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پايفراآب ناشيشگاهيآزماي مطالعه پليهياز  كج

 سمت باالدست با انحراف به

3نييمهرآي، مجتب2اني، مسعود قدس1دلير افسانه نوبخت

تربيكارشناسيدانشجو-1  مدرستيارشد دانشگاه

محياستاد دانشكده مهندس-2 و تربستيزطيعمران  مدرستيدانشگاه

فنارياستاد-3 يدانشگاه خوارزميو مهندسيدانشكده

�
afsaneh.nobakht@modares.ac.ir  

 خالصه
مياثر پارامترهايحاضر با هدف بررسيشگاهيآزماي مطالعه ا زانيمختلف بر (با محوريهيپايهيمطالعه اثر زاونيفراآب انجام شده است. در پل

و نسبت تنگو به سمتانيقائم آن در خالف جهت جر ميشدگ باالدست)، عدد فرود هاشيآزمايطراحيبرانيشد. همچنيفراآب بررس زانيبر

شدشيآزماياز نرم افزار طراحجينتاليو تحل .استفاده

مجينتا جرشيبا افزا دهديحاصله نشان مه،يپايشدگكجيهيزاوشيو با افزاشيفراآب افزا ان،يعدد فرود  كسانيطي. در شراابدييفراآب كاهش

بييمشخص شد پارامترهاني. همچنابدييمشيفراآب افزايشدگ نسبت تنگشيبا افزازين منيشتريكه و زانياثر را بر فراآب دارند عدد فرود

پاباشنديميشدگ نسبت تنگ  محاسبه مقدار فراآب ارائه شده است.يبرايتجربيا رابطهزيناني. در

،كلمات كليدي: ، طراحيهيپا فراآب ، نسبت تنگشيآزمايكج پل يشدگ، عدد فرود

 مقدمه.1

تكريبا احداث پل در مس پاها گاههيرودخانه، طبيهاهيو اانيجريعيپل باعث كاهش عرض مسيشدگ تنگ جاديو نتشونديمانيجرريدر نيايجهي. در

ا ابدييمشيتراز آب در باالدست افزا،يشدگ تنگ تغشيفزاانيكه و دهينامآب برگشتليآن با فاصله از باالدست پل، پروف راتييتراز، فراآب

].1[ شوديم

باشيپ آيبرآورد مناسبدياز احداث پل ميفراآب هنگام زانيمتي. اهمدياز فراآب بدست و مهم شوديمشخص يكه الزم باشد مناطق خاص

س [البيدر باالدست پل دربرابر ايها از سالياديزنيموضوع محققنياتينظر به اهم].2محافظت شوند يفراوانيعلم قاتيتحقنهيزمنيگذشته در

.داده اندامانج

پايفراآب ناشي محاسبهيبرايمختلفيها روش تاكنون يروياديزيهاشيآزما ارنليمختلف ارائه شده است.نيپل توسط محققيهياز

جريها پل با شكليهاهيپاياثرات انسداد و روش ترسانيمختلف بر [ي محاسبهيخود را برايميآب انجام داد و3فراآب ارائه داد ]. رانگاراجو

[ي محاسبهيبرايا رابطهيشگاهياي شكل با مطالعات آزما هاي استوانه از پايهيفراآب ناشي محاسبهيبرا ارانهمك ]. دانشمند اثر4فراآب ارائه كردند

ميشكل بر فراآب را بررسيليمستطيهيطول پا و نشان داد پايه مستطيلي با نسبت طول به عرض بزرگتر، فراآب بيشتري توليد ].5[ كننديكرد

جرهيپارييقرار داشته، بحث قرارگنيمواردي كه تاكنون كمتر مورد توجه محقق از مانيبصورت كج در برابر دري. در برخباشديآب موارد

ريهاهيپاعتيطب ميمعمارايويمكانيهاتيدر موقعاييتحمل بارجانبيا براپل پاكننديخاص بصورت كج احداث كج پل مطالعاتهي. در خصوص

ويعدودم كجيبه بررسزيلديانجام شده است. بوزكوس داهيپايشدگ اثر بيشكل بر عمق آبشستگيارهيپل و يهيزاوشيكردند با افزاانيپرداختند

پاهيپايشدگ كج ميعمق آبشستگ دست،نييبه سمت سل6[ ابدييكاهش پايآبشستگيشگاهيآزمايبه بررسيمي]. اهياطراف شانيكج پل پرداخت.

پابههيپايشدگكجيهيزاوشياظهار داشتند كه افزا مشيو به سمت باالدست موجب افزايموجب كاهش عمق آبشستگ دستنييسمت ].7[ شوديآن

15
H

yd
ro

-5
71

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

2

و بررسيهيپايشگاهيآزمايمطالعه، مدلسازنيااز انجام هدف و نسبت تنگ شدگ،يكج شدگيهياثرات زاويكج پل بر ترازيعدد فرود

م و مقدار فراآب .باشديسطح آب

و روش.2 هامواد

 آناليز ابعادي2-1

پاي) فراآب ناش1شكل( مسهياز وجود مانيجرريپل در زم. با توجه به مطالدهديرا نشان كه در ادامهييفراآب، پارامترهاينهيعات صورت گرفته در

م موثر بر فراآب درنظريبعنوان پارامترها شونديميمعرف جرB. عرض مجرا شونديگرفته پلاني، عمق نرمال ، قطرQانيجري، دبh0قبل از احداث

پايهي، زاوg، شتاب ثقلDهيپا  اآب باشد:فر زانمي∆hاگرني. بنابرا�هيكج شدن

)1(
0(h ,B,Q,g, D, )h f θ∆ =

 استخراج)2رابطه(از∆h/h0مقدار نسبت فراآب نگهاميباكيو با استفاده از تئوريتكراري) بعنوان پارامترهاB,g,h0(يبا انتخاب پارامترها

.شود مي

)2(
0

0

(Fr , , )h f
h

σ θ∆ =

وFr0كه در آن تσعدد فرود جريان ورودي مينگنسبت آن شدگي و مقدار با باشد :ها برابر است

0
0 0

QFr
Bh gh

= و
D
B

σ =

[ مسيردرپل پايه وجوداز فراآب ناشي-1شكل ]1جريان

 مدل آزمايشگاهي2-2
شm7/0 ارتفاعm62/0 عرض،m7به طول شكلليبا مقطع مستطيمدرس در كانالتيدانشگاه تربكيدروليه شگاهيدر آزما شاتيآزما بيو با

ش001/0يطول د.انجام

جريمخزن ورودكيكانال مورد استفاده مجهز به دبشوديمتيهدا كانالتوسط پمپ به داخلانياست كه طريورودانيجري. قياز

رو سنجيدب ميقرار گرفته درارمي، به منظور تنظكانالي. در انتهاشوديپمپ مشخص وجود دارد كه عمق آب داخليا پروانهياچهيتفاع سطح آب،

پا PVCي از لولهيا استوانهپلهيپايمدلسازي. براگردديمميكانال توسط آن تنظ ازm4يعنيكانالييسوم انتهاكيدربايتقرهياستفاده شد. بعد

ازيورود رسسرعت در طول كانليشدن پروف كنواختيقرار داده شد تا پاانيجردنيال قبل از .شودحاصل نانياطمهيبه
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و محدوده2-3 هاشيآزماي مشخصات
طبيربحرانيزانيجريروهاشيآزما معتيكه معموال در بهيپارامترهاي محدودهو انجام گرفت شوديمشاهده بايا گونه مورد نظر انتخاب شد كه

طبنيو همچنيقبل قاتيتحق (ومطابقت داشته باشد. مشخصات هندسي مدل پايهتعيبا موارد موجود در  ) آورده شده است.1شرايط جريان در جدول

پاهيپايهيزاوϴ،ن وروديايعدد فرود جرFr0،پايه قطرDي، شدگ تنگنسبتσ در اين جدول وانيجريدبQبه سمت باالدست،هيبا محور قائم

h0باشدميانيجري اوليهعمق.

 در مدل آزمايشگاهيپلكج پايهو ات جريانمشخص-1جدول
h0 (cm)Q (L/s)(°)ϴFr0D (cm)σ

14/18-5/650-1024-05/0-2/031-3/65/0-1/0

هاشيآزمايطراح2-4
مييهاي آمار ها يكي از روش طراحي آزمايش روش مياثيتوان متغيرهاي كليدي كه بر پارامتر مورد بررس مفيدي است كه بوسيله آن رانگذارر د

[ شناسايي كرد. با به كارگيري اين روش مي و اثر آنها را بروي پارامترهاي خروجي ارزيابي نمود ].8توان عوامل ورودي قابل كنترل را تغيير داد

دبريمتغ4درنظر گرفتن با و نسبت تنگهيپايهيزاو،يعدد فرود، اكيهريمقدار برا4و در نظر گرفتنيشدگ پل يها در محدوده رهايمتغنياز

م مشيآزما 256ستيبايذكر شده، هزشيتعداد آزمانياي كه الزمهشديانجام و زينهيصرف وقت هم باشد،يميادينسبتا كاهشيابرليدلنيبه

 استفاده شد.شيآزماياز نرم افزار طراحهاشيتعداد آزما

پاي رويه مطالعه طراحي آزمايش به شيوهنيا در انجام شده Design Expertو با استفاده از نرم افزار2و به روش تركيب مركزي1سخي

مي،فراآب، با شناسايي عوامل موثر بر طراحيدر طي اين است.  و متغير پاسخ استخراج  گردد. رابطه اي بين عوامل ورودي

بيترتنيبد است. بدست آمده)2(صورت جدولهب شاتيآزماي، جدول برنامهدر نرم افزار مورد نظريپارامترهاي با وارد كردن محدوده

به شاتيتعداد آزما ها،شيآزمايكه قبال اشاره شد، طراحشيآزما 256يجا به  كاهش داد.شيآزما28را

ي آزمايشات برنامهجدول-2جدول
شماره

� Fr Q(L/s) آزمايش (º) σ
شماره

� Fr Q(L/s) آزمايش (º) σ

1 425/0 20 6 2/0 15 425/0 40 18 4/0

2 425/0 40 6 2/0 16 0,275 40 18 4/0

3 275/0 40 6 2/0 17 2/0 30 12 3/0

4 0,275 20 6 2/0 18 5/0 30 12 3/0

5 425/0 20 18 2/0 19 35/0 10 12 3/0

6 425/0 40 18 2/0 20 35/0 50 12 3/0

7 275/0 40 18 2/0 21 35/0 30 12 3/0

8 275/0 20 18 2/0 22 35/0 30 12 3/0

9 425/0 20 6 4/0 23 35/0 30 12 3/0

10 425/0 40 6 4/0 24 35/0 30 12 3/0

11 275/0 40 6 4/0 25 35/0 30 12 1/0

12 275/0 20 6 4/0 26 35/0 30 12 5/0

13 425/0 20 18 4/0 27 35/0 30 24 3/0

14 275/0 20 18 4/0 28 35/0 30 0 3/0

1 Response Surface Methodology (RSM) 
2 Central Composition Design (CCD) 
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هاشيروش انجام آزما2-5
و زاوهيبراي انجام آزمايشات ابتدا پا و براهيبا قطر پايريجلوگيمورد نظر داخل كانال قرار داده شده تغهياز حركت جرهيزاورييو انيدر اثر برخورد

مهيپا جريريجلوگيبراني، همچنشدياز باال مهار پاانياز ورود م با چسب به كف كانال پايه،هيآب به داخل ).3(شكلشديچسبانده

ي نصب شده اي از پايه نمونه-3شكل

جرپس از استقرار پايه، مشيو عمق درهرمورد، آزمايدبميو با تنظ افتهيانيآب به داخل كانال از4(شكلشديشروع و با استفاده ، كي)

ر ويفوقان هايليگاري كه بر روي د كانال قرار داشت ميتاليجيعمق سنج گيري آن نصب شده بود فراآب اندازهيروكه متريليبا دقت صدم

 گرديد. مي

L/s 40Qبا(ي از فراآب ايجاد شدها نمونه-4شكل =،425/0Fr= ،�18=�،2/0=σ(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

5

و بحث.3  نتايج

م5كه در شكل( همانطور درشيبا افزا شودي) مشاهده ا؛ابدييمشيثابت نسبت فراآب افزايگشد نسبت تنگكيعدد فرود درشيافزانياما روند

فر مقدار، يشترب هاييشدگ تنگنسبتدر مختلف متفاوت است.يهايشدگ نسبت تنگ تغانسبت و يير عدد فرود حساسآب نسبت به هر چه تر است

م نموداره به همچنين با توج يابد.يميشافزا ها نيزيمنحنيبش يابد، افزايشيشدگ تنگنسبت  از گردديها مشخص كه در مقادير عدد فرودكوچكتر

 بر مقدار نسبت فراآب دارد.ي، تغييرات عدد فرود تاثير كمتر3/0

بر-5شكل  فراآب نسبتاثر عدد فرود

مي شدگي را در عدد فرود تغييرات نسبت فراآب نسبت به نسبت تنگ)6شكل( شيكه با افزا شودميده مشاهدهد. در اين شكل هاي مختلف نشان

برشدت اين افزايش در عدد فرودهاي بزرگتر بيشتر استو.ابدييمشيعدد فرود ثابت نسبت فراآب افزاكيدريشدگ نسبت تنگ در . عالوه اين

مينسبتبر بيشتري شدگي، تغييرات اين پارامتر تاثير تنگ نسبت بزرگترمقادير  ها درمقادير، شيب منحنيو در يك عدد فرود ثابت گذارد فراآب

.باشدميرت بيش،3/0بزرگتر از شدگي تنگ ضريب

 فراآب نسبتبري شدگ تنگنسبت اثر-6شكل
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ميشدگو نسبت تنگيشدگكجيهي) اثرات زاو7شكل( مدهديبر نسبت فراآب را نشان يهيزاوشيبا افزا شودي. همانطور كه مشاهده

جربه سمت باالدستهيپايشدگ كج و در خالف جهت يهيو از زاو،درجه نسبت فراآب كاهش18تا، با افزايش زاويه از صفر(حالت قائم)انيكانال

به است. افتهيشينسبت فراآب افزادرجه24تا18 از اما بطور كلي نسبت فراآب در حالت كج بودن پايه سمت باالدست كمتر از نسبت فراآب ناشي

مي پايه شكي قائم مي7ل(باشد. . ابدييمشيمقدار نسبت فراآب افزايشدگ نسبت تنگشيافزابا دهد ) همچنين نشان

ببر نسبت فراآيشدگو نسبت تنگيشدگكجيهياثرا زاو-7شكل

انيبيمدل مناسب برا ها انتخاب كرد. رفتار پاسخشيو نماانيبيبرايمدل توانيمو نرم افزار طراحي آزمايش بدست آمده اطالعاتبا استفاده از

ميهاشيآزما و پاينسبت فراآب ناش زانيانجام شده م3(ي كج پل به سمت باالدست به شكل معادلههياز .باشدي)

2 2 2
0 0 0

0

0.206 0.875 0.112 1.123 3.56 . 1.187 0.22 0.77h Fr Fr Sigma Fr
h

θ σ θ σ∆ = − − − + + + + )3(

پايهيزاوواحد ارائه شدهي معادله در مي�(هيكج شدن يشدگكجهياثر كم پارامتر زاو توانيم)7) نيز مانند شكل(3ي( باشد. در معادله ) راديان

ضرهيپا و  را مشاهده كرد.يشدگ تنگبيو اثر قابل توجه عدد فرود

تغ8شكل( ايكه پراكندگ.دهدمي نشانرا)∆a(h/h0يشگاهيآزمارمقاديو)3( معادلهاز استفادهبا)∆p(h/h0محاسبه شدهريمقاد راتيي) نيكم

 دو مقدار است.نيا بودنكينزدي دهنده نقاط نشان

پريمقادنمودار-8شكل  شده فراآبيريگ اندازهريشده در برابر مقادينيبشيپاسخ
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 1395آذر25و 24

7

 گيرينتيجه.4

و نسبت تنگنيموثرترهاشيآزماجيتوجه به نتا با و نسبت تنگ. با افزايش عددفروباشنديميشدگ پارامترها بر مقدار فراآب عدد فرود شدگي، مقدارد

ميفراآب  تاز3/0شدگي كوچكتر از حدود نسبت تنگهمچنينو3/0يابد، اما در مقادير عددفرودكوچكتر از حدود افزايش آنياثميزان مقر  دارها بر

م . شوديفراآب كاسته

كمبهيشدگكجيهيزاو ميسمت باالدست اثر ا زانيبر  باعثت باالدستسمبهيشدگكجيهيزاوشيافزا حالنينسبت فراآب دارد اما با

ممقدار كاهش .شودينسبت فراآب
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