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  کج پل  هیاطراف پا انیجر يالگو یشگاهیآزما ي مطالعه 
  دست نییسمت پا با انحراف به
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	خالصه

دست بر روي یک بستر زبر هموار  نییپا سمت به انیدرجه به موازات جر 24 هیبا زاو کج يا استوانه پل هیمیدان جریان آشفته اطراف پا مقالهدر این 
و مقاطع عمودي مختلف با استفاده از ترازها اي سه بعدي در  هاي لحظه سرعت ی مورد بررسی قرار گرفته است.هاي آزمایشگاه گیري از طریق اندازه

 اند.گیري شدهاندازه (ADV)یک دستگاه سرعت سنج صوتی

ي کج شدن  شان دهنده. نتایج نشدندبررسی  هاي جریان اطراف پایه پل با استفاده از نتایج آزمایشگاهی هاي متوسط و مشخصه هاي سرعت پروفیل
بینی همچنین پیش باشد. ي پایه می هاي برخاستگی به تبعیت از کج شدن پایه و تضعیف جریان پایین رونده در باالدست و مقابل دماغه محور گردابه

 د شد.دست نسبت به حالت قائم کمتر خواه نییکج شده به سمت پا هیدر پا یبودن بستر، آبشستگ ریپذشیدر صورت فرساشود می
  
 

 یگردابه نعل اسب ،یگردابه برخاستگ ان،یجر يپل کج، الگو هیپاکلمات کلیدي: 
 
 

   مقدمه  .1
 

رودخانه در اطراف پایه  که سبب فرسایش بستر گیرد اي اطراف پایه شکل می ، جریان سه بعدي پیچیدهجریان رودخانهبا قرارگیري پایه پل در مسیر 
بنابراین،  باشد.ها می ها یکی از عوامل اصلی تخریب این پل هاي پل واقع شده در مسیر جریان رودخانه طراف پایهآبشستگی موضعی در ا. همچنین شود می
جریان باشد. می پل و اندرکنش آن با بستر پایه هاي ایجاد شده توسط هاي اصلی آبشستگی مشخص کردن طبیعت گرداب نیاز اولیه براي فهم مکانیزم پیش

  .]1[هاي پیچیده بوده و توسط محققین مختلفی مورد توجه قرار گرفته است هاي پل یکی از جریان هآشفته در اطراف پای
 آبشستگی مسطح، زبر بستر بخش سه در آزمایشات دادند. انجام پایه اطراف جریان مشخصات بررسی جهت آزمایشاتی يویو رادک لیملو

اي که روي بستر مسطح قرار گرفته بود را در رینولدز بین  ن جریان حول یک استوانه دایرهمیدا]. درگاهی 2[شد انجام نهایی تعادلی آبشستگی و میانی
مشاهداتی بررسی  ارتباط بین میدان جریان و آبشستگی موضعی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و]. همچنین 3[مورد بررسی قرار داد 6500و  6600
صاف، زبر و متحرك انجام دادند. آنها جریان  ي جریان عبوري از یک استوانه مدور واقع در بسترهايهایی رو آزمایش]. احمد و راجاراتنام 4است[ شده

میدان جریان سه بعدي  یولیستیانتوگراف و ]. 5ند[برشی بستر، را مورد مطالعه قرار داد رو به پایین در سطح تقارن، جریان منحرف شده و میدان تنش
اي را در  الگوي جریان سه بعدي حول یک پایه استوانه گراف و استیارتو]. 6[کردند آزمایشگاهی بررسیرا به طور  ر بستر صافباطراف پایه مدور واقع 

آبشستگی در دو  اسبی متالطم داخل حفره مطالعات آزمایشگاهی بر روي جریان گردابه نعلدي و ریکار  .]7[داخل حفره آبشستگی بررسی نمودند
جریان  گیريهگر و انگر با اندازه .]8[اي و پایه مربعی انجام دادند نهایی در اطراف پایه استوانهدر شرایط تعادل و فره در شرایط قبل از تعادل ححالت 

  .]9[نمودند هاي رو به پایین را در طی مدت توسعه آبشستگی مطالعه اسبی و جریان هاي نعل خصوصیات گردابه، اي حول پایه استوانه
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موارد در  ی. در برخباشد یآب م انیبصورت کج در برابر جر هیپا ريیقرار داشته، بحث قرارگ نیمورد توجه محققاز مواردي که تاکنون کمتر 
کج پل مطالعات  هی. در خصوص پاکنند یخاص بصورت کج احداث م يمعمار ایو  یمکان يها تیدر موقع ای یتحمل بارجانب يپل را برا يها هیپا عتیطب
 ي هیزاو شیکردند با افزا انیپرداختند و ب یشکل بر عمق آبشستگ يا رهیپل دا  هیپا یشدگ اثر کج یبه بررس زیلدیوس و انجام شده است. بوزک يعدودم

هاي در جهتکج پل  هیاطراف پا یآبشستگ یشگاهیآزما یبه بررس یمی]. سل10[ ابدی یکاهش م یعمق آبشستگ دست، نییبه سمت پا هیپا یشدگ کج
به سمت باالدست موجب  هیزاو شیو افزا یموجب کاهش عمق آبشستگ دست نییسمت پا به هیپا یشدگ ار داشتند که کجاظه شانیپرداخت. امختلف 

  ]. 11تقریباً با پایه قائم یکسان می باشد [شده در صفحه عمود بر جدیان  عمق آبشستگی در پایه کجهمچنین  شود یآن م شیافزا
  باشد.دست میي کج پل به موازات جریان و به سمت پایینراف پایههدف از این مطالعه شناخت الگوي جریان در اط

 
 

  ها مواد و روش  .2
 
  مدل آرمایشگاهی 2-1

 بیو با ش m 7/0 ارتفاع ،m62 /0 عرض ،m7شکل به طول  لیبا مقطع مستط یمدرس در کانال تیدانشگاه ترب کیدرولیه شگاهیدر آزما شاتیآزما
  د.انجام ش 001/0 یطول

 قیاز طر يورود انیجر ی. دبشود یم تیهدا کانالتوسط پمپ به داخل  انیاست که جر يمخزن ورود کیاستفاده مجهز به کانال مورد 
وجود دارد که عمق آب داخل  يا پروانه يا چهیارتفاع سطح آب، در می، به منظور تنظکانال ي. در انتهاشود یپمپ مشخص م يقرار گرفته رو سنج یدب

بعد از  m4 یعنیکانال  ییسوم انتها کیدر  بایتقر  هیاستفاده شد. پا PVC ي از لوله يا استوانه  پل هیپا يساز مدل ي. براگردد یم میکانال توسط آن تنظ
  .شودحاصل  نانیاطم هیبه پا انیجر دنیسرعت در طول کانال قبل از رس لیشدن پروف کنواختیقرار داده شد تا از  يورود

که این مصالح  ) انتخاب شدکنواختی(مصالح  2/1 اریو انحراف مع متر یلیم 38/1 نیانگیبا قطر م سیلیر از س، جنس مصالح بستها شیآزما يبرا
 هیقطر پا ي چو و ملویل هیدر نظر گرفته شد. بنابر توص متر یسانت 9/11 انیلیتر بر ثانیه و عمق جر 27ها دبی  . در کلیه آزمایشدر کف کانال تثبیت شدند

 متر یسانت 62با توجه به عرض کانال که  نی. بنابرا]12[بدست آمده نداشته باشند جیدر نتا يریتاث یجانب يها وارهیعرض کانال باشد تا د 0,1کمتر از  دیبا
سبت ن دیبا ضیعر انیداشتن جر يکردند برا هیتوصنزو و ناکاگاوا  نیاستفاده شد. همچن هیپا يمدلساز يبرا متر یسانت 3/6با قطر  PVC ي بود از لوله

باشد که با انتخاب عمق  متر یسانت 4/12از  مترک انیعمق جر دیبا توجه به عرض کانال با نیبنابرا]. B/h<5 (]13باشد ( 5از  شتریب انیعرض به عمق جر
  درنظر گرفت. ضیرا عر انیجر توان ی، ممتر یسانت 9/11

  
  ها شیروش انجام آزما 2-2
با استفاده از دستگاه  يدست در بستر صلب ، برداشت سرعت سه بعد نییسمت پا درجه به 24 هیکج با زاو پل هیاطراف پا انیجر يشناخت الگو منظور به

برداشت  ،انیو عمق جر یدب میمورد نظر، با تنظ ي هیبا زاو هیاستقرار پا وبستر  يساز انجام گرفت. پس از آماده Vectrino+ يسرعت سنج سه بعد
  شد. ها آغاز می داده

 13استفاده شد. در مجموع  کنواختیریبرداشت غ ي از شبکه ها شی) نشان داده شده است. در آزما1در شکل( انیجر دانیبرداشت م نحوه
در  بیبه ترت هیال 3تعداد  نیمتر در مقاطع دورتر انتخاب شد. همچن سانتی 4و  هیمتر در نزدیکی پا سانتی 2با فواصل  یمقطع عرض 27مقطع طولی و 

  گردد. ) مشاهده می2ها در شکل ( بندي مورد استفاده در آزمایش مش .دیاز کف انتخاب گرد يمتر یسانت10و 5، 5/0 يها عمق
باشند. طبق  ثبت شده می يها نسبی داده تیفیک انگریو همبستگی نما زیبه نو گنالی، دو پارامتر نسبت س+Vectrinoدر برداشت سرعت توسط 

 طیشرا يبرقرار يانجام شده برا شاتیآزما در درصد باشند. 70و همبستگی بیشتر از  14باالتر از  SNR يدارا دینقاط با هیسازندگان دستگاه کل هیتوص
و  17 بایتقر زیبه نو گنالیانجام شده، مقدار س شاتیبه مخزن اضافه شد. در طول آزما نیکمی کائول يسازندگان دستگاه، مقدار هیذکر شده و بنابر توص

  بود. درصد 70 يهمبستگی باال بیضر
است. در این تحقیق، در  يریگ و مدت زمان اندازه يبردار مورد توجه باشد، فرکانس نمونه دیبا یزمان يها يکه در ثبت سر یدو پارامتر مهم

پل و  هیثانیه براي نقاط پیرامون پا 300هرتز تنظیم شد. مقدار زمان برداشت هر پروفیل  100روي  ADVکل برداشت میدان جریان، فرکانس دستگاه 
  ثانیه در نظر گرفته شد. 180نقاط دورتر  يبرا
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  انیجر دانینحوه برداشت م-1شکل

  

  
 

  
  در پالن(باال) و مقطع(پایین) ها بندي مورد استفاده در آزمایش مش-2شکل

  
 وسط درسرعت مت Uعمق آب،  hجدول  نی) آورده شده است. در ا1مشخصات هندسی مدل پایه به همراه شرایط جریان در جدول (

  .باشد یم هیاستقرار پا يهیزاو  و  هیقطر پا D ه،یپا باالدست
  

  در مدل آزمایشگاهیپل  کجپایه  و مشخصات جریان-1جدول 
 )° (   D (cm)  U (cm/s)  h (cm)  

24  3/6  37  9/11  
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  بحث و نتایج  .3
 
براي بررسی الگوي جریان شده است. داده سرعت برداشت  18000در هر نقطه حداقل  ذکر شده در بخش قبل فرکانس و مدت زمان برداشت توجه بهبا 

 SNRو  70با درنظر گرفتن همبستگی بزرگتر از و  WinADVگیري شده با استفاده از نرم افزار  هاي اندازه هاي زمانی سرعت در اطراف پایه ابتدا سري
هاي پردازش شده مقادیر  روي دادهاز  اند. فیلتر شده  کیاشتاب اسپ ونیسلترایو روش ف  يفاز يدر نظرگرفتن روش آستانه فضا نیو همچن 15بزرگتر از 
مولفه w و  yمولفه عرضی سرعت در جهت  x ،vمولفه طولی سرعت در جهت u که در آن  اند محاسبه شده) u,v,w( هاي متوسط در سه بعد سرعت

  .ته خواهد شد. در ادامه به تحلیل نتایج بدست آمده پرداخباشدمی zقائم سرعت در جهت 
در  هیدر باالدست پا یفیبطور ک انیجر يشکل الگو نیدهد. بر اساس ا مختلف را نشان می يخطوط جریان در پالن و در ترازها )3(شکل

هاي  و گردابه یشتبازگ انیبا جر يا هیناح هیالگوها متفاوتند. در پشت پا هیدست پا نییشتاب گرفته اما در پا هیپا ي ترازها مشابه است و در کناره ي همه
دورتر  هیها از پا گردابه نیشدن به سطح آب مرکز ا کیبا نزد دهد یها نشان م گردابه نیشود که بدست آوردن مختصات مرکز ا مشاهده می یبرخاستگ

  . شود یم
تر است و وسیعباالتر  يدر ترازهاپایه  ي دنباله ي هی. ناحابدی یم شیفاصله از بستر افزا شیها با افزا گردابه نیکه طول ا شود یم مشاهده نیهمچن

. در )باشدفاصله از بستر می z(در اینجا ابدی ی) خاتمه م=042/0z/h(متري سانتی 5/0 عمقاز  ترنییپا D 5/0حدود )=43/0z/h(متري سانتی5در عمق 
گزارش  انیبازگشت جر تراز نیقائم در ا هیدر پا کهیدر صورت شودمشاهده نمی یبازگشت  انیجر در پایه کج ،يمتر یسانت5/0عمق و بستر  کیتراز نزد
  .]12[شده است

  رفته است. نیها از ب به سطح آزاد گردابه یکینزد لیبه دل )=85/0z/hي(متر یسانت 10عمق  در
 یپالن بر محور طول در زین یهاي برخاستگ در تراز هاي متفاوت، گردابه هیمکان مقطع پا رییکه به همراه تغ شود یمشاهده م )3شکل(توجه به  با

به  هیاز محور پا تیبه تبعباشد در این حالت  میقائم به صورت عمود  هیها که در حالت پا گردابه نیرود محور ا یانتظار مدر نتیجه اند.  جا شده جابه انیجر
   دست کج شده باشد. نییسمت پا

  

 
  متري سانتی10و  5، 5/0 يدر ترازها انیخطوط جر-3شکل

  
شود مقادیر سرعت  گونه که مشاهده می هاي مختلف نشان داده شده است. همان ) در ترازU( یقادیر متوسط زمانی سرعت طول) م4 در شکل(

باشند. در باالدست و با نزدیک شدن به پایه، سرعت جریان در جلوي پایه  ) میدست نییقابل توجه و مثبت (به سمت پا ،در همه نقاط و ترازها یطول
  .شود یمشاهده م هیبا پا انیعلت برخورد جر به یکاهش سرعت طول ه،یپا ي مقابل دماغه . دریابد میکاهش 

و  هیناح نیسرعت در ا یمولفه طول شیدهد، افزا ها رخ می و حداکثر سرعت در کناره افتهی شیافزا هیپا يها سرعت در کناره یطول ي مولفه
سرعت  ریو مقاد افتهیکاهش  انیسرعت جر ه،یپشت پا ي. در فضاباشد یم انیقباض جرو ان یشدگ از وجود تنگ یدست ناش نییامتداد آن به سمت پا

شدن به سطح آب، رشد  کیتراز و نزد شی. با افزاباشد یفضا م نیدر ا یو بازگشت یگرداب انیموضوع دال بر وجود جر نیاست، ا یکوچک و منف یطول
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در  الیاست و در انتقال س یچرخش طیمح کی. از آنجا که گردابه باشد یم یابه برخاستگبر گسترش ابعاد گرد ديییشود، که تا یمشاهده م هیناح نیا
 هیدور شدن از پا با]. 5[دارد يریگ به شتاب لیتما شتریب الیانتقال س يمجاورت گردابه بجا ي هیدر ناح انیمشارکت ندارد، جر دست نییجهت پا
تراز  شیبا افزا انیجر یطول  سرعت شیافزا نی. همچنشوند یظاهر م xمحور در جهت  بتطولی مث هاي و مجددا سرعت افتهیکاهش  یهاي منف سرعت

 یبازگشت  انی) جرفاز ک يمتر یسانت 0,5بستر (عمق  کینزد که در تراز شود یمشاهده م زیشکل ن نیذکر شد در ا زین ترشیمشهود است. همانطور که پ
)U12[گزارش شده است انیاعماق بازگشت جر نیاقائم در  هیدر پا کهی) وجود ندارد در صورتیمنف[.  

  

  
  متري سانتی10و  5، 5/0 ي) در ترازهاUسرعت ( یمقادیر متوسط زمانی مولفه طول-4شکل

  
 ي شکل یک جریان منحرف شدهاین هاي مختلف نشان داده شده است. در  ) در ترازV( یمقادیر متوسط زمانی سرعت عرض )5(در شکل

پشت پایه جریان به سمت مرکز پایه منحرف شده و انحراف جریان در ارتفاع  ي هی. در ناحشود یآن مشاهده م يها ه سمت کنارهشدید در جلوي پایه و ب
   افتد. نزدیک بستر اتفاق میتراز دورتري نسبت به  لمیانی در فواص

بستر است. شدت  کینزد يآن در ترازها ریاز مقاد شتریب با مومنتوم باال انیجر لیباالتر به دل يو در ترازها هیدر باالدست پا یسرعت عرض ریمقاد
جریان به سمت خط تقارن  راف، شدت انحدنبالهدر پشت ناحیه . معکوس دارد ي رابطه یگرداب ي هیناح ي با اندازه هیپا دست نییدر پا یانحراف عرض
  باشد. بیشتر میدنباله نزدیک بستر به دلیل کوچک بودن ناحیه تراز  مرکزي براي

  

  
  متري سانتی10و  5، 5/0 ي) در ترازهاVسرعت ( یمقادیر متوسط زمانی مولفه عرض-5شکل
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هاي  ها وجود سرعت شکل نیدهد. نکته قابل توجه در ا مختلف را نشان می ترازهاي در (W)مقادیر متوسط زمانی مولفه قائم سرعت  )6(شکل
گرداب برخاستگی در  ي که نشان دهنده باشد یممتري سانتی 10و  5، در ترازهاي هیشت پاهاي مثبت قابل توجه در پ و سرعت هیپا نیدر طرف دیشد یمنف

هاي منفی شکل گرفته و برخالف ترازهاي دیگر در این ناحیه جریان رو به پایین متري سرعتسانتی 5/0همچنین در پشت پایه در عمق  این ناحیه است.
که دلیل آن تبدیل گرادیان سرعت به گرادیان  باشند یرونده م نییپا انیجر ي شکل گرفته نشان دهنده یهاي منف سرعت هیپا ي مقابل دماغه ردباشد. می

  .باشد یم ینعل اسب يها گردابه جادیرونده عامل ا نییپا انیجر نیفشار است. ا
  

  
  متري سانتی10و  5، 5/0  ترازهاي در (W) مقادیر متوسط زمانی مولفه قائم سرعت-6شکل

  
شود این مقادیر تا حدود  . همانطورکه در شکل مشاهده میدهد یمختلف را نشان م يادیر متوسط زمانی سرعت کل در ترازها) مق7شکل(
) بزرگتر بوده و وسعت ناحیه با اندازه سرعت زیاد نیز بزرگتر z=5cmباشند. اندازه سرعت در ارتفاع میانی( سرعت طولی جریان می ریزیادي مشابه مقاد

  باشد. ک بستر مینزدی مقطعاز 
  

    
  متري سانتی10و  5، 5/0 يمقادیر متوسط زمانی سرعت کل در ترازها-7شکل
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کانال نشان داده شده است. در پشت پایه جریان معکوس و رو به باال در ناحیه  یقائم در محور طول ي ) خطوط جریان در صفحه8در شکل(
 نییپا انیجر نیشود، ا تر می تا بستر به تدریج قوي یانیاز تراز م بایپایه، جریان رو به پایین تقر شود. با نزدیک شدن جریان به مشاهده می هیپا ي دنباله

   .باشد یم ینعل اسب يها گردابه جادیرونده عامل ا
لت ع به نیدهد. همچن هاي واقع در خط تقارن مرکزي را نشان می وجود گردابه ه،یپا ي کف و در مقابل دماغه یکیدر نزد انیخطوط جر

 انیجر نیقائم، ا يهیبا پا سهیپس در مقا شود یرو به باال مشاهده م انیجرآب، تا سطح آزاد  یانیاز تراز م بایتقر دست نییبه سمت پا هیپا یشدگ کج
 ییباشد، جدا يشتریمومنتم ب يدارا هیبرخورد کننده به پا انی. هر چه جرکند یم فیکف را تضع یکیدر نزد هیبرخورد کننده به پا انیباالرونده، جر

در  یپشته رسوب جادیو ا هیها عامل برداشت رسوب از پشت پا است. چون گردابه تر ياست و شدت گردابه ها قو شتریب هیپا دست نییدر پا انیجر
دست کمتر  نییاکج شده به سمت پ هیدر پا یبودن بستر، آبشستگ ریپذشیگرفت که در صورت فرسا جهینت توان یپس م باشند، یم هیپا دست نییپا

  خواهد بود.
کج شده  دست نییبه سمت پا هیاز محور پا تیحالت به تبع نیقائم به صورت عمود است در ا هیکه در حالت پا یبرخاستگ يها گردابه محور

  شود. شدن به سطح آزاد مشاهده می کیهاي برخاستگی با نزد است. در پشت پایه افزایش وسعت ناحیه گردابه

  
 x-zي تقارن  هان در صفحخطوط جری-8شکل

  
  

  گیري نتیجه  .4
  

  گرفته است. ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار با اندازه گیري سرعت دست سمت پایین بهپل کج در این مطالعه الگوي جریان در اطراف یک مدل پایه 
. شود میجا  جابه انیجر یبر محور طول زین یرخاستگهاي ب در ترازهاي متفاوت، گردابه هیمکان مقطع پا رییبه همراه تغهمانطور که مشاهده شد 

   .استدست کج شده  نییبه سمت پا هیاز محور پا تیبه تبعاست در این حالت قائم به صورت عمود  هیکه در حالت پا ي برخاستگیها محور گردابه
به تبعیت از یک جریان روبه باال  ریبا در تراز میانیتقکه  شود به طوري جدا می پایهراستاي پایه در با نزدیک شده به جریان در باالدست پایه 

 انیجرپس در مقایسه با پایه قائم، که این جریان باالرونده وجود ندارد،  ایجاد می شود.بستر و یک جریان رو به پایین به سمت حالت کج شدن پایه 
 انیجر ییباشد، جدا کمتريمومنتم  يدارا هیبرخورد کننده به پا انیهر چه جرو از آنجاکه  کنند. یم فیرا تضع کفی کیدر نزد هیبرخورد کننده به پا

در  یپشته رسوب جادیو ا هیها عامل برداشت رسوب از پشت پا چون گردابهو همچنین  شود؛ کمتر میها  گردابه قدرت وشده  کمتر هیدست پا نییدر پا
نسبت به  دست نییکج شده به سمت پا هیدر پا یآبشستگ پذیر بودن بستر،شدر صورت فرسایگرفت که  جهیتوان نت یم باشند، پس یم هیدست پا نییپا

  .خواهد شدکمتر  حالت قائم
  
  

  مراجع  .5
  
هشتمین کنگره بین المللی ، جریان آشفته سه بعدي اطراف پایه پل با هندسه پیچیده: مدلسازي آزمایشگاهی و عدديبهشتی،ع.ا.، عطایی آشتیانی،ب،.  .1
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