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کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچههای آرامش با دیواره روزنهدار
سجاد کیانی ،6منوچهر فتحی مقدم ،2رضا بهروزی راد ،9لیال داوودی

4

تاریخ دریافت6934/6/68 :
تاریخ پذیرش6934/7/66 :

چکیده
حوضچه آرامش از جمله رایجترین سازه هیدرولیکی در استهالک انررژی در پراییندسرت سررریزها مریباشرد .طراحری
صحیح حوضچه آرامش میتواند باعث استهالک  80تا  30درصد انرژی در داخرل حوضرچه شرود .هردف از انجرام ایرن
تحقیق ،بررسی عملکرد دیواره روزنهدار در پراییندسرت حوضرچه آرامرش و چگرونگی ترأثیر آن برر مشخصرات پررش
هیدرولیکی میباشد .به همین منظور دیوارههایی با ارتفاع مختلف و در چهار نسبت بازشدگی  50 ،25 ،12و  35درصد
در سه عمق پایاب مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج آزمایش ها نشان داد که دیواره روزنه دار تأثیر بسزایی در اسرتهالک
انرژی ،کاهش طول حوضچه آرامش و همچنین کاهش وابستگی موقعیت پرش به عمق پایاب دارد .بر اساس مشراهدات
آزمایشگاهی ،در یک عدد فرود ثابت ،کاهش عمق پایاب موجب حرکت پنجه پرش به سمت پراییندسرت مریشرود .در
این حالت ،برای کنترل پرش هیدرولیکی و جلوگیری از جاروب شدن پرش ،فاصله قرارگیری دیواره روزنهدار از ابتردای
پرش کاهش یافته است .همچنین مشاهدات نشان میدهد که با افزایش عدد فرود یا کاهش عمق پایاب ،ارتفراع دیرواره
روزنهدار افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،هنگامیکه مقدار عمق نسبی پایاب از  1به  0/8کراهش داده مریشرود ارتفراع
نسبی دیوارههای روزنه دار ،به طور میانگین حدود  50درصد افزایش مییابد .بعالوه نتایج نشان داد کره دیروارههرای برا
سطح بازشدگی 50درصد نسبت به سایر دیوارههای روزنهدار عملکرد مناسبتری از نظر استهالک انرژی و کاهش طرول
پرش هیدرولیکی دارد .مقایسه انجام شده بین عملکرد دیوارههای روزنهدار و پرش هیدرولیکی آزاد نشان داد که دیرواره
روزنهدار با سطح بازشدگی  50درصد ،موجب استهالک  80تا  10درصد انرژی در محدوده عدد فرود  12-4/5میشرود.
همچنین ،در عمق پایاب نسبی برابر  ،1با افزایش عدد فرود در محدوده مورد نظر ،طول حوضچه آرامش در این دیرواره
حدود  11درصد افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :ارتفاع دیواره ،افت انرژی ،طول حوضچه آرامش ،عمق پایاب ،موقعیت دیواره.
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مقدمه
در طراحی سیستمهای هیدرولیکی ،سرعت جریان
آب نباید بیش از حد قابل قبولی باشد .زیاد بودن
سرعت آب در یک کانال خاکی و یا رودخانه طبیعی،
فرسایش بستر و جدارههای کانال را به همراه داشته
که ممکن است باعث خسارت جبرانناپذیری به
تأسیسات مجاور رودخانه گردد .همچنین در بسیاری
مواقع به دالیل مختلفی از قبیل شیب زیاد کف کانال،
اختالف زیاد انرژی بین دو مقطع و یا سقوط آزاد آب،
انرژی جنبشی جریان آب بیش از حد انتظار بوده که
به ناچار میباید سازههایی را طراحی نموده تا انرژی
جنبشی اضافی را مستهلک و سرعت جریان را به
حداقل قابل قبولی کاهش دهد .اینگونه تأسیسات
1
هیدرولیکی را سازههای مستهلک کنندههای انرژی
مینامند .معموالً انواع مختلفی از مستهلک کنندههای
انرژی مورداستفاده قرار میگیرند که متداولترین
آنها ،حوضچههای آرامش 2میباشد بهنحویکه انرژی
جریان در اثر پرش هیدرولیکی و ایجاد تالطم شدید
در حوضچه آرامش مستهلک میگردد .بهمنظور کاهش
طول پرش هیدرولیکی و کنترل بهتر آن در این
حوضچهها ،میتوان از بلوکها (بهصورت پیوسته یا
دندانهدار) و یا یک دیواره سرتاسری پیوسته 5در داخل
حوضچه استفاده نمود .همچنین میتوان بهجای دیواره
پیوسته ،از دیواره روزنهدار 4نیز استفاده کرد که
موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل میدهد (شکل .)1

شکل ( :)6حوضچه آرامش با دیواره روزنهدار
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حوضچههای آرامش با دیواره پیوسته و یا دیواره
روزنهدار به دلیل عدم نیاز به عمق پایاب زیاد ،افت
انرژی بیشتر ،طول کوتاهتر و کنترل و تثبیت بهتر
پرش هیدرولیکی قابل رقابت با حوضچههای کالسیک
(معمولی) میباشند و جایگزینی مناسبی برای اینگونه
حوضچهها خواهند بود.
حوضچه های آرامش با دیواره سرتاسری پیوسته از
بیش از نیمقرن پیش مورد توجه محققین قرار گرفرت.
اولین مطالعه روی حوضچه ها با دیواره پیوسته توسرط
) Shukry (1957انجام گرفرت .او برا انجرام یکسرری
آزمایش ها نشان داد که عدد فرود در مقطع اولیه پرش
هیدرولیکی  ، Fr1 فاصله قرارگیرری دیرواره از ابتردای
حوضچه  Ls و ارتفاع نسبی دیرواره  h ( h y1ارتفراع
دیواره و  y1عمق اولیه پررش هیردرولیکی) و همچنرین
عمق آب پایاب  Tw در چگونگی شکلگیرری جریران
عبوری از روی دیواره مؤثرندRand (1965, 1967) .

یک طبقهبندی گسترده از انواع جریان روی دیرواره را
مهیا کرد که بر ارتباط بین ارتفاع دیواره و عمق پایراب
با عمق جریان ورودی و عدد فرود در مقطع اولیه پرش
استوار بود و نشان داد که برا افرزایش ارتفراع دیرواره و
کاهش فاصله آن از پنجره پررش ،عمرق آب در پایراب
کاهش مییابد .وی همچنین بره مقایسره میرزان افرت
انرژی روی تک دیوارههای ممتد و دندانهدار پرداخت و
نتیجه گرفت که دیواره های ممتد نسبت به دیوارههای
دندانهدار افت انرژی بیشتری ایجاد میکننردKarki .
) (1976تشررکیل شرردن یررا نشرردن پرررش در جریرران
عبوری از روی دیواره را بر اساس عدد فرود در مقطرع
اولیه  Fr1 و ارتفاع نسبی دیواره  h y1مورد بررسی
قرارداد .پس از آن ) Narayanan, Schizas (1980با
قرررار دادن یررک دیررواره در مسرریر پرررش هیرردرولیکی،
جریان را بر اساس تشکیل شدن پرش در باالدسرت یرا
پرراییندسررت دیررواره و یررا مسررتغرق شرردن پرررش
هیرردرولیکی بررسرری کردنررد .آنهررا همچنررین بررا
اندازه گیری نیروهای فشاری وارده بر روی دیواره بررای
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انواع جریان های مختلف نشان دادند که توزیع ضرریب
دراگ  C p بر روی سطح باالدسرت دیرواره کرموبریش
یکنواخت است و با افزایش عدد فرود ،کاهش مرییابرد
در حالیکه توزیرع فشرار برر روی سرطح پراییندسرت
دیرواره خطری اسرتOhtsu et al.(1990, 1991).
جریان عبوری از روی دیواره پیوسته را به سره دسرته
زیر تقسیم کردند )1 :پرش نوع اول که در آن وضعیت
باالدست دیواره تحت تأثیر عمق پایاب است )2 .پررش
نوع دوم که در آن وضعیت باالدست دیواره تحت تأثیر
شرایط پاییندست نیست )5 .برخرورد آزاد جریران بره
دیواره و عدم تشکیل پررش هیردرولیکی در باالدسرت.
آن ها با استفاده از مقرادیر آزمایشرگاهی  y2و ، h y1
مقادیر بحرانی ایرن پارامترهرا را بررای تبردیل از یرک
حالت به حالت دیگر به دست آوردند و با انردازهگیرری
فشار بر روی دیواره ،روابط تجربی برای محاسبه نیروی
دراگ وارده بر دیواره در هر یرک از سره حراالت فروق
ارائه کردند .همچنین ) Farhoudi, Volker (1995برا
ساخت مدل فیزیکی ،تأثیرات نیروهرای دراگ برر روی
دیواره و بلوکهای نصب شرده در کرف حوضرچههرای
آرامررش را بررسرری کرررده و رابطررهای جهررت محاسرربه
نیروهای مؤثر در بلوکها ارائه نمودند.
) Rajaratnam, Hurtig (2000ایده کنترل پرش
هیدرولیکی برهوسریله یرک صرفحه قرائم روزنرهدار 1را
مطرح نمودند و یک سرری آزمرایشهرا بررای بررسری
تأثیر صفحه برا روزنرههرای مختلرف در کنتررل پررش
هیدرولیکی را انجام دادند .نتایج بهدستآمده نشان داد
که یک صفحه با روزنرههرایی بره مسراحت  40درصرد
سطح صفحه میتواند به عنوان جایگزینی برای بلوکها
یا سایر ضرمایم موجرود در حوضرچه هرای آرامرش در
سررازههررای هیرردرولیکی کوچررک قرررار گیرررد .مطررابق
آزمایشها ،وقتی جت از روزنههای صرفحه قرائم عبرور
میکنند ،در اثر اصطکاک با دیوارههای روزنرههرا افرت
انرژی شدیدی اتفاق میافتد .نترایج آزمرایشهرا آنهرا
نشان داد که صفحه قائم روزنه دار بایستی در فاصرله 2
برابر عمق ثانویه پرش هیدرولیکی ( * ) 2 y2قررار گیررد.
بعالوه در پشت صفحه روزنهدار نیز طول کفبند بتنری
Screen or Porous Baffle
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حوضچه آرامرش بایسرتی ترا  0/3عمرق ثانویره پررش
هیرردرولیکی ادامرره یابررد .تحقیقررات بعرردی بررر روی
حوضچههای آرامش با یک دیواره سرتاسری برهوسریله
ایالقرری ( )1582ادامرره یافررت .او بررا انجررام یررکسررری
آزمایشها نشان دادند که برا افرزایش ارتفراع دیرواره و
کاهش فاصله قرارگیری آن از پنجه پرش ،عمق ثانویره
پرش هیدرولیکی کراهش مرییابرد .بعرالوه ،دیرواره برا
ارتفاع کم ،تغییر محسوسی در نسربت اعمراق مرزدوج
پرررش هیرردرولیکی و افررت انرررژی نسرربت برره پرررش
هیرردرولیکی کالسرریک ایجرراد نمرریکنررد و در چنررین
شرایطی ،طول پرش هیدرولیکی اجباری نیز تقریبراً برا
طول پرش در شرایط بدون دیواره برابر است .همچنین
او آزمایشهایی نیز بر روی کنتررل پررش هیردرولیکی
با استفاده از دو دیواره پیوسته انجرام داده و دریافتنرد
که قرارگیرری دیرواره دوم بعرد از دیرواره اول تنهرا در
شرایطی میتواند در کاهش عمق ثانویه و افزایش افرت
انرژی نسبت به حالت یک دیواره مؤثر باشد که دیرواره
دوم بلندتر از دیواره اول باشد.
) Alikhani et al.(2010نیز به بررسری و کنتررل
پرررش هیرردرولیکی بررا اسررتفاده از دیررواره پیوسررته
پرداختند .آزمایشهای آنها برای عدد فرود  4تا  12و
نسبت ارتفاع دیواره به عمق اولیه پرش هیردرولیکی 2
تا  8انجام شد .نتایج آزمایش آنها نشان داد که دیواره
پیوسته تأثیر قابل مالحظه ای در کراهش طرول پررش
هیدرولیکی نسبت به پرش هیدرولیکی آزاد دارد .آنها
همچنین معیارهای طراحی برای حوضرچه آرامرش برا
دیواره پیوسته ارائره نمودنردGhordnooshahri et .
) al.(2012نیز به بررسی اثر دیوارههای لبره پهرن برر
مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه هرای آرامرش
واگرررا پرداختنررد و امکرران بهبررود مشخصررات پرررش
هیدرولیکی به کمک آستانه لبه پهن را مرورد بررسری
قرار دادند .آنها در مجموع برا انجرام  31آزمرایش در
محدوده اعداد فرود اولیه  5/1تا  10/5در یک حوضچه
آرامش واگرا با زوایای واگرایی  5تا  5درجه و اسرتفاده
از آستانههای با ارتفراعهرای مختلرف و موقعیرتهرای
متفاوت نسبت به پنجه پرش هیدرولیکی دریافتند کره
نصررب دیررواره لبرره پهررن بررر روی مشخصررات پرررش
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هیدرولیکی در حوضچههرای آرامرش واگررا اثرری برر
نسبت عمق ثانویه پرش ندارد ،ولی باعث کاهش طرول
پرش هیدرولیکی میشود .همچنین آزمایشهای آنها
نشان داد که با افزایش زاویره واگرایری ،اثرر دیرواره در
کرراهش طررول پرررش هیرردرولیکی ،افررزایش مررییابررد.
) ،Jamali (2013مرردلی عررددی برررای جریرران غیررر
هیدرواستاتیک عبوری از روی دیواره های پیوسته ارائه
داد .وی با بهکارگیری روشهای ساده و بدون نیراز بره
تکنیک های عرددی پیچیرده ،بره پریشبینری شررایط
جریان بر روی دیوارههرای پیوسرته پرداخرت .مقایسره
نتایج تحقیقات او با نتایج آزمایشرگاهی نشران داد کره
هم خوانی مناسبی بین نتایج محاسبات عددی و نترایج
آزمایشگاهی وجود دارد.
با توجه به اینکه در مورد حوضچههرای آرامرش برا
دیواره روزنرهدار تراکنون تحقیقراتی صرورت نگرفتره و
تحقیقات صورت گرفته محدود به حوضچه آرامرش برا
دیوار پیوسته می باشند ،لذا تصمیم بره انجرام تحقیرق
حاضر گرفته شد .این پژوهش برر ایرن فرضریه اسرتوار
گردید که دیرواره روزنرهدار در یرک حوضرچه آرامرش
مرریتوانررد باعررث تغییراترری در خصوصرریات پرررش
هیردرولیکی و کرراهش طرول و عمررق پایراب در پرررش
هیدرولیکی و افزایش افت انرژی در پرش شود کره در
سرازههرای مسرتهلک کننرده انررژی

نهایت مری تروان
اقتصادیتری طراحی نمود.

مواد و روشها
تجهیزات آزمایشگاهی
آزمایشهای انجام شده در این تحقیق بر روی
دیواره روزنهدار در آزمایشگاه مدلهای هیدرولیکی
مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در یک فلوم شیب
پذیر با جداره شیشهای و مخزن فایبرگالس به انجام
رسیده است .این فلوم دارای عرض  50سانتیمتر و
ارتفاع  50سانتیمتر و طول  10متر میباشد .در
ابتدای فلوم یک مخزن فایبرگالس تعبیه شده که
عالوه بر ذخیره بخشی از آب مورد نیاز ،وظیفه تأمین
هد جهت تشکیل پرش هیدرولیکی را نیز بر عهده
دارد .همچنین یک دریچه کشویی برای ایجاد جریان
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فوق بحرانی در ابتدای فلوم نصب گردید .در انتهای
فلوم ،یک دریچه بادبزنی شکل فلزی برای تأمین و
تنظیم و کنترل عمق پایاب 1مورد نیاز در پرش
هیدرولیکی تعبیه گردید .جریان پس از عبور از روی
دریچه بادبزنی شکل ،از فلوم خارج شده و وارد مخزن
زمینی ذخیره آب فلوم میگردد .آب از مخزن زمینی
فوقالذکر ،توسط یک دستگاه پمپ و لولههای رابط به
داخل مخزن فایبرگالس ابتدای فلوم پمپ میگردد.
بدین ترتیب سیستم چرخش آب در فلوم تکمیل
میشود .این پمپ بهگونهای است که قابلیت تغییر دور
موتور آن فراهم میباشد و با تغییر دور موتور ،دبی
فلوم افزایش یا کاهش داده میشود.
دبی جریان بهوسیله یک سرریز مستطیلی در
پایاب ،با استفاده از رابطه سرریزهای مستطیلی
اندازهگیری میشد .برای اندازهگیری پروفیل سطح آب
و عمق اولیه و عمق ثانویه پرش هیدرولیکی ،شاخص
مدرج با دقت  0/1میلیمتر در نظر گرفته شد.
همچنین برای اندازهگیری بهتر مشخصات پرش
هیدرولیکی از جمله موقعیت تشکیل شدن و طول آن،
فلوم توسط مترهای پارچهای مدرج گردید .برای
اندازهگیری سرعت جریان در پاییندست پرش از یک
دستگاه میکرو مولینه استفاده شد بهطوری که جهت
رسیدن به دقت مناسب در اندازهگیری و اجتناب از
خطاهای ناشی از توزیع سرعت در عمق ،اندازهگیریها
به روش سه نقطهای در عمق انجام گردید .همچنین
برای اندازهگیری سرعت جریان در ابتدا پرش از یک
لوله پیتو استفاده شده است و در جهت اطمینان
بیشتر با معادله پیوستگی نیز کنترل گردیده است.
آزمایشها در دبیهای  8/5تا  50لیتر بر ثانیه و برای
اعداد فرود در بازه  4/5تا  12و با استفاده از دیوارههای
روزنهدار ساخته شده از جنس پلکسیگالس با
ضخامت  8میلیمتر با  4نسبت بازشدگی سطح
روزنهها برابر  50 ،25 ،12و  35درصد انجام شده
است .ارتفاع دیوارهها برابر با ،3 ،8 ،5 ،4 ،5 ،2 ،1 ،0/5
 1 ،8و  10سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

Tailwater

1
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روش انجام آزمایشها
نحوه انجام آزمایشها به این صورت بوده که برای
یک شرایط ثابت پرش هیدرولیکی (یک دبی مشخص
و یک عدد فرود ثابت و عمق پایاب معین) ،دیوارهای با
سطح روزنههای  12درصد با ارتفاع  0/5سانتیمتر در
فواصل مختلف از ابتدای پرش قرار داده و شرایط پرش
هیدرولیکی از جمله طول پرش ،عمق جریان بر روی
دیواره ،الگوی جریان قبل و بعد از دیواره ،عمق و
سرعت ثانویه پرش هیدرولیکی اندازهگیری و ثبت
میگردید .با استفاده از معادله انرژی و مقادیر
اندازهگیری شده ،مقدار افت نسبی انرژی در پرش
هیدرولیکی محاسبه میشود .همچنین الزم به ذکر
است که طول پرش برابر است با فاصله بین شروع
نقطه پرش تا نقطهای که در آن عمق جریان برابر با
ارتفاع پایاب میباشد .از میان فواصل مختلف طولی،
طولی که در آن طول حوضچه آرامش کمترین مقدار و
افت انرژی حداکثر و کنترل پرش هیدرولیکی به نحو
مناسبی صورت گیرد ،به عنوان فاصله بهینه قرارگیری
دیواره (  ) Lsبرای این ارتفاع دیواره انتخاب میشود.
همین مراحل آزمایش را تا ارتفاع تیغهای که پرش
هیدرولیکی مستغرق نگردد انجام داده و نتایج ثبت
میگردید .پس از بررسی همه نتایج ،میتوان ارتفاع
بهینه دیواره و مناسبترین محل قرارگیری آن را نیز
استخراج نمود .در ادامه همین آزمایشها ،برای سایر
دیوارهها با سطح بازشدگیهای مختلف انجام میگیرد
و به ازای هر سطح بازشدگی ،ارتفاع دیواره بهینه و
فاصله بهینه قرارگیری آن از ابتدای حوضچه آرامش و
طول بهینه پرش هیدرولیکی مشخص و نتایج ثبت و
برداشت میگردد .حال با استفاده از دریچه بادبزنی
انتهای فلوم ،عمق پایاب به ترتیب به اندازه  10و 20
درصد کاهش مییابد و همۀ آزمایشهای مذکور برای
دیوارههای روزنهدار انجام و مشخصات پرش
هیدرولیکی برای شرایط جدید آزمایش اندازهگیری و
برداشت میشود و ارتفاع دیواره بهینه و فاصله بهینه
قرارگیری آن از ابتدای حوضچه آرامش برای دیواره با
سطح بازشدگی  50 ،25 ،12و  35درصد مشخص
میگردد .در ادامه با تغییر در شرایط جریان ،عمق
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اولیه و عدد فرود اولیه پرش هیدرولیکی و عمق ثانویه
تغییر داده میشود و سری جدید آزمایشها برای عدد
فرود جدید و شرایط جدید جریان برای تمامی
دیوارههای روزنهدار با  5عمق پایاب مختلف تکرار
میگردد و ارتفاع دیوارههای بهینه و فاصله بهینه
قرارگیری برای هریک از شرایط جدید استخراج
میگردد.
آنالیز ابعادی
پارامترهای تأثیرگذار بر پرش هیدرولیکی اجبراری
با دیواره روزنهدار شامل شررایط هیردرولیکی جریران،
خصوصیات سیال جریان و پارامترهای توصیفکننرده
هندسه دیواره روزنه میباشند کره آنهرا را مریتروان
بهصورت رابطه تابعی زیر نوشت:
()1

f (h , y 1 ,v 1 ,Tw , y 2* , LB , Ls , A0 , A , S , g , ,  )  0

 hارتفاع بهینه دیواره y1 ،عمق اولیه پرش
هیدرولیکی V1 ،سرعت متوسط ورودی Tw ،عمق
پایاب y2* ،عمق ثانویه پرش هیدرولیکی آزاد که از
رابطه بالنگر به دست میآید LB ،طول بهینه حوضچه
آرامش LS ،فاصله بهینه قرارگیری دیواره روزنهدار از
ابتدای حوضچه آرامش A0 ،مجموع سطح روزنههاA ،
سطح کل دیواره S ،شیب کف فلوم g ،شتاب ثقل،
 لزوجت دینامیک و  جرم واحد حجم سیال
میباشد .با بهکارگیری تئوری باکینگهام در تحلیل
ابعادی ،رابطه ( )1را میتوان بهصورت رابطه بیبعدی
زیر نوشت:

(  0 )2


h T L L A
f  , w* , B* , s* , 0 , F1 , Re , S
 y1 y 2 y 2 y 2 A

از میان پارامترهای بیبعد استخراج شده ،از تأثیر
شیب کف فلوم (  ) Sبه دلیل اینکه در تمام آزمایشها
صفر بوده است صرفنظر شده است .همچنین اثر
لزوجت که به شکل عدد رینولدز (  ) Reخود را نشان
میدهد ،به دلیل اینکه در تمام آزمایشها ،جریان در
محدوده آشفته قرار دارد ،حذف گردید .درنتیجه رابطه
( )2بهصورت زیر خالصه میشود:

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال هفتم • شماره بیست وهشتم• تابستان 6931

( )5
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h T L L A

f  , w* , B* , s* , 0 , F1   0
 y1 y 2 y 2 y 2 A


نتایج و بحث
در زیررر ،نتررایج آزمررایشهررا انجررام شررده پررس از
تحلیل های صورت گرفتره و برر اسراس آنرالیز ابعرادی
انجام شده آورده شده است.
ارتفاع نسبی بهینه دیوارههای روزنهدار
در شررکلهررای  5 ،2و  ،4ارتفرراع نسرربی بهینرره
دیوارههای روزنه دار به ازای عمقهای نسبی پایاب برابر
 0/1 ، 1و  0/8آورده شررده اسررت .همررانطررور کرره در
شکل ها مشخص است ،به ازای تمامی نسبتهای عمق
پایاب ،با افزایش درصد بازشدگی روزنهها ،ارتفاع نسبی
دیواره بهینه افزایش مییابد .به عنوان نمونه ،در عمرق
نسبی پایاب  ،0/1متوسرط افرزایش ارتفراع دیرواره در
درصدهای بازشدگی  0/5 ،0/25و  0/35برابرر  23 ،1و
 45درصد نسبت به ارتفراع دیرواره در بازشردگی %12
است .از طرفی با کاهش عمق پایاب ،ارتفاع مرورد نیراز
دیواره روزنه دار جهت کنترل پرش هیدرولیکی افزایش
مییابد بدین صورت که با کاهش عمق نسبی پایراب از
 1به  ،0/1ارتفاع دیواره در درصدهای بازشدگی ،0/12
 0/5 ،0/25و  0/35بهطور متوسرط  22 ،13 ،21و 11
درصد افزایش یافته است .همچنرین برا کراهش عمرق
نسبی پایاب از  0/1بره  ،0/8ارتفراع نسربی دیرواره در
همه بازشردگیهرا  10درصرد افرزایش مرییابرد .ایرن
موضوع اثر دیرواره را در جبرران کمبرود عمرق پایراب
نشان میدهد.

شکل ( :)6تغییرات ارتفاع نسبی در عمق پایاب برابر
با عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

شکل ( :)2تغییرات ارتفاع نسبی در عمق پایاب برابر
با نود درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

شکل ( :)9تغییرات ارتفاع نسبی در عمق پایاب برابر
هشتاد درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی
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فاصله بهینه قرارگیری دیوارهها
در شررکلهررای  8 ،5و  ،3تغییرررات فاصررله بهینرره
قرارگیری دیوارههای روزنهدار به ازای عمقهای نسربی
پایاب برابر 0/1 ،1و  0/8آورده شده اسرت .همرانطرور
کرره در شررکلهررا مشررخص اسررت ،برره ازای تمررامی
نسبتهای عمق پایراب ،برا افرزایش درصرد بازشردگی
روزنهها ،فاصله بهینه قرارگیری دیوارههای روزنرهدار از
ابتدای حوضچه آرامش بره دلیرل امکران یرافتن عبرور
بخشی از جریان از روزنه های کاهش مییابد .همچنین
به ازای تمامی مقادیر عدد فرود در بازه  4/5ترا  ،12برا
کاهش عمرق نسربی پایراب ( *  ،) Tw y2نسربت فاصرله
بهینه قرارگیری دیواره از ابتدای حوضرچه آرامرش بره
عمق ثانویه پرش هیدرولیکی کاهش مرییابرد .تحلیرل
این موضوع بدین شکل است که با کاهش عمق نسربی
پایاب ،پنجه پرش هیدرولیکی بره طررف پراییندسرت
حرکت میکند ،در نتیجه برای کنترل و تثبیرت پررش
هیدرولیکی در داخل حوضچه آرامرش و جلروگیری از
جاروب شدن 1پرش به پایاب ،فاصله قرارگیری دیرواره
از ابتدای حوضچه آرامش کاهش مییابد.

شکل ( :)1تغییرات فاصله بهینه قرارگیری دیواره در
عمق پایاب نود درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

شکل ( :)1تغییرات فاصله بهینه قرارگیری دیواره در
عمق پایاب هشتاد درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

طول بهینه حوضچه آرامش
در شررکلهررای  8 ،3و  ،1طررول بهینرره حوضررچه
آرامش نسبت به عمق ثانویه پرش هیدرولیکی به ازای
عمقهای نسبی پایاب برابرر  0/1 ،1و  0/8آورده شرده
است .همان طور که در شکلها مشرخص اسرت ،طرول
بهینه حوضچه آرامش با بازشدگی  50درصرد از طرول
بهینه حوضچه آرامش برا سرایر دیروارههرای روزنرهدار
کمتر است .پس از آن ،حداقل طول حوضچه به ترتیب
مربوط بره بازشردگی  25 ،35و  12درصرد مریباشرد.
مطابق با شکلهای  8 ،3و ،1در بازشردگی  50درصرد،
حررررداقل و حررررداکثر طررررول نسرررربی حوضررررچه
آرامش( * ) LB y2در عمق نسبی پایاب برابرر 1/12 ،1
و  2/28است و حداکثر طول نسبی حوضچه آرامش در

شکل ( :)4تغییرات فاصله بهینه قرارگیری دیواره در
عمق پایاب صد درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

Sweep Out
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این بازشدگی مربوط به عمق نسبی پایاب برابر برا 0/8
بوده و مقدار آن بین  4/3تا  5متغیر اسرت .همچنرین
طول حوضچه آرامش در دیواره روزنه دار به ازای همره
بازشدگیها و تمامی مقادیر عمرقهرای نسربی پایراب،
کمتر از طول حوضرچه آرامرش در پررش هیردرولیکی
آزاد اسررت بررهطرروریکرره مطررابق بررا ضرروابط طراحرری
 ،USBRمقدار تقریبی طول حوضچه آرامش در پرش
هیرردرولیکی آزاد در محرردوده فرررود  4/5تررا  13برابررر
 LB y2*  6میباشد و با کاهش عمرق پایراب مقردار
طول حوضچه از مقدار ارائهشده بیشتر میشود.
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شکل ( :)3تغییرات طول بهینه حوضچه آرامش در
عمق پایاب هشتاد درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

افت نسبی انرژی

شکل ( :)7تغییرات طول بهینه حوضچه آرامش در
عمق پایاب برابر عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

شکل ( :)8تغییرات طول بهینه حوضچه آرامش در
عمق پایاب نود درصد عمق ثانویه پرش

در شررکل  12 ،11و  ،15نمودارهررای افررت نسرربی
انرژی برای دیوارههای روزنهدار با سطح بازشردگی ،12
 50 ،25و  35درصد برای عمقهای نسبی پایاب برابرر
 0/1 ،1و  0/8ارائهشده است .دیواره روزنهدار ،به دلیرل
اضافه شدن افت روزنه ،باعث افزایش افت نسبی انرژی
در پرش هیدرولیکی در مقایسه برا پررش هیردرولیکی
آزاد مرریگررردد کرره ایررن موضرروع در کرراهش قرردرت
فرسایندگی جریان خروجی از حوضچه آرامرش بسریار
مؤثر می باشد .از طرفی روند تغییرات افت نسبی انرژی
بهگونهای است که با افزایش عردد فررود ،افرت نسربی
انرژی نیرز افرزایش مرییابرد .بره طروریکره در تمرام
آزمایش ها ،کمترین مقدار افت نسربی انررژی در عردد
فرررود  4/5و بیشررترین آن در عرردد فرررود  12رخ داد.
همچنین آزمایشها نشان میدهد که دیرواره روزنرهدار
با سطح روزنهها برابر  50درصد ،بیشترین افرت نسربی
انرژی را دارد .به طوریکه افت نسبی انرژی در این نروع
دیواره در عدد فرود  4/5و عمق نسبی پایراب  ،1برابرر
 80درصد است که این مقدار برای عردد فررود  12بره
حدود  10درصد میرسد .این امر به دلیرل ایرن اسرت
که برای نسبتهای بازشدگی سطح روزنهها بره سرطح
دیررواره برابررر  12و  25درصررد ،برره دلیررل سررطح کررم
روزنه ها ،شرایط جریان در این حوضرچه بسریار شربیه
دیواره پیوسته میباشد .همچنین بررای نسربت سرطح
روزنهها به سطح دیواره برابر  35درصد نیز از آنجا کره
سطح روزنهها نسبت به سطح دیواره بسیار زیراد اسرت
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بخش عمده جریان از روزنرههرا عبرور مریکنرد و ایرن
حالت شبیه حالتی است که تقریباً مانع قابل توجهی بر
سر راه جریان وجود ندارد.

شکل ( :)62تغییرات افت نسبی انرژی در عمق پایاب
هشتاد درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

نتیجهگیری
شکل ( :)62تغییرات افت نسبی انرژی در عمق پایاب
صد درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

شکل( :)66تغییرات افت نسبی انرژی در عمق پایاب
نود درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی

آزمایش هرای انجرام شرده در حوضرچه آرامرش برا
دیواره روزنهدار نشان داد که بره ازای سرطح روزنرههرا
برابر  50درصد سرطح دیرواره ،بیشرترین افرت نسربی
انرژی و کمترین طول مورد نیاز حوضچه آرامش اتفاق
میافتد و این نسبت بهعنروان سرطح بهینره روزنرههرا
انتخاب گردید .همچنین وجود دیواره روزنهدار ،نیاز بره
عمق پایاب را تا حردی کراهش دهرد برهطوریکره اگرر
نسبت عمق پایاب به عمق مزدوج پرش هیدرولیکی ترا
 20درصررد کرراهش یابررد دیررواره روزنررهدار مرریتوانررد
همچنرران عملکرررد مناسرربی داشررته باشررد در نتیجرره
می توان به عنوان جایگزینی برای حوضرچههرای تیرپ
استاندارد  USBRپیشنهاد گردد.

تقدیر و تشکر
این پرژوهش در راسرتای اهرداف و مأموریرتهرای
قطب علمی مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری
و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شرهید
چمران اهواز به انجام رسیده است.
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Control of hydraulic jump in the stilling basins with perforated sill
Sajad Kiani1, Manoochehr Fathi-Moghadam2, Reza Behrouzi-Rad3, Layla Davoodi4

Abstract
Stilling basins are the most common structures for energy dissipation downstream of spillways.
A properly designed stilling basin can ensure 60–70% dissipation of energy in the basin. The
purpose of this study is to evaluate the performance of perforated end sill and effect of the sill
on characteristics of hydraulic jump. The perforated sills with different heights and four ratios
of opening 12, 25, 50 and 75% were tested for three tail water depths. Results of experiments
confirmed significant effect of the perforated sill on dissipation of energy, reduction of the basin
length and reducing dependence of jump location on tail water depth. Based on experimental
observation, in a constant Froude number, decreasing of the tail water depth causes the
hydraulic jump to move forward toward the end of the basin. In this case, to control the jump
and to avoid the hydraulic jump being swept out of the basin, sill distance is decreased. Also,
observation showed the sill height needs to be increased as inflow Froude number increases and
tail water decreases. In the other words, relative sill height increases up to 30% as tail water
depth ratio decreases from 1 to 0.8. Furthermore, the results showed that sills with the 50%
opening in comparison with other openings have most effective in energy dissipation and
reduction of the hydraulic jump length. The comparison of stilling basin with perforated sill and
free jump indicated that the sill with perforation ratio of 50% dissipated 60–90% of water
energy in inflow Froude number range of 4.5-12. Moreover, once Froude number increases
from 4.5 to 12, stilling basin length increases about 19% for this perforated sill in the tail water
depth ratio of 1.
Keywords: Sill height, Energy dissipation, Length of basin, Tail water, Sill position.
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