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 غیر تیپبررسی بهینه ترین و اقتصادی ترین حوضچه ی آرامش 
 دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه فردوسی مشهد-اسماعیل کاهکش

 1*استاد دانشگاه فردوسی مشهد-بیژن قهرمان                      
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 چکیده:

 گرددمی آب جنبشی انرژی استهالک موجب که است آوریشگفت هیدرولیکی هایپدیده جمله از هیدرولیکی پرش

 و تندآبها ، سرریزها دست پائین در انرژی استهالک منظور به عمدتا آرامش هایحوضچه نظیر هیدرولیکی هایسازه

 پرش مشخصات به مستقیم بستگی هاسازه این ابعاد. نمایندمی استفاده هیدرولیکی پرش مهم خاصیت این از هادریچه

 مشخصات مطالعه منظور به ایگسترده مطالعات دیرباز از ، هاسازه این کردن اقتصادی برای رو این از دارد هیدرولیکی

 اخیر هایسال در جمله از. است گرفته صورت آن ابعاد رساندن حداقل به یا و آن کنترل چگونگی و هیدرولیکی پرش

 چنین با باشد موثر پرش ابعاد کاهش در تواندمی آرامش هایحوضچه در سرریز از تیغه فاصلة که است گردیده مشخص

 مشخص را آن تاثیر نحوه و میزان بتوان آزمایشگاهی هایآزمایش انجام با تا است گرفته انجام حاضر تحقیق ایفرضیه

 به فلوم در 69/12 تا 71/5 محدوده در ورودی فرود اعداد برای( آزمایش 24) متعددی هایآزمایش هدف نای با. نمود

 طول ، ثانویه عمق ، اولیه عمق ، جریاندبی ، چون پارامترهایی آزمایشها این در. گرفت انجام مترسانتی 30 عرض

 بر هاداده تحلیل و تجزیه ه است.شد گیریاندازه دقت با سرریز از قبل آب هد و آب سطح پروفیل ، پرش طول ، غلتاب

 صورت اند شده گذاشته کار مختلف های ارتفاع با و سرریز پای به نسبت مختلف  فواصل در که هایي تیغه روي

 ما به مطلوبی نتایج ثانویه وعمق غلتاب طول کاهش در انتهایی تیغه گردید مشاهده متعدد آزمایشات انجام با که.پذیرفت

 .باشد گذار تاثیر چندان هیدرولیکی پرش طول کاهش در است نتوانسته اما است هداد

 فرود عدد-آرامش حوضچه-هیدرولیکی پرش: کلید واژه ها

 مقدمه:

 یک در آب سرعت بودن زیاد. باشد قبولی قابل حد از بیش نباید جریان سرعت هیدرولیک هایسیستم طراحی در

 باعث است ممکن که داشته همراه به را کانال یجداره و بستر فرسایش بیعیط ي رودخانه در یا و  خاکی کانال

 قبیل از مختلفی دالیل به مواقع بسیاری در حال بهر. گردد مجاوررودخانه تاسیسات به ناپذیریجبران خسارات

  از بیش بشیجن انرژی با ، آب آزاد سقوط یا و مقطع دو بین انرژی زیاد اختالف یا و خاکی کانال کف زیاد شیب

 .نویسنده مسیول1
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 و مستهلک اضافی جنبشی انرژی تا کنیم طراحی را هاییسازه بایدمی ناچار به که شویممی مواجه آب حد

 ، زیاد ارتفاع اختالف دلیل به سدها سرریز دست پایین در.   دهد کاهش قبولی قابل حد به را جریان سرعت

 و کف فرسایش باعث انرژی این کاهش عدم که دنیابمی افزایش تبشد ، جنبشی انرژی نهایتا   و جریان سرعت

 این نوعی به باید پس شودمی سد واژگونی باعث درازمدت در که شد خواهد سد دست پایین در گودال ایجاد

 انرژی کاهش باعث که هاییسازه.  ببریم بین از هیدرولیکی هایسیستم در را(زیاد جنبشی انرژی)  زیاد سرعت

 Energy Dissipator) انرژی کننده مستهلک هایسازه را شوندمی قبولی قابل حد به سرعت آوردن پائین و جریان

structure )گویندمی. 

 مواد و روش ها:

 چمران شهید دانشگاه آب مهندسي دانشكده هیدرولیك آزمایشگاه در آزمایشگاهي فلوم عدد یك از تحقیق این در

در انتهای فلوم یک دریچه .شد استفاده متر 7.5 طول و متر سانتي 40 ارتفاع و متر سانتي 30 عرض با اهواز

 استفاده دیجیتالي سنج دبي  بمنظور کنترل پرش تعبیه گردیده و برای اندازه گیری دبی ورودی از یک 

 .است هشد ارایه كالیبراسیون ي گواهینامه با مطابق كه میباشد % 1 از كمتر دستگاه این گیري اندازه خطاي.هشد

 روي بر دستگاه این.است شده استفاده سنج رقوم از مختلف نقاط در جریان مختلف هاي عمق گیري اندازه جهت

 در یكي فلوم عمق در یكي.داراست را جهت سه در حركت امكان كه دارد قرار اي گونه به فلوم باالیي ي لبه

 متر میلي 0.1 معادل دقتي داراي آزمایشات این در شده استفاده سنج رقوم.فلوم طول در دیگري و فلوم عرض

 کیلو وات تامین گردیده. 15.همچنین آب مورد نیاز توسط پمپی با توان است

 مطابق    اوجي ریز سر از هیدرولیكي پرش ي اولیه عمق و بحراني فوق جریان ایجاد منظور به تحقیق این در

 گردید استفاده گالس پلکسی جنس ازUSBR استاندارد با

 کار : روش

      طول غلطاب ، طول عمق اوليه و ثانويه ي پرش ، در اين تحقيق متغير هاي مختلف جريان از قبيل دبي ،

.براي اندازه گيري اين  گرديدهپرش ،پروفيل سطح آب و عمق آب در پايين دست تيغه هاي انتهايي اندازه گيري 

 از دقت مناسب برخوردار ميباشند استفاده شده است. متغير ها از ابزارهاي اندازه گيري دقيق آزمايشگاهي كه

آب پس از ورود  به فلوم از روی سرريز اوجی عبور کرده و وارد مسير می گردد.در ابتدا آزمايشات کالسيک و 

ليتر بر ثانيه انجام  30تا  5.اين آزمايشات با دبی های ششگانه ی بدون وجود هيچگونه مانعی صورت می گيرد

ا دقيقا در پای سرريز صورت گيرند تا عدد فرود بی با تنظيم دريچه سعی بر اين بود که پرش هدر هر دشدند.

 که در پنجه ی سرريز رخ می دهد در تمام آزمايشات بتواند ثابت فرض گردد. Y1برای عمق 

ارتفاع پس ازانجام آزمايشات کالسيک چهار ارتفاع برای ديواره ی انتهايی حوضچه ی آرامش در نظر گرفته شد.

 6،  3،  1.5.ارتفاع ها عبارتند از تخمين زده شده استاين ديواره با استفاده از عمق آب روی تاج سرريز اوجی 

آزمايشات برای هر ارتفاع .ب شده اندسانتی متری از پای سرريز نص 100ی سانتی متر.و همگی در فاصله  9و 

 .با شش دبی صورت گرفته است

 نحوه ی داده برداری : 

 پرش ي ثانويه عمق، y1 پرش اوليه عمق،Q دبي:از عبارتند آزمايشات اين كل در شده گيري اندازه هاي امترپار

y2، پاياب عمقyt  ، هيدروليكي پرش طولLj ، غلتاب طول Lr، سرريز  از قبل  آبي بارH آب سطح پروفيل و 
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 به  مربوط آزمايش 6 آزمايش 24اين مجموع از.اند شده برداشت آزمايش 24 طول در ها داده اين. پرش طول در

 5 بين ها دبي ي بازه. است شده برداري داده دبي 6 باارتفاع های چهار گانه  از هركدام در و شاهد هاي آزمايش

 داده نقطه 30 حدود در آب سطح پروفيل ترسيم منظور به آزمايش هر در همچنين. ميباشد ثانيه بر ليتر 30 تا

 عمق ، پرش ي اوليه عمق ، سرريز از قبل آب ارتفاع دبي، هاي پارامتر و نقاط اين احتساب با. است شده برداري

 در كه است شده برداشت متغير 37تعداد آزمايش هر در غلتابه طول و پرش پاياب،طول عمق و پرش ي ثانويه

 .شد برداشت داده888تعداد ها آزمايش مجموع

 ابتدای)سرريز پنجه ودر اوجی سرريز از قبل انرژی معادله وشتنن با که تئوری روابط از هم پرش اوليه عمق

 .است شده محاسبه(point gage) با گيری اندازه با وهم آيد می بدست( پرش

 چشمه صورت به نقطه آن در که شود می گرفته نظر در ای نقطه پرش(غلتاب) گرداب انتهای شناسايی برای

 تزريق از غلتابه طول برداشــت بودن دشوار علت به همچنين دکر می ايجاد را ايستابی وضعيت ويک جوشيده

 .است شده گرفته كمك سرريز ي پنجه در( پتاسيم منگنات پر)    رنـــگي مواد

 در آب سطح تراز با آب وسطح رفته بين از طم تال که شده است انتخاب جايی هيدروليکی پرش طول

 بر متری وسانتی متری ميلی صورت به که بندی مش وسيله هب  پرش وطول غلتاب طول که باشد برابر(tw)پاياب

 با و فرود اعداد تمامی برای آب سطح پروفيل.گرديد گيری اندازه بود شده نصب فلوم ای شيشه ديواره روی

 .گرديد وثبت برداشت انتها تا پنجه از cm 5 طولی فواصل

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 و آمدند در گراف بصورت برداشتي هاي داده و ها آزمايش تمامي تر دقيق و تر راحت گيري نتيجه منظور به

 آزمايش يعني شاهد آزمايش به مربوط هاي داده ابتدا كه ميباشد شكل اين به مقايسه ي نحوه.گرفتند قرار قياس مورد

 كه داشت توجه بايد. گرديد ترسيم مربطه گراف در گرفت صورت انتهايي هاي تيغه حضور بدون كه اول هاي

 هاي داده و است شده داده نمايش ممتد خط بصورت نمودار روي در شاهد هاي آزمايش به مربوط هاي داده

 . شده گذاشته نمايش به نقطه ي بوسيله اند شده ترسيم انتهايي هاي تيغه حضور در كه ها آزمايش ساير به مربوط

             حضور بدون و انتهايي  ايه تيغه حضور در هيدروليكي پرش طول تغييرات ي مقايسه بررسيجهت 

در گراف . است گرديده ترسيم فرود اعداد مقابل دربه عمق ثانويه  جهش نسبي طول تغييرات منحني ، ها تيغه اين

    حضور با ها آزمايش اين به نسبت كالسيك آزمايش در هيدروليكي پرش براي شده ياد تغييرات روند  های زير

   .است گرديده يمترس انتهايي هاي تيغه
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 سانتی متر 1.5نسبت طول پرش به عمق ثانویه در مقابل عدد فرود با حضور تیغه ی ( 1شکل )

 

 

 متر سانتی 3 ی تیغه حضور با فرود عدد مقابل در ثانویه عمق به پرش طول نسبت( 2) شکل
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 متر سانتی 6 ی غهتی حضور با فرود عدد مقابل در ثانویه عمق به پرش طول نسبت( 3) شکل

 

 متر سانتی 9 ی تیغه حضور با فرود عدد مقابل در ثانویه عمق به پرش طول نسبت( 4) شکل

 پرش ثانيه بر ليتر 10 و 5 هاي دبي در ، متر سانتي 6 ارتفاع به مربوط هاي آزمايش در كه نكته اين ذكر 

 در آزمايش شده ياد هاي دبي بر عالوه ترم سانتي 9 ارتفاع به مربوط آزمايش در همچنين و است بوده مستغرق

 بعد، باال هاي دبي در شده ياد هاي ارتفاع در همچنين. است الزامي، است بوده مستغرق هم ثانيه بر ليتر 15 دبي

 پس. نيست دارا را پرش خصوصيات اما باشد مي پرش به شبيه آن ظاهري شكل كه داريم افتادگي فرو يك تيغه از

 كه است آزمايشي به مربوط ثانويه عمق كاهش ميزان كمترين. داد قرار نظر مد را نكات اين يريگ نتيجه در بايد

 گيري متوسط و ثانويه عمق كاهش درصد به مربوط اعداد به توجه با.است شده استفاده متر سانتي 1.5 ي تيغه از

به تبع آن بهينه ترين و اقتصادی و  ، تيغه به مربوط ارتفاع بهترين كرد بيان ميتوان است گرفته صورت كه اي

 برابر كه ارتفاعي يعني. است متر سانتي 1.5 ارتفاع ، پرش ي ثانويه عمق كاهش برايترين حوضچه ی آرامش 

 فرو بعلت ، متر سانتي 9 و 6 هاي ارتفاع در همچنين .است شده گرفته نظر در سرريز یپا آب عمق نصف با

 برخورد تيغه به ، آن رسيدن اتمام به از قبل و ماند مي  ناقص نوعي به رشپ ، تيغه از بعد جريان سطح افتادگي
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 ، باشد مي كمتر دبي كه جايي يعني ، باال فرود اعداد در.نمايد مي ايجاد خطا نتايج ي ارايه در مقداري و كند مي

 .است تر مشهود پرش طول كاهش بر تيغه اثر

 د :در انتها می توان نتایج را اینگونه بیان نمو

.در اعداد فرود باال يعنی جايی که دبی کمتر است اثر ديواره ی انتهايی حوضچه ی آرامش بر کاهش طول پرش 1

 مشهود تر است.

سانتی متر در دبی های باال بدليل پايين افتادگی جريان بعد از ديواره ی انتهايی نمی توان  9و  6.در ارتفاع های 2

 به نتايج واضح و مطلوبی دست يافت.

نسبت طول پرش به عمق ثانويه و به تبع آن بهينه ترين بر کاهش  دارد  سانتی متر بهترين تاثير را 1.5.ارتفاع 3

 و اقتصادی ترين ارتفاع برای ديواره ی انتهايی حوضچه ی آرامش می باشد.

 

 

 پیشنهادات :

 آنها تاثيرات بررسي و ديگر هاي ارتفاع گيري كار به.1

 سرريز پاي از ديگر فواصل در جودمو هاي ارتفاع بررسي.2

 آنها سنجي مقاومت و ها تيغه ير وارد نيروهاي بررسي.3

 متفاوت هاي ارتفاع با مشخص فواصل در همزمان بطور تيغه چند يا 2  گيري بكار بررسي.4
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