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چکیده
در این تحقیق ،ضریب انتشار عمقی در تخلیه سطحی جریان جت چگال از کانالهای مستطیلی همگرا و شیبدار
در محیط پذیرنده ساکن و عمیق بررسی شده است .بدینمنظور آزمایشهای مطالعه حاضر در آزمایشگاه هیدرولیک
دانشگاه شهید چمران در فلومی به طول  3/2متر ،عرض  0/6متر و ارتفاع  0/9متر انجام گردید .برای دستیابی به اهداف
تحقیق حاضر سیال جت تخلیهشونده در سه غلظت و سه دبی متفاوت تزریق گردید .همچنین برای تخلیه سطحی از یک
کانال مستطیلی با عرض کف  6سانتیمتر و در چهار زاویه همگرایی مختلف  45 ،25 ،12/5و  90درجه استفاده گردید.
کانال مذکور بهمنظور تخلیه سطحی سیال جت بهصورت مماس بر سطح سیال پذیرنده در سه شیب صفر 4 ،و  8درصد
نصب گردید .پس از انجام کلیه آزمایشها ،تحلیل دادههای آزمایشگاهی با استفاده از روندیابی تصاویر تهیه شده انجام
گردید .سپس ضریب انتشار عمقی جریان محاسبه و نتایج مربوطه استخراج گردید .نتایج نشان میدهند که افزایش شیب
و کاهش زاویه همگرایی کانال تخلیه و افزایش عدد فرود چگال موجب افزایش ضریب انتشار عمقی میگردد .از نظر کمی
نتایج نشان میدهند که تغییر شیب کف از صفر به  8درصد بهطور متوسط باعث افزایش  34درصدی در ضریب انتشار
و تغییر زاویه همگرایی از  90به  12/5درجه باعث افزایش  27درصدی در این ضریب میگردد .در نهایت ،با استفاده از
دادهها رابطهای آماری جهت ارتباط ضریب انتشار و سایر پارامترها استخراج گردید که ریشه میانگین مجموع مربعات
خطای آن  0/024بهدست آمد.
واژههای کلیدی :جت سطحی ،ضریب انتشار عمقی ،عدد فرود چگال ،کانال مستطیلی ،همگرایی
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Abstract
In this study, the depth spreading coefficient in surface discharge of dense jet flow from
convergent and inclined rectangular channels into deep and stagnant ambient have been
investigated. Therefore, the experiments were done in the hydraulic laboratory of Shahid Chamran
University on a flume with 3.2-meter length, 0.6-meter width and 0.9-meter depth. For purposes of
this research, the jet flow was injected with three different flow rates and concentrations. Also, for
surface discharge of the jet flow, a rectangular channel with floor width of 6 cm and four different
convergence angles of 12.5, 25, 45 and 90 degrees was used. The discharge channel was installed in
three slopes of 0, 4 and 8 percent in order to be the surface discharge of the jet fluid tangent to the
ambient water surface. After conducting the tests, the data were analyzed using the routing process
of the prepared images. Then, the coefficients of depth spreading were calculated and the results
were extracted. The results showed that increasing the channel slope, reducing the convergence
angle and increasing densimetric Froude number increased the depth spreading coefficient.
Quantitatively, the results showed that change of channel slope from 0 to 8 percent caused an
increase in the spreading coefficient up to 34 percent and the change of convergence angle from 90
to 12.5 degrees caused an increase up to 27 percent. Finally, a statistical relationship between
spreading coefficient and the other relevant parameters was extracted that its root mean square error
was obtained 0.024.
Keywords: Convergence, Densimetric Froude number, Depth spreading coefficient, Rectangular

channel, Surface jet
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جتهای حرارتی سطحی اوگینو و کاتائی ( )1994از
در طول چند دهه گذشته ،با توجه به رشد چشم

طریق یک کانال مستطیلی ،سیال جت با دمای پایین را

گیر جمعیتهای انسانی و فعالیتهای صنعتی تقاضا

به درون محیط پذیرندهای با دمای باال تخلیه نمودند و

برای اّب شیرین و قابل استفاده افزایش یافته است .نمک

با بررسی پروفیلهای دما و سرعت ،تشابه را در آنها

زدایی میتواند بهعنوان راه کاری جهت انتخاب منابع

مالحظه نمودند .در جریانهای محیطی غیریکنواخت نش

جدید آب شیرین بهحساب آید .کارخانجات نمک زدایی،

و جیرکا ( )1996تخلیه سطحی شناور را مورد تحلیل

ال
پسابهای چگال را به درون منابع پذیرندهای که معمو ً

قرار دادند .آنها مشاهده نمودند که در تخلیه سطحی

دریا است تخلیه میکنند (دل بن و همکاران .)1994

شناور در جریانهای محیطی غیریکنواخت ،اختالط خود

تخلیه پساب سنگین میتواند بر زندگی موجودات

همسان شکل میگیرد .همچنین مالحظه نمودند که در

دریایی مانند توسعه گونههای گیاهی و جانوری ،بقای

جریانهای متغیر زمانی و عمیق در صورتی که نسبت

الروها و جنبههای پرورش و تولیدمثل آنها تأثیرگذار

مقیاسهای

جریان

باشد .بههمین دلیل ،مطالعه فرآیندهای اختالط برای

غیریکنواخت بیش از  0/5باشد ،غیریکنواختی بر شرایط

جلوگیری از تمرکز جریان چگال که ممکن است

حاکم میگردد .داویدسون و ونگ ( )2002خصوصیات

مشکالت زیست محیطی فراوانی به همراه داشته باشد،

جریان را در جتهای انحرافیافتهای که در جهت

طولی

جریان

یکنواخت

به

دارای اهمیت است .یک روش برای افزایش نرخ رقیق-

جریان تزریق میشوند با استفاده از تکنیکهای لیزری

شدگی آبهای تخلیه شده در دریا و کاهش اثرات منفی

و پردازش تصاویر مورد مطالعه قرار دادند .آنها نقاط

حاصل از آنها استفاده از تخلیهکنندههایی با شناوری

متقابل میان جتهای انحرافیافته قوی و ضعیف و

منفی است (احدیان و موسوی  .)2009طراحی و ساخت

تأثیر آنها روی رفتار جریان را بررسی نمودند .مطابق

تخلیهکنندههای دریایی به گونهای که کمترین آسیبها را

یافتههای آنها در ناحیه انحرافیافته قوی ،ضریب

داشته باشد مستلزم شناخت رفتار هندسی و

انتشار تغییر میکند و تغییر ساختار جریان موجب

هیدرولیکی جریان تخلیهشونده است (عابسی و همکاران

ایجاد اختالف در پروفیلهای سرعت و غلظت میشود.

 .)1390این موضوع را میتوان با استفاده از مدل سازی

در زمینه تخلیه سطحی جریانهای با شناوری منفی از

فیزیکی در آزمایشگاه تا حدودی مرتفع نمود .طی سال-

طریق تخلیهکنندههای صفحهای واگرا کاسم و همکاران

های اخیر مطالعات وسیعی برای بررسی رفتار جریان-

( )2003مدل سازی سه بعدی جریان را برای مشاهده

های غلیظ تخلیهشونده در محیطهای پذیرنده انجام

تأثیر زاویه واگرایی و غلظت سیال جت بر موقعیت

گرفته است .گوستافسون و الرسن ( )1970جت افقی

شیرجه انجام دادند .آنها کاهش طول موقعیت شیرجه

تخلیهشونده در آبهای الیهبندی شده و ساکن را مورد

را در زوایای واگرایی بزرگتر و همچنین اعداد فرود

بررسی قرار دادند .آنها حرکت سیال جت تحت تأثیر

کوچکتر مشاهده نمودند .بررسی جتهای شناور آشفته

شناوری را مورد تحلیل قرار داده و روشی را جهت

در شرایط محیطی الیهبندی شده و محدود نشده در

تخمین بیشینه ارتفاع صعود جت ارائه نمودند .شهربانی

مطالعات جیرکا ( )2004با استفاده از یک مدل انتگرالی

و دیتمارس ( )1976به بررسی رفتار هیدرولیکی جت-

صورت گرفت .مدل انتگرالی پیشنهادی برای تحلیل

های مستغرق صفحهای تحت اثر شناوری منفی در

جریان در مرزهای جانبی کارآمد ،اما در مدل کردن

محیط پذیرنده ساکن پرداختند .بر اساس نتایج حاصل

شرایط مرزی نامحدود و نیز پدیده پرش هیدرولیکی

از تحقیق آنها ،مشخص گردید که جریان تخلیهشونده

دارای محدودیت بود .در زمینه مدیریت صحیح تخلیه

ناشی از جت در اثر وجود مرزهای صلب باعث ایجاد

آب شور کارخانجات نمک زدایی بلنینگر و جیرکا

یک جریان تالطمی اضافی میگردد که شرایط

( )2008با استفاده از مدلهای  ،CORJETجت انتگرال و

هیدرولیکی جت را تحت تأثیر قرار میدهد .در بررسی
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مسطح  30تا  45درجه را از نظر طراحی بهینهتر دیدند.

بررسی شرایط تخلیه سطحی از طریق کانالهای تخلیه-

تخلیه سیال جت در محیط پذیرنده به علت وقوع اختالف

کننده صفحهای همگرا و شیبدار کمتر مورد توجه قرار

سرعت موجب ایجاد گردابههایی در میدان جریان می-

گرفته است؛ در تحقیق حاضر انتشار عمقی جریان جت

شود ،در این زمینه مانابندرا و همکاران ( )2008اقدام به

غلیظ که توسط یک کانال مستطیلی همگرا به سیال

تخلیه سیال جت از طریق کانال مستطیلی بهصورت

پیرامون تزریق میشود ،بررسی میگردد .در این میان

عمود بر جریان محیطی و در محیط پذیرندهای با عرض

تغییر شیب و همگرایی کانال تخلیهکننده و غلظت سیال

کم نمودند .آنها مشاهده نمودند که با افزایش نسبت

تخلیهشونده میتوانند بر چگونگی انتشار جریان غلیظ

سرعت ،اندازه گردابهها کاهش مییابد .بلنینگر و

در محیط پذیرنده تأثیر گذارند .در این راستا فرآیند

همکاران ( )2009مدلی را بهصورت محاسبهگر ارائه

تخلیه در آزمایشگاه با استفاده از یک مدل هیدرولیکی

نمودند .این مدل قادر بود با مقایسه خصوصیات

انجام گرفت و تأثیر متغیرها بر گسترش عرضی جریان

فاضالب و محیط پذیرنده ،شرایط تخلیه پایه را برای

جت سطحی با استفاده از روندیابی مشاهدات

ارزیابی اثرات کارخانجات نمک زدایی روی محیط

آزمایشگاهی بررسی گردید.

زیست دریایی توصیف کند .عابسی و همکاران (،1390
 )1391در یک بررسی آزمایشگاهی تخلیه سطحی

مواد و روشها

جریانهای سنگین تخلیهشونده از کانال مستطیلی در

تحلیل ابعادی

محیطهای ساکن را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج

همان گونه که اشاره شد ضریب انتشار عمقی در

تحقیقات آنها نشان داد که جریان در ارتباط مستقیم با

جریان جت سطحی به واسطه شناخت نحوه اختالط در

عمق محیط و شارهای اولیه جریان خروجی قرار دارد.

محیط پذیرنده بسیار حائز اهمیت است .در تحقیق

همچنین با مقایسه نتایج مطالعات خود با دادههای

حاضر پارامترهای مؤثر بر مومنتم جریان خروجی که

مربوط به آزمایشهای مستغرق ،افزایش میزان

شامل شیب و زاویه همگرایی در کانال مستطیلی است،

پیشروی جریان ،افزایش میزان پخشیدگی عرضی

بررسی و سپس سایر پارامترهای هیدرولیکی ارزیابی

جریان و کاهش رقیقشدگی جریان را مشاهده نمودند.

شد .برنامهریزی آزمایشها با توجه به پارامترهای

پالومار و همکاران ( )2012با هدف بررسی تخلیه آب

مؤثر بر پدیده صورت پذیرفت .بر این اساس ،این

شور در میدان نزدیک از میان مدلهای عددی موجود،

پارامترها را میتوان بهصورت زیر برشمرد:

برای جتها در حاالت مختلف بهترین مدل را معرفی
نمودند .بهعنوان نمونه برای جت منفرد مدلهای
 UM3 ،CORJETو  Jetlagرا نسبت به  CORMIX1و
 CORMIX2به علت سهولت امکان مدل کردن ،مناسبتر
دیدند .وسترو و همکاران ( )2015نیز با بررسی جت-
های صفحهای مستغرق مورب با شناوری منفی و
مقایسه نتایج آزمایشگاهی خود با مطالعات پیشین
مشاهده نمودند که بیشینه ارتفاع صعود سیال در جت-
های صفحهای مورب با زاویه  45درجه کمتر از جت-
های دایرهای میباشد .بر اساس آنچه که در مروری بر
منابع گذشت ،میزان انتشار و گسترش عرضی جریان
غلیظ پارامتر مهمی است که میتواند نشاندهنده شرایط
رقیقشدگی آن در محیط پذیرنده باشد .از آنجا که
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در رابطه  :B ،1عرض باالدست کانال تخلیه :b ،عرض
کانال تخلیه در محل خروجی کانال :y ،عمق جریان در
محل خروجی کانال :S ،شیب کانال تخلیه نسبت به افق،
 :Aزاویه همگرایی کانال تخلیه :H ،عمق آب در محیط
پذیرنده :ρj ،جرم حجمی سیال جت :ρa ،جرم حجمی
سیال پذیرنده :µj ،لزجت مطلق اولیه سیال جت :g ،شتاب
ثقل : U0j ،سرعت سیال جت در محل خروجی کانال
تخلیه و  :βzضریب انتشار عمقی میباشد .در شکل 1
مسیر حرکت سیال جت ،کانالهای تخلیهکننده و تعدادی
از پارامترهای ذکر شده نمایش داده شده است.
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با استفاده از تحلیل ابعادی بین پارامترهای فوق روابط

آزمایشگاهی مورد استفاده در این مطالعه فلومی به

بدون بعد زیر برای این پدیده استخراج شد:

طول  3/2متر ،عرض  0/6متر و ارتفاع  0/9متر بود که
از آب شرب شهری تا ارتفاع  70سانتیمتر پر میگردید.
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در رابطه  2پارامتر چهارم نسبت عمق جریان جت به
عرض کانال ،پارامتر پنجم نسبت عرض کانال تخلیه در
محل خروج به عمق سیال پذیرنده ،پارامتر ششم عدد
فرود جریان تخلیهشونده ،پارامتر هفتم عدد فرود چگال
و پارامتر هشتم عدد رینولدز جریان تخلیهشونده می-
باشد .از آن جا که اثر عمق جریان در کانال مستطیلی،
 ، yدر سایر پارامترها وارد شده است ،در تحلیل ابعادی
از اثر مستقیم آن صرفنظر گردید .پارامتر  b/Hحاصل
ترکیب دو پارامتر  b/yو  H/yمیباشد که بهدلیل ثابت
بودن مقدار این پارامتر در تمام آزمایشها از اعمال اثر
آن صرفنظر گردید .همچنین ،قابل ذکر است که به علت
قرارگیری عدد رینولدز جریان جت در محدوده جریان
متالطم ،از اثر عدد رینولدز صرفنظر شد .کمینه مقدار
رینولدز مشاهده شده در آزمایشهای این تحقیق 2200
بود ،بر این اساس میتوان نوشت:

برنامهریزی آزمایشها به گونهای انجام شد که
کانال مستطیلی دارای عرض ثابت برابر با  6سانتیمتر
باشد .از طرفی کلیه آزمایشها در چهار زاویه همگرایی،
سه شیب ،سه دبی و سه غلظت متفاوت انجام شد.
جدول  1متغیرهای تحقیق حاضر را نمایش میدهد.

 45 ،25 ،12/5و  90درجه و سه شیب متفاوت صفر 4 ،و
 8درصد پس از تنظیم شرایط تخلیه ،سیال جت را
مماس بر سطح محیط پذیرنده تخلیه مینمود .سیال جت
مورد استفاده از طریق انحالل نمک در آب شرب مهیا
میگردید که برای سه غلظت مختلف  15 ،5و  45گرم بر
لیتر فراهم میشد .بهمنظور آشکارسازی منحنی پایین-
افتادگی جریان جت تخلیهشونده در محیط پذیرنده از
مادهای رنگی استفاده شد؛ بهگونهای که کل سیال جت با
استفاده از این ماده که اثری در تغییر میزان دانسیته و
یا غلظت آن نداشت ،رنگی میگردید .پس از تهیه سیال
جت و تنظیم دبی جریان ،کانال تخلیه با زاویه همگرایی
مورد نظر و در شیب تنظیم شده از طریق پایه بر روی
فلوم مستقر میگردید .برای اندازهگیری دبی سیال جت
از یک دبیسنج الکترومغناطیس با دقت  0/01لیتر بر
ثانیه استفاده شد .پس از تخلیه سیال جت در محیط
برداری با سرعت  50فریم بر ثانیه ثبت گردید .دادههای
مربوط به آزمایشها با استفاده از خطکشهای نصب
شده بر کاغذهای شفاف ترانسپرانت که با فواصل
مشخصی بر دیوارههای فلوم که از جنس پلکسیگالس
بودند ،برداشت شدند .مناسبترین موقعیت این خط-
کشها پس از اجرای چندین آزمایش تعیین گردید .از
طرفی برای افزایش دقت برداشتها ،از یک سیستم مش-
بندی که به وضوح در فیلمبرداری مشخص است،
استفاده شد .بیشینه فاصله نقاط شبکه مش از یکدیگر 2

مدل آزمایشگاهی

آزمایشهای

عرض کف  6سانتیمتر بود که در چهار زاویه همگرایی

پذیرنده تمامی مراحل آزمایش از طریق دوربین فیلم-

 z  f Fr , Frd , S , A

][3

تخلیهکننده سطحی مورد مطالعه کانال مستطیلی با

این

تحقیق،

در

آزمایشگاه

هیدرولیک دانشگاه شهید چمران انجام گردید .مدل

سانتیمتر در نظر گرفته شده است.
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شکل ( -1الف) مسیر حرکت سیال جت در تخلیه سطحی و پارامترهای مربوطه (ب) کانالهای تخلیهکننده سیال جت.
جدول  -1متغیرهای مورد آزمایش در تحقیق حاضر.
زاویهی همگرایی

شیب

دبی

غلظت

(درجه)

)(m m-1

)(L s-1

)(gr L-1

0

0/042

5

4

0/08

15

8

0/105

45

12/5
25
45
90

همگرایی کانال تخلیه و عدد فرود چگال بر ضریب

نتایج و بحث
جتهای

انتشار عمقی در دو غلظت  15و  45گرم بر لیتر نشان

اندازهگیریهای

صفحهای توسط محققانی مانند آلبرتسون و همکاران

داده شده است .بدینمنظور دادههای آزمایشگاهی در

( ،)1950میلر و کامینگز ( )1957و برادبری ()1965

شرایط شیب ثابت صفر و دبی  0/042لیتر بر ثانیه

مشخص نمود که پخشیدگی جت بهصورت خطی با

مورد استفاده قرار گرفته است .در شکل  3نیز تأثیر

db
آهنگ  0.1
dx
 ، b   G xمقدار

آزمایشگاهی

در

رشد مینماید .با در نظر گرفتن رابطه
 (  Gآهنگ پخشیدگی جریان جت) در

این مطالعات برآورد گردید .در این مطالعه نیز با در نظر
گرفتن حد باالیی مرز حرکتی جریان جت ،عرض
پخشیدگی جریان قابل محاسبه است .به این ترتیب طبق

رابطه  Bv   z Zمقدار   zکه ضریب انتشار عمقی

شیب کانال تخلیه و عدد فرود چگال بر ضریب انتشار
عمقی در دو غلظت  15و  45گرم بر لیتر نشان داده
شده است .تأثیر شیب نیز در شرایطی که زاویه
همگرایی کانال تخلیه ثابت و برابر  25درجه و دبی
 0/042لیتر بر ثانیه میباشد ،آورده شده است.
با توجه به دادههای ارائه شده در جدول  2و
شکلهای  2و  3مشاهده میگردد که افزایش شیب و

تعریف شده است ،محاسبه میشود .در این رابطه :Z

کاهش زاویه همگرایی کانال تخلیهکننده موجب افزایش

فاصله از سطح آب محیط پذیرنده و  : Bvنصف عرض

ضریب انتشار عمقی میشود .همچنین افزایش اختالف

پخشیدگی در هر مقطع  Zاست .در جدول  2دادههای

دانسیته بین سیال جت و سیال محیط پذیرنده موجب

مربوط به ضریب انتشار عمقی در آزمایشهای انجام

کاهش ضریب انتشار عمقی میگردد.

شده برای دبی ثابت  0/08لیتر بر ثانیه ،غلظتهای
مختلف  15 ،5و  45گرم بر لیتر ،سه شیب متفاوت صفر،
 4و  8درصد و چهار زاویه همگرایی  45 ،25 ،12/5و
 90درجه آورده شده است .در شکل  2تأثیر زاویه
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برآورد ضریب انتشار عمقی جریان جت سطحی صفحهای همگرا درمحیط پذیرنده عمقی
جدول  -2دادههای ضریب انتشار عمقی در جریان جت سطحی همگرا و محیط پذیرنده عمیق.

z
0/133

C=45 gr L-1
S
Q
)A(0
)(m m-1
)(L s-1
0
90
0/08

z
0/288

z
0/44

S
)(m m-1
0

0/152

0/08

90

0/04

0/323

0/08

90

0/04

0/504

0/08

90

0/04

0/173

0/08

90

0/08

0/359

0/08

90

0/08

0/544

0/08

90

0/08

0/196

0/08

45

0/08

0/368

0/08

45

0/08

0/567

0/08

45

0/08

0/159

0/08

45

0/04

0/338

0/08

45

0/04

0/511

0/08

45

0/04

0/147

0/08

45

0

0/298

0/08

45

0

0/451

0/08

45

0

0/156

0/08

25

0

0/308

0/08

25

0

0/479

0/08

25

0

0/166

0/08

25

0/04

0/34

0/08

25

0/04

0/512

0/08

25

0/04

0/214

0/08

25

0/08

0/442

0/08

25

0/08

0/593

0/08

25

0/08

0/231

0/08

12/5

0/08

0/483

0/08

12/5

0/08

0/612

0/08

12/5

0/08

0/182

0/08

12/5

0/04

0/452

0/08

12/5

0/04

0/516

0/08

12/5

0/04

0/17

0/08

12/5

0

0/404

0/08

12/5

0

0/498

0/08

12/5

0

0.2

0.1

A=45

A=25

A=12.5

2.5

3

3.5

4

A=90

ب
ضریب انتشار عمقی

0.15

0.4

0.3

A=12.5

0.05
2

A=25
6

7

8

A=45

A=90
4

5

ضریب انتشار عمقی

الف

4.5

C=15 gr L-1
S
Q
)A(0
)(m m-1
)(L s-1
0
90
0/08

C=5 gr L-1
)A(0
Q
)(L s-1
90
0/08

0.2
3

عدد فرود چگال

عدد فرود چگال

شکل  -2تأثیر زاویه همگرایی کانال تخلیه بر ضریب انتشار عمقی (الف) غلظت  45گرم بر لیتر (ب) غلظت  15گرم بر لیتر.

S=0.04

S=0.08
11

S=0

9

7

ضریب انتشار عمقی

0.17

0.35

S=0.08

0.12
5

3

عدد فرود چگال

20

S=0.04
15

S=0
10

ضریب انتشار عمقی

الف

0.22

ب

0.45

0.25
5

عدد فرود چگال

شکل  -3تأثیر شیب کانال تخلیه بر ضریب انتشار عمقی (الف) غلظت  45گرم بر لیتر (ب) غلظت  15گرم بر لیتر.

با افزایش شیب کانالهای تخلیهکننده و نیز کاهش زاویه

گردابههای کوچک میگردد .بر این اساس یک آشفتگی

همگرایی ،مومنتم اولیه و سرعت تخلیه جریان افزایش

القائی در مرزهای پیرامون جت شکل میگیرد و در

مییابد .این موضوع باعث ایجاد ناپایداری و وقوع

نتیجه کشش سیال پذیرنده به داخل مرزهای حرکتی را

به دنبال خواهد داشت .با ورود سیال محیطی از

تخلیهشونده ،پدیده انتشار ملکولی و پخشیدگی جریان

مرزهای خارجی به درون مرزهای حرکتی جریان

رخ میدهد و مقدار ضریب انتشار عرضی جریان
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افزایش مییابد .عالوه بر این با افزایش غلظت جریان

0.6

تخلیهشونده ،اثرات آشفتگیهای القا شده در مرزها با
فاصله زمانی بیشتر به خط مرکزی جریان جت سطحی

0.4

رسیده و انتشار ملکولی و در نتیجه پخشیدگی کمتری
اتفاق میافتد و به دنبال آن ضریب انتشار کمتر خواهد

0.3

شد.

0.2

در این مطالعه بر اساس نتایج آزمایشها به-

0.1

منظور مشاهده نحوه ارتباط ضریب انتشار عمقی و

0

پارامترهای مؤثر بر آن با استفاده از نرمافزار  SPSSیک

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

مقادیر محاسباتی ضریب انتشار عمقی

y = 0.956x + 0.018
R² = 0.964

0.5

0

مقادیر اندازه گیری شده ضریب انتشار عمقی

رابطه آماری استخراج گردید .ضریب انتشار عمقی برای
زاویههای همگرایی ،شیبها ،دبیها و غلظتهای مختلف

شکل  -4مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر اندازهگیری

محاسبه و بهعنوان تابعی از پارامترهای ذکر شده

شده برای ضریب انتشار عمقی.

بررسی گردید .در این میان عدد فرود چگال که شامل
حالتهای مختلف دبی و غلظت میباشد بهعنوان
نمایندهای از این متغیرها در نظر گرفته شده است.
بنابراین روابط آماری مختلف مورد بررسی قرار
گرفت و از میان آنها ،یک رابطه غیرخطی بهعنوان
بهترین رابطه بهصورت زیر معرفی شد.

ضریب تبیین در این حالت نمایهای از میزان دقت
رابطه آماری میباشد.
مقایسه با سایر تحقیقات گذشته

با هدف تحلیل تأثیر زاویه همگرایی کانال تخلیه-

کننده بهعنوان یک متغیر هندسی مؤثر بر ضریب انتشار
عمقی در شرایط تخلیه سطحی ،نتایج مطالعه حاضر با

] z  aLnFr   bLnFrd   cS 2  d S   eLn A [4

در جدول  3بهترین ضرایب رابطه بهدست آمده که با
استفاده از  SPSSمحاسبه گردید ،ارائه شده است.

دادههای آزمایشگاهی عابسی و همکاران ()1390
مقایسه گردید .الزم به ذکر است که هر دو تحقیق در
شرایط تخلیه با شناوری منفی از کانالهای مستطیلی
در محیط پذیرنده عمیق صورت گرفت.
در شکل  5با محاسبه  LMکه توسط عابسی و

جدول  -3ضرایب مربوط به مدل ضریب انتشار عمقی.
e

d

c

b

a

پارامتر

-0/072

0/347

9/431

0/49

-0/538

ضریب

رابطه آماری بهدست آمده برای  80درصد داده-
ها استخراج گردید و باقیمانده دادهها جهت برآورد
دقت و صحتسنجی مورد استفاده قرار گرفتند .با
استفاده از رابطه آماری بهدست آمده برای آزمایشهای
مختلف مقادیر ضریب انتشار عمقی محاسبه و در مقابل

همکاران مقیاس طولی جت به پلوم1معرفی شد و نرمال
کردن تغییرات عرض جریان در امتداد مسیر حرکت
 Bv و عمق محیط پذیرنده  Z نسبت به این پارامتر

تأثیر همگرایی در کانالهای تخلیهکننده مشاهده می-
گردد.
][5

U 0Q0 3 / 4
1/ 2

 


gQ0 
 a


LM 

مقادیر اندازهگیری شده ترسیم گردید .شکل  4مقادیر
محاسباتی برای این ضریب را در مقابل مقادیر اندازه-
گیری شده نمایش میدهد.

در رابطه  : U 0 ،5سرعت جریان خروجی از کانال
تخلیهکننده : Q0 ،دبی جریان خروجی از کانال تخلیه-
plume

1

برآورد ضریب انتشار عمقی جریان جت سطحی صفحهای همگرا درمحیط پذیرنده عمقی

کننده : g ،شتاب ثقل :  a ،جرم حجمی سیال محیط
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توان رشد پخشیدگی جت را بهصورت خطی با آهنگ

پذیرنده و  : اختالف دانسیته سیال تخلیه شونده و

 0/1تأیید نمود .اختالفات اندک مشاهده شده در مقادیر

محیط پذیرنده میباشد.

بهدست آمده نیز میتواند ناشی از خصوصیات نازل،

مطابق شکل  5مشاهده میگردد که الگوی

سیال تخلیهشونده و سیال پذیرنده باشد.

تغییرات سطحی مربوط به کانالهای همگرا مشابه
کانالهای مستطیلی ساده است و اختالف مشاهده شده
در شیب نمودارها ناشی از تأثیر زاویه همگرایی می-
باشد ،به گونهای که با در نظر گرفتن همگرایی در
کانالهای تخلیهکننده میزان پخشیدگی عرضی جریان
در عمق محیط پذیرنده و ضریب انتشار عمقی افزایش
مییابد .کاهش زاویه همگرایی نیز افزایش میزان شیب
نمودار ،افزایش میزان پخشیدگی عرضی و افزایش
ضریب انتشار عمقی را در پی خواهد داشت.

شکل  -6مقایسه نتایج ضرایب انتشار مطالعه حاضر و
مطالعات پیشین.

نتیجهگیری کلی
در مطالعه حاضر ،با مدل سازی فرآیند تخلیه در
آزمایشگاه و روندیابی تصاویر بهدست آمده ،ضریب
انتشار عمقی در تخلیه سطحی جریان چگال از کانال-
شکل  -5مقایسه دادههای مطالعه حاضر و مطالعات
عابسی (.)1390

نتایج مقایسه آهنگ پخشیدگی جریان جت
مربوط به مطالعات محققان پیشین و مطالعه حاضر نیز
در شرایط تخلیه مستغرق و سطحی در شکل  6ارائه
گردیده است .در این شکل نتایج مطالعه آلبرتسون و
همکاران ( ،)1950میلر و کامینگز ( ،)1957برادبری
( )1965و کوتسووینوس ( )1976در زمینه تخلیهکننده-
های مستغرق و مطالعه عابسی ( )1390در زمینه تخلیه-
کنندههای سطحی مورد استفاده قرار گرفتهاند .همان-

های مستطیلی همگرا و شیبدار در محیطهای ساکن و
عمیق مورد بررسی قرار گرفت .پس از تحلیل ابعادی و
ترسیم نمودارهای بدون بعد تأثیر متغیرهای شیب و
زاویه همگرایی کانال تخلیه و نیز غلظت سیال جت بر
ضریب انتشار مشاهده گردید .با افزایش شیب و کاهش
زاویه همگرایی کانال تخلیهکننده ،مقدار ضریب انتشار
عمقی افزایش مییابد .افزایش غلظت سیال تخلیهشونده،
نیز موجب کاهش مقدار ضریب انتشار عمقی میگردد.
با مشخص شدن پارامترهای مؤثر بر ضریب انتشار
عمقی معادلهای با  R  0.88ارتباط این ضریب و
2

طور که مشاهده میگردد نوع شرایط تخلیه تأثیر

پارامترهای وابسته را برای تمامی دادهها ارائه نمود .در

چندانی بر تغییر مقدار این پارامتر ندارد .به گونهای که

نهایت با بررسی مقایسهای نتایج بهدست آمده و نتایج

مطابق نظر محققان پیشین با تقریب نسبتاً خوبی می-

آزمایشگاهی مربوط به کانال تخلیهکننده مستطیلی
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گونهای که مطابق نظر محققان پیشین میتوان رشد

 تأثیر همگرایی کانال تخلیه بر افزایش مقدار،سطحی

 تأیید0/1 پخشیدگی جت را بهصورت خطی با آهنگ

- همچنین به نظر می.پخشیدگی جریان مشاهده گردید

.نمود

رسد که نوع شرایط تخلیه بهصورت مستغرق یا سطحی
- به.تأثیر چندانی بر تغییر مقدار پخشیدگی جریان ندارد
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