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 خالصه

از  تغییر شیب ناگهانی باشد.به  کاهش هزینه های ساخت نیاز در نتیجه وتوپوگرافی و جنس بستر ، ممکن است به منظور تبعیت از ی پلکانیطراحی و ساخت سرریزهادر 

کاسته  کفهوای نزدیک به  غلظتاز  ودر نتیجه )هوا زدائی( جریان به سمت سطح آزاد حرکت کردهموجود در هوای طرفی با تغییر شیب ناگهانی و افزایش فشار، 

. پردازدمی ر روی سرریزهای پلکانی ب غیر ریزشی جریان هایو عمق مشخصه نزدیک به کف  غلظت هوایبررسی تاثیر تغییر شیب ناگهانی بر به حاضر  میشود. مقاله

دست نتایج به  .گرفتانجام  30º  (ΔƟ=20º)به  50ºو 18.6º (ΔƟ=31.4º)به  50º مدلسازی فیزیکی بر روی مدلی نسبتا بزرگ مقیاس متشکل از تغییر شیب های

در مقایسه با نتایج معمول بر روی سرریزهای پلکانی با  و همچنین عمق مشخصه جریان میزان هوای نزدیک به کفآمده نشان دهنده تاثیر به سزای تغییر شیب ناگهانی بر

سرریز و ارتفاع پله( وابسته جریان )مستقل از شیب  بررسی ناحیه تحت تاثیر تغییر شیب ناگهانی نشان داد اساسا طول این ناحیه فقط به عمق بحرانی .شدشیب ثابت میبا

  .است

 

 .کف، عمق مشخصه هوای نزدیک به ، غلظتهوازدائیسرریزهای پلکانی، تغییر شیب، جریان غیر ریزشی،  :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

. استفاده از سرریزهای  اندساخته شده  (RCC) پایین دست سدهای بتن غلتکی وجههای پلکانی متعدد و متنوعی بر روی ریرزر، س های اخیر دهه طی

افزایش چشمگیر نرخ  .کاهش ابعاد ویا حذف سازه های پایانی گردد باعثتواند  پلکانی منجر به افزایش نرخ استهالک انرژی در طول سرریز شده و می

را  بتن غلتکی و دره های جانبی سدهای خاکیسدهای وزنی بر روی  طراحی و ساخت آنها ضرورت بر روی سرریزهای پلکانی،  انرژی استهالک

کاهش هزینه های ساخت  در نتیجه وتوپوگرافی و جنس بستر ، ممکن است به منظور تبعیت از طراحی و ساخت این سرریزهادر  .دوچندان نموده است

جریان مانند  ویژگی هاینی، عاملی است که ممکن است بر روی ایک تغییر شیب ناگهانی بر روی سرریز پلک .[1,2] تغییر شیب ناگهانی باشدبه  نیاز

از سرریزهای پلکانی ساخته شده شامل تغییر شیب های ناگهانی  کمیتعداد  تاثیر به سزایی داشته باشد. هوازدائیتوزیع سرعت و فشار وهمچنین میزان 

، در حالیکه هیچ ([5] و همچنین سرریز سد پایین دست سیاه بیشه در ایران [4] سد نیو ویکتوریا در استرالیاو  [3]سد آپراستیل واتر در آمریکا ) هستند

است. بر این اساس، اطالعات جامعی در مورد تاثیر این تغییر  نگرفتهانجام  سرریزهای پلکانی نوع از نیطراحی ا پیرامون نیز مندی نظامعلمی مطالعه 

 .[5] شدبا موجود نمی بر وِیژگی های جریان شیب های ناگهانی

ر روی سرریزهای پلکانی ب غیر ریزشیبررسی تاثیر تغییر شیب ناگهانی بر مشخصات جریان  ر،تحقیق آزمایشگاهی حاضهدف از ، از این رو

و استهالک انرژی در طول سرریز پلکانی انجام  فشار دینامیکی ت،توزیع سرعافزایش حجم جریان،  گیری وهوا توجه به میزانبا  می باشد. این بررسی

انجام شده است.  30º  (ΔƟ=20º)به  50ºو 18.6º (ΔƟ=31.4º)به  50º فیزیکی متشکل از تغییر شیب های مطالعات بر روی مدل گردیده است.

ها( صورت گرفته است. همچنین، فشار  هعمود بر لبه پل(هوا درمقاطع عرضی مختلف در طول سرریز-مشخصات جریان آباندازه گیری های دقیق 

  دینامیکی بر روی سطوح عمودی و افقی پله ها در مجاورت مقطع عرضی تغییر شیب و انتهای پایین دست سرریزانجام شده است.

یزهای پلکانی با نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر به سزای تغییر شیب ناگهانی برمشخصات جریان در مقایسه با نتایج معمول بر روی سرر

 ت هوا، غلظت هوای کف ،فرکانس فاز گازی )هوا(، و عمقهمچون غلظت هوای متوسط، توزیع غلظشیب ثابت میباشد. با بررسی و تحلیل پارامترهایی 

mailto:mohammadjavad.ostadmirza@alumni.epfl.ch


 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 2

مقاله حاضر بر  معادل جریان، چهار محدوده برای تشریح الگوی جریان در مجاورت و پایین دست تغییر شیب ناگهانی مشخص گردید.مشخصه و  های

 جریان متمرکز است. کف و عمق مشخصهبه غلظت هوای نزدیک روی ارائه نتایج مربوط به تاثیر تغییر شیب بر روی 

 

 

 آزمایشگاهیو ابزار مدل  .2

 

 سرریز پلکانی. 2 - 1

 
هیدرولیکی دانشگاه  ه هایزایشگاه سادر آزمداده های آزمایشگاهی با استفاده از انجام آزمایش های نظام مند بر روی مدل سرریز پلکانی ساخته شده 

متر  2و طول  متر 5.0ارتفاع  ،متر 5.0قسمت مجزا به عرض  4کانال مورد استفاده از   .[6] ( جمع آوری گردیدLCH- EPFLلوزان ) فدرال صنعتی

و  º=501Ɵ (1V:0.84H)( . شیب کانال باالدست معادل 1شکل متری با شیب های متفاوت تقسیم گردید ) 4کانال به دو قسمت  است.تشکیل شده 

 h= 0.03 m و = mh 0.06ارتفاع پله ها معادل  تنطیم گردید. º 18.6=2Ɵ(1V:3H)و  º =302Ɵ(1V:1.7H)شیب کانال پایین دست معادل 

 انتخاب گردید. 
 

 

 
 ( ب(                                                                                )الف) 

، 18.6º (ΔƟ=31.4º)به  50ºب(  و 30º  (ΔƟ=20º)به  50º الف( :  نمای کناری جریان بر روی مدل سرریز پلکانی با تغییر شیب -1شکل 

) شماره پله ها نشان داده شده است، که در ادامه مورد استفاده ساخته شده در آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی فدرال لوزان 

 قرار میگیرد(

 
3(1/2(و همچنین عدد فرود جریان ورودی  )0d(به منظور کنترل عمق جریان ورودی به کانال   

0d/(gw= qr0 F(  که در آنg  شتاب جاذبه

 )جت باکس(تحت فشار جعبه. بیشینه باز شدگی [1] استفاده گردید )جت باکس( تحت فشار ورودیدبی واحد عرض میباشد، از یک جعبه  wqو 

ور اندازه گیری دبی مورد استفاده در کانال از یک عدد ظتعبیه گردید. به من s2.48 m5/معادل  ر، جهت عبور بیشینه دبی واحد عرضمت 5.12معادل 

به کانال ، جریان تحت فشار ورودی )جت باکس(با استفاده از جعبه ورودی تحت فشاراستفاده گردید.  l/s 3معادل دبی  %1دبی سنج مغناطیسی با دقت 

و ر وطول ناحیه توسعه یابنده کوتاه ت. در نتیجه، موقعیت نقطه هواگیری طبیعی به باال دست انتقال یافته (2)شکل  ریان سطح آزاد تبدیل میگرددجبه 

 امکان پذیر میگردد. سریعتر دسترسی به جریان کامال توسعه یافته یکنواخت، در مقایسه با جریان های عبوری از روی سرریزهای اوجی، 
 

(a)

(c)

(b)

(d)(a)

(c)

(b)

(d)
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)ب(                                                                                 )الف(  

، ساخته شده در آزمایشگاه سازه های  º=501Ɵالف ( نمای روبرو، ب( نمای کناری جریان ورودی به مدل سرریز پلکانی با شیب  -2شکل 

 هیدرولیکی دانشگاه صنعتی فدرال لوزان 

 

یکنواخت توسعه یافته دبی های مورد استفاده، جریان  همچنین و مدل آزمایشگاهیاندازه های هندسی  به ازایدر مطالعه حاضر،   

   hcd≤  2.6/  ≥9.2  دبی هایمحدوده در  ی مشخصات جریاناندازه گیری هابه دست آمد.  (0+1 شماره )پله تغییر شیب مقطعباالدست 

)e = Rر با عدد رینولدز ظمتنابیانگر جریان غیر ریزشی  از دبی ارتفاع پله ها میباشد. این محدوده hعمق بحرانی جریان و  cdکه در آن  انجام گردید

)/υwq  میباشد، وقتیکه   104.6×5و  102.0×5متغیر بینυ  لزجت کینماتیک آب میباشد. کمینه عدد وبر جریان ورودی به کانال/ σ /(m0= V e0W(

)1/2)0dρ  0 میباشد وقتیکه 193و  111معادلd/wq= m0 V  سرعت متوسط جریان ورودی به کانال وσ  وتنش کشش سطحیρ آب میباشد  چگالی

  .]8,7[ر نمود ظمیتوان از تاثیرات مقیاسی صرف ن ،هندسی مدل فیزیکی وهیدرولیک جریان مشخصاتبرای این محدوده از  (.1)جدول 

 هیدرولیکی آزمایش ها شرایطمشخصات هندسی و  -1جدول 

 (-) Ɵ1 (˚) Ɵ2 (˚) h (m) d0 (m) qw (m2s-1) dc/h (-) Re (-)×105 Fr0 (-) We0 شماره آزمایش

          
1 50 18.6 0.06 0.045 0.20 2.6 2.0 6.7 111 

2 50 18.6 0.03 0.082 0.47 9.2 4.6 6.4 193 

3 50 30.0 0.06 0.045 0.20 2.6 2.0 6.7 111 

4 50 30.0 0.03 0.082 0.47 9.2 4.6 6.4 193 

 

 اندازه گیری توزیع غلظت و سرعت جریان. 2 - 2
 

با  2mmو فاصله طولی  µm 30حسگرنوری به قطر  2( شامل RBIغلظت هوای جریان، یک عدد پروب اپتیکال )توزیع به منظور اندازه گیری 

 (.3و  ب1های که بر روی یک سیستم اتوماتیک جایابی )روبات( نصب شده بود مورد استفاده قرار گرفت )شکل  MHz 1فرکانس نمونه برداری 

خروجی از نوک پروب )بسته در اپتیک میباشد. بدین صورت، با توجه به بازتاب های مختلف نور  Snellبر نوری بر اساس قانون ینحوه کارکرد پروب ف

بازتابیده  که توسط قسمت الکترونیک به نوک پروب فرستاه میشود، فرو سرخی، هنگامی که نوک پروب درون هوا میباشد، اشعه (محیط اطراف آنبه 

بعد از تقویت  بازتابیده نشده و به حسگر باز نمیگردد. فرو سرخداده میشود. هنگامیگه نوک پروب درون آب باشد، اشعه  شده و توسط حسگر تشخیص

 . [9] یستم به صورت ولتاژهای کرنلی میباشد که  محدوده باال و پایین آن نشان دهنده فاز هوا و آب میباشدسیگنال، خروجی س

Inception point Inception point

Inception point Inception point
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در حال استفاده در آزمایشگاه سازه های  (RBI)حسگر  دوپروب نوری و همچنین عکس پروب نوری با  کارکردطرح شماتیک اصول  -3شکل 

  هیدرولیکی دانشگاه صنعتی فدرال لوزان

 

 .[10 ,6]  میباشد(v)  همچنین سرعت جریان دو فاز و (f)، فرکانس فاز گازی (C) ازه گیری غلظت هواپروب نوری قادر به اند

پله باالدست مقطع تغییر  0پله ) 25و بر روی  (4و  1 های به هم )شکل مقادیر به صورت عمود بر کف تشکیل شده از اتصال لبه پله هااندازه گیری این 

  یک سانتیمتری انجام شد.از لبه پله و در فواصل  m 0.005پله پایین دست آن مقطع( با فاصله  10شیب و 
 

 
که به صورت عمود (v) و همچنین سرعت جریان دو فاز (f) ، فرکانس فاز گازی(C)هوا پروفایل های  رایجطرح شماتیک  -4شکل 

 اندازه گیری شده اند بر کف

 
، پیشنهاد میدهد که (RBI)از آنجا که جریان بر روی مدل سرریز پلکانی جریان مخلوط آب و هوا میباشد، شرکت سازنده پروب نوری 

، نمونه ای از توزیع ضریب همبستگی متقابل 0قابل اطمینان میباشد. شکل  0.7باالی  (r)همبستگی متقابل یب به ازای ضر سیگنالهای خروجی از دستگاه

عمود برکف تشکیل شده از اتصال لبه (عمق جریان  y بر روی همه پله ها نشان میدهد.را  (/90yyعمق بی بعد )در حاصل از اندازه گیری سرعت جریان

زه گیری شده اندا یروفایل هاهمانطور که مشاهده میگردد، اغلب پ. میباشد 0.9C=ت هوا معادل عمق جریان در نقطه ای که غلظ 90y( و به هم پله ها

مقدار توصیه شده هستند. با این حال در نزدیکی ، دارای ضریب همبستگی باالتری از (+51 شماره )پله از مقطع تغییر شیب ربه خصوص در نواحی دو

مشاهده میشود که میتواند به دلیل تاثیر تغییر جهت جریان و  5.0پروفایل های سرعت با ضریب همبستگی کمتر از  (+51 شماره )پلهمقطع تغییر شیب 

 .  [1,2,6] پروب باشد های عدم هم راستا بودن جریان با راستای نوک
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 (RBI)با استفاده از پروب نوری حاصل از اندازه گیری سرعت جریان ، (-)r توزیع ضریب همبستگی متقابل  -5شکل 

 

ثانیه  05تا  25زمان اندازه گیری بین  نوری انجام شده است که با آزمودن گذشته مطالعاتی بر روی تاثیر زمان اندازه گیری توسط پروبدر 

ین وجود، به منظور حصول اطمینان بیشتر، در . با ا[10]د ثانیه تاثیری بر روی داده های به دست آمده ندار 25دریافته اند که زمان اندازه گیری باالی 

را  در عمق غلظت و سرعت جریان توزیعپروفایل های  7و  6 های شکلانجام گردید.  تحقیق حاضر آزمایش هایی با زمان های اندازه گیری متفاوت

مقاطع به منظور دارا بودن بیشترین و کمترین مقادیر ف زمان اندازه گیری نشان میدهد. این برای مقادیر مختل +10و  +50و  +51بر روی پله های شماره 

s, 30s= 20qcat  ,. همانطور که قابل مشاهده است پروفایل های به دست آمده از اندازه گیری در زمان های متفاوت پاشش انتخاب گردیده است

60s  ثانیه تاثیری در داده های به دست  05تا  25منطبق هستند. این امر نشان دهنده این است که زمان اندازه گیری بین  با یکدیگربا اختالف بسیار کمی

 میباشد. s 25در هر نقطه حاصل اندازه گیری به مدت  مقادیر اندازه گیری شدهدر مقاله حاضر،  آمده نخواهد داشت. لذا

 

 +51پله شماره                          +   50پله شماره                         +    10پله شماره                         

 
 بر روی پروفایل توزیع غلظت هوا در عمق  acqtاثر زمان اندازه گیری  6-شکل 

 +51پله شماره            +                50پله شماره        +                     10پله شماره                       
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 بر روی پروفایل توزیع سرعت در عمق  acqtاثر زمان اندازه گیری  7-شکل 

 

 

 ناگهانیتغییر شیب  تحت تاثیربررسی مشخصات جریان آب و هوا  .3
 

 در نزدیکی کفهوا غلظت طولی توزیع . 3 – 1

 

تغییر شیب ( را برای از لبه پله ها اندازه گیری شده است 5mmکه در فاصله تقریبا ،  bC ) ت هوای موجود در نزدیکی کفطولی غلظتغییرات  8شکل 

  طول بی بعد طی شده از مقطع تغییر شیب میباشد وقتی  dscx-(x=X/(c. نشان میدهد )ΔƟ(30º =20ºبه  50ºو )18.6º =31.4º)ΔƟبه  50º های

 x و در جهت جریان شوتبر روی  (جت باکسجعبه تحت فشار)فاصله طی شده از scx   )فاصله مقطع تغییر شیب از جعبه تحت فشار)جت باکس

  .قابل مشاهده استکف، در مجاورت و پایین دست تغییر شیب ناگهانی  ریح الگوی توزیع طولی غلظت هوایچهار محدوده برای تشمیباشد. 

 

 .(X ≤ 0 ≥ 0.5-) کاهش میکندکف شروع به  غلظت هواییزان با نزدیک شدن به مقطع تغییر شیب، م :  (I) محدوده 

گذاشته و سپس رو به افزایش  د.خود میرسکمی بعد از تغییر شیب به کمینه مقدارکف ادامه دارد وهوای روند کاهش غلظت  : (II)محدوده 

 .(X ≤ 5 > 0) ر خود میرسددر انتهای محدوده به بیشینه مقدا

 5).   به کاهش میگذاردان هوای موجود در کف رو مقطع تغییر شیب، میزبا حرکت به سمت پایین دست و دور شدن از  : (III)محدوده 

< X ≤ 9) 

متناظر با آنچه که برای شوت پایین دست در  (خود ثابتتقریبا  به سمت مقدار کفهوای روند کاهشی ادامه یافته و غلظت  : (IV)محدوده 

 .  (X > 9) پیش رفته و در نهایت به آن مماس میشود )میرودشرایط یکنواخت انتطار 

 

در مقایسه با مرزمنطقه تحت تاثیر تغییر شیب را نشان میدهد.   - ≥ c)/dscx-(x=X0.5  9 ≥همانطور که مشاهده میشود، طول بی بعد 

 شافزای دلیل بههم به دلیل شیب کمتر شوت پایین دست و هم شوت باالدست، میزان هوای نسبتا کمتری در شوت پایین دست مشاهده میشود که این امر 

این حال در  با . [12 ,11 ,2 ,1] است)هوا زدائی( گردیده  که موجب حرکت هوا از کف به سمت سطح فشار ناشی از تاثیر تغییر شیب میباشد

دیک به کف ، مقدار کمینه غلظت هوای نز( ≥ 31.4º≤  ΔƟ20ºو   ≥ 9.2ℎ /𝑐𝑑2.6 ≥) محدوده دبی ها و تغییر شیب های مورد مطالعه این تحقیق

  .[15 ,14 ,13] رددی میگد باقی ماند که باالتر از حد مورد نیاز برای ایمنی در برابر کاویتاسیون ارزیابدرص 15همواره بیشتر از 
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 30º (ΔƟ=20º)به  50ºو ب(  18.6º (ΔƟ=31.4º)به  50º ی کف بر روی تغییر شیب های الف(توزیع طولی غلظت هوا -8شکل 

 

افزایش می یابد،  %28 یهوازدائمیزان  ˚ΔƟ=31.4به  ˚ΔƟ=20با افزایش میزان تغییر شیب از  میتوان دریافت، 8همانطور که از شکل 

تاسیون ممکن است در جریان های با کاویدر غیاب حباب های هوا مورد توجه قرار گیرد، چرا که  بزرگترکه این مسئله باید در طراحی تغییر شیب های 

با سرعت باال بر روی سرریز  هوادهی شده در حالیکه گزارش های موفقی از جریان های ،[17 ,16] سرعت باال بر روی سرریزهای پلکانی رخ دهد

 . [19 ,18]های پلکانی ارائه شده است

 

 جریانمشخصه پروفایل طولی عمق . 3 – 2

 
به  50º های( را بر روی تغییر شیب میباشد 0.9C=، عمق جریان در نقطه ای که غلطت هوا معادل 90y جریان ) مشخصهطولی عمق تغییرات  9شکل 

18.6º (ΔƟ=31.4º) 50وº  30بهº (ΔƟ=20º) چهار محدوده برای  کف مشاهده گردید،  هوای همانند آنچه که برای غلظت . نشان میدهد

  .است مشهودنیز  ،، در مجاورت و پایین دست تغییر شیب ناگهانیبی بعد جریان طولی عمق مشخصه توزیعتشریح الگوی 
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 30ºبه  50ºو ب(  18.6º (ΔƟ=31.4º)به  50º بر روی تغییر شیب های الف( عمق مشخصه بی بعد جریانطولی  توزیع -9شکل 
(ΔƟ=20º) 

 

مشاهده است، بر خالف روندی که برای غلظت هوای کف مشاهده گردید، عمق مشخصه جریان در باالدست مقطع تغییر همانطور که قابل 

( تقریبا ثابت میماند. سپس در فاصله کوتاهی در پایین دست مقطع تغییر شیب، عمق مشخصه جریان به صورت قابل مالحظه ای کاهش Iشیب )محدوده 

(. با حرکت به سمت پایین دست روند نزولی عمق IIتا به بیشینه مقدار خود برسد ) محدوده  میکند ه شروع به افزایشیافته و در فاصله کوتاهی دوبار

(، تا سرانجام با طی فاصله و دور شدن کافی از مقطع تغییر شیب، به عمق متناظر جریان IIIمشخصه جریان آغاز گشته و ادامه پیدا میکند ) محدوده 

   (.IVت بر روی شوت پایین دست برسد ) محدوده توسعه یافته یکنواخ

،  مقدار بیشینه عمق ( ≥ 31.4º ΔƟ20º ≥و   ≥ 9.2ℎ /𝑐𝑑2.6 ≥) در محدوده دبی ها و تغییر شیب های مورد مطالعه این تحقیق

میتوان دریافت، با افزایش  9همانطور که از شکل  (.9به دست آمد )شکل  )cd(برابر عمق بحرانی جریان  55.0و  5.00به ترتیب  )90y(مشخصه جریان 

دیواره های سرریز افزایش می یابد، که این مسئله باید در طراحی  %25بیشینه عمق مشخصه جریان  ˚ΔƟ=31.4به  ˚ΔƟ=20میزان تغییر شیب از 

 مورد توجه قرار گیرد. بزرگترتغییر شیب های برای 

 و بررسی ناحیه تاثیر تغییر شیب ناگهانی بر روی میزان غلظت هوای کف و عمق مشخصه جریان نشان میدهد 9و  8مشاهده شکل های 

.  بنابراین میتوان نتیجه گرفت که طول مفید تحت تاثیر تغییر شیب برای میباشد - ≥ c)/dscx-(x=X0.5 9 ≥محدود به  مرزمنطقه تحت تاثیر تغییر شیب

اساسا طول این ناحیه فقط به عمق بحرانی جریان )مستقل از شیب سرریز و که این مسئله نشان میدهد میباشد.  cd= 9.5 tLشرایط آزمایش های حاضر 

 ارتفاع پله( وابسته است . 

 

 نتیجه گیری .4
 

 فشار دینامیکی و تتوزیع سرعافزایش حجم جریان،  گیری وهوااز جمله  در مجموع، برای اولین بار تاثیر تغییر شیب های ناگهانی بر مشخصات جریان

ت هوا، غلظت هوای کف ،فرکانس فاز گازی همچون غلظت هوای متوسط، توزیع غلظپارامترهایی تحلیل استفاده از با استهالک انرژی همچنین  و

و به ازای  متفاوت تغییر شیبو جام آزمایشهای نظام مند برروی دغیر ریزشی بر روی سرریزهای پلکانی با ان جریانمشخصه و معادل  های )هوا(، و عمق

 در مورد تغییرات غلظت هوای کفبه تشریح و بحث پیرامون نتایج به دست آمده فقط طیف گسترده ای از دبی ها مورد مطالعه قرارگرفت. مقاله حاضر، 

 .پرداخته استناشی از تغییر شیب ناگهانی  عمق مشخصه جریانو

جریان، چهار محدوده برای تشریح الگوی جریان در مجاورت و پایین دست تغییر با بررسی غلظت هوای کف و عمق مشخصه 

اساسا طول این ناحیه فقط به عمق  مشاهده گردید که .به دست آمد cd9.5=  tLتحت تاثیر تغییر شیب  محدودهطول  شیب ناگهانی مشخص گردید.

 .بحرانی جریان )مستقل از شیب سرریز و ارتفاع پله( وابسته است

(،  مقدار کمینه غلظت هوای  ≥ 31.4º≤  ΔƟ20ºو   ≥ 9.2ℎ /𝑐𝑑2.6 ≥در محدوده دبی ها و تغییر شیب های مورد مطالعه این تحقیق )  

مقدار بیشینه درصد باقی ماند که باالتر از حد مورد نیاز برای ایمنی در برابر کاویتاسیون ارزیابی میگردد. همچنین  15نزدیک به کف همواره بیشتر از 

این  با .به دست آمدعمق بحرانی جریان برابر 55.0و  5.00به ترتیب  30ºبه  50ºو 18.6ºبه  50º هایبر روی تغییر شیب  (90y)عمق مشخصه جریان 

 %28به ترتیب  جریانبیشینه عمق مشخصه میزان هوازدائی و همچنین  ˚ΔƟ=31.4به  ˚ΔƟ=20با افزایش میزان تغییر شیب از حال مشاهده گردید که 

 مورد توجه قرار گیرد. بزرگترافزایش می یابد، که این مسئله باید در طراحی تغییر شیب های  %20و 

 

 قدردانی  .5
 

صورت گرفته است. حمایت مالی این پروژه توسط موسسه علوم و تکنولوژی پرتغال   IST-EPFLحاضر، در قالب طرح مشترک تحقیقاتی  پروژه

(FCT به شماره قرارداد )SFRH/BD/51527/2011  سازه های و آزمایشگاه( هیدرولیکی دانشگاه صنعتی لوزان سوئیسLCH-EPFL)  و

دانند، تشکر و یم الزم خود بر نیمولف لذا ،انجام گرفته است وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایرانتوسط  بخشی از آنهمچنین 
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استاد بزرگوارانه و بی دریغ  همکاری ها و راهنمایی هاینویسنده اول بر خود الزم میداند از  .ندیابراز نما های این موسساتهمکاریقدردانی خود را از 

نده اول همچنین مفتخر است که نویسارائه هر چه بهتر مقاله حاضر تشکر و قدردانی نماید.  به خصوص در زراتیامیر رضا جناب آقای دکتر گرانقدر 

شهادت به اسارت درآمده وبه ولی دلیرانه مظلومانه که درزمان نوشتن این مقاله،  شهید واالمقام محسن حججی، را تقدیم کند به روح بلندمقاله حاضر 

 . ندرسید
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