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 چکیده

ضریب تنش برشی بستر بر و  خصوصیات پرش شامل عمق ثانویهپروفیل سرعت در مقاطع مختلف پرش هیدرولیکی و همچنین در تحقیق حاضر 

مورد بررسی قرار گرفت. مقدار  4/12تا  3/4در محدوده اعداد فرود  و شیب معکوسغیرممتد لوزی شکل  مصنوعی اجزای زبرروی بستر زبر با 

ارتفاع ، بیشتر است. با افزایش 16/0صاف،  بستر در محاسبه شد که از مقدار ضخامت الیه مرزی 63/0بعد در بستر زبر برابر ضخامت الیه مرزی بی

بستر ناشی از تأثیر متقابل جریان فوق بحرانی باالدست با بستر زبر افزایش یافته در نتیجه باعث افزایش استهالک انرژی و  تنش برشی اجزای زبر

درصد و ضریب  42طور متوسط بیشترین مقدار کاهش عمق ثانویه برابر با درصد، به 5/2بستر زبر با شیب معکوس شود. در کاهش عمق ثانویه می

 .دست آمدبرابر بستر صاف به 7/13طور متوسط زبر به تنش برشی در بستر

 کلمات کلیدی: استهالک انرژی، بستر زبر، پرش هیدرولیکی، شیب معکوس.

 

 

 مقدمه. 1
 

و  های هیدرولیکیهای فوق بحرانی در پایین دست سارههای آرامش به عنوان مستهالک کننده انرژی به منظور از بین بردن انرژی مازاد جریانحوضچه

صورت انتقال ناگهانی جریان از حالت فوق بحرانی به جریان زیربحرانی تعریف  پرش هیدرولیکی بهروند. جهت کنترل و مهار پرش هیدرولیکی بکار می

ت نوسانی شود. طبیعهای چرخشی تشکیل میهای در مقیاس بزرگ و جریاندست پنجه پرش با وجود گردابشود. ناحیه غلطابی پرش بالفاصله پایینمی

باشد. آشفتگی و تالطم در پرش مشاهده می صورت شبه تناوبی قابل های بزرگ بهصورت نوسان طولی موقعیت پنجه پرش و ایجاد گرداب جریان به

ت سرریزها، دس کننده انرژی در پایین عنوان مستهلك هیدرولیکی موجب تبدیل انرژی سینماتیك مازاد به انرژی گرمایی شده و لذا از این پدیده به

 است باشند. ممکنهای میانی میهای پای تندآب و بلوکهای آرامش شامل اجزایی نظیر بلوکحوضچه. ]1[شود ها و غیره استفاده می ها، تندآب دریچه

، قرار گیرند باالدست بستر کف با ترازهم هازبری تاج که صورتی به زبر کارگیری اجزایبه ،بگیرند قرار خألزایی معرض در هابلوک این مواقعی در

  د.باعث افزایش اتالف انرژی گرد ی بسترشعالوه بر کاهش احتمال کاویتاسیون با افزایش تنش بر دتوانمی

در محدوده  درصد10 زبریطول پرش هیدرولیکی را بر روی بستر زبر با تراکم را بر  مکعبی شکل اجزای زبر غیر ممتد اثر (1991محمدعلی )

درصد  4/47طور متوسط درصد و به 4/67تا  4/27بین مامطالعه نمود. نتایج نشان داد میزان کاهش طول پرش نسبت به پرش کالسیك  10تا  4اعداد فرود 

ولیکی بر روی بستر ها پرش هیدرآن .دار را پیشنهاد کردندهای کف، بسترهای موجبلوکدر  خألزاییدلیل ایجاد ( به2002اید و راجاراتنام ). ]2[باشد می

-طول آن روی بستر صاف می ها نشان داد که طول پرش تقریباً نصفنتایج بررسی. بررسی کردند 10تا  4دار سینوسی شکل را در بازه عدد فرود موج

هیدرولیکی را در  پرش مزدوج عمق و بستر برشی تنش بر مختلف هایشکل با غیر ممتدزبر اجزای ( اثر1388) بجستان نیسی و شفاعی .]3[باشد

 به بستگی کاهش این میزان .یابدمی کاهش زبر اجزای وجود دلیلبه مزدوج عمق که داد نشان کردند. نتایج بررسی 12تا  5/4محدوده اعداد فرود 
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ای شکل   استوانه  نیم های  ( خصوصیات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با زبری1392پارسامهر و همکاران ) .]4[دارد زبر اجزای شکل و فرود عدد

مورد بررسی قرار دادند. با توجه  4/7تا  6/4درصد و بستر افقی در محدوده اعداد فرود  5/1و  1پیوسته و آبپایه مستطیلی بر روی دو بستر با شیب معکوس 

دهد. تاثیر شیب معکوس و بستر زبر   یبه نتایج بدست آمده وجود آبپایه و زبری بستر در حوضچه آرامش طول پرش را نسبت به پرش کالسیك کاهش م

پرش هیدرولیکی روی پله معکوس  (2012نصر اصفهانی و شفاعی بجستان ) .]5[باشددر کاهش عمق ثانویه پرش بیشتر از تاثیر شیب معکوس و آبپایه می

افزایش طول زبری تأثیر  حاصلهدادند. بر اساس نتایج مورد مطالعه قرار  68/11تا  03/3درصد در محدوده اعداد فرود  6/11با تراکم  را بر روی بستر زبر

( 1395اسدی و همکاران ) .]6[دارد ایقابل مالحظهزبر در خصوصیات پرش هیدرولیکی تأثیر اجزای ارتفاع  ولیزیادی در کاهش افت انرژی نداشته 

 پرش تابعی نسبی عمق داد نشان ار دادند. نتایج بدست آمدهتاثیر قطر متوسط اجزای زبر طبیعی بستر را بر خصوصیات پرش هیدرولیکی مورد بررسی قر

تر  کم صاف بابستر مقایسه در مقادیر این نداشته و اولیه به ثانویه نسبت عمق کاهش بر چندانی تأثیر زبری مختلف های و اندازه بوده فرود عدد از

درصد  56برابر  5/4تا  5/3فرود  محدوده عدد در صاف روی بستر کالسیك پرش با مقایسه در زبر بسترهای نسبی پرش عمق کاهش بود. مقدار

 .]7[بدست آمد

 
 

 هامواد و روش. 2
 

متر انجام شد.  6/0متر و ارتفاع  5/0متر، عرض  10طول به فلومیدر ، ها در آزمایشگاه هیدرولیك گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزآزمایش

احداث  باالدست متر در باالدست دریچه کشویی 2جهت تشکیل پرش هیدرولیکی در اعداد فرود مختلف، مخزنی به ارتفاع  بار آبیمنظور تأمین به

 با برابر پرش اولیه عمق همچنین و از دریچه جلوگیری خروجی جریان خطوط انقباض از دایرهنیم شکل به دریچه باالدست با ساختن لبه .دگردی

ها بازشدگی در تمامی آزمایش .گرفتواقع در پایین دست فلوم انجام می کشویی دریچه ازبا استفاده  پرش تثبیت موقعیتگردید.  بازشدگی دریچه

متری از  58/1 در فاصلهمتر بود. با تغییر دبی، پرش هیدرولیکی در اعداد فرود مختلف ایجاد گردید. پرش هیدرولیکی سانتی 1/2دریچه ثابت و برابر 

 تشکیل شد.  وجود داشت، که امکان مشاهده پروفیل سطح آب دریچه باالدست

نسبت  h/y1)با زبری نسبی ) متریسانتی 8/2و  4/1 ارتفاع با مقطع عمود بر جریان به شکل لوزی با دومصنوعی  اجزای زبر در تحقیق حاضر

 5/1دو شیب معکوس شیب افقی و بر روی  درصد 67/10تراکم  با ،پلی اتیلناز جنس ساخته شده  ،(33/1و  67/0ارتفاع اجرای زبر بر عمق اولیه پرش( 

اجزای زبر با استفاده از کف کاذب در  شود.شمای کلی بستر زبر در کانال آزمایشگاهی مشاهده می 1در شکل  تند.فدزصد مورد آزمایش قرار گر 5/2و 

عمق اولیه باشند.  دستسطح بستر در باالدست و پایینهمتراز با ها با آنتاج ای در کف فلوم قرار داده شدند که گونهباالدست و پایین دست حوضچه، به

سنج گیری شد. دبی جریان با استفاده از دبیمتر اندازهمیلی ±1با دقت  US30دیتاالجیك  اولتراسونیك هایگربا استفاده از حسو ثانویه پرش 

 گیری گردید. اندازه ثانیه بر مترسانتی ± 1/0ای میکرو با دقت سنج پرهپروفیل سرعت با استفاده از سرعت و اولتراسونیك

 

 شمای کلی بستر زبر در کانال آزمایشگاهی -1شکل 
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 نتایج و بحث. 3
 

های سرعت در مقاطع مختلف پرش در محدوده اعداد در تحقیق حاضر مشخصات پرش هیدرولیکی شامل عمق ثانویه پرش،تنش برشی بستر و پروفیل

 بر روی بستر زبر با اجرای زبر مصنوعی غیرممتد لوزی شکل و دو شیب معکوس مورد بررسی قرار گرفت. 4/12-3/4فرود 

رابطه  شده است. بستر زبر ترسیممختلف  هایدرحالتازای اعداد فرود مختلف نسبت عمق ثانویه به عمق اولیه پرش هیدرولیکی به 2در شکل 

 مشخص شده است. 1زبر در جدول  های مختلف بسترو عدد فرود اولیه برای حالت برازش داده شده بین عمق مزدوج نسبی

 
 های بر روی بستر زبر و شیب معکوس  در پرش کالسیك و پرشتغییرات عمق مزدوج نسبی به ازای اعداد فرود اولیه  -2شکل 

 

 های مختلف.  در شیبمیزان همبستگی و روابط برازش داده شده عمق مزدوج نسبی پرش هیدرولیکی  -1جدول 

R2 مشخصات اجزای زبر و شیب کف رابطه برازش داده شده 

99/0 𝑦2 𝑦1⁄ = 03/1 𝐹𝑟1 − 97/0  کف افقیو  67/0زبری نسبی 

99/0 y2 y1⁄ = 04/1 Fr1 − 9/1  و کف افقی 33/1زبری نسبی 

99/0 y2 y1⁄ = Fr1 −  درصد 5/1و شیب معکوس  33/1زبری نسبی  2

98/0 y2 y1⁄ = 9/0 Fr1 − 7/1  درصد 5/2و شیب معکوس  33/1زبری نسبی  

 

زبر بستر باعث کاهش عمق ثانویه شده و افزایش عدد فرود این روند را افزایش  اجزای شود که  ها نتیجه می  به طور کلی با توجه به این شکل

دهد با افزایش ارتفاع زبری عمق مزدوج نسبی کاهش یافته و این روند با افزایش عدد فرود و شیب معکوس بیشتر   رسم شده نشان می   دهد. نمودار  می

D 42درصد بیشترین تاثیر )%  5/2است که اجزای زبر در شیب معکوس نشان دهنده این مطلب  آمده دست  هب نتایج گردد.  می ( را در کاهش عمق ≅

 دارد.ثانویه 

 نشان نتایج حاصله شده است. نشان داده 3در شکل های مختلف پرش حالتتغییرات ضریب تنش برشی بستر به ازای اعداد فرود اولیه برای 

 نیروی ضریب اولیه فرود عدد افزایش با یعنی باشد،  می مشابه زبر افقی و شیب معکوس بسترهای در پرش برشی نیروی ضریب تغییرات روند که دهد  می

 روی بر پرش حالت در افزایش این ولی گردد  می مشاهده نیز کالسیك هیدرولیکی پرش در وضعیت این که یابد  می افزایش غیرخطی صورت  به برشی

شیب معکوس  و 33/1با زبری نسبی مقدار متوسط ضریب تنش برشی بستر درحالت بستر زبر حداکثر  .باشد  می کالسیك پرش از بیشتر بسیار زبر بستر

 برابربستر صاف بدست آمد. 7/13درصد  5/2
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 های بر روی بستر زبر و شیب معکوس  ضریب تنش برشی در پرش کالسیك و پرش -3شکل 

 

-4درصد در شکل ) 5/2بر روی بستر زبر با شیب معکوس  6/11گیری شده در عدد فرود های قائم سرعت در مقاطع مختلف اندازه  پروفیل

 ( ترسیم شده است.، ج، ه و دب-4های مختلف پرش در شکل )الف( و در طول پرش هیدرولیکی همراه با پروفیل سطح آب در حالت

 

 
 

 الف(

(ب  
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زبری نسبی -% ، ب( پروفیل سرعت در 5/2بر روی بستر زبر با شیب معکوس  6/11( در عدد فرود cm/sهای قائم سرعت )  الف( پروفیل -4شکل 

 .کف افقی 67/0کف افقی، د( زبری نسبی  33/1زبری نسبی  -درصد، ه 5/1شیب معکوس  33/1درصد، ج( زبری نسبی  5/2شیب معکوس  33/1

 

بیانگر عمقی است که در آن  bمقادیر  .]8[بیان نمود 16/0را در بستر صاف برابر  δ/bبعد شده  ( مقدار ضخامت الیه مرزی بی1965راجاراتنام )

u∂سرعت جریان برابر نصف سرعت ماکزیمم بوده و  ∂y <  63/0شود این مقدار در تحقیق حاضر برابر با   ( مشاهده می5باشد. با توجه به شکل ) ⁄0

دهنده یکنواختی بیشتر پروفیل سرعت در امتداد طولی پرش بر روی بستر زبر نسبت به بستر صاف بوده و به دلیل وجود زبری  باشد. این اختالف نشان  یم

یش یافته و در بستر فاصله رخ دادن عمق نظیر سرعت ماکزیمم نسبت حالت پرش بر روی بستر صاف افزایش یافته و درنتیجه ضخامت الیه مرزی نیز افزا

 شود. با توجه به اینکه تمام اثر گرانروی سیال در این الیه متمرکز می باشد، افزایش تنش برشی سبب افزایش افت انرژی می

(ج  

 ه(

 د(
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 در بسترهای زبر X/y1به ازای  δ/bبعد  تغییرات ضخامت الیه مرزی بی -5شکل 

 

 

 گیری نتیجه. 4
 

در بستر افقی و شیب معکوس های سرعت و مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با اجزای زبری غیرممتد لوزی شکل در تحقیق حاضر پروفیل

 شود.شرح زیر ارائه میمورد بررسی قرار گرفت. خالصه نتایج به

 میزان کاهش باشد ومی صاف بستر روی بر پرش عمق مزدوج از کمتر بستر زبر در مزدوج پرش عمق که دهدمی نشان تحقیق این نتایج مقایسه

مقدار متوسط کاهش نسبی عمق ثانویه با افزایش ارتفاع اجزای زبر و شیب معکوس افزایش یافته و در حالت بستر زبر و شیب  .دارد بستگی فرود عدد به

 درصد مشاهده شد.42درصد بیشترین میزان کاهش عمق ثانویه برابر با  5/2معکوس 

باشد، یعنی با افزایش   دهد که روند تغییرات ضریب نیروی برشی پرش در بسترهای زبر افقی و شیب معکوس مشابه می  نتایج حاصله نشان می

گردد ولی این   یابد که این وضعیت در پرش هیدرولیکی کالسیك نیز مشاهده می  صورت غیرخطی افزایش می  عدد فرود اولیه ضریب نیروی برشی به

درصد، بطور  5/2شیب معکوس ضریب تنش برشی بستر در بستر زبر با  .باشد  روی بستر زبر بسیار بیشتر از پرش کالسیك میافزایش در حالت پرش بر 

 دست آمد.برابر برابر بستر صاف به 7/13متوسط 

مقدار سرعت با که بطوری ،بوده مشابهپرش مختلف  هایحالتدر  زبر بستر بر روی هیدرولیکی مختلف پرش مقاطع در سرعت هایپروفیل

یابد. همچنین سرعت ماکزیمم با افزایش فاصله از ابتدای پرش کاهش   افزایش عمق آب افزایش یافته به مقدار حداکثر خود رسیده و سپس کاهش می

برخوردار هستند که های سرعت از یکنواختی بیشتری  شویم تالطم جریان کمتر شده و پروفیل  دست نزدیك می که هر چه به پایین یابد ازآنجایی  می

 δ/bبعد شده مقدار ضخامت الیه مرزی بی .باشدمی بیشتر زبر بستر روی بر پرش مرزی در الیه ضخامت باشد.  دهنده افت انرژی در طول پرش می نشان

 دست آمد که بیشتر از مقدار مربوطه در بستر صاف است.به 63/0در تحقیق حاضر برابر با 
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