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چكيده
حوضچههای آرامش از متداولترین سازههای کاهنده انرژی میباشند که جهت استهالک انرژی آب درسرعتهای
فوق بحرانی در پاییندست سازههای آبی نظیر سدها و تندابها و نیز در شبکههای آبیاری و زهکشی استفاده میشوند.
در این پژوهش بهمنظور بررسی توأم شیب کف معکوس و زبری کنگرهای شکل ،آزمایشهایی با دامنه اعداد فرود در
محدوده  4/4تا  7/39و شیب منفی صفر تا  -0/02در چهار زبری کنگرهای انجام گردید .نتایج نشان میدهد که در شرایط
فوق بهطور میانگین  35و  49درصد در نسبت اعماق مزدوج و طول نسبی پرش کاهش ایجاد شده است و همچنین اجرای
این روش موجب افزایش  21و  14درصدی در افت نسبی انرژی و ضریب تنش برشی بستر گردیده است که
میتواند موجب کاهش هزینههای اجرایی گردد.
واژههای كليدی :بستر دندانهای ،پرش هیدرولیکی ،جریان فوق بحرانی ،حوضچه آرامش ،شیب منفی
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Abstract
Stilling basins are the most common energy dissipator structures for depreciation of water
energy at super critical speeds, typically are used at down stream of hydraulic structures such as
dams and chutes and also in structures of irrigation and drainage networks. A new method using a
stilling basin with indented bed and adverse slope, is proposed in this research. The experiments
were carried out for upstream Froude numbers in the range of 4.4 to 7.39, with four adverse slopes
in the range of zero to -0.02, and also four indented roughness values in the laboratory. The results
showed the average decreases of 35 and 49 percent on sequential depths and the relative length of a
hydraulic jump, also the average increases of 21 and 14 percent on energy loss and coefficient of
bed shear stress of hydraulic jump, respectively, which could reduce the administrative costs of
stilling basins.
Key words: Adverse slope, Hydraulic jump, Indented bed, Stilling basin, Supercritical flow

آبییادانی ایییاتت متحییده آمریک ا  1،USBRارائییه و معرفییی

مقدمه
هنگامی که جریان در قسمتی از مسیر خود دارای

گردیییده اسییت .در اییین میییان بییهکارگیری برخییی از

حالت فوق بحرانی باشد و بنا به شرایط خاصیی کیه در

حوضییچههای  ،USBRدر عییین رانییدمان بییات ،نیازمنیید

کانال ایجاد می گردد به زیر بحرانیی تییییر حالیت دهید،

صرف هزینههای باتی اجراییی خواهنید بیود .از ایینرو

پدیییده پییرش یییا جهییش هیییدرولیکی رخ خواهیید داد .اییین

محددان همچنان به دنبال راه حلهایی میی باشیند کیه بیا

وضعیت از انواع جریانهای متییر سریع میباشد کیه در

بهکارگیری آن بتوانند در شرایط خیا

اقتایادی و ییا

بسیاری از کارهای اجرایی با آن روبیرو هسیتی کیه در

کمبود امکانات اجرایی ،به حوضچههایی با هزینه اجرایی

آن ،در مسیر نسبتاً کوتاهی عمق جریان بیه مییزان قابیل

پایین با راندمانی بات دست یابند که از ندطیه نظیر ع میی

مالحظهای افزایش می یابد و ضمن از دسیت دادن مدیدار

نیز قابل توجیه باشید .اهمییت ایین مسیل ه خاوصیاً در

قابل مالحظهای از انرژی ،از میزان سرعت به مددار قابیل

پروژههای کوچ تر نظییر حوضیچههای آرامیش میورد

تییوجهی کاسییته مییی گ یردد .حوضییچه آرامییش از جم ییه

نیاز در پایین دست سدهای کوتاه ،پایین دست دراپها و

کننییدههای انییرژی میباشیید کییه

یا در تافیه خانهها بیشیتر نمیود پییدا میی کنید .در ایین

تاکنون مطالعات زیادی بر روی آن انجام شیده اسیت .از

تحدیق آزمایشگاهی سعی گردیده است که با بهکیارگیری

مهمتییرین نتییایج حاصییل در راسییتای اییین تحدیدییات،

حوضچه آرامش با شییب کیف منفیی و زبیری دندانیهای

حوضییچههای اسییتانداردی میباشیید کییه توسییط دفتییر

شکل که اجرای آن ک هزینه میی باشید ،گیامی جدیید در

متییداولترین مسییته

- United states bureau of reclamation
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راستای تحدق این اهداف برداشته گردد .زبری دندانیهای

نتیجه حاصل گردیید کیه نییروی ثدیل در پیرش بیر روی

شییکل در عمییل مییی توانیید از بییرش طییولی لولییههای

شیب منفیی باعی میشیود یی سیری امیواج ر تیان در

فایبرگالس یا 1 GRPمازاد کارخانه (که تاییدییههای تزم

خالف جهت گردش جریان ایجاد و پارامترهیای پیرش را

در لوله گذاریهای حسیاس را ندارنیدی ییا تکیه لولیههای

کاهش دهد .رند (1967ی ،راجاراتنام (1968ی و محمد ع ی

اضیافی کوتیاه و رییر قابیل اجیرا در لولهگیذاری ،فییراه

(1991ی نیییز از جم ییه اولییین افییرادی بودهانیید کییه پییرش

گردند.

هیدرولیکی بر روی بستر زبر را مورد بررسی قرار داده
بهطور ک ی جهت تثبیت پرش هیدرولیکی بیر روی

و همگی به کاهش قابل توجهی در نسبت اعماق مزدوج و

کمینیه عیدد فیرود در مدطیع

طول پیرش هییدرولیکی در اثیر بیهکیارگیری بسیتر زبیر

اولیه ،عمق پایاب و طول حوضچه خواهی بیود .در واقیع

اشاره نمودهانید .ایید و راجاراتنیام (2002ی آزمایشهیای

هنگامی که عدد فرود اولیه پایین ،طول حوضچه کوتیاه و

خود را بر روی بستر موج دار سینوسی شیکل در اعیداد

عمق پایاب نامناسب باشید ،نییروی دینیامیکی اولییه آب،

فرود  4تا  10و ارتفاع نسبی موج (  t / d1ی (  tارتفاع موج

شیبهای منفی ،نیازمند ی

قادر به حرکت دادن و خارج نمودن آبی بیا حجی و وزن
زیاد از روی شیب معکیوس را نخواهید داشیت (صیانعی
1991ی کینسییواتر (1944ی و راجاراتن یام (1967ی از جم ییه
اولین افرادی میباشند که مطالعات ارزشمندی در زمینیه
پرش هیدرولیکی درکانالهیای شییبدار (شییب مثبیت و
منفیی انجام دادهانید و در نهاییت بیه یی

سیری روابیط

تح ی ی -تجربی جهت محاسبه نسبت اعماق مزدوج دست
یافتهانیید .خییدر و راجاگوپییال (1972ی افییت انییرژی در
کانالهایی با شیب منفی کمتیر از  1:40را میورد بررسیی
قرار دادهاند و به ایین نتیجیه رسییدهاند کیه افیت انیرژی
حاصییل از پییرش در بسییترهایی بییا شیییب منفییی ،تفییاوت
چندانی با پرش کالسی ندارد .می کیور کیودال (1994ی
پییرش را بییر روی شیییب منفییی در محییدوده  0/01تییا ./2
بررسی کرد و با استفاده از معامالت مومنتوم به موازات
آزمایش در بستر شییبدار ،معادلیهای تح ی یی -تجربیی
برای محاسبه اعماق مزدوج ارائه نمیود .پاگ ییارا (2000ی
نیییز پییرش را در شیییبهییای منفییی  5تییا  20درصیید در
حوضچهای به طول  2متر و عرض  0/4متر در محیدوده
دبیهای  25الی  74لیتر برثانیه با استفاده از یی دریچیه
کشویی بررسی و رابطهای را بیرای تعییین نسیبت عمیق
ثانویییه بییه اولیییه در محییدوده شیییب (  0.25  i  0ی،
بهصورت تابعی از عدد فیرود در باتدسیت و (  iی شییب
بستر ارائه نمود .از آزمایشهای بیرامی و چمنی (2006ی
برروی شیب منفی در محدوده  -0/1تیا صیفر نییز ایین
- Glassfiber reinforced plastic pipe

1

بستر و  d 1عمق اولیه پرشی 0/25 ،تا  0/5انجام دادهاند.
به اعتداد آنها فرورفتگییهیای روی ورق موجیدار باعی
ایجاد جریانهیای گردابیی و افیزایش تینش هیای برشیی
رینولدز می گردد که موجب میگردد کیه خی زاییی نییز
بهمددار قابیل مالحظیهای کاسیته گیردد .کیارولو و فیرو
(2007ی آزمایشهای خود را بیر روی پیرش هییدرولیکی
دربسترهایی با زبری طبیعی شن و ق وه سنگ ،با  5قطیر
متوسیییط در محیییدوده  4/6تیییا  32می یمتیییر ،انجیییام و
درنهایت روابطی را برای نسبت عمق ثانویه ارائه دادهاند.
پس از آن پاگ یارا و تتی (2008ی اثر زبریهای همگین و
ریرهمگن را در پارامترهیای پیرش میورد بررسیی قیرار
داده و بر اساس نوع زبیری ،روابطیی را بیرای محاسیبه
طییول ر تابهییا در پییرش هیییدرولیکی ارائییه نمودهانیید.
عباسپور و همکاران (2009ی نیز آزمایشهای خود را بیر
روی بسترهایی با زبریهیای سینوسیی شیکل بیا شیش
شیییییب مییییوج در محییییدوده  0.285  (t / s )  0.625و
 3.6  Fr1 8.6انجام دادهاند و به ایین نتیجیه رسییدهاند
کییه عمییق ثانویییه بییرای ی ی عمییق فییوق بحرانییی اولیییه
مشخص ،حدود  20درصد کوچکتر و نسیبت بیدون بعید
ضییخامت تیییه مییرزی (   / bی ،در بسییتر سینوسییی %41
بیشتر و ضریب نییروی برشیی  10برابیر بسیتر صیاف
خواهد بود .السبایه و شبای (2010ی آزمایشهیای خیود
را در محدوده اعیداد فیرود  3تیا  7/5بیر روی پینج نیوع
بستر زبر ،شامل زبریهای سینوسیی ،ذوزندیهای بیا دو
شیب متفاوت دیواره ،مث ثیی و مسیتطی ی انجیام دادهانید.
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نتایج آنها بیانگر کاهش قابل توجه طیول و عمیق ثانوییه

نیییروی لزجییت صییرفنظر نمییود و رابطییه  2بهصییورت

پرش بر روی بسیتر زبیر در مدایسیه بیا پیرش بیر روی

رابطه  3خالصه میگردد .همچنین بیهطور مشیابه بیرای

بستر صاف میباشید .دمترییو (2010ی بیه مدایسیه افیت

طول پرش هیدرولیکی (  L jی با استفاده از تح یل ابعیادی

انرژی در مسیر پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش بیا

رابطه  4حاصل میگردد:

شیب مثبت ،با بهکارگیری یی دییواره نیازک و یی پ یه
مثبت پرداخته و به ایین نتیجیه رسییده اسیت کیه بیهع ت

][3

فضای جداشدگی جرییان کیه بیر روی پ یه مثبیت اتفیاق

][ 4

D 2 / D1  f 3 Fr1 , r / D1 , tan  

L j / D1  f 4 Fr1 , r / D1 , tan 

میافتیید ،افییت بیشییتری ایجییاد میگییردد .بییا مییروری بییر
پژوهشهییای گذشییته و بررسییی دقیییقتر اییین موضییوع

 .2تجهيزات آزمایشگاهی و روش انجام آزمایشها

دریافتی که محددان کمتر بیه مسیل ه پیرش روی سیطو

آزمایشهییا در آزمایشییگاه هیییدرولی دانشییگاه
شیراز در کانیالی بیا دیوارههیای شیشیهای کیه در کیف
جهت استحکام ورق ف زی کار گذاشته شده ،با طیول 15
متر وعرض  70/5سانتیمتر انجام گردیید .بیرای ایجیاد
جریییان فییوق بحرانییی در ابتییدای کانییال ،از یی دریچییه
کشویی قائ استفاده گردید .در نهایت جهت تثبیت پیرش
هیدولیکی در محل مورد نظر ،ی دریچیه کشیویی قیائ
در پاییندسییت (در فاص ی ه  5متییری از دریچییه اولی در
نظر گرفته شد .در ایین تحدییق دبیی توسیط دبیی سینج
الکترونیکی که پس از پمپ و قبیل از کانیال قیرار داشیت
اندازه گیری و مدادیر مربوطه با ی سر رییز مث ثیی 90
درجیییه واسییینجی گردیییید (شیییکل1ی .همچنیییین جهیییت
اندازهگیری عمق اولیه پرش تزم دانسته شد کیه حیدود
 30سانتیمتر آب بعد از دریچه کشیویی اول ،در حالیت
فوق بحرانی بر روی کف کانیال جیاری باشید و سیپس
بستری جهت ایجاد پرش هیدرولیکی به طیول تدریبیی 2
متر با ترکیبهای مخت ف شیب منفی و زبری بعد از این
فاص ه ایجاد گردد (شکل 2ی .بیر اسیاس نتیایج بهدسیت
آمده از تح یل ابعادی ،آزمایشها با سیه دبیی  45 ،40و
 50لیتر بر ثانییه در  9حالیت از جرییان بیا اعیداد فیرود
اولیه متفاوت و چهار شیب کف صفر -0/015 ،-0/01 ،و
 -0/02انجام گردیده است .جهت ایجاد بسیتر دندانیهای
شکل نیز ،از لولیههای پولیکیا بیا مشخایات 2r  32
می یمتیییر 2r  40 ،می یمتیییر و  2r  50می یمتیییر

شیبدار منفی همراه با زبیری پرداختهانید .لیذا در تحدییق
حاضر سعی گردیده است با بررسیی مشخایات پیرش
هیدرولیکی بیر روی شییب منفیی همیراه بیا زبیری هیای
دندانهای شیکل ،گیامی جدیید در جهیت کیاهش هزینیه و
افییزایش رانییدمان در طراحییی حوضییچههای آرامییش
برداشته شود.
مواد و روشها
 .1تحليل ابعادی

مشخاییات پییرش هیییدرولیکی بییر روی بسییتر
دندانییهای شییکل همییراه بییا شیییب معکییوس ،تییابعی از
خاوصیات سیال ،مشخاات فیزیکی بسیتر و شیرایط
هیدرولیکی جرییان میباشید .در چنیین شیرایطی ،عمیق
ثانویه پرش )  ، ( D2بیه عمیق اولییه پیرش )  ، ( D1شیتاب
ثدل )  ، (gلزجت دینامیکی آب )  ، ( سرعت اولیه جرییان
)  ، (V1جرم مخاو

آب )  ، ( زبری کف یا بیهعبارتی

شعاع لولههای کار گذاشته شده در کف حوضچه (  rی و
همچنین شیب منفی کف کانیال (  tanی ارتبیا دارد کیه
میتوان آنرا بهصورت رابطه زیر بیان نمود:

D2  f1 D1 , V1 , g ,  ,  , r , tan  

][1

سپس با استفاده از روش با کینگهام میتوان بیه
رابطه زیر دست یافت:
][2

D 2 / D1  f 2 Re, Fr1 , r / D1 , tan  

در اییین رابطییه  Fr1عییدد فییرود اولیییه و  Reعییدد
رینولدز جرییان میباشید .بیا توجیه بیه مدیادیر عمیق و
سرعت اندازهگیری شده در آزمایشها ،جریان آشیفته و
دارای عییدد رینولییدز بییات میباشیید ،لییذا میتییوان از اثییر

بهطور ی در میان یا بهعبارتی بیا فاصی ه  4rاسیتفاده
شده است .در واقع (  rی ارتفاع معیادل زبریهیایی اسیت
که در اثر برش طولی لولیه حاصیل شیده کیه تدریبیاً بیا
شعاع لوله برابر میباشد.

ارزیابی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در حوضچههای آرامش با بستر دندانهای همراه با شیب معکوس...

در این تحدیق برای تعیین اعمیاق پیرش ،از عمیق
سنج ندطهای با دقت  0/1می یمتیر و جهیت انیدازهگیری
سرعت در مدطع ثانویه از سرعتسنج ندطهای دوبعیدی
الکترومگنتیت با دقت 0/1سانتیمتر برثانیه استفاده شید
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(شکل 3ی .همچنین از هیر پیرش هییدرولیکی تایاویری
تهیه و به کم نرم افزار  ،Grapher 7این تااویر تح ییل
گردید و در نهایت از نتایج حاصل جهت محاسبه دقیقتر
عمق ثانویه و طول پرش استفاده شد.

شكل  -1پالن فلوم آزمایشگاهی.

شكل  -2تصویر شماتيک از سطح شيبدار منفی همراه با زبری دندانهای شكل بستر.

شكل -3نمایی از فلوم آزمایشگاهی -نمونه پرش تثبيتشده بر روی شيب منفی و بستر كنگرهای.

نتایج و بحث
قبل از شروع آزمایشهای اص ی ،ی

صورت ،پرتاب آب از روی موانع باع

میگردد که

سری

طول پرش بسیار بیشتر از حالت عادی گردد .همچنین با

آزمایش اولیه جهت تعیین محدوده پارامترهای مربوطه

مشاهده ناحیه درگیری امواج ر تان با زبریهای

انجام گردید .نتایج بیانگر این مط ب بود که در شرایط

دندانهای شکل ،این نتیجه حاصل گردید که هر چه

آزمایشگاهی ،بهازای مدادیر  ، r / D1  0.82در محدوده

میشوی  ،از ندش زبریها

 4.4  Fr1  7.39پرش پایدار تشکیل و در ریر این

بهسمت انتهای پرش نزدی

در ایجاد تالط بیشتر در پرش کاسته میگردد .از

20

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  27شماره  / 3سال 1396

احمدی ،هنر

اینرو با ی دیدگاه ع می -اقتاادی کافی است زبریها

عباسپور و همکاران (2009ی نزدی تر میباشد که البته

فدط در طول ناحیه ر تابی کارگذاشته شود .رابطه 5

این موضوع در اعداد فرود باتتر بیشتر نمایان است .در

طول نسبی ر تابها را در محدوده فوقالذکر پرش

واقع میتوان گفت اثر زبری در کاهش عمق ثانویه

کالسی بیان میکند:

بسیار بیشتر از اثر شیب معکوس است و هر چه شیب

][5

L r / D1  7.49 ( Fr1 )  3.60

 NRMSE  0.061و R 2  0.951

 -1بررسی عمق مزدوج پرش هيدروليكی بر روی بستر
با شيب معكوس همراه با زبری دندانه ای شكل

اشکال  4تا  6نسبت اعماق مزدوج (  D2 / D1ی در
مدابل عدد فرود اولیه (  Fr1ی را برای پرش بر روی شیب
های منفی  -0/015 ، -0/01و  -0/02و تحت تأثیر
زبریهای دندانهای شکل با مشخاات ، 2r  32
 2r  40و  2r  50می یمتر ،نشان میدهد .همچنین
مدادیر آزمایشگاهی تحدیق حاضر با نتایج حاص ه از
محددان قب ی از جم ه پاگ یارا (2000ی و عباسپور و

بستر بیشتر گردد ،اختالف مدادیر این پژوهش از نتایج
عباسپور و همکاران (2009ی که بر روی بستر سینوسی
شکل با شیب صفر است ،بیشتر میگردد و نسبت عمق
مزدوج پرش هیدرولیکی کاهش بیشتری مییابد که این
موضوع را نیز میتوان به تأثیر توأم شیب معکوس و
زبری دندانهای شکل نسبت داد .در این خاو

رابطه

زیر جهت محاسبه نسبت اعماق مزدوج پرش در
محدوده

، 4.4  Fr1  7.39

0.02  S  0.00

و

 ، 0.54  r / D1  0.82حاصل گردیده است:
][6

D2 / D1  0.85 Fr1  1.42(r / D1 ) 
45.06 tan  2.73
 NRMSE  0.074و R 2  0.935

همکاران (2009ی که بهترتیب ،تنها اثر شیب منفی و تنها

 -2بررسی طول نسبی پرش هيدروليكی بر روی بستر با

اثر زبریهای سینوسی شکل را در پارامترهای پرش

شيب معكوس همراه با زبری دندانهای شكل

بررسی کردهاند ،مدایسه شده است .همانگونه که از این
اشکال برمیآید با افزایش شیب منفی و افزایش ارتفاع
زبریها ،نسبت عمق مزدوج پرش هیدرولیکی نسبت به
حالت پرش کالسی  ،به مددار قابل توجهی کاهش
مییابد که این کاهش با افزایش عدد فرود ،افزایش
مییابد .حال آنکه در مدادیر آزمایشگاهی عمق ثانویه
پرش که تحت تأثیر توأم شیب معکوس و زبریهای
دندانهای میباشند ،کاهش بیشتری مشاهده گردیده
است .در این راستا مدادیر ضریب کاهش عمق در
حالتهای بهکارگیری فدط زبری و بهکارگیری توأم
شیب منفی و زبری بهترتیب  0/21و  0/28محاسبه
گردیده است .این پدیده را میتوان به تالط مضاعف
ایجاد شده توسط زبریها و همچنین ایجاد ر تابههایی
که در اثر شیب منفی در خالف جهت جریان ایجاد و به
سمت قسمت میانی پرش کشیده میشود و باع اتالف
بیشتر انرژی جنبشی در حین پرش میگردد ،نسبت داد.
همچنین این نتیجه حاصل میگردد که مدادیر این
پژوهش در حالت اثر توأم شیب منفی و زبری ،از
مدادیر پاگ یارا (2000ی ،بسیار کمتر و به مدادیر

شکلهای  7تا  9طول نسبی پرش هیدرولیکی
(  L j / D1ی را در مدابل عدد فرود اولیه برای پرش بر
روی شیب های منفی و تحت تأثیر زبریهای دندانهای
شکل متفاوت نشان میدهد .همچنین مدادیر
آزمایشگاهی تحدیق حاضر در حالت کالسی (  CHJی
با رابطه ارائه شده توسط هاگر (1992ی مربو به پرش
کالسی مدایسه شده است .همانطورکه در این شکلها
مشاهده میگردد ،کاهش قابل توجهی در طول نسبی
پرش هیدرولیکی تحت تأثیر توأم شیب معکوس و
زبریهای دندانهای رخ داده است که این کاهش با
افزایش عدد فرود اولیه افزایش یافته است .این پدیده را
میتوان به تالط مضاعف ایجاد شده توسط زبریها و
همچنین ایجاد ر تابههایی که در اثر شیب منفی در
خالف جهت جریان ایجاد و به سمت قسمت میانی پرش
کشیده میشوند ،نسبت داد .زیرا مجموع این عوامل
باع میگردد جریان در مدطع کوتاهتری آرام و از
حالت فوق بحرانی به زیربحرانی تیییر حالت دهد .حال
آنکه همه موارد یادشده در عددهای فرود اولیه باتتر
که جریان دارای انرژی جنبشی اولیه باتتری است،
بیشتر نمود پیدا میکند .بیشترین کاهش مربو به شیب

ارزیابی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در حوضچههای آرامش با بستر دندانهای همراه با شیب معکوس...

 -0/02و در محدوده  ، 0.54  r / D1  0.82به ازای عدد
فرود اولیه  6تا  7/34بهطور میانگین  52درصد و در
اعداد فرود اولیه کمتر از  ،6بهطور میانگین  46درصد
می باشد .در این حالت تفاوت چشمگیری در مورد
استفاده از لوله با قطرهای متفاوت مشاهده نشده است
و در واقع در این شرایط ،نسبت (  r / D1ی عامل تعیین
کننده طول پرش می باشد.

2r= 32 mm,S= 0.000
2r= 32 mm,S= -0.010
2r= 32 mm,S= -0.015
2r= 32 mm,S= -0.020
)Pagliara (2000
CHJ- Current Study
)Abbaspoor (2009
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رابطییه زیییر جهییت محاسییبه طییول نسییبی پییرش
هیدرولیکی حاصل گردیده است .این رابطیه در محیدوده
0.54  r / D1  0.82
، 4.4  Fr1  7.39
و  0.02  S  0.00کارآیی تزم را دارد.
L j / D1  4.29 Fr1  4.66(r / D1 ) 

][7

214 .82 tan  7.26
 NRMSE  0.048و R 2  0.921

2r= 40 mm,S= 0.000
2r= 40 mm,S= -0.010
2r= 40 mm,S= -0.015
2r= 40 mm,S= -0.020
)Pagliara (2000
CHJ- Current Study
)Abbaspoor (2009

12

10

12

10

D2/D1

6

6

4
8.0

7.5

7.0

6.0

6.5

5.5

4.5

5.0

4

4.0

8.0

7.5

6.5

7.0

Fr 1

6.0

5.0

5.5

شكل  -5نسبت )  ( D2 / D1در مقابل  ، Fr1زبری با قطر 40

ميلیمتر و شيبهای منفی متفاوت.

ميلیمتر و شيبهای منفی متفاوت.

2r= 50 mm,S= 0.000
2r= 50 mm,S= -0.010
2r= 50 mm,S= -0.015
2r= 50 mm,S= -0.020
)Pagliara (2000
CHJ- Current Study
)Abbaspoor (2009

2r= 32 mm,S= 0.000
2r= 32 mm,S= -0.010
2r= 32 mm,S= -0.015
2r= 32 mm,S= -0.020
CHJ- Current Study
)CHJ- Hager (1992

12

10

D2/D1

40

6

30

4

20

Lj /D1

6.5

60

4.0

4.5

5.0

70

50

8

6.0

4.5

4.0

Fr 1

شكل  -4نسبت )  ( D2 / D1در مقابل  ، Fr1زبری با قطر 32

5.5

D2/D1

8

8

10

Fr 1

6

7

8

5

4

Fr 1

شكل  -6نسبت )  ( D2 / D1در مقابل  ، Fr1زبری با قطر 50
ميلیمتر و شيبهای منفی متفاوت.

شكل  -7نسبت

) ( L j / D1

در مقابل  ، Fr1زبری با قطر 32

ميلیمتر و شيبهای منفی متفاوت.

2r= 40 mm,S= 0.000
2r= 40 mm,S= -0.010
2r= 40 mm,S= -0.015
2r= 40 mm,S= -0.020
CHJ- Current Study
)CHJ- Hager (1992

2r= 50 mm,S= 0.000
2r= 50 mm,S= -0.010
2r= 50 mm,S= -0.015
2r= 50 mm,S= -0.020
CHJ- Current Study
)CHJ- Hager(1992

70
60
50

60
50

Lj /D1

40

Lj /D1

40

70

30

30
20

20
10

10
7

8

6

5

7

6

4

Fr 1

Fr 1

شكل  -8نسبت

)( L j / D1

در مقابل  ، Fr1زبری با قطر 40

ميلیمتر و شيبهای منفی متفاوت.

5

4

شكل  -9نسبت

) ( L j / D1

در مقابل  ، Fr1زبری با قطر 50

ميلیمتر و شيبهای منفی متفاوت.
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 - 3بررسی افت نسبی انرژی پرش هيددروليكی بدر روی

استفاده ه زمان از شیب منفی و زبری را نشان میدهد.

بستر با شيب معكوس همراه با زبری دندانهای

همانگونه که مشاهده میگردد بیشترین افت نسبی

جهت محاسبه افت انرژی در پرش بر روی
سطو شیبدار ،از معادله انرژی (رابطه 8ی بین مدطع
اولیه و ثانویه پرش استفاده گردیده است که در آن 

ضریب

انرژی

تاحیح

جنبشی

انرژی در حاتت بهکارگیری توأم شیب منفی و زبری
دندانهای شکل (حدود  21درصدی مشاهده شده است و
این در حالی است که با بهکارگیری فدط زبری دندانهای

بهصورت

حدود  17درصد افزایش در افت نسبی و در حالت به-

( )   ( Vi3Ai / V 3 Aی قابل محاسبه میباشد (چاو

کارگیری فدط شیب منفی این میزان افزایش در حدود 5

n

i 1

1964ی.

درصد و فدط برای اعداد فرود اولیه باتی  6میباشد و
در اعداد فرود اولیه کمتر ،تفاوت چندانی با حالت

][8

E  E1  E 2  D1 cos  D2 cos 
 [( 1V12   2V22 ) / 2 g ]  L j sin 

از آنجایی که در آزمایشهای این تحدیق عمق
اولیه پرش بسیار ک (کمتر از  2/5سانتیمتری و امکان
اندازهگیری سرعت در اعماق مخت ف آن وجود نداشت،
با اندازهگیری عمق اولیه توسط عمقسنج ،سرعت
میانگین در مدطع اولیه پرش از رابطه پیوستگی محاسبه
گردیده و با در نظر گرفتن مددار   1برابر با ی ،
سرعت میانگین بهعنوان سرعت در مدطع اولیه در نظر
گرفته شده است .سپس با داشتن مدادیر سرعت در
اعماق مخت ف در مدطع ثانویه ،مددار   2در اعداد فرود
مخت ف (محدوده  4/4تا 7/39ی ،محاسبه گردیده است.
اشکال  10تا  12افت نسبی انرژی (  E / E1ی در مدابل
عدد فرود اولیه را برای پرش بر روی شیبهای منفی و

کالسی مشاهده نمیگردد.
 - 4بررسی ضریب نيروی برشی ( ) 

جهت محاسبه ضریب نیروی برشی ،از رابطه
x2



)  F   b dx  ( P1  P2 )  ( M 1  M 2و   2F /  wd12
x1

استفاده شده است که در آنها  P1و  P2نیروهای
فشاری و  M 1و  M 2مدادیر اندازه حرکت در واحد
عرض کانال میباشد که با در نظر گرفتن عمق و
سرعت در مدطع اولیه و ثانویه پرش بهصورت
، P1  0.5d12

، P2  0.5d 22

M 1  V12 d1

و

 ، M 2  V22 d 2محاسبه میگردد .همچنین مدادیر
محاسبه شده ضریب نیروی برشی ،با مدادیر اید و
راجاراتنام (2002ی که به صورت )   ( Fr1  1برای
2

بستر موجدار و (    0.16 Fr12  0.8Fr1  1ی برای بستر

تحت تأثیر زبریهای دندانهای شکل متفاوت ،نشان

صاف ارائه شده ،مدایسه گردیده است .اشکال  14و 15

میدهد .در این حالت نیز افزایش قابل مالحظهای در افت

بهترتیب ضریب نیروی برشی را بهازای عدد فرود اولیه

نسبی انرژی با افزایش زبری و شیب منفی بستر ،نسبت

در شیبهای منفی و زبریهای دندانهای متفاوت ،نشان

به حالت کالسی

مشاهده میگردد .رابطه زیر نیز جهت
نسبی

انرژی

در

محدوده

محاسبه

افت

Fr1  7.39

 0.02  S  0.00 ، 4.4 و 0.54  r / D1  0.82

حاصل گردیده است.
][9

) E / E1  45.18 Ln( Fr1 )  7.05(r / D1
 235 .13 tan  26.33
 NRMSE  0.038و R 2  0.954

شکل  13نیز که برای همه دادههای آزمایش
رس شده تفاوت میزان افت انرژی را در حالتهای
مخت ف بهکارگیری فدط شیب منفی ،فدط زبری و

میدهد .همانگونه که مشاهده میگردد مدادیر این
پژوهش در حالت کالسی با مدادیر اید و راجاراتنام در
حالت کالسی

(2002ی نسبتاً ه خوانی دارد و این در

حالی است که با افزایش شیب منفی و ارتفاع زبریهای
مورد بررسی ،ضریب نیروی برشی افزایش مییابد.
همچنین در مدایسه مدادیر این پژوهش با مدادیر اید و
راجاراتنام (2002ی بر روی بستر سینوسی شکل،
میتوان نتیجه گرفت که این مدادیر در اعداد فرود اولیه
بات ه خوانی بیشتری دارد ولی در اعداد فرود پایین،
بستر سینوسی شکل در افزایش تنش برشی و به دنبال
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ارزیابی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در حوضچههای آرامش با بستر دندانهای همراه با شیب معکوس...

آن افزایش ضریب نیروی برشی عم کرد بهتری داشته

کاهش بیشتر عمق ثانویه و افزایش بیشتر افت انرژی

است.

در شرایط تأثیر توأم شیب منفی و ارتفاع زبری باشد
شکلهای  16تا  18نیز اثر توأم ارتفاع زبری و

که در فرودهای اولیه باتتر ،نمایانتر است .رابطه زیر

شیب منفی را بر ضریب نیروی برشی نشان میدهد.

جهت محاسبه ضریب تنش برشی بستر و در محدوده

همانگونه که از اشکال بر میآید مددار ضریب برشی

 0.02  S  0.00 ، 4.4  Fr1  7.39و 0.54  r / D1  0.82

در اکثر موارد نسبت به مدادیر اید و راجاراتنام (2002ی

حاصل گردیده است:

که پرش بر روی بستر سینوسی شکل است ،افزایش
یافته است که این افزایش در اعداد فرود باتتر،
چشمگیرتر

است.

مددار

(

آن

در

)  ( Fr1  1
 14 .67 (r / D1 ) 
547 .55 tan  20 .44
 NRMSE  0.174و R 2  0.937
2.157

][10

محدوده

0.54  r / D1  0.82 ، 0.02  S  0.00 ، 4.4  Fr1  7.39

از  10/68تا  55/98متییر میباشدی .در واقع این افزایش
در تنش برشی بستر میتواند دلیل قانع کنندهای بر
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شكل  -13مقایسه افت نسبی انرژی در حالتهای مختلف

قطر  50میلیمتر و شیبهای منفی متفاوت.

بهکارگیری شیب منفی ،زبری و بهصورت همزمان
شیب منفی و زبری.
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احمدی ،هنر
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ایجاد میگردد که این میزان کاهش ،در اعداد فرود

نتيجهگيری كلی
بهکارگیری زبریهای کنگرهای شکل بر روی شیب

باتتر و زبریهای بزرگتر نمایانتر است (بیشترین

تالط مضاعف و امواج ر تان

مددار آن در زبری با قطر 50می یمتر ،شیب  -0/02و

خالف جهت جریان شده که به سمت میانه پرش کشیده

عدد فرود اولیه  ، 6/25تدریباً  38درصد تعیین گردیدی.

می شود و برروی پارامترهای پرش هیدرولیکی ،تأثیر

همچنین از سوی دیگر کاهش قابل توجهی در طول

به سزایی میگذارد ،لذا در این راستا کاهش قابل

نسبی پرش هیدرولیکی حاصل میگردد که این کاهش با

توجهی در نسبت اعماق مزدوج نسبت به حالت کالسی

افزایش عدد فرود اولیه افزایش مییابد (بیشترین کاهش

معکوس ،باع ایجاد ی
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بهکارگیری

...ارزیابی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در حوضچههای آرامش با بستر دندانهای همراه با شیب معکوس

حالت تفاوت چش گیری در خاو

محدوده

در

و

-0/02

شیب

به

مربو

 در واقع در این،قطرهای متفاوت مشاهده نگردید

7/34  تا6  به ازای عدد فرود اولیه، 0.54  r / D1  0.82

 ی عامل تعیین کننده طول پرشr / D1 (  نسبت،شرایط

 درصد و در اعداد فرود اولیه کمتر52 به طور میانگین
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