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چکیده
در اين مطالعه ،ساختمان شيب شكن با توجه به اهميتي كه در انتقال آب دارد مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .مزيت
ا صلي احداث اين سازهها از بينبردن انرژي مخرب آب ميبا شد .زمانيكه بخواهند مقدار زيادي از انرژي مخرب آب را در
كانال يا لوله بگيرند ،اهميت بكارگيري شيب شكنها مشخص مي شود .در اين تحقيق ،سعي بر اين است كه با استفاده از
يک مدل عددي داراي قابليتهاي مناسببب  ،)HEC-RASيک كانال داراي شببيبشببكن با دو شببيب متفاوب و بدون
مسببتکلک كننده انرژي) مورد بررسببي قرار بگيرد ،اما با توجه به تعدد رارامترهاي مجکول ،از كانال مسببتطيلي در بررسببي
ا ستفاده مي شود تا بتوان از روابط ساده شده آن در جکت نتيجهگيري منا سبتر ا ستفاده نمود .جکت برر سي شرايط
مختلف نا شي از شيب شكن ،رارامترهاي خا صي تغيير يافته و نتايج نا شي از آن مورد برر سي قرار گرفت .اين رارامترها
شامل زبري كانال ،دبي جريان ،عمق شيب شكن ،شيب باالد ست و ر ايين د ست شيب شكن و عرض كانال مي شوند.
نتيجه رژوهش ،تعيين فا صله اثر شيب ش كن در باالد ست و رايين د ست ،نوع جريان ايجاد شده ،فا صله محل ررش
هيدروليكي از شيب شكن ،عدد فرود جريان ،عمق آن و مقايسه سه رارامتر بدون بعد ديگر در شرايط فوق الذكر ميباشد.

كلماب كليدي :هيدروليک ،كانال مستطيلي ،شيبشكن ،رروفيل سطح آب
مقدمه

معموال ًاز سيستمهايي كه براي انتقال آب از
نقطهاي به نقطة ديگر استفاده ميشوند ميتوان از:
مجاري روباز (كانالهاي باز) ،لولههاي تحت فشار،
فلوم ،تندآب ،شيبشكنها ،سيفونها و  ...را نام برد.
هركدام از اين سازهها با توجه به شرايط منطقهاي براي
هدف خاصي بكار گرفته ميشوند .با توجه به گستردگي
دامنة علوم ،براي مطالعة سيستمهاي انتقال آب نياز
است كه ساختمان هر يك از اين سازهها بطور جداگانه
بررسي شوند.
در اين مطالعه ،ساختمان شيبشكن با توجه به
اهميتي كه در انتقال آب دارد مورد تجزيه و تحليل
قرار ميگيرد .مزيت اصلي احداث اين سازهها از

بينبردن انرژي مخرب آب ميباشد .زمانيكه بخواهند
مقدار زيادي از انرژي مخرب آب را در كانال يا لوله
بگيرند ،اهميت بكارگيري شيبشكنها مشخص
ميشود.
در صورتيكه اختالف ارتفاع بين دو سطح از  2متر
كمتر باشد ،شيبشكن قائم بكار گرفته ميشود .عالوه
بر استفادة شيبشكن قائم در مسير كانالها ،يكي از
كاربردهاي مهم آن ساخت سرريز پلهاي ميباشد .يكي
ديگر از كاربردهاي سرريزهاي پلهاي ،استفاده از آن
براي تصفية آب يا فاضالب ميباشد .در اين حالت،
شيبشكن به خاطر ساده بودن در طراحي ،هزينة ناچيز
در بهرهبرداري و سادگي در ساخت داراي مزاياي
مناسبي است .شيبشكنهاي قائم در ورودي آب به
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استخرهاي پرورش ماهي نيز در جهت باال بردن درصد
اكسيژن محلول در آب استفاده ميشود.
امروزه استفاده از مدلهاي عددي به دليل شرايط
اقتصادي ،نتايج نزديك به واقعيت و نتيجهگيري در
زمان كمتر به شدت افزايش يافته است .اما با وجود
پارامترهاي متعدد در تشكيل جريان ،اين موضوع به
راحتي قابل انجام نميباشد .ضمن اينكه امكان ايجاد
حالتهاي مختلفي از جريان در طول شيبشكن وجود
داشته و بررسي آن ابعاد گستردهاي از هيدروليك
كانالهاي باز را شامل ميشود .عالوه بر اين ،داشتن
فهم مناسب و كاملتر از نوع جريانهاي تشكيل شده،
گام مهمي در برآورد فرسايش و رسوب در كانالهاي
غيرصلب ميباشد .در اين تحقيق ،سعي بر اين است
كه با استفاده از يك مدل عددي داراي قابليتهاي
مناسب ( ،)HEC-RASيك كانال داراي شيبشكن
مورد بررسي قرار بگيرد .با بررسي پروفيل اندازهگيري
شده سطح آب و اثر تغيير شرايط شيبشكن در تشكيل
آن ،مي توان به نتايج مناسبي در تحليل جريانهاي
موجود رسيد.
دربارة خصوصيات هيدروليكي شيبشكنهاي
قائم ،محققان مختلفي از جمله بخميتف ) ،)1932مور
( ،)1943وايت ( ،)1943رند ( ،)1955گيل (،)1979
راجاراتنام و چمني ( )1995به تحقيق پرداختهاند .بر
اساس تغييرات جريان ،دو رژيم فوق بحراني و زير
بحراني در پاييندست شيبشكن در مدلهاي فيزيكي
مشاهده شده است .اين تغييرات رژيم جريان براي
حالتهاي مختلف از دبي جريان متفاوت است .در اين
زمينه نيز مطالعاتي صورت گرفته است كه ميتوان به
تحقيقات راجاراتنام و وو ( )1997اشاره كرد.
بخميتف در تحقيقات خود نشان داد كه معادلة
انرژي مي تواند بيان كننده مطالعه جريان در پنجة

شيبشكن باشد ] .[1او توزيع سرعت و فشار را در
تمامي مقاطع به ترتيب يكنواخت و هيدرواستاتيك
فرض كرد و رابطة انرژي در باالدست را به صورت زير
ارائه كرد:

3
()1
𝑐𝑑 𝐸0 = ℎ +
2
كه در آن  𝐸0انرژي جريان در باالدست 𝑑c ،عمق

بحراني و  hارتفاع شيبشكن هستند.
وي با تركيب فرضيات و روابط مختلف رابطة زير
را بدست آورد:
()2
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كه در آن ∅ ضريب سرعت و  d1عمق جريان در
مقطع پاياب بالفاصله بعد از برخورد جت به كف كانال
هستند.
مور بر روي دو شيبشكن قائم و با ارتفاعهاي
متفاوت ،مطالعات آزمايشگاهي انجام داده و نتيجه
گرفت كه افت انرژي تابعي از پارامتر  ℎ⁄dcميباشد
و با افزايش مقدار  ℎ⁄dcاز  1به  ،12مقدار افت انرژي
نسبي ) (∆𝐸 ⁄hاز صفر به  0/53تغيير ميكند ].[2
رابطة مور به شرح زير است:
()3
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كه در آن  dfعمق گرداب در پاياب است.
پس از آن ،وايت نتايج مور را ارزيابي كرده و يك
مدل تحليلي پيشنهاد داد ] .[3او فرض كرد كه دبي
برگشتي به عقب در مدل جت آزاد و مدل واقعي
شيبشكن قائم برابر است و افت انرژي در شيبشكن
قائم را ناشي از وجود گرداب دانست .بدين ترتيب
انرژي نسبي در پاييندست شيبشكن قائم توسط
وايت از رابطة زير برآورد شده است:
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كه در آن  E1انرژي جريان در پاييندست
شيبشكن است.
گيل در محاسبات خود عمق گرداب را وارد كرده و
فرض كرد كه كل افت انرژي در سطح برخورد جت
آب به گرداب ايجاد ميشود .بدين ترتيب انرژي نسبي
را طبق رابطة زير محاسبه نمود ]:[4
()5
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رند با استفاده از اطالعات آزمايشگاهي خود،
پارامتري تعريف كرد كه بدون بعد بوده و آن را عدد
شيبشكن ناميد .همچنين با برازش يك منحني بر
اطالعات آزمايشگاهي ،روابطي تجربي براي
پارامترهاي مورد نياز به دست آورد ].[5
راجاراتنام و چمني ،سرعت را در مقاطع مختلف
كانال باالدست و جت آزاد آب اندازهگيري كرده و نتايج
و فرضيات گيل و وايت را ارزيابي كردند] .[6در اين
تحقيق نتيجه گرفته شد كه دبي برگشتي در مدل جت
آزاد بيشتر بوده و تقريباً ثابت ميماند ،ولي در مدل
شيبشكن قائم با اضافه شدن پارامتر  ، dc/hدبي
برگشتي كاهش مييابد .آنها با استفاده از اطالعات
آزمايشگاهي ،به مجموعهاي از روابط تجربي دست
يافته و با استفاده از رابطة تجربي حاصل از اندازه گيري
عمق گرداب ،به روشي تحليلي -تجربي براي برآورد
خصوصيات هيدروليكي جريان زير بحراني نائل شدند.
راجاراتنام و وو رژيم جريان زيربحراني را در
باالدست يك شيبشكن بررسي كردند .آنها به اين
نتيجه رسيدند كه سطح آب در كانال پاييندست
شيبشكن متغير ميباشد ،به طوري كه اين سطح به
لبة شيب شكن رسيده و حتي از اين لبه نيز فراتر
ميرفته است ] .[7آنها در تحقيقات به عمل آمده
نتيجه گرفتند كه رژيم جريان در اين مدل مي تواند به
صورت جت با سقوط آزاد و يا به صورت جريان سطحي
باشد .ضمناً با انجام كارهاي آزمايشگاهي و برازش بر
نقاط تجربي دو معادله زير ارائه شده است:
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كه
اختالف بين تراز آب در كانال پاييندست تا كف كانال
باالدست ميباشد.
اگر اين دو رابطه ترسيم شوند ،سه محدوده قابل
تشخيص ميباشد .در يك محدوده ،رژيم جريان به
صورت جت سقوط يافته است ،در حاليكه در محدوده
ديگر ،جريان سطحي اتفاق ميافتد و در محدوده
بينابين ،بر اساس عمق جريان در كانال پائيندست قبل
از تغيير ،ممكن است هر دو نوع رژيم جريان مشاهده
شود ].[7
مواد و روشها

همانطور كه در مقدمه عنوان شد ،شبيهسازي
عددي در اين تحقيق با استفاده از مدل عددي HEC-
 RASانجام گرفت .به همين دليل آخرين نسخه از
اين نرمافزار ( )v4.0.1تهيه و مورد استفاده قرار گرفت.
در اين مدل ،بخش محاسبات جريان ماندگار
توانايي مدل كردن سطح آب در رژيمهاي زيربحراني،
فوق بحراني و تركيب اين دو را دارا است .روال
محاسبات پايه بر اساس حل معادله انرژي يك بعدي
بنا شدهاست .اتالف انرژي به وسيله اصطكاک (معادله
مانينگ) و انقباض يا انبساط (ضريبي كه باعث تغيير
در هد سرعت ميگردد) ارزيابي ميگردد .هرگاه
پروفيل سطح آب از نوع  RVFباشد ،معادله اندازه
حركت مورد استفاده قرار ميگيرد .اين حالتها شامل
محاسبات رژيم جريان تركيبي (يعني پرشهاي
هيدروليكي) نيز ميشود ].[8
هرگاه سطح آب از عمق بحراني بگذرد ،معادله
انرژي قابل كاربرد نمي باشد .معادله انرژي تنها در
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جايي كاربرد دارد كه جريان به صورت متغير تدريجي
باشد و انتقال از جريان زير بحراني به فوق بحراني يا
فوق بحراني به زيربحراني جزو حالتهاي جريان متغير
سريع ميباشد .حالتهاي مختلفي از انتقال جريان زير
بحراني به فوق بحراني و فوق بحراني به زير بحراني
ميتواند به وقوع بپيوندد .اين حالتها شامل تغييرات
قابل مالحظه در شيب كانال ،انقباض در محدوده پل،
سازههاي ريزشي و سرريزها و محل اتصال جريانها
ميباشد .در برخي حالتها ،معادالت تجربي قابل
استفاده است (از قبيل سازههاي ريزشي و سرريزها)،
در حاليكه در باقي حالتها الزم است از معادله اندازه
حركت براي تعيين جواب استفاده شود.
در  ، HEC-RASمعادله اندازه حركت ميتواند
براي مسائل خاص زير استفاده شود :وقوع پرش
هيدروليكي ،هيدروليك جريانهاي كم عمق در پلها
و اتصال جريانها .با اعمال قانون دوم نيوتن در حركت
()10
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به يك توده آب كه توسط دو مقطع در مكانهاي  1و
 2محصور شده است ،عبارت زير براي تغيير در اندازه
حركت در واحد زمان ميتواند نوشته شود ،شكل :1
𝑥𝑉∆𝜌𝑄 = 𝑓𝐹 𝑃2 − 𝑃1 + 𝑊𝑥 −
()9
كه در آن  Pنيروي فشار هيدروليكي در مكانهاي
 1و  Wx ، 2نيروي ناشي از وزن آب در جهت Ff ، x
نيروي ناشي از اتالف اصطكاک خارجي از مكانهاي
 2و  Q ، 1دبي ρ ،دانسيته آب و  ∆Vxتغيير سرعت از
مقطع  2به  1در جهت  xهستند.
در نهايت و با استفاده از معادالت نيروي فشار
هيدرواستاتيك ،نيروي وزن آب ،نيروي اصطكاک
خارجي و تعيين شتاب زماني جرم و پس از ساده سازي،
شكل اصلي معادله اندازه حركتي كه در HEC-RAS
مورد استفاده قرار ميگيرد به شرح زير خواهد بود .همه
كاربردهاي معادله اندازه حركت درون اين مدل از
معادله مذكور مشتق شدهاند.

𝑄22 𝛽2
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𝑔𝐴2
2
2
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در اين پژوهش ،جهت شبيهسازي اثر شيبشكن
بر روي جريان از يك كانال با مقطع مستطيلي شكل
استفاده شده است كه در پالن در راستاي يك خط
مستقيم ادامه يافته و داراي  5بخش است .داليل
انتخاب و محدوده طولهاي در نظر گرفته شده براي
اين تقسيمبندي در ادامه ارائه شده است:
 بخش اول كانال :اين بخش از كانال ،جهت
اطمينان از شرايط ثابت جريان در هنگام ورود به

شيبشكن در نظر گرفته شدهاست ،اگرچه شرايط
مرزي متفاوت در محل ورود جريان به كانال
(ابتداي همين بخش) جهت حساسيتسنجي
لحاظ شده است .طول اين بخش در اجراهايي
كه انجام شد در محدوده  100الي  3000متر در
نظر گرفته شد.

شکل  .1کاربرد اصل اندازه حرکت
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بخش دوم كانال :اين بخش از كانال ،جهت
كوچكتر كردن فاصله بين مقاطع در محدوده
باالدست شيبشكن ،مطالعه دقيقتر اثرات ناشي
از آن و رفع خطاهاي اجرا در نظر گرفته شده
است .طول اين بخش در اجراهايي كه انجام شد
در محدوده  2الي  8متر در نظر گرفته شد.
بخش سوم كانال :اين بخش از كانال ،جهت
تعريف هندسه شيبشكن در نظر گرفته شده
است .با توجه به اينكه سازه شيبشكن در اين
بخش قرار دارد ،قاعدتاً طول اين محدوده خيلي
كوچك بوده و بسته به شيب در نظر گرفته شده
طول آن متفاوت ميباشد .در شبيهسازي
شيبشكنهاي قائم طول اين بخش در محدوده
 0/05الي  0/1متر در نظر گرفته شد .درست است
كه در شيبشكنهاي قائم طول افقي وجود ندارد،
اما جهت شبيهسازي آنها الزم است طول خيلي
كوچكي براي آنها در نظر گرفت .طول در نظر
گرفته شده ( 5الي  10سانتيمتر) در مقايسه با
ابعاد كانال قابل صرفنظر كردن ميباشد.
بخش چهارم كانال :اين بخش از كانال نيز مشابه
بخش دوم ،جهت كوچكتر كردن فاصله بين
مقاطع در محدوده پايين دست شيبشكن ،مطالعه
دقيق تر اثرات ناشي از آن و رفع خطاهاي اجرا در
نظر گرفته شده است .طول اين بخش در
اجراهايي كه انجام شد در محدوده  4الي  8متر
در نظر گرفته شد.
بخش پنجم كانال :اين بخش از كانال نيز مشابه
بخش اول ،جهت اطمينان از شرايط ثابت جريان
در پايين دست شيبشكن در نظر گرفته شده
است ،اگرچه شرايط مرزي متفاوت در محل خروج
جريان از كانال (انتهاي همين بخش) جهت
حساسيتسنجي لحاظ شده است .طول اين
بخش در اجراهايي كه انجام شد در محدوده 100
الي  400متر در نظر گرفته شد.
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با توجه به اينكه عرض كانال يكي از پارامترهاي
اصلي تأثيرگذار بر نتايج شبيهسازي ميباشد ،از دو
مقدار متفاوت  3و  5متر استفاده گرديد .به عبارت ديگر
تمامي حالتهاي موجود ،براي كانال مستطيلي با دو
عرض متفاوت  3و  5متر تكرار گرديد تا اثرات تغيير
عرض در نظر گرفته شود.
قاعدتاً ارتفاع شيبشكن نقش مهمي در نتايج
خواهد داشت .با در نظر گرفتن ابعاد كانال و با توجه به
تعريف شيبشكن ،تمامي حالتهاي موجود براي دو
ارتفاع متفاوت  0/5و  1/0متر تكرار گرديد تا اثرات اين
پارامتر نيز لحاظ شود.
يكي ديگر از پارامترهاي مهم در تعيين نوع جريان،
شيب كانال ميباشد .جهت بررسي اين موضوع دو
شيب متفاوت  0/01و  0/001در باالدست و پاييندست
شيبشكن (در بخشهاي اول ،دوم ،سوم و پنجم
كانال) در نظر گرفته شده و اثر تغيير شيب در
حالتهاي مختلف جريان مورد بررسي قرار گرفت.
با توجه به اينكه شرايط مرزي خود عاملي در ايجاد
حالتهاي مختلف جريان ميباشد ،تصميم بر اين
گرفته شد كه جهت ايجاد حالتهاي پايدار و
طبقهبندي مناسب نتايج تحقيق ،در انتهاي باالدست و
پاييندست كانال دو بخش با طول كافي (بخش اول
و پنجم كانال) در نظر گرفته شده و جهت معرفي
شرايط مرزي از عمق نرمال استفاده شود .در صورتي
كه طول در نظر گرفته شده براي اين دو بخش مناسب
بوده و در مرزها شيب خط انرژي برابر شيب كانال در
نظر گرفته شود ،اين موضوع قابل حصول ميباشد.
نتايج اجرا نيز نشان از عدم تغيير عمق و ايجاد شرايط
جريان نرمال در ابتدا و انتهاي كانال دارد .بدين ترتيب
ميتوان بر اساس شيبهاي انرژي متفاوت از جريان،
طبقهبندي مناسبتري از نتايج پژوهش ارائه داد.
اهميت دبي جريان در تعيين نوع جريان ايجاد شده
در محدوده شيبشكن بر كسي پوشيده نيست .بنابراين
با حساسيتسنجي و لزوم ايجاد جريانهاي زيربحراني
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با توجه به اينكه در برنامه  HEC-RASو كليه
شبيهسازيهاي عددي ،فاصله بين مقاطع پارامتري
تعيين كننده ميباشد ،به اين موضوع بايد دقت بيشتري
شود .چرا كه انتخاب نامناسب اين پارامتر حتي باعث
اشتباه در نتايج خواهد شد .آگاهي از شرايط جريان و
آشنايي فني با حالتهاي مختلف جريان در تعيين اين
پارامتر تأثيرگذار خواهد بود .يكي از گزينههاي برنامه
 HEC-RASاين است كه كاربر ميتواند در فاصله
بين دو مقطع ،به تعداد يا فاصله مورد نياز مقاطع
درونيابي شده ايجاد نمايد ،به عبارت ديگر برنامه به
كاربر اجازه ميدهد تا با تعريف فاصله مقاطع ،به
صورت اتوماتيك مقاطعي توليد نمايد كه از لحاظ
ابعادي به صورت خطي از مقاطع اوليه ايجاد شدهاند.
جدول  1نشاندهنده فواصل انتخابي جهت درونيابي
مقاطع (فاصله مقاطع) در بخشهاي مختلف كانال
ميباشد.

و فوق بحراني سه مقدار براي دبي جريان در نظر گرفته
شد .مقادير فرض شده  5 ، 1و  10متر مكعب بر ثانيه
ميباشد.
يكي از پارامترهاي تعيين كننده در شبيهسازي
هيدروليكي عدد مانينگ ميباشد .اين پارامتر بر اساس
شرايط مختلف كانال ميتواند مقادير متفاوتي داشته
باشد و معموالً در شرايط پيشبيني ،يكي از پارامترهاي
اصلي كاليبراسيون ميباشد .با توجه به گستردگي
مقادير عدد مانينگ و در نظر گرفتن اين موضوع كه
هدف از تحقيق بررسي اثرات شيبشكن ميباشد ،سه
مقدار  0/015 ، 0/01و  0/02براي اين پارامتر در نظر
گرفته شده و نتايج اين تغييرات مورد بررسي و تحليل
قرار گرفت .بديهي است با توجه به جنس شيبشكنها
احتمال خارج بودن مقدار عدد مانينگ از محدوده
حداقل و حداكثر اين اعداد ،خيلي كم ميباشد.

جدول  .1فواصل مقاطع در بخشهای مختلف کانال
بخشهای کانال

حداقل فاصله مقاطع () m

حداکثر فاصله مقاطع () m

اول

1

2/5

دوم

0/1

1

سوم

0/001

0/01

چهارم

0/1

1

پنجم

1

2/5

همانطور كه در جدول فوقالذكر مالحظه ميشود
در بخش اول و پنجم كانال به دليل فاصله زياد از
شيبشكن ،حساسيت كمتر بوده و فاصله مقاطع بزرگتر
ميباشد .در بخشهاي دوم و چهارم كانال ،به دليل
چسبيده بودن اين مقاطع به شيبشكن و تغييرات قابل
مالحظه در جريان ،فواصل بين مقاطع كاهش يافته
است؛ اما بخش سوم كانال كه محدوده معرفي
شيبشكن ميباشد ،قاعدتاً به دليل پيچيدگي شرايط
تغيير جريا ن ،نيازمند فواصل بسيار كمتري مابين
مقاطع ميباشد.

بحث و نتیجهگیری

براي نتيجهگيري از اجراهاي انجام شده ،نتايج
مدلسازي در كنار يكديگر قرار گرفته و تغييرات
پارامترهاي مختلف به صورت درختي مورد بررسي قرار
گرفت.
فاصله اثر شيبشكن در باالدست ( :)Luاين پارامتر
نشاندهنده فاصلهاي است كه بر اثر ايجاد شيبشكن،
شرايط هيدروليكي جريان در باالدست آن تغيير
ميكند .بديهي است كه در شرايط جريان فوق بحراني
باالدست شيبشكن ،مقدار اين پارامتر برابر صفر
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ميباشد ( .)Lu=0نتايج حاكي از آن است كه در شرايط
جريان زيربحراني باالدست شيبشكن ،با افزايش عدد
منينگ  Luافزايش مييابد ،اگرچه شيب تغييرات اين
متغير روند رو به كاهشي را در پي دارد؛ به گونهاي كه
در برخي حالتها ،افزايش عدد منينگ تغييري در اين
پارامتر ايجاد نميكند .اما افزايش دبي جريان ،بر اساس
يك معادله درجه دو باعث افزايش مقدار  Luميشود.
همچنين افزايش ارتفاع شيبشكن ،به صورت متوسط

باعث افزايش  Luخواهد شد ،اما نكته جالب اين است
كه با دو برابر شدن ارتفاع شيبشكن ،پارامتر  Luتغيير
متناسبي نداشته است .اما افزايش عرض مقطع ،به
صورت واضح باعث كاهش اثر شيبشكن در باالدست
خواهد شد .مقدار اين كاهش در مقادير دبي بزرگتر و
كانالهاي زبرتر مشهودتر است ،اگرچه افزايش زبري
در مقادير باالتر اين پارامتر اثر كمتري بر اين موضوع
داشته است.

Total

دبی جریان
عدد منینگ

10

5

1

10

0.02

5

1

10

0.015

5

1

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1

0.01

شکل  .2تغییرات  Luدر مقابل زبری و دبی جریان

فاصله اثر شيبشكن در پاييندست ( :)Ldاين پارامتر
نشاندهنده فاصلهاي است كه بر اثر ايجاد شيبشكن،
شرايط هيدروليكي جريان در پاييندست آن تغيير
ميكند .نتايج نشان ميدهد كه با افزايش عدد منينگ
مقدار  Ldكاهش مييابد ،اگرچه شيب تغييرات اين
متغير روند رو به كاهشي را در پي دارد؛ به گونهاي كه
در برخي حالتها ،افزايش عدد منينگ تغيير زيادي در
اين پارامتر ايجاد نميكند .مقايسه اين پارامتر با Lu
نشان دهنده اين است كه ازدياد زبري كانال ،باعث
كاهش اين پارامتر و افزايش  Luخواهد شد ،اگرچه اين
اثرگذاري با افزايش زبري كاهش مييابد .حتي در
برخي موارد مقدار  Ldبه دليل شرايط هيدروليكي
جريان ،صفر ميشود.
اما افزايش دبي جريان ،بر اساس يك معادله درجه
دو باعث افزايش مقدار  Ldميشود .بديهي است كه
نميتوان  Ldرا تنها وابسته به دبي جريان دانست ،اما

روند فوق نشان دهنده مقعر بودن منحني تغييرات Ld

نسبت به دبي جريان ميباشد .مقايسه اين پارامتر با
 Luنشان دهنده اين است كه افزايش دبي ،باعث
افزايش اين دو پارامتر خواهد شد ،اگرچه اين اثرگذاري
با افزايش دبي كاهش مييابد .حتي در برخي موارد
مقدار  Ldبه دليل شرايط هيدروليكي جريان ،صفر
ميشود.
همچنين افزايش ارتفاع شيبشكن ،به صورت
متوسط باعث افزايش  Ldخواهد شد ،بطوري كه با دو
برابر شدن ارتفاع شيبشكن ،پارامتر  Ldتغيير متناسبي
نداشته است.
اما افزايش عرض مقطع ،به صورت واضح باعث
كاهش اثر شيبشكن در باالدست خواهد شد .بر
خالف پارامتر  Luبا افزايش عرض ،ميزان افت اين
پارامتر وابستگي مشخصي را به دبي جريان نشان
نميدهد و در دبي  5متر مكعب بر ثانيه شيب افت
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باالتري وجود دارد .به همين ترتيب اين موضوع در
مقادير مختلف زبري كانال مشاهده ميشود .در كانال
با زبري  0/01نه تنها افزايش عرض باعث كاهش Ld
نشده است ،بلكه باعث افزايش آن شده است ،در
حاليكه در زبريهاي بزرگتر اين موضوع نتيجه

متفاوتي را به دنبال داشته است (شكل  .)3همچنين در
مقادير زبري باالتر ،اثر زبري بر پارامتر  Ldمشخصتر
بوده و با پرش ناگهاني نسبت به مقادير زبري كمتر
همراه بوده است.

150

n=0.01

90

n=0.015
60

n=0.02

30

فاصله اثر شيب شكن در رايينن دست متر)

120

0
5

4.5

3.5

4

3

2.5

عرض كانال متر)

شکل  .3متوسط تغییرات 𝐝𝐋 نسبت به عرض کانال در زبریهای مختلف

نوع جريان (فوق بحراني يا زيربحراني) ايجاد شده به
دليل حضور شيبشكن :نتايج نشان دهنده چندگونه
بودن رفتار جريان در مقابل اين سازه ميباشد.
گروه اول ،جريانهاي فوق بحراني هستند كه به
واسطه حضور شيبشكن ،با افزايش انرژي همراه بوده
و الگوي جريان در پاييندست آنها فوق بحراني
خواهد بود .بديهي است كه در گذر از شيبشكن،
انرژي جريان افزايش داشته و عمق جريان كاهش
مييابد ،اما در برخورد با شيب پاييندست شيب شكن،
اين انرژي كاهش يافته و رفته رفته عمق جريان
افزايش مييابد تا به شرايط اوليه خود برسد.
گروه دوم ،جريانهاي زيربحراني هستند كه به
واسطه حضور شيبشكن به شرايط جريان فوق بحراني
رسيده و در پاييندست به دليل برخورد با شرايط
زيربحراني ،با پرش هيدروليكي مسير را براي تبديل به
جريان زيربحراني طي ميكنند .جريان زيربحراني در
هنگام رسيدن به شيبشكن به شرايط فوق بحراني
رسيده و پس از كسب انرژي در ارتفاع شيب شكن ،در

برخورد با شيب كم پاييندست و جريان زيربحراني
موجود ،با پذيرش پرش هيدروليكي شرايط تطبيق خود
را با جريان ايجاد مينمايد.
نتايج نشان دهنده اين واقعيت است كه افزايش
ارتفاع شيبشكن در تشكيل اين جريانها تأثير بسزايي
دارد .هر چه ارتفاع شيبشكن بيشتر باشد ،شرايط
جريان به اين گروه بيشتر متمايل ميشود .دليل اين
امر را مي توان ناشي از كسب انرژي بيشتر در هنگام
عبور از شيبشكن دانست .همچنين با كاهش عدد
مانينگ ،نتايج به سمت اين گروه ميل ميكند .قاعدتاً
كاهش زبري ،افزايش سرعت و در نتيجه انرژي بيشتر
را به همراه داشته و نتيجه عنوان شده را به دنبال
خواهد داشت.
گروه سوم ،جريانهاي زيربحراني هستند كه حتي
با وجود شيبشكن ،شرايط جريان زيربحراني را در
تمام طول كانال ادامه ميدهند .اين گروه ،متعلق به
شيبشكنهايي هستند كه در كانالهاي با شيب كم و
زبري باال وجود دارند .بديهي است اين دو پارامتر باعث

تخ
دو فصلنامه علمی صصی مهندسی آب – بهار و اتبستان 1394

63
قبل از شيبشكن زيربحراني بوده و پرش هيدروليكي
در محدوده اين سازه اتفاق ميافتد ،به عبارت ديگر
انرژي آزاد شده به دليل حضور شيبشكن در برخورد
با جريان زيربحراني پاييندست ،مجبور به پذيرش آني
شرايط پرش هيدروليكي خواهد شد.
با عنايت به گروهبندي باال ،ميتوان نوع
جريانهاي ايجاد شده به دليل حضور شيبشكن را
مطابق جدول ( )2تعريف نمود.

اين موضوع خواهد شد كه اوالً جريان با سرعت
كمتري وارد محدوده شيبشكن شده و ثانياً در هنگام
عبور از اين محدوده ،اتالف انرژي بيشتري را دارا باشد.
البته بررسي پروفيل جريان در اين گروه نشان دهنده
اين موضوع است كه اثر جريان زيربحراني پاييندست
تا ابتداي شيبشكن پيشرفت داشته و شرايطي بدين
گونه را ايجاد مينمايد.
گروه چهارم ،مربوط به جريانهايي است كه حد
ميانه گروه دوم و سوم هستند .در اين جريانها ،شرايط

جدول  .2گروه بندی جریان های ایجاد شده به دلیل حضور شیبشکن
گروه

شرایط جریان در باالدست شیبشکن

شرایط جریان در محدوده شیبشکن

شرایط جریان در پاییندست شیب شکن

اول

فوق بحرانی

فوق بحرانی

فوق بحرانی

دوم

زیربحرانی

فوق بحرانی

سوم

زیربحرانی

زیربحرانی

چهارم

زیربحرانی

فوق بحرانی و پس از آن پرش
هیدرولیکی و تشکیل زیربحرانی
زیربحرانی

فوق بحرانی و پس از آن پرش

زیربحرانی

هیدرولیکی و تشکیل زیربحرانی

فاصله محل پرش هيدروليكي از شيبشكن (:)Lc
همانطور كه در باال عنوان شد ،تنها در دو گروه از
كانالها پرش هيدروليكي اتفاق ميافتد .در گروه
چهارم ،محل پرش هيدروليكي مشخص بوده و
سازوكار برخورد با آن قابل برنامهريزي ميباشد ،اما
الزم است محل اين پديده در گروه دوم كانالها نيز
ارزيابي شود .افزايش زبري كانال در اين پارامتر به
شدت اثرگذار بوده و با افزايش زبري ،اثر آن نيز كاهش
مييابد ،به عبارت ديگر ،در محدوده اعداد مانينگ
كوچكتر ،مقدار  Lcتفاوت فاحشي را نسبت به مقادير
بزرگتر آن نشان ميدهد و هر چه عدد منينگ افزايش
مييابد Lc ،با وجود كاهش به مقادير قبلي خود
نزديكتر مي شود .در مورد دبي جريان ،شرايط ايجاد
شده برعكس ميباشد .در مقابل افزايش دبي جريان،
 Lcنيز افزايش مييابد ،اما روند افزايشي آن رو به
كاهش است .افزايش ارتفاع شيبشكن باعث افزايش

انرژي جريان شده و اين پديده نهايتاً مقدار  Lcرا باال
خواهد برد .اين موضوع در نتايج مدلسازي كامالً قابل
مشاهده است.
𝑑∆

درصد تغيير عمق )  :( dهمانطور كه ميدانيد
0

عمق جريان به پارامترهاي مختلفي وابسته است و به
عنوان مثال براي يك جريان نرمال ،هر چه زبري
جريان بيشتر شود ،عمق جريان بيشتر خواهد بود ،در
حاليكه افزايش شيب جريان ،باعث كاهش عمق
خواهد شد .بنابراين بدون حضور شيبشكن ،عمق
جريان بر اساس شرايط مختلف متفاوت ميباشد و الزم
است عدد بيبعدي در نظر گرفته شود تا بتوان اثر
حضور شيبشكن را به صورت كمي مورد بررسي قرار
داد .در اين پژوهش ،نسبت تفاضل عمق جريان در ابتدا
و انتهاي شيبشكن به عمق اوليه جريان را درصد
تغيير عمق ناميديم .بدين ترتيب شرايط عمق اوليه

شبیه سازی عددی ارثات هیدرو لیکی شیب شکن اقئم رد یک کاانل مستطیلی
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(بدون حضور شيبشكن) تأثير كمتري بر نتايج خواهد
داشت.
بررسي نتايج نشان دهنده اين موضوع است كه با
افزايش زبري كانال ،به طور متوسط درصد تغيير عمق
از لحاظ عددي كاهش مييابد و اين تأثير تقريباً به
صورت خطي ميباشد .يعني اثر زبري در تقابل با اثر
شيبشكن عمل ميكند .اين موضوع در مورد دبي
جريان نيز صادق است .هر چه مقدار دبي جريان
𝑑∆
افزايش مييابد ،به طور متوسط مقدار  dكاهش

مييابد .اما روند كاهش اين پارامتر در مقادير دبي
بزرگتر ،كمتر است ،شكل  .4همچنين افزايش ارتفاع
شيبشكن ،باعث افزايش مقدار اين پارامتر خواهد شد.
زيرا انرژي افزوده شده به جريان ،صرف ايجاد سرعت
بيشتر و عمق كمتر خواهد شد .نكته جالب در اينجاست
كه افزايش شيب يا عرض كانال ،باعث بزرگ شدن
اين پارامتر ميشود ،اگرچه اثر افزايش شيب در
عرضهاي كوچكتر ،خيلي بيشتر خواهد بود.

0

0.6
Total

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

دبی جریان
عدد منینگ

0
10

5

10

1

0.02

5

1

5

10

0.015

1

-0.1

0.01

𝒅∆ در مقابل زبری و دبی جریان
شکل  .4تغییرات
𝐝
𝟎

𝑆∆

درصد تغيير شيب خط انرژي )  :(Sمشابه پارامتر
0
بيبعد باال ،جهت مقايسه اثرات وجود شيبشكنهاي
متفاوت از پارامتري به نام درصد تغيير شيب خط انرژي
استفاده گرديد كه بر اساس نسبت تفاضل خط انرژي
در ابتدا و انتهاي شيبشكن به شيب خط انرژي اوليه
محاسبه ميشود.
نتايج بيانگر اين موضوع است كه افزايش زبري
كانال باعث افزايش اين پارامتر شده و تغييرات آن
تقريباً خطي ميباشد .در حاليكه افزايش دبي جريان،
𝑆∆
كاهش دهنده  Sبوده و شيب تغييرات آن با افزايش
0
دبي ،كاهش مييابد .به عبارت ديگر ،افزايش دبي
باعث كاهش اثر شيبشكن خواهد شد ،اين در حالي
است كه افزايش ارتفاع شيبشكن ،مقدار اين پارامتر

را افزايش ميدهد كه اين موضوع كامالً طبيعي است.
پارامتر متغير ديگر ،شيب اوليه كانال ميباشد .بديهي
است كه نتايج نشان دهنده اين موضوع است كه در
𝑆∆
كانالهاي با شيب بزرگتر S ،كمتر ميباشد ،چرا كه
0

شيب بزرگتر كانال ،شرايط نزديكتري به شيبشكن
خواهد داشت .همچنين در نتايج مشاهده گرديد كه
افزايش عرض كانال ،به طور متوسط باعث افزايش
𝑆∆
پارامتر  Sميشود .اين موضوع شايد ناشي از اثر بيشتر
0
كانال در بستر خود باشد.
𝑉∆

درصد تغيير سرعت )  :(Vپارامتر بيبعد بعدي كه
0
در اين تحقيق از آن استفاده شد ،درصد تغيير سرعت
ميباشد .اين پارامتر برابر است با نسبت تفاضل سرعت
در ابتداي و انتهاي شيبشكن به سرعت اوليه كانال.

تخ
دو فصلنامه علمی صصی مهندسی آب – بهار و اتبستان 1394
بررسي نتايج مدلسازي نشان ميدهد كه اين
پارامتر در عدد منينگ  0/015كه تقريباً در ميانه
محدوده مطالعاتي زبري قرار گرفته است ،داراي
بيشترين مقدار و با فاصله گرفتن از آن ،مقادير كمتري
را خواهد داشت ،اما افزايش دبي جريان باعث كاهش
اين پارامتر شده و شيب تغييرات آن با افزايش دبي،
كاهش مييابد .مشابه پارامتر قبلي و به همان دليل،
𝑉∆
افزايش ارتفاع شيبشكن باعث افزايش  Vميشود،
0
همانطور كه افزايش شيب كانال ،با كاهش اين پارامتر
همراه است .عالوه بر اين ،افزايش عرض كانال،
افزايش اين پارامتر را به همراه دارد.
همانطور كه در نتايج باال مشاهده گرديد،
پارامترهاي متغير در شرايط هيدروليكي جريان
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شيبشكن ،باعث ايجاد جريانهاي مختلفي شده و
انتظار شرايط متفاوتي از شيبشكنها وجود دارد ،اما
بر اساس شرايط هيدروليكي و شكل شيبشكن،
جريانهاي ايجاد شده قابل شبيهسازي بوده و روند
تغييرات آن قابل پيشبيني است.
قدردانی

اين مقاله ،از طرح پژوهشي با موضوع همين مقاله
استخراج شده كه با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد گناوه (محل خدمت نويسنده اصلي) انجام شده
است و بدينوسيله كمال تشكر و قدرداني از اين واحد
بعمل ميآيد.
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