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چکیده:
با توجه به اهمیت غیر قابل انکار مسایل اقتصادی در پروژه های کالن و کاهش هزینه ها ،شاهد تحقیقات گسترده ای در
زمینه های مختلف سازه ای و تا حد امکان از بین بردن هزینه های اضافی بدون وارد شدن لطمه به مسایل علمی
هستیم.حوضچه های آرامش که بعنوان شناخته شده ترین سازه های مستهلک کننده ی انرژی در پای سد ها و سرریز ها
هستند دارای انواع مختلف تیپ و غیر تیپ می باشند.اگر چه براحتی میتوان با بکارگیری مصالح قوی و مازاد بر نیاز
سازه هایی مستحکم و با عمر مفید باال ساخت اما محدودیت های اقتصادی ما را بر آن می دارد که همواره به سوی
علمی ترین و در عین حال کم هزینه ترین سازه ها برویم.در میان حوضچه های آرامش مختلف ارایه شده  ،حوضچه
های آرامش واگرا به دالیلی نظیر عدم نیاز به تبدیل ورودی و کاهش مناسب تر در افت طول و انرژی جهش  ،گزینه ی
مناسب تری برای حوضچه ی آرامش می باشند.تحقیق صورت گرفته برای زوایای باز شدگی از  4تا  12درجه در
محدوده ی فرود  5.5تا  12می باشد.نتایج حاصل حاکی از میزان کاهش طول جهش به ازای افرایش زاویه ی واگرایی
و همچنین عدم تاثیر قابل ذکر بر افت انرژی پرش می باشد.

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

مقدمه:
اساس کار حوضچه های آرامش برای پراکنش انرژی  ،بهره گیری از جریان های چرخشی قوی ناشی از پرش
هیدرولیکی است.که در اثر این تالطم و آشفتگی ،هوا وارد آب می گردد و هر چه بسمت پایین دست می رویم از
شدت جریان های چرخشی کاسته و حباب های هوا آزاد می شوند.بنابر این حوضچه ها محلی امن برای آرامش
گرفتن پرش می باشد.پرش هیدرولیکی جز جریانهای متغیر سریع می باشد که در حین وقوع آن عمق جریان در
فاصله ی نسبتا کوتاهی به میزان چشمگیری افرایش می یابد.بهترین حالت برای جهش در سرریز جهت
جلوگیری از تخریب حالتی است که جهش در پنجه رخ دهد.زیرا در این حالت جریان در طول حوضچه زیر
بحرانی است.و انرژی بیشتری مستهلک می گردد.حوضچه ها در حالت کلی بر اساس عدد فرود طبقه بندی می
شوند.همچنین حوضچه ها بر اساس میزان بلوک های میانی  ،دیواره ی انتهایی  ،تعداد موانع و شکل آنها تقسیم
می شوند که در تحقیق حاضر حوضچه های مستطیلی با دیواره ای واگرا و بدون شیب جانبی مورد بررسی
قرار گرقته اند.
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مواد و روش ها:
امكانات مورد نیاز در اجراي آزمایشات شامل یك فلوم آزمایشگاهي و وسایل مرتبط با آن نظیر رقوم سنج ،دبي
سنج  ،خط كش اندازي گیري سرریز میباشد كه توضیح داده خواهند شد .طول فلوم مورد استفاده كه از جنس
قوطي هاي فلزي میباشد در حدود  7.5متر است .ارتفاع آن از سطح زمین یك متر و ارتفاع خود فلوم  40سانتي
متر است ،عرض آن  30سانتي متر میباشد .جنس دیواره هاي فلوم از شیشه ي روشن و كف آن از ورق پلكسي
گالس است .حداكثر دبي فلوم حدود  30لیتر بر ثانیه میباشد .مخزن ابتداي فلوم از جنس ورق گالوانیزه به
ظرفیت یك متر مكعب طراحي شده است.پمپ مورد استفاده در این تحقیق الكتروموتوري به قدرت  15كیلووات
میباشد .جنس تیغه هاي انتهایي از ورق پلكسي گالس است كه توسط اره ي برقي به قطعات و ارتفاع هاي دلخواه
بریده شدند .در طول تحقیق از دبي سنج دیجیتالي استفاده شد.خطاي اندازه گیري این دستگاه كمتر از  % 1میباشد
كه مطابق با گواهینامه ي كالیبراسیون ارایه شده است .جهت اندازه گیري عمق هاي مختلف جریان در نقاط
مختلف از رقوم سنج استفاده شده است.این دستگاه بر روي لبه ي باالیي فلوم به گونه اي قرار دارد كه امكان
حركت در سه جهت را داراست.یكي در عمق فلوم یكي در عرض فلوم و دیگري در طول فلوم.رقوم سنج استفاده
شده در این آزمایشات داراي دقتي معادل  0.1میلي متر است .
نحوه ی کار :
در اين تحقيق متغير هاي مختلف جريان از قبيل دبي  ،عمق اوليه و ثانويه ي پرش ،طول غلطاب  ،طول
پرش ،پروفيل سطح آب و عمق آب در پايين دست تيغه هاي انتهايي اندازه گيري گرديده.براي اندازه گيري اين
متغير ها از ابزارهاي اندازه گيري دقيق آزمايشگاهي كه از دقت مناسب برخوردار ميباشند استفاده شده است.
آب پس از ورود به فلوم از روی سرريز اوجی عبور کرده و وارد مسير می گردد.در ابتدا آزمايشات کالسيک و
بدون وجود هيچگونه مانعی صورت می گيرد.اين آزمايشات با دبی های ششگانه ی  5تا  30ليتر بر ثانيه انجام
شدند.در هر دبی با تنظيم دريچه سعی بر اين بود که پرش ها دقيقا در پای سرريز صورت گيرند تا عدد فرود
برای عمق  Y1که در پنجه ی سرريز رخ می دهد در تمام آزمايشات بتواند ثابت فرض گردد.
پس ازانجام آزمايشات کالسيک پنج زاويه برای ديواره ی کناری حوضچه ی آرامش در نظر گرفته شد.ارتفاع اين
ديواره با استفاده از عمق آب روی تاج سرريز اوجی تخمين زده شده است.زاويه ها عبارتند از 10، 8 ، 6 ، 4و
 12سانتی متر.و همگی در فاصله ی  100سانتی متری از پای سرريز نصب شده اند.آزمايشات برای هر زاويه
با شش دبی صورت گرفته است.
نحوه ی داده برداری :
پارامتر هاي اندازه گيري شده در كل اين آزمايشات عبارتند از:دبي ،Qعمق اوليه پرش ، y1عمق ثانويه ي پرش
 ،y2عمق پاياب ، ytطول پرش هيدروليكي ، Ljطول غلتاب  ،Lrبار آبي قبل از سرريز Hو پروفيل سطح آب
در طول پرش .اين داده ها در طول  24آزمايش برداشت شده اند.از مجموع اين 24آزمايش  6آزمايش مربوط به
آزمايش هاي شاهد و در هركدام از زوايای پنج گانه با  6دبي داده برداري شده است .بازه ي دبي ها بين  5تا 30
ليتر بر ثانيه ميباشد .همچنين در هر آزمايش به منظور ترسيم پروفيل سطح آب در حدود  25نقطه داده برداري
شده است .با احتساب اين نقاط و پارامتر هاي دبي ،ارتفاع آب قبل از سرريز  ،عمق اوليه ي پرش  ،عمق ثانويه ي
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پرش و عمق پاياب،طول پرش و طول غلتابه در هر آزمايش تعداد 32متغير برداشت شده است كه در مجموع
آزمايش ها،حدود  750داده برداشت شد.عمق اوليه پرش هم از روابط تئوری که با نوشتن معادله انرژی قبل از
سرريز اوجی ودر پنجه سرريز(ابتدای پرش) بدست می آيد وهم با اندازه گيری با ()point gageمحاسبه شده
است.
برای شناسايی انتهای گرداب (غلتاب)پرش نقطه ای در نظر گرفته می شود که در آن نقطه به صورت چشمه
جوشيده ويک وضعيت ايستابی را ايجاد می کرد همچنين به علت دشوار بودن برداشــت طول غلتابه از تزريق
مواد رنـــگي (پر منگنات پتاسيم) در پنجه ي سرريز كمك گرفته شده است.
طول پرش هيدروليکی جايی انتخاب شده است که تال طم از بين رفته وسطح آب با تراز سطح آب در
پاياب()twبرابر باشد که طول غلتاب وطول پرش به وسيله مش بندی که به صورت ميلی متری وسانتی متری بر
روی ديواره شيشه ای فلوم نصب شده بود اندازه گيری گرديد.پروفيل سطح آب برای تمامی اعداد فرود و با
فواصل طولی  5 cmاز پنجه تا انتها برداشت وثبت گرديد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
به منظور نتيجه گيري راحت تر و دقيق تر تمامي آزمايش ها و داده هاي برداشتي بصورت گراف در آمدند و
مورد قياس قرار گرفتند.نحوه ي مقايسه به اين شكل ميباشد كه ابتدا داده هاي مربوط به آزمايش شاهد يعني آزمايش
هاي اول كه بدون حضور حوضچه صورت گرفت در گراف مربطه ترسيم گرديد .بايد توجه داشت كه داده هاي
مربوط به آزمايش هاي شاهد در روي نمودار بصورت خط ممتد نمايش داده شده است و داده هاي مربوط به ساير
آزمايش ها كه در حضور حوضچه ترسيم شده اند بوسيله ي نقطه به نمايش گذاشته شده  .جهت بررسي مقايسه ي
تغييرات طول پرش هيدروليكي در حضور حوضچه های واگرا و بدون حضور

اين حوضچه ها  ،منحني

تغييرات عمق ثانويه به اوليه و طول نسبي جهش به عمق ثانويه در مقابل اعداد فرود ترسيم گرديده است .در
گراف های زير روند تغييرات ياد شده براي پرش هيدروليكي در آزمايش كالسيك نسبت به اين آزمايش ها با
حضور حوضچه ی آرامش واگرا با زوايای مختلف ترسيم گرديده است.الزم به ذکر است که زاويه ی  4درجه
بدليل عدم نمايش مطلوب و موثر از نتايج نهابی حذف گرديده است.
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شکل ( )1نسبت عمق ثانویه به اولیه در مقابل عدد فرود با زاویه واگرایی 6درجه

شکل ( ) )2نسبت عمق ثانویه به اولیه در مقابل عدد فرود با زاویه واگرایی 8درجه

شکل ( )3نسبت عمق ثانویه به اولیه در مقابل عدد فرود با زاویه واگرایی 10درجه
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شکل ( )4نسبت عمق ثانویه به اولیه در مقابل عدد فرود با زاویه واگرایی 12درجه

شکل ( )5نسبت طول غلتابه به عمق ثانویه در مقابل عدد فرود با زاویه واگرایی 6درجه

شکل ( )6نسبت طول غلتابه به عمق ثانویه در مقابل عدد فرود با زاویه واگرایی 8درجه
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شکل ( )7نسبت طول غلتابه به عمق ثانویه در مقابل عدد فرود با زاویه واگرایی 10درجه

شکل ( )8نسبت طول غلتابه به عمق ثانویه در مقابل عدد فرود با زاویه واگرایی 12درجه

در آزمايش هاي مربوط به زاويه ی  10درجه  ،در دبي هاي  5و  10ليتر بر ثانيه پرش مستغرق بوده است و
همچنين در آزمايش مربوط به زاويه ی  8درجه عالوه بر دبي هاي ياد شده آزمايش در دبي  20ليتر بر ثانيه هم
مستغرق بوده است .همچنين در زوايای کمتر در دبي هاي باال ،بعد از تيغه ی انتهايی حوضچه يك فرو افتادگي
داريم كه شكل ظاهري آن شبيه به پرش مي باشد اما خصوصيات پرش را دارا نيست .پس بايد در نتيجه گيري اين
نكات را مد نظر قرار داد .كمترين ميزان كاهش عمق ثانويه مربوط به آزمايشي است كه از زاويه ی  10درجه
استفاده شده است.با توجه به اعداد مربوط به درصد كاهش عمق ثانويه و متوسط گيري اي كه صورت گرفته است
ميتوان بيان كرد بهترين زاويه ی مربوط به ديواره های کناری  ،و به تبع آن بهينه ترين و اقتصادی ترين
حوضچه ی آرامش براي كاهش عمق ثانويه ي پرش  ،زاويه ی  10درجه است  .همچنين در زوايای  4و ، 6
بعلت فرو افتادگي سطح جريان بعد از تيغه  ،پرش به نوعي ناقص مي ماند و قبل از به اتمام رسيدن آن  ،به تيغه
ی انتهايی حوضچه برخورد مي كند و مقداري در ارايه ي نتايج خطا ايجاد مي نمايد.
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در انتها می توان نتایج را اینگونه بیان نمود :

.1در اعداد فرود باال يعنی جايی که دبی کمتر است اثر ديواره ی کناری حوضچه ی آرامش بر کاهش طول پرش
مشهود تر است.
.2در زوايای واگرايی کمتر در دبی های باال بدليل پايين افتادگی جريان بعد از ديواره ی انتهايی نمی توان به نتايج
واضح و مطلوبی دست يافت.
.3زوايای باالتر بهترين تاثير را بر کاهش نسبت طول پرش به عمق ثانويه و به تبع آن بهينه ترين و اقتصادی
ترين ارتفاع برای ديواره ی انتهايی حوضچه ی آرامش می باشد.
.4زوايای باالتر در دبی های بيشتر باعث افزايش انرژی پرش می شوند که باعث محدوديت ما در استفاده از
زوايای باال می شود.

پیشنهادات :
.1به كار گيري زوايای ديگر و بررسي تاثيرات آنها
.2بررسي ارتفاع هاي ديواره های کناری
.3بررسی شيب ها ی جانبی جداره ها
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