Iranian Hydraulic Association

Research Article

Journal of Hydraulics

https://doi.org/10.30482/jhyd.2021.290706.1532

Experimental Investigation of Supercritical Flow Energy
Dissipation in Sudden Contraction with Wall Roughness
Rasoul Daneshfaraz*1, Mir Amir Najibi2
1- Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh,
Maragheh, Iran.
2- M.sc student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh,
Maragheh, Iran.
* daneshfaraz@maragheh.ac.ir
Received: 14 June 2021, Accepted: 2 August 2021

⸙⸙⸙

J. Hydraul. Homepage: www.jhyd.iha.ir

Abstract
Introduction: One of the most important problems in hydraulic structures is the kinetic energy
of the flow. If this destructive energy is not controlled, the structures downstream will be
damaged and cause significant damage. One of the functions of energy dissipator structures
is to change the flow regime, reduce the flow velocity and eliminate excess flow energy. One
of the methods that can deplete the flow is to create a narrowing along with the roughness in
the flow path. By creating a constriction in the flow path and using roughness in the
constriction wall and forming a hydraulic jump, a significant part of the destructive energy of
the flow can be dissipated. Hydraulic jump is a common phenomenon downstream of
hydraulic structures that increases the flow depth by rapidly converting the flow from
supercritical to subcritical and plays an important role in influencing hydraulic parameters.
Examining previous studies on stenosis with natural wall roughness, what is certain is that no
laboratory and numerical studies have been observed so far.
Methodology: To perform the experiments, a laboratory flume with a rectangular cross section
5 meters long, 0.3 meters wide, 0.5 meters high and with Plexiglas floors and walls was used.
Two pumps each with a capacity of 450 liters per minute enter the flow into the flume and the
flow inlet flow is read by two rotameters with an error of ± 2%. A point gauge with an accuracy
of one millimeter was used to measure the water depth, and a construction meter with an
accuracy of one millimeter was used to measure the length of the jump length. To create
narrowing in the cross section of the channel from glass boxes with fixed height of 0.5 m,
widths of 2.5, 5, 7.5 cm on each side and to create supercritical current upstream of the section
Narrowing A valve with a width of 0.3 m, a thickness of 3 mm with an opening of 2 cm, which
is located at a distance of 1.5 m from the narrowing, has been used.
Figure 1, schematic of the canal and the equipment installed on it and Figure 2, an example of
stiffening placement, hydraulic jump formed in the flow path and rough placement method
with three average diameters of 2.08, 1.28, 0.8 Shows centimeters on the wall.
Results and Discussion: In order to achieve the objectives of the present study, flow path
constrictions have been provided using glass boxes and sand materials have been used to
roughen the constriction walls. In total, 270 experiments were performed in the range of
Froude number 2.5 to 7.5 and relative contraction range of 8.9 to 12.42. By adjusting the
laboratory model and opening the pump, the flow enters the channel supercritically after
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passing through the vertical valve and moves towards the narrowing section.
As the downstream Froude number increases, the relative energy dissipation increases and
this amount is greater than the energy dissipation in the constriction of 15 cm. The reason for
this is that due to the collision of supercritical flow with the constriction section, the backwater
profile at the point of water collision with the sides of the constriction elements and also the
formation of hydraulic jump upstream of the constriction section increase turbulence and
climate interference and consequently it increases the relative energy dissipation.
Changing the diameter of the rough particles has little effect on the amount of flow energy
dissipation. But it can be seen that the effect of roughness with an average diameter of 1.28 cm
is slightly more than other roughnesses. The reason for this is that the roughness of 1.28 cm
has more contact surface with the flow and also the empty space between the grains increases
the surface tension and shear stress. Therefore, some of the energy is wasted by hydraulic
jumping and some of it is consumed by the backflow of the flow.
Conclusion: Comparison of the models with each other as a control showed that with
increasing the amount of narrowing of the channel width, the relative energy consumption
increases. According to laboratory results, the use of roughness significantly increases the
relative energy consumption relative to the upstream. Energy dissipation in 15 cm constriction
is 25.48%, 20.88% and 23.83% less than 0.8, 1.28 and 2.08 cm roughnesses in control mode,
respectively. Energy dissipation in 10 cm constriction is less than 44.34, 43.68 and 40.63% in
roughness compared to 0.8, 1.28 and 2.08 cm roughnesses, respectively. Energy dissipation at
5 cm constriction is 50.75, 51.19 and 40% less than 0.8, 1.28 and 2.08 cm roughnesses in control
mode, respectively.
Keywords: Relative energy dissipation, Sudden contraction, Roughness, Hydraulic jump.
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چكیده :از جمله مسئلههای آزاد سازی آب پشت دریچهها و مخزنها ،انرژی باالی جریان بوده و در صورت مهار نشدن(کنترل) انرژی جریان
آسیبها و زیانهای شایان توجهی به سازه های پایین دست وارد میشود .از سازه های مناسب برای استهالک انرژی ایجاد تنگشدگی در
مقطع عرضی آبراهه میباشد که با تشکیل پرش هیدرولیکی در باالدست جریان انرژی جریان را کاهش میدهد .این تحقیق با هدف بررسی
تاثیر انقباض ناگهانی همراه با زبری دیواره برمیزان استهالک انرژی درجریان فرابحرانی انجام شد .سه نوع تنگشدگی با عرضهای نسبی
 0/67 ،0/5و  0/83و زبری با قطرهای نسبی میانیگن  0/085 ،0/053 ،0/101 ،0/064 ،0/04 ،0/081 ،0/051 ،0/032و  0/135و محدوده
عدد فرود  2/5تا  7/5و انقباض نسبی  8/9تا  12/42بررسی شد .در آغاز استهالک انرژی سه نوع تنگشدگی بدون زبری بهعنوان شاهد
بررسی شد ،آنگاه برای توسعه آزمایش برای هر تنگشدگی ،سه نوع زبری در دیواره تنگشدگی آبراهه بکار برده شد .نتایج آزمایشگاهی
نشان داد که با افزایش عدد فرود جریان باالدست ،استهالک انرژی نسبی باالدست ( )ΔE/E0افزایش مییابد .بهطوریکه استهالک انرژی
در انقباض  15سانتیمتر بیشتر از انقباض  10و  5سانتیمتری میباشد .همچنین استهالک در زبری با قطرهای نسبی  0/064 ،0/051و
 0/085بیشتر از دیگر زبریها میباشد .رابطههای استخراج شده برای برآورد استهالک انرژی نسبی نشان داد که نتایج آن با دادههای
آزمایشگاهی همخوانی خوبی با یکدیگر با ضریب همبستگی  0/903و خطای جذر میانگین مربعات عادی(نرمال) شده  0/03دارند.
كلیدواژگان :استهالک انرژی نسبی ،انقباض ناگهانی ،زبری ،پرش هیدرولیکی.

 -1مقدمه

بخش شایان توجهی از انرژی زیانبار جریان را مستهلک کرد.

از جمله مسئلههای مهمی که در پایین دست در سازههای

در عمل پایههای پل میتوانند در مسیر جریان انقباض

هیدرولیکی بایستی مورد توجه قرار بگیرد ،انرژی جنبشی

ناگهانی ایجاد کنند .از سویی تنگشدگی به واسطه پایههای

جریان میباشد .در صورتیکه این انرژی زیانبار کنترل

پل به همراه زبری دیواره برروی استهالک انرژی تاکنون

نشود ،سازههای پایین دست دچار تخریب شده و آسیب و

انجام نگرفته و در کارهای عملی نیز تاکنون مشاهده نشده

زیانهای شایان توجهی به بار میآورد .از جمله کارکردهای

است .اما نویسندگان باور دارند که در آینده استفاده از زبری

سازههای مستهلک کننده انرژی ،تغییر رژیم جریان ،کاهش

در محل تنگشدگی به واسطه پایههای پل میتواند در

سرعت جریان و از بین بردن یا تعدیل انرژی مازاد جریان

کارهای عملی نیز مورد توجه قرار گیرد .پرش هیدرولیکی

است .یکی از روشهایی که میتوان جریان را مستهلک کرد

پدیدهای رایج در پایین دست سازههای هیدرولیکی میباشد

ایجاد تنگشدگی به همراه زبری در مسیر جریان است .با

که باتبدیل سریع جریان از فرابحرانی به فروبحرانی ،عمق

ایجاد تنگشدگی در مسیر جریان و استفاده از زبری در

جریان را افزایش داده و نقش مهمی در میزان اثر گذاری

دیواره تنگشدگی و تشکیل پرش هیدرولیکی میتوان

روی فراسنجه (پارامتر)های هیدرولیکی دارد .با مرور
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بررسیهای گذشته در مورد تنگشدگی همراه با زبری

تحقیق عرض آبراهه از  150سانتیمتر به 90 ،70 ،50 ،30

طبیعی در دیواره ،آنچه مسلم است تاکنون بررسیهای

و  110سانتیمتر کاهش یافت بهطوریکه زاویه انقباض

آزمایشگاهی و عددی مشاهده نشد .اما تحقیقات به نسبت

نسبت به دیواره در محدوده  21/3تا  37/94درجه بود .نتایج

گستردهایی در زمینه پرش هیدرولیکی و استهالک انرژی

نشان داد که با افزایش عدد فرود ،استهالک انرژی نسبی در

به وسیله دیگر مستهلک کنندههای انرژی مانند

همه زاویهها و انقباضها افزایش یافت .همچنین با افزایش

حوضچههای آرامش صفحههای مشبک ،تنگشدگی،

شیب کف آبراهه طول نسبی پرش هیدرولیکی کاهش

شیبشکنهای قائم ،مایل و پلکانی و انواع سرریزها انجام

مییابد Sadeghi et al. (2013) .به بررسی تاثیر شکل

گرفته است که از جمله آنها میتوان به تحقیقات زیر اشاره

دیوارههای تبدیل واگرا در ویژگیهای پرش هیدرولیکی

کرد.

پرداختند .نتایج آنها نشان داد که ،به ازاء طول ثابت دیوارهی

( Hager et al. (1985بررسیهایی را بهصورت آزمایشگاهی

تبدیل ،انحنای دیوارهها باعث کاهش سرعت و کاهش نرخ

برروی تاثیر فراسنجههای هندسی مانند زاویه جریان ورودی

استهالک

میشود.

و خروجی ،نسبت و طول انقباض را بر دبی جریان بررسی

( Daneshfaraz et al. (2017aبا بررسی آزمایشگاهی

کردند .نتایج آنها نشان داد استهالک انرژی با افزایش طول

مشخصات پرش هیدرولیکی ،در تنگشدگی و واگرایی ،به

انقباض افزایش مییابد Yasuda & Hager (1995) .با

این نتیجه رسیدند که هدررفت انرژی در تنگشدگی در

بررسی آزمایشگاهی ،تنگشدگی تدریجی برای جریان

مقایسه با واگرایی به طور میانیگن  8/74درصد کاهش

فرابحرانی با نسبت انقباض 0/6 ،0/4 ،0/3 ،و  0/8با طول-

مییابد Daneshfaraz et al. (2017b) .بهصورت عددی

های  1550 ،1080و  2080میلیمتر مشاهده کردند که با

انقباض ناگهانی بررفتار جریان درپیچ  90درجه با بود و نبود

افزایش عدد فرود جریان باالدست ،عمقهای ثانویه پرش و

تنگشدگی در محل پیچ را بررسی کردند .نتایج نشان داد

Reinauer & Hager

که استفاده از تنگشدگی در محل پیچ  90درجه باعث

انتهای ناحیه انقباض افزایش مییابد.

) (1998با بررسی آزمایشگاهی یک شوت

)(chute

انرژی

در

پرش

هیدرولیکی

افزایش افت فشار در این ناحیه شده است.

انقباضیافته به این نتیجه رسیدند که با افزایش دبی میزان

بررسی آزمایشگاهی استهالک انرژی در تنگشدگی ناگهانی

عمق نسبی جریان روند افزایشی داشت.

توسط ) Daneshfaraz et al. (2018نشان داد که میزان

) Wu & Molinas (2001با بررسی برروی برخورد جریان

استهالک انرژی ناشی از تنگشدگی ناگهانی بیشتر از پرش

زیر بحرانی با انقباض کوتاه در آبراهه روباز به این نتیجه

هیدرولیکی میباشد .بهطوریکه استهالک انرژی نسبت به

رسیدند که ،ضریب دبی از نسبت بازشدگی محل انقباض

باالدست به میزان  11/43درصد و نسبت به پاییندست به

تاثیر زیادی میپذیرد که میزان ضریب دبی در بازه 0/29

میزان  65/03درصد بیشتر از پرش هیدرولیکی آزاد است.

الی  0/54متغیر است Izadjoo et al. (2005) .با بررسی

( Daneshfaraz et al. (2019تاثیر میزان واگرایی و بستر

پرش هیدرولیکی در بستر زبر شده با زبریهای ذوزنقهای

زبرشده با شن را برروی ویژگیهای پرش هیدرولیکی مورد

به این نتیجه رسیدند که ،طول نسبی پرش و استهالک

بررسی کردند .نتایج نشان داد که حوضچههای آرامش

انرژی کل ،افزایش مییابد Dey & Raikar (2007( .با

واگرای ناگهانی با بستر زبر در همهی نسبتهای بازشدگی،

بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در یک انقباض طوالنی برای

عمق مزدوج پرش را در مقایسه با واگرای با بستر صاف به

جریان فروبحرانی به این نتیجه رسیدند که ،عمق متعادل

طور میانگین  12تا  16درصد کاهش میدهد.

آبشستگی با کاهش نسبت بازشدگی مقطع انقباض یافته و

) Nayebzadeh et al. (2019aبا بررسی در شیبشکنهای

Jan & Chang

قائم مجهز به صفحه مشبک قائم با واگرایی تدریجی به این

) (2009پرش هیدرولیکی و استهالک انرژی را در یک شوت

نتیجه رسیدند که استفاده از صفحههای مشبک و واگرایی

مایل مستطیلی با انقباض تدریجی بررسی کردند .در این

دیوارهها باعث افزایش استهالک انرژی و کاهش عمق استخر

افزایش اندازه ذرات رسوبی ،افزایش مییابد.
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و عمق پایین دست شود .استفاده از صفحههای مشبک و

) Tokyay et al. (2011با بررسی برروی تعیین

دیواره واگرایی و استفاده همزمان از آنها به ترتیب باعث

اثرگذاریهای زبری موجدار و زبری منشوری با آرایش

افزایش  44 ،25و  48درصدی بازده استهالک انرژی

زیکزاکی و نواری بر ویژگیهای پرش هیدرولیکی دریافتند

میگردد.

که طول پرش هیدرولیکی در زبری موج دار  35درصد ،در

) Daneshfaraz et al. (2020aبا بررسی عددی تاثیر انقباض

آرایش نواری  40درصد و در آرایش زیکزاکی بین  35تا 55

ناگهانی  10 ،5و  15سانتی متر برمیزان استهالک انرژی

درصد کاهش مییابد و بستر زبر میزان افت انرژی را نسبت

درجریان فرابحرانی ،در محدوده فرود  2/5تا  ،7با استفاده

به پرش کالسیک  3تا 10درصد افزایش

میدهدNasr .

از مدل آشفتگی  ،RNGبه این نتیجه رسیدند که با افزایش

) Esfahani and Shafaei Bajestan (2012با بررسی بر

مییابد.

روی بستر زبر نشان دادند که طول نسبی پرش هیدرولیکی

) Nayebzadeh et al. (2021bبه بررسی عددی شیبشکن

در مقایسه با پرش کالسیک  41درصد و دربستر صاف 58

های قائم در حضور صفحههای مشبک و واگرایی تدریجی

درصد کاهش مییابد.

دیواره پرداختند .مدل آشفتگی بهکار رفته در این تحقیق

) (2013برای نخستین بار با بررسی پرش گسسته با بستر

مدل  RNGبوده ،که نتایج آنها نشان داد ،استهالک انرژی

زبر ،به این نتیجه رسیدند که نسبت عمق مزدوج 16تا20

نسبی بدلیل شدت برخورد جت با کف ،افزایش و عمق

درصد در مقایسه با پرش هیدرولیکی کالسیک کاهش یافته

میزان تنگشدگی استهالک انرژی افزایش

Neisi and Shafaei Bajestan

نسبی استخر کاهش مییابد

و بازده  20درصد افزایش

دسته دیگر بررسیها ،مربوط به استهالک انرژی در بستر

) (2014با بررسی پرش هیدرولیکی روی بسترهای موجدار

زبر میباشد و تاثیر دیواره زبر بر استهالک انرژی در پیشینه

سینوسی افقی نشان دادند که میزانهای مختلف شیب موج

مشاهده نشد .از میان آنها میتوان به تحقیقات زیر اشاره

زبری ،تأثیر متفاوتی در کاهش نسبت عمق مزدوج نداشته

کرد:

و انواع مختلف زبری درحدود به یک میزان ،باعث کاهش

) Rajaratnam (1968با بررسی برروی آبراهه با بستر زبر،

عمق ثانویه میشوند.

نشان داد که طول غلتاب و طول پرش و عمق ثانویه پرش

) Daneshfaraz et al. (2020bبه بررسی آزمایشگاهی تاثیر

بر روی بستر زبر در مقایسه با بسترصاف بهطور چشمگیری

بستر زبر با جسمهای ذوزنقهای غیرممتد در ویژگیهای

کاهش مییابد Mohamed Ali (1991) .با مطالعه برروی

پرش گسسته در آبراهههای مستطیلی غیر منشوری

طول پرش هیدرولیکی برروی بستر زبر با زبری ناممتد

پرداختند .نتایج آنها نشان داد که ،درآبراهههای غیر

مکعبی شکل با تراکم ثابت  10درصد به این نتیجه رسید

منشوری در مقایسه با آبراهههای منشوری باعث استهالک

که طول پرش هیدرولیکی  27/4تا  67/4کاهش مییابد.

انرژی بیشتر جریان ،کاهش عمق ثانویه و افزایش طول پرش

) Abbaspour et al. (2009( ،Tokyay et al. (2005و

هیدرولیکی میشود.

( Elsebaie et al. (2010با بررسی برروی انواع بسترهای زبر

با توجه به امکان تشکیل مقطعهای انقباضیافته در مسیر

و مقایسه آنها به این نتیجه رسیدند که در اعداد فرود باالتر،

جریان فرابحرانی که ممکن است در اثر ایجاد عاملهای

میزان کاهش عمق نسبی در بسترهای زبر ،نسبت به پرش

چون پایههای پل و یا تغییرپذیریهای محیطی که باعث

کالسیک بیشتر میشود Pagliara et al. (2009( .در

تنگشدگی مقطع عرضی آبراهه میشود ،ضرورت محاسبه

بررسیهای خود با ساخت مدلهایی درشیب های مختلف

میزان استهالک انرژی در رویارویی جریان فرابحرانی با تنگ

(1:4تا )1:12بهصورت خشکهچین به بررسی افت انرژی

شدگی را مشخص می سازد .با بررسی تحقیقات پیشین

برروی شیب های سنگی با شیب بسیار کم پرداختند .نتایج

مشاهده شد که بررسیهای انجام گرفته تنها در زمینه

آنها نشان داد که با افزایش اندازه زبری میزان افت انرژی

همگرا و واگرای تدریجی ،شوتها و استهالک انرژی به

افزایش مییابد.

وسیله دیگر مستهلککنندهها بوده است .در سالیان اخیر
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) Daneshfaraz et al. (2017به بررسی آزمایشگاهی تاثیر

هیدرولیکی تشکیل شده در مسیر جریان و چگونگی

فاصله تنگشدگی از دریچه در تنگشدگی با دیواره صاف

جایگذاری زبری با سه قطر میانیگن 0/8 ،1/28 ،2/08

پرداختند .همچنین ) Daneshfaraz et al. (2020به بررسی

سانتیمتر در دیواره را نشان میدهد .جدول  ،1محدوده

عددی تاثیر تغییر عرض آبراهه با تنگشدگی با دیواره صاف

متغیرهای اندازهگیری شده را نشان میدهد.

ناگهانی پرداختند .در ادامه این تحقیق،

Daneshfaraz et

) al. (2021dبه بررسی عددی تاثیر تنگشدگی هاللیشکل
با عرضهای مختلف پرداختند .در هر سه تحقیق یادشده،
نتایج نشان از افزایش استهالک انرژی در استفاده از انواع
تنگشدگیها را دارد .با توجه به تحقیقات پیشین که توسط

Flow

) Daneshfaraz et al. (2017, 2020, 2021dبررسی شده
است ،تاثیر زبری در دیواره محل تنگشدگی ،تاکنون برروی
فراسنجههای هیدرولیکی انجام نگرفته است .لذا در این
تحقیق تاثیر همزمان تنگشدگی ناگهانی و زبری در دیواره

Fig. 1 Schematic of channel and equipment installed on
it

آن بر استهالک انرژی در جریان فرابحرانی بهصورت

شكل  1شمایکلی آبراهه و تجهیزات نصبشده برروی آن

آزمایشگاهی بررسیشده و نتایج آن با تحقیق
) Daneshfaraz et al. (2020مقایسه شده است.

 -2مواد و روشها
 -2-1تجهیزات آزمایشگاهی
برای انجام آزمایشها ،از فلوم آزمایشگاهی با مقطع
W

مستطیلی به طول  5متر ،عرض  0/3متر ،ارتفاع 0/5متر
و با کف و دیوارههایی از جنس پلکسی گلس  ،استفاده
شده است .دو پمپ هرکدام با توان  450لیتر در دقیقه
جریان را وارد فلوم میکند و دبی ورودی جریان توسط

Fig. 2 Schematic of contraction and roughness placement

شكل  2شمایکلی آبراهه جایگذاری تنگشدگی و زبری

دو دبیسنج (روتامتر) با خطای  ±2درصد خوانده میشود.

جدول  1محدوده متغیرهای اندازهگیری شده

برای اندازهگیری عمق آب از عمقسنج نقطهای با دقت
یک میلیمتر استفاده شده است .برای ایجاد تنگشدگی

Re

Table 1 Range of measured
D50/Δb Q
YB

Roughness

)(×103

)(cm

)(L/min

)(D50

1.97-2.31
4.55-7.63
4.94-8.54
3-4.26
2.35-3.55
2.12-3.12
2.95-4.07
1.85-4.38
2.12-3.49
1.89-2.22
1.86-3.17
2.1-2.82

300
600

درمقطع عرضی آبراهه از جعبه (باکس)های شیشهای با
ارتفاع ثابت  0/5متر ،عرضهای  7/5 ،5 ،2/5سانتیمتر از
هر طرف و برای ایجاد جریان فرابحرانی درباالدست مقطع
تنگ شدگی از یک دریچه به عرض  0/3متر ،ضخامت 3

75-141
76.5-159
59-238

میلیمتر با بازشدگی  2سانتیمتر که درفاصله  1/5متری
از تنگشدگی قرارگرفته ،استفاده شده است.
شکل  ،1شمایکلی آبراهه و تجهیزات نصب شده برروی
آن و شکل  ،2نمونهای از جایگذاری تنگشدگی ،پرش
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--0.032
0.04
0.053
0.051
0.064
0.085
0.081
0.101
0.135

Plain
contraction
0.8 cm

1.28 cm

2.08 cm
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 -2-2تحلیل ابعادی

درنهایت فراسنجههای وابسته بهصورت تابعی از

فراسنجههای موثر هندسی و هیدرولیکی برای بررسی

فراسنجههای مستقل بدون بعد برمبنای رابطه  5ارائه شده

استهالک انرژی جریان در تنگشدگی همراه با زبری دیواره،

است.

به صورت زیر است:

()5

()1

f 1(Q,  , g ,  ,W , b, a, D50 ,
YA , YB , Yh , E A , EB , L, x,VA ,VB ) = 0

 -3-2رابطههای مورد استفاده

که در آن Q ،دبی جریان  ،چگالی سیال g ،شتاب

با توجه به شکل  ،3در برخی موارد با برخورد جریان

گرانش µ ، ،لزوجتپویا(ویسکوزیته دینامیکی) W،عرض

فرابحرانی با مقطع تنگشدگی ،پرش مستغرق میشود .این

آبراهه Δb ،عرض تنگشدگی a ،بازشدگی دریچهD50 ،

پدیده بیشتر در زمانهایی که عرض تنگشدگی بهنسبت

قطر میانیگن زیری دیواره YA ،و  YBبهترتیب اعماق جریان

زیاد باشد ،رخ میدهد .افت انرژی بین مقطعهای  Aو  Bبا

در مقطعهای  ،Aو  Yh ،Bعمق آب پشت دریچه EA ،و EB

استفاده از اصل انرژی و از طریق رابطه  ،6قابل محاسبه

بهترتیب انرژی مخصوص در مقطعهای  Aو  x ،Bفاصله

است.

دریچه تا تنگشدگی L ،طول مقطع تنگشده VA ،و VB

2

بهترتیب سرعت در مقطعهای  Aو  Bمیباشد .با در

میتوان فراسنجههای بدون بعد را استخراج کرد.

()2

W a b D50
, ,
,
,
YA YA YA YA

A

EAB = (YA +

 VB Vسرعت در مقطع  Aو ،B

 YB Yبه ترتیب عمق در مقطع  Aو  Bاست .سرعت

در مقطع  Bتوسط عمق میانیگن برداشت شده قابل

f 2(Re A , FrA , FrB ,

محاسبه است ولی برای محاسبه سرعت در مقطع  ،Aدر

YB Yh Ycr E A EB x L
, , ,
,
, , )=0
YA YA YA YA YA YA YA

آغاز عمق جریان در مقطع  Aبرابر رابطه  7محاسبه شده و

با تقسیم برخی از فراسنجهها بر یکدیگر و همچنین
سادهسازی برخی از آنها ،برابر رابطه  3خواهیم داشت:

() 3

که در رابطه وA ،6

و

2

VA
V
) ) − (YB + B
2g
2g

()6

نظرگرفتن فراسنجههای  g، و YAبعنوان فراسنجههای
تکراری و با استفاده از روش تحلیل ابعادی پیباکینگهام

D b
E YB
) , , FrB = f 5( FrA , 50 ,
E A YA
b W

W a D50
, ,
,
y A y A b

f 3(Re A , FrA , FrB ,

میزان سرعت جریان در همان مقطع برابر رابطه  8و با
جایگذاری عمق بهدست آمده از رابطه  7بهدست میآید.
() 7
() 8

YA = d  Cc

Q
) (W  YA

=V

y B E A EB x
,
,
, )=0
yA yA yA L

با توجه به اینکه جریان در همه دبیهای بهکار رفته آشفته
میباشد و محدوده عدد رینولدز بیش از  2000است ،لذا از
فراسنجه  Reصرفنظرگردید

( Daneshfaraz et al.

)) .)(2021a,b,c,dهمچنین فراسنجههای  W/YA ،a/YAو

Fig. 3 Submerge hydraulic jump

 x/Lبهترتیب بهدلیل ثابت بودن میزان بازشدگی دریچه،

شكل 3پرش هیدرولیکی مستغرق

میزان عرض دریچه و فاصله دریچه تا تنگشدگی از میان
فراسنجههای بدون بعد حذف شدند و کمیتهای بدون بعد

که در آن d :میزان بازشدگی دریچه و  Ccضریب انقباض

موثر برابر رابطه  4ارائه شده است.

جریان است ( .Belaud et al. (2009ضریب انقباض ()Cc

()4

D50 b YB E A EB
,
, ,
, )=0
b W YA YA YA

f 4( FrA , FrB ,

برحسب عمق آب پشت دریچه برای جریان های آزاد و
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مستغرق برمبنای شکل  4محاسبه شد .در زمانهایی که

()11

پرش ،مستغرق است ،بدلیل تالطم جریان در مقطع ،A
اندازهگیری عمق جریان دشوار است .بنابراین

Rajaratnam

) ،et al. (1977برابر رابطه  9میزان عمق مستغرق دریچه را
با استفاده از ارتفاع آب پشت دریچه بهدست آوردند.

()12
()13

)2

) ( N  Eexp Ecal ) − ( Eexp )( Ecal

2
2
N ( Eexp
) − ( Eexp ) 2 N ( Ecal
) − ( Ecal ) 2

( Eexp − Ecal ) 2

100

N



1

Eexp − Ecal
Eexp

1
N

( = R2

= RMSE

= ERe latviveerror

 -3نتایج و بحث
 -1-3مشاهدههای آزمایشگاهی
برای دستیابی به هدفهای پژوهش ،تنگشدگیهای مسیر
جریان با استفاده از جعبه(باکس)های شیشهایی فراهم شده
و برای زبر کردن دیوارههای تنگشدگی از مصالح شن با
قطرهای میانگین نسبی ،0/04 ،0/081 ،0/051 ،0/032
Fig 4. Vertical sluice gate contraction coefficient for free
)and submerge flow (Belaud et al., 2009

شكل  4ضریب انقباض دریچه کشویی برای جریانهای
آزاد و مستغرق

)(Belaud et al., 2009

V 2A
() 9
2g
که در رابطه باال  ،Yhارتفاع آب پشت دریچه،

تخلخل  18/5 ،30و  11/6درصد استفاده شده است.
درحالت کلی شمار  270آزمایش در محدوده عدد فرود 2/5
تا  7/5و محدوده انقباض نسبی  8/9تا  12/42انجام گرفته
است .با تنظیم مدل آزمایشگاهی و باز کردن پمپ  ،جریان

YSA = yh −

بعد از عبور از دریچه قائم به صورت فرابحرانی وارد آبراهه

 YSAعمق

میشود و همانند شکل  5به سمت مقطع تنگشدگی

استغراق دریچه و  ، VAسرعت در مقطع  Aاست و در آخر
افت انرژی برای پرشهای مستغرق از طریق رابطه  ،10قابل
محاسبه است.
()10

 0/085 ،0/053 ،0/101 ،0/064و  0/138و با درصد

VA2
VB 2
= (YSA +
) − (YB +
)
2g
2g

EAB

حرکت میکند .در شکل  5میتوان رفتار جریان در هنگام
برخورد با جسم و عنصرهای تنگشدگی و انواع پرشهای
هیدرولیکی تشکیلشده در سامانه آزمایشگاهی را مشاهده
کرد .با رسیدن جریان به مقطع تنگشدگی ناگهانی و
برخورد با آن ،پرش هیدرولیکی تشکیل شده و به واسطه
برخورد جریان با جسم و عنصرهای تنگشدگی پسزدگی

 -4-2معیارهای ارزیابی

جریان ایجاد شده و عمق آب در درون مقطع انقباضیافته،

دراین تحقیق ،رابطههایی برای محاسبه استهالک انرژی

افزایش مییابد .تشکیل پرش هیدرولیکی باعث افزایش

نسبی و عمقهای مزدوج ارائه شده است که فراسنجههای

تالطم و تداخل آب و هوا در درون تنگشدگی میشود .برابر

وابسته به صورت تابعی از فراسنجههای مستقل درنظر

مشاهدههای ایجاد زبری در دیواره و افزایش قطر میانیگن

گرفته شده است .برای ارائه این رابطهها در اکسل به کمک

مصالح دیواره ،عمق آب باال دست رفته رفته افزایش مییابد

دستور  70،Solverدرصد داده های آزمایشگاهی برای

که باعث استهالک انرژی بیشتری میشود.

آموزش و 30درصد دادهها برای آزمون گزینش شده است.
از شاخصهای آماری ضریب همبستگی  ، R 2خطا جذر

 -3-2استهالک انرژی نسبی

میانگین مربعات  ،RMSEخطا نسبی  ،ERelative errorبرای

بنابر تحلیل ابعادی ،شکل  6تغییر پذیریهای استهالک

ارزیابی رابطهها بهره گرفته شده است.

انرژی نسبی را در برابر عدد فرود باالدست نشان میدهد.
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سانتیمتر بیشتر است .علت این امر برخورد جریان

Q= 450 L/M
Δb= 25 cm
D50= 0.8 cm

فرابحرانی به مقطع تنگشدگی ،جریان برگشتی در محل
برخورد آب با کنارههای جسم و عنصرهای تنگشدگی و
همچنین تشکیل پرش هیدرولیکی در باالدست مقطع

Q= 450 L/M
Δb= 25 cm
D50= 1.28 cm

تنگشدگی است .پرش هیدرولیکی باعث افزایش تالطم و
تداخل آب و هوا شده و به تبع آن استهالک نسبی انرژی
افزایش مییابد .استفاده از زبری بدلیل ایجاد تنش برشی
میان جریان و زبری دیوارهها و همچنین افزایش میزان

Q= 450 L/M
Δb= 25 cm
D50= 2.08 cm

اصطکاک بین سنگدانههای دیوارهها و جریان ،باعث کم
شدن سرعت و افزایش عمق جریان شده و عدد فرود پایین-
دست را به شدت کاهش میدهد .با افزایش میزان قطر

Q= 450 L/M
Δb= 20 cm
D50= 0.8 cm

میانگین مصالح دیواره تنگشدگی ،اصطکاک مابین جریان
و سنگدانهها افزایش مییابد .این در حالی است که تاثیر
قطر نسبی مصالح در استهالک با زبری نسبت به حالت
شاهد زیاد بوده ولی تغییر قطر مصالح دیواره نسبت به

Q= 450 L/M
Δb= 20 cm
D50= 1.28 cm

یکدیگر تاثیر چندانی بر استهالک انرژی ندارد .همچنین با
کم شدن قطر میانگین ذرات زبری ،بدلیل کاهش تخلخل
میان سنگدانهها استهالک انرژی افزایش و عمق پاییندست

Q= 450 L/M
Δb= 20 cm
D50=2.08 cm

افزایش مییابد .همچنین این نتایج تحقیق با تحقیقات
) Daneshfaraz et al. (2020که به بررسی آزمایشگاهی و
عددی انقباض ناگهانی بر استهالک انرژی پرداختهاند

Q= 450 L/M
Δb= 15 cm
D50= 0.8 cm

مقایسه شده است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده
از زبری ،میزان استهالک نسبی انرژی را به شدت در مقایسه
با تحقیق ) Daneshfaraz et al. (2020افزایش داده است.

Q= 450 L/M
Δb= 15 cm
D50= 1.28 cm

نتایج نشان داد که تغییر قطر ذرات زبری تاثیر چندانی بر
میزان استهالک انرژی جریان ندارد .ولی میتوان دید که
تاثیر زبری با قطر میانگین  1/28سانتیمتر کمی بیشتر از

Q= 450 L/M
Δb= 15 cm
D50= 2.08 cm

بقیه زبریها است .دلیل آن است که زبری  1/28سانتیمتر
سطح تماس بیشتری با جریان داشته و همچنین فضای

Fig. 5 View of experimental models

خالی میان دانهها باعث افزایش اصطکاک و تنشبرشی

شكل 5نمایی از مدلهای آزمایشگاهی

میشود .لذا میزانی از انرژی توسط پرشهیدرولیکی و میزان
دیگری از آن بهواسطه پسزدگی جریان مستهلک شود.

چنانچه از شکل استنباط میگردد با افزایش عدد فرود،

شکل  7بیانگر این است که در یک دبی ثابت میزان افت

میزان استهالک نسبی انرژی در همه مدلهای این تحقیق

انرژی نسبی در تنگشدگی نسبی  0/085در دیواره ،بیشتر

روند افزایشی و صعودی دارد .این میزان از استهالک انرژی

از بقیه تنگشدگیها میباشد.

در تنگشدگی  15سانتیمتر نسبت به تنگشدگی  5و 10
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Δb/W=0.83

a

b

Fig. 7 Investigation of energy dissipation versuse
upstream Froude number in all models with rough
wall

Δb/W=0.66

شكل  7بررسی استهالک انرژی نسبت به عدد فرود
باالدست همهی مقطعها همراه با زبری دیواره

c

Δb/W=0.50

Fig. 6 Variation of relative energy dissipation versus
)upstream Froude number: a) contraction of 5 cm; b
contraction of 10 cm; c) contraction of 15 cm

Fig. 8 Compare experimental with calculated relative
energy dissipation

شكل  8مقایسه مقادیر آزمایشگاهی استهالک انرژی
نسبی آزمایشگاهی و محاسباتی

شكل 6تغییر پذیریهای استهالک انرژی نسبی در برابر
عدد فرود جریان باالدست )a :تنگشدگی  5سانتیمتر)b ،
تنگشدگی  10سانتیمتر )c ،تنگشدگی  15سانتیمتر

 -3-3عدد فرود
شکل  9بررسی عدد فرود در دو مقطع

A

و  ،Bرا نشان

رابطه  ،14با استفاده از  %70درصد دادههای آزمایشگاهی

میدهد که تغییر پذیریهای بازه عدد فرود پاییندست به

بهصورت تصادفی ،برای برآورد استهالک انرژی نسبی

تفصیل در جدول  2ارائه شده است .همانطور که از شکل

باالدست ارائه شد و  30درصد دادههای آزمایشگاهی برای

استنباط میشود عدد فرود در پایین دست پس از هر 3

صحت سنجی رابطه ارائه شده در نظر گرفته شده است.

نوع تنگشدگی ناگهانی ،بهطور چشمگیری کاهش مییابد.

برای بررسی میزانهای آزمایشگاهی استهالک انرژی نسبی

افزون بر تاثیر تنگشدگی ،تاثیر همزمان زبری در دیواره

مقطع تنگشدگی با میزانهای پیش بینی شده توسط

تنگشدگی نشان میدهد که در یک دبی ثابت بیشترین

شاخص های ارزیابی ،نشان داد که رابطه دارای ضریب

افت عدد فرود ،در مقطع  15سانتیمتری میباشد .دلیل

تعیین

این امر آن است که با افزایش دبی و برخورد جریان با جسم

= ،R2خطا جذر میانگین مربعات
= RMSEو درصد خطای نسبی  ±8/84میباشد

و عنصرهای تنگشدگی ،با تشکیل پرش هیدرولیکی و

(شکل  .)8رابطه ارائه شده برای فاصله ثابت دریچه تا

جریان های متالطم ،سرعت جریان کاهش و عمق آن

تنگشدگی استخراج شده است.

افزایش مییابد .با افزایش عمق ،رژیم جریان در مقطع

()14

E / E A = −3.3536( FrA )−0.0981  ( D50 / b)0.02185 +
3.2098(b / W )−0.0671

پاییندست تبدیل به فروبحرانی شده یا در بعضی از دبیها،
عدد فرود کاهش بسیار چشمگیری داشته است .از جمله
تاثیرهای کاهش چشمگیر عدد فرود در پاییندست
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سازههای هیدرولیکی میتوان به کاهش فرسایش و تخریب

هیدرولیکی در برابر عدد فرود جریان عبوری از زیر دریچه

آبراهه ،مانع از ایجاد امواج زیانبار در پایاب ،پدیده آبشستگی

را نشان میدهد .نمودارهای الف ،ب و ج به ترتیب بیانگر

و کاهش طول حوضچه آرامش اشاره کرد.

تغییر پذیریهای عمقهای مزدوج تنگشدگیهای 10 ،5
و  15سانتیمتر را برای هر سه زبری بهکار رفته در دیواره

جدول  2محدوده متغیرهای عدد فرود پاییندست
Table 2 range of down stream Froud number
Simple
D50=0.8 D50=1.28 D50=2.08
channel
ΔB= 25
3.23
0.6~2
0.6~2.1
2~3.2
ΔB= 20
~
1.4~1.5 1.16~2.1
1.88~2
ΔB= 15
6.43
1.7~1.9
1.6~1.7
1.7~2.2

تنگشدگی میباشد.

Δb/W=0.83

a

Δb/W=0.66

b

Δb/W=0.50

c

Fig. 10 Variation of conjugated depth versus vena
contracta Froude number

شكل  10تغییر پذیریهای عمقهای مزدوج در برابر عدد
فرود عبوری از زیر دریچه

بادقت در شکلها استنباط شود که در همه مدلهای بررسی
شده ،عمقهای مزدوج پرش هیدرولیکی در دبیهایی که
جریان بعد از دریچه مستغرق است ،بهصورت نزولی کاهش
مییابد ولی با تبدیل پرش هیدرولیکی مستغرق به پرش
هیدرولیکی آزاد عمقهای مزدوج تاحدودی میزان ثابتی به
Fig. 9 Variation of Froude number versus discharge

شكل  9تغییر پذیریهای اعداد فرود مقطعها در برابر دبی
جریان

خود میگیرند و صعودی میشود .در تنگشدگی  15سانتی
متر در همه دبیهای بهکار رفته پرش هیدرولیکی جریان از
نوع مستغرق بوده و بههمین دلیل در هر سه زبری با افزایش

 -3-4اعماق مزدوج

دبی ،اعماق مزدوج جریان افزایش مییابد .همچنین افزایش

شکل  ،10تغییرپذیریهای عمقهای مزدوج پرش
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افزایش مییابد.

میزان تنگشدگی باعث افزایش عمقهای مزدوج جریان

 -2بنابر نتایج آزمایشگاهی استفاده از زبری ،میزان

میگردد.
پس از استخراج میزانهای اعماق مزدوج از سامانه

استهالک انرژی نسبی را نسبت به باالدست بهطور

آزمایشگاهی ،با استفاده از روش  solverدر اکسل ،رابطهای

چشمگیری افزایش میدهد.

برابر رابطه  15برای اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی

 -3استهالک انرژی در تنگشدگی  15سانتیمتر ،درحالت

استخراج شده و نمودار مربوط به آن در شکل  11ارائه شده

شاهد (بدون زبری) نسبت به تنگشدگی 15سانتیمتر

است .شاخصهای ارزیابی نشان داد که رابطه  15دارای

با زبریهای  1/28 ،0/8و  2/08سانتیمتر ،به ترتیب

ضریب تعیین

= ،R2خطا جذر میانگین مربعات

 20/88 ،25/48و  23/ 83درصد کمتر میباشد.

= RMSEو درصد خطای نسبی  ±9/76میباشد.

 -4استهالک انرژی در تنگشدگی  10سانتیمتر ،درحالت

رابطه ارائه شده برای فاصله ثابت دریچه تا تنگشدگی

شاهد )بدون زبری) نسبت به تنگشدگی 10سانتیمتر

استخراج شده است.

با زبریهای  1/28 ،0/8و  2/08سانتیمتر ،به ترتیب

()15

YA / Y2 = 16( FrA )−2.301 16( D50 / b)2.27 +
0.632(b / W )2.06

 43/68 ،44/34و  40/63درصد کمتر میباشد.
 -5استهالک انرژی در تنگشدگی  5سانتیمتر ،درحالت
شاهد (بدون زبری) نسبت به تنگشدگی  5سانتی متر
با زبری های  1/28 ،0/8و  2/08سانتیمتر ،به ترتیب
 51/19 ،50/75و  40درصد کمتر میباشد.
 -6عمقهای مزدوج پرش هیدرولیکی ،با افزایش عدد فرود
در جریان مستغرق روند کاهشی داشته ولی در جریان
با پرش هیدرولیکی آزاد عمقهای مزدوج تاحدودی
میزان ثابت و صعودی را بهخود گرفته است.

Fig. 11 Compare experimental with calculated relative
Conjugated depth

شكل  11مقایسه میزان عمقهای مزدوج آزمایشگاهی و

 -5فهرست عالیم
بازشدگی دریچه ()cm

محاسبهای

قطر میانیگن مصالح ()cm

a
D50

 -4نتیجهگیری

انرژی مخصوص مقطع )m( A

EA

در این تحقیق تاثیر انقباض ناگهانی بر استهالک انرژی

انرژی مخصوص مقطع )m( 1

E1

جریان فرابحرانی بهصورت آزمایشگاهی بررسی شد .مدل

انرژی مخصوص مقطع )m( 2

E2

آزمایشگاهی با  3انقباض ناگهانی  10 ،5و  15سانتی متری

انرژی مخصوص مقطع )m( B

EB

-2

و  3نوع زبری با قطر میانگین 1/28 ،0/8و  2/08سانتیمتر

شتاب گرانش ( )ms

g

در دیواره ،درفاصله  1/5متری از دریچه مولد جریان

طول مقطع تنگشدگی ()cm

L

فرابحرانی با بازشدگی ثابت به اندازه  2سانتیمتر انجام شد

3 -1

دبی جریان ( )m s

Q

که در حالت کلی بنابر نتایج آزمایشگاهی میزان استهالک

سرعت در مقطع )ms-1( A

VA

انرژی نسبت به باالدست با افزایش عدد فرود جریان
باالدست ،افزایش یافت .دیگر نتایج بهشرح زیر میباشد:
 -1مقایسه مدلها با یکدیگر نشان داد که با افزایش میزان
تنگشدگی عرض آبراهه ،استهالک انرژی نسبی

-1

سرعت در مقطع )ms ( 1
-1

سرعت در مقطع )ms ( 2
-1

V1
V2

سرعت در مقطع )ms ( B

VB

عرض آبراهه ()cm

W
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