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  چکيده
 

ها احداث  تنداب و ها همچون سرريزها، دريچههاي هيدروليکي  دست سازه کننده انرژي که در پايين هاي مستهلک از جمله سازه
و ها  به بررسي اثر انتقال مومنتم ناشي از برخورد جت آزاد سريع با دبي ن پژوهشيدر ا. هستندهاي آرامش  د، حوضچهنشو مي

 دهد يمه نشان شد انجام يها دست آمده از آزمايش  ه. نتايج بشود يمزواياي مختلف بر مشخصات پرش هيدروليکي پرداخته 
و با افزايش دبي  کند يمبحراني، پرش هيدروليکي به سمت باالدست حرکت  که بر اثر وارد شدن جت سريع به جريان فوق
از افزايش مقدار افت  انجام شده، نشانهاي  گيري اندازه نه،يزميابد. در همين  خروجي از جت مقدار اين جابجايي افزايش مي

که در برخي  استگذار ريتأثدليل تغيير خصوصيات جريان ه . زاويه برخورد نيز بداردش انرژي در اثر برخورد جت به بدنه پر
درصد حاالت مشابه مشاهده شده است. در اين پژوهش بررسي آناليز حساسيت روي پارامترهاي عدد  ٢٠حاالت اين تغييرات تا 

پذيري و حساسيت تغييرات افت انرژي ريتأثميزان  نشان دهندهد که شفرود جريان در کانال اصلي، زاويه و دبي جت آب انجام 
نيروي ثقل در کانال اصلي) و  ريتأثدر افت انرژي را تغييرات عدد فرود ( ريتأثبيشترين ميزان  به هر پارامتر است.نسبت 
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  مقدمه
اي است که در اثر تغيير وضعيت  پديده ،پرش هيدروليکي

 ديآ يموجود ه جريان از حالت فوق بحراني به زيربحراني ب
که در فاصله  استهاي متغير سريع  و از نوع جريان

اين  .يابد کوتاهي، عمق جريان به سرعت افزايش مي
زيادي همراه است و  باًيتقرافزايش در عمق، با اتالف انرژي 

يابد. تعيين موقعيت  شدت کاهش مي هسرعت جريان نيز ب
هاي مهندسي همچون احداث سرريز يا  پرش در طرح

ها  دست آن ساخت دريچه تخليه تحتاني سدها که در پايين
نظر مهندسي حائز اهميت است.  از ،شود پرش تشکيل مي

هاي   زياد ساخت حوضچه هاي نسبتاً ليل هزينهده ب
اي در زمينه  تحقيقات قابل مالحظه ،کننده پرش کنترل

ها از طريق  هاي کاربردي براي کاهش هزينه ارائه روش
اطمينان از تشکيل پرش در موقعيت مشخص و نيز 

براي افزايش هرچه بيشتر تلفات هايي  روشکارگيري  هب
است. چنانچه بتوان پرش  انجام شدهانرژي توسط پرش 

از نظر  ،هيدروليکي را توسط خود جريان کنترل کرد
 نهيزم. در اين باشدصرفه  هتواند بسيار مقرون ب اقتصادي مي

هاي پژوهشي قابل توجهي تاکنون صورت گرفته  فعاليت
ترين نوع پرش هيدروليکي، پرش کالسيک  است که ساده

مقطع مستطيلي و  هايي با نام دارد که در کانال Aيا نوع 
 راجاراتنام؛ ۱۹۵۸پترکا، ( شود کف افقي تشکيل مي

و  شريوبه نقل از ( ١٩٨٩، هاگر و برمن ؛١٩٦٨، وسابرامنيا
. عمق ثانويه پرش هيدروليکي کالسيک ))۱۹۹۵ ،هاگر
(y2)  عمق اوليه ازاي به(y1)  و سرعت متوسط(V1)  را

  :ورددست آ هب )١( معادله به صورت) ١٨٢٨(بالنگر، 
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هاي آرامش با بستر زبر و  مطالعات وسيعي روي حوضچه
آن بر ميزان افت انرژي در پرش هيدروليکي انجام  ريتأث

) اولين کسي بود که مطالعات ١٩٦٧( شده است. راجاراتنام
سيستماتيک خود را در زمينه پرش هيدروليکي روي 

و  Ljکه طول پرش  کردبسترهاي زبر انجام داد و بيان 
روي بسترهاي زبر در مقايسه با بسترهاي  Lrطول غلتاب 

 استيونس. يابند اي کاهش مي طور قابل مالحظهه صاف ب
 روي يهيدروليك پرش كه بود كسي ) نخستين١٩٤٢(

 ،حركت اندازه بقاء معادله از با استفاده را شيب معكوس

 ) پرش١٩٩٤( صانعي و  داد. ابريشمي قرار مطالعه مورد
ها  . آنکردند يبررس را معكوس شيب روي هيدروليكي

 پايدار هيدروليكي پرش ايجاد نتيجه گرفتند که امكان
 شيب افزايش دارد. با وجود معكوس هاي شيب روي

 هيدروليكي پرش در ثانويه عمق نسبت و طول معكوس
يافت.  كاهش كالسيك با پرش مقايسه معكوس در

 فرود عدد تا شيب معكوس افزايش با انرژي افت همچنين
كاسته  افت شدت از تدريج به آن از بعد و افزايش يافت ٦
اسماعيلي  .شد ثابت تقريباً ١٠ به نزديك اعداد فرود در و

هاي  روي پرش در حوضچه ) مطالعاتي١٣٨١( و ابريشمي
ها  با شيب معکوس همراه با پله در انتها انجام دادند. آن

هاي خود را در يک کانال با مقطع مستطيلي شکل  آزمايش
متر با  ١٢و طولي برابر  ٤/٠، ارتفاع ٣/٠به عرض 

نتيجه گرفتند که  و م دادندي از جنس شيشه انجايها ديوار
نسبت عمق ثانويه به  ،ليهبه ازائ مقادير ثابت عدد فرود او

و يا به عبارتي عمق ثانويه به لحاظ  (y2/y1)عمق اوليه 
يابد که با افزايش شيب  وجود پله مثبت کاهش مي

در بسياري از  .شود مي معکوس از ميزان اثر پله کاسته
 شدهاثر جت آبي بر پرش هيدروليکي بررسي  ،تحقيقات

) به منظور کاهش طول ١٣٨٣( پور است. احمدي و ايلخاني
هاي آبي استفاده کردند  پرش هيدروليکي، از ترکيب جت

که ترکيبي از جريان ورودي از روي سرريز اوجي با 
و جريان خروجي از روزنه کف حوضچه  USBRاستاندارد 

گويند. نتايج  مي Feiffer کننده فيفر . به اين سازه آراماست
توان طول  ها نشان داد که در اين حالت مي آزمايش

حوضچه را به ميزان بسيار زيادي کوتاه کرد. ايشان مزيت 
ديگر اين سازه را تخليه رسوبات پشت سرريز و عدم تجمع 

 يوکسل وهمکاران .رسوبات در جلوي آبگير اعالم کردند
 رشپ و شکسته موج يک پيشاني بين شباهت ،)٢٠٠٤(

 و عددي مطالعات. ندکرد مطالعه را هيدروليکي
 انرژي اتالف و جريان مشخصات تعيين براي آزمايشگاهي

 باعث تواند مي آبي جت که گرفتند نتيجه آنها. شد انجام
وارول و  شود. مستقرق موج در انرژي اتالف افزايش
 ريتأث)، در مطالعات آزمايشگاهي خود، ٢٠٠٩( نهمکارا

 يبررسجت سريع بر مشخصات پرش هيدروليکي را 
آنها روي يک فلوم با مقطع مستطيلي  يها کردند. آزمايش

و طول پنج متر انجام شد و در آن، پنج دبي براي جت 
درجه، به پرش  ٦٠د که با زاويه ثابت شسريع فرض 

دند که وارد کرها نيز مشاهده  شد. آن هيدروليکي اعمال مي
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شود اتالف  پرش هيدروليکي باعث مي نمودن جت سريع به
ها نتيجه گرفتند که  انرژي افزايش يابد. همچنين آن

افزايش دبي جت سريع، مقدار اتالف انرژي نيز افزايش 
 انتقال ريتأث بررسيز ين پژوهش نيدر ا هدفيابد.  مي

 تشکيل موقعيت و هيدروليکي پرش مشخصات بر مومنتم
 يليمستط سريع آزاد جريان يک برخورد از يناش آن

 شده ساخته مقطع با لوله کي توسط مستقل صورت هب
. بدين منظور شش دبي و چهار زاويه است يليمستط

ها در نظر گرفته شد و مشخصات پرش  براي جتبرخورد 
هيدروليکي (عمق اوليه و ثانويه، افت انرژي و جابجايي 

با و بدون جت آبي، براي هفت عدد فرود  تپرش) در حال
  .شد يبررساوليه، 

  
  ها روشمواد و 

در  ها در فلوم آزمايشگاهي آزمايش ١مطابق شکل 
 يآب دانشگاه فردوس يمهندس شگاه گروه علوم ويآزما

و  ٥/٧متر و عرض و ارتفاع به ترتيب  ٥به طول  مشهد
شيب فلوم قابل تنظيم و در اين  وسانتيمتر انجام  ٥/١٧

قرار داده شد. دبي با استفاده از  ٠٠٢٥/٠آزمايش برابر با 
گرديد. با توجه به ابعاد  گيري کانال مشخص  سيستم اندازه

 ،دست آمده هکانال و به منظور حذف اثر مقياس بر نتايج ب
در شرايط توليد پرش در بستر افقي و کانال  ييها آزمايش

در اختيار داشتن شرايط آزمايش شاهد  مستطيلي براي
انجام گرديد. به منظور تثبيت و کنترل پرش هيدروليکي 

دست فلوم و  کالسيک، از يک دريچه کنترل که در پايين
متري از دريچه باالدست استفاده شد. جت  ٧٥/٣در فاصله 

آبي سريع، توسط يک نازل که در انتهاي يک لوله متصل 
 .دشگرديده بود توليد به يک سيستم پمپاژ نصب 

اي از نازل ساخته شده که از جنس پلکسي  تصويرساده
ب  ٢در شکل  يت جت آبيو موقع الف ٢ شکلگالس در 

 نشان داده شده است.

  

  
  مشخصات کانال آزمايشي - ١شکل 

  

  ج)    ب)     الف)
  نحوه برخورد جت به پرش )جو محل قرارگيري جت آبي در کانال  )گالس ب ينازل ساخته شده از پلکس )الف - ٢ شکل

  
متري از  سانتي ٤٦اين وسيله در باالدست فلوم و به فاصله 

 ٦٠و  ٤٥، ٣٠، ١٥د. چهار زاويه شباالدست نصب  چهيدر
 وها در نظر گرفته  درجه نسبت به کف فلوم براي جت

 د.شتوليد  ١ شش دبي مطابق جدول
در اين آزمايش هفت پرش هيدروليکي کالسيک با اعداد 

و  ٧٣/٣، ٥٨/٣، ٨٥/٢، ٦٨/٢، ١٨/٢، ٩٨/١فرود مختلف 

هاي سريع در دبي و زواياي مختلف به  ايجاد و جت ٧٦/٤
پرش  (y2)و ثانويه  (y1)آن اعمال گرديد و عمق اوليه 

 جريان جت، ريتأثهيدروليکي در حالت کالسيک و تحت 
 .گيري شد متر اندازه يليم ±١/٠سنج با دقت  توسط عمق

 ريتأثهمچنين مقدار جابجايي پرش هيدروليکي تحت 
الزم به ذکر است جهت گيري شد.  هاي مختلف اندازه جت
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 عرض کمبودن دليل  هب مقياس اثر از کردن نظر صرف
 ثبت با و شده توليد کانال در ساده پرش ابتدا کانال

 هاي  مقايسه جهت ها آن از شده ايجاد هاي پرش مشخصات

 حاالت در توليدي هاي پرش با الزم) شاهد آزمايشات(
  .است شده استفاده مختلف

  
  عيو جت سر هاي مورد استفاده درکانال اصلي دبي - ١جدول

 Qs×10-1(L/s)  شماره جت  Qs(L/s)  Fr1  (cm) مخزن باالدست كانال ارتفاع آب در
١٦/١  ١  ٩٨/١  ٨٢/٠  ١٥  
٣٣/١  ٢  ١٨/٢  ٩٦/٠  ٢٠  
٥٢/١  ٣  ٦٨/٢  ٠٨/١  ٢٥  
٨٢/١  ٤  ٨٥/٢  ١٧/١  ٣٠  
١١/٢  ٥  ٥٨/٣  ٢٦/١  ٣٥  
٢٢/٢  ٦  ٧٣/٣  ٤٥/١  ٤٠  
٧٦/٤  ٨٥/١  ٤٦      

  
  آناليز ابعادي

 راي کيدروليهي ها  دهيازپدي اريبس بر حاکم معادالت
 و االتيس حرکت بر حاکم نيقوان از ماًيمستق توان ينم

 منتموم وي انرژ جرم،ي بقا نيقوان رينظ موجودي ها يتئور
 رابطه استخراجي براي موارد نيچن در .آورد دست به
ي ها ريمتغ هيکل ابتدا ،ييها دهيپد نيچن بر حاکمي اضير
ي ابعاد زيآنال روش به سپس فهرست، دهيپد بر ثرؤم

 قيطر از ها آن راتييتغ و نييتع رـثؤـم بعد بدوني ها گروه
 روش ،قيتحق نيـا در. شود يمي بررسي شگاهيآزما جينتا
П ثرؤمي اـرهيمتغ نيبي ابعاد ليتحلي راـب نگهاميباک 

ده ين پديثر بر اؤعوامل م. گرفت قرار استفاده مورد
= y  :است )٢( معادلهصورت  هب f  y , v , g, ρ, ν, θ, y , u  , Qj, Qsys )۲(              

 gمتوسط،  يچگال ρال، يک سينماتيلزجت س ν که در آن
ان و عمق يب سرعت جريبه ترت  v  و  yشتاب ثقل و 

 Qj ت،ج يپهنا و سرعت yj و uj ،يورود يبحران ان فوقيجر
از  که شود يم ه جتيزوا θپرش و  يجت و دب يدب Qsysو 
  :م داشتيخواه يل ابعاديج تحلينتا
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شود نسبت مومنتم  مالحظه مي )٣( معادلهدر همانطور که 
توان  جت آب به مومنتم جريان در کانال اصلي را مي

بعد  (دبي در واحد عرض بدون بعد متناسب با پارامتر بدون
در نظر  ،شود تعريف مي )٤( معادلهصورت   هجت) که ب

 استفاده معادل اي بيتقر کهشود ذکراست  الزم. گرفت
 در که است حرکت اندازه بيضر از نظر صرف ليدل  هب شده

همچنين  .است شده گرفته نظر در کي برابر باال روابط
jω( پارامتر سرعت جريان نيز با در  بعد جت) سرعت بدون′

  .شود يمبيان  )٥( معادله
)٤(     =     .  =        
)٥(  
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 ريزشرح  هب ها نتايج آزمايش ،بعد  براساس پارامترهاي بدون
  است:

  

  بررسي زاويه قرارگيري جت آب
در  ω′j بعد يبمقادير  ۳ مجموعه نتايج ارائه شده در شکل

جت آبي سريع را در برابر دبي  قرارگيريزاويه از  چهار
دهد. در هر زاويه  جت براي اعداد فرود مختلف نشان مي

روند صعودي دارد. در  ω′j انتخابي با افزايش دبي جت،
 ،عين حال در هر مقدار دبي جت با افزايش عدد فرود

له ناشي از افزايش أاين مسدهد.  کاهش نشان مي ω′jمقدار 
سرعت جريان در کانال اصلي نسبت به سرعت جت ورودي 

زاويه جت نيز براي  ريتأثتحت . از طرفي تغييرات است
  ههاي مختلف ترسيم شده است.نتايج ب اعداد فرود و دبي

نمودار  در هر دو حالت ω′jدهد روند  نشان مي ،دست آمده
ن ياتغيير کرده است که  ،درجه ۳۰الف و ب در زاويه  ۴

اي است که  حداقل زاويهدرجه  ۳۰دهد زاويه  نشان ميامر 
اثر جت بعد از آن بر جريان اصلي در جهت کنترل پرش 

هر  در بعد يبمقدار  ،۳ شکل مطابق. داردمثبتي  ريتأث
زاويه از قرار گيري جت آبي سريع، با افزايش دبي جت، 

 ريتأثتحت يابد. تغييرات  و افزايش مي داردروند صعودي 
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که طور همان نشان داده شده است. ۴ زاويه جت در شکل
در قرارگيري جت بعد  شود، مقدار بي در شکل مشاهده مي

درجه، بيشترين مقدار را دارد و در زاويه  ۱۵آبي در زاويه 
رسد و سپس براي  درجه به کمترين مقدار خود مي ۳۰

و افزايش  دارددرجه روند صعودي  ۶۰و  ۴۵زواياي 
  يابد. مي

را با افزايش عدد فرود  q′jبعد  تغييرات مقدار بي ۵شکل 
دهد.  هاي مختلف جت سريع نشان مي ، براي دبياوليه

در هر عدد فرود، با افزايش بعد  مقدار بي مطابق اين شکل
شود  يابد. همچنين مشاهده مي دبي جت سريع، افزايش مي

که در هر دبي از جت سريع، با افزايش عدد فرود اوليه، 
 برخورد. يابد و کاهش مي داردروند نزولي  q′jبعد  مقدار بي

جت سريع به پرش هيدروليکي کالسيک، باعث جابجايي و 
به طوري که هر  ؛شود انتقال پرش به سمت باالدست مي

چه دبي جت سريع بيشتر باشد، جابجايي پرش 
هيدروليکي به سمت باالدست نيز بيشتر خواهد بود. از 

ثر ؤمطرفي زاويه جت نيز در مقدار جابجايي و انتقال پرش 
اي از پروفيل پرش هيدروليکي و انتقال  نمونه ۶شکلاست. 

دهد.  آن به باالدست بر اثر اعمال جت سريع را نشان مي
شود با افزايش دبي جت موقعيت  همانطور که مالحظه مي

 ريتأثشود که  پرش هيدروليکي به باالدست رانده مي
ها  افزايش دبي جت در برخي نقاط کم و در برخي قسمت

زاويه بهينه جت  ،هر دبي جت . همچنين دراستزياد 
اي است که در يک دبي  متفاوت است. زاويه بهينه زاويه

مشخص جريان در کانال اصلي و جت آب بيشترين 
در عدد فرود  . تقريباًرخ دهدجابجايي در پرش هيدروليکي 

  بهينه است. ۵/۳۷زاويه  ،هاي پايين جت در دبيو  ۹۸/۱
دهنده اهميت موقعيت نقطه برخورد جت  ناين موضوع نشا

درصد  ۱۵است که در برخي مواقع حدود  اصليبه جريان 
شود. عامل ديگري که بر پرش  جابجايي بيشتر مي

هيدروليکي جريان تأثيرگذار است افزايش عدد فرود 
باشد. براي پي بردن با نقش هر  جريان در کانال اصلي مي

ي و ميزان اهميت و يک از عوامل فوق در پرش هيدروليک
حساسيت آن نياز به انجام آناليز حساسيت در مورد عوامل 

  مؤثر در پرش است.
تأثير جت  تحتشود که پرش هيدروليکي  مشاهده مي

شود. همچنين با  سريع به سمت باالدست منتقل مي
افزايش دبي جت، عمق ثانويه پرش هيدروليکي نيز 

پرش هيدروليکي يابد. با افزايش عمق ثانويه  افزايش مي
  يابد. افت انرژي در پرش هيدروليکي نيز افزايش مي

  

  

  
 ٦٠و  ٣٠در دو زاويه  Qjدر مقابل  ω′jتغييرات  - ٣شکل 

  مختلف از قرارگيري جت آبي
  

  

  
(الف) براي اعداد تحت تأثير زاويه جت. تغييرات  - ٤شکل 

هاي مختلف جت فرود مختلف و (ب) براي دبي

0.5

1.5

2.5

1.1 E-4 1.4 E-4 1.7 E-4 2.0 E-4 2.3 E-4

ω′j  

Qj (cms) 

θ = 60° 

Fr1 = 1.98 Fr1 = 2.18 Fr1 = 2.68
Fr1 = 2.85 Fr1 = 3.58 Fr1 = 3.73
Fr1 = 4.76

0.5

1.5

2.5

1.10E-4 1.40E-4 1.70E-4 2.00E-4 2.30E-4

ω′j  

Qj (cms) 

θ = 30° 

Fr1 = 1.98 Fr1 = 2.18 Fr1 = 2.68 Fr1 = 2.85

Fr1 = 3.58 Fr1 = 3.73 Fr1 = 4.76

0.5

1.5

2.5

3.5

0 15 30 45 60

ω′j  

θ 

الف     Qj = 1.328E-04 (cms) 
Fr1 = 1.98 Fr1 = 2.18
Fr1 = 2.68 Fr1 = 2.85
Fr1 = 3.58 Fr1 = 3.73

1.5

2.5

3.5

4.5

0 15 30 45 60

ω′j  

θ 

ب      Fr1 = 1.98 
Qj = 1.156E-04 (cms)
Qj = 1.328E-04 (cms)
Qj = 1.523E-04 (cms)
Qj = 1.819E-04 (cms)
Qj = 2.115E-04 (cms)



 بررسي موقعيت پرش هيدروليکي به کمک انتقال مومنتم                                                                                                                       ٦

  
  ر مقابل عدد فرود اوليهد q′j تغييرات مقدار -٥ شکل

  

  
 جت سريع ريتأثجابجايي پرش هيدروليکي تحت  - ٦ شکل

  
، تغييرات افت انرژي در پرش هيدروليکي تحت ۲ جدول

را نسبت به پرش هيدروليکي کالسيک  سريعجت  ريتأث
طور که مشخص است، افت انرژي  دهد. همان نشان مي

پرش هيدروليکي در هر زاويه از  بر جت سريع ريتأثتحت 
جت، با افزايش دبي جت، افزايش يافته است. همچنين در 

زاويه قرارگيري جت، تغييرات هر دبي از جت، با افزايش 
يابد. اين  افت انرژي، روند نزولي داشته و کاهش مي

تغييرات به صورت درصدي از مقدار افت انرژي در حالت 
. کالسيک، براي هر دبي و زاويه از جت محاسبه شده است

تر، درصد افزايش افت انرژي  اعداد فرود بزرگ همچنين در
ضمن جت در تر است. تر، کم نسبت به اعداد فرود کوچک

ثر است. ؤآبي بر عمق ثانويه و طول پرش هيدروليکي نيز م
هند که با افزايش دبي جت، د دست آمده نشان مي هنتايج ب

يابد. همچنين  عمق ثانويه پرش هيدروليکي افزايش مي
دهد که با  نشان مي ،زاويه جت بر عمق ثانويه پرش ريتأث

هيدروليکي کاهش افزايش زاويه جت، عمق ثانويه پرش 
(به نقل از  )۱۹۳۴) و سمتانا (۱۹۲۹يابد. سافرنز ( مي

) را ۷) و (۶( معادالتبه ترتيب  )۲۰۰۹ ،و همکاران وارول
  براي محاسبه طول پرش هيدروليکي پيشنهاد دادند:

)٦(  22.5 yL j =  
)٧(  )yy(6L 12j −=  

Lj د و شفوق محاسبه  معادالتول پرش هيدروليکي از ط
نشان داد که در هر زاويه از قرارگيري جت، با  نتايج

يابد.  افزايش دبي آن، طول پرش هيدروليکي افزايش مي
همچنين مشاهده شد که براي هر دبي از جت، با افزايش 

  يابد.  زاويه، طول پرش هيدروليکي کاهش مي
  

 حساسيت آناليز
آناليز حساسيت به منظور تجزيه و تحليل يک رابطه يا در 

با تجزيه و تحليل روابط يا  يک مدل خاص است. حقيقت
هر يک از پارامترها يا متغيرها را در  ريتأثتوان  ها مي مدل

توان به  با آناليز حساسيت مي خروجي مدل ارزيابي کرد.
برد که  رابطه يا روابط بين پارامترها و فاکتورهايي پي

 کهرا  پارامترهايي و گذار هستندريتأثدرخروجي مدل 
 نمايان دارند، بيشتري توجه به نياز وهستند  تر حساس

دبي جت آب، عدد فرود در کانال اصلي و زاويه  .کند مي
خروجي مدل ميزان  پارامترهاي ورودي وپرتاب جت آب 

 .استافت انرژي 
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  عياز جت سر يانتقال مومنتم ناشريتأثش آن تحت يو درصد افزا ير افت انرژيمقاد -٢ جدول

مختلف از جت  يايزواو  يدر دب ير افت انرژيمقاد  
 )cm( عيسر

 يکيدروليبه پرش ه عيبه علت برخورد جت سر يش افت انرژيافزا
  ک (درصد)يکالس

  
Fr1 θ ٦٠ ٤٥ ٣٠ ١٥ ٦٠ ٤٥ ٣٠ ١٥ 

٩٨/١  

کيپرش کالس  ۲۴۳/۰  
 

١جت   ٧٥/٠  ٧٧/٠  ٥٣/٠  ٣١/٠  ٢٧ ١١٨ ٢١٧ ٢٠٩ 
٢جت   ٨٧/٠  ١٢/١  ٥٩/٠  ٣٦/٠  ٤٨ ١٤٢ ٣٦١ ٢٥٨ 
٣جت   ٩٣/٠  ٥٢/١  ٨١/٠  ٤٧/٠  ٩٣ ٢٣٣ ٥٢٥ ٢٨٣ 
٤جت   ٢٨/١  ٠٢/٢  ١١/١  ٤٨/٠  ٩٧ ٣٥٧ ٧٣١ ٤٢٧ 
٥جت   ٦١/١  ٤٨/٢  ٤٦/١  ٨٩/٠  ٢٦٦ ٥٠١ ٩٢٠ ٥٦٢ 
٦جت   ٩١/١  ٨٨/٢  ٧١/٢  ٧٥/١  ٦٢٠ ٧٥٢ ١٠١٥ ٦٨٦ 

١٨/٢  

کيپرش کالس  ٦٢٧/٠  
 

١جت   ٧٤/١  ٠٢/١  ٢١/١  ١٨/١  ٨٨ ٩٣ ٦٣ ١٧٧ 
٢جت   ٢٤/٢  ٥٤/١  ٦١/١  ٢٢/١  ٩٤ ١٥٧ ١٤٦ ٢٥٧ 
٣جت   ٣٢/٢  ٧٥/١  ٩٧/١  ٩١/١  ٢٠٥ ٢١٤ ١٧٩ ٢٧٠ 
٤جت   ٠١/٣  ٢٣/٢  ٥٨/٢  ٨٧/٢  ٣٥٧ ٣١١ ٢٥٦ ٣٨٠ 
٥جت   ٥١/٣  ٣٢/٢  ٧٧/٢  ٠١/٣  ٣٨٠ ٣٤٢ ٢٧٠ ٤٦٠ 
٦جت   ---- ٦٦/٢  ٦٦/٣  ٤٣/٣  ---- ٤٤٧ ٤٨٤ ٣٢٤ 

٦٨/٢  

کيپرش کالس  ٠۴١/١  
 

١جت   ٤٥/٢  ٤٩/٢  ٧٣/٢  ٧٢/١  ٦٥ ١٦٢ ١٣٩ ١٣٥ 
٢جت   ١٧/٣  ٦٨/٢  ٤٥/٣  ٩٢ ٢٣١ ١٥٧ ٢٠٤ ٢ 
٣جت   ٢٥/٣  ٠٦/٣  ٦٨/٣  ٥٧/٢  ١٤٧ ٢٥٣ ١٩٤ ٢١٢ 
٤جت   ٦٥/٣  ١٤/٣  ٥٧/٤  ٨٧/٢  ١٧٦ ٣٣٩ ٢٠٢ ٢٥١ 
٥جت   ٥٧/٤  ٩٧/٤  ٣٣/٥  ٦٧/٣  ٢٥٢ ٤١٢ ٣٧٧ ٣٣٩ 
٦جت   ٨٣/٤  ٣٨/٥  ٥٩/٥  ٢٨/٥  ٤٠٧ ٤٣٧ ٤١٧ ٣٦٤ 

٨٥/٢  

کيپرش کالس  ٥٠٢/١  
 

١جت   ۰۱/۳  ٦٣/٢  ٨٣/١  ٢/٢  ٤٦ ٢٢ ٧٥ ١٠٠ 
٢جت   ٥٣/٣  ٣١/٣  ٤٥/٢  ٢٨/٢  ٥٢ ٦٣ ١٢٠ ١٣٥ 
٣جت   ٩/٣  ٥٩/٣  ٨٣/٢  ٨٨/٢  ٩٢ ٨٨ ١٣٩ ١٦٠ 
٤جت   ٥٢/٤  ٣٤/٤  ٩٢/٢ ٣  ٩٤ ١٠٠ ١٨٩ ٢٠١ 
٥جت   ٢٣/٥  ٤٨/٤  ٣٣/٤  ٧٢/٣  ١٤٨ ١٨٨ ١٩٨ ٢٤٨ 
٦جت   ٢٨/٥  ٥٥/٤  ٥٤/٥  ٨٩/٤  ٢٢٥ ٢٦٩ ٢٠٣ ٢٥١ 

٥٨/٣  

کيکالس پرش  ٦٩/٢  
 

١جت   ٦٦/٣  ٧٩/٢  ٥٥/٢  ٧/٢  ٣/٠ ٥ ٤ ٣٦  
٢جت   ٥١/٤  ٣٧/٣  ٧٧/٢  ٢٦/٣  ٢١ ٣ ٢٥ ٦٨ 
٣جت   ٧/٤  ٦٦/٣  ٨/٣  ٣٥/٣  ٢٤ ٤١ ٣٦ ٧٥ 
٤جت   ٠٨/٥  ٧٧/٤  ٨٥/٣  ٨١/٥  ١١٦ ٤٣ ٧٧ ٨٩ 
٥جت   ٢١/٥  ٤٧/٥  ٨٤/٤  ٨٩/٥  ١١٩ ٨٠ ١٠٣ ٩٤ 
٦جت   ٣٣/٦  ٧٣/٥  ٧٤/٥  ٤٨/٨  ٢١٥ ١١٣ ١١٣ ١٣٥ 

٧٣/٣  

کيپرش کالس  ٩٢٥/٢  
 

١جت   ٣٤/٤  ٢١/٣  ٦٣/٣  ٠٧/٤  ٣٩ ٢٤ ١٠ ٤٨ 
٢جت   ٤٨/٤  ٣٨/٤  ٣/٤  ٦٦/٤  ٥٩ ٤٧ ٥٠ ٥٣ 
٣جت   ٩٦/٤  ٦١/٤  ٦٢/٤  ٨٦/٤  ٦٦ ٥٨ ٥٨ ٦٩ 
٤جت   ٤/٥  ٨٨/٥  ٧٤/٥  ٠٣/٦  ١٠٦ ٩٦ ١٠١ ٨٤ 
٥ جت  ٥٨/٦  ١٣/٦  ٣٨/٦  ٧٣/٨  ١٩٨ ١١٨ ١٠٩ ١٢٥ 

٦جت   ٤٦/٧  ٤٩/٦  ١٧/٧  ٢٢/١٠  ٢٤٩ ١٤٥ ١٢٢ ١٥٥ 

٧٦/٤  

کيپرش کالس  ١٣٥/٤  
 

١جت   ٠٣/٥  ٣٤/٥  ٨٨/٥  ٧٢/٤  ١٤ ٤٢ ٢٩ ٢٢ 
٢جت   ٤٥/٦  ٥٣/٥  ٩٨/٥  ١٥/٥  ٢٤ ٤٥ ٣٤ ٥٦ 
٣جت   ٥٩/٦  ٤١/٧  ٠٨/٨  ٧٢/٥  ٣٨ ٩٥ ٧٩ ٥٩ 
٤جت   ٩٦/٧  ٨٩/٧  ١١/٨  ٨/٦  ٦٤ ٩٦ ٩١ ٩٢ 
٥جت   ٩٥/٨  ٢/٨  ٥٧/٨  ٠٧/٩  ١١٩ ١٠٧ ٩٨ ١١٦ 
٦جت   ٢١/٩  ٩٥/٨  ١١/٩  ٣٩/٩  ١٢٧ ١٢٠ ١١٦ ١٢٢ 

  



 بررسي موقعيت پرش هيدروليکي به کمک انتقال مومنتم                                                                                                                       ٨

 پارامترها استانداردکردن
ميزان  برآورد براي نياز مورد پارامترهاي از يک هر واحد
دبي ليتر مثال  ي؛ براهستند متفاوت يکديگر با انرژيافت 

 و اندازه در تفاوت ثانيه و زاويه بر حسب درجه است. بر
 برابر در انرژي تغييرات همزمان نمايش پارامترها، مقدار

 را مختصات محور يک روي ورودي پارامترهاي تغييرات
 منظور بدين ؛ستينو قابل مقايسه  کند يم مشکل

 .دکر استاندارد بايد را باال و پايين حد دو بين پارامترها
 براي )۸( معادله از کهشود  سازي نرمال ها دادهد باي ابتدا
  .است شده استفاده امر اين
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 و X ، Std پارامترورودو ام iمتغير Xi فوق معادله که در
  .است وروديپارامتر ار ين و انحراف معيانگيب ميترت هب

  
  ي وروديپارامترهاريتأثررسي ب

 برابر در ميزان افت انرژي تغييرات همزمان نمايش
 اينآمده است.  ۷ شکل در ورودي پارامتر هر تغييرات
 ميزان افت انرژي تغييرات اثر کلي مقايسه براي ها منحني

 به .است مناسب ورودي پارامترهاي تغييرات برابر در
 شيب که منحني از قسمت هر يا منحني هر که طوري

 براي. دارد خروجي بر بيشتري ريتأث باشد، داشته بيشتري
د باي رابطه، خروجي بر پارامتر هر ريتأث اولويت بهترسه مقاي

پارامتر  به مربوط ها منحني اين از يک هر شيب تغييرات
 شوند؛ مقايسه يکديگر با مشابه هاي قسمت در ،ورودي
دامنه مشخصي از محور افقي تغييرات محور  ازاي به يعني

 مشخص بازه يک در که منحنيعمودي محاسبه گردد. 
 ميزان افت انرژيبر آن ريتأث باشد، داشته بيشتري شيب

 کاهش يا افزايش جهت در تواند مي ريتأث اين. است بيشتر
 هاي شيب مطلق قدر از بايد مقايسه براي پسباشد.  آن
 چه ميزان افت انرژي بر ريتأث اولويت تا استفاده ييجز
 نظر مورد هباز در افزايشي صورت به چه و کاهشي صورت به

 .شود ارزيابي
در  ريتأثشود بيشترين ميزان  طور که مالحظه مي همان

نيروي ثقل در  ريتأثعدد فرود ( تغييراتافت انرژي را 
را تغيير زاويه پرتاب جت آب  ريتأثکانال اصلي) و کمترين 

. شيب تند منحني تغييرات عدد فرود به تغييرات افت ددار
باالي نيروي ثقل جريان کانال بر  ريتأثانرژي بيان کننده 

. البته اين تغييرات در عدد فرود پايين استتغييرات انرژي 
و به سرعت از  استصورت نزولي  هبا شيب بسيار زياد ب

حساسيت ميزان افت انرژي به اين پارامتر کم تا در 
با يکديگر برابر  ها تقريباً پارامتر ريتأثقسمتي از منحني 

به ازا مقدار دبي جت  E=3.705Δشود. در  مي
 هر سه منحني با  Q=1.693 ،θ=37.5o ،Fr=3.109آب

 دوبارهو پس از آن  )۸(شكل  کنند يکديگر تالقي مي
پارامتر نيروي ثقل جريان در کانال اصلي به شدت افزايش 

د که کرگونه بيان  توان اين طور کلي مي هبيابد.  مي
 ريتأثفرود (حساسيت ميزان افت انرژي به پارامتر عدد 

و  استها  نيروي ثقل در کانال اصلي) بيش از ساير پارامتر
کمترين ميزان حساسيت به پارامتر تغييرات زاويه است. 
بايد توجه داشت که محل برخورد جت سريع به جريان در 

اصلي بسيار اهميت دارد و تغييرات ايجاد شده در  کانال
 ۶اي شکل ه نمودار پارامتر عدد فرود و همچنين منحني

  .استکننده اين مطلب  بيان

  

      
  هاي آناليز حساسيت براي سه پارامتر اصلي منحني - ٧شکل 
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و دبي جت  اصليبه عبارت ديگر با توجه به دبي در کانال 
که نقطه  شوداي انتخاب  آب بايد زاويه پرتاب به گونه

برخورد جت آب و جريان در کانال اصلي در محل پرش 

ترين و بيشترين جابجايي  فتد تا بهينهاهيدروليکي اتفاق بي
  در محل پرش رخ دهد.

  

    
  اصلي پارامتر سه براي شيب تغييرات- ٩شکل   اصلي پارامتر سه براي انرژي افت تغييرات -٨شکل 

  

به مقادير استاندارد  ها منحني منحني تغييرات شيب
. استحساسيت هر پارامتر ورودي  ميزان کننده بيان

شود ميزان حساسيت افت انرژي  همانطور که مالحظه مي
به عدد فرود جريان در کانال اصلي بيشتر از بقيه مقادير 

کاهش عدد فرود موجب عبارت ديگر افزايش يا ه ب ؛است
د. با شو تري در مقدار تغييرات انرژي مي تغييرات بزرگ

توجه به اينکه در ترسيم منحني مذکور از قدر مطلق شيب 
تواند در جهت  اين تغييرات مي ،شود نمودار استفاده مي

افزايش يا کاهش ميزان تغييرات افت انرژي باشد و 
رتاب جت آب کمترين ميزان حساسيت در پارامتر زاويه پ

  شود. مشاهده مي
  

  گيري نتيجه
کوچک براي  فيزيکيدر يک مدل  ها اي از آزمايش مجموعه

يک جريان سريع (انتقال مومنتم) به  ريتأثبررسي کيفي 
  هاست. هر چند نتايج بانجام شده يک پرش هيدروليکي 

دست آمده از يک مدل کوچک بطور مستقيم قابل تعميم 
تواند در  فرآيند انجام کار مي ،به نمونه اصلي نيست

بخش باشد. با واردکردن  تر بسيار ثمر هاي بزرگ سازي مدل
جت سريع به جريان فوق بحراني، پرش هيدروليکي جابجا 

کند. در هر زاويه از  و به سمت باالدست حرکت مي شود يم
جت، هرچه دبي جت افزايش يابد، مقدار جابجايي پرش 

د. در هر عدد فرود و هر زاويه شو هيدروليکي نيز بيشتر مي
قرارگيري جت سريع، با افزايش دبي جت، عمق ثانويه 

افزايش و ميزان تلفات انرژي  (y2)پرش هيدروليکي 

يابند. براي هر دبي از جت سريع، با افزايش زاويه جت،  مي
 (ΔΕ) و ميزان تلفات انرژي عمق ثانويه پرش هيدروليکي

کند. در هر زاويه از  و کاهش پيدا مي ردروند نزولي دا
قرارگيري جت سريع، با افزايش ميزان دبي جت سريع، 

با افزايش زاويه   يابد. افزايش مي طول پرش هيدروليکي
، (Lj) جت سريع، براي هر جت، طول پرش هيدروليکي

کند. در اعداد فرود  نزولي داشته و کاهش پيدا ميروند 
پايين درصد افت انرژي بيشتري نسبت به اعداد فرود باال 

شود. در هر پرش هيدروليکي با توجه به دبي  مشاهده مي
زاويه بهينه که بيشترين  ،در کانال اصلي و جت آب

متفاوت است که اين زاويه محل  ،جابجايي را موجب شود
دهد. بيشترين ميزان  صحيح برخورد جت را نمايش مي

نيروي ثقل  ريتأثدر افت انرژي را تغييرات عدد فرود ( ريتأث
را تغيير زاويه پرتاب جت  ريتأثدر کانال اصلي) و کمترين 

. محل برخورد جت سريع به جريان در کانال دآب دار
يدروليکي و ميزان افت اصلي در جابجايي محل پرش ه

. در اعداد فرود پايين با افزايش استانرژي داراي اهميت 
عدد فرود از ميزان حساسيت تغييرات افت انرژي به اين 

تا به عدد ميانگين نزديک  شود يمپارامتر به شدت کم 
به ميزان حساسيت به  دوبارهسپس با شيب بسيار تند و

 .دشو شدت افزوده مي
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