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چکيده
کنترل پرش هيدروليکي در کانالهاي روباز به منظور کاهش انرژي و خسارات وارده بر ابنيه پاييندست همواره از موضوعات مورد توجه
محققين بوده است .يکي از مهمترين موارد در اين زمينه ساخت انواع حوضچه آرامش با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي و سهولت احداث ميباشد.
به همين خاطر اغلب قبل از تصميمگيري براي احداث حوضچه شبيهسازي جهت پيشبيني رفتار پرش در حاالت مختلف انجام ميگردد .يکي از
روشهاي جديد کنترل پرش در کانالها ،احداث حوضچه آرامش با زبري سنگريزهاي است .لذا در اين تحقيق شبيهسازي پرش بر روي بستر بدون
شيب و با زبري سنگريزهاي در اعداد فرود اوليه  4/9تا  ،7/8در چهار زبري متفاوت صفر 4 ،1 ،و  11ميليمتر با نرمافزار  FLOW 3Dانجام شد .در
ادامه نتايج با دادههاي آزمايشگاهي مقايسه گرديد .براساس نتايج بدست آمده ،بيشترين و کمترين خطا در تخمين عمق اوليه به ترتيب در بستر بدون
زبري و با زبري  4ميليمتر و بيشترين و کمترين خطا در تخمين عمق ثانويه به ترتيب در بستر با زبري  4ميليمتر و بستر بدون زبري تعيين گرديد.
همچنين نتايج نشان داد بيشترين و کمترين خطا در تخمين طول پرش به ترتيب در بستر با زبري  4ميليمتر و بستر بدون زبري رخ داده است.

واژههاي كليدي :پرش هيدروليكي ،پروفيل سطح آب ،زبري سنگ ريزهاي.FLOW 3D ،

 -0مقدمه
 -0-0پرش هيدروليکي

پرش هيدروليکي زماني اتفاق ميافتد که جريان در قسمتي از مسير خود بنا بر شرايط و موقعيت کانال از حالت فوق بحراني به زير
بحراني تبديل شود .در نتيجه عمق جريان در فاصله نسبتاً کوتاهي افزايش قابل مالحظهاي يافته و ضمن کاهش انرژي به طور
محسوس ،از ميزان سرعت به اندازه قابل توجهي کاسته ميگردد .خاصيت کاهندگي شديد انرژي در اين پديده پژوهشگران را بر آن
داشته که از آن به عنوان بخشي از سيستم استهالك انرژي در پاي سازههاي هيدروليکي نظيرسدها ،سرريزهاي بندها ،تندابها و
آبشارها که در آنها جريان از سرعت زيادي برخوردار است ،استفاده کنند .تاکنون تحقيقات وسيعي درباره پرش هيدروليکي و
استهالك انرژي در حوضچه آرامش به صورت آزمايشگاهي و شبيهسازي عددي انجام شده است .اين امر به بالنگر ()0989کمک
نمود تا فرق بين عمل شيب ماليم و شيب تند را تشخيص دهد.
مك كوركودال( )0991مطالعاتي را در مورد پرش هيدروليكي روي شيبهاي منفي  3/8 ،3/067 ،3/30انجام دادند .بنابر گزارشات آن
ها ،تثبيت اين نوع پرش در اعداد فرود كمتر از  9مشكل ميباشد .آزمايشات انجام شده نشان ميدهند كه نسبت اعماق مزدوج و طول
پرش در شيبهاي منفي در مقايسه با پرش كالسيك كاهش مييابد.
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پالگيرا( )8333با استفاده از دريچه كشويي در حوضچهاي به طول  8متر ،عرض  3/1متر و در شيبهاي منفي  5،03،05و  83درصد
پرش هيدروليكي را مورد بررسي قرار دادند .دبي بكار رفته در كار آنها بين  85الي  71ليتر بر ثانيه بود و با استفاده از نتايج
آزمايشگاهي رابطه بين  Gو  Fr1را كه تابعي از شيب بستر ) (iارائه نمودند.
بيرامي و چماني( )8336در آزمايشات خود بر روي شيبهاي صفر -3/375، -3/35، -3/385 ،و  -3/0به اين نتيجه رسيد كه اجزاي
نيروي ثقل در پرش مخالف با جهت گردش جريان است ،سطح آب از سطح غلطان موجدار و ناپايدار شروع ميشود.
هاگز و فلك( ) 0990نيز در خصوص پرش هيدروليكي تشكيل شده بر روي بسترهاي زبر مطالعاتي انجام دادند .آنها نشان دادند كه
ناهمواريهاي مرزي بطور حتمي عمق ثانويه و پرش هيدروليكي را كاهش ميدهند و ميزان اين كاهش به عدد فرود اوليه و ميزان
ناهمواري نسبي مربوط ميباشد.
محمدعلي( ) 0990با انجام يك سري آزمايشات بر روي بستر زبر شده با استفاده از المان مكعبي نشان داد كه طول نسبي پرش
هيدروليكي بر روي بسترهاي زبر نسبت به حالت كالسيك از  07/1تا  67/1درصد تغيير مي كند.
 -2-1معرفي نرم افزار FLOW-3D

جهت شبيهسازي عددي معادالت حاکم بر اين جريانها استفاده شده است Flow-3D .از يک نرم افزار موجود بنام اين نرم افزار
توانائي محاسباتي باالئي در جريانهاي معادالت حاکم بر  Flow-3Dکانال باز است .نرم افزار حرکت سيال را با استفاده از تقريبهاي
حجم محدود حل ميکند .محيط جريان به شبکهاي با سلولهاي مستطيلي ثابت تقسيمبندي ميشود که براي هر سلول مقدارهاي
ميانگين کميتهاي وابسته وجود دارد .يعني همه متغيرها در مرکز سلول محاسبه ميشوند به جز سرعت که در مرکز وجوه سلول
محاسبه ميشود .در اين نرم افزار از دو تکنيک عددي براي شبيهسازي هندسي استفاده شده است.
 -0روش حجم سيال :اين روش براي نشان دادن رفتار سيال در سطح آزاد مورد استفاده قرار ميگيرد.
 -8روش کسر مساحت – حجم :مانع اين روش براي شبيهسازي سطوح و احجام صلب مثل مرزهاي هندسي کاربرد دارد.
يو و همکاران( )8333به مطالعه ويژگيهاي ميدان جريان در اطراف سد سويانگ ،به صورت عددي پرداختند .در اين شبيهسازي از
نرم افزار  Flow-3Dبراي حل عددي معادلههاي ناوير -استوکس در محيط محاسباتي استفاده شد .مقدارهاي محاسباتي شامل فشار،
مولفههاي سرعت ،نرخ جريان و تراز سطح آب هستند که با اندازهگيريهاي آزمايشگاهي موجود مقايسه شدند.
ميسرا و زو ( )8331پرش هيدروليکي آشفته را با روش هاي عددي شبيهسازي کردند .نتيجههاي مربوط به سرعت افقي با اندازه-
گيريهاي تجربي مقايسه شدند.
گونزالس و بمباردلي( )8335با استفاده از مدلهاي آشفتگي  RNG ،k-ɛو گردابههاي بزرگ پرش هيدروليکي روي يک بستر هموار را
شبيهسازي کردند.
اونامي و همکاران( )8333به بررسي تخمين ضرايب انتقال و پخشيدگي جريان هوادهي شده در پرش هيدروليکي بر مبناي مسائل
کنترل بهينه پرداختند.
گونزالز و بومباردلي( )8335نيز در يک شبيه سازي عددي با استفاده از  Flow-3Dبه بررسي مشخصات پرش هيدروليکي بر روي
سطح صاف در دو حالت شبکه بندي ريز و شبکه بندي درشت به صورت دو بعدي و سه بعدي پرداختند.
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عباسپور و همکاران( )8303با استفاده از نرم افزار ديناميک محاسباتي  FLUENTبه شبيه سازي دو بعدي پرش هيدروليکي بر روي
سطوح موجدار پرداختند .نتايج به دست آمده از بررسي آن ها توانايي اين مدل را در تخمين پروفيل سطح آب با خطاي حدود 8-7
درصد نشان ميدهد.
وانگ و ليو( )8333چهار روش از احجام محدود را روي شبکههاي مثلثي بي ساختار مورد بررسي قرار دادند و مسائلي چون حل دو
بعدي آبهاي کم عمق ،شکست سد به صورت دو بعدي ،پرش هيدروليکي مايل ،با اين چهار روش ،حل شدند و نتيجههاي حل
عددي ،سرعت محاسبات و پايداري روشهاي حل ،با يکديگر مقايسه شدند.
گونال و نارايانان ( )0999در يک مدل دو بعدي و با استفاده از مدل تالطمي  k-ɛو روش حجم محدود مشخصات پرش هيدروليکي
مستغرق را مورد مطالعه قرار دادند.
صباغ يزدي و همکاران( )8337نيز در يک مدل سه بعدي به ارزيابي مدلهاي تالطمي  RNG k-ɛ ،k-ɛبر روي ميزان ورود هوا در
پرش هيدروليکي با استفاده از روش حجم محدود پرداختند و اثر آن را بر روي دقت تخمين سرعت متوسط جريان با استفاده از مدل
در مقايسه با نتايج آزمايشگاهي موجود از پرش هيدروليکي مورد بررسي قرار دادند.
ساکر و رودز( )8338با شبيهسازي عددي ،و همچنين انجام آزمايشهايي ،پرش آبي را مورد بررسي قرار دادند .آنها از شبيه آشفتگي
به همراه حجم سيال براي شبيهسازي عددي دو بعدي و نتايج آزمايشگاهي آنها تطابق مناسبي وجود داشت.
 -2مواد و روشها
 -1-2مدلسازي آزمايشگاهي

اين تحقيق در آزمايشگاه هيدروليک دانشگاه شيراز در فلومي به طول  ، 05عرض3/7و ارتفاع  3/6متر با ديوارهاي شفاف صورت
گرفت (شکل .)0به منظور افزايش عدد فرود اوليه 8 ،متر ابتداي كانال (قبل از دريچه باالدست) ارتفاع از  3/6متر به  0/0متر افزايش
يافت .همچنين به منظور ايجاد پرش از يك دريچه كشويي در فاصله  8متري از منبع ورودي و در ادامه از دريچه كشويي ديگري به
منظور تثبيت پرش استفاده گرديد .پرش هيدروليکي پس از باز نمودن دريچه اول ،با تغيير ميزان بازشدگي دريچه ايجاد و با استفاده از
دريچه دوم تثبيت گرديد .براي تغيير شيب حوضچه آرامش در زير آن تسمههاي فلزي متناسب با شيب مورد نظر جوش داده شد .در
اين تحقيق آزمايشات بر روي بسترهائي با سه زبري به قطر  1، 0و03ميليمتر و در دبي  53ليتر در ثانيه انجام گرديد .در هر مرحله
دانهبندي زبريها در کل حوضچه يکسان بوده و زبريهاي ذكر شده توسط چسب بر روي صفحه فلزي تثبيت و پس از خشک شدن
درون کانال قرار گرفت .اندازهگيري عمق جريان با عمق سنج نقطهاي با دقت  3/0ميليمتر انجام گرديد .براي ترسيم پروفيل سطح آب
نيز از دوربين ديجيتالي استفاده شد ،بدين ترتيب كه از هر پرش چندين عكس گرفته شده و سپس در نرم افزار  Grapher7عكسها
رقومي گرديد .سپس پروفيل هاي سطح آب و توزيع سرعت ترسيم شدند .در نهايت با استفاده از نرم افزار  Curve Expertمعادلهاي
براي پروفيل سطح آب استخراج شد .دامنه متغيرهاي اين تحقيق در جدول  0نشان داده شده است.

جدول -0دامنه متغيرها در آزمايشات تحقيق حاضر
متغيرها
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دامنه تغييرات

1/9-7/9

53

0 ،1 ،03

3

 -2-2شبيهسازي رايانهاي

جهت شبيهسازي از نرم افزار  Flow-3Dاستفاده شده است اين نرم افزار توانائي محاسباتي باالئي در جريانهاي معادالت حاکم بر
کانال باز دارد .نرم افزار  Flow-3Dحرکت سيال را با استفاده از تقريبهاي حجم محدود حل ميکند .محيط جريان به شبکههاي با
سلولهاي مستطيلي ثابت تقسيمبندي ميشود که براي هر سلول مقدارهاي ميانگين کميتهاي وابسته وجود دارد .يعني همه متغيرها در
مرکز سلول محاسبه ميشوند به جز سرعت که در مرکز وجوه سلول محاسبه ميشود.
 -1-2-3تعريف ميدان جريان

به منظور شبيه سازي جريان ،ميدان حل براساس مطالعات آزمايشگاهي و با همان ابعاد(مقياس يک به يک) و همان شدت جريان در نرم
افزار طراحي شد .سپس ميدان جريان مشبندي گرديد .ابعاد مشبندي در هر سه جهت مختصات بصورت بهينه(با سعي و خطا) در
سمت مخزن  5سانتيمتر و در کانال  2/5سانتيمتر در نظر گرفته شد .بهينه نمودن ابعاد مش براساس همگرايي حل ،تطابق نتايج با
مطالعات آزمايشگاهي انجام شد .همچنين براساس سعي و خطاي صورت گرفته زمان شبيهسازي جريان جهت رسيدن به پايداري 111
ثانيه و گام زماني حل  1ثانيه در نظر گرفته شد.
 -2-2-3شرايط مرزي

به منظور شبيه سازي پرش هيدروليکي ،شرايط مرزي جدار ،بستر و سطح آب در نرم افزار به صورت زير تعيين گرديد.
در مخزن شرط مرزي در جهت اصلي جريان در ابتدا به صورت فشار و دبي ثابت و در انتها به صورت  Symmetryتعريف گرديد.
همچنين شرايط مرزي جداره هاي جانبي و بستر مخزن از نوع ديوار و در سطح آب از نوع فشار نسبي صفر(اتمسفر) تعريف گرديد.
در کانال شرط مرزي در جهت اصلي جريان در ابتدا به صورت  Symmetryو در انتها به صورت فشار ثابت تعريف گرديد .همچنين
شرايط مرزي جداره هاي جانبي و بستر کانال از نوع ديوار و در سطح آب از نوع فشار نسبي صفر(اتمسفر) تعريف گرديد.
 -0جمعبندي و نتيجهگيري
 -1-3شبيهسازي پرش هيدروليكي در بستر بدون زبري

با توجه به نتايج آزمايشات براي دبي  53ليتر بر ثانيه و بستر زبري و بدون شيب مقدار عمق اوليه برابر با  8/00سانتيمتر و عمق ثانويه
برابر با  88/8سانتيمتر تعيين گرديد .پس از شبيه سازي اين پرش مطابق با روش ذکر شده ،مقدار عمق اوليه و ثانويه به ترتيب برابر با  0و
 88/06سانتيمتر بدست آمد .خطاي شبيهسازي شده براي عمق اوليه و ثانويه به ترتيب  89/67و  3/808درصد بدست آمد .لذا دقت
شبيهسازي نرم افزار  FLOW-3Dدر حد قابل قبولي بوده است .مقدار طول پرش هيدروليکي در آزمايش انجام شده برابر با 005
سانتيمتر بدست آمد .اين مقدار با شبيهسازي  FLOW-3Dبرابر با  015سانتيمتر حاصل شده است ،که حاکي از خطاي  6/91درصدي
در شبيهسازي نسبت به اندازهگيري ميباشد.در شکل زير پروفيل سطح آب براي نتايج آزمايشگاهي و شبيهسازي نشان داده شده است.
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همانطور که مشاهده ميشود پروفيل سطح آب شبيهسازي شده به نتايج آزمايشگاهي نزديک ميباشد و شبيهسازي از دقت نسبتاً خوبي
برخوردار ميباشد.
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شکل  -0پروفيل سطح آب در بستر بدون زبري و بدون شيب
 -2-3شبيهسازي پرش هيدروليكي در بستر با زبري يک ميليمتر

با توجه به نتايج آزمايشات براي دبي  53ليتر بر ثانيه و بستر با زبري  0ميليمتر و بدون شيب مقدار عمق اوليه برابر با  8/15سانتيمتر و
عمق ثانويه برابر با  80/9سانتيمتر تعيين گرديد .پس از شبيهسازي اين پرش با نرم افزار  FLOW-3Dمقدار عمق اوليه و ثانويه به ترتيب
برابر با  0و  88/05سانتيمتر بدست آمد .خطاي شبيهسازي شده براي عمق اوليه و ثانويه به ترتيب 09/69و  0/535درصد بدست آمد.
لذا دقت شبيهسازي نرم افزار  FLOW-3Dدر حد قابل قبولي بوده است.
مقدار طول پرش هيدروليکي در آزمايش انجام شده برابر با  000سانتيمتر بدست آمد .اين مقدار با شبيهسازي  FLOW-3Dبرابر با
 013سانتيمتر حاصل شده است ،که حاکي از خطاي  6/01درصدي در شبيهسازي نسبت به اندازهگيري ميباشد.
در شکل  8پروفيل سطح آب براي نتايج آزمايشگاهي و شبيهسازي نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود پروفيل سطح آب
شبيهسازي شده به نتايج آزمايشگاهي نزديک ميباشد و شبيهسازي از دقت قابل قبولي برخوردار ميباشد.
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شکل  -8پروفيل سطح آب در بستر با زبري  0ميليمتر و بدون شيب
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 -3-3شبيهسازي پرش هيدروليكي در بستر با زبري چهار ميليمتر

با توجه به نتايج آزمايشات براي دبي  53ليتر بر ثانيه و بستر با زبري  1ميليمتر و بدون شيب مقدار عمق اوليه برابر با  8/77سانتيمتر و
عمق ثانويه برابر با  09/9سانتيمتر تعيين گرديد .پس از شبيهسازي اين پرش با نرم افزار  FLOW-3Dمقدار عمق اوليه و ثانويه به ترتيب
برابر با  0/8و  09/00سانتيمتر بدست آمد .خطاي شبيهسازي شده براي عمق اوليه و ثانويه به ترتيب  00/19و  9/306درصد بدست آمد.
لذا دقت شبيهسازي نرم افزار  FLOW-3Dدر حد قابل قبولي بوده است.
مقدار طول پرش هيدروليکي در آزمايش انجام شده برابر با  089سانتيمتر بدست آمد .اين مقدار با شبيهسازي  FLOW-3Dبرابر با
 005سانتيمتر حاصل شده است ،که حاکي از خطاي  1/91درصدي در شبيهسازي نسبت به اندازهگيري ميباشد.
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شکل  -0پروفيل سطح آب در بستر با زبري  1ميليمتر و بدون شيب
در شکل  0پروفيل سطح آب براي نتايج آزمايشگاهي و شبيهسازي نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود پروفيل سطح
آب شبيهسازي شده به نتايج آزمايشگاهي نزديک ميباشد و شبيهسازي از دقت قابل قبولي برخوردار ميباشد.
 -4-3شبيهسازي پرش هيدروليكي در بستر با زبري ده ميليمتر

با توجه به نتايج آزمايشات براي دبي  53ليتر بر ثانيه و بستر با زبري  03ميليمتر و بدون شيب مقدار عمق اوليه برابر با  8/98سانتيمتر و
عمق ثانويه برابر با  09/5سانتيمتر تعيين گرديد .پس از شبيهسازي اين پرش با نرم افزار  FLOW-3Dمقدار عمق اوليه و ثانويه به ترتيب
برابر با  0/1و  09سانتيمتر بدست آمد .خطاي شبيهسازي شده براي عمق اوليه و ثانويه به ترتيب  01/77و  8/70درصد بدست آمد .لذا
دقت شبيهسازي نرم افزار  FLOW-3Dدر حد قابل قبولي بوده است.
مقدار طول پرش هيدروليکي در آزمايش انجام شده برابر با  000سانتيمتر بدست آمد .اين مقدار با شبيهسازي  FLOW-3Dبرابر با
 083سانتيمتر حاصل شده است ،که حاکي از خطاي  5/18درصدي در شبيهسازي نسبت به اندازهگيري ميباشد.
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شکل  -1پروفيل سطح آب در بستر با زبري  03ميليمتر و بدون شيب
در شکل  1پروفيل سطح آب براي نتايج آزمايشگاهي و شبيهسازي نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود پروفيل سطح آب
شبيهسازي شده به نتايج آزمايشگاهي نزديک ميباشد و شبيهسازي از دقت قابل قبولي برخوردار ميباشد.
 -5-3خالصهاي از نتايج شبيهسازي پرش هيدروليكي و خطاي حاصل از آن

در جدول  2نتايج کلي براي آزمايشات و شبيهسازي شده خالصه شده است .همچنين درصد خطاي بين آزمايشات و شبيهسازي محاسبه
گرديده است .همانطور که مشاهده ميشود بيشترين و کمترين خطا در تخمين عمق اوليه مربوط به شرايط بدون زبري و با زبري 4
ميليمتر ميباشد .همچنين بيشترين و کمترين در تخمين عمق ثانويه مربوط به شرايط با زبري  4ميليمتر و بستر بدون زبري بوده است.
از سوي ديگر بيشترين و کمترين در تخمين طول پرش مربوط به شرايط بستر بدون زبري و با زبري  4ميليمتر بوده است.

جدول  -2خالصه بين نتايج آزمايشگاهي و شبيهسازي شده
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 ليتر در ثانيه توسط51 بنابراين ميتوان نتيجه گرفت شبيهسازي پرش هيدروليکي در حوضچه آرامش با بستر زبر و بدون شيب در دبي
11  و4 ،1  زبري بستر با استفاده از سنگريزه و بصورت يکنواخت در هر آزمايش و در اندازههاي. انجام گرديدFLOW-3D نرم افزار
.ميليمتر ايجاد گرديد
 براساس نتياج شبيهسازي و اندازهگيريهاي. عمق ثانويه و طول پرش بود،مطالعات صورت گرفته شامل اندازهگيري عمق اوليه
 همچنين. ميليمتر تعيين گرديد4  بيشترين و کمترين خطا در تخمين عمق اوليه به ترتيب در بستر بدون زبري و با زبري،آزمايشگاهي
. ميليمتر و بستر بدون زبري تعيين گرديد4 بيشترين و کمترين خطا در تخمين عمق ثانويه به ترتيب در بستر با زبري
 با. ميليمتر و بستر بدون زبري رخ داده است4 نتايج نشان داد بيشترين و کمترين خطا در تخمين طول پرش به ترتيب در بستر با زبري
 عمق اوليه پرش را ميبايست برابر با بازشدگي دريچه در،توجه به نتايج حاصله ميتوان گفت در شرايط مشابه آزمايشات اين مطالعه
. بهره گرفت5/9  و3/4 نظر گرفته و از شبيهسازي جهت تخمين عمق ثانويه و طول پرش با خطاي ميانگين به ترتيب
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