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 خالصه

 این هدف. است شده نظرگرفته در متناوب های پشته هندسی مشخصات بهتر پیشبینیروشی برای  توسعه سمت بهی گام عنوان به مقاله این در

است  شده تشکیل یکنواخت و ثابت جریان یک تحت پشته که است این بر فرض .است متناوب پشته طول برای جدید معادله معرفی مقاله

 معادالت از رحاض معادله. کنند می پیدا توسعهو  کرده رشد کامل طور به ها پشته آن در که شود، می فرض صاف بستر رودخانه آغاز در و

 طور به آشفته جریان مختلف های رژیم تحت شده تولید های پشته. است شده برگرفته مختلف، نویسندگان از موجود های داده و یقبل

بر اساس ازمایشات انجام شده معادله طول پشته های گیرد. می خود به مختلفی اشکال ، جریان یمرژ معادله اساس این بر .دمیکن رفتار جداگانه

 آشفته جریان برای را قبلی معادالت از بهتری نتایج رحاض معادله که آنالیز این معادالت نشان دهنده این استمتناوب به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که 

در این همراه شده است. انتقالی رژیم حالت برای مالحظه قابل هبودبیک  با ، آشفته یانجر انتقالی رژیم در جریان همچنین . کند می تولید دشدی

 معادله پارامترهای مختلفی نقش دارند که در معادالت قبلی حضور ندارند و این باعث افزایش دقت نتایج این معادله می شود.

 

 ب ، جریان اشفته ، جریان انتقالی.عادله جدید ، پشته متناومکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
 به صورت موجدار در خواهد آمد)با فرمهای بستر پوشیده میشود(. Xبستر هموار در جریان یکنواخت به علت غیریکنواختی داخلی متناوب در امتداد 

( متناسب است پشته نامیده Bوآنهایی که طولشان با عرض جریان ) .امیده میشود( متناسب است تلماسه نhفرمهای بزرگ بستر که طولشان باعمق جریان)

 ، پشته های یک ردیفه یا پشته های متناوب است.آن شکل های متفاوتی دارند که ساده ترین شکلند.پشته ها در نمای دید از باال میشو

 ی افتد. بسیاری ازمحققان سرشناس در حیطه مباحث آبرفتی )رودخانه ای(نشان میدهد که فرم متناوب بستر در جریان ورقه ای اتفاق نمها ازمایش 

اما اعتبار این نظریه تا قبل از کشف  فرمهای بزرگ بستر یعنی تلماسه ها وپشته ها توسط آشفتگی های بزرگ مقیاس ایجاد میشوند. کهبودند معتقدند 

رت فرایند که جزء قابل ردیابی ومشخص از جریان آشفته راشکل میدهد ، به صوانفجار به طور رضایت بخشی قابل قبول نبوده است. این فرایند 

د. بیان می ش در گذشته میانگین طول پشته های متناوب معموال در قالب یک تناسب ساده یعنی شماتیک در زیر شرح داده خواهد شد. 

( با انجام تحقیقات 5191( و جائگی )5111را برای این تناسب در نظر گرفته اند، یالین ) n=5( با استفاده از محاسبات مقدار 5891فوجیتا و موراموتا )

برای این را به عنوان بهترین مقدار   n=9( 5119تعیین کردند. طبق گفته ایکیدا و همکارن ) برای این رابطه را n=6جداگانه بر روی پشته ها مقدار 

برای محاسبه جدید را به صورت زیر  از طول پشته های متناوب ، معادله جه به برآورد نادرست معادالت پیشینکردند. همچنین، ایکیدا با تومعادله معرفی 

 توسعه داد:طول پشته 
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  if  F<0.8 (1) 

 

 

5.3    if  F>0.8  (2) 

 

( بر اساس تجزیه و تحلیل پایداری به دست آمده بود. همچنین، نویسندگان مختلف 5891اندرسون ) ، در ابتدا توسط پارکر و1الزم به ذکر است معادله 

 .در نظر گرفته است Fr<0.8معتبر میدانند که ایکیدا آن را برای  Fr<<1این فرمول را برای 

 

 

 مواد و روش ها .2

 

در ناحیه تنش های برشی بزرگ یعنی نزدیک مرزهای جریان ،  فته است.فرایند انفجار بیان کننده روند شکل گیری بزرگترین گردابه های آش  -الف 

با انتقال به سمت پایین دست ، از مرزهای  توسط جریان های تنش برشی سبب چرخش جریان و ایجاد گردابه میشوند. گردابه های ایجاد شده نوسان

(  می Bیا  h) میشوند، در نتیجه با کاهش تعداد ، به ابعاد نهایی جریانطی این فرایند گردابه ها منبسط شده و در هم ادغام  جریان دور میشوند.

 ایجاد ( میچرخند و آشفتگی عمودی )بزرگ مقیاس(xzکه در کف ایجاد شده اند ، در صفحه عمودی )(ev)  .گردابه های حاصل از انفجاررسند

، که در دیواره های جانبی شکل گرفته اند   EH گردابه های الف(.-5در شکل Evبرسد ) گردابه های  hمیکنند: اندازه این گردابه ها میتواند به بزرگی 

( باشد) گردابه Bبه اندازه عرض جریان ) ی تواند اندازه انها مکه ( می چرخند وگردابه های  افقی )بزرگ مقیاس( را تشکیل می دهند XY) در صفحه

                           با یک زاویه، افزایش پیدا می کند. EH , EVهر دو گردابه ب(.در طی حرکت به سمت پایین دست اندازه -5در شکل  EHهای 

                              

(3)  tan 1/ 6     

   

یند این فرا شی می شوند )فاز پراکندگی (.برسد ، بر روی مرزهای جریان اثر گذاشته و متال  Bیا  Hبه اندازه EHو  Evزمانی که اندازه گردآبه های 

الف و ب ( . -5را ایجاد می کنند )شکل های  eˮhو eˮvکه پس از طی مراحل قبلی در نهایت ، میشود eˊhو eˊvموجب ایجاد گردآبه های جدیدی 

لت بر این مسلله دارد که گردآبه ها یک ( بر ایجاد گردآبه بعدی است ، دال xو مکان  tاین واقعیت که متالشی شدن یک گردآبه منطبق )در زمان 

 تشکیل می دهند .  xزنجیره در جهت 

 
 5شکل 

عمودی   گردآبهشوند ، به ترتیب طول های انفجار،  )قبل از متالشی شدن ( ، طی می زماندر طی eh و  evکه توسط گردآبه های   LHو   LVفاصله های

صورت به می شوند به سمت پایین دست منتقل um) در زمان بقاء خود ( با سرعت متوسطehو  evکه  به دلیل اینکه و افقی نامیده می شوند.

TV=LV/um   و TH=LH/um . که اندازه گیری های آشفتگی مشخص کننده این است) دوره تناوب انفجارها( تعریف می شوند  : LV≈6h و

LH≈6B .می باشد 
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طور کامل شناخته نشده و در زیر فقط اطالعات کمی در مورد حالت انفجارهای عمودی ) که بهتر شناخته شده گردآبه ها هنوز به و بررسی توسعه   -ب 

 (xy)سه بعدی می باشند و آنگونه به نظر می رسند که در مقطع عرضی صفحه  (ev)اند ( آمده است . گردآبه های حاصل از انفجارهای عمودی 

است که عرض انفجار نامیده 2h  به اندازه  evبیشترین گسترش جانبی  ،از این رو .شده گسترش می یابند یر نشان دادهبه صورت شکل ز همانطور که

 ( محدود می شود .h) و ارتفاع  2hپس زنجیره انفجارهای عمودی به داالنی به عرض  میشود.

الف  توسط -3ست  )همانطور که در شکل به سمت پایین د evموجب حرکت سیال اطراف آن می شود و از این رو حرکت  evحرکت و چرخش 

و سیال اطراف آن است (. از  evنسان داده شده است (، موجب تشکیل یک ساختار یک پارچه و به هم پیوسته می شود ) که نتیجه حرکت  5،1،3،9

ب ، یک -3. شکل کند یوسته نیز تغییر میتغییر می کند ، در نتیجه کل این ساختار به هم پ t<TV>0در فاصله زمانی ev آنجاییکه موقعیت و اندازه 

در آب راهه باز نشان می دهد . تسلط ساختار را ( از یک جریان آشفته xzزنجیره لحظه ای از ساختار به هم پیوسته ) انفجار یک ردیفه ( در مقطع طولی )

ریان موجدار متناوب )شبیه موج ( تبدیل شوند ، که این به خطوط ج خطوط جریان ) مستقیم و موازی ( پیوسته بر جریان اصلی سبب می شود که  هم به

 خواهد بود. TVبرابر    tو در جهت  LVبرابر x دوره تناوب در جهت که  است    tو x حالت تناوبی در هر دو حالت 

 

 
 2شکل 

 

به طور تناوبی نوسان می کنند x در امتداد  ( فقطsخطوط جریان منتجه ) (،TV) متوسط تعداد بی نهایت  با در نظر گرفتن خطوط متوسط زمانی جریان

شبیه موج به طور منظم در سطح بستر  یالف نشان داده شده است (، این خطوط جریان-2)این خطوط جریان ، شبیه خطوط جریانی هستند که در شکل )

 الف( شکل گیرد.-5،)شکل دباش LVبرابر (dɅایجاد می کنند ، تا این که زنجیره فرم های بستر یعنی تلماسه ها که طولشان )

 

 (4) Ʌd=LV ≈ 6h                                                                                                                                                      
 

مانده باشد ، به طور کم و  باقی dɅتر متحرک به صورت طول پشته تناوبی ، که تاثیر طولشان روی سطح بسلیل برای انفجارهای افقی یک ردیفاین تح

 . ب(-5بیش معتبر است )شکل 

 

(5)  d=LH ≈ 6B                                                                                                                                                                         Ʌ  

 

مشخص می شود که طول تلماسه ها و پشته های تناوبی که توسط جریان آشفته به طور کامل ایجاد  ،انجام شده در مورد انتقال رسوببررسی های از 

ند. نیست  Y ( در جهت2hیبا در مورد انفجارهای عمودی ، اغلب داالن های انفجار ) با عرض تقر است .   B 6و  H6شده اند ، به ترتیب در حدود

قرار نیستند.  y( نیز در جهت sج جریان )اغلب خطوط مو ،از این رو .قرار نگرفته اند  yروی خط های موازی محور  3در شکل o2 وo، o1یعنی نقاط

وضعی تامین می شود . نا ( توسط ناپیوستگی مbکه برای ایجاد تلماسه الزم است ) با گسترش در عرض جریان ) yگرفتن خطوط جریان در جهت 

)متعلق به داالن های انفجار متفاوت ( نیز در آن  oتعداد نقطه های  ،خود شده و در نتیجه تناوب وقوع ضعی سبب انتشار گردآبه ها در مقطعپیوستگی مو

 انفجارهای افقی اتفاق نمی افتد. شکلی ازا چند ردیف گردآبه های افقی وجود دارند ، میک ی. از آنجا که فقط یک الیه از مقطع افزایش پیدا می کند
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 و بحثنتایج  .3

 

 طول پشته های تناوبی:  1-3

 

در حقیقت به نظر میرسد  مشخص نشده است. aɅ شته های تناوبیط جریان لزج در بستر بر روی طول پا شرایی تاکنون هیچ اثری از زبری بستر و

قابل تشخیص  x ویا KS/hیعنی شکل گیری الگوی وابسته به  رسم شده اند تصادفی است. a Ʌپراکندگی نقاط در تمام گراف هایی که تاکنون برای

 جزییات بیشتری از روابط مربوط به طول و شرایط حضور چشته های تناوبی موجود نیست.بنابرین،  نیست.

(1) 

Ʌ a ≈ 6B                                                                                                                                                                                 
 :شیب پشته ها ناحیه حضور پشته ها،  2-3 

بستگی دارد  zو B/hکه تشکیل پشته ها در نمای دید از باالی جریان توسط تشکیل انفجار های افقی جریان اولیه که تشکیل انها به به دلیل  -الف 

)که در گذشته برای نشان دادن ناحیه حضور فرم های بستر  مشخص میشود ، از این رو طبیعت هندسی پشته ها نیز باید به این خصوصیات وابسته باشد

 استفاده شده است(.

ترس نویسندگان بوط به پشته ها که در دسکه در ان تمام داده های صحرایی و ازمایشگاهی مر نشان می دهد ( را B/h , Zصفحه مختصات )  4شکل 

به عنوان مثال که مرز باالیی ناحیه پشته  محدوده پشته های تناوبی و پشته  های چند تایی قابل تشخیص اند. ، با وجود پراکندگی باال آمده است. ،بوده

 مشخص شود، که به طور ضمنی:شکل  Lهای متناوب ، میتواند توسط خط 

                                                                                                         (7) 

                                                                                                   

(8)       200            = 146(≈150)      

 

 :ه میشودئاین ناحیه ارا LAاست.به طور مشابه برای مرز پایین این ناحیه  Lمختصه  B/h) ) 1که

 

 

 

)1) 

 

 است.  LAصه مخش B/h) 0(که 

 
 

 3شکل 

0

0
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100 0.25
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را  و.....  3(B/h) و2(B/h) مرز های جدا کننده نواحی  ،داده نشده است، از این روچند تایی توسط نویسنده ها  اطالعات کافی در مورد پشته های

 نمیتوان نشان  داد.

اگر در این دو محدوده شیب . اما، خواهد شدیا اگر به اندازه کافی بزرگ باشد، فرم های بستر ظاهر نمیشوند، یعنی شیب انها صفر  و ƞ0< 1اگر  -ب 

به  nمربوط به هر δn ،از این رو کند.سپس کاهش پیدا  وافزایش  0ƞباید با افزایش   nآنگاه در  فاصله بین این دو به سمت صفر میل کند، nδپشته ها 

 وابسته باشد.  Zو  B/hو همچنین البته به  0ηباید بهحتم طور 

(01)                                                                                                                                                                                                                                           

 








   وZو

h

B
nN 

B/hه شده است، فقط تابعی ازئارا a Λa/∆ 1 = δa =δشایان ذکر است که بیشتر عباراتی که تاکنون برای 

 

ه ک nδبرای مثال فرمول  هستند. z و 

 : گی پیشنهاد شده است را در نظر بگیرید )به ترتیب(ئتوسط آیکدا وجا

(55)                                                     a =0.0073(B/h)0.45Z-0.45δ               

(51                                                                                         )                                                                            =0.0365(B/h)
0.45

Z
-0.15 aδ  

به صورت حاصل  aδبه علت بیان  موردکاهش پیدا می یابد. این  aδ ،51معادله افزایش پیدا می کند و بر طبق  B/h با افزایش aδ ،55 بر اساس معادله

(B/h)حاصل ضرب  توانی  است.  Z و B/h نی متغیر های ضرب توا
1
.Z

یعنی  ، یک تابع یکنوا از این متغیر ها است.ضرایب ثابتی هستند  kو5 که     1

یک خط مستقیم عمودی  ،نیست. در حقیقت aδاینگونه تغییرات قابل کاربرد برای و یا فقط کاهش پیدا خواهد کرد،  افزایشبا هر یک از متغیر ها 

که در ان  9(عبور میکند، در نظر گرفته میشود.این خط به طور جداگانه در ضمیمه شکلAکه از میان ناحیه پشته تناوبی )به طور خالصه ناحیه  λفرضی 

بیشترین  قطع می کند. p1 و p0( را در نقطه Lو LAخط های مرزی ناحیه ) ،λخط  ده ها به منظور وضوح بیشتر حذف شده اند، نشان داده شده است.دا

10در وسط پاره خط مستقیم  aδمقدار  PPط است، در نقاp0  وp1  که در کناره هایA  قرار گرفته اند ، مقدارaδ  صفر خواهد بود اما اگر در طول پاره

10خط PP ازp0  به سمتp1  حرکت کنیم، انگاهaδ مربوط به یک(z ابتدا افزایش پیدا می کندثا )کاهش  و سپستا به بیشترین مقدار خود برسد،  بت

به دست  LA( اغلب با استفاده از نقاط نزدیک به 1نبوده وبه نظر می رسد )   B/hیک تابع یکنوا از  aδ ،رو از این می یابد )تا دوباره به صفر برسد(.

نیز در بیشتر نقاط h/D نسبت به  aδاستنباط می شود که تغییرات  9دست آمده است. از شکل  به L( از نقاط نزدیک به 51مده باشد. در حالی که )آ

 یکنوا نیست. Aناحیه 

تجاوز نمی کند و  ≈ 01051از  aδخوشبختانه اندازه  برای تحقیقات اتی است.بسیار موضوع  ین شیب پشته یکاز مطالب باال چنین بر می اید که تعی

 در مقدار فاکتور زبری ناچیز است.بنابرین تاثیر پشته ها 

این است که پشته  تحت یک جریان ثابت و یکنواخت تشکیل شده  فرض بر هدف از این مقاله معرفی یک معادله جدید برای طول پشته متناوب است.

 رژیم جریان اشکال مختلفی می گیرد.، لهبراین اساس معاد پشته های تولید شده تحت رژیم های مختلف جریان اشفته به طور جداگانه رفتار میکند. است.

 است. حاضر نشان داده شدهخشن وجریان انتقالی تولید می کند که تنایج بهتری نسبت به معادالت قبلی برای جریان اشفته معادالتی 

ور از نتایج مطالعات . برای این منظفاده شده استترولیکی اسدفاع اولیه به ثانویه پرش هیدر این تحقیق از نتایج آزمایشگاهی جهت تعیین نسیت ارت 

با به کار بردن یکی از دو مصالح  نتایج آزمایش 153داده و تعداد  159در کل  ت.گیری شده اس هربه ( 1059) وفریرا داسیلوا بوراسیآزمایشگاهی 

 ر در رودخانه ناکا ژاپن مورد استفاده گرفته شده است.شن یا ماسه برای بستر و یک داده متناظ

 شدیدی ازمایش های در رژیم اشفته برامشخصات  عدد رژیم انتقالی هستند. 15و  شدیدعدد از انها رژیم جریان اشفته  511نتایج ازمایش ،  153ین از ا

R ≤1.8 × 10≥2200 :به صورت
5، 0.57 ≤F ≤1.88 ،  3.5 ≤B/h ≤79.7 ،72 ≤R* ≤ 1696  ،3.8 ≤h/D ≤47.30  65و ≤B/D 

R ≤0.3 × 10≥ 1515: به صورت الی جریان اشفتهبرای رژیم انتقو   691≥
5  ،0.40 ≤F ≤1.99 ،18.4 ≤R* ≤67.3 ،≤B/h ≤54.412.1  

173 ≤B/D ≤5725 ،7.5 ≤h/D ≤191 .در نظر گرفته شده است 

R = 15.07 × 10 مشخصات به صورت :برای رودخانه ناکا 
6 ،F = 0.61 ،R*= 10.3 × 10

3 ،B/h = 68.3  ،h/D = 199  وB/D = 

و در باال به وسیله  L0,1 در این شکل ناحیه پشته های متناوب ، در  پایین توسط خط نشان داده شده است. 1طرح این داده ها در شکل  بوده و 13600

B/h = (B/D) ⋅(h/D) مشاهده می کنید که از ه است.محدود شد LP,Aودر سمت چپ به وسیله خط  L1,2خط 
در این  B/D = constشرط  و1−

B/D = 100, 10به عنوان مثال خطوط مربوط به  ( خط های مستقیم نزولی ارایه شده است.5-5)نمودار 
3
, 10

4
, 10

5
,10

گنجانده شده  4در شکل 6

 است.
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Plot of the present dataset on the (B/h;h/D)- plan of Ahmari& da Silva (2011). - 4شکل 

 

بارهای متناوب در یک جریان  ثابت و یکنواخت با یک بستر متحرک متشکل از یک مواد ریز دانه با سی، ) تشکیل رین پدیده تحت برا باالمعادله در 

،عمق جریان ( ,ρs( ،چگالی دانه )D( ،اندازه ذرات بستر)ν( ،ویسکوزیته سینماتیکی سیال)ρچگالی سیال ) پارامتر،  1مشخص ( همگی به وسیله  هندسه

(h( شتاب ناشی از جاذبه ، )g( شیب ،)Sو ) عرض ( جریانBمشخص می شوند ). 
v*= (gSh)از انجا که تعریف 

این متغییر را میتوان به جای  وزن مخصوص دانه غوطه ور است. γsسرعت برشی و  *vکه در ان  γs= g(ρs −ρ)و  1/2

S,g .است چگالی است که این پدیده مربوط به حرکت دانه ای  ،از سوی دیگر در مجموعه قرار داد ρs  ها با توجه به شتاب حرکت فردی دانه تن و

 مربوط به پدیده های فوق را می توان به عنوان: A، هر ویژگی  پدیده با دنباله روی از این مشخص می شود.

(53)                              A = fA(ρ, ν, D, h, v*, γs, B) 

و  X, Y, h/Dاکثرا می تواند به عنوان تابعی از یک معادله ده میشود. که مینا ΠA، از این پس Aمعنی است که یک بعد مناسب از همتای  بداناین 
B/hیا هم ارزX, η*, h/D  وB/D به عنوان مثال، ، باشدη*, h/D, B/D)،ΠA = ϕA(X,  برای .A = Λa  وبا توجه به اینکه طول پشته به طور

 داریم: ( است،Bمستقیم متناسب با عرض جریان )

(59)                                                                                                                                                            Λa/B = ϕΛ(X, η*, h/D, B/D) 

برای اولین بار مورد آزمایش قرار *ηدر مقابل  Λa/B شده با رسم مقادیر اندازه گیری *η در Λa/Bبا توجه به معادله فوق یک وابستگی امکان پذیر از 

بر این (، η* ≤14.7≥ 1.1یعنی ) شده تحت پوشش داده *ηحداقل برای طیف وسیعی از مقادیر *η و Λa/Bگرفت. با این حال هیچ ارتباطی بین 

 داریم:اساس 

(51)                                                                                                                                                    Λa/B = ϕ′Λ(X, h/D, B/D) 

 بدین ترتیب داریم : ندارد. ی، ویسکوزیته در معادله نقش(X >≈35) شدیددر مورد جریان آشفته 

(51)                                                                                                                                                                   Λa/B = ϕ″Λ(h/D, B/D) 

 :تولید پشته های متناوب تحت جریان اشفته. 3- 3

 ه می کنید ، رسم شده است.مشاهد 5، همان طور که در شکلh/Dدر مقابل   Λa/Bاز شده مقادیر اندازه گیری  ،بر اساس معادله فوق

 

 
 Plot of measured values of Λa/B versus h/D -1شکل   
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B/D  .با وجود این بک مرتب سازی داده ها با  و بوده پراکندگی قابل توجه با توجه به شکل،  به عنوان یک پارامتر طبقه بندی استفاده می شودB/D  به

تمایل به  جپ و در حالی که B/D ،(B/D <100)که چگونه داده ها برای کوچکترین مقادیر  یافت،می توان دردر واقع  وضوح قابل تشخیص است.

با ، B/Dکه برای هر مقدار داده شده  نشان می دهداین شکل  .دارندتمایل به سمت راست B/D ، (500 <B/D <700)دیر برای بزرگترین مقا

 به شدت کاهش می یابد. h/D  ،Λa/Bافزایش
با توجه به  ناوب است.تمنطقه پشته مL0,1و سمت مرز پایینی  L1,2سمت مرز باالیی و در ، بسیار بزرگ بوده Λa/B، این است که 4شکل  مفهوم نمودار

با توجه به  پیشنهاد شده است. and Yalin (1992)Jaeggi (1984)، به طور مستقل توسط Λa/B = 6این مطلب )به طور کلی( میانگین طول بار 

 می تواند به صورت زیر باشد: Λa/Bعادله مناسب برای نمودار یک م

(51)                                           Λa/B = 6 ⋅ϕ′″Λ(h/D, B/D) 

و جستجوی نمودار هایی که پاسخ مناسب برای هر الگوی مجزا می دهند  B/Dبا جدا سازی الگوی داده ها، متناظر با مقادیر مختلف  ،شکل نهایی معادله

  دست می آید.ب

(18)    (Λa/B)R= 6 ⋅{ϕ1(B/D) ⋅e[−ϕ2 (B/D)⋅(h/D)] + ϕ3(B/D)} 

(19)                                                                                                                 ϕ1(B/D) = 1.028 ⋅ln(B/D) − 1.393 
                                                                                                                      (20)                                                                                                       ϕ2(B/D) = 0.5765 ⋅(B/D)−0.266 

(21) ϕ3(B/D) = 1−{0.5 + e
[0.001⋅(B/D)−3.75]

}
−1                                                                                                                                                   

 

برای  51جریان اشفته، مطابق معادله  رژیم انتقالی کاهش می یابد. Λa/B = 6به  51معادله  B/Dیا  و h/Dالزم به ذکر است  برای مقادیر بزرگ 

و  h/Dبه  و یا  Xمانند یک تابع باید انتظار داشت تنها به ی تغییر یافته است که ، برای مورد جریان انتقالی با اعمال یک ضریب اصالحشدیدجریان اشفته 

B/D .بستگی داشته باشد 

 قرار می دهیم. شدیدبرای جریان اشفته   51از معادله  (Λa/B)و مقدار    (Λa/B)ه بین  مقدار اندازه گیری شد یرا نسبت RTAسی این مورد ربرای بر

 را مشخص می کند: Xبر روی  RTAمقادیر  1شکل                                                           دارد: 51همراه با داده ها ومنحنی داللت بر معادله  1شکل 

                                                                
 Plot of selected curves of the family of curves-1شکل 

implying Eq. (16), together with the data.                                                                  1شکل- Plot of RTΛversus X 
 

 

 

 دهد.را نشان می   Cfبر روی  RTAمقادیر  1شکل                                                          د.را نشان می ده h/Dبر روی   RTAمقادیر  8شکل 

                                                                  
  

                                                                                                                              Plot of RTΛversus- 1شکل                                                                                                    Plot of RTΛversus h/D -1شکل            
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 نتیجه معنی داری حاصل نمیشود. B/Dدر مقابل RTΛ مقدار  ، ازکه می شودمشخص  فوق از روابط

 است. X , H/Dوابسته به هر دو  RTAکه ، می توان دریافت 1و 1پراکندگی در شکل  با توجه به

 است،   h/Dو  Xتابع  به طوری که  .آمده استبدست   RTA و )ضریب اصطکاک( Cfارتباط بهتری میان مشاهده می شود.  1همان طور که در شکل 

 برای جریان انتقالی پیشنهاد شده است:  Aa/Bطه زیر ، برای براین اساس راب

(11)                 (Λa/B)T= ΨTΛ(Cf) ⋅(Λa/B)R 

 در اینجا :

(13 )                   ΨTΛ(cf) = 0.25 + 3.0 ⋅[1 + e
(cf−12.75)

]
−1 

 بدست می اید. 51(توسط معادله Aa/B)Rکه در اینجا   

ΨTΛ(cf)  (.1.)بهترین دید مناسب به داده ها در شکل رسم شده مشخص می شود 1توسط منحنی که از شکل 

 است. 1خط توپر در شکل  ، نمودار15معادله 

 نیاز به  تجدید نظر دارد.ه ینددر  آ 15، معادله دزیافت شونیا ر تولید ومجموعه داده حاضخارج از محدوده تحت پوشش  Cfاگر داده های با مقادیر  

 

 

 

 نتیجه گیری  .4

 

در حالت برای جریان انتقالی می باشد.  11و معادله  برای جریان اشفته 51ارایه شده است که شامل معادله   Λa/Bجدید برای  دو معادله در این مطالعه 

  پشتهمعادالت پیشنهادی برای طول  برای داده های موجود ،ن یک ضریب اصالح تابع معرفی شده است. به عنوا ΨTΛ(Cf)بعد یک نسخه اصالح شده از 

حاصل  ازمعادالت موجود، برای هر دو جریان اشفته و انتقالی ، با یک بهبود قابل توجه در مورد جریان انتقالی Λa/Bرد بهتر اصل برآوبه طور کلی ح

، معادله  مقایسه کردیم B/Dمقادیر بزرگ  زمانی که بابا این حال  معادالت بدست  امده دارای دقت باالتری نسبت به مطالعات قبل دارد..شده است

Aa=6B  و پارامترهای مختلفی که  در طول پشته متناوب دخیل  میتوان معادله را به راحتی اصالح کرد .می باشدبه عنوان داده های بیشتر در دسترس

در مقایسه با  در معادله بدست امده پارامترهای موثر اعمال شده  است که باعث افزایش دقت این معادلهتا به نتایج واقعی تر برسیم. هسند را اعمال کرد 

 معادالت قبلی است.
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