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 دهیچک
  

بحراني به  است که در نتيجه تغيير حالت جريان از فوقها در جريان متغير سريع  ترين پديده پرش هيدروليکي يکي از مهم
شود و با پديد آمدن آن عمق جريان در مسير به نسبت کوتاهي به ميزان قابل  هاي با سطح آزاد ايجاد مي زيربحراني در جريان
هاي  را با ديوارههاي همگرا و واگ يابد. در اين پژوهش خصوصيات پرش هيدروليکي تشکيل يافته در تبديل توجهي افزايش مي

منظور مقادير عمق و سرعت  بررسي و مقايسه شد. بدين ۸/۵-۱/۹مستقيم و انحنادار به ازاي پنج عدد فرود مختلف در محدوده 
هاي واگرا با  گيري شد. ميزان استهالک انرژي پرش در تبديل ها اندازه اي در نقاط مختلف پرش هيدروليکي در تبديل نقطه

 ۴۹/۱۲و  ۹۳/۱۵هاي همگرا به ترتيب  درصد و مقدار متناظر آن در تبديل ۲۳/۲۱و  ۹۵/۲۴حنادار به ترتيب ديواره مستقيم و ان
هاي رينولدز در  درصد حاصل شد. همچنين نتايج نشان داد که با افزايش فاصله طولي از ابتداي پرش مقادير حداکثر تنش

 يابد. تبديل همگرا افزايش و در تبديل واگرا کاهش مي
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 مقدمه
بحراني به زيربحراني با يک  انتقال جريان از حالت فوق

سازوکار پراکنش قوي که پرش هيدروليکي ناميده 
شود. اين پديده در نتيجه تبديل  شود، مشخص مي مي

از شود.  بحراني به زيربحراني ايجاد مي جريان فوق
توان به جريان بسيار  هاي مهم اين پديده مي ويژگي

متالطم همراه با نوسانات سرعت و فشار ديناميکي زياد و 
در نتيجه استهالک انرژي جريان، اختالط آب و هوا و 
ايجاد جريان دو فازي، گسترش جريان موجي به سمت 

شستگي  هاي بزرگ و ايجاد آب دست و توسعه گرداب پايين
اره کرد. تغيير پارامترهاي هندسي بستر شامل در پاياب اش

زبري، شيب کف و همچنين تغيير شکل مقطع و تأثير 
ها روي خصوصيات پرش هيدروليکي هميشه مورد  آن

)، راجاراتنام ۱۹۵۵گران است. موريس (  توجه پژوهش
) و هاگز و فلک ۱۹۷۵) و لوت هاوزر شيلر (۱۹۶۸(
هاي  بررسيگراني بودند که   ) اولين پژوهش۱۹۸۴(

سيستماتيک را در خصوص پرش هيدروليکي روي بستر 
). به دليل ايجاد ۲۰۰۸زبر انجام دادند (پاگليارا و همکاران، 

) ۲۰۰۲هاي کف، ايد و راجاراتنام ( کاويتاسيون در زبري
دار را پيشنهاد کردند. گوهري و فرهودي  هاي موج بستر

 هاي خود را روي بستر زبر داراي ) آزمايش۲۰۰۹(
در هاي نواري مستطيلي با ارتفاع و فواصل مختلف،  زبري

انجام دادند. نتايج نشان داد  ۳-۱۰هاي فرود  محدوده عدد
که عمق ثانويه پرش روي بستر زبر نسبت به بستر صاف 

ها  کاهش يافته و مقدار کاهش با افزايش فاصله بين زبري
ها و عمق اوليه  يابد. همچنين تغيير ارتفاع زبري افزايش مي

. پرش اثر محسوسي بر خصوصيات پرش هيدروليکي دارد
) پرش هيدروليکي را روي پنج نوع ۲۰۱۰ابراهيم و شزي (

اي (با دو  هاي سينوسي، مثلثي، ذوزنقه بستر زبر به شکل
هاي  شيب کناره مختلف) و مستطيلي در محدوده عدد

هاي ارتفاع  بررسي کردند. در تمام آزمايش ۳-۵/۷فرود 
متر در نظر  سانتي ۵/۶و  ۸/۱زبري و طول موج به ترتيب 

نتايج آنان زبري نسبي و شکل  بر اساسشد. گرفته 
ها اثر قابل توجهي بر عمق مزدوج نسبي نداشت.  زبري

) تأثير دو نوع زبري زيگزاگ و نواري ۲۰۱۲فتحي و سان (
هاي  را روي عمق ثانويه پرش هيدروليکي به ازاي عدد

بررسي کردند. نتايج نشان داد که زبري  ۹۸/۲-۵/۱۱فرود 
 ۴۰تا  ۱۴ثانويه در حدود  زيگزاگ سبب کاهش عمق

 ۳۰زبري نواري نيز کاهش  اين کهدرصد شد، ضمن 

درصدي عمق ثانويه را به همراه داشت. ازيزا و همکاران 
) براي بررسي استهالک انرژي بيشتر در حوضچه ۲۰۱۲(

هاي مورد استفاده در حوضچه از  آرامش، عالوه بر بلوک
استهالک  شکل نيز استفاده کردند و ميزان Uهاي  زبري

انرژي حاصل از آن را با حالت بدون زبري مقايسه کردند. 
شکل روي  Uهاي  نتايج نشان از تأثير مثبت زبري

هاي  استهالک انرژي پرش هيدروليکي به ازاي چيدمان
) پرش ۲۰۱۳ويژه آن داشت. ابراهيمي و همکاران (
هاي مثلثي و  هيدروليکي روي يک بستر زبر (شامل زبري

به صورت دو بعدي  Fluentافزار  با نرم مستطيلي) را
سازي کردند. پس از اجراي شانزده حالت مختلف در  شبيه

، مقادير عمق ۳-۷افزار به ازاي اعداد فرود  محيط نرم
ثانويه، طول پرش و استهالک انرژي با مقادير آزمايشگاهي 

به نسبت خوبي  هماهنگي از عددي نتايج مدل مقايسه شد.
اهي داشت. پرش هيدروليکي روي سطوح با مقدار آزمايشگ

از سوي افرادي مانند بازين  ۲۰و  ۱۹دار در قرون  شيب
)، ۱۹۳۴)، يارانل (۱۹۲۷)، المز (۱۹۱۷)، بيب (۱۸۶۵(

)، کنيسون ۱۹۴۴)، کينسواتر (۱۹۳۸باخمتف و ماتزک (
)، ۱۹۵۸)، ويگهام (۱۹۵۷)، برادلي و پترکا (۱۹۴۴(

گران  ساير پژوهش ) و۱۹۸۸)، هاگر (۱۹۶۵راجاراتنام (
). پرش هيدروليکي ۱۳۸۲بررسي شد (رجايي و همکاران، 

روي شيب معکوس در دو حالت بستر صاف و زير از سوي 
) بررسي شد. اين پژوهش ۲۰۰۹بردبار ( مهر و تاب نيک

در  ۵و  ۷۵/۳، ۵/۲، ۲۵/۱روي چهار شيب کف مستقيم 
شان هزار و در دو حالت بستر صاف و زبر انجام شد. نتايج ن

داد که عمق ثانويه و طول پرش روي بستر صاف بيشتر از 
بستر زبر، با شيب و عدد فرود يکسان، بوده و از نظر ميزان 
اتالف انرژي، اتالف انرژي بيشتري در بستر زبر نسبت به 

هاي آزمايشگاهي انجام  شود. بررسي بستر صاف ايجاد مي
ات پرش در ها بر مشخص شده در رابطه با اثر واگرايي ديواره

مقاطع مستطيلي نشان داده است که افزايش زاويه واگرايي 
هاي آرامش مستطيلي سبب کاهش طول و  در حوضچه

عمق ثانويه پرش و افزايش افت انرژي در مقايسه با پرش 
و اميد و  ۱۹۷۹کوردال،  شود (خليفا و مک مستقيم مي
هاي احداث  ). در نتيجه هزينه۲۰۰۷همکاران، 

امش با مقاطع واگرا به مراتب کمتر از هاي آر حوضچه
ها را  هاي مستقيم خواهد بود و طرح اين حوضچه حوضچه
هاي انجام شده نشان  کند. همچنين بررسي تر مي اقتصادي

هاي هدايت کننده  داده است که با افزايش واگرايي ديواره
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شستگي کاهش  جانبي حوضچه آرامش، عمق گودال آب
). در اين ۱۳۸۰مکاران، يابد (موسوي خندان و ه مي

پژوهش خصوصيات پرش هيدروليکي تشکيل يافته در 
هاي همگرا و واگراي کانال روباز با ديواره انحنادار به  تبديل

به  ۸/۵-۱/۹ازاي پنج عدد فرود مختلف جريان در محدوده 
 صورت آزمايشگاهي بررسي شد.

  
  ها روش و مواد

يك فلوم هاي آزمايشگاهي اين پژوهش در  كليه بررسي
و  ۱، عرض ۶آزمايشگاهي با مقطع مستطيلي به طول 

متر انجام شد. در باالدست فلوم يک  ۷/۰هاي  ارتفاع ديواره
و ارتفاع  ۶۵/۱، عرض ۷۵/۱مخزن براي تأمين هد به طول 

متر نصب شده بود. آب از مخزن زيرزميني به داخل  ۲۰/۱
رد پمپاژ شده و پس از عبور از تبديل مخزن وا ١مخزن هد
شد. شايان ذکر است که دبي ورودي به مخزن هد  فلوم مي

اي که بر روي لوله رانش پمپ نصب شده بود،  با شير فلکه
شد. در ورودي فلوم يک دريچه کشويي فوالدي  تنظيم مي

متر براي  ۲/۱متر و ارتفاع  ميلي ۳تيز به ضخامت  لبه
تنظيم سطح آب ورودي و کنترل عدد فرود نصب شده 

نين براي کنترل پرش هيدروليکي از يک دريچه بود. همچ
کشويي آماده شده در انتهاي پايين دست کانال استفاده 
شد به صورتي که پرش هيدروليکي در فاصله مشخصي از 
دريچه باالدست تثبيت شود. در قسمت خروجي فلوم، يك 

براي هدايت آب به كانال زهكش و سپس  ٢مخزن تخليه
ها  طراحي شده بود. در آزمايشمخزن زيرزميني آزمايشگاه 

 ۱متر، طول  ميلي ۶گالس به ضخامت  از چهار ورق پلگسي
هاي باالدست  متر براي ايجاد کانال سانتي ۳۰متر و ارتفاع 

هاي  ها استفاده شد. براي ديواره دست تبديل و پايين
گالس (مستقيم و  ها نيز از چهار ورق پلگسي تبديل

متر و ارتفاع  ۵/۱ر، طول مت ميلي ۶انحنادار) به ضخامت 
متر استفاده شد. شايان ذکر است شعاع انحناي  سانتي ۳۰

هاي  متر بود. براي نصب ديواره ۶۳/۰هاي تبديل،  ديواره
هاي باالدست و پايين دست، يک  تبديل و همچنين کانال

 ۱اتيلن فشرده به ضخامت  کف کاذب از جنس پلي
ابتداي فلوم متر در  ۱متر و عرض  ۵/۳متر، طول  سانتي

بحراني در  کار گذاشته شد. براي ايجاد جريان فوق

                                                             
1- Head tank 
2-Tail tank 

همگرا، در کليه آزمايشات ميزان بازشدگي   هاي تبديل
هاي باالدست و  متر و عرض کانال سانتي ۲دريچه کشويي 

متر (نسبت  سانتي ۴۰و  ۸۰دست به ترتيب برابر  پايين
هاي  ) در نظر گرفته شد. در آزمايش۵/۰همگرايي برابر 

هاي واگرا نيز ميزان گشودگي دريچه  مربوط به تبديل
هاي باالدست و  متر و عرض کانال سانتي ۳کشويي 

متر (نسبت  سانتي ۸۰و  ۴۰دست به ترتيب برابر  پايين
 ۲و  ۱هاي  ) در نظر گرفته شد. در شکل۵/۰واگرايي برابر 

هاي مذکور نماش داده شده است.  نماي کلي از تبديل
جريان عبوري از فلوم با استفاده از يك  گيري دبي اندازه

± ۰۲/۰، با دقت UFM610Pسنج صوتي مدل  دستگاه دبي
ليتر بر ثانيه كه حسگرهاي آن روي لوله آبرسان فلوم 

گيري ارتفاع سطح  نصب شده بود، انجام شد. براي اندازه
± ۱/۰گيري  اي با دقت اندازه امواج از عمق سنج نقطه

گيري سرعت  چنين براي اندازهمتر استفاده شد. هم ميلي
سنج  جريان در نقاط مختلف موج از سرعت

با  ACM2-RSالكترومغناطيسي دو بعدي سطح افق مدل 
 متر بر ثانيه استفاده شد. سانتي± ۵/۰دقت 

  

  
هاي واگرا (الف): دیواره مستقیم (ب):  نمایی از تبدیل -1شکل 

  دیواره انحنادار
  

  
همگرا (الف): دیواره مستقیم هاي  نمایی از تبدیل -2شکل 

  (ب): دیواره انحنادار
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ها مربوط به  مشخصات آزمايش ۲و  ۱هاي  در جدول
هاي  هاي همگرا و واگرا آورده شده است. در جدول تبديل

ارتفاع  Hنشان دهنده دبي ورودي به مخزن،  Qمذکور، 
عدد فرود متناظر با آن در کانال باالدست  Fr1آب مخزن و 

  است.
  

  هاي همگرا هاي تبدیل مشخصات آزمایش -1جدول 
Q (lit/s) H (m) Fr1 

۰/۳۲ ۹۱/۰ ۸/۵ 
۲/۳۴ ۹۵/۰ ۲/۶ 
۳/۴۰ ۰۲/۱ ۳/۷ 
۸/۴۰ ۰۹/۱ ۰/۸ 
۳/۴۶ ۱۵/۱ ۱/۹ 

  
  هاي واگرا تبدیلهاي  مشخصات آزمایش -2جدول 
Q (lit/s) H (m) Fr1 

۴/۳۲ ۹۴/۰ ۸/۵ 
۵/۳۴ ۹۸/۰ ۲/۶ 
۵/۴۰ ۰۶/۱ ۳/۷ 
۰/۴۲ ۱۲/۱ ۰/۸ 
۸/۴۷ ۱۸/۱ ۱/۹ 

  

هاي هيدروليکي  اي از پرش نمونه ۴و  ۳هاي  در شکل
هاي واگرا و همگرا به ازاي  تشکيل يافته در تبديل

۳/۷Fr1= .نمايش داده شده است  
متري  سانتي ۴۰پس از تشکيل پرش هيدروليکي از فاصله 

اي در راستاهاي قائم و  ابتداي پرش، مقادير سرعت لحظه
گيري شد.  مقطع) اندازه ۵متر ( سانتي ۳۰به فواصل طولي 

ها در اولين راستاي قائم، در فواصل  گيري داده اندازه
متري و در ساير راستاها در فواصل  سانتي ۱عمودي 
  متري انجام شد.  سانتي ۳عمودي 

  

  
 Fr1=7.3پرش هیدرولیکی در تبدیل واگرا به ازاي  -3شکل 

  (الف): دیواره مستقیم (ب): دیواره انحنادار

  
 Fr1=7.3پرش هیدرولیکی در تبدیل همگرا به ازاي  -4شکل 

   (الف): دیواره مستقیم (ب): دیواره انحنادار
  
  بحث و جینتا

گيري شده  هاي سرعت اندازه پروفيل ۸تا  ۵هاي  در شکل
هاي واگرا و همگرا به عنوان نمونه به ازاي دو  در تبديل

هاي  عدد فرود مختلف نمايش داده شده است. در شکل
دهنده فاصله قائم  به ترتيب نشان dو  yمذکور پارامترهاي 

 u1و  uاز بستر و ميزان گشودگي دريچه و پارامترهاي 
گيري شده و سرعت  اي اندازه مقادير سرعت نقطه معرف

متوسط جريان عبوري از زير دريچه کشويي به ازاي عدد 
فاصله از ابتداي  xفرود مربوطه است. همچنين منظور از 

 پرش بر حسب متر است.
گيري  شود در کليه مقاطع اندازه گونه که مشاهده مي همان

قدار سرعت سرعت، ابتدا با فاصله گرفتن از کف بستر م
افزايش يافته و پس از رسيدن به مقدار حداکثر مقدار آن 
کاهش يافته است. در حقيقت وقوع پرش هيدروليکي 
سبب اختالط شديد آب و هوا و همچنين تشکيل 

شود و در  هاي گردابي در نزديکي سطح آب مي جريان
نتيجه آن، انرژي جريان کاهش يافته و از مقدار سرعت کم 

شود که با فاصله گرفتن از  ين مشاهده ميشود. همچن مي
ابتداي پرش، اليه مرزي رشد کرده و مقادير حداکثر 

هاي سرعت  يابد. از سوي ديگر در پروفيل کاهش مي
هاي همگرا، مقادير منفي سرعت در نزديکي سطح  تبديل

شود که اين پديده نشان از غلبه  آب مشاهده مي
ل (در نزديکي هاي برگشتي بر جريان اصلي کانا جريان

سطح آب) دارد. در حقيقت ورود پرش هيدروليکي به 
مقطع تنگ شونده موجب افزايش شدت اختالط آب و هوا 
شده و سبب بروز پديده جريان برگشتي شده است. با 
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افزايش عدد فرود اين وضعيت بيشتر مشهود است. ضمن 
به ازاي عدد فرود ثابت در هر راستاي قائم  اين که

مقدار حداکثر سرعت در تبديل همگرا از مقدار  گيري اندازه
تر است. با مقايسه  متناظر آن در تبديل واگرا بزرگ

شود که در تبديل واگرا با ديواره  ديده مي ۶و  ۵هاي  شکل
انحنادار، کاهش سرعت جريان در نزديکي سطح آب نسبت 
به تبديل ديگر با شدت کمتري انجام شده است. در اين 

ها و افزايش ماليم و تدريجي  انحناي ديوارهتبديل به دليل 
عرض کانال، در هنگام وقوع پرش هيدروليکي اختالط آب 
و هواي کمتري نسبت به تبديل با ديواره مستقيم رخ 

دهد. در تبديل همگرا با ديواره مستقيم نيز به دليل  مي
اختالط شديدتر آب و هوا نسبت به تبديل با ديواره 

شود  سرعت بيشتري مشاهده مي انحنادار، مقدار منفي
  ).۸و  ۷هاي  (شکل

  

 

  =Fr1 1/9، (ب): =Fr1 3/7(الف):  هاي سرعت پرش هیدرولیکی در تبدیل واگرا با دیواره مستقیم پروفیل -5شکل 
  

  

  =Fr1 1/9،  (ب): =Fr1 3/7(الف):  تبدیل واگرا با دیواره انحنادار هاي سرعت پرش هیدرولیکی در پروفیل -6شکل 
  

  

  =Fr1 1/9،  (ب): =Fr1 3/7(الف):  هاي سرعت پرش هیدرولیکی در تبدیل همگرا با دیواره مستقیم پروفیل -7شکل 
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  =Fr1 1/9،  (ب): =Fr1 3/7(الف):  دیواره انحنادارهاي سرعت پرش هیدرولیکی در تبدیل همگرا با  پروفیل -8شکل 
  

)، ΔEمقدار استهالک انرژي نسبي ( ۱۱تا  ۹هاي  در شکل
هاي  ) براي تبديلy2) و عمق ثانويه پرش (Ljطول پرش (

ها ترسيم شده  همگرا و واگرا به ازاي اعداد فرود آزمايش
شود افزايش عدد فرود، سير  گونه که ديده مي است. همان

صعودي پارامترهاي مذکور را به دنبال دارد. همچنين 
دهد که به ازاي عدد فرود ثابت، عمق ثانويه  نتايج نشان مي

تري  اي مقدار بزرگهاي همگرا دار و طول پرش در تبديل
هاي واگرا بوده و در مقابل، پرش  نسبت به تبديل

هاي همگرا استهالک  هيدروليکي تشکيل يافته در تبديل
هاي واگرا به همراه دارد.  انرژي کمتري را نسبت به تبديل

در حقيقت در تبديل واگرا عريض شدن مقطع سبب 
در شود اين در حالي است که  تشديد افت انرژي جريان مي

تبديل همگرا، کاهش تدريجي عرض مقطع مانع از 
شود. همين عامل سبب  استهالک کامل انرژي جريان مي

شود تا استهالک انرژي و به عبارت ديگر گذر جريان از  مي
تري انجام  بحراني به زيربحراني در فاصله طوالني حالت فوق

شود که در نتيجه آن طول پرش هيدروليکي و عمق ثانويه 
گيري شده در  يابد. بر اساس مقدار اندازه زايش ميپرش اف

اين پژوهش، مقدار متوسط استهالک انرژي پرش در 
هاي واگرا با ديواره مستقيم و انحنادار به ترتيب  تبديل

هاي  درصد و مقادير متناظر آن در تبديل ۲۳/۲۱و  ۹۵/۲۴
درصد حاصل شد. با  ۴۹/۱۲و  ۹۳/۱۵همگرا به ترتيب 

اختالط آب و هوا عامل اصلي اتالف انرژي  اين کهتوجه به 
هاي انحنادار (واگرا و  پرش هيدروليکي است و در تبديل

هاي با ديواره  همگرا) اختالط آب و هوا نسبت به تبديل
دهد، بنابراين پرش تشکيل  قائم با شدت کمتري رخ مي

هاي مذکور با افت انرژي کمتري روبرو  يافته در تبديل
هاي  شود تا در تبديل سبب ميشود. همين عامل  مي

تري  انحنادار، استهالک انرژي جريان در فاصله طوالني
انجام شود که در نتيجه آن طول پرش افزايش يافته و 

 يابد. کاهش مي عمق ثانويه پرش
  

 

روند تغییرات استهالك انرژي در مقابل عدد فرود در  -9شکل 
  هاي همگرا و واگرا تبدیل

 

 

روند تغییرات طول پرش در مقابل عدد فرود در  -10شکل 
  هاي همگرا و واگرا تبدیل
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روند تغییرات عمق ثانویه پرش در مقابل عدد فرود  -11شکل 
  هاي همگرا و واگرا در تبدیل

  
هاي رينولدز برشي  توزيع قائم تنش ۱۵تا  ۱۲هاي  در شکل

واگرا و هاي  گيري شده در تبديل در فواصل طولي اندازه
  همگرا به ازاي دو عدد فرود مختلف ترسيم شده است.

ها  شود مقدار تنش در تمام شكل گونه که ديده مي همان
پس از رسيدن به مقدار حداکثر با افت ناگهاني روبرو شده 

هاي  تنش اين کهرسد. با توجه به  و به مقدار منفي مي
رد، اي ارتباط مستقيم دا رينولدز با نوسانات سرعت نقطه

تواند به دليل  بنابراين کاهش ناگهاني مقدار تنش مي
اختالط شديد آب و هوا در سطح پرش و به دنبال آن 

اي باشد. بر اين اساس  کاهش دامنه نوسانات سرعت نقطه
هاي همگرا به دليل اختالط آب و هواي شديدتر،  در تبديل

هاي واگرا مشاهده  مقدار منفي بيشتري نسبت به تبديل
. که در اين ميان تبديل همگرا با ديواره مستقيم، شود مي

سهم بيشتري از مقدار منفي تنش دارد. همچنين در هر 
دو نوع تبديل، بيشترين مقدار منفي تنش در محدوده 

شود  شود. از سوي ديگر مشاهده مي مياني پرش ديده مي
هاي همگرا با فاصله گرفتن از ابتداي پرش،  که در تبديل

در  .يابد هاي رينولدز افزايش مي تنش مقادير حداکثر
حقيقت پيشروي پرش در يک مقطع تنگ شونده افزايش 

اي و در نتيجه آن افزايش شدت   نوسانات سرعت نقطه
تنش را به همراه دارد. اين در حالي است که در 

دهد. از سوي  هاي واگرا عکس اين پديده رخ مي تبديل
تنش در هر دو  هاي قائم سرعت و ديگر با مقايسه توزيع

توان دريافت که محل وقوع حداکثر سرعت در  تبديل مي
مقاطع مختلف پرش با محل وقوع حداکثر تنش به طور 

 تقريبي هماهنگي دارد.

  

  

  =Fr1 1/9،  (ب): =Fr1 3/7(الف):  توزیع قائم تنش رینولدز برشی در تبدیل واگرا با دیواره مستقیم -12شکل 
  

  

  =Fr1 1/9،  (ب): =Fr1 3/7(الف):  توزیع قائم تنش رینولدز برشی در تبدیل واگرا با دیواره انحنادار -13شکل 
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  =Fr1 1/9،  (ب): =Fr1 3/7(الف):  توزیع قائم تنش رینولدز برشی در تبدیل همگرا با دیواره مستقیم -14شکل 
  

 

 

  =Fr1 1/9،  (ب): =Fr1 3/7(الف):  توزیع قائم تنش رینولدز برشی در تبدیل همگرا با دیواره انحنادار -15شکل 
 

  گیري نتیجه
در اين پژوهش خصوصيات پرش هيدروليکي تشکيل يافته 

هاي مستقيم و  هاي همگرا و واگرا با ديواره در تبديل
-۱/۹انحنادار به ازاي پنج عدد فرود مختلف در محدوده 

به صورت آزمايشگاهي بررسي شد. در اين زمينه  ۸/۵
اي در نقاط مختلف پرش  مقدار عمق و سرعت نقطه

گيري شد. نتايج نشان داد  ا اندازهه هيدروليکي در تبديل
که توزيع سرعت در راستاي قائم پرش يکنواخت نيست به 
طوري که مقدار سرعت با فاصله گرفتن از بستر افزايش 
يافته و پس از رسيدن به مقدار حداکثر در اثر اختالط آب 

کند. همچنين با  و هوا در سطح پرش شروع به کاهش مي
روي پرش، بر شدت تالطم و افزايش عدد فرود و با پيش

اختالط آب و هوا افزوده شده و ميزان سرعت با شدت 
هاي همگرا به  بيشتري کاهش يافت. در اين ميان در تبديل

دليل اختالط شديدتر آب و هوا وضعيت مذکور مشهودتر 
هاي منفي  بود به طوري که در سطح فوقاني پرش سرعت

به ازاي عدد نيز رويت شد. همچنين نتايج نشان داد که 
فرود ثابت، عمق ثانويه و طول پرش در تبديل همگرا 

تراز مقادير متناظر در تبديل واگرا بود، اما پرش  بزرگ
هاي همگرا استهالک  هيدروليکي تشکيل يافته در تبديل

هاي واگرا به دنبال  انرژي کمتري را نسبت به تبديل
کي گيري شده، پرش هيدرولي داشت. بر اساس مقدار اندازه

تشکيل يافته در تبديل واگرا با ديواره قائم داراي باالترين 
هاي آرامش  رو در حوضچه نرخ استهالک انرژي بود. از اين

تواند  هاي مستقيم مي با مقطع واگرا، استفاده از ديواره
عملکرد بهتري نسبت به ديواره انحنادار داشته باشد. توزيع 

هاي  ه با پروفيلهاي رينولدز نيز رفتاري مشاب قائم تنش
سرعت از خود نشان داد به طوري که مقادير تنش پس از 
رسيدن به مقدار حداکثر به شدت کاهش يافته و تا حد 

شد. همچنين نتايج نشان داد که با افزايش  منفي کم مي
هاي  فاصله طولي از ابتداي پرش مقدار حداکثر تنش

ي واگرا ها هاي همگرا افزايش و در تبديل رينولدز در تبديل
  کاهش يافت.

  
  منابع
. ۱۳۸۲ر.  ک. و چمني م. رجائي ح. بيرامي م. .۱

 معرفي و تحليلي بر نوع جديد پرش هيدروليکي
دار با شيب منفي  ) بر روي سطوح شيبB-F(نوع 

هاي آرامش.  و بررسي اين نوع پرش در حوضچه
المللي مهندسي عمران.  ششمين کنفرانس بين
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