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 دار شیبمزدوج انواع مختلف پرش در سطوح  يها محاسبه نسبت عمق يبرا یکل يا رابطه
  

  2بجستان یمحمود شفاع و *1انیمنوچهر شکر
  
  

  چکیده
  

با  دار شيبدر سطوح  اي بررسياما  انجام شده دار شيبدر رابطه با پرش در سطوح صاف  ياديزهاي  پژوهش چه تاکنوناگر
مزدوج پرش در سطوح  يها محاسبه نسبت عمق يبرا يکل يا ارائه رابطهپژوهش  اين ياست. هدف اصل انجام نشدهبستر زبر 

از  يعيوده وسدر دو حالت بستر صاف و زبر در محد دار شيبمنظور انواع مختلف پرش در سطوح  نيبدبا بستر زبر بود.  دار شيب
 صورت به) ۴/۷تا  ۳/۱درجه) و عدد فرود ( ۵/۲۷و  ۵/۲۰، ۵/۱۴مختلف تندآب ( يها بي)، ش۵۴۶/۰-۰۳۲/۰( ينسب يزبر

مزدوج پرش  يها بر نسبت عمق مؤثربعد  يب يها ، پارامتريل ابعادينگهام تحليه باکي. با استفاده از نظرشد يبررس يشگاهيآزما
 هاي بيضر ،استخراج شد. سپس يکل يا ناقص، رابطه يتشابه -خود يو با استفاده از تئور دست آمده ب دار شيبدر سطوح 

ج يشد. نتا يابيارز يو منابع منتشر شده قبل اين بررسي يشگاهيآزما يها استخراج شد و دقت آن با استفاده از داده يمعادله کل
ج نشان داد که ين نتايدرصد است. همچن ۵/۷آن  يخطاو درصد متوسط يي داشته باالدقت ها نشان داد که معادله  يبررس
 ۵۴/۰ ينسب يکه در زبر يا شود به گونه يان ميه جريمزدوج و عدد فرود اول يها ب کاهش نسبت عمقسب ينسب يش زبريافزا

 داشت. يمزدوج را در پ يها عدد فرود و نسبت عمق يدرصد ۵۰کاهش 
  

  .يزبر تشابهي ناقص، تندآب، حوضچه آرامش، خود، يکيدروليپرش هاستهالک انرژي،  :ي کلیديها واژه
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  مقدمه
ن و ياز پرکاربرتر يکي عنوان به يکيدروليپرش ه
شناخته شده  يها در بحث استهالک انرژ ن روشيکارآمدتر

مختلف قرار گران  هاي زيادي مورد بررسي پژوهش سالو 
و  يتئور صورت به ياديز هاي بررسيگرفته است. 

که  انجام شده يکيدروليدر رابطه با پرش ه يشگاهيآزما
گران  پژوهشاست.  يها مربوط به سطح افق عمده آن

ا يو سوبرامان راجارانتام)، ۱۹۶۵( راجارانتاماز جمله  ياديز
 راجارانتامد و ي)، ا۱۹۹۰)، النگ و همکاران (۱۹۶۸(
) و ۲۰۰۳ا (ي)، چوراژ۲۰۰۳)، آتسو و همکاران (۲۰۰۲(

 a, bعبداهللا و همکاران ( )، پور۲۰۰۷ان (کارلو و همکار
ات پرش را ي) خصوص۱۳۹۲پور ( ) و هنر و حمزه۱۳۹۳

 يم) و سووا۱۹۷۰لسون (يو و يلوگورسکي. وكردند يبررس
مزدوج را  يها ن نسبت عمقيز رابطه بي) ن۲۰۰۴( يو راد

توان به  يم برده  نام گران پژوهشعالوه بر  دند.كرمطالعه 
) اشاره کرد که با استفاده ۲۰۰۹کارلو و همکاران ( بررسي

 يناقص معادله کل يتشابه -خود يو تئور يل ابعاديازتحل
دست ه مزدوج ب يها محاسبه نسبت عمقبراي ر را يز

هردو حالت بستر صاف و زبر  يآوردند که قابل کاربرد برا
  است.
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عمق  cyبستر،  ياندازه متوسط زبر sk باالدر رابطه 

در ان است. يه جريمعرف عدد فرود اول 1Frو  يبحران
ها و  دست تندآب نييآرامش در پا يها حوضچه يطراح

اد پرش يز يجنبش يکنترل انرژ براي، دار شيبسطوح 
نقطه شروع پرش در محل شود که  يتالش م يکيدروليه

 به طور كاملبستر  ياتصال تندآب و حوضچه آرامش و رو
 يجانب يها وارهيش ابعاد ديبه افزا يازيرد تا نيقرار گ يافق

ممکن است  باالط ين شرايمأنباشد. ت آرامش حوضچه
شتر از ياب بيکه عمق پا ينباشد و در حالت ممكن شهيهم

سطح  پرش به باالدست به طور معمول استعمق مزدوج 
که پرش  ين معنيه امنتقل خواهد شد ب دار شيب

سطح  ياز آن رو يمستغرق بوده و بخش يکيدروليه
 در. رديگ قرار مي يسطح افق يگر رويد يو بخش دار شيب

تندآب به اندازه  يها وارهياست تا د يضرور يطين شرايچن
 تيان آب به خارج از تندآب هدايمرتفع باشند تا جر يکاف

 سببت يدر نها وها  وارهيپشت د يشستگ آب سببو  نشده
دانستن تراز سطح آب  اين کهشود. ضمن نب سازه يتخر

 يا سازه يوارده و طراح ين بارهاييتعبراي در طول پرش 
 يرو يجنبش يکاهش انرژ ي. از طرفاست الزمها  واريد

دست  نييان به پايقبل از آن که جر کف يزبر با ها بآتند
است که با استفاده از آن  ييها از راه يکيمنتقل شود، 

 يها خود سازه، سازه يب احتماليتوان از تخر يم
جاد يا به خاطرکه  يمازاد يها نهيهز ز ازيدست و ن نييپا

 يها مستحکم بر سازندگان سازه يحفاظت يها سازه
ارا و ي(پالكرد  يريجلوگ شود يم ليتحم يکيدروليه

 يکاربرد مسايلاز  ياريدر بس پس). ۲۰۰۶ ،همکاران
است که عالوه  يضرور يحت يمواقع مناسب و گاه يبرخ

سطوح  يرو يکيدروليکارکرد پرش ه يبر سطح افق
ز مشخص شود و مشخصات مهم يصاف و زبر ن دار شيب

تواند به  يم يطين شرايها در چن پرش از جمله نسبت عمق
 زياديدست کمک  نييآرامش پا يها نه حوضچهيطرح به

ت پرش يموقع بر اساس دار شيبکند. پرش در سطوح 
) نسبت به rL( يطول غلتاب يو انتها دار شيبسطح  يرو

. بر شد يبند ، طبقهيو افق دار شيبمحل تقاطع سطح 
محل ، اگر نقطه شروع پرش در يبند هن طبقياساس ا

 Aرد، پرش نوع يقرار گ يو افق دار شيبتقاطع سطح 
که  شود گفته مي يبه حالت Bشود. پرش نوع  يده مينام

طول  يبوده و انتها دار شيبسطح  ينقطه شروع پرش رو
 يطول غلتاب يرد. اگر انتهايقرار گ يدر سطح افق يغلتاب

رد پرش را يقرار گ يو افق دار شيبدر محل تقاطع سطح 
 يوبه طور کامل ر يکه طول غلتاب يو در صورت Cنوع 

نامند  يم D ل شود آن را نوعيتشک دار شيبسطح 
توسط  Dو  Cنوع  يها پرش). ۱۹۴۴ ،واترزندي(ک
 يشگاهيآزما بصورت) در سطح صاف ۱۹۴۴ندزواتر (يک

 به طور عمومندزواتر يک يتجرب مهي. معادله نندشد بررسی
مزدوج انواع مختلف پرش  يها محاسبه نسبت عمق يبرا

 ترکايو پ يبردل از سوي Bو  D يها رود. پرش يکار مه ب
درجه و در سطح  ۳۰شتر از يب يها بي) و در ش۱۹۵۷(

محاسبه نسبت  برايرا  يها جدول . آنبررسي شدصاف 
) ۱۹۸۸ارائه کردند. هاگر ( Bمزدوج پرش نوع  يها عمق

 ي. کاواگوشبررسي كرددرجه  ۴۵ب يرا در ش Bپرش نوع 
را  Bز پرش نوع يدرجه ن ۳۰ب يش ي) برا۱۹۹۰و هاگر (

 يتر عيدامنه وس يبرا Dو  Bنوع  يها . پرشكردند يبررس
تسو و ا از سوي) درجه و در سطح صاف ۶۰-۰ب (ياز ش

) ۲۰۱۱شد. کارلو و همکاران ( ي) بررس۱۹۹۱اسودا (ي
درجه و در  ۳۰و  ۵/۱۷، ۸ب يشرا در سه  B پرش نوع
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و  يل ابعاديو با استفاده از تحل بررسي كردندسطح صاف 
 برايرا  يکل يا ناقص، معادله يتشابه -خود يتئور

 ۱ مزدوج ارائه کردند. جدول يها محاسبه نسبت عمق

را نشان  گران باال از سوي پژوهشمعادالت ارائه شده 
  دهد. يم

  
  دار شیببر بستر صاف  Bمزدوج در پرش نوع  يها محاسبه نسبت عمق يبرا گران پژوهش یروابط تجرب -1 جدول

  شماره رابطه  رابطه  پژوهشگرنام 
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  ها مواد و روش

 يها محاسبه نسبت عمق براي یاستخراج رابطه کل
 مزدوج

مزدوج  يها ثر بر نسبت عمقؤم يها ريمتغ ۱در شکل 
  .با بستر زبر نشان داده شده است دار شيبپرش در سطوح 

  

مزدوج  يها ثر بر نسبت عمقؤم يها ریش متغینما –1شکل 
  با بستر زبر دار شیبپرش در سطوح 

  

ک، يزومتريپ ارتفاعب يترت به 2h و 1h، 1N ،۱ در شکل
ه پرش است. يو عمق ثانو دار شيبعمق عمود بر سطح 

rL و  يمعرف طول غلتابL ل يمحل تشک يفاصله افق
ب کف يه شيزاو αن يتندآب است. همچن يپرش از انتها

ه ين محل عمق اوليب يافقفاصله  l،يتندآب با سطح افق
ارتفاع محل  z،يو سطح افق دار شيبپرش و تقاطع سطح 

ختالف تراز سطح آب ا kل پرش از کف کانال است. يتشک
 ين پارامترهاينابرادست پرش است. ب نييباالدست و پا

ر يرابطه ز صورت بهتوان  يده مورد نظر را ميبر پد مؤثر
 نوشت:

)۷(  ( ) 0,,,,,,,,, 21 =zykhhgqF csαµρ  
شتاب  gان، يدر واحد عرض جر يدب q، باالدر رابطه 

آب،  يکيمنايلزجت د µجرم واحد حجم آب،  ρ، يثقل
cy و  يعمق بحرانsk از ها است ياندازه متوسط زبر .

 يبند با دانه يها از شن پژوهشن يکه در ا ييآنجا
ها  متوسط آن ارتفاع فقطن يشد، بنابرا کنواخت استفادهي

 ليتحلنگهام يباک يبا استفاده از تئور مورد توجه است.
 يپارامترها عنوان به 1h و ρ، q و انتخاب يابعاد
  شود: حاصل مير يزبعد  يب رابطه ،يتکرار
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ب معرف عدد فرود يترت هب Reو  1Fr، )۸(در رابطه 

معرف  Yنولدز هستند. يو عدد ر يبحران ان فوقيجر
ت پرش يدهنده موقع نشان Eمزدوج و  يها نسبت عمق

هاگر  از سوين بار ياست که اول دار شيبسطح  يرو
  شود: ير محاسبه ميدست آمد و از رابطه زه ) ب۱۹۸۸(

)۹(  
2
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است و با  برابر با واحد Aپرش نوع  يبرا Eپارامتر مقدار 
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، مقدار آن دار شيبحرکت پرش به سمت باالدست سطح 
ه نولدز بير عدد ريثأکند. با صرف نظر از ت يدا ميکاهش پ

 )۸()، رابطه ۲۰۱۱ ،ان (کارلو و همکارانيل تالطم جريدل
  شود: ير نوشته ميز صورت به
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، يکيزيده فيک پدي براي، ١يتشابه -ه خوديبا توجه به نظر

  م داشت: يخواه Πبعد  يگروه ب nبعد از مشخص شدن 
)۱۱(  ( )nΠΠΠ=Π ,...,, 321 ψ  
ن يبعد مشخص و مع يک گروه بي يبرا يکيزيده فيک پدي

nΠ 1کامل است اگر  يتشابه -ط خوديشرا يداراΠ 
ا يبه سمت صفر  nΠکه  يگردد. زمان nΠمستقل از 

مخالف  يمقدار يدارا ψکند، اگر تابع  يل ميت مينها يب
 nΠم ييت شود گوينها ين مخالف بيبا صفر و همچن

 ؛۱۹۷۹، کامل است (بارنبلت يتشابه -شرط خود يدارا
به  ψ). اما اگر تابع ۲۰۰۹ ،کارلو و همکارانو  ۲۰۰۶ ،فرو

شرط  يدارا nΠم ييل کند، گويت مينها يا بيسمت صفر 
 يکيزيده فين حالت پدياست. در ا ٢ناقص يتشابه -خود
 د:كران ير بيرابطه ز باتوان  يرا م باال

)۱۲(  ( )1321 ,...,, −ΠΠΠΠ=Π nnζ
ε

  
است که با توجه به  يبيضر εنماد تابع و  ζکه 
 ۲۰۰۶ ،فرو ؛۱۹۷۹ ،د (بارنبلتيآ يدست مه ب هاي شيآزما

 )۱۰(توان رابطه  ي). در ادامه م۲۰۰۹ ،کارلو و همکاران و
 يط مرزيشرا عنوان به يب بحرانيگرفتن شنظر  را با در

  کرد: يسينو ر بازيز صورت بهده يپد
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  .استنماد تابع  ξکه 
)1(بعد  ياگر فرض شود که گروه ب 1 −Fr شرط  يدارا

ر يز صورت به) ۱۳ناقص است رابطه ( يتشابه -خود
  شود: يم يسينو باز
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ب ينظر گرفتن ش . با دراستنماد تابع  χکه در آن 

 ۱۵)، تابع Fr=11( يط مرزيشرا عنوان به يبحران
  شود: ير نوشته ميز صورت به

                                                
1- Self- similarity theory 
2- Incomplete self -similarity 
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 يسطح آب افقب يش يب بحرانيدر ش اين کهو با توجه به 

  :رابطه زير حاصل خواهد شداست 
)۱۶(  12 hzh +=  

  :آيد رابطه زير به دست ميجه يو در نت
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  توان نوشت: يم )۱۴(با توجه به رابطه 
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 يبرا يليحل تحل اين کهبا توجه به 

E
Y 1

وجود ندارد  −

ن شود. ييتع يشگاهيآزما يها د از دادهيبا باالمقدار تابع 
نظر گرفته  در ۹۶۳/۰برابر  εمقدار باالل يدل هن بيهمچن

پرش  ي) برا۲۰۰۹خواهد شد که کارلو و همکاران (
ز ين B پرش نوع ين و براييتع يکف افق يرو يکيدروليه

  اند. کردهن توان استفاده ياز هم
  

  ها شیو نحوه انجام آزما یشگاهیزات آزمایتجه
 ۵/۷به طول  يدر فلوم ها شي، آزماپژوهشن يانجام ا براي

شه و يمتر از جنس ش۵/۰متر و ارتفاع ۳/۰تر، عرض م
د يک دانشگاه شهيدروليشگاه هيگالس و در آزما يپالکس

ان قبل از ورود يجر ي. دب)۲(شکل  دشچمران اهواز انجام 
س با دقت يسنج الکترومغناط يدب بابه مخزن آرام کننده 

فلوم  يشد. در ابتدا يريگ ه اندازهيتر بر ثانيک هزارم لي
 ۵۲(با ارتفاع  ياز نوع اوج يزيسرر ،ل پرشيتشک يبرا

و  يطراح USBR يمتر) با توجه به استانداردها يسانت
با باال ز يدست سرر نييز در پاين يد. تندآبشنصب 

و  درجه) ۵/۲۷و  ۵/۲۰، ۵/۱۴مختلف ( يها بيش
ن با يمتر و همچن يسانت ۴/۲و  ۷/۱، ۱/۱، ۳۵/۰ يها يزبر

و شکسته  يعيطب صورت بهها  يشد. زبرنصب سطح صاف 
). نحوه قرار ۳کنواخت بودند (شکل ي يبند دانه يو دارا

چسب  باها  ين صورت بود که ابتدا زبريبه ا يدادن زبر
چسبانده شده  يتصادف کامالً صورت بهپوش  کف يرو آهن

وم يله چسب آکواريبه وس يتندآب و کف افق يو سپس رو
شد از  يد زبر ميکه با ياز کف افق يشد. طول يت ميتثب
آمد.  يدست مه بستر صاف ب يشاهد رو هاي شيق آزمايطر
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ن طول پرش در يشتريب بين صورت که در هر شيبه ا
 براياب يم عمق پايجهت تنظ سطح صاف مبنا قرار گرفت.

فلوم  يدر انتها ييچه کشويک دريل پرش از يتشک

سنج  ز از عمقيسطح آب ن يريگ ندازها يبرا .شداستفاده 
فلوم نصب شده بود  يها لير يمتر که رو يليم ۱/۰با دقت 
   د.شاستفاده 

  

 
  استفاده در این پژوهش نماي جانبی فلوم آزمایشگاهی مورد -2شکل 

  

 
  هاي مورد استفاده در این پژوهش شکل و اندازه زبري -3شکل 

  
ي در ابتدا، هاي مختلف براي دبي ها انجام آزمايش براي

متر  سانتي ۲۰الي  ۱۰پرش به فاصله حدود آزمايش 
و با بستن دريچه به  شد مي تر از تندآب تشـکيل پايـين

ها در  شد تا پرش آرامي پرش به روي تندآب منتقل مي
پس از  .)۴(شکل  هاي مختلف تندآب قرار گيرد موقعيت

 ه ويژهسطح آب پرش و ب نيمرختثبيت موقعيت پرش، 
هاي مزدوج با دقت در چندين مرحله از آزمايش  عمق

گيري شده مبناي  د و متوسط اعداد اندازهش برداشت مي
هاي  گيري عمق براي اندازه گرفت. ها قرار مي تحليل داده

ها  اوليه و ثانويه روي بستر زبر، مبنا متوسط ارتفاع زبري
شد که با قرار دادن يک صفحه صاف روي   نظر گرفته مي در

هاي  دامنه تغييرات پارامتر ۲ها به دست آمد. جدول  زبري
  دهد. بعد اين بررسي را نشان مي بي
  
  

  لف)ا

  

  ب)

  
  ج)

  
هاي تشکیل شده در آزمایشگاه  هایی از پرش نمونه -4شکل 

 -Bنوع  -ب) - Aمتر الف) نوع  سانتی 7/1روي بستر با زبري 
   Cنوع  -ج)
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  دامنه تغییرات پارامترهاي آزمایشگاهی -2جدول 

       Fr1  Y  E  شيب (درجه)  نوع بستر
 صاف

  صفر  ۱ – ۲۲/۰  ۳۳/۵- ۴۵/۱۲  ۵۷/۲ – ۵۸/۵  ۵/۱۴
  صفر  ۱ – ۱۲/۰  ۳۴/۶- ۶۱/۱۵  ۸۵/۳ – ۶۳/۶  ۵/۲۰
  صفر  ۱ – ۳۱/۰  ۱۱/۷ – ۸۶/۱۱  ۰۹/۴ – ۸۶/۷  ۵/۲۷

 زبر
۵/۱۴  ۱۱/۴ – ۱۸/۱  ۲۷/۸ – ۳۱/۲  ۲۳/۰ – ۱  ۴۵۲/۰ – ۰۳۲/۰  
۵/۲۰  ۸۳/۴ – ۲۱/۱  ۹۶/۶ – ۱۱/۲  ۳۵/۰ – ۱  ۵۸۱/۰ – ۰۳۵/۰  
۵/۲۷  ۲۵/۵ – ۱۵/۲  ۱۶/۹ – ۸۰/۲  ۳۲/۰ – ۱  ۵۸۲/۰ – ۰۳۶/۰  

  
 ج و بحثینتا

مزدوج و  يها بر نسبت عمق ینسب ياثر ارتفاع زبر
  هیعدد فرود اول

به  ي(ارتفاع متوسط زبر ينسب ياثر ارتفاع زبر ۵شکل 
 يها ان و نسبت عمقيه جري) بر عدد فرود اوليعمق بحران

 ت پرشيک موقعيرا در  يکيدروليه يها مزدوج انواع پرش
)Eدهد. حداکثر پارامتر  يثابت نشان م باًي) تقرE  برابر

. با حرکت دهد رخ مي) Z=0تندآب ( يواحد است که در پا
 E، مقدار پارامتر دار شيبپرش به سمت باالدست سطح 

. با يابد ميش يمزدوج افزا يها ابد و نسبت عمقي يکاهش م
ش يشود با افزا يم ديدهگونه که  همان ۵توجه به شکل 

، عدد فرود Eاز  يکوتاه و ثابت در بازه ينسب يارتفاع زبر
ابد. ي يان و نسبت اعماق مزدوج کاهش ميه جرياول

 يک محدوده زبري يشود که برا ين مالحظه ميهمچن
ل پرش (کاهش مقدار پارامتر يت تشکير موقعييثابت، با تغ

E مزدوج  يها عمق)، مقدار عدد فرود کاهش و نسبت
  ابد.ي يش ميافزا

  

  
 یکیدرولیمزدوج انواع پرش ه يها ان و نسبت عمقیه جریبستر تندآب و حوضچه آرامش بر عدد فرود اول ینسب ياثر زبر -5 شکل

  درجه 5/14ب یمختلف تندآب در ش يها تیافته در موقعیل یتشک
  

  یرابطه کل هاي بین ضرییتع
 χ، )۱۸(، در معادله يتشابه - ه خوديبر اساس نظر

و  E،αبعد  ياست که تابع اعداد ب يبيضر
c

s

y
k است .

 ينسب ينظر گرفتن زبر ابتدا با در، باالب ين ضرييتع يبرا

طور جداگانه مقدار ه ب بيهر ش يثابت (سطح صاف)، برا
χ ن شد. سپس ييتع يشگاهيآزما يها با استفاده از داده

دو در  ر هري، مقادEر يبا متغ χن رابطه تابع ييتع براي
 نشان ۶ ب مختلف رسم شد که شکليدر سه ش برابر هم و

 دهنده آن در سطح صاف است.  

1

3

5

7

9

11

13

1 2 3 4 5 6

Y

Fr1

ks/yc=0 , E=1 ks/yc :(0.07 - 0.11) , E=1 ks/yc :(0.22 - 0.26) , E=1

ks/yc : (0.49 - 0.53) , E=1 ks/yc=0 , E:(0.7 - 0.8) ks/yc:(0.07 - 0.11) , E:(0.7 - 0.8)

ks/yc:(0.22 - 0.26), E:(0.7 - 0.8) ks/yc:(0.49 - 0.53), E:(0.7 - 0.8) ks/yc=0 , E:(0.3 - 0.4)

ks/yc:(0.07 - 0.11), E:(0.3 - 0.4) ks/yc:(0.22 - 0.26), E:(0.3 - 0.4) ks/yc:(0.49 - 0.53), E:(0.3 - 0.4)

ks/yc=0, E:(0.15 - 0.25) ks/yc:(0.07 - 0.11), E:(0.15 - 0.25) ks/yc:(0.22 - 0.26), E:(0.15 - 0.25)

ks/yc:(0.49 - 0.53), E:(0.15 - 0.25)

B- jump

D- jump

C- jump

A- jump
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شود که با حرکت پرش به  ديده مي ۶با توجه به شکل 
)، اثر تغييرات شيب بر Eسمت باالدست تندآب (کاهش 

کند. دليل اين امر، افزايش وزن  افزايش پيدا مي χتابع 
توده مايع قرار گرفته روي تندآب با حرکت پرش به سمت 

هاي نزديک به پاي  باالدست است. اين اثر در موقعيت
کند و فقط تغييرات عدد  ) کاهش پيدا ميE=1تندآب (

دهد. همچنين ديده  فرود است که تأثير خود را نشان مي
هاي مختلف  در شيب Eبا متغير  χتابع  شود که رابطه مي
  صورت نمايي است: به
)۱۹(  baE=χ  

براي سطح صاف تابعي از  bو  aهاي  که در آن ضريب
شيب تندآب هستند. براي نشان دادن اثر زبري، براي هر 

در مقابل هم  χو  Eهاي آزمايش، مقادير  يک از شيب
 ۷هاي مختلف رسم شدند که نتايج آن در شکل  در زبري

  نشان داده شده است.
  

  
مختلف  يها بیدر ش Eبعد  یبا عدد ب χرابطه تابع  -6ل شک

  در بستر صاف یکیدرولیانواع پرش ه يبرا
  

  
مختلف و  يها يدر زبرE ر یو متغ χن تابع یرابطه ب -7 شکل

  درجه 5/14ب یش

و  a هاي بيشود که ضر يمالحظه م ۷ با توجه به شکل
b ز وابسته هستند ين ينسب يب، به مقدار زبريعالوه بر ش
ابد. با توجه به ي يش ميب، افزايش شيبا افزا ين وابستگيو ا
انجام شد رابطه  SPSS15افزار  نرم باکه  يآمار يها زيآنال

و  αبا  bو  a هاي بيضر
c

s

y
k دست ه ر بيز صورت به

  آمد:

)۲۰(  )tan12.0exp(2
c

s

y
k

a −−= α
  

)۲۱(  
c

s

y
k

b −−= − 663.0)(tan18.0 α
  

ر نوشته يز صورت به χ، تابع باالبا توجه به مطالب 
  شود: يم

)۲۲(  
)...tan12.0exp(2,,

c

s

c

s

y
k

y
kE −−=








ααχ  

0.663...exp( 0.18(tan ) )s

c

ka
y

−− − 

  مزدوج برابر خواهد شد با: يها و مقدار نسبت عمق

)۲۳(  

2 exp( 0.12 tan )

0.663exp( 0.18(tan ) )...

Y
ks
yc

ksa
yc

α

=

− − ×

−− −

E
Fr 1)1...( 963.0

1 +−  

0tanو  E=1 يپرش در سطح افق يبرا =α  است. با
رابطه زير حاصل ) ۲۳ر در معادله (ين مقاديقرار دادن ا

  :شود مي

)۲۴(  963.0
1 )1)(exp(21 −−=− Fr

y
kY

c

s

  
 د وکه در مقدمه ذکر ش است )۱( معادل رابطه باالرابطه 

 يمزدوج پرش در سطح افق يها محاسبه نسبت عمق يبرا
دست ه ناقص ب يخود تشابه يصاف و زبر با استفاده تئور

 يها انحراف داده ۹و  ۸ يها آمده است. در شکل
) با ۲۰۱۱و کارلو و همکاران ( اين بررسياز  يشگاهيآزما
نشان داده شده است.  )۲۳(از معادله  يمحاسبات يها داده
درجه) و خطوط  ۴۵( کامل هماهنگين شکل خط يدر ا

ز رسم يشتر و کمتر نيدرصد ب ۱۵ يدهنده خطا  نشان
  شده است.

  

1

2

3

4

5

0 0.25 0.5 0.75 1

χ

E

14.5 deg 20.5 deg 27.5 deg

0

1

2

3

4

0.25 0.5 0.75 1

χ

E

ks= 0 ks=0.35 ks=1.1 cm
ks=1.7 cm ks=2.4 cm
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در مقابل نسبت  یشگاهیمزدوج آزما يها نسبت عمق -8 شکل
 يها انواع پرش يبرا )14( از معادله یمزدوج محاسبات يها عمق

  یکیدرولیه

  
هاي مزدوج آزمایشگاهی در مقابل نسبت  نسبت عمق -9شکل 
 B) براي پرش نوع14هاي مزدوج محاسباتی از معادله ( عمق

  )2011ها از کارلو و همکاران،  (داده
  

 ، مقدار)۱۳(متوسط معادله  يمحاسبه مقدار خطا براي
ر ي(مقدار متوسط قدر مطلق اختالف مقاد متوسط خطا

و  Rب ي)، ضر)۲۳( از معادله يو محاسبات يشگاهيآزما
RMSE ر محاسبه شدند:ياز روابط ز  

)۲۶(  ( ) ( )
100

( )

Y Yi Calculated i Mesured
AEi Yi Mesured

−
= ×  

)۲۷(  
( )( )( ) ( ) ( ) ( )1

2 2( ) . ( )( ) ( ) ( ) ( )1 1

N
Y Y Y Yi Mesured Mesured i Calculated CalculatediR

N N
Y Y Y Yi Mesured Mesured i Calculated Calculatedi i

− −∑
==

− −∑ ∑
= =

  

  
)۲۸(  

1
22( )( ) ( )1

N
Y Yi Calculated i MesurediRMSE

N

 
−∑ 

 ==  
 
  

  

ر يمقاد CalculatediY)(مطلق، يدرصد خطا iAE که

ر يمتوسط مقاد CalculatedY)( ،)۲۳(از معادله  يمحاسبات
 )،ي(مشاهدات يشگاهير آزمايمقاد MesuradiY)(، يمحاسبات

)(MesuredY و يشگاهير آزمايمتوسط مقادN  تعداد
 يرا برا باال هاي بير ضريمقاد ۳. جدول استها  داده

  دهد. ينشان م )۲۳(معادله 
  

هاي آزمایشگاهی و محاسباتی  مقایسه نسبت عمق -3جدول 
  )24از معادله (

  R  RMSE  Mean error (%)  

  ۹/۷  ۱۱/۰  ۹۶/۰  پژوهش حاضر
  ۶/۹  ۲۳/۰  ۹۴/۰  )۲۰۱۱همکاران (کارلو و 

  دقت روابط موجود یبررس
(نـسبت  هيه و ثانوياول يها سه ابتدا عمـقيمقا براي

، )۳(، روابط گران پژوهشر يمزدوج) از روابط سا يها عـمق
با ـد. شکه در مقدمه ارائه شدند محاسـبه  )۶( و )۵(، )۴(

ر محاسبه شده و يمقاد ،قدرمطلق خطاهان يانگيمحاسبه م
سه شدند. يمقا پژوهشن يشده درا يريگ ر اندازهيمقاد

 معادالت يخطاها به مربوط ريمقاد دهنده نشان ۴ جدول
 B نوع پرش مزدوج يها عمق نسبت نييتع در موجود

.است

0

4

8

12

16

0 4 8 12 16

Y
 (E

st)

Y(Exp)

ks=0 cm
ks=0.35 cm
ks=1.1 cm
ks=1.7 cm
ks=2.4 cm

1

7

13

19

25

1 7 13 19 25

Y
 (E

st)

Y (Exp)

+15% 

-15% 
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 Bمزدوج پرش نوع  يها ن نسبت عمقییمعادالت موجود در تع يدرصد متوسط خطا -4 جدول
 ب (درجه)يش )۲(معادله  )۳(معادله  )۴(معادله  )۵(معادله  )۶(معادله 
۹۷/۷ ۵/۴۴ ۶۸/۷ ۱/۱۶ ۱۴/۱۸ ۵/۱۴ 
۵۳/۸ ۸/۴۵ ۶۷/۷ ۶۱/۶ ۵۶/۲۰ ۵/۲۰ 
۷۸/۶ ۷/۴۷ ۲۱/۷ ۳۱/۳ ۳۴/۳۳ ۵/۲۷ 

            
  يریگ جهینت
ه يو نظر يابعاد ليتحلبا استفاده از  ابتدا پژوهشن يا در

 برآورد نسبت يبرا يکل يا رابطهناقص،  يخود تشابه
با  دار شيبدر سطوح پرش انواع مختلف مزدوج  يها عمق

دست آمده ه . رابطه بدر نظر گرفته شدبستر صاف و زبر 
و منابع منتشر شده  اين بررسي يشگاهيآزما يها با داده

 ييباالسه شد و نشان داده شد که از دقت يمقا يقبل
 ۵/۷آن حدود  يبوده و درصد متوسط خطابرخوردار 

 يها ن نسبت عمقييدرصد است. دقت روابط موجود در تع
 يها بستر صاف با استفاده داده يرو Bع مزدوج پرش نو

شد و متوسط  يمختلف بررس يها بيدر ش يشگاهيآزما
ج نشان داد که ين نتايهمچن کدام محاسبه شد. هر يخطا
مزدوج  يها کاهش نسبت عمق سبب ينسب يش زبريافزا

 يکه در زبر يا شود به گونه يان ميه جريو عدد فرود اول
عدد فرود و نسبت  يدرصد ۵۰کاهش  ۵۴/۰ ينسب

  داشت. يمزدوج را در پ يها عمق
  

  منابع
. a١٣٩٣ ر.  ينافچ يپورعبداهللا ن. هنر ت. و فتاح .١

بستر بر طول پرش و  ير زبريتاث يشگاهيآزما يبررس
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