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چکیده
نرم افزار  ،ANSYS CFXنرمافزاری کارآمد و چند منظوره برای شبیهسازی دينامیک سیاالت محاسباتی ( )CFDدر تمام سطوح
و پیچیدگی میباشد .اين نرم افزار از روش حجم محدود برای حل عددی جريانهای دو و سه بعدی ،جريانهای تراکمپذير و تراکم
ناپذير ،جريانهای لزج و غیرلزج ،آرام و آشفته با مدلهای توربوالنس مختلف ،سیاالت نیوتنی و غیرنیوتنی ،محیطهای متخلخل،
جريانهای دائمی و غیردائمی ،و مسائل تقابل سیال و جامد ( )FSIاستفاده میکند .سازههای کنترل و اندازهگیری جريان از اجزای
مهم و ضروری در شبکههای آبیاری و زهکشی میباشند .در بین اين سازهها ،سرريزها به علت داشتن روابط ساده و نسبتاً دقیق
ازکاربرد بیشتری برخوردارند .بهمنظور ارزيابی نرم افزار  ANSYS-CFXدر شبیهسازی جريان بر روی سرريز تاج دايرهای ،دو سرريز
مجزا يکی با شیب پايین دست و باالدست بهترتیب  99درجه و قايم و ديگری با شیب پايین دست و باالدست به ترتیب  99درجه و
 03درجه در نظر گرفته شد .شبیهسازی جريان برای  0دبی مختلف جريان و باطبع سه مقدار مختلف  H1 Rانجام گرديد .نتايج نشان
داد که پیشبینی نرمافزار تطابق بسیار خوبی با مقادير اندازهگی ری دارد .شیب باالدست و پايین دست سرريز در خروجی مدل تأثیر
چندانی نداشته و مدل به خوبی پروفیلهای فشار و سرعت را برای هر دو شیب شبیهسازی کرده است .به طور کلی نتايج مدل در
شیب  99-43نسبت به  99-03بهتر میباشد.
واژههای کلیدی :نرم افزار  ،ANSYS-CFXسرريز تاج دايرهای و پروفیلهای فشار و سرعت.
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مقدمه
با پیشرفت و گسترش روزافزون نرم افزارهای مهندسی و ساخت رایانههای پر قدرت ،استفاده از دینامیک سیاالت
محاسباتی ( )CFDبرای حل میدانهای جریان سیاالت گسترش قابل توجهی داشته است .در صورت داشتن دانش و تجربه
کافی د ر استفاده از نرم افزار ،عالوه بر تحلیل مسایل مورد نظر ،به سادگی میتوان تغییرات مورد نظر را در مورد شرایط
مسأله اعمال کرد و اثرات ناشی از آن را پیشبینی نمود .نرمافزار  ANSYSدر سال  4594توسط شرکت آمریکایی
 Swansonبهعنوان یکی از پیشگامان نرمافزارهای اجزا ء محدود ساخته شده و مورد استفاده محققان قرار گرفته است و
جزء اولین نرم افزارهایی است که آنالیزهای غیرخطی ،مکانیک شکست ،مخازن و سایر آنالیزها را در بسته نرمافزاری خود
قرار داده است .روش اجزاء محدود یک روش عددی است که میتوان آن را برای حل مسائل متعدد مهندسی در حاالت
مختلف پایدار ،گذرا ،خطی یا غیر خطی مانند تحلیل تنش ،انتقال حرارت و جریان سیال بهکار برد ) .(Raw, 1996این
نرم افزار یکی از چندین ابزار مهندسی کامپیوتری در محیط  ANSYSمیباشد که تولید مش برای تحلیل توسط CFX

براحتی در محیط  CFX-Meshصورت میگیرد ) .(Bardina et al., 1997قوانین حاکم بر جریان سیال توسط معادالت
پیوستگی و مومنتم که به معادالت ناویه -استوکس معروف هستند ،بیان میشوند .این معادالت در واقع بیانگر پایداری جرم
و مومنتم به زبان ریاضی است .برای بررسی میدان جریان بر روی سرریز ،از آنجا که این نوع جریان ،جریانی آشفته است
باید معادالت ناویه -استوکس نسبت به زمان حل شوند و سپس معادالت آشفتگی به آنها اضافه گردد .معادله پیوستگی
جریان از قانون بقای جرم و با نوشتن رابطه تعادل جرم برای یک المان سیال بدست میآید .معادله عمومی پیوستگی به
شکل زیر است (:)Baughn et al., 1984
رابطه :4

در این رابطه 
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چگالی سیال V f ،کسر حجم باز به جریان است .مولفههای سرعت  u, v, wدر جهات x, y, z 

میباشند Ax .کسر سطح باز جریان در جهت  xاست Ay ،و  Azبطور مشابه کسر سطح در جهات  yو  zاست.
معادالت ناویه -استوکس بخش مهمی از معادالت هیدرودینامیک برای تشریح سرعت در میدان جریان به حساب میآید.
این معادالت شرایط تعادل بین نیروهای وزن ،فشار و لزجت (اصطکاک) از یک طرف و نیروهای اینرسی در طرف دیگر را
بیان میکنند .کاربرد مهم این معادالت مربوط به سیاالت لزج است .معادله ناویه -استوکس در فرم تانسوری به صورت زیر
می باشد:
رابطه :3
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معادالت ناویه -استوکس میانگینگیری شده زمانی ،میتواند بیانگر حرکت متوسط جریان آشفته باشد .پخش آشفتگی
متناسب با گرادیان وِیژگیهای آشفتگی است .گردابهها می تواند ایزوتروپیک و یا غیر ایزوتروپیک باشند .همه مقادیر انتقال
آشفته توابع موضعی از جریان هستند .در مدل های آشفته باید همسازی وجود داشته باشد .این مدلها میتوانند یک
مقیاسی و یا چند مقیاسی باشند .همه مدل ها در نهایت به کالیبراسیون به صورت تجربی نیاز دارند .مدلهای آشفتگی
شامل مدلهای صفر معادلهای ،مدلهای تک معادلهای ،مدلهای دو معادلهای ،مدلهای دارای معادله تنش و مدلهای
شبیهسازی گردابهای بزرگ میباشند ( .)Johnson and Savege, 2006معادله صفر سریعترین و آسانترین مدل
توربوالنسی است که در مدلها با هندسه ساده و مشخصه جریانی ساده به کار میرود .در صورت وجود گردابه و جدایش
وسیع در مساله این مدل در حل دچار مشکل خواهد شد .مدل یک معادله ای بر خالف مدلهای صفر معادلهای ،از یک
معادله برای انتقال آشفتگی استفاده می کنند .این معادله ارتباط بین مقیاس سرعت نوسانی و کمیت آشفتگی میباشد که
جذر انرژی جنبشی آشفتگی (

k

) به عنوان مقیاس سرعت در حرکت آشفته مد نظر میباشد و مقدار آن توسط معادله

انتقال محاسبه میگردد .مدلهای دو معادلهای سادهترین مدلها هستند که قادرند نتایج بهتری در جریانهایی که مدل
طول اختالط نمی تواند به صورت تجربی در یک روش ساده مورد استفاده قرار بگیرند ،ارائه دهند .جریانهای چرخشی از
این نمونهاند .مدل  k  استاندار سادهترین مدل دو معادلهای است .در این مدل ویسکوزیته مغشوش به عنوان تابعی از
انرژی جنبشی توربوالنسی و نرخ اتالف آن میباشد ( .)Menter, 1993مدل  k  استاندار ،سادهترین مدل دو
معادلهای است .در این مدل ویسکوزیته مغشوش بهعنوان تابعی از انرژی جنبشی توربوالنسی و نرخ اتالف آن
میباشد ).(Chen and Dai, 2002

k2

رابطه : 9
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که  C ثابت توربوالنسی و  نرخ اتالف انرژی جنبشی توربوالنسی میباشد .در مدل  k  استاندارد ،معادالتی که
جریان سیال را مدل میکنند شامل دو معادله میباشد .معادله اول ،انرژی جنبشی توربوالنسی میشود .این معادله در شکل
تانسوری به صورت زیر میباشد:
رابطه :1
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که ترم  برابر است با:
رابطه :9

معادله دوم که نرخ افت انرژی توربوالنسی نامیده میشود به صورت زیر میباشد:
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سازههای کنترل و اندازهگیری جریان از اجزای مهم و ضروری در شبکههای آبیاری و زهکشی میباشند .در بین این
سازهها ،سرریز ها به علت داشتن روابط ساده و نسبتاً دقیق ازکاربرد بیشتری برخوردارند و از دیر باز توجه متخصصین
بسیاری را به خود جلب نمودهاند و در این زمینه تحقیقات بسیاری صورت گرفته است .به طور کلی سازههای آبی قبل از
فرآیند ساخت ،مدلسازی شده تا از صرف هزینه زیاد و بعضاً بیمورد جلوگیری گردد .اما مشکلی که وجود دارد این است
که در برخی مواقع رفتار جریان در مدل فیزیکی با رفتار در مقیاس اصلی متفاوت میباشد و در نتیجه ،بسط اطالعات به
دست آمده از مدل همیشه تمام جنبههای سیستم اصلی را شبیهسازی نمیکند .ضمن اینکه مشکالت جدی در
اندازهگیری وجود داشته و وسایل اندازهگیری نیز عاری از خطا نمیباشند .به همین منظور نرمافزارهایی طراحی شدند تا با
استفاده از مدلهای ریاضی و پیشگوییهای تئوری این اطالعات را در حوزه جریان انجام داده و تفاوتهای بین مطالعات در
مدل و پروتوتایپ (نمونه اصلی) را به حداقل برسانند .پیشگوییهای محاسباتی نسبت به کار آزمایشگاهی مزایایی دارد که از
آن جمله هزینه پایین ،سرعت باال و بدست آوردن یکسری از اطالعات مورد نیاز در سراسر حوزه مورد عالقه میباشدLiu .

و همکاران ( ،)3003سرریز تاج دایرهای را بصورت دو بعدی مدل کردند .آنها بازه انجام محاسبات را  50Dو  2.2Dدر نظر
گرفتند که  Dقطر سرریز است .روش حل عددی معادالت ،روش حجم کنترل بوده و برای شبیه سازی جریان چند فازی از
رو ش حجم سیال و مدل بازسازی هندسی استفاده کردند .برای تحلیل جریان آشفته از مدل  k  استاندارد استفاده شد
و نتایج عددی با مدل فیزیکی تطابق خوبی نشان داد )3001( Dargahi .سرریز اوجی را بصورت سه بعدی و با استفاده از
مدل  CFDشبیه سازی نمود و نتایج را با مدل فیزیکی مقایسه کرد .وی مدل فیزیکی خود را در فلومی با طول 1متر،
عرض  0/109و عمق  0/2متر ساخت و پروفیل سطح آب و پروفیل سرعت را در نقاط مختلف مدل بررسی نمود .وی برای
شبیه سازی عددی آشفتگی جریان از مدل  k  استاندارد استفاده نمود .حیدرپور و همکاران ( ،)49۳4با به کارگیری
تابع جریان در اطراف یک استوانه ،توزیع سرعت روی تاج را تعیین و یک مدل ریاضی برای تعیین ضریب جریان در
سرریزهای تاج دایرهای ارائه دادند .آنها نیمرخ توزیع سرعت و مدل ریاضی ضریب جریان را با استفاده از داده های
آزمایشگاهی بهدست آمده از مدل فیزیکی سرریزهای استوانه ای ،نیم استوانه ای و نیم استوانه ای با ارتفاعات مختلف
ارزیابی نمودند .حیدرپور و همکاران ( )49۳9به منظور بررسی تغییرات فشار روی تاج سرریز ،آزمایشاتی با استفاده از یک
مدل سرریز استوانه ای و یک مدل سرریز تاج دایره ای با ارتفاعات مختلف صفر 4۳/9 ،49/9 ،43/9 ،سانتی متر و
تحلیلهای آزمایشگاهی نشان داد که برای سرریزهای استوانه ای و تاج دایره ای با افزایش بار روی سرریز ،توزیع فشار از
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حالت هیدرواستاتیک خارج می شود .همچنین ارتفاع سرریز تأثیر زیادی بر توزیع فشار نداشته و با تغییر ارتفاع سرریز
توزیع فشار تقریباً به صورت هیدرواستاتیک باقی میماند .فرسادیزاده و همکاران ( ،)49۳9با کمک مدل عددی فلوئنت
جریان عبوری از روی سرریز استوانه ای را شبیه سازی نمودند و اثر بار هیدرولیکی را بر ضریب تخلیه جریان بررسی
کردند .نتایج آنالیز عددی به صورت منحنی های فشار و سرعت ارائه شده و ضریب جریان در این سرریز با دبی های
متفاوت محاسبه شد .اسماعیلی و همکاران ( ،)49۳5با آزمایش روی مدل های مختلف سرریز استوانه ای ،مقادیر فشار و
سرعت اندازه گیری شده در آزمایشگاه را با مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل فلوئنت مقایسه کردند .نتایج حاکی از
تطابق مناسب الگوی جریان اندازه گیری شده روی سرریز در آزمایشگاه و شبیه سازی مدل بود .آن ها همچنین مشاهده
نمودند که محل تشکیل عمق بحرانی قبل ازنقطه اوج سرریز و جدایش جریان از روی سرریز در ناحیه انتهایی آن صورت
میگیرد .لذا هدف از پژوهش حاضر شبیهسازی سرعت و فشار جریان بر روی سرریز تاج دایرهای با استفاده از نرم افزار
 ANSYS-CFXو مقایسه آن با دادههای آزمایشگاهی میباشد.
مواد و روشها
سرریزهای تاج دایرهای به دلیل اقتصادی بودن و سهولت ساخت ،کاربردهای وسیعی در مهندسی هیدرولیک به عنوان
سازههای تخلیه آب داشته و میتوانند برای کنترل سطح آب در کانالها و مخازن مورد استفاده قرار گیرند .شمای کلی از
یک سرریز تاج دایرهای در شکل  4آورده شده است .این سرریز شامل یک تاج دایرهای شکل با شعاع  Rو ارتفاع  hاست
و زوایای دیوارههای باالدست و پایین دست آن برابر  و  است .با توجه به شکل  ،4رابطه زیر به عنوان معادله عمومی
دبی در واحد عرض سرریز ، q ،بیان میشود:
3

2 2
g H 12
3 3

رابطه :9

q  Cd

در تحقیق مذکور از یک سرریز تاج دایرهای به طول  ،39/1ارتفاع  90و شعاع  49/3سانتیمتر از جنس پلکسی گالس
که در فلوم آزمایشگاهی به طول  1/1متر ،ارتفاع  4/3متر و عرض  39/1سانتی متر از جنس فوالد ضد زنگ قرار داشت،
استفاده شد .در پروژه حاضر مطالعات بر روی دو سرریز مجزا یکی با شیب پایین دست و باالدست به ترتیب  20درجه و
قایم و دیگری با شیب پایین دست و باالدست به ترتیب  20درجه و  19درجه انجام شد (شکل .)3

شکل  :7مشخصات هیدرولیکی و هندسی يک سرريز تاج دايرهای
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به منظور بررسی توانایی نرم افزار  ANSYS-CFXدر شبیهسازی جریان بر روی هر یک از این سرریزها ،شبیهسازی
برای  9دبی مختلف جریان و باطبع سه مقدار مختلف برای ) (H1 Rانجام گردید .برای وارد کردن اطالعات ورودی در
قسمت  ،Design Modelerهندسه مسأله تعریف میشود .در این قسمت مبدأ مختصات متناظر با مرکز دایره در کف
کانال تعریف شد .به دلیل تقارن عرضی مسأ له مورد مطالعه ،جریان ذاتاً دو بعدی است بنابراین به منظور سادهتر کردن
مساله ،عرض به ضخامت یک المان در نظر گرفته شد و مساله به صورت دو بعدی حل شد .بعد از وارد کردن هندسه مدل،
نوبت به مشبندی میرسد .تولید مش در محیط  CFX-Meshبه راحتی انجام میشود (شکل  .)9در این قسمت نواحی را
که مش بندی مد نظر است ،تعریف میکنیم .برای مسأله مربوطه شش ناحیه تعریف شده است :Inlet )4 :شامل مرز
ورودی است :Outlet )3 .شامل مرز خروجی میباشد :Air )9 .از آنجا که سیستم مورد مطالعه دو فازی میباشد ،ناحیه
باالی سطح آزاد آب هوا در نظر گرفته شده است :Floor )1 .این ناحیه شامل کف و دیوارههای کانال می باشد .در حقیقت
سطوح جامد که با آب در تماس است :Weir )9 .این ناحیه شامل بدنه سرریز میباشد که با آب در تماس است.
 :Symmetry)2این ناحیه مربوط به مرز تقارنی است .مش پیش فرض مدل به صورت مش بی سازمان ( Unstructured

 )Meshمیباشد .به جز نواحی مرزی ،برای تمام نواحی که در باال به آن اشاره شده از مش پیشفرض یعنی مش بی
سازمان استفاده شد .برای الیه مرزی یعنی جایی که سیال با سطح جامد در تماس است ،الیه  Inflationکه مخصوص الیه
مرزی است تعریف شد .الیه  Inflationمتشکل از چندین الیه باریک مستطیلی شکل است .استفاده از این الیه دقت
شبیهسازی را افزایش میدهد .جهت شبکه بندی مدل در نواحی نزدیک به دیوارهها از مش ریزتر استفاده شد.

شکل  :2شکل شماتیک سرريزها با زوايای  43 - 99و  03 – 99درجه
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در قسمت توربوالنس نوع مدل آشفتگی تعیین میشود .در این پروژه از مدل آشفتگی  k  استفاده شد .مدل
 k  نمیتواند برای شبیهسازی جریان الیه مرزی در کنار دیوارهها استفاده شود .بنابراین وقتی مدل  k  انتخاب
میشود به طور خودکار روش  Scalableبرای شبیهسازی جریان الیه مـرزی انتخاب میشود .بعد از وارد کردن اطالعات
مورد نیاز نوبت به حل مسأله میرسد .زیر بخشهای این محیط شامل  Solver Control ،Solution Unitsو Output

 Controlمیباشد .در محیط  Solution Unitsواحد پارامترهایی مثل دما ،طول ،زمان ،زاویه و جرم تعیین میشوند.
بخش  Solver Controlشامل  9زیر بخش  Equation Class Settings ،Basic Settingو Advanced Option

میباشد که عموما مربوط به حل عددی معادالت حاکم بر جریان است .بخش  Output Controlمالک همگرایی را برای
متغیرهای مختلف تعریف میکند.

شکل  :0مش بندی در محیط CFX-Mesh

نتايج و بحث
در این مطالعه شبیهسازی جریان بر روی دو سرریز تاج دایرهای ،یکی با شیب پایین دست و باالدست به ترتیب 19
درجه و  50درجه و دیگری با شیب پایین دست و باالدست به ترتیب  19درجه و  20درجه ،صورت گرفت .به منظور
بررسی توانایی این نرم افزار ،شبیه سازی به ازای دبیهای متفاوت متناظر با  H 1 Rمختلف انجام گرفت .شبیه سازی
برای سرریز با زوایای  19و  50درجه به ازای  H 1 Rهای  0/50 ،0/11و  4/99و برای سرریز با زوایای  19و  20درجه به
ازای  H 1 Rهای  0/9۳ ،0/99و  4/99صورت پذیرفت .مدل سازی جریان شامل ترسیم مدل هندسی ،مشبندی ،تعیین
شرایط مرزی ،انتخاب پارامترهای حل و در نهایت حل مسأله است .جهت مدلسازی ،در سطح آزاد جریان توزیع فشار به
صورت یک مقدار ثابت در سطح اعمال شد .در مرز ورودی با توجه به دبی عبوری و ارتفاع سطح آب در باالدست سرریز ،از
طریق معادله پیوستگی ،سرعت تعریف شد .همچنین با توجه به در دسترس نبودن اطالعات کامل در مرز خروجی ،شرط
مرزی  Openingلحاظ شد که برای این شرط مرزی فشار به طور خودکار انطباق داده میشود .با توجه به اینکه سرعت
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سیال در روی مرزهای جامد صفر میباشد ،مولفه های سرعت در تمام مرز مشترک بدنه سرریز و کانال برابر با صفر در نظر
گرفته شد .در مرکز طول سرریز مورد مطالعه ،صفحه تقارنی تعریف شد .از این شرط مرزی برای شبیهسازی دو بعدی
میدان جریان و به حداقل رساندن اندازه مش مورد نیاز استفاده گردید .جهت شکل گیری سطح آزاد سیال از آنالیز حجم
سیال ( )VOFاستفاده شد .روش  VOFاجازه تغییر سطح آزاد در طول زمان و مکان را میدهد .جریان به صورت جریان
دایمی و با  900تکرار اجرا شد .جهت کنترل همگرایی مساله از مالک همگرایی مجذور ریشه باقیمانده استفاده گردید.
جریان شبیه سازی شده روی سرریز تاج دایرهای با زوایای  19و  50درجه و زوایای  20و  19درجه به ازای
 H1 R  1.35در (شکل  )1آورده شده است.

الف)

ب)

شکل  :9شبیه سازی جريان روی سرريز تاج دايرهای :الف)    90,   45و ب)   60,   45
به منظور ارزیابی نرم افزار در شبیهسازی جریان ،توزیع سرعت و فشار روی تاج سرریز ،با نتایج اندازهگیری مقایسه شد.
پروفیل سرعت جریان شبیهسازی شده روی تاج سرریز در شکلهای  9 ،2 ،9و  ۳آورده شده است .با تقسیم سرعت
جـریان در هر عمق به سرعت حـداکثر روی تـاج سرریز و از تقسیم عمق جریـان به عمق حـداکثر روی تاج سرریز،
پروفیلهای سرعت به صورت بی بعد در آمدهاند .در جریان ایدهآل سرعت حداکثر روی تاج سرریز اتفاق میافتد .اما در
جریان واقعی سرعت حداکثر بالفاصله روی تاج سرریز رخ نمیدهد بلکه در فاصلهای به ضخامت الیه مرزی (  ) باالتر از
تاج قرار میگیرد .جریان در خارج الیه مرزی غیر چرخشی است و بار کل در فاصلهای بعد از الیه مرزی تا سطح آب ثابت
است .با توجه به ناچیز بودن ضخامت الیه مرزی در مقابل عمق جریان روی تاج سرریز ،از این ضخامت صرف نظر شده
است و پروفیلهای سرعت از بالفاصله باالی ضخامت الیه مرزی تا سطح آب ترسیم شده است .همانگونه که در نمودارها
مالحظه میگردد ،مدل توانایی خوبی در شبیهسازی جریان روی سرریز تاج دایرهای برای عمقهای کم داشته و لی با
افزایش عمق آب روی تاج سرریز فاصله سرعت شبیهسازی شده و اندازهگیری شده زیاد میشود و به حداکثر مقدار خود
روی سطح آب میرسد .همچنین تفاوت محسوسی بین توانایی مدل در شبیهسازی سرعت جریان روی سرریز تاج دایرهای
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با زوایای    90,   45و سرریز با زوایای    60,   45مشاهده نمیشود ولی در مجموع میتوان گفت که
مدل برای سرریز با زوایای  50- 19اندکی بهتر عمل کرده است .با تقسیم فشار در هر عمق بر میزان فشار بر روی تاج
سرریز و از تقسیم عمق جریـان به عمق حـداکثر روی تاج سرریز ،پروفیلهای فشار به صورت بی بعد در آمدهاند .جریان در
خارج الیه مرزی غیر چرخشی است و بار کل در فاصلهای بعد از الیه مرزی تا سطح آب ثابت است .همچنین تفاوت
محسوسی بین حالت غیر لزج و جریان آشفته ( به همراه مدل آشفتگی  ) k  دیده نمیشود.
در دامنه  H 1 Rمطالعه شده در این پروژه ،تغییرات  H 1 Rباعث تغییرات پروفیل فشار شده است به طوری که
افزایش این پارامتر کاهش فشار روی تاج سرریز را به دنبال دارد .همانطور که از نمودارها (  )43-5مالحظه میشود،
پیشبینی نرمافزار تطابق بسیار خوبی با مقادیر اندازهگیری دارد .شیب باالدست و پایین دست سرریز در خروجی مدل تأثیر
چندانی نداشته و مدل به خوبی پروفیلهای فشار را برای هر دو شیب شبیهسازی کرده است .به طور کلی نتایج مدل در
شیب  19-50نسبت به  19-20بهتر میباشد .مقایسه نتایج حاصل از مدل فیزیکی و مدل  ANCYS-CFXبیانگر تطابق
خوبی بودند .لذا می توان این مدل را به دلیل هزینه کمتر و زمان بهینه تر جایگزین مدل فیزیکی کرد.

شکل  :9توزيع سرعت روی تاج سرريز    90,   45و H1 R  0.44
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شکل :8توزيع سرعت روی تاج سرريز    60,   45و H1 R  1.35
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شکل  : 4توزيع فشار روی تاج سرريز    90,   45و H1 R  0.44

دو فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -سال ششم ،شماره سیزدهم ،زمستان و بهار 4951-59

1.2

1
پیش بینی شده
اندازه گیری شده

0.8
Y/Ymax

0.6
0.4
0.2

0
0.5

0.3

0.4

P/Pmax

0.2

0

0.1
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شکل  :77توزيع فشار روی تاج سرريز    60,   45و H1 R  0.78
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نتیجهگیری
 ،ANSYS CFXنرمافزاری کارآمد و چند منظوره برای شبیهسازی دینامیک سیاالت محاسباتی در تمام سطوح و
پیچیدگی میباشد .سازههای کنترل و اندازهگیری جریان از اجزای مهم و ضروری در شبکههای آبیاری و زهکشی میباشند.
در بین این سازهها ،سرریزها به علت داشتن روابط ساده و نسبتاً دقیق ازکاربرد بیشتری برخوردارند .هدف از این پروژه
شبیهسازی جریان بر روی سرریز تاج دایرهای با استفاده از نرم افزار  ANSYS-CFXو مقایسه آن با دادههای آزمایشگاهی
می باشد .در پروژه حاضر مطالعات بر روی دو سرریز مجزا یکی با شیب پایین دست و باالدست به ترتیب  19درجه و قایم و
دیگری با شیب پایین دست و باالدست به ترتیب  19درجه و  20درجه انجام شد .شبیهسازی جریان برای  9دبی مختلف
جریان و باطبع سه مقدار

مختلف )( H1 R

انجام گردید .نتایج نشان داد که مدل توانایی خوبی در شبیهسازی جریان روی

سرریز تاج دایرهای برای عمقهای کم داشته ولی با افزایش عمق آب روی تاج سرریز فاصله سرعت شبیهسازی شده و
اندازهگیری شده زیاد میشود و به حداکثر مقدار خود روی سطح آب میرسد .همچنین تفاوت محسوسی بین توانایی مدل

در شبیهسازی سرعت جریان روی سرریز تاجدایرهای با زوایای    90,   45و سرریز با زوایای   60,   45
مشاهده نمیشود .تغییرات

H1 R

باعث تغییرات پروفیل فشار شده ،به طوری که افزایش این پارامتر کاهش فشار روی تاج

سرریز را به دنبال دارد .شیب باالدست و پایین دست سرریز در خروجی نرم افزار تأثیر چندانی نداشته و مدل به خوبی
پروفیلهای فشار را برای هر دو شیب شبیهسازی کرده است .به طور کلی نتایج مدل در شیب  19-50نسبت به 19-20
بهتر میباشد.
منابع
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