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 ها گیري دوگانه بر روي تلماسهکاربرد سرعت برشی حاصل از میانگین
 
 

  2 الهام فاضل، 1آرتمیس معتمدي، 1مجید گلوئی

مهندسی عمران، ، گروه فنی و مهندسی بویین زهرا مرکز آموزش عالیستادیار، عضو هیئت علمی ا -1
 اري و شهرسازيمعم

  دانشجوي دکتري مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان -2
 

 artemis.mot@bzte.ac.ir 
	

	خالصه
برآورد  بستر، ر قراردادن پروفیل سرعت نزدیکبا تحت تأثی هاي بسترشکلباشند و ي نمیهموار هاي آبرفتی، داراي بسترنالها و کااغلب رودخانه

مکلین و  (برشیارائه سرعت براي روشی این تحقیق با معرفی یک پروفیل سرعت (به عنوان پروفیل واحد) در . سازددشوار می سرعت برشی را
هاي شنی در آزمایشگاه هیدرولیک اتریش، بر روي تلماسه موجودهاي آزمایشگاهی در فلوم هیدرولیکی گیرياندازه .پیشنهاد شده است )اسمیت

گیري هاي برشی برآورد شده (به روش میانگینمقادیر سرعت .، صورت گرفتدرجه 8ایستایی  متر، زاویه1موج  به طولعدي تاج تخت دو ب
هاي مختلف جریان عبوري از روي تلماسه یکسان نبوده و بیشترین مقدار آن متعلق به زاویه وجه دهند که سرعت برشی در موقعیتدوگانه) نشان می

خوانی . همچنین سرعت برشی حاصل از پروفیل واحد معرفی شده هم) استStossه باالدست () و کمترین آن متعلق به زاویه وجLeeپایین دست (
 هاي مختف تلماسه دارد.هاي برشی حاصل از میانگین گیري ریاضی در قسمتمناسبی با سرعت

 
  ADV، تخت، پروفیل سرعت ها، تاجسرعت برشی دوگانه، تلماسه کلمات کلیدي: 

 
 

   مقدمه  .1
 

- شوند را شکلهاي بستر که تحت تأثیر حضور رسوبات ایجاد میباشند. ناهمواريهاي آبرفتی، داراي بستر صاف و هموار نمیها و کانالاغلب رودخانه

شده از باالدست، دبی عبوري و نیروهاي هیدرودینامیک در  هاي بستر تابعی از ژئولوژي منطقه، مشخصات رسوبات حمل این شکلنامند. هاي بستر می
هاي بستر با تحت تأثیر قراردادن پروفیل سرعت نزدیک سطح بستر، باعث ایجاد زبري بستر و همچنین تغییر نرخ انتقال حضور شکل .باشند می نهرودخا

د تأثیر در مور اطالعات کاملیها، هنوز  هاي بستر از جمله تلماسه تحلیلی و آزمایشگاهی در مورد شکل مطالعاتبا وجود چندین دهه  شود.بار معلق می
بر پارامترهاي  و همچنین تاثیر اندازه ذرات سازنده تلماسه هاآن  کنش شکل عاد تلماسه، برهماب تأثیر هو نیز نحو سیال جریان بر ها متقابل این شکل

  ].1[ ستا ارائه نشده هیدرولیکی جریان آشفته 
گیري) ارائه شده است که اغلب آنها براي سطوح بستر صاف رالاي، انتگاي، سه نقطههاي متعددي براي محاسبه سرعت متوسط (دو نقطهروش

هاي کند شونده، تند شونده و باال و شود که وجود جریانهاي بستر این سوال مطرح میاند. در حضور شکلو یا با فرض تخت بودن بستر پیشنهاد شده
توان پروفیل واحدي تعریف نمود و هاي معمول تاثیرگذار باشد و آیا میتواند بر روي سرعت متوسط حساب شده به روشپایین رفتن بستر تا چه حد می

 محاسبات سرعت متوسط، سرعت برشی متوسط و تنش برشی میانگین را از آن استخراج کرد؟ 

سرعت برشی،  ، می توان سرعت متوسط،هابر روي تلماسه) یا پروفیل مبنا (به عنوان پروفیل واحددر این تحقیق با معرفی یک پروفیل سرعت 
ت یا خیر را ستنش برشی و ضریب درگ را مورد بررسی قرار داد و صحت این موضوع که آیا پروفیل مبنا قابل استناد براي یک طول موج از تلماسه ا

  ارزیابی نمود.
اي بستر است به محاسبه سایر هاند و با استخراج یک پروفیل واحد که مبین حضور ناهمواريبراي چنین اهدافی توصیه شدهاً هاي که اخیرروش

  ].2اند [پردازند، شامل دو روش زیر است که در ادامه تشریح شدهپارامترهاي هیدرولیکی می
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  روش نیکورا و همکاران -الف
  روش مکلین و اسمیت -ب

  الف)
-شود در معادالت ناویه استوکس بکار میگیري دوگانه نیز نامیده میگیري مکانی که میانگینبراي یکی کردن اثر بستر ناهموار، روش میانگین

  :]2[ شودرود. سرعت میانگین از روش مکانی بصورت زیر تعریف می

)1(  ( ) ( ) ( )
( )

Ω ,

1 , ,u z u z dS
A z α β

α β= ∫   

سط می باشد. مساحت اشغال شده توسط سیال در هر تراز تو Lx*Lyمساحت سطح مستطیلی موازي با سطح مرجع به اندازه  Ωدر این رابطه 
A(z)  بیان می شود. در واقعA(z)  0بیانگر فضاي خالی بین عمیق ترین نقاط بستر تا تاج ذرات است بنابراین<α<Lx  ,0<β<Ly باشد. انتگرال بر می

توزیع  شود زبري بطور همگن و همسانباشد. فرض میتراز مورد نظر از سطح مبنا مینشان دهنده فاصله zآید و بدست می dSروي یک سطح افقی 
آوري اي جمعباشد. در مواردي که سرعت بصورت نقطهگیري در تمام عرض میگیري در راستاي یک محور معادل انتگرالشده باشد و بنابراین انتگرال

  ].3[شودشده به جاي انتگرال از سیگما استفاده می
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) در تراز xk,ykکننده سطح اشغال شده توسط سیال متناظر با سرعت در نقطه (بیان Akگیري، اندازهبیان کننده تعداد سطوح  Nدر این رابطه 

z باشد. به این ترتیب می
( )
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  ب)
میانگین سرعت نقاطی که تا رود توسط مکلین و اسمیت پیشنهاد شده است. در این روش گیري دوگانه بکار میروش دیگري که براي میانگین
شوند. بنابراین در این روش سطح مبنا گیري شده به روش دوگانه در نظر گرفته میبه عنوان سرعت میانگین ))1بستر فاصله یکسانی دارند (مطابق شکل (

  .]3[ کنندگیري از شکل بستر پیروي میشود و سطوح میانگینتعریف نمی

  
  سمیت در برآورد پروفیل واحد معرف میانگین دوگانه پروفیل هاي موجود بر روي شکل بستر)، نمایش روش مکلین و ا1شکل (

  

)3(  ( ) ( )( )ku z avg u z=  
درجه بکار گرفته شد و با توجه به این موضوع که قانون لوگ به نقاط  5]، هر دو روش براي شکل بستر مقعر 2) [1391الهی (در تحقیقات فضل

ها برازش پیدا کرده است. بررسی نتایج وي در برآورد روش سرعت روش مکلین و اسمیت بهتر بر داده ،شودخوبی برازش داده نمی نزدیک به بستر به
 کند.تري به مقادیر گزارش شده در منابع ایجاد میمقادیري نزدیک و اسمیت لینمکدهد که روش برشی محاسبه شده با روش الیه مرزي نیز، نشان می

هاي برشی در آن، به بررسی پارامترهاي موثر و بررسی سرعتبر روي شکل تلماسه هاي ساخته شده مصنوعی با معرفی پروفیلی واحد نیز قیق در این تح
  در شکل بستر پرداخته شده است.
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  هامواد و روش  .2
 

آزمایشگاه هیدرولیک مستقر در  ال آزمایشگاهیکان یک در طولمصنوعی به صورت  یکسان و هم اندازه تلماسهساخت تعدادي در این تحقیق با 
ایی با شکل متر، چندین سري آزمایش متفاوت بر روي تلماسه 9/0متر و ارتفاع  75/0متر، عرض  12به طول ) 2(شکل دانشگاه فنی گراتس در اتریش 

میلی متر به عنوان  13قطر متوسط حدود  ر ازبایکها  تلماسهصورت گرفت. در ساخت این  )3شکل (وضعیت ارائه شده در مطابق با هاي هندسی 
  ].4[استفاده گردید "درشت بافت"هاي متر به عنوان تلماسه میلی 6و یکبار از تلماسه هاي با قطر متوسط  "ریزبافت"هاي تلماسه

  

  
  متر از طول کانال آزمایشگاهی، جهت جریان از چپ به راست است. 5)، نمایش 2شکل(

  
  .]5[ باشددرجه می 8متر، زاویه ایستایی  04/0متر، ارتفاع  1اراي طول موج هاي تاج تخت دتلماسه

  تلماسه تاج تخت
  هاي ساخته شده در آزمایشگاه)، تلماسه3شکل (

  
سانتیمتر و دبی جریان در دو سري آزمایش  h2 (20و h1 (32 )( سري آزمایش 2ه تا سطح آب) در عمق جریان (فاصله عمودي گودترین نقط

  ].6[ها برداشت گردیدسرعت در راستاي طولی تلماسهپروفیل  15تعداد  ها آزمایشلیتر بر ثانیه در نظر گرفته شدند. در تمامی  60و  30دیگر 
داده  نهایتاً یک پروفیل سرعت با تعداد مشخصیو  گرددبرداشت می ADVدستگاه  توسطسرعت  هايپروفیل راستاي طولی کانال،در 
با دقت باالتر و نیز  PIVبا تنظیم دستگاه  توانمیاین پروفیل واحد را  نامند. می "واحد"که این پروفیل را  شود حاصل میریان به عمق ج سرعت وابسته

گیري دوگانه بر روي یک طول موج از ، پروفیل سرعت بدست آمده از روش میانگینPIVدستگاه  با استفاده از. ترسیم نمودهاي بیشتري تعداد داده
  ].7[زندخواهد آمد که نتایج مطمئن تري را رقم میپروفیل سرعت بدست  1000متر) از میانگین دوگانه حدود سانتی 100(طول  تلماسه

هاي کند شونده و تند شونده هاي مختلف بستر که باعث ایجاد جریانبا توجه به شکلقابل ذکر است که  "پروفیل واحد"در راستاي استخراج 
تواند بیانگر مقدار صحیحی از جریان عبوري از روي بستر باشد، لذا روش مکلین و هاي معمول نمیبرآورد سرعت متوسط به روش شود،بر روي آنها می

   کار گرفته شدند.به شرح ذیل بهاسمیت 
استخراج ل واحد ، یک پروفی))1گیري از سرعت کلیه نقاطی که تا بستر فاصله یکسانی دارند (مطابق شکل (این روش بوسیله میانگیندر 

هاي برشی برآورد شده از مقایسه سرعت اند.برآورد شده "پروفیل واحد"براي هاي برشی برآورد شده بر اساس روش الیه مرزي سرعت وگردید 
قیق بوده که نتایج اهداف این تحدست و تاج تلماسه از جمله هاي برشی محاسبه شده از پروفیل روي وجه باالدست، وجه پایینبا سرعت "پروفیل واحد"

پرداخته بع موجود در سطح کشور است که به اهمیت بررسی و استخراج پروفیل واحد امنیکی از حاضر  تحقیق گردد.حاصل از آن به شرح ذیل ارائه می
  است.
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  گیرينتیجه  .3
  

) 1جدول (در  دست و یک طول موج از تلماسهیینقسمت مجزاي تاج، وجه باالدست، وجه پا 4گیري دوگانه در هاي برشی حاصل از میانگینسرعت
  ارائه شده است.

  
  

هاي واحد سرعت جریان عبوري از روي متر بر ثانیه)، استخراج شده از پروفیلبرشی (بر حسب سانتیهاي)، مقادیر سرعت1جدول (
  هاي مختلف تلماسه قسمت

  
  

  
50-  40-  30-  20-  10-  0 0 10 20 30 40 50 60 70 )70 ،50-(   

  )Crest1( 1تاج 
زاویه وجه پایین 

 دست
 )Crest 2( 2تاج  زاویه وجه باالدست

میانگین روي 
 تلماسه

  شرایط هیدرولیکی

8094/1  0404/2  8509/1  8609/1  8748/1  Numerical C Q30-
h1 

6783/1  8477/1  6633/1  7098/1  6746/1  Numerical F Q30-h1 

1415/3  6314/3  3186/3  1965/3  3485/3  Numerical F Q60-h1 

3510/1  7025/1  3278/1  5613/1  5331/1  Experimental C 
Q30-h1 

1618/2  3532/2  3495/1  1895/2  9803/1  Experimental F 
Q30-h1 

5773/3  5395/3  0933/3  2820/3  4264/3  Experimental F 
Q60-h1 

4123/3  6685/3  4394/2  4013/3  3584/3  Numerical F Q30-h2 

5393/2  1198/3  2355/3  6452/2  1933/3  Experimental F 
Q30-h2 

  
اي سانتی متر تا نقطه  -50اي با مختصات طولی ترسیم شده است. این تلماسه از نقطهتاج تخت )، یک طول موج از تلماسه 1در باالي جدول (

، 0دست در بازه ()، وجه پایین-50،-30در بازه ( 1قسمت؛ تاج 4ز متر) و اسانتی 120سانتی متر ترسیم شده است (به طول کلی  70با مختصات طولی 
  ) تشکیل شده است.40، 70) و همچنین قسمت دیگري از تاج تلماسه دوم در بازه (0، 33)، وجه باالدست در بازه (-28

بر آورد شده که  8094/1ي حدود متر بر ثانیه و به روش الیه مرز، بر حسب سانتی1سرعت برشی حاصل از پروفیل سرعت واحد بر روي تاج 
گیري شده اختالف دارد که خطاي قابل قبولی است. رقم برآورد شده سرعت برشی میانگین 2تنها % 8609/1با رقم برآورد شده روي تاج تلماسه دوم 

متر بر ثانیه سانتی 8509/1وي وجه باالدست متر بر ثانیه و رقم برآورد شده بر رسانتی 0404/2دست هاي موجود بر روي وجه پاییندوگانه براي پروفیل
شود. عالوه بر برآورد سازي شده، مشابه روش باال اقدام میهاي ساخته شده و مدلباشد. براي تمامی شرایط هیدرولیکی جریان عبوري از روي تلماسهمی

) -50، 70جزاي تلماسه، یک سرعت برشی نیز براي بازه (هاي مسرعت برشی به روش الیه مرزي از روي پروفیل واحد بدست آمده از هر یک از قسمت
متر بر ثانیه برآورد شده سانتی 8748/1متر، سانتی 32لیتر بر ثانیه و عمق  30هاي شبیه سازي شده در شرایط دبی ارائه شده است که این ارقام براي جریان

در دو سرعت برشی محاسبه شده و برآورد شده 18ردیده است. وجود خطاي % محاسبه گ 5331/1و براي شرایط هیدرولیکی مشابه در فلوم آزمایشگاهی 
  اند.هاي مختلف تلماسه مستقر شدهناشی از حضور قطرهاي متفاوتی از ذرات است که به صورت تصادفی در موقعیت

پارامتر مذکور از روند سایر  دهد کهگیري دوگانه در شرایط هیدرولیکی متفاوت نشان میهاي برشی بدست آمده از روش میانگینسرعت
سازي شده توسط اند، سرعت برشی را بزرگتر تخمین می زنند. شرایط هیدرولیکی شبیههاي سرعت که در سرعت زیادتر و عمق کمترحاصل شدهپروفیل

  جهت جریان
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را شامل است که صحت  10هاي مختلف تلماسه خطاي کمتر از % ) و ایجاد شده در فلوم آزمایشگاهی، در قسمتSSIIMافزار روش عددي (نرم
  کند. جریان مدل شده و کالیبره شده توسط کاربر را ارائه می

 Total-گیري دوگانه و محاسبه با استفاده از روش الیه مرزيگیننهاي برشی برآورد شده (به روش میا) مقادیر سرعت4در شکل (

Averageري از روي تلماسه یکسان نبوده و بیشترین مقدار آن متعلق به زاویه وجه هاي مختلف جریان عبودهند که سرعت برشی در موقعیت) نشان می
گیري روي هاي جدید میانگین) است و این موضوع اهمیت استفاده از روشStoss) و کمترین آن متعلق به زاویه وجه باالدست (Leeپایین دست (

  سازد.سطوح ناهموار بستر را آشکارتر می

  

  
  تاج تختهاي مختلف از تلماسه گیري شده دوگانه در موقعیتات سرعت برشی میانگین)، نمودار تغییر4شکل (

  
در  )Total Average( گیري شده به روش دوگانهمقدار سرعت برشی میانگین) 5در شکل (دهند که محاسبات نشان میحاصل از  نتایج

هاي تاج گیري شده دوگانه در قسمتسرعت برشی میانگینچهار ) Arithmetic meanراستاي یک طول موج از تلماسه با مقدار میانگین حسابی(
% دارند. با توجه به این نتایج، شیوه جدید محاسبه بر اساس 4دست و وجه باالدست تلماسه تقریباً برابر بوده و اختالفی کمتر از ، وجه پایین2،تاج 1

  بول است. هاي برشی و تولید پروفیل سرعت واحد قابل قمیانگین دوگانه سرعت
هاي مختلف بر روي محور افقی و گیري شده به روش دوگانه در راستاي یک طول موج از تلماسه)، مقدار سرعت برشی میانگین5در شکل (

دست و وجه باالدست هاي تاج، وجه پایینگیري شده دوگانه در قسمتهاي برشی میانگین) سرعتArithmetic meanمقدار میانگین حسابی (
درجه (نیمساز) این نمودار مبین انطباق مقادیر محورهاي افقی و عمودي است و نتایج حاصل نشان  45ها بر روي محور قائم ترسیم شده اند. زاویه تلماسه

  هاست.، پروفیل واحد میانگین دوگانه، معرف سرعت برشی مناسبی از جریان عبوري از روي تلماسه±10دهد که در دامنه خطاي کمتر از %می

 
هاي برشی میانگین هاي برشی میانگین دوگانه در راستاي یک طول موج از تلماسه و میانگین حسابی سرعتمقایسه سرعت)، 5شکل (

 هاي مختلف تاج، وجه باالدست و وجه پایین دستگیري شده دوگانه در قسمت
  
  گیريبحث و نتیجه  .4
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تنش برشی بستر، سرعت متوسط جریان و سرعت برشی، ول موج از تلماسه، محاسبه هاي سرعت متعدد در راستاي یک طبا توجه به وجود پروفیل
پس . سازي شده به روش عددي) استگیري شده (و یا مدلها منوط به تعیین موقعیت مکانی پروفیل اندازهحداکثر سرعت جریان عبوري از روي تلماسه

توان براي برآورد سرعت برشی این پروفیل (به عنوان سرعت برشی روش اسمیت، میگیري شده دوگانه به از استخراج پروفیل سرعت واحد میانگین
 ،ها)، از چهار روش موجود براي محاسبه سرعت برشی استفاده نمود. در این تحقیق به چهار روش مذکورواحد و معرف جریان عبوري از روي تلماسه

  .روش مشخصات الیه مرزي انتخاب گردید ،موجود هايهاي برشی تخمین زده شده است و از بین روشمقادیر سرعت
  گردد:نتایج به شرح زیر خالصه می

ارائه کردن یک سرعت برشی واحد در بسترهاي ناهموار، ممکن نیست مگر آنکه یا از طریق پروفیل واحد، اثر شکل بستر تا حد زیادي با  -1
مجزا از وجوه باالدست، پایین دست و تاج تلماسه مقادیر منحصر به فردي ارائه شده و  هاياستفاده از روش میانگین دوگانه تعدیل شود و یا براي قسمت

  به صورت حسابی از آنها میانگین تهیه شود. 
در راستاي یک طول موج از تلماسه با مقدار میانگین  )Total Average( گیري شده به روش دوگانهمقدار سرعت برشی میانگین -2

% 4تلماسه تقریباً برابر بوده و اختالفی کمتر از  هاي مختلفگیري شده دوگانه در قسمتسرعت برشی میانگینچهار  )Arithmetic meanحسابی(
  .دارند

هاي مختلف جریان عبوري از روي تلماسه یکسان نبوده و دهند که سرعت برشی در موقعیتنشان میهاي برشی برآورد شده مقادیر سرعت -3
 .) استStoss) و کمترین آن متعلق به زاویه وجه باالدست (Leeبه زاویه وجه پایین دست (بیشترین مقدار آن متعلق 

 
 

  قدردانی  .5
 
، ریاست محترم دانشکده هیدرولیک و مدیریت منایع آب دانشگاه Zenzجناب آقاي پروفسور  مالیهاي از حمایت دانند کهیسندگان بر خود الزم مینو

از  دوم، قدردانی و تشکر نماید. همچنین نویسنده ات استفاده از فلوم آزمایشگاهی و تجهیزات الزمنمودن امکان ، اتریش به سبب فراهمGraz صنعتی
  ، بسیار تشکر می نماید.علم و صنعتدانشگاه سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و استاد فعلی مهر، استاد آقاي دکتر افضلیجناب همکاري علمی 
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