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Abstract
Introduction: In practical applications, at the downstream of hydraulic structures, in some
cases, the width of the basin may be larger than the upstream supercritical flow (sudden
expansion in the flow section). In such cases, an expanding hydraulic jump with symmetrical
or asymmetrical shape will be developed at the downstream. Under the design of three parallel
gates, the operation of the side or middle gate can be lead to the asymmetrical or symmetrical
hydraulic jump, respectively. According to the position of the jump toe, expanding hydraulic
jump can be classified into four types. The present study focuses on a T-shaped hydraulic
jump, which the toe is established at the beginning of the divergence section.
Most of the previous studies are related to the symmetrical expanding hydraulic jump. In this
case, the downstream diverging channel is symmetric on the central axis of the channel.
However, a systematic study on the effects of symmetry and asymmetry of the expanding
hydraulic jump was not found in the literature. In this study, using the momentum principle,
some theoretical equations to determine the ratio of the sequent depths of symmetrical and
asymmetrical expanding hydraulic jump were derived. Also, some regression relations were
proposed to estimate the length of expanding hydraulic jump. The new proposed equations
were also extended for the presence of a sill. The equations were calibrated using available
experimental data obtained in this and previous studies. This research also considered the
characteristics of expanding hydraulic jump under the symmetrical and asymmetrical
operation of the parallel gates.
Methodology: To calibrate new proposed relations and investigate the effects of different
parameters on the expanding hydraulic jump characteristics, two experimental data sets were
used. In addition to the data set from Bremen (1990), the experimental data from the present
study were used. The data were collected from a hydraulic model of three parallel radial gates
for operating the side or middle gate, which corresponds with the asymmetrical or
symmetrical expanding hydraulic jump, respectively. The experiments provided a wide range
of different parameters as the approaching Froude number, hydraulic jump length, sequent
depths ratio, divergence ratio, sill height, and relative length of gate separator wall.
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Results and discussion: Equation (4) was developed to determine the ratio of the sequent
depths of expanding hydraulic jump based on the momentum equation. For the presence of a
sill, a combination of Equations (4), (7) and (8) can be used to calculate the ratio of the sequent
depths under the asymmetric and symmetric developments, respectively.
Determining the ratio of the sequent depths requires the calculation of the adjacent water
depths of the closed gates. For this purpose, in addition to regression equation development
(i.e. Equation 13), Equation (12) was proposed. This equation is based on the calculation of the
hydraulic jump profile. It was observed that under the calibration range, the regression
equation is more accurate. However, Equation (12) is recommended for the range outside of
the experimental observations. The results showed that:
❖ As the divergence ratio increases, the ratio of sequent depths approaches to the classic
hydraulic jump.
❖ By decreasing the relative length of the gate separator wall and decreasing the width of
the gate on the downstream channel width, the relative depth at the side gate and
consequently the ratio of the sequent depths will decrease.
❖ For the lower length of the separator wall and under the operation of the middle gate,
longer horizonta distance is needed to develop the jump than the side gate. However, as
the length of the separator wall increases, the length and sequent depth of hydraulic
jump due to the side gate increases on the middle gate.
❖ In the presence of a sill, the relative length of the hydraulic jump decreases, and the ratio
of secondary depths increases.
❖ It was observed that the hydraulic jump due to the operation of the middle gate leans
toward the left or right side of the channel due to oscillatory behavior.
❖ Under operating the middle gate and in the absence of a sill, an asymmetric hydraulic
jump is formed in the channel face when the length of the separator wall is less than 38%
of the classical hydraulic jump length. For the presence of a sill, the minimum length of
the separator wall decreases to about 26%.
❖ By decreasing the initial depth of the hydraulic jump on the width of the gate and
converting the output jet into a linear jet, the relative development length will be
increased.
❖ As the sill height increases, the difference in the depths attached to the side gates will
decrease, and the hydraulic jump will develop more symmetrically.
❖ As the relative height of the sill decreases, the minimum length of the separator wall
increases and a symmetrical hydraulic jump in the flanks forms.
Conclusion: This research developed a set of theoretical and regression relationships for
estimating the length and sequent depth ratio of expanding hydraulic jump. Moreover, the
effects of sill height, divergence ratio, and the length of the gate separator wall, were
investigated. This study compares the effects of side and middle gate operations based on the
variation of jump length and sequent depth ratio. The results can be used as a guide for the
hydraulic structures operators to reduce the asymmetric severity of the expanding hydraulic
jump and achieving the complete development under the minimum length.
Keywords: Expanding hydraulic jump, Stilling basin, Parallel gates, Momentum equation.
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چكیده :در حالتهای کاربردی مانند بهرهبرداری دريچههای موازی ،شرايطی رخ میدهد که با عملکرد صرف دريچه میانی يا دريچه کناری
از مجموعه دريچه ها ،پرش هیدرولیکی به صورت متقارن يا نامتقارن در طول و عرض حوضچه آرامش ،توسعه يابد .در اين تحقیق ،بر مبنای
معادله اندازه حرکت ،رابطههايی نظری برای تعیین نسبت عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی واگرای ناگهانی به صورت تابعی از عدد فرود
اولیه و نسبت عرض جريان خروجی به عرض حوضچه آرامش ،نتیجهگیری گرديد .مالحظه شد نسبت عمقهای ثانويه افزون بر فراسنجههای
باال ،به عملکرد متقارن يا نامتقارن دريچهها و طول نسبی ديوارههای جداکننده ،بستگی دارد .نتايج بدست آمده از برداشتهای آزمايشگاهی،
ضمن واسنجی معادله محاسبه عمقهای ثانويه ،رابطههايی برای تعیین طول توسعه يافتگی پرش هیدرولیکی واگرای ناگهانی در شرايط بود
و نبود آستانه ،ارائه و مشاهده شد با کاهش عرض جريان خروجی به عرض آبراهه پايیندست ،کاهش ارتفاع آستانه و کاهش طول نسبی
ديوارههای جداکننده ،نسبت عمقهای ثانويه کاهش و طول توسعه يافتگی افزايش میيابد .نتايج نشان داد در حالت عملکرد صرف دريچه
میانی و در شرايطی که طول ديوارههای جداکننده از  38درصد طول پرش هیدرولیکی کالسیک کمتر باشد ،نبود تقارن پرش هیدرولیکی،
تشديد میشود .در طولهای کمتر ديوارههای جداکننده ،مقدار نبود تقارن پرش هیدرولیکی ناشی از عملکرد دريچه میانی نسبت به عملکرد
دريچه کناری ،بیشتر بوده که در نتیجه طول توسعه يافتگی بیشتر و عمق ثانويه کمتری را به دنبال دارد .با افزايش طول ديوارههای
جداکننده ،طول توسعه يافتگی پرش هیدرولیکی ناشی از عملکرد دريچه کناری بیشتر شده و نسبت عمقهای ثانويه کاهش میيابد.
کلید واژگان :پرش هیدرولیکی واگرا ،حوضچه آرامش ،دريچههای موازی ،معادله اندازه حرکت.

 -1مقدمه

نمونه در پايیندسدت سدازههای هیدرولیکی ،موارد بسدیاری

تبدديدج جريدان از ر ي فرابحرانی بده ر ي فروبحرانی در يدک

ممکن اسدددت رخ دهدد کده عرض مقطع حوضدددچده آرامش

آبراهه روباز با مقطع مسدتطیلی با بسدتر صداف و افقی و در

پايیندسدت سدازه ،بیشدتر از عرض ناحیه فرا بحرانی بوده و

شددرايطی که عدد فرود اولیه پرش هیدرولیکی بیشددتر از 2

پرش هیدرولیکی واگرا ،توسعه يابد.

میباشدددد ،پرش هیدرولیکی کالسدددیک خوانده میشدددود

واگرايی عرض مقطع پايیندسددت نسددبت به عرض مقطع

(.)Bakhmeteff, 1932; Peterka, 1958; Hager, 1992

فرابحرانی ،راهکاری برای افزايش استهالک بیشتر انر ی در

اگرچه پرش هیدرولیکی نزديک به دو سدده توسدط محققان

طول پرش هیدرولیکی ،بهشدددمار میآيد

مختلف بررسدی شدده اسدت ،ولی سده کمتری از بررسدیها،

 .)McCorquodale, 1989مسددهله اصددلی در توسددعه پرش

بدده شدددرايدط تدفدداوت عدرض مدقدطدع فدرابدحدراندی و مدقدطدع

هیدرولیکی در آبراهههای واگرا ،تمايج به توسددعه نامتقارن

پايیندسدددت اختصدددا .دارد .در کاربردهای عملی و برای

و تشدکیج ناحیههای سدکون جريان در مقیاس بزرگ اسدت.
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بنا بر مشدداهدههای ) ،Nashta and Garde (1988تشددکیج
پرش هیددرولیکی متقدارن در آبراهدههدای واگرا تنهدا هنگدامی
ممکن اسدت که نسدبت عرض مقطع پاياب به عرض مقطع
باالدسددت (نسددبت واگرايی) محدود و در حدود  1/2تا 1/4
تغییر يابد .با اينحال در چنین شددرايطی ،تاثیر واگرايی بر
افت انر ی پرش هیدرولیکی ناچیز است.
پرش هیددرولیکی واگرای نداگهدانی ،در شدددرايط مدانور
دريچههای موازی ،ممکن اسددت رخ دهد .شددکج  ،1پرش
هیدرولیکی نامتقارن ناشدی از بازشددگی متفاوت دريچههای
ورودی آبراهه  W1در شددبکه آبیاری دز ،را نشددان میدهد.
در اين حالت دريچه  1باز و دريچه  2بسدددته میباشدددد .از
شددکج  ،1ترکیبی از جريانهای رو به جلو و برگشددتی در
محدوده پايیندست سازه قابج مشاهده است.

Fig. 2 Schematic sketch of asymmetric and symmetric
expanding hydraulic jump

شكل  2طرح نمای کلی توسعهيافتگی نامتقارن و متقارن پرش
هیدرولیکی واگرا در شرايط عملکرد دريچههای موازی

ثانويه و افت انر ی میباشدند

( (Kusnetzow 1958, Unny

1961, Rajaratnam and Subramanya 1968a, Herbrand
1973, Hager 1985, Bremen 1990, Bremen and Hager
 .)1993, Omid et al. 2007, Chen et al. 2013بدخدش

ديگری از اين بررسیها ،ديگر ويژگیهای پرش هیدرولیکی
مدداندنددد اجدزای حدوضدددچدده آرامدش کدندتدرل دکندنددده پدرش
هیدرولیکی و توزيع سدرعت عمقی در ناحیه توسدعه يافتگی
و يدا تداثیر ضدددمیمدههدای کنترلکنندده پرش هیددرولیکی را
Fig. 1 Asymmetrical hydraulic jump at the downstream
of parallel gates, W1 Canal, Dez irrigation network,
Khuzestan province, Iran

شكل  1پرش هیدرولیکی نامتقارن در پايیندست دريچههای
موازی ،آبراهه  ،W1شبکه آبیاری دز ،استان خوزستان ،ايران

شددکج  ،2طرح نمای کلی و فراسددنجههای موثر بر توسددعه
ندامتقدارن و متقدارن پرش هیددرولیکی واگرا را بده ترتید
ناشددی از عملکرد دريچه کناری و دريچه میانی از مجموعه
دريچدههدای موازی نشددددان میدهدد .در شدددرايط پرش
هیدرولیکی نامتقارن ،جريان برگشددتی در يک جناح آبراهه
شدکجگرفته ،اين در حالی اسدتکه در شدرايط شدکجگیری
پرش هیددرولیکی متقدارن ،جريدان برگشدددتی در دو وجده
آبراهه پايیندست توسعه میيابد.
عمدده مطدالعدات انجداه شدددده بر پرش هیددرولیکی واگرا،
مرتبط با بررسی خصوصیات عمومی نظیر نسبت عمقهای

بدررسدددی ندمدودهانددد

( Noseda, 1964; Rajaratnam and

Subramanya, 1967; Herbrand and Knauss, 1973,
Smith, 1989, Bremen, 1990; Ferrer and Nasello,
2002; Zare and Doering, 2011; Kordi and Abustan,
;2012; Omid et al., 2010; Hassanpour et al., 2017
.)Torkamanzad et al., 2019

در شدددرايط تفاوت ناگهانی عرض مقطع فرابحرانی و عرض
حوضدچه آرامش پايیندسدت وابسدته به موقعیت شدکجگیری
پاشدنه پرش ،انواع پرش هیدرولیکی ممکن اسدت تشدکیج
شود ( .)Bremen, 1990در يک حالت ممکن است موقعیت
پاشدنه پرش هیدرولیکی در آغاز مقطع واگرايی شدکج گیرد.
اين نوع پرش ،در اصدددطالح پرش نوع  Tيدا پرش انتقدالی
خوانده میشددود .اين وضددعیت به عنوان يک حالت مبنا در
طراحی و محاسدبه ويژگیهای پرش هیدرولیکی واگرا تلقی
میشدود .در شدرايط عملکرد دريچههای موازی ،هنگامیکه
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پداشدددنده پرش هیددرولیکی در حددفداصدددج بین ديوارههدای

معیارهای کمی برای محاسدبه ويژگیهای پرش هیدرولیکی

جدداکنندده دريچدههدا و در فداصدددلده کمی از لبده دريچده قرار

واگرا در شرايط آستانه ،ارائه نمینمايد.

دارد ،حدالدت خداصدددی از پرش هیددرولیکی انتقدالی شدددکدج

) Zare and Doering (2011با انجاه آزمايشهای گسدترده،

میگیرد.

ويژگیهای پرش واگرا را در ترکی با آسددتانههای مختلف

) Herbrand (1973در بررسدیهای خود نتیجه گرفت پرش

بدا ارتفداع متفداوت در فداصدددلدههدای مختلف از پداشدددنده پرش

هیدرولیکی واگرا در شدرايط يکسدان به طول توسدعه يافتگی

هیددرولیکی در طول حوضدددچده آرامش پدايیندسدددت و در

کمتری در مقايسده با پرش هیدرولیکی کالسدیک نیاز دارد.

شدرايط واگرايی عرضدی متقارن و نامتقارن بررسدی کردند.

وی بیان داشددت نسددبت عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی

نتدايج آندان منحصدددر بده پرش هیددرولیکی واگرا نوع  Sبده

واگرا متاثر از نسددبت واگرايی عرضددی اسددت .همچنین اين

عنوان يدک حدالدت بحرانی اسدددت کده پداشدددنده پرش در آغداز

نوع پرش هیدرولیکی به شدددت ناپايدار و تمايج به توسددعه

مقطع واگرايی قرار داشدته و رابطههايی تجربی برای تعیین

نامتقارن دارد .وی بیان داشددت ،اسددتفاده از ضددمیمههايی

نسدبت عمقهای ثانويه ،طول نسدبی حوضدچه آرامش و افت

مانند شددی رو به باال ،واگرايی تدريجی مقطع و آسددتانه،

نسدبی پرش هیدرولیکی به صدورت تابعی از ارتفاع و فاصدله

میتواندد اثرگدذاریهدای سدددور پرش هیددرولیکی واگرا را تدا

طولی نسدبی آسدتانه و به تفکیک واگرايی عرضدی متقارن و

حدودی تعديج کند.

نامتقارن ،پیشنهاد کردند.

( Bremen (1990و ) Bremen and Hager (1993بر مبنای

) Kordi and Abustan (2012ويژگیهای پرش هیدرولیکی

برداشدتهای آزمايشدگاهی گسدترده روی دو آبراهه با ابعاد

واگرای نوع انتقالی را در شدرايط واگرايی عرضدی متقارن و

مختلف ،رابطههايی را برای تعیین نسددبت عمقهای ثانويه،

نسدبت واگرايی عرضدی برابر  2را بررسدی کردند .در چنین

طول نسبی پرش هیدرولیکی ،افت انر ی نسبی و عمقهای

شرايطی ،طول پرش هیدرولیکی در حدود  1/25برابر پرش

کنداری پرش هیددرولیکی انتقدالی بده صدددورت تدابعی از عددد

هیدرولیکی کالسدیک معادل ،گزارش شدد .آنان نیمرخهای

فرود ،نسدبت واگرايی عرضدی و موقعیت نسدبی پاشدنه پرش

تغییرپذيری عمقی توزيع سدرعت پرش هیدرولیکی واگرا را

هیددرولیکی ،ارائده و بیدان کردندد پرش هیددرولیکی انتقدالی

مشدددابده بدا پرش هیددرولیکی کالسدددیدک گزارش کردندد .بدا

بدون وجود ضدددمیمهها مانند آسدددتانه يا پله منفی ،تامین

اينحال رشدددد اليه مرزی در پرش نوع انتقالی نسدددبت به

کننده کارايی مورد انتظار مانند تقارن در توسددعه يافتگی و

پرش کالسددیک بیشددتر اسددت .همچنین طول الزه برای

افزايش افدت انر ی در واحدد طول نمیبداشدددد .آندان بیدان

افزايش بیشدددترين سدددرعت عمقی نقطهای تا  50درصدددد

داشدتند شددت نبود تقارن پرش هیدرولیکی واگرا با افزايش

سدددرعدت اولیده در مقطع پداشدددنده ،برای پرش هیددرولیکی

عرض مقطع پدايداب از حددود  2برابر عرض مقطع اولیده و

واگرای نوع انتقددالی در حدددود  0/75پرش هیدددرولیکی

کداهش فداصدددلده پداشدددنده پرش هیددرولیکی از آغداز مقطع

کالسیک گزارش شد.

واگرايی ،افزايش میيابد.

همچنانکه مطرح شدد ،مانور دريچههای موازی در شدرايط

کدیدف ی پدرش
) Ferrer and Nasello (2002ويدژگدیهددای د

نصد يا بدون نصد روی سدرريز در سدازههای تقاطعی در

هیدرولیکی در مقاطع واگرا را در شددرايط طراحی آسددتانه

مسدیر آبراهههای رودخانهای يا سدازههای تنظی آبراهههای

مورد بررسدددی قرار دادندد .آندان بر مبندای برداشدددتهدای

آبیداری ،نموندهای از حدالدتهدای کداربردی رخدداد پرش

آزمدايشدددگداهی خود ،پرش هیددرولیکی واگرا در شدددرايط

هیددرولیکی واگرا میبداشددددد .در اينحدالدت ،گزيندههدای

طراحی آسدتانه را وابسدته به ترکی ارتفاع نسدبی پله ،عمق

مختلفی برای تنظی يدک يدا چندد دريچده از مجموعده

پاياب نسدبی ،نسدبت واگرايی عرضدی و عدد فرود اولیه ،در

دريچدههدا ،در برابر بهرهبردار قرار دارد .در اين میدان و در

 10گروه مختلف ،طبقهبندی کردند .نتايج آنان منحصدر به

شرايط تنظی بازشدگی جزيی دريچهها ،بهرهبردار عالقمند

شدددرايط واگرايی عرضدددی متقددارن بوده و افزون بر آن

به هدايت جريان به پايیندسدت با هدف دسدتیابی همزمان
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بده کمترين عمق ثدانويده و طول توسدددعدهيدافتگی و همچنین

نسدددبی توسدددعدهيدافتگی پرش هیددرولیکی ،دو مجموعده

بیشددترين تقارن جريان خروجی ،میباشددد .اين موضددوع

برداشددت آزمايشددگاهی اسددتفاده شددد .بخش اول مربوط به

مسدددتلزه مقدايسددده ويژگیهدای پرش هیددرولیکی واگرای

مجموعه دادههای آزمايشددگاهی ( Bremen (1990اسددت.

ناگهانی در شددرايط بازشدددگی متقارن و نامتقارن دريچهها

مجموعه برداشدتهای وی روی دو مدل آزمايشدگاهی و در

میباشددد Safarzadeh and Baher Talari (2017).ضددمن

حاالت بود و نبود آسددتانه و نیز واگرايی عرضددی متقارن و

بررسددی علج تخري حوضددچههای پايیندسددت سددد میج

نامتقارن ،انجاه شددده اسددت .برداشددتهای آزمايشددگاهی

مغان متشدددکج از مجموعه دريچههای قطاعی موازی ،بیان

شددرايط طراحی آسددتانه از نظر کاربردی معادل شددرايطی

کردندد بهرهبرداری ندامتقدارن دريچدههدا بداعدخ خروپ پرش

است که دريچه روی يک آستانه نص شده و موثر بر تغییر

هیدرولیکی از حوضدچه آرامش و تشدديد شدرايط نامطلوب

نسدددبدت عمقهدای ثدانويده و طول توسدددعده يدافتگی پرش

در پايیندسددت سددد میشددود .بر اين مبنا آنان پیشددنهاد

هیدرولیکی میباشد.

کردند بهرهبرداری از دريچههای موازی به صدددورت متقارن

بخش دوه برداشدتهای آزمايشدگاهی ،از اين تحقیق بدسدت

در دو وجه انجاه شود.

آمده اسددت .برای اين منظور ،مدلی از سدده دريچه قطاعی

از مجموعه بررسیهای انجاه شده پیشین ،سه بیشتری از

موازی در يدک فلوه آزمدايشدددگداهی بده طول  18متر ،عرض

بررسدیها مربوط به شدرايطی اسدت که واگرايی عرضدی به

97سدانتیمتر و ارتفاع  120سدانتیمتر واقع در آزمايشدگاه

صدورت متقارن نسدبت به مقطع آبراهه پايیندسدت ،وجود

تحقیقدات آب مرکزی گروه مهنددسدددی آبیداری و آبدادانی

داشدته و پرش هیدرولیکی به صدورت متقارن توسدعه يابد.

دانشدگاه تهران سداخته شدد (شدکج  .)3هر دريچه به عرض

افزون بر انجاه بررسدیهای کمتر در شدرايط وجود واگرايی

 30سدانتیمتر و شدعاع  71سدانتیمتر طراحی شدد .ارتفاع

عرضددی نامتقارن ،بررسددی مدونی در زمینه تاثیر تقارن يا

نصد محور دريچه در فاصدله  39سدانتیمتر از بسدتر فلوه

عده تقارن واگرايی عرضددی و وجود آسددتانه بر ويژگیهای

تثبیدت گرديدد .دو ديواره جدداکنندده هريدک بده طول 90

پرش هیدرولیکی انجاه نشده است.

سدانتیمتر و ضدخامت  3سدانتیمتر در حدفاصدج دريچههای

در اين تحقیق نخسدددت بر مبندای کداربرد معدادلده انددازه

قطاعی موازی نص شد.

حرکدت و محداسدددبدات نیمرخ پرش هیددرولیکی ،رابطدههدايی
برای تعیین نسدددبدت عمقهدای ثدانويده پرش هیددرولیکی
واگرای ناگهانی در شددرايط بود و نبود آسددتانه و نیز مانور
متقدارن و ندامتقدارن دريچدههدا نتیجدهگیری شدددد .ضدددمن
واسددنجی رابطههای پیشددنهادی نسددبت عمقهای ثانويه و
طول توسدددعده يدافتگی در هر حدالدت بر مبندای ترکید
برداشدددتهای آزمايشدددگاهی اين تحقیق و ديگر محققین،
تداثیر مدانور متقدارن و ندامتقدارن دريچدههدا بر تغییرپدذيری
ويژگیهای پرش هیدرولیکی در شدرايط بود و نبود آسدتانه

Fig. 3 View of laboratory model in this study

بررسی شد.

شكل  3نمايی از مدل مورد استفاده در اين تحقیق

برداشدتهای آزمايشدگاهی در شدرايط تثبیت پاشدنه پرش

 -2مواد و روشها
به منظور واسنجی رابطههای پیشنهادی ،بررسی تاثیر طول
نسبی ديوارههای جداکننده ،ارتفاع نسبی آستانه و تقارن يا
نبود تقارن مانور دريچهها بر نسدبت عمقهای ثانويه و طول

هیدرولیکی در فاصددله مشددخصددی از دريچه ،در دو حالت
بازشددگی صدرف دريچه کناری (متناظر با شدرايط واگرايی
عرضددی نامتقارن ،شددکجهای -4الف و -4ب) و بازشدددگی
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صددرف دريچه میانی (متناظر با شددرايط واگرايی عرضددی

حدداکثر قدابدج قبول بدا مقیداس کدامدج ()FS: Full Scale

متقارن ،شدددکج -4پ و -4د) و در محدوده گسدددتردهای از

اسددتفاده شددد .اندازهگیری عمقهای شدداخج جريان نیز با

عدد فرود اولیه و طول نسدبی ديوارهها ،انجاه شدد .از شدکج

اسدددتفاده از اشدددج متحرک در عرض و طول آبراهه با عده

های -4پ و -4د مالحظه میشود در شرايط عملکرد صرف

قطعیت معادل  ±0/1میلیمتر انجاه شددد .در هر آزمايش،

دريچده میدانی ،میددان جريدان برگشدددتی در دو وجده آبراهده

مقطع حذف جريانهای برگشدددتی در ناحیه پايیندسدددت

متقدارن نبوده و پرش هیددرولیکی خروجی از دريچده در

دريچه تعیین و فاصددله اين مقطع تا دريچه با اسددتفاده از

مقطع خروجی از ديوارههدای جدداکنندده بدهدلیدج وجود يدک

متر مدرپ نص شده در ديواره فلوه ،اندازهگیری شد.

رفتار نوسدانی ،به تواتر زمانی به جناح چپ يا راسدت آبراهه

جددول  ،1محددوده فراسدددنجدههدای موثر در مجموعده

متمايج میشود .اين پديده نشاندهنده تفاوت در عمقهای

برداشدتهای آزمايشدگاهی ،را نشدان میدهد Fr .عدد فرود

مجاور دريچههای چپ و راسددت طی عملکرد دريچه میانی

اولدیدده پدرش هدیدددرولدیدکدی Lj* ،طدول پدرش هدیدددرولدیدکدی

اسدددت .بر اين مبندا در شدددرايط عملکرد دريچده میدانی نیز،

کالسدددیدک در عدد فرود اولیده معادل s ،ارتفاع آسدددتانه،

امکان توسعه پرش هیدرولیکی نامتقارن وجود دارد.

عرض دريچده B ،عرض آبراهده پدايیندسددددت xp ،طول

در هر آزمايش ،پس از تثبیت پاشددنه پرش هیدرولیکی در

ديوارههدای جدداکنندده λ*=yt*/y1 ،نسدددبدت عمق ثدانويده بده

فاصددله مشددخصددی از دريچه ،عمق پاياب در مقطع توسددعه

عمق اولیده پرش (کده در آن  y1و * ،ytبده ترتید

يافتگی جريان ،دبی ،بازشددگی ،عمق باالدسدت و عمقهای

اولیده و ثانويه پرش هیدرولیکی اسدددت) LT ،طول توسدددعه

مجاور به دريچههای بسدته اندازهگیری شد .همچنین فاصله

يافتگی اسددت (شددکج  ha .)2عمق آب در محج دريچههای

تقريبی توسدددعدهيدافتگی جريدان از دريچدههدا کده جريدانهدای

بسدته اسدت ( ha-Lو  ،ha-Rبهترتی عمق در محج دريچههای

برگشتی حذف شدهاند ،اندازهگیری و ثبت شد.

چپ و راست در شرايط عملکرد دريچه میانی است).

مجموعده فراسدددنجدههدای انددازهگیریشدددده در هر آزمدايش

در مجموعه برداشدتهای آزمايشدگاهی ( Bremen (1990و

عبدارتاندد از عمق جريدان در مقطع بداالدسدددت ،عمق ثدانويده

مطالعه حاضدر ،عرض هر دريچه ( )bدر محدوده 10-33/3

پرش هیددرولیکی در مقطع پدايداب و در نداحیده توسدددعده

سدانتیمتر ،عرض آبراهه پايیندسدت ( )Bدر محدوده -97

يدافتگی کدامدج جريدان ،عمق جريدان در مجداور دريچدههدای

 50سدانتیمتر ،طول ديوارههای جداکننده ( )xpدر محدوده

بسددته ،طول توسددعهيافتگی کامج پرش هیدرولیکی و نیز

سدانتیمتر  3-92و ارتفاع آسدتانه ( )sنیز در محدوده -2/5

دبی جريان .به منظور اندازهگیری دبی جريان از جريانسنج

 3/2سدانتیمتر ،متغیر اسدت .خاطر نشدان میشدود اگرچه به

الکترومغنداطیسدددی فلنچی بدا دقدت  ±0/2تدا ±0/5درصدددد

دلیج محدوديت کاربرد سه دريچه در مدلسازیآزمايشگاهی

عمقهدای

جدول  1محدوده تغییرات فراسنجههای بیبعد در برداشتهای آزمايشگاهی
Table 1 Range of non-dimensional parameters within the experimental observations
Source of
Parameter
Fr
η=b/B Ψ=y1/b
*μ=xp/Lj
ω=s/y1
λ*=yt*/y1
*LT/Lj
data
Present
Asymmetric
study and
*
expansion without
2.64-9.70 0.20-0.67 0.04-0.61 0.01-1.39
2.02-12.88 0.85-10.13
Bremen
sill
)(1990
Bremen
(
Asymmetric
3.20-8.43
0.67
0.03-0.08 0.03-1.25 0.61-1.67 4.15-12.59 0.54-3.38
expansion with sill
(1990
Model
Present
*
1.92-7.98
0.33
0.11-0.33 0.04-1.11
2.18-10.27 0.82-8.76
Symmetric
#1
study
expansion
( Bremen
Model
2.99*
without sill
0.33
0.04-0.13 0.03-1.45
2.30-13.54
*
#2
10.60
(1990
0.40-2.48

0.02-1.24 0.49-1.66 2.02-9.42

0.09-0.31

0.33
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Fig. 4 View of expanding hydraulic jump under asymmetric (a,b) and symmetrical (c,d) openings of the gates

شكل  4پرش هیدرولیکی واگرا در شرايط بازشدگی نامتقارن ( )a,bو متقارن ( )c,dدريچهها

اين تحقیق ،در عمج نسبت عرض دريچه به عرض آبراهه
( )b/Bدر محدوده  0/33-0/67متغیر است ،برداشتهای

y t*2
2

)(2

, Fp (1) =  B
ha2

آزمايشگاهی عمال امکان توسعه دادهها تا محدوده پنج

2

y 12
2

Fp (1) =  b

) Fpa =  ( B − b

برابری عرض آبراهه پايیندست به عرض دريچه يا

که در آن yt* ،عمق مزدوپ پرش هیدرولیکی و  κضري

 b/B=0.20فراه میسازد.

مربوط به اصالح توزيع فشار ايستايی میباشد .در اين تحلیج
از تاثیر نیروی کششی وارده از سوی ديوارههای جانبی بر

 -3نتایج و بحث

حج کنترل جريان ،صرف نظر شده است.

 -1-3نتیجهگیری رابطههای تعیین نسبت عمقهای

از معادله ( )1و با تعريف فراسنجههای بیبعد به شکج

ثانویه

 β=ha/y1 ،λ*=yt*/y1 ،η=b/Bو عدد فرود اولیه پرش

اين بررسی ،تحلیج نسبت عمقهای ثانويه را در شرايط
شکجگیری پرش هیدرولیکی انتقالی ارزيابی میکند .در اين
وضعیت پاشنه پرش هیدرولیکی در فاصله اندکی از دريچه
قرار داشته و طول ديوارههای جداکننده ( )xpرا میتوان به
عنوان برآورد فاصله پاشنه پرش هیدرولیکی تا آغاز واگرايی
در نظر گرفت .در اين وضعیت ،بر مبنای کاربرد اصج اندازه
حرکت در فاصله پس از دريچه تا مقطع پايیندست و در
نظر گرفتن تاثیر نیروی وارده از سوی ديوارههای جانبی
(دريچههای بسته) ،خواهی داشت:
)(1

) Fp (1) − Fp ( 2 ) + Fpa = Q (V 2 −V 1

که در آن Fp(1) ،نیروی فشداری وارده از سدوی عمق جريان
در مقطع پس از دريچه باز Fp(2) ،نیروی فشددداری وارده در
مقطع پاياب Fpa ،نیروی فشداری وارده از سدوی دريچههای
بسدته بر حج کنترل پايیندسدت (نیروی ناشدی از واگرايی
عرضی ناگهانی) بوده و بهصورت زير تعريف میشوند:

هیدرولیکی به شکج ) ،Fr=Q/(b√gy13در نهايت میتوان
معادله زير را برای تعیین عمق مزدوپ نسبی پرش
هیدرولیکی نتیجه گرفت:
− p  * + r = 0

)(3

کددده در آن،
2

2

) (

3

*

) p =  +  (1 −  )  + 2 ( Fr
2

و

)  . r = 2 ( Frاز حج اين معادله ،نسبت عمقهای ثانويه
2

پرش هیدرولیکی واگرا به صورت زير تعیین میشود:
 

p

cos  
3
3

)(4

*

=2

yt

y1

= *


3 
که در آن:
 2  p  


3

r



−1
.  = cos  −

در شدددرايط عملکرد صدددرف دريچدده میددانی ،بر مبنددای
مشداهدههای آزمايشدگاهی اين تحقیق و شدکجهای -4پ و
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-4د ،عمقهای جريان در مجاورت دريچههای چپ و راست

ثبت نشدن تغییر عمق پرش هیدرولیکی با فاصله از دريچه

( ha-Lو  )ha-Rبا يکديگر برابر نمیباشند.

طی برداشتهای آزمايشگاهی اين تحقیق ،استفاده از روش

بواسدطه بازنويسدی معادله مومنت در فاصله پس از دريچه تا

پیشدنهادی) Rajaratnam and Subramanya (1968bبرای

مقطع پاياب ،میتوان رابطههايی را برای تعیین عمق نسبی

توصدددیف نیمرخ پرش هیددرولیکی و برآورد برآورد )  ( β

مزدوپ پرش هیدرولیکی بهدست آورد با اينتفاوت که:

سودمند است.





)(5

 2
 2  2 +
2


) (1 − 
2

p =  + 2 ( Fr ) + 
2

ha y 1 2 haR − haL
= ,
=

haR + haL

haR + haL
2y1

= 

در نتیجه تعیین نسددبت عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی
از رابطههای ياد شدده ،نیازمند

تعیین فراسدنجههای ( κ، β

 ) و  ،τمیبداشدددد .ثدابدت واسدددنجی  κنیز از دادههدای
مشاهدهای ،تعیین میشود.
بنا بر تحلیج ابعادی میتوان مشدخج کرد

فراسدنجههای β

و  ،τتابعی است از فراسنجههای بی بعد به شرح زير:
xp 


 , = f 2  Fr , ,

y1 



)(6

xp

 = f 1  Fr , ,
y1


با اسدتفاده از اين روش ،ارتفاع پرش هیدرولیکی در فاصدله
 xpاز پاشدددنه پرش هیدرولیکی قابج محاسدددبه بوده و اين
عمق برآوردی از عمق  haخواهدد بود .در اين روش عمق
پرش هیدرولیکی در هر فاصددله  xاز پاشددنه پرش ،عبارت
است از (شکج :)5
)(9

)

(

h ( x ) = y 1 + 0.75    y 2* − y 1

کده در آن y2* ،عمق ثدانويده پرش هیددرولیکی کالسدددیدک
میباشدد η΄ .ضدريبی اسدت که با توجه به نسدبت  ε=x/Xاز
روش پیشدنهادی)Rajaratnam and Subramanya (1968b

تعیین میشود X .نیز از رابطه زير قابج محاسبه میباشد:
X
= 5.08  ( Fr ) − 7.82
y1

)(10

رابطههای تعیین فراسنجههای  βو  τبر مبنای تحلیجهای
آزمايشگاهی قابج استخراپ میباشند.
در شددرايط طراحی آسددتانه به طور مشددابه با حالت پیش،
معدادلده ( )3برای تعیین نسدددبدت عمقهدای ثدانويده ،قدابدج
اسدتفاده اسدت با اين تفاوت که فراسدنجه  pبه صدورت زير
تغییر میکنند:
در شرايط طراحی آستانه و واگرايی عرضی نامتقارن:


) (7

2




p = 2 ( Fr ) +  +  (1 −  )  + ( 2k  )   −
2

2

Fig. 5 Definition sketch for the jump profile from the
Rajaratnam and Subramanya (1968b)’s method

شكل  5تعريف فراسنجه در محاسبه نیمرخ پرش هیدرولیکی

در شرايط طراحی آستانه و واگرايی عرضی متقارن،
)(8






2
 2  2 +
2


) (1 − 
2

از روش )Rajaratnam and Subramanya (1968b

p = 2 ( Fr ) +  + 
2

بنابراين برای برآورد عمق  haاز روش باال ،کافی اسدت عمق

) + ( k  ) ( 2  − 

پرش هیدرولیکی در فاصددله  :xp( x=xpطول ديواره) تعیین

که در آن ω=s/y1 ،و ΄ kضري مربوط به اصالح توزيع فشار

شددود .در نهايت از اين روش ،رابطه زير برای تعیین  βقابج

ايسدتايی وارده از سدوی آسدتانه اسدت .مقدار اين ضدري از

استخراپ میباشد:

طريق واسنجی با دادههای مشاهده شده تعیین میشود.

2


ha
3
)  1 + 8  ( Fr
=
= 1 + 0.75   
− 
y1
2
2


) (11
xp 

=  = f  

X 

در شرايط طراحی آستانه نیز تعیین  )  ( βاز روش نیمرخ

 -2-3تعیین فراسنجه β

يدک روش برای برآورد  )  ( βو عمق آب مجداور بده دريچده
( ،)haاسدتفاده از نیمرخ پرش هیدرولیکی اسدت .با توجه به
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پرش هیدرولیکی ،بنا بر معادلههای زير انجاه میشود:

شددرايط واگرايی عرضددی نامتقارن با سددط همبسددتگی

2


s
3
)  1 + 8  ( Fr
)(12
 =1+
+ 0.75  
− 
y1
2
2



روش ديگر برای تعیین فراسددنجه  ،βاسددتفاده از رابطههای

 R2=0.86و در مرحلده واسدددنجی و سدددط همبسدددتگی

رگرسدیونی اسدت .با کاربرد دادههای آزمايشدگاهی مشدخج
شددد رابطه رگرسددیونی به شددکج زير میتواند برای تعیین
فراسدنجه  βبه صدورت تابعی از نسدبتهای  ηو * xp/Ljبهکار
رود:
)(13


 
 




x
  a3 − tanh  a4  p

*

Lj



a2



= 1 − a1 − 






*

Y

که در آن a3 ،a2 ،a1 ،و  ،a4ضدري های رگرسدیونی اسدت که
بر مبنای دادههای مشداهده شدده ،تعیین میشدوند Y* .نیز
عبارت اسددت از نسددبت عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی
کالسیک که از رابطه ) Bélanger (1828تعیین میشود.

تعیین طول توسدددعده پرش هیددرولیکی تنهدا بر مبندای
برداشدتهای آزمايشدگاهی ،مشداهده طول الزه برای حذف
جريانهای برگشددتی از سددط آب و اسددتفاده از مجموعه
رابطههای رگرسددیونی ،ممکن میباشددد .رابطه پیشددنهادی
برای برآورد طول به شکج زير میباشد:
c

LT

c2

است که بر مبنای دادههای مشاهدهشده ،تعیین میشوند.
 -4-3ارائه نتایج مربوط به واگرایی عرضیی نامتقارن
(عملكرد دریچه کناری)
در شددرايط بازشدددگی دريچه کناری ،در مجموع طی 456
مجموعه داده آزمايشددگاهی ،طول توسددعهيافتگی برداشددت
شددد .با بهکارگیری  80از مجموعه دادههای آزمايشددگاهی،
ضري های تجربی معادله ( )14واسنجی شده و رابطهای به
شکج پیشنهاد شد:
−0.17

)(15

−0.96 

x 
 P 
 Lj* 



( Fr )−1.52 

y1 

b 

پراکندگی دادههای مشداهدهای نسدبت به رابطه باال به دلیج
عده قطعیت تعیین طول توسدعه يافتگی از طريق مشداهده
ديداری وضدعیت سدط آب و احتمال بروز خطا در مشداهده
حذف کامج جريانهای برگشتی است.
بر مبندای جمعبنددی دادههدای آزمدايشدددگداهی در شدددرايط
واگرايی عرضدی نامتقارن ،ضدري های متناظر با رابطه ()13
تعیین شد و رابطه زير برای تعیین  βبهدست آمد:
)(16

 

 
 
 



xp
 

* = 1 − 1.33 −  0.18   1.04 − tanh  2.40 
*



Y
Lj






شکج  ،6مقادير  βمحاسباتی از رابطه ( )16و روش محاسبه
نیمرخ پرش هیدرولیکی را در مقابج دادههای آزمايشدگاهی
منظور مقايسددده و بررسدددی اين رابطهها ،دو معیار درصدددد
میدانگین قددرمطلق خطدای نسدددبی ( )%MAREو درصدددد
خطای استاندارد ( ،)%SEاز رابطههای زير استفاده شد:
)(17
0.5

x 5
)(14
= c1 ( ) ( Fr ) ( )  P* 
L 
*Lj
 j 
که در آن c4 ،c3 ،c2 ،c1 .ψ=y1/b ،و  ،c5ضدري های تجربی
c4

مجموعه دادههای آزمايشگاهی باقیمانده ،ارائه میکند.

در شددرايط بازشدددگی نامتقارن دريچه نشددان میدهد .به

 -3-3رابطههای تعیین طول پرش هیدرولیكی

c3

 R2=0.85در مرحله صدحتسدنجی و بر مبنای  20درصدد از

)(18

M i − Si

n

Mi

i =1



100

= % MARE

n

1 n M −S 2
( i i) 
 n 

i =1



100

= %SE

M

کده در آن Mi ،و  Siبدهترتید مقدادير انددازهگیریشدددده و
محاسدبهشدده متغیر مورد نظر میباشدد M .میانگین مقادير
اندازهگیریشددده و  nشددمار جفت نقطههای اندازهگیری و
محاسبهشده است.
میدانگین قدرمطلق خطدای نسدددبی در تعیین  βاز دو روش
معدادلده رگرسدددیونی ( )16و نیمرخ پرش هیددرولیکی بده
ترتید  6/1و  19/8درصدددد و خطای اسدددتاندارد بهترتی
معادل  7/2و  25درصد است.
بدا تعیین  βو در نظر گرفتن مقدادير  0/92و  1/14بدهترتید
برای ثددابددت  κاز روشهددای رگرسدددیونی و نیمرخ پرش
هیدرولیکی ،عمقهای ثانويه از معادله ( ،)4تعیین میشدود.
شدکج  7مقادير نسدبت عمقهای ثانويه (* )λمحاسدباتی از

−1.21

) = 0.92 (

LT
*Lj

اين رابطده طول توسدددعده يدافتگی پرش هیددرولیکی را در

معدادلده ( )4بر مبندای تعیین  βرا نشدددان میدهدد .مالحظده
میشود میانگین قدرمطلق خطای نسبی در محاسبه نسبت
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Fig. 6 Evaluation of different methods for calculating β
under asymmetrical expanding condition

Fig. 7 Evaluation of different methods for calculating λ
under asymmetrical expanding condition

شكل  6ارزيابی روشهای مختلف برای تعیین  βدر شرايط

شكل  7ارزيابی روشهای مختلف برای تعیین  λدر شرايط

واگرايی عرضی نامتقارن

واگرايی عرضی نامتقارن

عمقهددای ثددانويدده بر مبنددای تعیین  βاز روش معددادلدده
رگرسددیونی و نیمرخ پرش هیدرولیکی بهترتی معادل 3/8

)(19

و  6/1درصدددد و خطدای اسدددتداندارد تعیین از دو روش باال






* 


2 (1 −  )  2
S =  =
  3  * 2 −  −  (1 −  )  2 − 2 Fr 2
) ( 

*

بهترتی معادل  5و  8/4درصد است .جال است که بهرغ

بواسددطه تعیین شدداخج حسدداسددیت  Sو مشددخج بودن

خطدای باالتر در تعیین  βاز روش نیمرخ پرش هیددرولیکی،

میانگین قدر مطلق خطای نسددبی در تعیین ،)MAREβ( β

خطای نسددبت عمقهای ثانويه ،به حدود يکسددوه کاهش

میانگین قدرمطلق خطای نسددبی در تعیین فراسددنجه *λ
*MAREλ

) ،از رابطده  MARE * = MARE   Sقدابدج

يافته است.

(

به منظور بررسدی میزان تاثیر خطای تعیین  βدر محاسدبه

محاسبه میباشد .جدول  ،2مقادير شاخج حساسیت و نیز

نسدبت عمقهای ثانويه (* ،)λاسدتفاده از شداخج حسداسدیت

میانگین قدرمطلق خطای نسدبی در تعیین فراسدنجه * λبر

نسدبی ( ،)Sسدودمند اسدت .با کاربرد مشدتقهای جزيی و از

مبنای روش باال را به تفکیک برداشدتهای آزمايشدگاهی در

معادله ( )3میتوان نشددان داد حسدداسددیت نسددبی تعیین

شدرايط واگرايی عرضدی نامتقارن و به تفکیک سده نسدبت

فراسنجه * λنسبت به فراسنجه  βعبارت است از:

 η=b/Bنشدان میدهد .از جدول مالحظه میشدود شداخج
حسدداسددیت نسددبی تعیین پارمتر * λاز معادله ( )19و بر
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مبنای تمامی دادههای آزمايشدگاهی برداشدتشدده روی سده

دريچه نسددبت به عرض آبراهه پايیندسددت میباشددد .اين

نسددبت واگرايی عرضددی ،در حدود  0/33میباشددد .بر اين

موضدددوع از ديدگاه فیزيکی نیز منطقی بهنظر میرسدددد .با

مبنا میتوان گفت میانگین خطای تعیین فراسددنجه * λدر

افزايش نسدددبددت واگرايی عرضدددی ( )ηو تمددايددج پرش

حدود يکسدوه خطای تعیین فراسدنجه  βبوده که با نتیجه

هیدرولیکی و نسددبت عمقهای ثانويه به پرش هیدرولیکی

گزارش شده پیشین ،همخوانی دارد.

کالسددیک و رابطه بالنگر ،تاثیر فراسددنجه  βدر محاسددبه

از جدول  ،2شدداخج حسدداسددیت نسددبی  Sاز معادله ()17

نسدددبدت عمقهای ثانويه کاهش يافتده و انتظدار میرود عده

متناظر با سده نسدبت واگرايی عرضدی معادل  0/33 ،0/20و

قطعیت در تعیین  βبرای نسددبت واگرايی معادل ،η=0.66

 0/66بدهترتید معدادل  0/32 ،0/44و  0/16میبداشدددد .اين

تاثیر کمتری بر خطای در محاسدبه نسدبت عمقهای ثانويه

نتیجده بیدانگر کداهش تداثیر خطدای تعیین فراسدددنجده  βبر

داشته باشد.

خطدای تعیین نسدددبدت عمقهدای ثدانويده بدا افزايش عرض
جدول  2حساسیت نسبی تعیین فراسنجه * λنسبت به فراسنجه  βاز معادله ( )19بر مبنای برداشتهای آزمايشگاهی در شرايط
واگرايی عرضی نامتقارن
Table 2 Relative sensitivity of λ* to β using Eq. (19) based on experimental data under under asymmetrical expanding
condition

*%MAREλ
=*%MAREλ
|%MAREβ×|Savr

||Savr

Based on
experimental
data

%MAREβ

η

6.9

0.44

7.0

15.6

0.20

6.7

0.32

6.5

21.1

0.33

3.7

0.16

3.2

23.9

0.66

6.5

0.33

6.1

19.8

Total
data

از رابطده ( )16مالحظده میشدددود بدا کداهش طول نسدددبی

معادل  1و  0/84تعیین شددد .شددکجهای  8و  9به ترتی

ديوارههدای جدداکنندده (* )μ=xp/Ljو کداهش عرض دريچده

مقادير فراسدنجههای  βو * λبا اسدتفاده از دو روش محاسدبه

نسدبت به عرض آبراهه پايیندسدت ( ،)η=b/Bعمق نسدبی

را در مقايسدده با دادههای آزمايشددگاهی واگرايی عرضددی

در محج دريچههای جانبی ( )βو در نتیجه نسبت عمقهای

نامتقارن و شددرايط وجود آسددتانه نشددان میدهد .میانگین

ثدانويده نیز کداهش خواهدد يدافدت .بدا افزايش نسدددبدت عرض

قددرمطلق خطدای نسدددبی در تعیین  βاز روش معدادلده

دريچه به عرض آبراهه ( )η→1نیز ،نسدبت عمقهای ثانويه

رگرسددیونی و محاسددبه نیمرخ پرش هیدرولیکی بهترتی

به پرش هیدرولیکی کالسیک نزديک میشود.

برابر  3و  20درصد و خطای استاندارد بهترتی معادل 3/9

در شددرايط بازشدددگی نامتقارن و وجود آسددتانه ،بر مبنای

و  22/3درصد میباشد.

برازش دادهها ،رابطه رگرسیونی زير به منظور تعیین  βتنها

مالحظه میشدود بهرغ خطای قابج توجه تعیین  βاز روش

به ازای  ،η=0.67بهدست آمد:

نیمرخ پرش هیدرولیکی ،خطای محاسدبه نسدبت عمقهای

)(20

s

x P  


  +
  y 1
 

L*j














= 1 − 0.40  1.07 − tanh  2.29 


*

ثانويه ،از دو روش نزديک به  3درصددد اسددت .لذا میتوان

Y

گفدت برای ديگر نسدددبدتهدای  ηنیز ،محداسدددبده  βاز روش

بر مبندای واسدددنجی ،ثابتهای  κو ΄( kمعادله  )7در روش

نیمرخ پرش هیددرولیکی و تعیین نسدددبدت عمقهدای ثدانويده

محداسدددبده نیمرخ پرش هیددرولیکی بدهترتید

معدادل  1و

ناشی از آن ،نتايج قابج قبولی را ارائه میکند.

 1/49و در روش محاسدبه  βاز معادله رگرسدیونی بهترتی
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Fig. 8 Evaluation of different methods for calculating β
under asymmetrical expanding condition with sill

Fig. 9 Evaluation of different methods for calculating λ
under asymmetrical expanding condition with sill

شكل  8ارزيابی روشهای مختلف برای تعیین  βدر شرايط

شكل  9ارزيابی روشهای مختلف برای تعیین  λدر شرايط

واگرايی عرضی نامتقارن در شرايط وجود آستانه

واگرايی عرضی نامتقارن در شرايط وجود آستانه

از شدکجهای  7و  9مالحظه میشدود خطای تعیین نسدبت

در طولهدای نسدددبی کمتر ديوارههدا ،پرش هیددرولیکی بدا

عمقهای ثانويه بر مبنای محاسددبه  βاز روش نیمرخ پرش

شددت بیشدتری در عرض آبراهه پايیندسدت توسدعه يافته و

هیدرولیکی در شدرايط وجود آسدتانه نسدبت به شدرايط نبود

تاثیر کاهشدی واگرايی عرضدی بر نسدبت عمقهای ثانويه ،تا

آستانه ،کاهش يافته است .اين درحالیاستکه مبنای روش

حدودی تاثیر افزايشدی وجود آسدتانه يا پله منفی را تعديج

نیمرخ پرش هیدرولیکی ،نبود آسددتانه اسددت .اين موضددوع

میکند .به طور مشدابه میتوان نبود تاثیر قابج توجه آسدتانه

بواسدطه برداشدتهای کمتر دادهها در شدرايط وجود آسدتانه

يدا پلده منفی را بر کداهش طول نسدددبی توسدددعدهيدافتگی در

محددود بده  η=0.67نسدددبدت بده شدددرايط نبود آسدددتدانده

طولهای کمتر ديوارههای جداکننده ،توجیه کرد.

( )0.2≤η≤0.67قابج توجیه است (جدول .)1

بر اين مبنا از شدکج  10مالحظه میشدود در شدرايط نبود

شدددکدج  ،10تاثیر وجود آسدددتانه بر تغییرپذيریهای عمق

ديواره جداکننده يا وجود ديواره با طول کمتر ،تاثیر آسدتانه

نسدبی مجاور با ديوارههای جانبی ،نسدبت عمقهای ثانويه و

بر تغییرپذيری نسددبت عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی و

طول نسدددبی توسدددعه يافتگی را نشدددان میدهد .مالحظه

طول نسدبی توسدعهيافتگی قابج توجه نمیباشدد .در شدرايط

میشود در شرايط وجود آستانه ،طول نسبی توسعه يافتگی

طراحی ديوارههای جداکننده با طول نسدددبی بیشدددتر نیز،

جريان ،کاهش قابج توجه میيابد .با اينحال وجود آسددتانه

تداثیر آسدددتدانده بر افزايش نسدددبدت عمقهدای ثدانويده و طول

سدددبد افزايش عمق نسدددبی مجداور بده دريچده و نسدددبدت

نسبی توسعهيافتگی قابج مالحظه خواهد بود.

عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی خواهد شد.

بر مبندای توضدددی هدای بداال میتوان نتیجده گرفدت کده در
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شدرايط طراحی دريچههای قطاعی موازی روی سدرريزهای

بده بدازشددددگی متقدارن (عملکرد دريچده میدانی) ،محددود بده

اوجی با ارتفاع کوتاه يا آسدتانه ،طول توسدعه يافتگی کامج

 η=0.33میبداشدددد .بر اين مبندا معدادلدههدای رگرسدددیونی

پرش هیددرولیکی بده صدددورت قدابدج مالحظدهای نسدددبدت بده

پیشددنهادی در اين بخش تنها قابج کاربرد برای شددرايطی

شدرايط نصد مسدتقی دريچه روی آبراهه ،کاهش میيابد.

است که از سه دريچه ،تنها دريچه میانی عمج کند.

از شددکج  10مالحظه میشددود آسددتانه بر تغییر نسددبت

در شدرايط عملکرد دريچه میانی و نبود آسدتانه ،دو مجموعه

عمقهای ثانويه در مقايسدده با طول توسددعهيافتگی ،بیشددتر

از دادههای آزمايشدگاهی از جدول  ،1در دسدترس میباشدد.

است.

مقايسدده محدوده تغییرپذيریهای فراسددنجههای بیبعد از
دو مجموعه ،نشدداندهنده تفاوت در دامنه تغییر فراسددنجه
 Ψ=y1/bمیباشدد .با اسدتفاده از دادههای آزمايشدگاهی رابطه
زير برای برآورد طول توسدددعدهيدافتگی پرش هیددرولیکی در
همبستگی R2=0.91

شرايط عملکرد دريچه میانی با ضري
بهدست آمد:
−0.33

)(21

xp 

−1.31 

 *
L 
 j 

 y1 
 
b 

−1.88

) = 2.58 ( Fr

LT
*Lj

تعیین نسدبت عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی در شدرايط
واگرايی عرضددی متقارن از رابطههای ( )4و ( ،)5مسددتلزه
تعیین فراسنجههای  )  ( κ، βو  τمیباشد.
با اسدتفاده از برداشدتهای عمقهای  ha-Lو  ha-Rدر مجموعه
دادههای عملکرد بازشدددگی متقارن ،فراسددنجه  τبا تعريف
معادله ( )5تعیین میشدود .بررسدی دادههای آزمايشدگاهی
نشددان داد فراسددنجه  τاغل تابعی

از فراسددنجه *μ=xp/Lj

میباشدد .برازش رگرسدیونی دادههای آزمايشدگاهی ،رابطه
زير را برای تعیین  τارائه میکند (شکج :)11
)(22

)

(

2.27  −1.15 − 1
203.3 +  −1.15

=

در شدددرايط عملکرد دريچده کنداری ،پرش هیددرولیکی در
آبراهه پايیندسددت آشددکارا نامتقارن اسددت .با اينحال در
Fig. 10 Effects of sill on jump length, sequent depth ratio
and β

شكل  10تاثیر وجود آستانه بر طول توسعهيافتگی ،نسبت
عمقهای ثانويه و فراسنجه  βدر شرايط واگرايی عرضی
نامتقارن
)(Fr=4.71, ψ=0.08, η=0.66

شدددرايط عملکرد دريچده میدانی و بدازشددددگی متقدارن نیز
احتمال شکجگیری پرش هیدرولیکی متقارن وجود دارد.
چنانچه تعريف شدود در شدرايط پرش هیدرولیکی نامتقارن،
میزان اختالف عمقهای ha-Lو  ha-Rدسدددت ک  5درصدددد
میدانگین اين دو عمق بداشدددد ( ،)τ>0.05از شدددکدج ،11
مالحظه میشددود در شددرايطی که طول ديواره جداکننده

 -5-3ارائیه نتیایج مربوطبیه واگرایی عرضییی متقیارن

کمتر از  38درصدددد طول پرش هیددرولیکی کالسدددیدک

(عملكرد دریچه میانی)

(متنداظر بدا فرود اولیده جدت خروجی از دريچده) میبداشدددد،

برابر با جدول  1مجموعه برداشدتهای آزمايشدگاهی مربوط

پرش هیدرولیکی نامتقارن در دو وجهآبراهه شکج میگیرد.
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فراسنجه  Ψدر محدوده  0/04-0/13میباشد.
با اسددتفاده از دادههای مدل  ،1رابطه رگرسددیونی زير برای
تعیین 

در شرايط واگرايی عرضی متقارن بدست آمد:

x P  


)  (23

L*j   















= 1 − 0.64  1.08 − tanh  2.79 


*

Y

بدا در نظر گرفتن مقددار  از معدادلده رگرسدددیونی ( )23و
روش نیمرخ پرش هیددرولیکی ،فرض مقدادير  1و  1/2برای
ثابت  κبه ترتی از دو روش باال و تعیین  τاز معادله (،)22
نسدددبدت عمقهدای ثدانويده از دو روش در شدددرايط واگرايی
Fig. 11 Estimation of τ value for symmetric expansion

شكل  11تعیین مقدار فراسنجه  τدر شرايط واگرايی عرضی

عرضی متقارن قابج محاسبه میباشد.
شدکج  ،12نسدبت عمقهای ثانويه از دو روش تعیین  را
بر مبنای دادههای آزمايشگاهی مدل  1در مرحله واسنجی،

متقارن ()η=0.33

نشدان میدهد .مالحظه میشدود میانگین قدرمطلق خطای
وجود پرش هیدرولیکی نامتقارن و تشدددديد توسدددعه پرش

نسدددبی در تعیین نسدددبت عمقهای ثانويه با تعیین  از

هیددرولیکی بده يدک جنداح آبراهده ،اثرات سدددور مختلفی بده

روشهدای معدادلده رگرسدددیونی و محداسدددبده نیمرخ پرش

دنبال دارد.

هیددرولیکی بدهترتید

مشددابه با شددرايط واگرايی عرضددی نامتقارن ،برای تعیین

اسدددتاندارد از دو روش بهترتی معادل  3/5و  5/9درصدددد

فراسدددنجه  اسدددتفاده از دو روش رابطه رگرسدددیونی و

است.

محاسدبه نیمرخ پرش هیدرولیکی ،ممکن اسدت .با توجه به

جال توجه اسدت که با مبنا قرار دادن سدری دادههای مدل

انجاه برداشدتهای آزمايشدگاهی در شدرايط واگرايی عرضدی

 2در مرحله صحتسنجی ،میانگین قدرمطلق خطای نسبی

متقدارن محددود بده نسدددبدت  ،η=0.33کداربرد رابطدههدای

در تعیین نسدددبدت عمقهدای ثدانويده از دو روش معدادلده

پیشدددنهادی تعیین نسدددبت عمقهای ثانويه از اين تحقیق

رگرسیونی تعیین و روش محاسبه نیمرخ پرش هیدرولیکی،

برای سداير نسدبتهای واگرايی عرضدی ،يک چالش محسدوب

به ترتی  9/5و  6/6درصددد و خطای اسددتاندارد بهترتی

میشود.

معادل  9/9و  7/7درصدد اسدت (شدکج  .)13پايداری روش

بهمنظور بررسددی تاثیر محدوده دادههای آزمايشددگاهی بر

نیمرخ پرش هیددرولیکی برای تعیین  ويژگی مه اين

قابلیت رابطههای تعیین نسدبت عمقهای ثانويه در شدرايط

روش ،محسوب میشود.

واگرايی عرضددی متقارن ،از سددری برداشددتهای مربوط به

بر مبنای تحلیج باال و به دلیج حسداسدیت قابج توجه مدل

مدل  1از جدول  1برای واسدنجی و از سدری برداشدتهای

رگرسددیونی به محدوده دادههای پايه مورد اسددتفاده برای

مربوط به مدل  2برای صدحتسدنجی رابطههای پیشدنهادی

واسدنجی ،پیشدنهاد میشدود برای تعیین نسدبت عمقهای

اسددتفاده شددد .از جدول  1مالحظه میشددود در شددرايط

ثانويه پرش هیدرولیکی واگرای عرضددی متقارن و در خارپ

واگرايی عرضدی متقارن و عده وجود آسدتانه ،تفاوت سدری

از محدوده واسددنجی رابطههای پیشددنهادی رگرسددیونی ،از

دادههدای مددل  1و مددل  2مربوط بده محددوده فراسدددنجده

روش نیمرخ پرش هیددرولیکی برای تعیین  اسدددتفداده

 Ψ=y1/bمیبداشدددد بدهطوريکده دادههدای مربوط بده مددل 1

شدود .با توجه به برداشتهای آزمايشگاهی مورد استفاده در

مربوط به حدود باالی فراسنجه  Ψدر محدوده 0/11-0/33

اين تحقیق در شددرايط واگرايی عرضددی متقارن محدود به

و دادههدای مربوط بده مددل  2مربوط بده حددود پدايین

 ،η=0.33مبنای استفاده از روش نیمرخ پرش هیدرولیکی

Journal of Hydraulics
15 (1), 2020
89

معدادل  3و  4/5درصدددد و خطدای

خلیلی شایان و همكاران1399 ،

تحلیل نسبت عمقهای ثانویه و طول پرش ...

)Fig. 12 Evaluation of different methods for calculating λ based on the data from Model#1 (Calibration

شكل  12مقايسه نسبت عمقهای ثانويه بر مبنای تعیین  از دو روش در مقايسه با دادههای آزمايشگاهی مدل ( 1واسنجی)

)Fig. 13 Evaluation of different methods for calculating λ based on the data from Model#2 (Validation

شكل  13مقايسه نسبت عمقهای ثانويه بر مبنای تعیین  از دو روش در مقايسه با دادههای آزمايشگاهی مدل ( 2صحتسنجی)

برای  در شدددرايط واگرايی

عرضدددی متقارن و مقادير η

متفاوت از  0/33توصیه میشود.
شددکج  ،14نمونه تغییرپذيری طول نسددبی توسددعه يافتگی
جريدان (* )LT/Ljدر مقدابدج طول نسدددبی ديواره (* )xp/Ljرا
نشدددان میدهدد .بده ازای اعدداد فرود در حددود  Fr~2در
شرايطی که طول ديواره جداکننده کمتر از  20درصد طول
پرش هیدرولیکی کالسدیک میباشدد ،طول توسدعهيافتگی تا
حددود  9برابر طول پرش هیددرولیکی کالسدددیدک ،افزايش
میيددابددد .از سدددويی بددا افزايش عدددد فرود اولیدده پرش
هیددرولیکی ،طول نسدددبی توسدددعده يدافتگی ،کداهش قدابدج

Fig. 14 Effect of relative length of separating walls on the
relative jump length

مالحظدهای خواهدد يدافدت .برای نمونده مالحظده میشدددود بدا
افزايش عددفرود اولیه تا حدود  ، Fr~5.4طولتوسعهيافتگی
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با توجه به شکج 16سه نتیجه مه  ،حاصج میشود:

بیشدینه سده برابر طول پرش هیدرولیکی کالسدیک متناظر
میباشد.
شدکج  15نشداندهنده تاثیر جال توجه فراسدنجه Ψ=y1/b

هیددرولیکی ندامتقدارن ( ،)τ>0.05مالحظده میشدددود در

میبداشدددد .مالحظده میشدددود بدا کداهش عمق اولیده پرش

شدددرايط وجود آسدددتدانده و بده طور میدانگین ،چندانچده طول

هیدرولیکی نسددبت به عرض دريچه و تبديج جت خروجی

ديوارهها از  26درصدددد طول پرش هیدرولیکی کالسدددیک

از يک دريچه به جت خطی ،طول نسدبی پرش هیدرولیکی

کمتر باشددد ،جريان خروجی از دريچه میانی در جناح چپ

افزايش زيدادی خواهدد يدافدت .دلیدج اين امر آن اسدددت کده بدا

و جناح راست ،نامتقارن میباشد.

افزايش عمق ،پرش هیدرولیکی با حج بیشدتری از جريان

 -1بدا افزايش ارتفداع آسدددتدانده ،اختالف عمقهدای مجداور بده

بددا در نظر گرفتن فرض پیش ارائدده شددددده برای پرش

همراه بوده و در طول کمتری مستهلک خواهد شد.

دريچدههدای کنداری کداهش يدافتده و پرش هیددرولیکی بدا

مالحظه میشدود به ازای عدد فرود اولیه تا حدود ،Fr~2.9

تقارن بیشتری توسعه خواهد يافت.

در شدددرايطی کده عمق اولیده پرش تنهدا  14درصدددد عرض

 -2با کاهش ارتفاع نسدبی آسدتانه ( ،)ω=s/y1طول نسدبی

دريچه میباشددد ( ،)Ψ=0.14طول نسددبی توسددعهيافتگی تا

مورد نیاز ديوارههای جداکننده برای شددکجگیری پرش

حددود  9برابر طول پرش هیددرولیکی کالسدددیدک افزايش

هیدرولیکی متقارن در دو جناح ،افزايش میيابد.

يافته اسدت .اين در حالیاسدتکه با شدرايط يکسدان و تنها با
دو برابر شددن  Ψنسدبت به مقدار پیشدین ( ،)Ψ=0.28طول
توسدددعدهيدافتگی بیشدددینده  4برابر طول پرش هیددرولیکی
کالسیک میباشد.
در شدرايط وجود واگرايی عرضدی متقارن و طراحی آسدتانه،
معدادلده ( )4در ترکید بدا معدادلده ( ،)8برای تعیین نسدددبدت
عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی بهکار میرود.
در شدرايط واگرايی عرضدی متقارن و وجود آسدتانه ،کاربرد
دادههدای آزمدايشدددگداهی ،معدادلده زير را برای تعیین  τارائده
مینمايد (شکج :)16

)

−1.82

(

0.46 
−1
−1.82
40.24 + 

)(24

=

Fig. 16 Estimation of τ value for symmetric expansion
with sill

شكل  16تعیین مقدار فراسنجه  τدر شرايط واگرايی عرضی

متقارن و وجود آستانه ()η=0.33
در شدرايط واگرايی عرضدی متقارن و وجود آستانه ،بر مبنای
برازش دادههای آزمايشددگاهی ،رابطه رگرسددیونی به شددکج
زير برای تعیین  ، به دسددت آمد .اين رابطه تنها به ازای
 η=0.33قابج کاربرد میباشد:
 
) s (25
  +
  y 1
 




x

= 1 − 0.70  1.05 − tanh  2.70  *P


Lj






*

Y

بر مبنای واسدنجی از دادههای آزمايشدگاهی ،ثابتهای  κو
Fig. 15 Effect of Ψ=y1/b on the relative jump length
شكل  15تاثیر فراسنجه  Ψ=y1/bبر طول نسبی پرش

هیدرولیکی

΄( kمعدادله  )8در روش محداسدددبده نیمرخ پرش هیددرولیکی
بهترتی معادل  1و  1/45و در روش محاسدبه  از معادله
رگرسیونی بهترتی معادل  1و  1/30تعیین شد.
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بر مبندای مقدايسددده بدا دادههدای آزمدايشدددگداهی مربوط بده

توس عهيافتگی در
بیشدتر اسدت که خود طول بیشدتری برای د

بدازشددددگی متقدارن و وجود آسدددتدانده ،میدانگین قددر مطلق

پدايیندسدددت ايجداد میکندد .بدا افزايش طول ديوارههدای

خطای نسدبی در تعیین نسدبت عمقهای ثانويه از دو روش

جداکننده ،طول نسدبی توسدعه يافتگی و نسدبت عمقهای

محداسدددبده  از معدادلده رگرسدددیونی ( )25و نیمرخ پرش

ثدانويده نداشدددی از عملکرد دريچده کنداری نسدددبدت بده دريچده

هیدرولیکی ،بهترتی معادل  4/1و  5/4درصددد میباشددد.

میانی افزايش میيابد.

مشدابه با حالتهای پیشدین ،از اين موضدوع ،پايداری روش

همچنین از شدکج  17مالحظه میشدود در طولهای نسدبی

نیمرخ پرش هیدرولیکی و امکان کاربرد مناس د اين روش

کمتر ديوارههدای جدداکنندده ،میدانگین عمق نسدددبی جريدان

در ديگر مقدادير  ηدر شدددرايط واگرايی عرضدددی متقدارن و

تشددکیج شددده در دو جناح ناشددی از عملکرد دريچه میانی

وجود آستانه ،نتیجهگیری میشود.

بیشدتر از عملکرد دريچه کناری در شدرايط مشدابه اسدت .با
اينحدال و بدا افزايش طول ديوارههدای جدداکنندده از حددود

 -6-3مقایسیه نسیبت عمقهای ثانویه و طول پرش

 50درصددد طول پرش هیدرولیکی کالسددیک در عدد فرود

هیدرولیكی در شرایط توسعه متقارن و نامتقارن

معادل ،نبود تقارن ناشددی از عملکرد دريچه کناری افزايش

شدددکدج  17تداثیر عملکرد صدددرف دريچده میدانی و عملکرد

يافته و در نتیجه عمق نسدبی جريان جانبی ( ،)βنسدبت به

صدددرف دريچه کناری را بر تغییرپذيریهای طول نسدددبی

عملکرد دريچه میانی افزايش میيابد.

توسدعه يافتگی پرش هیدرولیکی ،نسدبت عمقهای ثانويه و

مدالحدظدده مدیشدددود مدیدزان اخدتدالف در طدول نسدددبدی

عمق نسددبی  βمقايسدده میکند .جال توجه اسددت که در

توسدعهيافتگی ،نسدبت عمقهای ثانويه و عمق نسدبی  βدر

طولهای کمتر ديوارههای جداکنندده ،در شدددرايط عملکرد

دو حالت ،به ازای اعداد فرود باالتر ،بیشدتر بوده و با کاهش

دريچه میانی ،طول بیشددتری برای توسددعه يافتگی جريان

عددد فرود بده حددود  ،2/8اختالف محسدددوسدددی بین طول

نسبت به عملکرد دريچه کناری ،مورد نیاز است.

نسدبی توسدعه يافتگی ،نسدبت عمقهای ثانويه و عمق نسدبی

در طولهدای کمتر ديواره ،نبود تقدارن پرش هیددرولیکی

( βدر محددوده طولهدای کمتر ديوارههدای جدداکنندده)،

ناشدی از عملکرد دريچه میانی از عملکرد دريچه کناری نیز

وجود ندارد.

Fig. 17 Comparison of sequent depth ratio, jump length and β under symmetrical and assymetrical developments

شكل  17مقايسه نسبت عمقهای ثانويه ،طول پرش هیدرولیکی و عمق نسبی  βدر شرايط توسعهيافتگی متقارن و نامتقارن
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هیدرولیک

 -4نتیجهگیری

جداکننده برای شددکجگیری پرش هیدرولیکی متقارن

در اين تحقیق ،ضدمن بررسدی تاثیر نسدبت واگرايی عرضدی،

در دو جناح ،افزايش میيابد.

طول نسدددبی ديوارههای جداکنندده و آسدددتانه ،رابطههايی
برای تعیین نسدبت عمقهای ثانويه و طول توسدعه يافتگی

 -5فهرست نشانهها

پرش هیدرولیکی نتیجهگیری شد .نتايج نشان داد:

ثابتهای رگرسیونی

❖ تعیین عمقهدای ثدانويده در شدددرايط واگرايی عرض

عرض دريچه

b

متقارن و نامتقارن مسدددتلزه محاسدددبه  βمیباشدددد.

عرض آبراهه پايیندست

B

مالحظه شدد در محدوده دادههای آزمايشدگاهی مورد

ثابتهای رگرسیونی

اسدتفاده از اين تحقیق شدامج فراسدنجههای ، η=b/B

نیروی فشاری وارده از سوی جريان

Fp

* Ψ=y1/b ، μ=xp/Ljو  ،ω=s/y1اسدددتفاده از رابطههای

عدد فرود اولیه پرش هیدرولیکی

Fr

رگرسددیونی و در خارپ از محدوده ،روش نیمرخ پرش

عمق پرش هیدرولیکی در فاصله  xاز پاشنه پرش

هیدرولیکی ،برای محاسبه  ،βتوصیه میشود.

عمق جريان جانبی

ha

ضري اصالح توزيع فشار وارده از سوی آستانه

΄k

❖ در طولهدای کمتر ديوارههدای جدداکنندده ،در شدددرايط

a1, a2, a3, a4

c1, c2, c3, c4, c5, c6

)h(x

عملکرد دريچه میانی (واگرايی متقارن) ،طول بیشتری

طول پرش هیدرولیکی کالسیک

برای توسددعه يافتگی جريان نسددبت به عملکرد دريچه

طول توسعهيافتگی پرش هیدرولیکی

کناری (واگرايی نامتقارن) ،مورد نیاز اسددت .با افزايش

ارتفاع آستانه

طول ديوارههای جداکننده از حدود  50درصدددد طول

دبی

Q

پرش هیدرولیکی کالسدیک ،طول توسدعه يافتگی پرش

سرعت میانگین جريان

V

هیدرولیکی ناشدی از عملکرد دريچه کناری نسدبت به

طول ديواره جداکننده

xp

دريچده میدانی افزايش میيدابدد .همچنین نسدددبدت

عمق اولیه پرش هیدرولیکی

y1

عمقهای ثانويه در شدددرايط عملکرد دريچه کناری در

عمق ثانويه پرش هیدرولیکی

*yt

مقايسه با عملکرد دريچه میانی ،کمتر است.

نسبت عمقهای ثانويه پرش هیدرولیکی کالسیک

*Y

❖ در شدرايط طراحی آسدتانه ،طول توسدعهيافتگی جريان،

نسبت عمق مجاور دريچه بسته به عمق اولیه
نسبت واگرايی عرضی

کاهش و نسبت عمقهای ثانويه افزايش میيابد.
❖ در شدددرايط نبود آسدددتدانده ،چندانچده طول ديوارههدای

ضري مربوط به اصالح توزيع فشار ايستايی

جداکننده کمتر از  38درصددد طول پرش هیدرولیکی

نسبت عمقهای ثانويه

کالسددیک میباشددد ،پرش هیدرولیکی نامتقارن در دو

طول نسبی ديوارههای جداکننده

وجه آبراهه شدکج میگیرد .در شدرايط طراحی آسدتانه

چگالی

اين میزان به حدود  26درصد ،کاهش میيابد.

*Lj
LT
s

β=ha/y1
η=b/B
κ
λ*=yt*/y1
*μ=xp/Lj
ρ

اختالف عمقهای مجاور دريچههای بسته به میانگین آنها τ

نسبت عمق اولیه به عرض دريچه

Ψ=y1/b

دريچده و تبدديدج جدت خروجی بده جدت خطی ،طول

ارتفاع نسبی آستانه

ω=s/y1

نسبی توسعهيافتگی افزايش خواهد يافت.

محاسباتی

cal

آزمايشگاهی (مشاهده شده)

exp

❖ با کاهش عمق اولیه پرش هیدرولیکی نسدبت به عرض

❖ با افزايش ارتفداع آسدددتدانه ،اختالف عمقهای مجاور به
دريچدههدای کنداری کداهش يدافتده و پرش هیددرولیکی بدا

چپ

L

تقارن بیشتری توسعه خواهد يافت.

راست

R

❖ بدا کداهش ارتفداع نسدددبی آسدددتدانده ،طول ديوارههدای
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