دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پايان نامه تحصیلی

عنوان:

مطالعه تحلیلی جريان در کانالهای مرکب غیرمنشوری با استفاده از معادالت ناويه استوکس متوسط گیریشده در عمق
نام نويسنده :محبوبه شمسی
نام استاد راهنما :دکتر بهرام رضايی
دانشكده :مهندسی

گروه آموزشی :عمران

رشته تحصیلی :مهندسی عمران

گرايش تحصیلی :مهندسی آب و سازههای

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

هیدرولیكی
تاريخ تصويب پروپورال7931/8/71 :

تاريخ دفاع( :نازنین پررنگ )71

تعداد صفحات81 :

چكيده:
ماهيت سهبعدی جریان در کانالهای مرکب با سيالبدشتهای منشوری ،پيشبينی مشخصات جریان را برای مهندسين
هيدروليک با دشواری مواجه میسازد .در کانالهای مرکب بهدليل تفاوت سرعت در کانال اصلی و سيالبدشتها یک الیه برشی در فصل
مشترک کانالاصلی و سيالبدشتها ایجاد میشود که در نتيجه آن ،گردابههای بزرگ مقياس با محور قائم و نيز جریان ثانویه مارپيچی
شكل در جهت محور طولی ایجاد میگردد .مطالعه جریان در مقاطع مرکب و شناخت عوامل موثر بر جریان در این نوع مقاطع یک عامل
ضروری محسوب میشود بهویژه در مواقعی که مسير رودخانه از دشتی وسيع به درهای تنگ برسد که در این شرایط سيالبدشتها
همگرا میشوند .در کانالهای مرکب غيرمنشوری که دارای سيالبدشتهای همگرا هستند بهدليل تغييرات هندسی سيالبدشتها در
طول مسير جریان ،تاثيرات اندرکنش و تبادل اندازه حرکت بين کانال اصلی و سيالبدشتها مدام در حال افزایش است .در این تحقيق
جریان در کانال مرکب غيرمنشوری با سيالبدشتهای همگرا بهصورت تحليلی با استفاده از معادالت ناویه استوکس متوسط گيری شده
در عمق مورد مطالعه قرار گرفته است .بهاین منظور در معادله ناویه-استوکس متوسط گيری شده ،تأثير همگرایی سيالبدشتها بر روی
جریانهای ثانویه بهصورت پارامتر  Kاعمال و جواب تحليلی معادله استخراج شده است .نتایج حاصل از شبيهسازی تحليلی سرعت متوسط
در عمق و تنش برشی با دادههای آزمایشگاهی کانال مرکب غير منشوری با زوایای تقارب  33/13و 1/13

(آزمایشهای سری ONPC2-

 0و  )ONPC6-0و نيز روش شيونو و نایت مقایسه شده است .بررسیها نشان داده که منظور نمودن تناسب بين مولفه طولی و عرضی
سرعت در معادله ناویه استوکس منجر به بهبود قابل مالحظه توزیع سرعت و تنش برشی در مقایسه با روش معمول شيونو و نایت میشود.
واژههای کلیدی :کانال مرکب غیرمنشوری ،سیالبدشتهای همگرا ،روش شیونو ونايت

