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 خالصه

اتالف انرژی در پرش هیدرولیکی  .کند  می ایفا هیدرولیکی های  سازه دست  پایین در جریان جنبشی انرژی استهالک در مؤثری نقش پرش هیدرولیکی

اندازد. در تحقیق  خطر به را امنیت سازه ایجاد خسارت و فرسایش شده و باعث تواندمی همواره همراه با نوسانات بزرگ فشار با فرکانس کم است که

بر نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. با  33/1و  67/0با زبری نسبی غیرممتد لوزی شکلمصنوعی اجزای زبر ثیر أحاضر ت

xطولی  فاصلهدر بستر زبر در  آمده دست بهتوجه به نتایج  y1 < در مقایسه با پرش  فشاردست پرش نوسانات نوسانات فشار بیشتر و به سمت پایین ⁄10

 یابد. کاهش میدرصد  80متوسط در حدود  طور بههیدرولیکی بر روی بستر صاف 

 

 کلمات کلیدی: استهالک انرژی، بستر زبر، پرش هیدرولیکی، نوسانات فشار.

 

 

 . مقدمه1
 

دست ناحیه غلطابی پرش بالفاصله پایین .کند  می ایفا هیدرولیکی های  سازه دست  پایین در جریان جنبشی انرژی استهالک در مؤثری نقش پرش هیدرولیکی

اتالف انرژی در پرش هیدرولیکی همراه  .شودتشکیل می بزرگ و کوچکمقیاس های با گردابوسیعی از  محدودهصورت متالطم و همراه با هبپنجه پرش 

حوضچه آرامش به منظور کنترل و مهار اندازد.  خطر به را امنیت سازه شده وایجاد خسارت  باعث تواند می کهبا نوسانات بزرگ فشار با فرکانس کم است 

رساندن ابعاد آن مشخصات پرش هیدرولیکی و چگونگی کنترل آن و یا به حداقل  ای بر روی مطالعات گستردهتا کنون شود. پرش هیدرولیکی ساخته می

کاهش ابعاد پرش  باعث دتوان های آرامش می های اخیر مشخص گردیده است که بکارگیری اجزای زبر در بستر حوضچهصورت گرفته است. از جمله در سال

 مکزیک، مشخص گردید که در اثر انتقال نوسانات کارنافولی در سد آرامش های انجام گرفته بر روی تخریب ایجاد شده در حوضچهپس از بررسی .گردد

. ]1[ انددهشتخریب  دچار هاآن آرامش هایحوضچه و سرریز برکنش، در نیروی نوسانات فشار ایجاد شده و بتنی ایهلدازیر  به هاحوضچه این در فشار

 باشد. ثرؤمهای آرامش ت بهتر این پدیده شده و در طراحی صحیح حوضچهختواند باعث شنابررسی رفتار هیدرودینامیکی جریان آشفته پرش هیدرولیکی می

 هاآن .دادند قرار مورد بررسی سرریز و دریچه نصب حالت دو در را حوضچه به هیدرولیکی پرش ورودی شرایط ثیرأت (1985) لوپاردو و هنینگ

 اختالف این که .است داده رخ  5/6فرود  عدد در سرریز دستندر پایی و 5/4 فرود عدد دریچه تقریباً در دست نپایی در ضریب مقدار بیشترین که دریافتند

  . ]2[باشدمی و سرریز دریچه دستنپاییدر  پرش تشکیل متفاوت ساختار دلیل به

گیری  ر این مطالعه با اندازهها دآن .مطالعاتی انجام دادند و طراحی پوشش حوضچه آرامش سرریزدر مورد نوسانات فشار  (1992) فیورتو و رینالدو

v1کثر فشار و حداقل فشار با متوسط فشار و پارامتر ای نوسانات فشار و آنالیز آماری، مقادیر نسبت تفاوت حدالحظه
2
/2g بعد صورت پارامترهای بیرا به

𝐶𝑝 ضریب فشار مثبت
𝐶𝑝 و ضریب فشار منفی +

جهت پایداری )بدون در نظر  ازیضخامت پوشش بتن موردنتحقیق انجام گرفته،  جیانتبا توجه به  .اند نشان داده −
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( نسبت 3طولی و عرضی پوشش دال،  بعد یببعاد ا (2بشی یا عدد فرود جریان ورودی، ( هد انرژی جن1صورت تابعی از:  گرفتن لنگرهای کمکی محتمل( به

  . ]3[حداکثر اختالف نوسانات فشار مثبت و منفی نسبت به مقدار متوسط بیان شده است کننده انیفشار ب بعد ی( ضریب ب4ور،  وزن مخصوص آب و بتن غوطه

 شیب سه و درجه 25 ورودی شیب و 10 و 8 و 6 فرود اعداد در ثرمؤ کدینامی فشارهای بر را آرامش حوضچه کف شیب اثر (1380) محمدی و کاویانپور

فشار مثبت و  نوسانات مقادیر فرود عدد افزایش با معکوس، شیب با حوضچه دربا توجه به نتایج بدست آمده . نمودند مطالعه تجربی صورت به را معکوس کف

  . ]4[یابدمی کاهش اولیه جریان جنبشی انرژی نتیجه در و سرعت افزایش دلیل به منفی

نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از پرش هیدرولیکی و نیروهای باالبرنده بر کف حوضچه آرامش را در  تأثیر (2001) زاده و شفاعی بجستانحسونی

% طول اولیه 30های حوضچه آرامش در ماکزیمم و مینیمم فشارهای حادث شده بر روی دال ،. با توجه به نتایجرسی نمودندبر 11تا  5محدوده اعداد فرود 

𝐶𝑝افتد. در محدوده اعداد فرود این تحقیق مقادیر ضرایب پرش اتفاق می
𝐶𝑝و  +

  . ]5[آمد  دست به 58/0تا  18/0های مختلف برای دبی −

% در 100تا  0، نسبت استغراق 12تا  5/5در محدوده اعداد فرود  SAFهای پای تندآب را در حوضچه آرامش فشار کلی اطراف بلوک (2009) فرهودی

د. در محل اتصال تندآب با بلوک یابمورد بررسی قرار داد. بزرگی میدان فشار در سطح سرریز به سمت پنجه آن مستقل از اعداد فرود افزایش می% 10فواصل 

فشار د. مانموقعیت آن ثابت باقی می که درصورتیفشار کل افزایش یافته  حداکثربا افزایش نسبت استغراق مقدار  رسد.میدان فشار کلی به ماکزیمم خود می

ای دهد ماکزیمم نوسانات فشار لحظهتحقیق نشان میاین تحلیل نتایج همچنین . کل با افزایش عدد فرود اولیه در جهت جریان دارای روندی کاهشی داشت

 .]6[باشدمی انحراف معیاربرابر مقادیر  ±5/4تواند می

مورد بررسی قرار  برخورد مختلف زوایای ازای به شکل جامی پرتابه از خروجی جت از ناشی دینامیکی ( فشارهای1390فتحی مقدم و همکاران )

 کاهش با که است، داده رخ درجه 90 برخورد زاویه در نوسانات میانگین مقدار بیشترین همچنین و فشار نوسانات ، یشتریناصلهحدادند. با توجه به نتایج 

 .]7[یابدمی کاهش نوسانات میانگین و فشار برخورد، نوسانات زاویه

را  68/11تا  03/3در محدوده اعداد فرود  Bپرش هیدرولیکی نوع بستر زبر در  روی بر فشار رانوسانات  (2012) راصفهانی و شفاعی بجستاننص

رش مقادیر باالیی بوده و به سمت پایین دست با افزایش عمق آب کاهش در ابتدای پ 𝐶𝑝مقادیر ضریب فشار  آمده دست بهبررسی نمودند. با توجه به نتایج 

𝐶𝑝شوند. با افزایش عدد فرود اولیه مقادیر ماکزیمم یافته و بهم نزدیک می
𝐶𝑝و  +

بستر زبر باعث کاهش نوسانات فشار  .یابدترتیب افزایش و کاهش میه ب −

 .]8[تواند ضخامت دال کف را کاهش دهدبنابراین می وشده 

 9تا  5/4در محدوده اعداد فرود حوضچه واگرای ناگهانی  نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر را در (1393) کریمی و همکاران

شدت نوسانات  ضریب ماکزیمم .است شده پرش تالطمی نوسانات شدت کاهش باعث حوضچه بستر در زبری وجود که داد نشان بررسی کردند. نتایج

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥) فشار
 کالسیک پرش به نسبت درصد 70 و صاف واگرای پرش به نسبت درصد 53 اًتقریب که آمده دستبه 023/0 مقدار زبر تا واگرای پرش در (

  . ]9[است کاهش یافته

به مشخصات  و کمتر بودهتمرکز مبیشتر مطالعات انجام گرفته بر خصوصیات ظاهری پرش هیدرولیکی در زمینه پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر، 

های آماری روش فشار با استفاده ازیکی بررسی و تحلیل مبحث پیچیده پدیده نوسانات هیدرودینام. است پرداخته شده بر روی بستر زبر دینامیکی پرشهیدرو

در پرش هیدرولیکی مورد بررسی  بر روی بستر زبر با اجزای زبر لوزی شکل نوسانات فشار دینامیکیارتفاع زبری بر  ثیرأتدر تحقیق حاضر باشد. پذیر میامکان

 قرار گرفته است.

 

 

 هامواد و روش. 2
 

در آزمایشگاه هیدرولیک گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه با شیب کف افقی متر  6/0متر و ارتفاع  5/0متر، عرض  10به طول  یفلومها در آزمایش

 تأمین در باالدست دریچه کشوییواقع متر  2مخزنی به ارتفاع با استفاده از آب جهت تشکیل پرش هیدرولیکی در اعداد فرود مختلف،  هدتبریز انجام شد. 

گی دریچه ها بازشددر تمامی آزمایشدایره ساخته شد.  نیم شکل به دریچه باالدست لبه دریچه از خروجی جریان خطوط انقباض از جلوگیری منظور به .شد

زبری  ارتفاع با دو با مقطع عمود بر جریان به شکل لوزی مصنوعی ساخته شده از جنس پلی اتیلن اجزای زبردر تحقیق حاضر متر بود. سانتی 1/2ثابت و برابر 

ℎ=67/0متر )زبری نسبی سانتی 4/1 𝑦1⁄،  کهh  و ارتفاع زبری𝑦1  درصد  67/10با تراکم  ،(33/1)زبری نسبی  متریسانتی 8/2و  (باشدمیعمق اولیه پرش
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های متری از دریچه باالدست، که دیوارهسانتی 158ها در ابتدای حوضچه آرامش در فاصله پرش هیدرولیکی در تمامی آزمایشمورد آزمایش قرار گرفتند. 

کف در  مرکزیراستای محور در که پیزومتر  30در فشارنوسانات  .گیری خصوصیات پرش وجود داشت، تشکیل گردیدای بوده و امکان اندازهکانال شیشه

پس از اتصال . گیری گردید، اندازهنددش به سنسورهای فشار منتقل می میلیمتر 3متر و قطرداخلی  2به طول حداکثر هایی توسط شیلنگشده و فلوم نصب 

 های فشار ، توسط مبدلزبرای پیزومترهای مختلف نصب شده در کف بستر  فشارهای لحظه .شدندمیهواگیری  ها بدقت، تمامی آنهای فشار مبدلها به شیلنگ

ضبط و ، DAQ ستمیبا استفاده از س هاگنالیپردازش س و پس از شده های الکتریکی تبدیلبه سیگنال میلی بار، ±100در محدوده  کالیبره شدهشش کاناله، 

در گیری نوسانات فشار سیستم اندازهشماتیک کلی  .گرفتصورت می 6CH Pressure DAQ و با استفاده از نرم افزار وترینمایش اطالعات توسط کامپ

 .ترسیم شده است( 1شکل )

 
 آزمایشگاهی کانال در زبر بستر کلی شمای -1شکل

 

 

 نتایج و بحث. 3

 

 بستر در 3/9هیدرودینامیکی در عدد فرود  ایلحظه فشارهای نوسانات 2در شکل  .اندگیری شدهاندازه ثانیه 90 مدت در که هرتز 20 با فرکانس فشار نوسانات

،  اندمتری از پنجه پرش قرار گرفتهسانتی 4/105و  4/11که به ترتیب در فواصل  17و  2دو پیزومتر شماره  برایثانیه  15مدت ه ب 33/1زبری نسبی  با زبر

  شود.مشاهده می
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سانتی متری از  4/105-سانتی متری ازپنجه پرش  ب 4/11فاصله  در -الف 33/1با زبری نسبی پرش هیدرولیکی  ایلحظه فشار نوسانات -2 شکل

 پنجه پرش. 

 

 بسیار پیچیده و تصادفی هر لحظه از زمان و هر نقطه از مکان با حالت باشد که درمیها  ناشی از ایجاد، انتشار و استهالک گرداب نوسانات تالطم

نمودارهای مقادیر حداکثر، متوسط  3   در شکل .باشدپذیر میامکانهای آماری روش فشار با استفاده ازنوسانات هیدرودینامیکی مبحث بررسی ، نماید تغییر می

فاصله از ابتدای  x) شود  در اعداد فرود مختلف مشاهده میحوضچه آرامش در شرایط بستر زبر و حداقل فشارهای هیدرودینامیکی در محور مرکزی بستر 

 .(باشدپرش می

 

 

 الف(

(ب  
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ر با ، ج( بستر زب67/0، ب( بستر زبر با زبری نسبی پرش کالسیکالف(فشارهای هیدرودینامیکی حداکثر، متوسط و حداقل در تغییرات مقادیر  -3شکل 

  33/1زبری نسبی 
 

در حوضچه باشند که ناشی از تشکیل پرش   حداکثر، متوسط و حداقل در طول پرش دارای نوسانات میبا توجه به نتایج بدست آمده فشارهای 

شود، شدت این نوسانات در ابتدای پرش بیشتر بوده و هرچه به پایین دست و انتهای پرش   مشاهده میهای فوق نیز   طور که در شکل  باشد، همان  آرامش می

به سمت پایین دست حوضچه آرامش و انتهای پرش هیدرولیکی اختالف مقادیر حداکثر و حداقل شود.   شویم از شدت این نوسانات کاسته می  نزدیک می

شویم نوسانات   که نشان دهنده میزان تغییرات تالطم در طول پرش هیدرولیکی بوده و هرچه به انتهای پرش نزدیک می رسد،  فشار با فشار متوسط به حداقل می

𝑥) واقع در طول نسبی  2ها در پیزومتر شماره   یابد. در تمامی آزمایش  فشار کاهش می 𝑦! = فشار حداکثر دارای مقدار بیشینه ( از ابتدای حوضچه ⁄4/5

شود. پس از برخورد پرش   ی از برخورد مستقیم جت آب به بستر حوضچه آرامش بوده که باعث افزایش ناگهانی پرش در این قسمت میباشد که ناش  می

بی )واقع در طول نس 4یابد. همچنین در پیزومتر   های گردابی و انحراف جت به سمت باال فشار وارد بر بستر کاهش می  هیدرولیکی با اجزای زبر و ایجاد جریان

𝑥 𝑦1 =  .باشند  فشارهای حداقل کمترین مقادیر را داشته و در برخی موارد دارای مقادیر منفی نیز می (از ابتدای حوضچه ⁄1/12

 .شودمشاهده میدر اعداد فرود مختلف  33/1و  67/0زبری نسبی ای در بستر صاف، زبر با مقادیر انحراف معیار استاندار فشار لحظه 4در شکل 

با توجه  .تواند معیار مناسبی به منظور بررسی تغییرات فشار دینامیکی باشدمی بوده وهای پراکندگی در تحلیل آماری انحراف معیار استاندارد یکی از شاخص

که ابتدا روندی افزایشی داشته پس از رسیدن به مقدار حداکثر سیری نزولی یطور بهیکسان بوده  روند تغییرات انحراف معیار استاندار نوسانات فشار 4به شکل 

 فرود ، عدد افزایش بابا  همچنین یابد.میدست نوسانات فشار کاهش به سمت پایین دهد نوسانات فشار در قسمت ابتدایی پرش بیشتر بوده ودارد، که نشان می

 در انرژی استهالکو در نتیجه شده  بیشترشدت تالطم فرود است. از آنجایی که با افزایش عدد  یافته افزایش نوسانات فشار استاندارد معیار انحراف مقدار

 .شودمی فشار بیشتر نوسانات استاندارد معیار هیدرودینامیکی افزایش یافته و انحراف فشار نوسانات بنابراین و یابدپرش افزایش می

 

(ج  
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 33/1زبری نسبی بستر زبر با  -، ج67/0زبری نسبی بستر زبر با  -بستر صاف، ب -انحراف معیار استاندارد فشار الفتغییرات  -4شکل 

 

�́�𝑝تغییرات ضرایب فشار شامل ضریب بدون بعد شدت نوسانات فشار ) 5   در شکل =
𝑅𝑀𝑆

𝑉1
2

2𝑔
⁄

(،  باشدیمانحراف معیار مقادیر فشار  RMS که  

𝐶𝑝)ضریب بدون بعد حدی نوسانات فشار حداکثر 
+ =

𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑎𝑣𝑔

𝑉1
2 2𝑔⁄

𝐶𝑝)و حداقل ( 
− =

𝑃𝑚𝑖𝑛−𝑃𝑎𝑣𝑔

𝑉1
2 2𝑔⁄

در اعداد فرود مختلف در طول پرش هیدرولیکی ( 

𝑥)بصورت بی بعد  𝑦1⁄ با توجه به نمودارهای ترسیم شده، در تمامی اعداد فرود مقادیر ضریب شدت نوسانات فشار  ترسیم شده است.( در بستر زبر(𝐶�́� ) در

𝐶𝑝مقایسه با ضرایب 
𝐶𝑝و  +

𝐶𝑝مقادیر  4/0تا  14/0کمتر )در حدود  −
ترتیب که ابتدا افزایش یافته و باشد. روند تغییرات این نمودارها مشابه بوده بدین   ( می +

𝐶𝑝کنند. مقادیر   سپس سیر نزولی را طی می
𝐶𝑝و  𝐶�́�نمایند. مقادیر حداکثر ضرایب   نیز به کمترین مقدار خود رسیده سپس روندی افزایشی طی می −

و  +

𝐶𝑝حداقل 
𝑥 در فاصله − 𝑦1⁄ <   افتد.  در ابتدای پرش اتفاق می 10

 

 

(الف  
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𝒄𝒑تغییرات ضرایب  -5شکل 

+ ،𝒄𝒑
 33/1، ب( زبری نسبی 67/0الف( زبری نسبی در طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر زبر  𝒄�́�و  −

 

در پرش  𝐶�́�شده است. مقادیر  نشان داده 6در شکل  3/12عدد فرود  بابعد شدت نوسانات فشار در طول پرش هیدرولیکی   تغییرات ضریب بی

𝑥هیدرولیکی کالسیک تا محدوده  𝑦1⁄  که مقادیر   در حالی. یابد افزایش یافته و به مقدار حداکثر خود رسیده و پس از آن کاهش می 40برابر باCp
بر روی  ́

𝑥)ابتدای پرش قسمت در  بستر زبر 𝑦1 < متوسط در حدود  طور بهدر مقایسه با پرش هیدرولیکی بر روی بستر صاف و  باشدمقدار می دارای بیشترین( ⁄10

 بنابراین و صورت گرفتهصله کمتری در فازبر روی بستر بر پرش هیدرولیکی  در انرژی بیشتر اتالفقسمت ت توان گفمیبنابراین . یابدکاهش میدرصد  80

 کند.تر عمل میاقتصادی بصورت حوضچه

 
  3/12( در عدد فرود x/y1بعد )  بعد شدت نوسانات فشار نسبت به طول بی  تغییرات ضریب بی -6شکل 

 

بخش یک سوم ابتدایی حوضچه آرامش که نوسانات فشار بیشتر بوده ترسیم شده نمودارهای چگالی طیفی در اعداد فرود مختلف در سه پیزومتر در 

باشد.   به منظور تخمین فرکانس غالب فرآیندهای تصادفی بکار برده شده و نشانگر این مطلب است که در چه فرکانسی نوسانات قوی می یطیفچگالی  است.

ها از نوسانات با   ترین گرداب  اند. مقیاس طولی بزرگ  ها در طیف وسیعی پراکنده  نیم در یک جریان آشفته مقیاس طولی گردابدا  طور که می  همان

 ب(
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اثر های با مقیاس کوچکتر تبدیل شده و در   ها به گرداب  این گرداب گیرد.  میها انجام   انتقال مومنتم توسط آن غالبگردند که   های کم ایجاد می  فرکانس

های کمتر از   در فرکانسطیفی شود که در تحقیق حاضر تغییرات چگالی   با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده میگیرد.   اتالف انرژی صورت می آبشار انرژی

 باشد.   می های در مقیاس بزرگاشد، که بیانگر وجود  وجود گردابب  هرتز بیشتر می 5

 

 
 6در پیزومتر نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی با بستر زبر  یطیفچگالی  -7شکل 

 

 نتیجه گیری. 4
 

 نتاایج  باه  توجاه  باا . .گرفات  قارار  مطالعاه  ماورد 33/1و  67/0زباری نسابی   دو باا  زبر بستر روی بر هیدرولیکی پرش هیدرودینامیکی مشخصات حاضر تحقیق در

 انحاراف  بعاد بای  ضریب مقادیر. باشدمی هیدرولیکی پرش در تالطم شدت افزایش از ناشی که یابدمی افزایش فشار نوسانات فرود عدد افزایش با آمده دست به

𝐶𝑝) مثبت فشار بعد¬بی ضریب ،(�́�𝑝) فشار استاندارد معیار
𝐶𝑝) منفی فشار بعدبی ضریب و (+

 مااکزیمم  مقادار  به و یافته افزایش هیدرولیکی پرش ابتدای در( −

 گارداب  پارش  پنجه به نزدیک تقریباً محدوده در پرش شروع با واقع در. گردندمی ثابت اًتقریب آن مقدار پرش انتهای در و داشته نزولی سیر سپس ،رسیده خود

حاداکثر نیروهاای   . یاباد مای  کااهش  جریاان  تالطام  شادت  انارژی  اساتهالک  نتیجه در و پرش پنجه از فاصله افزایش با گیرد،می شکل پرش زیر در قوی هایی

 80متوساط در حادود    طاور  بهدر مقایسه با پرش هیدرولیکی بر روی بستر صاف و  افتداتفاق می >x/y1 10 در طول بی بعدبر دینامیکی در پرش بر روی بستر ز

  .یابدکاهش میدرصد 
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