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 خالصه

دست به منظور جلوگیري از  ك انرژي جنبشی مخرب آب و ایجاد سرعت بهینه در کانال پایینالاسته هاي مهم جهت از جمله سازه ها شکن شیب
 و پارامترهاي هیدرولیکی میزان استهالك انرژيدر این تحقیق ها،  وضعیت جریان در اینگونه سازهجهت مطالعه و شناسایی  می باشند.فرسایش 
با شیب شکن قائم ساده بدست آمده نتایج همچنین، . شده استبررسی  شکن قائم بر روي تاج شیب یاريش کننده مستهلک سازهدر حضور  جریان

حاکی بررسی نتایج  .قرارگرفت ارزیابیمورد  Flow3Dمدل در ، در شیب شکن هاي قائم شیاري اتالف انرژيمیزان بهبود راندمان مقایسه گردید و 
در شکن قائم ساده شده، بطوریکه  استهالك انرژي در مقایسه با شیب افزایش راندمانسبب  یاريکننده ش مستهلکاستفاده از که از آن است 

 به منظور تخمینروابطی  همچنین. اند عملکرد را از خود نشان دادهبهترین  G.6ر و در دبی هاي باالت USBR شیاريشکن  شیبهاي پایین  دبی
  .شیاري استخراج گردیدقائم مجهر به مستهلک کننده  هاي شکن پارامترهاي هیدرولیکی در شیب

 
  Flow3Dهیدرولیکی، مدل  پارامترهاي، شکن قائم شیاري شیب، استهالك انرژيکلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمه  .1
 

ها  شکن شیب .ب هستندالآوري فاض هاي آبیاري، توزیع آب و جمع هاي هیدرولیکی مورد استفاده در شبکه سازهیکی از پرکاربردترین ها  کنش شیب
ال کان دسـت ایجاد تغییـر ارتفـاع ناگهـانی در بستر کانال و افت تـراز سـطح آب در پـایینباعث عرض کانال بوده و  هایی با ارتفاع کم و هـم سازه
جهت دست  سرعت بهینه در کانال پایین، ایجاد  استهالك انرژي، تثبیت بستر کانال، اصالح عبور مسیر ماهی به منظور ها شکن شیبعموماً . گردند می

جریان فی اضاك انرژي الها استه شکن احداث شیب در هدفترین  مهماز آنجا که گیرند.  و سایر موارد مورد استفاده قرار می جلوگیري از فرسایش
برآورد پارامترهاي هیدرولیکی در از سوي دیگر،  مورد توجه قرار گیرد. تواند می شکن قائم شیاري در لبه شیب کننده مستهلک جانمایی سازه است،
در طراحی  اي نقش قابل توجه افت انرژيجریان و  زیرا تعیین خصوصیات هیدرولیکی ؛ائل مهم و مورد توجه مهندسان استها یکی از مس شکن شیب

طول )، yp( شکن در پاي شیب برخورد جت جریانعمق شامل،  ها شکن ثر در شیبؤپارامترهاي م ،1 با توجه به شکلدارد. ها  هیدرولیکی این سازه
 دست ینعمق جریان در پای) و yb( شکن عمق جریان در لبه شیب)، Lj( طول پرش هیدرولیکی ایجاد شده)، Lp( شکن در پاي شیب برخورد جت جریان

)y2 (باشد می.  
به منظور شناسایی پارامترهاي هیدرولیکی و هندسی مؤثر بر هیدرولیک جریان عبوري  و عددي بسیاري آزمایشگاهی ،تاکنون مطالعات تحلیلی

سرعت و  محاسبه تجهروابطی  ،هاي قائم شکن با فرض توزیع هیدرواستاتیکی فشار در شیب)، 1932( خمتفاب .ها انجام گرفته است شکن از روي شیب
ز (]1[ارائه کرد شکن  دست شیب عمق جریان در پایین نسبت عمق آب در لبه در آن که اي را ارائه کرد  رابطهآزمایشگاهی  بکارگیري مدلبا  )،1936. ر

استهالك انرژي در میزان شگاهی آزمای استفاده از داده هاي اب )،1943( مور. ]2[ت سا 715/0 شکن برابر با شیب دستعمق بحرانی در باال آبشـار بـه
افت  . نتایج وي نشان می داد کهکردها ارائه  شکن ثر در شیبؤبرخی پارامترهاي م محاسبه جهتو روابطی  را مورد بررسی قرار دادهاي قائم  شکن شیب

 خصوصیات حاسبهجهت مروابطی را  ،تحلیلیاي  وهشیبار به اولین  فرضیاتی براي استفاده از)، با 1943( وایت. ]3[ وابسته است) yc/ΔZت (انرژي به نسب
، پارامترهاي نامید شکن عدد شیب که آن را پارامتري بدون بعدتعریف و آزمایشگاهی هاي  دادهبا استفاده از  )،1955( رند .]4[ جریان ارائه داد
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روابط وایت را و  بر روي مطالعات محققین پیشین پرداخت به ارائه فرضیاتی)، 1979( گیل. ]5[جریان را تابعی از این عدد در نظر گرفت هیدرولیکی 
ها به دلیل وجود  شکن به این نتیجه رسیدکه این نوع شیب پرداخت. او هاي سنتی شکن شیب عهمطال )، به بررسی و1994( انسونج .]6[ تصحیح نمود

 راجاراتنام و چمنی. ]7[دارند تري نی راندمان مطلوبکنوهاي  شکن هوادهی نسبت به شیب استهالك انرژي و جهتشکن  چاهک عمیق در پاي شیب
پارامترهاي هیدرولیکی جهت تخمین  آزمایشگاهی روابطی با استفاده ار مدل اساس فرضیات گیل و وایت وبر و با مطالعه تحلیلی و تجربی )،1995(

جریان زیربحرانی باالدست، در  تحتهاي قائم مستطیلی  شکن ت شیبدس هاي جریان را در پایین رژیم)، 1998( و و راجاراتنامو. ]8[ رائه نمودندا جریان
میزان افت انرژي در  )،2004( و همکاران اسن .]9[ قرار دادند مطالعهشکن باشد مورد  شرایطی که عمق پایاب برابر و یا بزرگتر از ارتفاع شیب

ر )، به بررسی اث2005( موسا و همکاران. ]10[ تجربی بدست آوردند نیمهدست، به دو روش تجربی و  ها را با محاسبه عمق جریان در پایین شکن شیب
. ]11[پرداختند  بحرانی در باالدست شکن مستطیلی با جریان فوق دست شیب تغییرات عمق پایاب بر هیدرولیک جریان و انواع پرش هیدرولیکی در پایین

تئوري الیه برشی  استفاده ازبحرانی و زیربحرانی در باالدست را با  جریان فوق تحت هاي قائم شکن ، میزان افت انرژي در شیب)2008و همکاران ( چمنی
به ارائه معادالتی  )،2010( مینگ هانگ و همکاران. ]12[ افت انرژي ارائه دادند جهت برآورداي  بررسی نموده و رابطهیافته کامالً توسعه  و جت سطحی

  .]13[د شکن پرداختن شکن و طول مورد نیاز شیب جریان بر کف شیب محاسبه نیروي اعمالی از طرف جهت تجربی نیمه
  
  

∆Z

C

C

yC
VC

1

1

y1
V1

2

2

y2
V2

Lp

yp

yb

LB

Hydraulic JumpInflow

Outflow

  
  شکن قائم معرفی پارامترهاي جریان در شیب -1شکل 

  
سازي عددي سه بعدي افت انرژي و همچنین پارامترهاي هیدرولیکی جریان مدل Flow3D نرم افزار)، با استفاده از 1388کوتی و کاشفی پور (

)، با استفاده از نرم افزار 1389محمدنژاد و محمدیان ( .]14[ مورد بررسی قرار دادند آشفتگیطیلی با اعمال مدل هاي مختلف در شیب شکن قائم مسترا 
Flow3D  15[ در شیب شکن قائم و حوضچه آرامش پایین دست کانال سرخه حصار را انجام دادندو استهالك انرژي مدلسازي سه بعدي جریان[. 
 بهجریان پارامترهاي هیدرولیکی در آزمایشگاه ،شکن قائم  اي در لبه شیب هاي شیاري و شبکه کننده با نصب مستهلک)، 1390( یو کبیري سامان بخشیان
 Flow3D)، با بکارگیري نرم افزار 1392جانفشان عراقی و لشکربلوك ( .]16[ را مورد مطالعه قرار داد ها تغییرات افت انرژي در حضور این سازه ویژه

جانفشان عراقی و  .]17[ جهت پیش بینی نحوه عبور آب از روي شیب شکن قائم براساس مشخصات هیدرولیکی و هندسه آن ارائه نمودندمعیاري 
به بررسی اثر افزایش ارتفاع شیب شکن و تغییر خصوصیات هیدرولیکی جریان عبوري بر روي  Flow3D)، با استفاده از نرم افزار 1393لشکربلوك (
)، اثر فرود باالدست بر الگو و مشخصات جریان (ارتفاع آب و سرعت طولی) در لبه شیب شکن 1393شاهین و همکاران ( .]18[ رداختندشیب شکن ها پ

  .]19[استفاده کردند  Flow3Dرا مورد مطالعه قرار دادند. آن ها جهت شبیه سازي جریان از نرم افزار 
 5/4تا  5/2هیدرولیکی بین  اعداد فرود جریان قبل از پرشبا محدوده  کوتاهها  شکن را براي شیب يکننده شیار نوعی مستهلک USBR مؤسسه

 بلند و با ضخامت کم یبه نوارهایدر زیر مستهلک کننده، ریزشی  جت جریانکننده،  در این نوع مستهلک .آزمایشگاهی پیشنهاد داده است مدلاساس بر
طول  جهت تخمین رابطهیک تنها  USBR مؤسسهالزم به ذکر است که، کنند.  ه برخورد میحوضچبه داخل عمودي  به حالتی تقریباًتبدیل شده و 
با توجه به . ]20[ اي نکرده است در این نوع سازه اشاره استهالك انرژي میزاندست و  جریان در پایین شرایطو به  نموده کننده شیاري ارائه مستهلک

کننده انرژي بر راندمان  دست و تأثیر نصب مستهلک جریان در پایین یر پارامترهاي هیدرولیکیچگونگی تغیاي به  اشاره، فوقاینکه در مطالعات 
ا استفاده از مدل بمختلف  تعداد شیارهايو   تحت تأثیر دبی شیاريشکن قائم  تحقیق امکان افت بیشتر انرژي در شیباین در نشده است،  استهالك انرژي

پرش هیدرولیکی شده  در ناحیه جریان ریزشی موجب گسیختگی، ها شکن در لبه شیب شیاري کننده لکنصب مسته. بررسی شده است Flow3Dعددي 
  .یابد کاهش میطول پرش  به تبع آنکند و  دست جلوگیري می و این امر از پیشروي پرش به سمت پایین
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  ها مواد و روش  .2
  
  Flow3Dنرم افزار   .2-1
  
 .گیرد یچیده مـورد استفاده قرار میي حل مسایل با هندسـه پزمینه دینامیک سیاالت محاسباتی است که برا افزار قوي در ک نرمی Flow3D افـزار نرم

 1روش حجم سیال با استفاده از کند؛ همچنین باساختار استفاده میبندي  شبکه از روش حجم محدود براي حل معادالت حاکم بر جریان بااین نرم افزار 
رزهاي هندسی صلب را ، سطوح و حجم موانع جامد و م2حجم مانع -کسر مساحتروش  بکارگیريا در سطح آزاد و با هندسه سطح مشترك سیال و هو

آورد که با استفاده از رابطه پواسون و با  قبل، مقادیر متوسط را به دست می با مقادیر فشار و سرعت جریان در مرحله زمانی این مدل، .نماید سازي می شبیه
ي جرم از رابطه بقا شود و صحت آن با استفاده ات فشار در بازه زمانی برآورد میطه به نقطه، مقادیر جدید سرعت متوسط با تغییرروش پی در پی نق

  .گردد بررسی می
و توانایی مدل کردن مسائل  نماید را روي شبکه محاسباتی منظم و غیریکنواخت حل میاستوکس  -هاي سه بعدي ناویر معادله، نرم افزاراین 

و معادله  ناپذیر سیال، قانون بقاي جرم هاي حاکم بر جریان تراکم باشد. معادله را دارا می الهاي سطح آزاد و نمایش نتایج با قدرت گرافیکی با جریان
  :اند ارائه شده 2و  1که به ترتیب در روابط  ندباش می )RANS( ٣رینولدز گیري شده زمانی م متوسطومومنت

)1 (   
i i

i

u A 0
x
∂

=
∂

  

)2 (   i i
j j i i i

F j i

u u1 1 pU A g f Ku
t V x xρ

 ∂ ∂ ∂
+ = − + + −  ∂ ∂ ∂ 

  

)3 (   ( )   ,   - ji
i i j i j ij to

j j i

uuvf ws A S S 2
x x x

ρ µ
   ∂∂∂

= − = +   
∂ ∂ ∂      

  

: gi: کسر حجم باز براي جریان؛ Vf؛ i: کسر مساحت باز براي جریان در جهت Ai: فشار؛ p: سرعت متوسط؛ uiدر معادالت باال، متغیرهاي 
: toµو  چگالی ρ: تنش برشی دیوار؛ wsi: افزایش شدت تنش؛ Sijب؛ : نیروي کشش بین ذرات رسوK: شتاب ناشی از نیروهاي لزجتی؛ fiشتاب ثقلی؛ 

  مجموع لزجت دینامیکی سیال (شامل آشفتگی جریان) می باشند.
  
  
  مدلسازي عددي  .2-2
  

 است. لذا، جهت شیاريقائم مجهر به مستهلک کننده  يها شکن جریان عبوري از شیبسازي  در شبیه Flow3D ، ارزیابی مدلتحقیقهدف اصلی از این 
استفاده  )RNG( گروه نرمال شده سازي پارامترهاي آشفتگی از مدل آشفتگی و براي شبیه) VOF( الیسازي پروفیل سطح آب از روش حجم س شبیه
هایی با مناطق داراي  یانهاي با شدت کمتر و جر یانتر آشفتگی جر کند و براي توصیف دقیق متر بر ارقام ثابت تجربی تکیه میاین مدل ک ه است.شد

  اند. شناخته شده برش، مناسب
به ترتیب  )G.6( 6) و G.2 ،(4 )G.4(2 عرض شیارهايو با متر  42/0 ه طولب یاريکننده ش عدد مستهلک سهعددي،  سازي منظور شبیهبه 

جریان به ازاي پنج دبی مختلف مورد ارزیابی  سازي خصوصیات شبیهر هر د مدلسازي گردید. 2 شکن، مطابق با شکل در لبه شیب توسط نرم افزار
الزم به ذکر است که یک  ... بدست آمد.سرعت و  عمق آب در لبه شیب شکن، مقادیر، در پایین دست عمق آب ی همچونقرارگرفته است و اطالعات

  خامت تیغه ها می باشد، شبیه سازي گردید.برابر ض 5/1، بطوریکه عرض شیارهاي آن USBRمدل نیز براساس توصیه مؤسسه 

                                                                                                                                              
1- VOF 
2- FAVOR 
3- Reynolds- Average Navier- Stokes 
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متر  15/0شکن قائم با ارتفاع  متري از ابتداي کانال یه شیب 6/0باشد. در فاصله  متر می 3/0متر و عرض  8/1به طول شامل یک کانال  حلمیدان 
 6-12سازي  هاي مورد استفاده جهت شبیه دبیمتر در نظر گرفته شد. دامنه  24/0سازي مطلوب عمق کانال در بیشترین دبی،  به منظور شبیه قرار دارد. لذا،

 نصب شده است شیارياي که مستهلک کننده  در ناحیهبنابراین  ،ستا پـذیر هاي مکعبی عمود امکـان بندي مدل با المان شبکه .لیتر برثانیه تنظیم شده است
افزار، این نسبت تا  نرم توصیههاي مجاور رعایت شود و با توجه بـه  هاي المان بایــد توجــه کــرد کــه نســبت اندازه .هاي ریزتري استفاده شد از المان

 تعدادو ی در راستاي طولی، عرضی، ارتفاعبه ترتیب  متر سانتی 8/0×5/1×5/1با ابعاد  مدل بطور متوسط بندي شبکه. باشد حد امکان به یک نزدیک
، شماتیک 3شکل  .سـنجی مـش تـا رسیدن به نتایج ثابت و بدون تغییـر انجـام شـد البته ریزکردن شبکه و حساسیتگره انجام شد.  70000متوسط 
  دهد. شان میبندي تولید شده را ن شبکه

  

yC
yb

∆Z

yp

Lp

y2

Mixing L

BG

tG=Thickness

  
  شکن قائم روي تاج شیب شیارينحوه قرارگیري مستهلک کننده  -2شکل 

  

  
  یدان حل و شبکه بندي مورد استفادهشماتیک م -3شکل 

  
  شرایط مرزي  .2-3
  

بیشتر ها  سازي در تمام شبیهیدان محاسباتی بندي در م شبکه ارتفاع ،شود انجام می VOF براساس روش Flow3D سازي در نرم افزار با توجه به اینکه شبیه
 از) xmin( در مقطــع ورودي .ها و سطح آزاد جریان است ، دیوارهشرایط مرزي شامل شرایط مقطع ورودي، مقطـع خروجـی .انتخاب شداز عمق آب 

نظر گرفته شده  در Outflow شـرایط مــرزي طبیعــی دارد و شــرایط مــرزي) xmax( مقطع خروجـی .استفاده شده است شدت جریانشرایط مرزي 
جریان  ســطح آزاد در .استفاده شده استدیوارهدر این نواحی  مرزيصفر است؛ از شـرایط  با توجه به اینکـه سـرعت سـیال روي مرزهاي جامد است.

  مرزي متقارن بکار گرفته شده است. شــرایطنیز 
  
  محاسبه استهالك انرژي  .2-4
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 5 

را  یهیدرولیک محل دقیق تشکیل عمق اولیه پرش ،پیشینسادگی و مشابه تحقیقات  توان به نمی شیاريهاي قائم  شکن الزم به ذکر است که در شیب
، اختالف انرژي بین ي قائمها شکن افت انرژي در تحقیقات قبلی در زمینه شیب. زیرا مبناي محاسبه و هد کل انرژي در این مقطع را محاسبه نمود مشخص
شده  نظر گرفته در) E2-C∆( 2-2و C-C محاسبه افت انرژي، اختالف انرژي بین مقاطعاساس  تحقیقدر این لذا، . باشد می) E1-C∆( 1-1و  C-C مقاطع
افت  Ej∆با  7تا  5محاسبه شده توسط روابط  E1-C∆ارائه شده توسط محققین قبلی،  سازي با روابط از شبیه بدین ترتیب جهت مقایسه نتایج حاصل است.

  آید جمع زده شده است. بدست می 4که از رابطه انرژي حاصل از پرش هیدرولیکی 

)4 (   ( )3
2 1

j
1 2

y y
E

4 y y
−

∆ =  

  یسه و ارزیابی شبیه سازي جریان عبوري از روي شیب شکن قائم شیاري، از روابط زیر استفاده گردید:جهت مقا

)   )1943)  وایت (5( ). . .
. .

2E 21 0 25 1 06 Z y 1 5c
y 1 06 Z y 1 5c c

= + ∆ +
+ ∆ +

+  

   )1995)  راجاراتنام و چمنی (6(
.

. *

0 766
E y1 C c0 0896
E ZC

−
∆ − =

∆

 
 
 

  

   )1955)  رند (7(
.

. *

1 275
y yc1 0 54
Z Z

=
∆ ∆

 
 
 

  

  
  
  ثنتایج و بح  .3
  

اي ارائه شده  شبکه کننده براي مستهلک Flow3Dمدل اساس اطالعات حاصل از بر yc/ΔZ  در مقابل تغییرات ΔE2-C/EC نسبت تغییرات، 4 در شکل
هاي پایین عملکرد مطلوبی داشته  در دبی ،USBR توسط مؤسسه شده کننده شیاري توصیه توان دریافت که مستهلک می شکلاین با دقت در  .است
بسیار نزدیک  G.2مستهلک کننده شیاري عملکرد بیشتر است.  G.6شکن قائم شیاري  تهالك انرژي در شیبراندمان اسهاي باالتر  ازاي دبیبه ، اما است

همچنین با  بسیار نوسانی مشاهده گردید. G.4می باشد. همچنین عملکرد مستهلک کننده شیاري  USBRبا مستهلک کننده شیاري توصیه شده توسط 
  کاهش یافته است. ندمان استهالك انرژيرا yc/ΔZ فزایش نسبتا

  

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.2 0.25 0.3 0.35

∆E
2-

C/
E C

yc/ΔZ

G.USBR
G.2
G.4
G.6
V. D.

براي انواع  yc/∆Zدر مقابل  ∆E2-C/ECتغییرات پارامتر  -4شکل 
  سازي شده شبیه شیاريهاي  مستهلک کننده

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.2 0.25 0.3 0.35

y b

yc/ΔZ

G.USBR
G.2
G.4
G.6
V. D.

براي انواع مستهلک  yc/∆Zدر مقابل  ybتغییرات پارامتر  -5شکل 
  سازي شده شبیه شیاريهاي  کننده

  
مشاهده می نمایش داده شده است. همانطور که  شیاريتغییرات عمق جریان در لبه شیب شکن در انواع مستهلک کننده هاي ، 5در شکل 

 G.2شیاري در مستهلک کننده  ybمقدار  ثابتبه ازاي دبی  در تمام شیب شکن هاي قائم شیاري بیشتر از شیب شکن قائم ساده است. ybگردد مقادیر 
چگونگی تغییرات طول  مشاهده می گردد. yc/ΔZ شکن در مقابل ر حوضچه آرامش شیبتغییرات عمق برخورد جت جریان د ،6در شکل  بیشتر است.

  باشند. الزم به ذکر است محورهاي داراي بعد طولی در تمام نمودارها برحسب متر می .ارائه شده است 7در شکل  yc/ΔZ برخورد جت جریان در مقابل
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0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.2 0.25 0.3 0.35

y p

yc/ΔZ

G.USBR G.2 G.4 G.6 V. D.

براي انواع مستهلک  yc/∆Zدر مقابل  ypتر تغییرات پارام -6شکل 
  سازي شده شبیه شیاريهاي  کننده

0.03

0.05

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15
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L p

yc/ΔZ

G.USBR G.2 G.4 G.6 V. D.

براي انواع مستهلک  yc/∆Zدر مقابل  Lbتغییرات پارامتر  -7شکل 
  سازي شده شبیه شیاريهاي  کننده

  
 اند محاسبه شده 7تا  5روابط  تلف شده که توسطو میزان انرژي قائم ساده شکن  اي بین میزان استهالك انرژي در شیب مقایسه ،8شکل  در

میزان انرژي مستهلک شده توسط شیب شکن قائم که از شبیه سازي بدست آمده، با روابط رند و شود،  همانطور که مشاهده میصورت گرفته است. 
 Flow3Dتوسط نرم افزار ئم شیاري شکن قا در شیبسازي شده  اي از جریان شبیه نمونه 10و  9اشکال همچنین  .راجاراتنام و چمنی مطابقت بهتري دارد

  دهند. را نمایش می
  

0.33
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0.83

0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34

∆E
2-

C/
E C

yc/ΔZ

V. D. WH. RC. RA.

  
مقایسه میزان استهالك انرژي در شیب شکن قائم ساده با  -8شکل 

  روابط ارائه شده توسط محققین پیشین
  

نده مجهز به مستهلک کنهاي قائم  شکن در شیب روابطی جهت برآورد خصوصیات هیدرولیکی جریان و میزان استهالك انرژي نهایتدر 
درصد آن جهت تست روابط در نظر  20درصد داده ها جهت آموزش و  80در بدست آوردن این روابط  .)10تا  8(روابط  استخراج گردید شیاري

الزم به ذکر  دهد. را براي این روابط نمایش می ) و ضریب همبستگیRMSE، میزان خطاي نسبی، میانگین مجموع مربعات خطا (1گرفته شدند. جدول 
G، مقدار پارامتر بدون بعد 10تا  8در روابط که  است

G

B
Z t∆ +

  می باشد. 1برابر براي شیب شکن قائم ساده  

)8 (   
..

.
0 0250 48
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  شیاريهاي قائم  شکن خصوصیات هیدرولیکی جریان در شیب پارامترهاي آماري مربوط به روابط ارائه شده جهت تخمین -1جدول 
شماره 
  رابطه

  داده هاي تست    داده هاي آموزش
  RMSE R2  درصد خطاي نسبی  RMSE R2  درصد خطاي نسبی

8  78/3  028/0  717/0  80/3  018/0  852/0  
9  02/7  009/0  607/0  4/8  027/0  783/0  

10  36/6  002/0  670/0  5/8  007/0  732/0  
  
  
  

  
به  G.4شبیه سازي جریان در شیب شکن قائم شیاري  -6شکل 

 yc/∆Z=0.233ازاي 

  
شبیه سازي جریان در شیب شکن قائم شیاري  -7شکل 

USBR  به ازايyc/∆Z=0.27  
  
  
  گیري نتیجه  .4
  

E در جریان آشفتگی  ه باعثنوارهاي بلند و نازك شده کشکن به تعدادي  تبدیل جریان عبوري از شیب موجب شیاري  کننده وجود مستهلک
 دهد. افزایش می را افت انرژيو به تبع آن  گردد می پرش هیدرولیکی ناحیه

E صورت گرفته در مدل سازي  شبیهاساس نتایج ربFlow3D ،از راندمان استهالك انرژي  شیاري کننده مجهز به مستهلک قائم شکن شیب
 .شکن قائم ساده برخوردار است ببیشتري نسبت به شیب

E  شکن قائم ساده دست شیب هیدرولیکی نسبت به پرش ایجاد شده در پایین طول پرش، شکن در لبه شیب شیاريکننده  مستهلک جانماییبا 
 .یافتخواهد کاهش 

E گذارد شکن تأثیر می طور مستقیم بر پارامترهاي هیدرولیکی شیب، بیاريمستهلک کننده شفاصله بین شیارهاي  و هیدرولیکیشرایط  تغییر .
 یابد. افزایش می ybو  سیري نزولی داشته ندمان استهالك انرژيرا yc/ΔZ با افزایش نسبت ریکهبطو

E  هاي قائم مجهز به  شکن ) جهت تخمین میزان استهالك انرژي و خصوصیات هیدرولیکی جریان در شیب10تا  8روابط ارائه شده (روابط
 باشند. از دقت قابل قبولی برخودار می شیاريمستهلک کننده 

E دل عدديم Flow3D  سازي نماید را شبیه شیاري قائم مجهز به مستهلک کننده هاي شکن جریان عبوري از روي شیببخوبی توانسته است.  
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