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  چکیده
هاي متمادي و نیز در راستاي افزایش کارایی  ساخت در دهه هاي با توجه به سیر تکاملی تکنولوژي و روش

اند که یکی از  در سرتاسر دنیا تاکنون طراحی و اجرا شده هاي سرریز و ایمنی سدها، انواع مختلفی از سازه
دست سرریزهاي اوجی بدون  فرم تغییر یافته از وجه پایین ،در واقع این سرریزهاباشد.  می آنها سرریز پلکانی

گردد به  دست تاج این نوع سرریزها، تعدادي پله بر روي نیمرخ سرریز تعبیه می باشند. در پایین ه میدریچ
. طرح سرریز پلکانی باعث استها منطبق بر نیمرخ استاندارد سرریز  گونه اي که منحنی پوش لبه این پله

هاي  کاهش ابعاد سازه گردد و در نتیجه تاثیر بسزایی در افزایش استهالك انرژي مخرب جریان آب می
  خواهد داشت.هاي ناشی از احداث آنها  و هزینهمستهلک کننده انرژي در پایاب سرریز 

متالطم  کامالهاي جریان  بینی دقیق مشخصه تاکنون، مدل تحلیلی مناسبی که قادر به پیشدر مطالعه حاضر،
طالعات آزمایشگاهی و م مانجا، هاي پلکانی باشد، ارائه نشده است. بنابراین آب و هوا بر روي تنداب

، امري ضروري محسوب هاي دوفازي مدلسازي فیزیکی براي درك بهتر فرایندهاي متالطم اینگونه جریان
توان  هیدرولیکی را می -تحقیق برمبناي مدلسازي فیزیکیاین انجام بطورکلی اهداف حاصل از  گردد. می

  نمود:بندي  بشرح ذیل دسته
  اهداف آرمانی: -الف

هاي حاصل از  هاي سرریز پلکانی برمبناي داده الح و تدقیق روش طراحی هیدرولیکی سازهاص -
و هوا غلظت (نظیر آب و هوا پارامترهاي جریان دوفازي گیري  گیري با کاربرد ابزار پیشرفته اندازه اندازه

   جریان)سرعت 
هاي  سدها با تاکید بر جنبهعنوان سازه تخلیه کننده سیالب در  سرریز پلکانی بهطرح توسعه و ترویج  -

  فنی، اجرایی و اقتصادي طرح
  اهداف کلی: -ب
ارائه طرح هندسی متفاوت(در قیاس با کارهاي تحقیقاتی سایر محققین در این زمینه) از تنداب پلکانی  -

در راستاي افزایش راندمان استهالك انرژي جنبشی جریان و با درنظر گرفتن عوامل محدود کننده 
 اجرایی

وهوا(نظیر غلظت هوا، سرعت  گیري پارامترهاي جریان دوفازي آب و توسعه دستگاه اندازه طراحی -
جریان مخلوط آب و هوا، شار عبوري و توزیع اندازه حبابهاي هوا) در مقیاس آزمایشگاهی با قابلیت 

 هاي منحصر به فرد براي نخستین بار در کشور

در سرریزهاي پلکانی از  مختلف جریان عبوري هاي در رژیمکاویتاسیون پدیده بررسی شرایط وقوع  -
 مبدل فشاربا استفاده از دستگاه  وارد بر کف سازه نوسانیگیري فشارهاي  طریق اندازه
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 در سرریزهاي پلکانی جریان آب بررسی میزان استهالك انرژي  -

  بررسی میدان جریان تشکیل شده در سرریزهاي پلکانی در شرایط هیدرولیکی و هندسی متفاوت -
  اهداف ویژه: -ج
غلظت هوا در جریان عبوري از سرریزهاي پلکانی و تاثیر هندسه پله و و طولی تعیین توزیع قائم  -

  گیري و روش اندازه 1الکتریکی دو سوزنی پروبآن با استفاده از دستگاه پیشرفته روي سرریز بر 
و تعیین مقادیر فشارهاي  هاي سرریز میدان فشاري ایجاد شده در وجوه افقی و قائم پلهآماري  تحلیل -

و تاثیر آنها بر روي پتانسیل وقوع پدیده کاویتاسیون در مسیر  حداقل و حداکثر بر روي این سطوح
 جریان

سرریز پلکانی و تاثیر آن در   مخلوط آب و هوا بر روي جریانسرعت قائم و طولی بررسی توزیع  -
  استهالك انرژي

هاي  وقوع پدیده کاویتاسیون در مسیر جریان بر روي پلهبررسی تاثیر میزان غلظت هوا در پتانسیل  -
 سرریز

 هاي سرریز طبیعی جریان بر روي پله 2بررسی مشخصات نقطه شروع هواگیري -

 هاي سرریز هاي تالطم جریان مخلوط آب و هوا بر روي پله بررسی مشخصه -

پارامترهاي  زیاد تعداد نیز و باال آشفتگی ،هوا) -آب دوفازي جریان(ساختمانساختار  هاي پیچیدگی بدلیل
 آزمایشگاهی بهترین مطالعات انجام که رسد می نظر به انرژي، اتالف میزان و جریان خصوصیات بر موثر

 .باشد می یاد شده در فوق اهداف به رسیدن براي روش

از  گیري کلیه اهداف فوق از طریق ساخت مدل فیزیکی در ابعاد متناسب با شرایط آزمایشگاهی و نیز بهره
  موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجامآزمایشگاه هیدرولیک در  ،گیري مختلف تجهیزات و ابزار اندازه

  پذیرفت. 
هواگیري  -نوسانات فشار -مدل فیزیکی -غلظت هوا -سرریز پلکانی -جریان دوفازي ها: کلید واژه

  سطحی جریان
  

                                                        
1 -Double-Tip Conductivity Probe 

2 -Inception Point of  Aeration 
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 مقدمه -1-1
  

 رود که شرایط تاریخی و جغرافیایی خاص مناطق در پیدایش، هاي مهندسی به شمار می ز فعالیتسدسازي ا
گذشته و در هر منطقه خاص جغرافیایی بنابر ضرورت یا در سزایی دارند.  گیري و گسترش آن سهم به شکل 

 آبتامین در زمینه را خود اند تا نیازهاي  کرده بند یا آبگیر اقدام می  نسبت به ایجاد سد، ،نیاز ساکنین آنجا
تغییر به ها یا نیاز  در مناطقی نیز به خاطر پایین بودن سطح آب رودخانه مرتفع سازند. شربو کشاورزي 

گرفته تا بتوانند سطح آب را باال آورده و براي نیازهاي کشاورزي و  مسیر رود، سد سازي انجام میجهت 
  عمرانی از آن استفاده کنند.

اي بسیار  شرایط اقلیمی خاص و نیازهاي روزمره آب ماده  به جهت کمبود آب،دیرباز  ازدر ایران نیز 
توان در  جا مانده می که این امر را عالوه بر بندسازي، سد سازي و آثار به گردید ارزشمند محسوب می

و مطالعه شدند و حافظه تاریخی مردم ایران به وضوح مشاهده  ل میائفرهنگ ایرانی و ارزشی که براي آب ق
  کرد. 

این ابنیه  ساخت. )Schnitter,1994(شد مسیح آغاز میالد از قبل سال 3000 از تقریبا سدها ساخت
 مصارف براي آبگذرها و کانالهاطرف  به آن هدایتسپس  و آب شتنگهدا و کنترل منظور به هیدرولیکی

 برقرار تعادل ،ي آبتقاضا و آب طبیعی چرخه بین که بود این زمان آن در بشر هدف. است بوده مختلف

  . کند
و  کشاورزي اراضی ،جمعیتی مراکز سیل، مانند طبیعیو بالیاي  فجایعخطر وقوع همواره از سوي دیگر، 

. است گردیدهو خسارات جانی و مالی جبران ناپذیري  شمار بیتلفات  سبب و هودمن تهدید رامنابع طبیعی 
  . است بوده سیلو مهار  کنترل ،دنیا سرتاسر در سد احداث يبرا اصلی هاي انگیزه ازدیگر ی یک نتیجه در

ساخت بندهاي  ، ها قرار داشتند هاي ایران و مصر که از قدیم در معرض سیالب و طغیان رودخانه در سرزمین
ها کمک  خیز به جلوگیري از خسارات اینگونه طغیان ها و یا مناطق سیل متفاوت در طول مسیر رودخانه

  .کرد فراوانی می
ولی در عمل سیالب هم از نظر  .شناخته شده استدر دنیا بدون شک سیالب بعنوان یک بالي طبیعی 

 1988از سال . شود ترین بالي طبیعی در جهان محسوب می مهیب ،تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی
ربوط به سیالب، درصد م 58ند که ا هنفر در اثر بالیاي طبیعی در جهان کشته شد 390000حدود  1997تا 
سال  10درصد در اثر طوفان و بالیاي دیگر بوده است. خسارات کل در این  16درصد در اثر زلزله  26

درصد مربوط به سیالب، طوفان و زلزله  28، 29، 33میلیارد دالر بوده است که به ترتیب  700حدود 
هاي اخیر  سارات سیالب در جهان در دههکننده، روند افزایشی تلفات و خ . در این رابطه نکته نگرانباشد می
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ناشی از تغییرات هیدروسیستمها و اثرات مخرب  ،ها در سیالبدشتها بوده است. افزایش جمعیت و دارایی
براساس جغرافیاي طبیعی کشورمان و  .فعالیتهاي انسانی از دالیل عمده این روند افزایش بوده استبرخی 

بعضی موارد اثرات سوء ناشی از وقوع سیل کمتر از زلزله نبوده و  خیزي برخی مناطق آن، در میزان حادثه
  تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیري را بر جاي گذارد. عدم پیشگیري از وقوع آن می

منظور تامین هریک از اهداف فوق االشاره  ها و تاسیسات جنبی مختلف سد به سازهتعبیه طراحی و  ،بنابراین
سدهاي هاي اصلی  یکی از مولفهعنوان به  1سرریزبرخوردار است. در این میان، سازه از اهمیت باالیی 

در حفظ ایمنی و نقش مهمی را  دریاچه سد نرمالجریانهاي مازاد بر حجم  تخلیهدر ، 3و تنظیمی 2اي ذخیره
  یست. دلیل ن تاکید بسیار بر اهمیت ساختمان سرریز مطمئن، بیدر نتیجه،  .کند ایفا میپایداري سد 

هاي متمادي و نیز در راستاي افزایش کارایی  هاي ساخت در دهه با توجه به سیر تکاملی تکنولوژي و روش
در سرتاسر دنیا تاکنون (براساس کاربرد و عملکرد آنها)هاي سرریز  و ایمنی سدها، انواع مختلفی از سازه

  باشد.  می 4اند که یکی از آنها سرریز پلکانی طراحی و اجرا شده
فرم تغییر یافته  ،گردد. در واقع این سرریزها سال باز می 3000قدمت سرریزها و کانالهاي پلکانی به بیش از 

، تعدادي این نوع سرریزهادست تاج  در پایین .باشند می دریچهبدون  5دست سرریزهاي اوجی از وجه پایین
استاندارد  نیمرخها منطبق بر  به این پلهپوش لمنحنی که  به گونه ايگردد  سرریز تعبیه می نیمرخپله بر روي 

  . استسرریز 
 تاثیر بسزایی درگردد و در نتیجه  طرح سرریز پلکانی باعث افزایش استهالك انرژي مخرب جریان آب می

خواهد هاي ناشی از احداث آنها  و هزینه رریزدر پایاب س هاي مستهلک کننده انرژي کاهش ابعاد سازه
   داشت.

                                                        
1 -Spillway 

2 -Storage Dam 

3 -Regulating Dam 

4 -Stepped Spillway 

5 -Ogee Spillways 
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ضر و اهداف آنحا همطالع -1-2  
مسئلهطرح  -1-2-1  

ساخت سدهاي بزرگ، مخازن و باعث گردیده تا  تکنولوژيهاي مختلف  زمینههاي اخیر در  پیشرفت
و ایجاد ها لزوم توسعه  شرفتی. این پگرددهاي مورد نظر فراهم  هاي انتقال آب در ابعاد و هندسه کانال
نماید بویژه در زمینه  ایجاب میرا درولیکی جنبی آنها هاي هی در طرح و اجراء سدها و سازه نوینهاي  روش

و سرریزها براي تخلیه و تنداب هاي  هاي مختلف طراحی سازه در این راستا جنبه .تأسیسات تخلیه سیالب
بدون ایجاد هرگونه مخاطراتی براي ایمنی  )نظیر سدها(هاي هیدرولیکی از روي سازه مازادهاي  عبور دبی

   .بردار قرار گرفته است بهرهدستگاه مهندسین هیدرولیک و  همواره مد نظر ،سد
 نحوه و روش ،ها همواره مطرح بوده هاي هیدرولیکی حائز اهمیت که در ارتباط با این سازه یکی از پدیده

که  باشد اي سد می سازهو پایداري استهالك انرژي مخرب و جنبشی جریان آب به منظور حفظ ایمنی 
  طریق:از در سدها معموالً 

 پایاب سدواقع در  1عبور جت آب با سرعت زیاد از جام پرتابی و پرت شدن در حوضچه مستغرق .1

احداث حوضچه آرامش در پایاب سرریز با ابعاد مشخص به منظور استهالك قابل توجهی از انرژي  .2
 جریان

رب مخ الك بیشتر انرژيهاستاصلی تخلیه سیالب و نیز کمک به  ا هدفاحداث سرریزهاي پلکانی ب .3
 پذیرد. جریان انجام می

 

هاي مستغرق یا حوضچه آرامش  استهالك انرژي جریان در پایاب سرریز و در حوضچه در دو روش اول،
ها یا سکوهاي ایجاد شده نقش موثري در استهالك انرژي در  شود. در حالی که در روش سوم، پله انجام می

با ابعاد بزرگ در پایاب سد، ضرورت  2کننده انرژيداشته و در نتیجه احداث سازه مستهلک  تندابسازه 
یابد. دلیل این امر آن است که این سکوها (پله ها) به عنوان عامل زبري و مقاوم در برابر جریان  نمی

  کنند. ، نقش اصلی استهالك انرژي را ایفا می3طمتالم

                                                        
1 - Plunge Pool 

2 - Energy Dissipator 

3 -Turbulent Flow 
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 بصورت 1متوالی هاي شکن شیب یا پلکانی سرریز از عالوه بر کاربردها و موارد اشاره شده در فوق، استفاده

 نماید می کف مستهلک در تالطم ایجاد طریق به را آب جنبشی و مخرب انرژي اینکه ضمن اي پله آبشار

بدلیل هواگیري سطحی جریان(که بصورت طبیعی و بدون استفاده  دهد، می کاهش را جریان آب سرعت و
 در مناسب هوادهی بواسطه رودخانه پاالییخود قدرت افزایش باعثپذیرد) از سیستم هواده صورت می

   .گردد می شکنها شیب ناحیه
حوضچه  حفاري عمق تا گردد می ها باعث ایجاد شده در طول این سازه توجه قابل انرژي افت میزان

 نظر این از و یافته کاهش آن جانبی هاي دیواره ارتفاع و آرامش حوضچه طول دست، پایین آرامش

  .گردد ایجاد طرح سد اجراي در یاديز اقتصادي جویی صرفه
هاي سرریزهاي پلکانی مطرح گردد، بحث  تواند در طراحی سازه همچنین یکی دیگر از مسائلی که می

باشد.  ها می در مسیر جریان متالطم با سرعت زیاد بر روي این سازه 2کاویتاسیونمخرب پتانسیل وقوع پدیده 
هاي  ي متعددي که عمدتاً ناشی از این پدیده بوده، در سازههاي اخیر، خسارتها اي که در سال گونه به

) 1983آمریکا(سال  4ایالت کلورادودر  3نظیر سد گلن کانیونهیدرولیکی و سرریز سدهاي بزرگ در دنیا 
  است.  شدهگزارش 

ار فشار در اثر تغییرات ناگهانی هندسه مقطع و یا شیب سرریز همواره محتمل بوده که در کننوسانات وقوع 
گردد. این پدیده در  ها می افزایش سرعت جریان، منجر به افزایش پتانسیل وقوع کاویتاسیون در این سازه

و غیره  تندابر روي سرریزهاي آزاد بهاي تخلیه کننده تحتانی سدها و در مسیر جریان  دست دریچه پائین
  باشد.  می محتمل

آمیز و  فاجعه در اغلب مواردز وقوع کاویتاسیون که کنترل خسارات ناشی ااست تجربه گذشته نشان داده 
) که یکی از بزرگترین سدهاي 1(سد کارونباشد. به عنوان نمونه در سد شهید عباسپور بسیار پرهزینه می

هاي اولیه پس از  ، وقوع این پدیده در سالباشد ایران بر روي رودخانه کارون در استان خوزستان می
کننده تحتانی سد منجیل  دست سد گردید. همچنین در تخلیه شدید در پائینبرداري منجر به خسارات  بهره

                                                        
1 - Cascade Drops 

2 - Cavitation 

3 - Glen Canyon dam 

4 - Colorado 
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کننده تحتانی وارد  نیز این پدیده هر ساله خسارات قابل توجهی را به تونل تخلیهدر استان گیالن (سفیدرود) 
 اگیريهونموده و حتی پوشش فلزي مجرا نیز قادر به کنترل و کاهش آن نگردید. در هر دو مورد استفاده از 

بعنوان یک روش آسان و کم هزینه مد نظر و پیشنهاد گردید که در سد شهید عباسپور اجرا و مشکل مرتفع 
  باشد. و در سد منجیل نیز در حال اجرا می

در و هیدرولیک در دو دهه اخیر تحقیقات آزمایشگاهی متعددي توسط اکثر محققین مهندسی علوم آب 
یک سرریز پلکانی انجام پذیرفته است. شاید یکی از دالیل عمده این هاي مختلف هیدرول ارتباط با جنبه

نیز و تاکنون)  1980(از سال  1هاي ایجاد شده در اجراي سدهاي بتن غلتکی متراکم رویکرد، پیشرفت
هاي آرامش پایاب  باشد که منجر به کاهش ابعاد حوضچه تندابدر طول سازه جریان استهالك زیاد انرژي 

اي که در برخی از کشورها و در قالب برنامه بازسازي برخی از سدهاي خاکی،  گونه دد. بهگر سرریزها می
، امکان بتن غلتکیایده افزودن یکسري پله به بدنه خاکی این سدها مطرح گردیده که با بکار بردن روش 

این راستا هاي سیالبی شدید به سهولت و با حفظ ایمنی سازه سد صورت خواهد پذیرفت. در  تخلیه جریان
و کاهش پتانسیل وقوع جنبشی جریان ساخت سرریزهاي پلکانی با اهداف جانبی افزایش افت انرژي 

اي  تلمبه ذخیرهسد  نظیرباشد( هاي هیدرولیکی می کاویتاسیون از جمله مالحظات اساسی طراحان سازه
 کیلومتري شمال تهران) 125در  بیشه سیاه

  ان بطور خالصه به موارد زیر اشاره نمود:تو از جمله مزایاي سرریز پلکانی می
  تندابکاهش هزینه اجرایی سرریز در قیاس با سرریز 

  اوجیدر قیاس با سرریز افزایش سرعت عملیات اجرایی 

 برداري و نگهداري آسان تر بهره 

 کاهش فرسایش در بستر آبراهه پایاب 

 افزایش میزان پراکنش انرژي 

                                                        
1 - Roller Compated Concerete( RCC) 
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  ف طرحاهدا -1-2-2
متالطم آب و هوا بر روي  کامالهاي جریان  بینی دقیق مشخصه لیلی مناسبی که قادر به پیشتاکنون، مدل تح

طالعات آزمایشگاهی و مدلسازي فیزیکی براي م مانجاهاي پلکانی باشد، ارائه نشده است. بنابراین،  تنداب
   گردد. ، امري ضروري محسوب میهاي دوفازي درك بهتر فرایندهاي متالطم اینگونه جریان

بشرح ذیل توان  را میهیدرولیکی  -مدلسازي فیزیکی نايببرمتحقیق این انجام بطورکلی اهداف حاصل از 
  نمود:بندي  دسته
  اهداف آرمانی: -الف

هاي حاصل از  هاي سرریز پلکانی برمبناي داده اصالح و تدقیق روش طراحی هیدرولیکی سازه -
و هوا غلظت (نظیر آب و هوا پارامترهاي جریان دوفازي  گیري گیري با کاربرد ابزار پیشرفته اندازه اندازه

   جریان)سرعت 
هاي  عنوان سازه تخلیه کننده سیالب در سدها با تاکید بر جنبه سرریز پلکانی بهطرح توسعه و ترویج  -

  فنی، اجرایی و اقتصادي طرح
  اهداف کلی: -ب
از تنداب پلکانی  ن در این زمینه)(در قیاس با کارهاي تحقیقاتی سایر محققیارائه طرح هندسی متفاوت -

محدود کننده در راستاي افزایش راندمان استهالك انرژي جنبشی جریان و با درنظر گرفتن عوامل 
 اجرایی

وهوا(نظیر غلظت هوا، سرعت  گیري پارامترهاي جریان دوفازي آب طراحی و توسعه دستگاه اندازه -
حبابهاي هوا) در مقیاس آزمایشگاهی با قابلیت  جریان مخلوط آب و هوا، شار عبوري و توزیع اندازه

 هاي منحصر به فرد براي نخستین بار در کشور

در سرریزهاي پلکانی از  هاي مختلف جریان عبوري در رژیمکاویتاسیون پدیده بررسی شرایط وقوع  -
 مبدل فشاربا استفاده از دستگاه  وارد بر کف سازه نوسانیگیري فشارهاي  طریق اندازه

 در سرریزهاي پلکانی جریان آب میزان استهالك انرژي بررسی  -

  بررسی میدان جریان تشکیل شده در سرریزهاي پلکانی در شرایط هیدرولیکی و هندسی متفاوت -
  اهداف ویژه: -ج
غلظت هوا در جریان عبوري از سرریزهاي پلکانی و تاثیر هندسه پله و و طولی قائم تعیین توزیع  -

  گیري و روش اندازه 1الکتریکی دو سوزنی پروبده از دستگاه پیشرفته آن با استفاروي سرریز بر 

                                                        
1 -Double-Tip Conductivity Probe 



10 
 

هاي سرریز و تعیین مقادیر فشارهاي  میدان فشاري ایجاد شده در وجوه افقی و قائم پلهآماري  تحلیل -
و تاثیر آنها بر روي پتانسیل وقوع پدیده کاویتاسیون در مسیر  حداقل و حداکثر بر روي این سطوح

 جریان

  قدار استهالك انرژي در سرریزهاي پلکانی و بررسی تاثیر توزیع غلظت هوا بر آنتعیین م -
که در  و عدد فرود یهاي مختلف جریان عبوري از سرریزهاي پلکان تعیین ارتباط منطقی بین رژیم -

  شود. گیري غلظت هوا بندرت یافت می کارهاي سایرمحققین بدلیل مشکالت اندازه
سرریز پلکانی و تاثیر آن در   بر رويمخلوط آب و هوا  جریانعت سرقائم و طولی بررسی توزیع  -

  استهالك انرژي
هاي  بررسی تاثیر میزان غلظت هوا در پتانسیل وقوع پدیده کاویتاسیون در مسیر جریان بر روي پله -

 سرریز

 هاي سرریز طبیعی جریان بر روي پله 1بررسی مشخصات نقطه شروع هواگیري -

 هاي سرریز ریان مخلوط آب و هوا بر روي پلههاي تالطم ج بررسی مشخصه -
  

پارامترهاي  زیاد تعداد نیز و باال آشفتگی ،هوا) -آب دوفازي جریان(ساختمانساختار  هاي پیچیدگی بدلیل
 آزمایشگاهی بهترین مطالعات انجام که رسد می نظر به انرژي، اتالف میزان و جریان خصوصیات بر موثر

 .باشد می د شده در فوقیا اهداف به رسیدن براي روش

گیري از  کلیه اهداف فوق از طریق ساخت مدل فیزیکی در ابعاد متناسب با شرایط آزمایشگاهی و نیز بهره
  موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجامآزمایشگاه هیدرولیک در  ،گیري مختلف تجهیزات و ابزار اندازه

  پذیرفت. 
  

  رسالهفصول ساختار  معرفی -1-3

 از بعضی به اابتد در باشد، می و مبانی هیدرولیکی شده انجام مطالعات بر مروري که ومد فصل در
 .است شده اشاره بر روي سرریزهاي پلکانیآب و هوا ي فاز دو هاي جریان زمینه در شده انجام تحقیقات

 شده انجام ختلفیم هاي شیب در برخی و ثابت شیبیک  در زمینه این در شده انجام کارهاي از رخیب
هاي مختلف جریان  رژیمنظیر (دوفازي در سرریزهاي پلکانی جریانهیدرولیک مبانی و اصول  سپس .است

 )فشاري هاي نوسان و جریان آبو تالطم  سطحی، استهالك انرژي گیريهوافرآیند عبوري از روي سرریز، 

                                                        
1 -Inception Point of  Aeration 



11 
 

 شده، انجام قبلیهاي  هعه حاضر و وجه تمایز آن با مطالمطالعهاي  ویژگی نهایت در و است ارائه گردیده
  گردد. تشریح می

روش  و ، طرح کلی آزمایشاتتحقیق ساختار آزمایشگاهی مورد استفاده در این معرفی به سوم فصل در
. مجموعه آزمایشات درنظر گرفته شده، در است شده پرداخته گیري پارامترهاي هیدرولیکی مختلف اندازه
ریزي گردید. در  هیدرولیک موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پایه آزمایشگاه دوی واقع در سالن شماره کانال

نظیر عمق آب، مختلف  پارامترهاي هیدرولیکیآوري  و جمعگیري  ادامه این فصل، روشها و ابزار اندازه
 تجهیزات این کنار درد. نگرد تشریح می نوسانیسرعت جریان آب و هوا، غلظت هوا، فشارهاي استاتیکی و 

 استفاده جریان هاي ویژگی از برخی براي بررسی نیز عکسبرداري و فیلمبرداري سیستم از اطالعات، ثبت
هاي فیزیکی توسعه داده شده در این تحقیق و  مختلف مدلهاي  همچنین در ارتباط با پیکربندي است. شده

اتی ارائه آمده، در این فصل توضیح بدست هاي داده ثبت نیز نحوه شرایط انجام آزمایشات بر روي آنها و
  شده است.

هاي فیزیکی  مختلف بر روي مدل هاي انجام آزمایش حاصل از نتایج تحلیلارائه و  به چهارم فصل در
 زیاد حجم ،بررسی این انجام در مهم نکات از یکی .است شده پرداختهتوسعه داده شده از سرریز پلکانی، 

 فشار مقادیر هوا، و آب جریانو سرعت  غلظت مقادیر شامل اطالعات این .باشد می شده ثبت اطالعات
 جریان رژیم تغییر لحظه در نیز و آزمایش شروع در نوسانی فشار تغییرات آزمایش، شروع در استاتیکی

 گیريهوا شروعنظیر موقعیت  باالدست و دست نیپای در جریان هاي ویژگی ،موارد این بر عالوه .است
 حجم به توجه با .است شده ثبت و عکسبرداري برداريفیلم سیستم توسط نیزپرش هیدرولیکی  و جریان
 روابط است گردیده سعی و تفکیک اطالعات شده انجام هاي بندي دسته با فصل، این در اطالعات باالي

 روابط بصورت وشود  مشخص آمده بدست نتایج و آزمایش اولیه پارامترهاي بین معناداري و منطقی
  .گردد ارائه نمودارهایی یا و ریاضی

 فصل در آمده بدست نمودارهاي و روابط نتایج آزمایشگاهی، از استفاده با تحقیق این پنجم فصل در
 راهکارهاي ارائه بررسی این انجام اهداف از یکی اینکه به نظر است. انجام شدهکلی گیري  نتیجه چهارم،

 اعمال و طراحی يبرا هاییپیشنهاد فصل این در باشد، می طراحی سرریزهاي پلکانی براي پیشنهادي
 است. گردیده ارائه دوفازي جریان هايتاثیر

 نیاز تا اند شده ارائه بعد بی بصورت ،واقعی مقیاس در استفاده سهولت براي بررسی این از حاصل نتایج
 غیر هاي جریان زمینه در بیشتر بررسی براي فصل این انتهاي در نباشد. تشابه و ابعادي تحلیل انجام به

 است. شده نیز ارائه ییاهپیشنهاد آب و هوا يفاز دو دائم
 
 



12 
 

  
  

  
  

  فصل دوم
 و تحقیق ادبیات بر مروري

  تحقیق پیشینه 
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پیشینه تحقیقمروري بر  -2-1  

  
 کانیپل هاي تنداب از استفاده متراکم، غلطکی بتن مصالح کاربرد با 1وزنی سدهاي تعداد افزایش به توجه با

شده است.  متداولبسیار  اخیر هاي دههساده در طی  تندابسرریزهاي  در مقایسه با سدها، سرریز عنوانه ب
بیشتر جریان روگذر سرریز پلکانی نسبت  هواگیريفرآیند توان به  دالیل توجه بیشتر به این نوع سرریز را می

به سرریزهاي ساده(به دلیل افزایش قابل مالحظه زبري کف)، کم بودن سرعت جریان روگذر در قیاس با 
و سرعت و نیز سهولت ) 2ساده(به دلیل باال بودن ضریب زبري کف ناشی از زبري فرم بستر تنداب سرریز

 در سطوح شیبدار عنوان نمود. (در صورت استفاده از بتن غلتکی متراکم)در اجراي این نوع سازه
اجرا(نظیر  جدید روشهاي و بکارگیري پوزوالنی سیمان نظیر قیمت ارزان از مصالح استفاده براین، عالوه

  است. شده هیدرولیکی سازه نوع این ساخت گسترش باعث باالتر راندمان با هاي لغزنده) قالب استفاده از
طرحهاي تحقیقاتی متعددي در هاي پلکانی،  از این رو، به دلیل اهمیت شناخت عملکرد هیدرولیکی تنداب

انجام پذیرفته است که در چند سال اخیر در طی محققین توسط ها  مختلف پیرامون این سازهارتباط با مسائل 
  گردد. برخی از مهمترین آنها اشاره می به ادامه

بعمل آمده در مورد تنداب هاي پلکانی، بر روي برآورد آزمایشگاهی اکثر تحقیقات الزم به ذکر است که 
فرایند استهالك هایی براي درك  اند. همچنین تالش میزان استهالك انرژي جریان بر روي تنداب متمرکز شده

هاي انجام  تالشبعمل آمده است. با این حال،  گیري از تکنولوژي عکسبرداري و فیلمبرداري بهرهانرژي با 
 نیز، برخی دیگر از محققین محدود بوده است. پارامترهاي موثر بر روي پدیده فوق،در راستاي مطالعه ه شد

  اند. مور مطالعه قرار داده هاي معمولی بر روي تنداب را هاي هواگیري شده بصورت طبیعی جریان
جریان کامال توسعه یافته هواگیري شده حائز اهمیت  کلیه این کارها از نظر تبیین جزئیات مربوط به ساختار

هاي تحلیلی براي توزیع غلظت هواي موجود در جریان نیز ارائه  حل باشند. همچنین راه و قابل توجه می
  گردیده است.

 

                                                        
1 -Gravity Dams 

2 -Form Roughness 
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  Essery and Horner (1978)تحقیقات آزمایشگاهی خالصه ي بر مرور  -2-1-1

هاي فیزیکی مختلف از  ، رفتار جریان بر روي مدلEssery and Horner (1978) در مطالعه آزمایشگاهی
بینی  براي پیشرا  يمعیار ،برمبناي مطالعات آزمایشگاهی آنها .تنداب پلکانی مورد تحلیل قرار گرفت

معرفی  هاي جریان از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر روي مشخصه )1روتوتیپپمدل در اصل(عملکرد 
هاي مختلف پله مورد مطالعه قرار  در طی آزمایشات، محدوده وسیعی از شرایط جریان و هندسه .نمودند

هاي آرامش  بعدي ارائه شدند که براي طراحی حوضچه نمودارهاي بیگرفت. نتایج این مطالعه در قالب 
تنداب پلکانی با تعداد فیزیکی از مطالعه آزمایشگاهی آنها شامل پنج مدل  مورد استفاده قرار گرفتند.جریان 

هاي هندسی مختلف در هر مدل، ارتفاع، طول و  بود. براي دستیابی به پیکربنديپله  3و  8، 10، 20، 30
میلیمتر براي  29اي تا  مدل سه پلهمیلیمتر براي  1067ها متغییر درنظر گرفته شد. ارتفاع هر پله از  شیب پله

اي  پله 30میلیمتر براي مدل  69اي تا  میلیمتر براي مدل سه پله 1067ها نیز از  و طول پلهاي  پله 30مدل 
تا  1.2H:1Vها بیانگر شیب تنداب بین متغییر درنظر گرفته شد. این محدوده ابعادي ارتفاع و طول پله

2.4H:1V .نتایج بدست آمده  بود.جت آب، گیري سرعت و عمق جریان  مل اندازهنتایج آزمایشگاهی شا بود
همچنین  باشد. بیانگر تاثیر دبی، اندازه پله و شیب تنداب بر روي انرژي مخصوص و نیروي مخصوص می

طبق  اي در قالب نموداري ارائه گردید. پله 30آستانه وقوع رژیم جریان غلتشی بر روي مدل فیزیکی تنداب
8.0بعد  شگاهی آنها، در شرایطی که نسبت بینتایج آزمای

h
dc باشد، جریان غلتشی بر روي تنداب پلکانی

سایر مشاهدات جریان غلتشی بر روي  .دباش ارتفاع پله میhعمق بحرانی جریان و cdکه تشکیل خواهد شد
  اي، حاکی از ایجاد سه ناحیه جریان بشرح ذیل بود: پله 30مدل فیزیکی تنداب 

که سرعت افزایش و عمق جریان کاهش  اي محدودهیا شفاف در باالدست تنداب در  2ناحیه جریان زالل -
 یابد. می

گردد و قطرات آب در  دست ناحیه فوق ایجاد می که در فاصله اندکی در پایین 3ناحیه جریان شیري رنگ -
شوند. جریان در این محدوده بصورت مخلوطی از آب و هوا  پخش می و در هوابطرف باال این محدوده 

 باشد. می

 .تبدیل خواهد شدناحیه تعادل که در آن جریان بصورت یکنواخت  -

                                                        
1 -Prototype 

2 -Clear Water 

3 -White Water 
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   Sorensen )1985(تحقیقات آزمایشگاهیخالصه مروري بر   -2-1-2
مدل فیزیکی در آزمایشگاه در ایاالت متحده آمریکا در قالب  1عملکرد تنداب پلکانی سد مانکسویل

اهداف اصلی مطالعات وي  مورد بررسی قرار گرفت. Sorensen )1985، توسط (2هیدرولیک دانشگاه لیهاي
هاي جانبی  شامل طراحی تاج مناسب سرریز، تعیین میزان استهالك انرژي جنبشی و تعیین ارتفاع دیواره

   تنداب پلکانی بودند.
 0.78H:1V(پس از منحنی اوجی تاج سرریز) متر و شیب طولی آن 36ادل ارتفاع تنداب پلکانی در اصل مع

) از تنداب فوق ایجاد 1:25و دو مدل دیگر با مقیاس  1:10سه مدل فیزیکی(مدل اول با مقیاس  باشد. می
براي ارزیابی عملکرد تاج تنداب و هندسه چند پله اول آن، مورد استفاده  1:10شد. مدل فیزیکی با مقیاس 

براي  1:25تنداب ساده و مدل فیزیکی دوم با مقیاس براي  1:25با مقیاس فیزیکی اول مدل گرفت. قرار 
ارتفاع چند پله اول تنداب  هاي برداشت شده  درنظر گرفته شد. انجام مقایسه بین دادهتنداب پلکانی، جهت 

  باشد. متر می سانتی 60و ارتفاع سایر پله ها معادل سانتی متر  40تا  30پلکانی در اصل بین 
هاي آزمایشگاهی شامل عمق باالدست، دبی جریان بود. عمق جریان با استفاده از عمق سنج  گیري اندازه
در اي انجام پذیرفت که  گونه بهدر ناحیه هواگیري شده، ها  گیري عمق بر روي پله اندازهاي ثبت گردید.  نقطه

شود. درنظر گرفته جریان نیز ر ورود هوا به داخل اث تاثبت گردد  3محافظه کارانهجریان بصورت عمق عمل 
smدبی واحد عرض جریان در مدل فیزیکی بین  درنظر گرفته شد. 072/0تا  002/0 2/

پلکانی نشان داد که در فاصله معینی از تاج سرریز،  در طول تندابجریان گیري شده  تغییرات اعماق اندازه
است که ناحیه کامال توسعه یافته در سرتاسر تنداب بیانگر آن باشد و این مطلب  می عمق جریان تقریباً ثابت

  توسعه یافته است.
همچنین طبق مشاهدات وي، در ناحیه هواگیري شده حبابهاي هوا وارد جریان چرخشی شده و همراه با 

دست تنداب  ف پایینآیند و با افزایش دبی جریان، نقطه ورود هوا به جریان بطر جریان به گردش در می
نتایج حاصل از برآورد سرعت جریان در انتهاي تنداب ساده و پلکانی نشان داد که با افزایش  شود. منتقل می

یابد. با این حال، مقدار آن در انتهاي تنداب پلکانی به مراتب کمتر  دبی جریان، سرعت نیز افزایش می
 باشد.  می
 
 
  

                                                        
1 -Monksvill Dam 

2 -Lehigh University 

3 -Conservative 
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  Tozzi )1994(مایشگاهیمروري بر خالصه تحقیقات آز  -2-1-3
دانشگاه  CEHPARبراي ارزیابی عملکرد تنداب پلکانی، مطالعات آزمایشگاهی در آزمایشگاه هیدرولیک 

روي مدل فیزیکی شی جریان بر بجنانرژي  كهالتبرآورد اسنتایج حاصل از  در برزیل انجام پذیرفت. 1پارانا
با  )هاي پله متفاوت و ارتفاع  0.75H:1Vبا شیب ر مت 36(به ارتفاع یک تنداب پلکانی از  1:15با مقیاس 

لیتر  4/201تا  1/86بین ها  آزمایشدبی  هاي یک تنداب ساده با شیب یکسان مورد مقایسه قرار گرفت. داده
گیري  پروفیل سرعت در ناحیه هواگیري شده جریان اندازه بر ثانیه بر واحد عرض تنداب درنظر گرفته شد.

 شد.

در هر اي براي رشد ضخامت الیه مرزي متالطم ارائه گردید.  ورود هوا به جریان، رابطه براي تعیین مقطع
هاي  میلیمتر مورد بررسی قرار گرفتند. براساس داده 60و  30، 20، 10، 5 معادل پله هاي آزمایش، ارتفاع

80.1در محدوده f(2(آزمایشگاهی، وي رابطه زیر را براي تخمین ضریب اصطکاك دارسی
h
y  ارائه نمود

و براي مقادیر کمتر
h
y ، باشد. می 163/0ضریب اصطکاك ثابت و معادل   

 

)2-1(  







h
y

f
log24.116.21  

در رابطه فوق،  h ارتفاع پله و   y عمق جریان می باشد.   
با استفاده از سه روش ذیل در انتهاي تنداب را ر انرژي مخصوص باقیمانده ادمقوي در مطالعات خود، 

  :نمودبرآورد 
تنداب محاسبه شده و با درنظر گرفتن استفاده از عمق جریان هوادهی نشده که بصورت تحلیلی در پنجه   -

 1/1ضریب تصحیح انرژي جنبشی معادل

 ن در انتهاي تندابگیري شده سرعت جریا گیري از پروفیل اندازه انتگرال  -

  گیري اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی ایجاد شده در انتهاي تنداب اندازه  -
درصدي در مقادیر  15نتایج محاسبات مربوط به انرژي مخصوص باقیمانده، حاکی از اختالف حداکثر 

ب ساده درصد و براي تندا 74تا  47بدست آمده از روشهاي فوق بود. افت انرژي براي تنداب پلکانی بین 
و این بیانگر کارایی بیشتر تنداب پلکانی در استهالك انرژي جنبشی  درصد برآورد گردید 24تا  13بین 

   .برابر) 4تا  3باشد(در حدود  هاي ساده می جریان نسبت به تنداب
  گیري سرعت نشده است.  اي به روش اندازه ذکر است که در تحقیقات وي هیچگونه اشاره الزم به

                                                        
1 -Parana University 

2 -Darcy Friction Factor 
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 Chamani )1997(وري بر خالصه تحقیقات آزمایشگاهیمر  -2-1-4

)1997(Chamani و درك بهتر از جریان هواگیري شده بر روي تنداب پلکانی براي مطالعه جریان غلتشی ،
 در کشور کانادا 2دانشگاه آلبرتا 1بلنچتی آزمایشگاه  درسانتی متر  30با عرض کانال مدل فیزیکی از یک 

  استفاده نمود.
در مطالعات خود )  0.8H:1Vو   0.6H:1Vبا دو شیب متفاوت تنداب پلکانی(سري آزمایشات وي از دو 

و در سري دوم میلیمتر 25/31و  5/62، 125ها در سري اول آزمایشات بصورت  ارتفاع پلهاستفاده نمود. 
ریان انجام در ناحیه توسعه یافته جوي، اکثر مشاهدات بعمل آمده میلیمتر درنظر گرفته شد.  25/31و  125

  پذیرفت. 
عمق کامل گیري  اندازهمورد بررسی قرار گرفت.  ،هاي با سرعت باال ساختار گردابی جریان توسط دوربین

طبق مشاهدات وي، هواي ورودي انجام پذیرفت. طی مراحل مختلف نیز جریان ، غلظت هوا و سرعت آب
نتیجه، قطرات آب بطور پیوسته از سطح گردد. در  به جریان باعث ایجاد اغتشاش و امواج در سطح آب می

هاي چرخشی بصورت پایدار  ها نیز، ریزگردابه در گوشه پله شوند. جریان جدا شده و در هوا پراکنده می
شوند. مشاهدات جریان نشان داد که نقطه  تشکیل شده و از طریق انتقال تنش برشی جریان اصلی حفظ می

افزایش رشد الیه مرزي و انکسار جریان داخلی از و  باشد میها  شروع هواگیري به شدت تحت تاثیر پله
  تسریع در وقوع پدیده هواگیري سطحی جریان خواهد شد. ها باعث طریق پله

از غلظت هوا و تصاویر ثبت شده از جریان،  (با استفاده از پروب الکتریکی)هاي بدست آمده براساس پروفیل
توسط فرآیند انتقال شود. در ناحیه زیرین، حبابهاي هوا  می دو ناحیه در عمق جریان هواگیري شده ایجاد

شوند و در ناحیه فوقانی نیز قطرات آب از ناحیه بینابینی خارج شده و در هوا  تالطم بصورت معلق حفظ می
  پخش می شوند.

سرعت در ناحیه زیرین از عمق جریان را با رابطه عمومی  گیري شده( با لوله پیتو) اندازه وي توزیع سرعت
ضریب اصطکاك سطحی را براساس رابطه جریان یکنواخت براي  و مورد تحلیل قرار داد 3پرانتل -کارمن

همچنین وي رابطه تجربی براي تخمین ضریب اصطکاك در جریان  محدوده توسعه یافته برآورد نمود.
    غلتشی عبوري از تنداب پلکانی ارائه نمود.

 باشد. انرژي در جریان غلتشی کمتر از جریان ریزشی آب می نتایج وي نشان داد که میزان استهالك
 
  

                                                        
1 -T. Blench Laboratory 

2 -Alberta University 

3- Prandtl-Karman  
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 Chanson and Toombes )2002(مروري بر خالصه تحقیقات آزمایشگاهی  -2-1-5

 1متر و عرض  7/2آزمایشات آنها بر روي مدل فیزیکی از تنداب پلکانی با مقیاس بزرگ در کانالی به طول 
رژیم جریان  و هر سه انجام پذیرفتاسترالیا  1در دانشگاه کوئینزلندلیتر بر ثانیه  200تا  45دبی با متر و 

درجه، ارتفاع هریک از پله ها  8/21. شیب طولی تنداب مورد بررسی قرار گرفتریزشی، انتقالی و غلتشی 
دست یک دهانه با مقطع سرریز لبه پهن( به جاي پروفیل اوجی)  سانتی متر و تعداد نه پله در پایین 10معادل 

  رنظر گرفته شد.د
اي و لوله پیتو استفاده  سنج نقطه گیري عمق و سرعت جریان هواگیري نشده بترتیب از عمق آنها براي اندازه

(نظیر سرعت مخلوط آب و هوا، غلظت هوا، شار عبوري هاي جریان گیري مشخصه نمودند اما اندازه
وسط دستگاه پروب الکتریکی تک در محدوده هواگیري شده ت )سطح مخصوص آب و هوا و هاي هوا حباب

52.0در آزمایشات آنها، رژیم جریان ریزشی در محدوده  سوزنی و دو سوزنی انجام پذیرفت.
h
dc رژیم ،

0.152.0جریان انتقالی در  
h

dc  0.1و رژیم جریان غلتشی در محدوده
h
dc .در  مشاهده گردید

و زالل مشاهده شده  سطح جریان در رژیم جریان انتقالی و ریزشی بصورت شفافدایی تنداب، هاي ابت پله
است. همچنین الیه مرزي متالطم در این محدوده رشد و توسعه یافته و در موقعیتی که لبه بیرونی الیه 

ین دست این رسد، فرآیند ورود هوا به داخل جریان آغاز خواهد شد. در پای مرزي به سطح آزاد جریان می
در رژیم جریان  گیرد. نقطه، هواگیري جریان تشدید شده و جریان بطور کامل در حالت متالطم قرار می

ها در محدوده هواگیري  هاي بعمل آمده با دستگاه پروب الکتریکی دو سوزنی در لبه پله گیري غلتشی، اندازه
هاي  باشد)، داده درصد می 90ت هوا کمتر از اي که غلظ شده، نشان داد که در بدنه اصلی جریان( در محدوده

اند که اگرچه توزیع سرعت در جریان کامال  آنها بر این عقیده تبعیت می کنند. 2توزیع سرعت از قانون توانی
هاي مربوط به سرعت  هدکند اما پراکنش دا قانون لگاریتمی پیروي می زهاي روباز ا لاتوسعه یافته در کان

با قانون توانی سازگاري بیشتري داشته و براي مقاصد طراحی مهندسی  ،اي پلکانیه جریان بر روي تنداب
هاي پلکانی با سطح  هوا در تنداب -نتایج آنها حاکی از پتانسیل انتقال مخلوط آب باشد. می استفاده لقاب
شار  درصد، 76اي که غلظت متوسط هوا در حدود  گونه دارد به هوا –گیري شده آب  اندازه شترك زیادم

هوا  –گیري شده در عمق) آب  هرتز و سطح مخصوص متوسط(متوسط 280هاي هوا بیش از  عبوري حباب
 گیري شده است. اندازه 1m30تا 

  

                                                        
1 -Queensland University 

2 -Power Law 
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 2003a( Boes and Hager(مروري بر خالصه تحقیقات آزمایشگاهی  -2-1-5

سانتی متر و طول  50تنداب پلکانی با عرض مطالعات آزمایشگاهی بر روي مدل فیزیکی بزرگ مقیاس از 
 1شناسی و برف درجه در آزمایشگاه هیدرولیک، هیدرولوژي 50و 40، 30متر در سه شیب طولی  7/5

درجه معادل  30ها در مدل فیزیکی با شیب  انجام پذیرفت. ارتفاع پله 2تکنولوژي سوئیسفدرال موسسه 
درجه  50میلیمتر و در مدل با شیب  1/26درجه معادل  40میلیمتر، در مدل با شیب  4/92، 2/46، 1/23

براي  مطالعات آنها در محدوده رژیم جریان غلتشی انجام گردید. درنظر گرفته شد. 3/93و  1/31معادل 
 3فیبر نوريغلظت هوا و سرعت جریان هواگیري شده از دستگاه دقیق و پیشرفته پروب موضعی گیري  اندازه

جریان دوفازي که سرعت هاي صاف و پیوسته  براساس پروفیل، 2003a(Boes and Hager( استفاده گردید.
گیري  اندازه ذرات آب 4رسد) در محدوده پاشش درصد می 99(عمقی که در آن غلظت هوا به 99yتا عمق 
 تعمیمازي جریان کل عمق دوف بهتوان تقریبا  را میبین آب و هوا  5شرط عدم لغزش دریافتند که، نمودند

ها را  براي ارزیابی خطر وقوع پدیده مخرب کاویتاسیون، غلظت هوا در مجاورت کف پلهآنها  داد.
بعد تا نقطه  نمودند. براساس نتایج آزمایشگاهی آنها، غلظت هواي تحتانی فقط تابعی از فاصله بی گیري ندازها

اثرات مقیاسی در مدلسازي فیزیکی جریان بر همچنین آنها  باشد. شروع هواگیري جریان و شیب تنداب می
معیار حداقل مقدار اعداد  ،هاي خود یافته اساسروي تنداب هاي پلکانی را نیز مورد بررسی قرار دادند و بر

، در مدل فیزیکی براي جلوگیري از ایجاد اینگونه اثرات 100و  105را بترتیب معادل  7و وبر 6بعد رینولدز بی
موقعیت شروع هواگیري جریان در تنداب پلکانی و نیز ارائه توزیع سرعت جریان ن تعیی. اعالم نمودند

الزم به ذکر  رود. شمار می از دیگر دستاوردهاي تحقیق آنها به ،بعد عمق مخلوط آب و هوا براساس نسبت بی
برازش داده بخوبی ا رابطه توانی بدر تحقیق آنها نیز هاي آزمایشگاهی مربوط به توزیع سرعت  است که داده

اي روي  شروع هواگیري جریان در نقطه موقعیت 2003a(Boes and Hager(نظر طبقبراین،  عالوه شد.
 ها در حدود یک درصد باشد. دهد که غلظت هواي موجود در کف پله می
 
 

 

                                                        
1 - Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW) 

2 - Swiss Federal Institute of Technology (ETH) 

3 -Fiber-Optical Probe 

4 -Spray Region 

5 -No-Slip Condition 

6 -Reynolds Number 

7 -Weber Number 
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 Gonzalez)2005(مروري بر خالصه تحقیقات آزمایشگاهی  -2-1-6

در دانشگاه  متوسط طولی یزیکی از تنداب پلکانی با شیببر روي دو مدل ف Gonzalez)2005(آزمایشات
 5هاي  با ارتفاع پلهدرجه  9/15متر، شیب  15/3انجام پذیرفت. مدل فیزیکی اول بطول  کوئینزلند استرالیا

شامل ، درجه 8/21 ، شیبمتر 5/2و مدل فیزیکی دوم  بطول  پله) 9(تعداد متري سانتی 10و پله) 18(تعداد 
  .متر بود سانتی 10فاع پله به ارت 10

 هاي از پره (بصورت طولی و زیگزاگ)هاي مختلفی آرایشدر طول مدل فیزیکی تنداب پلکانی دوم، 
در امتداد  )و به شکل مثلثی میلیمتر 6/1به ضخامت  یهاي آلومینیوم ورق (ازجنسجریان  1تالطم کننده کنترل

یر آنها بر روي هیدرولیک جریان عبوري مورد و تاث نصب گردیددر فواصل معین از یکدیگر جریان عبوري 
هاي جریان دوفازي آب و  قابل اطمینان از مشخصهکامل و . براي دستیابی به اطالعات ارزیابی قرار گرفت

در رژیم  مترمکعب بر ثانیه بر واحد متر) 22/0تا  1/0( دبی واحد عرض بین ها وسیعی از دبی طیفهوا، 
پارامترهاي اصلی جریان دوفازي آب و هوا با استفاده از  ررسی قرار گرفت.جریان غلتشی و انتقالی مورد ب

   گیري گردید. دستگاه پروب الکتریکی تک سوزنی و دو سوزنی اندازه
جریان متالطم آب و هوا در تنداب هاي پلکانی با شیب ساختار اهداف مطالعاتی وي شامل بهبود درك 

شدت تالطم  ،هاي بین میزان هواگیري سطحی اط با اندرکنشو دستیابی به مفاهیم جدید در ارتب متوسط
  باشد. جریان و استهالك انرژي می

بعدي جریان غلتشی بوده و از سوي دیگر روش جدیدي براي  نتایج مطالعات وي حاکی از ساختار سه
تحلیل هاي تنداب معرفی گردید. محاسبات مربوط به  افزایش مقاومت جریان از طریق نصب پره بر روي پله

نسبت به اثرات هاي ساده،  در مقایسه با تندابهاي پلکانی  ابعادي نشان داد که مدلسازي فیزیکی تنداب
   باشد. مقیاسی بسیار حساس می

ماهیت چرخشی جریان و تبادل سیال بین جریان تغییرات نشان داد که  Gonzalez)2005(نتایج آزمایشگاهی
هاي موضعی و به تبع آن استهالك انرژي را تحت تاثیر  شدت افتها، به  آزاد و فضاي محبوس شده در پله

  قرار خواهد داد.
نیروي کششی  عدیلجریان و تکننده  شوغشمعامل عنوان  بههاي تنداب،  برروي پلهها  تعبیه پره همچنین

بار  بدون ایجاد هاي چرخشی) (از طریق تداخل با گردابهبا افزایش استهالك انرژيد نتوان میکه د نباش می
  د.نگرد واقع موثر این سازه هیدرولیکی طراحی دراي شاخص بر روي تنداب پلکانی،  سازه

  
 2007a( Chanson and Carosi(مروري بر خالصه تحقیقات آزمایشگاهی  -2-1-7

                                                        
1 -Turbulence Manipulator(Vanes) 
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در  1کی که در آزمایشگاه هیدرولیک گوردن مک 2007a(Chanson and Carosi(در مطالعات آزمایشگاهی
متر و  سانتی 10بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی به عرض یک متر، ارتفاع پله  ند استرالیادانشگاه کوئینزل

 گیري شده جریان متالطم آب و هوا هاي اندازه ، براي استخراج مشخصهمتر انجام پذیرفت سانتی 25طول پله 
هاي  نالهاي پروب الکتریکی تک سوزنی و دو سوزنی، از روش پیشرفته پردازش سیگ توسط دستگاه

جریان  3و طولی تالطم 2با استفاده از این روش، مقیاس زمانیآنها  .ي فوق استفاده گردیداه خروجی دستگاه
در واقع، پارامتر مقیاس طولی تالطم معیاري از اندازه ساختارهاي گردابی آب و هوا را مشخص نمودند. 
 باشند. بزرگ در رژیم جریان غلتشی می

مترکعب بر ثانیه در واحد متر  161/0تا  095/0دل فیزیکی تنداب پلکانی بین دبی واحد عرض عبوري از م
(بعد درنظر گرفته شد که معادل نسبت دبی بی

h
dc( 1  آزمایشات در امتداد محور میانی مدل  بود. 45/1تا

  فیزیکی تنداب پلکانی انجام گردید.
هاي خروجی از حسگرهاي دستگاه پروب الکتریکی دو  لبین سیگنا 4همچنین از روش همبستگی متقابل

، استفاده )شوند هاي هوا می که باعث انتقال حباب (بزرگ 5هاي هاي ریزگردابه براي تعیین مشخصهسوزنی، 
هاي بزرگ  توسط گردابهجریان استهالك تالطم فرایند شاخص گردید. نتایج تحقیق آنها نشان داد که 

که در آن غلظت هوا  7دار دوده بین ناحیه پاشش ذرات آب و ناحیه جریان حباب(مح6در ناحیه میانی ،مقیاس
در این ناحیه، ساختار جریان دوفازي مخلوط آب و هوا بسیار  .دهد میروي  درصد است) 70تا  30بین 

باشد. آنها فرض نمودند که شدت  هاي بین ذرات و برش متالطم در آن حاکم می پیچیده بوده و اندرکنش
 باشد. تخریب و تشکیل پیوسته ساختار دوفازي آب و هوا میناشی از  ،در ناحیه میانیجریان تالطم  باالي

) در رژیم 3تا  3/0بیانگر مقادیر باالي این پارامتر( بین  ،جریان 8توزیع شدت تالطمدریافتند که  همچنین آنها
4.03.0که بیشینه مقدار آن در محدوده  استجریان غلتشی  

cd
y دهد روي می.   

 Sanchez-Juny and Dolze )2008(مروري بر خالصه تحقیقات آزمایشگاهی  -2-1-8

                                                        

1- Gordon McKay Hydraulics Laboratory 
2- Turbulent Time Scales 

3 - Turbulent Length Scales 

4 -Cross-Correlation Technique 

5 -Eddies 

6 -Intermediate Zone 

7 -Bubbly Flow 

8 -Turbulence Intensity 
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مشخص نمودن میدان فشاري در  ،Sanchez-Juny and Dolze)2008(هدف اصلی مطالعات آزمایشگاهی
مبدل یا با استفاده از  يفشار نوساناتبدین منظور، . باشد جریان غلتشی عبوري از تنداب پلکانی می

با تنداب پلکانی  ي مدل فیزیکیها در امتداد محور میانی و در وجوه قائم و افقی پلهفشار  1ترانسدیوسر
و  30برداري  کیلوهرتز و زمان نمونه 6/1ها معادل  برداري داده فرکانس نمونه .شد برداشت 0.8H:1Vشیب

 60/0متر، عرض تنداب  30/4ا پاشنه معادل ارتفاع تاج مدل فیزیکی تنداب پلکانی تثانیه انتخاب گردید.  60
لیتر در  200حداکثر دبی مورد آزمایش نیز  درنظر گرفته شد. پله) 40( تعدادمتر سانتی 10ها  متر و ارتفاع پله

  ثانیه بود.
میانگین، حداقل و حداکثر فشار بر روي وجوه قائم و آماري نظیر پارامترهاي  ،در نتایج آزمایشگاهی آنها

هاي  توزیع پارامترهاي آماري فشار به ازاي دبی ارائه گردید.ي مشخص نمودن الگوي فشاري برا افقی
  ها نمایش داده شد.  مختلف مورد آزمایش در راستاي قائم و افقی پله

یک ناحیه که ؛باشند گیري شده، دو ناحیه مختلف قابل تمایز از یکدیگر می اندازه با توجه به مقادیر فشارهاي
کند( ناحیه با فشارهاي مثبت و زیاد) و ناحیه دیگر که شامل فشارهاي منفی  ضربه وارد می در آن جریان

دینامیک سیاالت را ارائه  در 2پردازش تصویر روشبدست آمده توسط نتایج اصلی آنها همچنین  است.
نوسانات  تحلیل شود. ثبت می در این روش، جریان عبوري از تنداب به وسیله دوربین فیلمبرداري نمودند.

هاي  سکانس باشد. جریان در این حالت وابسته به میزان و شدت نور مورد استفاده در هنگام فیلمبرداري می
قرار پردازش و مورد  3رقومی شده DigImageافزاري با استفاده از بسته نرم توسط دوربین، ثبت شده

جریان غلتشی را حبس شده زیر هاي  هاي مختلف گردابه امکان تخمین کیفی جنبه ،د. این روشگیرن می
وجه افقی  هاي آزمایشگاهی آنها، الگوي تغییرات فشار در امتداد محور میانی براساس یافته سازد. فراهم می

تحلیل فشارهاي حداقل و  باشد. ها بصورت مواج بوده که بیانگر توسعه رژیم جریان یکنواخت می پله
ها بود. ناحیه نزدیکتر به لبه  مجاورت لبه بیرونی وجه قائم پله حداکثر، بیانگر تغییرات زیاد این پارامتر در

ه مثبت بود ، فشارهاي متوسطبنابراین مقدار . استافقی پله، محل اصابت و برخورد جت جریان چرخشی 
  .باشد میمقدار آنها کمتر جت جریان  4ثبت شده در ناحیه اصابت هايفشارنسبت به  اما
  
  
  Meireles and Matos )2009(قیقات آزمایشگاهیمروري بر خالصه تح  -2-1-9

                                                        
1 -Pressure Transducer 

2 -Image Processing 

3 -Digitized 

4 -Impact Zone 
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اکثر مطالعات بعمل آمده در ارتباط با هیدرولیک تنداب پلکانی در محدوده جریان هواگیري شده انجام 
حساس  1هاي روگذر جریاننسبت به که کوچک پذیرفته است اما براي طراحی هیدرولیکی سدهاي خاکی 

  یز از اهمیت زیادي برخوردار است.، ناحیه هوادهی نشده جریان نباشند می
هاي جریان  بینی مشخصه براي پیشMeireles and Matos  )2009(در این راستا، روابط تجربی توسط 

متر(از تاج تا  سانتی 50ارتفاعبر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی با  غلتشی در باالدست نقطه شروع هواگیري
ارائه گردید.  2H:1Vشیب و  متري سانتی 5و  5/2له هاي ، ارتفاع پمتر سانتی 70پاشنه تنداب)، عرض

کشور  3دانشگاه صنعتی لیسبون 2ISTموسسهوابسته به آزمایشات آنها در آزمایشگاه هیدرولیک و منابع آب 
   انجام پذیرفت. پرتغال

توسط و  کعب بر ثانیه در واحد متر درنظر گرفته شدمترم 08/0تا  03/0هاي مورد آزمایش در محدوده  دبی
گیري سرعت و عمق جریان در ناحیه هواگیري  . براي اندازهگیري گردید سنج الکترومغناطیسی اندازه دبی

سنج  و عمق میلیمتر) 8( با قطر خارجی بترتیب از لوله پیتودر امتداد محور میانی تنداب پلکانی، نشده 
  استفاده بعمل آمد.میلیمتر  ± 1/0با دقت اي  نقطه

برحسب عدد  ،اي تعیین موقعیت شروع هواگیري سطحی و عمق جریان در این نقطههمچنین روابطی بر
  ارائه گردید.جریان  4فرود زبري

هاي  نتایج اصلی تحقیق آنها مشتمل بر عمق جریان آب زالل(هوادهی نشده)، توزیع سرعت و مشخصه
اده از قانون توان بخوبی توزیع سرعت با استف استهالك انرژي در ناحیه توسعه یافته هواگیري نشده بود.

آنها براي برآورد انرژي مخصوص جریان در محدوده هواگیري نشده، ذکر است که  الزم به برازش داده شد.
براساس فاصله طولی نسبت به نقطه شروع  )αضریب تصحیح انرژي جنبشی(اي براي تخمین  رابطه

  هاي سرعت جریان ارائه نمودند. هواگیري جریان و پروفیل
بعد شده عمق جریان آب زالل و انرژي مخصوص با فاصله نسبی در امتداد تنداب، تغییر  ترهاي بیپارام
(بعد بیدبی کنند و تاثیر نسبت  می

h
dc( باشد. همچنین میزان استهالك انرژي  بر روي آنها قابل اغماض می

  . ه استدر محدوده هواگیري نشده، اندك گزارش شدجریان جنبشی 
 

  Pfister and Hager )2010(مروري بر خالصه تحقیقات آزمایشگاهی -2-1-10

                                                        
1 -Overtopping Flow 

2 -Instituto Superior Técnico 

3 -Technical University of Lisbon 

4- Roughness Froude Number 
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متر و طول  سانتی 50مطالعات آزمایشگاهی بر روي مدل فیزیکی بزرگ مقیاس از تنداب پلکانی با عرض 
 درجه در آزمایشگاه هیدرولیک، هیدرولوژي 50پله) و شیب طولی  25متر(تعداد  093/0متر، ارتفاع پله  4/3

  شناسی موسسه فدرال تکنولوژي سوئیس انجام پذیرفت. و برف
مترمربع بر ثانیه براي انجام آزمایشات  646/0تا  108/0تعداد شش دبی در واحد عرض جریان در محدوده 

  در رژیم جریان غلتشی انتخاب گردید.
گاه پروب فیبر از دست ،موضعی غلظت هوا و سرعت جریان هواگیري شدههاي  پروفیلگیري  براي اندازه

  ثانیه درنظر گرفته شد. 20ها معادل برداري داده مدت زمان نمونه نوري استفاده گردید.
در مجاورت مشاهدات بصري بعمل آمده بر روي مدل هیدرولیکی اهداف اصلی مطالعات آنها دربرگیرنده 

بین فیلمبرداري با (با استفاده از دور 1در محدوده کف کاذب تنداب نقطه شروع هواگیري طبیعی جریان
  باشد. هاي جریان می و تفسیر کیفی آنها براساس مشخصه )در ثانیه 2فریم 15سرعت 

در محدوده کف کاذب تنداب پلکانی را با نقطه شروع هواگیري جریان در مطالعات خود، همچنین آنها 
قطه بدلیل افزایش هاي ساده، این ن درصد مشخص نمودند. در قیاس با تنداب یکمعیار غلظت هواي معادل 

طرف  اندکی به ،هاي پلکانی تندابدر مجاورت کف  3شدت تالطمنیز بیشتر ضخامت الیه مرزي متالطم و 
براساس نتایج مشاهدات آنها موقعیت شروع هواگیري تحتانی جریان در طول چند  شود. باالدست منتقل می

  باشد.  پله متغییر می
اي که غلظت هوا کمتر  کف کاذب تنداب قرار دارند( در محدودهدر برخی از نواحی جریان که در مجاورت 

با ورود هوا به داخل جریان، بالشتکهاي هوا به یابند.  دار توسعه می هاي حباب جریان باشد)، درصد می 30از 
در نتیجه تشکیل این  شوند. هاي طولی می ها برخورد نموده و در نهایت منجر به ایجاد گردابه لبه پله
 ها هدایت خواهد شد.  طرف گوشه پله ها، هوا به گردابه

همچنین توزیع طولی غلظت متوسط هوا در امتداد جریان عبوري از تنداب توسط آنها مورد بررسی قرار 
  ارائه نمودند. بعد از نقطه شروع هواگیري جریان اي برحسب فاصله بی گرفت و رابطه

از منظر تعیین عمق جریان مخلوط آب و هوا، وقوع  عقیده آنها، بررسی موقعیت شروع هواگیري جریان به
  هاي جریان، از اهمیت بسزایی برخوردار است.  پدیده کاویتاسیون و افت

 
  Felder, Fromm and Chanson )2012(مروري بر خالصه تحقیقات آزمایشگاهی -2-1-11

                                                        
1 - Pseudo-Bottom 

2 -Frame 

3 -Turbulence Level 
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 5ها  ارتفاع پله ،هدرج 9/8مطالعات آزمایشگاهی آنها بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی با شیب 
موسسه مهندسی در  متر سانتی 50عرض تندابمتر و  سانتی 319/0ها طول پلهپله)،  21(تعدادمتر سانتی

انجام پذیرفت. در طی آزمایشات، سه پیکربندي  آلمان 2در شهر آخن 1هیدرولیک و مدیریت منابع آب
و  3اي ف، تنداب پلکانی حوضچهمختلف از تنداب پلکانی مورد بررسی قرار گرفت: تنداب پلکانی صا

  اي. هاي حوضچه هاي صاف و پله تنداب پلکانی ترکیبی از پله
هاي کامل جریان دوفازي آب و هوا بر روي هر سه پیکربندي از تنداب پلکانی براي محدوده  گیري اندازه

  مترمکعب در ثانیه) درنظر گرفته شد.  117/0تا  02/0ها( وسیعی از دبی
در رژیم جریان انتقالی مشاهده هاي شدیدي  ناپایداري ،اي حوضچه تنداب پلکانیکی مدل فیزی بر روي
و فرآیند خروج ذرات آب از توده جریان به سمت هوا و  غیردائمی 4هاي چرخابه ها با این ناپایداري گردید.

رژیم جریان نکته قابل توجه در آزمایشات آنها، عدم تشکیل  دست همراه بود. امواج پرشی قوي بطرف پایین
 ) دربصورت یک در میان اي حوضچه -صافهاي  پله غلتشی بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی ترکیبی(

   هاي مورد آزمایش بود. شرایط دبی
اختالفات اساسی بین سه پیکربندي بیانگر برخی جریان آب و هوا گیري شده  اندازههاي  ه بین مشخصهسمقای

  .باشد هاي هوا، سرعت جریان و شدت تالطم می بوري حباباز نظر کسر حجمی هوا، شار عفوق 
نتایج مربوط به نرخ استهالك انرژي و انرژي باقیمانده جریان نشان داد که بیشترین مقدار استهالك انرژي و 

اي  حوضچه -هاي صاف کمترین مقدار انرژي باقیمانده جریان در مدل فیزیکی تنداب پلکانی ترکیبی( پله
  دهد. ان) روي میبصورت یک در می

همچنین ضریب اصطکاك دارسی در مدل فیزیکی تنداب پلکانی کمترین مقدار و در مدل فیزیکی تنداب 
  اي داراي بیشترین مقدار بود. پلکانی حوضچه

اگرچه مدل فیزیکی تنداب پلکانی ترکیبی داراي بیشترین مقدار استهالك انرژي جریان بود با این حال، 
عنوان طرح بهینه تلقی  توان هندسه آن را به هاي شدید جریان در این پیکربندي نمی ريبدلیل ایجاد ناپایدا

  باشد. نمود و براي بهره برداري ایمن از سیستم سرریز مناسب نمی

                                                        

1 -Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management (IWW) 

2 -Aachen 

3 -Pooled Stepped Chute 

4 -Recirculation 
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مروري بر خالصه تحقیقات حاضر -2-2  

ه در بندهاي قبلی، اطالعات اجمالی درخصوص مشخصات و نتایج برخی از کارهاي تحقیقاتی شاخص ک
  هاي پلکانی بعمل آمده است، ارائه گردید. در مقیاس آزمایشگاهی بر روي تنداب

با کاربرد مدل ها  ریزي آزمایش طرحاالشاره و بررسی کارهاي سایر محققین معتبر،  با توجه به مطالب فوق
با ی ارائه سیماي جدیدي از طرح هندسی تنداب پلکان ا تاکید بربدر تحقیق حاضر فیزیکی بزرگ مقیاس 

پذیري  انجام پذیرفت(با درنظرگرفتن امکان که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفتهدرجه)  8/21شیب متوسط(
هیدرولیکی مرتبط با میدان جریان مختلف هاي  جنبهسازي آن در مدل اصل). در این راستا،  و پیاده ییاجرا

غلظت هوا، میدان  ،و هوا  ي آبهاي سرعت جریان دوفاز پروفیلاستخراج ها (نظیر  عبوري از این سازه
، شدت تالطم جریان، جریانسطحی ها، مشخصات موقعیت شروع هواگیري  فشاري ایجاد شده بر روي پله

ها بر روي دو پیکربندي از مدل فیزیکی  در قالب برنامه آزمایش و...) بطور کامل هاي هوا شار عبوري حباب
برپایه مستندات و نتایج تحقیقات معتبر موجود، صحت و  همچنین .قرار گرفت مورد مقایسه تنداب پلکانی،

عبارت دیگر،  ها و نتایج خروجی حاصل از تحقیق حاضر مورد بررسی و تائید قرار گرفت. به سقم داده
   قلمداد نمود.نیز محققین یاد شده در فوق  تحقیقات سایرتکمیل کننده به نوعی توان مطالعات حاضر را  می

وردهاي مهم این تحقیق، طراحی و ساخت دستگاه پیشرفته پروب الکتریکی دو سوزنی همچنین یکی از دستا
افزاري  بندي شده در محیط نرم هاي خروجی به صورت دسته با قابلیت هاي منحصر به فرد( نظیر ارائه داده

فاز هوا  هاي خروجی، ارائه توزیع اندازه ، انجام تنظیمات معین براي نحوه دریافت داده1مایکروسافت اکسل
عدم برهم زدن الگوي جریان بدلیل ابعاد و ساختار هندسی میله ، گیري و آب در حجم کنترل مورد اندازه

هاي دوفازي آب و  گیري مشخصات جریان براي اندازهو...)،  برداري قابلیت تنظیم مدت زمان نمونهپروب، 
در  22/3/1392مورخ  79709ا شماره باشد که ب هاي هیدرولیکی نظیر تنداب پلکانی می هوا بر روي سازه

  هاي صنعتی ایران توسط نگارنده به ثبت رسید. اداره اختراعات سازمان مالکیت
هاي آزمایشی  دبی باو تحقیقات حاضر در آزمایشگاه هیدرولیک موسسه تحقیقات آب وزرات نیرو مجموعه 

آب مورد نیاز) بر روي مدل فیزیکی با لیتر بر ثانیه(با درنظر گرفتن محدودیت سیستم تامین  40تا  12بین 
متر انجام پذیرفت که توضیحات  سانتی 4(ارتفاع) × 10(طول) × 5/83پله به (عرض) 20هندسی مشخصات 

  .گردد پیکربندي و ساختار آزمایشگاهی در ادامه در فصل سوم ارائه می کامل

                                                        
1 -Microsoft Excel 
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معرفی اجمالی انواع سرریزها  -2-3  
 

تواند در رابطه با  می این مشخصه .کنند بندي می ترین مشخصه آنها تقسیممعموالً سرریزها را برحسب مهم
برحسب اینکه سرریز مجهز به عنوان مثال  به .آن باشداز دیگر  مولفه، کانال تخلیه و یا هر جریان سازه کنترل

  .شوند خته میدار و یا سرریزهاي بدون کنترل شنا ترتیب با نام سرریزهاي کنترل دریچه و یا فاقد آن باشد، به
و  سیفونی ،با عناوین: ریزشی، اوجی، جانبی، تنداب، مجرایی، تونلی، نیلوفري، آبرو اغلبنوع سرریزها 

  .باشد که موضوع تحقیق حاضر در ارتباط با نوع اخیر یعنی سرریزهاي پلکانی می دنگرد مشخص میپلکانی 
 
  1سرریز ریزشی آزاد -2-3-1

. این سرریزها براي سدهاي کند ریزش میطور آزاد از روي تاج سرریز در این نوع سرریزها جریان آب ب
باشد.  دست آنها تقریباً قائم است، مناسب می هایی که وجه پایین بتنی قوسی، سدهاي پشت بنددار و یا تاج

لبه تیز انجام گیرد و یا تا فاصله  2ممکن است بصورت آزاد همانند یک لبریزدر این سرریزها جریان عبور 
دهند تا  را بصورت یک لبه آویزان ادامه میسرریز اوقات تاج  اغلبمی در روي اوجی هدایت شود. ک

  اي دورتر از دیواره مقطع سرریز شونده هدایت کند. هاي کوچک را به نقطه جریان
هاي ضربانی  گیري جت تا از شکل در الیه زیرین جریان انجام می شود هواگیري در سرریزهاي ریزشی آزاد،

  جلوگیري شود. نوسانیو 
پایاب در نظر گرفته نشود، در بیشتر موارد درآب سقوط محل اگر هیچگونه تأسیسات حفاظتی مصنوعی در 

شکل  3یک حوضچه استغراق ،زمان با گذشتخواهد شد و  فرسایش دچاریا آبراهه  بستر رودخانه سرریز،
  دبی جریان است.نوسانات سقوط آب و حوضچه تابعی از عمق پایاب، ارتفاع این عمق و حجم  .گیرد می

(مانند سنگ) اثر جزئی بر روي اندازه حوضچه دارد، چرا که فقط می رودخانهناپذیري مواد بستر  فرسایش
باشد،  غیرقابل کنترل تواند زمان حفر کامل حوضچه را به تعویق بیندازد. در مواردي که فرسایش بستر

تا حدودي این معضل را ایجاد یک حوضچه  و با سازه اصلیدست  توان با احداث سد کمکی در پایین می
  مرتفع نمود.

توان در سدهاي  د مؤثر باشند، میناز سرریزهاي ریزشی آزاد که در محدوده وسیعی از عمق پایاب بتوان
یک  باالدست آند. این سرریز از یک دیواره مستقیم مجهز به لبریز تشکیل شده که در نموخاکی استفاده 

                                                        
1 -Free Overflow Spillway 

2 -Sharp Weir 

3 -Plunge Pool 
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آن بر رقوم کف رودخانه منطبق است و یا  1کف بند افقی مقطع مستطیلی کار گذاشته شده است. با کانال
. در این حالت، به منظور کمک به تشکیل جهش هیدرولیکی )1-2(شکل شماره گیرد تر از آن قرار می پایین

  . گردد میدر انتها مجهز  2دست، سیستم به بلوکهایی در کف و یک آستانه و کاهش فرسایش پایین
  

 
  )1988:ساخت اتمام سال(قبرس در سیکور سد آزاد، یزشیر زیسرر از يا نمونه -1-2شکل

  )1988در قبرس(سال اتمام ساخت: 3اي از سرریز ریزشی آزاد، سد کوریس نمونه -1-2شکل
  

ت هاي زیاد مناسب نیست، زیرا در اینصور ارتفاع اختالفریزش جریان در این نوع سازه هیدرولیکی، براي 
هاي حاصل از این برخورد، ممکن  . ارتعاشباشد پینیروي عظیم برخورد جت با  قادر به تحمل بند باید کف

سازه شود و خطر انهدام آنها در اثر بروز  بتن هایی از است سبب ترك خوردگی و یا جابجائی قسمت
  وجود آورد. و زیرشویی را به 4روانگرایی خاكهاي  پدیده
متر است، از این نوع  ششاز بیش پایاب  در و سدمخزن  در آب سطح تالف ترازدر مواردي که اخ اغلب

  .گردد نمیسازه هیدرولیکی استفاده 
                                                        

1 -Horizental Apron 

2 -Sill 

3 -Kouris Dam 

4 -Pipping 
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سرریز اوجی -2-3-2  

شکل است. معموالً قسمت  Sاین سرریزها یک لبریز کنترل دارند که به شکل منحنی اوجی یا داراي پروفیل 
تند  زیرین سفره آبی که از روي یک لبریز لبه الیه هکه ب ددگر طراحی میاي  به گونه اوجیفوقانی منحنی 

، امکان الیه ریزشیمنطبق باشد. با جلوگیري از ورود هوا به زیر تا حد امکان  ،ریزد هوادهی شده فرو می
هاي نظیر ارتفاع طراحی، جریان  آید. براي دبی سرریز شده و پروفیل تاج سرریز فراهم می جریانتماس بین 
و تقریباً حداکثر بازده  نمودهالیه مرزي به آرامی بر روي پروفیل تاج سرریز حرکت  تداخلی باآب بدون 

با شیب ، پروفیل به صورت مماسی اوجیتر از قسمت فوقانی منحنی  آید. پایین دست می به جریان تخلیه
. در انتهاي شیب، کند ر روي سطح قسمت آبریز حفاظت میبه آب را الییابد و بدین ترتیب  می متدادا ثابت

   .شود هدایت میداخل حوضچه آرامش و یا کانال تخلیه سرریز ه یک منحنی معکوس بتوسط جریان 
هرچه شیب  ریزشی آب انتخاب کرد. الیهمالیمتر از پروفیل  توان تندتر و یا منحنی فوقانی تاج سریز را می

و فشار هیدرواستاتیکی مثبتی در سطح  دهچسبیآب به سطح پروفیل  الیه جریان تر باشد سرریز مالیم نیمرخ
با شود.  یابد و بازده تخلیه سرریز کاسته می . در این حالت، مقاومت جریان افزایش میشود ایجاد میتماس 

وقوع فشار منفی در سطح تماس  وآب از سطح تاج  ریانجالیه ، امکان جدا شدن سرریز نیمرختندتر شدن 
. یک تاج آبریز همراه با موثر خواهد بود دبی جریان منفی، در افزایش گونه فشارهاي . اثر اینوجود دارد

توان در  تواند به عنوان یک سرریز کامل مورد استفاده قرار گیرد. این حالت را می دست، می بند پایین کف
کنترل، براي  هاست فقط بصورت ساز نسدهاي بتنی وزنی مشاهده کرد. در حالت دیگر، تاج آبریز ممک

اي از سرریز اوجی نشان داده شده  ، نمونه2-2در شکل شماره  دیگر سرریزها مورد استفاده قرار گیرد.انواع 
  است.
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  اوجیاي از سرریز  نمونه -2-2شکل شماره 

1سرریز جانبی - 2-3-3   
شود.  ساخته می بر یا کانال آب سد در دره سازه اي که در کنار سرریز جانبی عبارتست از سریز جداگانه

شود که موازي تاج سرریز است و کانال جانبی  ان آب پس از عبور از سرریز جانبی وارد کانالی میجری
  شود. نامیده می

شود. جریان آب پس از عبور از روي سرریز وارد  معموالً این نوع سرریز در قسمت باریک دره ساخته می
گردد.  وارد تنداب یا تونل میدهد. سپس جریان  درجه تغییر جهت می 90شود و حدود کانال جانبی می

انرژي جنبشی جریان ناشی از پایین آمدن جریان آب، از روي سرریز توسط تالطم داخل کانال جانبی 
آید. کانال جانبی باید آنقدر گود باشد که  مستهلک شده و سرعت دیگري در جهت موازي سرریز بوجود می

در جهت  دبیسطح مقطع کانال متناسب با افزایش  . معموالً ارتفاع آب کافی جهت حرکت در آن بوجود آید
شود.  گردد. جریان از تنداب یا تونل معموالً بصورت فواره به رودخانه وارد می پایین دست جریان زیاد می

  باشد. کننده جامی یکی از راههاي مناسب هدایت جریان و مستهلک کردن انرژي آن می بپرتا
نیز شبیه خصوصیات سرریز آبریز معمولی است و از پروفیل تاج  خصوصیات هیدرولیکی تاج سرریز جانبی

کند. البته براي حداکثر جریان ممکن است خصوصیات هیدرولیکی سرریز جانبی با سرریز  تبعیت می لبریز
آبریز تفاوت نماید. علت امر این است که امکان وجود محدودیت در کانال جانبی که به سهم خود سبب 

                                                        
1 - Side Spillway 
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صورت کنترل دبی جریان توسط عامل محدود  . در این شود، وجود دارد ج سرریز میاستغراق نسبی تا
  گرفت. کانال جانبی وجود دارد، انجام خواهددست  که در پایین اي کننده

سرریزهاي جانبی، نه تنها از نظر هیدرولیکی کارآیی خوبی ندارند، بلکه از نظر اقتصادي نیز ارزان تمام 
کند. در مواردي که محدود کردن  پذیر می باشند که کاربرد آنها را توجیه محاسنی نیز مید. البته داراي نشو نمی

ها داراي شیب تند و بصورت  گاه تر شدن تاج سرریز همراه باشد و تکیه ارتفاع طراحی سرریز با طوالنی
الزم است  تواند بهترین گزینه باشد. همچنین در مواردي که پرتگاه باشند، انتخاب سریزهاي جانبی می

در  . تواند مورد توجه قرار گیرد ، سرریز جانبی می تأسیسات کنترل به کانال یا تونل تخلیه باریکی وصل شود
  نمونه اي از سرریز جانبی در سد خاکی نمایش داده شده است. 3-2شکل شماره 

   

  
  سرریز جانبی در حال کار در بدنه سد خاکی -3-2شکل شماره 
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1ابتندسرریز  -2-3-4  
تکیه گاه سد و یا  امتدادباز که در روجریان آب مخزن اصلی از طریق یک کانال  ،تندابدر سرریزهاي 

توان بدون توجه به  رسد. این تعریف را می گیرد، به رودخانه می قسمت فرو رفته بین دو قله قرار می
کنترلی  زه. بنابراین، سا برد رتأسیسات کنترلی که براي تنظیم جریان مورد استفاده قرار گرفته است، به کا

تواند به صورت تاج آزاد، روزنه دریچه دار، تاج جانبی و یا انواع دیگر باشد. تنها شرط  سرریز تنداب می
  الزم این است که کانال تخلیه آنها بصورت تنداب باشد.

عمود بر محور یک البته سرریز تنداب بیشتر به سرریزهایی اطالق می شود که سازه کنترل سرریز تقریباً 
هستند. سرریزهاي  جهتو پایین تاج کنترل با محور سرریز هم  باز است و خطوط جریان در باالروکانال 

شوند،  تنداب در سدهاي خاکی بیش از انواع دیگر به کار رفته است. عواملی که سبب انتخاب این سرریز می
  از: عبارتند

  ) به سادگی قابل طرح و اجرا هستند. 1
  توان از آنها استفاده کرد. قریباًدر کلیه شرایط فونداسیون می) ت 2
توان در بدنه سد خاکی مورد استفاده قرار داد و از این طریق از  ) حجم وسیع خاکبرداري حاصله را می 3

هزینه کاست. سرریز تنداب، بر روي انواع مختلف فونداسیون از سنگ سخت تا زمین نرم با موفقیت اجرا و 
  ي شده است.رابرد بهره

  ورودي، سازه کنترل، کانال تخلیه، سازه پایانه و یک آبراهه خروجی است. کانالمعموالً شامل  تندابسرریز 
ثابت است. اغلب الزم  سازهترین شکل سرریز تنداب، یک محور مستقیم دارد و عرض آن در سرتاسر  ساده

ورودي و یا کانال تخلیه را بصورت قوس  کانالشود که به منظور انطباق بر پستی و بلندي طبیعی، محور  می
المقدور، بخاطر سرعت تقرّب کم، انحناء را به آبراهه  شود که حتی در نظر گرفت. در اینگونه موارد سعی می

توان در سمت  ورودي محدود کرد. هرگاه الزم باشد که به کانال تخلیه قوس داده شود، کف تنداب را می
ها محافظت شده و از تراکم جریان  ر اینصورت جریان سریع در اطراف قوسخارجی قوس بلندتر ساخت. د

شود. معموالً انتخاب نهایی پروفیل تنداب، با توجه به توپوگرافی  آب در سمت خارجی تنداب جلوگیري می
رد گی پذیرد. سازه کنترل نیز عموماً با محور سد در یک خط قرار می هاي زیرین انجام می منطقه و شرایط الیه

  شود.  و یا باال دست آن واقع می
جریان در باالدست تاج سرریز معموالً در حالت زیربحرانی است و به هنگام عبور از روي سازه کنترل رژیم 

عموماً جریان به صورت فوق بحرانی و برحسب مورد بصورت  سازه تندابرسد. در  به سرعت بحرانی می

                                                        
1 - Chute Spillway 
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ادامه یابد. براي پایاب تواند تا رسیدن به تأسیسات نهایی  لت میاین حا یکنواخت یا تند شونده خواهد بود.
هاي ناگهانی و منحنیهاي قائم مقعر و یا  ، الزم است که از تغییر ارتفاعسازه هیدرولیکی مطلوبعملکرد 

 لبریزشدن ،امواج عرضی ایجاد گونه، براي جلوگیري از محدب در پروفیل تنداب خودداري شود. به همین
باید  ،یکنواخت جریان در تأسیسات نهایی ، آشفتگی اضافی و یا توزیع غیري جانبیها روي دیواره ازجریان 

 4-2در شکل شماره طراحی و در نظر گرفته شود. تدریجیتنداب بصورت  همگرایی و واگرایی در سطح
  نمونه اي سرریز تنداب ساده نشان داده شده است.

  

   
  نداب سادهنمونه اي از سرریز ت -4-2شکل شماره 

سرریز پلکانی -2-3-5  
تنداب بسیار تند است، براي انتقال  سازه سرریز براي احداث طبیعی زمین در بعضی موارد و زمانی که شیب

شود. در سالهاي اخیر در بعضی از سدهاي وزنی  به پایاب از سرریز پلکانی استفاده می باالدستآب از 
اند، هدف در اینجا کاهش  هاي معمولی ساخته شده لهسرریز پلکانی بدون حوضچه آرامش و بصورت پ

  انرژي جنبشی مخرب در پایانه سرریز است.
   
سرریزهاي تونلی و مجرایی -2-3-6  

اي استفاده شود که از اطراف و یا زیر سد عبور کند، سرریز  هرگاه براي انتقال آب از یک مجراي سر پوشیده
  ی گویند.حاصله را به ترتیب سرریز تونلی و یا مجرای
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تواند به شکل یک شفت قائم یا مایل، یک تونل افقی از میان خاك یا سنگ و یا یک  مجراي سرپوشیده می
  شود. آن پر می اطرافهایی ساخته شده و سپس توسط مواد خاکی  اي باشد که در ترانشه مجراي سرپوشیده

هاي آبرریز  کنترل، مانند تاج هاي سازه هاي مختلف شکلتوان از  در قسمت کنترل این نوع سرریزها می
. نمودهاي ورودي سقوطی و تاجهاي سرریز جانبی استفاده  اي قائم و یا مایل، دهانه هاي ورودي روزانه دهانه

شود، طرح این سرریزها به نحوي  اي و سقوطی استفاده می هاي ورودي روزنه به استثناي مواردي که از دهانه
اي  ونل جریان آزاد برقرار باشد. در مواردي که از دهانه ورودي روزنهگیرد که در سرتاسر طول ت صورت می

جریان  از مسیر، قسمت کوتاهی درگردد که فقط  شود، قطر تونل به نحوي تعیین می و یا سقوطی استفاده می
گیري و توقف متوالی عمل  تحت فشار و در بقیه طول تونل جریان آزاد برقرار باشد. براي جلوگیري از شکل

اي مجهز شوند. این پدیده در مواردي اتفاق  یفونی، الزم است اینگونه سرریزها به سیستم هوادهی گستردهس
بطور موقت عاري از هوا شده و خواهد افتاد که قسمتی از تونل، به علت برگشت آب و عملکرد امواج، 

  مسدود گردد.
باشد.  %75حدود  باید درمقطع تونل  جریان آزاد در تونل، نسبت سطح مقطع جریان به سطح برقراريبراي 

مانع ایجاد آید  استفاده به عمل می 1از مجاري هواده در نقاط بحرانی طول تونل، به منظور هوادهی کافی
  جریان غیردائمی در سرریز شود. 

 هاي آنها شیب بسیار تندي دارد و یا در مواردي دیواره وشوند  هاي باریکی ساخته می در سدهایی که در دره
نسبت به سایر  باز از خطر برف و لغزش سنگ مصون نیست، ممکن است سرریزهاي تونلیرو که کانالهاي

  داشته باشد. سرریزهاي رایج برتري
گاهها به فاصله نسبتاً زیادي  ها مالیم است و تکیه هاي عریضی که شیب دیواره سرریزهاي مجرایی براي دره 

د. استفاده از سرریز مجرایی اجازه خواهد داد که کانال تخلیه نباش یم از بستر رودخانه قرار دارند، مناسب
  سرریز، زیر سد و نزدیک بستر رودخانه قرار داده شود.

  ، مقطعی از سرریز تونلی نمایش داده شده است.5-2در شکل شماره 
  
  

                                                        
1 -Air Vent 
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  مقطع دهانه ورودي یک سرریز تونلی -5-2شکل شماره 

  
  1نیلوفري سرریز -2-3-7

اند و یا داراي شیب  باریک اجرا شده هفري (سرریز با دهانه سقوط) معموالً در سدهایی که در درسرریز نیلو
با قطر کافی در  2ها و گالریهاي انحراف روند. همچنین در مواردي که تونل باشد، بکار می گاه می تند تکیه

مثبت این سرریزها این است که توان از این نوع سرریزها استفاده کرد. یکی دیگر از نکات  اختیار باشد، می
تواند در مواردي که حداکثر  آن نزدیک شد. این خصوصیت می حداکثرتوان به ظرفیت  با ارتفاع نسبتاً کم می

  جریان خروجی از سرریز باید محدود باشد، مفید واقع شود.
خواهد بود.  خصوصیات هیدرولیکی سرریزهاي با دهانه سقوط، با تغییرات ارتفاع آب روي سرریز متغیر

در تاج سرریز تبدیل و یا تونل باشد. بعنوان مثال،  ،ممکن است برحسب دبی جریان 3قسمت کنترل جریان
با  .هرگاه ارتفاع آب روي تاج سرریز کم باشد، جریان بصورت آزاد است و کنترل در تاج سرریز خواهد بود

اي کنترل  دبی جریان توسط جریان روزنه شود و افزایش ارتفاع آب، قسمت کنترل به تبدیل قائم منتقل می
از این مرحله به بعد ممکن است جریان تحت فشار حاکم شود و دبی جریان توسط تونل پر  خواهد شد.

                                                        
1 -Morning Glory Spillway 

2 -Diversion Galleries 

3 -Flow Control Section 
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 در مواردي که ارتفاع سقوط البته به استثنا شود. کنترل گردد. البته طرح سرریزها براساس تونل پر توصیه نمی
   .می باشدخیلی کم  آب

گر اگر ارتفاع آب روي سرریز از ارتفاع مبناي طرح تجاوز کند، تغییرات دبی جریان خروجی از طرف دی
تواند بعنوان یکی از نقاط ضعف این نوع سرریزها تلقی شود. چرا که  بسیار جزئی خواهد بود. این نکته می

زیاد خواهد بود. البته اگر دبی سیل ورودي از سیل مبناي طرح تجاوز کند، ارتفاع الزم براي تخلیۀ آن بسیار 
عنوان سرریز اصلی عمل کند و در کنار آن یک سرریز کمکی نیز وجود  هکه این نوع سرریز ب در صورتی
  شود. این ضعف برطرف می ،داشته باشد

  :باشند میزیر مولفه این نوع سرریزها متشکل از سه 
ـ لبریز کنترل 1   
    ـ تبدیل قائم 2
  ـ آبراهه تخلیه سرپوشیده 3

  اي از دهانه ورودي سرریز نیلوفري نشان داده شده است. نمونه 6-2شکل شماره  در
  

  
  ، کالیفرنیا1سد مانتیسلو -نمایی از سرریز نیلوفري در حال تخلیه جریانات مازاد -6-2شکل شماره 

                                                        
1 -Monticello Dam 
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سرریز آبرو (زیر گذر) -2-3-8  
تونل و یا مجاري سر پوشیده  سرریز آبرو شکل خاصی از سرریزهایی است که آبراهه تخلیه آنها بصورت

گردد. مقطع مجراي  تشکیل می ،کند هاي سد عبور می گاه است. سرریز زیرگذر از یک مجرا که از بدنه یا تکیه
  اي، مربعی، مستطیلی، یا نعل اسبی ساخته شود. تواند به شکل دایره زیرگذر می

ي آنها شکل قائم و یا مایل دارد و شیب ، در این است که دهانه ورودنیلوفريتفاوت سرریز آبرو با سرریز 
هاي تیز و یا مدور  تواند داراي لبه دهانه ورودي سرریز می .کف آنها در سرتاسر مسیر تقریباً یکنواخت است
هاي موازي و یا واگرا داشته باشد. کف کانال تقرب سرریز  باشد و کانال تقرّب سرریز ممکن است دیواره

ک شیب دلخواه باشد. هرگاه دهانه سرریز آبرو مستغرق نباشد، سیستم ممکن است مسطح و یا داراي ی
همانند کانال باز عمل خواهد کرد. ممکن است دهانه سرریز مستغرق باشد، ولی روزنه ورودي طوري تنظیم 
شده باشد که آبرو پر نشود. در اینصورت سرریز، مانند یک سرریز با دهانه سقوط یا یک سرریز تنداب که 

اي بر آنها حاکم است، عمل خواهد کرد. هنگامی که عمل هواگیري منظور شده و جریان در  وزنهکنترل ر
  آبرو بصورت پر است، عملکرد آن شبیه سرریز سیفونی خواهد بود. 

و جریان در آن بصورت پر باشد، فشار در طول مرزهاي  احداث شونداگر سرریزهاي آبرو در شیب تند 
 هکه فشار منفی زیاد باشد، خطر پدید است به حالت منفی درآید. در صورتییابد و ممکن  کاهش می آبرو

که در مناطق با  شود و امکان انهدام آن وجود خواهد داشت. در صورتی سیون در سطح آبراهه زیاد می کاویتا
هایی بوجود آید، ممکن است که خاك اطراف آبرو را به داخل خود بکشد.  فشار منفی چنین ترکها و حفره

هاي با ارتفاع زیاد که ممکن است ایجاد فشار منفی قابل توجهی در آبرو نماید، نباید از  بنابراین براي سیستم
، گذر از جریان آزاد به جریان تحت فشار با ارتعاشات زیادي عالوه برایند. نمواینگونه سرریزها استفاده 

شود. به این دالیل  برو، بر میزان آن افزوده میهمراه است که با افزایش اختالف ارتفاع بین ابتدا و انتهاي آ
  .استفاده نمودکند،  متر تجاوز می 5/7نباید از سرریزهاي فوق براي مواردي که افت هیدرولیکی از 

برداري بصورت پر و نیمه پر، اقتصادي بودن و سهولت اجراي آنها، از جمله محاسن این نوع  امکان بهره
گاه و با شیب نسبتاً تند حفاري شده  بر روي یک بستر که در طول تکیه توان سرریزهاست. آبروها را می

سرریزهاي سیفونی، عیب اصلی این نوع سرریزها این  نیلوفري و. همانند سرریزهاي احداث نمود است،
است که بعد از پر شدن آبرو تغییرات ظرفیت سرریز با افزایش ارتفاع، زیاد نیست. این امر سبب پایین آمدن 

 1کمکی که در کنار سرریز آبرو از یک سرریز اضطراري و یا  شود. البته در صورتی اطمینان سرریز می ضریب
، نمایی از مقطع خروجی یک سرریز 7-2. در شکل شماره نیز استفاده شود، این عیب بر طرف خواهد شد

  آبرو نشان داده شده است.
                                                        

1 -Auxilary Spillway 
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  یرگذر)آبرو(زسرریز  دهانه خروجی نمایی از -7-2شکل شماره 

  
سرریز سیفونی -2-3-9  

گیرد.  معکوس که تاج آن در سطح نرمال قرار می Uسرریز سیفونی عبارتست از مجراي بسته به شکل 
هنگامی که سطح آب در مخزن باالي سطح نرمال قرار گیرد، جریان از روي سرریز به شکل جریان آزاد رود 

که هواي روي تاج مجرا خارج شود و جریان شود  گذر خواهد بود. عمل سیفونی شدن موقعی شروع می
  ادامه یابد.

، زانوي وروديدهانه ورودي،  که عبارتند از: اند جزء اصلی تشکیل شده پنجغالب سرریزهاي سیفونی از 
  .پایابو مجراي زانوي خروجی گلوگاه یا مقطع کنترل، 

رسد، از یک  به تراز نرمال میکه سطح آب مخزن  در مواقعی معموالً براي جلوگیري از ادامه عمل تخلیه
شود. در غیر اینصورت، سیفون آنقدر به  سازد، استفاده می مجراي هوادهی که عمل سیفون را متوقف می

عمل تخلیه ادامه خواهد داد تا هوا وارد دهانه ورودي شود. براي جلوگیري از ورود آشغال و یخ و ... به 
تر از سطح نرمال دریاچه قرار می دهد. افزون بر  یین پا توجهیداخل سیفون، دهانه ورودي را به میزان قابل 
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که ممکن است سبب پایین آمدن راندمان کار سیفون  ورودي ها نیز در آن، با این عمل از تشکیل گرداب
  آید. شود، جلوگیري به عمل می

 .شود فاده میبه صورت یک تبدیل همگرا است زانوي وروديبراي اتصال دهانه ورودي قائم به گلوگاه از 
معموالً گلوگاه یا مقطع کنترل داراي سطح مقطع مستطیلی است و در باالترین قسمت خم زیرین سیفون 

  دهد.  زیرین را تشکیل می زانويشود که  صل میمتگیرد. ادامه خم زیرین به یک لوله قائم یا مایل  قرار می
به علت وجود فشارهاي منفی، الزم است  توان در سدهاي خاکی استفاده نمود. از سرریز سیفونی نیز می

بندي  لولـه به اندازه کافی سخت باشد تا بتواند نیروهاي مخرب را تحمل نماید. اتصاالت باید کامالً آب
شوند و اقدامات الزم براي جلوگیري از ترك خوردگی لولـه که ممکن است در نتیجه حرکت و یا نشست 

فوق العاده فشار مطلق و نزدیک شدن به حد  گیري از کاهشخاکریز حاصل شود، بعمل آید. براي جلو
  متر تجاوز کند. ششدر سیفون نباید از آبی کاویتاسیون، کل افت بار 

تواند دبی کامل طرح  عمده سرریز سیفونی در این است که با افزایش جزئی سطح آب باال دست می مزیت
سرریزها در خودکار بودن و عملکرد خوب آنها  ین نوع. عالوه بر این، مزیت دیگر ارا از خود عبور دهد

بدون نیاز به وسایل مکانیکی یا وسایل محرك است. سرریزهاي سیفونی داراي معایبی هستند که موارد زیر 
  از آن جمله است:

  ـ قادر نیستند یخ و آشغال را از خود عبور دهند. 1
  .وجود داردو برگ درختان  سیفون و یا لوله هوادهی، توسط شاخمجراي  حتمال انسدادـ ا 2
جریان خروجی بطور سریع قطع و  ، ممکن استـ در نتیجه تغییرات ناگهانی شروع و توقف عمل سیفون 3

خواسته در تراز پایاب  وصل شود و یا بصورت امواج به رود خانه بریزد. این عمل سبب ایجاد نوسانهاي نا
  رود خانه خواهد شد.

زها، در مقایسه با سایر انواع بیشتر است. لذا الزمه استفاده از آنها، داشتن ـ ارتعاشات در این نوع سرری 4
  فونداسیون خوب است که بتواند ارتعاشات را تحمل کند.

یب سرریزهاي معاترین  سایر انواع سرریزها که داراي مجاري تخلیه سرپوشیده هستند، یکی از عمده همانند
ي بزرگتر از سیل طرح، براي افزایش معمول سطح آب مخزن ها سیفونی عدم قدرت آنها در تخلیه جریان

است. زیرا با تجاوز سطح آب مخزن از ارتفاع طرح سرریز، تغییرات دبی جریان خروجی قابل توجه نخواهد 
توان گفت که انتخاب سرریزسیفونی بعنوان سرریز اصلی، به همراه یک سرریز اضطراري و  بود. در نتیجه می

  انتخاب معقولی باشد.تواند  یا کمکی می
  ، نمونه اي از سازه سرریز سیفونی ارائه گردیده است.8-2در شکل شماره 
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  سازه سرریز سیفونی نمایی از -8-2شکل 

 
طرح سرریز پلکانی و بررسی عملکرد آن -2-4  

 ر زیاد آن در میزان استهالك انرژيهدف اصلی کاربرد سرریزهاي پلکانی در ساختمان سد به جهت تاثی
وقوع سیل، جریان آب  هنگامشود تا در  جریان است. ارتفاع زیاد سد و به تبع آن سرریز سد باعث می

. در این موقع انرژي جنبشی زیاد آب منتقل گردددست سد  عبوري از روي سرریز با سرعت زیادي به پایین
تنی سرریز صاف تواند موجب فرسایش شدید کف رودخانه، آبشستگی زیر پی و یا خوردگی کف دال ب می

 یا حوضچه آرامش آن و ایجاد کاویتاسیون گردد. 
یا سرریز اوجی استاندارد) که ناشی از حجم  تندابهاي زیاد ساخت سرریزهاي صاف( هزینه

گودبرداري زیاد در محل استقرار حوضچه آرامش در پایاب و تشکیل پرش هیدرولیکی مناسب داخل 
هاي مقاوم با ارتفاع زیاد از جمله  و نیاز به دیوارههیدرولیکی رش حوضچه آرامش، زیاد بودن عمق بعد از پ

باشند. در این حالت، بخش صاف  دالیل فنی انتخاب گزینه استفاده از سرریز پلکانی بجاي سرریز صاف می
و مقاوم در برابر جریان عمل مقیاس هاي بزرگ  ها همانند زبري شود. پله هایی جایگزین می سرریز با پله

د داد.نو لذا استهالك انرژي جریان را بطور چشمگیري افزایش خواه نموده  
 صورت 1آرامش حوضچه توسطبطور معمول  هیدرولیکی هاي سازه درجنبشی جریان  انرژي پراکنش 

 وجود زیر بشرحهاي هیدرولیکی  در سازه انرژي پراکنش جهتنیز  يموثر هاي روشاین حال، با  .گیرد می

 د:ندار

                                                        
1 -Stilling Basin 
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 1اگهانین بازشدگی  -1

 متفاوت سرعت بردارهاي با ها جریان توامان برخورد -2

 بستر زبري -3

 گردابی جریان ایجاد -4

 اهو مخلوط آب و جریان -5

 2جریان ریزش یا پرتاب -6

 از انرژي زیادي بسیار مقدار تواند می بیشتر زبري با آبراهه که دهد می نشان شده ذکر موارد از کیفی مقایسه

 دهد. کاهش کم صلهفا در را جریان

 چند توالی ،5آبپایه هاي متوالی ،4انداز ، بلوك دست3ضربه گیر چون مختلف انواع از تواند می آبراهه زبري

   باشد. آبشار
 عمل شکل مثلثی زبري مانند در این نوع سرریز، هر پله است. 6پلکانی سرریز زبري، ایجاد از دیگر نوع

 .نماید می

 میزان به پله برخورد با در آب جریان و یافته افزایش جریان برابر در یدرولیکیه مقاومت پلکانی، سرریز در

  .نماید می مستهلک را انرژي توجه قابل
  هایی از سرریزهاي پلکانی ارائه شده است. نمونه ،15-2تا   9-2 هاي شماره در شکل

  

                                                        
1 -Sudden Expansion 

2 -Skii Jump 

3 -Baffle 

4 -Block Ramp 
5 - Cascade Sills 

6 -Stepped Spillway 
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  یونان)ال قبل از میالد مسیح، س 1300ترین سرریز پلکانی دنیا( سرریز پلکانی ارکانیان، قدیمی -9-2شکل 

  

 
  ایاالت متحده 2مریلند واقع در 1لیک وایلد جریان ریزشی بر روي سرریز سد -10-2شکل 

                                                        
1 - Lake Wilde 
2 - Maryland 
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  کشور پرتغال در 1ئوپدروگا سرریز پلکانی آزاد سد بتن غلطکی -11-2شکل 

  )2006سال اتمام ساخت: -متر43(ارتفاع سد 

  
 1تاسمانیاو سرریز پلکانی آن در ایالت  2ئاندرم ی بتن غلطکیعملیات اجرایی احداث سد وزن -12-2شکل 

  )2007سال اتمام ساخت: -متر44(ارتفاع سد 
                                                        

1 - Pedrogao 

2 - Meander 
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  )1909در ایاالت متحده(سال اتمام ساخت: 2کراتون سرریز پلکانی سد -13-2 شکل

  

  
  یاسرریز پلکانی گابیونی در امتداد یک مسیل سیالبروي مصنوعی در کوئینزلند استرال -14-2شکل 

  
                                                                                                                                                                             

1 - Tasmania 
2 -Croton 
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 (ب) (الف)

در مجاورت  2اي در سد سورپ ب) حوضچه  آلمان 1در شهر اسن سادهالف) سرریز پلکانی  -15-2شکل 
  مترمکعب در ثانیه 46براي انتقال دبی   آلمان 3شهر ساندرن

  
بررسی رژیم هاي مختلف جریان عبوري از سرریزهاي پلکانی -2-4-1  

غلطد، در  هاي تعبیه شده می ي پلکانی که در آن آب بر روي پلهعملکرد سرریزها و بطورکلی اصول طراحی
هاي هیدرولیکی سرریز پلکانی در مقایسه  قیاس با سرریزهاي تنداب متفاوت است. در ذیل برخی از ویژگی

  .با سرریز تنداب صاف و غیر پلکانی ارائه گردیده است

                                                        
1 -Essen 

2 -Sorpe Dam 

3 -Sundern 
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هواي  بسیار بیشتر از سرریز تنداب است.عمق جریان روي سرریز پلکانی به علت آشفتگی زیادتر جریان، 
در  شود و پراکنده و پودر شدن جریان را باید مد نظر داشت. بیشتري در سرریز پلکانی وارد جریان می

تر در  مشکل جديبدنه سازه و سایش  خوردگیمسئله هایی که حاوي رسوب یا اجسام شناور باشند،  جریان
  تواند باشد. سرریز پلکانی می

ت در بررسی و ارزیابی فرآیندهاي هیدرولیکی محتمل در هر سازه هیدرولیکی، شناخت ماهیت گام نخس
، در ادامه این تحقیقباشد. بدین منظور و با توجه به اهداف  هاي مختلف جریان در آن سازه خاص می رژیم

ریان عبوري هاي مختلف بر روي سرریزهاي پلکانی پرداخته شده است. بطور کلی ج جریانرژیم به بررسی 
  توان در سه گروه زیر تقسیم نمود: ها را می از این سازه

  1جریان ریزشی -الف

  2جریان انتقالی -ب

 3غلتشیجریان  -ج

  هاي جریان پرداخته خواهد شد. که در ادامه، به تشریح هریک از این رژیم
  

جریان ریزشی رژیم بررسی   -2-4-1-1  

  
کنند و با پرش هیدرولیکی  ها برخورد می آزاد که بر روي پله هاي ریزشی جریان ریزشی توسط یکسري جت

هاي کم یا در سرریزهاي  شوند. این وضعیت اغلب در دبی کامالً توسعه یافته همراه هستند، شناسایی می
هاي زیاد ممکن است پرش روي ندهد لیکن جریان ریزشی  گردد. در دبی نسبتاً صاف و مسطح ایجاد می

  شود.  کند و به پله بعدي منتقل می ها ضربه وارد می مستقیم به پلهبطور 
توان پرش هیدرولیکی را ایجاد نمود. پدیده استهالك  همچنین با ایجاد آبپایه در انتهاي هر پله سرریز می

هاي ریزشی معموالً از طریق پودر شدن جت ریزشی در هوا و اختالط جت در هر پله  انرژي در جریان
-2(شکل شماره ها همراه باشد است همراه با تشکیل پرش هیدرولیکی بر روي پله گردد که ممکن ایجاد می

16(.  

                                                        
1 - Nappe Flow 

2 - Transition Flow 

3 - Skimming Flow 
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L

h ycy2y1

جریان فوق بحرانیپرش هیدرولیکی

  
 

  همراه با پرش هیدرولیکی کامال توسعه یافته NA1نوع  الف)جریان ریزشی
  

پرش هیدرولیکی ناقص

  
  

 همراه با پرش هیدرولیکی ناقص NA2نوع ب)جریان ریزشی 

  
جریان کند شونده

y1

جریان شتابدار

yb

  
 

  همراه با پرش هیدرولیکی ناقص NA3ج) جریان ریزشی نوع 
  

  هاي ریزشی در سرریزهاي پلکانی جریانانواع   -16-2ل شماره شک
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  هاي ذیل مربوط به جریان ریزشی را باید مدنظر قرار داد: در طرح سرریزهاي پلکانی، تعیین مشخصه
  بدون پرش هیدرولیکی / حد فوقانی وقوع جریان ریزشی ایزوله شده با  -
  مانده  استهالك انرژي و انرژي باقیمیزان  -
  
وقوع جریان ریزشی  -2-4-1-1-1  

شرایط جریان بر روي یک سرریز پلکانی تابعی است از ارتفاع پله، طول پله، شیب افقی سرریز و دبی در 
دبی واحد عرض. در این خصوص، روابط تجربی ارائه شده توسط اکثر محققین براساس پارامترهاي 

(بعد بی
h
dc( و )شیب تنداب

l
h( باشد که میcd معرف عمق بحرانی جریان وh وl  بترتیب ارتفاع و طول

  هاي سرریز است.  هریک از پله
و اعمال هندسه جریان روي سرریزهاي پلکانی ساده،  Rand(1955)براساس نتایج ارائه شده توسط 

chanson(1994)  شرط زیر را براي وقوع جریان ریزشی ایزوله شده همراه با پرش هیدرولیکی کامل در
6.02.0بازه 

l
h  :بصورت زیر ارائه نمود  

)2-2(  
276.1

0916.0









l
h

h
dc  

  دهد.  در این حالت با افزایش شیب سرریز یا دبی جریان، پرش هیدرولیکی روي نمی
Yasuda et al.(2001)  :رابطه ذیل را براي حد پائینی ارتفاع پله به منظور تشکیل جریان ریزشی ارائه نمودند  

)2-3(                37.10 
h
dc  43.11.0و 

l
h  3.157.0

3
















l
h

d
h

c
  

  د:، حد فوقانی رژیم جریان ریزشی را بصورت ذیل تعیین نموChanson(2001)همچنین 

)2-4(  














l
h

h
dc 4.089.0  

  
باشد) و در محدوده  رابطه فوق براي جریان یکنواخت یا شبه یکنواخت (منظور جریان متغییر سریع نمی

70.105.0 
l
h است.  معتبر  

ها و با افزایش دبی، به منظور حفظ شرایط رژیم  گردد، در یک ارتفاع معین پله همانطور که مشاهده می
ها، باید میزان دبی نیز  یزشی باید شیب سرریز کاهش یابد. عالوه بر این، در صورت کاهش ارتفاع پلهر

  کاهش داده شود. 
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مانده در رژیم جریان ریزشی  استهالك انرژي و انرژي باقی  -2-4-1-1-2  

اي که در  گونه هباشد ب هاي کافی می در سرریز پلکانی با جریان ریزشی عبوري از آن که داراي تعداد پله
دست سرریز به  ) بالفاصله در پائینresHشود، مقدار انرژي باقی مانده( آخرین پله جریان یکنواخت ایجاد می

  :گردد شرح زیر بیان می

)2-5(  
2
1

2

1 2gy
qyH res   

  

1y عمق جریان وq باشد.  دبی واحد عرض می  
  شود:  از رابطه زیر حاصل می )H(زان استهالك انرژيهمچنین می

)2-6(  
resHHH  max  

  باشد.  می یآب بار، حداکثر maxHکه 
Chanson(1994) ، رابطه ذیل را براي جریان سطح آزاد در سرریزها و نیز جریان ریزشی با پرش هیدرولیکی

  وسعه یافته ارائه داد: کامالً ت

)2-7(  




























c

d

cc

res

d
H

h
d

h
d

H
H

5.1

715.154.0
55.0275.0

max
  

  
  باشد.  ارتفاع سد از پاشنه تا تاج سرریز میبیانگر  damHدر رابطه فوق 

عبوري از سرریزهاي جریان ریزشی رژیم ، استهالك انرژي جریان آب در Fratino et.al., (2000)همچنین
  ر دادند و رابطه زیر را استخراج نمودند:را مورد تحلیل قراپلکانی 

  

)2-8(  
2
3

2
1

1

2
3

2
1

11
2

2
1

3

1

maxmax 












c

dam
cdam

c

res

d
HdH

y
dy

H
H

H
H 

  

  
 1بعدي است که معرف ارتباط بین  پارامتر بیy  وcd گردد:  باشد و از رابطه زیر برآورد می می  

)2-9(  
2
3

22
3

2




cd
h
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متر  میلی 24پله به ارتفاع  14بر روي یک مدل سرریز پلکانی شامل  ها ، نتایج آزمایش17-2در شکل شماره 

در محدوده  ،شیب مختلف سهو در 
l
h  نشان داده شده است. همانطور که مالحظه  48/0تا  12/0بین

  یشگاهی و تئوري برقرار است. هاي آزما گردد، انطباق مناسب و قابل قبولی بین داده می
  

  
استهالك انرژي در رژیم جریان ریزشی به ازاي مقادیر-17-2شکل

l
hمختلف  

  
Chamani and Rajaratnam (1994)هاي شیبدار که در  ، استهالك انرژي در جریان ریزشی را بر روي پله

ي ها اجراي پلهبا رار دادند. آنها نشان دادند که نشان داده شده است، مورد ارزیابی ق 18-2شکل شماره 
جریان تأثیرگذار استهالك انرژي   تشکیل خواهد شد و درپرش هیدرولیکی ناقص  ،بصورت شیبدار سرریز

   خواهد بود.

h

L

θ

  
  

  هاي شیبدار رژیم جریان ریزشی بر روي پله -18-2شکل
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افزایش عمق جریان نیز و هیدرولیکی پرش از احتمال تشکیل ناشی در این حالت، افزایش استهالك انرژي 

   .باشد ها می بر روي پله (به دلیل افزایش فاصله قائم بین پاشنه و پنجه دو پله متوالی)چرخشی
افت انرژي نسبی

0E
Eآید: در جریان ریزشی روي سرریزهاي پلکانی افقی از رابطه زیر بدست می  

)2-10(  
   










































h
dN

h
y

E
E

c

N

i

ic

5.1

15.111
1

1

1

0


  

  در رابطه فوق :
Nها  = تعداد پله  
0E =باالدست متناظر با ارتفاع پله  بارآبی  
 افت انرژي متوسط در هر پله =  

)الزم به ذکر است که نسبت افت انرژي در هر پله کانی افقی ، مقدار ثابتی نبوده و براي هر سرریز پل(
تابعی از پارامترهاي


h و

h
dc زاویه اهاي شیبدار ب باشد. در حالت سرریز پلکانی با پله میپارامتر ،  با

اي براي  رابطه 1همبستگیاز طریق تحلیل  Tatewar and Ingle (1998)نیز تغییر خواهند نمود. مقدار
  استخراج نمودند: αپارامتر تعیین 

  

)2-11(  














l
h

h
dc log548.0log0675.0log822.01169.0  

  شود.  برحسب درجه بیان می  
ضرایب موجود در رابطه فوق در محدوده 205 ،842.0421.0 


h833.005.0و 

h
dc 

  اند.  بدست آمده
هاي مشابه، رابطه زیر براي تخمین پارامتر  و استفاده از مجموعه داده همبستگیهاي افقی و با تحلیل  براي پله

 :بدست خواهد آمد 

 )2-12(  0455.0log5481.0log746.0 














l
h

h
dc  

                                                        
1 -Regression 
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اي  سرریز پلکانی حوضچه -2-4-1-1-3  

طراحی نمود که هر پله آن داراي یک حوضچه آرامش با پرش   اي توان به گونه ا میسرریز پلکانی ر
ایجاد  هیدرولیکی همراه باشد که در آن، پرش هیدرولیکی به دلیل وجود سرریز ریزشی در انتهاي هر پله،

ازاي دبی فرآیند طراحی این نوع سرریزها را پیشنهاد نمود. به ،  Aigner(2001)). 19-2شود(شکل شماره  می
) بر مبناي کل انرژي 2y، عمق ثانویه پرش(hمعین) و ارتفاع پله  cdیا به عبارت دیگر، واحد عرض معین(

  گردد: ورودي به هر پله محاسبه می

)2-13(  
 20

3

00 2 yw
yywhE c


  

  که در رابطه فوق:
0yعمق جریان بر روي لبه سرریز واقع در انتهاي هر حوضچه  

 20

3

2 yw
dc


ارتفاع ناشی از سرعت تقرب جریان  

w در انتهاي هر حوضچهآبپایه ارتفاع  
گردد.  پیشنهاد میدرصد نیز  پنج، رعایت حاشیه ایمنی در حدود آبپایه انتهاي حوضچه در ارتباط با ارتفاع

  بنابراین: 
)2-14(  hyw  205.1  

  در نتیجه طول پله برابر است با : 
)2-15(  

ws lll   
ls = تا محل برخورد به کف پلهطول پرتاب جت آب   

Lw = 6طول پرش هیدرولیکی که معموالً معادلy2 باشد.  می  
  

LwLs

W
h

L  
  اي ز پلکانی حوضچهسرریپارامترهاي هندسی  -19-2شکل



53 
 

رژیم جریان انتقالی -2-4-1-2  
هاي مختلف جریان عبوري از سرریزهاي پلکانی انجام پذیرفت،  در اولین تحقیقاتی که در زمینه رژیم

وجود رژیم جریان انتقالی یا به کل نادیده گرفته شد و یا در برخی از آنها این رژیم دقیقاً در محدوده بین 
همچنین وجود رژیم جریان بینابینی(انتقالی) در سرریزهاي گرفت.  ی قرار نمیتشغلهاي ریزشی و  جریان

Ohtsu and Yasuda) (1997پلکانی، اولین بار توسط گزارش شد.   
توسعه داده شده است، به شرح توسط محققین مختلف غلتشی روابطی که براي آستانه وقوع رژیم جریان 

  باشند: زیر می
   

)2-16(                   9.04.0 







l
h    8.0)1990( 










h
d

Rajaratnam c  

)2-17(                  25.12.0 







l
h  

















l
h

h
d

Chanson c 465.0057.1)1994(  

)2-18(   
















l
h

h
d

aletMondardo c 59501.01974.1)1995.(  

)2-19(                43.147.0 







l
h  








h
dBoes c14.091.0)2000(        

 
هاي جریان را بطور دقیق معین  کلیه روابط فوق، حدود و مرز مشخص بین رژیمالزم به ذکر است که 

  کنند.  نمی
ها اشاره نمود که با  توان به سکون شدید جریان در وجوه افقی پله هاي بارز این رژیم جریان می از مشخصه

صورت  Chanson et al., (2001)مطالعات بعدي که توسط    باشد. در نوسانات فشار و رفتار آشفته همراه می
پذیرفت، هوادهی شدید در جریان عبوري از سرریزهاي تنداب صاف مشاهده گردید که همراه با تغییرات 

هاي جریان بر روي هر پله بود. براین اساس در طراحی سرریزهاي تنداب،  نامنظمی در عمق و مشخصه
هاي معین، درنظر  به ازاي دبیغلتشی یا هاي جانبی سرریز باید بلندتر از عمق جریان ریزشی  ارتفاع دیواره
  گرفته شود. 

همچنین توصیه شده است که طراحی سرریزهاي پلکانی براساس شرایط رژیم انتقالی و بینابینی انجام نپذیرد 
دلیل این امر وقایع  .هاي جریان صورت پذیرد از ناپایداريدقیق اي  مگر اینکه مدلسازي هیدرولیکی و سازه

  جریان انتقالی گزارش شده است. محدوده است که در  سرریزهاییشکست 
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گردد. در  بتدریج ناپدید میآب ریزشی هاي  جتموجود در زیر هوا با افزایش دبی عبوري از سرریزها، حفره 
 1کند و باعث ایجاد وضعیتی مشابه نقطه سکون این حالت هنوز جت آب در نزدیکی لبه پله برخورد می

زیاد، صداي ریزش  هواگیريتوان به  می ،هاي این رژیم جریان . از مشخصه)20-2گردد(شکل شماره  می
اي تا پله دیگر  شدید و ظاهري کامالً آشفته اشاره نمود. همچنین در این وضعیت، مشخصات جریان از پله

  کامل متغییر است.بطور 
 

پاشش شدید قطرات آب

نقطه ایستایی یا سکون
 

 
  تشکیل رژیم جریان انتقالی در سرریزهاي پلکانی -20-2شکل

  
غلتشییان رژیم جر -2-4-1-3  
 

بطور دهد که با افزایش شدید تالطم جریان، حفره زیرین الیه ریزشی  زمانی روي میغلتشی رژیم جریان 
محو گردد، در این حالت جریان ورودي به پله، کل ارتفاع پله را احاطه نموده و آب بصورت یک الیه  کامل

ها توسعه  هاي پایدار چرخشی بین پله دابیابد. در این وضعیت گر ها جریان می کامالً پیوسته بر روي پله
در  ،. به عبارت دیگر)21-2(شکل شماره گیرند ها را در بر می پله  یافته و ناحیه بین جریان اصلی و لبه

نمایند. بنابراین در این  ها بصورت یک بستر زبر عمل می شکل گرفته و پلکانغلتشی هاي زیاد جریان  دبی
  باشد.  انها کمتر از رژیم جریان ریزشی میرژیم، نقش استهالك انرژي پلک

شوند، انرژي  ها تشکیل می هاي پایدار افقی در زیر کف الیه که توسط لبه خارجی پله براي حفظ گرداب
بین جریان پیوسته و سیال چرخشی  2متالطمهاي  ها توسط تنش بیشتري باید مستهلک گردد. این گرداب

  شوند. زیرین حفظ می

                                                        
1 - Stagnation Point 

2 -Turbulent Stress 
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h

ارتفاع معادل زبري

L

  
 

  در سرریزهاي پلکانیغلتشی رژیم جریان  وقوع -21-2شکل
  

روي سرریزهاي پلکانی، نواحی مشخصی قابل تشخیص است. در مرحله ابتدایی غلتشی در رژیم جریان 
جریان، ورود هوا به داخل جریان وجود ندارد و سطح آزاد آب صاف و شفاف است. در مجاورت و نزدیکی 

اي که ضخامت الیه مرزي  شود. در نقطه می زیرینالیه مرزي  شود و باعث رشد ها، تالطم جریان آغاز می پله
دست محل ورود هوا به جریان،  با عمق جریان برابر شود، ورود هوا به داخل جریان روي خواهد داد. پائین

  گردد.  مشاهده می 1ناحیه جریان متغیر سریع
که  باشد درحالی ابل تشخیص نمیاین ناحیه معموالً در جریان هوادهی شده بر روي سرریزهاي ساده اغلب ق

باشد. بعد از ناحیه جریان متغییر سریع که در فوق به آن اشاره  یک مشخصه بارز می در سرریزهاي پلکانی،
هاي انتهایی سرریز، جریان به  گردد. در نهایت در پله ها مشاهده می شد، جریان متغییر تدریجی بر روي پله

رولیکی جریان نظیر عمق، سرعت و غلظت هوا در طول سرریز تغییر حالت تعادل رسیده و پارامترهاي هید
  نخواهند نمود. 

  
یغلتشمشخصه هاي اصلی جریان  -2-4-1-3-1  

  ): 22-2باشند(شکل شماره  دو ناحیه مختلف جریان بخوبی قابل تشخیص میغلتشی در جریان 
  گردد.  می کاذب اد نوعی کفها تشکیل شده و منجر به ایج بیرونی پله ناحیه فوقانی که روي لبه -1

                                                        
1 - Rapidly Varied Flow 
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باشد و بخشی از جریان آب  می 1شکلمثلثی  حفره هشبیها که تقریباً  پله کاذب ناحیه تحتانی در زیر کف -2
  شود.  در این محدوده محبوس می

کامل  گیري، جریان به شدت آشفته است و شرایط الزم براي هواغلتشیدر سرریزهاي پلکانی با رژیم جریان 
  طح آزاد تأمین خواهد شد. جریان با س

یابد تا  مرزي در مقطع تاج سرریز تشکیل شده و در امتداد شیب سرریز توسعه می  در این رژیم جریان، الیه
باعث آغاز  گی جریانتآشفاینکه لبه بیرونی الیه مرزي به سطح آزاد جریان برسد. در این نقطه پدیده 

 گیريرا در اصطالح آستانه هوا گیريیت شروع هواگردد. موقع طبیعی جریان سطح آزاد می گیريهوا
  یابد.  تدریج در طول جریان توسعه می از هوا و آب به طاي مختل ي، الیهگیردست آستانه هوا نامند. پائین می
بصورت یکنواخت درخواهد آمد و در بر روي تنداب ، جریان از نقطه شروع هواگیري دورتراي  فاصلهدر 

پلکانی ثابت و بدون تغییر  تندابمق جریان، غلظت هوا و توزیع سرعت در طول دبی معین، پارامترهاي ع
گردد. این نواحی در شکل  ماند. این ناحیه تحت عنوان ناحیه توازن یکنواخت جریان تعریف می باقی می
  نشان داده شده است. 22-2شماره 

  

جریان مخلوط آب و هوا

چرخابه

الیه مرزي در حال توسعه

  
  )Chanson,2002(نواحی مختلف رژیم جریان غلتشی بر روي سرریزهاي پلکانی -22-2شکل

  

                                                        
1 -Cavity 
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 Yasuda et al.,(2001) معرفی نموند. به  غلتشی، مفهوم جریان شبه یکنواخت و شرط توازن را در جریان
رویم، نوعی  دست سرریز تنداب پیش می ازاي شیب معین سرریز، دبی و ارتفاع پله، هر چه به سمت پائین

یکنواخت، پارامتر  ر جریان شبهشود. د یکنواخت در مقطع معینی از کانال ایجاد می جریان شبه
cd

y2  که نسبت
و  )θتنداب پلکانی(به عمق بحرانی است، به ازاي شیب ثابت  1عمق زیر بحرانی پرش هیدرولیکی در پاشنه

(ارتفاع نسبی پله
cd

h ،(مستقل از ارتفاع نسبی سد)
c

dam
d

H(این وضعیت، شرایط  اصطالح بهباشد. در  می

 تنداب پلکانیبار آبی کل در جریان شبه یکنواخت در  ،گردد که در آن نیز اطالق می 2توازن












 cos

2 0

2
0 y
g

u  جریان در پاشنه پرش  بار آبی کل، بر











 1

2
1

2
y

g
u در اینجا گردد.  ، منطبق می

0u،0y،1u 1وy ترتیب عبارتند از سرعت و عمق جریان بر روي سرریز و در پاشنه سرریز و به ضریب
بدست 2yگیري  بصورت غیرمستقیم و از طریق اندازه 1yعمق جریان باشد. توزیع فشار در پاشنه سرریز می

با wyبا عمق جریان زالل و شفاف0yنتایج آزمایشگاهی نشان داده است که عمق فوق بحرانی  آید. می
  درصد منطبق خواهد بود.  ±10خطایی در حدود 

در جریان روي سرریزهاي پلکانی محسوب عنوان یک رژیم غالب  به غلتشیاز آنجایی که رژیم جریان 
  گردد، این رژیم جریان توسط محققین مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. می

  هاي ذیل معموالً در ارتباط با طراحی سرریزهاي پلکانی همواره مطرح است:  مشخصه
  روي سرریز انرژي اصطکاکی بر  تبرآورد مقدار مقاومت جریان به منظور دستیابی به میزان اف -
  جنبشی جریاناستهالك انرژي  -
  هاي جریان هوادهی شده  ي جریان و مشخصهگیرهوا -
  نوسانات فشاري و مالحظات مربوط به ایجاد شرایط وقوع کاویتاسیون در طول سرریز  -
  
جریان اصطکاکی برآورد مقاومت   -2-4-1-3-2  

ن افت انرژي اصطکاکی ایجاد شده در طول جریان به منظور دستیابی به میزااصطکاکی برآورد مقاومت 
  بستگی به عوامل متعددي دارد. غلتشیجریان در رژیم  اصطکاکیسرریز حائز اهمیت است. مقاومت 

   

                                                        
1 -Toe 

2 -Equilibrium Conditions 
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بر عمق جریان و هندسه سرریز پلکانی نظیر شیب سرریز، این عوامل شامل شرایط جریان (متغییر  عالوه
دار یا بدون دریچه) و میزان  رایط آبگیري (سرریز دریچهتدریجی، یکنواخت و...)، ارتفاع نسبی پله، ش

  باشند.  جریان می گیريهوا
پذیرد و این  گیري عمق و سرعت جریان انجام می جریان اصوالً براساس اندازهاصطکاکی برآورد مقاومت 

قطعی  جریان و ورود هوا به داخل جریان بدون ارائه نتایج الطمها اغلب دشوار و بدلیل ت گیري اندازه
  گردد.  باشند و منجر به تخمین بیش از حد استهالك انرژي می می

یا  fCجریان را برمبناي ضریب اصطکاك سیال  اصطکاکیدهند تا پدیده مقاومت  بیشتر محققین ترجیح می 
)4(ویسباخ -ضریب اصطکاك دارسی fCf   .مورد تحلیل قرار دهند  

بر  2اي گردابهو جریان  غلتشیبین جریان  )( 1یه توسعه یافته جریان، پارامتر تنش برشی رینولدزدر ناح
  توان بصورت زیر بیان نمود:  ها را می روي پله

)2-20(                  2/2
mmf uC    

  
mu و گیري شده در عمق) سط(متوعبارت است از سرعت متوسطm 90چگالی متوسط در عمقy  .جریان

  توان نشان داد که :  می
)2-21(                  2

90 sin2

m
f u

gyC 
  

  
Rajaratnam(1990) نتایج آزمایشگاهیSorensen(1985) 25به مقیاس  3مانسویل (بر روي مدل سرریز سد 

تا  05/0در محدوده fC) را براساس رابطه فوق مورد ارزیابی قرار داد. وي به این نتیجه رسید که ضریب1:
  تغییر خواهد نمود.  106تا  5000در اعداد رینولدز بین  18/0

را با  18/0معادل  fCتوان مقدار متوسط ضریب  براي تعیین پتانسیل استهالك انرژي سرریزهاي پلکانی، می
  در سرریزهاي معمولی صاف مقایسه نمود.  0065/0مقدار

Tozzi(1994) ناشی از ورود هوا به داخل جریان،  اثراتاز  جلوگیري، تغییرات ضریب اصطکاك را به منظور
ا بصورت زیر ر fویسباخ  در مدل فیزیکی یک مجراي بسته مورد ارزیابی قرار داد و ضریب اصطکاك دارسی

  بیان نمود:
)2-22(                  

sK
y

f
log24.116.21

  
                                                        

1 -Reynolds Shear Stress 

2 -Circulation 

3 - Monskville 
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  که :
y عمق جریان =  

Ks = پله  سطحزبري ارتفاع  
Chamani and Rajaratnam(1999)،  5/2مطالعاتی را در این زمینه بر روي مدل سرریز پلکانی به ارتفاع 

46.47.0و با  8/0و  6/0متر، شیب  
h
dc  .انجام دادند  

مورد ارزیابی قرار را  Christodoulou(1993) و Sorensen(1985)هاي آزمایشگاهی  آنها در این تحقیق، داده
با  fCدادند و در تحقیقات خود بر روي جریان کامالً توسعه یافته متمرکز شدند تا ارتباط بین ضریب 

پارامتر 
k

y90 هاي خروجی بدست آمده  را تعیین نمایند. نتایج آزمایشگاهی آنها، پراکندگی زیادي را در داده
اي از اعماق جریان  براي هر ارتفاع زبري معین و در محدوده fCداد. در تحلیل بعدي، ضریب  نشان می

پذیر گردید و رابطه  ها، امکان در کل دادهگیري شد. در نتیجه، امکان ترسیم منحنی مقادیر میانگین  متوسط
 ذیل توسط آنها ارائه شد : 

)2-23(                  53.3log85.31









k
y

C f

  

Chanson et al.,(2001-b)  شیبدار( کانالرا بر روي8.21,1.0,1  mhmW انجام دادند، ضریب (
را توسط رابطه fاصطکاك 

2
0

5.0
4

wwu
 هاي مربوط به ضریب اصطکاك  نمودند. آنها دریافتند که دادهبرآورد

ها، اعداد رینولدز، وبر و فرود ندارد. وي نتیجه گرفت که  هیچگونه همبستگی بارزي با زبري نسبی پله
زایی را تولید  هاي مختلف حفره تواند رژیم یابد و می و ناپایداري برشی در لبه هر پله توسعه مینیروي درگ 

به سه مقدار مشخص از خود، باشند. وي در تحقیق  هر یک از آنها داراي ضریب دراگ مختلفی می نماید که
  ) دست یافت. 3/0و f )105/0 ،17/0ضریب اصطکاك 

به ازاي مقدار معینی از غلظت متوسط هوا ضریب ، Chanson(1993) طبق مطالعات صورت گرفته توسط
ز افزایش یافته تا به مقدار خود در ناحیه هوادهی نشده در جریان هواگیري شده با عدد رینولد كاصطکا
عبارت دیگر با افزایش عدد رینولدز، تنش برشی متوسط جریان نیز افزایش یافته و قطر متوسط  به برسد.
هاي کوچک  یابد. از طرف دیگر، تالطم جریان کمتر تحت تاثیر حضور این حباب هاي هوا کاهش می حباب

امر بیانگر افزایش ضریب اصطکاك جریان هواگیري شده به سمت مقادیر این  قرار خواهد گرفت و این
  باشد. ضریب در جریان هوادهی نشده می

Yasuda et al.,(2001)  :رابطه زیر را که براي شرایط توازن صادق است، ارائه نمودند  

)2-24(                  
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wالی آب = چگ  
fwC ضریب اصطکاك سطحی آب زالل =  
wu  وwy(جریان هواگیري نشده)= عمق و سرعت جریان آب زالل   

  رابطه ذیل را پیشنهاد نمود: Chinnarasri (2002) همچنین

)2-25(        
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Boes and Minor (2002) :و رابطه زیر را براي شرایط جریان یکنواخت پیشنهاد نمودند  

)2-26(                  












hwuD
k

f
log25.00.1

2sin42.05.0
11


  

  
wuhwu yD 4 باشد و  هاي مستطیلی عریض می قطر هیدرولیکی براي جریان یکنواخت آب شفاف در کانال
  رابطه ذیل نیز قابل برآورد است:از 
)2-27(                  3/1)(sin215.0  

c

wu
d
y  

  
Wood(1983)  هاي آزمایشگاهی دادهبراساس تحلیل مجدد Straub(1958) & Anderson،  نشان داد که

هاي  یابد. همچنین داده ضریب اصطکاك جریان هواگیري شده با افزایش غلظت متوسط هوا، کاهش می
و  Jevjevic(1953) & Levin آمده از مدل واقعی(پروتوتیپ) که توسط افرادي نظیر بدست

Aivazyan(1987)  ،کاهش ضریب اصطکاك را تائید نمودند.گزارش شده است  
گردد تا  کننده انرژي، توصیه می مستهلک هنگام ارزیابی افت اصطکاکی در پاشنه سرریز پلکانی براي طراحی

  عمل آید.  ه ضریب اصطکاك استفاده بهکاران از مقادیر محافظه
ورود هوا به داخل جریان پدیده مقاومت جریان را از طریق کاهش نیروي دراگ تحت تأثیر خود قرار 

باشد که  هاي ورودي و الیه مختلف در جریان می دهد. کاهش نیروي دراگ ناشی از اندرکنش بین حباب می
  گردد.  ه ایجاد میدر نتیجه وقوع پدیده جدایش جریان در لبه پل
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ورود هوافرآیند  -2-4-1-3-3  

هاي  تندابدر گردد.  هاي هیدرولیکی بر اثر فرآیند ورود هوا دستخوش تغییراتی می عملکرد اکثر سازه
تشکیل و در جهت جریان رشد و توسعه در باالدست سازه بر اثر اصطکاك کف  1، الیه مرزي متالطمپلکانی

رشد الیه مرزي در این سرریزها به مراتب  باشد. وده بصورت شفاف و صاف میجریان در این محدیابد.  می
تاج سرریز روي فاصله اندکی نسبت به باشد و ورود هوا به داخل جریان در  سریعتر از سایر سرریزها می

  دهد.  می
 ,.Amador et alضخامت این الیه به موقعیت جریان عبوري و نیز ارتفاع زبري بستر سازه بستگی دارد(

2006a( گردد: و از رابطه ذیل محاسبه می  

)2-28(  8.0
2.0

38.0 L
V
w 









  
  

طول سازه از نقطه ابتدا تا محل مورد  Lلزجت دینامیکی آب و  wجریان، متوسط سرعت  Vکه در آن 
  نظر است.

Chanson(1988) ،هوا به جریان عبوري از سرریزهاي پلکانی در  هایی را در زمینه آستانه ورود آزمایش
هاي مربوط به سرعت جریان  تعدادي مدل فیزیکی مجهز به سیستمهاي هوادهی، انجام داد. وي با ثبت داده

شده نشان داد که مقادیر زیادي هوا از طریق سطوح آزاد تحتانی و فوقانی   و غلظت هوا در منطقه هوادهی
  گردد. جت آب وارد جریان می

غلبه نماید، پدیده ورود هوا به داخل و اثرات گرانشی اي که تالطم ایجاد شده بر تنش سطحی  در نقطه
) در راستاي عمود بر V'جریان(نوسانی سرعت  ،به عبارت دیگر. (Chanson, 1997)دهد جریان روي می

و از مولفه سرعت  هدوهاي ورودي غلبه نم اي باشد که بر تنش سطحی حباب سطح آزاد آب باید به اندازه
  :)Falvey and Ervin, 1988(گردد . این وضعیت بصورت ذیل بیان میدصعود حبابها نیز بزرگتر باش

  

)2-29(  
bw d

V






8'  

)2-30(  cos'  ruV  
  در رابطه فوق، 

 تنش سطحی جریان آب  
                                                        

1 -Turbulent Boundary Layer 
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w جرم مخصوص آب  
bd قطر حباب هوا  
ru باشند. می سرعت صعود حباب هوا  
  

دو شرط هر ، جریان نوسانیسرعت مولفه قائم د یبا ،هواگیري روي دهدپدیده براي آنکه بطور کلی 
  نماید.تأمین )) را 30-2) و (29-2فوق(روابط (

هاي بین تالطم الیه  در نزدیکی سطح آزاد آب باشد، اندرکنشتوسعه یافته به بیرونی الیه مرزي چنانچه ل
توجه در این محدوده خواهد شد که به این موقعیت در  مرزي و سطح آزاد جریان باعث هواگیري قابل

با آب مخلوط هواي وارد شده به جریانی که سرعت زیادي دارد،  گویند. می 1اصطالح، نقطه شروع هواگیري
  گویند. می 2شود. این حالت هواگیري را هواگیري طبیعی شده و به رنگ سفید یا شیري دیده می

هاي  حبابدر حدي است که آب در مجاورت سطح آزاد جریان دست این نقطه، تالطم  بالفاصله در پایین
 در 3دیده انتقال اندازه حرکتو توسط پ ههاي نامنظم متعدد وارد جریان شد از طریق گردابه هوا بطور پیوسته

هائی از آب در سطح جریان بطرف باال پرتاب شده و در  تودهحالت، در این  .شوند عرض جریان پخش می
هاي  شوند. نیروي رانش وارده به حباب هاي زیرین جریان منتقل می هنگام برگشت به جریان تنداب به الیه

   گردند. هوا باعث باال آمدن آنها به سطح آب می
جریان عبوري از تنداب پلکانی و سایر پارامترهاي هندسی آن در شکل  فرآیند شروع هواگیري سطحی

  .نمایش داده شده است  22-2شماره 
ي گیرامکان کاهش خسارات احتمالی ناشی از پدیده کاویتاسیون و به حداقل رساندن شدت آن از طریق هوا

پدیده کاویتاسیون یکی از معضالت اساسی و جدي در  .گردد طبیعی جریان در طول سازه سرریز، میسر می
هاي هیدرولیکی است که در نتیجه فشارهاي هیدرودینامیکی کمتر از فشار بخار آب، بر روي سطوح یا  سازه

هاي سرریز  و خسارات شدیدي بر روي پله )Boes and hager, 2003(ها ممکن است ایجاد گردد لبه پله
 Peretka)1953(براساس تحقیقاتکن است منجر به تخریب بتن سازه گردد. این پدیده مم ایجاد نماید.

بر روي  این پدیده وقوع از ناشی حمالت روي بر اي کننده خنثی اثرات ورودي هواي مقدار افزایش
   .شود بیشتر درصدهشت  از بتنی سطوح نزدیکی در هوا غلظت بر این که طوشرم داردهاي پلکانی  تنداب

                                                        
1 -Inception Point of Air Entrainment 

2 - Self-Aeration 

3 -Momentum Transfer 
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دهد. با  روي می غلتشیهاي  سرریزهاي پلکانی هم در رژیم جریان ریزشی و هم جریان بر روي هواگیري
  باشد.  این حال فرآیند ورود هوا در هر دو رژیم متفاوت می

ایجاد شده در نقطه برخورد الیه ریزشی بر روي کف پله  الطمدر جریان ریزشی، ورود هوا از طریق ت
 انجام جریان آزاد سطح از طبیعی بصورت هواگیريفرآیند ی، تشغلکه در جریان  پذیرد در حالی صورت می

 ورودي، که الیه مرزي متالطم در سطح آزاد پدیدار شود. هواي گردد شود و این فرآیند زمانی آغاز می می

  برسد. نیز بستر سرریز به تواند می مناسب شرایط در و شده پخش جریان عمق در آشفتگی بعلت

دهد که در آنها رژیم  صاف و غیرپلکانی روي میهاي  تی است که بر روي تنداباین فرآیند مشابه وضعی
نقطه  موقعیتالزم به توضیح است که متغییر تدریجی و یکنواخت است. بصورت ، نشده واگیريهجریان 

 ناشی از( هاي صاف به دلیل رشد بیشتر الیه مرزي هاي پلکانی نسبت به تنداب روي تنداب گیريشروع هوا
  ).Chanson,1994، به تاج سرریز بسیار نزدیکتر است()بیشتر سطح و آشفتگی شدید جریانزبري 

(کف مجازي، تشکیل شده کف کاذب هاي پلکانی، الیه بر روي تنداب هواگیريدر محاسبات مربوط به 
  شود. کف تنداب در نظر گرفته می نیمرخبه عنوان  )توسط لبه خارجی پله ها

  

انه ورود هوا به جریان آستپیش بینی  -2-4-1-3-4  
هاي شروع هواگیري جریان نظیر فاصله  براي تعیین مشخصهمختلف اي از روابط تجربی  مجموعه گسترده

بشرح ذیل توسط افراد مختلف  ،هوامتوسط طولی از تاج سرریز، عمق الیه آب زالل یا مخلوط و غلظت 
   باشند. ارائه گردیده است که عمده آنها مبتنی بر مشاهدات عینی می

  
- Chanson(1994): 

   5227  
  

)2-31(  
713.0976.0 *)(sin719.9 Fr

K
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s

i    

)2-32(  592.0*
04.0)(sin

4034.0 Fr
K
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- Matos et al., (2000): 

   53 

)2-33(  743.0*28.6 Fr
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- Chamani (2000): 
   6050  

)2-35(  85.0*29.8 Fr
K
L

s

i   
    

- Boes and Hager (2003): 
   5526  
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)2-37(  60.0*40.0 Fr
K
h
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)2-38(  )240(102.1 3  
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- Meireles and Matos (2009): 

   6.26 

)2-39(  95.0*25.5 Fr
K
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s

i   

)2-40(  68.0*28.0 Fr
K
h

s

i   
 

- Zares and Doering (2012): 
   6.26 

)2-41(  6.1*0.2 Fr
K
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s

i   

)2-42(  72.0*51.0 Fr
K
h
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نیز اطالق 1يشود که به آن عدد فرود زبر ) و بصورت زیر بیان میhبرحسب ارتفاع پله ( Fr*پارامتر بی بعد
 گردد:  می

)2-43(  
 sin)cos(

*
3 


gh

q
Fr w  

 

                                                        
1 - Rough Froude Number 
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coshK s  جریان خط کف کاذب عمود بر پله در راستايعبارت است از ارتفاع.  
iL ،و  بین نقطه شروع الیه مرزي تا نقطه شروع ورود هوا فاصلهih باشد عمق آب در این موقعیت می.  

، جریان از حالت متغییر تدریجی به رژیم جریان یکنواخت متعادل تبدیل هواگیريدست نقطه شروع  در پائین
  شود. می

  
غلظت هوا  -2-4-1-3-5  

ــایین ــت  در پ ــروع  دس ــه ش ــواگیرينقط ــوالً   ه ــطح آزاد، معم ــواگیريس ــاهده   ه ــان آزاد مش ــریع جری س
مشـابه   غلتشـی هـاي   هـاي سـرریز در جریـان    گیـري شـده در لبـه پلـه     گردد. توزیع غلظت هـواي انـدازه   می

ــوا  ــان ه ــده  گیريجری ــی ش ــورت    طبیع ــت و بص ــانی اس ــاف و غیرپلک ــرریزهاي ص ــر روي س ــرخب  نیم
  باشد.   اي می صاف و پیوسته
Matos(2000) 9/2هــاي ســرریز پلکــانی بــا مشخصــات ارتفــاع  و همکــاران آزمایشــاتی را بــر روي مــدل 

رابطـه زیـر   انجـام دادنـد. آنهـا     º51و  º53متـر و شـیب    سـانتی  دهتـا   هشـت متر و ارتفاع پلـه بـین    3/4تا 
  :ارائه نمودند گیريغلظت متوسط هوا در نقطه شروع هوارا براي بیان 

  
)2-44(  154.0

)( *163.0 FrC imean   
  

ــه عمــل آمــده طــی آزمــایش  ــه   هــاي طبــق مشــاهدات ب  Fr*مختلــف، تغییــرات غلظــت هــوا نســبت ب
ــاً حــدود   ــت و تقریب ــوده و مقــدار آن ثاب ــائین  مــی 2/0نامحســوس ب ــراي نقــاط پ ــابراین ب ــر در  باشــد. بن ت

  رابطه ذیل را ارائه نمود:  Matosمسیر جریان، 
)2-45         (      30'0  S   2)972.2'(ln497.0exp297.0210.0  sCmean  
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Frizell et al.,(2000)  متر  15مطالعاتی را بر روي سرریز تنداب صاف به ارتفاع(θ=26.6º) هاي  با بلوك
غلظت ا، متر که بر روي آن تعبیه شده بود، انجام دادند. براساس آزمایشات آنه سانتی پنجبتنی به ارتفاع 

  :زیر بیان نمودرابطه جریان را می توان با  گیريدست نقطه شروع هوا پائین )درmeanC(متوسط هوا 

)2-50              (   
46.0

017.023.0 






 


i

i
mem y

LLC  

  گیري شده در طول سرریز. عبارت است از فاصله اندازه Lدر رابطه فوق، 
 Matos(2000) ر غلظـت متوسـط هـوا بـه مقـدار متنـاظر بـا غلظـت متعـادل یکنواخـت           نشان داد که مقدا
eC  ــط ــه توس ــورت    Hager(1991)ک ــت (بص ــده اس ــه ش sin75.0)(75.0ارائ eC  .ــید ــد رس )، خواه

  باشد: براي غلظت متوسط هوا بصورت ذیل می Matosرابطه پیشنهادي 

)2-51           (10010 
c

dam
d

H  53    ,          
2

9.5562.0 









c

dam
d

H
C  

          
سرریز به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر پدیده کاویتاسیون محسوب کاذب غلظت هوا در مجاورت کف 

مجاورت کف پله تنداب و در در مقدار غلظت هوا  ،Matos(2000) براساس نظر گردد. می
6محدوده



i

i

y
LL ،درنظر گرفت.  در حدود هشت درصدتوان  را میBoes and Minor(2000)  روابط زیر

  ارائه نمودند: )bCبراي تخمین میزان غلظت هوا در مجاورت کف پله تنداب(را 
  
)2-52          ()30(      *1021.6068.0 4 FrCb    
)2-53  (        )50(      *1069.6268.0 3 FrCb    
  

Chanson(2001-b)  مشابه توزیع آن در سرریزهاي  ریزشینشان داد که اگرچه توزیع غلظت هوا در جریان
هاي تحلیلی  حل ) با راهθ=21.8ºوي(براي  با این حال مقایسه نتایج آزمایشگاهی ،باشد غیرپلکانی صاف می

در سرریز پلکانی نسبت به سرریز تنداب صاف،  گیري، هواغلتشیدهد که در جریان  ه، نشان میبدست آمد
  پذیرد.  هاي تحتانی کمتر صورت می هاي فوقانی بیشتر و در الیه در الیه

 توان توسط را می هاي تنداب پلکانی پلهیک از غلتشی، توزیع غلظت هوا در لبه هر  هاي در جریانهمچنین 
  :)Chanson,2002(بخوبی تقریب زد) ADM1هوا(  هاي انتشار و همرفت حبابمدل تحلیلی 

  

                                                        
1 -Advective Diffusion Model 
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اي که  هعمق جریان در نقط 90Y، فاصله عمود بر خط کف کاذب جریان yغلظت هوا،  Cدر رابطه فوق،
گیري شده  تابع غلظت متوسط هوا(متوسطفقط نیز 0Dثابت انتگرالی و K'رسد،  درصد می 90غلظت هوا به

  :باشد در عمق جریان) می
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توزیع سرعت -2-4-1-3-6  

سنگی  بر روي بستر 1هاي گذشته در ارتباط با جریان یکنواخت زبر با بررسی مطالعات و پژوهش
 Sayre and Albertson 1963, Chamani(نهاي پرشیب کوهستانی، تنها تعداد معدودي از محققی رودخانه

and Rajaratnam 1999 (همگن آب و هوا از تئوري الیه الیه جریان،  پیشنهاد نمودند که باالي کف کاذب
بعدي  ها و نیز ساختار سه بدلیل زبري نسبتاً زیاد پلههاي پلکانی،  در تندابتبعیت می کند. اما  2مرزي زبر

ذیل توسط بصورت ها، رابطه لگاریتمی توزیع سرعت که  ا در اطراف پلهجریان متالطم دوفازي آب و هو
  باشد. پرانتل پیشنهاد گردیده، قابل کاربرد نمی -کارمن

  

)2-59(  
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 43/0تا  4/0هاي آزمایشگاهی بین  ضریب ثابت فون کارمن بوده که مقدار آن براساس داده k در رابطه فوق
نیز تنش برشی  oچگالی آب وw،ارتفاع زبري سطحsK ،گیري ثابت انتگرال C1 شود، درنظر گرفته می

 د.نباش مرزي می

                                                        
1 -Rough Uniform Flow 
2 -Rough Boundary Layer 



68 
 

 11-1-2تا  1-1-2هاي  هاي آزمایشگاهی محققین متعدد که در بخش گیري براساس نتایج حاصل از اندازه

1در محدوده غلتشی توزیع سرعت در جریان ارائه گردید، 
90


y
y کند: پیروي می یتوان تابعاز  
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y
y

u
u

1

9090








  

 
 Matos(2000)اند. طبق آزمایشات  را پیشنهاد نموده 6تا  5/3بین nمحققین مختلف مقادیر متفاوتی از ضریب 

براي  چهارتر و تحت شرایط جریان یکنواخت انجام پذیرفت، مقدار تقریبی  رریز پلکانی طویلدر یک سکه 
  حاصل گردید.  nضریب 
نسبتاً کوتاه و در شرایط جریان غیریکنواخت  کانالکه در یک  Chanson(2001-b)که در مطالعات درحالی

5.11.1براي  nانجام پذیرفت، مقدار ضریب  
h

dc  بدست آمد.  6تا  1/5بین  
 

ضریب اصطکاك  -2-4-1-3-7  

گردد همانند  در سرریزهاي تنداب غیرپلکانی و صاف، هوادهی جریان منجر به کاهش تنش برشی در مرز می
، همبستگیبراساس تحلیل دهد.  روي سرریزهاي پلکانی نیز روي می غلتشیآنچه که در شرایط رژیم جریان 

  پیشنهاد گردید: براي تخمین ضریب اصطکاك جریان  Chanson(2001-b)توسط ذیل  رابطه
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f هواگیري نشده جریان ضریب اصطکاك دارسی ویسباخ معادل در ناحیه  
ef ریانضریب اصطکاك دارسی ویسباخ معادل در ناحیه هواگیري شده ج  
  
استهالك انرژي  -2-4-1-3-8  

ها، المانهاي  بین جریان اصلی و جریان حبس شده روي پله چرخابهوجود عالوه بر  غلتشی در جریان
وارد غلتشی شده و به درون جریان  متالشیشوند که بالفاصله  اي بزرگی نیز بصورت پیوسته تولید می گردابه

  گردند.  محسوب میغلتشی هالك انرژي در جریان شوند. این دو ویژگی از عوامل اصلی است می
  

  شرایط جریان یکنواخت  -الف
Christodoulou(1993) هاي افت انرژي در سرریزهاي پلکانی ، مشخصه هاي آزمایشگاهی  را توسط مدل 
همچنین مورد ارزیابی قرار داد. Liao Huasheng (1994) هاي آزمایشگاهی سرریزهاي  ، تحقیقاتی را بر روي مدل
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ها و شیب سرریز را بر روي استهالك انرژي مورد  لکانی بعمل آورد و تاثیر الگوي جریان، هندسه پلهپ
 ارزیابی قرار داد.

Yasuda et al.,(2001)،  براي برآورد افت انرژي در سرریز پلکانی در شرایط جریان زیر را  کلیرابطه
  خت باشد، ارائه نمودند: بدون درنظر گرفتن اینکه جریان یکنواخت یا غیر یکنوا غلتشی
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wy  عبارت است از عمق جریان آب زالل نسبت به کف مجاري سرریز  
براي شرایط جریان یکنواخت/ شبه یکنواخت و بدون کنترل بصورت  Chanson(1994-b)رابطه فوق توسط 

  ذیل اصالح گردید. 
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  عبارت فوق بصورت ذیل درخواهد آمد: ،جریان کنترل شده (داراي دریچه)با سرریز براي 
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pH باشد.  عمق جریان سرریز شده می  
Chamani and Rajaratnam (1999) متر را مورد  5/2، افت انرژي در کف مدل سرریز پلکانی به ارتفاع
گیري پارامترهایی چون سرعت و عمق جریان کامالً  از اندازهخود، ارزیابی قرار دادند. آنها در مطالعات 

ر % متغیی63تا  48 جریان بینانرژي  میزان استهالكتوسعه یافته استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که 
تغییر  28/0تا  16/0بین efعمل آمده مقدار ضریب باشد. همچنین آنها تأکید نمودند که براساس تحلیل به می

  خواهد نمود. 
 

  شرایط جریان غیریکنواخت  -ب
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در شرایطی که جریان یکنواخت/ غیریکنواخت در مسیر سرریز ایجاد نگردد، در اینصورت ارزیابی استهالك 
هاي  منظور معموالً با استفاده از مدل باشد. بدین هاي آزمایشگاهی میسر می گیري رژي از طریق انجام اندازهان

شده، استهالك انرژي مورد بررسی  گیريهاي الزم در جریان هوا گیري هیدرولیکی و براساس انجام اندازه
ستهالك انرژي بیش از حد طبیعی گیرد. الزم به توضیح است که در چنین شرایطی اغلب مقادیر ا قرار می

  تخمین زده خواهند شد. 
Christodoulou(1993)،  سرریز پلکانی با ابعاد مناسب انجام داد. وي فیزیکی آزمایشاتی را بر روي مدل

41و  35ها براي  نمودار عمومی براي افت انرژي با درنظر گرفتن تعداد پله 
h

dc  .ارائه نمود
Ghare et al.,(2002)  مطالعاتی را بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی با ارتفاع پله متفاوت و شیب ثابت

  انجام دادند و رابطه ذیل را پیشنهاد نمودند: 
  

)2-65              (   9055.0ln0209.0
max












h

d
H

H c  

  
خط  شیبدر نتیجه  .ز لحاظ نگردیده استگردد، پارامتر شیب سرری مالحظه میدر رابطه فوق همانطور که 

فقط بدون توجه به نوع رژیم جریان (متغییر سریع، متغییر تدریجی یا یکنواخت)  وانرژي ثابت خواهد بود 
   .به ارتفاع پله و دبی بستگی خواهد داشت

Yasuda et al.,(2001)  د: ابعادي حاصل گردید، پیشنهاد نمودن تحلیلرابطه زیر را که براساس روش 
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هاي مختلف سرریز با استفاده از سایر پارامترهاي مندرج در جدول  اي از آزمایشات را در شیب آنها مجموعه
  ذیل انجام دادند: 
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  Yasuda et al.,(2001) مقادیر برخی از داده هاي آزمایشگاهی -1-2جدول شماره 

  
c

dam
d

H  
cd

h  

73/5  5/38-09/8  688/0-0  

19 8/83-18/6  913/0-0  

55 84-48/6  37/1-0  
  

داد.  یکنواخت را تحت پوشش قرار می محدوده جریان غیریکنواخت و شبه، گیري شده مقادیر دبی اندازه
براساس رابطه ضریب اصطکاك  ،یکنواخت حالت جریان شبه همچنین استهالك انرژي در کف سرریز براي

و افت انرژي و براي حالت جریان غیریکنواخت، مقدار آن بصورت آزمایشگاهی و با ارزیابی عمق جریان 
  گیري غلظت هوا بدست آمد.  آب زالل و اندازه

Boes and Minor(2002)  ن یکنواخت با ضریب را براي برآورد استهالك انرژي در شرایط جریا زیررابطه
 متناظر با جریان یکنواخت آب زالل ارائه نمودند:  fاصطکاك 
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hwDباشد. همچنین به عنوان تخمین اولیه پیشنهاد شده است عمق جریان آب زالل در موقعیت موردنظر می 

و عمق جریان یکنواخت  گیريتوان بصورت خطی از بین عمق جریان در نقطه شروع هوا که این عمق را می
uy90یابی نمود.  ، درون  

and Fael (2000)   Pinherioمورد ارزیابی  هاي ریزشی را هاي پژوهشگران قبلی در زمینه جریان ، تمامی مطالعه
. آنها در ارزیابی مجدد آزمایشگاهی نتیجه گرفتند که رابطه افت انرژي ارائه شده از اند و مقایسه قرار داده

نسبت به کار دیگر محققان تطابق بهتري با نتایج ارزیابی مجدد  Chamani and Rajaratnam(1994)سوي 
  آزمایشگاهی دارد. 

 
بررسی نوسانات فشاري و احتمال وقوع کاویتاسیون در سرریز پلکانی -2-4-2  

هاي آبی بوده  باشد که منشا صدمات جدي وارد به سازه بررسی نوسانات فشار از آن جهت حائز اهمیت می
هاي هیدرولیکی از نقطه نظر وقوع پدیده  و شناخته شده است. با توجه به اهمیت نوسانات فشار در سازه

یري از آنها در این جلوگ  اي روشهاي مختلفی جهت کنترل و مخرب کاویتاسیون و نیز ارتعاشات سازه
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ها معرفی  ترین این روش ترین و مطمئن یکی از ساده 1ها پیشنهاد شده است که در این میان هوادهی سازه
  . شده است

Peterka(1953)  و Russel and Sheehan(1974) تحقیقاتی در ارتباط با بررسی خسارات ناشی از وقوع پدیده
ام دادند. نتایج کار آنها نشان داد که تجمع غلظت هوا به میزان مخرب کاویتاسیون در سرریزهاي پلکانی انج

پنج تا هشت درصد در مجاورت کف سرریزها نقش موثري در کاهش اثرات مخرب این پدیده بر روي 
  سطوح بتنی سرریز خواهد داشت.

Sanchez(2000) ر و و همکاران توزیع فشار در ناحیه پلکانی سرریز را با استفاده از یک مبدل فشا
ها در معرض  هاي مشاهده جریان مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که نیمه فوقانی وجه قائم پله روش

  ها مشاهده نگردید.  فشارهاي منفی قرار دارد درحالیکه این وضعیت در وجه افقی پله
داد که مقادیر نشان  Sanchez(2001) در ارتباط با رژیم جریان غلتشی در سرریزهاي پلکانی، مشاهدات

هاي واقع در  دست ناحیه کامال هواگیري شده نسبت به پله ها در محدوده پایین نوسانات فشار بر روي پله
جریان بیشتر  گیريشدت نوسانات فشار در باالدست نقطه شروع هواباشد باالدست ناحیه مذکور کمتر می

ت یافتند. آنها همچنین شاخص اي دس و همکاران نیز به چنین نتیجه Shun-Xun(1994)باشد.  می
 ،Chinnarasri (2002)) برآورد نمودند. 1/13تا 13/2را براساس فشارهاي حداقل (بین(کاویتاسیون

بر روي وجه افقی  )maxP(خود در ارتباط با حداکثر فشارهاي متوسط زمانی هاي همچنین نتایج آزمایش
   را بصورت زیر ارائه نمود: ،زیر تاج سرریز قرار دارد iHدر فاصله اي که  پله
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در ارتباط با بررسی میدان فشاري  Sanchez and Dolz(2000)براساس نتایج حاصل از کارهاي آزمایشگاهی

  ها بدست آمد: هاي فشاري بر روي وجه افقی پله ل در مورد پروفیلبر روي سرریزهاي پلکانی، موارد ذی
کند. از قسمت میانی پله، فشار افزایش یافته  ها برخورد می دست وجه افقی پله جریان عبوري به نیمه پائین -

  و در لبه بیرونی پله به حداکثر مقدار خود خواهد رسید. 
دهد. در نتیجه هر چه میزان دبی بیشتر باشد،  روي می 2نی جدایش مرزي جریاعدر نیمه باالدست پله، نو -

توان فشارهاي منفی را نیز در این محدوده  شوند. حتی می فشارهاي کمتري در این ناحیه ایجاد می
  گیري نمود.  اندازه

                                                        
1 -Aeration 

2 - Boundary separation 
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7.06.0حداقل دبی متوسط در محدوده - 
l
yد هاي مور آید و مقدار آن به ازاي کلیه دبی بدست می

)باشد. در عوض، حداکثر فشار متوسط به سمت لبه بیرونی پله  آزمایش، مثبت می 0
l
y افزایش خواهد  (

  یافت. 
  باشد.  % مشابه فشارهاي متوسط می95 با احتمال وقوع رفتار فشار -
7.06.0% در محدوده 5 با احتمال وقوع کمترین مقدار فشار - 

l
y  دهد، اگرچه حرکت جزئی  میروي

415.1تر( هاي پائین دست پله براي دبی به سمت پائین
h

dcهاي بیشتر از  )وجود دارد براي دبی

415.1
h

dcمنجر به مقادیر منفی خواهد شد. 5 با احتمال وقوع ، فشار %  
  ذیل بدست آمد:  نتایج ،ها لههاي فشاري بر روي وجه قائم پ همچنین در ارتباط با پروفیل

گردد. در اینجا  مشاهده می ها گردابه زیردر ناحیه نزدیکتر به لبه بیرونی پله، نوعی جدایش مرزي  -
فشارهاي متوسط ممکن است منفی باشند. همچنین نتایج نشان داد که هر چه میزان دبی در پائین سرریز 

  اشند. ب بیشتر باشد، فشارهاي ایجاد شده کمتر منفی می
ها،  دهد که در ناحیه مجاور لبه بیرونی وجه قائم پله گیري شده، نشان می % اندازه5% و 95تحلیل فشارهاي  -

  تغییرات فشار شدید است. 
6.0مقادیر فشارهاي متوسط در محدوده  -

h
z منفی بوده و در لبه بیرونی به حداقل مقدار خود خواهند

  رسید. 
کند. در نتیجه، فشارهاي  را دریافت می ها چرخابهدیکتر به وجه افقی متوالی، ضربات ناشی از ناحیه نز -

وجه افقی پله مشاهده  1متوسط مثبت بوده اما با مقادیر کمتري نسبت به فشارهایی که در محدوده ضربه
  گردید. 

ها  کانی، در سطوح قائم پلهنشان داد که عمده فشارهاي منفی در سرریزهاي پل Gomes et al.(2007)مطالعات
ها یکی از  شوند. میدان فشارهاي هیدرودینامیکی بر روي پله ها ایجاد می بویژه در مجاورت لبه بیرونی پله

باشد. نتایج حاصل از تحقیقات  اي سرریزهاي پلکانی می عوامل مهم و تاثیرگذار در طراحی و ایمنی سازه
از نظر ریسک وقوع خسارات ناشی از ایجاد پدیده کاویتاسیون، وي نشان داد که نقطه ورود هوا به جریان 

  گردد.   یک نقطه بحرانی محسوب می

                                                        
1 - Impact Zone 
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بررسی نیروهاي هیدرودینامیکی در شرایط رژیم جریان ریزشی -2-4-2-1  

هاي ریزشی در سرریزهاي پلکانی، نیروهاي هیدرودینامیکی زیادي در محل برخورد  در رژیم جریان
شود. مقدار این نیروها در شرایطی که جریان  وي پله ها و نیز وجه قائم آنها ایجاد میهاي ریزشی بر ر جت

نشده باشد، شدت خواهد یافت. در مجاورت محل برخورد جت ریزشی  هواگیريریزشی به طور کامل 
  گردد. آب، فشارهاي وارد بر کف سازه که بیشتر از فشارهاي هیدرودینامیکی است مشاهده می

هاي آزمایشگاهی بر روي سازه هاي شیب شکن(دراپ)، فشار متوسط  ج حاصل از تحلیلبراساس نتای
  را می توان از رابطه زیر تخمین زد:sPسکون
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شکن در دسترس هاي شیب  اگرچه اطالعات زیادي در مورد نوسانات فشارهاي هیدرودینامیکی در سازه

، روابط تخمینی 1هاي مستغرق عمودي باشد، لکن براساس نتایج آزمایشگاهی بدست آمده بر روي جت نمی
هاي ریزشی ارائه شده  زیر در مورد مقادیر حداکثر و حداقل فشارهاي ایجاد شده در محل برخورد جت

  است:


2

9.0
2

i
ws

VP  برخورد جت حداکثر فشار لحظه اي ایجاد شده در محل  

 
2

6.0
2

i
ws

VP   حداقل فشار لحظه اي ایجاد شده در محل برخورد جت

  
دست جت ریزشی آزاد  باشد. در پایین معرف سرعت برخورد جت ریزشی آزاد می iVکه در روابط فوق،

رش هیدرولیکی بصورت شبه دهد. در این حالت، اگرچه فشار متوسط زیر پ عموالً پرش هیدرولیکی رخ می
  گردد.  با این حال، نوسانات شدید فشار در این محدوده مشاهده می باشد هیدرواستاتیکی می

هاي زمانی طوالنی مدت نشان  هاي سرریز در بازه تحلیل نوسانات فشاري اندازه گیري شده در کف پله
  تخمین زد: توان بشرح زیر دهد که حداکثر و حداقل فشارهاي لحظه اي را می می
  


2

6.0
2

l
whyd

VP   حداکثر فشار لحظه اي زیر پرش

 
2

4.0
2

l
whyd

VP   حداقل فشار لحظه اي زیر پرش 

                                                        
1 - Plunging Jets 
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hydPفشار هیدرواستاتیکی موضعی وlV سرعت جریان باالدست است. سرعتlVغام توان با اد را می

و پیوستگی در محل برخورد جت استخراج نمود. در پایین پرش هیدرولیکی ممکن  اندازه حرکتمعادالت 
است مقدار فشارهاي حداقل آنقدر کاهش یافته که به حد فشارهاي منفی برسد و منجر به ایجاد بارهاي 

  هاي سرریز گردد.  در زیر کف پله 1باالبرنده
هاي  ممکن است فشارهاي تحتانی در حفره ،نشود هواگیريازه کافی چنانچه جریان ریزشی آزاد به اند

ایجاد شود و منجر به ایجاد نیروهاي مکشی(فشارهاي کمتر از فشار اتمسفر) در وجه قائم پله ها  2ریزشی
   .)23-2(شکل شماره گردد می

اي طراحی شوند  ونههاي سرریز باید به گ توان گفت که در رژیم جریان ریزشی، وجه افقی پله بطور کلی می
که قادر به تحمل فشارهاي مثبت و منفی زیاد در محدوده وسیعی از شرایط جریان باشند. با توجه به اینکه 

باشد،  هاي سرریز تابعی از دبی می موقعیت محل برخورد جت ریزشی و نیز پرش هیدرولیکی بر روي پله
ردد تا بتوانند در برابر فشارهاي وارده مقاومت ها باید بصورت بتن مسلح اجرا گ اي از طول پله بخش عمده

  نمایند. 
  

  
 

  فشارهاي متوسط بر روي پله هاي سرریز در شرایط جریان ریزشی -23-2شکل

                                                        
1 - Uplift Loads 

2 - Nappe Cavity 
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غلتشیبررسی نیروهاي هیدرودینامیکی در رژیم جریان  -2-4-2-2  

ته است، از تالطم ، ناحیه تحتانی زیر کف مجازي که از سلولهاي مثلثی شکل تشکیل یافغلتشیدر جریان 
فشاري شدیدي بوده و در نتیجه  هاي ها داراي نوسان شدیدي برخوردار است. میدان فشاري در این سلول

اطالع از میزان تأثیر کاهش این فشارهاي نوسانی در شروع پدیده کاویتاسیون در سرریز پلکانی بسیار حائز 
باشد به این  بحرانی می گیريریز و نقطه شروع هواباشد. این مسئله در عمل در ناحیه بین تاج سر اهمیت می

دلیل که در این ناحیه هیچگونه هوایی براي کاهش خسارات احتمالی پدیده کاویتاسیون وجود ندارد. به 
مترمکعب در ثانیه در واحد عرض)  25متر بر ثانیه (یا دبی حدود  20اي که سرعت جریان در حدود  گونه

گردد. در نقاط دورتر از این ناحیه و در محدوده جریان  اویتاسیون میدر این محدوده باعث ایجاد ک
یکنواخت، جریان هوا به الیه زیرین رسیده و بنابراین این بازه به خوبی در برابر خسارات ناشی از 

  کاویتاسیون مصون خواهد شد. 
ها و در زیر کف  ههاي پل در گوشه گردابه، استهالك انرژي از طریق حفظ شرایط غلتشیدر رژیم جریان 

هاي  برابر تنش 20تا  10هاي برشی متوسط مرزي در حدود  دهد. در این حالت، تنش سرریز روي می کاذب
  باشند.  ایجاد شده در شرایط کانالهاي صاف می

هاي برشی به ویژه در مجاورت  اي باشد که قادر به تحمل چنین تنش گونه ها باید به بنابراین طرح هندسی پله
ها، کاهش داد.  دن لبهزتوان با گرد نمودن یا پخ  ها را می هاي ایجاد شده در محل لبه پله باشد. تنش ها لبه

  ها بر روي مقاومت جریان مورد بررسی قرار نگرفته است. تاکنون اثرات ناشی از گرد کردن یا پخ زدن لبه پله
جریان  فرآیند چرخابها تابعی از ه شدت و توزیع فشار و نیز نوسانات فشاري در وجوه افقی و قائم پله

فرآیند شوند.  ها ایجاد می است. براي هر الگوي جریان، بارهاي هیدرودینامیکی مختلفی بر روي وجوه پله
باشد. نوسانات فشار دینامیکی  ها می جریان شامل فشارهاي نوسانی در هر دو وجه قائم و افقی پلهچرخابه 

  گردند. موضعی می 2و کششی 1منجر به ایجاد نیروهاي مکشی
  که: دهد هاي سرریز نشان می گیري شده توسط محققین مختلف در وجوه افقی و قائم پله فشارهاي اندازه

  باشد فشار هیدرواستاتیک می زها حداکثر بوده و بیش ا ) فشارهاي متوسط در وجوه افقی پله1
  ت و) فشارهاي متوسط در وجوه قائم کمتر از فشارهاي هیدرواستاتیک اس2 
  ها ایجاد شوند. ) نیروهاي مکشی ممکن است بصورت طبیعی در وجوه قائم پله3

                                                        
1 - Suction 

2 - Traction 
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هاي  الزم به ذکر است که در سطح دنیا، تحقیقات معدودي در این ارتباط صورت پذیرفته است و داده
گیري در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده،  هاي اندازه ها و تکنیک پراکنده زیادي ایجاد شده است و روش

دارند. لذا لزوم انجام کارهاي آزمایشگاهی جهت دستیابی به درك مناسب از  یکدیگر اي با تفاوتهاي عمده
بینی سیستماتیک توزیع فشارها و نیروهاي هیدرودینامیکی الزم و  فرآیند سیرکوالسیون به منظور پیش

  باشد. ضروري می
 
روش شناسی تحلیل نوسانات فشار -2-4-2-3  
 اساس احتمال و آمار بنابراین ،هستند و غیرقطعیداراي ماهیت تصادفی  آبسانات فشار نو اینکه دلیل به

. در باشد یمعملی نتشریح صریح تابع زمانی از طریق تحلیلی و  هستند مذکور هاي پدیده تحلیل و تجزیه
را پدیده  توان خصوصیات این د که از طریق آنها مینمناسبی وجود دارآماري ي ها و نمایه ها هرحال، روش

  توان به تابع چگالی طیفی و تابع توزیع احتماالتی اشاره نمود. بصورت کمی بیان نمود که از آن جمله می
د. از جمله ننمای فشار را مشخص می زیع پارامترهاي مختلف تو توابع چگالی طیفی و چگالی احتماالتی جنبه

),,((انات فشارنوسایستا و همگن هاي آماري فرآیند تصادفی  مهمترین مشخصه tyxP:عبارتند از (  
 1مقدار میانگین -1

 2مقدار مجذور متوسط مربعات -2

 3تابع چگالی احتمال -3

 4توابع خود همبستگی -4

 توابع چگالی طیفی -5

 متقابلتوابع همبستگی  -6
 

پارامتر متوسط فشار -2-4-2-3-1  
، یک . به عبارت دیگرن مقدار مرکزي باشدها، تعیی شاید مهمترین نکته در مطالعه توزیع یک نمونه از اندازه

اند. هر معیار عددي را که معرف مرکز  در اطراف آن توزیع شدهمعینی مقادیر پارامتر که  شاخصمقدار 
 متداولترین معیارهاي گرایش به مرکز عبارتیکی از نامند.  مرکز می به معیار گرایش ها باشد، مجموعه داده

  .میانگیناست از 

                                                        
1 -Mean Value 

2 -Root Mean Square(RMS) 

3 -Probablitiy Density Function(PDF) 

4 -Auto Correlation Function(ACF) 
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پارامتر این  باشد. میها  مرکز مجموعه داده بیانگرمیانگین پارامتر آید،  بر می "متوسط"ز مفهوم که ا همانطور
که  و براي حالتی گیرد نوسانات فشار مورد استفاده قرار می ي مرتبط بادر محاسبات سایر پارامترها ،اساسی

   گردد: طبق رابطه زیر بیان می، بصورت پیوسته باشدفشار سري زمانی 
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شود. بنابراین در این حالت مقدار  گیري به صورت گسسته در واحد زمان انجام می در عمل، فرآیند نمونه

  :گردد میانگین از رابطه زیر برآورد می
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  در روابط فوق:

),(' yxP =اي متوسط زمانی فشارهاي لحظه  
),,(' tNyxP  یا),,(' tyxP =اي مقدار فشار لحظه  

T =دوره متناوب در سري زمانی پیوسته  
N =شده در سري زمانی گسستهثبت هاي فشار  تعداد داده  
t =هاي ثبت شده گام زمانی بین داده  
  
پارامتر مجذور متوسط مربعات فشار -2-4-2-3-2  

شدت کلی فرآیند تصادفی  کهمتوسط مربعات، معیاري آماري از اندازه کمیت متغیر است مجذور مقدار 
  :شود و توسط رابطه زیر محاسبه می آن بیان نمودتوان با استفاده از  را میمانند نوسانات فشار 
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پارامتر از اي حول نقطه میانگین،  براي ارائه تصویري بهتر از نحوه پراکنش و نوسان مقادیر فشار لحظه

شاخصی است که  1هایی با توزیع نرمال، انحراف معیار در خصوص داده .گردد انحراف معیار استفاده می

                                                        
1 -Standard Deviation 
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 ،مورد مطالعهسري میانگین را در مقدار در اطراف  ثبت یک رویدادهاي حاصل از  دهچگونگی پراکندگی دا
مفهوم مجذور متوسط مربعات، براساس دهد و واحد آن با واحد داده مورد سنجش یکسان است.  نشان می

  باشد بصورت زیر: میخواهد جذر واریانس آن مجموعه  معادل ،ها اي از داده انحراف معیار مجموعه
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 یانگینمقدار مگیري از مربع فاصله مقدار محتمل و یا مشاهده شده با  واریانس با میانگینآماري نمایه مقدار 

به عبارت دیگر واریانس،  .است ها حول میانگین دادهسري  و بیانگر نحوه توزیع و پراکندگی شود محاسبه می
 باشد. اي از داده ها حول میانگین می برابر گشتاور دوم مجموعه

 
تابع چگالی احتمال -2-4-2-3-3  

هاي تصادفی بیانگر احتمال قرارگیري پارامتر مورد نظر بین دو مقدار فرضی  ال پدیدهتابع چگالی احتم
باشد. در یک فرآیند تصادفی ثبت شده احتمال آن که  مشخص و از پیش تعیین شده در هر لحظه از زمان می

xx و xبین tx)(متغییر  ار گیرد وقرT باشد. کل زمان ثبت شده براي مشاهده مورد نظر می  
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  شود: بصورت زیر تعریف می xp)(کوچک، تابع احتمال xبراي مقادیر 
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در یک لحظه کوچکتر یا  tx)(احتمال آن که مقدار متغییر تابعی حقیقی و مثبت است و xp)(تابع احتمال

قابل بیان است. بدین صورت که این احتمال برابر  xp)(تابع به وسیلهباشد  xمساوي با مقدار مشخص
  انتگرال زیر خواهد بود:
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 2xو  1xر مشخصبین دو مقدا tx)( بین صفر و یک محدود است. احتمال قرارگیري xp)( تابع توزیع
  برابر است با:
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  باشد: به صورت زیر قابل محاسبه می xp)(ها و متوسط مربعات نیز توسط تابع چگالی احتمال میانگین داده
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 dxxpxx )(22  

  
از تابع چگالی احتمال مربوط به یک پدیده فیزیکی عالوه بر اینکه در برآورد احتمال وقوع یک مقدار 

شکل  توان با توجه به هاي آنها را نیز می شود، نوع داده و خصوصیات و ویژگی اي استفاده می مشخص لحظه
  احتمال تعیین و تفکیک نمود.

به  منظور تعیین یک الگوي آماري حاکم بر تغییرات فشار در نقاط مختلف میدان فشار و پیش بینی احتمال 
الزم است بهترین توزیع چگالی احتمال منطبق بر این پدیده  ،وقوع یا عدم وقوع یک محدوده از فشار

احتماالتی براي متغییرهاي تصادفی توزیع نرمال یا توزیع  مشخص گردد. یکی از معمولترین توابع توزیع
تواند با تقریبی  باشد. طبق بررسی هاي بعمل آمده توسط محققین مختلف، توزیع نرمال می گوسین می

  مناسب در کارهاي عملی پدیده مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
بیانگر وقوع اتفاقات بسیاري در  ،اي شکل است شود و زنگوله توزیع نرمال که غالباً توزیع گوسین نامیده می

گیري مکرر  باشد. معادله آن از روي مطالعه خطاي حاصل از اندازه طبیعت از جمله صنعت و تحقیقات می
کیفیت یک کمیت بدست آمده است. معادله ریاضی آن به دو پارامتر میانگین و انحراف معیار بستگی دارد. 

  باشد: تابع چگالی آن بصورت زیر می
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  آید: ، تابع چگالی احتمال تغییرات فشار نرمال به دست میرابطه فوقبا اندکی تغییرات در 
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براساس نتایج موجود، نوسانات فشار تطابق و همخوانی بهتري  شود. اندارد نامیده میمتغییر است zکه در آن 

باشد. البته بعضی از محققین از  با توزیع نرمال داشته، اما اختالف توزیع نرمال در مناطق فشارهاي حدي می
  باشد. یتر م اند که توزیع گامبل برگزیده توزیعهاي دیگري نیز براي مقادیر حدي استفاده نموده

اي از  یکی از کارهاي اساسی در اغلب تحلیل هاي آماري، مشخص نمودن موقعیت و تغییرات مجموعه
میانگین و انحراف معیار) نظیر ضریب عالوه بر در این راستا، پارامترهاي آماري دیگري ( .باشد ها می داده

  باشند: ابل محاسبه می، بصورت زیر قها داده جهت شناخت بیشتر توزیع 2و ضریب کشیدگی 1چولگی
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),( yxS =ضریب چولگی  
),( yxK =ضریب کشیدگی  
),,( tyxp ii =اي در موقعیت فشار لحظه ),( ii yx  
),( yxp =فشار متوسط  
),( yx =انحراف معیار  

N =هاي ثبت شده تعداد داده  
در توزیع نرمال مقدار ضریب باشد.  ها می ضریب چولگی معرف تقارن یا عدم تقارن یک توزیع معین از داده

 بیشینهباشد، نقطه  3کمتر از  Kباشد. هرگاه ضریب کشیدگی  سه می چولگی و کشیدگی بترتیب برابر صفر و
تر است. در مورد ضریب چولگی نیز هرگاه  بیشتر باشد، پهن 3توزیع آن از نرمال تیزتر و اگر از 

0Sگاه باشد، چولگی تابع احتمال به سمت راست و دنباله طوالنی آن تابع در سمت چپ قرار دارد و هر
0S .پارامتر چولگی معیار مناسبی براي تشخیص نواحی جدایش جریان کامالً متالطم  باشد، متقارن است

باشد. بنابر نظر برخی محققین، چولگی منفی بیانگر  هاي داخلی می یا گرادیان فشار معکوس در زیر جریان
   باشد. وجود جدایش جریان از بستر زیرین می

                                                        
1 -Skewness 

2 -Kortusis 



82 
 

  
توابع همبستگی -2-4-2-3-4  

هاي تصادفی بیانگر ارتباط بین متغییر مورد نظر در یک زمان مشخص با مقدار متغییر در  تابع همبستگی داده
ثبت شده در یک پدیده تصادفی را در نظر  tx)(باشد. براي مثال چنانچه سابقه زمانی یک زمان دیگر می

توان از ضرب نمودن مقادیر  را می tو  tدر لحظه tx)(ن همبستگی بینبگیریم، یک برآورد از میزا
بدست  Tگیري از پارامتر حاصله در طول مدت زمان مشاهده و سپس میانگین tو  tمتناظر در لحظات

به سمت بینهایت به تعریف همبستگی  Tآید با میل کردن  آورد. حاصل ضربی که بدین صورت پدید می
  توان بصورت زیر بیان نمود: شود. مفهوم فوق را می نزدیک می
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  داریم:و براي  پارامتر فشار 
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)(tRx همواره حقیقی و زوج بوده که می تواند مقادیر مثبت یا منفی را به خود بگیرد. این تابع در یک تابع 
0 باشد. به عبارت دیگر: داراي مقدار حداکثر می  
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  و براي تمام مقادیر داریم:
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  گردد: بصورت زیر بیان میtRx)(ها برحسب تابع خودهمبستگی مقدار میانگین و متوسط مربعات داده
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از توابع خودهمبستگی در بررسی تاثیر مقدار متغییر تصادفی در یک لحظه خاص بر مقادیر حادث شده 
هاي تصادفی به  براي توابع داده شود. شکل توابع خودهمبستگی هاي دیگر استفاده می براي متغییر در زمان
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کند ولی توابع همبستگی مربوط به فرایند نوسانی قطعی در تمام  هاي بزرگ به سمت صفر میل میازاي
رسم توابع  ،کنند. بنابراین ادامه پیدا می ،بدون اینکه ضعیف شده و از مقدار آن کاسته شود  مقادیر

  باشد. دهاي قطعی از فرایندهاي تصادفی میهاي تشخیص و جداسازي فراین خودهمبستگی یکی از راه
  
ضرایب بی بعد فشار -2-4-2-3-5  
این ضرایب بیانگر نحوه توزیع فشار استاتیکی و میزان نوسانات فشار دینامیکی بر روي سازه تنداب پلکانی  

  باشند. می
  گردد: با رابطه زیر بیان می pCضریب بی بعد فشار
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و فشار استاتیکی  0P، میانگین فشارهاي دینامیکیmeanPکه در آن 
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um
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متوسط سرعت  بار آبی متناظر با 
  است.  در نقطه مورد نظر عمقی جریان 

توسط روابط باشند،  ر بررسی میزان نوسانات میاز پارامترهاي مهم دکه  بعد نوسان فشار همچنین ضرایب بی
  گردند: فوق بیان می
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  در روابط فوق،
RMSP =برحسب متر انحراف معیار نوسانات فشار یا مجذور میانگین مربعات  
maxP =رثکامقدار فشار حد  
minP =مقدار فشار حداقل  

'ضرایب بی بعد 
pC  و'

pC  مقادیر مشخص کننده انحراف بترتیب که بوده حد نهایی نوسانات فشار
  د. نباش میآن میانگین مقدار از پارامتر فشار اکزیمم ینیمم و مم
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بررسی شرایط وقوع پدیده کاویتاسیون -2-4-2-4  

هاي مازاد ایجاد می  هاي کوچک بخار درون یک مایع همگن که توسط تنش تشکیل حبابهاي بخار و توده
هایی که مایع داراي شتاب  نامند. کاویتاسیون در نواحی کم فشار و در موقعیت گردد را پدیده کاویتاسیون می

هاي هیدرولیکی سیستم شده و با وارد کردن  دهد. این پدیده باعث تغییراتی در مشخصه شود روي می می
  باشد.  خساراتی به سیستم، ارتعاش، سر و صدا و اتالف انرژي همراه می

ر روي سطح سرریز به علت ناهمواري ممکن است جریان آب بطور موضعی همگرا گردد و در نتیجه ب
یابد. خرابی حاصل از کاویتاسیون بر روي سرریز هنگامی اتفاق  سرعت جریان افزایش و فشار کاهش

هاي کوچک کاویتاسیون از منطقه با فشار پایین به منطقه نزدیکی با فشار باالتر  افتد که حبابها یا حفره می
ها بترکد و آب اطراف به سرعت به سمت آنها حرکت  دست حرکت کند و بطور ناگهانی حباب بطرف پایین

اي حباب را پر کند. این جریان آب به علت سرعت بسیار باالیی که دارد، اندازه حرکت باالیی کند تا فض
  گردد.  اي می کند که این به نوبه خود باعث افزایش فشار موضعی بطور قابل مالحظه ایجاد می

هاي متقارن و  سطح بتن، حرکت موضعی آب بصورت فوارهدر مجاورت حباب بخار  ترکیدن در صورت
هاي بسیار  نماید. سطح بتن ضربه ار کوچک ظاهر خواهد شد که به نوبه خود با سطح بتن برخورد میبسی

کند و فشار باالیی ایجاد خواهد شد. این فشار باال  شدیدي از برخورد این فواره هاي کوچک دریافت می
ر نتیجه سطح بتن هاي دیگر تقویت گردد و د ممکن است توسط امواج حاصله در اثر همین پدیده از حفره

  در اثر تنش موضعی حاصله دچار پدیده خستگی و در نهایت خرابی شود. 
هاي کوچک با سرعت زیاد به سطح بتن ممکن است فشار دینامیکی موضعی بسیار باالیی  برخورد فواره

عث هاي مویین یا منافذ به داخل بتن منتقل گردد. این موضوع ممکن است با ایجاد نماید که توسط شکاف
  جدا شدن یک قطعه بزرگ بتنی از بقیه بدنه بتنی شود. 

Falvey(1990) را بصورت تابعی از سرعت، فشار و چگالی آب بصورت  1شاخص آستانه شروع کاویتاسیون
  زیر بیان نمود:

)2-97              (   
g

V
2

 P-P
2

v

1
  

)2-98              (   '1 PPP mean   
)2-99(                 atmPPP  1  
 

                                                        
1 -Cavitation  Index 
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  ،روابط فوقدر 
شاخص کاویتاسیون =  
 Pv= گیري در محل اندازه فشار بخار آب  
1V= سرعت جریان  

P= مطلق فشار  
P1سبی پیزومتریک= فشار ن  

Pmeanمتوسط فشارهاي نوسانی در یک نقطه معین =  
'Pفشار نوسانی با احتمال وقوع معین =  

atmPگیري = فشار اتمسفر در محل اندازه  
  

اسیون روي خواهد داد. این که شاخص کاویتاسیون از یک مقدار بحرانی کمتر شود، پدیده کاویت هنگامی
  مقدار بحران بستگی به شکل هندسی سرریز و شرایط جریان دارد. 

در اغلب کارهاي تحقیقاتی بعمل آمده در زمینه بررسی پتانسیل وقوع کاویتاسیون، محاسبه شاخص 
ه مقادیر گیري شده صورت پذیرفته است. لکن باید توجه نمود ک کاویتاسیون برمبناي فشارهاي متوسط اندازه

تواند از فشارهاي دینامیکی متوسط نیز بسیار کمتر شود و در آن موقعیت  نوسانات فشاري در لحظاتی می
شرایط وقوع پدیده کاویتاسیون فراهم گردد. بنابراین در این تحقیق، بجاي استفاده از فشار پیزومتریک اقدام 

براي گردد و  سط دستگاه مبدل فشار میاي(بصورت نوسانات فشاري) تو گیري فشارهاي لحظه به اندازه
فشار نظیر فشار، در تحلیل آماري از نوسانات ارتباط آن با یتاسیون و وکانظر سازه از بررسی عملکرد 

یک معادل احتمال  Tosoاستفاده خواهد شد. محدوده ریسک وقوع کاویتاسیون بر حسب  1/0%احتمال 
گردد. بنابراین با استفاده از مقادیر نوسانات  صیه میتو 1/0معادل احتمال % Lopardoو طبق نظر درصد

  آید.  تر موقعیتهاي داراي پتانسیل وقوع پدیده کاویتاسیون فراهم می فشاري، امکان بررسی دقیق
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  فصل سوم
 تحقیق اجراي روش
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مقدمه -3-1  
ساختار آزمایشگاهی و  ،باشد می هیهاي آزمایشگا مبتنی بر تحلیل تحقیق روش انجام این اینکه به توجه با

 این در است. شده بیان کامل بطور آنها مشخصات و معرفی گردیده فصل این در استفاده ابزار مورد

 در تغییراتی اعمال با موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو هیدرولیک آزمایشگاه در موجود کانالآزمایشات از 

هاي فیزیکی مختلف  بر روي مدل لیک جریان دوفازيهیدرو بررسی ساختار هندسی آن در راستاي هدف
 در موثر هاي کمیت تعیین جهت ابعادي تحلیل از پس فصل این است. در گردیده استفاده سرریز پلکانی،

 انجام گیري پارامترهاي هیدرولیکی موثر و روش استفاده از آنها، نحوه تجهیزات بکار رفته براي اندازه مسئله،

 تشریح شده کامل آنها و نیز پیکربندي مدل هاي فیزیکی بصورت با مرتبط موارد یرسا و دقت آزمایشات،

  .است
  
  ابعادي پارامترهاي موثر و تحلیل-3-2

 براي روش سهبطور کلی  شود. می داده توضیح تشابه تئوري توسط اصلی نمونه و مدل رفتار بین ارتباط

  حاکم. معادالت روش و2 تشابه ريتئو ،1ابعادي آنالیز است: شده ارائه کاربردهایی چنین
 بسیاري مطالعه امکان دارد، وجود پدیده یک بر موثر عوامل بین که هایی پیچیدگی علت به سیاالت در علم

 معادالت از بسیاري حل براي موارد اکثر در و نیست امکانپذیر ریاضی معادالت از استفاده با ها پدیده از

باشد.  داشته اختالف واقعیت با آمده بدست نتایج شود می باعث که هستیم فرضیاتی از به استفاده ناگزیر
 بدست را سیاالت علم بر حاکم هاي همعادل ریاضی، پیچیده روابط از استفاده بدون بتوان که هایی راه از یکی

 هک آزمایشگاهی مدل یک از استفاده با آزمایشگاهی مطالعات در است. آزمایشگاهی مطالعات از استفاده آورد،
 واقعی مدل به و آید می دست به پدیده یک بر موثر عوامل اثر باشد، شبیه واقعی هاي نمونه به زیادي اندازه تا

 استفاده ابعادي تحلیل از واقعی مدل به آزمایشگاهی نتایج تعمیم براي شود. می داده تعمیم طبیعت در آن

  شود. می
 
  ابعادي تحلیل مفهوم -3-2-1

 از گروه نتیجه هر در و اند صادق واحد هاي دستگاه همه در شوند، می استنتاج حلیلیت طریق از که معادالتی

 است. از ابعادي قانون همگنی گزاره، این باشند. داشته یکسانی ابعادي نمایش باید معادله داخل هاي جمله

 شود. می استفاده فیزیکی ابعادي کردن مشخص و تعیین براي قانون این

                                                        
1 -Dimensional Analysis 

2 -Simlitude Theory 
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 شوند می فیزیکی وارد پدیده یک در که متغیرهایی حالت، آن در که است حالتی قانون این دیگر مهم کاربرد

 تحلیل عنوان تحت کمک روشی به موارد این در نباشد، معلوم متغیرها بین رابطه که حالی در باشند. معلوم

 بندي فرمول یرهامتغ از بعد بدون هاي اي از گروه مجموعه بین اي رابطه صورت به توان می را پدیده ابعادي،

 هاي آزمایش تعداد که است آن روش این واضح مزیت کمتر است. متغیرها تعداد از ها گروه این تعداد کرد.

 عالوه، به است. کمتر چشمگیري نحو به معین گستره یک در متغیرها اي بین رابطه انداختن جا براي الزم

 .شود می ساده توجهی قابل طور به آزمایش اغلب ماهیت

 هاي از داده بتوان که شوند بندي دسته و سازماندهی طریقی به باید آزمایش از آمده بدست ارقام و ارآم

 به توان می تحلیل ابعادي و تجزیه متعارف هاي روش بکارگیري با عمل در رسید. نظر مورد روابط به مذکور

 گردید. نائل فوق هدف به شکل بهترین

 ها، روش روش این جمله از دارد. وجود مختلفی هاي روش ،بعد بدون هاي گروه آوردن بدست براي

 این ابعادي تحلیل مفاهیم .است گرفته قرار استفاده مورد حاضر تحقیق در که باشد می باکینگهام بندي دسته

 از دارد. دربر را نتیجه چندین تعمیم داد. این تعمیم را آزمایشگاهی نتایج بتوان که سازند می فراهم را امکان

 شده، انجام شرایط خاص حاالت به شدن بدون محدود و کلی طور به را ها پدیده توان می اینکه هجمل

 بندي گروه با داد. انجام مسئله ناشناخته وجود مورد در را هاي کمتري آزمایش توان می بنابراین نمود. تشریح

 و داد کاهش را موجود متغیرهاي تعداد که دارد وجود امکان این بعد، بدون صورت پارامترهاي به مهم مقادیر
 سازمان دادن چگونه در بعد بدون هاي گروه بخشید. اعتبار مشابه، هاي حالت تمام براي را نتایج فشرده این

 گیرند. قرار می استفاده مورد راهنما عنوان به تجربی هاي داده ترسیم و ها آزمایش از اي مجموعه

 تجزیه داد. بنابراین انجام آزمایش تعدادي باید بعد بدون رهايمتغی بین حقیقی اي رابطه آوردن بدست براي

 بسط و بعد از متغییرها بدون رابطه یک آوردن بدست در تجربی هاي داده با همراه ابعادي تحلیل و

  کند. می کمک طرح، هاي منحنی
  
  ابعادي بر روي پارامترهاي موثر بر جریان نتایج تحلیل -3-2-2

تنداب  هاي متوالی جریان سطح آزاد و کامالً آشفته در پلههیدرولیکی صات دقیق سازي رفتار و مشخ تشابه
تا حدودي  تالطمکاهش نیز جریان و  هواگیريها بر روي افزایش میزان  ، بدلیل تاثیر هندسه پلهپلکانی

  باشد. پیچیده می
اي از  نگهام)، مجموعهروش باکی ابعادي(به تحلیلو انجام  کانیپل تنداببا درنظرگرفتن شرایط جریان در 

بعد( هاي جریان دوفازي در یک موقعیت مختصاتی بی بعد بین مشخصه روابط بی
ccc d

z
d
y

d
x مشخصات  ،),,
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پیشین بعمل آمده در ارتباط با  مطالعات طبق هندسی کانال، جریان ورودي و سیال بدست خواهد آمد. بر
  )، پارامترهاي مهم و تاثیرگذار عبارتند از:Felder and Chanson, 2009جریان دوفازي در سرریزهاي پلکانی(

)3-1(   gdqyxKKLhWf
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w چگالی آب    
 لزجت دینامیکی سیال  
g شتاب ثقل  
 و هوا آببین  کشش سطحی  
*u  جریانبرشی سرعت  
'u  متالطمنوسان سرعت  

d  جریانخالص عمق  
cd عمق بحرانی جریان  
wq دبی واحد عرض جریان  

Cگیري شده در عمق) متوسط(غلظت هوا  
ihعمق جریان در محل شروع هواگیري جریان  

  
   

  

iLفاصله طولی محل شروع هواگیري جریان تا تاج سرریز  
L پله طول  
h پله ارتفاع 

Fهاي هوا تعداد حباب  
W )سرریزعرض کانال(  

sKh  cos پله نرمالارتفاع  
'K  زبري سطحارتفاع 

cV سرعت بحرانی جریان  
x فاصله طولی از تاج سرریز  
y فاصله عمودي از کف مجازي سرریز  
z فاصله از محور مرکزي سرریز 

هاي ساده افقی و شرایط توازن یکنواخت  غلتشی عبوري از تنداب پلکانی با پله با درنظر گرفتن جریان
هاي جریان دوفازي آب  بین مشخصه)2-3(رابطه بعد کلی شکل، یک رابطه بی منشوري جریان در یک کانال
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هاي فیزیکی  ندسی تنداب پلکانی و برخی قیود و محدودیتهاي ه هاي سیال، مشخصه وهوا، مشخصه
  زیر ایجاد گردید: شرحاالشاره برمبناي تئوري باکینگهام به  براساس تحلیل ابعادي پارامترهاي فوق

n تعداد متغییرها  =13 
m تعداد بعد متغییرها  =3 

mn بی بعد هاياد پارامترتعد   = 10 =3-13  
(بعد زمان) Tو (بعد طول) Lبعد جرم)،(Mبعد اصلی سهگردد، متغییرها داراي  همانطور که مالحظه می

  متغییر تکراري باید انتخاب گردد. سهباشند. در نتیجه  می
  ز:اند عبارتند ا که براي تحلیل ابعادي درنظر گرفته شده متغییرهاي تکرار شوندهدر اینجا، 

- (مشخصه سیال) 

- q (مشخصه جریان) 

- h(مشخصه هندسی سازه)  
متغییر تکرار شونده  سهبا ترکیب  ،پارامتر بی بعد10باشد. بنابراین می13از طرفی تعداد کل متغییرهاي دخیل، 
  گردند: بشرح ذیل تشکیل میو سایر متغییرها طبق تئوري باکینگهام 

    LLTLTML cba
  1211

1    dhq cba  1  
    LLTLTML cba

  1211
2   Lhq cba  2  

     31211
3

  MLLTLTML cba   w
cba hq   3  

     21211
4

  LTLTLTML cba   ghq cba  4  
     21211

5
  MTLTLTML cba     cba hq5  

    LLTLTML cba
  1211

6   Whq cba  6  
    LLTLTML cba

  1211
7   s

cba Khq  7  
    LLTLTML cba

  1211
8   xhq cba  8  

    LLTLTML cba
  1211

9   yhq cba  9  
    LLTLTML cba

  1211
10   '10 Khq cba    

 
  خواهیم داشت: در نتیجه

  0,,,,,,,,, 10987654321 f  
 

  .گرددبدون بعد  اي تعیین شوند که هر  گونه در معادالت فوق، توان هریک از متغییرها باید به
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  دوفازي آب و هوا بر روي تنداب پلکانی بعد استخراج شده حاکم بر جریان پارامترهاي بی -1- 3جدول شماره 
 بعد نهایی بی هاي گروه a b c  بعد اولیه هاي بی وهگر

dhq cba  1  0 0 -1 
h
d

1 

Lhq cba  2  0 0 -1 
h
L

 2 

w
cba hq   3  -1 1 0 


wwq

3 

ghq cba  4  0 -2 3 2

3

4
wq
gh

 

  cba hq5  -1 -1 1 
wq

h



5 

Whq cba  6  0 0 -1 
h

W
 6 

s
cba Khq  7  0 0 -1 

h
K s 7 

xhq cba  8  0 0 -1 
h
x

8 

yhq cba  9  0 0 -1 
h
y

9 

'10 Khq cba    0 0 -1 
h
K '

10  

  در نتیجه:














h
K

h
K

h
y

h
x

h
W

h
L

h
d

q
h

q
ghqf

V
Fd

H
H

K
L

K
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u
uC s

ww

ww

c
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s

i

s

i ',,,,,,,,,,....,,,,
*
', 2

3

1
max 





        )3-2(  
 

بعد رینولدز، فرود و وبر و سایر  ، دوم و سوم بیانگر اعداد بیاول هاي)، پارامتر2-3رابطه ( سمت راست در
  باشند. بنابراین: می پارامترها معرف اثرات هندسه پله و اصطکاك سطحی

  

)3-3(  
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H

K
L
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u
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s
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s

i ',,,,,,,,Re,,....,,,,
*
', 2

max

  

  
باشند که برقراري تشابه  ) بیانگر این واقعیت می3-3) و (2-3م فرضیات بسیار ساده، روابط(علیرغم انجا

باشد مگر اینکه  دینامیکی جریان عبوري از تندابهاي پلکانی بدلیل پارامترهاي متعدد حاکم، میسر نمی
  آزمایشات بر روي مدل اصل انجام پذیرد.
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توان جایگزین یکدیگر نمود. به عنوان مثال، از  بعد را می بی الزم به ذکر است که هر ترکیبی از پارامترهاي
 1بعد دیگري بدست خواهد آمد که به عدد مورتون بعد فرود، رینولدز و وبر پارامتر بی ترکیب اعداد بی

تواند  میباشد و  گردد. این عدد فقط تابعی از خواص سیال می معروف است و بصورت زیر برآورد می
  االشاره در تحلیل ابعادي گردد.  عداد فوقجایگزین هریک از ا

ثابت خواهد عدد مورتون نیز  چنانچه سیال مورد استفاده( آب و هوا) در مدل و اصل یکسان باشند، مقدار
  بود.

)3-4(  
3

4

42

3

Re 


w
o

g
Fr

WeM 


  
  

گردد که  بعد دیگري حاصل می ، پارامتر بی)d(با عمق خالص )cd(همچنین با جایگزنی عمق بحرانی جریان
  باشد: مشابه و معرف عدد فرود جریان می

)3-5(  3
23

1
2

Fr
gh

q
h
d wc 










  

  
باشند.  ثابت مینیز ها  در مطالعه حاضر، ارتفاع پله، عرض و شیب سرریز و زبري سطحی پلهاز سوي دیگر 

  ) را بصورت ذیل بیان نمود:3-3ه (توان رابط بنابراین براي تشابه سازي فرودي می
  

)3-6(  
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max

  
  

بر روي  وهوا دوفازي آبمتالطم جریان موضعی   هاي مشخصه از بعدي )، عبارت بی6-3رابطه(بنابراین 
د فرود و رینولدز اعداشامل  ومستقلی است که بصورت تابعی از پارامترهاي  دهد میارائه تنداب پلکانی 

   .باشد می
هاي آزمایشگاهی بر روي  الزم به توضیح است که در ادامه به منظور تحلیل و بررسی نتایج حاصل از داده

) نسبت به 5-3مدل فیزیکی تنداب پلکانی، تغییرات هریک از پارامترهاي درج شده در سمت چپ رابطه(
اي در  ب نمودارها و روابط منطقیبعد استخراج شده (یا پارامترهاي نظیرهریک از آنها)، در قال پارامترهاي بی

  فصل چهارم ارائه شده است.
  
  

                                                        
1 - Morton Number 
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تعیین مقیاس -3-3  
و  مدل شده درستی به بررسی مورد پدیده در غالب نیروهاي که باشد اي گونه به باید مدل مقیاس انتخاب

 هیدرولیکی، يها اکثر مدل در داد. کاهش را آنها اثر نحوي به یا و باشند کردن صرفنظر قابل نیز نیروها سایر

 در و نیامده بوجود اي قابل توجه خطاي 2االستیکی فشار و 1سطحی کشش نیروهاي از اثر کردن صرفنظر با

 نمایند. سازي شبیه را حرکت سیال توانند می بخوبی ها ، مدل4لزجت و 3ثقل نیروهاي بودن غالب صورت

 باشد، یا آزاد می روباز بصورت سیال نجریا آنها در که سرریزها نظیر هیدرولیکی هاي سازه در کلی بطور

 مدل هیدرولیکی ساخت جهت شرایطی چنین بود. در خواهند اینرسی و ثقل نیروهاي آن، در غالب نیروهاي

 تشابه تحقق شرط با و حالت این نمود. در استفاده 5فرود تشابه قانون از توان می مدل مقیاس تعیین و

 تشابه سازي نمود. در شبیه کامل صورت به را سیال رفتار توان می ،6اصلی نمونه و مدل بین دقیق هندسی

سرریز  نظیر هاي مختلف قسمت جریان، خروجی و ورودي مرزهاي از اعم هندسی ابعاد کلیه باید هندسی
 زیر قرار به فرود عدد تشابه معیار در حاکم روابط عمده ترین شوند. کوچک نسبت یک به غیره و تنداب

  باشند: می
  

M

p
L L

L
M مقیاس طولی =  

  5.0
L

M

p
V M

V
V

M مقیاس سرعت =  

  5.2
L

M

p
Q M

Q
Q

M مقیاس دبی =  

  5.0
L

M

p
T M

T
T

M مقیاس زمان =  

 نمونه اصلی از همواره مدل در رینولدز عدد که کرد مالحظه توان می فرود، تشابه قانون برقراري فرض با

  : است کوچکتر
  

p

m

m

p

m

p

m

mm

p

pp

M

p

L
L

V
V

LV

LV

M








(Re)
(Re)

Re  

                                                        
1 -Surface Tension Force 

2 -Elastic Pressure Force 
3 -Gravity Force 
4 -Viscosity Force 
5 -Froude Similarity Law 
6 -Prototype 
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  باشد، بنابراین: می یکسان اصلی نمونه و مدل در سیال با توجه به اینکه

pm    
MLLVMp MMM (Re)(Re)(Re) 5.1   
pLM M (Re)(Re) 5.1    
  

 کوچکتر باشد، فرود معیار مبناي بر شده ساخته مدل مقیاس چه هر که دهد می نشان همچنین رابطه این

 بیشتري خواهند  تاثیر اصلی نمونه به نسبت مدل است) در رینولدز عدد آنها شاخص لزجت(که وهاينیر

 هرگاه. بود خواهد ثقل نیروي با توام همواره داخلی اصطکاك حقیقی(لزج)، سیال یک جریان داشت. در

 و خروجی)، يورود جریان مرزي(نظیر شرایط و باشد شده برقرار بخوبی اصلی نمونه و مدل هندسی تشابه

 زیادي تا حد بلکه ثقل نیروهاي بین تشابه تنها نه صورت این در باشند، مشابه نیز غیره و ها دیواره زبري

  .شد خواهد قرار بر نیز اصطکاکی نیروهاي بین
  

g
V

D
Lfh f 2

2

  
  

2

2
V
gD

L
h

f f   
  که: دانیم می طرفی از

  








L
hMM Fr         1FrM            2
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f

FL
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f  
  

 باشد، یکسان اصلی نمونه و مدل در زبري ضریب هرگاه فرود، معیار پایه بر شده ساخته مدل در بنابراین

 بودن یکسان وجود با مدل در بتوان است غیرممکن عمل در بود. خواهد یکسان دو هر در اصطکاکی افت

  : زیرا، رینولدز عدد معیار هم و باشد قرار بر فرود معیار عدد هم اصلی، نمونه و مدل در سیال
  1 L

m

P
V M

V
VM         1

(Re)
(Re)

Re
m

PM  

  
 بحرانی، نزدیکی مقادیر در ولی هستند، مشابه زیادي حد تا باال رینولدز اعداد در جریان الگوهاي کلی بطور

 تبـدیل  و بـالعکس  ورقـه اي)  جریـان  (یـا  آرام جریان به آشفته جریان آن در که د،کن می تغییر جریان رژیم

 نمونه در جریان که رژیم هنگامی آرام، جریان رژیم وسیع هاي محدوده با مدل اجراي است واضح گردد. می

 .شود گرفته نظر در کمتر حداقلی مقدار از مدل مقیاس نباید و بوده قبول قابل غیر است، آشفته اصلی
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 اثر بزرگی مدل در ندارند، اصلی نمونه در زیادي اهمیت که نیروهایی تا گردد انتخاب اي گونه به باید مقیاس

 .می باشند زیر بشرح محدودیتها این از برخی برسد. حداقل به 1مقیاسی خطاهاي و نداشته

 را مقیاس مدل عمل در باشد. کوچکتر حداقل مقدار یک از نباید مدل مقیاس لزجت، اثرات از اجتناب براي

 از آشـفتگی  اصـلی،  نمونـه  در جریـان  آشـفتگی  و رینولدز عدد به توجه با تا نمود انتخاب اي اندازه به باید

 باشد. یکسان اصلی نمونه و در مدل جریان رژیم واقع گردد. در حاصل اطمینان مدل در جریان

 کشش شاخص کمیت که وبر عدد که وجودي با آید. می بدست سطحی کشش اثر مبناي بر دیگر محدودیت

 سطحی می توان تاثیرکشش از که نحوي (بهزیاد است مقدار آن غالباً اصلی نمونه در باشد، می سطحی

 مدل در عمق آب صورت این در نیست. برقرار لزوماً ویژگی این کوچک مقیاس با مدل در نمود)، صرفنظر

است،  مناسب عمق معموال براي سانتیمتر سهپائین  حد تجربه براساس باشد. کمتر حداقل مقدار یک از نباید
 است. گردیده پیشنهاد نیز سانتیمتر 2تا  5/1حداقل  مقدار این منابع برخی در ولی

 آشفته یا جریان و تندابها از عبوري جریانهاي آزاد، پرتابی هاي جت نظیر ،2طبیعی هواگیري با جریانهاي در

 بر تشابه است، اعمال آشفتگی شدت از ناشی عموماً آنها در نجریا هواگیري که 3هیدرولیکی پرش یک

 قابل تاثیر هوا ورود و باشد بزرگ کافی بقدر مدل مقیاس که است معتبر زمانی فرود عدد معیار مبناي

 نسبت مدل در کمتر هواي ورود که است این اهمیت حائز نکته باشد. داشته انرژي استهالك در اي مالحظه

 جهت در مدل در شده انجام هاي بررسی لذا .گردد می جریان کمتر استهالك انرژي باعث اصلی، نمونه به

 انتقال کانال طول که گردد می آغاز زمانی هواگیري سرریزها، روي در جریان بود. خواهد بیشتر اطمینان

 یکسان انجری کامل عمق با آن ضخامت و کند رشد آشفته مرزي الیه آنکه الزم براي بحرانی طول از جریان

 که است این علت و رسیم می هواگیري شرایط چنین به بندرت رایج، مقیاس با در مدل باشد. بیشتر گردد

4نسبت به آب قطرات کردن جدا براي الزم 4جنبشی انرژي جریان، سرعت کمتر و دبی بدلیل
LMکاهش 

 معیار با مطابق کند، می جلوگیري جریان از اتقطر شدن جدا از که سطحی کشش آنکه نیروي حال یابد، می

2 با نسبت وبر
LMجدا را آب قطرات که نیست حدي به مدل در آشفتگی شدت بنابراین یابد. می کاهش 

بدین  است. اصلی نمونه از پایدارتر مدل، در بحرانی فوق جریان سطح لذا نماید. پرتاب هوا به کرده و
آید  می بدست اصلی نمونه در شده هواگیري جریان به نسبت کمتري آب عمق هیدرولیکی مدل در ترتیب

 تعمیم به قابل کامالً مدل نتایج سازه کناري هاي دیواره ارتفاع برآورد خصوص در که گردد می موجب این و

  .نباشد اصلی نمونه
                                                        

1 -Scale Effects 
2 -Self Aerated Flow 
3 -Hydraulic Jump 
4 -Kinetic Energy 
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 مقیاس اثرات -3-3-1

توان همزمان کلیه اعداد بی  باشد. بدین معنی که نمی سازي ممکن نمی در مدلسازي رعایت دقیق اصول تشابه
هاي  شود تا پدیده بعد در مدل و اصل را یکسان گرفت. در نتیجه با انتخاب نیروي موثر در اصل سعی می

بعد در مدل و اصل، شبیه سازي شود. در نتیجه مقادیر سایر  هیدرولیکی تنها با مساوي قرار دادن یک عدد بی
یر عدد رینولدر و وبر در مدل و اصل یکسان نخواهند بود. در این شرایط نتایج بدست آمده از بعد نظ  اعداد بی

   گویند تحت تاثیر اثر مقیاس قرار دارد. اصطالح میدر مدل دقیقاً منطبق بر شرایط اصل نیست و 
متالطم  هاي جریانمدلسازي فیزیکی برخالف مدلسازي جریان زالل آب در کانالهاي روباز، به عبارت دیگر 

توان، نقش  باشد. دلیل عمده این امر را می برمبناي تشابه فرود، بدون اثرات مقیاسی میسر نمی شده هوادهی 
  عنوان نمود. تنش سطحیتاثیرگذار برخی از خواص اساسی سیال نظیر لزجت و 

شخصی در هاي م ار جریان عبوري از سرریزهاي پلکانی باعث ایجاد عدم قطعیتتپیچیدگی ساخهمچنین 
به حداقل رساندن اثرات مقیاسی نقش ضرورت از این رو،  و گردد تعمیم نتایج آزمایشگاهی به مدل اصل می

  دارد.ها  این قبیل سازههاي فیزیکی  جریان بر روي مدلو تحلیل مهمی در مطالعه 
به اثرات ، هاي معمولی در قیاس با تندابسازي فیزیکی سرریزهاي پلکانی بر مبناي تشابه فرودي  مدل

این در جریانهاي دوفازي عبوري از  ).Gonzalez and Chanson, 2004باشد( می تر مقیاسی حساس
  ، تنش سطحی و لزجت نقش موثري در فرآیند ورود هوا دارند. هاسرریز

حبابهاي هوا بسیار  قطر، سرریز پلکانی سازي فیزیکی مدلانجام در صورت انتخاب تشابه فرودي براي 
براین،  جریان خواهد شد. عالوه نرخ هواگیريباعث افزایش برآورد میزان  در نتیجهو گردد  رد میبرآوبزرگ 

شود و در این  تبادل اندازه حرکت با جریان اصلی میمنجر به  ها اي بر روي پله هاي چرخابه وجود جریان
ش اثرات مقیاسی، به منظور کاهبنابراین،  تشابه رینولدزي نیز خواهد بود.برقراري صورت نیاز به 

 ,Boes, 2000a, 2003aشده است(مختلف پیشنهاد  نسازي توسط محققی روشهاي مدل در قالبرهنمودهایی 

2003b; Chanson, 1994a; Takahashi et al., 2006.(  
شود تا شرایطی در مدل فراهم شود تا نیروهایی که در  سعی می "اثر مقیاس"براي اطمینان از ناچیز بودن

توان با انتخاب مقیاس مناسب، کنترل  و موثر نیستند، در مدل موثر واقع نشوند. این شرایط را میاصل بزرگ 
 حداقل عمق جریان در مدل، کنترل حداقل زبري سطح و غیره بوجود آورد.

 )2003( Boes and Hager اي پله روي تنداب از جریان عبوري سرعت و هوادهی را بر روي مقیاس اثرات 

 و رینولدز قابل وبر اعداد اي از در محدوده دنتوان می یمقیاس اثرات که دادند نشان اند. آنها نموده تحلیل

براي کمینه نمودن اثرات لزجت در مدل، رعایت حداقل عدد رینولدز راستا آنها  همیندر د. نباش صرفنظر
  .آمده است )L(نیز یطول مقیاس مورد در زیر جدول در که همانطور .پیشنهاد نمودندرا  105جریان معادل 
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  فرود تشابه براي اثرات مقیاس کردن کمینه براي Boes and Hager(2003) توسط شده ارائه بعد بدون هايمعیار -2-3جدول شماره

  نوع معیار   مقدار معیار
  )Lمقیاس طولی(  ≥15
  )eWعدد وبر(  ≤100

510  )عدد رینولدزeR(  
 

تاثیر  مقیاس ، اثراتL15به ازاي نشان داد که ,.Pegram et al)1999(نتایج حاصل از مطالعات همچنین
   .دارد اي پله هاي تنداب درجنبشی جریان آب انرژي ستهالك بر روي پدیده ا نامحسوسی 

شیب سرریز پلکانی مشابه  در این تحقیق، براي اهداف مقایسه نتایج و نیز اعتبارسنجی مدل فیزیکی،
 Gonzalez and Chanson, (2008)  ،Carosiهاي مورد استفاده در کارهاي آزمایشگاهی افرادي نظیر  مدل

and Chanson (2006) و Chanson and Toombes (2002) 1بصورتV:2.5H ) 8.21گرفته  ) درنظر
هاي پلکانی سدهاي  هاي واقعی(اصل) تنداب هاي سرریز در مدل شده است. از سوي دیگر ارتفاع رایج پله

بنابراین با توجه به  ).Ditchey and Campell, 2000باشد( متر متغییر می سانتی60تا 30خاکی اغلب بین
ها  توان داده مقیاسی، می گرفته شده و نیز لحاظ نمودن اثراتمتر درنظر  سانتی 4هاي مدل که معادل  ارتفاع پله

و برقراري تشابه فرودي، به 15Lتا 5/7Lهاي طولی و نتایج حاصل از این مدل فیزیکی را با مقیاس
  هاي واقعی تعمیم داد. مدل

تا  22/115عدد وبر جریان در محدوده برآورد شده مقادیر هاي مورد آزمایش،  این، به ازاي دبی بر عالوه
می باشد. همچنین  Boes and Hager(2003) توسطاز مقدار پیشنهاد شده  یشترد که بنگیر قرار می 05/1388

 .آمده است بدست 105 لیتر بر ثانیه بزرگتر از 23از  یشهاي ب دبیمدل فیزیکی براي  درعدد رینولدز جریان 
برآورد  0/5×104، مقدار آن بیش از نیز لیتر ثانیه) 12در حداقل دبی مورد آزمایش(حتی  با این وجود،

  . )متر سانتی 5/2با عمق جریان بیش از است( گردیده
ها و  گیري گردد که نتایج حاصل از اندازه االشاره مالحظه می ي فوقها بنابراین، براساس اعتبارسنجی

 مدل به کامل اعتماد باتوان  فیزیکی تنداب پلکانی را می مدل ر رويهاي آزمایشگاهی مطالعه حاضر ب تحلیل

   .ثانیه لیتر بر 12تر از هاي کم دبیآمده در  هاي بدست داده) تعمیم داد البته به استثناي اصلیواقعی(
اي از مشخصات مربوط به کنترل اثرات مقیاسی در مطالعات پیشین بعمل  خالصه، 3-3در جدول شماره 

  هاي پلکانی و مقایسه آن با مطالعه حاضر ارائه شده است. وي جریان عبوري از تندابآمده بر ر
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  فرود برمبناي معیار تشابه پلکانی تنداب بر روي جریان  طالعاتخالصه مشخصات برخی از م -3- 3جدول شماره 

/ محققیننام محقق  ردیف شرایط عدم ایجاد  معیار اثرات مقیاسی 
 اثرات مقیاسی

  یشگاهی جریانشرایط آزما

1  BaCaRa(1991) 
مقاومت جریان و استهالك 

25L  انرژي جنبشی  
θ = 53º, h=0.014,0.024, 

0.028,0.06m. 
Lr = 42.7, 25, 21.3, 10 

2  Boes(2000) 
هوا توزیع سرعت و غلظت 

5101Re   جریاندر    

 
θ = 30 & 50º, W =0.5m, 

h = 0.023 ~ 0.093m.  
Lr = 6.6, 13, 26 (30º) / 

6.5, 20(50º). 

3  Chanson et. 
al.(2002) 5102  مقاومت جریانRe   

mh 02.0  

 
θ = 5 ~ 50º, 

W = 0.2 ~ 15 m, 
h = 0.005 ~0.3 m,  

3 × 104 < Re < 2 ×108, 32 
< We < 6.5 × 106. 

4  Gonzalez and 
Chanson (2004)  مقاومت جریان  

5102Re   
mh 02.0  

2,1L  

θ = 3.4º,W = 0.5m,  
h = 0.143,0.0715m. 

5  Gonzalez (2005)  
، ي هواشار عبوري حبابها

  2L  غلظت جریان، شدت تالطم
θ = 16º, h= 0.05, 0.1 m, 
1.2 ×105< Re < 1.2×106,  

Lr =2,1. 
 

 مطالعه حاضر  6
استهالك انرژي و توزیع 

  سرعت جریان
mh 02.0 

15L  
θ = 21.8º, h= 0.04 m,  

5.5 ×104< Re <1.65×105,  
Lr =7.5~15.  

 
معرفی ساختار آزمایشگاهی -3-4  

به گستردگی و طیف وسیع مطالعات درنظر گرفته گردید، با توجه  بیان مشروح نیز بصورت قبال همانطور که
باشد)،  شده در این تحقیق (که برخی از آنها در راستاي تکمیل مطالعات سایر محققین در این زمینه نیز می

باشد بلکه ارائه رهنمودها و  اي نمی بدیهی است که در این طرح، هدف تنها انجام یک مطالعه کتابخانه
از مدلهاي هیدرولیکی  نوین براي طراحان سرریزهاي پلکانی برپایه نتایج حاصل هاي کاربردي و دستورالعمل

گیري از  شده است تا با بهره باشد که در این راستا تالش ها از اهداف آرمانی تحقیق می مختلف این سازه
(نظیر امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی موجود و اعمال تغییراتی در ساختار هندسی سرریزهاي پلکانی رایج

)، و نیز متفاوت نسبت به سایر تحقیقات گذشته متناوب بصورتها  پله ییانتها در لبه 1ها آبپایه کارگذاري
از نظر افزایش میزان استهالك انرژي مخرب آب، مقادیر  ها هیدرولیکی این سازه کارایی سنجی افزایش امکان

                                                        
1 -Sills 
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میدان سرعت و رشد الیه مرزي در ناحیه غلظت جریان آب و هوا، نوسانات فشاري وارد بر سازه، مطالعه 
   بیشتر جریان مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. هواگیريباالدست نقطه ورود هوا به جریان و 
هیدرولیکی بترتیب شامل مخزن تامین آب(که در این طرح در کف  -بطورکلی ساختار اصلی مدل فیزیکی

داکثر دبی جریان مورد نیاز مدل)، قسمت ورودي آزمایشگاه واقع شده است)، سیستم پمپاژ(براي تامین ح
، کانال، مجراي خروجی مدل، دریچه تنظیم سطح آب در انتهاي کانالمدل(آرام کننده تالطم جریان آب)، 

  سرریز مستطیلی یا مثلثی و کانال بازگشت آب به مخزن می باشد.
 یک کی مختلف سرریز پلکانی، درهاي فیزی درنظر گرفته شده بر روي مدل در این تحقیق، کلیه آزمایشات

وزارت نیرو و با  آب تحقیقات موسسه هیدرولیک آزمایشگاه دوسالن شماره  با شیب ثابت در افقی کانال
 در این مجموعه انجامتوسط نگارنده، گیري موجود و توسعه داده شده  گیري از امکانات و ابزار اندازه بهره

گیري برخی از پارامترهاي هیدرولیکی جریان(نظیر عمق آب،  ندازهمنظور سهولت تعبیه ابزار ا شده است. به
فشارهاي استاتیکی، غلظت و سرعت جریان آب و هوا) و مانور حرکتی آنها در طول مدل فیزیکی، تغییراتی 

اي که بتوان با دقت و سرعت هرچه  فوق االشاره طرح و ایجاد گردید به گونه کانالبر روي ساختار هندسی 
  هاي مورد نیاز را برداشت نمود. هبیشتر داد

 توسط تصویر ثبت سیستم از نیز هاي مختلف جریان بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی براي مشاهده رژیم

  .است شده استفاده فیلمبرداري عکسبرداري و دوربین
 در ادامه شرح مشخصات هریک از اجزاي اصلی مدل به تفصیل ارائه شده است.

  
  مورد استفاده در طرح هیدرولیکی  مدل اجزاي -3-4-1
سیستم تامین آب  -3-4-1-1  

 

آب مورد نیاز مدل هیدرولیکی توسط پمپاژ آب از مخزن زیرزمینی واقع در کف آزمایشگاه هیدرولیک 
، 250-29مدل  ETA-ALT پمپ سانتریفیوژ از نوع توسط یک دستگاه کانال تامین خواهد شد. آبگیري

تاسیسات پمپاژ مورد استفاده در این طرح در  1-3گردد. در شکل شماره  م میساخت کارخانه پمپیران انجا
آزمایشگاه هیدرولیک موسسه تحقیقات آب نشان داده شده است. همچنین مشخصات اولیه پمپ و 

  ارائه گردیده است.  4-3الکتروموتور آن،  در جدول شماره
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  ) مورد استفاده در تحقیقفلزي شاسیسیستم پمپ و الکتروموتور(کوپله شده بر روي  -1-3شکل 

  
 

  مشخصات پمپ و الکتروموتور مورد استفاده در طرح -4-3جدول شماره
جریان نامی 
  الکتروموتور

)Amp(  

توان نامی 
  الکتروموتور

)Kw(  

قطر پروانه 
  پمپ

)mm(  

  دور پمپ  آبدهی پمپ(مترمکعب در ساعت)
rpm1450 1100  900  700  500  300  

ارتفاع   5/24  5/22  5/19  16  8/10  290  55  104
  پمپاژ(متر)

  

 از جلوگیري منظور باشند. به می میلیمتر 300 قطر داراي سیستم رانش این و هاي فوالدي مکش لوله

  است. گرفته و فونداسیون بتنی قرار فلزي شاسی بر روي مجموعه کل کار، از ناشی لرزشهاي
 200به همراه یک عدد شیر قطع و وصل به قطر  1ذردر مسیر لوله رانش پمپ، یک رشته لوله بصورت کنارگ

شود و براي تنظیم  تعبیه شده است که به مخزن زیرزمینی آزمایشگاه منتهی میاتمسفر  10با فشارکار میلیمتر 
  گیرد.  ، مورد استفاده قرار میکانالدبی جریان ورودي به 

                                                        
1 -By-Pass 
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مخزن بتنی باالدست -3-4-1-2  

(عرض)  × 3(ارتفاع)  × 75/6 )طولابعاد (به بتنی مخزن  وارد ،انش پمپر از لوله عبور از پس آبجریان 
گیري تراز سطح آب در  براي افزایش دقت در اندازه شود. میآزمایشگاهی  کانالورودي در  متر 9/0

سطح آب جریان ورودي تا حد ممکن ضروري است تا نوسانات  ،باالدست مدل فیزیکی سرریز پلکانی
از مانع  ،کانالجریان قبل از ورود به  آرام شدن برايبتنی  مخزن ورودي قسمت درور کاهش یابد. بدین منظ

و تالطم  آشفتگی بدون آب تا شود می باعث با ایجاد افت قابل توجهی گردد که استفاده میفلزي  1مشبک
   .متري از محل استقرار مدل فیزیکی واقع شده است سانتی 308این مانع در فاصله شود.  کانال وارد

 نشان داده شده است.و شبکه مشبک آزمایشگاهی  کانال، مخزن ورودي 2-3در شکل شماره 

  

  
 

  آزمایشگاهی کاناللوله ورودي به مخزن آبگیري در ابتداي  -2-3شکل 
  

آزمایشگاهی 2کانال -3-4-1-3  

ازي پلکانی بر روي هیدرولیک جریان دوف تنداببه منظور بررسی تاثیر شرایط هندسی مختلف سازه 
افقی با  کانالعبوري از آنها، اقدام به ساخت مدل فیزیکی با مقیاس متناسب با شرایط آزمایشگاهی در یک 

                                                        
1 -Screen 

2 -Flume 
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شیب ثابت بوده که دیواره سمت راست اسکلت و کف فلزي با داراي  کانالاین . شیب ثابت شده است
ت چپ از جنس و دیواره سم میلیمتر) 10شفاف(با ضخامت 1گالس جنس پلکسی ازآن(درجهت جریان)

 گردد، از مالحظه می 3-3باشد و همانطور که در شکل شماره متر می سانتی 90 کانالعرض  بتنی می باشد.

 95و  90اي به طولهاي  آن شامل دو قطعه شیشه اول قسمت متصل بهم تشکیل شده است. قسمت دو
پلکسی گالس هریک به طول متر و قسمت دوم آن شامل چهار قطعه از جنس  سانتی 154ارتفاع  متر، سانتی

هاي  و قاب ي فلزيها متر می باشد که جهت استحکام بیشتر توسط تسمه سانتی 73متر و ارتفاع  سانتی 95
 70که در فاصله قائم  دهند متر را تشکیل می 65/5وع کانالی به طول ماند و در مج فلزي بهم متصل شده

  .ی نصب شده استهای متري نسبت به کف آزمایشگاه بر روي پایه سانتی
 

 
 

 (حدفاصل مقاطع ورودي و خروجی مدل)آزمایشگاهی کانالمدل فیزیکی سرریز پلکانی در ساختار  -3 -3شکل 
  

دریچه تنظیم سطح آب -3-4-1-4  

متري از انتهاي مدل فیزیکی، یک  58/3آزمایشگاهی مورد استفاده و در فاصله  کانالدر قسمت انتهایی 
که آب از روي آن عبور می کند، تعبیه سانتی متر  90(عرض)×70ابعاد (طول) بهعدد دریچه تاشوي فلزي 

شده است. تغییر میزان بازشدگی دریچه بصورت دستی و توسط سیستم قرقره و قالب متصل به آن انجام 
  شود.  می

                                                        
1 -Plexi Glass 
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تراز ها باید دقت الزم به عمل آید تا بتوان سطح آب را با دقت موردنظر در  در طراحی و نصب این دریچه
توان عمق جریان در  ها، می یا رقومی که الزم است تنظیم نمود. بدین ترتیب با مانور حرکتی این دریچه

در این تحقیق، دریچه تاشو در حالت کامالً باز قرار  مدل فیزیکی را در مقدار دلخواه کنترل نمود. پایاب
  شند تا در خالل آزمایش تخریب نشوند.ها باید مقاومت الزم را دارا با درضمن این دریچه داده شده است.

  

سیستم قرقره و قالب  
براي کنترل دریچه تاشو

دریچه تاشوي انتهایی 
مدل در حالت کامال باز

  
  دریچه تاشوي انتهاي کانال آزمایشگاهی و سیستم مانور حرکتی آن -4-3شکل 

  
مجراي خروجی جریان -3-4-1-5  

شکل از جنس سنگ و سیمانی با  بعد از دریچه فلزي تاشو، مجراي خروجی جریان با سطح مقطع مستطیلی
متر(ارتفاع) قرار دارد. در ابتداي این مجرا، سبد فلزي مشبک  0/1×متر(طول)3/3×متر(عرض) 9/0ابعاد 

است تا از تالطم سطح آب در این مقطع کاسته شده و ارتفاع آب  قرار داده شده )سنگ قلوهمقداري محتوي (
  گیري گردد.  در باالدست سرریز لبه تیز مستطیلی با دقت بیشتري اندازه

  
سرریز لبه تیز مستطیلی -3-4-1-6  

تیز مستطیلی شکل از جنس برنجی با  گیري دبی جریان در انتهاي مجراي خروجی، سرریز لبه اندازه براي
متر(ارتفاع) تعبیه شده است. جریان پس از عبور از این سرریز مجدداً به سمت  35/0×متر(عرض) 90/0ابعاد 

  گردد. مخزن زیرزمینی آزمایشگاه هدایت می
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در باالدست سرریز نصب شده است استفاده  که لیمنیمتر یک از تیز هسرریز لب پشت آب براي قرائت ارتفاع
 پلکسی جنس از مخزنی کش، خط چوبی، پایه میلیمتر بوده و شامل یک گردد. دقت این لیمنیمتر در حد می

موقعیت نصب لیمنیمتر بر روي دیواره  5-3شکل شماره  باشد. در می آن در موجود متحرك سوزن و گالس
  داده شده است. ریان نشانمجراي خروجی ج

 

  
 انتهاي مدلدر تیز  گیري تراز سطح آب بر روي سرریز لبه موقعیت نصب لیمنیمتر جهت اندازه -5-3شکل 

  
1هاي آزمایشگاهی آوري داده تجهیزات و ابزار جمع -3-5  

 توزیع و قالانت خطوط ها، خانه تصفیه طراحی هاي پروژه انجام در بسزایی سهم به جریان آب مربوط مطالعات
 در سعی و پیشرفته آزمایشگاهی هاي مدرن دستگاه طراحی با امروزه دارد. هیدرولیکی هاي سازه و همچنین 

 آبی هاي سازه به مربوط هاي تدقیق طراحی جهت هاي مختلف هیدرولیکی، و مطالعه پدیده رفتارشناسی

طالعات الزم به منظور بررسی آوري ا آزمایشگاهی، جمع مدلگردد. از مهمترین اهداف ساخت هر  می
باشد که  هاي مختلف طراحی و یا قانونمند کردن پدیده هیدرولیکی می عملکرد سازه در اصل، مقایسه گزینه

 بتواند در موارد مشابه کاربرد داشته باشد. 

گیرند، عبارتند از  هاي مشاهداتی مورد استفاده قرار می ابزار و وسایلی که اغلب براي ثبت پدیده
هایی نیز باید  سبرداري، فیلمبرداري و یا مشاهده پدیده و یادداشت کردن. عالوه بر مشاهدات، کمیتعک

و تراز سطح آب که هریک از این دینامیکی، غلظت هوا برداشت گردند که عبارتند از دبی، سرعت، فشار 
گیري  ستفاده براي اندازهپارامترها ممکن است در طول انجام آزمایش ثابت و یا متغیر باشند. ابزار مورد ا

  ، در ذیل تشریح گردیده است.تحقیقهریک از این پارامترها در این 
  

                                                        
1 -Instrumentation 
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 استاتیکی فشارهاي گیرياندازه -3-5-1

 ارتفاع به صورت را سیال در موجود فشار پیزومتر، باشد. می فشار گیري اندازه براي ابزار ترین ساده 1پیزومتر

 به شلنگ طریق از که ابعاد مناسب با کف در سوراخ یک از عبارتست ترپیزوم دهد. می نشان مایع از معادل

آسانتر  قرائت و بیشتر وضوح براي گردد. قرائت می تابلو روي بر فشار معادل ارتفاع و شده متصل تابلو یک
اي از صفحه شبکه  ، نمونه6-3شود. در شکل شماره  نیز استفاده فلوروسانت مانند رنگی مواد ممکن است از

 ، ارائه شده است.گرفتهیزومتري که در آزمایشات مورد استفاده قرار پ

  

  
  گیري فشارهاي استاتیکی جهت اندازه هامانومترشبکه صفحه  -6-3شکل

  
 نصب و در ساخت الزم دقت که صورتی در باشد. می حساس بسیار دارد که اي ساده ساختار علیرغم پیزومتر

 یا برنج از معموالً پیزومتر که بدنه بود. خواهند استفاده غیرقابل واشتباه  حاصله نتایج نگیرد، صورت آن

                                                        
1 -Piezometer 
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 بوجود فرورفتگی یا و هیچ برجستگی که گردد نصب کف در طوري باید شود، می ساخته گالس پلکسی

 یافته ادامه مناسبی طول در قطر این و برخوردار باشد مناسب قطر از باید پیزومتر سوراخ آن بر نیاید. عالوه

هنگامی  نتایج باشد. بهترین تیزي از عاري و گرد پیزومتر باید سوراخ گردد. نوك متصل شلنگ به بعداً و
 قطر به کانال کف در که سوراخی با و شود چسبانده از پشت کانال کف به پیزومتر که گردد حاصل می

 باال و ورفتگیفر از ناشی خطاهاي صورت این گردد. در مرتبط کف کانال به شود، می زده مته با مناسب

براي اتصال شیلنگهاي مانومتر به پیزومترهاي نصب شده در زیر مدل  .گردد مرتفع می پیزومتر آمدگی
ارائه  7-3ها در شکل شماره  اي از این رابط هاي دو طرفه پیزومتر استفاده شده است. نمونه فیزیکی، از رابط

  گردیده است.
  

 
 مانومتر به مدل فیزیکی و تابلوي مانومترهارابط دو طرفه جهت اتصال لوله  -7-3شکل 

  
توسط  تنداب پلکانیهاي  و قائم پلهوجوه افقی گیري فشار استاتیکی وارد بر  در این تحقیق، براي اندازه

میلیمتر(با  هفتو قطر خارجی  پنجشفاف از جنس سیلیکون با قطر داخلی  لوله مانومترپیزومترها، تعدادي 
ها در هر گزینه) در نظر گرفته شده است. مانومترها بر روي دو صفحه چوبی متصل  توجه با ابعاد هندسی پله

ها و  گذاري این لوله شوند. با شماره متر نصب می 5/1(ارتفاع) ×1/1بهم از جنس نئوپان به ابعاد (عرض)
چنین، در گردد. هم گیري و ثبت می اندازهبه سهولت مدرج نمودن تابلوي نصب مانومترها، فشار در هر نقطه 

 هاي سرریز، در ادامه به تفصیل پرداخته خواهد شد. ارتباط با موقعیت و چیدمان آنها بر روي پله

مانومترها، فرآیند ، پیش از شروع قرائت فشار استاتیکیشده  ثبتمنظور اطمینان از صحت اعداد  همچنین به
  هواگیري مانومترها در هر بار آزمایش انجام گردید.
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 دینامیکی) فشار(فشارهاي نوسانهاي گیري اندازه  -3-5-2

 زیاد زمان نسبت به فشار هاي نوسان و بوده همراه شدید آشفتگی و تالطم با جریان که سازه از نقاطی در

 به پیزومتر هاي شلنگ نوسانی،فشارهاي  گیري اندازه براي گردد. می ثبت اي لحظه بصورت فشار باشد، می

 سیستم به آنجا از و مبدل دستگاه به هاي رابط سیم توسط و متصل فشار تغییر به حساس هاي گیرنده

 شامل که فشار هاي نوسان گیري اندازه جهت .گردند مرتبط می اطالعات پردازش افزار نرم و کامپیوتري

 نظر مورد هاي محل در مربوط زمانی سري و فشار اي تغییرات لحظه صحیح ضبط و اطالعات برداشت

 .است شده داده نشان 8-3شماره  شکل در شماتیک بطور شود که می استفاده خاصی تجهیزات از باشد، می

 از: عبارتند نیاز مورد اصلی تجهیزات

  1فشار مبدل  -1

  2کننده تقویت -2 

  صافی -3 

  کننده ادغام -4 

 3 پردازشگر -5 

  اطالعات نمایش و ضبط تجهیزات -6 
  

  
 فشار نوسانات گیري اندازه ارتباط اجزاي سیستم شماتیک طرح -8-3شکل 

                                                        
1 -Transducer 

2 -Amplifier 

3 -Data Processor 
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 متقارن دستگاه یک درشکل  Eهسته  دو بین مغناطیسی صاف دیافراگم توسط حسگرها این در گیري اندازه

 و داشته اینچ فاصله 005/0دیافراگم صفحه با که دارد قرار القایی پیچ سیم یک هسته هر گردد. در انجام می
 بصورت ها هسته از یک هر القایی در تغییر باعث گردد، می دیافراگم تحدب و تقعر که باعث فشار تغییرات

 صفحه به فشار تغییرات میزان به مستقیم بستگی سیگنال این د. ظرفیتردگ (جریان متناوب) میACسیگنال 

 و ها پارازیت ،صافی توسط و شده تشدید کننده) فایر(تقویت آمپلی توسط دارد. این سیگنالها دیافراگم

 دیافراگم صفحه تغییرات با فشار تغییرات میزان اینکه به دلیل است ذکر قابل  گردد. می حذف اغتشاشات آن

 مستقیم و خطی رابطه فشار نوسانات میزان با آمده نیز بوجود القایی میزان لذا دارد، مستقیم و خطی رابطه

 UPC601-L نوع 1کارتهاي واسط حسگر سط حسگرهاي فشاري از طریق شده تو تولید هاي دارد. سیگنال
 همزمان طور اطالعات به پردازشگر و برداشت سیستم به گردند) (که بر روي بورد اصلی رایانه نصب می

 تعداد در تغییر قابلیت سیستم این باشند. می قابل رویت نمایش، و ضبط تجهیزات در شوند و می منتقل

 . دارد ثانیه هر در را ها برداشت

 زمانی سري و شوند تبدیل می مهندسی کاربردي اطالعات به سیگنالها ینا خاصی افزارهاي نرم با اینجا در

  باشد. سیستم مجهز به کارتهاي واسط حسگر می این .آید می بدست مختلف نقاط براي فشار نوسانات
گیري  فشار باید دقت نمود تا آنجا که ممکن است به نقطه اندازه الزم به توضیح است که در نصب مبدل

ارائه ، تحقیقمورد استفاده در این گیري نوسانات فشاري  ، دستگاه اندازه9-3در شکل شماره نزدیک باشند. 
  شده است.

  
  )Validyne Engineering Corporation(گیري و ثبت نوسانات فشاري اندازه سیستمنمایی از  -9-3شکل 

                                                        
1 -Sensor Interface Card 
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 ازیم.پرد می فشاردینامیکی گیري اندازه وسایل جزئیات شرح به مختصري قسمت این در
  
 شلنگ  

 تا سفت باشد یا و نرم نباید استفاده مورد شلنگ جنس کند. می پیدا ارتباط سنسور به شلنگ توسط پیزومتر

 دیگر نکته مهم باشد. کردن کار قابل راحتی به هم و بوده فشار صحیح مقدار انتقال براي خوب عاملی هم

 مقدار تا داشته باشد وجود هوا حباب یچگونهه نباید سنسور تا شلنگ و پیزومتر مسیر طول در که این است

 عدم از تا کنند انتخاب می رنگ بی را شلنگ منظور همین به کند. پیدا انتقال مربوطه سنسور به فشار صحیح

  شود. حاصل اطمینان هوا وجود
  
 درپوش  

 شود. یمتصل م حسگر به دیگر طرف از و شلنگ به طرف یک از باشد می برنج آلیاژ از آن جنس که درپوش

 طرف جدار داخلی و بماند محفوظ هوا با ارتباط از سیال تا بوده مخروطی دارد ارتباط شلنگ به که طرفی

  ارائه شده است. مذکور ، درپوش10-3شماره  شکل شود. در پیچ سنسور سر به تا است شده رزوه دیگر آن
  

حگسرهاي اندازه گیري 
فشار نوسانی

درپوش اتصال به لوله 
مانومتر

صفحه نصب 
حسگرها

  
  وش برنجیرپنحوه استقرار حسگرهاي سنجش فشار نوسانی و اتصال به د -10-3شکل
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 فشارسنج(ترانسدیوسر) حسگرهاي  

میلی  150مربع(یا  متر سانتی بر کیلوگرم 150/0قدرت  به استفاده در این طرح مورد حسگرهاي فشار
  گردند. می متصل فشارسنج فایر آمپلی به مخصوص کابل توسط باشند و بار)می
  
 فشارسنج فایر آمپلی  

 فایر کند. آمپلی می پیدا انتقال فایر آمپلی به که شده حسگر در جریان ایجاد باعث آب نوسانی فشار تغییر

 هر که کانال است ششداراي  حداکثر فایر آمپلی دهد. می نشان را فشار تغییر این که است اي صفحه داراي

 کانال، به هر مربوط کلید انتخاب با دهند. می نشان را مختلف حسگرهاي از آمده بدست اطالعات یک

   گردد. می نمایش رایانه ظاهر بر روي صفحه آن به مربوط يا لحظه اطالعات
  
 اطالعات پردازش افزار نرم  
 از بعضی به زیر در گیرد. می قرار استفاده مورد اطالعات همزمان دریافت و نمایش براي افزار نرم این

  شود: می اشاره افزار نرم قابلیتهاي این
 نمایش ظاهر صفحه برروي مختلف هاي شکل با وانت می را مختلف هاي کانال از آمده بدست اطالعات -

 .کرد

نمونه در ثانیه  8000تا  10از  تقریباً ،1نمود زمان(ثانیه)برداشت واحد در توان می که هایی نمونه تعداد -
 بستگی دارد. اطالعات ضبط زمان و برداري بهره مورد هاي کانال تعداد به باشد که می

 در این  نمود. استفاده توان می Post Codasبرنامه  آمده از تبدس اطالعات در تفحص و تحقیق براي -

 گوناگون هاي روش به اطالعات کردن است. کپی پذیر اطالعات امکان کل از یا قسمتی از گرفتن برنامه کپی

 .گیرد می صورت Binaryو  ASCIIجمله  از

 تبدیل یا و واحدها یلتبد امکان که باشد می ولت حسب بر افزار نرم توسط شده استخراج اطالعات -

 هر دو یا اطالعات) و حداقل و حداکثر مقادیر کردن مشخص دلخواه(با مقادیر به آمده بدست اعداد تمامی

 دارد. وجود

                                                        
1 -Sampling Rate 
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 فشاري هاي نوسان گیري روش اندازه  -3-5-2-1

 فایر) و یکننده(آمپل تقویت فشار(ترانسدیوسر)، مبدل دستگاه چهار از فشار نوسان گیري اندازه منظور به

به  میلیمتر شش قطر به شفاف(مانومتر) الستیکی لوله با ترانسدیوسر شود. می استفاده همزمان بطور پردازشگر
 .گردد می متصل پیزومتر

 دستگاه تقویت از استفاده با سیگنال شود. می تبدیل الکترونیکی سیگنال به ترانسدیوسر توسط فشار نوسان

 به دستگاه ترانسدیوسر از سیگنال گردد. می حذف اغتشاشات و پارازیت ژه،وی صافی با و شده تشدید کننده،

 .باشد می نمایش و ضبط قابل و منتقل پردازشگر سیستم به همزمان و منتقل کننده ادغام

 نوسانات فشاري زمانی سري و نماید می تبدیل مهندسی کاربردي داده به و ولت به را سیگنال ویژه، افزار نرم

   گردد. می ختلف کسبم نقاط براي
 و ضبط آزمایش زمان و ثانیه) یک در شده ضبط ارتعاش (تعدادهرتز 200 برداري معادل فرکانس نمونه

 .گردد می انتخاب ثانیه 20 مدل، معادل در پیزومتر هر در فشار نوسان
 
واسنجی حسگرهاي فشاري -3-5-2-2  

از  منظور این به گیرند. قرار کالیبراسیون و نجیواس مورد باید آزمایشات در استفاده از پیش فشار حسگرهاي
 نشان استاتیکی بصورت را فشار و است گرفته قرار اي پایه روي بر ترانسدیوسرها همراه به که مدرجی ستون

   دهد، استفاده گردید. می
 نای سر یک دهند. می را نشان متصل قسمت دو بین فشار اختالف فشار حسگرهاي این که است ذکر به الزم

 دیگر سر شود. می خوانده پیزومترها توسط آن در آب ارتفاع که است وصل آب از ستونی به حسگر

 ترتیب این حسگرها به کالیبراسیون است. براي وصل کانال به پالستیکی نازك هاي لوله توسط نیز حسگرها

  شود: می عمل زیر
 و پمپ کردن خاموش با حالت این شود. در برقرار می کانال در آب جریان سیستم، کردن روشن با -1

 .گیرد می قرار اي  هاي استوانه ستون در خاصی ارتفاع در آب دست، پایین مخزن شیرهاي بستن

گیري  اندازه منظور به اي لوله ،کانال به شده نصب فشار حسگرهاي از هریک کنار در اینکه به توجه با -2
  .گیري نمود اندازه را نقاط این از یک هر در ارفش توان می است، شده نصب پیزومتر طریق از استاتیکی فشار

 ناشی از فشار اختالف حسگرها شود (این می خوانده حسگرها دیگر سر به متصل مخزن در آب ارتفاع -3

 دهند). می نشان را کانال در آمده بوجود دینامیکی فشار با را مخزن این در آب ستون
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به  شود. الزم می خوانده کامپیوتر سیستم روي از حسگرها یک هر در شده داده نشان سیگنال مقادیر -4
 حالت پایه به قبلی آزمایشات در استفاده مورد کالیبره ضرایب آزمایشات شروع از قبل باید که است توضیح

  .شود برگردانده خود
 شده داده نشان سیگنال و پیزومتر روي از شده خوانده فشار مقادیر جدولی ترسیم با مرحله، این در -5

 .شود می یادداشت افزار توسط نرم

 کامپیوتر توسط شده داده نشان سیگنال مقادیر حسگرها به متصل استوانه مخزن در آب سطح تغییر با -6

 البته است. ثابت دست پایین و باالدست مخازن در آب سطح شرایط این در گردد. می مجددا یادداشت

و  پیزومترها توسط شده داده نشان فشارهاي تبرداش به اقدام مخازن این در آب سطح دادن تغییر توان با می
 مخزن متصل در آب سطح تغییر مختلف، آزمایشات طول در آمده بدست تجربیات طبق ولی نمود حسگرها

 ماندن ثابت تا آب باید سطح در تغییر هر از پس باشد. می کالیبراسیون براي تري مطمئن روش حسگرها به

 .کرد صبر حسگرها توسط شده داده نشان فشار

 توسط شده خوانده فشار مرحله هر در و گردد می تکرار مجددا دیگر مرتبه پنج، شش تا سه مراحل -7

 .است شده یادداشت مربوطه افزار نرم در حسگرها توسط شده داده نشان سیگنال و نیز پیزومترها

 رهاي مختلففشا ازاي به حسگر از خروجی سیگنال رابطه باید نمایند عمل صحیح حسگرها که صورتی در

باید  باشد، می ولتاژ بصورت حسگرها از خروجی هاي سیگنال اینکه به توجه باشد. با بصورت خطی
 بصورت را فشار بتوان تا شده تعیین ،)است آمده بدست سنسورها واسنجی از که(مبدا از رضع و ها مقیاس

 .برداشت نمود ستون آب ارتفاع

 سیستم در شده داده نشان خروجی سیگنال و Yرا با  سگرح طرف دو نسبی فشار اختالف اگر بنابراین

 :داشت خواهیم باشد، خطی آنها رابطه و دهیم نشانX گیري را با  اندازه

)3-7(  baXY   
 
کار  انجام مراحل از هریک در نمود. را تعیین b و aضرایب  توان میX و   Yبراي مختلف مقادیر داشتن با

مخزن  با را کانال در موجود فشار اختالف توان می افزار، نرم در آنها اعمال و مربوطه رایبض تعیین از پس
 آب سطح آزمایشات از یک هر در شده انجام هاي برداشت از یکی اینکه به توجه با و تعیین کرد حسگر

  نمود. تعیین آب ستون حسب بر را لحظه هر در فشار توان می حسگر است، به متصل مخزن
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  آب سطح تراز گیري اندازه -3-5-3
 کردن مدرج و ، خطکش1اي میله از عمق سنج مدل مختلف هاي قسمت در آب سطح تراز گیري اندازه براي

مخزن، بر روي سرریز لبه پهن  در آب است. تراز سطح شده استفاده نیاز مورد هاي قسمت در سازه دیواره
 در پایاب سرریز و لیمنیمتر)، اي(یا نقطه سنج عمق توسط سرریز روي و نیز تقرب کانال ورودي مدل، در

 گردد. می گیري سازه اندازه طرفین در ها دیواره کردن مدرج توسط

 تعیین نقاط مذکور در را آب عمق توان می نظر مورد ایستگاه تراز داشتن با و آب سطح تراز گیري اندازه با

د و سپس در ارتفاع مورد نظر تنظیم وش ت میبه نقطه مورد نظر هدایفلزي ریل لیمینیمتر توسط  .نمود
آزمایشگاهی و سرریز  کانالاي بر روي  نقطهسنج  ، موقعیت استقرار عمق11-3. در شکل شماره گردد می

  باشد. متر می سانتی 1/0پلکانی نشان داده شده است. دقت لیمنیمتر برابر با 
دست  اي پرش هیدرولیکی ایجاد شده در پایینذکر است که بدلیل نوسانات سطح آب در انته همچنین الزم به

، رو گردید. از این بصورت مقدار متوسط زمانی تعیین عمق ثانویه پرش  مدل فیزیکی تنداب پلکانی،
در گستره  سیستم فیلمبرداري و پردازش تصاویربا استفاده از در این محدوده گیري تراز سطح آب  اندازه

  . اي انجام پذیرفت ثانیه 60زمانی 
    

  
  گیري عمق آب روي پله ها آزمایشگاهی براي اندازه کانالاي بر روي  نقطهسنج  نصب عمق -11-3شکل 

  
                                                        

1 - Point Gauge 
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   جریان دبی گیري اندازه -3-5-4
تعبیه گردیده و قرائت در قسمت خروجی مدل که  از جنس فلزيتیز  لبهشکل  مستطیلی سرریز از استفاده با

 گیري اندازه، اي نصب شده بر روي دیوار کانال خروجی وانهبار آبی در باالدست آن توسط عمق سنج است

. براي اطمینان، جریان عبوري از سرریز محاسبه و با دبی )12-3(شکل شماره پذیرد می انجام دبی
  گردد. گیري شده مقایسه می اندازه
  از: عبارت است سرریزها این روي جریان دبی گیري اندازه کلی رابطه

)3-8(  2
3

2
3
2 LhCgQ d  

از است تابعی کهdCتغییرات
p
hاست.  شده ارائه 1معادله زیر توسط ریبوك وسیله ، به                                                                                                                             

p
hCd 08.0611.0             ،          5

p
h  )3-9(  

  در رابطه فوق:
Q(مترمکعب بر ثانیه) دبی جریان 

dCضریب تخلیه سرریز  
h یز(متر)آب در باالدست سررسطح فاصله لبه سرریز تا باالترین تراز  
L  (متر)کانالعرض سرریز یا عرض  
pبرحسب متر فاصله لبه سرریز تا کف کانال  
  

  
  گیري دبی جریان تیز براي اندازه سرریز مستطیلی لبهکانال خروجی و  -12-3شکل 

                                                        
1 -Rehbock 
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 : از دعبارتن که اند شده گرفته نظر در نکاتی ،دقیق گیري اندازه جهت

 .است پوشانده را کانال عرض تمام سرریز عرض -

 .باشند می صاف و عمودي کامالً سرریز نصب محل در کانال هاي دیواره  -

 .است گرفته قرار کانال کف بر عمود و صاف کامالً سرریز) باالدست سرریز( صفحه پشت  -

 .است افقی طول تمام در سرریز تاج لبه -

 تراش جهت جریان بطرف درجه 45 زاویه با آن از بعد که باشد می میلیمتر دو سرریز تاج لبه ضخامت -

 .است شده داده

 متر 5/0سرعت آن از  حداکثر، دبی در که بطوري دارد جریان باالدست کانال در آرام کامالً بصورت آب -

 .کند نمی تجاوز ثانیه  بر

 به کانال شده وارد آب دبی باید آزمایش هر ابتداي در تحقیق، این در دبی گیري اندازه روش به توجه با

گردد  می انجام پمپ رانش لوله مسیر در موجودقطع و وصل  شیر توسط کار این شود. تنظیمآزمایشگاهی 
  .توضیحاتی در این ارتباط داده شد 1-1-4-3که در بند 

  
  سرریز  آبگذري ضریب و ظرفیت گیري برآورد و اندازه -3-5-4-1

  مدل فیزیکی سرریز پلکانی يآبگذر ظرفیت -الف
 آبگذري گردید. ظرفیت گیري اندازه مدل در سرریز آستانه از عبوري آب بار به ازاي سرریز آبگذري ظرفیت

  گردد: می تعیین )10-3( رابطه از استفاده با سرریز
)3-10(  2

3

HLCQ ed  
)3-11(  HnKKLL pae )(2   

  در رابطه فوق:
Q(مترمکعب بر ثانیه) دبی جریان 

dC سرریز آبگذريضریب  
eL (متر)طول موثر آستانه سرریز  

H.بار آب روي سرریز(متر)که معادل اختالف ارتفاع تراز سطح آب دریاچه و تراز آستانه سرریز است  
L (متر)طول خالص آستانه سرریز  
aKها) گاه سرریز(تکیه آستانه طرف دو انقباض ضریب  
nسرریز روي هاي پایه تعداد  
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pKهاي روي سرریز ضریب فشردگی پایه  
  

  یسرریز پلکان آبگذري مدل فیزیکی ضریب محاسبه -ب
  :گردد محاسبه می رابطه ذیل از آبگذري ضریب سرریز، آبگذري ظرفیت آزمایش نتایج از استفاده با

)3-12(  
2
3

HL

QC

e

d   

 
الزم به توضیح است که در کلیه مدلهاي فیزیکی مورد آزمایش در تحقیق حاضر، از سرریزهاي بدون پایه پل 

aeثر سرریز از رابطه استفاده بعمل آمده است. بنابراین طول مو HKLL 2 گردد. مقدار  تعیین میaK  به
  باشد. می 5-3ازاي شکل دیوارهاي هادي دو طرف سرریز بشرح جدول شماره 

  
  به ازاي شکل دیوارهاي هادي دو طرف سرریز aKمقادیر ضریب  -5-3جدول شماره

  aKمقدار  یوار هاديشکل د  ردیف
  0  درجه 45 تر از کم تقرب زاویه با شده گرد گاه تکیه  1

  1/0  درجه 90 زاویه با شده گرد دیوار  2

  2/0  شکل مربعی گوشه راست کناره  3
 

ویه هاي جانبی آن بصورت دیوار راست گوشه با زا با توجه به هندسه مقطع ورودي سرریز پلکانی که دیواره
خواهد  2.0aKباشد، مقدار ضریب انقباض از جدول فوق معادل درجه در دو طرف سرریز می 90تقرب 

HLLe شد و طول موثر سرریز در این طرح، از رابطه 4.0 .بدست خواهد آمد  
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  در تحقیق حاضر اشل مدل فیزیکی سرریز پلکانی -منحنی دبی -13-3شکل 

  
گیري غلظت مخلوط آب و هوا اندازه  -3-5-5  

هاي مختلف از جمله مهندسی عمران، مکانیک و شیمی انجام  مطالعه بر روي مخلوط گازها و مایع در رشته
هاي هیدرولیکی امري الزم و ضروري در مهندسی عمران  گیري غلظت هوا در آب در سازه گیرد. اندازه می

بینی  گیري غلظت هوا روي سرریز سدها به منظور پیش وان به اندازهت عنوان مثال می گردد. به محسوب می
  امکان وقوع حوادث مخرب اشاره نمود. 

گیري متعددي موجود است. وسائل  هاي جریان آب و هوا، روشها و وسائل اندازه گیري مشخصه براي اندازه
گیري در  هاي اصلی اندازه د. روشبندي نمو توان براساس اصول کارکرد آنها تقسیم گیري مذکور را می اندازه

گیري براساس  هاي نوري، روش اندازه هاي الکتریکی، روش هاي مخلوط آب و هوا عبارتند از: روش جریان
  هاي الکتروشیمیایی. هاي جذب اشعه و روش انتقال حرارت، روش

دایت یا مقاومت کنند، اختالف مقادیر ه هاي الکتریکی کار می هایی که برمبناي روش اساس کار دستگاه
 باشد. الکتریکی دو فاز مایع و گاز می

  گرفته است. گیري، مطالعاتی صورت به منظور مقایسه و ارزیابی بین روشها و وسائل مختلف اندازه
 )1974(, Herringe and Davis  الکتریکی را با روش فیلم داغ مقایسه کرده و  پروبدقت و عملکرد

گیري غلظت هوا در جریان مخلوط آب و  لکتریکی بهترین وسیله براي اندازها پروباند که  گیري کرده نتیجه
اند که در بین وسائل مختلف  هوا است. تعداد دیگري از محققین در مطالعات خود به این نتیجه رسیده

  باشد. تر می اي نوري و الکتریکی مطمئن و مناسبه پروبگیري، استفاده از  اندازه
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الکتریکی معموالً گرانقیمت و بسیار شکننده هستند ضمن اینکه محدوده  هايپروب هاي نوري در قیاس باپروب
هاي پروبهاي آب و هوا،  گیري در جریان است. براي اندازه تر هاي الکتریکی بسیار گستردهپروبکارکرد 

یل ساده هایی از قبیل حساسیت باال، محدوده کاربرد گسترده، کاربرد آسان، تحل الکتریکی، با توجه به مزیت
  اند. گیري معرفی شده نتایج و همچنین قیمت پایین، به عنوان مناسبترین وسیله اندازه

 در مخلوط جیوه و نیتروژن بکار گرفته شد.  ,Neal and Benkoff)1963(الکتریکی اولین بار توسط پروب

الکتریکی براي  وبپرالکتریکی براي مطالعه جریان آب و هوا استفاده کردند.  پروبسپس محققان دیگر از 
و سپس  Herringe and Davis ,)1974(گاز توسط -گیري غلظت و سرعت جریان در مخلوط مایع اندازه

گیري هواگیري سطحی در سرریز سدها توسعه داده شد.  به منظور اندازه ,Cain and Wood)1981(توسط 
 Chanson)1996(ثانیه توسط  پنجتا  یکبرداري  کیلوهرتز و زمان نمونه 40با فرکانس پروبنوعی از این 

and Cummings, ) .1998مورد استفاده قرار گرفت(Zarrati et al., ،100الکتریکی با فرکانس  پروب 
  Jalili etکیلوهرتز و 25الکتریکی با فرکانس  پروب ,.Sandullah et al )2001(کیلوهرتز، 
al.,(2003) اند. زارش نمودهکیلوهرتز را گ 25الکتریکی با فرکانس  پروبساخت 

تشخیص  پروباز دستگاه  هاي جریان دوفازي غلظت هوا و سایر مشخصهگیري  اندازهبراي در این تحقیق،  
، پروبگیري از این  همچنین با بهره ستفاده بعمل خواهد آمد.، اکیلوهرتز 50با فرکانس 1سوزنیدوفاز 
و توزیع اندازه آنها کسب نمود. این اطالعات  2هاي هوا توان اطالعات بیشتري در ارتباط با تعداد حباب می

براي درك بهتر فرآیند انتقال جرم مخلوط آب و هوا در کاربردهاي مهندسی هیدرولیک حائز اهمیت و 
و هواي ورودي به جریان با استفاده از  تالطمهاي بین  باشند. عالوه براین، امکان بررسی اندرکنش اساسی می

  آید.  ها فراهم می این داده
  
سوزنیالکتریکی دو پروبمعرفی ساختار و عملکرد  -3-5-5-1  

گیري پارامترهاي جریان دوفازي آب  الکتریکی توسعه داده شده در این تحقیق براي اندازه پروباساس کار 
باشد(مثالً براي جریان آب و هوا،  اختالف مقادیر هدایت الکتریکی دو فاز مایع و گاز می پایهو هوا، بر

با ذرات  . الزم به ذکر است که هدایت الکتریکی یک سیالریکی آب تقریباً هزار برابر هوا است)هدایت الکت
دهنده پروب الکتریکی  اجزاي اصلی تشکیل معلق برپایه حجم ذرات موجود در آن تغییر خواهد نمود.

  است. ارائه گردیده 14-3که در شکل شماره  باشد به شرح ذیل می ،توسعه داده شده توسط نگارنده
  

                                                        
1 -Double-Tip Phase-Detection  Needle  Probe 

2 -Bubble Count Rate 
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  ساختار فیزیکی دستگاه پروب الکتریکی دو سوزنی توسعه داده شده در تحقیق حاضر -14-3شکل 

  
  

  حسگرها -الف
اند.  درنظر گرفته شده پروباین قطعات به منظور برخورد حبابهاي هوا و قطرات آب موجود در جریان به 

صل واباشند که به ف می 1والد ضد زنگمیلیمتر از جنس ف 9/0سوزن جراحی به قطر عدد  دوحسگرها شامل 
  اند.  معینی از یکدیگر تعبیه شده

شده و از تفسیر  پروب، باعث تغییر در مقاومت مدار پروببرخورد حبابهاي هوا به نوك سوزنهاي حسگر 
  نتایج تغییرات مقاومت مدار، میزان غلظت هوا و سرعت جریان قابل برآورد خواهد بود.

شوند. براي جلوگیري  وده و در برابر مسیر حرکت جریان آب و هوا قرار داده میحسگرهاي فوق نوك تیز ب
تواند دقت نتایج را تحت تاثیر قرار دهد، قسمت  از جریانهاي نشتی به داخل اتصاالت الکتریکی که می

  اند. انتهایی سوزنهاي حسگر توسط مواد پرکننده بطور کامل عایق و آببندي شده
هاي فوق در مجاورت حسگرها بعنوان مرجع  هاي فیزیکی مشابه سوزن ا مشخصههمچنین یک عدد سوزن ب

شود و تاکنون  ) که به آن سوزن اتصال به زمین نیز اطالق می15-3ولتاژ قرار داده شده است(شکل شماره 
  هاي مشابه ساخته شده توسط سایر محققین مشاهده نگردیده است.پروبدر ساختمان 

                                                        
1 -Stainless Steel 
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تا هنگام عبور حبابهاي هوا از  هاي مقاومتی نیاز به یک مرجع ولتاژ استپروب مهالزم به ذکر است که در ه
   ، اتصال الکتریکی بین آنها قطع و سیگنالی مخابره شود.پروببین این مرجع و حسگرهاي 

گردد، نوك سوزن اتصال به زمین داراي عایق نیست تا  نیز مالحظه می 15-3همانطور که در شکل شماره 
mmzحسگرهاي اصلی در فاصلهبا دو سوزن حسگر یکسان باشد. ارتباط آن  2  از یکدیگر واقع

  اند. شده
  

ᴓ=6mmمیله پروب،

ᴓ=0.9mmسوزن اتصال به زمین،

ᴓ=0.9mmسوزن حسگر،

ᴓ=0.9mmسوزن حسگر،

آببندي اطراف سوزن

جهت جریان

حباب هوا

  
  الف) نماي جانبی از وضعیت استقرار حسگرهاي پروب الکتریکی

  
  ب) نماي روبرو از وضعیت استقرار حسگرهاي پروب الکتریکی

  در تحقیق حاضر داده شدهسوزنی توسعه  دوالکتریکی  پروبمشخصات  -15-3شکل 
  

  پروب -ب
گاه باید به حسگرها متصل گردد  به عنوان تکیه 1اي پس از طراحی حسگرها، به دلیل کوچک بودن آنها، میله

اي  ابعاد و جنس میله پروب باید به گونه .راحتی قابل حمل بوده و کار کردن با آن نیز آسان باشد تا دستگاه به
، همچنینیروهاي ناشی از سرعت باالي جریان هواگیري شده مستحکم باشد. انتخاب گردد که در مقابل ن

زیرا هرگونه ایجاد اغتشاش احتمالی در الگوي . شکل نوك پروب نباید الگوي جریان را دچار اغتشاش نماید
  گردد. جریان، منجر به جدایش حباب هاي هوا از آب( بدلیل تفاوت در چگالی دوفاز) می

                                                        
1 -Probe 
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میلیمتر است که  هشتو قطر خارجی  شششکل استوانه توخالی با قطر داخلی  هنج و باین میله از جنس بر
رشته سیم عبور داده شده  سهیک سر آن به سوزنهاي حسگر و سوزن اتصال به زمین و سر دیگر آن توسط 

 متصل قابلیت ،است هشد تعبیه آن روي که بستیاز درون آن به مدار الکتریکی متصل است. همچنین با 

  .دارد را دلخواهیا میله  پایههر  به نشد
  

  بورد پردازنده -ج
افزاري دستگاه براي ارتباط مناسب رایانه با سخت افزار، پروتکلی با دو قابلیت اصلی بشرح  در بخش نرم

  ذیل انتخاب شده است:
 امکان برقراري ارتباط آسان سخت افزار با رایانه -

 ندازي آسانا واسط کاربري با امکانات مورد نیاز و راه -
 

 عدد دو بورد این رويبر دهد.  هسته اصلی بخش الکترونیک دستگاه را بورد پردازنده سیگنال تشکیل می

 کلید نفشرد با .است شده داده قرار اندازي مجدد آن اهر براي دیگري و دستگاه تغذیه براي یکی کلید

 تغذیه ،)باشد شده رها باید لیدک روشن، حالت در و است شده داده فشار خاموش،کلید حالت در(تغذیه

 براي يکلیدهمچنین  .گردد می متصل ،شود می تامین رایانه 1سریال استاندارد  طریق درگاه از که بورد

 روي بر رانیون 3دیود دو کلیدها، عملکرد از اطمینان براي .است شده داده قرار پردازنده 2اندازي مجدد راه

  .است شده تعبیه ردوب
، طرح شماتیک و ساده شده از مدار پروب الکتریکی توسعه داده شده در این تحقیق 16-3در شکل شماره 

  نمایش داده شده است.

                                                        
1 - USB 

2 -Reset 

3 -Diode 
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? =6mm

ولتاژ تغذیه نویز  
زدایی شده

مقاومت محدود کننده  
جریان الکتریکی

مجموعه پروب 
الکتریکی

جهت جریان آب

حباب هاي هوا

  
  ساختار مدار ساده شده حسگرهاي پروب الکتریکی -16-3شکل 

 
سریال  ها پس از پردازش، از طریق درگاه . دادهگیرد می صورت رایانه COM درگاه توسط اطالعات انتقال

شوند، قرار  هاي کاربردي که در رایانه اجرا می هاي سطح باالتر مانند برنامه در اختیار برنامهاستاندارد 
  گردد. سازي آنها فراهم می ها به نمودار و ذخیره گیرند. به این ترتیب امکان تبدیل داده می
 نیز LED یک. شد خواهد روشن وطهبمر LED باشد، شده انجام درستی به تغذیه اتصال که صورتی در

 ،بورد اندازي مجدد اهر ومربوط به آن  دکمه فشردن صورت در که شده گرفته نظر در اندازي مجدد راه براي
  .زد خواهد چشمک

که هم از نویز محیط قابل تفکیک  استسیگنال با دامنه کافی  الکتریکی، ایجاد مساله اصلی در طراحی پروب
مدار طراحی فرآیند باید  ،بنابراین .اي ایجاد نکنندالحظهم خطاي قابل ،باشد و هم عوامل ایجاد خطا در آن

  اند: زیر رعایت شدهعوامل نسبت سیگنال به نویز را ماکزیمم کند. بدین منظور اي انجام گردد که  گونه به
ترشوندگی پایینی داشته خاصیت زدگی مقاوم باشند و همچنین باید در برابر زنگ ي حسگرهاسوزن .1

در  .محبوس نگردد آنهاآب بین قطرات  حسگرها برخورد می کنند،به  هاي هوا ه حبابک د تا هنگامینباش
پروب آشکارسازي نخواهد شد و نتایج حسگرهاي گذرنده از هاي هواي  حباب ،صورت بروز این پدیده

  . ه استاستفاده شد فوالد ضد زنگهایی با جنس دست آمده اشتباه خواهند بود. بدین منظور از سوزن به
به  هااز آن هاي هوا حبابعبور تا بوده به قدر کافی تیز  ي حسگر، نوك آنهاهاسوزنتوجه به ابعاد  با .2

به درستی جریان و سرعت هوا غلظت این مسئله، پارامترهاي رعایت در صورت عدم  سهولت میسر گردد.
  ثبت نمی شوند.

مقاومت زیادي  هاي هوا حبابر باید در حدي باشد که در برابر عبو ي حسگرهاسوزنفاصله عرضی بین  .3
عبور از پروب دوم نیز ، اول با احتمالی نزدیک به یک حسگرگذرنده از هواي همچنین حباب  .ایجاد نکند
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و یکسان اي  باید در فاصله ،زمین بین دو پروب مشترك استاتصال به سوزن از آنجایی که . خواهد نمود
رئوس  ها درقرار سوزناستها را دارا باشد، امی این ویژگیآرایشی که تم .نزدیک به هر دو سوزن قرار گیرد

 فاصلهافزایش و یا کاهش بیش از حد . ب)-15-3(شکل شماره یک مثلث متساوي االضالع استاضالع 
دو سیگنال حاصل از بین دن تاخیر زمانی نموپیدا  بروز اشکال درباعث ایجاد خطا و  ها، بین سوزن عرضی

 گردد. می حسگردو 

 عاري از )،مترمیلی 4طول  (بهذکر است که بخشی از حسگرها که در معرض جریان آب قرار دارد به الزم
 4طول  باشد. میبدون عایق  کامالً ،مشترك است حسگرزمین که بین دو اتصال به عایق بوده ولی سوزن 

حسگرها برخورد ا هایی است که بانتخاب شده که از مرتبه قطر حباب دلیلبه این از حسگرها میلیمتر 
 . کنند می

ریپل کمی داشته باشد و نویز و است که حتما باید  )DCاز نوع جریان مستقیم( ولتاژ تغذیه مورد استفاده .4
مدار،  عملکردبا توجه به مقاومت معادل مدار در هر دو حالت و جریان بهینه براي  .جریان الزم را ایجاد کند

یک فیلتر پایین گذر  ،رسد. براي حذف ریپل ناخواسته ولتاژ تغذیهولت معقول به نظر می 5ولتاژي از مرتبه 
نیز در مسیر تغذیه اعمالی به پروب قرار داده شده است تا حساسیت پروب را دچار اشکال نسازد و براي 

 ، کلید و دیود نوري تعبیه شده است.آن قطع و وصل تغذیه و اطالع از صحت اتصال

در حالتی که  -الف: باشند اساسی میدو نقش داراي شوند، ب سري میپروحسگر هایی که با دو مقاومت .5
مقاومت سري بیشتر از مقاومت معادل پروب باشد و قسمت اعظم  ،در آب قرار دارند ي حسگرهاسوزن

در هوا قرار دارند مقاومت حسگر ولتاژ تغذیه دو سر مقاومت سري قرار گیرد و در حالتی که دو سوزن 
این  -ب ت معادل پروب باشد و قسمت اعظم ولتاژ تغذیه دو سر پروب قرار گیردسري کمتر از مقاوم

 240مقاومت  ،مقاومت همچنین محدودکننده جریان گذرنده از مدار است. با توجه به این مالحظات
 کیلواهم انتخاب شد. 

ه براي انتخاب توجهاي موردخاصیت عایقی مناسب براي کاهش جریان نشتی و ترشوندگی پایین، از پارامتر .6
 کاري سطح موردنظر سوزن در آب است.عایق مناسب براي عایق

در مقابل جریان عبوري، در صورت برخورد قطرات آب با نوك سوزنها، مدار  پروبهنگام قرارگیري 
شود و اگر حباب هوا به نوك حسگر برخورد کند، اتصال الکتریکی سر سوزن با مدار  میالکتریکی بسته 

یجه جریان عبوري از مدار صفر خواهد شد. بدین ترتیب با ثبت تغییرات ولتاژ مدار( که متناسب قطع و در نت
  توان میزان غلظت هوا را از رابطه زیر برآورد نمود: با زمانهاي قطع و وصل مدار می باشد) می

)3-13(  
t

a

t
tC   
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گیري است.  مدت زمان نمونه ttدر هوا) و پروباي قطع مدار(نوك ه مجموع زمان atدر رابطه فوق، 
  شوند. همچنین تعداد حبابهاي عبوري نیز با ثبت تعداد دفعات قطع و وصل مدار محاسبه می

هاي مورد پروبتوسعه داده شده نسبت به سایر  پروباز مزایاي با توجه به مطالب اشاره شده در فوق، 
  توان به موارد ذیل اشاره نمود: ده در کارهاي محققین دیگر، میاستفا

 برداري  محدودیت در مدت زمان نمونه عدم  -

  زدگیو زنگآب در برابر فشار  حسگرهامقاوم بودن  -
توسط مدار طراحی  هاي برداشت شده به رایانه عدم نیاز به استفاده از حافظه داخلی و انتقال مستقیم داده -

  کاهش چشمگیر قیمت تمام شده دستگاه شده و به تبع آن
  انتقال شکل موج سیگنال دیجیتال شده به صورت کامل به رایانه -
گیري از منبع تغذیه آن جهت  رایانه و بهرهسریال استاندارد اتصال به رایانه از طریق درگاه قابلیت اتصال  -

 )فعال شدن دستگاه(عدم نیاز به آداپتور مجزا

برداري (در  ها، به عبارت دیگر همزمان با انجام نمونه برداري و انتقال داده ونهفرآیند نم 1نبه هنگام بود -
ها بصورت کد شده به رایانه  در مسیر جریان مخلوط آب و هوا قرار داده شده است)، داده پروبزمانی که 
  شوند.منتقل می

  افت اکسلمایکروس هاي برنامه صفحه گسترده هاي خروجی در قالب فایل قابلیت ارائه داده -
 

  سرعت جریان  گیري اندازه -3-5-6
 هاي در قسمت جریان سرعت است، نیاز مورد اي سازه طراحی در که جریان مهم هاي مشخصه از یکی

مولینه،  از جریان عبارتند سرعت گیري رایج براي اندازه هاي دستگاه مهمترین باشد. می سازه مختلف
  .4پیتو و لوله3کننده صوتی هاي مجهز به سیستم فرستنده و دریافت ه، دستگا2لیرز اشعه به مجهز هاي هدستگا

گیري سرعت بر مبناي تشخیص متوالی ذرات  مایع، روش اصولی اندازه -هاي متالطم گاز در جریان
  هاي الکتریکی و نوري.پروبباشد به عبارت دیگر  هاي گاز و قطرات مایع توسط دو حسگر می حباب

گیري سرعت مخلوط آب  سوزنی توسعه داده شده جهت اندازهدوالکتریکی  پروبدر این تحقیق، از دستگاه 
نحوه استقرار پروب الکتریکی دوسوزنی بر روي مدل  17-3در شکل شماره و هوا استفاده خواهد شد. 

  فیزیکی تنداب پلکانی نشان داده شده است.
                                                        

1 - Real-Time   

2 - Laser Doppler Velocimetry 

3 -Acoustic Doppler Velocimetry 

4 - Pitot Tube 
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  بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانیپروب الکتریکی دوسوزنی سیستم مانور حرکتی دستگاه   -17-3شکل 
  

  در این روش فرض بر این است که:
 اند. الکتریکی در یک راستا و در مقابل خطوط جریان قرار داده شده پروبحسگرهاي  -1

 باشد. هاي هوا و قطرات آب بسیار ناچیز می هاي حباب بر روي مشخصه پروبهاي  تاثیر نوك سوزن -2

 باشد. می پروبه برخورد آنها با سوزن جلویی ها با سوزن عقبی مشاب برخورد حباب  -3
 

گردد تا عالئمی مشتمل بر تعداد زیادي عدد صفر(سر سوزن  گیري باعث می ها از موقعیت اندازه بابحعبور 
ارسال شود. حال اگر یک سوزن دیگر که کامالً  پروبدر آب) و یا عدد یک(سر سوزن در هوا) توسط مدار 

تر از این سوزن قرار گیرد، عالئم فرستاده شده از آن باید  اصله کمی پایینمشابه با سوزن اول است در ف
هاي  شود سري حباب مشابه سوزن اول اما با یک تاخیر زمانی باشد. این بدان دلیل است که فرض می

اند با همان ترتیب پس از زمان کوتاهی به سوزن دوم برخورد  مشابهی که به سوزن جلو برخورد کرده
گیري  باشد، در اینصورت سرعت متوسط Xمعادل پروبد. اگر فاصله دو سر نوك سوزنهاي خواهند کر

  شده در بعد زمان براي جریان آب و هوا برابر خواهد بود با:
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)3-14(  
T

V 
  

                                                                                                                           
حداکثر گردد به  2متقابلاست که به ازاي آن تابع همبستگی  1معرف تاخیر زمانیT در رابطه فوق، پارامتر 

  عبارت دیگر:
)3-15(  

max)( RTR   
  

  باشد. می متقابلقدار حداکثر همبستگی مmaxRنرمالیزه شده و متقابلتابع همبستگی  Rکه 
ذکر این نکته ضروري است که در عمل، عالئم مخابره شده از دو سوزن کامالً مشابه نخواهند بود اما با 

ترین زمان تاخیر بین  توان محتمل بین عالئم دریافتی، از نظر آماري می متقابلبرقراري همبستگی 
  بین عالئم بصورت زیر تعریف می شود: عالئم(سیگنالها) را بدست آورد. همبستگی

)3-16(    

t

txy dttyTtxTR
0

)()(lim)(  
  

باشند. حال اگر مقدار ضریب همبستگی  می پروبعالئم مخابره شده از دو سوزن ty)(و tx)(در این رابطه، 
ترین  کرده و منحنی تغییرات آن را با زمان ترسیم کنیم، محتمل محاسبه T)(هاي مختلف تاخیر را در زمان

  باشد. مربوط به مقدار حداکثر ضریب همبستگی می ،زمان تاخیر بین عالئم
الکتریکی با  پروبگیري سرعت جریان آب و هوا، برداشت اطالعات از هریک از سوزنهاي  براي اندازه 

  کیلوهرتز انجام شده است. 50فرکانس 
دهد. توابع  اطالعات بیشتري را در خصوص نوسانات سرعت ارائه می ،متقابلع همبستگی شکل تاب

با شکل صاف، بیانگر نوسانات شدید سرعت نسبت به مقدار میانگین و نیز مقادیر باالي  همبستگی متقابل
ه، بیانگر کم بودن نوسانات با شکل باریک و کشید همبستگی متقابلتوابع  باشند. می )UT(3شدت تالطم

  باشد. سرعت می

                                                        
1 -Time Lag 

2 - Cross-Correlation Function 

3 -Turbulence Intensity 
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هاي فیزیکی مورد آزمایش معرفی ساختار هندسی و هیدرولیکی مدل -3-6  

هاي سرریز  در پله 1بزرگ مقیاسهاي  در تحقیق حاضر، به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد ایجاد زبري
مدل فیزیکی مختلف در و د هاي هیدرولیکی رژیم جریان دوفازي عبوري، پلکانی بر روي مشخصه

  آزمایشگاه هیدرولیک موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو طرح و اجرا شدند. 
پیشنهادي که در ساختار هندسی سرریز پلکانی در قالب  2الزم به توضیح است که کلیه تغییرات و اصالحات

هاي عمرانی،  طرحهاي فیزیکی مختلف اعمال خواهد شد، با درنظر گرفتن امکانپذیري نصب آنها در  مدل
برداري از  تکنولوژي اجرایی، بهینه نمودن ابعاد هندسی، تعدیل حجم عملیات خاکی و بتنی سازه و نیز بهره

ها  که با درنظر گرفتن شرایط مختلف هیدرولیکی جریان عبوري از روي پله اي گونه آنها ارائه گردیده است به
ها، رابطه کلی براي تعیین ابعاد بهینه آنها جهت پایداري در  یههاي مختلف و نیز نیروهاي وارده بر آبپا در دبی

برابر نیروهاي وارده استخراج خواهد شد. بدین منظور، در ادامه به تشریح ساختار هندسی هریک از مدلهاي 
فیزیکی موردنظر و نیز برنامه انجام آزمایشات در محدوده دو رژیم جریان ریزشی و غلتشی پرداخته خواهد 

  شد. 
  
  پلکانی مدل فیزیکی تندابمقطع ورودي  مشخصات -3-6-1
هندسه آستانه  اند، در تحقیق حاضر هاي پلکانی که در سالهاي اخیر طرح و احداث شده رخالف اکثر تندابب

درنظر گرفته ) هاي تیز با بدنه قائم و لبه( 3پهن صورت لبهجاي منحنی اوجی به  سرریز در مدل فیزیکی به
)، نسبت طول Chow, 1973; Henderson, 1966مطالعات پیشین بعمل آمده ( براساس شده است.

عبارت  هب ،باشد 3تا  5/1باید بزرگتر از  )1H(به بار آبی روي تاج در باالدست )CrestL(پهن لبه هايسرریز
  دیگر:

)3-17(  35.1
1


H

LCrest  

 83)عرض( ×45)طولکه بصورت( دهانه ورودي مدل فیزیکی تنداب پلکانید هندسی ابعابه   توجه  با
و نیز حداکثر بارآبی درنظر گرفته شده است )از کف کانال آزمایشگاهی Zمتر( سانتی 80و ارتفاع متر سانتی
آمده  طبق مشاهدات بعمل .گردد ، شرط ارائه شده در رابطه فوق تامین میبر روي تاج تندابگیري شده  اندازه

بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی مورد استفاده در این تحقیق، سطح آزاد جریان در باالدست و بر روي 

                                                        
1 -Macro-Roughness Elements 

2- Modifications 

3 -Uncontrolled Broad-Crest 
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در این حالت، در مجاورت  باشد. هاي مورد آزمایش بسیار صاف و پیوسته می تاج لبه پهن به ازاي کلیه دبی
بوده و توزیع پارامترهاي سرعت جریان و فشار از  1سریعانتهاي باالدست تاج، جریان بصورت متغیر 

هاي جانبی کانال بالفاصله  در مجاورت دیوارههمچنین تغییرات سریعی در این محدوده برخوردار هستند. 
   شوند. هاي جانبی تشکیل می در باالدست دیواره قائم سرریز یکسري ریزگردابه

قطع سرریز لبه پهن در ورودي مدل فیزیکی تنداب پلکانی نمایی از م ،بترتیب 19-3و 18-3در شکل شماره
گردد، خطوط جریان بصورت  همانطور که مالحظه می نشان داده شده است.و جریان عبوري از روي آن 

  کامالً افقی نبوده و داراي انحناي در امتداد جریان برخوردار است. 
  

سانتی متر 83

آب
ان 

جری
ت 

جه

  
  مدل فیزیکی تنداب پلکانی مقطع سرریز لبه پهن در وروديروبرو از نماي  -18-3شکل 

  

                                                        
1- Rapidly Varied Flow 
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d1

  
  لبه پهن در ورودي مدل فیزیکی تنداب پلکانی جریان عبوري از روي تاج -19-3شکل 

  
دبی عبوري از روي سرریز  ،صورت هیدروستاتیک هخطوط جریان موازي کف تاج و توزیع فشار ب با فرض

 برابر است با:

)3-18(  
3

13
2







  Hg

B
Q  

 
  :در رابطه فوق

Bعرض کانال یا عرض سرریز  
Qدبی عبوري از سرریز لبه پهن 

1H بار آبی اندازه گیري شده روي تاج سرریز در باالدست  
  ال ذیل حاصل گردیده است: رابطه فوق براساس انجام فرضیات ایده

ر مقاطع عرضی باالدست و پایین دست محصور شده در ناحیه شتاب عدم وجود نیروهاي مایل به مرکز د -
 جریان

 تشدید شدهتالطم عدم وجود اثرات لزجت و  -

 و در نهایت فرض توزیع یکنواخت سرعت جریان و صرفنظر نمودن از ضریب سرعت. -

باید توسط  در حالی که در واقعیت، این اثرات در جریان عبوري از روي سرریز ایجاد خواهند شد و بنابراین
  )، در رابطه فوق بصورت ذیل اعمال گردند:DCضریب دبی جریان(
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)3-19(  
3

13
2







  HgC

B
Q

D  

  
ضریب بدون بعد دبی جریان تابعی از خصوصیات هندسی سازه نظیر

B
H1 و

Z
H


می باشد و مقدار آن براي  1
  باشد.  ال بر روي سرریز لبه پهن، معادل واحد می سیال ایده جریان

) بصورت مستقیم در طبیعت وجود ندارد بنابراین معموالً 1Hگیري پارامتر بار آبی( در عمل، امکان اندازه
)، طبق رابطه ذیل 1dپهن، از تراز سطح آب باالدست روي تاج( براي برآورد دبی جریان عبوري از سرریز لبه

  آید: استفاده بعمل می

)3-20(  
3

13
2







  dgCC

B
Q

VD  

ضریب تصحیح به منظور اعمال بار سرعت( VCکه در رابطه فوق، 
g

V
2

2
1باشد.  ) در کانال تقرب جریان می  

  
یککی شماره معرفی پیکربندي هندسی مدل فیزی -3-6-2  
ها با  هاي هیدرولیکی جریان دوفازي در شرایط اعمال تغییرات هندسی بر روي پله راي مقایسه مشخصهب

هاي افقی ساده( بدون ایجاد هرگونه زبري بزرگ مقیاس) و بررسی اثر این تغییرات در وقوع  وضعیت پله
)، فشارهاي هواگیريقطه شروع جریان(یا ن هواگیريهایی نظیر استهالك انرژي جریان عبوري،  پدیده

دینامیکی، پدیده کاویتاسیون و نیز گسترش الیه مرزي متالطم، در ابتدا الزم است تا پارامترهاي هیدرولیکی 
  گیري و ثبت گردد.  معینی در مدل فیزیکی سرریز پلکانی ساده، اندازه

و  0085/0ریب زبري معادل گالس شفاف با ض مدل فیزیکی از سرریز پلکانی از جنس پلکسی ،بدین منظور
مدل  نصب آزمایشگاهی نصب شد. محل کانالساخته و در  6-3با مشخصات مندرج در جدول شماره 

 صفحات مشبک آرام کننده جریان متري از سانتی 200طولی  فاصله در و کانال ابتداي در ،یکشماره فیزیکی  

سرریز  یکي هندسی مدل فیزیکی شماره پارامترهاتصویري از ، 20-3در شکل شماره همچنین . باشد می
  شده است. نشان دادهساده  پلکانی
به عنوان  ،گیري شده بر روي مدل فیزیکی شماره یک ذکر است که کلیه پارامترهاي هیدرولیکی اندازه الزم به

از هاي برداشت شده از مدل فیزیکی شماره دو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  مبنا براي مقایسه با داده
رو، به منظور اطمینان از صحت روند تغییرات این پارامترها، از نتایج آزمایشگاهی برخی از محققین  این

 برجسته در این زمینه استفاده بعمل آمده است که شرح جزئیات آن در فصل چهارم ارائه گردیده است. 
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  انیسرریز پلک یکشماره  فیزیکی مدل هندسی هاي دادهخالصه  -6-3جدول شماره

  توضیحات  مقدار متغییر  نمایه متغییر  نام متغییر  ردیف
  ----- --- -   متر سانتیh  4  ارتفاع پله  1
  ----- --- -   متر سانتیl  10  طول پله  2

  متر سانتی stepW  83  عرض پله  3
با توجه به محدودیت عرض 

ایشگاه موجود در آزم کانال
  هیدرولیک

   شیب سرریز  4
)5.2:1(  درجه 8/21 HV  

n  تعداد پله ها  5
 

20  
با توجه به محدودیت حداکثر 

موجود در آزمایشگاه  کانالارتفاع 
  هیدرولیک

 H  ارتفاع کل سرریز  6
   سانتی متر 80

 L  کل سرریز طول  7
   سانتی متر 200

 
 

Wstep

h

L

  
  

  یک تنداب پلکانی در کانال آزمایشگاهی و متغییرهاي هندسی آن مدل فیزیکی شمارهروبرو از نماي  -20-3شکل 
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دومعرفی پیکربندي هندسی مدل فیزیکی شماره  -3-6-3  

ریز پلکانی درنظر گرفته شده است، مشابه بر روي مدل فیزیکی سرکه در این تحقیق  يهندسی دیگر ساختار
در اینگونه رودخانه،  گردد. هاي کوهستانی و پرشیب مالحظه می رودخانهبرخی از که در  است شرایطی
یی ها و حوضچه اندازها دستها در ابعاد و فواصل مختلف منجر به ایجاد  سنگ تصادفی تختهپراکنده و توزیع 

خواهد دربر بصورت طبیعی را  مان استهالك انرژي مخرب جریان آببهترین رانددر مسیر جریان شده و 
هاي  هاي بزرگ مقیاس بر روي پله بررسی اثر نصب زبريبنابراین با مدنظر قراردادن چنین الگویی،  .تشدا

(با تاکید بر افزایش میزان استهالك انرژي هاي هیدرولیکی جریان دوفازي مشخصهارزیابی  و سرریز پلکانی
 هاي افقی ساده(بدون ایجاد هرگونه زبري بزرگ مقیاس)، با وضعیت پلهدر قیاس  یان آب)جنبشی جر

  اعمال گردید. ها  پلههندسه بر روي  یتغییرات
هریک لبه انتهایی چوبی در ابعاد معین، در فواصل مشخصی از یکدیگر بر روي  1ترتیب تعدادي بلوك بدین
هندسی  مشخصاتاي از  خالصه، 7-3. در جدول شماره شدندتعبیه پلکانی  فیزیکی تندابهاي مدل  از پله

از و جانبی نماي روبرو ، 21-3در شکل شماره همچنین  مدل فیزیکی ارائه شده است. دوپیکربندي شماره 
  ارائه شده است. آن هندسی مقطع مدل فیزیکی شماره دو تنداب پلکانی به همراه متغییرهاي 

  
  سرریز پلکانی دوشماره  فیزیکی مدل ندسیه هاي دادهخالصه  -7-3جدول شماره

  توضیحات  مقدار متغییر  نمایه متغییر  نام متغییر  ردیف
  ---------   سانتی مترh  4  ارتفاع پله  1
  فاصله بلوکهاي میانی از دیواره هاي جانبی  2

RX  21سانتی متر   ---------  
  انبیفاصله بین بلوکهاي ج  3

RB  41 سانتی متر   ---------  
  ها ارتفاع بلوك  4

Rh 2 سانتی متر  hhR 5.0  
5  

1RW  ها عرض بلوك
 

  بلوکهاي جانبی  سانتی متر 21

6  
2RW

 
  بلوك میانی  سانتی متر 41

7  
  بلوکهاي جانبی  سانتی متر 1Rl 5  طول بلوك

8  
2Rl 5 بلوك میانی  سانتی متر  

  
  
  

 
                                                        

1 -Ramps 
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BR

XR

WR2

WR1 LR2

  
  

  الف) نماي روبرو از مدل فیزیکی شماره دو

  
  2ب) نماي جانبی از آرایش بلوکهاي انتهایی پله هاي تنداب در مدل فیزیکی شماره 

  

  پلکانی در کانال آزمایشگاهی و متغییرهاي هندسی آن فیزیکی شماره دو تنداب دلماز و جانبی نماي روبرو  -21-3شکل 
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تشریح شرایط هیدرولیکی انجام آزمایشات -3-6-4  
آزمایشات، با درنظر گرفتن پارامترهایی مرتبط با هاي ورودي به مدل و سایر شرایط هیدرولیکی  انتخاب دبی

حداکثر دبی قابل انتقال توسط سیستم پمپاژ موجود، حجم  آزمایشگاهی، کانالنظیر محدودیت ابعاد هندسی 
  - آزمایشگاه هیدرولیک موسسه تحقیقات آب، ابعاد هندسی و منحنی دبیزیرزمینی آب موجود در مخزن 

  اشل مدل فیزیکی سرریز پلکانی انجام پذیرفت.
ارائه  آزمایشات منجااهاي مورد آزمایش و سایر شرایط هیدرولیکی مرتبط با  ، دبی8-3در جدول شماره 

  گردیده است. 
  مشخصات کلی شرایط هیدرولیکی انجام آزمایشاتخالصه  -8-3جدول شماره 

Q  ردیف (Lps) wq (Lps/m) 
h
dc  510eR  maxH (cm) 

1  12  7/14  701/0  55/0  40/85  
2  15  35/18  811/0  67/0  30/89 

3  20  34/24  981/0  89/0  83/89 

4  25  15/30  131/1  09/1  25/91 

5  30  38/36  28/1  27/1  23/92 

6  35  17/42  41/1  43/1  95/93 

  
  در جدول فوق؛

Qدبی ورودي به مدل برحسب لیتر بر ثانیه :  
wqبی در واحد عرض سرریز: د  

h
dcپارامتر بی بعد عمق نسبی جریان :  

eR : برحسب قطر هیدرولیکی جریانرینولدز بی بعد عدد  
maxH: نسبت به کف کانال آزمایشگاهی  بار آبی روي تاج سرریز بر حسب سانتی متر  

  
  گردد: ول فوق مالحظه میهمانطور که در جد

هاي مربوط به پارامترهاي هیدرولیکی جریان  دبی براي انجام آزمایشات و برداشت داده ششتعداد   -الف
   هاي اشاره شده در فوق) انتخاب گردید. دوفازي آب و هوا (با توجه به قیود و محدودیت

مدل فیزیکی پهن  لبهباالدست تاج گیري شده (نسبت به کف کانال آزمایشگاهی)در  بار آبی اندازه  -ب
  باشد. متر می سانتی 10/94تا  40/85هاي مختلف در محدوده  سرریز پلکانی به ازاي دبی
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هاي برداشت  بر روي شرایط هیدرولیکی انجام آزمایشات و مقادیر داده "اثرات مقیاسی "براي کنترل -ج
مختلف ورودي به کانال آزمایشگاهی طبق رابطه هاي  بعد رینولدز جریان به ازاي دبی شده، پارامتر عدد بی

 ذیل برآورد گردید:

)3-21(  
w

HDV



Re  

)3-22(   
Wd
Wd

P
ADH 




2
44  

  در رابطه فوق:
HD  = قطر هیدرولیکی جریان 

V گیري شده در عمق جریان = سرعت متوسط  
Aسطح مقطع خیس شده جریان =  
Pمحیط خیس شده جریان =  
dعمق خالص جریان آب =  

Wهاي سرریز = عرض پله  
w  باشند  می= لزجت سینماتیکی جریان آب 

اثرات اند،  واقع شده 43/1 ×105تا  55/0 ×105که در محدودهدد رینولدز  با توجه به مقادیر برآورد شده ع
  گیري شده بسیار نامحسوس خواهد بود. بر روي پارامترهاي اندازهناشی از کشش سطحی آب 

  
ی جریانکیدرولیپارامترهاي ه ريیگ هاي اندازه مکان یمعرف -3-7  
گیري پارامتر عمق آب هاي اندازه موقعیت -3-7-1  

مقطع  62 سرریز پلکانی، در مجموعفیزیکی آخرین پله در مدل متر بعد از  دوتا  زیالدست آستانه سرراز با
  اند. گردیده نامگذاري Vتا  A  از نیو با حروف الت نییعمق آب تع ريیگ جهت اندازه یعرض
که  سهو  دو، یک طولی محورهاي سرریز در راستاي سه  گیري عمق جریان آب بر روي هریک از پله اندازه

چپ، وسط عرضی  طعسه مق ،گردد. در هر محور نیز نشان داده شده است، انجام می 22-3شکل شماره در 
اند  اي انتخاب شده االشاره به گونه محورهاي فوق. ندا درنظر گرفته شدهعمق آب گیري  و راست براي اندازه

ر دیگر نیز در فاصله ) و دو محو3که یک محور در لبه انتهایی هر پله(محور طولی شماره 
2
L و

4
3L ) نسبت

موقعیت بر روي هر پله  نهبدین ترتیب پارامتر عمق آب در اند.  واقع شده )هر پله سرریز یانتهایلبه به 
  شود.  گیري می اندازه اي عمق سنج نقطه توسط
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L

h ① ③②

جهت جریان

  
  

  ر عمق جریان آب بر روي پله هاي مدل سرریز پلکانیگیري پارامت موقعیتهاي اندازه -22-3شکل  
 
  

گیري پارامترهاي هیدرولیکی در مدل فیزیکی سرریز پلکانی در جدول  موقعیت و مشخصات نقاط اندازه
  ارائه گردیده است. 9-3شماره 

گیري پارامتر سطح آب روي مدل فیزیکی سرریز  سیستم مختصاتی بکار رفته براي تعیین موقعیت اندازه
باشد که بترتیب در راستاي افقی در جهت جریان، عمود بر وجه افقی  می Zو  X ،Yپلکانی شامل محورهاي

روي تاج سرریز و  ها درنظر گرفته شده است. همچنین مبدا سیستم مختصات ها و در امتداد عرضی پله پله
  در وسط محور عرضی لبه پله نخست، انتخاب گردید.

بترتیب صعودي از باالدست سرریز بطرف  سرریزمدل فیزیکی هاي  ذاري پلهگ شمارهالزم به ذکر است که 
  دست آن صورت پذیرفته است. پایین
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 مشخصات موقعیت مقاطع اندازه گیري پارامتر سطح آب بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی -9-3جدول شماره 

ف
ردی

  

  موقعیت
  اندازه گیري 

نمایه مقاطع 
  اندازه گیري

  موقعیت اندازه گیري مشخصات
فاصله عمودي از   توضیحات

  سرریز(سانتیمتر) تاج
 فاصله افقی از تاج

  سرریز(سانتیمتر)
1  

  کانال تقرب
A 0  45 -  مقطع سرریز لبه پهن در ورودي مدل  

2  B 0  5/22-  مقطع سرریز لبه پهن در ورودي مدل 

3  B1 0  0  مقطع سرریز لبه پهن در ورودي مدل 

4  

  سرریزپله هاي 

C1 4  2  وجه افقی پله شماره یک  
5  C2 4 5  وجه افقی پله شماره یک 

6  C3 4 10  وجه افقی پله شماره یک 

7  D1 8 12  وجه افقی پله شماره دو 

8  D2 8 15  وجه افقی پله شماره دو 

9  D3 8 20  وجه افقی پله شماره دو 

10  E1 12 22  وجه افقی پله شماره سه 

11  E2 12 25  ه افقی پله شماره سهوج 

12  E3 12 30  وجه افقی پله شماره سه 

13  F1 16 32  وجه افقی پله شماره چهار 

14  F2 16 35  وجه افقی پله شماره چهار 

15  F3 16 40  وجه افقی پله شماره چهار 

16  G1 20 42  وجه افقی پله شماره پنج 

17  G2 20 45  وجه افقی پله شماره پنج 

18  G3 20 50  وجه افقی پله شماره پنج 

19  H1 24 52  وجه افقی پله شماره شش 

20  H2 24 55  وجه افقی پله شماره شش 

21  H3 24 60  وجه افقی پله شماره شش 

22  I1 28 62  وجه افقی پله شماره هفت 

23  I2 28 65  وجه افقی پله شماره هفت 

24  I3 28 70  وجه افقی پله شماره هفت 

25  J1 32 72  وجه افقی پله شماره هشت 

26  J2 32 75  وجه افقی پله شماره هشت 

27  J3 32 80  وجه افقی پله شماره هشت 
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 مشخصات موقعیت مقاطع اندازه گیري پارامتر سطح آب بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی -9-3جدول شماره ادامه 

ف
ردی

  

موقعیت 
  اندازه گیري

نمایه مقاطع 
  اندازه گیري

  ات موقعیت اندازه گیريمشخص
فاصله عمودي از تاج   توضیحات

  سرریز(سانتیمتر)
 فاصله افقی از تاج 

  سرریز(سانتیمتر)
28  

پله هاي 
  سرریز

K1 36  82  وجه افقی پله شماره نه 
29  K2 36  85  وجه افقی پله شماره نه 
30  K3 36  90  وجه افقی پله شماره نه 
31  L1 40  92  10ره وجه افقی پله شما 
32  L2 40  95   10وجه افقی پله شماره 
33  L3 40  100   10وجه افقی پله شماره 
34  M1 44  102   11وجه افقی پله شماره 
35  M2 44  105   11وجه افقی پله شماره 
36  M3 44  110   11وجه افقی پله شماره 
37  N1 48  112   12وجه افقی پله شماره 
38  N2 48  115  12ماره وجه افقی پله ش 
39  N3 48  120   12وجه افقی پله شماره 
40  O1 52  122   13وجه افقی پله شماره 
41  O2 52  125   13وجه افقی پله شماره 
42  O3 52  130   13وجه افقی پله شماره 
43  P1 56  132   14وجه افقی پله شماره 
44  P2 56  135   14وجه افقی پله شماره 
45  P3 56  140  14ه شماره وجه افقی پل 
46  Q1 60  142   15وجه افقی پله شماره 
47  Q2 60  145   15وجه افقی پله شماره 
48  Q3 60  150   15وجه افقی پله شماره 
49  R1 64  152   16وجه افقی پله شماره 
50  R2 64  155   16وجه افقی پله شماره 
51  R3 64  160   16وجه افقی پله شماره 
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اندازه گیري پارامتر سطح آب بر روي مدل فیزیکی  حورهاي طولیمشخصات موقعیت م -9-3جدول شماره ادامه 

 سرریز پلکانی

ف
ردی

  

موقعیت 
  اندازه گیري

نمایه مقاطع 
  اندازه گیري

  مشخصات موقعیت اندازه گیري
فاصله عمودي از تاج   توضیحات

  سرریز(سانتیمتر)
 فاصله افقی از تاج 

  سرریز(سانتیمتر)
52  

 پله هاي
  سرریز

S1 68  162   17وجه افقی پله شماره  
53  S2 68  165   17وجه افقی پله شماره 
54  S3 68  170   17وجه افقی پله شماره 
55  T1 72  172   18وجه افقی پله شماره 
56  T2 72  175   18وجه افقی پله شماره 
57  T3 72  180   18وجه افقی پله شماره 
58  U1 76  182  19ه وجه افقی پله شمار 
59  U2 76  185   19وجه افقی پله شماره 
60  U3 76  190   19وجه افقی پله شماره 
 سانتی از آخرین پله 30در فاصله   V 80  220  کانال پایاب  61
62  W 80  250   سانتی از آخرین پله 60در فاصله 

 
آب و هوامخلوط ت جریان ظگیري پارامترهاي سرعت و غل هاي اندازه موقعیت -3-7-2  

جریان تا موقعیت  هواگیرينقطه شروع  آب و هوا در امتدادمخلوط پارامترهاي سرعت و غلظت جریان 
سوزنی(توسعه الکتریکی دو  پروبمدل فیزیکی سرریز با استفاده از دستگاه  ایجاد پرش هیدرولیکی در طول

  گیري گردید.  هاي معین اندازه داده شده توسط محققین طرح)، به ازاي دبی
هاي جریان دوفازي آب و هوا در  ، مشخصهزیسررهاي  ه به ساختار هندسی متقارن و یکنواخت پلهبا توج

باشند. بنابراین  هاي بسیار نامحسوسی می هاي سرریز داراي تفاوت عرض نیمه راست و چپ هریک از پله
هاي  هریک از پله یعرضامتداد هاي مربوط به پارامترهاي فوق االشاره، در  گیري کلیه اندازهبا این فرض، 
متري از دیواره سمت راست(در جهت جریان) تا محور میانی  سانتی پنجسرریز و در فواصل مدل فیزیکی 

گیري سرعت و غلظت جریان آب و هوا  موقعیت براي اندازه 27د. در مجموع در هر پله، یسرریز انجام گرد
  اند. مشخص شدهبا عالمت ضربدر  23-3درنظر گرفته شده است که در شکل شماره 
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جهت جریان

L

W

5cm 5cm 5cm
محور میانی پله

5cm

W =عرض پله
= Lطول پله  

  پله از باالالف) نماي 
  

  
  ب) نماي جانبی

  گیري سرعت و غلظت جریان آب و هوا در وجه افقی پله هاي سرریز موقعیت هاي اندازه -23-3شکل 
  

cavoپارامتر بی بعد ، 23-3در شکل شماره  LxX /' درنظر گرفته شده است که 'x  اصله از لبه پلهفبیانگر 
22و در مسیر جریان lhLcav  باشند. می  
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موقعیت هاي اندازه گیري پارامتر فشار استاتیکی -3-7-3  

فشار  گیري اندازه جهت پیزومتر 98 تعداد در مجموع تا انتهاي مدل سرریز پلکانی، سرریز آستانه از ابتداي
 بو الف -24-3شماره شکل در پیزومترها این . موقعیتگردید نصبها  در وجوه افقی و قائم پله استاتیکی

در گردد،  مالحظه می ب-24-3است. همانطور که در شکل شماره  گردیده ارائه 10-3نیز جدول شماره 
ها نیز یک ردیف پیزومتر(خطوط  عرضی وجه قائم پلهردیف و در امتداد  دوها  امتداد عرضی وجه افقی پله

 Yو   X،Z مختصاتی محورهاياند.  ) درنظر گرفته شده25-3شماره  ه در شکلآبی رنگ نشان داده شد
هریک از پیزومترها از طریق اتصال به یک اند.  بترتیب در راستاي طولی، عرضی و عمود بر پله انتخاب شده

زم به دهند. ال اند، بار آبی در نقاط تعیین شده را نشان می چوبی نصب شده تابلويرشته مانومتر که بر روي 
هاي هوا در  توضیح است که پیش از قرائت ستون آب تشکیل شده در مانومترها، باید از عدم وجود حباب

  طول مسیر لوله مانومتر اطمینان حاصل نمود. 
 

پیزومتر

17cm 20cm 20cm 17cm

4cm

83cm

28cm 28cm17cm

17cm 20cm 20cm 17cm

20cm

20cm

Y

Z

X

O

  
  

  نماي سه بعدي از موقعیت نصب پیزومترها بر روي وجوه افقی و قائم دو پله متوالی از سرریز  الف)

① ②

آبجریانجهت 

① ②

③

2.5cm

5cm

2cm

Y

XO

  
  ب) نماي روبرو

  موقعیت نصب پیزومترها بر روي وجوه افقی و قائم دو پله متوالی از سرریز  -24-3شکل 
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  گیري فشار استاتیکی و نوسانی پالن موقعیت نصب پیزومترهاي اندازه -25-3شکل 
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  مشخصات جانمایی پیزومترهاي نصب شده بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی -10-3جدول شماره 
)پیزومتر از zفاصله عرضی (

  )cmسمت راست سرریز( وارهید
) yفاصله عمودي(

پیزومتر از تاج 
  )cmسرریز(

) پیزومتر xفاصله افقی(
  )cmاز تاج سرریز(

شماره 
  پله

شماره 
  پیزومتر

شماره 
  مانومتر

60 72- 175 17 S6 1 

50 72-  180 17 S10 2 

40 72-  175 17 S5 3 

5/32  72-  5/172 17 S1 4 

22 72-  180 17 S9 5 

20 72-  175 17 S4 6 

5/12  72-  5/172 17 S2 7 

5 72-  180 17 S8 8 

3 72-  175 17 S3 9 

80 72-  175 17 S7 10 

78 72-  180 17 S11 11 

78 68- 170 16 R11 12 

80 68-  165 16 R7 13 

5/70  68-  5/162 16 R1 14 

60 68-  165 16 R6 15 

50 68-  170 16 R10 16 

5/50  68-  5/162 16 R2 17 

40 68-  165 16 R5 18 

22 68-  170 16 R9 19 

20 68-  165 16 R4 20 

5 68-  170 16 R8 21 

3 68-  165 16 R3 22 

3 64- 155 15 Q3 23 

5 64- 160 15 Q8 24 

5/12  64- 5/152 15 Q2 25 

22 64- 160 15 Q9 26 

20 64- 155 15 Q4 27 

5/32  64- 5/152 15 Q1 28 

40 64- 155 15 Q5 29 

50 64- 160 15 Q10 30 
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  مشخصات جانمایی پیزومترهاي نصب شده بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی -10-3ادامه جدول شماره 
)پیزومتر از zفاصله عرضی (

  )cmسمت راست سرریز( وارهید
) پیزومتر yفاصله عمودي(

  )cmاز تاج سرریز(
) پیزومتر xفاصله افقی(

  )cmاز تاج سرریز(
شماره 

  پله
شماره 

  زومترپی
شماره 
  مانومتر

60 64- 155 15 Q6 31 

78 64-  160 15 Q11 32 

80 64-  155 15 Q7 33 

60 44- 105 10 L6 34 

5/50  44-  5/102 10 L2 35 

50 44-  110 10 L10 36 

40 44-  105 10 L5 37 

3 44-  105 10 L3 38 

5 44-  110 10 L8 39 

20 44-  105 10 L4 40 

22 44-  110 10 L9 41 

5/70  44-  5/102 10 L1 42 

78 44-  110 10 L11 43 

80 44-  105 10 L7 44 

78 40- 100 9 K11 45 

80 40-  95 9 K7 46 

60 40-  95 9 K6 47 

50 40-  100 9 K10 48 

3 40-  95 9 K3 49 

5 40-  100 9 K8 50 

5/12  40-  5/92 9 K2 51 

20 40-  95 9 K4 52 

22 40-  100 9 K9 53 

5/32  40-  5/92 9 K1 54 

40 40-  95 9 K5 55 

3 36- 85 8 J3 56 

5 36-  90 8 J8 57 

20 36-  85 8 J4 58 

22 36-  90 8 J9 59 

40 36-  85 8 J5 60 
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  مشخصات جانمایی پیزومترهاي نصب شده بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی -10-3ادامه جدول شماره 
)پیزومتر از zفاصله عرضی (

  )cmسرریز(سمت راست  وارهید
) پیزومتر yفاصله عمودي(

  )cmاز تاج سرریز(
) پیزومتر xفاصله افقی(

  )cmاز تاج سرریز(
شماره 

  پله
شماره 
  پیزومتر

شماره 
  مانومتر

50 36- 90 8 J10 61 

5/50  36-  5/82 8 J2 62 

60 36-  85 8 J6 63 

5/70  36-  5/82 8 J1 64 

80 36-  85 8 J7 65 

78 36-  90 8 J11 66 

80 16- 35 3 E7 67 

78 16-  40 3 E11 68 

60 16-  35 3 E6 69 

50 16-  40 3 E10 70 

22 16-  40 3 E9 71 

20 16-  35 3 E4 72 

5/12  16-  5/32 3 E2 73 

5 16-  40 3 E8 74 

3 16-  35 3 E3 75 

40 16-  35 3 E5 76 

5/32  16-  5/32 3 E1 77 

78 12- 30 2 D11 78 

5/70  12-  5/22 2 D1 79 

60 12-  25 2 D6 80 

20 12-  25 2 D4 81 

40 12-  25 2 D5 82 

22 12-  30 2 D9 83 

5 12-  30 2 D8 84 

3 12-  25 2 D3 85 

80 12-  25 2 D7 86 

5/50  12-  5/22 2 D2 87 

5 8- 20 1 C8 88 

5/12  8-  5/12 1 C2 89 

20 8-  15 1 C4 90 
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  رهاي نصب شده بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانیمشخصات جانمایی پیزومت -10-3ادامه جدول شماره 
)پیزومتر از zفاصله عرضی (

سمت راست  وارهید
  )cmسرریز(

) پیزومتر yفاصله عمودي(
  )cmاز تاج سرریز(

) پیزومتر xفاصله افقی(
  )cmاز تاج سرریز(

شماره 
  پله

شماره 
  پیزومتر

شماره 
  مانومتر

22 8- 20 1 C9 91 

5/32  8-  5/12  1 C1 92 

40 8-  15 1 C5 93 

50 8-  20 1 C10 94 

60 8-  15 1 C6 95 

80 8-  15 1 C7 96 

78 8-  20 1 C11 97 

50 12- 30 2 D10 98 

  
گیري پارامتر نوسانات فشاري هاي اندازه موقعیت -3-7-4  

 فشار نوسان است. وجود همراه فشار نوسان باهاي هیدرولیکی  سازه طول درآب عبوري  جریان  معموالً

 اي لحظه فشار مقادیر گردد.سازه  فرسایش و باالبر نیروهاي و از ارتعاش ناشی صدمات موجبن است ممک

 فشار نوسان مقادیر تعییناز این رو،  نماید. می وارد سازه بستر به را قابل توجهی نیروهاي کوتاه، فرکانس با

  است. اهمیت و حائز توجه خور در سازه اجزاي طراحی در
اي انجام شده است  گونه اي(انتخاب پیزومترها) به گیري فشارهاي لحظه خاب موقعیت اندازهانتدر این طرح، 

هاي هندسی مختلف تعریف شده براي مدل فیزیکی سرریز پلکانی، بتوان با استفاده  که با توجه به پیکربندي
ر آن، اثر یافت و عالوه ب دست سازه سطح بر جریان وضعیت مورد در بندي به جمع آزمایش نتایج از

هاي سرریز) اعمال شده را بر روي نیروهاي  تغییرات هندسی(نظیر افزودن بلوکها در انتهاي پله
  هیدرودینامیکی وارد بر سازه بخوبی مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد.

  
خطاها -3-8  
گیري در اندازه 1دقت -3-8-1  

هاي استاندارد، انتخاب  رامترهایی نظیر طراحیهاي جریان اغلب به پا گیري مشخصه کاربرد دقیق ابزار اندازه
و استفاده صحیح کاربر از ها  مناسب دادهو تحلیل ساخت و نصب، واسنجی  دقیق تجهیزات و ابزار، دقت در

همراه با بازدید مداوم آنها بستگی دارد. الزمه دستیابی به دقت مناسب در هنگام  گیري تجهیزات اندازه
                                                        

1 -Accuracy 
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باشد.  گیري از نظر صحت عملکرد آنها و کاربران می ، بررسی پیوسته سیستم اندازهاستفاده از اینگونه ابزار
معین، مستلزم آموزش و نظارت هاي  در محدودهتعریف شده هایی با دقت  گیري بنابراین، دستیابی به اندازه

  مستمر است.
این  اندارد بیان نمود.گیري با یک مقدار واقعی یا است توان دقت را درجه انطباق یک اندازه در واقع می

 نیااي از  مجموعه ایها،  ، دولتها و تجهیزات تامین کنندگان و سازندگان دستگاهاستانداردها توسط کاربران، 
 شده است. میتنظها  گروه

 است سیستم از قسمتی اولیه، مولفه .اند شده تشکیل ثانویه و اولیه مولفه دو از معموالً گیري اندازه هاي سیستم

به  .باشد می ها داده گیري اندازه ابزارنیز  ثانویه مولفه و کند می تولید را گیري اندازه در نظر مورد دیرمقا که
اي به عنوان مولفه ثانویه  سنج نقطه هاي اولیه و عمق عنوان مثال، سرریزها و کانالهاي آزمایشگاهی جزو مولفه

  شوند. محسوب می
  
  اصطالحات تعریف -3-8-2

 در و هاي متعدد گیري اندازهطی  در پارامتر یک از یکسان مقادیر به دستیابی توانایی ت ازعبارت اس :1صحت

مقدار  از شده گیري اندازهي ها دادهکلیه  انحراف حداکثربیانگر  درستی،صحت یا  .معینی دقت محدودة
  .آنها می باشد میانگین

این انحراف ممکن است  .است واقعی قادیرم از محاسبات و مشاهدات ها، گیري اندازه انحراف میزان :2خطا
 مشخص شده باشد. هاي و در داخل محدوده ستمیعملکرد سدر سازه ناچیز و بصورت ذاتی بوده و تابعی 

گیري اغلب  عواملی نظیر عدم دقت و نیز وجود اشتباه در مراحل ساخت، نصب و استفاده از ابزار اندازه
 گردد. میمحدوده عملکرد دستگاه  منجر به ایجاد خطاهاي فاحشی در خارج از

 عدم محققین از بسیاري نیست، مشخص گیري اندازه یک درست و دقیق مقدار که آنجایی از :3عدم قطعیت

 به باشد داشته وجود است ممکن که احتمالی خطاهاي ارزیابی براي مناسبي پارامتر عنوان به را قطعیت

اي از خطایی که است که ممکن است ایجاد  یا محدوده. عدم قطعیت بیانگر خطاي احتمالی برند می کار
  گردد. 

 این .شوند می حاصل اشتباه نتایج به توجه با و اتفاقی صورت به که هستند خطاهایی :4خطاهاي نادرست

این دسته از خطاها را  .شود حاصل کاربر اشتباه یا و گیري اندازه وسیله خرابی دلیل به است ممکن خطاها
                                                        

1 - Precision 

2 -Error 

3 - Uncertainty 

4 -Spurious Errors 
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رت، نگهداري و آموزش مناسب به حداقل رساند. کاربران با تجربه و آموزش دیده معموالٌ به می توان با نظا
  اند. هایی هستند که در خارج از محدوده قابل انتظار از انحراف واقع شده سهولت قادر به تشخیص داده

گیري  بزار اندازهاي و نیز انسداد جریان در کانال ورودي یا ا به عنوان مثال، جریانهاي چرخشی و گردابه
پی،  در گیري هاي پی توانند منجر به ایجاد خطاهاي نادرستی گردند. الزم به ذکر است که انجام اندازه می

گیري ها قبل و بعد از وقوع  اطالعاتی در مورد وقوع خطاهاي نادرست ارائه نمی دهد مگر اینکه تکرار اندازه
  خطا انجام پذیرد. 

 و تشخیص قابل ها گیري اندازه تکرار وسیلۀ به و بودهن تصادفی که هستند یخطاهای :1سیستماتیک خطاهاي
 آن شکل تغییر و فنر یک حد از بیش کشیدگی مانند گیري اندازه وسایل در نقص .باشند نمی کردن رفع

 .شود منجر سیستماتیک خطاهاي به تواند می

 و دارند وجود گیري اندازه وسیلۀ در جزء کوچکترین خواندن هنگام که هستند خطاهایی :2تصادفی خطاهاي
 گیري اندازه وسایل اجزاء نبودن ثابت کامالً و لرزش یا و آب سطحی امواج از ناشی تغییرات .هستند تصادفی

گیري شده، باعث کاهش  هاي اندازه . تکرار قرائت دادهشود تصادفی خطاهاي ایجاد بهمنجر  است ممکن
  شود. ها می بعات تعداد دادهضریب ریشه مرا خطاي تصادفی متوسط ب

 .است تصادفی و سیستماتیک گیري اندازه خطاهاي مجموعۀ :کل خطاي

 مورد پارامتر واقعی مقدار با گیري اندازه وسیلۀ خروجی هاي داده کردن سازگار و کنترل مفهوم به :3واسنجی

 ضرایبالت حاکم و تناسب روابط و معاد، سازندگان ها دستگاه در طی فرآیند واسنجی .باشد می نظر
  نمایند. آوري می هاي الزم براي تعیین دقت عملکرد دستگاه را نیز جمع موردنیاز را تعیین نموده و داده

 ریاضی نظر از .دهد می نشان را میانگین مقدار حول داده سري یک پراکندگی میزان :4معیار انحراف ضریب
برآورد  زیر صورت به و ها داده میانگین از رافاتانح مربع میانگین دوم ریشۀ با است برابر مقدار این
 :گردد می

)3-23(  
1)-(N

)X-(X 2
indavgS  

  در رابطه فوق:
S ضریب انحراف معیار  

avgX ها میانگین داده  
                                                        

1 -Systematic Errors 

2 -Random Errors 

3 -Calibration 

4 -Standard Deviation Coefficient 
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indX ها مقدار هریک از داده  
N ها دهتعداد دا  
 انحراف حداکثر بطوریکه باشد زیاد کافی اندازه به پارامتر یکمربوط به  شده گیري اندازه هاي داده تعداد اگر
 داراي ها داده باشد، و میانگین انحراف هریک از مقادیر نزدیک به صفر S3از کمتر میانگین از ها داده

 در که را هایی داده توان می باشد، ادیز کافی اندازه به ها گیري اندازه ادتعد که صورتی درهستند.  نرمال توزیع

 و نمود حذف ها داده مجموعه از و دانست نادرست خطاهاي از ناشی را گیرند نمی قرار S3محدوده
  .کاربرد به محاسبات براي را ها داده بقیه سپس

 
 یزیکیمدل ف در گیري اندازه خطاهاي -3-8-3

 سرعت، آب، سطح تراز دبی، نظیر فیزیکی مدل در جریان مختلفهیدرولیکی  پارامترهاي گیري اندازه جهت
 که گردد می استفاده مختلف هاي دستگاه و تجهیزات از )دینامیکی(اي لحظه فشارهاي و استاتیکی فشارهاي
و  ها گیري اندازه در موجود خطاهاي بررسی به بخش این در .گردید ی ارائهقبلهاي قسمت در شرح آنها

  .پردازیم میها  برداشت داده
  
  مدل ساخت در خطا -3-8-3-1

 سازي تشابه زیرا انجام پذیرد.ی خاص حساسیت و دقتبا  باید قطعات و تجهیزات نصب و مدل ساخت

 اهدخو واقعی نمونه و مدل بین دینامیکی يودحد تا و سینماتیکی مناسب سازي تشابه به منجر هندسی دقیق

و به منظور کاهش خطاهاي ناشی از ساخت و نصب مدل فیزیکی در مراحل مختلف  راستا این در  .شد
 تاج رقوم مانند ي مدل فیزیکیها قسمتاز  بعضی دقیقارتفاعی  تراز تعیینهاي آزمایشگاهی،  برداشت داده

 مضاعفی همیتا از آب، سطح تراز یا عمق تعیین جهت سازه، مختلف هاي بخش بندي اشل و سرریز

 انجام )نیووی(ترازیاب دوربین توسط مدل فیزیکی مختلف هاي قسمت ارتفاعی تراز تعیین .است برخوردار

 حد تا که مخصوص کش خط به روي نشانه با دوربین میانی تار قرائت توسط گیري اندازه دقت .پذیرد می

شود تا تراز ارتفاعی  این سعی میبنابر باشد. میلیمتر در مدل می ±5/0معادل است، شده مدرج میلیمتر
  هاي مختلف مدل تا دو رقم اعشار انعکاس یابد. قسمت

  
  جریان عمق و آب سطح رقوم قرائت در خطا -3-8-3-2

 توسط هاي مدل فیزیکی سرریز پلکانی و نیز بر روي پله باالدستبتنی  مخزن در آب سطح تراز قرائت

 نوك صحیح انطباق فرض با(آبسطح  تراز گیري اندازه دقت .پذیرد می انجام) لمینیمتر اي( سنج نقطه عمق



150 
 

 انطباق عدم براي را انسانی خطاي چنانچه حالباشد.  می میلیمتر ±1/0معادل ،)آب سطح بر لیمنیمتر سوزن

  .زد تخمین میلیمتر در مدل  ±1 توان می را دقت میزان بگیریم، درنظر آب سطح با لیمنیمتر سوزن دقیق
 شرایط به بسته ،هاي کانال آزمایشگاهی هدیوار روي بر شده مدرج کش خط توسط عمق يگیر اندازه براي

 خطاي میزان ،در سطح آب تالطم بدون و یکنواخت جریان در .باشد می متفاوت خطا میزان جریان،

 هاي حوضچه ،جانبی هاي کانال در جریان نظیر نوسانی هاي جریان در و مدلدر  میلیمتر ±1به عمق گیري اندازه

افزایش یافته  خطا اینمقدار  ،هاي سرریزهاي پلکانی که با تالطم زیادي همراه است و نیز بر روي پله آرامش
  در مدل فیزیکی بالغ گردد.  میلیمتر ±5 حد تا تواند میو 

  
 دبی گیري اندازه خطاي -3-8-3-3

(بدون مستطیلی تیز لبه سرریز توسط مدل در جریان دبینیز شرح داده شد،  4-5-3همانطور که در بند 
 :دارد بستگی زیر پارامتر سه به جریان دبی گیري اندازه خطاي .شود می انجام فشردگی جانبی)

 آن نصب و تیز لبه 1لبریز و کانال ساخت خطاي -

 )لبریز روي آب تیغه ارتفاع قرائت(اي میله عمق سنج قرائت خطاي -

 گیري اندازه محل به جریان رسیدن از قبل فیزیکی مدل هاي مختلف آب از قسمت نشت از ناشی خطاي -

در قرائت  دقت میزان که ،پذیرد نجام میا اي میله سنج لبریز مستطیلی توسط عمق روي آب تیغه ارتفاع قرائت
  باشد.  می میلیمتر ±1معادل  آن

ال تیز مستطیلی در انتهاي کان لبه گیري قرائت ارتفاع تیغه آب روي سرریز کنیم خطاي اندازه فرض می
 میلیمتر ±5/0و  اي هنقط سنج عمق قرائت خطاي براي میلیمتر ±1باشد( میلیمتر ±5/1، معادلآزمایشگاهی

 تعیین به شرح ذیل مدل در شده گیري اندازه دبی خطاي حالتکه در این  نصب در مدل) خطاي براي

  :گردد می تعیین زیر رابطه توسط سرریز، از عبوري جریان دبی گردد. می
)3-24(  2

3
CLHQ   

  سرریز: روي آب تیغه ارتفاع به نسبترابطه فوق  طرفین گیري از با مشتق
)3-25(  HCLHQ  2

1

2
3  

  خواهیم داشت: )24-3( بر )25-3(با تقسیم رابطه
)3-26(  

H
H

Q
Q 


 5.1  

                                                        
1 -Weir 
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mmHمقدار  5.1 می باشد. براي تعیینH اي در انتهاي کانال آزمایشگاهی به  سنج استوانه قرائت عمقاز
 .سانتی متر می باشد 6/7ازاي حداکثر دبی مورد نظر عبوري استفاده می کنیم که در اینجا معادل 

%97.1
076.0

001.05.15.1 




Q
Q  

ر بر ثانیه در نظر لیت 1قبل از رسیدن به محل اندازه گیري دبی را معادل  حال چنانچه میزان نشت جریان
% را به همراه خواهد داشت. پس در مجموع براي اندازه گیري دبی در مدل با 8/0، خطایی معادل بگیریم

  باشیم. % روبرو می77/2خطایی معادل 
  
 دینامیکی فشارهاي گیري اندازه خطاي -3-8-3-4

 استفاده فشارسنج حسگرهاي ازدر برخی از نقاط سازه  اي لحظه فشارهاي گیري اندازهدر این طرح براي 

 گیري اندازه خطاي متوسط آمده، بعمل واسنجی و مذکور دستگاه دستورالعمل با مطابقده است. ش

  .باشد می مدل در آب ستون میلیمتر ±1معادل دینامیکی، فشارسنج حسگرهاي
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  فصل چهارم
   ها داده تحلیل و تجزیه
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مقدمه -4-1  
آزمایشات مختلف بر روي مدل فیزیکی سرریز  طی گیري شده هاي اندازه داده از حاصل نتایج فصل، این در

  گیرند. قرار می تحلیل مورد تجزیه و وارائه  پلکانی
بعمل آمده بر روي سرریزهاي پلکانی از نوع  تحقیقات تاکنون بیشتر شد، ذکر دوم فصل در همانگونه که

عالوه بر مقطع  تحقیق، این در شده  ریزي برنامه آزمایشات ساده و با تعداد آزمایشات محدود بوده است.
 ها بر روي پله مستطیلی هاي مکعب چینش بلوك ي بصورتهندسی رایج سرریز پلکانی، مقطع هندسی دیگر

هاي  ها با توجه به اهداف تحقیق حاضر، مطابق روش مجموعه این آزمایش .گیرد مورد بررسی قرار مینیز 
   گردد. می ارائه  قسمت پنج در مباحث فصل این شده است. در ریزي یهپامندرج در فصل سوم 

 روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی بحث  بر مشاهده شده جریان الگوهاي مختلف زمینه در اول، قسمت در

 شده مقایسه محققین  سایر توسط شده ارائه   نمودارهاي   و روابط با مشاهدات از حاصل نتایج و  شده است 

  است. 
هاي مختلف جریان از نظر موقعیت و  طبیعی در رژیم گیريآستانه شروع هوا هاي دوم، مشخصه در قسمت

  گیرد. شرایط وقوع آن بر روي سرریز پلکانی با ارائه نمودارها و روابطی مورد بررسی قرار می
جریان آب در پایاب  مانده و مقادیر انرژي جنبشی مستهلک شده و انرژي باقی     روش برآورد    سوم، قسمت در

ها  لوكبهاي بزرگ مقیاس(نظیر  هاي مختلف و نیز تاثیر هندسه زبري در رژیم  سرریز پلکانی، مقاومت جریان
  گردد. و زاوئد در مسیر جریان) بر روي این پدیده، ارائه می

غلظت هوا، توزیع پارامترهاي شاخص جریان دوفازي آب و هوا نظیر سرعت،     و  تغییرات چهارم، قسمت در
هاي مختلف در طول سرریز پلکانی و تاثیرپذیري آنها نسبت به میزان  جریان در موقعیت تالطمهاي  مشخصه

هاي توزیع هریک از  همچنین پروفیل اند. هواي ورودي به جریان، برآورد و مورد ارزیابی قرار گرفته
ه، مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد پارامترهاي فوق در عمق جریان در هر دو مدل فیزیکی توسعه داده شد

  گرفت.
برحسب پارامترهاي  هاي سرریز هاي مختلف از پله پنجم، میدان فشاري ایجاد شده در موقعیت قسمت در
   است. شده گرفته قرار بررسی بعد و پتانسیل وقوع پدیده کاویتاسیون مورد بی

دار ارائه  ر دو حالت سرریز پلکانی ساده و بلوكهاي فوق االشاره د که کلیه نتایج و تحلیل است ذکر به الزم
بعمل آمده بر روي سرریز پلکانی ساده به عنوان  آزمایشات و مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. در اینجا،

هاي سرریز،  نصب بلوکها در فواصل معین بر روي پله با سپس و گرفته قرار بررسی آزمایشات پایه مورد
  ت پارامترهاي هیدرولیکی حاکم بر جریان، ارزیابی خواهد شد. اثرات آنها بر روي تغییرا
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 دوفازي آب و هوا   الگوي جریان مشاهدات -4-2

هاي مختلف عبوري از  هاي فیزیکی تنداب پلکانی به ازاي دبی روند و شرایط جریان در هریک از مدل
و انتهاي تنداب و نیز ابعاد مخزن سرریز، مشاهده و بررسی گردید. با توجه به اختالف ارتفاع هندسی ابتدا 

متر( از کف  سانتی 5/80آب مخزن معادل  حتوان اینگونه بیان نمود که تراز نرمال سط باالدست مدل، می
پهن سرریز عبور  باشد و با افزایش تدریجی تراز سطح آب، جریان از روي آستانه لبه کانال آزمایشگاهی) می

  نماید. می
ها و نیز نوع آستانه ورودي سرریز که در این تحقیق بصورت لبه پهن درنظر  لهبا توجه به شکل و هندسه پ

واقع در هاي  هاي اولیه تنداب(پله گرفته شده است، جریان عبوري از روي سرریز کامالً منطبق بر سطوح پله
مورد  هاي شوند. این وضعیت براي کلیه دبی دست منتقل می باالدست نقطه شروع هواگیري جریان) به پایین

آزمایش در مدل مشاهده گردید. به عبارت دیگر، بر خالف آستانه اوجی شکل که در بسیاري از سرریزهاي 
ها از روي چندین پله به حالت پرتابی و جت آب عبور  متداول است و در اغلب دبی بتن غلتکی پلکانی

اثیر بیشتري بر روي فرآیند هاي اول تنداب بطور کامل درگیر بوده و ت نماید، در این حالت در عمل پله
  استهالك انرژي جریان خواهند گذاشت.

هاي مختلف جریان  تنداب پلکانی، رژیمهاي فیزیکی  مدلبراساس مشاهده رفتار و شرایط جریان در امتداد 
  گردند. و نیز نقطه شروع هواگیري طبیعی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در ادامه تشریح می

  
هاي مختلف جریان بر روي سرریز پلکانی رژیممشاهدات مربوط به  بررسی -4-2-1  

پلکانی با هندسه مشخص  هايالگوي جریان عبوري از تندابهمانطور که در فصل دوم نیز بدان اشاره گردید، 
باشد. نوع رژیم جریان تشکیل شده بر روي  هاي ریزشی، انتقالی و غلتشی می معموالً بصورت یکی از رژیم

هاي  در مطالعه حاضر از روش). Chanson, 1996(باشد می ها تابعی از دبی و هندسه پله ها این سازه
براي بررسی هاي عکسبرداري و فیلمبرداري از روند جریان)،  (مبتنی بر تکنیکو مشاهداتیآزمایشگاهی 

    شود. االشاره استفاده می هاي فوق گیري انواع جریان شکل
هاي مختلف جریان بر روي سرریز پلکانی در بند  هاي بیان شده براي رژیم ها و مشخصه با توجه به ویژگی

  :یکو نیز مشاهدات بعمل آمده در مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  2-4-1
981.0(کمهاي  در دبی -

h
dc(هاي  یک سري حوضچه با تشکیلو  هاي ریزشی ، جریان آب بصورت جت

تنداب دست  پایین طرف بهها) ( بدون ایجاد پرش هیدرولیکی روي پله ها پلهبا برخورد به لبه  ،وري غوطه
 Chanson and(گویند ریزشی میجریان  که به این نوع الگوي جریان در اصطالح رژیم گردیدپلکانی منتقل 

Toombes ,2008 .( ،عمده پدیده سه با پله هر باالدست انتهاي در آب جریاندر این حالت 
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 -3 زیر تیغه آزاد جریان هوا هاي حفره تشکیل -2آزاد جریان  سقوط تیغه پدیده -1باشد:  می همراه
   دارد. آن چرخش داخل آب جریان که آب )حوضچه(استخر

 پدیدار ،زیرین و روییهاي  جت از یک هر مشترك سطح در هوا حبس پدیدههمچنین 

 با تحتانی تیغه عتقاط محل در پرش وري غوطه توسط فرآیند اضافه هواي مقدار .گردد می

  .شود می سوحبم آب استخر
  

  
lpsQالف)  12 ،701.0

h
dc  

  

  
lpsQب)  15،811.0

h
dc  
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  بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یکبدون ایجاد پرش هیدرولیکی رژیم جریان ریزشی تشکیل  -1-4شکل 

131.1981.0(اي نسبتاً متوسطه در دبی - 
h

dc( بر روي تنداب پلکانی شماره ، جریان بینابینی یا انتقالی
توان به رفتار آشفته جریان، برخورد شدید جت آب به  میاین رژیم هاي بارز  از مشخصه د.ش مشاهده یک 
جریان و ایجاد سطحی  گیريشروع هوا دست نقطه ها، پاشش قطرات آب به هوا در پایین پله  کف

هاي انتهایی و تشکیل جریان نسبتا استخري(و وجود حفره  ها در زیر جت عبوري جریان در پله ریزگردابه
به عبارت دیگر در این نوع رژیم، الگوي جریان در برخی از  هاي اولیه تنداب اشاره نمود. ) در پله1هوا
  گردد.  دست بصورت غلتشی مشاهده می پایین هاي هاي باالدست بصورت نسبتا ریزشی و در برخی از پله پله
  

  
  تنداب هاي ابتدایی و میانی پلهگوشه در هاي آب  و حوضچههاي ریزشی جریان  جتالف) 

  
  تنداب هاي انتهایی پلههاي متعدد در لبه  ایجاد چرخابهب)

                                                        
1 - Air Cavity 
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lpsQیک(بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره انتقالی تشکیل رژیم جریان  -2-4شکل  20،981.0
h

dc(  

131.1(هاي باالتر در دبی -
h

dc( کف کاذب تشکیل شده توسط لبه خارجی خط ، غلتش جریان بر روي
هاي  گردد. جریان غلتشی شامل چرخابه هاي تنداب مشاهده شد که تحت عنوان جریان غلتشی بیان می پله

همچنین در این نوع جریان، ). Ohtsu et al., 2004(باشد بعدي می اي سه ابهقوي همراه با الگوهاي گرد
  شود. می تولید ایجاد  ها پله گوشه در ریزگردابه یکسري
  

  
  هاي باالدست تنداب پلکانی در پلهافزایش الیه جریان هوادهی نشده الف) 

  

  
  دست نقطه شروع هواگیري جریان پایین) غلتش جریان در ب
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lpsQ(یککیل رژیم جریان غلتشی بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره تش -3-4شکل  35،415.1
h

dc(  

هاي انتقالی و غلتشی بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی، تصاویر واضح و دقیقی  مشاهدات جریان در رژیم
  گردد، ارائه نمود. می ها ایجاد هاي شدید که در فضاهاي بین لبه پله از چرخابه

دست آخرین پله تنداب با  هاي مورد آزمایش، جریان بالفاصله در پایین ر کلیه دبیالزم به ذکر است که د
  .)4-4(شکل شماره شود ایجاد پرش هیدرولیکی وارد حوضچه آرامش می

  

  
lpsQالف) رژیم جریان ریزشی( 12،701.0

h
dc(  

  
lpsQشی(غلترژیم جریان ) ب 35،131.1

h
dc(  
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موقعیت تشکیل پرش هیدرولیکی در رژیم جریانهاي ریزشی و غلتشی بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  -4-4شکل 
  یک

  
 h/lو  dc/h دبع کمیت درآوردن رژیم جریان بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی از پارامترهاي بی براي به

بعد جریان(مولفه هیدرولیکی) و شیب طولی تنداب(مولفه  بترتیب معرف دبی بی گردد که استفاده می
   .باشند می هندسی)

 در مدل هاي جریان مشاهده شده ) متناظر با هریک از رژیمdc/h(بعد  بی دبیمقادیر پارامتر ، 5-4در شکل 
  سایر محققین مورد مقایسه قرار گرفته است.با مشاهدات  ،فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک

  



















      

dc
/h

h/l

مطالعه حاضر
)2001(چانسون -حد پایینی رژیم جریان انتقالی
)2001(چانسون -حد باالیی رژیم جریان انتقالی

)2003(بوئز و هگر
)1999(یاسودا و آتسو

جریان ریزشی

جریان انتقالی

جریان غلتشی

 
و مقایسه با  1شماره پیش بینی آستانه وقوع رژیم هاي مختلف جریان بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی  -5-4شکل 

  سایر نمودارهاي تجربی
  

  :گردد مالحظه میدر این شکل همانطور که 
 م جریان تشکیل شده بر روي مدل تنداب پلکانیبینی رژی بعمل آمده براي پیشعینی نتایج مشاهدات  -الف

 ,Chanson(معتبر عبوري، با توابع و روابط ارائه شده در منابعمختلف هاي  در دبی (با شیب ثابت)شماره یک

  ) از مطابقت مناسبی برخوردار است. 2001
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ر رژیم جریان بر سایر محققین مختلف در ارتباط با تغییآزمایشات هاي مشاهداتی بدست آمده از  داده -ب 
هاي متوسط با افزایش جزئی  کنند. همچنین در شیب روي تنداب پلکانی، از الگوي نسبتاً مشابهی پیروي می

  باشد. تر می دبی جریان، وقوع رژیم جریان غلتشی محتمل
  

 وقوع رژیم ،مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره دونکته قابل توجه در مشاهدات مربوط به جریان عبوري از 
547.1701.0(هاي مورد آزمایش به ازاي کلیه دبی بینابینی(انتقالی) 

h
dc( هاي  جت که بصورتبوده

اي به پله دیگر  ، از پلههاي چرخشی و تشکیل گردابه با برخورد به بلوکهاي چوبی میانی و جانبیریزشی 
هاي ریزشی  طول افقی جت ،اخیر با توجه به توزیع مکانی بلوکها بر روي تنداب پلکانی شوند. منتقل می

  مشاهده شده جریان به مراتب بیشتر از رژیم جریان ریزشی در تندابهاي پلکانی ساده است.
664.1لیتر بر ثانیه( 66/44الزم به ذکر است که از دبی 

h
dc جریان غلتشی بر روي مدل فیزیکی تنداب ،(

  هاي مورد آزمایش قرار ندارد. ده دبیپلکانی شماره دو مشاهده گردید که در محدو
هاي مختلف عبوري از تنداب پلکانی نشان  ، شرایط جریان در دبید-6-4الف تا -6-4هاي شماره  شکل در

  داده شده است.
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lpsQالف) 

h
dc 12,701.0   (بlpsQ

h
dc 15,811.0  
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lpsQ) ج

h
dc 25,131.1  د (lpsQ

h
dc 30,277.1  

  هاي مختلف شماره دو در دبیمدل فیزیکی تنداب پلکانی شرایط جریان عبوري از  -6-4شکل 
  

  گردد: همانطور که از مطالب و تصاویر فوق مالحظه می
تعریف شده در قیاس با مدل فیزیکی تنداب پلکانی ساده، ایجاد  هاي بارز پیکربندي یکی از ویژگی -الف

باشد.  میبا بلوکهاي متناوب غلتشی بر روي تنداب پلکانی  ع رژیم جریانشروتاخیر زمانی در فرآیند 
نسبت به هاي باالتري  جریان ریزشی و تبدیل آن به حالت غلتشی در دبیعبور از مرحله  ،عبارت دیگر به

اي که آستانه شروع رژیم جریان غلتشی بر روي تنداب پلکانی  گونه به دهد.  روي میتنداب پلکانی ساده 
981.0ه در ساد

h
dc 664.1 و بر روي تنداب پلکانی با بلوکهاي متناوب در

h
dc گردد. مشاهده می  

 از سوي دیگر طبق مشاهدات بعمل آمده با افزایش تدریجی دبی عبوري از تنداب پلکانی، موقعیت -ب
کندي انجام  دست به قال آن بطرف پایینهاي باالدست حفظ شده و انت در پلهشروع هواگیري سطحی جریان 

  یابد. بنابراین فاصله نقطه شروع هواگیري جریان تا تاج تنداب در این حالت، کاهش می پذیرد. می



163 
 

ها، تعریف  بر روي پله 1ساده در تنداب پلکانی با آرایش بلوکهاي متناوبپلکانی هاي  برخالف تنداب -ج
، )دوش ها و موازي با شیب تنداب درنظر گرفته می لبه پله دهننک که بصورت خط متصل(کف کاذب تنداب 
   باشد.  صادق و معتبر نمی

هاي تنداب، باعث افزایش ساختار سه بعدي و متالطم جریان  یی پلهآرایش متناوب بلوکها در لبه انتها -د
  عبوري می گردد.

کانی شماره دو، جریان همچنین با توجه به نحوه آرایش بلوکهاي چوبی در مدل فیزیکی تنداب پل -ه
 هاي داراي بلوکهاي جانبی) بصورت متوالی اي(در پله هاي داراي بلوك میانی) و نیز گردابه استخري(در پله

  ). 7-4یابد(شکل شماره  شود که شدت آنها نسبت به دبی عبوري، افزایش می تشکیل می
  

  
  شماره دو الگوي جریان انتقالی بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی -7-4شکل 

  
جریان گیريشروع هوا آستانههاي  مشخصه بررسی -4-2-2   

هاي  هاي مختلف با استفاده از روش طبیعی جریان در رژیم گیريدر این تحقیق، موقعیت نقطه شروع هوا
اي) در طول محور میانی  محل(با استفاده از عمق سنج نقطهاین گیري تراز سطح آب در  آزمایشگاهی و اندازه

بیان گردید، همانطور که در فصل دوم نیز ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.  لکانی شماره یک و دوتنداب پ
جریان در طول سرریز پلکانی از نظر برآورد ناحیه هوادهی و عمق  گیريتعیین موقعیت نقطه شروع هوا

نکته ضروري همچنین ذکر این که در معرض خطر کاویتاسیون قرار دارد، بسیار حائز اهمیت است.  2نشده

                                                        
1 -Alternate Blocks 

2 - Non-aerated Region 
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است که از نقطه نظر استهالك انرژي جنبشی جریان عبوري، هرچه هواگیري سطحی جریان سریعتر و 
  یابد. نزدیکتر به تاج تنداب پلکانی روي دهد، کارایی این سازه افزایش می

) θ(دبی جریان و شیب سرریز)،  ks(ي طبیعی جریان تابعی از زبري سطحگیرموقعیت نقطه شروع هوا
هرچه شیب تنداب پلکانی بیشتر باشد، نقطه شروع هواگیري جریان نیز بطرف باالدست( در فاصله شد. با می

حداکثر راندمان ، Chanson(1994)اي که طبق مطالعات  گونه گردد. به نزدیکتري نسبت به تاج) منتقل می
  درجه حاصل می گردد. 60تا  45هواگیري به ازاي یک دبی معین در محدوده شیب هاي 

، از متغییرهاي شماره یک و دو پلکانی هاي کمیت درآوردن این نقطه بر روي مدل فیزیکی تنداب براي به
در استفاده شده است که نتایج آن  )*Fr(عدد فرود زبري جریانو نیز  )hi/ks) و عمقی(Li/ksطولی( بعد بی

بیانگر ارتفاع زبري ، ks تر. پارامندا هاي مورد آزمایش ترسیم شده اي دبیبرالف و ب،  8-4شکل شماره 
نقطه شروع هواگیري جریان طولی نیز بترتیب فاصله  hiو  Liگردد.  بیان می hcosθسطح پله بوده و برحسب

  باشند. نقطه میاین در آب و عمق  مدل فیزیکی تنداب پلکانی لبه پهندهانه آستانه از 
هاي پلکانی  مدل فیزیکی تنداب، موقعیت شروع هواگیري سطحی جریان بر روي 1-4در جدول شماره 

هاي تنداب، بالفاصله بعد  گذاري پله شماره هاي مختلف عبوري ارائه شده است. شماره یک و دو به ازاي دبی
  دست(در راستاي جریان عبوري) انجام شده است. از مقطع تاج و بصورت صعودي بطرف پایین

  
  وي مدل فیزیکی تنداب هاي پلکانی در مطالعه حاضروقعیت شروع هواگیري سطحی جریان بر رم -1-4جدول شماره 

  ردیف
  دبی

)l/sec(  Fr* ][
h

dc  موقعیت شروع هواگیري جریان  
  تنداب پلکانی شماره دو  تنداب پلکانی شماره یک

  4لبه پله شماره   4لبه پله شماره   701/0 076/1  12  1
  5و 4پله شماره  بین  5و 4بین پله شماره   813/0 344/1  15  2
  5لبه پله شماره   6لبه پله شماره   981/0 764/1  20  3
  6و 5بین پله شماره   7و  6بین لبه پله شماره   131/1 205/2  25  4
  6و 5بین پله شماره  7لبه پله شماره   277/1 646/2  30  5
  6لبه پله شماره  8لبه پله شماره   415/1 087/3  35  6

    
هاي پلکانی  در تنداببترتیب ، مقطع شروع هواگیري سطحی جریان 9-4و  8-4 همچنین در اشکال شماره

  نشان داده شده است.دست این موقعیت  و وضعیت جریان در باالدست و پایین شماره یک و دو
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lpsQالف)رژیم جریان ریزشی،

h
dc 12,701.0   

  
lpsQ)رژیم جریان ریزشی،ب

h
dc 15,813.0   
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lpsQ،انتقالی)رژیم جریان ج                 

h
dc 20,981.0   

  
lpsQ،غلتشی)رژیم جریان د                 

h
dc 25,131.1   
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lpsQ،غلتشیرژیم جریان  ه)

h
dc 30,277.1   

  موقعیت شروع هواگیري جریان بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک -8-4شکل 
  

  
lpsQ،الیانتقالف)رژیم جریان 

h
dc 12,701.0   
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lpsQ،انتقالی)رژیم جریان ب

h
dc 15,813.0   

  
lpsQ،انتقالی)رژیم جریان ج                 

h
dc 20,981.0   
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lpsQ،انتقالی)رژیم جریان د

h
dc 25,131.1   

  
lpsQ،غلتشیرژیم جریان  ه)

h
dc 30,277.1   

  دوموقعیت شروع هواگیري جریان بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  -9-4شکل 
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هاي مربوط به منابع دیگر نیز  عالوه بر نمایش نتایج آزمایشگاهی مطالعه حاضر، داده 10-4در شکل شماره 
در این شکل، موقعیت شروع هواگیري سطحی جریان عبوري از اند.  ارائه و مورد مقایسه قرار گرفته

بعد هاي پلکانی مورد استفاده در مطالعه حاضر، بصورت تغییرات پارامترهاي بی بتندا
s

i

K
X  و

s

i

K
h  نسبت به

با افزایش دبی واحد این پارامترها  تغییراتکه به عبارت دیگر بیانگر  عدد فرود زبري جریان ارائه شده است
  باشند. عرض جریان می

  









 

X
i/K

s

Fr*

û±wì  „æ÷w∂⁄$‚ôw•  Èwœ◊~ x vöÉ#
û±wì  „æ÷w∂⁄$x ‡wÑ⁄ ËwÂŒ·◊z wz Èwœ◊~ x vöÉ#

chanson&Toombes(2002a)
Matos et al.(2000)
Boes(2003)
Sanchez(2001)
Chamani(2000)

  
  نسبت به تاج تنداب)تغییرات فاصله طولی بی بعد ورود هوا الف

 







 

h i
/K

s

Fr*

û±wì  „æ÷w∂⁄$‚ôw• Èwœ◊~ x vöÉ#
û±wì  „æ÷w∂⁄$x ‡wÑ⁄  ËwÂŒ·◊z wz Èwœ◊~ x vöÉ#

Chanson(1994)
Matos et al.(2000)
Boes(2003)

  
 در نقطه ورود هواجریان ب)تغییرات عمق بی بعد 

پلکانی و مقایسه با هاي  تندابفیزیکی طبیعی جریان در مدل  گیريشروع هواشخصه هاي نقطه م  -10-4شکل 
  سایر تحقیقات
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بینی آستانه شروع هواگیري جریان در  هت پیشهمچنین براي بررسی دقت روابط برازش داده شده فوق ج
که در فصل دوم  (اي با روابط معتبر توسعه داده شده توسط محققین دیگر مدل فیزیکی تنداب پلکانی، مقایسه

  ، ارائه گردیده است.2-4بعمل آمد که در جدول شماره  به برخی از آنها اشاره شد)
   :گردد مالحظه می 2-4شماره و جدول 10-4شماره همانگونه که در شکل 

ویژه فاصله طولی  براي تخمین موقعیت شروع هواگیري سطحی جریان(بهنتایج بدست آمده بطور کلی  -الف
  باشند.  سایر محققین از مطابقت مطلوبی برخوردار می نتایجدر قیاس با این نقطه تا تاج تنداب پلکانی) 

پلکانی شروع هوادهی طبیعی جریان بر روي تنداب  نتایج بدست آمده در ارتباط با تعیین موقعیت نقطه -ب
   .با روابط ذیل به خوبی برازش داده شد dc/h<701/0 > 415/1درجه و در بازه   8/21با شیب 

)برآورد گردید. مقدار ضریب 2Rبه منظور ارزیابی کارایی و دقت رابطه فوق، معیار ضریب همبستگی(
، موکد این مطلب است که این توسعه داده شده ذیلابط وین نتایج آزمایشگاهی و رهمبستگی بدست آمده ب

هاي پلکانی با مشخصات تندابموقعیت شروع هواگیري جریان در  بینی ابط به خوبی قادر به برآورد و پیشور
  د.نباش هندسی و هیدرولیکی مشابه مدل فیزیکی توسعه داده شده، می

  

*09.3Fr هاي ساده)، ک( پلهتنداب پلکانی شماره ی  )4-1( , 0.852 R  0.587*0.6572Fr  
s

i

K
h  

*09.3Fr  تنداب پلکانی شماره دو،  )4-2( , 0.902 R 
0.316*1.0305Fr  

s

i

K
h  

*09.3Fr  هاي ساده)، تنداب پلکانی شماره یک( پله  )4-3( , 0.12 R 
0.7723*8.0833Fr 

s

i
K
L  

*09.3Fr  تنداب پلکانی شماره دو،  )4-4( , 98.02 R 
0.5936*Fr0728.7

s

i

K
L 

  
همچنین براي سنجش دقت روابط پیشنهاد شده توسط محققین مختلف براي تخمین موقعیت شروع 

بر طبق رابطه زیر  1کانی، از شاخص آماري مجذور میانگین مربعات خطاهاي پل تندابهواگیري جریان در 
  استفاده گردید:

)4-5(     








 

n

i
o

I
p

I
K
X

K
X

n
RMSE

1

2
)()(1  

    

pرابطه فوق،در 
I

K
X oمقادیر تخمینی، )(

I
K
X   د. نباش تعداد مشاهدات می nمقادیر مشاهداتی و  )(

                                                        
1 -Root Mean Square Error(RMSE) 
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  دقت روابط برازش داده شده براي تخمین موقعیت آستانه شروع هواگیري جریان با روابط توسعه داده شده توسط سایر محققین  مقایسه  -2-4جدول شماره 

  ردیف
  دبی

)l/sec(  Fr* 

 )a1994چانسون( )θ =8/21◦(مطالعه حاضر

◦52 <θ< ◦27 

 )2000چمنی(

◦60 <θ< ◦50 

  )2000ماتوس(
θ ◦53=  

  )a 2003بوئز و هگر(
◦55 <θ< ◦26   2تنداب پلکانی شماره   1تنداب پلکانی شماره  

s

I

K
X 

s

I

K
h  

s

I

K
X 

s

I

K
h  

s

I

K
X 

s

I

K
h  

s

I

K
X 

s

I

K
h  

s

I

K
X 

s

I

K
h  

s

I

K
X 

s

I

K
h  

1  12  076/1 700/8 592/0  251/7 023/1 536/9 436/0  548/8 - 636/6 377/0 597/16 418/0 

2  15  344/1 150/10 889/0  347/8 185/1 165/11 503/0  324/10 -  811/7 432/0 824/19 478/0 

3  20  764/1 600/11 969/0  151/10 212/1 546/13 598/0  012/13 -  539/9 509/0 647/24 562/0 

4  25  205/2 950/15 112/1  600/11 373/1 871/15 690/0  730/15 -  236/11 583/0 465/29 643/0 

5  30  646/2 400/17 131/1  048/13 391/1 064/18 776/0  367/18 -  845/12 651/0 091/34 717/0 

6  35  087/3 850/18 185/1  051/13 508/1 154/20 856/0  938/20 -  384/14 715/0 566/38 787/0 
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براي مطالعه حاضر روابط ارائه شده در نتایج حاصل از ارزیابی و مقایسه دقت روابط سایر محققین با 
بر هاي پلکانی شماره یک و دو  بر روي مدل فیزیکی تنداب هواگیري سطحی جریانشروع طولی موقعیت 

  ارائه گردیده است.  4-4و  3-4ول شماره ادر جدبترتیب االشاره،  عیار آماري فوقمبناي م
ابط پیشنهاد شده در این وبراي ر RMSEگردد، مقدار پارامتر  همانطور که در این جدول مالحظه می

براي موقعیت طولی شروع هواگیري سطحی جریان بر روي مدل فیزیکی ) 4-4و  3-4ابط شماره و(رتحقیق
داراي کمترین مقدار بوده و در نتیجه نسبت به روابط سایرین از دقت هاي پلکانی شماره یک و دو  تنداب

  باالیی برخوردار می باشد. 
در روابط سایر محققین، بدلیل دامنه  RMSEالزم به ذکر است که مقادیر باالي بدست آمده براي پارامتر 

نسبت به  هادل فیزیکی بکاررفته در تحقیقات آنهندسی متفاوت م قیاسعدد فرود باالي جریان و نیز م
باشد. به عبارت دیگر، اگرچه روابط توسعه داده شده (توسط محققین نام برده شده در  تحقیق حاضر می

(به فیزیکی بکار رفته در این تحقیق هاي )، براي شرایط جریان و هندسه مدل4-4و  3-4ول شماره اجد
باشند اما در شرایط  ، از دقت چندان باالیی برخورد نمی)Matos(2000)استثناي رابطه ارائه شده توسط

  هیدرولیکی تعریف شده در تحقیقات آنها داراي دقت مناسبی هستند.
  
هاي پلکانی با شیب بزرگتر از  اگرچه برخی از روابط توسعه داده شده توسط سایر محققین براي تنداب -ج

ها به عنوان مبناي ارزیابی موقعیت شروع هواگیري سطحی توان از آن باشد، با این حال می درجه می 22
  هاي مالیمتر استفاده نمود. جریان در شیب

درجه و نیز مقایسه روابط برازش داده  8/21مشاهدات بعمل آمده بر روي مدل تنداب پلکانی با شیب  -د
دهند که رابطه  نشان می)، 1-4هاي آزمایشگاهی در این تحقیق با منابع معتبر(جدول شماره  شده توسط داده

در قیاس با سایرین، موقعیت شروع هوادهی جریان را تا  Boes and Hager(2003)ارائه شده از سوي 
  کند. حدود زیادي دست باال برآورد می

ها و با فرض ثابت بودن طول پله و دبی عبوري از سرریز،  )، با دو برابر نمودن ارتفاع پله3-4طبق رابطه ( -ه
iL  با افزایش شیب سرریز، موقعیت شروع هواگیري  ،به عبارت دیگر .یابد درصد کاهش می 20به میزان

سطحی هوادهی در طول تنداب پلکانی تحت تاثیر و جریان بیشتري  منتقل شدهباالدست  سمتسطحی به 
  قرار خواهد گرفت.

تنداب، تاثیر بسزایی در تسریع وقوع هواگیري  هاي نحوه چینش بلوکها بصورت متناوب بر روي لبه پله  -و
981.0هاي باال( سطحی جریان به ویژه در دبی

h
dc( .داشت  

  



174 
 

شروع هواگیري جریان بر روي مدل طولی براي پیش بینی موقعیت  RMSEمقایسه کارایی و دقت روابط محاسباتی مختلف بر مبناي معیار آماري  -3-4شماره جدول 
  در تحقیق حاضر شماره یک پلکانی   تندابفیزیکی 

  دبی
(Lps)  

مقادیر 
  مشاهداتی

رابطه چانسون و 
  )2002(تومبز

  مطالعه حاضر  )2001(رابطه سانچز  )2000ماتئوس(  )2000(رابط چمنی  )2003(رابطه بوئز

O
s

I

K
X )(  p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE 

12  700/8  815/13 

544/4  

597/16 

997/13  

548/8 

109/1  

636/6    358/5 

850/5  

553/8 

644/0  

15  150/10  302/15 789/19 305/10 798/7    249/6 136/10 

20  600/11  385/17 647/24 012/13 612/9  574/3  573/7 529/12 

25  950/15  285/19 465/29 730/15 236/11    853/8 886/14 

30  400/17  992/20 091/34 367/18 845/12    058/10 137/17 

35  850/18  552/22 566/38 938/20 384/14    204/11 303/19 
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شروع هواگیري جریان بر روي مدل طولی براي پیش بینی موقعیت  RMSEکارایی و دقت روابط محاسباتی مختلف بر مبناي معیار آماري مقایسه  -4-4شماره جدول 

  در تحقیق حاضر شماره دو پلکانی   تندابفیزیکی 

  دبی
(Lps)  

مقادیر 
  مشاهداتی

رابطه چانسون و 
  )2002(تومبز

  مطالعه حاضر  )2001(رابطه سانچز  )2000ماتئوس(  )2000(رابط چمنی  )2003(رابطه بوئز

O
s

I

K
X )(  p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE p

s

I

K
X )(  RMSE 

12  251/7  815/13 

718/7  

597/16 

547/17  

548/8 

508/4  

636/6    358/5 

847/1  

553/8 

400/0  

15  347/8  302/15 789/19 305/10 798/7    249/6 136/10 

20  151/10  385/17 647/24 012/13 612/9  487/0  573/7 529/12 

25  600/11  285/19 465/29 730/15 236/11    853/8 886/14 

30  048/13  992/20 091/34 367/18 845/12    058/10 137/17 

35  051/13  552/22 566/38 938/20 384/14    204/11 303/19 
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تغییرات غلظت متوسط هوا در نقطه شروع هواگیري جریان -4-2-2-1  
هاي جانبی  (بویژه ارتفاع دیوارهپلکانیهاي  در طراحی و تعیین ابعاد هندسی تنداب کهیکی از پارامترهایی 

در نقطه شروع  تاثیرگذار است، غلظت متوسط هواغیرمستقیم بطور  ناحیه هوادهی نشده) سرریز در
غلظت  ادیرمقبررسی شود.  باشد که باعث افزایش حجم و عمق جریان می میی هواگیري سطح

سایر محققین مورد توجه قرار نقطه تاکنون کمتر در کارهاي این در  هوا گیري شده در عمق) (متوسطمتوسط
غلظت متوسط هوا در نقطه شروع هواگیري جریان، اطالعات مفیدي را براي تعیین ریسک است. گرفته 

  دهد. وقوع پدیده کاویتاسیون بر روي تنداب پلکانی ارائه می
الکتریکی دو سوزنی در امتداد قائم بر جهت جریان، توزیع  پروبگیري شده توسط  هاي اندازه براساس داده

 دوو  یکي فیزیکی شماره ها در نقطه شروع هواگیري سطحی بر روي مدلو پراکنش غلظت متوسط هوا 
ارائه شده است.  11-4تعیین گردید که در شکل شمارههاي مختلف عبوري  به ازاي دبی تنداب پلکانی

اي ه خوبی با داده روابط توانی ذیل به) بدست آمده، 2Rبا توجه به مقادیر ضریب همبستگی(همچنین 
  فوق االشاره، برازش داده شدند. فیزیکی هاي  آزمایشگاهی مربوط به مدل

  
0.962  تنداب پلکانی یکمدل فیزیکی شماره    )4-6( R  -0.597*0.5801Fr iC  

0.932  تنداب پلکانی دومدل فیزیکی شماره    )4-7( R  -0.507*0.6941Fr  iC  
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سادهپلکانیتنداب
متناوببلوکهايباپلکانیتنداب

Chamani & Rajaratnam(1999)

رابطه (6-4)
رابطه (7-4)

  
تنداب  2و 1توزیع غلظت متوسط هوا در نقطه شروع هواگیري سطحی جریان در مدل هاي فیزیکی شماره  -11-4شکل 

 Chamani and Rajaratnam(1999)پلکانی و مقایسه با داده هاي 
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  گردد: مالحظه می 11-4همانطور که در شکل شماره 
   هاي  با کارهاي سایرین، از داده به منظور انجام مقایسه بین توزیع غلظت هواي تخمین زده شده  -الف

Chamani and Rajaratnam(1999)  بر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی با شیب مشابه سرریز مورد استفاده
هاي  براي مدل) *Frعدد فرود زبري جریان(برحسب تغییرات این پارامتر در تحقیق حاضر، استفاده گردید. 

داده شده است. با افزایش دبی ورودي به مدل تنداب پلکانی، ان نشتنداب پلکانی  دوو  یکفیزیکی شماره 
نقطه نسبت دبی آب به دبی هوا افزایش یافته و در نتیجه از میزان غلظت متوسط هواي ورودي به جریان در 

هاي غلتشی، غلظت متوسط هواي ورودي  عبارت دیگر در جریان به. شود بتدریج کاسته می گیريشروع هوا
  باشد. قطه شروع هواگیري بسیار کمتر از جریان ریزشی و انتقالی میبه جریان در ن

ها منجر به افزایش نسبی غلظت هوا در نقطه شروع هواگیري  الگوي استقرار بلوکها بر روي لبه پله -ب
  جریان نسبت به تنداب پلکانی ساده شده است.

  
  جنبشیبرآورد میزان استهالك انرژي  -4-3

آگاهی از مقدار انرژي جنبشی باقیمانده جریان در پنجه نیز به آن اشاره گردید،  همانطور که در فصل دوم
دست تنداب پلکانی حائز  در پایینو محافظت از فرسایش کننده انرژي  سرریز،  از نظر طراحی سازه مستهلک

ر آبی طول سازه سرریز از تفاضل بین حداکثر بااز هر مقطع کل مستهلک شده در  انرژيباشد.  اهمیت می
  .آید سرریز بدست می آن مقطع ازموجود و بارآبی باقیمانده در 

پارامترهاي هیدرولیکی و هندسی مرتبط با برآورد استهالك انرژي جنبشی برخی از ، 12-4در شکل شماره 
   و انرژي باقیمانده جریان نشان داده شده است.
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Qw

Hmax

Hres

h
L

Hdam

dc

Lcrest

T.H.L.

d

θ

δ

∆H
Ho

  
  ي بصورت سرریز لبه پهنتنداب پلکانی با مقطع ورودطرحواره هیدرولیکی  -12-4شکل 

  
در انرژي مستهلک شده نیز و بار آبی باقیمانده یکنواخت، جریان یکنواخت یا غیرایجاد  شرایطصرفنظر از 

  :گردد میرابطه ذیل برآورد  ازعبوري  هاي مختلف جریان در رژیم سرریز پلکانیمدل فیزیکی  ازهر مقطع 
  

)4-8(  resHHH  max 
)4-9(  cdam dHH 5.1max  

)4-10(  
2

22

22
cos

gd
qd

g
UyH w

res    

  در رابطه فوق:
H  (برحسب متر) مدل فیزیکی سرریز پلکانی ازمقدار انرژي مستهلک شده در هر مقطع   

maxH (برحسب متر)ها پله یک از بار آبی کل بر روي هر  
damH (برحسب متر)مقطع مورد نظر نسبت به تاج سرریزارتفاع  

resH  برحسب مدل فیزیکی سرریز پلکانی از مقطعهر جریان در مخصوص یا انرژي بار آبی باقیمانده)
  متر)

d می باشد و از رابطه زیر برآورد می گردد:  (برحسب متر)عمق خالص آب روي هر پله  
  
)4-11(     90

0 90)1(1
y

mean YCdyCd  
  



179 
 

q  (برحسب مترمربع بر ثانیه)مدل فیزیکی سرریز عبوري از روي واحد عرض در دبی 

گردد: ذیل بیان میبصورت که باشد  میجریان انرژي جنبشی  ضریب تصحیح  

)4-12(  








90

9090

0

0
3

23
0

3

)1(

)1(1
y

y

ww

y

udyC

dyuC

UdAU

dAu
  

  
در لبه  در فواصل معین بلوکهاي مکعب مستطیلی ورتص به(هاي بزرگ مقیاس بريز نقشبراي بررسی 

هاي  در رژیمو نیز انرژي باقیمانده میزان افت انرژي نسبی هاي پلکانی از نظر  کارایی تنداب) بر روي ها پله
هاي  از پلهبرخی  استهالك انرژي در انتهاي پارامترهاي اي بین مقادیر ، مقایسههواگیري شدهمختلف جریان 

الزم به ذکر  ارائه گردیده است. 5-4انجام پذیرفت که در جدول شماره  مورد بررسی،فیزیکی هاي  مدل
(انرژي جریاننسبی است که مقادیر افت 

maxH
H( هاي  دست هریک از مدل و نیز انرژي باقیمانده در پایین

هاي جریان دوفازي آب و هوا،  هاي مربوط به مشخصه گیري ها و اندازه فیزیکی تنداب پلکانی براساس داده
  برآورد گردیدند.

، تغییرات افت انرژي نسبی(13-4همچنین در شکل شماره
maxH
H به ازاي مقادیر مختلف پارامتر دبی(

بعد( بی
h

dcهاي شماره  نی و انتهایی(بترتیب پلههاي ابتدایی، میا جریان هواگیري شده بر روي پله )در امتداد
اند)، نمایش داده  ) از دو مدل فیزیکی سرریز پلکانی(که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته19و  13، 7

  شده و با روابط بدست آمده توسط سایر محققین مورد مقایسه قرار گرفته است. 
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تنداب هاي فیزیکی  مدل دربی بعد ژي نسبی و انرژي جنبشی باقیمانده مقایسه مقادیر استهالك انر -5 -4جدول شماره 
  دو و یکشماره پلکانی 

  دبی  ردیف
)l/sec(  h

dc  
شماره پله 

  سرریز

 2مدل فیزیکی شماره  1مدل فیزیکی شماره 
رژیم 
c  جریان

res

d
H  (%)

maxH
H   رژیم

c  جریان

res

d
H  (%)

maxH
H  

1  12  701/0 7  NA3  189/2  36/78 NA3 929/1 93/80 

2  15  811/0 7  NA3 128/2  26/76 NA3 915/1 65/78 

3  20  918/0 7  TR 211/2  07/71 NA3 857/1 71/75 

4  25  131/1 7  SK 372/2  20/65 NA3 135/2 69/68 

5  30  277/1 7  SK 377/2  29/63 NA3 216/2 78/65 

6  35  415/1  7  SK 30/2  30/63  NA3 05/2 30/67 

7  12  701/0 13  NA3  148/3  14/83 NA3 45/2 86/86 

8  15  811/0 13 NA3 767/2  09/83 NA3 50/2 71/84 

9  20  918/0 13 TR 839/2  37/79 NA3 21/2 96/83 

10  25  131/1 13 SK 857/2  43/76 NA3 25/2 41/81 

11  30  277/1 13 SK 859/2  42/74 NA3 14/2 87/80 

12  35  415/1  13 SK 27/3  86/68  NA3 30/2 09/78 

13  12  701/0 19  NA3  36/8 62/67 NA3 91/1  00/93 

14  15  811/0 19  NA3 39/8 73/62 NA3 89/1  15/92 

15  20  918/0 19  TR 06/7 56/62 NA3 92/1  44/90 

16  25  131/1 19  SK 74/6 29/59 NA3 83/1  60/89 

17  30  277/1 19  SK 67/6 78/55 NA3 96/1  68/87 

18  35  415/1 19  SK 11/6 48/56 NA3 85/1  44/87 
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ΔH
/H

m
ax

[%
]

dc/h [-]

13پله شماره  -1مدل فیزیکی شماره 19پله شماره  -1مدل فیزیکی شماره  7پله شماره  -1مدل فیزیکی شماره

13پله شماره  -2مدل فیزیکی شماره 19پله شماره  -2مدل فیزیکی شماره 7پله شماره  -2مدل فیزیکی شماره

)1994(رابطه چانسون
)2003(رابطه بوئز

)1991(رابطه استفانسون

 
  تنداب پلکانی 2و  1هاي فیزیکی شماره  تغییرات افت نسبی انرژي جنبشی جریان در امتداد مدل -13-4شکل شماره 

  
  ؛گرددالحظه می م 13-4و نیز شکل شماره  5-4شماره همانطور که در جدول 

به ازاي  2و  1هاي پلکانی شماره  نرخ انرژي مستهلک شده نسبی جریان در انتهاي مدل فیزیکی تنداب -الف
بنابراین با تعبیه  باشد. درصد می 44/87و   48/56بترتیب معادل لیتر بر ثانیه) 35حداکثر دبی مورد بررسی( 

تنداب پلکانی، افت انرژي ایجاد شده در  هاي بلوکهاي مکعب مستطیل شکل در فواصل معین در انتهاي پله
درصد افزایش  8/54دست این سازه نسبت به تنداب پلکانی ساده تفاوت محسوسی داشته و به میزان پایین

 یافته است.

بعد( دبی بی مقادیر به ازاي -ب
h

dc( تنداب هاي انتهایی  مقدار افت انرژي جنبشی جریان در پله ،یکسان
  .باشد هاي باالدست سرریز پلکانی می تر از پلهبیش
با کاهش مقدار -ج

h
dcهاي بزرگ مقیاس بیشتر  ها به عنوان زبري ، عمق جریان آب نیز کمتر شده و اثر پله

 2اي که در تنداب پلکانی شماره گونه به .یابد خواهد شد و میزان استهالك نسبی انرژي جریان افزایش می
131.1يبرا

h
dc ،%93%75

max





H
H  131.1و به ازاي

h
dc  باشد. % می65% تا 89در محدوده  

تنداب پلکانی(که شامل بلوکهاي مکعب  2افت انرژي نسبی جریان در دبی معین در مدل فیزیکی شماره  -د
(سرریز 1صد بیشتر از مدل فیزیکی شماره در 40باشد) در حدود  ها می مستطیلی بر روي وجه افقی پله

  پلکانی ساده) می باشد.
نتایج آزمایشگاهی سایر محققین  با تغییرات افت انرژي ایجاد شده در هر دو مدل فیزیکیمقایسه بین  -و

  باشد.  ، بیانگر روند مشابهی می)1991) و استفانسون(2003)، بوئز(1994نظیر چانسون(
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هاي پلکانی ارائه شده است، اما آنچه  ین افت انرژي نسبی جریان بر روي تنداباگرچه در کارهاي اکثر محقق
گیرد، اطالع از میزان انرژي جنبشی  ها مورد توجه قرار می اینگونه سازه که اغلب توسط مهندسین طراح

کننده جریان  باشد تا با استفاده از آن، ضرورت نیاز به سازه آرام باقیمانده جریان در انتهاي تنداب پلکانی می
 بارآبی باقیمانده غییراتو نیز ابعاد آن را مورد ارزیابی قرار دهند. از این رو و به دلیل اهمیت این پارامتر، ت

بعد( بصورت بی جریان
c

res

d
Hارائه  14-4در شکل شماره  2و 1هاي فیزیکی شماره  ) در انتهاي هریک از مدل

 شده است.
 















   

H r
es

/d
c

dc/h

7پله شماره  -1مدل فیزیکی شماره

13پله شماره  -1مدل فیزیکی شماره

7پله شماره  -2مدل فیزیکی شماره

13پله شماره  -2مدل فیزیکی شماره

19پله شماره  -2مدل فیزیکی شماره

ز وئ رابطه ب

Median Value for teta=21.8-
26.6

  
  تنداب پلکانی 2و  1هاي فیزیکی شماره  رات انرژي باقیمانده نسبی جریان در امتداد پله هاي مدلتغیی -14-4شکل 

 
هاي دوفازي جریان مخلوط آب و  مشخصه بعمل آمده در ارتباط باهاي  گیري اندازهنتایج حاصل از براساس 

54.368.2 محدودهدر 1در مدل فیزیکی شمارهجریان باقیمانده   انرژي جنبشی بعد پارامتر بی، هوا 
c

res

d
H 

  رد.یگ میقرار  09/3با مقدار میانگین و 
مشاهده  2و 1هاي فیزیکی شماره  ، تفاوتهایی در میزان بارآبی باقیمانده در مدل14-4در شکل شماره 

981.0هاي کم( گردد. در دبی می
h

dcدر حالیکه یابد )، انرژي باقیمانده جریان با افزایش دبی، کاهش می .
هاي زیاد،  باشد. با توجه به اینکه در دبی هاي بزرگتر، تغییرات این پارامتر نامحسوس و اندك می در دبی

باشد، بنابراین در برخی موارد ممکن است مقدار انرژي باقیمانده جریان  یافته نمی جریان بطور کامل توسعه
مقدار انرژي باقی مانده جریان در مدل فیزیکی  گردد، بیش از حد برآورد گردد. همانطور که مالحظه می

  باشد. کمتر می 71بطور متوسط در حدود 1در قیاس با مدل فیزیکی شماره 2شماره 



183 
 

پارامترهاي جریان دوفازي مخلوط آب و هواتوزیع روند بررسی  -4-4  
هاي  گیري ه، اندازبر روي مدل فیزیکی سرریز پلکانی دست نقطه شروع هواگیري سطحی جریان در پایین

هاي ورودي به کانال آزمایشگاهی  اي از دبی مربوط به پارامترهاي جریان دوفازي آب و هوا براي محدوده
و... این پارامترها شامل غلظت هوا، سرعت جریان، شدت تالطم، نرخ شمارش حبابها  انجام پذیرفت.

   فصل سوم پردازش شدند.اي ذکر شده در ه شهاي برداشت شده با استفاده از رو داده باشند. می
  
مخلوط آب و هوا جریانسرعت  توزیعتعیین  -4-4-1  
توزیع قائم سرعت  -4-4-1-1  

عبوري از مدل متالطم سرعت جریان  مقادیرنیز به آن اشاره گردید،  6-5-3همانطور که در فصل سوم بند 
(طراحی الکتریکی دو سوزنی  فیزیکی تنداب پلکانی در محدوده هواگیري شده با استفاده از دستگاه پروب

توزیع مکانی (در امتداد عمق) پارامتر سرعت جریان مخلوط گردید.  گیري ، اندازه)سط محققشده تو
به ازاي مقادیر مختلف پارامتر دبی تنداب پلکانی هاي مدل فیزیکی  پلهبرخی از بر روي لبه وهوا  آب

بعد(
h
dc (نمایش داده شده است.  ، 15-4شماره   در شکل و غلتشی هاي جریان ریزشی  در رژیم  

  Wood،) 1997(Chanson (1984)هاي محققین معتبر نظیر باتوجه به مشاهدات آزمایشگاهی اخیر و نیز یافته

بصورت  C = 09%وهوا بر روي تنداب پلکانی تا غلظت  ماهیت جریان آب، and Wood(1981) Cainو
و همراه با ذرات پودري آب به حالت کامال مغشوش  C ≤ 59%در مقادیر  و باشد می 1مخلوطی شبه همگن

هاي  داده ،در مطالعه حاضر از این رو .باشد را دارا نمیمخلوط همگن رفتار و  گردد پراکنده در هوا تبدیل می
بعد  بی بصورت 90uبا استفاده از پارامترمخلوط آب و هوا گیري شده سرعت جریان  اندازه

90
90

)(
u

yuU m 
  اند. درنظر گرفته شدهدر اشکال ذیل 
گیري شده سرعت در  هاي اندازه روند پراکنش داده ، صحتالف و ب-15-4در شکل شماره عالوه بر این 

ارائه گردیده، مورد  Chanson and Toombes(2002)توسط که  )13-4(با رابطه رژیم جریان ریزشی 
  قرار گرفته است. مقایسه و ارزیابی

  

)4-13(     )2(
90


y
y            ،       )(1.08.0

90max y
y

u
u

   

    

                                                        
1- Quasi-Homogeneous Mixture 
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701/0 الف)
h
dc، m2/s0147/0wq ،105 ×55/0 Re= 
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811/0 ب)
h
dc ، sm /20183/0 wq،105 ×67/0 Re=  
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لیتر بر ثانیه 20دبی  -14پله شماره  -1تنداب  پلکانی شماره 

لیتر بر ثانیه 20دبی  -15پله شماره  -1تنداب  پلکانی شماره 

لیتر بر ثانیه 20دبی  -16پله شماره  -1تنداب  پلکانی شماره 

لیتر بر ثانیه 20دبی  -13پله شماره  -2تنداب  پلکانی شماره 

لیتر بر ثانیه 20دبی  -14پله شماره  -2تنداب  پلکانی شماره 

لیتر بر ثانیه 20دبی  -15پله شماره  -2تنداب  پلکانی شماره 

لیتر بر ثانیه 20دبی  -16پله شماره  -2تنداب  پلکانی شماره 

  
981/0 ج)

h
dc ، sm /20243/0 wq،105 ×89/0 Re=  

 
  تنداب پلکانی  2و  1فیزیکی شماره هاي توزیع قائم سرعت جریان مخلوط آب و هوا بر روي مدل  -15-4شکل 

 
 

  ؛گردد مالحظه می 15-4شماره   در شکلهمانطور که 
981.0در بازه  -الف

h
dc  در مدل ها  بر روي لبه پلهبدون ایجاد پرش هیدرولیکی رژیم جریان ریزشی که

و مستقیم تقریباً بصورت خطی گردد، روند تغییرات عمقی سرعت  ایجاد می 1شماره فیزیکی تنداب پلکانی 
براساس نتایج . وب) الف-15-4(اشکال شماره باشد تی برخوردار میبوده و از پروفیل نسبتاً صاف و یکنواخ

گیري شده سرعت جریان، رابطه تجربی زیر براي  هاي اندازه حاصل از تحلیل آماري بر روي سري داده
بدست 1بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره این پارامتر در رژیم جریان ریزشی قائم تخمین توزیع 

  است: آمده 
  
)4-14(       0.4622  0.4986Y9090 U  
  

برخورد شدید جت هاي ریزشی آب ، 1در رژیم جریان ریزشی بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره 
اي نزدیک به آنها منجر به افزایش شدت تبادل مومنتوم جریان می گردد که  در لبه انتهایی پله ها یا در فاصله

ه پله ها رانده شده و توده غوطه وري را ایجاد می کند که داراي در نتیجه آن بخشی از جریان بطرف گوش
) تشکیل می گردد. بنابراین طی این  Air Cavityنوسانات زیادي می باشد و در باالي آن حفره اي از هوا(
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ها با پاشش ذرات آب و افزایش شار  از هم گسیختن توده جت ریزشی آب در لبه پلهفعل و انفعاالت، 
 1اي هوا در عمق کمی از جریان همراه خواهد بود که اصطالحاً به این محدوده ناحیه پاششعبوري حباب ه

افزایش سرعت جریان در امتداد عمق جریان بتدریج و که در این محدوده  یا برخورد جریان می گویند
  بصورت خطی و یکنواخت صورت پذیرفته است. 

415.1انتهایی متناوب)، رژیم جریان در بازه(با بلوکهاي  2در مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره 
h
dc 

بصورت ریزشی مشاهده شده است و شکل پروفیل قائم سرعت مخلوط آب و هوا بسیار متقاوت از رژیم 
جریان غلتشی و ریزشی در تنداب پلکانی ساده می باشد. بدلیل وجود بلوك هاي میانی بصورت یک در 

لی تنداب، ناحیه پاشش که در الیه فوقانی جریان تشکیل می گردد گسترش و میان بر روي پله هاي متوا
توسعه بیشتري یافته و در نتیجه بدلیل پراکنش زیاد قطرات آب در هوا در این محدوده، سرعت جریان از 

  یابد. بتدریج کاهش می عمق معینی
بسیار متفاوت با رژیم  ریزشیهاي سرعت جریان عبوري از تنداب پلکانی در رژیم  روند پراکنش داده -ب

تغییرات در این حالت، . باشد ها می بیانگر نیمرخ شبه یکنواخت این پارامتر در لبه پلهبوده و جریان غلتشی 
وهوا در  گیري شده در جریان مخلوط آب هاي اندازه بیشتر مشابه توزیع سرعتسرعت جریان قائم 
عقیده بر این است که اختالط  .استهاي صاف  دابهاي سرریز در تن دست ناحیه برخورد هواده پایین

در هر پله، منجر به ایجاد پروفیل شبه انرژي زیاد متالطم شدید در عرض جریان همراه با استهالك 
  ).Gonzalez,2005گردد( مییکنواخت سرعت جریان 

981.0 بعد بی  ازاي پارامتر دبی به -ت
h

dc،  1زیکی تنداب پلکانی شماره فی  جریان عبوري از مدلکه 
هاي  داده راساس برازش منحنی معادالت مختلف بر روي سريب و مشاهده گردید غلتشیبصورت رژیم 

در بازه تابع توانی ، ها پلهلبه بر روي  )عمق جریانامتداد در متالطم (سرعت  گیري شده اندازه
952.00

90


y
y  95.02(برازش مطلوبینسبت به سایر معادالت R( ایجاد نموده هاي مزبور  را با داده

  ) می باشد.5-4است که فرم کلی آن بصورت رابطه (
  
)4-15(  NDYU /1

9090   
  

                                                        
1 -Spray Region 
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90
90

)(
u

yuU m و
90

90 y
yY  باشند.  هوا می و بعد سرعت و عمق جریان دوفازي آب بترتیب پارامترهاي بی

درصد  90هستند که غلظت هوا به اي بترتیب معرف سرعت و عمق جریان در نقطه y90و  u90 هايمتغییر
 گردند. هاي آزمایشگاهی تعیین می توسط داده Nو D مقادیر ضرایب رسد. می

هاي روباز در اصل و نیز مدل فیزیکی،  جریان مخلوط آب و هوا در کانالسرعت هاي  رابطه فوق براي داده
 ،Chanson and Cumming ، (1991) Wood)1996(در کارهاي محققین متعددي نظیرمعتبر بوده و 
Matos(2000) ، Boes(2000) وChanson and Toombes(2002a)  براي برآورد پروفیل اعتبار و صحت آن

هاي بعمل آمده  گیري اندازههمچنین  مورد تائید قرار گرفته است.هاي پلکانی  قائم سرعت جریان در تنداب
، نشان 1در جریان هواگیري شده طبیعی بر روي سد آویمور Wood Cain and)1981(و  Cain) 1978ط(توس

   .توان بخوبی با رابطه توانی تخمین زد در عمق را میجریان داد که توزیع سرعت 

981.0بعد معین  به ازاي دبی بیدر مطالعه حاضر 
h

dc،  ضریب مقدارNر روي لبه ( نمایه تابع توانی) ب
544.7982.3(بودهمتغییر  1پلکانی شماره  هاي متوالی مدل فیزیکی تنداب پله  N ( بطور آن مقدار و

) برآورد گردیده است. عقیده بر این است که این N=804/5(یا به عبارت دیگر 804/1:5متوسط معادل 
ها  روي پله 2اي  ر و جریان حفرههاي برشی همجوا تغییرات ناشی از ایجاد برخی تداخالت بین الیه

همچنین مقدار این ضریب با دبی واحد عرض جریان نیز تغییر  .(Chanson and Carosi, 2007)باشند می
  خواهد نمود.

بنابراین رابطه توانی بدست آمده براي تخمین توزیع قائم سرعت جریان متالطم در رژیم غلتشی بر روي 

981.0به ازاي  1تنداب پلکانی شماره 
h

dc گردد: بصورت ذیل ارائه می  

)4-16(   804.5
1

9090
013.1 

















y
y

u
um         952.00,

90


y
y

 

)4-17(  1
90









u
um                            ,  952.0

90


y
y   

  

981.0بعد  دار معین دبی بیازاي مق به) با نتایج آزمایشگاهی 16-4، رابطه(ج-15-4در شکل شماره 
h

dc 
  مورد مقایسه قرار گرفته است.  یکهاي انتهایی مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  پلهلبه روي  بر

                                                        
1 -Aviemore Dam 

2 -Cavity Flow 
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هاي تجربی  هاي مورد آزمایش و نیز بخشی از الیه جریان که در برازش دبی راساسبالزم به ذکر است که 
براي تخمین توزیع قائم سرعت در توانی متعددي با ضرایب مختلف  روابطگیرد،  مورد مالحظه قرار می

ارائه  6-4که برخی از آنها در جدول شماره  ستا  پیشنهاد شدهتوسط محققین مختلف رژیم جریان غلتشی 
  گردیده است.

  
 پلکانی  سرعت جریان دوفازي آب و هوا بر روي تندابقائم مقادیر ضرایب رابطه توانی توزیع  -6-4جدول شماره 

  ساده

 ضریب مالحظات

D  
  ضریب

 N 
 محققنام 

 Chanson )2001(   5~6  1 جریان غلتشی

 30 1  3/6   )1999 (Chamani and Rajaratnam 

5.004.0 90  Y 1  3/6   )2000 (Boes 
0.8Y0.04 90  ,

 5526   
05/1  3/4   )2003 (Boes and Hager 

105.0 90  Y  ,  6.15  1  9   )2003 (Yasuda and Chanson 

95.00 90  Y ,  8.21  تحقیق حاضر  804/5  013/1 

  

981.0 به ازاي ،2در مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره 
h

dc  انتقالی نوععبوري از مشاهده شده جریان 
گیري شده سرعت  هاي اندازه گردد، پراکنش داده مشاهده می ج-15-4همانطور که در شکل شماره  .باشد می

اي که حداکثر  به گونه باشد در این گزینه نسبت به وضعیت تنداب پلکانی ساده متفاوت میجریان متالطم 
667.090در  سرعت مخلوط آب و هوا Y ز آن با ورود به ناحیه پاشش جریان، بتدریج روي داده و پس ا

  یابد. کاهش می
  

گیري شده  هاي اندازه نتایج حاصل از تعیین توزیع سرعت در رژیم جریان غلتشی اساساً همانند نیمرخ - ت
)، Cain, 1978, Chanson, 1997a(باشد اي ساده و غیرپلکانی میه در جریان هواگیري شده بر روي تنداب

باشد و نیروي  هاي معمولی می هاي پلکانی به مراتب بیشتر از تنداب انرژي در تنداب اگرچه نرخ استهالك
 .خواهد بودایجاد شده بر مقاومت جریان غالب  1کشش

                                                        
1 - Drag Force 
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هاي  در بخشرژیم جریان غلتشی شیب تند پروفیل سرعت ، 1در مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  - ث
هاي جریان در این ناحیه،  ین است که مشخصهبیانگر ا ،ج)-15-4(شکل شماره فوقانی از عمق جریان

 باشند. نسبت به بخش تحتانی پروفیل متفاوت می
 
توزیع طولی سرعت جریان هواگیري شده -4-4-1-2  

 مدل فیزیکی يها پلههریک از لبه بر روي پارامتر سرعت جریان گیري شده  اندازه مقادیرگیري از  با بهره
دست نقطه شروع هواگیري جریان تا انتهاي تنداب پلکانی) با  ه(پایینپلکانی در محدوده هواگیري شد تنداب

  تندابامتداد محور میانی پارامتر در طولی این تغییرات  ،سوزنی  استفاده از دستگاه پروب الکترونیکی دو

701.0بعد  به ازاي مقادیر دبی بی 16-4شماره مطابق شکل
h

dc 131.1و
h

dc گردید.تخراج اس  
به ها  برروي لبه هر یک از پله(سرعت بحرانی جریان) CVو 90Vمعین بودن مقادیر پارامترهاي  بهبا توجه 
سرعت مشخصه جریان مخلوط آب و توزیع طولی  نمایشهاي مختلف عبوري از تنداب، براي  ازاي دبی

بعد از نسبت بیهوا 
cu

u90 .شکل شماره محور افقی نموداراست که در  ذکر الزم به استفاده بعمل آمده است)

بعد ارامتر بیپ )،4-16
c

i

d
LX   گیري سرعت  معرف موقعیت طولی مقاطع اندازهنمایش داده شده است که

ر امتداد جریان عبوري از تنداب مخلوط آب و هوا (و یا فاصله طولی از نقطه شروع هواگیري جریان) د
  به عنوان فاصله طولی نسبت به تاج تنداب درنظر گرفته شده است. Xدر اینجا، متغییر  باشد. میپلکانی 
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Model I- dc/h=0.701
Model II- dc/h=0.701
Model I- dc/h=1.131
Model II- dc/h=1.131
Chanson & Felder (2009)

  
  هاي پلکانی بعد جریان مخلوط آب و هوا در امتداد مدل فیزیکی تنداب تغییرات طولی سرعت بی -16-4شکل 
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  دد:گر مالحظه میفوق همانطور که در شکل 
هاي مختلف جریان عبوري از هر دو مدل فیزیکی تنداب پلکانی، مشخصه سرعت  به ازاي کلیه رژیم -الف

مقدار آن اي که  گونه باشد به جریان در محدوده هواگیري شده داراي نوسانات نامنظم و الگوي اعوجاجی می
  نماید.  اي به پله دیگر بصورت کاهشی یا افزایشی تغییر می از پله
روع هواگیري جریان، سرعت مخلوط شدست نقطه  نکته اساسی است که در پایین اینوضعیت بیانگر این 

الگوي نوسانی توزیع سرعت  .رسد کنواخت نمییانتهاي تنداب به شرایط تعادل رسیدن به آب و هوا قبل از 
 گردد، توسط میمشاهده  16-4که در شکل شماره هاي پلکانی  در امتداد طولی تندابجریان هواگیري شده 

 Thorwarth and Kongeter(2006) ،Gonzalez and Chanson(2004) ،Chanson andمحققینی نظیر 

Toombes (2002a,b)  وBoes(2000) گزارش شده است نیز.  
هاي  دادهاز  سنجی توزیع طولی بدست آمده براي پارامتر سرعت جریان در این تحقیق، به منظور صحت

 ،درجه 8/21بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی با شیب  Chanson and Felder )2009(گیري شده  اندازه
بعد  بیو دبی ( مشابه شیب طولی تنداب پلکانی مورد استفاده در این تحقیق) متر سانتی 5ارتفاع پله 

17.1
h

dc استفاده گردید.  
هاي  هي قوي بین سطح آزاد جریان و گردابها اندرکنشالگوي سرعت جریان، یکی از دالیل ایجاد این نوع 

  ).Chanson and Felder,2009(عنوان شده استهاي برشی پشت هر پله،  حبس شده در الیه
با توجه به تغییرات طولی سرعت جریان هواگیري شده در امتداد طولی مدل فیزیکی تنداب پلکانی  -ب

مقادیر این پارامتر در شرایط نصب بلوکهاي  هاي انتهایی)، ( تنداب پلکانی ساده و بدون بلوك1شماره 

701.0کنند)، در محدوده  هاي بزرگ مقیاس بر روي تنداب عمل می عنوان زبري انتهایی(که به
h

dc  و

131.1
h

dc  یابد. % بطور متوسط کاهش می16و  %8/13بترتیب در حدود   

بعد یع مقادیر پارامتر سرعت بی، نتایج مربوط به توز7-4در جدول شماره 
cV

V90 دست نقطه شروع  در پایین
  هاي پلکانی شماره یک و دو ارائه گردیده است. هواگیري جریان بر روي مدل فیزیکی تنداب
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مدل د طولی در امتداهواگیري شده  بعد جریان سرعت بیپارامتر گیري شده  هاي اندازه دادهمقادیر  -7-4جدول شماره 
  2و  1هاي پلکانی شماره  تندابفیزیکی 

 2ی شماره کمدل فیزی 1ی شماره کمدل فیزی  آزمایششرایط 

 dc/h (X-Li)/dc V90/Vc (X-Li)/dc V90/Vc (lps)دبی شماره آزمایش

Q1-S4 2/12  701/0  00/000/0 00/0 
Q1-S5 2/12  701/0 84/3

Q1-S6 2/12  701/0 68/7 

Q1-S7 2/12  701/0 53/11 

Q1-S8 2/12  701/0 37/15 

Q1-S9 2/12  701/0 21/19 

Q1-S10 2/12  701/0 05/23 

Q1-S11 2/12  701/0 90/26 

Q1-S12 2/12  701/0 74/30 

Q1-S13 2/12  701/0 58/34 

Q1-S14 2/12  701/0 42/38 

Q1-S15 2/12  701/0 26/42 

Q1-S16 2/12  701/0 11/46 

Q1-S17 2/12  701/0 95/49 

Q4-S4 25 131/1 00/0 00/0 00/0  00/0 

Q4-S5 25 131/1 00/0 00/0 00/0  

Q4-S6 25 131/1 00/0 00/0 

Q4-S7 25 131/1 02/1

Q4-S8 25 131/1 40/3

Q4-S9 25 131/1 78/5 

Q4-S10 25 131/1 17/8 

Q4-S11 25 131/1 55/10 

Q4-S12 25 131/1 

Q4-S13 25 131/1 

Q4-S14 25 131/1 

Q4-S15 25 131/1 

Q4-S16 25 131/1 

Q4-S17 25 131/1 
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غلظت هواهاي  استخراج پروفیل  -4-4-2  
، طرح استبا توجه به ماهیت جریان عبوري از تنداب پلکانی که بصورت دوفازي(مخلوط آب و هوا) 

باشد. به عبارت دیگر،  حجمی هواي موجود در جریان می ها بطور کامل تحت تاثیر کسر هیدرولیکی این سازه
هاي عمقی و طولی غلظت هواي ورودي به جریان دوفازي آب و هوا بر روي  فیلبا مشخص نمودن پرو

تري از پارامترهاي مهم و تاثیرگذار(نظیر درصد استهالك انرژي  توان برآورد دقیق هاي پلکانی، می تنداب
جنبشی مخرب جریان، انرژي باقیمانده در انتهاي تنداب، سرعت جریان، شدت تالطم و...)در طراحی این 

بدین منظور مقادیر غلظت هواي موجود در جریان توسط دستگاه پروب الکتریکی  ها ارائه نمود. ازهس
هاي مختلف برداشت گردیده  دبیهاي مدل تنداب پلکانی به ازاي مقادیر  دوسوزنی در لبه هریک از پله

   است. در ادامه تغییرات طولی و عمقی این پارامتر مورد بررسی قرار می گیرد.
  
تغییرات طولی غلظت متوسط هوا -4-4-2-1  

، غلظت متوسط هوا به سرعت افزیش عبوري از تنداب پلکانی دست نقطه شروع هواگیري جریان در پایین
تا  30به مقدار متعادل و یکنواخت آن بین(بسته به شیب تنداب)درصد 20تا 15یابد و مقدار آن از حدود  می
تحقیقات بعمل آمده توسط  . در اکثر)Matos 1999; Boes and Hager 2003a(درصد خواهد رسید 60

غلظت طولی براي نمایش تغییرات  Boes(2000)و Matos(2000) ،Chanson(2000)محققین معتبر نظیر 
بعد طولی از پارامتر بی ،تنداب پلکانیجریان عبوري از متوسط هوا در امتداد   ci dLx   استفاده بعمل

بعد از نقطه شروع  بیطولی بیانگر فاصله  این پارامترنیز اشاره گردید،  2-2-4ر که در بند همانطو. آمده است
 انتخاببصورت ترکیبی از پارامترهاي هندسی و هیدرولیکی حاکم بر جریان  باشد و هواگیري جریان می

 هاي جریان تغییرات برخی از مشخصهروند شاخص مناسبی براي بررسی تواند  میکه اي  به گونه شده است
هاي آزمایشگاهی بدست  از این رو و نیز به منظور انجام مقایسه بین داده. باشددر تنداب پلکانی دوفازي 

تغییرات طولی پارامتر غلظت متوسط هواي جریان در اینجا آمده در این تحقیق با سایر مراجع معتبر موجود، 
   گردد. براساس این شاخص بی بعد ارزیابی می

هاي  عبوري از تندابدوفازي بات مربوط به تحلیل ابعادي متغییرهاي موثر و وابسته در جریان محاسمبناي بر
توان بصورت تابعی از  را میمخلوط غلظت هواي ارائه گردید،  2-2-3پلکانی که در فصل سوم بند 

   یابی قرار داد.بعد زیر بیان نمود و روند تغییرات غلظت هوا را نسبت هریک از آنها مورد ارز پارامترهاي بی
  

)4-18(  






 


90
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جریان دوفازي(آب و هوا) عبوري از مدل فیزیکی امتداد ، توزیع غلظت هواي در 17-4شکل شماره در 
 نشان داده شده است. ست نقطه شروع هواگیري   د در پایینهاي پلکانی  تنداب

 











      

C
m

ea
n

(X-Li)/dc

Model I- dc/h=0.701 Model I- dc/h=1.131
Model II- dc/h=0.701 Model II- dc/h=1.131

  
 ر جریان در مدل فیزیکی تنداب هاي پلکانیهواي مخلوط دمتوسط تغییرات طولی غلظت  -17-4شکل 

  
 گردد: همانطور که در شکل فوق مالحظه می

تغییرات طولی غلظت متوسط هواي حبس شده در امتداد جریان عبوري از تنداب پلکانی، به حالت  -الف
  لوط آب و هوا داراي الگوي نوسانی می باشد. تعادلی نرسیده و همانند پروفیل طولی سرعت مخ

هاي پلکانی در طرح  عبوري از مدل فیزیکی تندابجریان در  وند تغییرات طولی کسر حجمی هوار -ب
  با این حال عدم تاثیر بلوکهاي انتهایی بر روي توزیع و مقدار غلظت هواي ورودي می باشد.بیانگر حاضر، 

 5الی  4حدود  درها)، غلظت متوسط هوا  ها با چینش متناوب در انتهاي پله در حالت اخیر(نصب بلوك
 درصد به ازاي کلیه دبی هاي مورد آزمایش بیشتر است. 

رسد که الگوي غیرپیوسته چینش بلوك هاي انتهایی بر روي پله هاي تنداب پلکانی،  اینگونه به نظر می - ج
اي  منجر به ورود هواي بیشتري به جریان خواهد شد و این فرآیند در طی انتقال الیه ریزشی آب از پله

bTاعبا ارتف hhh   به پله بعدي با ارتفاعh .انجام می گردد  
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تغییرات عمقی غلظت متوسط هوا -4-4-2-2  

باشد.  بطور کلی، شکل پروفیل غلظت هوا در عمق جریان تابعی از رژیم جریان عبوري از تنداب پلکانی می
هاي پلکانی تاکنون به تفصیل  در رژیم جریان ریزشی در تنداب ظت هوالهاي غ ماهیت پروفیلدر ارتباط با 

دهد که  نتایج حاصل از کارهاي آزمایشگاهی اکثر محققین نشان میمورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. 
ها و در هر دو ناحیه توسعه یافته و هوادهی شده جریان،  ، توزیع غلظت هوا در لبه پلهجریان غلتشی در

  باشد.  اي می فیل پیوستهبصورت پرو
گیري شده مربوط به  اندازهآزمایشگاهی هاي  دادهبترتیب،  ب-18-4و  الف-18-4شماره  هاي در شکل

عد(ب نسبت به پارامتر عمق بیغلظت هوا  توزیع
90y
y(  براي مدل فیزیکی در ناحیه جریان متغییر تدریجی

نمایش داده ) 2هاي انتهایی(مدل شماره  نداب پلکانی مجهز به بلوك) و ت1تنداب پلکانی ساده(مدل شماره
گیري شده غلظت هوا در عمق جریان  هاي اندازه براین، براي مقایسه روند تغییرات داده عالوهاست.  شده

انتشار و  مدل تحلیلی در فصل دوم) 58-2تا  55-2(روابط شماره هاي مختلف حل اهمخلوط آب و هوا از ر
 Chanson andو Wood(1984) ،Chanson(1995)توسط که  )ADM1هوا(  هاي بهمرفت حبا

Toombes(2001)  ،استفاده بعمل آمده است.ارائه گردیده  
هاي غلظت هوا در امتداد محور میانی تنداب پلکانی انجام  ذکر است که در اینجا نیز، برداشت داده الزم به 

  پذیرفته است.
  همانطور که مشاهده می گردد:

توزیع عمقی غلظت هوا داراي پروفیل صاف  مورد بررسی،پلکانی هاي  مدل فیزیکی تندابهر دو در  -فلا
  .)15.0Cرسد( هاي سرریز به حداقل مقدار خود می و مقدار آن در مجاورت کف پله باشد اي می و پیوسته

35.0در محدوده  1شماره پلکانی   در مدل فیزیکی تنداب -ب
90


Y
y ،توزیع  بیننسبتا مناسبی  انطباق

براي رژیم جریان غلتشی  Chanson(1995)حل ارائه شده توسط  ها با راه هاي غلظت هوا در لبه پله داده

1گردد. همچنین در ناحیه پاشش جریان( مشاهده می
90


Y
y( رابطه ارائه شده توسط ،Wood(1984)  از

 )18-4نسبت به سایر روابط نشان داده شده در شکل شماره گیري شده ( هاي اندازه دادهبا برازش بهتري 
   برخوردار است.

، هاي هوا غلظت هوا با مدل انتشار و همرفت حبابپارامتر علیرغم برازش و انطباق مناسب توزیع قائم   - ح
 فوقتوسط مدل  بینی شده آن تر از مقادیر پیشبیش75.0Cازاي به این پارامترگیري شده  مقادیر اندازهلکن 

                                                        
1 -Advective Diffusion Model 
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و هوا در امتداد  این اختالف، ناشی از تاثیر امواج نامنظم جریان عبوري آب وجودیکی از دالیل  باشد. می
نوك سوزن پروب الکتریکی که اختالف بین فاز هوا و آب را از یکدیگر تشخیص  کهباشد  تنداب پلکانی می

نمی باشد. در متوالی ج امواحباب هاي هواي موجود در آب و فضاي خالی بین  می دهد قادر به تمایز بین
به  به عنوان غلظت واقعی هواي موجود در مخلوط آب و هوا شناخته نمی شود Cحالت اخیر، مقدار پارامتر 

 همین دلیل ممکن است مقادیر بدست آمده بیش از مقادیر

131.1بعد معین( بی بیبه ازاي د 1در مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  - خ
h
dc 48.0)و

90


Y
y ،3  مقطع

mXهاي سیزدهم( عرضی مورد آزمایش واقع در لبه پله 24.1291  ،(چهاردهم)mX 01.1402  و (
mX( پانزدهم 78.1503 (3 حدود توسطم گیرند چون با اختالف یکنواخت قرار می در ناحیه شبه%± ،
)()()(مقادیر 321 yCyCyC  .با هم برابر هستند   

مدل  نیز مشابه 2هاي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  روند تغییرات غلظت هوا بر روي لبه پله  - ج
، برازش مناسبی هوا  هاي انتشار و همرفت حبابو با مدل تحلیلی  باشد می 1فیزیکی تنداب پلکانی شماره 

 ده است.برقرار نمو

هاي صاف و  گیري شده مربوط به غلظت هوا بر روي تنداب قائم اندازه توزیعهمچنین این نتایج با   - ح
توان  ها، می باشند و با توجه به تشابه ساختاري مشاهده شده بین این پروفیل قابل قیاس می ساده(غیرپلکانی)

 هوا ندارد. ها تاثیر بارزي بر روي غلظت متوسط  استنباط نمود که ارتفاع پله
 























     

y/
Y

90

C[-]

Step Edge 13, Model I, dc/h=1.131
Step Edge 14, Model I, dc/h=1.131
Step Edge 15, Model I, dc/h=1.131
Step Edge 19, Model I, dc/h=1.131
Chanson & Toombes Eq.(2001)
Chanson Eq.(1995)
Wood Eq.(1984)

  
  1مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  -االف
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y/
Y

90

C[-]

Step Edge 13, Model II, dc/h=1.131
Step Edge 14, Model II, dc/h=1.131
Step Edge 15, Model II, dc/h=1.131
Step Edge 19, Model II, dc/h=1.131
Chanson & Toombes Eq.(2001)
Chanson Eq.(1995)
Wood Eq.(1984)

  
  ( تنداب با بلوکهاي انتهایی)2مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  -ب

  
مدل فیزیکی هاي میانی و انتهایی  توزیع غلظت هوا در عمق جریان دوفازي آب و هوا بر روي پله -18-4 شکل

131.1 بعد به ازاي نسبت دبی بیهاي پلکانی  تنداب
h
dc 51009.1وRe  

  
ایجاد شده در تنداب پلکانیفشاري میدان تحلیل  -4-5  

هاي مربوط به نوسانات فشار و نیز فشار استاتیکی  نیز اشاره گردید، برداشت داده 3-7-3همانطور که در بند 
دو مدل ساخته شده از تنداب پلکانی،  در موقعیت از پیزومترهاي نصب شده در وجوه قائم و افقی پله هاي

131.1701.0بعد  براي محدوده دبی بی اي از مانومترها و دستگاه مبدل فشار توسط مجموعه 
h
dc  انجام

پذیرفت. الزم به ذکر است که با درنظر گرفتن نحوه چیدمان بلوکهاي انتهایی هریک از پله ها در مدل 
هاي فشار در امتداد جریان عبوري از تنداب در پیزومترهاي  رداشت داده، ب2فیزیکی تنداب پلکانی شماره 

اي که بتوان فشار ایجاد شده در پشت این بلوکها را با شرایط تنداب پلکانی  معینی صورت پذیرفت به گونه
  ) مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد.1هاي انتهایی(مدل فیزیکی شماره  بدون نصب بلوك

برداشت اطالعات مربوط به فشارهاي نوسانی برحسب شرایط جریان ورودي و رژیم با توجه به آن که 
بعد نمودن(نرمالیزه کردن) مقادیر محاسبات از اهمیت بسزایی  بی ههیدرولیکی حاکم متغییر است، توجه ب

اي ه امتداد رژیممیدان فشاري ایجاد شده در روند آزمایشگاهی بررسی  دررو،  باشد. از این برخوردار می
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، پارامترهاي و نیز شدت نوسانات تنداب پلکانی 2و  1هاي فیزیکی شماره  مدل مختلف جریان عبوري از
یب بی بعد او ضرمتوسط مهمترین آنها ضرایب بی بعد فشار اند که  بعد مختلفی مورد توجه قرار گرفته بی

  . شرح داده شد(فصل دوم) به تفصیل 2-4-2که در بند  می باشندو فشارهاي حدي نوسان فشار 
' وpCدر اینجا پارامترهاي

pC)به صورت تابعی از عدد فرود زبري جریان ورودي*
rFگیري  )، موقعیت اندازه

نوسانات فشار(
c

i

d
Lx )و میزان غلظت متوسط هواي (meanCجود در جریان مخلوط آب و هوا درنظر ) مو

باشد، بنابراین از اثر لزجت در  می 10000گرفته شده است. با توجه به اینکه در مدل عدد رینولدز بیش از 
  توان صرفنظر نمود. میزان فشار و نوسانات آن می

)4-19(  ),,(, *'
mean

c

i
rpp C

d
LxFfCC 

  
  

ر فشار نوسانی جریان در امتداد محور میانی تنداب برداري مقادی الزم به ذکر است که با توجه به نمونه
  سازه بر روي این پارامتر صرفنظر نمود.جانبی هاي  توان از اثر دیواره پلکانی، می

  
تغییرات فشار اثر ورود هوا بر روي  -4-5-1  

از هاي مختلف جریان دوفازي عبوري  رژیم در فشار ورود هوا بر روي تغییرات تاثیر بررسی ،بخش این در
هاي مختلف  دبی برايفشارهاي نوسانی  آزمایشات از حاصل نتایج لذا و باشد می نظر مد هاي پلکانی، تنداب

در محدوده هواگیري نشده )5-3-2-4-2در بند  96-2تا  93-2(روابط شماره در قالب ضرایب بی بعد فشار
 ارائه ، ي فیزیکی تنداب پلکانیها در امتداد هریک از مدل و نیز ناحیه پس از شروع هواگیري سطحی جریان

مقادیر شاخص هاي آماري پارامتر فشار نوسانی در مدل فیزیکی تنداب هاي پلکانی شماره یک  .است شده
  ارائه گردیده است. 12-4تا  8-4و دو در جداول شماره 

بعد  نسبت به پارامتر طولی بیاالشاره  بعد فوق بیتغییرات ضرایب  همچنین
c

i

d
Lx )(  ) بیانگر فاصله طولی که

و اشکال شماره  17-4تا  13-4جداول  باشد)، در از نقطه شروع هواگیري جریان بر روي تنداب پلکانی می
الزم به ذکر  است که براي تحلیل آماري پارامتر نوسانات فشار از نرم افزار  ارائه شده است. 23-4تا  4-19

IBM SPSS Statistics V.19 مل آمده است.استفاده بع  
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lpsQ(پلکانیهاي  تندابهاي مدل فیزیکی  وجوه افقی پلهبر روي  فشار استاتیکی و دینامیکیپارامترهاي آماري مقادیر  -8-4جدول شماره  12،701/0=
h
dc(  

  هاي آماري پارامتر نوسانات فشار شاخص    گیري مشخصات مقطع اندازه    

  X شماره مدل فیزیکی  شماره پله  قطعشماره م
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  

  فشار استاتیک
(cm)  

  میانگین
(cm)  

  حداکثر
(cm)  

  حداقل
(cm)  

  واریانس
(cm)  

  انحراف معیار
(cm)  

C1 2   235/0  055/0  850/3  306/5  639/4  2/4  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  
D5 3   322/0  104/0  100/5  463/7  40/6  00/6  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  
E1 4   565/0  320/0  190/0  205/4  246/2  85/1  -8  -12  11/12 1تنداب پلکانی شماره  
K1 10   179/0  0322/0  351/2  723/3  05/3  75/2  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره  
L2 11   344/0  118/0  475/1  377/3  407/2  95/1  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره  
R1  17   055/0  003/0  473/1  802/1  638/1  1/1  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره  
C1 2   247/0  061/0  59/4  990/5  38/5  2/4  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره  
D5 3   306/0  094/0  10/3  660/4  150/4  7/3  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره  
E1 4   188/1  411/1  1/0  221/6  879/3  50/3  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره  
K1 10   255/0  065/0  528/1  612/2  504/2  15/2  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره  
L2 11   365/0  133/0  255/1  815/2  205/2  6/1  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره  
R1  17   345/0  119/0  985/0  150/3  180/2  80/1  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره  
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lpsQ(هاي پلکانی هاي مدل فیزیکی تنداب بر روي وجوه افقی پله فشار استاتیکی و دینامیکیپارامترهاي آماري مقادیر  -9-4جدول شماره  15،811/0=
h
dc(  

  هاي آماري پارامتر نوسانات فشار شاخص    گیري مشخصات مقطع اندازه    

  X شماره مدل فیزیکی  هشماره پل  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  

  فشار استاتیک
(cm)  

  میانگین
(cm)  

  حداکثر
(cm)  

  حداقل
(cm)  

  واریانس
(cm)  

  انحراف معیار
(cm)  

C1 2   260/0  068/0  440/4  459/6  077/5  60/4  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  
D5 3   398/0  158/0  834/5  436/9  88/6  50/6  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  
E1 4   410/0  168/0  658/1  865/4  147/3  95/2  -8  -12  11/12 1تنداب پلکانی شماره  
K1 10   165/0  027/0  00/2  779/3  607/2  38/2  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره  
L2 11   221/0  049/0  757/1  741/3  426/2  15/2  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره  
R1  17  030/0  001/0  55/1  250/2  643/1  45/1  -8  -64  12/82 1نی شماره تنداب پلکا  
C1 2   203/0  041/0  580/4  050/6  778/5  25/5  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره  
D5 3   298/0  089/0  980/2  340/5  289/4  90/3  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره  
E1 4   131/1  280/1  00/0  235/7  467/4  15/4  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره  
K1 10   235/0  055/0  227/2  883/3  176/3  95/2  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره  
L2 11   276/0  076/0  649/1  384/3  416/2  95/1  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره  
R1  17   185/0  034/0  558/1  958/2  105/2  90/1  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره  
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lpsQ(هاي پلکانی هاي مدل فیزیکی تنداب بر روي وجوه افقی پله فشار استاتیکی و دینامیکیپارامترهاي آماري مقادیر  -10-4ل شماره جدو 20،981/0=
h
dc(  

  هاي آماري پارامتر نوسانات فشار شاخص    گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X یکیشماره مدل فیز  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  

  فشار استاتیک
(cm)  

  میانگین
(cm)  

  حداکثر
(cm)  

  حداقل
(cm)  

  واریانس
(cm)  

  انحراف معیار
(cm)  

C1  243/0  059/0  876/3  269/7  231/5  08/4  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  
D5  285/0  081/0  389/5  320/9  86/6  56/6  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  
E1 592/0  350/0  159/1  126/7  615/3  30/3  -8  -12  11/12 1داب پلکانی شماره تن  
K1  243/0 059/0 993/1 459/4 75/2 70/2  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره 

L2  179/0  032/0  643/1  090/4  513/2  35/2  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره  
R1   076/0  006/0  549/1  455/3  800/1  60/1  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره  
C1  258/0  066/0  042/5  111/6  831/5  1/5  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره  
D5  294/0  086/0  240/4  082/6  159/5  55/4  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره  
E1  575/1  482/2  00/0  305/9  700/4  30/4  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره  
K1 291/0  085/0  781/2  426/5  505/3  30/3  -8  -36  43/44 2ی شماره تنداب پلکان  
L2  167/0  028/0  50/1  670/4  273/2  0/2  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره  
R1   197/0  039/0  852/1  257/3  155/2  05/2  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره  
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lpsQ(هاي پلکانی هاي مدل فیزیکی تنداب بر روي وجوه افقی پله تیکی و دینامیکیفشار استاپارامترهاي آماري مقادیر  -11-4جدول شماره  25،131/1=
h
dc(  

  هاي آماري پارامتر نوسانات فشار شاخص    گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  

  فشار استاتیک
(cm)  

  گینمیان
(cm)  

  حداکثر
(cm)  

  حداقل
(cm)  

  واریانس
(cm)  

  انحراف معیار
(cm)  

C1  215/0  046/0  760/4  00/9  926/5  55/5  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  
D5  241/0  058/0  786/5  962/9  94/6  7/6  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  
E1  50/0  250/0  788/1  742/7  816/3  65/3  -8  -12  11/12 1تنداب پلکانی شماره  
K1  404/0  164/0  473/1  125/6  938/2  80/2  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره  
L2  346/0   120/0 653/1 305/5 833/2 75/2  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره 

R1   101/0  0102/0  683/2  512/3  142/2  1/2  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره  
C1 242/0  059/0  024/5  765/6  00/6  2/5  -8  -4  35/1  2اره تنداب پلکانی شم  
D5  438/0  192/0  813/5  469/9  06/6  5/5  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره  
E1  906/1  632/3  00/0  458/14  737/4  2/4  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره  
K1  246/0  0603/0  771/2  105/7  603/3  35/3  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره  
L2  267/0  071/0  985/1  26/5  324/2  15/2  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره  
R1   302/0  091/0  634/1  413/5  246/2  10/2  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره  
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lpsQ(هاي پلکانی کی تندابهاي مدل فیزی بر روي وجوه افقی پله فشار استاتیکی و دینامیکیپارامترهاي آماري مقادیر  -12-4جدول شماره  30،277/1=
h
dc(  

  هاي آماري پارامتر نوسانات فشار شاخص    گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  

  فشار استاتیک
(cm)  

  میانگین
(cm)  

  حداکثر
(cm)  

  حداقل
(cm)  

  واریانس
(cm)  

  اف معیارانحر
(cm)  

C1  295/0  087/0  424/5  125/10  393/6  00/6  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  
D5  35/0  123/0  755/6  605/12  865/7  55/7  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  
E1  70/0  490/0  259/1  358/11  179/4  8/3  -8  -12  11/12 1تنداب پلکانی شماره  
K1  36/0  130/0  605/1  540/6  986/2  85/2  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره  
L2  345/0  119/0 683/1 908/6  015/3 9/2  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره 

R1   127/0 016/0  158/2  215/5 753/2  65/2  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره  
C1  185/0  034/0  433/5  428/7  521/6  1/6  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره  
D5  526/0  277/0  195/5  985/11  732/6  3/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره  
E1  56/1  434/2  00/0  235/15  772/4  40/4  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره  
K1  312/0  097/0  950/2  705/7  663/3  50/3  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره  
L2  152/0  023/0  425/2  239/5  468/2  40/2  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره  
R1   128/0  016/0  111/2  572/4  305/2  28/2  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره  
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب بر روي وجوه افقی پلهضرایب بی بعد فشار متوسط و نوسانات فشاري مقادیر  -13-4جدول شماره  12،701/0=
h
dc(  

  نوسانات فشار ضرایب بی بعد    گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  

g
um

2

2

  pC  '
pC  '

pC  pC  

C1  451/1  227/1  432/0  807/0  005/0  -594/10  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره-  
D5  720/2  224/2  674/0  628/0 005/0  -762/5  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره-  
E1  556/2  435/2  702/0  492/0 008/0  -268/3  -8  -12  11/12 1تنداب پلکانی شماره-  
K1 975/0  939/0  250/0  419/0 007/0  786/19  -8  -36  43/44 1ره تنداب پلکانی شما-  
L2  684/0  712/0  253/0  335/0 014/0  628/23  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره-  
R1   103/0  103/0  034/0  337/0 016/0  681/46  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره-  
C1  485/0  374/0  152/0  724/0 016/0  -954/10  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره-  
D5  526/1  741/0  445/0  654/0 007/0  -762/5  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره-  
E1  955/4  071/3  558/1  497/0 008/0  -268/3  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره-  
K1  139/1  126/0  298/0  413/0 009/0  786/19  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره-  
L2  664/0  426/0  255/0  423/0 014/0  628/23  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره-  
R1   807/0  655/0  233/0  257/0  015/0  681/46  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره-  
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lpsQهاي پلکانی( بهاي مدل فیزیکی تندا ضرایب بی بعد فشار متوسط و نوسانات فشاري بر روي وجوه افقی پلهمقادیر  -14-4جدول شماره  15 ،811/0=
h
dc(  

  نوسانات فشار ضرایب بی بعد      گیري مشخصات مقطع اندازه    

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )( 

 g
um

2

2

  pC  '
pC  '

pC  pC  

C1  689/0  495/1  281/0  516/0  009/0  -106/11  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره-  
D5  029/1  514/2  391/0  374/0  010/0  -627/6  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره-  
E1  447/2  823/2  674/0  324/0  006/0  -476/4  -8  -12  11/12 1تنداب پلکانی شماره-  
K1  733/0  416/1  199/0  274/0  008/0  408/15  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره-  
L2  597/0  173/1  197/0  246/0  011/0  722/18  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره-  
R1   092/0  599/0  03/0  190/0  01/0  606/38  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره-  
C1 414/1  321/0  24/0  623/0  008/0  -448/9  -8  -4  35/1  2اب پلکانی شماره تند-  
D5  757/1  411/1  40/0  522/0  007/0  -970/4  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره-  
E1  508/5  413/3  395/1  391/0  008/0  -819/2  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره-  
K1  158/1  863/0  287/0  276/0  008/0  066/17  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره-  
L2  540/0  681/0  194/0  328/0  014/0  380/20  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره-  
R1   591/0  922/0  200/0  222/0  009/0  264/40  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره-  
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب ر روي وجوه افقی پلهضرایب بی بعد فشار متوسط و نوسانات فشاري بمقادیر  -15-4جدول شماره  20 ،981/0=
h
dc(  

  نوسانات فشار ضرایب بی بعد    گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )( 

 g
um

2

2

  pC  '
pC  '

pC  pC  

C1  308/1  967/1  234/0  416/0  010/0  -569/10  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره-  
D5  752/1  931/2  340/0  375/0  008/0  -860/6  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره-  
E1 198/2  142/3  530/0  282/0  011/0  -079/5  -8  -12  11/12 1شماره  تنداب پلکانی-  
K1  098/1  941/1  299/0  277/0  008/0  387/11  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره-  
L2  963/0  746/1  198/0  180/0  009/0  132/14  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره-  
R1   165/0  085/1  050/0  131/0  015/0  598/30  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره-  
C1  602/0  213/0  197/0  557/0  013/0  -569/10  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره-  
D5  730/0  733/0  234/0  484/0 013/0  -860/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره-  
E1  045/4  964/3  356/1  344/0 012/0  -079/5  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره-  
K1  701/0  861/1  282/0  199/0 010/0  387/11  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره-  
L2  5400/0  674/1  117/0  191/0 014/0  132/14  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره-  
R1   298/0  082/1  193/0  103/0 010/0  598/30  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره-  
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب ضرایب بی بعد فشار متوسط و نوسانات فشاري بر روي وجوه افقی پلهمقادیر  -16-4جدول شماره  25 ،131/1=
h
dc(  

  نوسانات فشار ضرایب بی بعد    گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )( 

 g
um

2

2

  pC  '
pC  '

pC  pC  

C1  819/0  160/2  151/0  264/0  014/0  -744/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره-  
D5  959/0  512/2  200/0  200/0 012/0  -526/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره-  
E1  741/1  370/3  429/0  142/0 012/0  -980/7  -8  -12  11/12 1تنداب پلکانی شماره-  
K1  173/1  552/2  323/0  111/0 012/0  310/6  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره-  
L2  104/1  312/2  324/0  078/0 010/0  691/8  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره-  
R1  476/0  420/1  105/0  044/0 010/0  981/22  -8  -64  12/82 1نداب پلکانی شماره ت-  
C1  466/0  365/0  116/0  382/0 021/0  -172/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره-  
D5  647/0  770/1  227/0  291/0 019/0  -953/5  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره-  
E1  074/2  257/4  835/0  235/0 023/0  -407/4  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره-  
K1  570/0  401/2  169/0  173/0 015/0  882/9  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره-  
L2  244/0  114/2  192/0  125/0 014/0  264/12  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره-  
R1   304/0  576/1  150/0  073/0 020/0  553/26  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره-  
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب ضرایب بی بعد فشار متوسط و نوسانات فشاري بر روي وجوه افقی پلهمقادیر  -17-4جدول شماره  30 ،277/1=
h
dc(  

  نوسانات فشار ضرایب بی بعد  گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X فیزیکی شماره مدل  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )( 

 g
um

2

2

  pC  '
pC  '

pC  pC  

C1  615/0  368/2  187/0  249/0  016/0  -340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره-  
D5 748/0  196/3  236/0  212/0  015/0  -490/9  0  -8  72/6 1کانی شماره تنداب پل-  
E1  475/1  627/3  354/0  191/0  02/0  -121/8  -8  -12  11/12 1تنداب پلکانی شماره-  
K1  115/1  869/2  291/0  110/0  012/0  533/4  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره-  
L2  937/0  740/2  243/0  081/0  014/0  642/6  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره-  
R1   458/0  894/1  098/0  079/0  013/0  296/19  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره-  
C1  550/0  458/0  093/0  213/0  020/0  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره-  
D5  624/0  133/2  214/0  175/0  025/0  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره-  
E1  090/2  582/4  683/0  163/0  023/0  -956/4  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره-  
K1  517/0  933/2  226/0  118/0  014/0  698/7  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره-  
L2  042/0  685/2  147/0  066/0  010/0  807/9  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره-  
R1   187/0  187/2  123/0  024/0  010/0  461/22  -8  -64  12/82 2تنداب پلکانی شماره-  
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  پلکانی هاي مدل فیزیکی تندابري از جریان عبودر امتداد  pCفشار متوسط روند تغییرات ضریب بی بعد  -19-4شکل شماره 
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 )متناوب هاي مجهز به بلوکهاي انتهایی (پلهدو ب)تنداب پلکانی شماره  هاي ساده) (پلهیک الف) تنداب پلکانی شماره
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اب هاي پلکانیدر امتداد جریان عبوري از مدل فیزیکی تند `pCروند تغییرات ضریب بی بعد فشارهاي نوسانی  -20-4شکل 
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 هاي مجهز به بلوکهاي انتهایی) (پلهدوب)تنداب پلکانی شماره   هاي ساده) (پلهیکالف) تنداب پلکانی شماره 



210 
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  هاي مجهز به بلوکهاي انتهایی) ب)تنداب پلکانی شماره دو(پله  هاي ساده) الف) تنداب پلکانی شماره یک(پله

  
  

  در امتداد جریان عبوري از مدل فیزیکی تنداب هاي پلکانی `pCروند تغییرات ضریب بی بعد حداقل فشارهاي نوسانی  -21-4شکل 
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  هاي مجهز به بلوکهاي انتهایی) ب)تنداب پلکانی شماره دو(پله  هاي ساده) الف) تنداب پلکانی شماره یک(پله

  
  هاي پلکانی در امتداد جریان عبوري از مدل فیزیکی تنداب`pCبعد حداکثر فشارهاي نوسانی روند تغییرات ضریب بی -22-4شکل 
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  :گردد مالحظه می 22-4تا 19-4ال شماره همانطور که در اشک
pCو  pC یب فشاراتغییرات ضرروند  -الف هر دو مدل فیزیکی تنداب  دربه ازاي عدد فرود معین  '

0(هواگیري نشده جریانمحدوده پلکانی در 


c

i

d
Lx(  اکثر خود تا به مقدار حدبصورت افزایشی بوده

0(دست نقطه شروع هواگیري سطحی جریان در پایینبالفاصله و پس از آن یعنی برسد 


c

i

d
Lx( داراي ،

بترتیب در پله شماره سه و انتهاي  این ضرایب نیزحداکثر و حداقل مقدار باشد.  می روند نزولی و کاهشی
  دهد. دست تنداب پلکانی روي می پایین

0نقطه شروع هواگیري(مجاورت  در -ب


c

i

d
Lx( )981.0در رژیم جریان ریزشی

h
dc ،(

623.025.0  pC  7.02.0و '  pC اما بتدریج در ناحیه هواگیري شده کامال توسعه یافته باشد  می
pCو  198/0 به pCمقدار ، Amador et al.(2005)هاي آزمایشگاهی  طبق یافته .گردد متمایل می 037/0به  '

ها  شود که منجر به کاهش فشار بر روي پله در داخل جریان می 1وجود هوا باعث ایجاد نوعی اثر بالشتکی
ر اغتشاشات حاصل از تالطم جریان دوفازي نیز در این روند کاهشی تاثیرگذا عالوه بر این،خواهد شد. 

  باشند. می
بعد( با افزایش نسبت دبی بی همچنین -ج

h
dc (جریانزبري عدد فرود ) و*Fr(یباضر ، مقدار حداکثر 

pC و pCفشار    یابد. بتدریج کاهش میدر امتداد تنداب پلکانی  '
pCجریان، موقعیت بی بعد وقوع بیشینه مقدار ضریب ) Fr*ري(زببا افزایش عدد فرود   - خ نسبت به  '

اي که در  یابد به گونه شماره دو کاهش میمدل فیزیکی در مدل فیزیکی شماره یک افزایش و در تاج تنداب 

526.9، 65/2تا  076/1بین زبري محدوده عدد فرود 
'

max








 

pCc

i

d
Lx  در تنداب پلکانی شماره یک و

490.9
'

max








 

pCc

i

d
Lx باشد. در تنداب پلکانی شماره دو می 

pCو  pC) در امتداد تنداب پلکانی مشابه ضرایب `pCتغییرات ضریب بی بعد فشارهاي حداکثر(  - د ' 
تا در انتهاي تنداب  افزایش عدد فرود جریان، مقدار این ضریب کاهش یافتهیابد. با  بتدریج کاهش می

در تنداب پلکانی شماره یک در رژیم جریان غلتشی، موقعیت وقوع  تغییرات آن نسبتاً یکنواخت خواهد شد.
د. همچنین در فاصله بیشتري نسبت به شروع هواگیري سطحی جریان قرار می گیر `pCحداکثر ضریب 

حداکثر مقدار این ضریب در تنداب پلکانی شماره دو به ازاي عدد فرود معین، به مراتب بیشتر از تنداب 
 درصد افزایش یافته است. 24اي که مقدار آن در حدود  پلکانی شماره یک می باشد به گونه

                                                        
1 -Cushion Effect 
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شکل بوده و به ازاي دبی معین از  V) بصورت `pCبعد فشارهاي حداقل( منحنی تغییرات ضریب بی - ذ
ابتداي تنداب پلکانی روند کاهشی داشته تا در مجاورت محدوده شروع هواگیري جریان به حداقل مقدار 

یابد و در انتهاي تنداب به حالت تعادلی خواهد  بتدریج افزایش میز این موقعیت به بعد خود برسد و ا
 رسید.

  
  هاي وقوع مختلف نی با احتمالبرآورد مقادیر فشارهاي نوسا -4-2-2

بررسی شرایط وقوع پدیده مخرب کاویتاسیون در تنداب پلکانی با استفاده از مطالعه  در این تحقیق، براي
) مورد محاسبه قرار P%'(نوسانات فشاري، در ابتدا مقادیر فشار نوسانی متناظر با احتماالت وقوع مختلف

   گیرد. می
هاي ثبت شده توسط دستگاه مبدل فشار با تابع توزیع تئوري  ر، کافی است که در گام اول دادهبدین منظو

در گام بعدي توان  آنگاه می ،ثابت گردد )میزان انطباق(چنانچه نکویی برازش سپس .برازش داده شودنرمال 
  حتماالتی برآورد نمود.توزیع، مقدار متغییر فشارهاي نوسانی را به ازاي سطوح ااین با حل تئوري معادله 

 شده حاصل مقادیر از بسیاري هاي فشار نوسانی، انطباق با داده نرمال توزیعبررسی تطابق  علتدر اینجا، 

 این اصلی دلیل .است توزیع این از حاصل مقادیر با ثابت مقدار یک پیرامون فیزیکی و طبیعی هاي نوسان هنگام

 شود می داده نشان مرکزي حد قضیه در . به عبارت دیگر،است يمرکز حد قضیه در نرمال توزیع نقش پدیده،
 با دارند، متناهی پراکندگی و میانگین هرکدام که مختلف متغیرهاي از حاصل مقادیر مجموع شرایطی، تحت که

 و شرایط تحت که قانون این .است نرمال توزیع به نزدیک بسیار توزیعی داراي متغیرها، تعداد افزایش

 ناشناخته، متغیرهاي از زیادي تعداد مختلف هاي نوسان برایند که شده سبب است، برقرار نیز عیطبی مفروضات

  .شود آشکار نرمال توزیع صورت به طبیعت در
 برازش هاي نکویی ها به آزمون کنند. این آزمون میهایی استفاده  براي بررسی توزیع آماري متغیرها از آزمون

هاي عمده نکویی برازش  جزو آزمون ،2به همراه آزمون کاي دو 1یرنوفاسم-فومعروفند. آزمون کولوموگر
-فومعموال از آزمون کولوموگر ،(در تعداد متغییرها)دو ي آزمون کايها هستند. اما با توجه به محدودیت

  . شود ف استفاده میاسمیرنو
االشاره  ، آزمون فوقSPPS Statistics V.19گیري از قابلیتهاي تحلیل آماري نرم افزار  با بهرهدر این تحقیق، 

هاي پلکانی شماره یک و  هاي زمانی فشارهاي نوسانی ثبت شده در مدل فیزیکی تنداب بر روي کلیه سري
  ، انجام پذیرفت.ها براي ارزیابی نرمال بودن داده  هاي مختلف عبوري دو به ازاي دبی

                                                        
1 -Kolmogorov-Smirnow(K-S) 

2 -Chi Square 
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آزمون در پنج درصد موارد اشتباه و در سطح اعتماد آزمون برابر پنج درصد انتخاب گردید(بدین معنی که 
 بیش فاسمیرنو-کولوموگراف آزمون در 1معناداري سطح چنانچه درصد موارد صحیح است). بنابراین، 95

 نرمال ها توزیع داده صورت این غیر در دنمو فرض نرمال باالیی اطمینان با را ها داده توان می ،باشد 05/0از

  باشند. نمی
هاي  توزیع نرمال براي یکی از پلهاي از نتایج خروجی آزمون نکویی برازش  خالصه، 18-4در جدول شماره

هاي ساده) که در محدوده هواگیري شده جریان قرار دارد، به  مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک( پله
با جایگذاري نسبت همچنین،  ارائه گردیده است.هاي مختلف عبوري  ازاي دبی

S
pp mean'  در متغییر

)(تابع چگالی احتمال )،84-2در رابطه ( Zاستاندارد  pf  مربوط به نوسانات فشاري مورد محاسبه قرار
تابع چگالی احتمال مربوط به نوسانات فشاري در پله شماره دهم از مدل فیزیکی به عنوان نمونه،  گرفت.

=701/0 تنداب پلکانی شماره یک به ازاي نسبت بی بعد
h
dc ، نشان داده شده است. 23-4در شکل شماره  
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Model I- dc/h=0.701, Step #10

Kurtosis=0.101
Skewness=0.173

  
 تابع چگالی احتمال نوسانات فشاري بر مبناي توزیع نرمال استاندارد بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره -23-4شکل 

=701/0یک(
h
dc(پله شماره دهم ،  

  
   با جدول این در که(معناداري سطح مقادیر گردد، با توجه به مالحظه می وقف و شکل جدول همانطور که در

Asymp. Sig.  متغیراین  توزیع که گفت توان می نوسانی، هايفشار متغیر براي شده است) داده نمایش 

   .باشد نرمال خوبی احتمال با تواند می

                                                        
1 -Significance Level 
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هاي مدل  پلهسطوح افقی بت شده در کلیه هاي فشار نوسانی ث الزم به ذکر است که این آزمون بر روي داده
هاي مجهز به بلوکهاي متناوب انتهایی، مورد ارزیابی قرار  فیزیکی تنداب پلکانی ساده و نیز در شرایط پله

  گرفته است که نتایج آن در پیوست شماره ب ارائه شده است.
ی) در توزیع نرمال و مقادیر میانگین بنابراین، با استفاده از ضرایب فراوانی( مستخرج شده از جداول احتماالت

هاي فشار نوسانی، مقادیر این متغییر به ازاء سطوح احتماالتی  و انحراف معیار سري زمانی داده
-4تا  19-4%) برآورد گردید که نتایج آن در جداول99/9% و 99%، 95%، 90%، 50%، 5%، 1%، 1/0مختلف(

هاي  زیکی تنداب پلکانی مورد استفاده در این تحقیق(در دبیهاي فی هریک از مدلدر امتداد محور میانی  22
  مختلف جریان عبوري)، ارائه شده است.
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 نداب پلکانی شماره یکت 10روي پله شماره  بر هاي فشار نوسانی دادهبا  فاسمیرنو-روش کولوموگروف بهنتایج آزمون نکویی برازش توزیع نرمال  -18- 4جدول شماره 

 Q=12 Lps Q=15 Lps Q=20 Lps Q=25 Lps Q=30 Lps 

N 3999 3999 3999 3999 3999 

Normal Parameters Mean 4.130005 1.819238 2.884343 2.938471 2.976694 

Std. Deviation .3525625 .3128186 .4890421 .4042297 1.1503042 

Most Extreme Differences Absolute .038 .020 .023 .020 .148 

Positive .038 .016 .023 .016 .077 

Negative -.015 -.020 -.016 -.020 -.148 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.413 1.254 1.433 1.286 9.374 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .086 .033 .073 .000 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .000 .090 .033 .075 .000 

95% Confidence Interval Lower Bound .000 .084 .030 .070 .000 

Upper Bound .000 .095 .037 .080 .000 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله مقادیر فشار نوسانی به ازاي احتمال -19- 4جدول شماره  12 ،701/0=
h
dc(  

  (cm)نوسانات فشارمقادیر احتماالتی   گیري خصات مقطع اندازهمش  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  %1.0'P  %1'P  %5'P  %50'P  %90'P  %95'P %99'P %9.99'P 

C1  032/6  206/5  994/4  899/4  638/4  302/4  080/4  266/3  -340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  

D5  687/7 478/7 283/7 179/7 803/6 361/6 191/6 949/5  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره 

E1 014/5  611/4  308/4  142/4  546/3  787/2  470/2  191/2  -121/8  -8  -12  11/12 1ب پلکانی شماره تندا  

K1  319/3  426/3  163/3  028/3  633/2  103/2  815/1  453/1  533/4  -8  -36  43/44 1تنداب پلکانی شماره  

L2  846/2  750/2  603/2  504/2  176/2  750/1  627/1  503/1  642/6  +8  -40  81/49 1تنداب پلکانی شماره  

R1   570/1  545/1  500/1  480/1  417/1  328/1  291/1  265/1  296/19  -8  -64  12/82 1تنداب پلکانی شماره  

C1  019/6 943/5 805/5 701/5 373/5 990/4 849/4 678/4  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  279/5 925/4 640/4 539/4 156/4 652/3 394/3 126/3  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  779/6 399/6 749/5 330/5 951/3 747/1 826/0 205/0  -956/4  -8  -12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  192/3 038/3 913/2 826/2 514/2 053/2 890/1 579/1  698/7  -8  -36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  379/3 111/3 829/2 692/2 183/2 634/1 445/1 300/1  807/9  +8  -40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله مقادیر فشار نوسانی به ازاي احتمال -20- 4جدول شماره  15 ،812/0=
h
dc(  

  (cm)نوسانات فشارقادیر احتماالتی م  گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  %1.0'P  %1'P  %5'P  %50'P  %90'P  %95'P %99'P %9.99'P 

C1  755/5  573/5  447/5  379/5  139/5  817/4  691/4  605/4  - 340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  

D5  175/8  970/7  735/7  619/7  242/7  776/6  609/6  403/6  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  

E1  288/4  993/3  727/3  567/3  049/3  344/2  125/2  920/1  -121/8  -8  - 12  11/12 1تنداب پلکانی شماره  

K1  693/2  509/2  314/2  204/2  819/1  319/1  114/1  827/0  533/4  -8  - 36  43/44 1تنداب پلکانی شماره  

L2  028/3  911/2  780/2  706/2  437/2  047/2  910/1  764/1  642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره  

R1   727/1  704/1  690/1  681/1  645/1  590/1  573/1  561/1  296/19  -8  - 64  12/82 1پلکانی شماره تنداب  

C1  129/12 584/9 027/7 469/6 725/5 604/4 024/3 234/0  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  487/5 973/4 763/4 659/4 296/4 806/3 590/3 250/3  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  517/7 847/6 218/6 858/5 542/4 502/2 697/1 394/0  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  873/3 674/3 512/3 450/3 200/3 761/2 491/2 277/2  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  301/3 108/3 892/2 777/2 401/2 977/1 858/1 729/1  807/9  +8  - 40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله مقادیر فشار نوسانی به ازاي احتمال -21- 4جدول شماره  20 ،981/0=
h
dc(  

  (cm)ت فشارنوسانامقادیر احتماالتی   گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  %1.0'P  %1'P  %5'P  %50'P  %90'P  %95'P %99'P %9.99'P 

C1  020/6  819/5  623/5  523/5  239/5  853/4  646/4  852/3  - 340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  

D5  731/9  447/8  907/7  644/7  837/6  927/5  570/5  323/5  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  

E1  679/4  393/4  212/4  089/4  635/3  956/2  562/2  217/2  -121/8  -8  - 12  11/12 1تنداب پلکانی شماره  

K1  350/5  097/4  682/3  507/3  868/2  114/2  803/1    533/4  -8  - 36  43/44 1تنداب پلکانی شماره  

L2  642/3  298/3  070/3  972/2  503/2  976/1  627/1    642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره  

R1   060/2  991/1  923/1  895/1  801/1  673/1  598/1  555/1  296/19  -8  - 64  12/82 1تنداب پلکانی شماره  

C1  763/6 475/6 252/6 169/6 829/5 434/5 299/5 085/5  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  045/6 872/5 670/5 529/5 158/5 683/4 478/4 283/4  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  763/9 288/8 241/7 679/6 710/4 028/2 826/0 000/0  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  498/4 293/4 998/3 883/3 486/3 015/3 877/2 786/2  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  064/4 360/3 969/2 791/2 249/2 662/1 379/1   807/9  +8  - 40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله مقادیر فشار نوسانی به ازاي احتمال -22- 4شماره  جدول 25 ،131/1=
h
dc(  

  (cm)نوسانات فشارمقادیر احتماالتی   گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  %1.0'P  %1'P  %5'P  %50'P  %90'P  %95'P %99'P %9.99'P 

C1 975/6  618/6  362/6  258/6  925/5  488/5  287/5  348/4  - 340/12  -8  -4  35/1  1ماره تنداب پلکانی ش  

D5  267/8  003/8  597/7  382/7  905/6  442/6  250/6  076/6  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  

E1  169/5  815/4  565/4  395/4  831/3  005/3  717/2  546/2  -121/8  -8  - 12  11/12 1تنداب پلکانی شماره  

K1  413/4  858/3  585/3  451/3  942/2  282/2  916/1  516/1  533/4  -8  - 36  43/44 1تنداب پلکانی شماره  

L2  871/3  634/3  381/3  271/3  836/2  251/2  907/1  743/1  642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره  

R1   404/2  342/2  297/2  261/2  152/2  969/1  819/1  693/1  296/19  -8  - 64  12/82 1تنداب پلکانی شماره  

C1  703/6 535/6 408/6 324/6 989/5 601/5 359/5 105/5  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  898/7 238/7 784/6 617/6 036/6 365/5 147/5 849/4  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  165/11 248/9 912/7 159/7 789/4 658/1 347/0 000/0  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  416/4 140/4 957/3 888/3 619/3 173/3 968/2 810/2  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  765/3 388/3 007/3 840/2 319/2 714/1 429/1 105/1  807/9  +8  - 40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله ار نوسانی به ازاي احتمالمقادیر فش -22- 4جدول شماره  30 ،277/1=
h
dc(  

  (cm)نوسانات فشارمقادیر احتماالتی   گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  %1.0'P  %1'P  %5'P  %50'P  %90'P  %95'P %99'P %9.99'P 

C1  075/8  157/7  855/6  769/6  392/6  906/5  626/5  932/4  - 340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره  

D5  056/10  278/9  920/8  670/8  822/7  916/6  547/6  248/6  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره  

E1  298/5  131/5  810/4  667/4  210/4  435/3  025/3  616/2  -121/8  -8  - 12  11/12 1تنداب پلکانی شماره  

K1 164/5  612/4  339/4  158/4  362/3  723/0  317/0  000/0  533/4  -8  - 36  43/44 1ره تنداب پلکانی شما  

L2  457/4  276/4  979/3  836/3  024/3  016/2  523/1  208/1  642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره  

R1   094/3  049/3  943/2  903/2  764/2  542/2  422/2  309/2  296/19  -8  - 64  12/82 1تنداب پلکانی شماره  

C1  396/7 221/7 017/7 907/6 524/6 010/6 743/5 942/5  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  801/8 345/8 643/7 397/7 703/6 958/5 672/5 242/5  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  436/11 539/9 292/8 688/7 817/4 049/3 850/2 421/2  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  810/4 584/4 393/4 277/4 719/3 809/2 520/2 348/2  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  603/3 396/3 152/3 008/3 457/2 708/1 373/1 153/1  807/9  +8  - 40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 
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هاي پایین عدد کوچکتر و  ات فشار در احتمال وقوع، مقادیر نوساننمایان استجداول فوق  درهمانطور که 
گیري شده فشار  باشد. اضافه نمودن این مقادیر به مقادیر اندازه هاي باال عدد بزرگتري می در احتمال وقوع

آورد. در مقادیر  اي و ارزیابی هیدرولیکی سازه از نقطه نظر وقوع کاویتاسیون را فراهم می امکان برآورد سازه
فشار بخار تا حد تواند فشار مطلق جریان را به  شار با احتمال وقوع کم، افت فشار ایجاد شده مینوسانات ف

  شود. منجر به پدیده کاویتاسیون  کاهش دهد وآب 
باشد که هرچه این ریسک  اي می انتخاب مقادیر درصد وقوع احتمال به معنی انتخاب ریسک طراحی سازه 

سازه بهتر خواهد بود. البته باید توجه نمود که این کاهش ریسک به تر باشد، پایداري و عملکرد  کوچک
  هاي اقتصادي طرح خواهد بود.  معنی افزایش هزینه

، بیانگر میزان اي سري زمانی فشارهاي لحظه با توجه به اینکه شاخص آماري مجذور میانگین مربعات
روند بهتر  براي نمایشباشد، بنابراین در هر نقطه معین از سازه تنداب پلکانی می متغییر این نوسانات 
فشار نوسانی متناظر با احتمال ، مقادیر آن در امتداد محور میانی مدل فیزیکی تنداب پلکانیتغییرات 

 بعد( بصورت بی این شاخصنسبت به  )P'%هاي مختلف( وقوع
RMS
P   شده است. ) تبدیل'%90
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ییرات پارامتر بی بعد تغ -23-4شکل 

RMS
P   لیتر بر ثانیه 12دبی  -در امتداد محور میانی مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک'%
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تغییرات پارامتر بی بعد  -24-4شکل 

RMS
P   لیتر بر ثانیه20دبی  -در امتداد محور میانی مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک'%
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تغییرات پارامتر بی بعد  -25-4شکل 

RMS
P   لیتر بر ثانیه 30دبی  -در امتداد محور میانی مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک'%

  
  شاخص کاویتاسیون بر روي تنداب پلکانیبرآورد  -4-2-3

باشد ولی  می P'99%تا  P'1%طبق نظر برخی محققین محدوده ریسک کاویتاسیون در فشار دینامیکی از 
دانند. همچنین لوپاردو و  را براي بررسی احتمال وقوع کاویتاسیون مناسب و ایمن نمی P'1%برخی دیگر 
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ق نیز مورد توجه قرار اند که در این تحقی را براي بررسی کاویتاسیون توصیه کرده P'1.0%ورنت استفاده از 
 گرفته است. 

هاي  اشاره شد، با انجام مطالعه نوسانات فشار جریان بر روي سازهنیز هاي قبلی  که در بخش گونه همان
توان احتمال  هاي آماري براي استخراج سطوح احتماالتی مختلف از فشار، می هیدرولیکی و بکارگیري روش

هاي مربوط به فشارهاي استاتیکی تعیین  راتب باالتري نسبت به روشوقوع پدیده کاویتاسیون را با دقت به م
این  کننده پتانسیل وقوع نمود. در این تحقیق، به منظور تخمین شاخص کاویتاسیون به عنوان عامل تعیین

محاسبه  2-2-4% (که در بند 1/0) و اعمال فشار نظیر احتمال وقوع 99-2) تا (97-2از روابط ( پدیده،
   تفاده شده است.گردید) اس

موقعیت آزمایشگاه هیدرولیک موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو  ها، کد ارتفاعی با توجه به شرایط آزمایش
گراد معادل  درجه سانتی 20) در دماي vPو نیز طبق جداول استاندارد موجود در منابع معتبر، فشار بخار آب(

مقدار  کیلوپاسکال درنظر گرفته شده است. 52/84) معادل atmPفر(کیلوپاسکال و فشار اتمس 3388/2
شاخص کاویتاسیون در امتداد محور میانی تنداب پلکانی شماره یک(تنداب پلکانی ساده) و تنداب پلکانی 

ارائه  24-4و  23-4 شماره دو(تنداب پلکانی با بلوکهاي متناوب انتهاي پله) محاسبه و در جداول شماره
  شده است.

  :گردد همانطور که در جداول فوق االشاره مالحظه می
روند تغییرات شاخص کاویتاسیون در امتداد محور میانی مدل فیزیکی تنداب پلکانی بصورت صعودي  -الف

توان به  که از دالیل عمده آن می رسد باشد و در انتهاي تنداب به حداکثر مقدار خود می و افزایشی می
استهالك انرژي جنبشی مخرب جریان عبوري در این محدوده( انتهاي تنداب پلکانی) و کاهش  افزایش

  نسبی سرعت متوسط جریان اشاره نمود.

بعد جریان( از تاج تنداب پلکانی با افزایش دبی بیهمچنین در فاصله معینی  -ب
h
dc (،  کاویتاسیونشاخص 

هاي بیش از دبی  ویژه در دبی در رژیم جریان غلتشی، خطر وقوع این پدیده به عبارت دیگر یابد. به کاهش می
  طرح بطور نسبی افزایش خواهد یافت.

با برازش منحنی روابط مختلف بر روي مقادیر شاخص کاویتاسیون پس از نقطه شروع هواگیري  -ج
0(سطحی جریان



c

i

d
Lx(  مشخص گردید که منحنی ورد مطالعهم تنداب پلکانیهاي فیزیکی  مدلدر ،

  تابع لگاریتمی ضریب همبستگی باالیی نسبت به سایر روابط با این داده ها برقرار نموده است.
  

981.0,897.02  ،1تنداب پلکانی شماره      )4-20( 
h

dR c 218.0)ln(901.0 



c

i
p d

Lx  
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981.0,928.02  ،1تنداب پلکانی شماره      )4-21( 
h

dR c 052.0)ln(5579.0 



c

i
p d

Lx  

981.0,875.02  ،2تنداب پلکانی شماره      )4-22( 
h

dR c 263.1)ln(4423.0 



c

i
p d

Lx  

981.0,889.02  ،2تنداب پلکانی شماره      )4-23( 
h

dR c 277.0)ln(5984.0 



c

i
p d

Lx  
  
(تنداب با نی شماره دوهاي مختلف عبوري از مدل فیزیکی تنداب پلکا شاخص کاویتاسیون به ازاي دبی  -د

هاي ساده)، از  بطور نسبی در قیاس با تنداب پلکانی شماره یک( تنداب با پله هاي متناوب انتهاي پله) بلوك
وسیعی ازمقدار بیشتري برخوردار است که علت این امر، وقوع جریان ریزشی در محدوده 

h
dcمورد  هاي

  باشد. میها  ایجاد شده در گوشه پله هاي و کاهش شدت چرخابهمطالعه 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله مقادیر فشار نوسانی به ازاي احتمال -23- 4جدول شماره  12 ،701/0=
h
dc(  

  
 

  در شاخص کاویتاسیون پارامترهاي فشاري موثر  گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  ][' %1.0 cmP  ][ paPv  ][ paPatm  ][ paPo  ][p 

C1  18/1 85480  84520  80/2338 291/5  - 340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره 

D5  14/1 85805 84520 80/2338 673/7  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره 

E1  81/1 88513 84520 80/2338 960/4  -121/8  -8  - 12  11/12 1تنداب پلکانی شماره 

K1  62/2 87712 84520 80/2338 219/5  533/4  -8  - 36  43/44 1تنداب پلکانی شماره 

L2  96/2 85337 84520 80/2338 962/2  642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره 

R1   47/3 85231 84520 80/2338 899/1  296/19  -8  - 64  12/82 1تنداب پلکانی شماره 

C1  36/1 85638 84520 80/2338 140/6  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  50/1 85912 84520 80/2338 096/5  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  75/1 89922 84520 80/2338 550/7  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  67/2 85680 84520 80/2338 292/3  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  91/2 86179 84520 80/2338 332/3  807/9  +8  - 40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 

R1   23/3 85800 84520 80/2338 050/3  461/22  -8  - 64  12/82 2تنداب پلکانی شماره 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله مقادیر فشار نوسانی به ازاي احتمال -24- 4جدول شماره  15 ،812/0=
h
dc(  

  
  
  

  پارامترهاي فشاري موثر در شاخص کاویتاسیون  گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  ][' %1.0 cmP  ][ paPv  ][ paPatm  ][ paPo  ][p 

C1  90/0 85467  84520  80/2338 72/5  - 340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره 

D5  85/0 86385 84520 80/2338 15/8  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره 

E1  34/1 86238 84520 80/2338 31/4  -121/8  -8  - 12  11/12 1تنداب پلکانی شماره 

K1 82/1 86375 84520 80/2338 87/3  533/4  -8  - 36  43/44 1ه تنداب پلکانی شمار 

L2  43/2 85309 84520 80/2338 96/2  642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره 

R1   68/2 84897 84520 80/2338 90/1  296/19  -8  - 64  12/82 1تنداب پلکانی شماره 

C1  18/1 88747 84520 80/2338 65/8  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  32/1 85817 84520 80/2338 21/5  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  64/1 89669 84520 80/2338 97/7  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  26/2 85588 84520 80/2338 90/3  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2 46/2 85774 84520 80/2338 27/3  807/9  +8  - 40  81/49 2شماره  تنداب پلکانی 

R1   81/2 85984 84520 80/2338 10/3  461/22  -8  - 64  12/82 2تنداب پلکانی شماره 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله مقادیر فشار نوسانی به ازاي احتمال -25- 4جدول شماره  20 ،981/0=
h
dc(  

  

  پارامترهاي فشاري موثر در شاخص کاویتاسیون  گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  ][' %1.0 cmP  ][ paPv  ][ paPatm  ][ paPo  ][p 

C1  79/0 85625  84520  80/2338 982/5  - 340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره 

D5  49/0 90590 84520 80/2338 99/10  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره 

E1  83/0 87444 84520 80/2338 60/5  -121/8  -8  - 12  11/12 1تنداب پلکانی شماره 

K1  40/1 88303 84520 80/2338 46/5  533/4  -8  - 36  43/44 1تنداب پلکانی شماره 

L2  72/1 83809 84520 80/2338 03/2  642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره 

R1   91/1 83644 84520 80/2338 21/1  296/19  -8  - 64  12/82 1تنداب پلکانی شماره 

C1 08/1 85691 84520 80/2338 63/6  -175/9  -8  -4  35/1  2ب پلکانی شماره تندا 

D5  02/1 85856 84520 80/2338 07/6  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  34/1 91671 84520 80/2338 56/9  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  25/2 85843 84520 80/2338 40/4  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  37/2 86377 84520 80/2338 53/3  807/9  +8  - 40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 

R1   82/2 86352 84520 80/2338 40/3  461/22  -8  - 64  12/82 2تنداب پلکانی شماره 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب وجوه افقی پلههاي وقوع مختلف بر روي  مقادیر فشار نوسانی به ازاي احتمال -26- 4جدول شماره  25 ،131/1=
h
dc(  

  پارامترهاي فشاري موثر در شاخص کاویتاسیون  گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  ][' %1.0 cmP  ][ paPv  ][ paPatm  ][ paPo  ][p 

C1  62/0 85767  84520  80/2338 77/6  - 340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره 

D5  66/0 86066 84520 80/2338 99/7  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره 

E1 81/0 86621 84520 80/2338 24/5  -121/8  -8  - 12  11/12 1داب پلکانی شماره تن 

K1  09/1 86359 84520 80/2338 19/4  533/4  -8  - 36  43/44 1تنداب پلکانی شماره 

L2  38/1 86094 84520 80/2338 90/3  642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره 

R1   78/1 84981 84520 80/2338 45/2  296/19  -8  - 64  12/82 1تنداب پلکانی شماره 

C1  90/0 85624 84520 80/2338 75/6  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  76/0 86511 84520 80/2338 41/7  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  10/1 93187 84520 80/2338 63/10  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  65/1 85636 84520 80/2338 36/4  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  93/1 86364 84520 80/2338 58/3  807/9  +8  - 40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 

R1   22/5 86071 84520 80/2338 30/3  461/22  -8  - 64  12/82 2تنداب پلکانی شماره 
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lpsQهاي پلکانی( هاي مدل فیزیکی تنداب هاي وقوع مختلف بر روي وجوه افقی پله نوسانی به ازاي احتمالمقادیر فشار  -26- 4جدول شماره  30 ،277/1=
h
dc(  

  

  پارامترهاي فشاري موثر در شاخص کاویتاسیون  گیري مشخصات مقطع اندازه  

  X شماره مدل فیزیکی  شماره مقطع
(cm)  

Y  
(cm)  

Z  
(cm)  c

i

d
Lx )(  ][' %1.0 cmP  ][ paPv  ][ paPatm  ][ paPo  ][p 

C1  490/0 85950  84520  80/2338 36/7  - 340/12  -8  -4  35/1  1تنداب پلکانی شماره 

D5  480/0 87209 84520 80/2338 69/9  -490/9  0  -8  72/6 1تنداب پلکانی شماره 

E1  49/0 86443 84520 80/2338 49/5  -121/8  -8  - 12  11/12 1تنداب پلکانی شماره 

K1  78/0 89737 84520 80/2338 6/53  533/4  -8  - 36  43/44 1تنداب پلکانی شماره 

L2  08/1 87312 84520 80/2338 91/4  642/6  +8  - 40  81/49 1تنداب پلکانی شماره 

R1   59/1 85097 84520 80/2338 15/3  296/19  -8  - 64  12/82 1تنداب پلکانی شماره 

C1  70/0 85921 84520 80/2338 47/7  -175/9  -8  -4  35/1  2تنداب پلکانی شماره 

D5  81/0 86912 84520 80/2338 36/8  -325/6  0  -8  72/6 2تنداب پلکانی شماره 

E1  96/0 94639 84520 80/2338 65/11  -956/4  -8  - 12  11/12 2تنداب پلکانی شماره 

K1  46/1 86778 84520 80/2338 20/5  698/7  -8  - 36  43/44 2تنداب پلکانی شماره 

L2  54/1 86505 84520 80/2338 82/3  807/9  +8  - 40  81/49 2تنداب پلکانی شماره 

R1   88/1 86278 84520 80/2338 50/3  461/22  -8  - 64  12/82 2تنداب پلکانی شماره 
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مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک به ازاي  در امتداد محور میانیتغییرات شاخص کاویتاسیون  -26-4شکل شماره

  هاي مختلف دبی
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Model II- dc/h=0.813

Model II- dc/h=0.981

Model II- dc/h=1.131

Model II- dc/h=1.271

  
هاي  به ازاي دبی دومدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  در امتداد محور میانیتغییرات شاخص کاویتاسیون  -27-4شکل شماره

مختلف
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  پنجمفصل 
   گیري و پیشنهادات نتیجه
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  مقدمه -5-1
 توجه با نتایج از اي خالصه فصل این در باشد، می هدگستر چهارم فصل در شده ارائه نتایج اینکه به توجه با

 براي فشار تغییرات بررسی .است شده ارائه آزمایشات از یک هر انجام در نظر موردمختلف  موضوعات به

 حاصل نتایج و باشد می جدیدي نسبتا موضوع هاي پلکانی تنداب درآب و هوا  فازي دو ائمغیرد جریانهاي

 زمینه دراین بیشتر مطالعات انجام براي شروعی فصل این در شده انجام هاي بندي جمع و قبل فصل در

در راستاي  که است شده پیشنهاد بیشتر مطالعات انجام براي موضوعاتی نیز فصل این انتهاي در .بود خواهد
  باشد. می ي آب و هوا بر روي تنداب هاي پلکانیدوفاز هاي جریان زمینه در تحقیقات تکمیل هرچه بیشتر

  
  خالصه نتایج حاصل از بررسی رژیم جریان -5-2

هاي مشاهداتی و ثبت شرایط جریان عبوري از دو مدل فیزیکی تنداب پلکانی ساخته شده در  با بررسی
گیري  سسه تحقیقات وزارت نیرو از طریق فیلمبرداري و عکسبرداري و نیز اندازهآزمایشگاه هیدرولیک مو

برخی پارامترها نظیر عمق جریان، نتایج ذیل در ارتباط با الگوي جریان تشکیل شده بر روي این سازه 
   هیدرولیکی حاصل گردید:

981.0(هاي کم در دبی -
h

dc( هاي  بصورت جت یکپلکانی شماره در مدل فیزیکی تنداب ، جریان آب
( بدون ایجاد پرش  ها پلهبا برخورد به لبه  ،وري هاي غوطه یک سري حوضچه با تشکیلو  ریزشی

که به این نوع الگوي جریان در  گردیدتنداب پلکانی منتقل دست  پایین طرف بهها) هیدرولیکی روي پله
 در آب جریان). در این حالت، Chanson and Toombes ,2008(گویند ریزشی میجریان  اصطالح رژیم

 -2آزاد جریان  سقوط تیغه پدیده -1باشد:  می همراه عمده پدیده سه با پله هر باالدست انتهاي
آن  داخل آب جریان که آب )حوضچه(استخر -3هوا زیر تیغه آزاد جریان  هاي حفره تشکیل

   دارد. چرخش
131.1981.0(هاي نسبتاً متوسط در دبی - 

h
dc( بر روي تنداب پلکانی شماره ، جریان بینابینی یا انتقالی

توان به رفتار آشفته جریان، برخورد شدید جت آب به  میاین رژیم هاي بارز  از مشخصه د.ش مشاهده یک 
شروع هواگیري سطحی جریان و ایجاد  دست نقطه ها، پاشش قطرات آب به هوا در پایین پله  کف

هاي انتهایی و تشکیل جریان نسبتا استخري(و وجود حفره  ت عبوري جریان در پلهها در زیر ج ریزگردابه
به عبارت دیگر در این نوع رژیم، الگوي جریان در برخی از  هاي اولیه تنداب اشاره نمود. هوا) در پله

  د. گرد دست بصورت غلتشی مشاهده می هاي پایین هاي باالدست بصورت نسبتا ریزشی و در برخی از پله پله



234 
 

131.1(هاي باالتر در دبی -
h

dc(  خط ، غلتش جریان بر روي یکدر مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره
هاي تنداب مشاهده شد که تحت عنوان جریان غلتشی بیان  کف کاذب تشکیل شده توسط لبه خارجی پله

  شود. میایجاد  ها پله گوشه در ریزگردابه همچنین در این نوع جریان، یکسري گردد. می
در قالب شماره یک هاي انتقالی و غلتشی بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی  مشاهدات جریان در رژیم -

 )، با نتایج سایر محققین مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و از انطباق مناسبی5-4نموداري(شکل شماره 
  برخوردار بود.

  باشد. تر می وقوع رژیم جریان غلتشی محتملهاي متوسط با افزایش جزئی دبی جریان،  در شیب -
نکته قابل توجه در مشاهدات مربوط به جریان عبوري از مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره دو، وقوع  -

547.1701.0هاي مورد آزمایش( رژیم بینابینی(انتقالی) به ازاي کلیه دبی 
h

dcهاي  )بود که بصورت جت
اي به پله دیگر  هاي چرخشی، از پله چوبی میانی و جانبی و تشکیل گردابهریزشی با برخورد به بلوکهاي 

هاي ریزشی  ند. با توجه به توزیع مکانی بلوکها بر روي تنداب پلکانی اخیر، طول افقی جتدش منتقل می
  مشاهده شده جریان به مراتب بیشتر از رژیم جریان ریزشی در تندابهاي پلکانی ساده است.

قیاس با مدل مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره دو در ي بارز پیکربندي تعریف شده در ها یکی از ویژگی -
فیزیکی تنداب پلکانی ساده، ایجاد تاخیر زمانی در فرآیند شروع رژیم جریان غلتشی بر روي تنداب پلکانی 

الت غلتشی در عبارت دیگر، عبور از مرحله جریان ریزشی و تبدیل آن به ح باشد. به با بلوکهاي متناوب می
اي که آستانه شروع رژیم جریان غلتشی  گونه دهد.  به هاي باالتري نسبت به تنداب پلکانی ساده روي می دبی

981.0بر روي تنداب پلکانی ساده در 
h

dc 664.1 و بر روي تنداب پلکانی با بلوکهاي متناوب در
h

dc 

  گردد. مشاهده می
، موقعیت شروع هواگیري سطحی جریان در شماره دو تدریجی دبی عبوري از تنداب پلکانیبا افزایش  -

پذیرد. بنابراین فاصله نقطه  کندي انجام می دست به هاي باالدست حفظ شده و انتقال آن بطرف پایین پله
ت شرایط و محدوده وسیعی از تنداب تح یابد شروع هواگیري جریان تا تاج تنداب در این حالت، کاهش می

که این وضعیت در بهبود خطرپذیري پدیده کاویتاسیون کمک بسزایی  هواگیري سطحی قرار خواهد گرفت
خواهد نمود و منجر به استهالك بیشتر انرژي جنبشی جریان شده است(طبق نتایج بدست آمده در این 

  .زمینه)
ها، تعریف کف  ناوب بر روي پلههاي پلکانی ساده در تنداب پلکانی با آرایش بلوکهاي مت برخالف تنداب -

شود)، صادق  ها و موازي با شیب تنداب درنظر گرفته می کننده لبه پله کاذب تنداب (که بصورت خط متصل
  باشد.   و معتبر نمی
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هاي تنداب، باعث افزایش ساختار سه بعدي و متالطم جریان  آرایش متناوب بلوکها در لبه انتهایی پله -
به نحوه آرایش بلوکهاي چوبی در مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره دو، جریان  عبوري می گردد. با توجه

 هاي داراي بلوکهاي جانبی) بصورت متوالی اي(در پله هاي داراي بلوك میانی) و نیز گردابه استخري(در پله

 ). 7-4یابد(شکل شماره  شود که شدت آنها نسبت به دبی عبوري، افزایش می تشکیل می

  
  جریانموقعیت شروع هواگیري نتایج حاصل از بررسی خالصه  -5-3

هاي  هاي مختلف با استفاده از روش طبیعی جریان در رژیم گیريدر این تحقیق، موقعیت نقطه شروع هوا
اي) در طول محور میانی  محل(با استفاده از عمق سنج نقطهاین گیري تراز سطح آب در  آزمایشگاهی و اندازه

همانطور که در فصل دوم نیز بیان گردید، ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. کانی دو مدل فیزیکی تنداب پل
جریان در طول سرریز پلکانی از نظر برآورد ناحیه هوادهی و عمق  گیريتعیین موقعیت نقطه شروع هوا

هاي بدست آمده در  براساس یافتهکه در معرض خطر کاویتاسیون قرار دارد، بسیار حائز اهمیت است.  نشده
  ی تحقیق در این ارتباط، نتایج ذیل حاصل گردید:ط
از نقطه نظر استهالك انرژي جنبشی جریان عبوري، هرچه هواگیري سطحی جریان سریعتر و نزدیکتر به  -

 یابد. تاج تنداب پلکانی روي دهد، کارایی این سازه افزایش می

رف باالدست(در فاصله هرچه شیب تنداب پلکانی بیشتر باشد، نقطه شروع هواگیري جریان نیز بط -
حداکثر راندمان ، Chanson(1994)اي که طبق مطالعات  گونه گردد. به نزدیکتري نسبت به تاج) منتقل می

  درجه حاصل می گردد. 60تا  45هاي  هواگیري به ازاي یک دبی معین در محدوده شیب
پلکانی شماره  هاي براي مشخص نمودن موقعیت شروع هواگیري جریان بر روي مدل فیزیکی تنداب -

استفاده شد ) *Fr(عدد فرود زبري جریان) و نیز hi/ks) و عمقی(Li/ksطولی( بعد یک و دو، از متغییرهاي بی
  هاي مورد آزمایش ترسیم گردید.  الف و ب، براي دبی 8-4و نتایج آن در شکل شماره 

هاي  بوري از تندابموقعیت شروع هواگیري سطحی جریان عدر مورد  نتایج آزمایشگاهی مطالعه حاضر -
هاي مربوط به منابع دیگر نیز مورد  دادهبا ، ویژه فاصله طولی این نقطه تا تاج تنداب پلکانی) (بهپلکانی

  .بوداز مطابقت مطلوبی برخوردار هاي آماري) و  (برمبناي شاخصمقایسه قرار گرفت
پلکانی با ریان بر روي تنداب نتایج بدست آمده در ارتباط با تعیین موقعیت نقطه شروع هوادهی طبیعی ج -

به خوبی برازش داده )4-4) تا (1-4شماره(با روابط  dc/h<701/0 > 415/1درجه و در بازه   8/21شیب 
  .شد
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هاي پلکانی با شیب بزرگتر از  اگرچه برخی از روابط توسعه داده شده توسط سایر محققین براي تنداب -
ها به عنوان مبناي ارزیابی موقعیت شروع هواگیري سطحی توان از آن باشد، با این حال می درجه می 22

  هاي مالیمتر استفاده نمود. جریان در شیب
درجه و نیز مقایسه روابط برازش داده  8/21مشاهدات بعمل آمده بر روي مدل تنداب پلکانی با شیب  -

دهند که رابطه  ن می)، نشا1-4هاي آزمایشگاهی در این تحقیق با منابع معتبر(جدول شماره  شده توسط داده
در قیاس با سایرین، موقعیت شروع هوادهی جریان را تا  Boes and Hager(2003)ارائه شده از سوي 

 کند. حدود زیادي دست باال برآورد می

هاي مدل فیزیکی تنداب پلکانی، تاثیر بسزایی در  نحوه چینش بلوکها بصورت متناوب بر روي لبه پله -

981.0هاي باال( جریان به ویژه در دبیتسریع وقوع هواگیري سطحی 
h

dc.داشت ( 

مربوط به غلظت هواي ورودي به جریان در نقطه شروع هواگیري سطحی بر  توزیع و پراکنشهمچنین  -
مورد گیري شده توسط پروب الکتریکی دو سوزنی  هاي اندازه براساس دادهروي مدل فیزیکی تنداب پلکانی 

غلظت  .) بیان گردید7-4و  6-4جریان(روابط شماره)*Fr(و برحسب عدد فرود زبري ارزیابی قرار گرفت
متوسط هوا در نقطه شروع هواگیري جریان، اطالعات مفیدي را براي تعیین ریسک وقوع پدیده کاویتاسیون 

  دهد. بر روي تنداب پلکانی ارائه می
ی هوا افزایش یافته و در نتیجه از نسبت دبی آب به دببا افزایش دبی ورودي به مدل تنداب پلکانی،  -

عبارت دیگر  به. شود بتدریج کاسته مینقطه شروع هواگیري میزان غلظت متوسط هواي ورودي به جریان در 
هاي غلتشی، غلظت متوسط هواي ورودي به جریان در نقطه شروع هواگیري بسیار کمتر از جریان  در جریان

  باشد. ریزشی و انتقالی می
ها منجر به افزایش نسبی غلظت هوا در نقطه شروع هواگیري جریان  بلوکها بر روي لبه پله الگوي استقرار -

  نسبت به تنداب پلکانی ساده شده است.
  

  جریان میزان استهالك انرژي جنبشی مخربخالصه نتایج حاصل از بررسی  -5-4
در فواصل معین در لبه ورت بلوکهاي مکعب مستطیلی ص (بههاي بزرگ مقیاس بريزنصب تاثیر براي بررسی 

هاي  هاي پلکانی از نظر میزان افت انرژي نسبی و نیز انرژي باقیمانده در رژیم ها) بر روي کارایی تنداب پله
هاي  استهالك انرژي در انتهاي برخی از پله پارامترهاياي بین مقادیر  مختلف جریان هواگیري شده، مقایسه

  باشد: که چکیده نتایج آن بشرح ذیل می ، انجام پذیرفتمورد بررسیتنداب پلکانی مدل فیزیکی دو 
هاي بعمل آمده، نرخ انرژي مستهلک شده نسبی جریان در انتهاي مدل فیزیکی  گیري برمبناي اندازه -

  48/56لیتر بر ثانیه)بترتیب معادل  35هاي پلکانی شماره یک و دو به ازاي حداکثر دبی مورد بررسی(  تنداب
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د گردید. بنابراین با تعبیه بلوکهاي مکعب مستطیل شکل در فواصل معین در انتهاي درصد برآور 44/87و 
دست این سازه نسبت به تنداب پلکانی ساده تفاوت  هاي تنداب پلکانی، افت انرژي ایجاد شده در پایین پله

 درصد افزایش یافته است. 8/54محسوسی داشته و به میزان

بعد( دبی بی مقادیر به ازاي -
h

dc( بیشتر تنداب هاي انتهایی  مقدار افت انرژي جنبشی جریان در پله ،یکسان
  .باشد هاي باالدست سرریز پلکانی می از پله

با کاهش مقدار -
h

dcهاي بزرگ مقیاس بیشتر  ها به عنوان زبري ، عمق جریان آب نیز کمتر شده و اثر پله
اي که در تنداب پلکانی شماره دو  گونه به .یابد ك نسبی انرژي جریان افزایش میخواهد شد و میزان استهال

131.1براي
h

dc ،%93%75
max





H

H  131.1و به ازاي
h

dc ، 89در محدوده استهالك نسبی انرژي جریان %
  باشد. % می65تا 
(که شامل بلوکهاي  دوشماره تنداب پلکانی یزیکی افت انرژي نسبی جریان در دبی معین در مدل ف -

درصد بیشتر از مدل فیزیکی شماره  40باشد) در حدود  ها می مکعب مستطیلی بر روي وجه افقی پله
  باشد. (سرریز پلکانی ساده) مییک

نتایج آزمایشگاهی سایر محققین  با تغییرات افت انرژي ایجاد شده در هر دو مدل فیزیکیمقایسه بین  -
  )، بیانگر روند مشابهی در توزیع این پارامتر بود. 1991) و استفانسون(2003)، بوئز(1994یر چانسون(نظ
هاي دوفازي جریان مخلوط آب  هاي بعمل آمده در ارتباط با مشخصه گیري براساس نتایج حاصل از اندازه -

 ر محدودهیک د شمارهپلکانی تنداب در مدل فیزیکی جریان باقیمانده   انرژي جنبشی بعد پارامتر بی، و هوا

54.368.2 
c

res

d
H  گیرد. قرار می 09/3و با مقدار میانگین  

مشاهده  2و 1هاي فیزیکی شماره  ، تفاوتهایی در میزان بارآبی باقیمانده در مدل14-4در شکل شماره  -
981.0هاي کم( گردید. در دبی

h
dc یابد. در حالیکه در  دبی، کاهش می)، انرژي باقیمانده جریان با افزایش

هاي زیاد، جریان  باشد. با توجه به اینکه در دبی هاي بزرگتر، تغییرات این پارامتر نامحسوس و اندك می دبی
باشد، بنابراین در برخی موارد ممکن است مقدار انرژي باقیمانده جریان بیش از  یافته نمی بطور کامل توسعه
 حد برآورد گردد. 

  
  صه نتایج حاصل از بررسی میزان استهالك انرژي جنبشی مخرب جریانخال -5-5

عبوري از مدل فیزیکی تنداب پلکانی در محدوده هواگیري شده با استفاده از متالطم سرعت جریان  مقادیر
گردید. توزیع مکانی (در امتداد  گیري ، اندازه)سط محقق(طراحی شده توالکتریکی دو سوزنی  دستگاه پروب

هاي مدل فیزیکی تنداب  وهوا بر روي لبه برخی از پله یان) پارامتر سرعت جریان مخلوط آبعمق جر
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پلکانی به ازاي مقادیر مختلف پارامتر دبی بعد(
h
dc (استخراج شد که  و غلتشی هاي جریان ریزشی  در رژیم

  : باشد خالصه نتایج بدست آمده از تحلیل این پارامتر بشرح ذیل می
981.0در بازه -

h
dc ها در مدل  که رژیم جریان ریزشی بدون ایجاد پرش هیدرولیکی بر روي لبه پله

ایجاد شد، روند تغییرات عمقی سرعت تقریباً بصورت خطی و مستقیم  یکفیزیکی تنداب پلکانی شماره 
وب). براساس نتایج حاصل از  لفا-15-4بوده و داراي پروفیل نسبتاً صاف و یکنواختی بود(اشکال شماره 

) براي تخمین 14-4گیري شده سرعت جریان، رابطه تجربی ( هاي اندازه تحلیل آماري بر روي سري داده
 توزیع قائم این پارامتر در رژیم جریان ریزشی بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک بدست آمد.

پلکانی شماره یک، برخورد شدید جت هاي ریزشی در رژیم جریان ریزشی بر روي مدل فیزیکی تنداب  -
گردد  اي نزدیک به آنها منجر به افزایش شدت تبادل مومنتوم جریان می ها یا در فاصله آب در لبه انتهایی پله

کند که داراي  وري را ایجاد می ها رانده شده و توده غوطه که در نتیجه آن بخشی از جریان بطرف گوشه پله
  گردد.  باشد و در باالي آن حفره اي از هوا تشکیل می نوسانات زیادي می

415.1در مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره دو(با بلوکهاي انتهایی متناوب)، رژیم جریان در بازه -
h
dc 

بصورت ریزشی مشاهده شد و شکل پروفیل قائم سرعت مخلوط آب و هوا بسیار متقاوت از رژیم جریان 
هاي میانی بصورت یک در میان بر روي  . بدلیل وجود بلوكبوددر تنداب پلکانی ساده  غلتشی و ریزشی

گردد گسترش و توسعه بیشتري  هاي متوالی تنداب، ناحیه پاشش که در الیه فوقانی جریان تشکیل می پله
نی یافته و در نتیجه بدلیل پراکنش زیاد قطرات آب در هوا در این محدوده، سرعت جریان از عمق معی

  یابد. بتدریج کاهش می
هاي سرعت جریان عبوري از تنداب پلکانی در رژیم ریزشی بسیار متفاوت با رژیم  روند پراکنش داده -

باشد. در این حالت، تغییرات  ها می جریان غلتشی بوده و بیانگر نیمرخ شبه یکنواخت این پارامتر در لبه پله
وهوا در  گیري شده در جریان مخلوط آب اندازههاي  قائم سرعت جریان بیشتر مشابه توزیع سرعت

 هاي صاف است.  هاي سرریز در تنداب دست ناحیه برخورد هواده پایین

متالطم در رژیم سرعت  گیري شده هاي اندازه داده راساس برازش منحنی معادالت مختلف بر روي سريب -
در بازه تابع توانی پلکانی شماره یک،  فیزیکی تنداب  مدل يها پلهلبه بر روي  )عمق جریانامتداد در غلتشی(

952.00
90


y
y  95.02(برازش مطلوبینسبت به سایر معادالت R( هاي مزبور ایجاد  را با داده

    ).5-4نمود(رابطه شماره
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981.0، به ازاي دودر مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  -
h

dc وري از نوع جریان مشاهده شده عب
گیري شده سرعت متالطم جریان در این گزینه نسبت به وضعیت  هاي اندازه باشد. پراکنش داده می انتقالی

667.090اي که حداکثر سرعت مخلوط آب و هوا در  باشد به گونه تنداب پلکانی ساده متفاوت می Y 
  یابد. دریج کاهش میروي داده و پس از آن با ورود به ناحیه پاشش جریان، بت

گیري شده در  هاي اندازه نتایج حاصل از تعیین توزیع سرعت در رژیم جریان غلتشی اساساً همانند نیمرخ -
)، Cain, 1978, Chanson, 1997a(باشد اي ساده و غیرپلکانی میه جریان هواگیري شده بر روي تنداب
باشد و نیروي  هاي معمولی می یشتر از تندابهاي پلکانی به مراتب ب اگرچه نرخ استهالك انرژي در تنداب

 .خواهد بودکشش ایجاد شده بر مقاومت جریان غالب 

هاي  در مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره یک، شیب تند پروفیل سرعت رژیم جریان غلتشی در بخش -
ه، نسبت هاي جریان در این ناحی ج)، بیانگر این است که مشخصه-15-4فوقانی از عمق جریان(شکل شماره 
 باشند. به بخش تحتانی پروفیل متفاوت می

هاي مختلف جریان عبوري از هر دو مدل فیزیکی تنداب پلکانی، مشخصه سرعت  به ازاي کلیه رژیم -
باشد  جریان در محدوده هواگیري شده در امتداد تنداب داراي نوسانات نامنظم و الگوي اعوجاجی می

این وضعیت بیانگر  نماید. پله دیگر بصورت کاهشی یا افزایشی تغییر میاي به  اي که مقدار آن از پله گونه به
دست نقطه شروع هواگیري جریان، سرعت مخلوط آب و هوا قبل از  این نکته اساسی است که در پایین

یکی از دالیل ایجاد این نوع الگوي سرعت  رسد رسیدن به انتهاي تنداب به شرایط تعادل یکنواخت نمی
هاي برشی پشت هر پله،  هاي حبس شده در الیه هاي قوي بین سطح آزاد جریان و گردابه شجریان، اندرکن

 ).Chanson and Felder,2009عنوان شده است(

  
  خالصه نتایج حاصل از بررسی توزیع غلظت هواي مخلوط در جریان -5-6

هاي پلکانی بر  ي تنداببا توجه به اثرگذاري پارامتر غلظت هواي موجود در جریان دوفازي آب و هوا بر رو
روي درصد استهالك انرژي جنبشی مخرب جریان، انرژي باقیمانده در انتهاي تنداب، سرعت جریان، شدت 

توسط دستگاه پروب الکتریکی هاي عمقی و طولی غلظت هوا  پروفیل .،تالطم، نوسانات فشاري و..
هاي مختلف برداشت گردید.  دیر دبیهاي مدل تنداب پلکانی به ازاي مقا دوسوزنی در لبه هریک از پله

  باشد: خالصه نتایج حاصل از تحلیل پراکنش این پارامتر بر روي مدل فیزیکی تنداب پلکانی بشرح ذیل می
تغییرات طولی غلظت متوسط هواي حبس شده در امتداد جریان عبوري از تنداب پلکانی، بدلیل کوتاه  -

حالت تعادلی نرسیده و همانند پروفیل طولی سرعت مخلوط آب بودن طول مسیر انتقال تا پایاب تنداب، به 
 و هوا داراي الگوي نوسانی می باشد.  
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هاي پلکانی در طرح  روند تغییرات طولی کسر حجمی هوا در جریان عبوري از مدل فیزیکی تنداب -
  اشد. با این حالحاضر، بیانگر عدم تاثیر بلوکهاي انتهایی بر روي توزیع و مقدار غلظت هواي ورودي می ب

 5الی  4در حدود ها)، غلظت متوسط هوا  ها با چینش متناوب در انتهاي پله در حالت اخیر(نصب بلوك
 درصد به ازاي کلیه دبی هاي مورد آزمایش بیشتر است. 

هاي تنداب پلکانی، منجر به ورود هواي بیشتري به  هاي انتهایی بر روي پله الگوي غیرپیوسته چینش بلوك -
  یان خواهد.جر

داراي پروفیل  انیجر عمقدر توزیع غلظت هوا  مورد بررسی،پلکانی   مدل فیزیکی تندابهر دو در  -
هاي سرریز به حداقل مقدار خود  و مقدار آن در مجاورت کف پله باشد اي می صاف و پیوسته

  ).15.0Cرسد( می

35.0ه شماره یک در محدودپلکانی   در مدل فیزیکی تنداب -
90


Y
y ،بین توزیع نسبتا مناسبی  انطباق

براي رژیم جریان غلتشی  Chanson(1995)حل ارائه شده توسط  ها با راه هاي غلظت هوا در لبه پله داده
1مشاهده گردید. همچنین در ناحیه پاشش جریان(

90


Y
y رابطه ارائه شده توسط ،(Wood(1984)  از برازش

) برخوردار 18-4گیري شده (نسبت به سایر روابط نشان داده شده در شکل شماره  هاي اندازه بهتري با داده
  بود. 

هاي هوا،  علیرغم برازش و انطباق مناسب توزیع قائم پارامتر غلظت هوا با مدل انتشار و همرفت حباب -
بینی شده آن توسط مدل فوق  بیشتر از مقادیر پیش75.0Cازاي گیري شده این پارامتر به لکن مقادیر اندازه

و هوا در امتداد  باشد. یکی از دالیل وجود این اختالف، ناشی از تاثیر امواج نامنظم جریان عبوري آب می
باشد که نوك سوزن پروب الکتریکی که اختالف بین فاز هوا و آب را از یکدیگر تشخیص  تنداب پلکانی می
 تمایز بین حباب هاي هواي موجود در آب و فضاي خالی بین امواج متوالی نمی باشد. می دهد قادر به 

مدل  نیز مشابه دوهاي مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره  روند تغییرات غلظت هوا بر روي لبه پله -
سبی هوا، برازش منا  هاي انتشار و همرفت حبابباشد و با مدل تحلیلی  می یکفیزیکی تنداب پلکانی شماره 

 برقرار نموده است.
 

  خالصه نتایج حاصل از بررسی نوسانات فشاري جریان -5-7
هاي دو مدل فیزیکی تنداب پلکانی در دو محدوده  به منظور تحلیل میدان فشاري ایجاد شده بر روي پله

هاي برداشت شده توسط دستگاه ترانسدیوسر با فرکانس  هوادهی نشده و هواگیري شده جریان، از داده
هاي به  هرتز استفاده گردید. با توجه به ماهیت تصادفی بودن این پارامتر، عمده تحلیل 200برداري  مونهن

  هاي آماري بیان گردید که مهمترین آنها در ذیل ارائه شده است: عمل آمده در قالب شاخص
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pCو  pC روند تغییرات ضرایب فشار  - هر دو مدل فیزیکی تنداب پلکانی  دري عدد فرود معین به ازا '
0(در محدوده هواگیري نشده جریان



c

i

d
Lx(  و تا به مقدار حداکثر خود برسد بصورت افزایشی بوده

0دست نقطه شروع هواگیري سطحی جریان( پس از آن یعنی بالفاصله در پایین


c

i

d
Lx داراي روند ،(

 باشد.  ولی و کاهشی مینز

0مجاورت نقطه شروع هواگیري( در -


c

i

d
Lx( )981.0در رژیم جریان ریزشی

h
dc ،(

623.025.0  pC  7.02.0و '  pC باشد اما بتدریج در ناحیه هواگیري شده کامال توسعه یافته  می
pCو  198/0ه ب pCمقدار  گردد.  متمایل می 037/0به  '

بعد( همچنین با افزایش نسبت دبی بی
h

dc عدد فرود زبري جریان() و*Frضرایب  )، مقدار حداکثر
pCو  pCفشار   یابد.  بتدریج کاهش می در امتداد تنداب پلکانی '

pC) جریان، موقعیت بی بعد وقوع بیشینه مقدار ضریب Fr*با افزایش عدد فرود زبري( - نسبت به تاج  '
 یابد. تنداب در مدل فیزیکی شماره یک افزایش و در مدل فیزیکی شماره دو کاهش می

pCو  pC) در امتداد تنداب پلکانی مشابه ضرایب `pCکثر(تغییرات ضریب بی بعد فشارهاي حدا - ' 
یابد. با افزایش عدد فرود جریان، مقدار این ضریب کاهش یافته تا در انتهاي تنداب  بتدریج کاهش می

ماره یک در رژیم جریان غلتشی، موقعیت وقوع تغییرات آن نسبتاً یکنواخت خواهد شد. در تنداب پلکانی ش
در فاصله بیشتري نسبت به شروع هواگیري سطحی جریان قرار می گیرد. همچنین  `pCحداکثر ضریب 

حداکثر مقدار این ضریب در تنداب پلکانی شماره دو به ازاي عدد فرود معین، به مراتب بیشتر از تنداب 
 ی باشد.پلکانی شماره یک م

شکل بوده و به ازاي دبی معین از  V) بصورت `pCبعد فشارهاي حداقل( منحنی تغییرات ضریب بی -
ابتداي تنداب پلکانی روند کاهشی داشته تا در مجاورت محدوده شروع هواگیري جریان به حداقل مقدار 

و در انتهاي تنداب به حالت تعادلی خواهد یابد  خود برسد و از این موقعیت به بعد بتدریج افزایش می
 رسید.

به خوبی با توزیع نرمال استاندارد برازش و بیان  توان می فشار نوسانی در طول تنداب را  متغیررفتار  -
  نمود. 

هاي باال عدد بزرگتري  هاي پایین عدد کوچکتر و در احتمال وقوع مقادیر نوسانات فشار در احتمال وقوع -
اي و ارزیابی  گیري شده فشار امکان برآورد سازه نمودن این مقادیر به مقادیر اندازهباشد. اضافه  می

آورد. در مقادیر نوسانات فشار با احتمال وقوع  هیدرولیکی سازه از نقطه نظر وقوع کاویتاسیون را فراهم می



242 
 

دهد و منجر به تواند فشار مطلق جریان را به تا حد فشار بخار آب کاهش  کم، افت فشار ایجاد شده می
  شود. پدیده کاویتاسیون 

روند تغییرات شاخص کاویتاسیون در امتداد محور میانی مدل فیزیکی تنداب پلکانی بصورت صعودي و  -
توان به افزایش  رسد که از دالیل عمده آن می باشد و در انتهاي تنداب به حداکثر مقدار خود می افزایشی می

بوري در این محدوده( انتهاي تنداب پلکانی) و کاهش نسبی استهالك انرژي جنبشی مخرب جریان ع
  سرعت متوسط جریان اشاره نمود.

بعد جریان( همچنین در فاصله معینی از تاج تنداب پلکانی با افزایش دبی بی -
h
dc ( شاخص کاویتاسیون ،

هاي بیش از دبی  ویژه در دبی دیده بهعبارت دیگر در رژیم جریان غلتشی، خطر وقوع این پ یابد. به کاهش می
 طرح بطور نسبی افزایش خواهد یافت.

با برازش منحنی روابط مختلف بر روي مقادیر شاخص کاویتاسیون پس از نقطه شروع هواگیري سطحی  -
0جریان(



c

i

d
Lxهاي فیزیکی تنداب پلکانی مورد مطالعه، مشخص گردید که منحنی تابع  ) در مدل

 اریتمی ضریب همبستگی باالیی نسبت به سایر روابط با این داده ها برقرار نموده است..لگ

هاي مختلف عبوري از مدل فیزیکی تنداب پلکانی شماره دو(تنداب با  شاخص کاویتاسیون به ازاي دبی -
ي ساده)، از ها هاي متناوب انتهاي پله) بطور نسبی در قیاس با تنداب پلکانی شماره یک( تنداب با پله بلوك

مقدار بیشتري برخوردار است که علت این امر، وقوع جریان ریزشی در محدوده وسیعی از
h
dc مورد هاي

  باشد. میها  هاي ایجاد شده در گوشه پله و کاهش شدت چرخابهمطالعه 
  
  پیشنهادات -5-8

هاي زمانی، فنی و اقتصادي مواجه  تانجام تحقیق حاضر همانند هر پژوهش دیگر به هر حال با محدودی
بوده است. بطبع، با افزایش سطح آگاهی محقق در خالل پژوهش، برخی نکات اصالحی به نظر وي 

بینی آنها در مراحل اولیه تحقیق میسر نبود. لذا به منظور تکمیل و افزایش غناي پژوهش  رسید که پیش می
  شوند: ر آینده ارائه میحاضر، پیشنهادات ذیل براي ادامه این تحقیقات د

نتایج بدست آمده و روابط تجربی پژوهش حاضر همانند مطالعات سایر محققین در محدوده خاصی قابل  -
کاربرد هستند. بنابراین با جمع آوري و ترکیب آنها با نتایج مطالعات قبلی به منظور پیشنهاد روابط کلی تر و 

وضوعات تحقیقات آتی باشد که مورد استقبال مهندسین با محدوده کاربردي وسیع تر می تواند یکی از م
 مشاور نیز قرار خواهد گرفت.
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استفاده از روش هاي تحلیلی عددي براي بررسی شرایط مختلف هیدرولیکی جریان عبوري از تنداب  -
پلکانی، از جمله اهداف تحقیق حاضر نبود. با توجه به دسترسی به بسته هاي نرم افزاي دینامیک سیاالت 

اسباتی، شبیه سازي عددي سیستم آزمایش هاي حاضر و مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج آزمایشگاهی مح
حاضر، می تواند موضوع یکی از رساله هاي مقطع کارشناسی ارشد در آینده باشد(به ویژه در مبحث تغییر 

  ساختار هندسی تنداب پلکانی).
و تشکیل پرش هیدرولیکی بالفاصله در انتهاي پایین  با توجه به شرایط جریان در پایاب تنداب پلکانی -

دست این سازه، بررسی وضعیت آبشستگی پایاب در مقیاس آزمایشگاهی می تواند نتایج درخور توجهی را 
 در ارتباط با طرح هندسی بهینه تنداب پلکانی به ویژه در رودخانه هاي با بستر فرسایش پذیر ارائه نماید.

هاي تنداب پلکانی با کاربرد  بر روي پلهو شار عبوري حبابهاي هوا م جریان بررسی توزیع شدت تالط -
  دستگاه پروب الکتریکی دو سوزنی

هاي مختلف و بررسی تاثیر میزان غلظت هواي ورودي به جریان بر روي  تخمین مقاومت جریان در رژیم -
 مقدار آن

 نی با رویکرد روشهاي آماريدر تنداب هاي پلکا بررسی نوسانات سرعت جریان مخلوط آب و هوا -

اثر ارتفاع و فاصله بلوکهاي میانی بر روي مشخصه هاي هیدرولیکی جریان عددي و آزمایشگاهی بررسی  -
 عبوري از تنداب پلکانی

اثر نصب دریچه در مقطع ورودي تنداب بر روي موقعیت شروع هواگیري جریان و آزمایشگاهی بررسی  -
 بوريمشخصه هاي هیدرولیکی جریان ع سایر

مقایسه اثر هندسه سازه ورودي( بصورت دهانه لبه پهن یا پروفیل اوجی) تنداب بر روي شرایط  -
 هیدرولیکی جریان عبوري از تنداب پلکانی 

بررسی نوسانات فشار در مقطع خروجی تنداب پلکانی در محدوده تشکیل پرش هیدرولیکی و مقایسه  -
  هاي ساده آن با تنداب
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 اسالمی آزاد دانشگاه

  اتتحقیق و علوم واحد
 رساله اصالت تعهدنامه

گرایش  -مهندسی آب رشته در دکتري تخصصی مقطع آموخته دانش محمدرضا بهشتی دافچاهی اینجانب
برآورد میزان غلظت هوا و نوسانات " عنوان تحت خود رساله از 27/11/1392تاریخ  در که سازه هاي آبی

 کسب با " پلکانی با کاربرد مدل فیزیکیفشار دینامیکی و ارزیابی اثرات آنها بر هیدرولیک سرریزهاي 
 :شوم متعهدمی بدینوسیله ام نموده دفاع ............. و درجه ....... نمره

 از دستاوردهاي که مواردي ودر بوده اینجانب توسط شده انجام و پژوهش تحقیق حاصل رساله این )1
 ورویه مطابق ضوابط ام، نموده فادهت) اس ...و مقاله کتاب، نامه، پایان از اعم( دیگران و پژوهشی علمی

 .ام کرده درج و ذکر مربوطه درفهرست را آن مشخصات وسایر استفاده مورد منبع نام موجود،
 ها دانشگاه درسایر )باالتر یا تر پائین سطح، هم(تحصیلی مدرك هیچ دریافت براي قبالً رساله این )2

 .است نشده ارائه عالی آموزش ومؤسسات
 و اختراع ثبت کتاب، چاپ از اعم برداري بهره هرگونه و استفده قصد تحصیل، از اغتفر از بعد چنانچه )3

 .نمایم اخذ را مربوطه مجوزهاي واحد پژوهشی معاونت حوزه از باشم، داشته نامه پایان این از ...
واحد  و پذیرم می را از آن ناشی عواقب شود، ثابت فوق موارد خالف زمانی مقطع هر در چنانچه )4

 ام مدرك تحصیلی ابطال درصورت و نموده رفتار ومقررات ضوابط مطابق اینجانب با است مجاز اهیدانشگ
  .داشت نخواهم ادعایی گونه هیچ

 
 محمدرضا بهشتی دافچاهی:خانوادگی ونام نام

  :امضاء و تاریخ


