرم افزار
 Flow-3Dانجام شد .مدلسازی برای مدت زمان 000
ثانیه انجام شده و دامنه جریان به حاﻟت ﭘایدار رسید.
الزم به ذکر است که مطابق با مدل آزمایشگاﻫی در
مدل عددی نیز ،ﭘیش از برخورد جریان به مانع ،به
حاﻟت توسعه یافته رسیده بود .در شکلﻫای ( )0تا ()6
ﭘروفیلﻫای سرعت حاصل از ﻫر سه مدل آشﻔتگی در
فواصل مختلف از تکیهگاه نمایش داده شده است.
میانگین خطای نسبی مدلﻫا در مقایسه با داده-
ﻫای اندازهگیری شده در جدول ( )3ارائه شدهاند.
جدول ( )3نشان میدﻫد که مدل آشﻔتگی ،RNG
مؤﻟﻔه سرعت را نسبت به مدلﻫای آشﻔتگی  LESو

(الف)

(ب)

(ج)

شکل ( :)1مقایسه سرعت بهدست آمده از( :الف) ( ،RNGب) 𝜀 K-و (ج)  LESبا دادههای آزمایشگاهی در فاصله 143
سانتیمتری از ابتدای کانال
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(ب)

(الف)

(ج)

شکل ( :)6مقایسه سرعت بهدست آمده از( :الف) ( ،RNGب) 𝜀 K-و (ج)  LESبا دادههای آزمایشگاهی در فاصله 163
سانتیمتری از ابتدای کانال

(الف)

(ج)

(ب)

شکل ( :)7مقایسه سرعت بهدست آمده از( :الف) ( ،RNGب) 𝜀 K-و (ج)  LESبا دادههای آزمایشگاهی در فاصله 651
سانتیمتری از ابتدای کانال

جدول ( :)5مقایسه دقت مدلهای آشفتگی در محاسبه
سرعت در مرحله واسنجی

MAE

RMSE

R2

0/06
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00

0/9360
0/000
0/060

RNG
LES
𝜀K-
شکل ( :)8مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی سرعت با
بهترین مدل انتقال آشفتگی ()RNG

(الف)

(ب)

(ج)

شکل ( :)3مقایسه سرعت بهدست آمده در مدل  RNGاز( :الف) مش ریز( ،ب) مش متوسط و (ج) مش درشت با دادههای
آزمایشگاهی در فاصله  143سانتیمتری از ابتدای کانال
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(ج)

(ب)

شکل ( :)53مقایسه سرعت بهدست آمده در مدل  RNGاز( :الف) مش ریز( ،ب) مش متوسط و (ج) مش درشت با داده-
های آزمایشگاهی در فاصله  163سانتیمتری از ابتدای کانال

(ب)

(الف)

(ج)

شکل ( :)55مقایسه سرعت بهدست آمده در مدل  RNGاز( :الف) مش ریز( ،ب) مش متوسط و (ج) مش درشت با داده-
های آزمایشگاهی در فاصله  651سانتیمتری از ابتدای کانال
جدول ( :)2مقایسه دقت مشها در محاسبه سرعت در مرحله واسنجی

مش ریز
مش متوسط
مش درشت

R2

RMSE

MAE

0/9030
0/9360
0/0600

0/09
0/00
0/06

0/30
0/06
0/00

(الف)

(ب)

(ج)
شکل ( :)52شبیهسازی مؤلفههای سرعت جریان در ( :RNGالف) ( ،uب)( ،vج)w
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شکل ( )30کانتورﻫای سرعت در سه راستای ،x
 yو  zدر مدلﻫا ،در اطراف تکیهگاه جایگیری شده
در محدوده طوﻟی  0/0تا  3/30متر از ابتدای کانال و
نیز تغییرات جریان در محدوده عرض کانال یک متری
با اعمال ارتﻔاع ثابت  0/00متر را نمایش میدﻫند.
درشکل (-30اﻟف) تغییرات مؤﻟﻔه طوﻟی سرعت جریان
( )uدر کانال نشان داده شده است .در ابتدای کانال و
قبل از رسیدن جریان به تکیهگاه مستطیلی ،سرعت
تقریباً یکنواخت و بدون اغتشاش با بزرگی  0/003متر
بر ثانیه مسیر خود را طی میکند .در مجاورت تکیهگاه
مستطیلی بزرگی سرعت به  0/060متر بر ثانیه کاﻫش
مییابد .با رسیدن به تکیهگاه و برخورد با گوشه
بیرونی و سمت چپ یعنی ﻫمان باالدست مسیر،
جریان بهصورت متﻼطم با رسیدن به حداکثر مقدار
سرعت خود یعنی  0/009متر بر ثانیه از تکیهگاه عبور
میکند و به سمت مقادیر کمتر و تقریباً  0/600متر
بر ثانیه ﭘیش میرود .در مجاورت دیواره تحتانی کانال،
جریان برگشتی ،تشکیل گردابهﻫا و سرعت منﻔی
مشاﻫده میشود که بیشینه مقدار منﻔی برابر با
 0/309متر بر ثانیه شده است .شکل (-30ب) مؤﻟﻔه
عرضی سرعت جریان ( )vرا نشان میدﻫد که در آن
جریان از ابتدای عرض محدوده مورد مطاﻟعه بدون در
نظر گرفتن عﻼمت ،تقریباً یکنواخت بوده و بین مقادیر
 0/003تا  0/000متر بر ثانیه متغیر است .حداکثر
بزرگی سرعتی برابر با  0/033متر بر ثانیه در گوشه
بیرونی و سمت چپ تکیهگاه مﻼحظه میشود .از
تقریباً  3/0متری ابتدای کانال به سمت ﭘاییندست
کانال گردابهﻫای دورانی تشکیل شدهاند که در نتیجه
آن کاﻫش سرعت و رسیدن آن به مقدار  0/000متر
بر ثانیه قابل مشاﻫده است .ﻫمچنین روند کاﻫشی این
مقدار تا انتهای محدوده مورد مطاﻟعه ادامه داشته و
نهایتاً به بیشینه مقدار خودش یعنی منﻔی 0/003
میرسد .شکل (-30ج) مؤﻟﻔه سوم سرعت جریان ()w
را نشان میدﻫد .طبق کانتور بهدست آمده ،تقریباً در
تمام محدوده مورد بررسی مقدار بزرگی سرعت برابر با
 0/00300متر بر ثانیه میباشد .این مقدار در باالدست
کانال از شدت بیشتری برخوردار است و ﻫرچه به

02

تکیهگاه نزدیکتر میشود ،این عدد به مقدار منﻔی
 0/030متر بر ثانیه نزدیک تر میگردد .در ناحیه
باالدست تکیهگاه روند منﻔی شدن سرعت و مقداری
تقریباً بین منﻔی  0/003تا  0/006متر بر ثانیه
مشاﻫده میشود .دیواره جلویی تکیهگاه در معرض
حداکثر مقدار سرعت برابر با  0/006متر بر ثانیه قرار
گرفته است.
در ادامه ،در شکل ( )36بردارﻫای سرعت به
ﻫمراه کانتور بزرگی مقدار سرعت نشان داده شده
است .این بردارﻫا نشاندﻫنده مقدار میانگین سرعت
ﻫستند .در اطراف تکیهگاه ،بهتدریج مقدار سرعت
دچار نوسان شده است .بهدﻟیل وجود تکیهگاه
تغییراتی در روند حرکت جریان ﭘیش میآید.
بهطوریکه حضور آن به صورت عمودی در بستر کانال
موجب فشردگی جریان در رودخانه و تﻼطم جریان
آب در اطراف تکیهگاه و جریانات گردابی میشود.
ناحیه گوشه بیرونی باالدست تکیهگاه افزایش بزرگی
سرعت و نزدیک شدن آن به مقدار  0/033متر بر ثانیه
را نشان میدﻫد .سیستم اصلی گردابی از برخورد
جریان به جلوی تکیهگاه و انحراف آن به طرف ﭘایین
ایجاد میشود .جریان چرخشی در ﭘاییندست تکیهگاه
به طرفین آن امتداد یافته و شکلی به خود گرفته که
در ﭘﻼن شبیه نعل اسب است ،از اینرو به آن گرداب
نعل اسبی گﻔته میشود (زراتی .)3603 ،در ناحیه
ﭘاییندست تکیهگاه بهطرف انتها ،سرعت روند کاﻫشی
دارد و کمینه مقداری برابر با  0/006متر بر ثانیه و نیز
گردابهﻫای برگشتی در نزدیکی دیواره تحتانی کانال
بهوقوع میﭘیوندد .شکل ( )30اﻟگوی جریان در اطراف
تکیهگاه را نمایش میدﻫد .در مقطع قبل از تکیهگاه و
به محض رسیدن به آن ،سرعت متوسط افزایش و
عرض مقطع کاﻫش مییابد که موجب تغییر در اﻟگوی
جریان در اطراف این سازه میگردد .در ﭘاییندست
تکیهگاه ،جریانﻫای چرخشی ایجاد شدهاند .در
نزدیکی دیوارهﻫای قائم تکیهگاه یک حرکت مارﭘیچی
شدید ناشی از جریانﻫای برگشتی در نزدیکی بستر
وجود دارد .شکل (-30اﻟف) ویسکوزیته آشﻔتگی را
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اطراف تکیهگاه نمایش میدﻫد .خاصیتی که مقاومت
داخلی سیال را در برابر جاری شدن بیان میکند.
بهعبارتی ویسکوزیته آشﻔتگی ،بیانگر نسبت تنش
برشی به سرعت برشی و در واقع مقاومت سرعت بین
دو الیه سیال (که بستگی به جابهجایی خطی آنﻫا
دارد) میباشد .در باالدست و قبل از رسیدن جریان به
تکیهگاه ،مقدار ویسکوزیته آشﻔتگی بین مقادیر 0/00
تا  0/00ﭘاسکال ثانیه میباشد که این مقدار بﻼفاصله
ﭘس از رسیدن جریان به تکیهگاه به  0/03ﭘاسکال
ثانیه ،کاﻫش مییابد .آشﻔتگی ایجاد شده در اطراف
تکیهگاه ،موجب آن گردیده که سیال حرکت آرام خود
را از دست بدﻫد .این ناحیه ممکن است دارای زیر
الیه ای باشد که در آن ﻫنوز حرکت سیال آرام باشد .با
عبور جریان از حواﻟی تکیهگاه و نزدیک شدن آن به
ﭘاییندست ،بر بزرگی ویسکوزیته افزوده میشود و در
واقع با متﻼطم شدن جریان و نیز تشکیل گردابﻫای
برگشتی ،مقاومت سیال در برابر تنش برشی افزایش
مییابد که بیشترین حد آن در ناحیهای به مرکزیت
مختصه طوﻟی تقریباً  6متری ابتدایی کانال و برابر با
مقدار  3/00ﭘاسکال ثانیه شده است .شکل (-30ب)
انرژی جنبشی آشﻔتگی را نمایش میدﻫد .در ناحیه
باالدست تکیهگاه ،انرژی جنبشی آشﻔتگی مقادیر بین
صﻔر تا  0/00300ژول بر کیلوگرم را دارد .بهسمت
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ﭘاییندست کانال سیر صعودی انرژی جنبشی
آشﻔتگی جریان مشهود است بهنحویکه مقدار
 0/00300ژول بر کیلوگرم را رد کرده و به مقدار
 0/00660ژول بر کیلوگرم و نهایتاً به بیشینه مقداری
برابر با  0/00603ژول بر کیلوگرم در حدوداً 3/6
متری ابتدای کانال میرسد.

شکل ( :)50بردارهای سرعت و نحوه تشکیل
گردابها

شکل ( :)54نمایش خطوط جریان

(ب)

(الف)
شکل (( :)51الف) ویسکوزیته آشفتگی جریان،
(ب) تغییرات انرژی جنبشی آشفتگی جریان

در اشکال ( )33تا ( ،)30بعد سوم ثابت (0/00
متر) و محدوده  yبین  0/00تا  0/9متر میباشد.
نمودار ویسکوزیته آشﻔتگی جریان در مقطع قبل از
تکیهگاه ( )X=540 cmدر مدل  RNGدر شکل (-33

اﻟف) مشاﻫده میشود .از دیواره تحتانی کانال به سمت
باال ،نمودار سیر صعودی داشته و تقریباً در محدوده
 0/30متری از ابتدای عرض کانال بیشترین مقدار
ویسکوزیته و بهطور تقریبی برابر با  0/036ﭘاسکال
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ثانیه و از این نقطه به سمت انتهای عرض کانال،
نمودار سیر نزوﻟی خواﻫد داشت .به مرور و با حرکت به
سمت دیواره فوقانی کانال تا حدود  0/0متری از ابتدا،
کاﻫش ویسکوزیته را مشاﻫده میکنیم بهطوریکه
تقریباً در محدوده  0/00تا  0/60متری از ابتدای
عرض کانال کمینه مقدار ویسکوزیته و حدوداً برابر با
 0/300ﭘاسکال ثانیه را خواﻫد داشت .در واقع مقاومت
جریان در برابر تنش برشی در مقطع قبل از تکیهگاه
مستطیلی در راستای عرض کانال تا  0/30متری
ابتدایی به سمت بیشینه مقدار خود در حرکت است و
با دور شدن از حواﻟی تکیهگاه ،از این مقاومت کاسته
میشود .در شکل (-33ب) ،نمودار ویسکوزیته
آشﻔتگی جریان در مقطع میانی تکیهگاه ))X=585 cm
مﻼحظه میشود .با توجه به نمودار در راستای عرض
کانال ،مقدار ویسکوزیته تقریباً از  0/30متری ابتدای
کانال ،به صورت صعودی تا رسیدن به مقدار بیشینه
 0/060ﭘاسکال ثانیه در محدوده  0/6متری از ابتدای
عرض کانال ادامه داشته و از این نقطه به بعد یعنی از

(الف)

 0/00تا  0/9متری دیواره تحتانی کانال ،سیر نزوﻟی را
طی میکند .در این مسیر کاﻫشی ،کمینه مقداری
برابر با  0/360ﭘاسکال ثانیه را خواﻫد داشت .در واقع
مقاومت جریان در برابر تنش برشی در مقطع وسط
تکیهگاه یا به عبارتی در محدوده جلوی تکیهگاه ،دچار
اغتشاش و آشﻔتگی چشمگیر و متعاقباً در ابتدا
افزایش و بﻼفاصله دچار کاﻫشی ناگهانی شده است.
شکل (-33ج) ،نمودار ویسکوزیته آشﻔتگی جریان در
مقطع بعد از تکیهگاه ) (X=615 cmدر مدل  RNGرا
نشان میدﻫد .مقدار ویسکوزیته آشﻔتگی از ابتدای
دیواره تحتانی کانال در حال افزایش به سمت بیشینه
مقدار  0/36ﭘاسکال ثانیه و تقریباً در  0/30متری
دیواره تحتانی کانال میباشد .ﭘس از آن ،نزول نمودار
به سمت انتهای عرض کانال را خواﻫد داشت .کمینه
مقدار ویسکوزیته تقریباً برابر با  0/33ﭘاسکال ثانیه در
محدوده  0/00تا  0/9متری از دیواره تحتانی کانال

میباشد.

(ب)

(ج)

شکل ( :)56ویسکوزیته آشفتگی جریان در مقاطع مختلف (الف) ( ،X=540 cmب) ( ،X=585 cmج) X=615 cm

انرژی آشﻔتگی جریان در  X=540 cmدر مدل
 RNGدر شکل (-36اﻟف) نشان داده شده است.
معادﻟه معرف این ﭘارامتر طبق رابطه ( )30میباشد .در
آن تغییرات مؤﻟﻔه سرعت در سه راستای طوﻟی و
عرضی و عمقی نشان داده شدهاند.

()30

     

1
u 2  v 2  w 2
2

K 

مقدار آشﻔتگی از ابتدای عرض کانال به سمت
باال ،یک سیر صعودی را طی میکند تا به حداکثر
مقدارش یعنی  3/36ژول بر کیلوگرم در محدوده
 0/30متری دیواره تحتانی کانال میرسد .از آن ﭘس
کاﻫش انرژی آشﻔتگی تا مقدار  3/00ژول بر کیلوگرم
را خواﻫد داشت .این مقدار تقریباً از  0/00تا 0/60
متری عرض کانال ثابت است و دوباره از  0/0متری به
بعد افزایش مییابد .در ناحیه باالدست تکیهگاه،
نوسانات و تﻼطم جریان قابل توجه میباشد .نمودار
انرژی آشﻔتگی جریان در X=585 cmدر مدل RNG
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در شکل (-36ب) مﻼحظه میشود .با توجه به شکل،
مقدار بیشینه جریان آشﻔته قبل از  0/30متری از
ابتدای عرض کانال با مقداری حدوداً برابر با 0/00000
ژول بر کیلوگرم اتﻔاق افتاده است .ﭘس از آن نمودار
به شکل نزوﻟی تا کمینه مقدارش که برابر با 0/0033
ژول بر کیلوگرم در نواحی  0/00تا  0/9متری از
دیواره تحتانی کانال میباشد ،ادامه یافته است .از این
نقطه به بعد مجدداً ،انرژی آشﻔتگی جریان افزایش
مییابد .بزرگی انرژی آشﻔتگی و تﻼطم ایجاد شده در
جریان در محدوده جلوی تکیهگاه قابل توجه بوده و
کاﻫش مﻼیم آن تا نواحی انتهایی عرض کانال ،نشان
از تداوم اغتشاش جریان در حواﻟی تکیهگاه دارد .شکل
(-36ج) ،انرژی آشﻔتگی جریان در X=615 cmدر

(الف)
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مدل  RNGرا نمایش میدﻫد .بزرگی انرژی آشﻔتگی
از ابتدای عرض کانال تا  0/30متری آن ،به صورت
صعودی ادامه دارد .این سیر افزایشی با مقدار انرژی
آشﻔتگیای برابر با تقریباً  6/09ژول بر کیلوگرم امتداد
مییابد .سپس کاﻫش انرژی را دارد تا اینکه به مقدار
ثابت  3/30ژول بر کیلوگرم میرسد و از  0/0تا 0/0
متری عرض کانال ثابت بوده سپس افزایشی ناچیز
خواﻫد داشت .در مقطع ﭘاییندست تکیهگاه ،در 0/0
متری ابتدایی ،افزایش اغتشاش و تﻼطم جریان،
بهطور قابل توجهی مشهود است که متعاقباً منجر به
تشکیل گردابهﻫا و جریانات برگشتی خواﻫد شد.

(ب)

(ج)

شکل ( :)57انرژی آشفتگی جریان در مدل ( RNGالف) ( X=540 cmب) ( X=585 cmج) X=615 cm

شکل ( -30اﻟف) ،تغییرات فشار جریان در
 X=540 cmمدل  RNGرا نشان میدﻫد .در مقطع
باالدست تکیهگاه ،نمودار گویای سیر نزوﻟی فشار
جریان از ابتدای عرض کانال به سمت انتها میباشد.
بیشینه مقدار فشار تقریباً برابر با  966ﭘاسکال در
مجاورت دیواره تحتانی کانال رخ داده است .کاﻫش
فشار تا نقطه ( )0/0, 0/9, 0/00با مقداری حدوداً
برابر با  903ﭘاسکال ادامه یافته است .تغییرات فشار
جریان در X=585 cmدر مدل  RNGدر شکل (-30
ب) ،نمایش داده شده است .تغییرات فشار جریان در
مقطع میانی تکیهگاه ،به صورت افزایشی میباشد .از

کمینه مقدارش در مجاورت دیواره ﭘایینی کانال که
تقریباً برابر با  000ﭘاسکال میباشد تا بیشینه آن
یعنی مقدار  090ﭘاسکال در مجاورت دیواره انتهایی
عرض کانال امتداد یافته است .تغییرات فشار جریان
در  X=615 cmدر مدل  RNGدر شکل ( -30ج)،
مﻼحظه میشود .در مقطع ﭘاییندست تکیهگاه ،فشار
جریان در  0/3متری ابتدایی کانال ثابت و برابر با 030
ﭘاسکال میباشد .از نقطه ( )3/30, 0/3, 0/00شروع به
افزایش کرده و در مجاورت دیواره انتهایی کانال به
بیشینه مقداری حدوداً برابر با  000ﭘاسکال میرسد.
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(ب)

(ج)

شکل ( :)58تغییرات فشار در مدل ( RNGالف) ( ،X=540 cmب) ( ،X=585 cmج) X=615 cm

نتیجهگیری
تحلیل و تﻔسیر ﻫیدروﻟیک جریان و نوسانات
ﭘارامترﻫای آن راﻫکاری اساسی در تخمین و
ﭘیشبینی میزان تخریب و آبشستگی احتماﻟی
سازهﻫای ﻫیدروﻟیکی واقع در مسیر جریان میباشد.
در این تحقیق قابلیت شبیهسازی عددی جریان اطراف
تکیهگاه مستطیلی به صورت سهبعدی با استﻔاده از
نرمافزار  Flow-3Dو مدلﻫای آشﻔتگی  LES ،RNGو
𝜀 K-بررسی شد و با نتایج آزمایشگاﻫی مقایسه گردید.
بررسیﻫای انجام شده نشان داد که مدل آشﻔتگی
 RNGدر مقایسه با دو مدل  LESو 𝜀 K-برای
ﭘیشبینی مؤﻟﻔه سرعت جریان در کانال مستطیلی
مناسبتر است که از این ﻟحاظ با تحقیقات مشابه
(رمضانی و باباگلی سﻔیدکوﻫی3690 ،؛ معیری و
ﻫمکاران 3690 ،و  (Karami et al., 2014مطابقت
دارد .در این مدل آشﻔتگی مقدار برابر  0/9360و
مقدار خطای مدل برابر  0/00و  0/06بهدست آمد .از
آنجا که مدل  RNGﭘارامتر سرعت را بهتر و با خطای
کمتری نسبت به دو مدل دیگر شبیهسازی مینماید
ﻟذا در چنین مقاطعی استﻔاده از آن جهت شبیهسازی
سرعت جریان توصیه میگردد .ارزیابیﻫای بهعمل
آمده حاکی از آن است که مطابقت خوبی بین
ﭘروفیلﻫای شبیهسازی شده سرعت با مقادیر
آزمایشگاﻫی وجود دارد و آنچه از ﻫیدروﻟیک جریان
که در مطاﻟعات قبلی تمرکز زیادی روی آنها نشده در
این مقاﻟه به آن ﭘرداخته شده است .در تﻔاسیر انجام
شده نتیجه این شد که:

 -3نحوه جهتگیری بردارﻫای سرعت و تراکم
خطوط جریان در حواﻟی تکیهگاه که نقش مانعی بر
مسیر جریان را دارد و بهخصوص ﭘاییندست تکیهگاه
و بهدنبال آن ایجاد گردابهﻫای برگشتی و افزایش
اغتشاشات نشان دادند که ضروری است ﻫندسه و
محل جایگیری مانع مدنظر قرار گیرد.
 -0ویسکوزیته آشﻔتگی و نیز انرژی آشﻔتگی
جریان نیز در ﭘاییندست تکیهگاه مستطیلی به
بیشینه مقدارشان رسیده و تأثیر حضور مانع را نشان
دادند .با تحلیل مهندسی مکان تکیهگاه و ابعاد آن
میتوان از تﻼطم بیش از حد جریان و در نتیجه
تخریب سازه ﻫیدروﻟیکی تا حد ممکن جلوگیری
بهعمل آورد.
ﻫمچنین نمودارﻫای ویسکوزیته آشﻔتگی ،انرژی
آشﻔتگی و فشار بیانگر آن بودند که:
 -6در مقطع بعد از تکیهگاه ،ﻫمزمان با افزایش
تﻼطم و منﻔی شدن سرعت و کاﻫش بزرگی آن،
نسبت تنش برشی به سرعت برشی یا ﻫمان
ویسکوزیته آشﻔتگی سیر افزایشی تا  0/36ﭘاسکال
ثانیه را دارد .کمینه مقدار ویسکوزیته آشﻔتگی ﻫم
مربوط به مقطع قبل از تکیهگاه و برابر با 0/036
ﭘاسکال ثانیه میباشد.
 -0نتایج انرژی آشﻔتگی نیز نشان دادند که
مقطع میانی تکیهگاه کمترین و مقطع بعد از آن،
بیشترین اغتشاش یعنی بهترتیب  0/00000و 6/09
ژول بر کیلوگرم را متحمل میشوند.
 -0تغییرات فشار حول تکیهگاه ،حاکی از آن بود
که فشار بیشینه به مقدار  966ﭘاسکال در مقطع قبل
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از تکیهگاه و مقدار کمینه آن در مقطع بعد از تکیهگاه
. ﭘاسکال اتﻔاق میافتد030 و برابر با
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Three-dimensional Analysis of the Effect of Attached-Abutment to the
Channel Wall on the Hydraulic Parameters of Flow, Using Flow-3D
Software
Hojat Karami1, Khosrow Hosseini2, Saeed Farzin3, Mohamadreza Nikpour4, Somayeh Anjomrooz5

Abstract
In the present research, three-dimensional flow in a rectangular channel, containing a bridge
abutment, was simulated by using flow-3D software. For validation of the numerical results,
three-dimensional components of flow velocity in the vicinity of the abutment were obtained
from an experimental test. After comparison of the measured and numerical results, it was
shown that RNG performed better (R2= 0.963, RMSE=0.02 and MAE= 0.03) than the other two
turbulence models (LES and k-ε). The optimum mesh size was chosen based on the above
results. Results revealed that it is necessary to consider return vortices and fluctuations in flow
velocity in the vicinity of the abutment, especially in the downstream, for proper design and
location of abutment geometry. Viscosity and energy of flow turbulence in the downstream of
the rectangular abutment reached their maximum value and existence of the obstacle was more
pronounced. It was shown that in the section after the abutment, simultaneous reduction of
velocity and becoming negative, the viscosity had an increasing trend and reached up to 0.67 Pa
sec. The section located in the middle of the abutment had minimum turbulence energy
(0.00245 J/kg) and the next section had maximum turbulence energy (3.59 J/kg). Pressure
variations around the abutment showed that maximum pressure (933 Pa) occurred in the
previous section and minimum pressure (860 Pa) was seen after the abutment.
Keywords: Flow hydraulic parameters, Rectangular abutment, Turbulent models, Flow3D, RNG.
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