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بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچههای آرامش
کامران یوسفی ،1حسین بانژاد ،2مجید حیدری *3و مهناز

کریمی4

 1و  -3بهترتیب :دانشجوی دکتری؛ و استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
 -4دانشآموخته دکتری سازههای آبی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت ،96/10/4 :تاریخ پذیرش97/3/22 :

چکیده
حوضچۀ آرامش از جمله سازههای مستهلککننده انرژی است که در پاییندست سررریهها دریچرههرا و تنردا هرا کرارررد
فراوانی دارد .استهالك انرژی در پرش هیدرولیکی در نتیجه گردا های تالطمی رهرگ مقیاس میراشد که را نوسانات شردید
فشار همراه است و راید در طراحی حوضچه ره آن توجه کرد .در این مطالعه آزمایشها در یک فلوم را مقطر مسرتطیلی رره
عرض  0/3متر و ارتفاع دیوارهها  0/4متر و در محدودۀ اعداد فرود رین  3تا  12اجرا شده است .تغییرات فشار در رستر فلوم
را دستگاه ترانسدیوسر (مبدل) فشار و ارتفاع آ

نیه را پیهومترهایی در کف فلوم ثبت شد .نتایج رررسیها نشان میدهد کره

شدت نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی وارسته ره عدد فرود و موقعیت نسبی از پنجۀ پرش است .ماکهیمم ضرری

شردت

نوسانات فشار  Cpmaxدر زیر پرش هیدرولیکی از  0/08تا  0/28متغیر است که در فاصلۀ  17تا  33درصد از طرول پررش
رخ داده است .حداکثر مقدار  C pررارر ررا  2و حرداکثر قردر مطلرر ضرری
 X / L j  0.4رخ داده است .عالوه رر ضرای

(  ) C pرراررر ررا  1/2اسرت کره در محردودۀ

ردون رعد نوسانات فشار توزی طولی فشار تعیین شده و مقادیر رحرانری در

طول پرش رهدست آمده است.

واژههای کلیدی
آنالیه ارعادی پرش هیدرولیکی ترانسدیوسر عدد فرود نوسانات فشار

اندازد .در طراحی حوض ۀ آرامهش ،اثهر نیروههای نوسهانی

مقدمه

پرش هیدرولیکی از جملهه روشههای اسهته ا انهر ی

ناشی از ت طم در پرش میتواند قابل توجه باشد و بایهد در

جنبشی آب در پاییندسهت سهازهههایی چهون دری هههها،

طراحی حوض ۀ آرامش به آن توجه شهود .تغییهرا فشهار

سرریزها و تند آبهاست که بهمنظور کنترل آن از سازهای

میتواند ناشی از تغییرا مؤلفهۀ قهامم سهرعت در بسهتر و

به نام حوض ۀ آرامش استفاده میشود .استه ا انهر ی و

هم نین تغییهرا عمهآ آب ناشهی از پهرش هیهدرولیکی

ت طم جریان در حوض ههای آرامهش بها نوسهانا شهدید

باشد .نیروهای مهؤثر ناشهی از جریهان روی دال که تهاب

فشار همراه است که میتواند باعث ایجاد ارتعاش ،فرسایش

اندازۀ دال ،موقعیت و ابعاد درزها ،توزی فشهار و هم نهین

و حفههره در دال ک ه و حتههی فرسههایش بههیش از حههد در

ویژگیهای خاا ،فونداسیون و زهکش هسهتند .در شهکل

پاییندست و بستر رودخانه شود و امنیت سازه را به خطهر

 ،1نیروهای مؤثر بر دال نشان داده شده است.
http://doi: 10.22092/idser.2018.116531.1285

*نگارنده مسئولmheydari_ir@yahoo.com :
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شکل  -1تصویر شماتیک نیروهای مؤثر رر دال کف حوضچۀ آرامش

جابهجایی دال در سراسر عمر پرو ه بایهد برابهر بها هفر

میزان واقعی نیروهای وارد بر حوض ۀ آرامهش و در نتیجهه

باشد و برای تحقآ این امر الزم است معیار نسبت نیروهای

طراحی ایمنتر این سازه امکانپذیر نبود بهطوریکه بیشتر

مقاوم به نیروهای مخرب طوری باشد که امکان جابهجهایی

محققان با استفاده از سهرعت و فشهار متوسهو روشههایی

در لبههای دال وجود نداشته باشد .ارزیابی دقیآ مقدار ههر

برای طراحی دال ک حوض ه ارامه کردهاند که در آنها بهه

یک از نیروهای وارد بر دال اهمیت بسیاری دارد .نیروههای

شههرایو حههداکار بارگههذاری کمتههر توجههه شههده اسههت .بهها

نیروههای

پیشرفت تکنولو ی و امکان اندازهگیری فشارهای لحظههای

مقاوم ناشی از عنا ر سازهای :وابسته بهه مشخاها دال و

با دستگاه ترانسدیوسهر (مبهدل فشهار ،ایهن امکهان بهرای

پی حوض ه ،ب نیروی ناشی از جریان (فشار وارد بهر دال

محققان فراهم شده تا بتوانند نیروهای هیهدرودینامیکی را

حوض ه  :وابسته به مشخاا هیهدرولیکی جریهان و

در پههرش هیههدرولیکی محاسههبه و آثههار ای هن نیروههها را در

ج نیروی ناشهی از انتشهار فشهار در زیهر دال :وابسهته بهه

پدیههدههههایی ماننههد کاویتاسههیون در حوضهه ۀ آرامههش و

جریان روی حوض ه و برخی از مشخاا حوضه ه ماننهد

شکست دال ک و بررسی کنند.

وارد بر دال به سه گروه تقسیم مهیشهوند :اله

ک

موضوع مشخاا هیدرودینامیکی و نوسهانا فشهار در

موقعیت و اندازه تراها.
در خاوص نیروهای زیرفشار ،محققان بر این باورند کهه

پرش هیدرولیکی پس از حادثه تخریبهای ایجاد شهده در

نیروی زیرفشار وابسته بهه نوسهانا فشهار روی دال باشهد.

حوض ۀ آرامش سد کارنافولی 1در بنگ دش و مالپاسهو در

وجود ترا یا درزهایی در بدنهۀ دال سهبب انتشهار فشهار و

مکزیک به شکلی بارز مشهود گردید .نوسانا فشار در این

ایجاد نیرویی مخرب در جهت ناپایداری حوض ه میشهود.

حوض هها به زیر دالهای بتنی منتقل شده و نوسهاناتی در

احتمال اینکه نوسانا فشار از طریآ سیستم زهکشهی بهه

نیروی برکنش ایجاد کرده تا آنجا که به خرابیهای عظیمی

حوض ه منتقل شوند در مطالعا باورز و

در سهرریز و حوضه هههای آرامهش آنهها انجامیهده اسهت

توسو ) (Bowers & Toso, 1987دیده شده است .از اینرو

) .(Bowers & Toso, 1987عبهدالقادر و االنگهو (Abdul

در این تحقیهآ توزیه فشهارهای آنهی بهر بسهتر حوضه ۀ

) ،Khader & Elango, 1974لوپاردو و سوالری (Lopardo

آرامش بررسی میشود .تها زمهانیکهه امکهان انهدازهگیهری

) ،& Solari, 1980اکبهری و همکهاران (Akbari et al.,

نوسانا فشار برای محققان وجود نداشت ،دانهش کهافی از

) 1982شد نوسانا فشار را با اسهتفاده از ضهریب بهدون

زیر دالهای ک

1- Karnafuli Dam
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بعد انحراف معیار نوسانا فشهار (  C pبه هور رابطهۀ 1

پرش روابو بدون بعد  2و  3ارامه شده است (Marques et

تعری کردند:

):al., 1997
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تشکیل پرش .نتهای تحقیقها آنهها نشهان مهیدههد کهه

که در آنها،

حداکار ضریب بهدون بعهد انحهراف معیهار نوسهانا فشهار

 = p xفشار متوسو در نقطۀ مهورد نظهر؛  = Y1عمهآ اولیهۀ

نزدیک به محل پنجه پرش و تقریباً برابر با  0/085است.

پرش؛  = Y2عمآ ثانویۀ پرش؛  = Xفا لۀ نقطۀ مورد نظهر

لوپاردو و سوالری ) (Lopardo & Solari, 1980نوسانا

از پنجههۀ پههرش؛  =  xانحههراف معیههار نوسههانا فشههار؛ و

فشار را برای پرش هیدرولیکی در پاییندست یهک دری هه

 = H tافت فشار .پارامتر )  X /(Y2  Y1بیانگر موقعیت نسهبی

برای اعداد فهرود بهین  2/5تها  7/5انهدازهگیهری کردنهد و

جریان از پنجۀ پرش است که بها  نشهان داده مهیشهود.

بیشترین مقهدار ضهریب  C pرا برابهر بها  0/084بههدسهت

پارامتر )  ( Px  Y1 ) /(Y2  Y1بیانگر توزی فشهار متوسهو

آوردند که در عدد فرود  4/5و تقریباً در فا هلۀ  30در هد

در طول پرش و با  نشهان داده مهیشهود و پهارامتر 

طول پرش واق شده است .آنها به این نکته اشاره میکنند

توزی شد نوسانا فشار است.

که در عدد فرود  ،4/5پرش نهوع انتقهالی بهه پهرش پایهدار

خاو یا متوسو جریان در بسهتر پهرش هیهدرولیکی

تبدیل میشود .هم نین مشخص گردیهد کهه بها افهزایش

بهطور گسترده مطالعه شده امها بهه خاو هیا لحظههای

عدد فهرود جریهان مقهدار ضهریب نوسهانا فشهار کهاهش

(نوسانی آن کمتر توجه شده اسهت .بنهابراین ،ههدف ایهن

مییابد و مقادیر حهدی نوسهانا فشهار (حهداکار انحهراف

تحقیآ مطالعۀ آزمایشهگاهی بههمنظور بررسهی نوسهانا و

فشههار مههاکزیمم و مینههیمم از فشههار میههانگین در شههرایو

تعیین ضرایب تغییرا فشار در بستر حوض ۀ آرامش واق

جریان توسعهیافتهه یها در حهال توسهعه اخهت ف چنهدانی

در پاییندست یک سرریز بلند است.

ندارد .لوپهاردو و هنینه

)(Lopardo & Henning, 1985

تأثیر شرایو ورودی پرش هیدرولیکی به حوضه ه را در دو

مواد و روشها

حالت ناب دری ه و سرریز بررسی کردند و دریافتنهد کهه

ساختار آزمایشگاهی

بیشترین مقدار ضریب  C pدر پاییندست دری ه تقریباً در

در این تحقیآ از یک فلوم با مقطه مسهتطیلی ،مطهابآ

عدد فرود  4/5و در پاییندست سهرریز در عهدد فهرود 6/5

شکلهای  2و  3اسهتفاده شهده اسهت .عهرو فلهوم  0/3و

رخ داده است .که این اخهت ف بههدلیهل سهاختار متفهاو

ارتفاع دیوارههای آن  0/4متهر اسهت .که فلهوم از جهنس

تشکیل پرش در پاییندست دری ه و سهرریز اسهت .بهرای

پ کسی و دیوارههای آن از جهنس شیشهه و طهول بخهش

نمایش توزی طولی فشار متوسو و نوسانا فشار در طول

افقی آن  3متر است .بهمنظور ایجاد جریان فوق بحرانی ،از
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یک سهرریز بلنهد بها زاویهۀ  30درجهه در ابتهدای فلهوم

شد .در کلیۀ آزمایشها دری ۀ کشوی پاییندسهت همهواره

استفاده شده است و برای تشکیل پرش و تابیهت موقعیهت

به گونهای تنظیم میشد که عمهآ اولیهۀ پهرش در ابتهدای

پرش نیز یک دری ۀ کشوی در انتهای حوضه ه قهرار داده

حوض ه رخ دهد.

شکل  -3نمایی از مدل آزمایشگاهی

شکل  -2تصویر شماتیک از مدل آزمایشگاهی

نظر گرفته شد .در  10نقطهۀ اول ،فا هلۀ بهین دو نقطهه 6

ابزار و روش اندازهگیری

برای انهدازهگیهری تغییهرا فشهار در بسهتر جریهان ،از

سانتیمتر و در  4نقطۀ آخر از  12تا  24سانتیمتر افزایش

دستگاههای ترانسدیوسر مدل  MPXV7007استفاده شهد.

داده شده است .برای اندازهگیری ارتفهاع آب ،از یهک تهابلو

بهمنظور واسنجی دستگاهها ،فشهار ثبهت شهده بها آنهها در

پیزومتری استفاده شد؛ پیزومترهای موجهود روی تهابلو بها
شلن

حالت آب راکد مد نظر قرار گرفت.

به ک

حوض ه متال شدهاند .برای ناهب شهلن

به ک حوض ه نیهز از فیتینه

از محل شروع حوض ۀ آرامش ،بهه طهول  1/27متهر در

پنوماتیهک  M5-6مطهابآ

شکل  4استفاده شده است.

خو مرکزی ک فلوم 14 ،نقطه برای اندازهگیری فشهار در

شکل  -4نحوۀ اتصال فیتینگ  M5-6در کف فلوم

بهمنظور اندازهگیهری تغییهرا فشهار در بسهتر و ناهب
ترانسدیوسرها ،در ک فلوم نهازلههایی از شهلن

ناب شده است .شکل  ،5نحوۀ ناب ترانسدیوسر فشهار را
به ک فلوم نشان میدهد.

نمهره 5
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شکل  -5نحوۀ اتصال ترانسدیوسر فشار در کف فلوم

از آنجا کهه ثابهت شهده اسهت فرکهانس االهب نوسهانا

پشت سرریز مالای و رابطهۀ دبهی -اشهل بههدسهت آمهد و

فشار در مدل پرش هیهدرولیکی کمتهر از  25هرتهز اسهت

بهههمنظور برداشههت عمههآ ثانویههۀ پههرش عهه وه بههر روش

); ،(Akbari et al., 1982; Toso & Bowers, 1988در این

عکسبرداری و رقومی کردن عکسها ،از متر نهواری ناهب

نمونههبهرداری  100هرتهز

دبهی جریهان و

مطالعه از دیتاالگری بها آهنه

شده روی فلوم نیز استفاده شد .بهر اسها

استفاده شده است .به اینترتیب نوسانا فشار در هر 200

عمآ ثانویۀ پرش ،مقدار سرعت و عمآ اولیۀ پهرش در ههر

ثانیه با مبدل فشار اندازهگیری و ثبت گردید .پس از پایدار

یک از آزمایشها محاسبه شده است .محهدوده متغیرههای

شدن پرش ،مقدار دبی جریان با قرامت رقوم سطح جریهان

ه در جدول  1ارامه شده است.

آزمایش بهطور خ

جدول  -1محدوده متغیرهای آزمایش
دبی
(لیتر بر ثانیه)

عدد فرود

عدد رینولدز

3 -12

 17000تا 82000

25-5

روابط تحلیلی و ابعادی

عمق اولیه پرش

عمق ثانویه پرش

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

6 - 27

1/4 -2/1

(5

با توجه به اینکه فشار در که حوضه ۀ آرامهش کهام ً

( p  p )2dt

T



0

1

T



دارای نوسانا تاادفی است ،تجزیه و تحلیل آن عمدتاً بها
استفاده از روشهای آماری خواهد بود .بایهد توجهه داشهت

که در آنها،

که پدیدۀ تاادفی نوسانا فشار در زیر پهرش هیهدرولیکی

 = pمتوسههو زمههانی فشههار؛  = pمقههدار فشههار در هههر
لحظه؛  =Tزمان برداشت اط عا ؛ و  = انحهراف معیهار

پایدار از پدیهدهههای تاهادفی سهاکن بههحسهاب مهیآیهد
) .(Lopardo & Henning, 1985بههه ایههنترتیههب مقههدار

نوسانا فشهار در پهرش هیهدرولیکی .اگهر انحهراف معیهار

متوسو و انحراف معیار نوسانا فشار با اسهتفاده از روابهو

نوسانا فشهار بها ارتفهاع معهادل سهرعت ورودی در پهرش

 4و  5محاسبه میشود.

هیدرولیکی بدون بعد شود ،پارامتر مهمهی بهه نهام ضهریب

(4

pdt

T



0

1

T

انحراف معیهار نوسهانا فشهار (  C pمطهابآ بها رابطهۀ 1
p

بهدست میآید.
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از دیگهههر پارامترههههای بسهههیار مههههم در طراحهههی دال

اولین پارامتر همهان ضهریب بهدون بعهد انحهراف معیهار

حوض ههای آرامش ،اندازه حد نهایی نوسانا فشار اسهت.

نوسانا فشار و دومین پارامتر نسبت اعماق مهزدوج پهرش

حد نهایی نوسانا فشهار مشهخصکننهدۀ انحهراف مقهادیر

است که خود تابعی است از عدد فرود اولیهۀ پهرش پهارامتر

حداکار و حداقل فشهار از فشهار میهانگین اسهت و مطهابآ

 X / L jبیهههانگر موقعیهههت نسهههبی از پنجهههۀ پهههرش،

روابو  6و  7بهدست میآیند.

پارامتر  V 1Y / عدد رینولدز و بیانگر میزان ت طم جریان
است؛ در پرش هیدرولیکی ،محدودۀ عهدد رینولهدز بسهیار

(6

V12
2g

C p  ( pmax  p) /

(7

V12
2g

C p  ( pmin  p) /

باالست و از اینرو میتوان از آن هرفنظهر کهرد .پهارامتر
 V 1 / gY 1عدد بدون بعد فرود است که برای جریهان بها
سطح آزاد برقرار است .نسهبت عهدد فهرود اهمیهت زیهادی
دارد و برای برقراری تشابه دینامیکی الزم است عهدد فهرود
بین مدل و نمونه ا لی یکی باشد .بنابراین ،شد نوسانا

که در آنها،

در پرش هیدرولیکی وابسته به عدد فرود و فا لۀ نسهبی از

 = C pحههداکار انحههراف فشههار مههاکزیمم؛ و  = C pحههداکار

پنجه پرش است (رابطۀ . 10

انحراف فشار مینیمم از فشار میانگین.
میتوان استدالل کرد که فشار در بستر حوض ۀ آرامهش

(10

تابعی از متغیرهای زیر است (رابطۀ : 8
(8

f  p, V1 , Y1 , Y2 , X , L j ,ρw , , g   0

X
) , Fr
Lj

( C p  f

نتایج و بحث

تغییرات فشار در بستر پرش هیدرولیکی

که در آن،

شههکل  ،6نوسههانا لحظهههای فشههار در بسههتر پههرش

 = p جزء نوسانی فشار برابهر بها (  p  p؛  =V1سهرعت

هیدرولیکی را برای دبی  17لیتر بر ثانیه نشان میدهد .در

اولیۀ پرش؛  = Y1عمآ اولیۀ پرش؛  = Y2عمآ مزدوج پرش؛

این شکل ،تغییرا فشار با فرکهانس  100هرتهز در مهد

 = L jطول پرش؛  = Xموقعیت پیزومترها نسبت به نقطهۀ

 10ثانیه در دو موقعیت مختله بها دسهتگاه ترانسدیوسهر

شروع پرش؛  = ویسکوزیتۀ آب؛  = وزن مخاوص آب؛

فشار ثبت شده است .همانطور که اشاره شد ،مقادیر فشار

و  = gشتاب ثقل.

در بسههتر پههرش ماهیههت تاههادفی دارنههد و مقههدار آنههها در

با استفاده از آنالیز ابعادی ،پارامترهای بدون بعهد به هور

موقعیتهای مختل پرش در هر لحظه متفهاو اسهت .بها

زیر محاسبه شدهاند (رابطۀ . 9

توجههه بههه ماهیههت تاههادفی دادهههها و احتمههال خطهها در

(9

p2
Y X VY V
) f ( 2 , , 1 , 1
2
V 1 / 2g
Y1 Lj 
gY 1

انههدازهگیههری ،بههرای تشههخیص دادههههای پههر از آزمههون

C p 

 Outlierبه روش  Grubbsاستفاده شده است.
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piezometer 1

piezometer 12
40

40

20

20

)P (cm-H2O

-20

-20

-40

-40
10

8

4

6

2

)P (cm- H2O

0

0

10

0

8

4

6

2

0

)time (s

)time (s

شکل  -6تغییرات لحظهای ارتفاع آ

در پیهومتر شماره  1و 12

تغییرا آنی در شد نوسهانا فشهار مهیتوانهد سهبب

افزایش عدد فرود جریان ورودی ،پرش پایهدارتری تشهکیل

تشکیل اخت ف پتانسیل لحظهای در بستر جریهان شهود و

میشود و شهد ت طهم در جریهان افهزایش مهییابهد ،در

این اخت ف پتانسیل میتواند سبب تغییر نیروی برخاست،

نتیجه گردابههای قویتری تشکیل مهیشهود کهه انحهراف

ایجاد خستگی در ماالح و تخریب بتن گردد.

معیار نوسانا فشار را افزایش مهیدههد .هم نهین ،مقهدار

با توجه به حجم زیاد اط عا جم آوری شدۀ نوسهانا

انحراف معیار نوسانا فشار در زیر پرش وابسته بهه فا هلۀ

فشار ،بررسی مستقیم دادهها امکانپذیر نبهود و بهههمهین

از پنجههۀ پههرش اسههت ،بهههطوریکههه در ابتههدای پههرش

دلیل انحراف معیار نوسانا فشار برای اعداد فرود مختله

هیدرولیکی مقدار آن افزایش مییابد تا اینکه به یک مقدار

مطابآ با رابطۀ  5محاسبه و در شکل  7رسهم شهده اسهت.

ماکزیمم میرسد ،پس از آن سیر نزولهی دارد و در انتههای

انحراف معیار ،م ا مناسبی برای تعری

پرش مقدار آن تقریباً ثابت میماند .در واق با شروع پهرش

شهد نوسهانا

فشار است .در شکل  7نشان داده شده که با افهزایش عهدد

در محدودۀ تقریباً نزدیک به پنجۀ پرش ،گردابههایی قهوی

فرود جریان ورودی ،مقهدار انحهراف معیهار نوسهانا فشهار

در زیر پرش شکل میگیرد ،با افزایش فا له از پنجۀ پرش

افزایش یافته است .با توجه بهه اینکهه اسهته ا انهر ی در

و ورود هوا به جریان که با استه ا انر ی همراه اسهت ،از

حوض ۀ آرامش بهدلیل تشهکیل گردابههههای ت طمهی در

شد ت طم و قدر گردابههای جریان کاسته میشود تها

پرش است ،میتوان ایهن گردابهههها را علهت ا هلی ایجهاد

اینکه در انتهای پهرش تغییهرا ت طهم در جریهان تقریبهاً

نوسهانا شهدید در مقهادیر فشهار دانسهت .در حقیقهت بها

ثابت میشود.
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12

8

6

4

)x (cm-H O
2

3.1
3.8
4.5
5.0
5.6
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

10

2

0

0.8

1.0

0.4

0.6

0.0

0.2

X / Lj

شکل  -7انحراف معیار نوسانات فشار

توزیع طولی مقادیر فشار ( ) 

سههطح آزاد پههرش را مههیتههوان بهها فشههار متوسههو در ک ه
حوض ۀ آرامش نشان داد .به اینترتیب بر اسها

تعیین توزی فشار متوسهو ،اولهین گهام ضهروری بهرای

رابطهۀ 2

مقدار ضریب بدون بعهد فشهار متوسهو بهرای اعهداد فهرود

تو ی میدان فشاری است که در بستر پرش هیهدرولیکی

مختل

رخ میدهد.

محاسبه و در شهکل  8رسهم شهده اسهت .در ایهن

بهمنظور بررسی توزیه فشهار متوسهو در بسهتر پهرش

شکل ،محور افقی و عمودی بهترتیب بیانگر موقعیت نسبی

هیهدرولیکی ،مهارکز و همکهاران)(Marques et al., 1997

جریان از پنجۀ پرش و پهارامتر بهدون بعهد فشهار متوسهو

رابطۀ  2را ارامه دادند .بسیاری از محققان بر این باورند کهه

(  aveهستند.

1.5

1.0

0.5

ave

FR=3.1
FR=3.8
FR=4.5
FR=5.0
FR=5.6
FR=6.0
FR=7.1
FR=8.1
FR=9.0
FR=9.9
FR=11.1
FR=11.9

0.0

-0.5

-1.0
20

16

12

4

8

0

)X / (Y2-Y1

شکل  -8توزی طولی نوسانات فشار متوسط

استفاده از روش روابو خطی درجه  ،2رابطۀ  11بر توزیه

همانطور که مشاهده میشود ،توزی فشهار متوسهو در

فشار متوسو برازش شده است:

پهههرش هیهههدرولیکی ،در موقعیهههت نسهههبی X/(Y2-Y1)=8

تقریباً ثابت و برابر با یک و بهدین معناسهت کهه در فا هلۀ

ave  0.02492  0.3986  0.6119 ,   8.0

) X=8(Y2-Y1پرش به پایهان رسهیده اسهت .هم نهین ،بها

(11
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بهههمنظور درا بهتههر از تغییههرا فشههار در زیههر پههرش





(13

هیدرولیکی ،ع وه بر توزی فشار متوسو ،توزی فشارههای

 X
P  Y1

 min
 f 
min
) (Y2  Y1
 Y2  Y1

ماکزیمم و مینیمم نیز مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت .بهه
اینترتیب ،ضریب بدون بعد فشهار مهاکزیمم و مینهیمم در

در شکل  9مشاهده میشود که ضریب توزی فشهارهای

طول پرش مطابآ روابهو  12و  13محاسهبه و در شهکل 9

مینیمم در ک

حوض ۀ آرامش در محهدودۀ )X≤4(Y2-Y1

رسم شده است.

منفههی اسههت و بررسههی نیروهههای بههرکنش در ایههن بههازه
اهمیت بیشتری دارد .هم نین ،توزی فشهارهای مهاکزیمم

(12





بیانگر این موضوع اسهت کهه )(Y2-Y1)≤Pmax-Y1≤3(Y2-Y1

 X
P  Y1

 max
 f 
max
) (Y2  Y1
 Y2  Y1

است.

4

3.0 < Fr < 12

max

3

ave
min

2
1


0
-1
-2
-3
8

10

4

6

2

0

)X/(Y2-Y1

شکل  -9توزی طولی فشار متوسط ماکهیمم و مینیمم در پرش

توزیع طولی ضریب بدون بعد ( ) 

رفتار کلی تغییرا ضریب  را میتوان به ایهن هور
تو ی

تغییرا نوسانا فشار در زیر پرش هیدرولیکی بها افهت

کرد که در ابتدا مقدار آن شروع به افزایش میکند

فشار مرتبو است .بهمنظور بررسی توزی طهولی نوسهانا

و به مقدار حداکار خود میرسد .پهس از آن منحنهی سهیر

فشار ،رابطۀ بدون بعد  3ارامه شده توسو مارکز و همکاران

نزولی دارد تا اینکه به مقداری ثابت نزدیک میشود .نتهای

) (Marques et al., 1997بهکار رفته است.

بررسیها نشان میدههد توزیه نوسهانا فشهار در فا هلۀ

در ایههن رابطههه ،پههارامتر  σx/Hنشههاندهنههدۀ میههزان

بدون بعد  1.2≤X/( Y2-Y1)≤2.7حداکار اسهت .علهت رونهد

افت نسبی انر ی موضعی و ( Y2-Y1نسبت اعمهاق مهزدوج

این تغییرا را میتهوان در مکهانیزم تشهکیل گردابههههای

رابطۀ ب نگر تهابعی اسهت از عهدد فهرود

مت طم و استه ا آن در طهول پهرش دانسهت .در واقه ،

اولیۀ پرش به اینترتیب تغییرا نوسهانا فشهار در طهول

شد نوسانا ناشی از گردابههای ت طمی در ایهن فا هله

است که بر اسا
پهرش بهر اسها

حداکار میشود و با استه ا انر ی در انتهای پرش شد

رابطهۀ  3محاسهبه و در شههکل  10رسههم

آن کاهش مییابد.

شده است.
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4.0

FR = 3.1
FR = 3.8
FR = 4.5
FR = 5.0
FR = 5.6
FR = 6.0
FR = 7.1
FR = 8.1
FR = 9.0
FR = 9.9
FR = 11.1
FR = 11.9

3 < Fr < 12
3.5
3.0

2.0
1.5

x *Y2 / Ht*Y1

2.5

1.0
0.5
0.0

9

10

7

8

5

6

2

3

4

1

0

)X /(Y2-Y1

شکل

 -10توزی طولی نوسانات فشار

ضرایب بدون بعد  Cp  ، C pو Cp 

نوسانا فشار و محور افقی نشهاندهنهدۀ فا هله نسهبی از

طراحههی ضههخامت دال ک ه حوض ه ه مسههتلزم تعیههین

پنجه پرش است .نتای بررسیها نشان میدهد بها افهزایش

ضهههرایب بهههدون بعهههد  Cp  ، Cpو  Cp بهههرای شهههرایو

عدد فرود جریان ،ضریب (  C pکاهش مییابد و البتهه بهه

هیدرولیکی و هندسۀ حوض ه است .به اینترتیب تغییهرا

این معنا نیست که با افزایش عدد فرود نوسانا فشهار نیهز

ضریب بدون بعهد انحهراف معیهار نوسهانا فشهار  Cpبهر

کاهش مییابد .کاهش مقهدار  C pبها افهزایش عهدد فهرود

رابطۀ  1بهازای اعداد فرود مختل جریان محاسبه و

مشخصکنندۀ این حقیقت است که با افزایش دبهی ،رشهد

اسا

در شکل  11نشان داده شده اسهت .در ایهن شهکل ،محهور

انر ی سهرعتی (  v2 / 2gبیشهتر از رشهد شهد نوسهانا

عمههودی نشههاندهنههدۀ ضههریب بههدون بعههد انحههراف معیههار

فشار (   xاست.
0.30

FR=3.1
FR=3.8
FR=4.5
FR=5.0
FR=5.6
FR=6.0
FR=7.1
FR=8.1
FR=9.0
FR=9.9
FR=11.1
FR=11.9

0.25

0.20

C'p

0.15

0.10

0.05

0.00
1.0

0.8

0.2

0.4

0.6

0.0

X/Lj

شکل  -11تغییرات طولی ضری

در طراحی حوضه ۀ آرامهش ،حهداکار ضهریب انحهراف

که مشاهده میشود ،همواره با افزایش عهدد فهرود ضهریب

معیار نوسانا فشار (  Cpmaxبا اهمیت اسهت و از ایهنرو

Cpmax

ضرور دارد تغییرا آن نسبت به عدد فرود بررسی شهود.
بههه ایههنترتیههب در شههکل  12تغییههرا

C p

کاهش مییابد.

ایههن نتیجههه را محقق هان دیگههر از جملههه بههاورز و توسههو

ضههریب ( Cpmax

) (Bowers & Toso, 1987و لوپاردو و سوالری (Lopardo

نسبت به عدد فرود اولیه پرش رسم شده است .همهانطهور

) & Solari, 1980نیز تأیید کردهاند.
108

رررسی تغییرات فشار در رستر حوضچههای...
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C'Pmax
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0.05
0.00
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2

4

Fr

شکل  -12تغییرات حداکثر ضری

انحراف معیار نوسانات فشار نسبت ره عدد فرود اولیه

بهمنظور تخمین ضریب  Cpmaxدر پهرش هیهدرولیکی

 ، Cpmaxموقعیت وقهوع آن نیهز اهمیهت بهه سهزایی دارد.

در پاییندست سرریز ،با اسهتفاده از آنهالیز رگرسهیون ایهر

شکل  13موقعیت نسبی وقوع حداکار ضهریب بهدون بعهد

خطی نمایی رابطۀ  14پیشنهاد شده است:

نوسانا فشار را نسبت به عدد فرود نشان مهیدههد .دیهده
میشود که موقعیت نسبی حداکار نوسانا فشار وابسته به

C pmax  0.4697e0.1526 Fr
Rsqr  0.9747

(14

عدد فرود اولیۀ پرش است و با افزایش عدد فرود مقهدار آن
کاهش مییابد .حداکار ضهریب نوسهانا فشهار

( C p max

برای اعداد فرود بین  3تا  12تقریباً نزدیک به محل پنجهۀ
پرش و در محدوده

در طراحی حوضه ۀ آرامهش ،عه وه بهر مقهدار ضهریب
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رخ میدهد.

0.4
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XC'Pmax/Lj
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4

Fr

شکل  -13موقعیت وقوع حداکثر ضری

در شکل  ،14ضریب بدون بعد فشارهای حدی ماکزیمم

و یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی آثار نیروهای بهرکنش

و انحههراف معیههار نوسههانا فشههار

در زیر دال است و بهویهژه در خاهوص میهزان تمایهل بهه

رابطههای  6و  7رسم شده اسهت .ضهریب

ایجاد کاویتاسیون ناشی از نوسانا فشار ،بسیار مورد توجه

بیانکنندۀ اخت ف فشارهای حداکار از فشار متوسهو

است .در این تحقیآ ،بهرای پهرش در پهاییندسهت سهرریز

و مینههیمم (  C pو
(  CPبر اسا


نوسانات فشار نسبت ره عدد فرود اولیه

Cp



Cp

حداکار مقدار

است .این ضریب میزان آثار ضهربا ناشهی از نوسهانههای
فشار را بر ک حوض ۀ آرامش بیان میکند .ضریب (



(

Cp


Cp

است.

بیانکنندۀ اخت ف فشارهای منفی نسبت به فشار متوسهو
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Cp

برابر با  2و حداکار قدر مطلهآ ضهریب

برابر با  1/2است که در محدودۀ  X/Lj≤0.4رخ داده

تحقیقات مهندسی سازههای آریاری و زهکشی/جلد  /19شماره  /73زمستان /1397ص 99-112

3

Cp+
C'p
Cp-

3< Fr <12
2

1

Cp
0

-1

-2
1.0

0.8

0.2

0.4

0.6

0.0

X /LJ

شکل  -14ضری های ردون رعد  Cp  C pو Cp 

سرریز در ک

نتیجهگیری

حوضه ۀ آرامهش ،نتهای بررسهیهها نشهان

میدهد کهه ضهریب بیبعهد فشهار مهاکزیمم ،در محهدودۀ

در این تحقیآ ویژگیهای فشار زیهر پهرش هیهدرولیکی
پاییندست یک سرریز بلند در محدودۀ اعداد فهرود بهین 3

 1≤Ψmax ≤ 3است.

تا  12بررسی و نتای زیر از آن حا ل شد:

 -توزی فشارهای مینیمم در پاییندسهت سهرریز در که

 -شد نوسانا فشار در زیر پهرش هیهدرولیکی تهابعی از

حوض ه آرامش بیانگر این موضوع اسهت کهه در محهدودۀ

عدد فرود و فا لۀ نسبی از پنجۀ پرش است.

) ،X≤ 4(Y2-Y1مقادیر ضهریب بهدون بعهد فشهار مینهیمم

 -با افزایش عدد فرود جریان ورودی بهدلیل تشکیل پهرش

همواره منفی است.
 -توزی طولی نوسهانا فشهار (  در فا هلۀ بهدون بعهد

قوی و پایدارتر شد ت طم در جریان افزایش و در نتیجهۀ
تشکیل گردابههای قویتر ،انحهراف معیهار نوسهانا فشهار

 1.2≤X/( Y2-Y1)≤2.7حههداکار اسههت کههه نشههاندهنههدۀ

افزایش مییابد.

موقعیت وقوع حداکار ات ف انر ی در طول پرش است.
( Cpmax

 -مقدار انحراف معیار نوسانا فشار در زیر پرش وابسته به

 -حداکار ضریب انحراف معیهار نوسهانا فشهار

فا له از پنجۀ پهرش اسهت بههطوریکهه در ابتهدای پهرش

تابعی از عدد فرود جریهان اسهت و بها افهزایش عهدد فهرود

هیدرولیکی مقدار آن افزایش مییابد تا اینکه به یک مقدار

همواره کاهش مییابد و بهرای اعهداد فهرود بهین  3تها 12

ماکزیمم میرسد ،پس از آن سیر نزولهی دارد و در انتههای

تقریبههاً نزدیههک بههه محههل پنجههۀ پههرش و در محههدودۀ
رخ میدهد.

پرش مقدار آن تقریباً ثابت میشود.
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 -توزی فشار متوسو در پرش هیدرولیکی در پاییندسهت

 -در خاوص ضرایب بدون بعد فشارهای حدی ماکزیمم و

سرریز بلند ،در موقعیت نسبی  X/(Y2-Y1)=8تقریباً ثابهت

مینیمم (  C pو

و برابر با یک و بدین معناست که طول پهرش هیهدرولیکی

مقههدار

حداکار ) 8(Y2-Y1است.
 -بر اسا



(

نحهوۀ توزیه فشهارهای حهداکار پهاییندسهت



Cp

Cp

برابههر بهها  2و حههداکار قههدر مطلههآ ضههریب

برابر با  1/2اسهت کهه در محهدودۀ  X /Lj≤ 0.4رخ

میدهد.
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Cp

نتای بررسیها نشان میدهد حداکار

...رررسی تغییرات فشار در رستر حوضچههای
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Abstract
Stilling basin is one of the energy dissipater structures that are used frequently in downstream of hydraulic
structures, such as spillways, sluice gates and chutes. The energy dissipation, due to macro-scale
turbulence, makes intensive pressure fluctuations so it must be carefully considered when structures are
designed. The experiments were carried out in a rectangular flume, 0.3m by 0.4m; and Froude numbers
from 3 to 12. The pressure variations data at flume bed and the water level data were recorded by electronic
pressure transducer and by piezometers, respectively. The results showed that the intensity of pressure
fluctuations in hydraulic jump was related to the Froude number and relative situation from the jump toe.
The maximum pressure fluctuation intensity coefficient C'pmax varied from 0.08 to 0.28 at the distance of 17
to 33 percent of the jump length. The maximum value of C+P was equal to 2 and maximum absolute of
coefficient C-P was equal to 1.2 occurred at X/Lj≤0.4. Longitude distribution of pressure and its fluctuation
and critical values in the length of hydraulic jump also were obtained.
Keywords: Dimensional Analyze, Froude Number, Hydraulic Jump, Pressure Fluctuation, Transducer
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