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 خالصه
هكيحوضچه آرامش همواره به عنوان پايفوق بحرانانيجريجنبشياستهالك انرژيموثر برايكيدروليسازه مزيدست سررنييدر يقرار

هايياجزاازيطرح اقتصادكيبهيابيدستيموارد برايدر بعض ردويگ مييكف، آستانه انتهايمانند بلوك ايو ... استفاده قيتحقنيكنند. در

(پيپلكان آستانهاثر باي) وآستانه پلكانوستهيصلب هاتيبر خصوصيدرصد بازشدگ25روزنه دار ايمورد بررسيكيدروليپرش نيقرار گرفت.در

ميشگاهيآزاماجياستفاده شد.نتا 10,4و 14,6، 18,75ير در سه قاصله نسبمتيسانت6,4با ارتفاع ثابتيآستانه پلكانكيراستا از كهينشان دهد

بيآستانه پلكان هيشتريروزنه دار اثر دريكيدروليبر كاهش طول پرش و ثابت آستانه صلب اثريفاصله نسبكينسبت به آستانه صلب دارد

نشيو افزاهيبر كاهش نسبت اعماق ثانويشتريب ميانرژيسباافت  دهد.ينسبت به آستانه روزنه دار از خود نشان

يپلكان ،آستانهيكيدروليه ،پرشجنبشييحوضچه آرامش،استهالك انرژكلمات كليدي:

 مقدمه.1

ه جريكيدروليپرش جرعيسررييمتغيهاانياز انواع مسانياست كه در آن عمق مينسبتا كوتاهريدر ا زانيبه انيوجر ابدييمشيفزاايقابل مالحظه

زياز حالت فوق بحران پددينمايمرييتغيبحرانريبه استفاده موردشوديمانيجريجنبشيكه باعث استهالك انرژيادهيو بطور گسترده به عنوان

م هاي. در طراحرديگيقرار تعيحوضچه هاازيكيبرخوردار است لذاياژهيوتيپرش از اهمتيموقعقيدقنييآرامش هزيراه يدرراستانهيكم

هتيتثب كننيباشد. اوليم وستهيپهيآبپاكيكوتاه در حوضچه آرامش به صورت وارهيدكياحداثيكيدروليپرش پرش ترلمطالعات در مورد

وسيكيدروليه ويتوسط شكر وارهيدلهيبه گپرشهينشان داد كه عدد در مقطع اولشيآزمايكسريبا انجاميانجام گرفت. از وارهيديري، فاصله قرار

، ارتفاع نسبيابتدا پا وارهيديپرش گيدر چگونگابيوعمق رويعبورانيجريريشكل [ وارهيدياز گسترده از انواعيبند طبقهكي]. رند1موثرند

مه وارهيديروانيجر بايرا دنيكرد كه بر ارتباط پا وارهيارتفاع جرابيو عمق و نشانهيفرود در مقطع اولو عدديورودانيبا عمق پرش استوار بود

دشيداد كه با افزا پا وارهيارتفاع مابيو كاهش فاصله از پنجه پرش، عمق آب در وابدييكاهش تكيرويافت انرژ زانيمسهيمقابهنيهمچني.

و دندانهيها وارهيد نت ممتد و دجهيدار پرداخت ديها وارهيگرفت كه بهوي]. دمتر2[كننديم جاديايشتريبيدار افت انرژ دندانهياه وارهيممتد نسبت به

مسيافت انرژسهيمقايبررس هريدر شيكيدروليپرش ببيدر حوضچه آرامش با ، گامثبت و وارهيدكييريبكار وكينازك پله مثبت پرداخت

ب3محاسبه افت در هر حالت ارائه داد[يرا برايروابط هيبررسبهيالقيوايرامي]. دكيبايكيدروليپرش يممتد در حوضچه آرامش افق وارهيودو

هاجيپرداختند، نتا دومد وارهيديرياز آن است كه قرارگيحاك شانيايپژوهش هيتواند در كاهش عمق ثانويميطياول تنها در شرا وارهيبعد از

د وارهيدكينسبت به حالتيافت انرژشيوافزا د دوم وارهيموثرباشدكه برييانتهاهيو كوچك زاده اثر آبپايدي]. خورش4اول باشد[ وارهيبلندتر از

ه ايكيدروليعملكر پرش بيدر مقطع ذوزنقه م شانيا قاتيتحقجيقرار دادندنتايررسشكل را مورد يكاهنده معنريتأثهيدهد كه نصب آبپاينشان

وليدار هيبر اعماق مزدوج پرش ندارد مهيآبپايريبه بكارگيكيولدريهمواره طول جهش ي].عل5باشد[يكمتر از طول پرش بدون استفاده از آن

نيخان هيبه بررسزيوهمكاران ديكيدروليوكنترل پرش پ شاتيآزماجيپرداختند نتا وستهيپ وارهيبا استفاده از قابلريتأث وستهيآنها نشان داد كه درواره
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ا هيمالحظه هنسيكيدروليدر كاهش طول پرش گ6آزاد دارد[يكيدروليبت به پرش پرشاتيرا بر خصوصيآستانه پلكانريتأثانيوقدس گلوي].

در شانياجيقرار دادند نتايمورد بررسيكيدروليه شيافزانيپرش دارد وهمچنيبر ماندگاريتعداد پله اثر منفشيارتفاع ثابت افزاكينشان داد كه

[يه اثرمثبت بر ماندگارآستانيريارتفاع وكاهش فاصله قرارگ بهيريقرارگتيوموقعهيبه ارتفاع مناسب آبپادنيرسي] . درراستا7پرش دارد. آن نسبت

ايصورت گرفته است،اما نسبت به كنترل پرش با آستانه روزنه دار مطالعات كمتريقاتي،تحقپنجه پرش پژوهشنيصورت گرفته است لذا در

ايسعيشگاهيآزما خصنيبر هاتيوصاست كه و روزنه دار مورد بررسيدر صورت وجود آستانه پلكانيكيدروليپرش گيصلب .رديقرار

 مواد وروشها.2

 ابعادي آناليز.2-1

:باشدمي زير هاي ازپارامتر تابعي پلكاني، آستانه بوسيله شده كنترل هيدروليكي پرش مشخصات

Ø =f(v1,y1,y2, ,hs,Ls,Lj,Lr,g,µ,ρ,ε) )١(

 آسـتانهعارتفاhs كالسيك، هيدروليكي پرش ثانويه عمق شده، كنترل هيدروليكي پرش ثانويه عمقy2 هيدروليكي، پرش اوليه عمقy1 رابطه اين در

 مـي نشـان باكينگهـام روشبه ابعادي آناليز.باشدمي آستانهدر بازشدگي درصدεو)سرريز انتهاي(پرش شروع محلاز آستانه قرارگيري فاصلهLs پلكاني،

.شود بيان زير بعدبي پارامترهاي حسببر تواندمي هيدروليكي پرش خصوصياتكه دهد

Ø=f( ,ε) )٢(

 تمـامي ارتفـاع همچنـين. كـرد صـرفنظر لزجـت نيـروي اثـراز تـوانمي باشدمي 114498تا 58980از تحقيق ايندر رينولدز عدد مقدار اينكهبه توجه با

. يافت خواهد كاهش عدد7به موثر بعدبي پارامترهاي تعدادو. صرفنظركرد آستانه نسبي ارتفاعاز توانمي بنابراين شد، رفتهگ نظردر ثابتها آستانه

Ø =f( ,ε) )٣(

:3با استفاده از معادله مي توان عمق مزدوج نسبي وطول نسبي پرش را به صورت معادالت زير بيان كرد  

= f ( , , ε) ) (

= f ( , , )!( )!(

و فاصله قرارگيري آستان و درصد بازشدگي ه از از معادالت باال نتيجه مي شود كه عمق توان عمق مزدوج نسبي وطول نسبي پرش به عدد فرود اوليه

 ابتداي پرش بستگي دارد.

 هيزات آزمايشگاهي وروش انجام آزمايشتج.2-2

ديـواره سـانتي متـر انجـام شـد.50سانتي متر وارتفاع25متر،عرض10آزمايش ها در آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه شهيد چمران اهواز در كانالي به طول

بـا USBRسـرريز اوجـي بـه روش اسـتاندارد هاي كانال از جنس شيشه وبستر آن از ورق فلزي ساخته شده است. براي ايجاد جريان فوق بحراني يـك 

(30دبي طرح   ) پيروي مي كند طراحي شد.6ليتر بر ثانيه كه بخش پايين دست آن از رابطه

)"(
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شـريهستند كه مقاديبيضراKوn،يمختصات هر نقطه از منحنyوx،ي،بار طراحHdدر رابطه فوق جربيآنهـا بـه درانيـ وجـه باالدسـت وسـرعت

آنيسـانت 29,3ياوجـزيارتفاع سررفلوم نصب شد.ياز انتهايمتر6ساخته ودر فاصلهزهيبا ورق گالوان سرريزمدل.دارديباالدست بستگ متـر وعـرض

ميسانت25 و44-18 دبي هاي مورد آزمايش در محدودهباشديمتر دبي ورودي به فلوم بوسيله يك سرريز مثلثـي اسـتاندارد بـا زاويـه ليتر بر ثانيه بودند

سعدرجه اندازه گيري مي گرديد.53رأس  ودر اين پژوهش آزمايشگاهي با توجه به تحقيقات  6,4از يك آستانه پلكاني بـا ارتفـاع ثابـت]٨[سجاديدي

و با مشخصات هندسي آستانه ها وفواصـل مـورد آزمـايش را نشـان مـي دهـد.1درصد بازشدگي استفاده شد. جدول25سانتي متر به دو صورت صلب

.شد تعيين كالسيك ليكيهيدرو پرش غلطاب طول محاسبه براي)7( رابطهاز استفادهباها ديواره گيري قرار محل

)٧(

 نمايي از آستانه ها وسرريز اوجي مورد آزمايش را نشان مي دهد.1روزنه هاي قرار داده شده در آستانه به صورت مستطيلي تعبيه شد. شكل

 مشخصات هندسي آستانه هاي مورد آزمايش-1جدول

پ)�%=0٠/.()�%=٢٥روز)' دار(  لكانيآستانه

)(فاصله نسبي آستانه 14.6 - 18.75 10.4 – 14.6 – 18.75

)(ارتفاع نسبي آستانه 1.33 1.33

(سانتي متر)ارتفاع پله 3.2 3.2

(سانتي متر) 3.2 3.2  عرض پله

ها–1شكل هاسرريزوي پلكاني نمايي از آستانه  اوجي مورد آستفاده در آزمايش

و سانتي 6,4آن ارتفاعكهاي پلهدو پلكاني آستانهيكاز تحقيق اين در  طراحي دبي كالسيك هيدروليكي پرش اوليه عمق برابر1,35 متر

.)شد( استفاده باشد مي(

تغيمبيترتنيبدشيروش انجام آزما دبرييباشد كه با ايوروديدر و پرش مورد نظر بهشيشروع آزماي.سپس برايم جاديبه فلوم اعداد فرود ها،

ا مقهيدق20حدوديشگاهيآزماطيثبات در شرا جاديمنظور و سپس خصوصيزمان اختصاص داده هيفيوكيكماتيشد شامل عمقيكيدروليپرش

پاهياول گ اب،طوليپرش،عمق و طول غلتاب اندازه در شهايآزماشد.در تماميريپرش پاييانتهاياچهيبا استفاده از اابيفلوم عمق شدميتنظيبه گونه
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ها شاتيآزمايشود. در تمامليتشكزيدر پنجه سررقايكه پرش دق و برابريتعداد پلكان شد2آستانه ثابت  قاتيتحقجيبا توجه به نتارايز.در نظر گرفته

گ در تعدادشيافزاانيو قدس گلويانجام شده توسط هيبر ماندگاريارتفاع ثابت اثر منفكيپلكان .در حوضچه آرامش دارديكيدروليپرش

 نتايج وبحث.3

، در مجمـوع آسـتانه2آزمـايش بـر روي30در اين مطالعه به منظور بررسي اثر آستانه پلكاني صلب وروزنه دار بـر روي مشخصـات پـرش هيـدروليكي

و روزنه دار پلكاني اع نسبي ثابـت در فواصـل نسـبي مختلـف انجـام شـد. بـه منظـور تجزيـه وتحليـل داده هـا، بـراي هـر موقعيـت قرارگيـري با ارتف صلب

 نمودارهاي مربوط به نسبت عمق ثانويه ،طول نسبي وافت نسبي انرژي پرش ترسيم شده اند.

 بررسي طول پرش هيدروليكي.3-1

پ رش براي حالت هاي مختلف مورد مطالعه واندازه گيري قرار گرفت.براي مقايسه مقادير طول پرش در اين تحقيق با انجام آزمايش هاي متعدد ،طول

ب ا توسط عمق اوليه پرش بي بعد شدند. . همچنين جهت اطمينان از اندازه گيري صحيح پرش هيدروليكي مقادير بدست آمده در حالت بدون آستانه

و لي  ) مقايسه شدند.1992رابطه هاگر(هاگر

(٨)

ن مي دهد كـه آسـتانه در يك ديدگاه كلي ميتوان گفت كه آستانه اثري مثبت بر كاهش طول حوضچه آرامش دارد.همچنين نتايج نشا2با توجه به شكل

ت درصد بازشدگي بيشترين اثر را در كاهش طول پرش نسبت به ساير آستانه ها دارد.زيرا در آستانه پلكاني صلب جت وارد شده به حوضچه با حالـ25با

آسـتانه پلكـاني روزنـه دار فروريزش شديدي به كف حوضچه برخورد مي كند(بعد از آستانه) كه اين امر سبب افزايش تالطم واغتشاش مي شود ولي در

و طـول پـرش هيـدروليكي بـه انـدازه   درصـد نسـبت بـه پـرش44برخورد جريان عبوري از روزنه ها وجريان عبوري از روي آستانه باعث كاهش تالطـم
 شود.يمكيكالسيكيدروليه

ها-2شكل ي نسبي مختلفتغييرات طول نسبي پرش هيدروليكي در فاصله
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ب3-2 ررسي عمق مزدوج پرش هيدروليكي.  

ت وانـد يكي از پارامترهاي مهم در محاسبات مربوط به پرش هيدروليكي نسبت اعماق ثانويه به اوليه پرش مي باشدوكاهش نسبت اعماق مزدوج پـرش مـي

در3 به عنوان يك اصل در طراحي حوضچه آرامش مورد استفاده قرار گيرد. در شكل تغييرات عمق نسبي پرش هيـدروليكي درمقابـل عـدد فـرود اوليـه

بيشـترين اثـر) در فاصله نسـبي�%=0(فاصله هاي نسبي مختلف نشان داده شده است.همانطور كه مشاهده مي شود آستانه پلكاني صلب

ب در مقايسه با آستانه روزنـه دار تـأثير بيشـتري در كـاهش عمـق ثانويـه را در كاهش عمق ثانويه پرش دارد.همچنين در يك فاصله نسبي ثابت آستانه صل

و به تبع آن كـاه ش نيـروي دارد، زيرا در شرايط يكسان جريان(عدد فرود) روزنه دار كردن آستانه باعث كاهش سطح مقطع موثر آستانه در مقابل جريان

 آستاه هاي مختلف آورده شده است. متوسط درصد كاهش عمق نسبي ثانويه براي2دراگ مي شود. در جدول

هي-3شكل  دروليكي در فاصله هاي نسبي مختلفتغييرات نسبت اعماق مزدوج پرش

 متوسط كاهش عمق ثانويه پرش براي آستانه هاي مورد آزمايش-2جدول

آستانه پلكاني )�%=0(صلب )�%=25(روزنه دار

)( 15,5 3,45 

)( 21,2 8,4 

)( - 18 

 بررسي افت انرژي نسبي.3-3

:در هر مقطع از جريان به صورت زير بدست مي آيدE بطوركلي انرژي

)9(
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وعمق مقطع جريان،dفاصله كف كانال تا سطح مبنا،Zكه در آن سرعت متوسط جريان است.افت نسـبي انـرژيزاويه كف كانال نسبت به افق

)به دست مي آيد.E1در مقطع اوليه پرش(به انرژي)Ε=E1-E2∆معموال نسبت تغييرات انرژي در حجم كنترل(

)10(

در4درشكل هر يك از حاالت نسبت به افت نسبي انرژي حاصل از پرش كالسيك مقايسه شده وهمانطور كه مالحظـه مـي شـود ميزان افت نسبي انرژي

و به ازاي عدد فرود يكسان افت نسـبي انـرژي در صـورت اسـتفاده از آسـتانه  از با كاهش فاصله قرارگيري آستانه افت نسبي انرژي افزايش مي يابد بيشـتر

بيشـترين اثـر را در افـزايش افـتدر فاصله نسـبي)�%=0(د. نتايج نشان مي دهد كه آستانه صلبپرش هيدروليكي كالسيك مي باش

ي نسبي انرژي نسبت به ساير آستانه ها دارد. همچنين كـاهش فاصـله نسـبي اثـري مثبـت بـر افـزايش افـت نسـبي انـرژي دارد. بطـوري كـه در فاصـله نسـب 

ب افـت نسـبي انـرژي4درصد نسبت به پرش هيدروليكي كالسيك افزايش مي يابد با توجه به شـكل10ه طور متوسط افت نسبي انرژي

 آستانه روزنه دار با كاهش فاصله نسبي، افزايش مي يابد كه در اين تحقيق به دليل شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار نگرفته است.

 ييرات افت نسبي انرژي پرش هيدروليكي در مقابل عدد فرودتغ-4 شكل

 گيرينتيجه.4

و روزنه دار در فاصله هاي نسبي مختل  مـوردفدر اين تحقيق كنترل پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش سرريز اوجي با استفاده از آستانه پلكاني صلب

 كه:گرفت. تحليل نتايج آزمايشگاهي نشان مي دهد قرار آزمايش

 دارد.در حوضچه آرامش ) در يك ديدگاه كلي مي توان گفت كه وجود آستانه همواره اثري مثبت به كاهش طول پرش وافزايش افت نسبي انرژي1
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با2 ي بـه درصد بازشدگي بيشترين اثر را در كاهش طول پرش دارد بطوري كه طـول پـرش هيـدروليك25) در تمام فواصل نسبي آستانه پلكاني روزنه دار

 درصد نسبت به پرش هيدروليكي كالسيك مي شود.44اندازه

ر3 وزنـه دار)در يك فاصله نسبي ثابت، آستانه پلكاني صلب اثر بيشتري در كاهش نسبت اعماق ثانويه وافزايش افت نسبي انرژي نسبت به آسـتانه پلكـاني

.درصد نسبت به پرش هيدروليكي كالسيك افزايش مي يابد10متوسط افت نسبي انرژي به طوربطوري كه در فاصله نسبي دارد

(قبل از آستانه) شكل مي گيرد،گردابه هاي كوچكي)4 ، عالوه بر گردابه هاي بزرگي كه تحت تأثير آستانه در حوضچه از نيـز بعـد در پرش تشكيل شده

 از افت انرژي ايجاد شده را مي توان به آنها نسبت داد.يش مي يابد كه قسمتآن شكل مي گيرند كه با كاهش فاصله نسبي گستردگي اين گردابه ها افزاي

روانيدر اثرعبورجر)5 دارد. وبـا كـاهششيبا افزايميرابطه مستقينواحنيايمختلف مشاهده شد كه گستردگيگردابهيچهار ناحيآستانه پلكانياز

جريانحنايفاصله نسب شديعبورانيخطوط انييدر پـاييكه گردابـه هـايشود بطوريمدترياز آستانه و باعـث افـزايمـ جـاديدسـت آسـتانه شيشـود

م اياغتشاش وتالطم در حوضچه آرامش وامر با وجود آستانهنيشوند كه  باشد.يم ارمحسوسيبس 14,6يدر فاصله نسبپلكاني صلب

 قدرداني.5

نويقاتيطرح تحقنيانهيهز تأ سندهياز محل پژوهانه ونيمدوم شهياز معاونت پژوهشلهيوسنيبد شده است .شوديميچمران اهواز قدردانديدانشگاه
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