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Introduction
The control of speed and pressure oscillations along the stream, as two critical parameters in
designing hydraulic systems, is vital since they have to be set within an acceptable range in order to
prevent damages to hydraulic structures. Ead and Rajaratnam (2002) studied the hydraulic jump
characteristics on the corrugated bed and calculated the thickness of dimensionless boundary layer to
be 0.45. Pourabdollah et al. (2015) investigated the effect of roughness and adverse slope of the bed
on the velocity profile and determined the mean shear force coefficient to be 11.5 times more than
that of the classical condition. Fiorotto and Rinaldo (1992) stated that in hydraulic jump the pressure
is oscillating around the mean pressure value, which is almost equal to piezometric head at each
point. Also Lopardo and Solari (1980) determined the pressure oscillations equal to 0.084 for
hydraulic jump at downstream of valve. Accordingly, although various studies have been carried out
on hydraulic jump characteristics under different conditions, the simultaneous effect of end positive
step, bed roughness and adverse slope on hydraulic jump characteristics have not yet been explored.
Therefore, the aim of this study was to investigate the velocity profiles, flow surface and pressure
oscillations in hydraulic jump within the stilling basin at defined conditions.
Methodology
This research was carried out at the hydraulic laboratory of Isfahan University of Technology in a
rectangular flume with 0.4 width, 0.6 height and 8m length. The stilling basin included an adverse
slope bed with 2m length and one end positive step. The slope of the basin was considered to be 0, 1.5, -3, and -5%. Also, the height of end positive step was considered to be 3 and 6 cm. The
experiments were conducted in both smooth and gravelly rough bed with 4.76≥t≥5.66, 11.1≥t≥12.7
and 19.1≥t≥22.2 mm. This research was conducted in four flow rates in the range of 25 to 50 LPS
and 576 experiments were performed in the Froude number range of 4 to 10. The flow depth was
measured by a point gauge with an accuracy of ±0.1mm and the flow velocity was measured by the
pitot tube. Meanwhile, several photographs were taken from each jump using a digital camera to plot
the water surface. Finally, by using the Curve Expert software the variations of water surface profile
were analyzed, and an equation was obtained for determination of water surface profiles. In stilling
basin length, several piezometers were installed at each 10 cm with their ends fixed to a graded plate.
Similarly to the hydraulic jump, several photographs were taken from the piezometers graded plate.
Then, the pressure oscillations were calculated during hydraulic jump. Also, based on the measured
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pressure of installed piezometers, the cavitation coefficient was calculated and the occurrence
probability of this phenomenon was investigated.
Result and discussion
The results showed that at each constant Froude number, Lj/D1 was decreased by increasing the
adverse slope, rough bed and positive end step. In this study, the jump length was reduced by 47%
compared to that of the classic condition. Instead, this value had been reported by Pourabdollah et al.
(2014), Parsamehr et al. (2014), and Izadjoo and Shafai Bejestan (2007) to be 39.6, 49.9 and 50 %,
respectively. Hence, stilling basin can be built with smaller length to save expenses. Moreover, a
novel equation was propounded to estimate the water level in accordance with the experimental data.
Observing velocity profiles revealed that the thickness of the boundary layer (δ) was increased in
different conditions of adverse slope, bed roughness and positive step as compared to that of the
classical jump. The differences refer to the higher uniformity of the velocity profile along with the
jump of study. Based on the results, the standard deviation of the pressure oscillations (σ x) has
decreased by increasing the roughness diameter and height of positive step. Also, the bed roughness
and the positive step in a fixed adverse slope increased the shear stress and reduced the pressure
oscillations. Therefore, the above listed factors reduced σx compared to that of the classical
condition. Calculation of dimensionless coefficients of Cp+ , Cp− and Cp′ showed that these coefficients
were decreased due to increasing the bed roughness and the height of positive step. In this study, the
maximum 𝐶𝑝+ and 𝐶𝑝− values were calculated to be 0.088 and 0.090, respectively, corresponded to
0.19≥ X/Lj≥ 0.375. Also, the pressure oscillations were measured by piezometers installed in
hydraulic jump length at different conditions, and the minimum cavitation coefficient was calculated
to be 3.87.
Conclusion
In this research, the effect of adverse slope, bed roughness and end positive step on the length,
velocity profiles, water surface and pressure oscillations of the hydraulic jump were investigated. The
results showed that increasing the roughness, adverse slope and the height of end positive step
reduces the length of hydraulic jump and the main reduction was related to gravel roughness with
mean diameter of 2cm, adverse slope of 5% and positive step height of 6cm. Hence, stilling basin can
be built shorter leading to save costs. Based on the results, the thickness of the boundary layer in the
presence of the rough bed, adverse slope and positive step was determined to be 4.44 times of smooth
bed conditions. Moreover, the shear force coefficient )ε( was determined to be 12.4 times more than
that of the classic condition. According to the results, the presence of bed roughness, positive step
and adverse bed slope increase the shear stress and, as a result, decrease the pressure oscillations.
Therefore, the factors of adverse bed slope, bed roughness and positive step reduced the σx compared
to that of the classical condition. Also, the dimensionless coefficient of pressure oscillations was
decreased by 64.7% compared to that of the classical jump. In this study, the minimum cavitation
coefficient was calculated to be 3.87, indicating no cavitation phenomena.
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چکيده
حوضچه های آرامش برای کنترل پرش هيدروليکي تحت شرايط شيب معکوس و زبری بستر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
در اين پژوهش اثر هم زمان سه شيب منفي ،سه قطر زبری و دو ارتفاع پله مثبت انتهايي بر پروفيل سرعت و نوسانات فشار در اعداد
فرود  4تا  10بررسي شده است .براساس نتايج ضخامت اليه مرزی بيبعد  0/71محاسبه شد که در مقايسه با بستر صاف قابل مالحظه
بود .همچنين تنش برشي  12/6برابر شرايط بستر صاف بهدست آمد .نتايج نشان داد سه عامل شيب منفي ،زبری بستر و پله مثبت
انتهايي باعث کاهش انحراف معيار استاندارد نوسانات فشار نسبت به حالت کالسيک ميشود .بيشترين مقدار ضريب بدون بعد انحراف
معيار استاندارد نوسانات فشار و ضريب بدون بعد نوسانات فشار بهترتيب برابر  0/027و  0/275محاسبه شد که در مقايسه با حالت
کالسيک بهترتيب  65/6و  64/7درصد کاهش داشته است .همچنين حداقل ضريب کاويتاسيون در اين مطالعه برابر  3/87محاسبه
گرديد و بنابراين سازه با مشکل کاويتاسيون مواجه نخواهد بود.
کليد واژهها :انحراف معیار ،تنش برشي ،حوضچه آرامش ،ضخامت الیه مرزی.

مقدمه
یکي از پارامترهای مهم در طراحي سیستمهای هیدرولیکي
کنترل سرعت جریان ميباشد .سرعت جریان برای شرایط مختلف
طراحي باید در محدوده قابل قبولي قرار گیرد تا از تخریب و خسارت
جلوگیری شود .با توجه به تأثیر عواملي چون لزجت آب ،وجود
دیوارهها ،شیب و زبری بستر و همچنین اثر سطح آزاد آب ،فرض
ثابت بودن سرعت در هر مقطع جریان درست نميباشد .لذا توزیع
سرعت در کانالها پیچیده بوده و بهدست آوردن یك رابطه کلي به
سادگي امکانپذیر نیست (1967) Rajaratnam .آزمایشهای خود
را بر روی جریان رو به جلو محدود کرده و مطالعههای گستردهای
روی توزیع سرعت متوسط در پرش هیدرولیکي ایجاد شده در پایین
دست یك دریچه و روی یك کانال صاف و در محدوده اعداد فرود
( 2/68 )Fr1تا  9/78انجام داد .او نشان داد که پروفیل سرعت در
پرش شبیه پروفیل سرعت در جت دیواری کالسیك است.
 (2000) Ead et al.در کالورت با بستر موجدار نشان داد که
تنشهای برشي روی بسترهای موجدار به وجود آمده و این پدیده

موجب کاهش قابل توجهي در میدانهای سرعت در مقایسه با بستر
صاف شده است.
 Eadو  (2002) Rajaratnamتعداد  11آزمایش را در
خصوص پرش هیدرولیکي روی دو نوع بستر موجدار و برای اعداد
فرود  4تا  10انجام دادند و پروفیلهای سرعت را در تعدادی از
آزمایشها با استفاده از لوله پیتوت اندازهگیری نمودند .آنها ضخامت
الیه مرزی بيبعد را برابر  0/45بهدست آوردند که در مقایسه با حالت
کالسیك افزایش یافته است.
 (2009) Abbaspour et al.پروفیلهای سرعت را در20
آزمایش پرش هیدرولیکي روی بستر موجدار اندازهگیری نمودند که
در این پروفیلها تغییرات سرعت بهصورت جت دیواره بوده ،به
طوری که با افزایش فاصله از ابتدای پرش الیه مرزی رشد نموده و
سرعت حداکثر کاهش ميیابد .نتایج پژوهش مذکور نشان داد که
ضریب نیروی برشي ( )εدر بستر موجدار در حدود  10برابر بستر
صاف بوده است .ایشان رابطه حاکم در بستر موجدار را بهصورت
معادله ( )1ارائه کردند:
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𝑅2 = 0.93

()1
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𝜀 = 1.1𝐹𝑟12 − 2.4𝐹𝑟1 + 1

 Izadjooو  (2007) Shafai Bejestanنیز پروفیلهای
توزیع قائم سرعت را در  10آزمایش برداشت نمودند در تحقیق آنها
سرعت جریان فوق بحراني قبل از پرش بین  1/53تا  4/9متر بر
ثانیه و در دورترین پروفیل برداشت شده ،سرعت حداکثر بین  0/5تا
یك متر بر ثانیه متغیر بوده است .آنها برای محدوده فوق معادله
ضریب تنش برشي در پرش بر روی بستر زبر را بهصورت رابطه ()2
ارائه نمودند:
()2

𝑅2 = 0.97

𝜀 = 1.59𝐹𝑟12 − 11.857𝐹𝑟1 + 31.933

 (2013) Samadi et al.مطالعههای پرش را روی شش نوع
بستر موجدار مثلثي انجام دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که نیروی
برشي روی بستر موجدار مثلثي حدود  8/5برابر بستر صاف ميباشد.
 (2012) Ghazali et al.مطالعاتي را روی پنج نوع بستر
موجدار مثلثي انجام داد .ایشان مقدار ضخامت الیه مرزی بيبعد روی
بستر موجدار را برابر  0/39بهدست آورد در حالي که این مقدار در
بستر صاف  0/16است .همچنین افت انرژی در پرش بر روی بستر
موجدار را حدود  11/3درصد بیشتر از بستر صاف عنوان کرد.
 (2015) Pourabdollah et al.اثر زبری و شیب منفي بستر
را بر پروفیل سرعت و سطح آب پرش هیدرولیکي در اعداد فرود
اولیه  4/9تا  ،7/8روی سه نوع بستر زبر و شیبهای صفر،-0/6 ،
 -1/3و  -2درصد بررسي کردند .ضخامت الیه مرزی بيبعد در این
مطالعه برابر با  0/66و متوسط ضریب نیروی برشي  11/5برابر حالت
کالسیك بهدست آمد .یکي دیگر از پارامترهای مهم در مطالعه پرش
هیدرولیکي ،بررسي تغییرات ضرایب مختلف مربوط به نوسانات فشار
در طول پرش ميباشد.
 Abdul Khaderو  (1974) Elangoنوسانات فشار در
پرش هیدرولیکي را مورد مطالعه قرار دادند و نحوه محاسبه
پارامترهای مهم در این زمینه شامل ضریب بدون بعد انحراف معیار
استاندارد نوسانات فشار و حد نهایي نوسانات فشار را بهصورت
معادلههای ( )3تا ( )5ارائه نمودند:
()3

𝑥𝜎
𝑔𝑉12 /2

= 𝐶𝑝′

در این رابطه  :𝐶𝑝′ضریب بدون بعد انحراف معیار استاندارد
نوسانات فشار :σx ،انحراف معیار استاندارد نوسانات فشار :V1 ،سرعت
اولیه پرش و  :gشتاب ثقل ميباشد.

()4

) ̅𝑃 (𝑃𝑚𝑎𝑥 −
𝑔𝑉12 /2

()5

) ̅𝑃 (𝑃𝑚𝑖𝑛 −
𝑔𝑉12 /2

= 𝐶𝑝+

= 𝐶𝑝−

در روابط فوق 𝐶𝑝+ ،حداکثر انحراف فشار حداکثر و  𝐶𝑝−حداکثر
انحراف فشار حداقل از فشار میانگین Pmax ،فشار حداکثر Pmin ،فشار
حداقل و ̅𝑃 میانگین فشار در هر پیزومتر ميباشد .همچنین نتایج
تحقیقات  Abdul Khaderو  (1974) Elangoنشان داد که
حداکثر ضریب بدون بعد انحراف معیار استاندارد نوسانات فشار
نزدیك به محل پنچه پرش و تقریبا  0/085است.
 (1997) Marques et al.ضریب بدون بعد شدت نوسانات
فشار را بهصورت زیر تعریف نمودند:
𝜎𝑥 𝐷2
=Ω
𝐻𝑡 𝐷1

()6
()7

𝑉12
𝑉22
) + 𝑡) − (𝐷2 +
𝑔2
𝑔2

𝐻𝑡 = (𝐷1 +

:σx

در این دو رابطه  :Ωضریب بدون بعد شدت نوسانات فشار،
انحراف معیار استاندارد نوسانات فشار :Ht ،افت فشار :D1 ،و  :D2به
ترتیب عمق اولیه و عمق ثانویه پرش :t ،ارتفاع زبری و  :V1و  :V2به
ترتیب سرعت اولیه و ثانویه پرش ميباشد.
 Lopardoو  (1980) Solariنوسانات فشار را برای پرش
هیدرولیکي در پایین دست یك دریچه برای اعداد فرود بین  2/5تا
 7/5اندازهگیری نمودند و بیشترین مقدار را برابر  0/084بهدست
آوردند.
 Fiorottoو  (1992) Rinaldoعنوان کردند مقدار میانگین
فشار مشخص کننده مبنایي است که نوسانات فشار حول آن انجام
ميشود .در پرش هیدرولیکي مقدار متوسط نوسانات فشار تقریباً با
فشار پیزومتریك و یا به عبارتي برابر با پروفیل سطح آب در هر نقطه
ميباشد.
 (2014) Parsamehr et al.در پرش هیدرولیکي روی بستر
زبر با زبریهای نیم استوانهای شکل روی شیب معکوس  1/5درصد
ضریب تنش برشي به طور متوسط  16برابر بستر صاف و افقي شد.
 (2013) Fathi et al.در بررسي فشارهای دینامیکي ناشي از
برخورد جت خروجي از پرتابه جامي شکل در زوایای مختلف عنوان
کردند که با افزایش دبي ،مقادیر ' Cpافزایش ميیابد ،همچنین در
یك دبي ثابت با افزایش زاویه برخورد از صفر به  90درجه مقادیر
' Cpافزایش ميیابد.
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 (2013) Hosseni et al.در بررسي فشارهای دینامیکي وارد
بر دیواره جانبي ،ناشي از جت خروجي از پرتابه جامي شکل در
حوضچه مستغرق به این نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار برای
ضریب میانگین فشار ' Cpبرابر با  0/88ميباشد .بیشترین فشار در
محل برخورد مرکز جت به صفحه اتفاق میافتد و با فاصله گرفتن از
مرکز جت فشار کاهش مي یابد.
 (2014) Karimi et al.نشان دادند که وجود زبری در بستر
حوضچه آرامش باعث کاهش شدت نوسانات تالطمي پرش ميگردد.
براساس نتایج مطالعه آنها ،حداکثر ضریب شدت نوسانات فشار در
پرش واگرای زبر تا مقدار  0/023بهدست آمده که تقریبا  53درصد
نسبت به پرش واگرای صاف و  70درصد نسبت به پرش کالسیك
کاهش داشته است.
 Nasr Esfahaniو  (2014) Shafai-Bajestanپدیده
کاویتاسیون را برای پرش در بستر با زبری مصنوعي و پله معکوس با
استفاده از معادله ( )8بررسي نمودند .براساس نتایج ایشان احتمال
پدیده کاویتاسیون در طول پرش وجود نداشت.

()8

𝑃𝑎𝑡𝑚 𝑃𝑉 𝑃0
− +
𝛾
𝛾
𝛾
=𝜎
2
𝑉0
𝑔2

در این رابطه  σضریب کاویتاسیون 𝑃𝑎𝑡𝑚 ⁄𝛾 ،فشار اطراف
محیط ميباشد که در شرایط آزمایشگاه معادل یك اتمسفر یا 10/33
متر ستون آب 𝑃𝑉 ⁄𝛾 ،مقدار هد فشار بخار مایع است که در دمای
 25درجه سانتيگراد معادل  0/33متر ارتفاع آب 𝑃0⁄𝛾 ،فشار نظیر
ارتفاع آب که روی سازه در قسمتهای مختلف و 𝑔 𝑉02 ⁄2ارتفاع
نظیر سرعت در مقطع مورد نظر ميباشد .بنابراین  σنسبت افت فشار
الزم برای تبخیر آب است .خوردگي زماني آغاز ميشود که  σبرابر و
یا کوچکتر از  1باشد.
 (2017) Karimi et al.نشان دادند که انحراف معیار
نوسانات فشار و فشارهای حدی ناشي از پرش هیدرولیکي وابسته به
عدد فرود جریان ورودی و موقعیت نقطه مورد نظر نسبت به پنجه
پرش است .بهطوری که حداکثر ضرایب نوسانات فشار در فاصله 10
تا  30برابر عمق اولیه پرش نسبت به پنجه پرش رخ ميدهد.
واگرایي در مقطع پرش سبب کاهش ضرایب نوسانات فشار است .به
طوری که در نسبتهای واگرایي  0/5 ،0/33و  0/67انحراف معیار
نوسانات فشار به ترتیب برابر با  %38 ،43%و  %19در مقایسه با پرش
کالسیك کاهش ميیابد.
با توجه به مطالب بیان شده اگر چه تحقیقات مختلفي روی
پرش هیدرولیکي در شرایط متفاوت انجام گرفته است اما مطالعههای
منتشر شدهای در رابطه با بررسي اثر وجود همزمان پله مثبت
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انتهایي ،زبری سنگریزهای و شیب معکوس بستر و روی خصوصیات
مختلف پرش هیدرولیکي در دست نميباشد .بنابراین هدف این
پژوهش ،مطالعه پروفیلهای سرعت ،سطح آب و همچنین نوسانات
فشار در پرش هیدرولیکي درون حوضچه آرامش با شرایط بیان شده
بوده است.
مواد و روشها
این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیك دانشگاه صنعتي اصفهان در
فلومي با مقطع مستطیلي به عرض  ،0/4ارتفاع  0/6و با طول هشت
متر و دیوارهای پلکسي گالس شفاف صورت گرفت(شکل  .)1طول
حوضچه آرامش شامل دو متر سطح شیبدار و یك پله مثبت انتهایي
بود .به منظور افزایش عدد فرود اولیه در دو متر از طول کانال (قبل از
دریچه باالدست) ارتفاع کانال از  0/6متر به  1/25متر افزایش یافت.
همچنین شیب بستر حوضچه آرامش صفر -3 ، -1/5 ،و  -5درصد
انتخاب شد .ارتفاع پله مثبت انتهایي نیز صفر ،سه و شش سانتيمتر
در نظر گرفته شد .آزمایشهای این پژوهش هم در حالت بستر بدون
زبری و هم برای بستر با زبری سنگریزهای با دانهبندی t≥5/66
≥ 11/1≥t≥12/7 ،4/76و  19/1≥t≥22/2میليمتر انجام
گرفت(شکل  .)2این تحقیق در چهار دبي بین  25تا  50لیتر بر ثانیه
انجام گرفت .بنابراین در این مطالعه  576آزمایش در محدوده اعداد
فرود  4تا  10برنامهریزی و انجام پذیرفت .نمونه ای از پرش آزاد در
شکل ( )3نشان داده شده است .برای اندازهگیری عمق جریان از یك
عمقسنج دستي با دقت  ±0/1میليمتر و برای اندازهگیری سرعت از
لوله پیتوت استفاده گردید که با استفاده از سرعت سنج  ADVکالیبره
شده بود (شکل (-4الف)) .برای ترسیم پروفیل سطح آب با استفاده از
دوربین دیجیتال از هر پرش چندین عکس گرفته شده و سپس در
نرمافزار گرافر ( )Grapher7که نتایج کالیراسیون آن در شکل (-4ب)
نشان داده شده است ،رقومي گردید .در نهایت تغییرات پروفیل سطح
آب تحلیل و با استفاده از نرم افزار  Curve Expertمعادلهای برای
پروفیل سطح آب استخراج شد .بهطور کلي در این تحقیق در 132
آزمایش پروفیل سرعت برداشت گردید .همچنین در طول حوضچه
آرامش به فواصل  10سانتيمتری پیزومتر نصب گردید .پیزومترهای
مذکور در یك صفحه مدرج نصب گردیدند .بهطور مشابه با پروفیل
سطح آب ،از صفحه مدرج و پیزومترهای متصل به آن در دوره زماني
از هر پرش گرفته ميشد .سپس عکسها رقومي شده و از این اعداد
برای بررسي نوسانات فشار در طول پرش هیدرولیکي استفاده شد.
همچنین براساس معادله ( )8و فشار پیزومترهای نصب شده ،ضریب
کاویتاسیون محاسبه و احتمال وقوع این پدیده بررسي شد.
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Fig. 1- Laboratory channel plan
 پالن کانال آزمايشگاهي-1 شکل

Fig. 2- Diameter range of crushed gravel sieve
 زبريهاي سنگريزهاي دانهبندي شده-2 شکل

Fig. 3- Example of the free jump in roughness 4.76 <t< 5.66, adverse slope 1.5% and positive step 6 cm
 سانتيمتري6  و پله انتهايي%1/5  شيب،4/76≥t≥5/66  نمونه از پرش آزاد در زبري-3 شکل
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Fig. 4- (A) Calibration curve of pitot tube (B) Calibration curve of Ghrapher7 software
شکل  (A) -4نمودار کاليبراسيون لوله پيتوت ) (Bنمودار کاليبراسيون نرم افزار Ghrapher7

نتايج و بحث
طول پرش هيدروليکي

بهمنظور بررسي میزان تأثیر زبری ،شیب معکوس و پله مثبت
انتهایي بر طول پرش هیدرولیکي اگر چنانچه  D1عمق اولیه پرش
روی بستر زبر u1 ،سرعت متوسط در مقطع اولیه پرش باشد ،بنابراین
 Ljتابعي از پارامترهای زیر خواهد بود:
()9

) Lj  f ( D1, u1, g ,  ,  , t , , z

که در این رابطه :g :شتاب ثقل :ρ ،دانسیته :μ ،لزجت دینامیکي
آب :t ،قطر زبری :ν ،لزجت سینماتیکي :θ ،شیب بستر و  :zارتفاع پله
مثبت انتهایي ميباشد .بنابراین با توجه به تحلیل ابعادی و اینکه
مقدار عدد رینولدز در این تحقیق در محدوده  45000تا 200000
متغیر بود که بیانگر جریان آشفته است ،بنابراین ميتوان از اثر لزجت
صرفنظر نمود در نتیجه نسبت  Lj/D1بهصورت زیر خالصه مي
گردد:
()10

t
Lj
z
 f1( Fr1,
,
) ,
D1
D1 D1

بنابراین با استفاده از نرم افزار  SPSSمعادله برازش داده شده
بهصورت زیر حاصل گردید:
()11

𝑗𝐿
𝑡
𝑧
= 11.234 + 5.94𝐹𝑟1 − 16.741 − 3.8
𝐷1
𝐷1
𝐷1
− 3.81𝜃 𝑅2 = 0.88

براساس اندازهگیریهای آزمایشگاهي تغییرات  Lj/D1در برابر
عدد فرود در شکل ( )5نشان داده شده است .براساس این شکلها ،با
قرار دادن زبری و پله مثبت انتهایي روی شیبهای مختلف ،طول
پرش هیدرولیکي کاهش یافته است ،بهطوری که در هر شیب منفي
و پله مثبت انتهایي با افزایش زبری این نسبت بیشتر کاهش ميیابد.
این نتیجه را ميتوان بهصورت مشابه برای ثابت در نظر گرفتن زبری

و افزایش شیب منفي نیز بیان کرد .با توجه به اثر کاهشي هر یك از
متغیرهای شیب ،زبری و پله انتهایي روی طول پرش هیدرولیکي
ميتوان نتیجه گرفت اثر متقابل این سه روی طول پرش هیدرولیکي
نیز کاهشي بوده بهطوریکه افزایش شیب معکوس بستر  ،افزایش
ارتفاع پله مثبت انتهایي و یا اندازه (قطر) زبری ،هر سه باعث کاهش
طول پرش ميشوند .بهطور کلي در این تحقیق کاهش طول پرش
 47درصد بود .این کاهش در تحقیقات Pourabdollah et al
) Parsamehr ،(2014و  (2013) Hossenzadehو Izadjoo
و  (2007) Shafai Bejestanبهترتیب برابر  49/9 ،39/6و 50
بیان شد.
پروفيل سطح آب

پروفیل سطح آب در پرش هیدرولیکي را ميتوان تقریباً یك
منحني در نظر گرفت که از مقطع اولیه تا ثانویه امتداد دارد ( Chow,
 .)1959بنابراین ميتوان استدالل نمود هر عاملي که باعث تغییر در
افت انرژی ،عمق ثانویه و طول پرش ميشود بر معادله پروفیل سطح
آب پرش نیز مؤثر است .بر همین اساس با توجه به نتایج بهدست
آمده در این تحقیق عوامل شیب ،زبری بستر و پله مثبت انتهایي،
عدد فرود اولیه و اعماق اولیه و ثانویه پرش برای استخراج معادله
پروفیل سطح آب در نظر گرفته شد .پروفیلهای بدون بعد سطح آب
از ترسیم نسبت )  ( D  D1 ) /(D2  D1در مقابل  x/Ljبهدست
مي آیند( .)Ead and Rajaratnam, 2002با توجه به نتایج این
مطالعه ،پروفیلهای بدون بعد سطح آب در شکل (-6الف) نشان داده
شده است .براساس این شکل و به کمك نرمافزار Curve Expert
بهترین معادله برای ترسیم پروفیل سطح آب به صورت معادله ()12
استخراج شده است(.)R2=0/86
()12

) (𝐷 − 𝐷1
𝑥
)) = 0.635𝐴𝑇𝐴𝑁 (0.0547 exp (5.26
) (𝐷2 − 𝐷1
𝑗𝐿

در معادله باال  D1و  D2به ترتیب عمق اولیه و ثانویه پرش،
فاصله از ابتدای پرش Lj ،طول پرش هیدرولیکي و  Dعمق جریان
x

181
دوره  43شماره  1سال  .1399ص 173-188

علوم و مهندسي آبياري
در فاصله  xميباشد .مقایسه نمونهای از پروفیل سطح آب مشاهداتي
و ترسیم شده با استفاده از معادله ( )12در شکل (-6ب) نشان داده

شده است .همانطور که مشاهده ميشود با کاربرد معادله ()12
ميتوان پروفیل سطح آب را با دقت قابل قبولي ترسیم نمود.

Fig. 5- Variation of Lj/D1 versus Fr1 for different sizes of adverse slope and positive step (A) without
roughness (B) roughness 4.76 ≤t≤5.66 (C) 11.1 ≤t≤ 12.7 and (D) 19.1 ≤t≤ 22.2
شکل  -5تغييرات  Lj/D1در برابر  Fr1براي اندازههاي مختلف شيب و پله مثبت انتهايي( )Aبدون زبري )B( ،زبري t≥5/66
≥ )C( ،4/76زبري 11/1≥t≥12/7و ( )Dزبري 19/1≥t≥22/2

Fig. 6- Comparison between measured and estimated (Eq. 12) water surface profile, (A) dimensionless
profiles of all experiments (B) adverse slope 3%, diameter roughness 0.5 and positive step height 3 cm
)(flow 50 LPS sluice gate opening 5 cm
شکل -6مقايسه پروفيل سطح آب اندازهگيري شده و برآورد شده توسط معادله ( ،)12الف) پروفيلهاي بدون بعد کل آزمايشها،
ب) شيب بستر  ،-3%قطر زبري  0/5و ارتفاع پله سه سانتيمتر( در دبي  ،50LPSبازشدگي دريچه پنج سانتيمتر)
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پروفيل بيبعد سرعت

پروفیل بدون بعد سرعت از ترسیم تغییرات نسبت عمق جریان
به پارامتر  bدر مقابل نسبت سرعت جریان( )Uبه سرعت حداکثر
( )Umتشکیل ميگردد .همچنین  bعمقي است که در آن سرعت
جریان برابر نصف سرعت حداکثر و  u / D  0باشد .شکل
پروفیلهای قائم بدون بعد سرعت برداشت شده در آزمایشهای
مختلف این مطالعه و حالت کالسیك در (-7الف) نشان داده شده
است .مطابق این شکل ،سرعت بیشتر بر روی بستر زبر همراه با
شیب معکوس و پله مثبت انتهایي نسبت به نازل دیواری کالسیك
در عمق بیشتری رخ ميدهد .با توجه به این که ضخامت الیه مرزی
در هر مقطع از پرش هیدرولیکي برابر عمقي است که در آن سرعت
بیشتر است ،بنابراین ضخامت الیه مرزی ( )δدر حالتهای مختلف
شیب ،زبری بستر و پله مثبت انتهایي در این مطالعه نسبت به حالت
کالسیك افزایش یافته است .این تفاوت حاکي از یکنواختي بیشتر
سرعت در طول پرش روی بستر زبر همراه با شیب منفي در مقایسه
با حالت کالسیك است .براساس نتایج ضخامت الیه مرزی بدون بعد
( )δ/bبهطور متوسط برابر  0/71بهدست آمد در حاليکه ضخامت
الیه مرزی در بستر صاف  0/16است.
پروفیلهای بيبعد سرعت حاصل از نتایج این تحقیق در مقابل
نتایج سایر تحقیقات قبلي در شکل (-7ب) نشان داده شده است.
همانطور که در شکل نشان داده شده ،ضخامت الیه مرزی روی
سطوح شیبدار همراه با بستر زبر و پله مثبت انتهایي (نتایج این
تحقیق) در مقایسه با تحقیقات  Eadو ،(2002) Rajaratnam
Samadi et al (2013) ،(2009) Abbaspour et al
 (2015) Pourabdollah et alو پرش کالسیك بیشتر ميباشد.
یکي دیگر از پارامترهای بدون بعد مورد مطالعه در پرش
هیدرولیکي ،بررسي نسبت تغییرات سرعت بدون بعد ( )U/Umدر

طول جریان ميباشد .براساس نتایج اندازهگیریهای آزمایشگاهي،
تغییرات  U/Umدر برابر  x/Ljدر شکل ( )8نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل مشاهده ميشود ،در ابتدای پرش مقدار
سرعت بیشتر و با نزدیك شدن به انتهای پرش ،مقدار سرعت کاهش
ميیابد .با توجه به نتایج این مطالعه ،تغییرات  U/Umدر برابر  x/Ljرا
ميتوان توسط معادله ( )13برآورد نمود:
()13

𝑅2 = 0.774

𝑈
𝑥
= 0.3197( )−0.825
𝑚𝑈
𝑗𝐿

تغییرات ضخامت الیه مرزی ( )δ/bدر برابر  x/D1در شکل ()9
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود ضخامت الیه
مرزی در این تحقیق  0/71بهدست آمده است که در مقایسه با نتایج
 Eadو  (2009) Abbaspour et al ،(2002) Rajaratnamو
 (2015) Pourabdollah et alکه بهترتیب برابر  0/57 ،0/45و
 0/66بیان شده ،بیشتر ميباشد.
از سوی دیگر تغییرات  b/D1در برابر  x/D1در شکل (-10الف)
نشان داده شده است .با توجه به نتایج این مطالعه نسبت  b/D1را
ميتوان از معادله ( )14برآورد نمود:
()14

𝑅2 = 0.963

𝑏
𝑥
= 0.1137 ( ) + 2.4912
𝐷1
𝐷1

همچنین تغییرات  b/D1به ازای  x/D1برای نتایج این تحقیق در
مقایسه با نتایج سایر تحقیقات قبلي در شکل (-10ب) نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده ميشود مقدار  b/D1در این مطالعه
نسبت به نتایج سایر پژوهشها بیشتر بوده است .این پدیده ،به دلیل
افزایش مقدار  bبه علت افزایش افت انرژی در اثر شیب معکوس،
زبری بستر و وجود پله مثبت انتهایي رخ داده است.

Fig. 7- Dimensionless velocity profiles, (A) all experimental data (B) comparison with results of other
studies
شکل -7پروفيلهاي بيبعد سرعت (A) ،براي تمامي آزمايشات ) (Bمقايسه با مطالعات گذشته
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Fig. 8- Variation of Um/U1 with x/D1 for experimental data
شکل  -8تغييرات  U/Umبه ازاي  x/Ljبراي تمامي دادههاي آزمايش

Fig. 9- Variation of δ/b with x/D1 for experimental data
شکل  -9تغييرات  δ/bبه ازاي  x/D1براي تمامي دادههاي آزمايش

Fig. 10- Variation of b/D1 with x/D1 (A) for all experimental data, (B) comparison with results of other
studies
شکل  -10تغييرات  b/D1به ازاي  (A) ،x/D1براي تمامي دادههاي آزمايش (B) ،مقايسه با مطالعات گذشته

ضخامت الیه مرزی بدون بعد را عالوه بر روش قبلي ،ميتوان
از تقسیم ضخامت الیه مرزی بر عمق اولیه پرش نیز بهدست آورد .با
توجه به اندازهگیریهای آزمایشگاهي ،تغییرات الیه مرزی بيبعد
( )δ/D1به ازای  x/D1در شکل (-11الف) نشان داده شده است .بر
همین اساس ،ميتوان ضخامت الیه مرزی بيبعد در امتداد طولي
پرش هیدرولیکي برای شیبهای منفي همراه با بستر زبری و پله
مثبت انتهایي را با استفاده از معادله زیر برآورد نمود:
()15

𝑅2 = 0.823

𝛿
𝑥
= 0.0919 ( ) + 2.1257
𝐷1
𝐷1

از سوی دیگر ،تغییرات ضخامت الیه مرزی بيبعد ( )δ/D1به
ازای  x/D1برای نتایج این تحقیق همراه با نتایج سایر تحقیقات قبلي
در شکل (-11ب) نشان داده شده است .همانطور که دراین شکل
(-11ب) نشان داده شده ،ضخامت الیه مرزی بيبعد ( )δ/D1روی
سطوح شیبدار همراه با بستر زبر و پله مثبت انتهایي (نتایج این
تحقیق) در مقایسه با تحقیقات  Eadو ،(2002) Rajaratnam
 ،(2009) Abbaspour et alو Pourabdollah et al
) (2015بیشتر بوده است .زیرا شیب منفي ،زبری بستر و پله مثبت
انتهایي باعث ميشود عمق رخ دادن سرعت بیشتر از بستر جریان
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نسبت به حالت کالسیك و یا سایر مطالعات ذکر شده افزایش پیدا
کند و لذا ضخامت الیه مرزی افزایش یابد.
تغییرات ضریب نیروی برشي ( )εدر برابر عدد فرود اولیه برای
آزمایشهای این مطالعه در شکل (-12الف) نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده ميشود با افزایش عدد فرود اولیه مقدار  εبه
صورت تواني افزایش ميیابد .بر همین اساس برای برآورد ضریب
نیروی برشي در شرایط مطالعه حاضر ميتوان از معادله زیر استفاده
نمود(:)R2=0/85
()16

ε = 1.7123𝐹𝑟12 − 9.0176𝐹𝑟1 + 19.635

مقایسه ضریب نیروی برشي در این تحقیق با سایر تحقیقات در
شکل (-12ب) نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود
مقدار  εدر پرش هیدرولیکي روی بستر زبر با شیبهای منفي و با پله
مثبت انتهایي بیشتر از سایر پژوهشهای پیشین و حالت کالسیك
ميباشد .براساس نتایج ،مقدار  εدر مطالعه حاضر بهطور میانگین
 12/4برابر ضریب نیروی برشي در بسترهای صاف است.
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تغييرات نوسانات فشار

انحراف معیار استاندارد نوسانات فشار ( )σxمعیار مناسبي برای
بررسي شدت نوسانات فشار ميباشد .به دلیل حجم زیاد دادهها یك
نمونه از انحراف معیار استاندارد نوسانات فشار برای شیب  -3%و
انواع زبری ( )tو پله مثبت انتهایي ( )zدر شکل ( )13نشان داده شده
است .براساس شکل مذکور ،با افزایش قطر زبری و ارتفاع پله مثبت
انتهایي مقدار  σxکاهش یافته است .وجود زبری و پله مثبت انتهایي
در یك شیب ثابت سبب افزایش تنش برشي بستر و مانع از گسترش
طولي گردابهها و در نتیجه کاهش مقدار و طول نوسانات فشار
ميشود .همچنین با افزایش شیب منفي به دلیل وجود نیروی وزن در
خالف جهت جریان و اتالف انرژی بیشتر نسبت به حالت کالسیك
مقدار  σxکاهش شدت ميیابد .بنابراین وجود سه عامل شیب منفي،
زبری بستر و پله مثبت انتهایي باعث کاهش  σxنسبت به حالت
کالسیك ميگردد .همچنین با افزایش عدد فرود اولیه مقدار σx
افزایش ميیابد .در حقیقت با افزایش عدد فرود اولیه به دلیل اینکه
گردابههای قویتری تشکیل ميشود انحراف نوسانات فشار افزایش
ميیابد.

Fig. 11- Variation of δ/D1 with x/D1 (a) for all experimental data, (b) comparison with results of other
studies
شکل  -11تغييرات  δ/D1به ازاي  (a) ،x/D1براي تمامي دادههاي آزمايش (b) ،مقايسه با مطالعات گذشته

Fig. 12- Variations of ε with Fr1 (A) for all experiment data, (B) comparison with results of other studies
شکل  -12تغييرات  εبه ازاي  (A) ،Fr1براي تمامي دادههاي آزمايش (B) ،مقايسه با مطالعات گذشته
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Fig. 13- Standard deviation changes for adverse slope 3% in different roughness and positive step height
شکل -13تغييرات انحراف معيار استاندارد براي شيب  -3%در انواع زبري و ارتفاع پله مثبت انتهايي
−
𝑪′𝒑 , 𝑪+
ضرايب بدون بعد 𝒑𝑪 𝒑 ,

ضريب بدون بعد شدت نوسانات فشار

عالوه بر انحراف معیار استاندارد نوسانات فشار ،تعیین ضرایب
بدون بعد  𝐶𝑝+ , 𝐶𝑝−و  𝐶𝑝′برای بررسي شرایط هیدرولیکي حوضچه
آرامش ضروری ميباشد .بههمین منظور این ضرایب بدون بعد
محاسبه شده و برای شیب  -3درصد و زبری با قطرهای مختلف و
پله مثبت انتهایي با ارتفاعهای متفاوت در شکل ( )14ترسیم گردیده
است .همانطور که مشاهده ميشود در حالت بدون زبری این
ضرایب بزرگتر بوده و با افزایش زبری و پله مثبت انتهایي مقدار این
ضرائب کاهش ميیابد .بیشترین مقدار ضریب  𝐶𝑝′در این پژوهش
 0/027محاسبه شد که در مقایسه با حالت کالسیك  65/6درصد
کاهش نشان ميدهد .همچنین با افزایش عدد فرود مقدار  𝐶𝑝′کاهش
ميیابد که ناشي از افزایش مقدار بار سرعت نسبت به  σxميباشد و
بدان معنا نیست که نوسانات فشار کاهش ميیابد .ضریب  𝐶𝑝+بیان
کننده اختالف فشارهای حداکثر از فشار متوسط ميباشد .این ضریب
بیان کننده میزان اثرات ضربات ناشي از نوسانات فشار بر کف
حوضچه آرامش ميباشد .ضریب  𝐶𝑝−بیان کننده اختالف فشارهای
منفي نسبت به فشار متوسط است .در این تحقیق برای پرش روی
سطح شیبدار ،بستر زبر و پله مثبت انتهایي حداکثر مقدار  𝐶𝑝+برابر با
 0/088و حداکثر قدر مطلق ضریب  𝐶𝑝−برابر با  0/09بهدست آمد که
مقادیر مذکور در محدوده  0/19≥X/Lj≥0/375رخ دادهاند.

به دلیل حجم زیاد دادهها نمونهای برای شیب  -3درصد در انواع
زبری و ارتفاع پله مثبت شش سانتيمتری در شکل ( )15نشان داده
شده است .همانطور که در این شکل مشاهده ميشود مقدار  Ωدر
ابتدا شروع به افزایش نموده تا اینکه در فاصله  X/(D2-D1)=2/83به
مقدار حداکثر خود ميرسد .سپس روند نزولي داشته تا اینکه به مقدار
ثابتي ميرسد .این روند در تمامي آزمایشها مشاهده شده است .این
مقدار در مطالعات  (1997) Marques et al.برابر  ،1/75در
مطالعات  (2014) Karimi et alروی بستر واگرای زبر برابر 3/8
بهدست آمده است .بهطور کلي در این تحقیق با قرارگیری شیب
منفي همراه با بستر زبر و پله مثبت انتهایي مقدار  Ωmaxبرابر 0/275
و در حالت کالسیك برابر  0/78بهدست آورده شد ،که تقریباً 64/7
درصد نسبت به حالت کالسیك کاهش داشته است.
با توجه به نوسانات فشار اندازهگیری شده توسط پیزومترهای
نصب شده در طول جریان پرش هیدرولیکي در شرایط مختلف این
مطالعه ضریب کاویتاسیون با استفاده از معادله ( )8محاسبه شد.
براساس نتایج معادله مذکور ،حداقل ضریب کاویتاسیون برابر 3/87
محاسبه شد .بنابراین در هیچ یك از حاالت مورد مطالعه ضریب
مذکور از حالت بحراني کمتر نبوده و بنابراین احتمال وقوع
کاویتاسیون وجود نداشته است.
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′
Fig. 14- Variations of 𝑪𝒑+ , 𝑪−
𝒑 and 𝑪𝒑 in adverse slope 3%, different roughness and positive step heights
−
 𝑪+و 𝒑 𝑪′در شيب  ،-3%انواع زبري و ارتفاع پله مثبت انتهايي
شکل -14تغييرات 𝒑𝑪 𝒑 ,

Fig. 15- Variations of Ω coefficient for adverse slope 3%, positive step height 6 cm and different
roughness
شکل  -15تغييرات ضريب  Ωدر بستر با شيب  ،-3%ارتفاع پله مثبت انتهايي  6سانتيمتري و انواع زبري

نتيجهگيري
در این تحقیق تأثیر شیب منفي ،زبری بستر همراه با پله مثبت
انتهایي بر طول پرش ،پروفیلهای سرعت ،سطح آب و نوسانات
فشار پرش هیدرولیکي مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد
افزایش زبری ،شیب منفي همراه با پله انتهایي سبب کاهش طول
پرش هیدرولیکي خواهد شد که بیشترین کاهش مربوط به زبری با
قطر متوسط دو سانتيمتر ،شیب منفي پنج درصد همراه با پله شش
سانتيمتری ميباشد .از این رو ميتوان حوضچههایي با طول کمتر را
احداث نمود که باعث صرفهجویي اقتصادی خواهد گردید .براساس
نتایج ،ضخامت الیه مرزی بيبعد در بستر زبر با شیب کف منفي
همراه با پله مثبت انتهایي  4/44برابر بستر صاف بهدست آمد.
همچنین مقادیر ضریب نیروی برشي  εدر این تحقیق بهطور متوسط

 12/4برابر حالت کالسیك بود .با توجه به نتایج حاصل شده ،وجود
زبری و پله مثبت انتهایي در یك شیب ثابت سبب افزایش تنش
برشي بستر و مانع از گسترش طولي گردابهها و در نتیجه کاهش
نوسانات فشار ميشود .بنابراین وجود سه عامل شیب منفي ،زبری
بستر و پله مثبت انتهایي باعث کاهش  σxنسبت به حالت کالسیك
ميگردد .همچنین ضریب بدون بعد نوسانات فشار  64/7درصد نسبت
به حالت کالسیك کاهش داشت .حداقل ضریب کاویتاسیون در این
مطالعه برابر  3/87محاسبه گردید .از این رو ميتوان گفت از نظر
هیدرولیکي سازه با مشکل کاویتاسیون مواجه نیست.
تقدير و تشکر
این تحقیق با حمایت مالي دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شده
است ،که بدین وسیله تشکر و قدرداني ميگردد.
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