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 خالصه

هايي همچون سرريز  دست سازه يان در محدوده پرش و كنترل فرسايش در پايينمنظور استهالك انرژي زياد جر هاي آرامش با پرش هيدروليكي، به حوضچه
ها را  توان اين هزينه ها مي هاي آرامش، با واگرايي آن هاي باالي احداث اين نوع حوضچه باتوجه به هزينه .روند كار مي ها به ها، آبشارها و دريچه سدها، تندآب
عدد فرود  ها و ، شيب جانبي ديوارهواگرا با تغيير زاويه واگرايي ت خصوصيات هيدروليكي پرش در مقاطعبررسي تغييرااز اين پژوهش هدف  .كاهش داد
استاندارد و توسط  -εk گيري از مدل آشفتگي بعدي پرش هيدروليكي با بهره سهعددي سازي  ، شبيهپژوهشمنظور دستيابي به اهداف  به .باشد جريان مي

نتايج  .انجام شد 9 و 6 ،3 درجه و اعداد فرود 15 و 5/12، 10 زواياي واگرايي ،)1 و 0شيب جانبي (اي  درنظرگرفتن مقاطع مستطيلي و ذوزنقه ابفلوئنت  فزارا نرم
اي نسبت  اهش و در كانال ذوزنقهحاصل از تحقيق نشان داد كه با افزايش زاويه واگرايي، در كانال مستطيلي نسبت عمق ثانويه به اوليه و نيز طول نسبي پرش ك

   .يابد عمق ثانويه به اوليه كاهش ولي طول نسبي پرش افزايش مي
 

  .افزار فلوئنت پرش هيدروليكي، حوضچه آرامش، زاويه واگرايي، نرم: كلمات كليدي
  
 

   مقدمه  .1
  

كوتاه  ر ناگهاني شيب آبراهه از تند به ماليم در طولي نسبتاًيك تغيي يا پديده پرش هيدروليكي، هنگام عبور آب از زير يك دريچه يا باالي يك سرريز
عمق جريان در رژيم جريان از فوق بحراني به زير بحراني تبديل شده، در نتيجه آن  باشد كه مي سريع متغير هاي جريان نوع از اين پديده. دهد رخ مي
هدف از مطالعات در زمينه پديده پرش هيدروليكي، شناخت مكانيزم و  .رددگ اي كوتاه افزايش يافته و از از ميزان سرعت جريان كاسته مي فاصله

 منظور به. باشد مي )اعماق مزدوج( پرش اعماق اوليه و ثانويهطول و  همچونمشخصات اين پديده و نيز تعيين روابطي بين پارامترهاي مؤثر در آن 
هايي همچون  دست سازه آب در پايين العاده فوق انرژي از ناشي خسارات از ريجلوگي فوق بحراني و  در جريان موجود سينتيك انرژي مستهلك كردن

 پرش نوع از آرامش هاي حوضچه جمله مستهلك كننده انرژي از خاص هاي سازه از است الزم عموماً ها، ها، آبشارها و دريچه سرريز سدها، تندآب
 الزم جهت شرايط آوردن نيز بوجود و هيدروليكي پرش مهار براي اي وسيله آب، رژيان استهالك بر عالوه ها سازه اينگونه. شود هيدروليكي استفاده

ارتباط مستقيم با مشخصات پرش  هيدروليكي، پرش نوع از آرامش هاي طراحي حوضچه .روند مي شمار مكاني خاص به موقعيت يك در پرش وقوع
الزم است تا با مطالعه پديده پرش هيدروليكي و ايجاد روابط بين مشخصات آن،  ها، هاي اقتصادي حوضچه منظور طراحي بهينه و كاهش هزينه به. دارد

ايجاد پرش هيدروليكي در مقاطع حوضچه آرامش واگرا به دليل تغيير شكل و كاهش مقطع پالن حوضچه از . تر گردد تر و ايمن ها دقيق طراحي حوضچه
هاي آرامش  هاي آرامش واگرا نوعي از حوضچه حوضچه. گردد حوضچه آرامش مي هايي است كه باعث بهينه شدن و كاهش هزينه احداث جمله روش

توانند جايگزين  و راندمان پرش ميتر از نظر نسبت عمق ثانويه به اوليه، طول پرش، افت نسبي انرژي  هستند كه به دليل عملكرد هيدروليكي مناسب
  توان  گردد، مي جه به اينكه پرش هيدروليكي سبب استهالك انرژي سينتيك جريان ميهمچنين باتو. باشند) معمولي(هاي كالسيك  مناسبي براي حوضچه
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  .اي، استهالك اين انرژي را بهبود بخشيد با تغيير مقطع حوضچه آرامش واگرا به ذوزنقه
دليل گستردگي كاربرد  نين بههمچ. توسط لئوناردو داوينچي توصيف گرديده است 16پديده پرش هيدروليكي براي اولين بار در قرن              

ها انجام گرفته است ولي درمورد انواع ديگر مقاطع ازجمله مقاطع واگرا، اطالعات  هاي آرامش با مقطع ثابت، تحقيقات زيادي در مورد آن حوضچه
هاي آرامش با مقطع واگرا  عمده تحقيقات انجام شده در رابطه با خصوصيات پرش هيدروليكي در حوضچه 1991 تاسال. باشد جامعي دردست نمي

يكي از مهمترين اين . هاي هيدروليكي ارائه شده است بوده كه نتيجتاً معيارهايي براي طراحي اين نوع از سازهو نيز تحليلي بصورت آزمايشگاهي 
اين محققين نتيجه گرفتند كه . ده استانجام ش . [1]تحقيقات، با بررسي خصوصيات پرش هيدروليكي در كانال مستطيلي واگرا توسط اربهابهيراما و ابال 

مستغرق توسط خليفا و  ديگري كه پرش هيدروليكي شعاعي در حالت پژوهشدر . باشد طول پرش در حالت واگرا كوتاهتر از حالت مستقيم مي
سبت عمق ثانويه به اوليه نسبت درجه، طول پرش و ن 20تا  5/9مورد بررسي قرار گرفته، مشخص شده است با زاويه واگرايي بين  . [2]كوركودال مك

 درمقاطع پرش مشخصات بر آرامش حوضچهي جانب بيش ويي واگرا هيزاو ريتأثبا مطالعه  .]3[وركي  اميد و اسمعيلي. يابد به حالت آزاد افزايش مي
تحقيق آزمايشگاهي . ابدي يم شيافزاي ژانري نسب افتلي و كاهش پرشي نسب طول و هيثانو عمق نسبت ،ييواگرا هيزاو شيافزا بانشان دادند كه  واگرا

هاي صورت گرفته برروي  بر روي خصوصيات هيدروليكي پارامترهاي پرش درمقاطع واگرا با مقايسه ]4[پور  جامعي كه توسط بختياري و كاشفي
زايش افت نسبي انرژي درمقايسه پارامترهاي مهم پرش انجام شده، نشان داده است كه واگرايي حوضچه موجب كاهش طول پرش و اعماق مزدوج و اف

 يانرژ ينسب افت و هيثانو عمق نسبت يبرا يتئور يروابط ،يكيدروليه پرش يتئور يمبان بسط بانيز  ]5[كوزاني  كاسي. گردد با پرش كالسيك مي
 هيثانو عمق نسبت نيب يخوب بقتمطا كه داد نشان معكوس كف بيش با واگرا آرامش حوضچه مدل كي يرو بر ييها شيآزما انجام با ونمود  استخراج

  . دارد وجود يتجرب و يتئور
هاي تحليلي به داليل شرايط مرزي اين پديده و پيچيدگي جريان متالطم و فرايند  بررسي پرش هيدروليكي درمقاطع واگرا با استفاده ازروش             

اما با توجه به اينكه در پرش هيدروليكي جريان متالطم در دو فاز آب و . اشدب ها، كف و سطح غلتان آب، دشوار مي پخشيدگي بين جت جريان با ديواره
هاي عددي  همچنين بكارگيري مدل. تري خواهد شد هاي آشفتگي، منجر به نتايج دقيق سازي اين پديده با استفاده از مدل هوا برقرار است لذا شبيه

هاي مختلف، نقش بسزايي ايفا نموده و طراحان را با شرايط ايجاد شده جريان پس از  حالتسازي جريان در  ها و شبيه تواند در راستاي كاهش هزينه مي
صورت تجربي بررسي نموده و سپس با  هاي مستطيلي و برروي بسترهاي صاف را به پرش هيدروليكي در كانال [6]ساركر و رودز  .اجرا آشنا نمايد
، نتايج آزمايشگاهي و عددي تطابق خوبي پژوهشدر اين . سازي نمودند شبيه) VOF( ١و روش حجم سيال-ε RNG k هاي آشفتگي استفاده از مدل

با استفاده از معادالت  [7]ديگري، زائو و ميسرا  پژوهشدر . اند ولي در شرايط سه بعدي اين تطابق مشاهده نشده است در حالت دو بعدي نشان داده
 و سرعتي ها ليپروف صورت بهحاصله را  جينتاسازي نموده و  صورت دو بعدي شبيه پرش هيدروليكي را به،  -εkپيوستگي و مومنتم و مدل آشفتگي 

دار با استفاده از مدل  همچنين پرش هيدروليكي بر روي بستر موج. نمودند ارائه )ε(انرژي  اتالف و) k( يجنبشي انرژ ريمقاد محاسبهو نيز  آب سطح
 -εkسازي شده است كه نتايج حاصله بيانگر كارايي مدل آشفتگي  شبيه [8]توسط عباسپور و همكاران -ε RNG k استاندارد و -εk آشفتگي

 يبعد دو صورت به را يكيدروليه پرش يعدد مدل ]9[در تحقيق ديگري، فرومند . باشد استاندارد و روش حجم سيال در برآورد پروفيل سطح آب مي
 متالطم انيجر جاديا و آزاد سطح يمدلساز يبرا حجم سيال روش با بيترك و-ε RNG k يآشفتگ مدلو با استفاده از  موجدار و صاف بستر يرو بر

استاندارد دقت بيشتري  -εk نشان داد كه مدل-ε RNG k استاندارد و -εk در اين تحقيق ارزيابي دو مدل آشفتگي .نمود يبررس هوا و آب يدوفاز
ه اين سازي عددي پرش هيدروليكي توسط هر سه نوع مدل آشفتگي و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي ب نيز با شبيه ]10[كريمي و همكاران . دهد نشان مي

با استفاده  ]11[همچنين صاحبي و همكاران . دهد نتايج بهتري را نشان مي RSMو -ε RNG k هاي استاندارد نسبت به مدل -εk نتيجه رسيدند كه مدل
استاندارد  -εk سازي نمودند كه نتايج حاصله نشان داد مدل آشفتگي بعدي شبيه رت سهصو افزار فلوئنت، پرش هيدروليكي را در حوضچه واگرا به  از نرم

 واگرايي نتيجه در شده ايجاد هاي گردابه سازي اين مدل، شبيه. باشند مي مناسب ها حوضچه اين در پرش خصوصيات بيني براي پيش سيال حجم و روش
ها در اعداد فرود باال براي  با توجه به اينكه در مطالعات پيشين تأثير توأمان مقطع واگرا همراه با شيب جانبي ديواره. داد نشان خوبي نيز به را ها ديواره

گراي بعدي پرش هيدروليكي در مقاطع وا سازي سه در اين تحقيق با شبيههاي آرامش مورد بررسي قرار نگرفته است،  استهالك انرژي در حوضچه
  استاندارد، ضمن مقايسه خصوصيات پرش هيدروليكي در  -εk آشفتگي  با استفاده از مدل ٢استوكس -اي و حل عددي معادالت ناوير مستطيلي و ذوزنقه

  . هاي آرامش ارائه شده است هايي جهت طراحي اين نوع حوضچه هاي جانبي مختلف، روابط و گراف مقاطع واگرا با زاواياي واگرايي و شيب
  

                                                                                                                                                    
1 Volume of Fluid 
2 Navier-Stokes equations 
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  ها مواد و روش  .2

  
  روابط و معادالت حاكم      - 2- 1

شونده نظير ناچيز  براي تحليل و تعيين روابط مربوط به پرش هيدروليكي در مقاطع مختلف، از قوانين بقاي جرم و مومنتوم با بكاربردن فرضيات ساده
گانه  معادله پيوستگي و سه معادله مومنتوم در جهت محورهاي سه. گردد هوا استفاده ميدرنظرگرفتن نيروي وزن، اصطكاك و مقاومت ناشي از 

با درنظر گرفتن ديدگاه . باشند استوكس معروفند، معادالت اساسي بيانگر قوانين بقاي جرم و مومنتوم به بيان رياضي مي –مختصات كه به معادالت ناوير
  :باشد  مي صورت زير قابل بيان اولري، اين معادالت به
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با استفاده از  .باشد فشار در هر نقطه از سيال مي P شتاب ثقل و g چگالي سيال، ، لزجت مولكولي ix، مؤلفه سرعت در جهت iuها  كه در آن
اي و اتفاقي  موجود در طبيعت مانند پرش هيدروليكي را تحليل كرد با اين شرط كه بتوان نوسانات نامنظم لحظه  هاي آشفته توان جريان معادالت فوق مي

هاي آشفتگي  نبوده و بايد از مدلهاي تحليلي پاسخگو  براي حل اين معادالت، روش. سازي نمود هاي ميدان جريان در هر لحظه و هر نقطه را شبيه كميت
هاي  هاي وسيع جريان، بيشترين كاربرد را در تحليل جريان دليل دقت معقوالنه براي دامنه به استاندارد ‐εk آشفتگي مدل. سازي عددي بهره جست و شبيه

  . ارائه شده است ٢و اسپالدينگ ١توسط الندرستين بار توسط باشد، نخ تجربي مي اين مدل كه يك روش نيمه .آشفته دارد

  
  سازي عددي شبيه      - 2- 2

در . انجام گرديده استاستاندارد  -εk كارگيري مدل آشفتگي با به) 3/6نسخه (افزار فلوئنت  بعدي توسط نرم سازي عددي سه حاضر شبيه پژوهشدر 
ديگري در پايين دست مقطع   منظور كنترل پرش در محدوده واگرايي از دريچه دست يك دريچه ايجاد و به ها، پرش هيدروليكي در پايين كليه مدل

افزار تهيه  كه يك نرم ٣ها در محيط گمبيت بعدي حوضچه آرامش در مقاطع واگرا، ابتدا محدوده هندسي مدل سازي سه براي شبيه. استفاده شده است
هاي مناسب براي  ها، نوع المان با درنظرگرفتن شرايطي همانند گوشه. بندي شده است باشد، ايجاد و شبكه تعيين محدوده ميدان جريان ميشبكه و 

ها به چهار حجم شامل حجم آب داخل مخزن ورودي، حجم  بندي مناسب، كليه مدل همچنين جهت شبكه. محدوده محاسباتي تعيين گرديده است
متغير  3000000تا  1000000سازي شده از  هاي شبيه تعداد المان. نال، حجم قسمت مستطيلي كانال و حجم مخزن انتهايي تقسيم شدندقسمت واگراي كا

ي ها ها به نسبت ساير قسمت در قسمت ابتداي پرش و كانال واگرا نيز المان. متر انتخاب شد 001/0ها برابر  در بخش اليه مرزي نيز اندازه المان. باشد مي
سازي سطح آزاد جريان  باشد، شبيه كه ماهيت جريان در پرش، در تعامل با دو فاز آب و هوا مي از آنجايي. محدوده محاسباتي، ريزتر انتخاب شده است

ين نوع همچن. شود، انجام شده است با مدل حجم سيال كه در آن فصل مشترك بين دو فاز آب و هوا با استفاده از روش بازسازي هندسي تعيين مي
صورت دو فازي با تعريف فاز اوليه هوا و فاز ثانويه آب و خواص فيزيكي آب و هوا شامل چگالي، لزجت، ظرفيت گرمايي، هدايت گرمايي،  جريان به

ش حل با محوريت افزار فلوئنت دو رو نرم 3/6در نسخه . افزار معرفي گرديد درجه به نرم 20ضريب پخشي جرم و پارامترهاي تئوري جنبشي نيز در دماي 
حاضر از روش حل با محوريت  پژوهشهاي پرش هيدروليكي، در  بيني شده است كه باتوجه به ويژگي كننده پيش بندي حل فشار يا چگالي براي فرمول

در جهت قائم برابر  پاسكال و شتاب جاذبه 101325فرض برابر  همچنين جريان به صورت غير قابل تراكم معرفي و فشار كاركرد پيش. فشار استفاده شد
و سرعت پشت ) آب داخل مخزن(صورت عمق آب ورودي  مقادير اوليه براي شرايط مرزي تعيين شده، به. متر بر مجذور ثانيه درنظر گرفته شد -8/9

ريان در مرز شروع محاسبات سازي، مقادير اوليه ج همچنين قبل از شروع شبيه. افزار معرفي گرديد دريچه، مقادير شدت تالطم و قطر هيدروليكي به نرم
در شرايط اوليه نيز براي . افزار بازخواني گرديد كه مرز ورودي آب درنظر گرفته شده است، فشار، سرعت، انرژي جنبشي و استهالك انرژي توسط نرم

                                                                                                                                                    
1 Launder 
2 Spalding 
3 Gambit 
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براي كوپل . ر يك تعريف گرديدهاي باالدست دريچه از كف تا باالي مرز ورودي فشار آب، سيال آب درنظر گرفته شد و جزء حجم سيال براب سلول
همچنين براي انفصال جمالت . و براي درونيابي فشار از روش وزني نيروي حجمي استفاده شد) Piso( ١زو كردن فشار و سرعت از الگوريتم پي

. درنظر گرفته شد 001/0گام زماني درنظرگرفته شده براي حل معادالت نيز برابر . مرتبه دوم منظور گرديد ٢ويند جايي معادالت آشفتگي، طرح آپ جابه
ها نيز، ثابت شدن تغييرات  معيار ماندگار شدن جريان در مدل. سازي تا ماندگار شدن كامل جريان ادامه داشته است باتوجه به غيردائمي بودن جريان، شبيه

  . ريان درنظرگرفته شده استپروفيل سرعت و عمق ج
  
  سازي عددي سنجي شبيه صحت      - 3- 2

ترتيب اعماق اوليه و ثانويه  به 2y و 1yو  پرش عدد فرود اوليه 1Frباشد كه در آن  مي) 3(پرش هيدروليكي كالسيك بصورت رابطه  رابطه تئوري
   .باشد روليكي ميپرش هيد

  

)3                                                                                                                            (                                                )181(
2

1
1

2

1

2  Fr
y

y  

  
در شكل  فوق و رابطه ]5[كوزاني  حاضر با نتايج مدل آزمايشگاهي كاسي پژوهشسازي عددي  دست آمده از شبيه مقايسه پروفيل سطح آب به               

  .گردد انطباق خوبي بين هرسه نمودار وجود دارد همانطوركه مشاهده مي. نشان داده شده است 1
  

  
  

  سازي عددي پژوهش حاضر آزمايشگاهي و شبيهه از رابطه تئوري، مدل دست آمد بههاي سطح آب  مقايسه پروفيل  - 1شكل 
  

معيارهاي آماري ميانگين خطاي نسبي  با توجه بهنسبت به نتايج مدل آزمايشگاهي و رابطه تئوري سازي عددي  نتايج شبيه  مقادير خطاي              
)RAE ( مربعات خطا   برحسب درصد و ريشه ميانگين)RMSE ( دهد آورده شده است كه مقادير قابل قبولي را نشان مي 1جدول نيز در.  

  
  مقادير خطاي مدل عددي نسبت به مدل آزمايشگاهي و رابطه تئوري  -1جدول 

      مقدار خطا نسبت به رابطه تئوري   مقدار خطا نسبت به مدل آزمايشگاهي       معيار آماري        
RAE   %2/9                           %1/8                            

RMSE 0551/0                           0568/0                          
  

                                                                                                                                                    
1 Pressure Implicit with Splitting of Operator 
2 Upwind 
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  تحليل ابعادي      - 4- 2
  : بيان نمود) 4(صورت تابع رابطه  توان به پارامترهاي مؤثر بر خصوصيات پرش هيدروليكي در مقاطع واگرا را مي

  
)4               (                                                                                                                                   0),,,,,,,,,,( 21211 jLZgBByyvf   

  
 عمق ثانويه، 2y عمق اوليه، 1y سرعت اوليه، 1v :لزجت ديناميك آب،  جرم مخصوص آب،  كه در آن

1B  ،2عرض اوليهB ،عرض ثانويه 
g ،شتاب ثقل   ،زاويه واگراييZ ها و جانبي ديواره شيب jL با استفاده از تئوري . باشد طول پرش مي توان توابع موردنظر در  باكينگهام، مي

  : زير خالصه كرد  روابط صورت ها را به پرش هيدروليكي در مقاطع واگرا با شيب جانبي ديواره

)5                             (                                                                                                                                                 ),Re,,(
2

1

1

2 Z
B

B
Frf

y

y
  

)6                                                                                     (                                                                                         ),Re,,(
2

1

1

Z
B

B
Frf

y

Lj   

وليكي، جريان آشفته بوده و با توجه به اينكه در پديده پرش هيدر .باشد ميترتيب برابر عدد فرود و عدد رينولدز جريان  به Re و Frكه در آن 
از طرفي . توان از اثر لزجت صرفنظر نمود ، مي)510Re( استمقادير عدد رينولدز زياد 

2

1

B

B  رابطه مستقيم با زاويه واگرايي نيز) (فلذا روابط . دارد

  : نمودصورت روابط زير بازنويسي  توان به ميرا ) 6(و ) 5(

)7                                                                                                                            (                                                            ),,(
1

2 ZFrf
y

y   

)8 (                                                                                                                                                                                       ),,(
1

ZFrf
y

Lj   

  .دهد حاضر را نشان مي ژوهشپبعد اصلي  روابط فوق، پارامترهاي بي               
  
  
  نتايج و بحث         . 3
  

 5/12، 10با زواياي واگرايي ) 0شيب جانبي (صورت كانال مستطيلي واگرا  سازي پرش هيدروليكي با درنظرگرفتن شش مدل به حاضر، شبيه پژوهشدر 
. و همان زواياي واگرايي و اعداد فرود انجام شد 1با شيب جانبي  اي واگرا صورت كانال ذوزنقه و نيز شش مدل به 9و  6، 3درجه و اعداد فرود  15و 

بررسي اوليه نشان  .نشان داده شده است 3و  2دست آمده در اشكال  هاي سطح آب به و نيز پروفيل 3و  2ها در جداول   مدل  مشخصات مربوط به اين
  . يابد ا افزايش عدد فرود عمق ثانويه پرش و نيز طول پرش افزايش ميبا مقطع مستطيلي و در يك زاويه واگرايي معين، ب حوضچهدر كه  دهد مي
  

  در شرايط مختلف )0شيب ديواره  (وضچه واگرا با مقطع مستطيليحسازي شده در  مشخصات پرش هيدروليكي شبيه  -2جدول 
  )متر(طول پرش   )متر(پرشعمق ثانويه   )ليتر بر ثانيه(دبي   )اوليه(عدد فرود   )متر(عرض ثانويه   )درجه(زاويه واگرايي 

5  565/0 9 4/21 143/0  125/1  
10  832/0 3 1/7 044/0  087/0  
10  832/0 6  3/14 087/0  569/0  
10  832/0 9 4/21 139/0  08/1  

5/12  968/0 3 1/7 037/0  076/0  
5/12  968/0 6 3/14 071/0  5/0  

15  1/1 3 1/7 03/0  053/0  
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در  .يايد همچنين در يك عدد فرود معين با افزايش زاويه واگرايي، عمق ثانويه پرش و نيز طول پرش كاهش مييلي در حوضچه با مقطع مستط              
در حوضچه با مقطع . يابد و در يك زاويه واگرايي معين، با افزايش عدد فرود عمق ثانويه پرش و نيز طول پرش افزايش مينيز اي  مقطع ذوزنقهحوضچه با 

  .يايد در يك عدد فرود معين با افزايش زاويه واگرايي، عمق ثانويه پرش كاهش ولي طول پرش افزايش ميهمچنين اي  ذوزنقه
  

  در شرايط مختلف) 1شيب ديواره  (اي  حوضچه واگرا با مقطع ذوزنقهسازي شده در  مشخصات پرش هيدروليكي شبيه  -3جدول 
  )متر(طول پرش   )متر(عمق ثانويه پرش  )ليتر بر ثانيه(دبي   )اوليه(عدد فرود   )متر(عرض ثانويه   )درجه(زاويه واگرايي 

5  172/1 9 4/21 13/0  19/1  
10  432/1 3 1/7 036/0  345/0  
10  432/1 6 3/14 077/0  98/0  
10  432/1  9  4/21  116/0  33/1  

5/12  568/1 3 1/7 031/0  43/0  
5/12  568/1 6 3/14 068/0  05/1  

15  7/1 3 1/7 025/0  53/0  
  
  

  
  در شرايط مختلف) 0شيب ديواره  (مستطيلي  حوضچه واگرا با مقطعسازي شده در  دست آمده در پرش هيدروليكي شبيه هاي سطح آب به پروفيل  - 2 لشك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در شرايط مختلف )1شيب ديواره (اي  مقطع ذوزنقهواگرا با  حوضچهسازي شده در  پرش هيدروليكي شبيهدست آمده در  هاي سطح آب به پروفيل  - 3 شكل
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همچنين با . يايد اي افزايش مي با افزايش عدد فرود، نسبت عمق ثانويه به اوليه در هر دو مقطع مستطيلي و ذوزنقهدهد كه  ها نشان مي بررسي              
د و زاويه واگرايي نيز نسبت عمق ثانويه به در شرايط مشابه از نظر عدد فرو. افزايش زاويه واگرايي، نسبت مذكور در هر دو مقطع با كاهش همراه است

اي  همچنين با افزايش عدد فرود، طول نسبي پرش در هر دو مقطع مستطيلي و ذوزنقه .اي كمتر از مقطع مستطيلي خواهد بود اوليه پرش در مقطع ذوزنقه
در شرايط . اي با افزايش همراه است اهش ولي در مقطع ذوزنقهكه با افزايش زاويه واگرايي، نسبت مذكور در مقطع مستطيلي با ك يابد درحالي افزايش مي

  .اي بيشتر از مقطع مستطيلي خواهد بود مشابه از نظر عدد فرود و زاويه واگرايي نيز طول نسبي پرش در مقطع ذوزنقه
كه با استفاده از فرضياتي كه  است هداد نشان واگرا هيدروليكي پرش محققين درخصوص مشخصات توسط گرفته صورت  مطالعات نتايج              

با توجه . نسبت اعماق مزدوج پرش ارائه نمود برآورد براي روابطي توان مي باشد، ها استفاده از تابع مناسب براي نيمرخ طولي سطح آب مي مهمترين آن
ا از يك سو و نبود روابط مناسب براي برآورد طول به عدم امكان حل صريح معادالت تئوري ارائه شده براي نسبت عمق ثانويه به اوليه در پرش واگر

و استفاده از  ) 3(و ) 2(سازي عددي حاضر مطابق جداول  مدل درنظرگرفته شده در شبيه 12نسبي اين نوع پرش ازسوي ديگر، روابط زير با توجه به نتايج 
    : گردد  براي تعيين نسبت اعماق مزدوج و طول نسبي پرش  واگرا ارائه مي SPSSافزار  نرم

  

)9(                                                                                                                                                    FrZ
y

y
76.053.016.069.1

1

2    

)10                                                                  (                                                                        FrZ
y

Li 03.976.2066.044.31
1

   

  
 پرش بيني پارامترهاي به پيش قادر دقت بااليي با مذكور هاي رگرسيوني انجام شده نشان داد كه روابط هاي آماري و مدل تجزيه و تحليل              

دهد بين مجموعه متغيرهاي  محاسبه شده است كه نشان مي 990/0و  992/0ترتيب برابر  به) 10(و ) 9(بين متغيرهاي روابط ضريب همبستگي  .باشند مي
ها و متغيرهاي وابسته يعني نسبت اعماق مزدوج و طول نسبي پرش همبستگي قوي  مستقل يعني عدد فرود جريان، زاويه واگرايي و شيب جانبي ديواره

ترتيب بيشترين تأثير را بر روي نسبت اعماق  ها به دهد كه عدد فرود جريان، زاويه واگرايي و شيب جانبي ديواره نتايج نشان مي همچنين. وجود دارد
 .ترتيب بيشترين تأثير را بر روي طول نسبي پرش دارد ها و زاويه واگرايي به مزدوج پرش، و عدد فرود جريان، شيب جانبي ديواره

  
  
  ريگي نتيجه         .4
  

سنجي نشان داد كه  نتايج حاصل از صحت. در اين تحقيق پديده پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش واگرا با روش عددي مورد بررسي قرار گرفت
سازي عددي پرش هيدروليكي واگرا  ب براي شبيهو الگوريتم پيزو ابزاري مناس استاندارد -εk همراه مدل حجم سيال و مدل آشفتگي افزار فلوئنت به نرم
براي  يسازي عددي حاضر، روابط باتوجه به نبود روابط مناسب جهت تعيين مشخصات پرش واگرا، با تجزيه و تحليل آماري بر روي نتايج شبيه. باشد مي

ان داد كه بين مجموعه متغيرهاي مستقل يعني عدد فرود نتايج حاصله نش. تعيين نسبت اعماق مزدوج و طول نسبي پرش هيدروليكي واگرا ارائه گرديد
و طول نسبي پرش هيدروليكي ) نسبت عمق ثانويه به اوليه(ها و متغيرهاي وابسته يعني نسبت اعماق مزدوج  جريان، زاويه واگرايي و شيب جانبي ديواره

ترتيب بيشترين تأثير را بر روي نسبت  ها به يي و شيب جانبي ديوارهدهد كه عدد فرود جريان، زاويه واگرا نتايج نشان مي. همبستگي قوي وجود دارد
ترتيب بيشترين تأثير را بر روي طول نسبي پرش داشته  ها و زاويه واگرايي به ديواره همچنين شيب جانبي. اعماق مزدوج پرش، و عدد فرود جريان دارد

  :دست آمده نشان داد كه  نتايج به. است
 ا، نسبت اعماق مزدوج پرش و طول نسبي پرش با عدد فرود جريان نسبت مستقيم ولي با زاويه واگرايي نسبت در مقاطع مستطيلي واگر

  .معكوس دارد
 ها نسبت  اي واگرا، نسبت اعماق مزدوج پرش با عدد فرود جريان نسبت مستقيم ولي با زاويه واگرايي و شيب جانبي ديواره در مقاطع ذوزنقه

  .طول نسبي پرش با هر سه عامل نسبت مستقيم داردن مقاطع همچنين در اي .معكوس دارد
 اي كمتر از مقطع مستطيلي است در شرايط مشابه از نظر عدد فرود و زاويه واگرايي، نسبت اعماق مزدوج در مقطع ذوزنقه.  
 ستطيلي استاي بيشتر از مقطع م قهدر شرايط مشابه از نظر عدد فرود و زاويه واگرايي، طول نسبي پرش در مقطع ذوزن.  
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