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  خالصه

 
ست. در عمل کانال شگاهی، تئوری و عددی فراوانی بر روی رفتار پرش هیدرولیکی انجام گرفته ا عنوان مقطع مبدل شکل به Uهای مطالعات آزمای

ستفاده منهول شهری مورد ا ضالب  شبکه دفع فا سه بعدی میدان جریان پرشقرار میهای  های هیدرولیکی داخل کانال گیرد. در این مطالعه، الگوی 

U وسیله طرح شود. تغییرات سطح آزاد جریان بهسازی میصورت عددی شبیهشکل بهvolume of fluid گردد. همچنین آشفتگی سازی میمدل

سط مدل شفتگیمیدان جریان تو ستاندارد و  k-ε های آ ساس نتایج مدلبینی میپیش RNG k-εا شفتگی شود. بر ا ستاندارد  k-εسازی، مدل آ ا

شبیه شتری  شگاهی را با دقت بی شفتگی کند. مقدار خطا برای مدلسازی مینتایج آزمای ستاندارد و  k-εهای آ و  07/16ترتیب برابر به RNG k-εا

ساس نتایج عدی، انطباق قابل قبولی بین 39/21 ست آمد. بر ا سط برای مدل بد شگاهی وجود دارد. مقدار خطای متو های پرش نتایج عددی و آزمای

 محاسبه شده است. 62/7و  07/16ترتیب مساوی به 0495/0و  0257/0هیدرولیکی با دبی 

 

  سازی عددی، میدان جریان، عدد فرودشکل، پرش هیدرولیکی، شبیه Uهای کانالکلیدی:  کلمات

 

 مقدمه.  1
کند. چنانچه آب هیدرولیکی از نوع جریانهای متغیر سریع می باشد که در آن جریان به سرعت از رژیم فوق بحرانی به شرایط زیر بحرانی تغییر میپرش 

تاهی افزایش در قسمتی از مسیر دارای حالت فوق بحرانی باشد و بنا به مشخصات و موقعیت کانال بخواهد تغییر حالت دهد، عمق جریان در مسیر نسبتاً کو

آید. به تناسب یافته و نتیجتًا ضمن ایجاد افت انرژی، از میزان سرعت کاسته می شود و از ابتدا تا انتهای آن یک تالطم و پیچش سطحی آب بوجود می

شده و متناسباً و به شویم از شدت آنها کاسته هایی در سطح پرش دیده می شود که به تدریج که به سمت انتهای پرش نزدیک میشدت پرش، آشفتگی

وا با آب جهت تبدیل انرژی به گرما، انرژی آب نیز کاهش می یابد. عالوه بر آن به جهت این آشفتگی و تالطم و در اثر برخورد آب با هوا، مقداری ه

از جمله مسائلی که سبب شود. های هوا رها میهای سطحی مخلوط شده که به سمت پایین دست منتقل می شود. در نهایت به شکل حبابدر قسمت

گردد، هیدرواستاتیک بودن توزیع فشار می غیر سبب که جریان خطوط انحنای شعاع بودن پیچیدگی پدیده پرش هیدرولیکی می شود، می توان به تند

 و هوا اشاره نمود. آب تماس سطح طریق از آب درون هوا به همچنین ورود

های هیدرولیکی هوادهی شبده را به صبورت و یک الگوریتم برای ورود هوا، پرش FLOW-3Dافزار ( با اسبتفاده از نرم2007رسبتمی  صببا  یزدی و 

انجام دادند. برای  RNGو  k-εهای عددی را با اسببتفاده از مدلهای آشببفتگی سببازیها شبببیهسببازی کردند. آنبعدی و در دو حالت مختلف شبببیهسببه

سطح آزاد از تکنیک  سازی  شد. آن VOFمدل ستفاده  صحتا سون و براتبرگ  سنجی نتایج عددی، از دادهها برای  شگاهی چان ( در 2000های آزمای

شگاهی وو و راجاراتنام  مقاطع مختلف پرش هیدرولیکی و داده ستفاده کردند. ( در ناحیه انتقال از پرش هیدرولیکی به جریان 1996های آزمای کانال باز ا

شبیه شان میسازی شده با اندازهمقایسه نتایج محاسبه شده از دو حالت پرش هیدرولیکی  تواند می CFDدهد که  کد های آزمایشگاهی گزارش شده، ن

سرعت افقی را به طور موثر پیش سه بعدی به میدان  سرعت  شده پرشبینی کند. در ناحیه هواروند کلی تغییر شکل الگوهای  های هیدرولیکی، مدل دهی 

شفتگی  شفتگی  RNGآ سبت به مدل آ سرعت افقی را با توافق بهتر با داده k-εن شگاهی پیشامتداد  سماعیلی ورکی و  .]2و 1[کندبینی میهای آزمای ا

ه صورت آزمایشگاهی و تئوری ( پرش هیدرولیکی معکوس در یک حوضچه آرامش با واگرایی تدریجی و مقطع عرضی مستطیلی را ب2014همکاران  

سی کردند. آن شیب معکوس و زاویه واگرایی دیوارهبرر ضچه در پرش هیدرولیکی، اندازهها برای مطالعه تاثیر  شی انجام دادند. گیریهای حو های مبخ

با این وجود در عدد فرودهای کم،  مشبباهدات آزمایشببگاهی نشببان داد که، در هر شببیب معکوس، پایداری پرش با افزایش زاویه واگرایی افزایش یافت.
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ها به منظور تعیین عمق ثانویه پرش هیدرولیکی ناشی از شیب معکوس، یک معادله نیمه پرش هیدرولیکی آزاد روی یک شیب معکوس ناپایدار است. آن

دهد که  بین مقادیر آزمایشگاهی ایج نشان میتئوری ارائه دادند که بر اساس معادله سهموی استفاده شده برای محاسبه پروفیل پرش هیدرولیکی است. نت

ستر به میزان  شیب ب شان داد که، برای هر زاویه واگرایی، افزایش  سه نتایج ن شد عمق  8و تئوری عمق ثانویه توافق خوبی وجود دارد. مقای صد باعث  در

درصد افزایش یافت. برای هر  20رش هیدرولیکی کالسیک درصد کاهش یابند و افت نسبی انرژی در مقایسه با پ 35درصد و طول نسبی پرش  47ثانویه 

درصد کم شوند و افت نسبی انرژی  38درصد و طول نسبی پرش  51درجه باعث شد عمق ثانویه  10شیب معکوس بستر، افزایش زاویه واگرایی به مقدار 

سیک  سه با پرش هیدرولیکی کال صد افزایش یافت 23در مقای شفی پور  .]3[در صیات پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع 1387 بختیاری و کا صو ( خ

صورت واگرایی تدریجی را مطالعه نمودند. آزمایش سه های  صورت گرفت. مقای ستطیلی  ستقیم در مقطع م ضافه پرش م ها برای پنج زاویه واگرایی، به ا

سبت عمق ثانویه و طول پرش کمتر از نسبت عمق ثانویه و طول گرفته بر روی پارامترهای مهم پرش در تحقیقات فوق نشان داد که در هر زاویه واگرایی ن

پرش و پرش در مقطع مستطیلی مستقیم بوده ولی افت نسبی انرژی در هر زاویه واگرایی بیشتر است. هم چنین افزایش زاویه واگرایی موجب کاهش طول 

( پرشببهای هیدرولیکی آزاد و 1389. نصببرآبادی و همکاران  ]4[شببودنسبببت عمق ثانویه و افزایش افت نسبببی انرژی در مقایسببه با پرش کالسببیک می

ستغرق در پایین ست دریچهم شتر د سه کردند. با افزایش عدد فرود میزان کاهش طول پرش بی صاف و زبر را با هم مقای ستر  شویی و در روی دو ب هایی ک

رش مسببتغرق مشبباهده گردید. همچنین توزیع عمودی سببرعت و درصببد کاهش در طول پ 14خواهد شببد به طوری که در عدد فرود حداک ر ، تا حدود 

ستغرق اندازه صل مختلف در طول پرش هیدرولیکی م سرعت در فوا شد.توزیع بدون بعد  صل  گیری  سرعت در فوا همانند پرش آزاد، توزیع بدون بعد 

رق شامل طول پرش، افت انرژی نسبی و توزیع بدون ها سپس مشخصات پرش هیدرولیکی آزاد و مستغآن .]5[بودمختلف در پرش مستغرق شبیه به هم 

، به ازای اعداد فرود یکسان همواره طول پرش آزاد بزرگتر و یا مساوی طول پرش مستغرق 4بعد سرعت را با هم مقایسه کردند. در اعداد فرود بزرگتر از 

شد. به  شتر خواهد  صاف، طول پرش آزاد تقریبا طوریخواهد بود. همچنین با افزایش عدد فرود، میزان این افزایش بی ستر  که در اعداد فرود حداک ر در ب

ستغرق می 27 شتر از پرش م ستر زبر کمتر بوده و تقریبا درصد بی شد. میزان این تغییرات در ب شد. بنابراین در طراحی انواع حوضچهدرصد می 20با های با

( پرش هیدرولیکی در کانال م ل ی را به 1987هاگر و وانوچک   محاسببببه شبببود.آرامش، طول حوضبببچه بایسبببتی بر مبنای طول پرش هیدرولیکی آزاد 

ها نتیجه گرفتند که طول پرش با افزایش عدد فرود مقطع فوق بحرانی و شبببیب دیوار جانبی، زیاد صبببورت آزمایشبببگاهی و تحلیلی بررسبببی کردند. آن

شاهدات مدمی سبت عمق ثانویه توسط م شدند. آنشود. نتایج تحلیلی مربوط به ن شگاهی تایید  شخصات طول، پروفیلل آزمای سطح و ها همچنین م های 

وجهی از های سرعت را بررسی و این نتایج را با پرش هیدرولیکی در کانال مستطیلی مقایسه کردند. نسبت عمق ثانویه در کانال م ل ی به طور قابل تتوزیع

رای تشببکیل پرش در کانال مسببتطیلی ازم اسببت. اتالف انرژی مربوط به پرش در کانال م ل ی کانال مسببتطیلی کمتر اسببت بنابراین عمق پایاب بیشببتری ب

برابر کوتاهتر است، با این وجود حجم پرش در کانال  2نسبت به کانال مستطیلی بسیار بیشتر است. پرش در کانال م ل ی در مقایسه با کانال مستطیلی تقریبا 

پرش در کانال م ل ی به حجم پرش در کانال مستطیلی با افزایش عدد فرود مقطع فوق بحرانی تقریبا به  نسبت حجمدرصد بیشتر است.  30م ل ی در حدود 

 . ]6[یابد. عرض سطح آب در انتهای پرش در کانال م ل ی نسبت به کانال مستطیلی بیشتر استصورت خطی افزایش می

 کینامتقارن انجام دادند. آنها  ایمتقارن  یناگهان یبازشدگ ریز یلیتحم یکیدرولیه های¬پرش یرو ای¬گسترده شاتی( آزما2011   نگیو دوئر یزار

 یو الگوها یحوضببچه، آبشببسببتگ یپارامتر در طراح نیدارد.ا یو فاصببله آن از پنجه پرش بسببتگ هیکردندکه به ارتفاع آب پا یبه نام   معرف دیپارامتر جد

کوچک،  های¬¬ینسبببت بازشببدگ یکه برا دهد¬یمتقارن و نامتقارن نشببان م یحوضببچه ها هیعمق ثانو نیب سببهی. مقاکند¬یم فایا ینقش مهم انیجر

شدگ کیاز  شترینامتقارن بودن ب سبت عمق ثانو یباز شدگ ی. اتالف انرژدهد¬یرا کاهش م هیمتقارن ن سبت باز  ااتدر همه ح   شیو افزا یبا کاهش ن

 یرو هپای¬آب کیاسببتفاده از  ریتاث نی.همچنابدی¬یعدد فرود کاهش م شیبا افزا یاتالف انرژ یرو هپای¬آب کیاسببتفاده از  ری. تاثشببود¬یم شببتریب

 یاتالف انرژ یرو یزیاثر ناچ ینامتقارن بودن بازشدگ ه،پای¬است.در حالت بدون آب شتریبا نامتقارن  ب سهیمتقارن در مقا یبازشدگ یبرا یاتالف انرژ

 نی. همچنابدی¬یم شیمتقارن افزا یبازشدگ یطول حوضچه برا ،یبازشدگ شیاست. با افزا شتریدارد. طول حوضچه نامتقارن نسبت به حوضچه متقارن ب

ضافه کردن آب پاکند¬یم دایپ شیطول حوضچه نامتقارن کمتر افزا یبازشدگ شیبا افزا . دهد¬یم اهشهمه حوضچه ها ک یطول حوضچه را برا هی. ا

متقارن  های¬یبازشدگ یجامد برا های¬هپای¬. استفاده از آبشود¬یم ادیمتقارن و نامتقارن ز های¬یدر بازشدگ یآبشستگ ینسبت بازشدگ شیبا افزا

ستگ ش صورت متقارن اطراف خط مرکز لیرا تعد یآب شدگ ی. براکند¬یم عیکانال توز یو به  ستگ های¬یباز ش  تمرکزطرف م کیدر  ینامتقارن، آب

مخصوصا  ون،یطرف کانال و فونداس کی یبرا یشتریحفاظت ب نیاست. بنابرا ادیز یدر حوضچه هم، مقدار آبشستگ هپای¬آب کیبا  یو حت ودش¬یم

 .]8و  7[انجام شود دینامتقارن، با یدر بازشدگ

ستط ریغ هایکاربرد فراوان کانال لیبه دل سطح مقطع  هایکانالجمله از  یلیم سائلشکل در  Uبا  صرف وقت ز ینهیبه علت هز زیو ن ییاجرا م  ادیباا و 

صل .ردگییم رقرا یشکل مورد مطالعه عدد U هایدر کانال یکیدرولیپرش ه دهیپد انیجر ی، الگوتحقیق نیدر ا ،یشگاهیدر مطالعات آزما  یهدف ا

 .باشدیم "شکل U یهاکانال"در داخل  انیجر یالگوو  یکیدرولیپرش ه دهیپد یعدد یسازهیشب تحقیق نیدر ا
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 هامواد و روش -2

 سازیبررسی صحت مدل -2-1

 استخراج افزار نرم از عددی مدل نتایج واقع در. شودمی مقایسه آزمایشگاهی هایمدل نتایج با عددی مدل نتایج هیدرولیکی، مسائل سازیشبیه در اصوا

 آزمایشگاهی مقادیر با سازیشبیه نتایج عددی، مطالعه از بخش این در. گرددمی مقایسه نظر مورد هایموقعیت در آزمایشگاهی هایگیریاندازه با و شودمی

 همین به. گیردمی قرار بررسی مورد عددی مدل دقت و شوندمی اعتبارسنجی آزمایشگاهی نتایج توسط عددی نتایج دیگر عبارت به گرددمی مقایسه

 .است گرفته قرار مقایسه ( مورد1989آزمایشگاهی هاگر   مدل مدل عددی با دو Uهای پرش هیدرولیکی داخل کانال جریان آزاد سطح پروفیل منظور

( 1989هاگر   آزمایشگاهی مقادیر با (B)و  (A) های هیدرولیکیهای پرشتغییرات سطح آزاد جریان مدل عددی سازی¬مدل نتایج 4و  3 هایشکل در

 مقادیر عددی مدل شود،می مشاهده که گونه همان. باشد¬شکل می U کانال طولی جهت افقی محور و جریان عمق قائم محور است، شده مقایسه

های سطح آزاد جریان، مقادیر درصد خطای بینی پروفیلبه منظور بررسی دقت مدل عددی در پیش. است نموده بینیپیش مناسبی دقت با را آزمایشگاهی

و  (A) های پرش هیدرولیکیهای سطح آزاد جریان برای مدلپروفیل REPهمچنین مقادیر  محاسبه شده است. 1-4با استفاده از رابطه  (REP  نسبی

(B) مرتب شده است. مدل  1سبه شده و در جدول توسط رابطه مذکور محا(A) خطا دارد که مقادیر حداک ر و حداقل خطا برای  07/16طور متوسط به

 06/1و  79/14، 62/7ترتیب برابر به (B)محاسبه شده است. همچنین مقدار متوسط، حداک ر و حداقل برای مدل  80/5و  58/29ترتیب برابر این مدل به

 بینی شده است.پیش

EXP

NUMEXP

R

RR
REP
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 .باشندهای عددی میسازیبه ترتیب معادل نتایج آزمایشگاهی و شبیه NUMRو  EXPR در اینجا

 
 با مقادیر آزمایشگاهی (A)بینی شده مدل پرش هیدرولیکی مقایسه تغییرات سطح آزاد جریان پیش -3شکل 

 
 با مقادیر آزمایشگاهی (B)بینی شده مدل پرش هیدرولیکی مقایسه تغییرات سطح آزاد جریان پیش -4شکل 

 

 شکل Uهای مختلف پرش هیدرولیکی داخل کانال مدلهای طولی سطح آزاد جریان برای :  مقادیر درصد خطای نسبی پروفیل1جدول 

 مدل پرش هیدرولیک خطای متوسط حداک ر مقدار خطا حداقل مقدار خطا

 (Aمدل   07/16 58/29 80/5

 (Bمدل   62/7 79/14 06/1

 

 نتایج -3

 سازی و انجام آنالیزمدل -3-1

بحرانی با سازی، جریان فوقترسیم شده است. بر اساس نتایج مدل Uبعدی سطح آزاد میدان جریان داخل کانال بعدی تغییرات سهالگوی سه 5در شکل 

سمت پایداری و جریان زیر بحرانی میل م ستگی انرژی این جریان به  ساس اصل پای کند یسرعت باا در قبل از پرش هیدرولیکی در جریان است که بر ا

پیوندد. در هنگام به وقوع پیوسبببتن پرش هیدرولیکی، عمق جریان با افزایش قابل حین یک پرش هیدرولیکی به وقوع می که این انتقال رژیم جریان در

سرعت کاهش میمالحظه ستگی جریان،  صل پیو ساس ا شکیل میای همراه خواهد بود و به تبع آن و بر ا صل یابد و جریان زیر بحرانی ت شود. در حد فا

سی بهبحرانی و زیرجریان فوق سو شفتگی مح سطح پرش هیدرولیکی، تالطم و آ ست. در  شاهده ا وجود آمده که انحنا بحرانی، پرش هیدرولیکی قابل م

 گردد.شدید سطح آزاد جریان در امتداد پرش هیدرولیکی نیز مشاهده می
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 شکل Uالگوی تغییرات سطح آزاد جریان داخل کانال  -5شکل 

 

شود. الگوی تغییرات عدد فرود جریان در حین وقوع هیدرولیکی در شناسایی نوع رژیم جریان محسوب می عدد فرود جریان، مهمترین پارامتر

بحرانی در قبل از پرش نشان داده شده است. بر اساس شکل مذکور، محدوده عدد فرود جریان فوق 6شکل در شکل  Uپرش هیدرولیکی داخل کانال 

باشد که مقدار می Uبه مقدار پارامتر مذبور در محل ورودی کانال  280/7به یادآوری است عدد فرود است. ازم  280/7تا  456/2هیدرولیکی بین 

بینی شده که با انحنا و تالطم پیش 250/1-456/2گیری شده است. محدوده عدد فرود جریان در امتداد پرش هیدرولیکی بین اندازه 6/7آزمایشگاهی برابر 

سازی عددی، با افزایش عمق جریان و کاهش سرعت، عدد شود. بر اساس نتایج استخراج شده از شبیهدست متصل میینشدید به جریان زیر بحرانی پائ

 یابد.ای کاهش میفرود جریان بعد پرش هیدرولیکی به شکل قابل مالحظه

 
 شکل Uالگوی تغییرات عدد فرود جریان در حین وقوع پرش هیدرولیکی داخل کانال  -6 شکل

 

تصویر کشیده شکل به Uبعدی و دوبعدی الگوی تغییرات فشار میدان جریان در هنگام وقوع پرش هیدرولیکی داخل کانال دید سه 7در شکل 

وجود آمده است. در مقابل با مقدار حداقل فشار میدان باشد، حداک ر مقدار فشار در مجاورت بستر کانال بهگونه که قابل مشاهده میشده است. همان

 سمت سطح آزاد جریان، مقدار فشار با کاهش همراه خواهد بود. ر نزدیکی سطح آزاد تشکیل شده، به عبارت دیگر، با پیشروی از بستر کانال بهجریان د

 

 
 بعدی )ب( دید دو بعدیشکل )الف( دید سه Uنحوه تغییرات فشار میدان جریان در هنگام وقوع پرش هیدرولیکی داخل کانال  -7شکل 

 

بعدی و دوبعدی نشان شکل در دو حالت سه Uنحوه تغییرات افت آشفتگی میدان جریان در هنگام وقوع پرش هیدرولیکی داخل کانال  8شکل 

شود، مقدار افت آشفتگی میدان جریان در قبل و بعد پرش هیدرولیکی بسیار جزئی است و محدوده اصلی تغییرات طور که مشاهده میدهد. همانمی

در محل پرش هیدرولیکی است. حداک ر مقدار افت آشفتگی جریان بر روی غلتابه پرش هیدرولیکی تشکیل شده که حاکی از افت انرژی  پارامتر مذبور

 کند.باا در محل پرش هیدرولیکی است. با رسیدن عمق ثانویه پرش هیدرولیکی به عمق پایاب، تغییرات افت آشفتگی به سمت صفر میل می

 

 
 بعدی )ب( دید دوبعدیشکل )الف( دید سه Uیرات افت آشفتگی میدان جریان در هنگام وقوع پرش هیدرولیکی داخل کانال نحوه تغی -8شکل 
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های های قبلی بیان شد، یکی از کاربردهای پرش هیدرولیکی کاهش انرژی جریان است که برای محافظت از سازهگونه که در بخشهمان

های کنترل، سرریزهای هایی همچون دریچهطور کلی پرش هیدرولیکی بعد از سازهشود. بههیدرولیکی استفاده می دست این نوع پدیدههیدرولیکی پائین

ها و آبشستگی کف رودخانه ها دارای انرژی و سرعت باایی است که توانایی تخریب سازهشود، جریان بعد از این سازهنرمال و سرریز اوجی تشکیل می

بحرانی پای سرریز اوجی تمایل به تغییر رژیم جریان دارد که در محدوده مشخصی بعد از سرریز اوجی پرش طرفی جریان فوق دست را دارد. ازپائین

دست دچار تخریب های هیدرولیکی پائینپیوندد. هرچفدر میزان کاهش انرژی جریان در حین پرش هیدرولیکی بیشتر باشد، سازهوقوع میهیدرولیکی به

در دو وضعیت سه و  10یکی از پارامترهای هیدرودینامیکی جریان، انرژی آشفتگی میدان جریان است که نحوه تغییرات آن در شکل  شوند.کمتری می

دست پرش هیدرولیکی بسیار ناچیز و جزئی بوده سازی، مقدار پارامتر مذبور در باادست و پائینتصویر کشیده شده است. بر اساس نتایج شبیهدو بعدی به

بینی شده است. نحوه تغییرات این پارامتر در محل تشکیل غلتابه پرش هیدرولیکی حداک ر مقدار انرژی آشفتگی جریان در محدوه پرش هیدرولیکی پیشکه 

قدار سرعت نحوه تغییر مولفه طولی سرعت جریان در دو دید سه و دوبعدی نشان داده شده است. با توجه به شکل مذبور، م 11در شکل  قابل مشاهده است.

متر بر ثانیه است. این در حالی است که با  096/3-852/1سازی شده که محدوده آن بین طولی قبل از پرش هیدرولیکی قبل توجه و بسیار بزرگ شبیه

متر بر ثانیه  607/0تشکیل پرش هیدرولیکی مقدار سرعت طولی جریان با کاهش همراه بوده و در محدوده رژیم زیربحرانی مقدار سرعت طولی برابر 

های گردابی در محل پرش هیدرولیکی است که بینی شده است. ازم به ذکر است که وجود مقادیر منفی مولفه طولی سرعت حاکی از وجود جریانپیش

 به وضوح قابل مشاهده است. 6-4در شکل 

 

 
 بعدی شکل )الف( دید سه Uالگوی تغییرات انرژی آشفتگی میدان جریان در حین پرش هیدرولیکی داخل کانال  -10شکل 

 )ب( دید دو بعدی
 

 

 
 بعدی )ب( دید دو بعدیشکل )الف( دید سه U کانال داخل هیدرولیکی پرش هنگام در جریان مولفه طولی سرعت تغییرات الگوی -11 شکل

 

 12گونه که از شکل نشان داده شده است. همان 12شکل در شکل  U کانال داخل هیدرولیکی پرش هنگام در جریان سرعتمولفه جانبی  رفتار

پوشی است، این در حالی است که تنها در محل وقوع پرش هیدرولیکی شود، مقدار سرعت جانبی در قبل و بعد از پرش هیدرولیکی قابل چشممشاهده می

متر بر ثانیه  550/0وجود آمده است. مقدار حداک ر سرعت جانبی برابر شده که حداک ر آن در روی غلتابه پرش هیدرولیکی به مولفه جانبی سرعت تشکیل

 ( است.yدلیل مخالف الجهت بودن مقادیر سرعت مذکور با جهت عرضی میدان جریان  محور بوده و وجود مقادیر منفی تنها به

 

 
 بعدی )ب( دید دو بعدیشکل )الف( دید سه U کانال داخل هیدرولیکی پرش هنگام در جریان انبی سرعتمولفه ج تغییرات الگوی -12 شکل
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بعدی نشان شکل برای دیدهای دو و سه U کانال داخل هیدرولیکی پرش حین وقوع در جریان مولفه قائم سرعت تغییرات الگوی 13 شکل

باشد و در مقابل دست پرش هیدرولیکی بسیار ناچیز و کوچک میقائم سرعت در باادست و پائینسازی عددی، مقدار مولفه دهد. بر اساس نتایج شبیهیم

بینی شده متر بر ثانیه پیش 782/0وقوع پیوسته است. مقدار حداک ر سرعت قائم برابر حداک ر مقدار پارامتر مذکور در محل تشکیل پرش هیدرولیکی به

 است.

 

 
 بعدی )ب( دید دو بعدیشکل )الف( دید سه U کانال داخل هیدرولیکی حین پرش در جریان قائم سرعت مولفه تغییرات الگوی -13 شکل

 

 شکل Uهای تاثیر عدد فرود جریان بر روی الگوی پرش هیدرولیکی داخل کانال -3-2

گیرد. شکل مورد ارزیابی قرار می Uدر ادامه، اثرات عدد فرود جریان روی پارامترهای هیدرولیکی و هیدرودینامیکی پرش هیدرولیکی در داخل مجاری 

 3/6و  55/4، 62/2رود گردد. بنابراین تاثیر اعداد فاند مطالعه میگیری شدههمین منظور تاثیر اعداد فرود مختلف که در باادست پرش هیدرولیکی اندازهبه

گونه بعدی سطح آزاد جریان نشان داده شده است. همانتاثیر عدد فرودهای مذکور بر روی تغییرات سه 14شود. در شکل بر روی الگوی جریان بررسی می

د و تالطم و آشفتگی در محل پرش یابای افزایش میصورت قابل مالحظهشود، با افزایش عدد فرود جریان، ارتفاع پرش هیدرولیکی بهکه مشاهده می

 سازی عددی، با افزایش عدد فرود، طول پرش هیدرولیکی نیز بیشتر شده است.گردد. بر اساس نتایج شبیههیدرولیکی بیشتر می

بینی شده، در هر ر پیشتصویر کشیده شده است. با توجه به مقادیبعدی فشار میدان محاسباتی بهتاثیر عدد فرود جریان بر روی تغییرات سه 15در شکل 

شود، با افزایش عدد طور که دیده میوقوع پیوسته است. همانترتیب در مجاورت بستر کانال و سطح آزاد جریان بهمدل، مقادیر حداک ر و حداقل فشار به

و  62/2رین فشار حداک ر برای مدل با عدد فرود ای که در میان این سه مدل مذکور، کمتگونهفرود جریان مقدار فشار حداک ر نیز با افزایش همراه است به

 محاسبه شده است. 3/6بیشترین فشار حداک ر برای مدل با عدد فرود 

ای است، تمایل بحرانی باادست که دارای انرژی قابل مالحظهدر هنگام وقوع یک پرش هیدرولیکی، بر اساس اصل پایستگی انرژی، جریان فوق

افتد. روند تبدیل انرژی آشفتگی جریان دیل شود. بنابراین با تشکیل یک پرش هیدرولیکی این تبدیل رژیم جریان اتفاق میدارد به جریان زیربحرانی تب

بعدی تاثیرات عدد فرود باادست پرش هیدرولیکی بر روی تغییرات سه 16های هیدرولیکی است. در شکل گونه از پدیدهیکی از پارامترهای مهم در این

بینی شده های عددی، در هر مدل بیشترین تغییرات در محل پرش هیدرولیکی پیشسازیجریان ترسیم شده است. با توجه به نتایج شبیه انرژی آشفتگی

است که محدوده باشد. این در حالیمی )2s/2m( 013/0-079/0محدوده تغییرات انرژی آشفتگی در محدوده  62/2عنوان م ال برای عدد فرود است. به

مقدار انرژی آشفتگی جریان در  3/6تخمین زده شده است. همچنین برای عدد فرود  )2s/2m( 031/0-185/0بین  55/4ر مذبور برای عدد فرود پارامت

سازی، با افزایش عدد فرود باادست پرش هیدرولیکی، سازی گردیده است. بر اساس نتایج مدلمدل )2s/2m( 073/0-440/0محل پرش هیدرولیکی بین 

، 079/0ترتیب برابر به 3/6و  55/4، 62/2عنوان م ال مقدار حداک ر این پارامتر برای عدد فرودهای ر انرژی آشفتگی جریان با افزایش همراه است. بهمقدا

 باشد.می 440/0و  185/0

 
 3/6)ج( عدد فرود  55/4)ب( عدد فرود  62/2بعدی سطح آزاد)الف( عدد فرود تاثیر عدد فرود بر روی تغییرات سه -14شکل 
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 3/6)ج( عدد فرود  55/4)ب( عدد فرود  62/2بعدی فشار میدان جریان )الف( عدد فرود تاثیر عدد فرود بر روی تغییرات سه -15شکل 

 

 
 3/6فرود )ج( عدد  55/4)ب( عدد فرود  62/2بعدی انرژی آشفتگی جریان )الف( عدد فرود تاثیر عدد فرود بر روی تغییرات سه -16شکل 

 

کند که در بحرانی با سرعت و انرژی بسیار باا به سمت پائین دست حرکت میهایی همچون سرریزهای اوجی، جریان فوقمعموا بعد از سازه

های خشگردد که در بهای هیدرولیکی میها، جریان مذکور باعث تخریب سازهبینی تمهیداتی برای کاهش انرژی این گونه از جریانصورت عدم پیش

بحرانی در پای سرریز با انجام شود که جریان فوقهای آرامشی قرار داده میاند. معموا در پائین دست سرریزهای اوجی، حوضچهدستی تعبیه شدهپائین

بحرانی پای سرریز وقگردد. معموا حالت بهینه ابعاد حوضچه آرامش بر اساس عدد فرود جریان فبحرانی تبدیل مییک پرش هیدرولیکی به جریان زیر

صورت کامل در داخل خود حوضچه تشکیل شود و از حوضچه ای است که پرش هیدرولیکی بهگردد. بهترین حوضچه آرامش، حوضچهطراحی می

تاثیر عدد فرود  آرامش خارج نگردد. بنابراین افت آشفتگی جریان در پدیده پرش هیدرولیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این قسمت از مطالعه،

نشان داده  17گردد. به همین منظور تغییرات پارامتر مذکور برای هر سه عدد فرود، در شکل بعدی افت آشفتگی جریان بررسی میجریان روی تغییرات سه

عبارت دیگر، برای عدد فرود . بهشود، با افزایش عدد فرود جریان مقدار افت آشفتگی جریان نیز افزایش یافته استگونه که مشاهده میشده است. همان

و برای عدد  )3s/2m( 176/2افت آشفتگی حداک ر مساوی  55/4، برای مدل عددی با عدد فرود )3s/2m( 747/0مقدار افت آشفتگی حداک ر برابر  62/2

ات افت آشفتگی جریان در محل تشکیل ، محدوده تغییر12محاسبه گردیده است. بر اساس شکل  )3s/2m( 452/5حداک ر این پارامتر برابر  3/6فرود 

محدوده افت آشفتگی  55/4، برای جریان با عدد فرود )3s/2m( 124/0-747/0محدوده این پارامتر بین  62/2باشد که برای عدد فرود پرش هیدرولیکی می

 بدست آمده است. )3s/2m( 909/0-452/5دامنه این پارامتر برابر  3/6و برای مدل با عدد فرود  )3s/2m( 363/0-176/2بین 

 
 3/6)ج( عدد فرود  55/4)ب( عدد فرود  62/2بعدی افت آشفتگی جریان )الف( عدد فرود تاثیر عدد فرود بر روی تغییرات سه -17شکل 

 

 نتیجه گیری -4
با دقت بیشتری مقایسه  RNG k-εاستاندارد آشفتگی میدان جریان را در مقایسه با مدل آشفتگی  k-εبا توجه به نتایج مدل سازی عددی، مدل آشفتگی 

 RNGآشفتگی درصد و برای مدل  07/16استاندارد برابر  k-εآشفتگی بینی تغییرات سطح آزاد جریان توسط مدل خطای محاسبه شده برای پیش کرد.
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k-ε  بینی نمود.های مختلف پرش هیدرولیکی را با دقت مناسبی پیشتغییرات سطح آزاد جریان برای مدلمدل عددی  درصد بدست آمد. 39/21مساوی 

در هنگام به وقوع پیوستن  درصد محاسبه شد. 80/5و  07/16ترتیب برابر متر مکعب بر ثانیه، به 0257/0مقادیر متوسط و حداقل خطا برای این مدل با دبی 

ای همراه شد و به تبع آن و بر اساس اصل پیوستگی جریان، سرعت کاهش یافت و جریان با افزایش قابل مالحظه شکل، عمق Uپرش هیدرولیکی داخل 

بینی شد که با پیش 250/1-456/2محدوده عدد فرود جریان در امتداد پرش هیدرولیکی بین  وقوع پیوست.جریان زیر بحرانی با وقوع پرش هیدرولیکی به

وجود آمد و در مقابل حداقل فشار میدان حداک ر مقدار فشار در مجاورت بستر کانال به دست متصل شد.ریان زیر بحرانی پائینانحنا و تالطم شدید به ج

مقدار افت آشفتگی میدان جریان در قبل و بعد پرش هیدرولیکی بسیار جزئی بود و محدوده اصلی تغییرات  جریان در نزدیکی سطح آزاد تشکیل شد.

دست پرش هیدرولیکی بسیار ناچیز مقدار تغییرات انرژی آشفتگی میدان جریان در باادست و پائین بینی شد.در محل پرش هیدرولیکی پیشپارامتر مذبور 

مقدار سرعت طولی قبل از پرش هیدرولیکی بسیار  بینی شد.و جزئی بوده که حداک ر مقدار انرژی آشفتگی جریان در محدوه پرش هیدرولیکی پیش

متر بر ثانیه بود. در مقابل با تشکیل پرش هیدرولیکی مقدار سرعت طولی جریان با کاهش همراه  096/3-852/1سازی شد که محدوده آن بین هبزرگ شبی

درولیکی مقادیر مولفه جانبی سرعت در قبل و بعد از پرش هی بینی شد.متر بر ثانیه پیش 607/0بود و در محدوده رژیم زیربحرانی مقدار سرعت طولی برابر 

وجود قابل صرف نظر کردن است. در محل وقوع پرش هیدرولیکی مولفه جانبی سرعت تشکیل شد که حداک ر آن در روی غلتابه پرش هیدرولیکی به

با افزایش  شد.بینی متر بر ثانیه پیش 782/0باشد که مقدار حداک ر این پارامتر برابر حداک ر مقدار سرعت قائم در محل وقوع پرش هیدرولیکی می آمد.

مقادیر حداک ر  ای افزایش یافت و تالطم و آشفتگی در محل پرش هیدرولیکی بیشتر شد.صورت قابل مالحظهعدد فرود جریان، ارتفاع پرش هیدرولیکی به

شار حداک ر نیز با افزایش همراه وقوع پیوست و با افزایش عدد فرود جریان مقدار فترتیب در مجاورت بستر کانال و سطح آزاد جریان بهو حداقل فشار به

 سازی، با افزایش عدد فرود باادست پرش هیدرولیکی، مقدار انرژی آشفتگی جریان با افزایش همراه گردید.بر اساس نتایج مدل شد.
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