
1 

 

 

 

 

 

          

 

 

 فرم طرح تحقيق 
 

 نامهدرخواست تصويب موضوع پايان
 كارشناسي ارشد 

 

بررسی عددی پارامترهای مختلف هیدرولیکی در جریان های سطح آزاد با استفاده 

 ANSYSاز مدل عددی 

 

 عنوان تحقيق :

 

 

 نام و نام خانوادگي: 

 

 شماره دانشجويي:

 

 رشته تحصيلي:

 
 



2 

               

                                                                                                         

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 

نامه كارشناسي ارشد در خواست تصويب موضوع پايان  

 

 

 

 عنوان تحقیق به فارسی :

 

 عنوان تحقیق به انگلیسی :

 

 . اطالعات مربوط به دانشجو 1

 نام خانوادگی :                                                   نام :                              

 شمارة دانشجوئی :

 رشتة تحصیلی :                                گرایش تحصیلی :

                                                                        : تاریخ و سال ورود                                     مقطع :     

                     :نشانی پستی 

 تلفن :

 آدرس پست الکترونیکی:

 

 . اطالعات مربوط به استاد راهنما2

 نام :                                                 نام خانوادگي :                                          

 تخصص اصلي :

 آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي:                      تخص جنبي :  

 كدملي:    رتبة دانشگاهي :                 سمت :

 سنوات تدريس كارشناسي ارشد/دكترا :                             

 □مدعو  □نيمه وقت     □نوع همكاري : تمام وقت 
                                                             نشاني :                                           

 تلفن :
 

توجه :این فرم با مساعدت استاد راهنما تکمیل شود  

. 

 



3 

 . اطالعات مربوط به استادان مشاور3
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های مجهوول و موبهو و متغیرهوای    بیان مسأله ) تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه -.5

 های تحقیق، منظور تحقیق (مربوط به پرسش

 مصارف جهت هاانسان ازین مورد آب انتقال و ینگهدار ن،یتام جهان تیجمع شیافزا روند به توجه با

 نیاز مورد آب تامین هایمحـدودیت. رودمي شمار به یامروز جامعه اتیضرور از یکشاورز و شرب

 باعث آن، از برداشت راحتي و سطحي هایجریان مناسب کیفیت طرفي از و زیرزمیني منابع از انسان

 مخزني سدهای  .باشند آب تامین اصلي منابع از یكي همواره سطحي هایجریان منابع که است شده

 بزرگ هایرودخانه ریمس در معموالً سطحي آب ذخیره برای که هستند هایيسازه مهمترین از یكي

-سازه آنها مهمترین از یكي هک شده تشكیل جانبي هایسازه زیادی تعداد از سد هر. شوندمي احداث

 و تحتاني هایکننده تخلیه به توانمي هاسازه این نیمهمتر ۀجمل از. باشدمي سیالب کننده تخلیه های

در اغلب این قبیل  .شودمي استفاده سیالب تخلیه برای غالباً بزرگ سدهای در که کرد اشاره سرریزها

 سازه ها جریان به صورت سطح آزاد مد نظر قرار مي گیرد.

 فشار، مانند جريان هيدروليكي مترهايپارا بايد چيز هر از قبل هيدروليكي طراحي انجام براي

 مختلف نقاط در هيدروليكي پارامترهاي بهتر عبارت به يا و جريان ، نوسانات فشارعمق ،سرعت

 دارد وجود حل راه سه كل طور بهتعيين گردد. در اين ارتباط  يا سازه مستهلك كننده سرريز يك

 عددي هايمدل و فيزيكي يهامدل، نمحققي توسط شده ارائه تجربي روابط از استفادهكه شامل 

 سازه هندسه گاهاً و جريان زياد يهاپيچيدگي به توجه با كه است ذكر به الزم اينجا در. باشدمي

 روابط مانند هيدروليك ابتدايي و ساده روابط ،طراحي پارامترهاي از دقيق محاسبه يك انجام براي

 و مزايا داراي خود نوبه به عددي و فيزيكي يهامدل زا يك هر. باشندنمي استفاده قابلتوزيع فشار 

 با جريان سازيشبيهبه  قادر هاآن از يك هيچ اوقات غالب در حال عين در و باشندمي مشكالتي

 . ي آن نيستندهاپيچيدگي ههم

 آن براي مدل كه است اينمونه همان به محدود هاآن كاربرد و هزينه پر بسيار فيزيكي يهامدل

 يهامدل ساخت و اجرا. است هزينه پر بسيار هاآن در نيز جزئي چند هر تغيير ايجاد و شده اختهس

 خاص نمونه يك به محدود هاآن كاربرد و باشند مي فيزيكي يهامدل از ترهزينه كم بسيار عددي

 و است البا بسيار مدل هندسه روي بر مانور قدرت عددي يهامدل در اين بر عالوه. باشدنمي

 يهاتكنيك پيشرفت با امروزه. نمود سازيشبيه خود واقعي ابعاد همان با را مدل توانمي

 تعداد سازيمدل در تالش شخصي كامپيوترهاي كارائي و قدرت افزايش و ايرايانه سازيشبيه

 يادهپ هنگام در عددي يهامدل در ديگر، طرف از. است گرفته شتاب موثر پارمترهاي از بيشتري

 استفاده مورد روش، انتخاب حل براي حاكم معادالت سازي آماده هندسي جريان، مزرهاي كردن

 اين از يك هر. دارد وجود خطا بروز امكان آمده بدست معادالت عددي حل همچنين و مدل در

 .رودنمي بين از هرگز خطاها اين حال هر به اما ،بوده كاهش قابل تمهيداتي با خطاها
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شبيه سازي وتحليل جريان سطح به  ANSYSنظور اين مطالعه با استفاده از نرم افزار به همين م

بر روي سازه  تعريف مي گردد. در اين پژوهش پارامترهاي مختلف هيدروليكي جريان آزاد

سد با استفاده از مدل عددي تعيين و توانايي مدل عددي مورد سنجش و ارزيابي  هاي اوجيسرريز

 قرار ميگيرد.
 

سوابق مربوط ) بیان مختصر سابقة تحقیقات انجام شده دربارة موضوع و نتوای  بدسوت آموده در داخول و      .6

 خارج ازکشور نظرهای علمی موجود دربارة موضوع تحقیق(

 

بر روي سازهاي  در جريان هاي سطح آزاد از آنجايي كه تعيين پارامترهاي مختلف هيدروليكي

به شمار مي آيد در اين  هيدروليكمهندسي مسائل در بخش  از اصوليترين و مهمترينهيدروليكي 

آزمايشگاهي و بخش به خالصه ايي از مطالعات انجام گرفته در اين زمينه كه عموماً به صورت 

  عددي با استفاده از نرم افزارهاي مختلف انجام گرفته شده پرداخته مي شود. 
به منظور  1987همكارانش در سال  و  Russelو 1978در سال  Peterkaاولين مطالعات را 

بررسي جريان هاي سطح آزاد با شرايط هاي مختلف هيدروليكي به صورت آزمايشگاهي انجام 

 1998در سال  Chansonبه صورت پيوسته در سال هاي بعد نيز مطالعاتي توسط دادند. 

ان سطح آزاد انجام داد و پارامترهاي مختلف هيدروليكي جري Clydeآزمايشاتي بر روي مدل سد 

 در پايين دست هواده ها و جريان سطح آزاد هواگيري شده را مورد مطالعه قرار داد.

Lafrati  با تلفيق معادالت ناوير استوكس غير دائمي براي سيال  2001و همكارانش نيز در سال

( حركت سطح سيال با سطح آزاد را توصيف Level Setتراكم ناپذير و روش سطح تمايز )

 نمودند.

Rico وFerrando  روشي را به منظور بررسي و پيش بيني جريان سطح آزاد  2002در سال

هواگيري شده در شروع نقطه هواگيري جريان سطح آزاد را در شرايط مختلف هيدروليكي جريان 

 ورودي را ارائه كردند.

Larese  ـدود مح هاي الـمانپـژوهـشي با عنـوان ارزيابي روش 2008و همـكاران در سال

عددي  سازيسازي سطح آزاد جريان انجام دادند. در اين تحقيق شبيه( در شبيهPFEM)  1جــزيي

سازي از مقياس بر اساس اطالعات موجود حاصل از  آزمايشگاه ارائه شده است. در اين شبيه

 سازي عددي به صورت دو و سه بعدي انجام گرفت.آزمايشگاهي استفاده و شبيه

 RNGو مدل آشفتگي  Flow3Dبا استفاده از مدل عددي  2011كارانش در سال اكبري و هم

 هايرا مدل نمودند. نتايج آنها نشان داد كه روش سرريز شوت و پرش اسكي هاجريان بر روي 

                                                 
1- Particle Finite Elements Methods 
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 .را شبيه سازي نمايد اين سازه هاتواند جريان بر روي عددي با دقت مناسبي مي

مطالعه عددي مستهلك  Fluentاستفاده از مدل عددي  با 2011ميناتور و همكارانش در سال 

و مدل آشفتگي  VOF ،Mixtureچند فازي مختلف از قبيل مدل  هايرا با مدل انرژيهايكننده

 د و پارامترهاي هيدروليكي مختلف را استخراج نمودند.شبيه سازي نمودن K-e استاندارد

ان هاي ثانيويه را در كانال هاي ذوزنقه ايي با زبري با جري 1388اژدري مقدم و نسايي در سال 

مورد مطالعه و بررسي قرار دادند و توزيع سرعت برشي در اين  Ansysاستفاده از مدل عددي 

 شرايط را استخراج نمودند.

به بررسي جريان هاي آشفته و مدل هاي مختلف آشفتگي در نرم افزار  1390ناظر پور نيز در سال 

و ....را در اين  RNG،K-e ،LESپرداخته و الگوهاي مختلف جريان آشفته  Ansysشبيه سازي 

 مدل مورد ارزيابي و بررسي قرار داده است.
 

 

 . فرضیه ها ) هر فرضیه به صورت یك جملة خبری نوشته شود .(7

 در. ميدهد قرار استفاده مورد را المان بر مبتني افزار نرم ANSYS محدود حجم عددي روش *

 النگرانژي ذره رديابي و فازي، چند جريان براي  اولرين  -اولرين مجزا مدل دو افزار نرم ناي

 .است موجود

قادر به لحاظ نمودن اثرات كشش سطحي، اثرات آشفتگي و توزيع  ANSYSمدل عددي * 

 فشارهاي هيدرواستاتيكي و ديناميكي مي باشد.

 ارائه فازي چند همگن وغير فازي چند همگن جريان مدل زير دو آزاد، سطح مدلسازي جهت* 

 .هستند اولرين - اولرين شده طرحهاي محدود كه است شده

 استفاده خواهد شد. K-Epsilon* جهت مدل كردن آشفتگي از مدل 

 

 ضرورت های خاص  انجام تحقیق ( اهداف تحقیق )شامل اهداف علمی و کاربردی و -.8

 هدف کلی:

از جمله مقادير و اصلي اين تحقيق شبيه سازي و تحليل پارامترهاي مختلف هيدروليكي هدف 

پروفيل عمق جريان، سرعت جريان و تعيين فشار در جريان سطح آزاد و مقايسه نتايج مدل شبيه 

 سازي با نتايج آزمايشگاهي و معادالت تحليلي موجود در زمينه جريان هاي سطح آزاد. 

 اهداف اختصاصی:

و  در شبيه سازي جريان هاي سطح آزاد ANSYSتوانايي مدل عددي بررسي و جزيه، تحليل ت

 بررسي دقت نتايج خروجي حاصل اين مدل
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 . در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران ) اعو از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره (9

 شركت مديريت منابع آب 

 موسسه تحقيقات آب 
 

 

 نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟ ) این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود .(. جنبة 10

 

 

 

 امضاء استاد راهنما

كه با توجه به اهميت تعيين پارامترهاي هيدروليكي در طراحي سازه هاي هيدروليكي مختلف 

د. با توجه به مي باشند استفاده از مدل عددي امري اجتناب ناپذير مي باشسطح آزاد جريان داراي 

مطالعات اوليه انجام شده مشخص گرديد كه مدلسازي جريان سطح آزاد بر روي سرريزها با 

تاكنون مورد توجه و ارزيابي قرار نگرفته كه لزوم انجام اين  ANSYSمدل عددي استفاده از 

   مطالعه را بيان دارد.

 . روش کار11

 الف. نوع روش تحقیق : 

عه حاضر ابتدا به بررسي وضعيت جريان سطح  در كانال ها، شوت ها و به منظور سازماندهي مطال

سرريزهاي اوجي پرداخته مي شود. معادالت حاكم، روش هاي مختلف گسسته سازي معادالت به 

و روش حل اين معادالت در اين مطالعه ارائه  ANSYSروش اجزا محدود در مدل عددي 

ايي مدل عددي ابتدا يك جريان عبوري از روي خواهد شد. به منظور صحت سنجي نتايج و همگر

يك مانع در يك كانال افقي مورد بررسي قرار مي گيرد و پارامترهاي مختلف هيدروليكي مورد 

ارزيابي و صحت سنجي قرار مي گيرد. در بخش بعدي نمونه اي از يك سرريز پس از ساخت 

وليكي مختلف بر روي آن اعمال هندسه مدل به نرم افزار معرفي مي گرددو شرايط مرزي و هيدر

مي گردد و در پايان با استفاده از خروجي نرم افزار توانايي شبيه سازي جريان سطح آزاد مدل 

 با استفاده از نتايج آزمايشگاهي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. ANSYSعددي 

 
 ای و غیره (ب. روش گرد آوری اطالعات)میدانی، کتابخانه

، آشنايي و به كارگيري مدل عددي در شبيه عات الزم در زمينه تحقيقات گذشتهجمع آوري اطال

سازي جريان سطح آزاد با استفاده از منابع كتابخانه ايي و مطالعه كتب و مقاالت ملي و بين المللي  
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 ارائه شده در اين زمينه جمع آوري خواهد. 
 

فیش، جدول، نمونه برداری، نجهیزات  آزمون، پ. ابزار گرد آوری اطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده،

 ای و غیره (های کامپیوتری و ماهوارههای اطالعاتی وشبکهآزمایشگاهی و بانك

مهمترين بخش در مدل سازي عددي استفاده از يك سيستم رايانه ايي نسبتا قوي به منظور شبيه 

بزرگ مي باشد كه با  سطح آزاد جريان به خصوص براي مدل هايي با هندسه پيچده و سازي

را پياده سازي و اجرا نمود. در صورت نياز به نتايج  ANSYSاستفاده  از آن بتنوان مدل عددي 

  آزمايشگاهي از منابع موجود و قابل دسترس در اين زمينه استفاده خواهد شد.

 
 ت . روش تجزیه و تحلیل اطالعات :

 با را پيشرفته حلگر يك كه است حاسباتيم سياالت ديناميكيك نرم افزار   ANSYS افزار نرم

 جريان قبيل از مواردي كردن مدل توانايي و كرده تركيب قدرتمند پردازشگر پس و پيش قابليتهاي

 و صوت حد در و صوت مادون هاي جريان آشفته، و آرام هاي جريان ناپايدار، و پايدار هاي

العمل،  فاقد عكس اسكالر هاي مؤلفه لانتقا غيرنيوتني، هاي جريان شناوري، نيروي صوت، مافوق

. بر همين اساس نتايج خروجي اين مدل به را دارا ميباشد جريان هاي چندفازي، مسائل احتراق و

صورت تحليل و ارزيابي دقيق با نتايج آزمايشگاهي و معادالت موجود در اين زمينه مورد بررسي 

 قرار مي گيرد.
 

 

 ادن نحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهائی. جدول زمان بندی مراحل انجام د12

 تا تاریخ از تاریخ تاریخ تصویب

   مطالعات کتابخانه ای

   جمع آوری اطالعات

   تجزیه و تحلیل داده ها

   نتیجه گیری و نگارش پایان نامه

   تاریخ دفاع نهایی
  طول مدت اجرای  تحقیق

 

 ( مورد استفاده در پروپوزال به شرح زیر :.فهرست منابع و مآخذ ) فارسی و غیر فارسی 13
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 صورتجلسه گروه تخصصی -14
 الف:

 امضا                           تاریخ: نام و نام خانوادگی دانشجو:

 امضا                           تاریخ: نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                       

 امضا                           تاریخ: نوادگی استاد مشاور:                       نام و نام خا

 امضا                           تاریخ: نام و نام خانوادگی استاد مشاور:                       

 

        نظریه کمیته تخصصی گروه درباره -ب

 نشجو:                                             دا موضوع با رشتة تحصیلی ارتباط داشتن -1

 □ارتباط ندارد                  □ارتباط فرعی دارد                     □ارتباط دارد 
 

 جدید بودن موضوع: -2

 □خیر                            □در ایران بلی                    □بلی 
 

 اهداف بنیادی و کاربردی: -3

  □مطلوب نیست          □قابل دسترسی نیست             □استبل دسترسی قا
 

 تعریف مساله: -4

 □رسا نیست                                    □رسا است  
 

 فرضیات: -5

  □درست تدوین نشده و ناقص است                 □درست تدوین شده است  
 

 روش تحقیق دانشجو: -6

   □مناسب نیست                                            □مناسب است  
 

 محتوا و چارچوب طرح:  -7

 □از انسجام برخوردار نیست                       □از انسجام برخوردار است 
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 تایید نهایی -پ

 یأنوع ر نام و نام خانوادگی اعضای شورا ردیف

 )موافق یا مخالف (

 امضاء تاریخ

1     

2     

3     

4     

5     

 

 موضوع تحقیق پایان نامه خانو / آقای :

 رشته :               □ای دکترای حرفه      □دانشجوی مقطع :       کارشناسی ارشد 

 تحت عنوان : 

تعداد                 در جلسه مورخ                               کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا            یا   با

 رای از                رای مورد تصویب اعضا   قرار گرفت                 قرار نگرفت  

                 

 

 تاریخ                                      امضاء               مدیرگروه                           
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 انشگاه :نظریه شورای پژوهشی د -ت

                       موضوع و طرح تحقیق پروپوزال آقای / خانو                                    دانشجوی مقطع           

 که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود در جلسه مورخ                                               رشته                       

شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا )تعداد                

 قرار  گرفت / نگرفت نفر (

  

 

 نام و نام خانوادگی ردیف
 یأنوع ر

 )موافق یا مخالف (
 توضیحات امضاء

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 امضاء تاریخ ادگی معاون پژوهشی واحدنام و نام خانو
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 فرم الف

  هاي كارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان نامه

 

 اين قسمت توسط سازمان مركزي تكميل مي شود .

 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشترنام واحد دانشگاهي :   

 عنوان پايان نامة كارشناسي ارشد :

 

 
 شجو : نام ونام خانوادگي دان

 شمارة دانشجوئي : 
 

 سال اخذ پايان نامه : 

 نيمسال اخذ پايان نامه : 

 ( واحد  )        تعداد واحد پايان نامه : 

 

 فني و مهندسي                  علوم پزشكي                   علوم پايه                      گروه تحصيلي                علوم انساني 

 هنر                           زي كشاور

 رشتة تحصيلي : 

 گرايش :  

 

 مرتبةعلمي :                                                                            نام ونام خانوادگي استاد راهنما :        

 رشتة تحصيلي :                                                          كد شناسايي استاد راهنما :                                        

 هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند : تعداد پايان نامه

 د مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :هاي كارشناسي ارشد  واحدكه ايشان به عنوان استا تعداد پايان نامه

 امضاي استاد راهنما                                                                      

 

 

 مرتبةعلمي :                  :                                                                             1نام ونام خانوادگي استادمشاور

 :                                                                                               رشتة تحصيلي :  1كد شناسايي استادمشاور

 همزمان با آن همكاري دارند : هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور تعداد پايان نامه

 هاي كارشناسي ارشد  واحدكه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند : تعداد پايان نامه

 1مضاي استادمشاورا                                                                          
 

 

 :                                                                                                    مرتبةعلمي :     2وادگي استادمشاورنام ونام خان

 رشتة تحصيلي :          :                                                                                                  2كد شناسايي استادمشاور

 تعداد پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

 دارند : تعداد پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد  واحدكه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري

 2امضاي استادمشاور                                                                          

 

 پژوهشي واحدامضاء مدير گروه مربوط                                                                                            امضاء معاون 


