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چکیده
تخمین نادرست افت فشار در داخل شیر خودکار یکی از دالیل پایین بودن فشار در آبپاشها میباشد که میتواند منجر به عملکرد نامناسب آبپاشها
گردد .لذا با بررسی افت فشار و مطالعه الگوی جریان می توان نسبت به اصالح و کاهش میزان افت جریان در آن اقدام نمود .در این مطالعه با استفاده از
دینامیک سیاالت محاسباتی ( ، )CFDرفتار جریان داخل شیر خودکار برای به دست آوردن نحوه توزیع سرعت و فشار و رابطه بین افت فشاار و میازان
دبی ،تحت دبیهای  3/8 ،3 ،2/5 ،2 ،1/35بر ثانیه بررسی شده است .بدین منظور ابعاد بخشهای مختلف یاک شایر خودکاار باا اساتفاده از ریزسان
دیجیتالی تعیین شد .سپس جریان درون شیر خودکار توسط مدلهای تالطمی مختلف شبیهسازی گردید .نتاای ااصال از اال عاددی نشاان داد کاه
دادههای بهدستآمده از شبیهسازی در مدل تالطمی  K-ε Standardمطابقات بیشاتری باا دادههاای آزمایشاگاهی دارد و متوساط خطاهاای نسابی
پیشبینی در پن دبی در این مدل برابر با  2/5درصد و مقدار متوسط ضریب افت فشار موضعی بر اساس این مدل برابر با  8/86میباشد.
واژههای کلیدی :افت فشار موضعی ،شیر خودکار ،سیستم آبیاری بارانی ،دینامیک سیاالت محاسباتی
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یکی از مسائل مهم در طراای سیستم آبیاری تحتفشار ،طراای
این سیستمها برای تامین آب با صرف اداقل انرژی است ( Francis.,
 .)2002بهطوری که بارای طرااای صاحیا بایساتی میازان افات در
هریک از اجزای سیستم بهطور دقیق مشخص شود و تالش گردد که
میزان افت در طول مسیر و در هر یک از اجزای سیستم اداقل مقدار
ممکن را داشته باشاد .شایرهای خودکاار باهعناوان یکای از اجازای
پرکاربرد در سیستمهای آبیاری تحتفشار برای آبگیری آبپاشها از
لولههای جانبی مورداستفاده قرار مایگیرناد .همنناین پاس از اتماام
عملیات آبیاری و خاموش کردن پمپ و خاار کاردن لولاه متحار
خروجی ،شیر خودکار بستهشده و مانع از بازگشت آب به داخل سیستم
لولهکشی می شود .شیر خودکاار باهگوناهای طرااایشاده اسات کاه
به سرعت و سهولت به خطاو انتقاال آب در سیساتم آبیااری باارانی
متصل شود و بدون نشتی و با ااداقل افات فشاار ،جریاان آب را باه
سمت آبپاش ها هدایت کند و باعث شود خرو آب از آبپاش بهصورت
 -1کارشناسی ارشد سازه آبی ،دانشگاه ارومیه
 -2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه
 -3استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه
 -4دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه
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یکنواخت صاورت گیارد و درنهایات موجاب توزیاع یکنواخات آب و
افزایش راندمان آبیاری گردد .عدم طراای صحیا باه دلیال نداشاتن
روابط و پارامترهای موردنیاز باعث گردیده است تا برخای طرااایهاا
بهصورت کلیشهای از نمودارها و جداول کاتالوگها صورت گیارد کاه
ممکن است با مقادیر واقعای مااایرت داشاته باشاد (مجاد سالیمی و
همکاران .)1394 ،رشیدی و همکاران ( )1393به بررسی میازان افات
فشار موضعی انواع شیرهای خودکاار و کمربنادها در سیساتم آبیااری
بارانی کالسیک ثابت پرداختند .ایشاان تعاداد  84عادد شایر خودکاار
چاادنی ،پلیمااری و آلومینیااومی در سااایزهای  1/5 ،2و  1ایاانا از
کارخانههای مختلف تهیهکرده و مقدار افت فشاار موضاعی را در ایان
شیرها در پن دبی متفاوت اندازهگیاری کردناد و درنهایات باه نتاای
بسیار سودمندی دست یافتند که برخی نتاای عبارتناد از :افات فشاار
موضعی در شیرهای خودکار مستقل از جنس آنها بوده و به مکانیسم
داخلی آنها بستگی دارد ،در اغلب موارد ،ضرایب افت فشاار موضاعی
ااصل از آزمایشها بیشتر از ضرایب موجود در کارخاناههاای ساازنده
میباشد پس نمی توان جهات بارآورد افات فشاار تنهاا باه کاتاالوگ
کارخانههای سازنده اکتفا نمود .مطالعه رفتار جریان در شیر خودکار در
آزمایشگاه نیااز باه زماان و هزیناه بسایار دارد .نارمافزارهاایی مانناد
 Flow 3D ،Fluentو  Ansysبه دلیل پایین بودن هزینه و باال بودن
سرعت در محاسبات و در اختیار قرار دادن اطالعات کامل مایتوانناد
گزینه مناسبی جهت کمک به کاهش روند تولید و مطالعه هیادرولیک
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جریان باشند (دلقندی و همکاران .)1389 ،یکی از مهمترین فاکتورهاا
در شبیه سازی درست جریان در روشهای عددی و مادلهاای نظیار
فلوئنت انتخاب مدل آشفتگی متناسب با هندساه و الگوهاای جریاان
است؛ که در این خصوص محققان مختلفی باه مطالعاه جریاان درون
انواع شیرها و قطعات مختلف مشابه پرداختند.
صفویمنش و همکاران ( )1395به مدلسازی جریان آشفته یاک
زانویی مخلو کننده با استفاده از نرمافزار فلوئنات پرداختناد .در ایان
تحقیق سطوح سارعت و دماا و نمودارهاای توزیاع دماا در خروجای
بررسی گردید .نتای نشان داد که با ورود سیال از لوله فرعی به داخل
لوله اصلی زانویی در قسمت خم زانویی ،سیال به اداکثر سرعت خاود
میرسد .بعالوه هدایت سیال به سمت خم بوده و در این قسمت سیال
تحت تاثیر تاییرات زیادی است.
وو و همکاران با اساتفاده از دو روش مساتقیم و غیرمساتقیم در
 CFDبه شبیه سازی پارامترهای فشار جریاان در شایر کنتارل فشاار
برای سیستم ذخیره سوخت در خودرو پرداختند .مقایسه نتاای ااصال
از ال عددی و نتای آزمایشگاهی دقت باالی  CFDدر شبیهسازی را
نشان دادند( .)Wu et al., 2015ادورادسان و همکااران باه مطالعاه
عددی و آزمایشگاهی افت فشاار تاک فاازی در شایر تنظایم روغان
پرداختند .در این مطالعه بهصورت آزمایشگاهی افات فشاار در مقااطع
مختلف شایر و بارای نارر جریاانهاای متفااوت آب ،هاوا و روغان
اندازهگیری شد .برای شبیهسازی سهبعدی از  CFDاساتفاده گردیاد و
مدلهاای تالطمای متفااوت مقایساه گردیاد و در اداماه یاک مادل
تک بعدی بر اساس روش المان طیفی طراای شد .هر دو شبیهساازی
مقایسه خوبی را با دادههای تجربی ارائه دادند ( Edvardsen et al.,
 .)2015کیان و همکاران به بررسی عددی و آزمایشگاهی سختی فنر
بر روی جریان و ارکت هسته شیر در شایر کارهای کنترلای پیلاوتی
پرداختند .آنها شبیهسازی را در نرمافزار  Fluentو با استفاده از مادل
آشفتگی  K-ε RNGانجام دادند .آنها تاثیرات ساختی فنار بار روی
پارامترهای جریان و ارکت هسته شیر و زمان بازو بسته شدن شیر را
بیان کردند و در نهایت یک معادلاه اصاالحشاده بارای فنار را ارائاه
دادناد( .)Qian et al., 2017ونا و همکااران بار مبناای تئاوری
آشفتگی  K-ε Standardبه شبیهسازی عددی پارامترهای جریاان در
یااک مساایر پ ایاوخاام دار روی یااک دیسااک از شاایر کنتاارل فشااار
آزمایشگاهی پرداختند .نتای نشان داد که مسیر پیاوخام دار باهطاور
موثری باعث کاهش فشار میشود و با وجود کاهش فشاار جریاان در
این مسیر دندانهدار رو به پایین ،فشار بیشتر از فشار بخار اشباع محلی
بوده و درنتیجه کاویتاسیون اتفاق نمیافتد (.)Wang et al., 2016
طی مطالعاتی در سال  2012ساختار جریان داخل یک شیر تنظیم

فشار با استفاده از روش دینامیک سیال محاساباتی ماورد آناالیز قارار
گرفت .در ایان مطالعاه جریاان داخال شایر در بازشادگیهاا و افات
فشارهای متفاوت بررسی شد .نتای نشان دادند که مدل تالطمای K-
 ε Standardمقدار انرژی کینتیک تالطم را بیشتر محاسبه میکناد،
ازاینرو از مدل  K-ε Realizableاستفاده گردید (Chattopadhyay
).et al., 2012
در این تحقیق رفتار جریان داخال شایر خودکاار ،جهات بررسای
توزیع سرعت و فشار شبیهسازی شد .بارای ایان منظاور از نارمافازار
 Ansys Fluentباه دلیال کاارایی بااالی آن در مساائل مرباو باه
سیاالت استفاده شد .پس از شبکهبندی و بررسی مدلهاای تالطمای
مختلف ،مدلی که نتاای ااصال از آن مشاابهت بیشاتری باه نتاای
آزمایشگاهی داشت باه عناوان مادل مناساب در ایان مطالعاه ،بارای
شبیهسازی جریان مورد استفاده قرار گرفات .مهامتارین اهاداف ایان
تحقیق شامل :بررسی رفتار جریاان در شایر خودکاار هیادرولیکی باا
استفاده از ساه مادل آشافتگی  K-ε Realizable ،K-ε Standardو
 K-ε RNGو پی بردن به چگونگی توزیع سرعت و فشاار ،همنناین
به دست آوردن رابطه دبی و افت فشار موضعی و همنناین محاسابه
ضریب افت فشار موضعی و مقایسه با نتای آزمایشگاهی بود.

مواد و روشها
شیر خودکار

در این تحقیق یک نمونه از شیر خودکار  2اینا آلومینیمی ساخت
یکی از شرکتهای داخلی برای مطالعه انتخااب گردیاد .نموناه شایر
خودکار انتخابی به صورت طولی برش داده شاد و اجازای متحار و
داخلی شیر خودکار بیرون کشیده شد تا بتوان بهرااتی ابعااد آنهاا را
اندازه گرفت .برای به دست آوردن اندازههاا از ریزسان دیجیتاالی باا
دقت اندازهگیری  ±0/01میلیمتر استفاده گردید .پس از تعیین ابعاد و
اندازه تمام اجزای شیر ،شکل و هندسه آن در محیط نرمافازار Solid
 workترسیم شد (شکل  .)1اجزای شیر خودکار از ورودی به خروجی
آن عبارتند از :رزوه جهت اتصال شیر خودکار به لوله متحر ورودی،
فاصله بین رزوه تا درینه داخلی ،درینه داخلی کاه قطار آن کمتار از
قطر اسمی شیر خودکار میباشد ،سوپاپ که بر روی نشیمنگاه دریناه
داخلی نصب گردیده و دارای فنر و واشر (اورین ) مایباشاد ،قسامت
میانی شیر خودکار (فاصله بین دریناه داخلای تاا کاساهنماد) جهات
قرارگیری سوپاپ و پایه آبپاش ،رین (کاسهنمد) جهت آببندی پایاه
آبپاش که درون شیار مربوطه قرار میگیرد (آقایی راد و رهبر.)1381 ،
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شکل  -1برش طولی شیر خودکار  2اینچ آلومینیومی در دو حالت (الف) :نمونه آزمایشگاهی (ب) :مدل هندسی

روند کار آزمایشگاهی

جهت انجام آزمایش تعداد  84عدد شیر خودکار چدنی ،پلیماری و
آلومینیومی در ساایزهای  1/5 ،2و  1ایانا تهیاهشاده اسات .ساپس
دبای هاای مااکزیمم ،مینایمم و ساه دبای میاانی در تماامی خطاو
اندازهگیری شد .ماکزیمم دبی قابلعبور در خاط دو ایانا معاادل 3/8
لیتر بر ثانیه و مینیمم دبی نیز معادل  1/35لیتر بر ثانیاه انادازهگیاری
گردید .برای دبیهای میانی نیاز  2و  2/5و  3لیتار بار ثانیاه منظاور
گردید .و نهایتاً افت فشار موضعی در هر خط ،در دبیهای مینایمم تاا
ماکزیمم بررسی گردیده است .جهت تعیین افت فشاار موضاعی شایر
خودکار مورد آزمایش در محل مربوطه نصب و سپس لوله متحر باا
فشار به داخل شیر خودکار هدایتشده است تا شایر خودکاار باهطاور
کامل باز شود .پس از روشن نمودن پمپ و ثابت شدن جریان و عادم
وجود ضربان شیرهای خروجی و ورودی و شیر کنترل برای دستیابی
به دبی ماکزیمم تنظیم گردیاد و پاس از یاک دقیقاه از ثابات شادن
جریان در دبی موردنظر ،افت فشار تا چهاار رقام اعشاار از فشارسان
تفاضلی قرائت گردید.
هندسه مسئله ،شبکه و شرایط مرزی

برای شبیهساازی و تحلیال جریاان در شایر خودکاار از
 Fluentنسخه  16که نرمافازار دینامیاک سایاالت محاساباتی اسات
استفاده شد .برای این منظور مدل دامناه جریاان در شایر خودکاار باا
اسااتفاده از قابلیاات قالاابگیااری در ناارمافاازار Solid work 2017
بهصورت سهبعادی ترسایمشاده و باا اساتفاده از Ansys meshing
بهصورت بیسازمان 1شبکهبندی شد .جزئیات دامنه جریان در شکل 2
نشان داده شده است .شبکههاایی باا انادازه  4میلایمتار و  3ردیاف
الیهمرزی در نظر گرفته شاده اسات و شابکههاا باه سامت ساطوح
کوچک ،ریزتر شدند .شر مرزی ورودی و خروجی بهصورت سارعت
ورودی و فشاار خروجای تعریاف شاده اسات کاه سارعت ورودی در
Ansys

1- Un structure

دبیهای مختلف متفاوت بوده و همننین با فرض تخلیاه جریاان باه
محیط آزاد ،فشار خروجی برابر باا صافر در نظار گرفتاه شاده اسات.
به عالوه آب مادهای تراکمناپذیر و جریان بهصورت دائمی فرض شاد.
بردارهای سرعت در جدارهها صفر و برای دیاواره شار مارزی عادم
لازش 2تعریف شده است .با استناد به مطالعاتی که وو و همکاران بار
روی شیر کنترل فشار موجود در سیستم ذخیره سوخت خاودرو انجاام
دادند ،در این تحقیق بارای کوپال باین فشاار و سارعت از الگاوریتم
سیمپل -سی 3استفاده شده اسات ( .)Wu et al., 2015همنناین در
این پژوهش از الگر فشار مبنا 4استفاده شد .گسستهسازی معاادالت
ااکم پیوستگی و مومنتوم نیز از روش باالدست مرتباه دوم 5صاورت
گرفته است .همننین مطابق شکل  ،3برای اطمیناان از کاافی باودن
تعااداد تکاارار محاسااباتی ،تاییاارات فشااار ورودی و ساارعت خروجاای
براسب تعداد تکرار محاسباتی مانیتور شدند .با توجه به اینکه شابکه
بهصورت بیسازمان بوده برای گسستهسازی گرادیان متایرها از روش
گرین-گاوس بر مبنای ال در گرهها 6استفاده شده است .در شاکل 4
شبکهبندی هندسه دامنه جریان بهخوبی نشان داده شده است.
هدف اصلی این تحقیق ،اعتبارسنجی نتای ااصل از ال عاددی
با نتای آزمایشگاهی میباشد .پس از بررسی استقالل نتای از شابکه،
بهمنظور پی بردن به مدل تالطمی مناساب در ایان تحقیاق ،تااثیر 3
مدل تالطمای  K-ε Realizable ،K-ε Standardو  K-ε RNGبار
روی میزان افت فشار موضعی در دبیهای ماکزیمم ،میانی و مینایمم
بررسی شده است.
معادالت حاکم و حل مسئله

قوانین فیزیکی بقا در ال معادالت باهصاورت معادلاه بقاا جارم،
2- No slip
3- Simple- C
4- Pressure-based
5- Second Order
6- Green-gauss node based
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معادله مومنتوم و معادله بقا انرژی بیان میشوند .بساته باه فرضایات
مختلف ازجمله :آرام یا متالطم بودن جریاان ،پایاداری یاا ناپایاداری
نسبت به زمان ،تراکمپذیری یا غیرقابل تاراکم باودن سایال و ماوارد
دیگر ،این معادالت به صورتهای مختلفی بیان میشوند .با توجه باه
فرضیات مسئله موردنظر معادالت ااکم برای جریان آشافته سایال در
االت پایدار و سه بعدی برای یک سیال تراکم ناپذیر (آب) باهصاورت
روابط  1و  2است (صنیعی نژاد:)1383 ،
معادله پیوستگی
𝑖̅𝑢𝜕
()1
=0
𝑖𝑥𝜕

معادله مومنتوم

𝑝𝜕
̅

()2

] = 𝐵̅ 𝑖 −

𝑢𝜕
𝑖̅

𝑖𝑥𝜕
𝑢𝜕
𝑖̅
′ ′
̅̅̅̅̅
+
𝜇[
𝑢𝜌 −
] 𝑗𝑢 𝑖
𝑗𝑥𝜕
𝑡𝜕
′ ′
̅̅̅̅̅̅𝑢𝜌 را تنش آشفتگی یا تنش رینولدز می نامند.
که در آن 𝑗𝑢 𝑖
𝜕

𝑗𝑥𝜕

𝑢+
𝑗̅

𝑢𝜕
𝑖̅
𝑡𝜕

[𝜌

معادالت ااکم با اساتفاده از روش گسساتهساازی اجام کنتارل
توسط نرمافزار فلوئنت ال میگردند.
برای بررسی جریانات ماتالطم عاالوه بار معاادالت پیوساتگی و
مومنتم ،از معادالت دیگری نیز استفاده میشود .از جمله این معادالت
میتوان مدلهای تالطمی  K-ω ،K-εو مدل تنش رینولادز ()RSM
را نام برد ( Fluent 15, 2013و  .)Hinze, 1975معموال برای اغلاب
محاسبات مهندسی از مدل  K-ε Standardاستفاده میشود (دلقنادی
و همکاران.)1388 ،

شکل  -2جزئیات دامنه جریان در شیر خودکار

(ب)
(الف)
شکل  -3الف :تغییرات سرعت خروجی برحسب تکرار محاسباتی و (ب) :تغییرات فشار ورودی برحسب تکرار محاسباتی
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(ب)
(الف)
شکل ( -4الف) :نمایی از شبکهبندی دامنه جریان داخل شیر خودکار (ب) :نمایی از شبکهبندی جریان در محدوده سوپاپ و فنر

در این مطالعه نیز مدل  K-ε Standardانتخااب شاد .معاادالت
ااکم در این مدل بهصورت روابط  3تا  7میباشد ( Meneveau and
: )Katz., 2000
معادله k
𝑘 𝑗𝑢𝜕
𝑘𝜕 𝑒𝜇 𝜕
()3
𝜌
=
[
𝜀𝜌 ] + 𝐺 −
𝑘

معادله 𝛆
()4
()5
()6
()7

𝑖𝑥𝜕 𝑘𝜎 𝑖𝑥𝜕

𝑖𝑥𝜕

)𝑠 (𝑚⁄و 𝑑 قطر ورودی )𝑚( می باشد.
مقدار افت فشار موضعی نیز از اختالف فشار اساتاتیکی در ورودی
و خروجی شیر محاسبه میگردد .ضریب افت فشاار موضاعی ،پاارامتر
مرتبط با افت فشار موضعی میباشد که باید محاسبه گردد .برای ایان
منظور از رابطه ( )9میتوان جهت محاسبه این ضریب استفاده کرد:
𝑉2
𝑄2
()9

( 𝑘 = 𝑃∆

𝜀 𝑗𝑢𝜕
𝜀𝜕 𝑒𝜇 𝜕
𝜀
𝜀2
=
[
𝜌 ] + 𝐶𝜀1 𝐺𝑘 − 𝐶𝜀2
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕 𝜀𝜎 𝑖𝑥𝜕
𝐾
𝐾
𝑡𝜇 𝜇𝑒 = 𝜇 +
𝐶𝜇 𝜌𝑘 2
= 𝑡𝜇
𝜀
𝑗𝑢𝜕 𝑖𝑢𝜕 𝑖𝑢𝜕
𝑡𝜇 = 𝑘𝐺
(
+
)
𝑖𝑥𝜕 𝑗𝑥𝜕 𝑗𝑥𝜕
در معادالت  1تا  𝐾 ،7انرژی سینتیک آشفتگی 𝜀 ،سرعت اتاالف

𝜌

انرژی 𝑢 ،سرعت جریان 𝑃 ،فشار 𝑥 ،بردار مکان 𝜌 ،دانسیته سایال،
𝜇 لزجت سایال 𝜎𝜀 ،𝐶𝜀2 ،𝐶𝜀1 ،𝐶𝜇 ،و 𝑘𝜎 ضارایب تصاحیا هساتند.
ضرایب ذکرشده بهصورت زیر در نظر گرفتهشدندFLUENT 16., ( :
 2014,و )Soe and Khaing., 2017
𝐶𝜇 = 0.09, 𝐶𝜀1 = 1.44, 𝐶𝜀2 = 1.92, 𝜎𝜀 = 1.3, 𝜎𝑘 =1

همننین با در دست داشاتن مقادار دبای اجمای ورودی ،مقادار
سرعت در ورودی نیز محاسبه شد و بهعنوان شر مارزی ورودی باه
نرمافزار معرفی گردید .زمانی که اطالعات کافی در مورد خصوصایات
تالطم در مرز ورودی وجود نداشته باشد ،مقدار عددی شادت تالطام
برابر با پن درصد در نظر گرفته مایشاود ).(FLUENT 15., 2013
در این تحقیق با در دست داشتن مقدار سرعت ورودی ،ویساکوزیته و
چگالی برای محاسبه شدت تالطم ،از رابطه  8استفاده شد.
𝜌𝑣𝑑 −1
()8
( ∗  = 0.16شدت تالطم
)8
𝜇

که در آن رابطه:
𝜇 لزجت دینامیکی سیال و برابر با ،(𝑘𝑔⁄𝑚 − 𝑠) 0/001003
𝜌 چگااالی ساایال و براباار بااا )  𝑣 ،998/2(𝑘𝑔⁄𝑚3ساارعت ورودی

( 𝑘 = 𝑃∆ ⇒ )
)
𝑔2
2𝑔𝐴2
𝑘 همان ضریب افت فشاار موضاعی و𝑃∆ افات فشاار

که در آن
استاتیکی با وااد )𝑂  (𝑚𝐻2مایباشاد .بارای شایر خودکارهاای دو
ایننی سطا مقطع اسامی معاادل  0/002مترمرباع مایباشاد .بارای
بررسی دقت مدل عددی و ارزیابی نتای ااصله از شبیهسازی عاددی
و مقایسه آن با دادههای واقعای و مشااهدهای از پارامترهاای آمااری
 NRMSE, NSEاستفاده شده است NSE .یک ضریب نرماال شاده
آماری است که نسبت مقدار نسبی واریانس باقی مانده را به واریاانس
دادههای اندازهگیریشاده نشاان مایدهاد ( Nash and Sutcliffe.,
 NSE .)1970به عنوان یک شاخص نسبی برای بررسی توافق و یاا
عدم توافق بین دادههای مشاهده شده و مقادیر پیشبینای شاده مای
باشاااد و از رابطاااه  12محاسااابه شاااد ( Mahnamfar and
: )Altunkaynak., 2017
) 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑦(𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 −
()10
= خطای نسبی
𝑠𝑏𝑜𝑖𝑦

()11
()12

(𝑜𝑏𝑠 − 𝑠𝑖𝑚)2
𝐸𝑆𝑀𝑅
= 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁 ⇒
̅̅̅̅̅
𝑛
𝑠𝑏𝑜

∑√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

2

)

] ) 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑦 [∑𝑛𝑖=1( 𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 −
2

] ) 𝑠𝑏𝑜
𝑛𝑎𝑒𝑚𝑦 [∑𝑛𝑖=1( 𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 −

( NSE = 1 −

𝑠𝑏𝑜
𝑛𝑎𝑒𝑚𝑦 باه
که در آن 𝑠𝑏𝑜𝑖𝑦 دادههاای مشااهدهشاده و 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑦 و
ترتیب دادههای شبیهسازی و متوسط دادههای مشااهده شاده اسات.
̅̅̅̅̅ میاانگین مقاادیر
همننین  nتعاداد دادههاای ماورد مقایساه و 𝑠𝑏𝑜
مشاهداتی است .برای یک مدلساازی ایادهآل مقادار خطاای نسابی
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میبایستی کمتر از  10درصد باشد ،همننین بازه کیفای
برای یاک مادلساازی باه صاورتی اسات کاه در NRMSE < 10
شبیه سازی ایدهآل و در  30 > NRMSEشبیهسازی ضعیف میباشد.
بعالوه شاخص ناش -سوتکالیف میزان انطباق دادههای مشاهدهای و
شبیهسازی را ارزیابی میکند .دامنه تاییرات این ضریب باین  1و ∞-
بوده بهطوریکه  1بیشترین و بهترین انطباق را نشاان مایدهاد و باا
کاهش مقدار این ضریب ،دقت مدل هم کاهش پیدا میکناد و نتاای
مدل تا زمانی قابلقبول است که مقدار این ضریب بیشتر از صفر باشد
( .)Morisi.,2007
)(NRMSE

واسنجی و صحت سنجی مدل

به منظور اعتباار سانجی نتاای  ،رابطاه دبای -افات فشاار بارای
دادههای بهدست آمده از آزمایشگاه و مدل عاددی در شاکل  5نشاان
داده شده است .طبق نتای  ،رابطه توانی و ضریب همبستگی  R 2برای
رابطه دبی و افت فشار در مدلهای مختلف در جدول  1گزارش شاده
است .بارای مقایساه دوباهدوی نتاای ااصال از مادلهاا از بارازش
رگرسیونی 𝑋𝜆 = 𝑌 استفاده شده است که رابطه 𝜆 شیبخط برازش
می باشد .مقدار خطای متوسط پیشبینی ( 𝑟𝐸) را مای تاوان باا رابطاه
 𝐸𝑟 = |( 1 − 𝜆 )| × 100تعریااف نمااود .پارامترهااای ضااریب
همبستگی  𝜆 ،R 2و  Erدر جدول  2ارائه شده است .بعالوه باا توجاه

به روابط  10الی  12مقدار  NRMSEو  NSEو متوسط خطای نسبی
در هر سه مدل تالطمی محاسبهشده و نتای در جدول  3گزارش شده
است.
شکل  5نشان میدهد که مدل تالطمی  K-ε Standardنسابت
باه دو مادل دیگار در هار پان دبای نتاای نزدیاکتاری باه نتاای
آزمایشگاهی داشته است .همانطور که مشاهده میشاود مقادار افات
فشار موضعی در هر سه مدل نرمافزاری ،در دبی مینیمم اختالف کمی
نسبت به نتای آزمایش داشته و با افزایش مقادار دبای اجمای ایان
اختالف بیشتر شده است .همننین با افزایش دبی اجمای عباوری از
داخل شیر و به عبارتی با افزایش عدد رینولدز ،افت فشار موضعی نیاز
افزایش مییابد .نتای ارائه شده در جدول  1نشان میدهد کاه رابطاه
بین افت فشار و دبی بهصورت یک رابطه تاوانی مایباشاد .جادول 2
نشاان مایدهاد کاه خطاای متوساط پایشبینای بارای مادل K-ε
 Standardبرابر با  0/19درصد و برای مدل  K-ε Realizableبرابار
 17/39و در مدل  K-ε RNGبه مقدار  23/67درصاد مایباشاد کاه
بیانگر این مطلب است که مدل  K-ε Standardبا دقت بسیار خاوبی
قادر به شبیهسازی جریان درون شیر خودکار میباشد .مقدار  λااصال
از مقایسه نتای نیاز نشاان مایدهاد کاه مادل  K-ε Realizableو
 K-ε RNGمقاادار افاات فشااار موضااعی را نساابت بااه ماادل K-ε
 Standardکمتر تخمین میزنند.

شکل  -5اعتبار سنجی میزان افت فشار موضعی
جدول  -1توان و ضریب همبستگی مدلها در رابطه دبی – افت فشار
مدل
آزمایشگاه
K-ε Standard
K-ε Realizable
K-ε RNG

R2

0/9941
1
0/9997
0/9998

توان
2/0132
2/0412
1/8756
1/9986
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جدول -2ضرایب رگرسیون مقایسه مدلها
مدلهای مورد مقایسه
آزمایشگاهK-ε Standard -
آزمایشگاهK-ε Realizable -
آزمایشگاهK-ε RNG -

𝝀

𝒓𝑬

1/0019
0/8261
0/7633

0/19
17/39
23/67

2

R

0/9993
0/9952
0/9996

جدول  -3مقادیر  NRMSEو  NSEدر سه مدل تالطمی K-ε RNG ،K-ε Realizable ،K-ε Standard
K-ε RNG

K-ε Realizable

K-ε Standard

29
0/8
21

20
0/89
11

2
0/999
2/5

مقایسه مقادیر موجود در جدول  3بیانگر انطباق خوب باین نتاای
مشاهداتی و مدل  K-ε Standardو ایدهآل بودن این مدل بهمنظاور
شبیهسازی جریان درون شیر خودکار میباشد.

نتایج و بحث
بررسی میزان افت فشار در مدلهای تالطمی

نتای مربو به افت فشار موضعی بهدستآمده از سه مدل
 K-ε RNG ،K-ε Standard ،Realizableو همننااین دادههااای
آزمایشگاهی مربوطه در جدول  4ارائه گردیده است.
K-ε

پارامتر آماری
)%( NRMSE
NSE

متوسط خطاهای نسبی در پن دبی ()%

با

مقایسه مقادیر موجود در جدول  4مشاهده میشود که مدل K-

 ε Standardنسبت به سایر مدلها از دقت بیشاتری برخاوردار باوده
بهطوریکه مقادیر افت مربو به مدل مذکور نسبت به سایر مدلها به
دادههای آزمایشگاهی نزدیکتر بوده و با دارا بودن خطای  1درصد در
دبی ماکزیمم تطابق بسیاری خوبی با نتای آزمایشگاهی دارد .ایان در
االی است که خطای ااصل از مدلهای  K-ε Realizableو RNG
 K-εدر این دبی به ترتیب برابر با  20و  24درصد بوده است .درنتیجه
می توان گفت که مدل تالطمی مناسب جهت شبیه ساازی جریاان در
این مطالعه ،مدل  K-ε Standardمیباشد.

جدول  -4افت فشار حاصل از اندازهگیری در آزمایشگاه و  3مدل تالطمی K-ε RNG ،K-ε Realizable ،K-ε Standard

دبی ()l/s
3/8
3
2/5
2
1/35

اندازهگیریشده
1/66
1
0/72
0/44
0/21

)(K-ε Standard

)(K-ε Realizable

1/65
1/03
0/71
0/45
0/2

1/33
0/86
0/61
0/41
0/19

بررسی الگوی جریان در مدلهای مطالعاتی

نحوه توزیع فشار و سارعت جریاان در ساه مادل تالطمای و در
سطا مقطع طولی شیر در شاکلهاای  6و  7آماده اسات .همنناین
شکل  8الگوی جریان و جهت خطو جریان در یاک مقطاع از شایر
خودکار بررسیشده را نشان میدهد .با توجه باه الگاوی توزیاع فشاار
نشان داده شده در شکل  ،6اختالفی در نتای مربوطاه باه ساه مادل
مشاهده میشود که به دلیل تفاوت در تئوری مربو به آشافتگی ساه
مدل استفاده شده است .هرچند که الگوی توزیع فشاار در ساه شاکل
تقریبا یکسان به نظر میرسد ولی در مقدار فشارها تفاوت قابالتوجاه
است بهطوریکه در مدل  K-εاستاندارد تاییرات فشار در محل سوپاپ
شیر بیشتر از دو مدل دیگر میباشد باایناال همانگونه که در شاکل

))K-ε RNG
1/26
0/78
0/54
0/34
0/16

 6مشخص است ،فشار در طول مسیر ،از قسامت ورودی تاا خروجای
شیر خودکار ،کاهش مییابد و در خروجی نزدیک به صفر میشود .به-
عالوه بیشترین میزان افت فشاار در طاول یاکچهاارم ورودی شایر
خودکار میباشد .نکته دیگر اینکه افت فشار در اثر ورودی و خروجای
در دو مدل دیگر ،ناچیز باوده و بخاش عماده فشاار در طاول مسایر
مستهلک مایشاود درااالیکاه در بخاش ورودی و اطاراف ساوپاپ
بیشترین افت فشار در مدل  K-εاستاندارد رر داده است .در واقاع باه
دلیل تاییرات مسیر جریان و وجود سوپاپ ،فشار در ناایه سوپاپ باید
به میزان بیشتری نسبت به سایر نواای کاهش یاباد کاه مادل K-ε
 Standardنسبت به سایر مدلهاای تالطمای ایان کااهش را بهتار
نمایش داده است .بهعبارتدیگر هنگامیکه جریان به سوپاپ میرسد
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به دلیل تن شدگی مجرای جریان و تاییر جهت جریان ،افت موضعی
بسیاری اتفاق می افتد و باعث استهال انرژی هیدرولیکی مایشاود.
طبق مطالعات صورت گرفتاه توساط قارهبااغی و همکااران (،)1396
میزان تاثیر هر یک از اجزای متحر داخلی شایر خودکاار بار مقادار
افت فشار موضعی به طور کمی بررسی گردید و نتاای نشاان داد کاه
بین  90±1درصد میزان افت فشار موضعی در شایرهای خودکاار باه
دلیل وجود سوپاپ میباشد .بررسی الگوی جریان و مقادیر سارعت در
شکل  7نشان می دهد که سرعت جریان از بخش میانی باه نزدیکای
دیوارهها کاهش مییابد .همننین به علت کااهش قطار در خروجای،
مقدار سرعت در خروجی نیز نسبت به ورودی بیشتر میباشد .بهعالوه
با مقایسه شکلهای  6و  7بهرااتی میتوان دریافات کاه باا کااهش

فشار ،سرعت افزایش مییابد .درنتیجه بیشترین مقدار سارعت نیاز در
ناایه سوپاپ رر میدهد .شکل  8جهت خطو جریاان در دبای 3/8
لیتر بر ثانیه را در داخل شیر خودکار نمایش میدهد .باا مقایساه ساه
شکل ارائه شده مربو به سه مدل آشفتگی مختلف ،بیشترین تاییرات
سرعت در طول مسیر جریان و همننین در شعاع جریاان مرباو باه
مدل  K-ε RNGمیباشد درااالیکاه در مادل  K-εاساتاندارد ایان
تاییرات اداقل مقدار خود را دارا میباشاد .باا توجاه باه تاراکم زیااد
خطو جریان بهمنظور وضوح بیشتر خطو جریان در مقطعی از شایر
بزرگنمایی شده است .بررسی توزیع سرعت در سطا عمود بر جهات
جریان در محل سوپاپ که بیشترین تاییرات فشار در این بخش اتفاق
افتاده برای مدل  K-εاستاندارد در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  -6توزیع فشار در مدلهای تالطمی (الف)( K-ε Standard .ب)( K-ε Realizable .ج) K-ε RNG .در دبی ماکزیمم

شکل  -7توزیع سرعت در مدلهای تالطمی (الف)( K-ε Standard .ب)( K-ε Realizable .ج) K-ε RNG .در دبی ماکزیمم
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شکل  -8بردارهای سرعت در شیر خودکار در دبی  3/8لیتر بر ثانیه مدل K-ε Standard

شکل  -9توزیع سرعت در مقطع عرضی در فاصله یکچهارم طول شیر از ورودی

همانگونه که از این شکل مشخص است تاییرات سرعت در یک
مقطع عرضی از سوپاپ بین  0تا  5/5متر بار ثانیاه متایار مایباشاد.
بهگونه ای که سرعت در بین سهپایاههاا کمتار و در مجااورت آنهاا
بیشتر می باشد علت اصلی آن وجود سوپاپ باهصاورت یاک ماانع در
جهت جریان بوده و در این محل بردارهای سارعت اادود  90درجاه
تاییر جهت داده و میتوان گفت در جهت جریان تمام بار سارعت باه
بار فشاری تبدیل میگردد .عالوه بر نتای فوق ،طبق شاکل  9توزیاع
سرعت در مقطع بررسیشده کامال متقارن میباشد که دلیل آن برابار
بودن زاویه بین پایههای سوپاپ بوده و دلیل بر صحت نتای میباشد.

ماکزیمم ،میانی و مینیمم بکار رفته در آزمایشگاه طبق رابطه  9و با به
کار بردن نتای افت فشار موضاعی ااصال از مادل K-ε Standard
محاسبه گردیده و متوسط ضریب افات فشاار موضاعی نیاز از طریاق
میانگین اسابی  5عدد ااصله بهدستآمده است .در جادول  5نتاای
ااصل از ال عددی باا نتاای ااصال از آزمایشاگاه مقایساه شاده و
درصد خطا نسبی بین مقادیر عددی و آزمایشگاهی ارائه شده است .باا
توجه به نتای نشان دادهشده در جدول  5میتوان گفات کاه ضارایب
افت فشار موضعی ااصل از ال عددی بسیار نزدیک به نتای ااصال
آزمایشگاهی میباشد.

بررسی ضریب افت فشار موضعی

ضااریب افاات فشااار موضااعی )𝐾( باارای هرکاادام از دباایهااای
جدول  -5ضرایب افت فشار موضعی
دبی (لیتربرثانیه)
3/8
3
2/5
2
1/35

ضریب افت فشار تجربی
9
8/74
8/99
8/7
8/89

ضریب افت فشار (عددی)
8/97
9
8/88
8/89
8/57

خطای نسبی (درصد)
0/3
2/97
1/22
2/18
3/6
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همننین متوسط ضرایب افت فشار آزمایشگاهی برابر باا  8/87و
متوسط این ضرایب در ال عددی نیز برابر با  8/86میباشد ،درنتیجه
خطا برابر با  0/1درصد میباشد مطابق نتای بهدستآمده از آزمایشها
بر روی شیر خودکارهای مختلف هم اندازه ،دامنه تاییرات ضریب افت
فشار موضاعی از  5/51الای  12/39منطقای باوده و هماانطاور کاه
مشخص است مقادیر عددی ضاریب افات فشاار موضاعی در باازهی
معرفیشده میباشد پس میتوان به منطقی بودن نتای بهدستآمده از
ال عددی پی برد.

نتیجهگیری
نتای این تحقیق بیانگر آن است که بیشترین میزان افت فشار در
طول یکچهارم اولیه شیر خودکار اسات همنناین توزیاع سارعت در
مقطع عرضی بهصورت متقارن میباشد .مقدار افت فشار در اثر ورودی
و خروجی شیر ناچیز بوده و بخش عمده فشار در طول مسیر مستهلک
میشود .میتوان گفت بهطور تقریبی  90درصد میزان استهال فشار
در این نوع از شیرها به علت وجود سوپاپ میباشد .زمانی که جریاان
به سوپاپ می رسد به دلیل کاهش ساطا مقطاع عباور جریاان افات
موضعی زیادی اتفاق میافتد که عمدهتارین دلیال اساتهال انارژی
هیدرولیکی می باشد .نتای نشان داد که رابطاه دبای و فشاار در شایر
خودکار بهصورت توانی با توان نزدیک به دو میباشد .همننین تعیین
گردیاد کاه متوسااط خطاهاای نسابی در سااه مادل تالطمای K-ε
 K-ε Realizable ،Standardو  K-ε RNGنسااابت باااه نتاااای
آزمایشگاهی به ترتیب برابر با  20 ،2/5و  24درصد میباشد .درنتیجه
مدل  K-ε Standardخطای کمتری را در برآورد افت فشار موضعی و
به دنبال آن ضریب افت فشار موضعی در شیر خودکار باعث میشود.
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Abstract
The improper estimation of the pressure loss inside the quick valve is one of the reasons for low pressure in
the sprinklers, which can lead to improper operation of the sprinklers. By studying the pressure loss and flow
pattern, it will be possible to modify and reduce the amount of flow pressure loss in quick valve. In this study,
using Computational Fluid Dynamics (CFD), flow behavior in the quick valve has been investigated to obtain
the speed and pressure distribution and relation between pressure loss and flow rate in 1.35, 2, 2.5, 3, 3.8 liters
per second discharges. For this purpose, the dimensions of different sections of a quick valve are determined
using a digitally caliper, then the flow inside the valve has been simulated by various turbulent models. The
results of the numerical solution showed that simulation results in the K-ε Standard turbulence model are more in
line with the experimental results and the average of prediction error rate in five flow rates is 2.5 percent and the
average amount of local pressure loss coefficient is 8.86 based on this model.
Keywords: Local pressure loss, Quick valve, Sprinkler Irrigation Systems, Computational Fluid Dynamic

1- MSc Student of Hydraulic Structure, Urmia University
2- Associate Professor of Water Engineering Department, Urmia University
3- Assistant Professor of Water Engineering Department, Urmia University
4- Associate Professor of Water Engineering Department, Urmia University
(*- Corresponding Author Email:h.ahmadi@urmia.ac.ir, hojjat.a@gmil.com)

